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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LUJI VEJAI VOKIETIJOJE
MINISTERIŲ KABINETO KRIZĖ. — NAUJOS 
PAŽIŪROS Į VOKIETIJOS SUVIENIJIMO PRO

BLEMĄ IR UŽSIENIO POLITIKĄ.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Keturių liberalų (FDP 
— laisvųjų demokratų) 
partijos ministerių atsi
statydinimas iš Erhardo 
kabineto gali sukelti rim
tą krizę, kurios pasė
kas sunku numatyti. Mi
nisterių pasitraukimo 
priežastis buvo biudžeto 
subalansavimo klausi
mas. Viena koalicijos 
partijų — krikščionys 
demokratai norėtų tai pa
daryti pakeliant mokes
čius, tuo tarpu mažes
nė liberalų partija norė
tų didesnio valstybės iš
laidų sumažinimo bei 
įvairiausių subsidijų pa
naikinimo. Dabar įvai
riausios ūkio šakos, kaip 
pieno ūkis ir net automo
bilių savininkai, gauna 
pašalpas iš valstybės, jei 
ne tiesiogine, tai bent

1$ VISO PASAULIO
V//'.

* PAVERGTŲJŲ TAUTŲ Ko
mitetas Milwaukee, Wisc. su
rengė platesnio pobūdžio Veng
rijos sukilimo minėjimą. Šalia 
kitų kalbėjęs Atstovų rūmų na
rys K. Zablockis pareiškė, kad 
pavergtų tautų atstovai ir jų or
ganizacijos daug kuo gali pri
sidėti prie savo pavergtų tautų 
išlaisvinimo. Viena iš efektin
giausių priemonių jis paminė
jo dalyvavimą rinkimuose ir bal
savimą už tokius kandidatus, ku
rie rodo susidomėjimą ir palan
kumą Rytų Europos ir Baltijos 
valstybių išlaisvinimo proble
moms.

* LAISVOJO PASAULIO va
liutos įsigijimas tiek svarbus 
Sov. S-gos Ūkiui paremti, kad 
imtasi ir tokių spekuliacinių 
priemonių, kuriomis giminės 
užsieniuose gali (savo pinigais) 
parūpinti butus artimiesiems, 
gyvenantiems butų ir patalpų 
stoka sergančiuose pavergtuo
se kraštuose. Negana aukštų 
muitų už siuntinius. Dabar jau 
tokiu būdu "parduodami" ir bu
tai, prie jų įsigijimo kviečiant 
prisidėti taip niekinamus trem
tinius užsienyje.

* RICHARDAS NIXONAS,ryš- 
kėjąs respublikonų kandidatas į 
prezidentus 1968 m. rinkimuose, 
1 prez. Johnsono pareiškimą, 
kad respublikonai, išsirinkę dau
gumą Senate ir Kongrese, pri
vestų prie pralaimėjimo Viet
name, laišku prezidentūrai iš
dėstė, jog 25 senatoriai ir 90 
kongresmanų iš demokratų par
tijos aktyviai ir prominentiškai 
reiškėsi t.v. "taikos Vietname" 
judėjimuose.

* ŠVEDŲ TURISTAI praneša, 
kad grįžtant iš R. Kinijos per Si
birą, ant Sov. S-gos sienos ru
sų muitininkai konfiskavę visas 
kinietiškas knygas, pareikš- 
dami, kad jos būsią sudegintos,

* NERAMUMAI R. KINIJOJE 
plečiasi ir spaudos pranešimai 
rodo, kad "raudonosios gvardi
jos" vedama "kultūrinėrevoliu
cija" randa didelį pasipriešini
mą. Ištisos provincijos laikosi 
senosios tvarkos ir nepasiduo
da naujai pasirodžiusių vadų už - 
mačioms. Riaušės Pekine, Nan- 
kinge, Šanghajuje ir kt. dides
niuose miestuose jau parei
kalavo šimtus aukų. Kai kur 
spėliojama, kad tai esanti pra
džia civilinio karo, nes ir kariuo
menėje nėra vienos nuomonės 
dėl dabartinės Pekino politikos. 

mokesčių lengvatų for
ma. Jau dabar V. Vokie
tijoje 33,2% visų tautos 
pajamų nuplaukia į vals
tybės kišenę (JAV 26,1%) 
todėl . liberalų nuomone , 
mokesčius didint nėra jo
kios prasmės, jei ir to
liau dalis jų bus grąži
nama įvairių subsidijų 
forma. Naujų išlaidų, ku
rioms nėra padengimo 
1967 m. biudžete, numaty
ta apie du milijardai mar
kių (500 milijonų dolerių) 
jų tarpe 1,1 markių turė
tų būti sumokėta JAV 
už ginklų užsakymus.

Be liberalų paramos, 
krikščionys demokratai 
seime neturės daugumos 
todėl arba jie bus pri
versti priimti liberalų są- jimo principo, bus visai 
lygas arba dairytis į nau
ją koaliciją su social
demokratais. Šitos 
'schwartz-rot' (juodos - 
raudonos) koalicijos idė
ja kai kurių politikų jau 
yra seniai puoselėjama. 
Mat, praktiškai tokios 
'tautinės vienybės' vy
riausybė turėtų tokią pla
čią paramą seime, kad 
būtų visagalė. Ir Vokie
tijoje esama nuomonių, 
kad tokia koalicija, ra
sit, kraštui būtų labai 
reikalinga, nes ligšioli
nė užsienio politika susi- merkė socialdemokratų 
laukė visiško nepasise- 'privačią iniciatyvą' už
kimo. megzti dialogą su Vokie-

Kaip žinia, Bonnosvy- tijos komunistais. Kaip 
riausybė savo svarbiau- žinia, iš numatyto pasi- 
siu politiniu uždaviniu 
laikė Vokietijos suvieni
jimą, bet kadangi šiuo 
metu tai neįmanoma, bu
vo norima bent nepri
leisti prie dabartinės 
faktinės padėties įteisi
nimo — oficialaus pri
pažinimo. Tiesa, iki šiol 
JAV, D. Britanija ir 
Prancūzija sovietinės zo
nos dar nepripažino su
verenine valstybe, kaip 
to pageidautų sovietai, ta
čiau, iš kitos pusės Jos 
nieko nedaro faktinei pa
dėčiai pakeisti ir stengia
si be Bonnos vyriausy
bės žinios pagerinti sa
vo santykius su sovietais 
ir jų valdoma zona.

Taip vadinamas ne
utralias valstybes Bon- 
na stengėsi sulaikyti nuo 
Rytinės Vokietijos pripa
žinimo prekybinėm leng. 
vatom arbagrąsinimunu
traukti su tokia valstybe 
diplomatinius ir ūkinius 
santykius. Tačiau laikui 
bėgant vokiečiai buvo 
priversti užmegzti pre
kybinius ryšius ir su 
sovietų bloko valstybėm, 
kurios formaliai pripa
žįsta Rytų Vokietiją su
verenine valstybe. Tie
sa, Vakarų Vokietija ne
turi su jomis diplomati
nių santykių, kurie betgi 
palaikomi su Sovietų Są-- 
junga, tačiau veikia pre
kybinės misijos, kurių už ti 42-jų dailininkų dar- 
davinys mažai skiriasi 
nuo įprastų diplomatinių 
institucijų.

Dėl to liberalų vadas 
vicekancleris Mende vie
name paskutiniųjų minis
terių kabineto posėdžių 
pareiškė: "Mūsų Vokie- 
tijos sujungimo ir už šie 
nių politika nebesideri
na. Reikia prisitaikyti 
prie naujos pasaulinės 
padėties, kad vyriausy
bė vėl gautų kokią veiki
mo laisvę".

Nemažas ginčas dėlto 
užvirė ir pačių krikščio
nių demokratų tarpe. Kai 
Berlyne vienas krikš
čionių socialų (Bavari
jos Krik. dem. partijos 
atžalos) atstovas Albert 
Schlee viešai pareiškė: 
"Die Wiedervereini- 
gugs - Politik ist ein 
Ballast fuer uns" (Vokie^- 
tijos suvienijimo politi
ka mums yra tik balas
tas), kiti atstovai šoko 
įrodinėti, kad atsisakius 
nuo Vokietijos suvieni- 

menkas žingsnis pava
dinti ir Berlyną balas
tu.

Aplamai paėmus, dau
gumas krikščionių de
mokratų šiuo metu norė
tų laikytis 'žiūrėkim ir 
laukim' politikos, nebent 
būtų sudaryta koalicija 
su socialdemokratais L? 
tokiu būdu atsikratyta at
sakomybės. Kancleris 
Erhardas, kuris visa
dos buvo koalicijos su so
cialdemokratais prieši
ninkas, savo laiku pas- 

keitimo kalbėtojais nie
ko neišėjo. Komunistai 
taip pat neigiamai atsi
liepė ir apie socialde
mokratų vicepirmininko 
Wehnerio pasiūlymą 
siekti su Rytų Vokietija 
'bendros rinkos', tačiau 
socialdemokratų tarpe 
vistiek vyrauja pažiūra, 
kad galimybių ribose rei
kia leistis į bendrą kal
bą su Rytų Vokietijos ko
munistais, o tuo tarpu 
krikščionys demokratai 
daugiau laikosi pažiūros, 
kad raktas į Vokietijos 
susivienijimą yra ne Ry
tų Berlyne, bet pačioje 
Maskvoje.

iškilmėse Clevelande, 
kuriose be gausiai atsi
lankiusių gydytojų ir jų 
šeimų, dalyvavo ir visa 
eilė pakviestų Clevelan
do lietuvių visuomenės 
atstovų.

Metinio suvažiavimo 
programoje dalyvavo Ry
to Babicko vadovauja
mas Clevelando vyrų ok
tetas su soliste I. Gri- 
galiūnaite ir pranešėja 
Ingrida Bubliene.

įdomią, aktualią ir pas
kutiniais moksliniais 
daviniais pagrįstą paskai- dalį, jis slaugė ir tvar
tą (Lipidų įtaka į krau
jo indų ligas) skaitė dr. 
Ant.Butkus.Paskaita bus 

Vilniuje rengiamasi lie-spausdinama Dirvoje.
tuvių grafikos parodai 
Belgrade, Jugoslavi
joj. Numatoma parody-

DR. HALINA KAI
RIŪKŠTYTE -JACYNIE- 
NE, meno istorikė ir kri
tikė, dabar gyvenanti Vil
niuje, spalio 13 d. sulau
kė 70 metų amžiaus. 
Šiuo metu ji rengia stu
diją apie lietuvių liau
dies kostiumą.

Čekoslovakijoj, Berno 
mieste, netrukus bus lie 
tuvių liaudies meno kū
rinių paroda. Siunčia 
471 kaimo menininkų 
darbą.

bų. Iš Jugoslavijos pa
roda vėliau būsianti per
kelta Italijon. (ELTA)

Ohio Lietuvių Gydytojų Draugi još valdyba 1967 m. kadencijai, išrinkta metiniame suvažiavime Cleve
lande, spalio 29 d.

Sėdi iŠ kairės: dr. VI. L. Ramanauskas, dr. H. Brazaitis, dr. A. Martus. Stovi: dr. J. Skrinska ir dr. 
Ed. Lenkauskas. V.Pliodžinsko nuotrauka

STASYS BARZDUKAS LAUREATAS
Ohio Lietuvių Gydy

tojų Draugija kiekvie
nais metais skiria 1.000 
dol. premiją už kultūri
nius darbus. Šiais me
tais, iš eilės dešimtoji, 
premija atiteko 
Barzdukui PLB 
mininkui.

Premija buvo 
spalio 29 d. O.L.G. D- 
jos metinio suvažiavimo

Stasiui 
vicepir-

įteikta

Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos pirm.dr?Ed.Lenkauskas ir 1966 
m.1000 dol.premijos laureatas St.Barzdukas.

V.Pliodžinsko nuotrauka

Iškilmes atidarė ir 
premiją įteikė OLG D- 
jos pirm. dr. Ed. Len
kauskas, programą ve
dė dr. H. Brazaitis, 
sekretoriavo dr. Gr. 
Pauliukonienė.

Premiją įteikiant dr. 
Ed. Lenkauskas pareiš
kė, jog "praeityje daugu
mą premijų skyrėme 
įvairių kultūrinių sričių 
specialistams: muzikos, 
literatūros, radijo, va
dovėlių leidimui. Šių me
tų dešimtąją kultūrinę 
premiją O.L.G. D-jos 
Valdyba vienbalsiai nuta
rė skirti ne kurios sri- 

ties specialistui, o, mū
sų manymu, geriausiam 
bendrosios praktikos kul
tūrininkui.

Kaip kad bendrosios 
praktikos gydytojas rū
pinasi viso organizmo fi
ziniu ir dvasiniu stripru- 
mu, taip ir šis mūsų iš
rinktas asmuo dirba ir 
rūpinasi visa mūsų tau
tos išeivija, visa jos fi
zine ir dvasine stiprybe.

Po karo sunykusią, pa
simetusią, nuo kamieno 
atplėštą mūsų tautos

kė, nė valandėlei nenu- 
leidęs akių, kol subūrė 
visus po pasaulį išsi
blaškiusius lietuvius į 
vieną bendruomenę.

Šiam tikslui jis paau
kojo visas savo jėgas, 
visą laiką ir visą rūpes
tį. Šio tikslo siekda
mas, jis taip pat rašė 
straipsnius, redagavo

leidinius, rūpinosi lie
tuvių jaunimo ateitimi. 
Žodžiu, ėjo plačiu visuo 
meniniu - kultūriniu ke
liu.

Taip bedirbdamas, jis 
žilstelėjo, truputį link
telėjo, ir susilaukė 60 
metų.

Mieli kolegos ir sve
čiai, Ohio Lietuvių Gy
dytojų Draugijos dešim
toji kultūrinė tūkstan- 
ties dolerių premija 
skiriama Stasiui Barz
dukui".

Suprantama susijau
dinimo tonacija St. 
Barzdukas padėkojo už 
tokią jam suteiktą staig
meną, brangią ir jo gy
venime reikšmingą do
vaną.

Po iškilmių ir vaišių 
vyko OLG D-jos narių 
uždaras metinis susi
rinkimas, o šalia jo ir 
atskiras d-jos moterų pa^ 
gelbinio k-to posėdis.

Vilniaus Vyrų choras 
Aidas, vadovaujamas 
Juozo Vanago, spalio 14 
d. išvyko Vengrijon. Ten 
viešės dvi savaites ir 
koncertuos Budapešte ir 
eilėje kitų Vengrijos 
miestų. (E)

Pirmajame po atostogi
niame susirinkime Vil
niaus dailininkų klubo na
riai spalio 13 dieną klau
sėsi įspūdžių iš artimųjų 
užsienių. Dailininkas J. 
Kuzminskis pasakoja 
apie savo lankymąsi Suo
mijoj, o dail. P. Gudy- 
nas — apie lankymąsi 
Lenkijoj. (E)

Keturios lietuvių šokė
jų mėgėjų poros, globo
jamos šokio menininkės 
M. Vaitulevičiūtės, daly
vavo rytinėj Vokietijoj 
rengtuose šokių festiva- 
liuo-se ir ten sėkmingai 
pasirodė. Eisenhuetten- 
stadte pobūvinių šokių 
konkurse lietuviai šokė
jai laimėjo pirmąją do
vaną. (E)
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PASIMOKYKIME IS VENGRŲ
Visą pasaulį, ypatin

gai pavergtų tautų žmo
nes, 1956 metais sukrė
tė žinia, jog vengrų tau
ta sukilo prieš okupan
tus ir nusikratė "didžio
jo brolio" jungo. Šiais 
metais vengrai dešim
tą kartą prisiminė tą bol
ševikų žiauriomis prie
monėmis numalšintą su
kilimą. Vokietijoje vei- 
kiančioj vengrų gimna
zijoj minėjimas įvyko 
spalio 22 d. Šia proga 
vengrų gimnazijos mo
kytojai bei mokiniai pa
kvietė latvių ir lietuvių 
Vasario 16 gimnazijos 
mokytojų bei mokinių de
legacijas.

Spalio mėnesio 21 d. 
kartu su kapel. kun. J. 
Riaubūnu ir penktos kla
sės mokine Irena Šim- 
kevičiūte išvykom. Veng- 
rų gimnazija veikia neto
li Nuernbergo, Kasti kai
melyje.

Gimnazijoje mus labai 
šiltai pasitiko direkto
rius kun. dr. F. Haran- 
gozo, kuris papasakojo 
mums apie lietuvių kan
kinių geraširdiškumą, 
kurį jam teko patirti Si
bire.

Spalio 25 d. priešpiet 
po pamaldų, I. Jakli, Vo
kieti jos katalikų jaunimo 
referentas politiškam 
švietimui, skaitė pa
skaitą apie vengrų suki
limo priežastis ir pasė
kas.

Po pietų įvyko iškil
mingas aktas, kuriame 
šalia dir. kun. dr. Ha- 
rangozo kalbėjo ir pas
kaitas skaitė patys moki
niai. Ve’ngrų tautinių šo - 
kių grupė pašoko, ir ke
li mokiniai padeklama
vo eilėraščių.

Vakare buvo rodomas 
sukrečiantis dokumen- 
talinis filmas "Ungarn 
in Flammen" (Vengrija 
liepsnoja).

Apsilankymo vengrų 
gimnazijoj proga teko ar
timai susipažinti su šia 
mokykla.

Šiuo metu toje gimna
zijoje mokosi 346 moki
niai. Kiek iš gimnazijos 
vadovybės teko sužino
ti, yra dar labai daug į 
gimnaziją norinčių įsto
ti , kurių tačiau negali pri - 
imti, nes nė bendrabuty
je, nė klasėse nėra vie
tos. Yra statomas naujas 
bendrabutis mergai
tėms, kurį užbaigus bus 
galima priimti daugiau 
mokinių.

Tai sužinojęs paklau
siau, kaip jie sugeba sup
rasti tiek daug mokinių* 
Aš to tikrai negalėjau 
suprasti, nes pagalvo
jau, kad tuo meta, kai 
mūsų gimnazija puola
ma ir Amerikos lietuvių 
tarpe kursuoja gandai, 
jog lietuvių Vasario 16 
gimnaziją už keleto s me
tų reikės uždaryti dėl 
mokinių stokos, vengrų 
gimnazija gyvena žydėji
mo laikotarpį.

Šio žydėjimo priežas
timi, kiek pastebėjau, 
yra tai, kad vengrai ne
sigaili jokių pastangų sa
vo jaunimui. Tuo tarpu, 
kai Vasario 16 gimnazi
joj mokosi tiktai Vokie
tijos lietuviukai, vengrų 
gimnazijoje mokosi veng- 
riukai iš įvairiausių 
kraštų, kaip Kanados,

pažymėti, kad iš 
yra 64 mokiniai! 
pat ir mokytojai 

vien tik iš Vokie- 
vengrų tarpo pa

JAV, iš vidurinės ir Pie- 
tų Amerikos, iš Austra
lijos, Prancūzijos, Ispa
nijos, Skandinavijos, 
Anglijos, Belgijos, Olan
dijos, Austrijos, Vokie
tijos ir net į Afriką pa
tekę vengrai siunčia sa
vo vaikus į savo mo
kyklą Vokietijoje. Rei
kia 
JAV 
Taip 
nėra 
tijos 
rinkti, bet jų yra iš Ka
nados, Amerikos ir kitų 
valstybių. Kadangi daug 
mokinių yra atvykę iš 
užsienio, tai brandos 
atestato egzaminai lai
komi vengrų kalboj.

Lietuviams reikėtų pa
simokyti iš vengrų, ku
rie tikrai labai gražiai 
susitvarkę. Galiu gerai 
įsivaizduoti, jog beveik 
visi, kurie skaitys šį 
straipsnį, numos ranka 
ir pagalvos, kad vengrai 
didesnė tauta, vengrai 
turtingesni ir darz be toz 
jie tik prieš dešimts me
tų turėjo sukilimą, ku
rio metu daugelis pa
sitraukė į vakarus, ku
rie dabar dar žinoma 
smarkiai kovoja prieš 
nutautimą, bet už kokių 
dešimts metų jie lygiai 
taip elgsis, kaip ir mes. 
Aš manau, kad taip būtų 
klaidinga galvoti. Tik
riausia, daugelis iš Jūsų,, 
mieli skaitytojai, pama
nys: "Ką mums tas vai
kelis čia aiškina. Jis juk 
neturi jokio gyvenimiško 
patyrimo! Mes, išgyve
nę tiek metų, tiek paty
rę, taip veikiame, o jis 
mus dar pamokys!"

Visdėlto drįstu kreip
tis.

Broliai ir sesės, visi 
matome, kad lietuvių 
veikla išeivijoje vis silp
nėja. Šio silpnėjimo ne
sulaiko nė didysis ir tik' 
rai vertingas Jaunimo 
Kongresas, nė pastaty
tos lietuviškos operos, 
dramos ir kiti kultūri
niai arba politiniai pa
rengimai. Mūsų išeivi
jos lietuvių jaunimo lie
tuviškumas tirpsta, kaip 
sniegas pavasarį.

Todėl apeliuoju į PLB 
Centro valdybą, į visas 
kitas lietuviškas organi
zacijas ir visus tautie
čius bei tautietes, galų 
gale susirūpinti mumis, 
Jūsų atžalynu.

Taip pat drįstu patiek
ti keletą sugestijų:

1. Visos šeštadieni
nės mokyklos yra tiktai 
priemonės nutautėjimo 
proceso greičiui sulė
tinti. Amerikoje būnant 
susiėjau su šeštadieni
nių mokyklų mokiniais ir 
apsivyliau, kad šitie jau
nuoliai lietuviškam vei
kimui permažai paruoš
ti. Dar dabar man širdį 
skauda, kai pagalvoju, 
jog visi tie vaikai, cho
rų dalyviai, kurie man 
paliko taip didelį, nepa- kią minėjau. Todėl susi- 
mirštamą įspūdį Dainų 
Šventėje,už 10 metų bus 
lygiai tokie 1 kaip dabar
tiniai septyniolikmečiai, 
kuriems rūpi mašina ir 
pinigai pirmutinėje eilė
je, o paskutinėje eilėje 
lietuviškumas.

Todėl organizuokime 
vengrų pavyzdžiu gimna-

ziją. Lietuviai Ameri
koje, Kanadoje, Pietų 
Amerikoje, Australijo
je ir kituose kraštuose, 
nepagailėkite savo vai
kams gero europietiš
ko ir lietuviško išauklė
jimo. Siųskite savo ga
besnius .pradžios mokyk
lą baigusius,vaikus į lie
tuvių Vasario 16 gimna- 
zijąo Jeigu Vasario 16 
gimnazijoj mokinsis mo
kiniai iš įvairių kraštų, 
jie daug greičiau išmoks 
lietuviškai.

Kad šitokia mintis ga
li būti įgyvendinta, paro
do vengrų gimnazija. 
Taip pat Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongre
sas įrodė, kad iš įvai
rių kraštų suvažiavęs 
jaunimas gali tiktai lie
tuviškai susikalbėti.

2. Rinkite lietuvius mo
kytojus iš viso pasaulio. 
Duokite jiems atitinka
mus atlyginimus.

Mokytojas mūsų gim
nazijoje uždirba maž
daug 600 DM. Vokiečių 
gimnazijoj uždirbtų tarp 
1200 ir 1500 DM. Todėl 
kiekvienas mokytojas 
kas mėnesį paaukoja 
tarp 600 ir 900 DM (150 
ir 220 dol.), kai tuo tar
pu kiti per visus metus 
tiek nepaaukoja. Moky
tojas, turėdamas šei
mą, labai sunkiai išsi
verčia tokia maža alga. 
Todėl manau, kad rei
kėtų pakelti algas ir tuo
met būtų lengviau suras
ti pastovesnių mokyto
jų*

žinoma, ne vienas nu
sijuoks ir sakys, naja, 
tas mokinėlis dar jau
nas ir nežino, kiek vi
sam tam įvykdyti reikė
tų pinigų. Jis dar per- 
jaunas kad žinotų, kaip 
sunkiai uždirbamas pi
nigas. Bet, mieli tautie
čiai, daugelis Jūsų siun
čia savo vaikus į priva
čias mokyklas, kurios tik
rai, kiek girdėjau ^nepi- 
gios. Taip pat Jūs turi
te prisidėti prie šių mo
kyklų pastatymo.

Jeigu Jūs savo vai
kus išsiųstumėm į lie1 
tuvių Vasario 16 gimna^ 
ziją ir tuos visus pini
gus duotumėt tai mokyk
lai, tai jau didelė dalis 
visų išlaidų būtų pa
dengta. Ir jeigu visa 
lietuvių visuomenė teik
tų paramos ir rūpintųsi 
mokyklos ateitim, tai ma
nau, kad visa tai būtų 
įmanoma padaryti.

O nauda iš tokios įstai
gos būtų didelė. Pabai
gę gimnaziją Jūsų vaikai 
grįš į Australiją, Ameri
ką^ kitus kraštus ir ga
lės įsijungti į lietuvybės 
išlaikymo darbą.

Pagalvokite, kas po 20 
arba 30 metų redaguos 
mūsų laikraščius, kas 
ves radijo valandėles, ir 
iš kur imsime naujų pa
ruoštų žmonių kitiems 
uždaviniams?

Manau, kad vieninte
lė išeitis yra tokia, ko-

rūpinkite savo atžalynu, 
siųskite savo vaikus į

. Vasario 16gim- 
nesvarbu ko- 

pasaulio krašte

lietuvių 
naziją, 
kiam j 
gyvenate. Pasirūpinkite, 
kad toji mokykla turėtų 
pakankamai gerų moky
tojų.Lietuviškos organi-

Simpoziumo "Jaunimo Metų ir Kongreso išvados ir tolimesnė įtaka į lietuviškąjį gyvenimą" (iš deši
nės į kairę) moderatorius Gabrielius Gedvilą (Chicaga), dalyviai Algis Zaparackas (Detroitas), Dalia 
Tallat-Kelpšaitė (Chicaga), Algis Rukšėnas (Clevelandąs), Rūta Domarkaitė (Chicaga), Audrius Šileika 
(Torontas), Vaclovas Kleiza (Chicagą). Šalia Juozas Bachunas, PLB pirmininkas ir Jaunimo Kongreso 
pagrindinis rėmėjas. Ged. Naujokaičio nuotrauka

SANTAROS - ŠVIESOS SUVAŽIAVIMAS

Ketvirtadienio (rugsė
jo 8 dienos) programo
je Mykolas Drunga ir 
Algis Makaitis pristatė 
pokalbius: "Dievo Mir
ties Teologija" ir "Psi
choanalitinis Žvilgsnis į 
Civilizaciją". Po pietų 
Darius Lapinskas žavė
jo susirinkusius pokal
biu, pavadintu "Mūsų Mo
derni Muzika". Vakare 
įvyko simpoziumas "Jau
nimo Metų ir Kongreso 
Išdavos ir Tolimesnė 
Įtaka į Lietuviškąjį Gy
venimą". Simpoziume da
lyvavo Algis Zaparac
kas, Vaclovas Kleiza, Da
lia Tallat-Kelpšaitė, Rū- 
ta Domarkaitė, Audrius 
Šileika ir Algis Rukšė
nas, moderavo Gabrie
lius Gedvilą.

Simpoziumą atidarė 
Algis Zaparackas išvar
dindamas, rodos, virš 
dvidešimt paskirų Jau
nimo Metų ir Kongreso 
laimėjimų. Tie punktai 
taip greitai sekė vienas 
kitą, kad nespėjau nusi- 
rašyt, galiu tik rapor
tuoti, kad jie mane impo
navo ir sudarė respek- 
tuotiną laimėjimų sąra
šą. Algis Zaparackas tu
rėtų tą tekstą spaudai 
įteikti ir taip sudaryt vi
siem prieinamą pagrin
dą įvertinti PLJK-są. Ki
ti simpoziumo dalyviai 
nepalietė Algio Zaparac- 
ko pranešimo ir jo iš
kelti punktai nebuvo pla
čiau išryškinti tolimes
niame simpoziumo vysty
me.

Antrasis simpoziumo 
pranešimas ;kaip kontras
tas Algiui Zaparackui, bu 
vo bendrų išdavų susu
mavimas. Vaclovas Klei
za iškėlė sekančias pen
kias išdavas: Kongresas 
didžiausią įtaką padarė 
mažiausiose ir tolimiau
siose kolonijose, visuo
menė pajuto jaunimo įta
ką, Kongresas nenustatė 
detalizuotų gairių jauni
mui, kultūros vaidmuo 
nebuvo užtenkamai iš
ryškintas, ir — jauniau
sias jaunimas neturėjo 
progos pasireikšti.

Vaclovui Kleizai bai
gus kalbėti diskusijas tę
sė likusieji simpoziumo 
dalyviai ir paskiau salė
je esantieji prisidėjo sa 
vo mintimis. Šiuos pa
sisakymus dėl Kongreso 

zacijos, prisidėkite prie 
tokios gimnazijos sufor
mavimo, nes ir Jūsų ei
lės ištuštės, jeigu ne
sirūpinsite prieaugliu.

Andrius Šmitas,
Lietuvių Vasario 16 
Gimnazijos moki
nys.

išdavų galima suskirs
tyti į dvi dalis: fragmen
tų iškėlimas ir bendrai 
apibūdinančių minčių 
pristatymas.

I pirmą kategoriją ski
riu sekančius simpoziu
me iškeltus Kongreso 
fragmentus: salė, kurio
je Lokys buvo pastaty
tas, nebuvo vėdinta, Miss 
Lithuania rinkimai vyko 
mažoje salėje, registra
cija ir bilietų išdalini
mas buvo prastai suorga*- 
nizuotas, Kongreso ban
ketas vyko permažoj sa
lėje, Chicagos JM Ko
mitetas, palyginant su ki
tais, per mažai aukų su
rinko, kai kur užsienio 
svečiai nebuvo tinkamai 
priimti, Amerikiečiai ne
buvo draugiški, kam tai 
viena rezoliucija nepati
ko, akademinių organiza
cijų CV-bos neatkreipė 
dėmesio į Studijų Savai
tę, įPrieškongresinę Sto
vyklą ir t.t.

Asmenys, kurie tik 
fragmentus atsimena, 
Jaunimo Kongresą įver
tina šitaip: Kongresas ne
pasisekė todėl kad .... 
(čia įdedamas vienas iš 
anksčiau minėtų frag- 
metų.) Tad tik fragmen
tų vertinama visuma. Jei
gu fragmentas neigia
mas, tai Kongresas nepa
sisekęs. Jeigu fragmen
tas teigiamas, tai Kon
gresas pasisekęs. Kada 
susieina asmenys, kurie 
šitaip įpratę galvoti, jie 
nesusikalba, nes bergž
džiai kartoja atrinktus 
fragmentus, kuriai s ban
do visą Kongresą įver- 
titi. Rezultate nulis — 
nes atskirų fragmentų 
serija neturi sistemos^ 
išvadų nėra ir negali bū~ 
ti. Yra tik atskiri fak
tai ir pavieniai momen
tai.

pratom dabartinio susi
žinojimo tinklo ribotu
mą; suradom raganų 
medžiotojus savo tarpe; 
pajutom jaunuomenės gal 
vosenos panašumus; iš- 
ryškinom kartų skirtu
mus; sau išsiaiškinom 
pasaulinio masto išeivi
jos vaizdą; pažadinom 
charakterio žudytojus; 
ignoravom ideologinius 
skirtumus veiklos bend
ram labui, ir gal svar
biausia, atnaujinom pa
senusias ir sudarėm nau
jas pažintis su viso lais
vojo pasaulio jaunaisiais 
lietuviais. Tai tokios 
šiam simpoziume iš
ryškintos Jaunimo Kon
greso išdavos, ir dar tik 
praėjus vos dviems mė
nesiams po Kongreso!

Rytinėje programos 
d ai y j e, pavadinto j e "Nau
ji Vakarų Intelektualinio 
Pasaulėvaizdžio Aspek
tai" įvyko Mykolo Drun- 
gos ir Algio Makaičio po
kalbiai. Algis Makaitis 
pradėjo savo pokalbį 
"Psichoanalitinis Žvilgs
nis į Civilizaciją"^pri
statydamas Norman 
Brown, Freud, Fromm 
ir Nietsche mintis.

Algis Makaitis paklau
sė: Kodėl intelektualai 
nekenčia savų civiliza
cijų? Tai dėlto, kad ci
vilizacija naikina indivi
dus ir garbina "kompu- 
terius". Civilizacijos 
taip pat perša gyveni
mo atsisakymą per ofi
cialiai propaguojamą hu
manitarinį idealą. As
mens išsigelbėjimas nuo 
sumechaniz avimo glūdi 
eros ir agresijos polin
kiuose. Šios m:.ntys turė
jo būti tik įvadas, bet 
kadangi Algis Makaitis 
atvažiavo be teksto, įva
das pasidarė pokalbio 
baze. Išvadų nebuvo, im
plikacijų mūsų kasdieni
niam gyvenimui nera
dom, ir užtat išėjom ne
pasitenkinę.

Mykolo Drungos po
kalbis "Dievo Mirties Te 
ologijos" tema buvo ge
rai paruoštas. Jame bu
vom supažindinti su 
Thomas J.J. Alizer, Wil- 
liam Hamilton, ir Paul 
van Buren tezėm. Myko
lo Drungos temos san
trauka yra tokia:

Dievo mirties teolo
gija yra (tur būt} viena 
paskutiniųjų konvulsijų, 
kurias pergyvena religi
ja moderniame amžiuje 
prieš jos visišką prany
kimą, kaip svarbaus ci
vilizacijos bruožo. Ši te
ologija teigia absoliutinę 
Dievo mirtį, bet tuo pa
čiu iškelia ir Kristaus 
centrinę poziciją žmo
gaus ir visuomenės gy
venime.

(Nukelta į 3-čią pusi.)

Simpoziume iškeltų 
minčių pynėje plačiai pa
sirodė bendri apibūdini
mai. Pasisakymai įrodė 
kad kalbėtojai buvo per
galvoję Kongreso mo
mentų raidą ir padarę 
gan teisingas išvadas. 
Šios kategorijos pasisa
kymai pristatė išeivijos 
dabartinio stovio naują 
supratimą, iškėlė jauno
joje kartoje faktus, kurie 
kažin ar būtų atsiradę be 
Kongreso.

Į šią antrą kategori
ją skiriu sekančius pa
sisakymus: sužinojom, 
kad užsieniečiai neži
nojo apie Amerikoje se
niai įsteigtas lietuviš
kas institucijas; supra
tom, kad mes nepažinom 
Europos, P. Amerikos ir 
Australijos lietuvių veik
los problemų; nustebom, 
kad užsienio studentai ne 
žino nei Aidų, nei Met
menų, nei Lituanus; su
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SKAUDI VENGRIJOS PAMOKA
Laisvajam pasauliui 

buvo priminta skaudi 
Vengrijos pamoka minė
jimais, atžymint did
vyriško vengrų tautos su
kilimo 1956 metais de
šimtmetį. Pamoka skau
di ne vien todėl, kad 
rankoje turėto laimėji
mo siūlas nutrūko pra
važiavus Sov. S-gos tan
kams, bet ir todėl, kad 
teko nusivilti, jų galvoji
mu, užtikrinta Ameri
kos, Jungtinių Tautų ir 
NATO pagalba. Vengrai 
gi žinojo, kad vieni 
prieš raudonųjų hordų 
bangas neatsilaikys. Ne
veltui po sukilimo atbė
gusių į Austrijos pasie
nį veidus lydėjo pikta 
nuostaba ir nusivylimas.

Jie gi buvo girdėję Va
karų valstybių paska
tinančius pareiškimus 
per radiją, jie tikėjosi 
kad pasaulio opinija, pa
lankiai jiems nuteikta, 
pasuks sovietinius tan
kus atgal ir jų iškovo
tas laimėjimas bus ap-

vainikuotas tautų laisvo 
apsisprendimo garantijų 
vainiku.

Bet kur tau. Dalis su
kilėlių, išvengę kalėjimų 
ir koncentracijos sto
vyklų, atvykę į Vakarus, 
tiesa, rado gerbūvį ir 
laisvę, bet kur gi savi
garba ir atsakomybės 
jausmas? Klausia ir da
bar, klausia ne jie vie
ni.

Palankūs pavergtoms 
tautoms pareiškimai ne
siliovė plaukę, atsakant 
į laiškus ir memoran
dumus. Rezoliucijos, pa
lankios pavergtų kraštų 
siekiams, priimamos ir 
Senate ir Kongrese. Bet 
kartu auga ir nauji pa
minklai prisiminti tiems; 
kurie paaukojo gyvybes 
kovodami už savo tautų 
laisvę, o gyvi likusieji 
kasmet deda vis naujus 
vainikus ir gėlių puokš
tes pagerbiant žuvusius 
didvyrius ir primenant 
pasauliui skolą, kuri dar 
vis nesumokėta.

SANTAROS - SUVAŽIAVIMAS
(Atkelta iš 2-ro pusi.)

Tačiau, Kris
taus tik 'kaip žmogaus. 
Bet jei Kristus tik žmo 
gus, tai kodėl jam skir
tina centrinė pozicija? 
Tad Dievo mirties teolo 
gija turės arba surela- 
tyvinti Kristaus svarbą 
(tuo būdu sukompromi
tuojant ir paskutinį saitą 
su krikščionybe) arba 
jam grąžinti dievybę (tuo 
būdu grįžtant tradicinėn 
krikščionybėn).

Tačiau, jei religija iš
nyktų kaip kultūrinis fak
torius, atskiras žmogus 
negali būti be vilties ir 
tikėjimo į Transcenden- 
tą. Atvirumas vertybėm 
reikalauja tikėjimo į tų 
vertybių nepraeinamu
mą, o jo negali laiduoti 
pasaulis, apribotas ma- 
materiališkumu ir paženk 
lintas mirčiai. G. Mar
celio žodžiais: "mylėti" 
(tai pati aukščiausia ver
tybė), "tai sakyti — Tu 
nemirsi", o tai reiškia 
nepranyksi, kaip mate
rialinis objektas. Tik ob
jektai išstatonji galutinai 
mirčiai, gi meilė reiš
kia ryšį, kuris nesilen- 
kia preinamybei.

muzikai, antroji — lie
tuviškajai. Demonstra
cijos tikslas supažin
dinti bendrai su moder
niąja muzika ir nurody
ti į skirtumą tarp pasau
linės ir mūsosios. Po 
demonstracijos gyviau 
vestame pokalbyje La
pinskas^ bandė šį skir
tumą išryškinti. Paste
bėjo, jog lietuviai kom
pozitoriai, tiek išeivijo
je, tiek ir krašte, ven
gia naudoti naujus ins
trumentus, o senuosius 
instrumentus vartoja tik 
pačiomis trafaretiškiau- 
siomis ir labiausiai nu-

sistovėjusiomis progo
mis. Be to, orkestruo- 
ja labai tirštai, kai tuo 
tarpu gerųjų vakariečių 
kompozitorių orkestrą - 
cija "permatoma":kiek
vienas instrumentas, 
kiekviena spalva išsi
skiria ir nesusilieja su 
kitomis, prarasdama jai 
būdingą savybę. Tiršta 
instrumentacija savai
me nėra bloga — ji tik 
pasenus, o lietuviai kom’ 
pozitoriai beveik be iš
imties nesutinka orkes- 
tracijoje pažengti toliau 
negu Schumannas (1810— 
1856). Paklaustas, kokia 
viso to nepažangumo 
(Lapinsko terminu, "ig- 
norancijos") priežastis, 
Lapinskas atsakė: mū
sų kompozitorių tingu
mas, neprisirengimas 
susipažinti su tuo, kas 
Vakaruose atsiekta per 
50 metų.

Be abejo, Lapinsko 
pristatymas buvo ten
dencingas. Pavyzdžių jis 
pririnko neblogų, tačiau 
abejotina ar lietuviškoji 
muzika mažiau vertinga 
vien dėl to, jog joje ins
trumentai pasireiškia 
konvencionaliomis gali
mybėmis ir orkestraci- 
ja tiršta. Muzikoje ne
svarbu laikytis laiko dva
sios, svarbu, kad joje iš 
viso nestokotų bet kokios 
dvasios. Būdama pati abs
trakčiausia iš visų me
nų, muzika neturi atsa
komybės savo laikui, 
kaip kad literatūra ar dai
lė; priešingai literatūrai 
ir dailei, muzika nieko 
nereprezentuoja; jai ne
reikia atsižvelgti tikro- 
vės.nes ji jos nevaizduo
ja. Prieš kąmuzikaneša 
atsakomybę? Šį klau
simą sunkiau atsakyti, 
nesileidžiant į estetikos 
gelmes, tačiau kiekvienu 
atveju, jei kompozito
rius nori rašyti Schu- 
manno stiliuje, terašo, 
ir tenebūna už tai bara
mas. Aišku, jį galima ir 
reikia kritikuoti, jei už
simojęs rašyti schuman- 
niškai, jis sukuria tik 
lėkštą imitaciją. Ta 
prasme galime kritikuo
ti ir lietuviškąją muzi - 
ką — ar savo romantiz
mu ji pigi ir be substan
cijos, ar vietoj to staty- 
tina be gėdos šalia di
džiųjų romantikų kūri
nių? Atsakymas gal bū
tų toks, kad keli rinkti
niai Čiurlionio ir kitų

veikalai tokį palyginimą 
išlaikytų labai gerai.

Apskritai muzikoje kū
rėjas yra laisvesnis nei 
bet kur kitur. Negali bū
ti jokio spaudimo ar lie
pimo pasirinkti tas, o 
ne kitas išraiškos gali
mybes. Muzikoje epo
cha su savo psichologi
nėmis ir socialinėmis sa
vybėmis nediktuoja tam 
tikro stiliaus: muziko
je stilius, bendrai imant, 
yra visai kitų, kartais 
labai atsitiktinų sąlygų 
formuojamas. Dėl to lai
ko dvasios terminas mu
zikoj e iš viso gal būt 
beprasmis. Dvidešimto
jo amžiaus žmogaus dva
siai Luigi Nono serializ- 
mas ir Feliz Mendelssoh- 
no sentimentalizmas yra 
lygiai tokie pat artimi ir 
svetimi. Nono rašymas 
artimesnis laiko dvasiai 
tik ta (nereikšminga) 
prasme, kad jis rašo pa 
našiau į daugumą dabar
tinių kompozitorių, ne
gu pereito šimtmečio gy
ventojas M endel s soti
nas. Tačiau ta dauguma 
savo ruožtu rašo taip, 
kaip ji rašo, ne dėl to, 
kad ji "atvira laiko dva
siai", o grynai dėl kitų 
išskaičiavimų, į kurių 
pobūdį čia nėra vietos 
leistis, nebent spaudoj 
kiltų diskusijos ir tuo bū
du sudarytų vietos.

Pagaliau, negalima ne
susilaikyti nuo pastabos 
jog Lapinsko vartojamas 
"permatomumo" termi
nas neatitinka visiems 
ryškiesiems modernio
sios muzikos kūrėjams. 
Sakykim, Hindemitho 
1945 m. simfonijos or- 
kestracija yra lygiai to
kia pat tiršta ir neper
matoma kaip ir Brahm- 

so. Tokių pavyzdžių ga
lima surasti ir daugiau.

Kaip ten bebūtų, La
pinsko demonstracija bu
vo įdomi, ką liudija jau 
ir tas faktas, jog pačia
me suvažiavime ją turė
jo dar kartą pakartoti.

Mykolas Drunga

TOOL-DIE MAKER
lst class, to build, alter, repair, pro

gressive, secondary dies, tools, 
gauges Able to vvork alone from 
sample sketeh . or instructions. 
National electro-mechanical pro- 
prietary produets. Good pay. condi
tions, all benefits, permanent. Call 
Mr. Bnngliart, 727 -1500, Saycr- 
ville, N. J.

An Equal Opportunity Employer
( I 14-116)

Ged. Naujokaičio nuotrauka

Simpoziumo "Nauji Vakarų Intelektualinio Pasaulėvaizdžio Aspektai" (iš dešinės 1 kairę) moderato
rius Kęstutis Žygas, prelegentai Algis Makaitis ir Mykolas Drunga, klausytojai dr. Vytautas Kavolis ir 
komp. Darius Lapinskas.
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ĮSTAIGOJE!

RALPH J. PERK
COUNTY AUDITOR

— JĮ REMIA —
CLEVELAND PRESS, ORGANIZUOTA DARBININKIJA, 
DAUGELIS FRATERNALINIŲ IR TAUTINIŲ ORGANIZA

CIJŲ.

RINKIMAI LAPKRIČIO 8 D., 1966 M.

Ix RALP J. PERK
COUNTY AUDITOR

Nicholas A. Bucur, pirm., 10206 Clifton Blvd,

| BUS MOKAMA PRADEDANT T 
SAUSIO 1 D., 1967 M.

UŽ VISAS SĄSKAITAS.

M 
F
S avings

2212 WEST CEKMAK ROAD
CHICAGO, ILL. 64608 

John J. Kazanauska-s. Prea.

TURTAS VIRŠ DVIDEŠIMT MILIJONŲ

Automobiliams aikšte greta mūsų įstaigos
Nuo spalio mėn. 17 d. 1966 m. sąskaitos yra apdraustos iki $15,000.00 

per Federal Savings & Loan Insurance Corporation.

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, 

tel. PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPOMS

Pirmad., ketvirtai!. ir penktad. nuo 9 iki 9:30. Kitom 
dienom nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara 

nuo 12 vai. iki 5 vai. p. p.

Kęstutis Paulius Žygas

Skaityk ir platink
DIRVĄ

FEMALE
Vienas iš pastebi

mesnių įvykių suvažia
vime buvo Dariaus La
pinsko demonstracija 
"Mūsų moderni muzika". 
Demonstracija susidėjo 
iš maždaug 15 juostelėn 
įrašytų modernios mu
zikos gabalėlių, palydi
mų vieno sakinio fleg
matiškai perskaityto ko
mentaro. Pirmoji pusė 
buvo skirta pasaulinei

CYTOTECHNOLOGIST — 
MALĖ OR FEMALE

for 320 bed hospital. 14,000 
cascs, 3 Pathologists. Tuition 
reimbursement plan designed 
for ūse at Michigan Statė Uni- 
versity. Visit us at our expen.se 
Write oi- Phone Collect Per
son nei Dept.. St. Lawrence 
Hospital, Lansing. Michigan.

117 ■ 119 >

VIESĖII1MI CHIC1G0.IE PIRKITE YU.IIIJE MODUJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. (’anad. delux \Viskey................ 5t.h— $3.98
2. Asbach LTalt .......... . 5th — $5.19
3. Import. Napoleon- Vermouth 5th— $1.19
4. Import. French Napoleon Brand 5th— $3.35

5. Bordeaux Import. White Wine 5th — $0.98
6. (’anada I)ry Vodka ................ 5th — $2.98
7. Riccadona Vermouth. . 30 oz. Bolt. — $1.29

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

expen.se
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HELP WANTED MALĖ

PRESS OPERATORS 
MECHANICS, SHEET METAL 

MEN TO SET-UP 
HELPERS & TRAINEES

Opportunity to learn fabrication of 
steel and aluminum products, with 
possibility to advance to high salary. 
Ali benefits.

Call at — FALSTROM CO.
MAIN & MARIETTA AVĖ., 

PASSAIC, N. J.
PHONE (201) 777-0013

An Equal Opportunity Employer 
117-119)

CHEM. OPER. TRA1NEE 
For General plant Work 

(2nd & 3rd Shifts) 
GOOD SALARY

— Liberal Co. Benefits — 
Call for Appt.:

MILLMASTER CHEM1CAL CORP. 
I 1 Summit Avė., 

Berkeley Heights, N. J.
464-1200

(117-120)

FEMALE HELP

FEMALE

REGISTERED NURSES

for 320 bed hospital in a Uni- 
versity City for all services 
and all shifts. Tuition reim- 
bursement plan designed for 
ūse at Michigan Statė Univer- 
sity. Visit us at our expense. 
Write of phone collect Person
nel Dept., St. Lawrence Hospi
tal, Lansing, Michigan.

117-119)

MALĖ

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

DIE CAST DIE MAKERS
* PANTOGRAPH OPERATORS
* MILL OPERATORS

Full Benefits — Steady — Overtime. 
Apply 

MASTER MOLD & DIE INC.
12667 Marion, Detroit 39, Mich.

(116-125)

NIJOLE PUPIENE, kurios vadovaujamą tautinių šokių grupę 
matysime "Nemunas Žydi" pastatyme lapkričio 19 d., šeštadie
nį, Slovėnų Auditorijoje, Clevelande. V. Noreikos nuotrauka

REGISTERED NURSES
AND

REGISTERED NURSING 
ASSISTANTS

APPLICATIONS are invited from 
Registered Nurses and Registered 
Nursing Assistants who are interest- 
ed in returning to "nursing at the 
bedside" ih a well-equipped general 
hospital. Excellent starting salaries 
and fringe benefits now. Further in- 
crease January 1, 1967. Residence'
accommodation if desired. For full 
particulars write to:

DIRECTOR OF NURSING, 
S1OUX LOOKOUT 

GENERAL HOSPITAL 
P. O. BOX 909,

SlOUX LOOKOUT, ONTARIO
(117-120)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or
lst CLASS SKILLED 

SURFACE GRINDER HANDS 
BENCH HANDS

ALSO
EXPERIENCED 

DESIGNERS
&

DETAILERS
Permanent positions, day work, over
time & benefits.

A A GAGE INC.
350 FAIR ST.

FERNDALE, MICH.
2 blocks E. of Woodward,

1 block N. of 8 Mile.
(I17-119)

HELP WANTED MALĖ

• LEARN FAST
• EARN FAST
DALTON’S

NEW 
EMPLOYEE 

BONUS PLAN
Is Retroactive to 

Starting Time 
After Probationary Period
• New Higher Starting Rates
• Family Insurance
• Merit Raises
• Opportunity for Advancement
• Paid Vacations and Holiday
• Profit Sharing

SEE FRANK RADER 
TODAY!

APPLY Monday thru Friday 
8:30 to 5:30 p. m.

Saturday 8 a. m. to 12 p. m.- 
Monday 8 a', m. to 7 p. m.

DALTON 
FOUNDRIES, INC. 
"An Equal Opportunity Employer”

WARSAW, INDIANA
(115-117)

HELP WANTED MALĖ

IMMEDIATE OPENINGS 
FOR 100 

FOUNDRY 
PERSONNEL 

Now accepting applications 
for the following openings: 

Machine Molders 
Shake out operators 

Core makers 
Casting Cleaners 

APPLY AT: 
Great Lakęs Foundry 

1 I 00 Prairie Avė. 
South Bend, Indiana 

An Equal Opportunity Employer 
(112-121)

ATSAKOMYBĖ:
Remiame David T. Matia į County Auditor parei
gas. Jo 8 metų darbas valstijos senatoriaus ir at
stovo pareigose užsitarnavo respektą už jo ištiki
mybę, atvirumą ir atsakingumą. Balsas už Matia 
yra balsu už gerą vyriausybę.

Lietuviai už MATIA
JOSEPH P. MULL, pirmininkas

WANTED JOURNEYMEN or 
lst CLASS SKILLED

AUTOMATIC Screw Machine Set-Up 
Operator for Cones. You would have 
top seniority because you would be 
the only Set-Up man. We produce 
parts primarily for our own end 
product. Guaranteed steady work, 
good wages and fringe benefits and 
plenty of overtime. 8503 Manhattan, 
Hamtramck, Michigan. TR 1-7798.

(I 17-1 18)

REMIAMAS Cuyahogos Apskrities Demokratų Partijos
REMIAMAS Kosmopolitines Demokratų Lygos

COUNTY AUDITOR

X DAVID T. MATIA
DEMOKRATAS

Lietuviai už Matia komitetas. Joseph P. Mull, pirmininkas
10825 Snowville Rd.

MILLWRIGHT Mechanic 
expd. Ability to read blue 
prints. 3rd shift. NE plant 
Iocation.

CR0WN PRODUCTS, 
2121 Wheatsheaf La. 

Philadelphia, Pa.
PI 4-4452.

(1 17-123)

FOREMAN
Shift work, mechanical apti- 
tude, able to supervise people. 
Textile exp helpful būt not 
necessary. Northeast plant lo- 
cation.

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheat Lane

Philadelphia, Pa.
PI 4-4452

(I 17-123)

1MMEDIATE 
OPENINGS

All types of foundry work. 
No experience needed. 
Write, wire, or call Stur- 
gis Foundry Corp., 1000 
W. West St., Sturgis, 
Mich. 651-8544.

(114-117)

PLASTICS PROF1LE EXTRUS1ON 
ENG1NEER — Man with at least five 
years practical background with 
know-how for extruding plastic pro- 
files and design of dies, jigs, and 
fixtures for automotive and other end 
uses. Good experience acceptable in 
lieu of degree. Salary commensurate 
with experience. A real challenge to 
put your knowledge to work in a 
ground floor opportunity with a es- 
tablished plastics processing com
pany.
Contact: Director, Administrative
Division.

PHILL1PS PRODUCTS CO., INC.
A Subsidiary of Phillips Petroleum 

Company
1500 E. North Territorial Road 

Whitmore Lake, Michigan 48189 
Phone: (313) 761-3512

An Equal Opportunity Employer 
(115-121)

MEDICAL TECHNOLOGIST 
lmmediate openings in all depart- 
ments of iėxpanding 175 unit, hospi
tal very latest equipment in new 
labotatory.
MUŠT BE AMT ORASCP.
Salary based on education & exper- 
ience.
Apply by letter giving employment 
history, education and salary re- 
quirėd.

Personnel Department 
GRAND RAPIDS 

OSTEOPATH1C HOSP. 
1919 Boston S. E.

Grand Rapids, Mich.
An Equal Opportunity Employer 

(111-117)

EXP. MACHINISTS
FULL TIME—GOOD HOURS

CALL BY PHONE OR IN PERSON

FROM 9 AM TO 6 PM 

MONDAY THRU FRIDAY 

SANFORD MFG.
CORP.

695 RAHWAY AVĖ., 
UNION, N. J.

(201) — 687-3200
(114-130)

OPPORTUNITY FOR I’ROFESSIONAL 
HELP MALĖ OR FEMALE

MEDICAL TECHNOLOGIST
Registered or Eligible for registration with A.S.C.P. Age open. Salary 
commensurate with ėxperience. 5-day week. Monday through Friday, 
8:30 to 4:30.

ALSO
REGISTERED NURSES

FOR ALL SHIFTS
Good salary. Plūs differential. Fringe benefits, paid holidays, vacation 
with pay, siek leave, good retirement plan. All positions subject to 
County Division of Ohio Statė Personnel.

APPLY CALL OR WR1TE TO MRS. LEWIS
BENJAMIN FRANKLIN HOSPITAL

1755 ALUM CREEK DR., COLUMBUS, OHIO, PHONE: 258-9556
(I 15-121)

POLITICAL ADVERTISEMENT POLITICAl A0VERTI8EMENT

CITIZENS COMMITTEE FOR SCHOOL ISSUES 
1380 E. 6th ST.; MICHAEL ANNISON, Secretary
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
* ARTĖJANT Korp! 

Ne-Lithuania Clevelan
de metinei šventei, vi
si korporantai - korpo- 
rantės, ypatingai sky
riaus valdyba, ruošia
si šiai šventei nepapras
tai kruopščiai, kadangi 
tai vyksta Jaunimo Me
tų eigoje. Kad būtų įma
noma šią šventę tinka
mai atžymėti, sudaryta 
programa, kuri tęsis vi
są savaitgalį.

Iškilmingas posėdis ir 
spalvų įteikimas naujai 
keliamiems korporan- 
tams įvyksta lapkri
čio mėn. 4 dieną, penk
tadienį, 7:30 vai. vaka
ro, Čiurlionio Ansamb
lio namuose. Visiems 
korporantams dalyva
vimas privalomas. Kvie
čiame visų kitų akade
minio jaunimo organi
zacijų narius ir taip pat 
Clevelando lietuvių vi
suomenę dalyvauti spal
vų įteikimo iškilmėse.

Šeštadienį, lapkričio 
mėn. 5 dieną, puošnio
je Diamond salėje, Se
verance Center, įvyks 
korporacijos balius. Au
tomobilius pasistatyti 
prie Halle Bros. krau
tuvės. įėjimas pro Dia- 
mon Manor duris. Šia 
proga iš Chicagos at
vyksta populiarios mu
zikos dainininkė Vanda 
Stankuvienė ir korpora
cijos orkestras, vado
vaujamas Algio Modes- 
tavičiaus.

Sekmadienį, lapkri
čio mėn. 6 dieną, 2:00 
vai. p.p. Cathedral La- 
tin, 2056 East 107th St„ 
sporto salėje, įvyks 
draugiškos krepšinio 
rungtynės tarp Chicagos 
Korp! Neo-Lithuania ir 
Clevelando Žaibo koman
dų.

Kviečiame visus Cle
velando ir apylinkių lie
tuvius dalyvauti Korp! 
Neo-Lithuania šventėje.

v.a.s.

Solistė VANDA STANKIENE išpildys programą Korp! Neo-Li
thuania baliuje Clevelande lapkričio 5 d.

NEPAMIRŠKIT ATNAUJINTI

DIRVOS PRENUMERATĄ

NĖRA PAKAITALO PATIRČIAI HELP WANTED MALĖ

A VOTE FOR

ISSUE No. 3
IN NOVEMBER 8th ELECTION

TAI BALSAS UŽ SAVE 
IR JŪSŲ ŠEIMA!

Metropolitan Parkų ateitis 
svarbi kiekvienam!

FRIENDS OF THE METROPOLITAN PARKS 
ČOMMITTEE

Vernon Stouffer — Dwight P. Joyce, Co-Chairmen
323 Republic Bldg. — Cleveland, Ohio

PALAIKYKITE

TEISĖJĄ
JOHN L.

MAXWELL
Common Pleas Court

(Demostic Relations)

• SUGEBĄS • PRITYRĘS • BEŠALIŠKAS

— Remiamas —

BALSUOKITE UŽ TEISĖĄ

CLEVELANDO IR CUYAHOGOS APSKR. TEISININKŲ 
S-GŲ, PLAIN DEALER, PRESS, A.F.L.-C.I.O. INTER- 
NATIONAL TEAMSTERS, D.R.I.V.E., M.E.S.A.

X JOHN L. MAXWELL
Richard M. Brown, Campaign Manager 

1039 Sheraton-Cleveland Hotel

Gelbikite gyvybes --
Padėkite sergantiems-

>.

Vote YES
for

COUNTY ISSUE N«, 2
The County Hospitals

Metropolitan General & Highlandview

TAI GALI 1ŠGELBETI JŪSŲ 
GYVYBĘ!

COUNTY HOSPITAL PROGRESS ČOMMITTEE 
Frank Celeste, Chmn., 320 Superior

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamieji — 1 apa

čioj. Grovewood rajone. Sa
vininkas išsikrausto. Priva
lo parduoti. $12,800.

Tel. 752-3400.

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

* SKAUTŲ VEIKLAI 
paremti ruošiami pie
tūs Šv. Jurgio parapi
jos salėje lapkričio 13 
d. po pamaldų. Vi suome* 
nė kviečiama atsilanky
ti ir tuo paremti lietu
viškojo jaunimo veiklą. 
Pietus ruošia Clevelan
do skautų ir skaučių tė
vų komitetas.

ANTHONY O. CALABRESE, Jr.
IUDRUS IR GYVAS KONGRESUI

• V. Giedraitis, Nation- 
wide kompanijos atstovas 
draudžia jūsų namus, bal
dus, automobilius, gyvybę, 
sveikatą ir t.t.

Prieš atnaujindami savo 
draudimą kitur, palyginki
te kainas, skambindami tel. 
944-6835.

ELECTR1CIANS
Experienced in machine 
tool and panel wiring. 
Steady employment with 
manufacturer of handl- 
ing eųuipment. Excellent 
company benefits.

Apply in Person
American Monorail 

Co.
1111 E. 200 St.
Cleveland, Ohio 

486-5000
Betvveen Euclid and St. Clair Avės. 
Public transportation via CTS bus 
to and from Windermere Station.

An Equal Opportunity Employer
(I16-117)

CALABRESE —
Visuomenės vadovas ir pasireiškęs įstatymų kūrėjas. 
Laikas pakeitimams —
Pakeiskite į Calabrese dabar!

E L E C T

X ANTHONY 0. CALABRESE, Jr.
FOR CONGRESS

Raymond W. Schmelzer, Committee—Secretary 
4285 University Parkway, University Hts., O.

MACHINISTS

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of

PNEUMO-DYNAMICS
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

NUMERICAL
CONTROLLED

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALAND1NJ 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS

Intervievving Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportunity Employer

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

SUPERIOR 
SAVINGS

SINCf 190*

13515 EUCLID AVĖ. 
6712 SUPERIOR AVE^ 

CLEVELAND

HOME «nd 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

A

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo jr rimto patarnavimo

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



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NEO-LITHUANIA
ŠVENTĖ

LST Korp! Neo-Lithu
ania Chicagoje Valdyba 
praneša, kad Korpora
cijos metinė šventė Chi
cagoje ) lapkričio 12 d. , 
rengiama sekančia pro
grama:

10 vai. ryt. pamaldos 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Po pamaldų, pagerbiami 
kritusieji ir mirusieji 
Lietuvos laisvės kovoto
jai, padedant vainiką 
prie paminklo Jaunimo 
Namų sodelyje; Iš so
delio organizuotai vyks
tama į Sv. Kazimiero Ka
pines, aplankyti ir pa
puošti mirusiųjų kolegų 
kapus.

ĮDOMIOS KREPŠINIO 
RUNGTYNĖS

Atvyksta Korp! Neo- 
Lithuania krepšinio ko
manda iš Chicagos. Cle
velando Žaibo komandai 
vadovaus Algis Motie
jūnas.

Lapkričio 6 d., 2 vai. p. 
p. (sekmadienį), Cathedral 
Latin sporto salėje, įvyks 
įdomios krepšinio rungty
nės tarp Korp! Neo-Lithua- 
ania komandos iš Chicagos 
ir Clevelando žaibo krepši
ninkų.

Clevelande jau senokai 
beteko matyti iškilesnių 
mūsų sportininkų pasirody
mų. šios rungtynės, dar gi 
lietuvių mėgiamoje sporto

7 vai. 30 min. vak. Jau
nimo Namų didžiojoj sa
lėj iškilmingas posėdis, 
sukakties minėjimas.

Po posėdžio toje pat 
salėje šventės balius, ku
riame muzikinę dalį at
liks neolituanų orkest
ras.

Visi neolituanai ir fili- 
jos šventėje dalyvauja su 
spalvomis.

Maloniai laukiama į 
šventę atsilankant kuo- 
daugiau viešnių ir sve
čių.

Baliui staliukus korpo 
rantai ir svečiai užsisa
ko iš anksto pas J. Žvy- 
nį, 7258 So Mozart Avė. 
Tel. PR 6-1349.

šakoje — krepšinyje, žada 
būti tikrai patrauklios, nes 
jose pasirodys iškiliausieji 
tos sporto šakos sportinin
kai.

Pavyzdžiui,Chicagos Neo- 
Lithuania komandoje žais 
Edas Modestavičius ir Mo
lis, abu atstovavę Chicagą 
įvairiose tarptautinėse ir 
tarpmiestinėse rungtynėse. 
Praeitą vasarą jie dalyva
vo Ispanijoje surengtame 
krepšinio turnyre, šį rude
nį rungtyniauja P. Ameri
koje. Reikia pastebėti, kad 
ir likusieji komandos nariai 
yra pasižymėję sportinin
kai savuose universitetuo
se.

žaibo komandoje žaidžiąs, 
taip pat neolituanasy Algis 
Motiejūnas, kaip sportinin
kas, žinomas ne vien tik lie-

* KORP! NEO-LI
THUANIA Bostono Pa
dalinys maloniai kviečia 
visus atvykti į metinę 
korp. šventę.kuri įvyks 
š.m. lapkričio 5 dieną, 
7. 30 vai. vak. ALTS na
muose 484 East 4th St., 
South Boston, Mass.

tuvių sluoksniuose. Jau 
anksčiau minėjome, kad šis 
visapusiškas sportinin kas 
laikomas vienu iškiliausių 
Western Reserve Universi
teto sportininkų eilėse. 
Reiktų dar pridurti, jog Al
gis Motiejūnas, išauklėtas 
lietuviškoje dvasioje, ne
dingo savo sportinių laimė
jimų didybėje ir mielai reiš
kiasi lietuviškame gyveni
me. Spalio 28 d. per Tėvy
nės Garsų radijo jis inteli
gentiškai pasikalbėjo su ra
dijo vedėju Juozu Stempu- 
žiu, džiaugėsi galimybe vėl 
pasirodyti lietuvių sporti
ninkų tarpe ir kvietė lietu
vių visuomenę į rungtynes 
atsilankyti ir paremti spor
tuojantį jaunimą, taip gra
žiai reprezentuojantį lietu
vius ne tik savųjų tarpe, bet 
ir visame pasaulyje. Juk 
daugelis sekmadienį pasiro
dančių žaidėjų žaidė lietu
vių rinktinėje, parvežusioje 
laimėjimus iš Australijos ir 
Kanados.

Be Algio Motiejūno žai
bo komandoje pasirodys vi
sa eilė iškilių vietos lietu
vių krepšininkų. Kai kurie 
jų ką tik grįžę iš Vietnamo. 
Algis neišdavė pilno koman
dos sąstato, tik užgaranta
vo, kad komanda bus gera 
ir prieš chicagiečius gėdos 
nepadarys.

Tikimasi, kad sekmadie
nį, lapkričio 6 d., 2 vai. p. 
p. Clevelando lietuviai pa
rodys susidomėjimą įdo
miomis rungtynėmis ir gra
žiu bei gausiu lietuviškų 
sporto talentų pasirodymu.

RETA MENO ŠVENTĖ NEW YORKE!
DAINAVOS ANSAMBLIS

iš C h c a g o s
SAVO 20 METŲ JUBILIEJAUS PROGA STATO 

GASPARO VELIČKOS 2 veiksmų muzikinę pjesę 

NEMUNAS ŽYDI“V

su simfoniniu orkestru 
Dirigentas muz. PETRAS ARMONAS 
šeštadienį, lapkričio 5, 1966

Brooklyn College Walt Whitman Auditorijoj
1 blokas į pietvakarius nuo Flatbush Avė. ir Nostrand Avė. kampo, 

BROOKLYNE
Pradžia 7:30 vai. vak. punktualiai.

Bilietai tik po 6, 5, 4 ir 3 dolerius.
Įsigykite bilietus iš anksto, nes visos vietos numeruotos.

Rengia JAV Lietuvių Bendruomenės New Yorko Apygarda

CHICAGO

• Lietuviškoms Kalėdų 
eglutėms originalius papuo
šalus gaminti yra pasi
šventęs chicagiškis Frank 
Zapolis. Jis rengia specia
lius kursus ir pamokas, se
nimui ir jaunimui parodant, 
kaip tuos papuošalus ga
minti. Pamokos vyks Bal- 
zeko lietuvių istoriniame 
muziejuje, 4012 So. Archer, 
Chicago, p e n k t adieniais, 
lapkričio 4, 11, 18 ir 25 die
nomis ir gruodžio 2 d. nuo 
7:30 iki 9:30 vai. vak. Jau
nimo Centre, 5620 S. Clare- 
mont Avė., antradieniais, 
lapkričio 1, 8. 15, 22 ir 29 
d. taip pat nuo 7:30 iki 9:30 
vai. vak.

Pamokos vyksta nemoka
mai ir geriausiai pagaminti 
ornamentai bus premijuo
jami.

DIRVOS 50 METU SUKAKČIAI PAMINĖTI

Chicagietis Frank Zapolis prie 1965 m. premijas laimėjusių lie
tuviškų eglutės papuošalų.

Dirvoje galite įsigyti ar užsisakyti plokšteles:
Birutė Valterienė — Dainos .......................................$5.00
Iz. Vasiliūno — Lietuvių kamerinė muzika ............... $6.00
Laužų Aidai ................... Stereo — $5.00, Hį-Fi — $4.00
Aurelia (šokių muzika) ..............................  Stereo $5.00

(galima groti kaip Hi-Fi)

Korp! Neo-Lithuania krepšinio komanda, kuri atvyksta išChicagosir lapkričio 6 d. žais su Clevelan
do Žaibu.

VAKARĄ-BALIŲ
rengia ALT S-gos WORCESTERIO skyrius

š. m. lapkričio 26 d., 6 vai. vak.
Maironio Parko salėje,

52 So. Quinsigamond Avė., Shrewsbury, Mass. 
Minėjime kalbės Dr. A. BUDRECKIS. Programą išpildys V. BRAŽĖ

NAS, akomp. komp. JULIUI GAIDELIUI.
Po minėjimo — vaišės ir šokiai. Vietos ir apylinkių lietuvius maloniai 

kviečia atsilankyti.
Bilietų kaina — 3 dol.

MINĖJIMUI RENGTI KOMITETAS

F E M A L E

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame mūsų draugams ir gi

minėms, atvvkusiems į mūsų brolio
A. A.

av. kpt. ALBERTO ŠVARPLAIČIO, 
bolševikų nužudyto Červenės žygio metu, 
minklo atidengimo iškilmes. Ypatinga padėka pri
klauso kunigui P. Dagiui už išsamų patriotinį pa
mokslą, p. Audėnui už atidarymo kalbą, taip pat 
už kalbas p. Malakauskui, p. Alksniniui, p. Kau
nui ir p. Urbšaičiui. Nuoširdus ačiū visoms Po- 
noms savo dalyvavimu priduodant šiam minėji
mui didesnės reikšmės. Dėkojame Waterburio 
"Ramovės” skyriui už vainiką ir nariams už da
lyvavimą. Taip pat nuoširdus ačiū nepabūgusiems 
tolimesnio kelio p.p. Liūdžiams, p. Kaunui, p. Va- 
lantiejui ir p. Seliokui ir atsiimt usiems raštu šia 
proga pareikštas mintis p. Kažemėkaičiui, p.p. 
Krygeriams iš Clevelando ir p.p. Šukiams iš Ka
nados.

Gustavas ir Jonas švarplaičiai 
ir šeimos.

Wingdale, New York

LICENSED PRACTICAL 
NURSES

For 320 bed hospital in a Uni- 
versity City for all services 
and all shifts. Tuition reim- 
bursement plan designed for 
ūse at Michigan Stato Univer- 
vity. Visit us at our expense. 
Wi ite or phone collect Person
nel Dept., St. Lawrence Hospi
tal. Lansing, Michigan.

I I 7 - I I') i

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
Jostph E. Gribiusku, Exec. Secr.

1447 SO. 49th CT. • CICERO, ILLINOIS 60650
HOURS: MON. 9-8; TUES., THUR., FRI. 9-5; SAT. 9-1 ;WED. CLOSED

PHONE 656-6330

MAROUETTE PARK CHICAGO
2533 W. 71 St. Tel GR 6 2345 6

♦
CICERO ILLINOIS

1410 S. 50 Avė., Tel. TO 3-2108 9

jUDGL«»u
ANGELOTTA
COMMON PLEAS 

COURT 
/lemiamai

• CLEVELAND BAR ASSOCIATION
• CUYAHOGA COUNTY BAR ASSOC.
• A. F. of L. — C. I. O.
• JOINT COUNCIL

LOCAL 41 D.R.I.V.E.
• CLEVELAND PRESS • P. D.

Jack Dūdele, Chairman
3618 REICHAM RD., CLEVE., OHIO

DIVIDEND CHICKS MAILED 
OUAKTERLY ON INVESTMENT 
SAVINGS ACCOUNTS
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