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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KIPRAS IR GRAIKIJA LIETUVAITĖ BROADtfAY ŽVAIGŽDĖ...

NAUJA KLASIŠKA GRAIKŲ TRAGEDIJA: NU
SILEIDIMAS KIPRO BYLOJE PRIVEDĖ PRIE 
KARALIAUS SUKILIMO PRIEŠ GRAIKIJOS 
KARINU VYRIAUSYBĘ. — BUVUSIO PREM

JERO KARAMANLIO VAIDMUO.

--------------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ---------

Kaip ir galėjom lauk
ti, Graikijos nuolaidos 
Kipro byloje iškasė duo
bę Graikiją valdančiai 
karininkų grupei. Kokie 
kariai, jei kapituliuoja? 
Tiesa, Graikijos nuolai
dos Kipro byloje nebuvo 
labai baisios. Galima 
sakyti, jos buvo visai lo
giškos, nes nors ir nu
tolino norėtą ’Eunosis’ 
— tos salos susijungi
mą su Graikija — ir pa
liko dabartinį statusą, ku
ris veikia graikų dau
gumos naudai. Ta nuo
laida tačiau buvo išveng
ta karo su stipresniu kai
mynu’, karo, kurį sunku 
būtų kuo nors pateisinti. 
Tai tačiau galima buvo 
numatyti iš anksto ir to
dėl mes šioje vietoje jau 
labai stebėjomės, ku
riam tikslui paskutinis 
konfliktas buvo išprovo
kuotas kaip tik iš graikų, 
būtent paties generolo 
Grivo, pusės? Tikras at
sakymas į šįklausimąir 
dabar nežinomas, tačiau 
-jis-grTSCbiusiai yra su
sijęs su Graikijos vidaus 
politika.

Kaip žinia, š.m. balan
džio mėn. 21 d. Graiki
joje įvyko karinis per
versmas, nuvertęs kai
riųjų vyriausybę, ją kal
tinant kelio įkomunizmą 
tiesimu. Tas pervers
mas nebuvo toks populia
rus, kad naują režimą 
tuoj pat būtų galima le
galizuoti kokiu nors tau
tos atsiklausimo ar rinki
mų būdu. Daugumas 
graikų, turbūt, sutiko, 
kad buvusi šeiminė san
tvarka, toli gražu, nebu
vo pavyzdinga ir buvo rei
kalinga reformų, vedan

Sovietai planuojamoje viso pasaulio komunistų 
konferencijoje nori pasmerkti Mao Tse-tungo režimą.

* SOV, S-GA išleido specia
lų pašto ženklą -- čekistų bei 
enkavedistų 50 m. veiklai at
žymėti.

— Pagaliau, ar ateisit padėti kasti duobę?...Kalėdų dovanai šią knygą nusipirksiu... Vyt. Maželio nuotrauka

čių prie vykdomosios val
džios sustiprinimo, ta
čiau perversmininkai iš 
pat pradžių neturėjo jo
kio plano, kaip tą san
tvarką pakeisti. Ilgainiui 
jauni pulkininkai, suda
rę naujo režimo bran
duolį, neteko ne tik nu
verstų kairiųjų politikų, 
bet ir dešiniųjų politikų 
simpatijos, greičiausiai 
todėl, kad ir jiems ne
norėjo perleisti išsiko
votos galios. Negeri tų 
pulkininkų santykiai bu
vo ir su karalium, kuris, 
jei būtų likusi senoji vy
riausybė, būtų seniai iš
vytas iš krašto. Kara
lius, atrodo, norėjo, kad 
krašte greičiau būtų 
grąžinta daugiau ar ma
žiau demokratinė san
tvarka su rinkta tautos 
atstovybe.

Kai Graikijos vyriau
sybė patyrė politinį 
smūgį, priimdama tur
kų reikalavimus, kad jos 
nelegaliai į Kiprą nuga
benta- kariuomenė būtų 
atitraukta, jos situaci
ja krašte pasidarė sun
kiai pakenčiama (D. Bri
tanijos, Graikijos ir Tur
kijos susitarimu dėl Kip
ro nepriklausomybės, 
Graikija toje saloje ga
lėjo turėti 950 karių, 
Turkija — 650. Tačiau iš 
tikro Graikija ten buvo 
nusigabenusi apie 10.000, 
Turkija apie 1.000. Da
bar ta ''perviršį” buvo 
sutarta atitraukti.)

Buvęs premjeras Ka- 
ramanlis, populiariau
sias dešiniųjų politikas^ 
šiuo metu gyvenąs sava
noriškoje tremtyje Pary
žiuje, davė interview pa- 
ryžiškiam dienraščiui 

Le Monde. Reikia paste
bėti, kad jam valdant 
kraštą (1955-1963 me
tais) Graikija pasiekė iki 
tol dar nežinomo politi
nio stabilumo ir ūkinės 
gerovės. Bet jis susipy
ko su dabartinio kara
liaus motina Frederiką 
ir vėliau jo partija rin
kimus pralaimėjo kairie
siems, vadovaujamiems 
George Papandreou, ku
rio Amerikoje išmokslin • 
tas sūnus turįs stiprokų 
simpatijų komunizmui.

Karamanlis dabarti-, 
nius valdytojus išvadino 
'idiotais’ bei 'pučis
tais’ ir ragino juos pa
daryti tikrai patriotinį 
žygį — atsistatydinti. 
Tie iš pradžių norėjo tą 
puolimą praleisti nepas
tebėję, tačiau pasiro
džius j jog visa Graikija 
tai jau žinojo, jie pa
siuntė spaudai pareiški
mą, kad tas puolimas yra 
neatsakingas, padarytas 
netinkamu laiku ir 'tau
tiškai nepriimtinas’, ta
čiau dešiniųjų kontroliuo
jami laikraščiai atsisa
kė tokį atsikirtimą įdė
ti. Pulkininkai nusileido. 
Jie sutarė su 8 Atėnų 
dienraščiais^kad tie įdės 
vyriausybės pareiškimą 
pirmame puslapyje, bet 
už tat antrame jie galės 
persispausdinti Kąramu - 
nlio pasikalbėjimą iš Le 
Monde.

Tai buvo jau antra ka
rinės juntos kapituliaci
ja. Dešinieji ir kairieji 
pradėjo tartis dėl per
einamos vyriausybės, ku
ri kraštui turėtų grąžin
ti demokratinę santvar
ką. Senojo Papandreou 
sūnus Andreas būk tai su
tikęs grįžti į Ameriką, 
kas labai prisidėtų prie 
nuotaikų Graikijoje at- 
šaldymo.

Tokioje situacijoje ka
ralius Konstantinas turė
jo ką nors daryti, kad 
išlaikyti savo sostą. Jis 
pasisakė už naują per
versmą. Netrukus paaiš - 
kėjo, kad vien noro per
versmui neužtenka.

Janina Mathews, solistės Lionės Juodytės 7 metų amžiaus dukrelė --Broadway žvaigždė!Janina 
gruodžio 10 d. debiutavo viename "OnBroadway" teatrų --Bert Wheeler Theater, 250 W. 23rd St. 
New Yorke, "Curley McDimple" veikale pagrindiniame Curley vaidmenyje. Po labai sėkmingo debiu
to sekančią dieną pasirašė sutarti ir vaidins Curley vaidmenį kas sekmadienį iki kovo mėnesio 3 vaL 
p.p. ir 7 v.v., ir dar vieną vakarą vidury savaitės. Sutarty aiškiai įrašyta, kad Janina yra Star biling. 
Tai bus bene pirmoji iš lietuvių, neskaitant John Gielgudo, Įkopusi Į "On Broadway" (visų artistų sva
jonę!) žvaigždžių kategoriją, Vyt. Maželio nuotrauka

PASAKĖ SOVIETAMS TIESĄ
"Antiagresinių" Sovie

tų Sąjungos šūkavimų 
veidmaningumas tapo 
dar kartą viešai apnuo
gintas pačiame Jungti
nių Tautų Visuotiniame 
Susirinkime, šį kartą -- 
įsakmiu parodymu į So
vietų Sąjungos pasielgi
mą su Baltijos valstybė
mis. Tai atsitiko lapkri
čio 28 dieną, ir tai pa
darė Jungtinių Valsty
bių ambasadorius Artu
ras J. Goldbergas. Jis 
prabilo apie tai — anot 
jo paties pareiškimo — 
Sovietų užsienių reikalų 
ministro Kuznecovo iš
provokuotas.

— Leiskit man primin
ti keletą faktų apie So
vietų Sąjungą, — tarė A. 
J, Goldbergas: — Maž
daug ištisą kartos am
žių, anot p. Kuznecovo, 
Sovietų Sąjunga gal ir 
buvo uoliausia agresijos 
apibrėžimų siūlytoja. Iš 
tiesų, net seniau kaip šie - 
kia kartos amžius,Sovie
tų Sąjunga jau buvo pa
teikusi formalų agresi
jos apibrėžimą tarptau

tiniame forume, Tautų 
Sąjungoj. Paskui, 1950 
metais, ji pateikė pana
šų pasiūlymą JT Visuo
tiniame susirinkime. Nu
rodė kelias rūšis veiks
mų, laikytinų agresija. 
Suskaičiavo penkiolika 
agresijos pasiteisinimų, 
laikytinų negaliojan
čiais. Neseniai ji vėl pa
sirodė su dar viena ver
sija, išskaičiuodama še
šiolika būdingų agresijos 
vykdymo priemonių ir 
suskirstydama jas į pen
kias skirtingas rūšis.

— Dabar pasižiūrė
kim, kaip ši didžioji aiš
kintoja kas tai yra ag
resija pati elgėsi tos pa
čios kartos amžiaus bū
vyje, matuodami tą elge
sį jos pačios Jungtinėms 
Tautoms siūlomais api
brėžimais.

1933 metais Sovietų 
Sąjunga įrašė savo siū
lytą agresijos apibrėži
mą į nepuolimo sutar
tį su Estija, Lietuva ir 
Latvija. O po septyne- 
rių metų tos valstybės 
tapo jėga okupuotos ir 

inkorporuotos į Sovie
tų Sąjungą.

(Nukelta į 3 psl.)

IŠ Viso PASAULIO

• ALBANUOS vyriausybė at
sisakė Sov. S-gos pagalbos nuo 
žemės drebėjimo nukentėju- 
siems sušelpti. Albanai pareiš
kė nenori jokių dovanų iš "re- 
vizionistų ir išdavikų".

• LIETUVIS — nauja Holly- 
woodo filmų žvigždė -- tai 
Kazys Garas (1940 m. Kaune gi
męs Kazys Gazutis, o gal Gai
žutis). Spaudoje plačiai rašoma 
apie jo pasisekimą naujoje tele
vizijos filmų serijoje "Pasku
tinė medžioklė", vaidinant pa
grindini vaidmenį. Aukštas (6 
pėdų 2 colių) blondinas žen
giąs pirmyn filmų karjeros ke
liais. Ta progą spaudoje at
žymima lietuvių sėkmė filmų 
pasaulyje, minint J. šerno, Rū
tos Lee pavardes.

• SKAUDŽIAUSIA AMERI
KOS istorijoje to pobūdžio tra
gedija {vyko sugriuvus Ohio ir
W. Virginia valstijas jungian
čiam tiltui, einančiam per Chio 
upę prie Point Pleasant mies
telio. Susidarius i abi puses 
einančių automobilių ir sunk
vežimių eilei, senas tiltas vi
siškai suiro, 1 upės vandenis 
nusinešdamas apie 60 automo
bilių su jų vairuotojais ir ke
leiviais. Lavonų ištraukimą ap
sunkina tilto griuvėsių dalys ir 
sutraiškyti automobiliai. Spė
jama, kad žuvusių skaičius per
šoks 100 žmonių.

• AUSTRALUOS premjeras 
Harold E. Holt žuvo plaukioda
mas netoli Melbourne esančio 
je Įlankoje. Jo suradimui buvo 
sukauptos visos galimos pagel 
bos priemonės, tačiau bijoma
si, kad jis bus nuskendęs pavo 
jinguose {lankos sukūriuose. 
Premjero pareigas laikinai ei
na H.E. Holt pavaduotojas John 
McEwen,

•JAV SENATO komisija bai
gia savo tyrinėjimus dėl auto
mobilių draudimo bendrovių 
veiklos. Pagrindinis tąja veik
la nepasitenkinimas kyla dėl to, 
kad įvairiose valstijose taiko
mi labai Įvairūs draudimo stan
dartai. Be to, draudimo bendro
vės yra monopolizavę pačios 
sau teisę nustatyti draudimo 
standartus.
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JAUNIMO
LB Centro Valdy

bos jaunimo reikalų 
vedėjos, Dalios Tat 
lat-Kelpšaitės, pra. 
nešimas LB Tary
bos Sesijoje Cleve
lande.

Pasaulio Lietuvių Jau 
nimo Kongresas, 1966 
metais, sujungė Lietuvių 
Bendruomenę ir įvairių 
organizacijų lietuvių jau
nimą bendram darbui. 
Lietuvių Bendruomenės 
parodytas dėmesys jauni
mui rado jame atgarsį ir 
jaunoji karta vis daugiau 
ir daugiau jungiasi į jos 
darbuotojų eiles. Pradė
tas bendras darbas turė
tų būti tęsiamas ir to
liau. Lietuvių Bendruo
menės ribose yra gali
mybė visų kartų lietu
viams bendrai dirbti ir 
rasti bendrą kalbą. Daž
nai nesusipratimai tarp 
vyresniųjų ir jaunesnių
jų kartų pasirodo todėl, 
kad kiekviena iš mūsų 
kartų augo ir brendo ki
tokiose sąlygose. Skir
tingos įtakos ir pergy
venimai formavo mūsų 
idėjas ir pasaulėžiūrą. 
Mes visi turėtumėm at
kreipti į tai dėmesį ir

REIKALAI
suprasti, kad ne visi taip 
pat mato ir įvertina įvai
rius įvykius, bei ne visi 
yra vienodų įsitikinimų; 
bet tai nereiškia, kad 
vieni yra teisūs, o kiti 
ne.

Vienas iš pagrindinių 
mūsų uždavinių turėtų bū
ti-atkreipti daugiau dė
mesio vieni kitiems ir su
eiti į artimesnius ry
šius vyresniosioms ir 
jaunesniosioms kar
toms. Konkrečiai — rei
kia skatinti jaunimo orga
nizacijas, kad jos į savo 
stovyklas, susirinki
mus, studijų dienas 
kviestų vyresniuosius su
pažindinti juos su įvai
riomis lietuviškomis ins
titucijomis, bendrąja lie
tuviška veikla, ir bend
rai su dabarties ir pra
eities gyvąja lietuvybe. 
Mūsų lietuviškos mokyk
los duoda pradžią, bet 
tas turi būti plečiama ir 
tęsiama ir studentų tar
pe.

Taip pat mūsų vyres
niosios kartos turėtų pa
rodyti daugiau susidomė
jimo lietuvių jaunimu. 
Lietuvių Bendruomenė 
turėtų raginti ir sudary
ti sąlygas vyresnie-

Tel. HY 7-4677
•vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir 

»j kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

422 MENAHAN STREET — RIDgewood, n. y. 11237

siems kaip galima dau
giau susipažinti su jau
nimo organizacijomis ir 
jų veikla. Reikia ragin
ti vyresniuosius turėti 
ryšį su jaunąja karta ir 
dalyvauti jaunųjų tarpe 
ne vien kalbėtojais, bet 
ir klausytojais ir stebė
tojais. Vyresnieji turė
tų rasti daugiau progų 
pasikalbėti su jaunąja 
karta, susipažinti su jų 
idėjomis ir pasaulėžiū
ra. Turėtų būti nagri
nėjamos idėjos bei jų for
mavimosi priežastys, o 
ne sakymai vieni kitiems, 
kaip jie turėtų galvoti ir 
ką kaip daryti.

Antra, JAV LB turi 
palaikyti kuo artimes
nius ryšius su jaunimu 
ir bendrai dirbti su jau
nimo organizacijomis. 
LB uždavinys nėra per
imti jaunimo veiklą iš jų 
organizacijų, bet turi ei
ti ten, kur yra tuštuma, 
dirbti ir judinti veiklą 
tose srityse, kur mūsų 
jaunimo organizacijos 
neapima. Yra bendrų už
davinių ir tikslų liečian
čių visą lietuvių jauni
mą. Tokius darbus ga
lima atlikti LB rėmuo
se. Dideli darbai reika
lingi koordinacijos ir 
centralizavimo. Tą kaip 
tik sėkmingai gali atlik
ti LB. Ryšių palaikymas 
su viso pasaulio lietuvių 
jaunimu taip pat tenka 
bendruomenei. Jaunimo 
atstovai turi būti daugiau 
įtraukiami įbendrą įvai
rių bendruomenės insti
tucijų darbą. Jaunajai 
kartai turi būti leista pa
sisakyti darant planus 
mūsų ateities veiklai bei 
sprendžiant mums vi
siems rūpimus klausi
mus.

Rūpinantis jaunimo 
reikalais yra būtina dirb
ti kartu su kitomis LB

The Siroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

Viena dėžė ... 24 bonitos Stroh’s. Tai 
pasitenkinimui tinkąs būdas gėrėtis 
Stroh’s alum, kurio skonis skiriasi 
nuo bet kurio amerikoniško alaus. 
Stroh’s yra kitoks dėl to, kad ir da
rytas kitaip, nei bet kuris kitas ame
rikoniškas alus. Jis daromas liepsna. 
Išbandykite Stroh’s. įsigykite dėžę. 
Tai geriausias alaus pirkinys.

centrinėmis institucijo
mis. Lituanistinis švieti
mas yra vienas iš pagrin
dų, todėl darbas su Švie
timo Taryba turi būti de
rinamas ir remiamas. 
Svarbu skleisti Pedago
ginio Lituanistikos Ins
tituto kursų idėją studen 
tų tarpe akyvaizdiniu bei 
korespondenciniu būdu. 
Taip pat reikia aktyviai 
ieškoti kandidatų tęsti 
studijas lituanistikos sri
tyje. Šioms studijoms 
mes turime rasti finan
sinę paramą. Skatinti jau
nimo organizacijas su
pažindinti narius su lie
tuviška knyga ir lietu
vių kūrėjais tam suda
rant sąlygas savo sto
vyklose ir suvažiavi
muose.

Sportas yra vienas iš 
mėgiamiausių jaunimo 
užsiėmimų, bet mūsų tar
pe nėra išnaudotos vi
sos galimybės įjungti 
mūsų jaunimą. Čia būtų 
galima pritraukti daug 
jaunimo, kurio dabar 
mes nematome savo 
tarpe.

Konkretūs uždaviniai 
yra šie:

Palaikymui glaudes
nių ryšių su jaunimo or
ganizacijomis ; regulia
riai kviesti jaunimo or
ganizacijų pirmininkų 
bei su jaunimu dirban
čių institucijų atstovų 
konferenciją. Šis darbas 
jau buvo pradėtas Kultū
ros Kongreso metu. To
kiu būdu jaunimo veiklos 
koordinavimas yra daug 
lengvesnis.

Pasitarus su jaunimo 
organizacijomis , atgai
vinti ruošimą studijų die
nų visam jaunimui. Stu
dijų dienose jaunimas tu
ri progos išdiskutuoti 
jam rūpimus klausimus. 
Per paskutinius porą me
tų studijų dienos, atrodo, 
buvo pamirštos.

Įvairiose vietovėse, 
jei galima,su jaunimo or
ganizacijomis mėginti 
surengti studentiško ly
gio lituanistikos klausi
mais paskaitų ciklą. 
Taip pat mėginti suor- 
ganzuoti simpoziumus 
jaunimu1 rūpimiems 
klausimams nagrinėti.

Jei bus rengiama PLB 
jaunimo Sekcijos jauni
mo stovykla 1968 metais, 
JAV jaunimui teks nešti 
didžiausią naštą ir atsa
komybę jos rengime.

Kadangi 1968 metų Tau
tinių Šokių Šventėje da
lyvaus daugiausia jauni
mas, kiek galima talki
ninkauti šventės komite
tui.

Apylinkėse, kur nėra 
jaunimo organizacijų, 
kiek galima daugiau 
įtraukti jaunimo į bend
rą lietuvių veiklą per 
bendruomenę.

1969 ar 1970 metų va
sarą suruošti studijų sa
vaitę baigusiems uni
versitetus ir vyres
niems studentams. To
kia studijų savaitė su 
pasisekimu praėjo 1964 
metais.

Bendrai, Lietuvių 
Bendruomenė turėtų rū
pintis jaunimu tose sri
tyse, kurių kitos organi
zacijos neapima, remti 
ir skatinti jaunimo orga
nizacijų darbą ir kiek ga
lima duoti daugiau atsa
komybės jaunajai kartai 
bendrame lietuviškame 
d a ’be.

Scena iš muzikalinės komedijos "Curley McDimple", kuri su di
deliu pasisekimu šiuo metu vaidinama vienameBroadwayteatreNew 
Yorke. Pagrindinj vaidmenį išpildo jauna lietuvaitėjanina Mathews, 
mūsų solistės Lionės Juodytės 7 mėty amžiaus dukrelė. Nuotrauko
je ji tarp artistų H. Galvin ir H. Blount. Vyt. Maželio nuotrauka

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

REESE PAPER COMPANY

3184 West 32nd St. OL 1-6300

GREETINGS and BES I W1SHES 
To Our Friends and Patrons

JOHN l. MOLNER 
INDUSTRIES INC.

152 50 M c CRACKEN Rd. 5 81 -3 600

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Joteph F. Gribauikat 

Eaecutive Secretary

ST. ANTHONY

ON INVESTMENTS 
Unih of $100 00 
Dividend Checkt 
Miiled Ouarterty

ON BONUS SAVINGS
Unito of $1,000 00 

For 3 Yeara 
Oividendi Paid 

Ouarterly 
or Compoundad

1447 So 49th Court 
CICERO, ILLINOIS •

Phone (Are* Code 312) 656*6330
60450

F

LIEPSNA DARYTO skonis

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

HOURS-. Men. M; Toot. Thur*.. Fri. 9-5; S*t. 91; W*d. Goaed 
Sovia«» f* By TA* TOHb Of T*o M**H WW f«ra Fr*« TA* lot.
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20 METU!
Adelaidės Lietuvių Žinios skelbia, jog 1947 m. 

lapkričio 28 d. pirmasis laivas atplaukė į Perth’o 
uostą Australijoje su pirmaisiais lietuvių imigran
tais, ištrukusiais iš bolševikų okupacijos. To Aus
tralijos lietuvių biuletenio lapkričio 1 d. laidoje ta 
proga rašoma, kad toji 20 metų sukaktis "mums 
yra svarbi ne todėl, kad pradėjom naują emigra
cijos bangą į Australiją, bet ir todėl, kad tas at
vykimas mūsų asmeniškame ir tautiniame gyveni
me atvėrė naują lapą, kurio įrašymas vyksta visai 
naujose, mums visai neįprastose aplinkybėse".

Tos sukakties proga daromi žygiai panaudoti 
australų spaudą ir televiziją,ir tie žygiai jau yra 
susilaukę pritarimo.

Taigi, Australijos lietuviai vėl energingai ruo
šiasi ne tik naują sukaktį atšvęsti, bet kartu ją tin
kamai panaudoti lietuviškojo reikalo propagandai.

20 metų! Juk tai priminimas ir gausiai Ame
rikos lietuvių išeivijai. Tiesa, sukakčių ir minė
jimų stoka negalime nusiskųsti, ir toje srityje 
mūsų veikliųjų vadovų protai ir rankos yra beveik 
nuolatiniai užimtos. Šiuo metu, be viso to, vyksta 
gana įtempta ruoša kuo ryškesniam ir įspūdinges- 
niam Lietuvos nepriklausomybės 50 metų sukakties 
minėjimui. Bet ir toji minėjimų ruoša primena 
mums tą 20 metų laikotarpį, kuris yra įbrėžęs sa
vo žymes į kiekvieno lietuvio gyvenimą. Iš vienos 
pusės, prieš 20 metų atvykę, tiek pat metų esam 
senstelėję, iš kitos gi pusės, esame užsiauginę nau
jąją kartą. Šios dviejų dešimtmečių eigos žymės 
mūsų išeivijos gyvenime neliko be pėdsakų, kuriuos 
jaučia visi aktyviau besireiškią visuomeniniame 
gyvenime.

—Nesileidžiant į 20 metų naujo gyvenimo pėdsa
kų analizę, reikia tik pripažinti, jog daugelio "su
stojusių laikrodžių", nostalgijos ir dvasinės depre
sijos akivaizdoje vistiek dar esama £yvo, energin
go ir kūrybingo potencionalo, sugebančio dirbti Lie
tuvos reikalui didelį darbą.

(JHumsfaįo

NETIKSLUS ĮSPŪDŽIAI

Ponas Mečys Valiūkė 
nas, aprašydamas savo 
įspūdžius iš kultūros kon
greso, Dirvos 132-tame 
numeryje tarp kitko sa
ko: "Bet, tur būt, toliau
sia tuo siauru takeliu 
kongrese pasuko JAV LB 
pirmininkas, griežtai at
mesdamas vykdomojo ko
miteto sutartus ir pa
kviestus kongreso darbo 
prezidiumo tris ar ketu

The Lithuanian Newapaper

Eatabliahed 1915

ris narius ir jų vieton 
įstatydamas vieną, bet 
savą!"

Tenka priminti, kad po
nas Valiukėnas ne "tur
būt", bet iš tikrųjų iš 
kongreso išsinešė klai
dingus įspūdžius, nes mi
nėtu teigimu jis įvykius 
pristatė ne taip, kaip iš 
tikrųjų buvo.

Kongreso darbo pre
zidiumas, kurį čiaponas 
Valiukėnas mini, buvo su
tartas bendrame JAV LB 
Tarybos Prezidiumo, 
Centro valdybos, PLB 
kultūros Tarybos ir Kon
gresui Rengti Komiteto 
atstovų bendrame pasita
rime. Kongresui Rengti 
Komitetas buvo įpareigo
tas numatytus asmenis 
pakviesti. Tačiau prieš 
pat kongreso atidaromą
jį posėdį vienas Kongre
sui Rengti Komiteto na
rys pirmininkaujančiai 
pristatė visai kitą prezi-

JAV LB Tai
(Tęsinys)

Tolimesnėje Tarybos 
sesijos dienotvarkėje vy
ko t.v. "formaliųjų" rei
kalų atlikimas, kaip įs
tatų keitimo klausimai 
(ref. dr. K. Keblys), 
Centro Valdybos sąma
tos svarstymas, pasi
rengimas Tautinių šo
kių Šventei (pirm. dr. 
L, Kriaučeliūno prane
šimą skaitė V. Adamka- 
vičius). Po kurio laiko 
užtrukusių diskusijų 
PLB valdybos vardu pra
nešimą padarė St. Barz
dukas, o neatvykusio dr. 
Br. Nemicko pranešimą 
Lietuvos 50 m. minėjimo 
reikalais skaitė A. Barz
dukas.

Kai kurių pranešimų 
reikalais nebuvo ko dis
kutuoti. Kiek gyvumo įne
šė atstovų rinkimo į Pa
saulio Lietuvių Seimą 
klausimas. T. Blinstru- 
bas pasiūlė, kad šalia 37 
tarybos narių, jau išrink
tų to seimo atstovais, li
kusius 8 asmenis tektų 
imti iš rinkiminių sąra
šų (renkant LB Tarybą). 
Tai būtų tie sekantieji 
kandidatai į Tarybą, ku
rie liko neišrinkti fakti- 
nai labai mažu balsų skir - 
tumu. Jų skaičius iš apy
gardų būtų imamas tapa
čia proporcija, kaip ir 
Tarybos narių atran
koje.

Pirmuoju oponentu T. 
Blinstrubo pasiūlymui 
pasirodė dr. A. Razma, 
pareiškęs, jog tai logiš
kas, teisiniai pagrįstas 
ir labai geras sumany
mas, bet — tuo būdu, 
esą, būtų nuskriausti dir
bantieji, atseit, centro 
valdybos nariai. Jis ir 
siūlė seimo atstovais 
rinkti 8 centro valdybos 
narius. Dr. A. Razmos 
pasisakymas prieš logiš
ką pasiūlymą dirbančių
jų naudai tolimesnėse 
diskusijose tiek supainio
jo tarybos narius ir patį 
prezidiumą, kad užtruko 
ilgesnis laikas, kol buvo 
išsiaiškinta, jog ir apy
gardų vadovybės turi tei- 

diumo sąstatą, išjungda
mas vieną bendrame pa
sitarime numatytą as
menį ir jo vieton įstaty
damas net du savus. To
dėl jis tik ir buvo papra- 
Sytas laikytis susitari
mo ir prezidiumankvies
ti ne savo pasirinktus, 
bet bendrame pasitari
me numatytus asmenis. 
Jokių intencijų kokiais 
nors siaurais keliais 
vaikščioti čia niekas ne
turėjo. Ponas Valiukė
nas buvo klaidingai in
formuotas.

Bronius Nainys

ybos sesija
sę būti atstovaujamos 
seime. Pagaliau, nedi
deliu balsų skirtumu T. 
Blinstrubo nors ir logiš 
kas ir teisiniai pagrįstas 
pasiūlymas, nepraėjo. 
Tai ir buvo vienas iš 
ryškiausių mūsų visuo
meninio gyvenimo mo
mentų, parodęs, kad 
grupiniai ir sroviniai in
teresai bendruomenėje 
yra gan giliai įsišakny- 
ję ir gal todėl ne visuo
se sprendimuose ir po
elgiuose randi logiško 
ir teisiniai pagrįsto pa
teisinimo. Ne veltui po 
to vienas Tarybos narių 
privačiai ir pareiškė: 
"Jei ne Blinstrubas bū
tų kalbėjęs, siūlymas bū
tų praėjęs"...

Tikimės dar gauti 
spaudai nutarimų komi
sijos darbo rezultatus ir 
kitos medžiagos. Tau
tos Himnu II Tarybos 
sesija pasibaigė, bet jos 
atgarsiai dar aidi. Ai
di jie ir Clevelando apy
linkių vadovybėse, nes, 
girdi, tų apylinkių ribo
se ruošiant Tarybos se
siją, būtų tikę laiku apie 
tai apylinkių vadovybes 
painformuoti. Dabar gi 
sesijai paruošiamuosius 
darbus turėjo atlikti Cle 
velande gyveną Tarybos 
nariai. Čia jau vėl bręs
ta naujo konflikto dai
gai. O to, atrodo, reikė
jo vengti.

Tarybos sesija, su 
mažomis pasikarščiavi
mo išimtimis, praėjo ga
na darbingoje nuotai- 
kje. Bent buvo paruoš
ta ne mažai medžiagos 
norintiems su bendruo
menės darbais susipažin
ti. Dalis tų darbų bus at
likta, dalis bus reikalinga 
daugiau talkos ir dides
nio susiklausymo. Jau 
vien į Centro Valdybos 
sąmatą pažvelgus išlai
doms numatyta (daugiau
sia švietimo ir kultūri
niams reikalams) virš 
50.000 dol. Stigs kokių 
14.000 dol. Vargu ar tą 
sumą padengs Tarybos 
nutarimas solidarumo 
mokestį pakelti iš 2 į 3 
dolerius.

Didžiausiu mūsų bend
ruomenės priešu yra 
žmonių apatija. Reiktų 
siekti didesnio solidaru
mo, platesnės bendruo
meniškos bazės.

Tarybos sesiją visą 
laiką stebėjo PLB valdy
bos pirm. J. Bačiūnas ir 
valdybos nariai St. Barz
dukas, A. Nasvytis, J. 
Staniškis, M. Lenkaus
kienė, A. Mikulskis. At
vyko ir keletas vietinių 
veikėjų, besidominčių 
mūsų bendruomenės gy
venimu ir joje aktyviai 
besireiškiančių.

Prie Niagaros krioklio... Vyt. Maželio nuotrauka

PASAKĖ SOVIETAMS TIESĄ
(Atkelta iš 1 psl.)

Ambasadorius Gold- 
bergas toliau paminėjo 
eilę kitų Sovietų Sąjun
gos pasielgimų, kurie, 
pagal jos pačios teikia
mus agresijos apibrėži
mus, yra aiškūs agresi
jos veiksmai.

— Tai kas belieka iš 
apibrėžimų? — tęsė 
Amerikos ambasado
rius: — Sovietų Sąjunga, 
ta didžioji apibrėžėja, at
rodo kalbanti, lyg tasai 
neužauga kuprius Alisai 
stebuklų šaly: "Kai aš ta
riu žodį, tai jis reiškia 
tiek, kiek aš noriu., — 
nei mažiau, nei daugiau. 
Svarbu, kas pasirodys 
stipresnis, štai ir vis
kas"...

— Pone pirmininke,
— griežtai pareiškė am
basadorius Goldbergas:
— Ne tai svarbu, kas pa-

GREETINGS and BEST WISHES

LEE ORRER’S 
BODY SHOP INC.

AUTO AND TRUCK SPECIALISTS 
Collision Repairs and Painting 

Complete facilities for Trucks & Trailers 
INSURANCE ESTIMATES. FRAME 

STRAIGHTENING, WHEEL ALIGNMENT 
3560 W. 110 St. 252-2393

GREETINGS and BEST WISHES
IDEAL BUILDERS SUPPLY 

AND FUEL COMPANY
4720 BROOKPARK SH 1-1600

• ••

sirodys stipresnis. Jung 
tinių Tautų Organizacija- 
yra pagrįsta visų valsty
bių suverenine lygybe, 
stiprių ir silpnų, didelių 
ir mažų. Ji skirta užtik
rinti mažoms bei silp
noms valstybėms gali
mybę saugiai gyvuoti ša 
lia savo stipresniųjų kai
mynių.

— Jei agresijos api
brėžimas turi tarnauti 
šiai pagrindinei sampra 
tai, tai turi būti toks, 
kad mums visiems reikš
tų tą patį, nepaisant nei 
ideologijos, nei galybės, 
nei politinių interesų. 
Nes visų mūsų svarbiau
sias tikslas yra, bent 
turėtų būti, taika. Kar
toju, Jungtinės Valsty
bės yra prieš agresiją, 
betkokią, betkur, betka- 
da.

(ELTA)

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas Ą^/ąŲo išmokamas du kart per metus už 

visas taupymo sąskaitas.

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL 60608 
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wedne»day elosed
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS. President

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuviu Įmonė , registruota

U. S. Dep-.irlment of Justice
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2608 W. 69th ST.. Chicago. III. 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St.. Chicago. III. 60629 — Tel. 5-2737 
3212 So. Halsted St.. Chicago. III. 60608 — Tel. C A 5-1864 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS į mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius sių-ti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą. 
Vedėjai E. ir V. ŽlKAl'SKAI
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Pirmąjį lietuvių moterų
suvažiavimą prisiminus

Vincenta Lozorai
tienė, gyv. Romoje, 
sveikindama jubi
liejinį lietuvių mote 
rų suvažiavimą New 
Yorke rašo:

Pirmasis lietuvių mo
terų suvažiavimas įvy
ko 1907 metais Kaune, 
Lietuvai dar esant rusų 
valdžioje. Tokiomis ap
linkybėmis suvažiavi
mui sušaukti nugalint 
svetimųjų suvaržymus, 
jam gražiai sutvarkyti 
ir jo obalsiams bei nau
dingiems nutarimams pa
skelbti, reikėjo didelės 
drąsos ir tvirto pasiry
žimo. Pirmajam suva
žiavimui pirmininkavo 
rašytoja Gabrielė Petke
vičaitė, kuri, susirūpi
nusi, kad suvažiavimo 
pirmininkavimas gali ati
tekti vyrui, pirmame po
sėdyje, Kauno teatro sa
lėje, visu balsu sušuko: 
"prašau rinkti mane pir
mininke!" Ji čia pat ir 
buvo vienbalsiai išrink
ta. Šalia Petkevičai
tės, suvažiavime pasižy
mėjo Žemaitė, F. Bort- 
kevičienė, visuomeniniu- 
kė, M. Rabašauskienė, P. 
Vaitkevičienė - Bilma- 
nienė, organizacijos ko

Grupė motery, dalyvavusių minėjime. Iš kairės: G. Žilionienė, 
V. Leskaitienė, S. Valiukienė, B. Paprockienė, A. Augustinavičie- 
nė ir E. Čekienė. Vyt. Maželio nuotrauka

miteto pirmininkė, uni
versiteto studentė Sofi
ja Kymantaitė, vėliau ta 
pusi Čiurlionienė ir Vy
tauto Didžiojo Univer
siteto lektorė ir kitos. 
Anais laikais inteligen
čių moterų dar nedaug te 
buvo, tad tik ryškesnėms 
asmenybėms pavykdavo 
prasimušti įviešumą. Su
sidomėjimas suvažiavi
mu buvo didelis; jame 
dalyvavo daug kaimo 
moterų ir net vyrų.

Antrasis suvažiavi
mas, įvykęs jau nepri
klausomoje Lietuvoje, 
1937 metais, tai yra, tris 
dešimčiai metų praėjus 
nuo pirmojo suvažiavi
mo, toje pačioje Kauno 
teatro salėje, pralenkė 
visus lūkesčius, visas 
baimingus rengėjų pla
nus. Tai buvo lyg pa
saka tapusi tikrove. Ne
atsimenu jokio kito taip 
iškilmingo, giedraus, 
drausmingo suvažiavi
mo. Jame dalyvavo 30 
lietuvių moterų organiza
cijų atstovės ir daugiau 
kaip tūkstantis viešnių. 
Organizacinio komiteto į 
suvažiavimą buvo kvie
čiamos visos lietuvės 
moterys, neatsižvel

giant į partijų, religijos, 
profesijos ar socialinės 
padėties skirtumus. 
Kaip dažnai atsitinka, 
vos porai dienų belikus 
prieš suvažiavimo ati
darymą, dar nebuvo žino
mas tikslus dalyvių 
skaičius, nes ne visos 
buvo iš anksto pranešu- 
sios savo atvykimą, kaip 
to buvo prašęs rengimo 
komitetas. Rengėjų tar
pe kilo baimė, kad dide
lė teatro salė neliktų pus 
tu ščia. Tik paskutiniu 
momentu, pradėjus atsto
vėms rinktis, paaiškėjo, 
koks gausus bus suvažia
vimas. Bematant teatro 
salė prisipildė ligi pat 
paskutiniųjų vietų gale
rijoje. Pritrūkus vietų, 
reikėjo pristatyti kė
džių. Daug kas liko sto
vėti, paremdami teatro 
sienas. Suvažiavimo ati
darymas buvo labai iš
kilmingas ir įspūdingas, 
dalyvaujant Respublikos 
Prezidentui ir poniai 
Smetonienei, vyriausy
bės nariams, kariuome
nės atstovams, kaimyni
nių valstybių, Estijos ir 
Latvijos, atstovėms ir 
Kauno visuomenei. Įvai
rių organizacijų bei stu
denčių korporacijų atsto
vės, įžengusios į sceną 
su vėliavomis, buvo su
tiktos gausiais ploji
mais. Prie prezidiumo 
stalo sėdėjo p.p. Smeto
nienė, Tubelienė, Žmui- 
dzinavičienė, Vileišie
nė, dr. Narušytė, Mašio - 
tienė, G. Petkevičaitė, 
Bortkevičienė ir Raba
šauskienė, pastarosios 
trys pirmojo lietuvių mo
terų suvažiavimo daly
vės, ir, galop, V. Lozo
raitienė, suvažiavimo 
pirmininkė su P. Pikči- 
lingiene — vicepirminin 
ke. Dalyvių gausumas, 
susidomėjimas suvažia- 
mo paskaitomis, kurios 
vyko tris dienas du kart 
per dieną, didžiojoje 
puošnioje Karininkų Ra-

Lietuvių moterų pirmojo suvažiavime minėjime New Yorke, surengtame LMK Federacijos ir PLM 
Katalikių Sąjungos. Iš kairės: M. Galdikienė, R. Budrienė, V. Leskaitienė, Z. Salnienė, A. šlepetytė- 
Janačienė, A. Kazickienė, A. Augustinavičienė, H. Mošinskienė ir I. SandavičiŪtė.

Vyt, Maželio nuotrauka

movės salėje, pripildė, 
ne tik rengėjų, bet ir vi
sų dalyvių širdis džiaugs
mu ir pasitikėjimu, kad 
esame pakankamai pasi
ruošusios visuomeni
niam ir valstybiniam dar
bui, kad moterys nėra 
abejingos jokiai gyveni
mo sričiai. Paskaitos 
apie meną, literatūrą bu 
vo klausomos tokiu 
pat dėmesiu(kaip apie že
mės ūkį, ekonomiją, me
diciną. Ypatingą dėmesį 
buvo sukėlę šeimos san 
tykių, vaikų auklėjimo, 
moters padėties šeimo
je ir darbe klausimai. 
Suvažiavimo metu buvo 
gausiai lankoma Moterų 
Klube surengta spaudos 
ir moterų parašytų kny
gų parodą, kurioje buvo 
taip pat išstatyti moterų 
dailininkių paveikslai.

Tikiuosi, kad ir dabar
tiniame sukaktuviniame 
suvažiavime, surengta
me svetingoje Ameriko
je, bet toli nuo Lietu
vos, vėl bus nagrinėja
mi lietuvėms rūpimi 
klausimai o ypač vaikų 
auklėjimo ir jų apsaugo
jimas nuo ištautėjimo. 
Stebint dažnus neigia
mus ir nemoralinius pa

sireiškimus jaunimo tar
pe visame pasaulyje, bū* 
tų naudinga, kad ir mes 
lietuvės moterys iškeltu- 
mėm moters padėtį šei
moje ir pabrėžtume, jog 
moters darbas namuose, 
jos sprendžiamas vaid
muo vaikų auklėjime ir 
šiltos šeimyninės atmos
feros sudaryme nepri
valo būti laikomas men
kesniu už bet kurį kitą 
darbą už namų sienų. Ar 
nekilnesnis ir negražes
nis tikslas yra išaugin
ti padorų žmogų ir gerą, 
susipratusį lietuvį, kaip 
kad būti sekretore tur
tingo prekybininko, atsi
tolinant nuo šeimos, kaip 
tai dažnai atsitinka.

Pranešdama šias pa
skubomis surašytas mim

GREETINGS and BEST W1SHES

WILLIAM E. MARSAL
SCIENTIFIC SHOE FITTERS

10519 CARNEGIE AVĖ. RA 1-4243

1967 m. gruodžio 20 d.

tis, aš iš širdies sveiki
nu suvažiavimo dalyves 
ir linkiu, kad suvažiavi* 
mo darbai sudarytų nau
ją įnašą į liogšiolinę 
garbingą lietuvių mote
rų veiklą, į neužgęsta
mą visų lietuvių patrio
tizmą, į Lietuvos laisvės 
bylą.

MACHINIST WANTED
FOR SHORT RUN PRODUCTION LOTS. 
CARE WORK ON PRODUCTION TOOLS. 
MUŠT BE QUALIFIED AND EXPERI- 
ENCED AT OPERATING & SETTING 
UP SMALL LATHES. VERTICAL MILL- 
ERS «. SURFACE GRINDERS, PRINTS 
OR SKETCHES. OPPORTUNITY TO 
WORK IN SMALL GROWING CON- 
CERN.

APPLY

LIFE INSTRUMENT CO,
BROOK st.

FRANKLIN, MASS.

Tel. (617) 528-0332 
_^Q37-138)

MOTIEJAUS GOBŠIO
TURTAS ANTANAS GAILIUŠIS

(14)
Durys vėl užsidarė. Ji girdėjo, kaip vyras tuoj po to išėjo pro 

užpakalines duris. Išsigandusi išbėgo laukan.
-- Atleisk man, leisk pasiaiškinti, Andriau.
-- Salin nuo manęs.
Tarė Pulokas. Sėdo J automobili ir nuvažiavo.
Vesdamas Jonę, drausmingą raštinės darbininkę, jis tikėjosi 

iš jos drausmės ir Šeimoje. Radęs ją pas Volungę, pamatė, kad 
apsiriko, drausmei ji nepasidavė, už tai ji turėjo boti nubausta, jo 
pažeista garbė atstatyta. Išvarydamas žmoną iš namų, Pulokas ti
kėjosi tą pasiekti.

Grįžo Jonė į viešbutį, parsinešė turtą, kurį vyras pripažino 
jos nuosavybe, čemodane rado paskubom sumesta: sukneles, balti
nius, jos fotografijas, kelius smulkius moterų tualeto dalykus. Tai 
sudarė beveik tiek, kiek ji atsinešė kraičio,tekėdama už pulkininko. 
Žiūrint 1 sukrautus daiktus, jai prisiminė vestuvės, pasienio mieste 
lis, kur gimė ir augo. Tarp fotografijų pasigedo vestuvinės nuotrau
kos, kur šalia uniformuoto pulkininko ji stovėjo su balta suknele, ilgu 
vualiu ir didele gėlių puokšte. Nusiminė jos neradusi. Pamačius sa
vo šeimos sugriuvimo galimybę., pagailo jai šeimyninio gyvenimo, 
turėtos padėties, kurią vyras davė. Nors nemylimas vyras temdė 
jos šeimos laimę, bet vedybos su juo davė ir džiaugsmo, -- buvo 
pirmoji pulko dama, visi reiškė pagarbą, materialiai gerai aprū
pinta.

Mieste ji neturėjo giminių nei draugų. Pažįstami buvo vyro 
bendradarbiai ir jų šeimos. Daugelis tarnybiniai priklausė nuo jo. 
Tas sunkino jos paėtį: niekas nenorėjo veltis J viršininko šeimos 
reikalus. Jonė matė, su vyru nebus lengva susitaikinti. Kilo min
tis pasitarti su Volunge, kaip Jai elgtis, bet mintį atmetė, prisimi
nusi, kaip jis prieš vyrą ją kaltino, o save teisino Ir jo elgesį po to, 
kai ją paskubom išvarė iš savo buto. Volungė jos akyse pasidarė ne
vertas jos meilės, nepatikimas, beveik apgavikas.

Išvarius žmoną, Puloko gyvenimas pasidarė nenormalus,grįžti 
į viengungio padėtį nebuvo lengva. Dėl to kaltino žmoną ir visą pa
saulį. Retai kada buvo blaivas. Jo įžeista garbė neleido ramiai dirb
ti. Kiekvieną kitų pastabą suprato kaip pasityčiojimą, kibo prie jų 
už garbės įžeidimą, galvojo, kad visi iš jo juokiasi.

Jonė puoselėjo viltį, kad pavyks su vyru susitaikinti ir gra
žinti ramų gyvenimą. Laukė, kada praeis jo pyktis. Kartą bandė 

susitikti po darbų valandų, išeinant jam iš įstaigos, bet Pulokas 
nesileido į kalbas, net pagrąsino ją areštuoti:

— Nedrįsk kareivinių rajone pasirodyti, areštuosiu ir perduo
siu policijai.

Jonė galvojo, jei leistų pasiaiškinti, tikrai pasisektų jį perkal
bėti, bandė telefonu kalbėtis, bet ir tas nepadėjo, — užgirdęs jos 
balsą, pakabino telefono rageli. Rašė jam laiškų, bet Pulokas jų 
neatsakė. Jo įžeista garbė troško keršto. Jis net džiaugėsi, kad žmo
na kankinasi. Neatkeršinęs Volungei ir nieko negalėdamas jam pada
ryti, visą pyktį ir kerštą nukreipė i žmoną.

Savo vienos pastangom Jonė negalėjo susitaikinti su vyru, rei
kėjo bandyti per trečią asmeni, tarpininką, kuris įtikintų Puloką 
taikintis su žmona. Ilgai ji svarstė, kas ją suprastų ir norėtų padė
ti. Apsistojo ties pulko gydytojo žmona Jomantiene, žinoma daili
ninke, kurią visi gerbė, karininkų žmonų tarpe ji turėjo didelį auto
ritetą. Didesnę pagarbą negu kitoms jai rodė ir Pulokas. Vieną die
ną Jonė nuvyko pas ją. Nežinodama, kaip bus sutikta, nervinosi, — 
sunku prisipažinti kalta ir prašyti kitų pageltos. Su drebančia 
ranka spaudė durų skambutį, — bijojo, kad nebūtų taip sutikta, kaip 
Dirvelienės.

Pamačiusi Jonę, Jomantienė apsidžiaugė. Jai rūpėjo, apie išti
kusią Pulokų šeimą nelaimę išgirsti iš pačios Pulokienės.

— Malonu ponią matyti. Prašau į vidų.
Nuoširdžiu balsu kvietė Jomantienė.
— Atvykau ponią aplankyti.
— Gerai, kad manęs neužmiršote.
-- Noriu pasiguosti. Aš manau, jau girdėjote apie mano su 

vyru santykių pablogėjimą.
-- Taip. Kai ką girdėjau. Gal jau susitaikėte?
-- Dar ne. Bandžiau kalbėti su juo, atsiprašyti, bet jis nesi

leidžia į kalbą.
— Pažįstu pulkininką Puloką iš seniau. Jis visada buvo savotiš

kas ir labai griežtus reikalavimus šutė moterims.
— Noriu prašyti jūsų pageltos. Gal, ponia Jomantiene, už mane 

su juo pakalbėsi. Labai prašau. Aš su viskuo sutinku, ko jis reika
laus. Esu kalu, bet ir jis kalus. Uždarė mane namie, o pats laiką 
leido su draugais ramovėje prie kortų. Retai mane iš namų išvedu, 
retai su manim namie buvojo. Buvau ištekėjusi, bet vyro neturėjau. 
Persikėlus iš pasienio, sutikau Volungę ir nepasijutau, kaip pradė
jau slinkti Žemyn, kol atsidūriau, vyro išmesta, gatvėje.

— Gaila, labai gaila, kad taip atsitiko.
-- Mano vyras jus labai gerbia, tik jums gali pasisekti mus 

sutikintu
— Suprantu jūsų sunkią padėtį. Žinau, tarpininkės rolė u rp vy

ro ir žmonos yra nedėkinga,bet bandysiu. Užeikitearba telefonuoki- 
ta man sekančios savaitės pradžioje. Tada,tikiuosi, jaužinosiu pul
kininko nuomonę,

Jomantienė pavaišino ją kava, papaskojo paskutines naujienas 

iš karininkų gyvenimo. Jonė padėkojo už sutikimą tarpininkauti ir ne
ilgai trukus išėjo.

Grįžus daktarui Jomantai namo, žmona pasakė apie Pulokienės 
atsilankymą ir savo pažadą jai padėti. Jomantą tam neprieštaravo.

-- Reikia juos sutaikinti. Paskutiniu laiku sunku su pulkininku 
bendrai dirbti, niekuo nepasitiki, viskas jam negerai.

Kalbėjo daktaras Jomantą.
-- Šeštadienį pakviesiu jį vakarienei. Bandysime pulkininką per

kalbėti.

Kai Jomantienė pakvietė Puloką vakarienei, jis netuoj sutiko. 
Nuo to laiko, kada rado žmoną pas Volungę, vengė vaikščioti j sve
čius, jautėsi pažemintas, sukompromituotas ir labai nenoriai apie 
ją kalbėjo. Skųstis savo nelaime buvo priešinga jo bodui, o tartis 
su draustis, kaip atstatyti normalų Šeimos gyvenimą, neleido pui
kybė, -- netikėjo, kad kiti geriau patars, negu jis gali nuspręsti. 
Pakartotinai Jorttantienės prašomas , sutiko ir paskirtą valandą at
vyko pas Jomantus. Ilgai niekas neužsiminė apie jo žmoną, tik 
baigiantis vakarienei šeimininkė paklausė:

— Leiskit, pulkininke, pasiteirauti, kaip jūsų žmonai seka
si?

— Nieko apie ją nežinau.
— Gaila, ji gera moteris.
— Gera, tik ne man.
-- Klystate, pulkininke. Ji tebemyli jus, nori grįžti pas jus. 

Laikas būtų susitaikinti. Ji gailisi savo neapgalvotų veiksmų, kan
kinasi, sutinka išpildyti visas jūsų sąlygas.

-- Kaip aš galiu taikintis. Ji padarė man gėdą prieš visus ma
no pažįstamus, sulaužė priesaiką, prasikalto ir turi būti nubausta. 
Drausmė visur pirmoje vietoje, taip, kaip kariuomenėje.

--Už kariuomenės ribų, tuo labiau šeimoje, kariška drausmė 
nepritaikoma.

-- Dėl šeimos labo reikia daug ką atleisti.
— Negaliu. Tada visi žiūrės i mane su pašaipa. Ir jos meilu

žis tyčiosis iš manęs. Aš to naperneščiau. Kaip karininkas nega
liu žeminti savo.aarbės.

— Priešingai, atlaidumas daugiau sudaro garbės, negu pavy
das ir pyktis.

Įsiterpė j pokalbį, lig šiol tylėjęs, daktaras Jomantą.
Pulkininkas norėjo jam atsakyti:
— Neturi, daktare, garbės supratimo. Tik karo mokykla išau

gina tikrą garbės supratimą, universitetas to neduoda.
Nenorėdamas įžeisti šeimininkų, paskutiniu momentu susigrie

bė, tų žodžių nepasakė, nutilo. Visi tylėjo. Jomantienė, lyg matyda
ma pulkininko mintis, nutraukė nejaukią tylą:

-- Neteisinga būti tokiu išdidžiu prieš savo žmoną.
(Bus daugiau)
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Season 's Greetings

from

COUNTY AUDITOR

and

Mrs. RALPH J. PERK

CREET1NCS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

ALBERT S.

PORTER
COUNTY ENGINEER

GREETINGS and BEST WISHES 
To The Lithuanian People

TOU MELISKA 
PONTIAC. Ine.

HOME OF THE WIDE TRACK PONTIAC

6603 Brookpark Road,
Just West of Pearl

ON 1-5060

GREETINGS and BEST W1SHES

FORSBERG ENAMELING 
COMPANY

4101 COMMERCE EX 1-9269

GREETINGS and BEST W1SHES 
To All the Lithuanian People 

THE GRANO LAUNDRV CO.

DIRVA

LIETUVIŲ FONDO 
SUVAŽIAVIMUI
PD A Ė II K A. Juodvalkis

Lietuvių Fondo narių 
suvažiavimas įvyko 1967 
m. lapkričio 26 d. Chi
cagoje. Atidaryme ir 
priešpietiniame posėdy
je dalyvavo per 100 na
rių. Dalis narių buvo ir 
iš tolimesnių vietovių. 
Tai daugiausiai Fondo 
įgaliotiniai, didieji pa
sišventėliai, naujų na
rių verbuotojai. Susirin
kimą atidarė Tarybos pir 
mininkas dr. G. Balukas. 
Sudarytas susirinkimui 
pravesti prezidiumas iš 
didžiojo trikampio mies 
tų: Detroito inž. V. Kut- 
kus, Clevelando dr. E. 
Lenkauskas ir Chicagos 
agr. A. Šantaras — visi 
Tarybos nariai. Sekre- 
toriatan pakviesti Juo
zas Jurkus iš Rocheste- 
rio, Irena Kairytė ir Al
dona Mažeikienė — abi 
iš Chicagos. Susikaupi
mo minute pagerbti mi
rusieji Fondo nariai.

Suvažiavimą sveikino 
gen. konsulas dr. P. 
Daužvardis, PLB Kul
tūros Tarybos pirm. dr. 
J. Puzinas, Kanados LF 
Tarybos pirm. J. Ignai- 
tis, ALB c.v. pirm. inž. 
Br. Nainys, Chicagos 
žurnalistų vardu Balys 
Brazdžionis, poetas Ber
nardas Brazdžionis ir 
ALB Chicagos apygar
dos pirm. S. Ingaunis. 
Visi sveikintojai buvo 
labai trumpi ir suvažia 
vimo dalyvių neišvargi
no bei laikoneužtęsė. Po 
sveikinimų dalis jų tuo
jau išskubėjo į Kultūros 
Kongresą ir Fondo svars 
tymuose nedalyvavo.

Lietuvių Fondo Tary
bos pirm. dr. G. Balukas 
ir valdybos pirm. dr. A. 
Razma savo praneši
mais žvilgterėjo į nu
eitą kelią, dėkojo bend
radarbiams, spaudai, 
talkininkams. Kiekvie
nais metais vis karto
jama, kad Fondas pra
lenkė visus pesimistų ir 
optimistų apskaičia
vimus ir į ateitį žengia 
tvirtu žingsniu. Ilgesnį 
pranešimą padarė val
dybos vykdomasis vice
pirmininkas Ant. Rėk
laitis. Raštu paruoštas 
pranešimas apėmė isto
rinę Fondo kūrimosi da
lį, jo augimą ir dabarti
nį stovį. Labai įdomios 
ir vertingos yra statis
tinės lentelės. Gaila, kad 
šis pranešimas buvo 
įteiktas registracijos 
metu, o ne pasiųstas kiek
vienam Fondo nariui iš 
anksto. Būtų buvę gali
ma išvengti tokio ilgo 
pranešimo, o informaci
ją gautų ne tik suvažia
vimo dalyviai, bet ir na

mie sėdintieji. Kvieti
mai į suvažiavimą 
visiems buvo siunčiami, 
tad į vokus įkišti infor
macinę medžiagą nebūtų 
buvę sunku. Keli centai 
pašto ženklams Fondo ne 
būtų nubiedninę.

Trumpą ir išsamų pra
nešimą apie iždo stovį 
davė dr. VI. Šimaitis. 
Tai vienintėlis praneši
mas lietęs tik apyskai
tinį laikotarpį ir neklai
džiojęs praeities ūkano
se. Nors dėl apyskaitos 
sugrupavimo ir pozicijų 
išdėstymo galima būtų tu
rėti ir kitokią nuomonę.

Investavimų Komisi
jos vardu pranešimą pa
darė inž. V. Naudžius. 
Aiškino apie vertybinių 
popierių transakcijas 
bei procedūrą, bet nekon
kretizavo jau įvykdytos 
operacijos ir- suvažiavi
mo dalyviai nesužinojo, 
kokių ir kiek akcijų ar 
bonų Fondas turi įsigi
jęs ir kokia šiandieninė 
jų vertė.

Kontrolės Komisijos 
aktą skaitė J. Bagdona
vičius, bet klausytojai 
negalėjo suvokti, kas bu
vo akte parašyta, o kiek 
skaitančiojo buvo nuo sa
vęs pridėta. Daugiau
siai smilkalų paskleis
ta valdybos adresu. Ma
no nuomone, revizijos ko
misijos aktas turėtų bū
ti rimčiau perduodamas 
susirinkimui, bejokiųko 
mentarų ir liaupsinimų. 
Jei po revizijos aktu yra 
trys parašai, tai skaitan 
tysis negali prie to nie
ko pridėti ar nutylėti.

Pelno paskirstymo ko
misijos vardu praneši
mą padarė Tarybos 
pirm. dr. G. Balukas.

Baigus pranešimus pa
sipylė paklausimų sro
vė. Vieni norėjo žinoti 
į kokius vertybinius po
pierius investuoti be
maž trečdalis pagrindi
nio Fondo kapitalo ir ko
kį procentą pelno jieduo. 
da. Finansiniu žvilgsniu 
klausimas yra labai svar
bus ir ateityje Valdyba 
ir Taryba turi paruošti 
pilnesnę apyskaitą. Su
važiavimo dalyviai taip 
ir nesužinojo,kokių bend
rovių akcijos yra pirk
tos, kokiu kursu, koks 
kursas apyskaitos me
tu ir ar davė pelną ar 
nuostolį, koks gautas iš 
jų dividendas. Biržos 
maklerio vardo neužten
ka, nes jis nieko nesako.

Apyskaitoje parodytas 
pelnas 20.000 dol.yrapa 
žymėtas už 1966 ir 1967 
metus, nors Fondo pir
mininkai džiaugėsi, kad

(Nukelta į 6 psl.)
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Jaunoji Broadway žvaigždė lietuvaitė Janina Mathevvs, 7 mėty 
amžiaus, išpildo pagrindinj vaidmenį viename Broadway teatre 
"Curley McDimple" muzikalinėje komedijoje.

Vyt. Maželio nuotrauka

GREETINGS and BEST WISHES

CHANDLER
PRODUCTS CO. 

DIVISION OF NATIONAL 
SCREW b MFG. CO.

1491 CHARDON RD.
481-4400

GREETINGS and BEST WISHES

L. GOTTLIEB
CONTAINERS and RE-CONDITIONERS

8105 PREBLE AVENUE VU 3-0075

GREETINGS and BEST W1SHES 
To All the Lithuanian People

VIKING CAULKING 
GUN CO.

4518 Lakeside Avė. UT 1-0216

COMPLETE LAUNDRY SERVICE

5911 St. Clair Avė. EN 1-5158 Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

GREETINGS and BEST W1SHES

JOHN M. PETERS 
CONSTRUCTION CO

Tel. 524-5624

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai; J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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LIETUVIU FONDO SUVAŽIAVIMUI PRAĖJUS • ••
pusiau, tai vie- 
metams išeis tik 
dol,, lygiai tiek 
ir 1965 metais

(Atkelta iš 5 psl.) 
šiais metais gauta dvi
gubai daugiau. Jei pa
dalinti 
niems 
10.000 
kaip

Žvilgterėjus į pro
pagavimo ir adminis
tracinių išlaidų lentelę 
matome, kad Fondo pro
pagavimui 1967 metais 
išleista: Draugui $608. 
55, Naujienoms $150.00, 
Dirvai $118.60, Darbi
ninkui $50.00 ir Lietuvių 
Dienoms $30.00. Admi
nistracinių išlaidų pro
centas išvedamas ne nuo 
gauto pelno sumos, bet 
nuo pagrindinio kapitalo. 
Tiksliau būtų šį procen
tą išvesti nuo gaunamo 
pelno, tada matysis ko
kią pelno dalį suėda ad
ministracijos išlaidos.

Palyginus iždininko pa 
tiektą piniginę apyskaitą 
ir priedą Nr. 4, adminis
tracinių išlaidų sąskaita 
neatitinka viena antrai. 
Prašosi Fondo apyskaiti 
niams metams nustatyti 
pastovią datą ir jos lai
kytis, tada daviniai ati
tiks.

Baigiamosios pasta
bos. Prezidiumas perė
męs pareigas, ne tik ne-

perskaitė darbotvarkės, 
bet ir suvažiavimo da
lyviams nedavė dėl jos 
pasisakyti. Todėl be
svarstant teko vieną 
punktą sukeisti su kitu, 
o to buvo galima išveng
ti. Darbotvarkės 4 
punktą, susirinkimo ne 
painformavę, visai pra
leido ir pradėjo penktuo
ju. Tik pranešimams įpu
sėjus, kai kurias komi
sijas paskelbė.

Tarybos pirmininkas 
nepranešė, kokie Tary
bos nariai, išbuvę 3 me
tų kadenciją, pasitraukė 
ar ir vėl kandidatuoja bū
ti perrenkamais, o apie 
tai susirinkimą galėjo pa
informuoti.

Bendras įspūdis buvo 
toks, lyg būtum kokiam 
nors lietuvių bendruome
nės apygardos atstovų 
suvažiavime, kur kalba
ma apie viską, neišsky
rus net politikos ir 
kultūrinių reikalų. Mano 
nuomone, Lietuvių Fon
dui laikas pavirsti į fi
nansinę instituciją ir vi' 
sas apyskaitas bei pra
nešimus atitinkamai pri
taikinti.

Pasiskaičius Dirvoje 
Nr. 123 (Servus) "Suma
nymo žiedai ir tikrovės

Ra-vaisiai” ir Nr. 128 
polo Daukšos "Nesim
patingiausi lietuvio bruo • 
žai", Fondo vadovybė tu
rėtų padaryti reikiamas 
išvadas. Vienas perdaug 
jau skaisčiai žiūri į Fon
dą, o antras perdaug nu
vertina dirbančių žmo
nių pastangas. Aritme
tiką žino jau ir trečiam 
pradžios mokyklos sky
riuje ir gali sudaryti 
daug kombinacijų, kad 
gauti milioną. Bet taip 
pat neužmirštinas ir bal
suotojų skaičius, ren
kant bendruomenės ta
rybą. Čia nereikia šimti
nę atnešti, bet tik už
sukti įbalsavimo būstinę 
ir atiduoti balsą. Ar bal
savusiųjų skaičius pasie 
kė 10.000? Ne. Vadinasi

skaičius perstatinėda- 
mi čia nieko nepasieksi
me. Reikia kažko dau
giau, kad tas Fondas aug
tų reikiamu tempu. Bū
tina sudominti jaunuo
sius profesionalus, kad 
ir jie savo duoklę atiduo
tų lietuvybės reikalams. 
Bet kaip juos pasiekti, 
kaip iš jų tą tūkstantinę 
išlupti? Tur būt tik as- 
meninias kontaktais, nes 
kitos priemonės jų ne
pasiekia, o laiškai eina į 
krepšį net neskaityti.

Ilgesnes diskusijas su
kėlė ir daug laiko su
gaišino numatomo meda
lio kaldinimas. Suvažia
vimo dalyvių daugumos 
nuomone reikia išduoti 
atitinkamus padėkos 
lakštus ir nukaldinti 
Fondo ženklelį, patogų 
nešioti švarko atlape ar 
panašiai.

GREETINGS and BEST.WISHES 
To Ali the Lithuanian People

J U D G E

HUGH BRENNAN
MUNICIPAL COURT

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

L. C LURIE WRECKING CO.

1360 East 168th St. Call IV 1-7560

BASEMENTSALL 7
STORES

EXPERT BODY REPAIR FOREIGN AND DOMESTIC 
CARS. FREE ESTIMATES.

KRAUTUVĖS ATDAROS KASDIEN ę.JQ IKI 9 SKYRIAI IKI ]Q VAL. VAK.

MES DUODAME IR IšKEIčIAME EAGLE STAMPS

Stilius

StiliusGREETINGS and BEST WISHES

SURPLUS VALUE CENTER
UL 1-511613107 ST. CLAIR AVĖ

Stilius C

poros

Stilius D

79 c. pora
Stilius A. Iki kulkšnies, neraizganti apykaklė merceri- 
zuotos medvilnės 9x3. Balti, juodi, mėlyni, pilkšvi ar kor- 
dovano. 10%-13,
Stilius B. Iki kulkšnies Cable Panel 6x3. Medvilnės elas- 
tiška apykaklė. Balti, juodi, pilkšvi, mėlyni ar kordorano. 
10%-13.
Stilius C. Iki kulkšnies įsitempiu nylono 6x3. Balti, juodi, 
pilkšvi, rudi ar mėlyni. Tinka 10-14.

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
1967 M.

Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje 
artėjančių Švenčių proga kiekvienas lengvai tai galime 
padaryti paąinąudojant BALTIC STORES patarnavimu ir 
pasiunčiant jiems dovanų siuntinėlį.

Siuntėjas gali pats sudaryti - savo pageidaujama siun
tinuką iš BALTIC STORES kainoraščio arba užsakyti 
jam patinkamą jau paruoštą siuntinį. Žemiau išvardiname 
kelis, kurie yra labai praktiški ir ten laukiami.

SCOTTY’S AUTO BODY 
SERVICE

492 SO. GREEN RD.
NORTH OF MONTICEI.LO

6 poros su garantija 6 mėnesiams

Žinomos gamyklos "Bachelors 
Friend” kojinės vyrams

poros* ♦ * 
r *-♦,

MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1967.
Itališkas nailoninis lietpaltis, 3 jardai vilnonės kostiu

minės medžiagos. 1 labai geros rūšies megstukas, 2 p. vil
nonių arba nailoninių kojinių, 1 kompliktas vilnonių arba 
nailoninių apatinių rūbų, 1 p. odinių pirštinių, 1 vilnonė 
gėlėta skarelė, vilnonei suknelei medžiaga, 1 dėžė šokolado. 
$75.00.

VYRIŠKAS KALĖDINIS 1967.
34 jardo puikios vilnonės kostiuminės medžiagos, 1 

itališkas nailoninis lietpaltis, 1 nailoniniai marškiniai, 2 p. 
vilnonių arba nailoninių kojinių, 1 p. odinių pirštinių, 20 
cigarečių, 3 jardai vilnonės aukštos rūšies paltui medžiagos. 
$75.00.

Jungtinis siuntinys Šių abiejų siuntinių kainuoja tik 
$140.00,

Vyrams "Fruit of the Loom”
Žinomi medvilnės baltiniai

Ilgos, lygaus audinio kojinės
2.796 poros

Apvaliais pirštogaliais didesniam patogumui. Absorb. med
vilnės audinio. Baltos, pilkos ar juodos. lOVfe-13.
Garantija ... May Co. iškeis nemokamai bet kurią iš 6 
porų, nusidėvėjusių per 6 mėnesius.

MAISTO 1967.
3 sv. taukų, % sv. arbatos, *4 sv. geriamo šokolado, Vi 

sv ‘kakavos, 2 sv. ryžių, 3 sv. geriausios rūšies miltų, 1 
dėžutė nescafe, 1 sv. maišytų saldainių, 1 sv. razinkų, 1 
.sv. cukraus, *4 sv. pipirų ir J4 sv. lauro lapų. $30.00.

4.70
Dėžė iš 6 "T ar 79 c. vienas

Medvilnės atletiniai marškiniai

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND. 
TELEF. SHO 8734.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garan
tuotas ir greitas siuntinių pristatymas.

Stilius B. Vyrams megstos medvilnės kelnės
Elastinės karščio nebojant! juosta. Sustiprintu priekiu. 
Dydžiai 28-44.
Stilius C. Vyrams mėgsti apat. marškinukai
Švelnūs, megztos medvilnės apat. marškinukai su ’4 ran
kovėmis, sustiprinta apykakle, Tieišaitampą. S iki XL.
Stilius D. Vyrams Boxer ar Gripper kelnės
Spalvotos ar baltos elastinė juosta, 28-44, lygių spalvų 
28-52. Grippe kelnės lygių spalvų ir baltos 28-44, spal-

vyrams
350IMU 59 c. vieni

Stilius A. Aborb. medvilnės audinio, kirpti patogumui. 
Išbūna balti! 34-54.

Priimami užsakymai paštu ir telefonu CH 1-3070; 
Lorain 233-6141; Elyria 322-6304 

BASEMENT MEN’S FURNISHINGS, ALL 7 STORES
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NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!! _L. .

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
K. Donelaitis — METAI (THE SEASONS)

minkštais viršeliais .......................................... $3.00
kietais viršeliais ...............................................$4.00

Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00 
Red. K. Barėnas — TREČIOJI PRADALGĖ

LITERATŪROS METRAŠTIS —
minkštais viršeliais ......................................... $3.15
kietais viršeliais................................................$3.75

Gr. šimukonienė — SU DAINA —
Lietuviškų dainų rinkinys ..............................$2.00

J. Budrys — KONTRŽVALGYBA LIETUVOJ ........ $2.50
J. švaistas — DANGUS DEBESYSE ......................... $3.00
Pr. Alšėnas — MARTYNAS JANKUS

minkštais viršeliais ...........................................$3.00
kietais viršeliais .................................................$4.00

R. Skipitis — NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ........ $7.00
Dagys — SKULPTŪRŲ IR PAVEIKSLŲ

REPRODUKCIJOS
(angliškų įvadu ir parašais) ....................... $6.00

A. Vaičiulaitis — GLUOSNIŲ DAINA —
PADAVIMAI .................... $2.50

J. Mekas — PAVIENIAI ŽODŽIAI — POEZIJA $4.00

■ ■ i ■ i r
^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

Visa eilė kitų poezijos, beletristikos ir prisiminimų 
knygų.

Užsakant knygas, prie kainos prašome prijungti 25 c. 
rašto išlaidoms.

Rašvkite:
DIRVA,
6907 Superior Avenue.
Cleveland. Ohio 11103

N0W OPEN
5,0 

EUCLID AVĖ. 
S EUCLID ARCADf

, SALDOKU! LU TU Į II 
« AUK*! A - 202 K AMU 

TELEFONAS 696-8787
kA^divn iki 9 vhl vak.. pankui. pusnį. 6 vai. vak. 

AvAiad 9 iki 6 pank. pu*rn. 3 vai p. p.

PERMANENT WAVE
SU ŠAMPŪNU. SUDĖJIMU IK NUKIR 
l’IMU. VISU KOSIU PLAUKAMS |SKM- 
I \\l IK DAŽYTUS,

S5.95

SUĖJIMAS $1.95 SUKIRPIMAS $1.50 DAŽYMAS $5.50

SUPERIOR 
SAVINGS

SINCI 1909

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR

AVĖ. 
AVĖ.

HOME end^ 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

L!

• ALGIS MODESTA
VIČIUS, Korp! Neo-Li
thuania C.V. pirm.,pra
eitą savaitgalį lankėsi 
Clevelande ir turėjo visą 
eilę pasimatymų ir pasi
tarimų su tautinės sro
vės bei neolituanų veikė
jais.

• KORP! NEO-LITHU
ANIA Clevelando padali
nio metinėj sueigoj gruo 
džio 17 d. dalyvavo ir 
Korporacijos Centro Vai 
dybos pirmininkas Algis 
Modestavičius. Savo pra 
nešime jis išdėstė Kor
poracijos veiklos planus 
ir kvietė visus korporan- 
tus jungtis į aktyvesnę 
veiklą.

Pranešimus patiekė ir 
Clevelando padalinio vai 
dybos nariai M. Jaku
lis ir J. Karaliūtė.

Diskusijose gyvai reiš
kėsi visa eilė vyresnių 
ir jaunesnių korporantų.

Sueigai vadovavo fil. 
J. Smetona, sekretoria
vo J. Karaliūtė, gi C.V. 
pirm, pristatė ir sueigą 
atidarė R. Gulbinas.

Priėmus valdybos pra
nešimą ir buvusio ba
liaus apyskaitą, buvo iš' 
rinkta skaitlinga padali
nio valdyba sekančiai ka
dencijai. Ją sudaro: dr. 
J. Maurukas, V. Staške
vičius, V. Vinclovas, J. 
Mockus, J. Karaliūtė, 
M. Jakulis, V. Matulio
nis, Kalvaitis ir R. Gul
binas.

Artimiausiu laiku val
dyba numato pasiskirsty
ti pareigomis.

• NAUJŲ METŲ suti
kimai šiemet gausiai už
derėjo, juos ruošiant at
skirai įvairioms Cleve
lando lietuvių organiza
cijoms. Abi LB apylin
kės balių ruošia Smith’s 
restorane, Lietuvių 
Fronto Bičiuliai — Šv. 
Jurgio parapijoje, Lie
tuvių Klubas — Lietuvių 
salėje, Skautai Akademi' 
kai — privačiai “suneš
tinį”, Čiurlionio Ansamb
lis — savo būstinėje. Re
tai kada Clevelando lie
tuviai turėjo tokį pasirin
kimą naujiesiems me
tams pasitikti.

• Lietuvių Fronto Bičiu
liai rengia iškilmingą Nau
jųjų Metų sutikimą šv. Jur
gio parapijos salėje, žiūrė
kite dedamą skelbimą.

• Globė Parcel Service, 
Ine. Clevelando skyrius bus 
uždarytas visa savaitę nuo 
š. m. gruodžio 24 dienos iki 
1968 m. sausio 2 dienos.

• Ateitininkų Studentų 
S-ga (ASS) gruodžio 25 d., 
Lietuvių salėje ruošia šo
kių vakarą. Pradžią 7:30 v. 
v. Gros Continental orkest
ras. Įėjimas — $1.98.

Kviečiamas atvykti visas 
jaunimas. (134-137)

• 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. 
Teirautis telef.: 431-2497.

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

HELP WANTED MALĖ

DESIGNERS 
DETAILERS- 

CHECKERS
Automation 
Die Cut Diee 
Prese Weld Ilectrodee 
Body Fixturee and Gauger 
Sheet Metai Diea 
Overtime and Benefits

SPECIAL ENGINEERING
7630 Wyoming 834-8700 

14226 Michigan, Dearborn
(133-137)

ATTENTION
EXCELLENT OPPORTUNITY 

SUPERVISOR 
FOR FABRIC CUTTING DEPT. Will 

conaider applicant vvith aome gar
mant. ęloth eutting, or fabric back- 
ground, who will be groomed to 
lake complete charge of depart- 
rnent. Ali replieg will be kept 
confidential. Reply with fenume to 
WINIG SLIPPER CORPORATION, 
1$ Diviaion Street, Gloversville, 
N. Y. 12078. (137-1)

MALĖ & FEMALE

NEEDED 
IMMEDIATELY

The following positions are 
awaiting qualified individu- 
als:

RF.GISTERED PHARMACISTS

PROGRAMMER 360-30
F.XPERIENCE

ADMITTINC CLERK

MEDICAL RECORD FILE CLERK 

MEDICAL TRANS. OPERATOR 

CANCER RF.GISTRY CLERK 

PERSONNEL CLERK TYPISTS 

HISTOLOGY TECHNICIANS 

PART TIMF. KEY PUNCH
OPERATOR

HOUSEMAN

MAINTENANCE FORMAN

MA1NTENANCE PLUMBER

MAINTENANCE JOURNEYMAN 
LLECTRICIAN

If interested apply in person 
at the Personnel office at: 

THE GRACE HOSPITAL 
4160 John R 

Detroit, Mich.
(137-138) ;

FEMALE

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

CLEVELAND, Ohio

EUCLID
3 mieg. colonial, rūsys su 

svečiams kambariu. 2 maš. 
garažas. Į šiaurę nuo Lake 
Shore ir Holy Cross parap., 
su teise naudotis paplūdy- 
miu.

EASTLAKE
Nauji 3 mieg. ranch na

mai su pilnai įrengta vir
tuve, I*/* vonios. Įkainoti: 

$15,700 be rūsio, 
$17,700 su rūsiu, 
$19,000 mūriniai.

Kreditas už dažymą ir 
dekoravimą.

VINE REALTY AND 
INSURANCE

35165 Vine Street 
WH 2-4440 

037-139)

OPPORTUNITY FOR

MEDICAL LABORATORY 
TECHNOLOCISTS ASCP

RI.CISTERED OR ELICIBLE

Salary comniensurate with experience 
& ahility.

Liberal Personnel Policie,.
Apply to Administrator

PORT HURON HOSPITAL 
Port Huron, Mich.

(134-138)

REGISTERED 
NURSES

Immediate permanant auperviaory po- 
■ itiona awaiting graduate. of accred- 
ited school of nuraing. B. S. degree 
preferred.however othera will be con- 
aidered.
If intereated and qualified apply 

Director of Nursing 

THE GRACE HOSPITAL 
18700 Meyers Road 

Detroit, Milhigan 
(137-3)

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

THE TROY LAUNDRY & 
CLEANING CO.
ESTABLISHED 1873

2561-2581 EAST 5Oth ST. UT 1-2900

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

MOSHER - LALLY 
CHEVROLET C0

SEE THE NEW MOST OUTSTANDING

1968 CHEVROLET

Bedford, Ohio
500 BROADVVAY 232-2000

GREETINGS and BEST WISHES

JOHN KUBACKI 
PHOTOGRAPHER

5137 Mayfield Rd. Lyndhurst, Ohio
442-2656

GREETINGS and BEST WISHES

PAT A. LONGANO
”Y0UR NATIONVVIDE AGENT”

15614 St. Clair Avė. 481-9190

GREETINGS AND BEST WISHES

KENT FLORIST INC.
FLOWERS OF DISTINCTION

12432 Cedar Road 462-2711 — 2712
Cleveland Heights, Ohio 44106

SPECIALISTS IN OVERSEAS GUARANTEED 
FLORAL DEL1VERIES

GREETINGS and BEST WISHES

HILL TOP REALTY, 
INC.

INVITES YOU TO VISIT. US

AT OUR NEW LOCATION

5035 MAYFIELD RD.

382-2000



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ELIZABETH

ALT S-GOS ELIZABETHO 
SKYRIAUS VEIKLA

Š, m. gruodžio 10 d. Lais
vės salėje įvyko ALT S-gos 
Elizabetho skyriaus gausus 
metinis susirinkimas, į ku
rį buvo pakviesti ir dalyva
vo S-gos Rytų Apygardos 
pirmininkas Algirdas Jo
nys iš Philadelphijos ir 
LNF pirm. Emilija čekienė 
iš New Yorko.

A. Jonys sveikino Eliza
betho skyrių už veiklumą ir 
nuoširdų bendradarbiavimą 
su kitais skyriais ruošiant 
didesnio mąsto kultūrinius 
įvykius, kaip tai nesenai 
bendromis jėgomis su Phi- 
ledelphijos skyrium buvo 
iškviestas vaidinimas, pra
ėjęs dideliu pasisekimu ir 
atnešęs gražaus pelno, o Eli
zabetho skyrius, kad ir bū
damas to parengimo dali
ninku, pasitenkino tik sim
boline dalimi pelno, visą 
dovanodamas Sąjungos Ry
tų Apygardai. Mat sky
riaus iždas ir taip nėra tuš
čias. Susirinkimas patvirti
no valdybos nesenai paskir
stytas aukas: padidinti Vil
ties draugijai įnašą iki 300 
dol. sumos, kuriai turėjo 
pridėti 50 dol., Lietuvos Ne
priklausomybės Fondui 60 
dol., lituanistinei mokyklai, 
BALFui, Vasario 16 gim
nazijai po 25 dol. ir dar pa
liko kasoje parengimams 
ruošti ir nenumatytoms iš
laidoms.

Gerai žinome, kad viena 
valdyba yra bejėgė ką nors 
konkretaus atlikti be visų 
narių talkos. Bet gi savai
me aišku, kad iniciatyva 
turi eiti tik iš valdybos, to
dėl tenka pasidžiaugti Eli
zabetho skyriaus darniu 
bendradarbiavimu, o itin 
pažymėtinas aktyviai besi
reiškiąs Stasys Lukoševi
čius ne vien skyriui tiesio
giniai talkindamas, bet įvai
riais būdais apčiuopiamai 
Dirvą remdamas: skelbi
mais, šventiniais sveikini
mais, naujais prenumerato
riais ir kt. Jam susirinki
mas išreiškė nuoširdžią pa
dėką.

LNF pirmininkė E. če
kienė dėkojo už paramą bei 
pažadą dar asmeniškai rem
ti LNF leidžiamą anglų 
kalba leidinį apie Lietuvą 
ir plačiau apie šį veikalą 
painformavo.

A. Trečiokas, kuriam bu
vo iš anksto skyriaus val
dybos pavesta, referavo 
S-gos įstatų pakeitimo rei
kalą, nurodydamas savo 
pastabas.

Įstatų keitimo klausimu 
buvo įvairių pasiūlymų bei 
gyvų diskusijų ir prieita 
vieningos nuomonės, kurią 

VVinnipeg Free Press, patalpinęs šią p. Smafžienės nuotrauką, pla
čiau aprašo šios Dirvos skaitytojos Kanadoje pamėgimą iš pajūryje 
išskalautą akmenuką ir stikliuką gaminti įvairius papuošalus ir sko
ningas skulptūrėles. 60 m. amžiaus sulaukusi šmaižienė yra Dirvos 
bendradarbės Winnipege, Kanadoje ^V. šmaižienės motina.

nutarta artimiausiu laiku 
pareikšti Sąjungos Valdy
bai.

Buvo perskaityti ir išdis
kutuoti S-gos vadovybės 
aplinkraščiai, priimta nau
jų narių ir nutarta, kad 
kaip aplinkraštyje rašoma 
mūsų tautinė spauda suda
ro mūsų gyvenimo pagrin
dinę atramą. Be tautinės 
spaudos, be Dirvos ir S-gos 
tąutiniąi dąrbai nustotų sa«- 
vo ryškimo ir sėkmingumo. 
Todėl Dirvą nutarta remti 
įvairiais būdais: straips
niais, korespondencijomis, 
f i n ansiniai, prenumeratos 
rinkimu, skelbimų ir k.

Turtingo skyriaus buvo 
turtingas ir valdybos meti
nis veiklos pranešimas, ku
rį atliko pirm. P. Lanys.

Po visų pranešimų ir dis
kusijų pagerbiant už akty
vią veiklą buvo perrinkta 
ta pati skyriaus valdyba: 
P. Lanys, Miežaitis, H. Bi- 
tėnas, A. Trečiokas ir Su
bačius. Į revizijos komisiją:
V. Misiūnas, A. Kvetkus ir 
A. Bitėnas.

Susirinkimui pirmininka
vo P. Puronas, sekretoriavo 
J. švedas.

Malonu pažymėti, kad 
skyriaus narių skaičius au
ga iš jaunosios kartos at
stovų. Vienas iš jų ir šį 
kartą atėjęs pareiškė, jog 
norįs įstoti į ALT S-gos na
rių eiles. Tai P. Purono, ži
nomo veikėjo bei spaudos 
darbuotojo, sūnus.

Po oficialios dalies susi
rinkimas persikėlė į kitą 
salę, kur ponios Lanienės 
rūpesčiu laukė puikiai pa
ruoštos lietuviškos vaišės.

Pavėlavęs atvyko ir vie
tos kun. J. Progulbickas. 
Taip pat tenka pastebėti, 
kad Elizabetho skyriaus 
veikloje aktyviai reiškiasi 
ir moterys. Eč

LOS ANGELES

"TIMELESS LITHUANIA” 
PRISTATYMO VAKARAS

Vilties Draugijos pastan
gomis išleistos dr. O. No- 
rem, buvusio nepaprasto 
JAV pasiuntinio Lietuvoje, 
knygos "Timeless Lithua
nia ’ pristatymą Los Ange
les lietuviškai visuomenei 
suruošė ALT S-gos Los An
geles skyrius.

Pobūvį atidarė skyriaus 
pirmininkas Bronius Dūda, 
kuris savo trumpoje, bet 
gerai paruoštoje kalboje su
pažindino klausytojus su 
autoriaus knyga.

Generalinis konsulas dr. 
J. Bielskis dėkojo Vilties 
Draugijai, kuri pasiryžo 
"Timeless Lithuania" išleis
ti antrąja laida. Prelegen
tas taip pat džiaugėsi, kad 

lietuviai dr. O. Norem as
menyje turi tikrą draugą 
bei lietuviškų reikalų gy
nėją.

Karolė Dambrauskaitė 
paskaitė ištraukas iš "Time 
less Lithuania” knygos, su
keldama klausytojuose no-, 
stalginius jausmus, kurie 
ryškiai atsispindėjo daugu
mos veiduose. Po to, padė
kos žodį tarė autorius dr.
O. Norem, pareikšdamas, 
kad būti lietuvių tarpe jam 
esą labai didelis džiaugs
mas bei malonumas. Jis 
trumpai patiekė keletą epi
zodų iš savo gyvenimo Lie
tuvoje. Kalbėdamas anglų 
kalboje, autorius protar
piais įpindavo ir vieną kitą 
lietuvišką žodį, tuo sugebė
damas užmegsti nepapras
tai šiltą ryši su klausyto
jais. Prelegentas taip pat 
"pasigyrė", kad jis jau tu
ris spaudai paruošęs ir kitą 
knygą apie Lietuvą, tačiau 
šioje jis daugiau įpinęs sa
vo asmeninius santykius su 
žmonėmis ir vietovėmis, ku
rias geriau pažinojęs.

Vilties Draugijos atsiųs
tą knygų siuntą palengvė
jo: apie 30 knygų buvo iš
parduota, kurias autorius 
kiekvienam su šypsniu pa
sirašinėjo.

EAST CHICAGO

• Nuolatinio Dirvos rė
mėjo inž. Kazimiero Pociaus 
statybos firma E. Chicago, 
Ind., vykdydama visą eilę 
didesnių ir mažesnių staty
bų, šiomis dienomis pasira
šė su Chicagos arkidiecezi- 
jos kurija sutartį dar vie
nai statybai. Tai bus Lans- 
ing, III. St. Ann’s parapijos 
seselių vienuolynas. Jo ver
tė 121,000 dol. Statybos 
darbai jau pradėti ir pagal 
sutartį jie bus baigti per 
160 dienų.

CHICAGO
• Jūratė Truškūnaitė ir 

Algimantas Bubnys gruo
džio 2 d. šv. Panelės Gimi
mo bažnyčioje, Chicagos 
Marųuette Parke, susituo
kė.

Jūratė studijavo Lojolos 
universitete skulptūrą, an
glų literatūrą ir psichologi
ją. Algimantas studijavo 
Adams Statė College, Colo- 
rado, pritaikomąjį meną, is
toriją, dabar ruošiasi ma
gistro laipsniui.

Vaišės buvo Chicagos Ba
lio Pakšto salėje.

Jaunavedžiai povestuvi
nei kelionei išskrido į Ka
nados Britų Kolumbiją.

Muzikas J. Bertulis įam
žino savo mirusią žmoną a. 
a. E. Bertulienę įnešdamas 
L. Fondui velionies vardu 
100 dol.

L. Fondo adresas: 6643 
S. Maplewood, Chicago, III. 
60629. (Sk.)

BOSTON

VAJUS STOVYKLAI
Bostono skautų Žalgirio 

tuntas Kalėdų dieną baigia 
pagrindinį vajų sukelti lė
šas 1968 metais rengiama- 
jai V-ajai Tautinei Stovyk
lai.

Skautams paremti laimė
jimų bilietai bus traukiami 
Kalėdų dieną ruošiamame 
vakare. Paaiškės, kas, norė
damas padėti jaunimui, kar
tu laimėjo dvyliką kvortų 
medaus, gražių indų, pa
veikslą ar kitą dvidešimties 
dovanų.

Vakaro pradžia 7:30 vai. 
vak. Kalėdų dieną. Nuotai
kingą dainos ir žodžio pro
gramą išpildys Vilius Bra
žėnas. Lietuvių piliečių klu
bo salė skautų vyčių išpuo- 
šiama eglutėmis. Progra
mos vedėjas — Algis Lap- 
šys.

Surinkti pinigai būtų pa
naudojami kelionei autobu
su į Rako stovyklą, 1111 
mylių nuo Bostono.

"The Council of European Women in Exile" tradicinėje Kalėdą šventėje gruodžio 10 d. New Yorke 
grupė lietuvią. Iš kairės: F, Ūselis, G. Žilionienė, M. Noreikienė, Siemaškienė, Ūselis, R. Budrienė, 
B. Kregždienė, M. Karečkienė, V. Čečetienė, Sutkienė ir dr. A. Geldnerienė.

L. Tamošaičio nuotrauka

MOTERIĮ KALĖDINIS POBŪVIS
šį rudenį New Yorko lie

tuvės moterys itin energin
gai veikia visose jų organi
zacijose. čia neminėsiu visų 
jau praėjusių sėkmingų 
mūsų moterų parengimų. 
Vienas iš paskutinių buvo 
gruodžio 10 d. Carnegie 
Endowment salėje New 
Yorke — Kalėdų šventė, 
kurią suruošė "The Coun
cil of European Women in 
Exile", kur dalyvauja ir 
mūsų lietuvės. Pirmininkė 
jugoslavė N. Detar.

Pirmosios pradin i n k ė s 
buvo ir iki šiol sėkmingai 
toje organizacijoje veikia: 
Viktorija čečetienė, Vincė 
Leskaitienė, Galia žilionie
nė, G. Brakienė, A. Deve- 
nienė, Marija Karečkienė 
ir k.

Lietuviy programos dalyviai su vadove M. Karečkiene. Stovi iš 
kairės: Rūta Noreikaitė, Edvardas Ūselis ir Marija Karečkienė. 

L. Tamošaičio nuotrauka

GREETINGS and BEST WISHES

SETTLER’S

THE BEST IN HUNGARIAN CUISINE

FEATURING GYPSY DINNER MUSIC

MONDAY THROUGH SATURDAY

OPEN 6 DAYS A WEEK FROM 11 A. M. 
TO 2:30 A. M.

12906 Buckeye Road WA 1-4261

GREETINGS and BEST WTSHES

JOHNNY’S AUTOMATIC 
TANSMISSION

FINANCING, FU LL GUARANTEE 

626 East 152nd St. 8 51-7 333

GREETINGS and BEST WISHES

DOWD OLDSMOBILE
SEE THE MOST OUTSTANDING

1968 OLDSMOBILE EVER BUILT

2900 Mayfield Rd. FA 1-9100

Marija Karečkienė šiais 
metais vadovavo lietuvių 
grupei ir pasirūpino aukš
čiau minėtos šventės proga 
lietuviška programa, kurią 
atliko du mūsų jaunuoliai: 
Edvardas Ūselis — pagrojo 
akordeonu Kalėdines gies
mes, o Rūtelė Noreikaitė 
padeklamavo.

Kiekviena tauta pasirodė 
su savo kalėdinėmis tradici
nėmis giesmėmis, o vėliau 
tautiškais užkandžiais.

ši egzilių moterų organi
zacija veikia nuo 1953 me
tų. Jos tikslas bendromis 
jėgomis supažindinti sveti
muosius su savo tautų ne
laime, su pavergėjais ir tų 
tautų laisvės atstatymo sie
kiais.

Taip pat palaikyti tauti

nes tradicijas bei kultūrą ir 
aplamai, kovoti prieš komu
nizmą.

šiame tradiciniam Kalė
dų pobūvyje dalyvavo apie 
uu šimtai jvairių tautybių 
žmonių. Iš lietuvių buvo: 
M. Karečkienė, R. Budrie
nė, G. žilionienė, M. Kregž
dienė, V. čečetienė, dr. A. 
Geldnerienė, M. Noreikienė, 
Siemaškienė, Sutkienė ir k.

Ši moterų organizacija 
dirba daugiausia tylųjį dar
bą, seka politiką ir reaguo
ja laiškais, prašymais ir 
dažnai net protesto raštais. 
Jos neruošia triukšmingų 
parengimų, todėl taip retai 
apie jas skaitome spaudoje.

(eč)

Puikiausias ir naujausias 
Kalėdines plokšteles turi 

REQUEST RECORDS
Aplankykite artimiausią 

plokštelių krautuvę. Nesu
tikite priimti pakaitalų.

Nemoka mai katalogą 
gausit rašydami: 

Reauesl Rerords. Ine.
66 Mechanic St.'
New Rochelle, N.Y. 10801

SCHOOL GUIDE

SACRED HEART 
SCHOOL

RESIDENT SCHOOL FOR 
BOYS

Grades 4 through 8 
Brothers of, 

The Sacred Heart 
Andover, Massachusetts 

AIR CONDITIONED—LARGE 
CAMPUS

(130-139)

F E M A L E

REGISTERED 
NURSES

CORONARY CARE

Due to the establishement of a 
special coronary care unit excel- 
lent positions are awaiting indi- 
viduals experienced in the care 
of coronary patients. Graduation 
from an aceredited achool of 
nursing and membership in a 
professional nursing organization 
will be required. If interested and 
truly qualified apply:

Director of Nursing

THE GRACE HOSPITAL 
18700 Meyers Rd. 

Detroit, Mich.
(137-139)

NURSING 
INSTRUCTORS

Immediate openings awaiting qua. 
lified in-service instructors. Grad
uation from an aceredited school 
of nursing with B. S. degree and 
membership in a professional 
nursing organization will be re- 
quired along with a minimum of 5 
years expeperience as an instruc- 
tor, supervisor or head nurse. if 
interested and truly qualified ap
ply:

Director of Nursing

THE GRACE HOSPITAL 
18700 Meyers Rd.

Detroit, Mich.
(137-139)


	1967 Gruod.20 0001
	1967 Gruod.20 0002
	1967 Gruod.20 0003
	1967 Gruod.20 0004
	1967 Gruod.20 0005
	1967 Gruod.20 0006
	1967 Gruod.20 0007
	1967 Gruod.20 0008

