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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SUEINA 30 METŲ KAI LIETUVA
TAPO MASKVOS SĄMOKSLO
SU HITLERIU AUKA
Praėjusių metų gale 

Lietuvoj buvo ypatingai 
sustiprintos pastangos 
Lietuvos žmonėms įti
kinti, kad bolševizmas 
neva visada buvęs "visos 
Lietuvos liaudies svajo
nė", ir kad 1) jau 1918— 
19 metais toji "liaudis" 
buvusi beveik visoj Lie
tuvoj sukūrusi vadina
mąją "tarybų valdžią", 
kuri tik užsienio kapita
listų pagalba buvusi "lai
kinai sužlugdyta", ir 2) 
1940 metais vėl neva "pa
ti Lietuvos liaudis" tą 
"tarybų valdžią" Lietu
voj atkūrusi...

Atitinkamai "istori
jai" sukurti buvo sumo
bilizuoti visi gabesnieji 
lietuviai komunistai bei 
savanoriški ar net ir pri
verstiniai jų sankelei- 
viai. Jų visų pastangų 
vaisiams patikrinti, įver
tinti bei galbūt atitinka
mai pataisyti gruodžio 
26 d. Mokslų akademijo
je Vilniuje buvo sušauk
ta tam tikra konferenci
ja, kurioj vyriausias ko. 
munistų partijos veiki
mo Lietuvoj istorikas R. 
Šarmaitis pasisakė, kad 
visos tos pastangos nu
kreiptos ypač prieš emi
gracijoje esančius lietu
vius istorikus, tebetei- 
giančius, jog, tariant pa
ties Šarmaičio žodžiais 
— "tarybų valdžia į Lie
tuvą buvusi atnešta Rau
donosios Armijos" ir nie
ko nesakančius "apie pa
čių Lietuvos darbo žmo
nių kovą dėl tarybų val
džios"...

Tokiems teigimams 
"sugriauti" Šarmaitis, 
turbūt remdamasis ar
chyvuose rastais, užsimi
nimais apie 1918-19 me
tais iš Rusijos Lietu
von atklydusių agitato
rių įvairius bandymus 
"skelbti revoliuciją", 
tvirtino, kad "tarybų val
džia" veikusi (!) net 
Kaune, Kalvarijoje, 
Kazlų Rūdoje "ir kitose 
Lietuvos vietose, kur 
Raudonoji Armija 1919 
metais iš viso nėra bu
vusi". (TIESA, 1968 m. 
gruodžio 27).

Pats Šarmaitis tokį 
"faktą" įvertino, kaip 
"nereikalaujantį netgi is
toriko ar politiko ko
mentarų". Iš tikrųjų, ir 
be komentarų aišku, kad 
Kaune ir visur kitur, kur 
dar nebuvo įslinkę rau
donarmiečiai, veikė Lie
tuvos valdžia, ir ten 
neveikė jokia kita val
džia, — nebent "val
džios veikimu” būtų lai
komi ne tiek gausių, kiek 
pretenzingų agitatorių 
paskiri šen ar ten pasi
reiškimai. Lietuvos val
džia iki tų pačių metų 
vasaros pabaigos suge
bėjo išstumti raudonar
miečius ir iš visos Lie
tuvos. O kur neliko rau
donarmiečių, ten neliko 
ir jokios "tarybų val
džios", kurios, neskai
tant iš Rusijos atsiųstų 
raudonarmiečių, Lietu-

kalbėjo po
akademijos

buvo suplanuo- 
suorganizuotas. 
apie tai kalbėti 
ir garsiai ypač

tikrųjų 
tas ir 
Svarbu 
dažnai
todėl, kad viešai sako
ma tiesa, pasirodo, įs
tengia net ir pro labai 
saugomas užtvaras, net 
ir į Lietuvą prasiverž
ti.

Tuo sumetimu Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas artimiau
siu metu pateiks prisi
mintinų dokumentų teks
tų bei ištraukų, rodan
čių, kaip ir koks prieš 
30 metų buvo sudarytas 
sąmokslas dėl Lietuvos 
tarp Maskvos ir Berly
no diktatorių.

Kremliaus valdovų ga
lios nepasiektose šaly
se tie dokumentai seniai 
nebe paslaptis, nors 
daug kur ir čia tebėra 
svarbu juos nuolat pri
minti. Bet svarbiausia, 
kad apie juos išgirstų 
ypač Lietuvoj, kur jie 
ligi šiol tebėra slepia
mi. Tesusimąsto apie 
juos ir tie akademikai, 
profesoriai bei studen
tai, kurie apsiima ar ku
riems tenka nemaloni pa
reiga įrodinėti, kad vadi
namoji "tarybų valdžia" 
ne ant rusų komparti
jos pasiųstų tankų į Lie - 
tuvą atvežta.

(ELTA)

voj niekas negynė. O ta
čiau R. Šarmaitis apie tą 
neva be rusų durtuvų pa
ramos "tarybų valdžios 
veikimą" 
mokslų
skraiste vykusioj konfe
rencijoj, kur dalyvavo 
asmenys, be abejo ži
nantieji daugiau kaip ko
kį nors pradinių mokyk
lų "pionieriai". Ten bu
vo, pavyzdžiui, prof. J. 
Matulis, prof. A. Žukaus
kas ir "mokslų akademi
jos istorijos instituto 
moksliniai bendradar
biai, aukštųjų mokyklų 
akademijos istorijos ins. 
tituto moksliniai bendra
darbiai, aukštųjų mo
kyklų dėstytojai ir aspi
rantai, visuomenės ir 
kultūros veikėjai, spau
dos darbuotojai, studen
tai"...

Betgi, nors ir sunkiai 
paslepiamais raudonais 
siūlais bandoma užsiūti 
Kremliaus valdovų gink
luotos intervencijos Lie
tuvoj kaip 1919, taip ir 
1940 metų, to užsiuvinė- 
jimo tikslas gali būti il
gainiui pasiektas, jeigu 
iš laisvės dar uoliau, ne
gu ligšiol, nebus prime
nami kaip tik tie faktai, 
kuriuos istorijos perra
šinėtojai yra labiausiai 
įpareigoti paslėpti.

Šiais 1969 metais su
eis jau 30 metų nuo Mask
vos sąmokslo su Hitle
riu. Lietuva buvo viena 
iš to sąmokslo aukų, ir 
derybos dėl Lietuvos bu
vo pati begėdiškiausia to 
sąmokslo dalis. 1940 me
tų liepos 23 d. pats J. Pa
leckis, tada dar visiškai 
neprityręs Kremliaus 
statytinis Lietuvoj, vie
šai pašlovino Kremliaus 
į Lietuvą atsiųstą Rau
donąją armiją už "tary
binės santvarkos atneši
mą". Dabar Kremlius 
jau yra įpareigojęs išti
są istorijos perrašinė
tojų talką įrodinėti, kad 
tada "pati Lietuvos liau
dis atkūrė tarybų val
džią"... Dėl to svarbu 
dažniau ir garsiau bent 
iš tolo priminti, kaip -pakeitimo reikšmė 
Lietuvos pagrobimas iš tokia, kad valdžia ima vai-

IR SPORTAS JAU 
VAIRUOJAMAS Iš 

MASKVOS...
Sovietų Sąjungoj tapo 

pertvarkyta sportinės veik
los tvarkymo sistema. Ry
šium su tuo ir Lietuvoj vie
toj veikusios "sporto drau
gijų ir organizacijų sąjun
gos respublikinės tarybos” 
įsteigtas grynai valdinis 
'Kūno kultūros ir sporto 

komitetas”.
Ligšiolinės "organizacijų 

sąjungos tarybos” bent bar
das įtaigojo, lyg sporto sri
tyje būtų galiojusi šiokia 
tokia savivalda. Valdiniai 
"komitetai” Sovietijoj da
bar iš esmės yra tokio pa
ties pobūdžio administraci
nės įstaigos, kaip ir "minis
terijos’. (Palygink: Vals
tybės plano komitetas, Val
stybės saugumo komitetas 
— buv. NKVD, ir t.t.). Tad 

atrodo

V. Gruzdžio nuotraukaAlbinas Trečiokai.

Pagerbiant Albiną ir Ievą Trečiokus, sulaukusius 75metyamžiaus, ALT S-gos Rytų Apygardos pirm.
Alg. Jonys Įteikė visų svečių pasirašytą adresą. Nuotraukoje iš kairės: Alg. Jonys, Ona Lanienė, Ieva 
ir

PAGERBTI VISUOMENININKAI
ALBINAS

Praeitais metais gruo
džio 15 d. Elizabethe, N. 
J., Lietuvių Laisvės sa
lėje, Lietuvių centrinių 
organizacijų skyriai ir 
vietos organizacijos: 
ALT S-gos Rytų Apygar
da, New Jersey Lietuvių 
Taryba, L.B. New Jer
sey Apygarda, LVS Ra
movė New Jersey sky
rius, Newarko Lietuvių 
Moterų klubas ir SLA 
84 kuopa, Algirdui Joniui 
ir Petrui Laniui, jų žmo
noms padedant, surengė 
visuomenininkams Albi
nui ir Levai Trečiokams 
peržengusiems 75-ius 
metus pagerbti banketą.

Bankete buvo sutikę da 
lyvauti virš 200, bet dėl 
blogo oro daugelis nega
lėjo atvykti apie tai pra
nešdami ir sveikino su
kaktuvininkus telegramo
mis.

Dalyvavo virš 100 as
menų iš įvairių vietovių: 
Iš Chicagos ALT S-gos

ruoti sportą be tarpininkų, 
tiesiog iš viršaus.

Kūno kultūros ir sporto 
komiteto pirmininku, tai 
yra, sporto administracijos 
viršininku Vilniuje paskir
tas Vytautas Ostrauskas.

(ELTA)

Albino ir Ievos Trečioką pagerbime kalba Vytautas Abraitis. Prie stalo iš kairės sėdi: dr. J. Stukas, 
kun. J. Schranus, A. Kačanauskas, Ieva ir Albinas Trečiokai ir prel. J. Balkūnas.

V. Gruzdžio nuotrauka

IR IEVA TREČIOKAI

V. Gruzdžio nuotrauka
Solistė Juzė Augaitytė dainuoja p.p. Trečiokų pagerbime. Prie 

pianino A. Kačanauskas.

pirm. T. Blinstrubas, iš 
Pittasburgho, Baltimo- 
res, Philadelphijos, Con 
necticut, New Yorko ir 
Washingtono. Iš dvasiš
kių dalyvavo: prel. J. 
Balkūnas, Newarko kleb- 
J. Scharnus, kun. P. To
toraitis, kun. Barkuš, 
Balfo reikalų vedėjas 
kun. Geisčiūnas ir kuni
gai pranciškonai J. Liau- 
ba ir P. Baniūnas; Prel. 
J. Balkūnui sukalbėjus 
maldą ir Trečiokų sūnui 
Albinui paprašius visus 
išgerti tostą už jo tėvų 
sveikatą, tuom buvo pra-* buvo įteikta rožių puokš- 
dėtas banketas.

ALT S-gos Rytų Apy
gardos pirm. Algirdas 
Jonys pakvietė prof. dr. 
J. Stuką pravesti pro
gramą. Prof. Stukas sa
vo kalboje priminęs Tre
čiokų darbus lietuvi š-- 
kais reikalais, paprašė 
sūnų Albiną Trečioką tar
ti žodį, kuris atvykęs iš 
Washingtono pagerbti sa
vo tėvus, turėjo skubiai 
grįžti atgal tarnybos rei
kalais.

Pagrindinę kalbą pa
sakė buvęs ALT S-gos 
pirm. V. Abraitis. To
liau kalbėjo specialiai 
atvykęs iš Chicagos 
ALT S-gos pirm. T. 
Blinstrubas, prel. J. Bai 
kūnas, kun. P. Geisčiū
nas, Veronika Količienė 
sveikino su dovanomis 
iš Lietuvos, Salomėja 
Cerienė - Mulks ir K.

Jankūnas, sveikino, 
New Jersey LB apyg. 
vardu. Paskutinį padė
kos žodį tarė patys su
kaktuvininkai Albinas ir 
Ieva Trečiokai, padėko
ję visiems ir už viską, 
o ypač rengėjams ir da
lyviams, kurie dėl tokio 
blogo oro teikėsi daly
vauti.

Meninę programą iš
pildė Juzė Augaitytė, Lie 
tuvos Operos solistė, iš 
Philadelphijos, sudai
nuodama keletą labai pa
rinktų dainų, už tai jai

tė. Akompanavo muz. A. 
Kačanauskas.

Rengėjai su dalyvių pa
rašais specialiai paruoš
tą adresą (knygą) įtei
kė sukaktuvininkams at
minčiai. Salė buvo pa
puošta gėlėmis.

Prof. Stukas perskai
tė gautus sveikinimus, 
laiškais ir telegra
moms. Sveikino Lie
tuvos Atstovas ir Ponia 
Rajeckai, Dr. ir Ponia 
Bačkiai, Gen. Konsulas 
ir Ponia Simučiai, Ge
neralinis Konsulas dr. 
Petras ir Juzė Dauž- 
vardžiai, A.L. Tarybos 
vardu pirmininkas Eug. 
A. Bartkus, Balfo Cent
ro Valdybos vardu kun. 
Pr. Geisčiūnas, SLA var
du prezidentas Povilas 
Dargis, L. Neprik. Fon
do Valdybos vardu pir- 

(Nukelta į 2 pslj
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ŽEMES
DEGANČIOS
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OPERACIJA

1965 metais Dirvoje spausdinome seriją re
portažų "Rytų fronte", iš Paul Carell knygos 
"Barbarosos operacija", baigę Stalingrado mūšiu. 
Dabar Paul Carell parašė naują knygą "Degan
čios žemės operacija", kurioj vaizduoja rytų fron
tą po Stalingrado pralaimėjimo.

Vokiečių VI armijos katastrofa prie Stalin
grado nereiškia, kaip daugelio bandoma įtikinti, 
jog tai buvusi vokiečių pralaimėjimų grandinės 
pradžia. Stalingradas buvo tik vienos didelės ofen
zyvos, siekusios nugalėti Sovietų Sąjungą, galas ir 
dar reikėjo laukti 1943 metų lemiamo Kursko mū
šio, kad būtų pakreipta karo linkmė. Čia abi pusės 
buvo sutraukusios savo milžiniškas jėgas, buvo pa
naudoti nauji ginklai, fanatizmas ir išdavystė.

Pusiau nustebinti, pusiau ne
ramūs, generolai viens į kitą 
pasižiūrėjo. Model veide spin
dėjo rimtumas. Mansteino vei
de nieko negalima buvo išskai- 
ri, Hoth atrodė nepatenkintas.

reakcija kilo ne dėl trumpo

Bet Hitleris laikėsi savo. 
Kurskas sudarė svarbiausią pa
vojų. Ten rusai sutraukė di
džiausias savo jėgas, keletą 
šarvuočių armijų, apie keturias
dešimt nuošimčių visų savo jė
gų. Pavojus didelis, bet objek
tyvas gundantis. Jei pavyktų su
naikinti visą šitą žmonių ir gink
lų masę, raudonoji armija gau
tų mirtiną smūgį.

Šita idėja žavėjo Hitlerį ir 
generolai negalėjo paneigti jo 
argumentų. Ypač jie tame ma
tė fronto sutrumpinimą. Likvi
davus Kursko kilpą, rezervus 
galima būtų panaudoti kituose 
frontuose, pavyzdžiui Italijoje. 
Bet sutikdami jie pastatė sąly
gą, kad rusus reikia pulti grei
tai, kad jie nepasiruoštų gyny
bai. Reikėjo veikti greitai, iš
naudojant staigmenos strate
giją. Tam Mansteinas pasiūlė 
datą — gegužės pradžioje. Bet 
Hitleris delsė ir štai jau liepos 
pradžia. Ar ne per vėlai pra
dėti puolimą? Ar galima tikė
tis siurprizo ekeftu? Tai buvo 
svarbiausias klausimas.

SITUACIJA RYTU FRONTE 1943. VII. 5
C

NEĮTIKĖTINA, BET TIESA• •••

Bukarešto gatvės nuo vasa
ros karščio atrodė kaip išmi- 
rusios, viešbučiai buvo ištuš
tėję. Tik vokiečių ambasado
je darbas virė pilnu tempu. Iš 
Berlyno buvo gauta šifruota 
telegrama adresuota pačiam am
basadoriui asmeniškai. Von Kil- 
linger ją iššifravo ir tuoj pa
siprašė priėmimo pas marša
lą Antonesco. Už valandos mar- 
Salas jį priėmė uniformoje, 
krūtinę apsikarstęs ordenais.

-- Tai kaip, pone ambasa
doriau, ar Fuereris leido mar
šalui von Manstein atvyktį į Bu
kareštą?

Killinger ištraukė išportfelio 
telegramą ir iškilmingu balsu 
perskaitė:

— "Fuehreris jus prašo tuo
jau pat nuvykti pas Rumunijos 
valstybės galvą ir pranešti jam, 
kad maršalas von Manstein at
vyks rytoj po pietų J Bukareštą 
įteikti, ryšium su Sebastopolio

PAGERBTI
TREČIOKAI...

(Atkelta iš 1 psl.) 
mininkė E. Čekienė, Dar
bininko redaktorius ir 
moderatorius Tėv. dr. 
Kornelijus Bučmys, 
Prel. dr. J.B. Končius, 
inž. Jonas Jurkūnas, inž. 
A.J. ir Marija Rudžiai, 
Korp. N.‘L. Filisterių S- 
gos N.Y. pirm. Antanas 
Diržys, laikraštininkas 
ir rašytojas Kazys S. 
Karpius, dr. Vaclovas ir 
Emilija Čekai, PLB 
pirm. Juozas J. Bačiū
nas, Wm. T. Kvetkas ir 
ponia, Balfo Centro 
pirm. kun. V. Martin- 
kus, dr. Jonas ir Kons
tancija Puzinai, dr. Kas
tas, Elena ir Elenytė Jur- 
gėlos; inž. Eugenijus ir 
Danguolė Bartkai; gen. 
Jonas ir Veronika Cer- 
niai, dr. Nadas ir Julė 
Rasteniai, daktarai Hen
rikas ir Elena Arma- 
nai, adv. ir ponia Tho
mas Grajauskai, banki
ninkai Charles ir Ona 
Cheledenai, inž. Vladas 
ir Izabelė Diliai, SLA 
Centro iždininkė E. Mi- 
kužutė, Warren aps. tei
sėjas Kazys ir Anelė Pau- 
liai, adv. S. Bredes, Vil
ties Dr-jos pirmininkas 
Aleksas Laikūnas, Dir
vos red. Vytautas Ged
gaudas.

Kiti sveikinimai yra 
Trečiokų žinioje.

Pagerbimą baigiant 
visi svečiai sukaktuvinin
kams sugiedojo ilgiausių 
metų.

Rengėjai

paėmimo sukaktimi, auksinįKri
mo medalį".

Antonesco padėkojo šypsoda
masis.

— Krimo auksinis medalis 
man teikia didelę garbę, pone 
ambasadoriau. Bet man svar
biau yra pasitarti su maršalu 
von Mansteinu dėl karinės situ
acijos, kuri yra bloga. Visos 
Rumunijos karinės jėgos įjung
tos į karą ir aš dėl to esu atsa- 
komingas. Prie Stalingrado aš 
netekau aštuoniolikos divizijų. 
Mes esame sąjungininkai, pone 
ambasadoriau, bet tai atrodo 
Rastenburge kartais užmiršta
ma. Tą aš jau sakiau Fuehreriui 
prieš tris mėnesius Klesheim 
Pilyje.

Killingerio padėtis buvo ne
lengva. Laimė von Mansteinas 
rytoj atvyks ir nuramins Anto
nesco.

Nors von Mansteino atvyki
mas turėjo būti didele paslapti
mi, bet už dviejų valandų visas 
miestas jau žinojo apie jo vizi
tą 1943 m. liepos 1 d.

Laikraštininkai, vakarų ir ry
tų žvalgybų agentai, visi skubė
jo savo viršininkams perduoti 
šią žinią. Maskvoje raudono
sios armijos 4-tame biure su
sirinkę karininkai diskutavo 
gautą žinią. Mansteinas rytoj 
bus Bukarešte! Stavka, vyriau 
šiųjų štabų viršininkų komite
to karininkai patenkinti pasikei
tė žvilgsniais: jei Pietų armijų 
grupės vadas vyksta į Rumunijos 
sostinę išgerti kokteilį, vietoj 
pasilikęs savo štabe reiškia jo
kia operacija fronte artimiau
siom valandom nenumatoma. 
Kaip kitaip galima buvo galvo
ti...

Mansteinas jau buvo pasiry
žęs skristi į Bukareštą, kai ka
rininkas atnešė telegramą iš Vy
riausiojo Stabo. Kelionės marš
rutas buvo nurodytas ne J Bu
kareštą, bet į Rastenburgą: 
"Fuehreris jūsų laukia "vilko 
oloje" labai slaptai konferenci
jai. Bukareštą įspėjome, kad jū
sų kelionė atidėta dėl blogo oro".

Tokiu būdu Mansteinas iš
skrido pasimatyti su Hitleriu, 
bet ne su Antonescu. Sis (saky
mo pakeitimas nebuvo organiza
cijos klaida, bet iš anksto nu
matytas planas, sumaišyti prie
šui pėdas.

Į Rastenburgą atvykęs, Mans - 
teinąs nė kiek nenustebo, pa
matęs, kad sušaukta visuotina 
ginkluotų jėgų viršininkų kon
ferencija. Čia buvo centro ar
mijų grupės vadas maršalas 
von Kluge, IV šarvuočių armi
jos vadas generolas Hoth ir IX 
armijos vadas generolas Mo- 
deL Taip pat dalyvavo genero
lai Kempf, Nehring, von Greim 
ir Dessloch.

Rytprūsiuose karštis buvo nė 
kiek nemažesnis kaip Rumuni
joje ir su ištiestais virš cemen • 
tinių barakų tinklais aplinka at
rodė paslaptinga. Hitleris pri
ėmė Teehause barake, maloniai 
visus pasitikęs ir tuoj pat ne
gaišdamas pradėjo dėstyti savo 
planus:

"Aš nutariau liepos 5 dieną 
pradėti "Zitadelle" operaciją.

Vadinasi, už keturių dienų.

• SPECKO (kurs Chi
cagoje nužudė aštuonlas 
slauges) advokatas ban
dė išgelbėti savo klijen- 
tą nuo mirties bausmės 
tvirtindamas, kad Speck 
gali būti genetinės klai
dos auka ir todėl nega
li būti baudžiamas už 
savo veiksmus. Kas gi 
yra toji genetinė klai
da? Specialistai aiškina 
(labai suprastinta kal
ba) maždaug taip. Kiek 
vienoje užmegstoje žmo
gaus gyvybėje yra nor
maliai 46 chromozo- 
mai. Iš jų 23 ateina iš 
motinos ir 23 iš tėvo. 
Motinos chromozomai 
pažymimi X, o tėvo Y. 
Taigi normaliai turėtų 
būti XY. Bet pasitaiko 
klaida ir iš tėvo pusės 
ateina du Y. Tada gyvy
bė turi XYY pažymėji
mą. Asmuo su tokiu pa
žymėjimu, su tokia klai
da yra linkęs į smurtą, 
prieš kurį jis negali at
sispirti, atseit ne jo kal
tė. Ištyrus labaratorijo-

je pasirodė, kad Speckas 
tokios klaidos neturi. 
Šiuo laiku Bostone lau
kia teismo žmogžudys, 
kuris turi tokią geneti
nę klaidą. Australijoje 
žmogžudys su tokia klai
da buvo išteisintas, gi 
Prancūzijoj žmogžudys 
su tokia pat klaida buvo 
nubaustas 7 metams ka' 
Įėjimo. Nustatyta, kad iš 
300 naujagimių vienas tu
ri genetinę klaidą. Taip 
pat nustatyta, kad iš 28 
kalinių ar proto ligonių 
vienas yra su genetine 
klaida.

• VIENAS NEW YOR
KO bankas sugalvojo bū
dą, kaip apsaugoti savo 
santaupų laikytojus nuo 
didelių fed. mokesčių. 
Jis siūlo tiems taupyto- 
jams išmokėti priklauso
mas palūkanas ne tuo
jau, bet po kokių 10 ar 
daugiau metų, kai tie 
taupytojai jau bus pen
sijoje ir turės mažesnį 
procentą mokesčių mo
kėti.

laiko, nes tai nė vieno negąs
dino. Visi seniai tam buvo pa
siruošę. Kariuomenė mėnesiais 
praktikavosi šiai ofenzyvai ir 
smėlio dėžėse susipažino su 
Kursko terenu. Kareiviai buvo 
lavinami sprogdinti įsitvirti
nimus, pašalinti spygliuotę vie 
lų užtvaras, minas ir prieštan
kines kliūtis. Niekad dar isto
rijoje jokiam mūšiui taip gerai 
nebuvo ruošiamasi.

Generolams nerimą kėlė tai, 
kad Hitleris su pavėlavimu pri
ėmė sprendimą. Mansteinas,Gu. 
derianas, Kluge, Modelis ir ki
ti pradžioj priešinosi Hitleriui, 
norėjusiam tuoj po Stalingrado 
pradėti naują puolimą. Vyriau
sias štabas buvo įspėjęs apie 
gresiantį pavojų Viduržemio jū
roje, kur Eisenhoweris ruošė 
išsilaipinimą Italijoje.

Hitleris didžiąją dalį savo 
kalbos paskyrė šio vėlavimosi 
paaiškinimui: "Reikia, kad
mums pasisektų. Štai kodėl mes 
laukėme mūsų naujų sunkiųjų 
tankų..."

Kai jis pradėjo aiškinti savo 
planą, visi generolai buvo uždeg
ti jo oratoriškais gabumais. Hit
lerio planas buvo paprastas, 
jis priešą suims J reples: "Ofen
zyvos tikslas yra apsupti prie
šą, įsitaisiusį Kursko sektoriu
je, su pagalba dviem simulta
niškais puolimais, kuriuos žai
bo greičiu turi įvykdyti dvi ar
mijos, viena iš Bielgorodo ra jo. 
no, kita iš Orelio pietų ir su
naikinti priešą centre". Tai for
mulė, kuri sėkmingai buvo pa
naudota prie Minsko, Kievo ir 
Viazmos.

Maršalas von Kluge pavedė

Modelio IX armijai smogti iš 
šiaurės ir susijungti rytuose už 
Kursko su pietų armijų grupe, 
kuri puls iš šiaurės Charkovo, 
pralauždama su 700 tankais ru
sų frontą prie Varonežo.

Visa tai buvo puikiai organi
zuota. IX armija su 13 divizi
jų puls frontą 50 km pločio, o 
pietų armijų grupė su 15 divi
zijų, turės veikti 80 km. fron
te. Dar niekad Rytų fronte nie
kas nematė tokių jėgų sukon
centravimo ir niekad planai ne
buvo iki smulkmenų taip išdirb
ti. Orelio ir Charkovo aerodro
muose 1800 lėktuvų buvo pasiruo
šę pakilti ir išvalyti padangę 
virš "Zitadelle" operacijos, kad 
užtikrinti šarvuočių apsaugą.

Kad įsivaizdavus geriau su
trauktas jėgas prisimintina, kad 
1941 m. birželio 22 d. Hitleris 
pradėjo karą prieš rusus su 
3580 šarvuočiais ir 1830 lėktu
vais. šį kartą jis tikrai statė 
ant kortos visas savo pajėgas.

"Šiai ofenzyvai aš skiriuypa- 
tingą reikšmę, sakė Hitleris. Ji 
turi pasisekti greitai ir pilnai. 
Ji turi mums užtikrinti inicia
tyvą šiai vasarai. Kursko ope
racija turi sužibėti pasaulyje 
kaip švyturys". Tą jis pakartojo 
ir "Vilko oloje" liepos 1, pa
brėždamas, kad viskas priklau
so nuo siurprizo ir iki paskuti
nės minutės priešas neturi nie
ko žinoti apie šią ofenzyvą. Su
sirūpinęs pastebėjo ”... mes tu
rime budėti, kad mūsų neprotin
gumas ar neatsargumas nepa- 
informuotų priešą apie mūsų 
planus".

Bet jei jis būtų žinojęs... Jo 
viltis negalėjo realizuotis: iš
davikas buvo viduj "Vilkoolos".

Maršalas von Manstein, kuris 
priešui turėjo suduoti mirtiną 
smūgį, apleido Teehaus tuoj pat 
po konferencijos išskrisdamas 
į Bukareštą įteikti Antonescui 
Krimo medalį... Ir tuo metu, kai 
laikraštininkai ir diplomatai 
skelbė apie Feldmaršaloatvykl- 
mą, jis jau seniai grįžoprieva- 
dovavimo J frontą. Jo štabas bu
vo šarvuotame traukiny, kuris 
stovėjo miške, milžiniškų skrob ■ 
lų paunksmyje, visai arti pozi
cijos, iš kur turėjo prasidėti di
džioji ofenzyva.

(Bus daugiau)

• EISENHOWERIS, bu
vęs JAV prezidentas, 
normaliai sverdavo 175 
svarus. Dabar po visų 
širdies atakų sveria tik 
145 svarus.

• APSKAIČIUOJAMA, 
kad jau neužilgo (po ko
kių 15 ar mažiau metų) 
visame pasaulyje bus 
tiek žmonių, kad badas, 
karas ar net atominės 
bombos sprogdinimas 
(dėl maisto stokos) bus 
nebeišvengiamas. Todėl 
siūloma greit ir visais 
būdais skatinti savano
rišką gimdymų kontrolę 
-apribojimą vaikų skai
čiaus. Tačiau nemano
ma, kad tai išgelbėtų nuo 
katastrofos. Mirimų 
skaičius nuolat mažėja 
(medicinos pažanga), o 
gimimai daugėja. Todėl 
siūloma, kad valstybių 
vyriausybės pavartotų 
priverčiamas priemo
nes. Pavyzdžiui dideliuo' 
se miestuose į geriamą 
vandenį primaišytų vais
tų kurie padarytų žmo
nes nevaisingais. Bet ar 
tai būtų suderinta su re
ligijos, teisės ir etikos 
dogmomis?

• PRAGYVENIMO IŠ
LAIDOS tarp 1952 ir 
1967 metų labiausiai pa
brango Chicagoje 
87%, gi mažiausiai Phi
ladelphijoje — 50%.
Tarpe miestų, kur pra
gyvenimo kaštai mažiau 
pakilo yra: San Francis- 
co — 60%, Los Ange
les — 64%. Mokestis už 
gydytojų patarnavimą 
tuo pačiu laiku pakilo 
69%. (š)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ

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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Praeitais metais gruodžio 28-30 d. Adelaidėj, Australijoje, (vyko ALB Krašto Tarybos sesija, ku
rioj dalyvavo 88 atstovai iš visų lietuvių kolonijų. Į naują ALB krašto valdybą buvo išrinkti: S. Naru
šis, V. Patašius, V. Jaras, D. Burneikienė, A. Zakaras, J. Maksvytis ir V. Asevičius-Aras. Suvažia
vimo prezidiumą sudarė: S. Čibiras, arch. Kateiva, A. Dudaitis, S. Dunda ir Martinkus, Nuotraukoje 
Sydnėjaus kolonijos atstovai. Prieky iš kairės sėdi: A. Dudaitis ir S. Narušis. Pirmoj eilėj stovi: J. 
Kedys, P. Pūkas, V. Miniotas, J. Ramanauskas, V. Bukevičius, J. Kantonas, P. Alekna. Antroj eilėj: 
V. Vilkaitis, L. Deikuvienė, I. Dudaitienė, V. Deikus, dr. B. Vingilis, V. Asevičius ir A. Kutka.

M. Vilkaitienės nuotrauka

L

MUSŲ ATSAKOMYBĖ
Kokį vaidmenį atliko 

praeityje ir atlieka da
bar Amerikos lietuvių 
tautinė srovė?

Atsakydami, kad jos 
vaidmuo buvo ir tebėra 
didelis ar labai didelis, 
mes tuo maloniai pasi- 
girtume, bet ne kažįn- 
kiek tepaaiškintume.

Mažiausiai būtų gali
ma užginčyti šiandien 
jau istorinį paliudijimą, 
kad Amerikos lietuvių 
tautinė (tuomet tautie
čių...) srovė buvo vie
nas iš pagrindinių, o 
tam tikrais laikotarpiais 
ir svarbiausias bei pa
jėgiausias lietuviškų jė
gų telkinys nuo 19 am
žiaus antros pusės ligi 
Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo.

Dr. J. Šliūpo didžiulė 
tautinio atgimimo veik
la (protarpiais pritem
dyta bereikalingų "reli
ginių karų"), B.K. Ba
lučio gaivūs kultūriniai 
ir politiniai įnašai, "Lie
tuvos" dienraštis ir ki
ta tautinė spauda, Ame
rikos Lietuvių Susivieni
jimo (SLA) ilgametis po
zityvus veikimas - bu
vo šio laikotarpio ryš
kiausi ir ne vieninteli 
žiburiai.

Tai liko tautinės sro
vės pasididžiavimu, 
nors ne visuomet įkvė
pimu taip pat ir vis ge
riau, vis kūrybiškiau tą 
veiklą tęsti.

***
Vėlesniais laikais dau 

giau pajėgumo ir orga
nizuotumo parodė Ame
rikos lietuvių, pasakytu
me, katalikiškoji srovė, 
išauginusi gabių vadų ku
nigijoje, organizacinę ir 
materialinę stiprybę sė
musi iš religinių telki
nių ir ypač gausiai pri
sisteigusių lietuviškų pa
rapijų bei vienuolynų ba
zės.

Šie sąjūdžiai taip pat 
turėjo gyvų tautinių tiks
lų, uoliai rėmė Lietuvos 
nepriklausomybės at
statymą, dažniausiai 
betgi pirmumą atiduo-

darni tikybiniams inte
resams ar kurios vienos 
lietuviškos politinės par
tijos palaikymu.

Kairioji, arba socia
listų srovė taip pat iš
gyveno savo kilimus ir 
prieblandas. Buvo lai
kai, kada ir daugelis tau
tiečių perėjo savo "so
cializmo" arba bent 
"šliuptarnystės" laiko
tarpius. Po Lietuvos ne
priklausomybės atsta
tymo įvykęs kairiosios 
srovės gilus ir neištai
somas skilimas tarp so
cialdemokratų ir komu
nistų šios srovės veiklą 
ir pajėgumą labai susilp
nino.

Žymiai labiau, negu 
tautinę srovę susilpnino 
po 1926 m. perversmo 
atsiradęs skilimas tarp 
vadinamų "smetoninių" 
tautininkų ir "liberales
nių" bei demokratiškes
nių tautininkų-sandarie- 
čių.

Priežastims ir pasė
koms išnykus, laikams 
visiškai pasikeitus, šis 
skilimas gali būti leng
viau pataisytas ir pa
mirštas.

***

PABRĖŽTINI ŠIE SOVIETŲ
NUSIKALTIMAI LIETUVOJE

ATSILIEPĖ ŽIRKLĖS 
VILNIUJE

pasidairius

apžvalgas. 
"Pergalės”

Žvelgiant bendrai ir 
atidėjus nuošalėn tuos 
praeities kivirčus ir nei
giamus patyrimus, pats 
didžiausias Amerikos 
lietuvių tautinės srovės 
vaidmuo buvo ir lieka 
tas, ką reiškia pats sro
vės pasivadinimas ir pa
tys žodžiai - tautos ir 
tautinių idealų pastaty
mas priešakyje viso 
kito, tautybės išlaiky
mas, tautinės kultūros 
ugdymas, tautinių inte
resų pirmumas.

Šiuo atžvilgiu ir šio
je misijoje dabartyje 
tautinė srovė yra gavu
si naują didelę atsako
mybę ir užsidėjusi sun
kią pareigą. Kaip žino
ma, šiuo metu tautinėje 
srovėje pasireiškę ir iš 
jos e^lių kilę pajėgūs as
menys yra pasiskyrę ar 
buvo išrinkti pirmaei
lės atsakomybės uždavi-

Laisviems lietuviams 
įvairiomis progomis 
reiškiant protestą prieš 
Sovietų Sąjunga pavadin
tos Rusijos komunisti
nės ■ valdžios įvykdytą 
Lietuvos okupaciją, — 
Lietuvoj tebelaikomą,ne
paisant nei tarptautinės 
teisės, nei žmoniškumo 
dėsnių, kankinant Lietu
vos žmones, juos rusi
nant, pavergiant lietuvių 
tautą fiziškai ir dva
siškai bei išnaudojant 
kraštą ūkiškai — ypač 
pabrėžtini šie nusikalti
mai:

* Okupantas ištrėmė 
iš Lietuvos į Sibiro ir ki
tų atšiaurių Rusijos už
imtų sričių prievartinio 
darbo stovyklas kelis 
šimtus tūkstančių Lietu
vos gyventojų pasmer
kęs juos žiaurioms kan
čioms ir mirčiai. Didelė 
ištremtųjų -dalis žuvo to
se stovyklose, o gyviems 
išlikusiems daugeliu at
vejų vis dar kliudoma 
grįžti į savo kraštą.

* Okupantas sistemin
gai persekiojo ir tebeper
sekioja Lietuvos dvasi
ninkus ir tikinčiuosius. 
Atėmė iš jų maldos na

mus ir uždarė vienuoly
nus, viską iš jų pasisa
vindamas. Kovodamas 
prieš religiją, okupantas 
visokiomis priemonė
mis kliudo naujų dvasi
ninkų paruošimą ir pri
augančios kartos reli
ginį auklėjimą.

* Okupantas planingai 
gabena į Lietuvą savo 
kolonistus, daugiausia 
rusus, pastoviai juos 
įkurdina Lietuvoje ir ski
ria juos į vadovaujamas 
pareigas įstaigose, įmo
nėse, kolchozuose ir 
valstybiniuose ūkiuose, 
kad, jų padedamas, galė
tų greičiau ir sėkmin
giau vykdyti Lietuvos ru
sinimą, lietuvių komunis
tinį indoktrinavimą ir po
litinį sekimą.

* Okupantas, laužyda
mas tarptautinės teisės 
nuostatus, mobilizuoja 
Lietuvos jaunimą į sa
vo kariuomenę, išblaško 
jį plačioje savo valdo
moje, Lietuvai sveti
moje teritorijoje, o tą 
karinę "prievolę" atliku- 
siems
kliudo grįžti į savąjį 
kraštą.

Be to, Lietuvoj mokslą 
baigusio jaunimo didelę 
dalį okupantas siunčia 
tariamai stažo atlikti į 
tas svetimas sritis, o 
paskui sudarinėja kliū
tis grįžti į Lietuvą.

* Okupantas, iš pagrin
dų pakeitęs buvusią Lie
tuvos mokyklų sistemą 
išbraukė iš mokyklų pro
gramų Lietuvos istori
jos ir geografijos dės
tymą, įjungęs tų dalykų 
tik menkas nuotrupas į 
Rusijos valstybės isto
rijos bei geografijos 
arba Rusijos komunistų 
partijos istorijos moky-

visokiais būdais

niams vykdyti.
Tad tautinei srovei vėl 

atiteko vaidmuo, koks jis 
savo reikšme, savo 
mastu ir įsipareigojimu 
buvo prieš. Lietuvos ne
priklausomybės atstaty
mą.

Todėl ne tik tie pavie
niai veiklūs asmenys, 
bet ir visa tautinė sro
vė šiandien turėtų gerai 
pajusti savo padvigubin - 
tą atsakomybę. (d)

mo programą. Lietuvių 
kalbos ir ypač literatū
ros istorijos dėstymo 
programa irgi verčiama 
siaurinti ir užleisti dau
giau vietos rusų kalbai 
bei literatūrai.

* Stengdamasis ūkiniu 
požiūriu suliedinti Lie
tuvą su savo valdomai
siais Rusijos ir kitais 
plotais, okupantas stei
gia Lietuvoj pramonę, 
tarnaujančią visų pir
ma Rusijos ūkiniams ir 
politiniams interesams, 
nepaisydamas Lietuvos 
žmonių ūkinių interesų. 
Steigia Lietuvoj net naf
tos perdirbimo įmonę, 
reikalingą iš kitų Rusi
jos valdomų sričių at
gabentai naftai perdirbi
nėti eksporto reikalams, 
nepaisydamas lietuvių 
mokslininkų bei visuome 
nininkų protesto ir įro
dinėjimų, kad Lietuvai 
tokios įmonės ne tik ne
reikia, bei kad ji gali 
būti tik pavojingai žalin
ga, nes užterš Lietuvos 
vandenis, laukus ir orą, 
padarys neatitaisomos 
žalos Lietuvos augmeni
jai, gyvūnijai ir gyven
tojų sveikatai.

Lietuviams laisvėje 
yra tekęs uždavinys nau
dotis visomis progomis 
kelti viešumon tokius va
dinamosios Sovietų Są
jungos nusikaltimus Lie
tuvoje ir reikalauti, kad 
Lietuvai būtų grąžinta 
laisvė ir nepriklauso
mybė. (ELTA)

Vyt. Kazakevičius, kuris 
yra okupanto palaiminto 
Kultūrinių ryšių su užsie
nio lietuviais komiteto Vil
niuje pirmininkas, seka iš
eivių spaudą ir karts nuo 
karto parašo 
Praeitų metų
žurnalo 11 nr-y jis parašė 
poros puslapių str. "Iš kul
tūrinio užsienių lietuvių gy
venimo”, kuriame užsipuola 
dr. J. Balį dėl jo vadinamo 
"politinio ekstremizmo” są
ryšy su ginču išeivių spau
doje dėl Lituanistikos Insti
tuto pozicijos, kurį iššaukė 
savo elgesiu ir rašiniais V. 
Trumpa ii’ kt. (žiūr. žurna
lo ”Į Laisvę” 1968 m. gegu
žės mėn 42. nr.). Toliau 
gauna pylos kalbininkas An
tanas Klimas, kritikavęs ru
sų peršamą tezę apie baltų 
ir slavų kalbų artimą gimi
nystę ir pagaliau meno is
torikas Povilas Rėklaitis, 
gyvenąs Vokietijoje, dėl ta
riamo jo pataikavimo vokie
čiams.

žinoma, straipsnis yra la
bai tendencingas. Tačiau 
gerai, nes tautiečiai Lietu
voje galės patirti, kurie iš
eivių tarpe yra linkę būti 
kolaborantais su krašto pa
vergėju ir kurie laikosi aiš
kiai lietuviškose pozicijose. 
Juokingiausias dalykas yra, 
kad V. Kazakevičius toj ap
žvalgoj frontininkus laiko 
voldemarininkais.

HELP WANTED MALĖ

SUPERVISOR
Manufacture of heavy dūly off- 
highway earth rnoving and logging 
equipment has immediate opening for 
foreman in Welding Department. Mušt 
he capable of supervising approxi- 
mately forty < 40 l cmployees in all 
phases of vvelding least five (5) years 
experience in heavy steel fabrication. 
Prefer someone with some college 
background in Industrini Engineering.

Permanenl, revvarding position with 
<«xcellent company benefits. Salary 
commensurate with ability and ex- 
perience. Send resume in confidence 
TODAY to:

ATHEY PRODUCTS 
CORPORATION

Box 669. Raleinh, N. C. 27602 
Personnel Deparlment

(124-5)

p. o.

\VANTED AT ONCE 
DIE MAKERS

Mušt be able to build (lies from paris 
print, top vvages paid and benefits.

Apply in Person
CASS MAGMINI. CO. 

Antoinelte Detroit, Mich.
(2-I0 t

691

Paminklas ant E. Galvanausko kapo

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

Mokamas už vienu metu taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

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

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($5.000.00 ar daugiau, įdedant po $500.00)

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
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Parancūzijoje Aix-les Bains lapinėse praeitais metais lapkričio 
2 d. buvo pašventintas ant Ernesto Galvanausko kapo pilko granito 
paminklas, kurį suprojektavo ir išbaigė skulptorius Antanas Mon- 
čys. Antkapy iškaltas įrašas: "Ernestas Galvanauskas, Homme d* 
Etat Lithuanien (Lietuvos valstybės vyras) 1882-1967". Ir antkapio 
pakrašty: "Tegu saulė Lietuvos tamsumus prašalina". Paminklo 
pastatymą finansavo buvę Prekybos Instituto studentai ir lektoriai.

Paminklą šventino ir iškilmių reikalais rūpinosi kun. J. Petro- . 
Sius. Be velionio anūko Blonde šeimos, kalbėjo Marmoux su žmona. . 
Iškilmėse dalyvavo šie Prancūzijos lietuviai: pulk. J. Lanskorons- ■ 
kis, H.Petkūnas, J. ir A. Lapinskai, V. Narbutas, D. Kolbaitė, skulp- ' 
torius A. Mončys ir P. Klimas. Vietinė prancūzu spauda paskyrė ne
mažai vietos Lietuvos valstybės vyro nuopelnams atsikuriančiai' 
Lietuvos valstybei suiminėti, o taip pat ir paminklo ir šventinimo 
iškilmių aprašymams ir nuotraukoms. Nuotraukoje šalia paminklo: 
skulptorius A. Mončys, kttn. J. Petrošius, P. Klimas ir pik. J. Lans- 
koronskis.
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Dr. Giedraičio iš Jackson, Mississippi, stalas. Centre p. Kali
nauskienė iš kairės: p. Kalinauskas, ponai Thomas, ponai Bats, 
ponia ir dr. Domas Giedraitis, ponai Sagans.

Neolituanų stalas: Eugenijus Kniukšta, Silvija Zalagėnaitė, Jonas 
Bertulis, Aldona Sakavičiūtė, Raimundas Panaras, pirm. Algis Mo
destas, Raimundas Simokaitis, Nijolė Bernatavičiūtė, Vytas Misiu- 
lis ir Eglė Aglinskaitė.

Broniaus Kasakaičio stalas: Romas Vodopalas, Marija Vodopalie- 
nė, Antanas Vodopalas, dr. Birutė Raulinaitienė, Viktoras Rauli- 
naitis, Stasys Virpša, dr. Birutė Kasakaitienė, Bronius Kasakai- 
tis, Elena Giedraitienė ir Aldona Vodopalienė.

Mečio Šimkaus stalas: Henrikas Kačinskas, Valerija Šimkienė, 
Vaclovas Mažeika, Vanda Mažeikienė, Kazys Matutis, Elena Matu
lienė, Stasys švedas, ponia Švedienė, Mečys Šimkus, Elena Joku- 
baitienė, Jonas Vilutis.
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DIRVA

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS 
CHICAGOJE

Korp! Neo-Lithuania 
ir LTA Sambūris Nau
juosius 1969 metus sutiko 
ištaigingoje Ferrara Ma— 
nor salėje.

Jau keturi metai iš ei
lės virto lyg ir tradici
ja tautiškajai visuome
nei sutikti Naujuosius 
metus toje salėje. Bet 
atrodo, kad tai ir pasku
tiniai metai. Lyg ir lai
kas pabandyti kitą vietą. 
Pernai buvo per 600 sve
čių. Šiais metais vos pu
sė to. Gal speigai, gal 
siaučianti Hong-Kongo

Visos nuotraukos
V. A. Račkausko

Birutė Gudaitė parduoda Naujų Metų papuošalus. Perka pulk. Ma
tas Naujokas. Gilumoje Pranas Kašiuba ir Gudaitės palydovas Al
girdas Augaitis.

Stasio Vidmanto stalas: S. Vidmantas, A. Barčias ir ponia, P. 
Ko ši Ūba ir ponia, M. Košiūbaitė, L. Skalik, V. Barčias ir J. Duning.

Ruibių stalas: P. Lenkauskienė, A. Ruibienė, dr. Bagdonas, F.
Kurgonienė, A. Ruibys, B. Bagdonienė ir dr. A. Kurgonas.

Jaunųjų korporantų stalas: Regina Česaitė, Nijolė Cijūnėlienė, 
Audronė Pavilčiūtė, Rita Šeflerytė, Petras Jokubauskas Virgini
ja Pleirytė, Vytas Kasniūnas, Julija Pleirytė ir Živilė Keliuotytė. 
Stovi: Vilius Cijūnėlis, Romas Cesas, Kęstutis Cicėnas, Zita Cice- 
nienė ir Jonas Valkiūnas.

influencija, gal aukšta 
kaina ($15), gal televizi 
ja buvo priežastimi, kad

Mečys Šimkus — sutiktuvių 
šeimininkas rengėjų vardu at
sisveikina senuosius 1968 me
tus.

šiais metais daugelis li
ko namie Naujų Metų su
tikti. Šiemet tradicinia
me sutikime nebuvo ma
tyti senųjų, nuolatinių 
tos šventės dalyvių. Bet 
tie kurie viso to nepabū
gę atvyko, galėjo tikrai 
pasidžiaugti puikia puo
ta ir, svarbiausia, lais
vai pašokti ir linksmai 
sutikti Naujuosius.

Dar prieš senųjų už
baigimą baliaus šeimi
ninkas Mečys Šimkus ta

VILNIAUS VIZITINE KORTELE
Gruodžio 15 d. vilniš- 

kėj TIESOJ buvo pa
skelbta "Vilniaus vizi
tinė kortelė", — šiek 
tiek statistikos duomenų 
apie Vilniaus miestą 
1967 metų gale, tai yra, 
maždaug prieš metus.

Miesto plotas esąs 15, 
280 hektarų, arba beveik 
153 kvadratiniai kilo
metrai (beveik 12 x 13 
km, arba apie 7 mylios 
skersai ir išilgai).

Iki 1945 metų miesto 
plotas buvo 10,390 ha, 
t.y., beveik 104 kvadr.ki
lometrai (apie 10 x 10 
km). Miesto plotas žy
miausiai padidėjo, pri
jungus Naująją Vilnią. 
Prisidėjo ir keletas ki
tų pakraščių. Jei praplė
timas būtų buvęs išdės
tytas aplink miestą maž
daug vienodai, tai miesto 
ribos būtų atitolusios 
nuo centro vidutiniškai 
po 2-3 km. į visas pu
ses.

Gyventojų skaičius da- 
bar (1967 m. gale) buvęs 
329,100. Tai esą 153,1% 
lyginant su 1940 metų gy
ventojų skaičium, atsei- 
ventojų skaičium, atseit 
su 215 tūkstančių.

Miesto "gyvenamasis 
fondas" dabar buvęs — 
186.9% 1940 metų to fon
do, tai yra, gyventi tin
kamos vietos. Išeitų, kad 
dabar Vilniuje gyvena
ma erdviau, negu 1940 
metais: gyventojų prisi
dėjo 53%, o vietos — 
beveik 87%! Bet "vizi
tinė kortelė" rodo tik gy
venamojo ploto padidėji- 
muo nuošimtį, o visai ne
mini nei 1940 metų nei 
dabartinio ploto met

ANTANAS
SMETONA
Šiais metais minint Lietuvos Respublikos Prezidento 

Antano Smetonos 25 metų mirties sukaktį, geriausiai su 
jo asmeniu ir to laiko Lietuvos gyvenimu susipažinsite 
skaitydami Aleksandro Merkelio parašytą monografiją — 
ANTANAS SMETONA, kurią išleido Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga.

Tai milžiniškas veikalas, 786 puslapių, gausiai ilius
truotas ir kainuoja tik $12.50. Monografijos liko tik labai 
nedidelis skaičius, tad norintieji įsigyti, pasiskubinkite, 
nes nauja laida nebus spausdinama.

Monografijoje dėstoma A. Smetonos visuomeninė, 
politinė ir kultūrinė veikla per visus keturius dešimtme
čius (1904-1940) ir ją pilnai galima pavadinti Lietuvos 
monografija. Knygoje daug dokumentacijų ir minimi 
trumpiau ar plačiau virš 1200 asmenų. Aprašomi lemtingi 
Lietuvai įvykiai — Lenkijos, Vokietijos ir Sovietų Są
jungos ultimatumai ir okupacija.

Monografiją dar galima gauti užsisakant paštu ir 
prisiunčiant $12.50 čekiu ar perlaida:

DIRVA, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 44103 
arba tiesiog per ALT S-gos iždininką:

K. POCIUS, 3908 Fir St., East Chicago, Ind. 46313

Siunčiu $12.50 ir prašau man atsiųsti A. Merkelio 
parašytą Antano Smetonos monografiją.

Pavardė: ...................................................................................

Adresas: ...................................................................................

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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rė porą atsisveikinimo 
žodelių. Lygiai vidurnak
tį buvo trumpas Korp! 
Neo-Lithuania pirm. A. 
Modesto ir Sambūrio 
pirm. K. Kasakaičio žo
dis, Tautos himnas, Gau- 
deamus posmas ir tai bu
vo visa oficialioji dalis. 
O po to šokiai bei linkė
jimai. Kas dėl buvusios 
spūsties anais metais da
bar neatėjo drauge švęs
ti tikrai apsiriko.

V.A. Rčk

rais... Vargu ar kada 
tas plotas buvo tiksliai 
apskaičiuotas. Bet tada 
ir padidėjimo nuošimtis 
tegali būti tik "iš lubų" 
paimtas. Nei apsilankiu
sieji, nei gyvenantieji 
Vilniuje neliudija topa- 
didėjimo. Priešingai, 
daugumas aimanuoja, 
kad gyveną nepaprastai 
susikimšę.

Nepaminėta "vizitinėj 
kortelėj", kiek iš 329 
tūkstančių Vilniaus gy
ventojų yra darbingo am
žiaus ir kiek jų dirba 
bei kiek turi pajamų. 
Tik paminėta, kad jų tar
pe esą 29,340 (beveik 
9%) pensininkų, 47,300 
(14%) gimnazistų, 19,300 
profesinių mokyklų mo
kinių (6%), 24,100 (7%) 
aukštųjų mokyklų studen* 
tų.

Mažmeninės prekybos 
parduotuvių mieste esą 
637, t.y., vidutiniškai po 
vieną 517-kai gyventojų 
1967 metais vilniečiai jo
se nusipirkę už 235 mili
jonus rublių prekių. Vi
dutiniškai tai yra už 2 
rublius ir 71 kapeiką kiek 
vienam gyventojui kas
dien. Bet neprasitaria
ma, ar į tų prekių apy
vartą įskaityta ir apyvar
ta valgyklų bei restora
nų, kurių mieste 356. Nu
tylėta ir tai, ar į maž
meninės prekybos apy
vartą įskaityti tose par
duotuvėse parduotieji 
maisto gaminiai, rūka
lai ir gėrimai, įskaitant 
alų ir degtinę.

Visi toki nutylėjimai 
labai būdingi tos rūšies 
"vizitinėms kortelėms".

(ELTA)
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APIE LIETUVIUS KONGRESO 
BIBLIOTEKOJE

Vienybės 1968.XII.6 d. 
numeryje kronikinių ži
nių tarpe parašyta apie 
Kongreso Biblioteką ir 
ten dirbančius lietuvius. 
Visas tekstas yra toks:

* Amerikos Kongreso knygyno 
1967 metų veiklos raportas yra 
stambi, 198 pusi., kietais virše
liais knyga, Siame knygyne yra 
stambus lietuviškų knygų rinki
nys (kuris reikalauja katalogo). 
Jame dirba 8 ar 9 lietuviai, kai 
kurie su akademiniais diplo
mais. Į knygyną ateina (domios 
lietuviui medžiagos, bet apie 
Balti jo kraštus raportas tyli.

Gaila, kad mūsiškių diplomuo 
tų tarnautojų būryje nėra pa
sišventėlio, kokiu betvo "senos 
mados" inteligentas prof. M. 
Biržiška, pranešinėti spaudai 
apie ateinančius lituanistikos 
leidinius ir jų turinį.

Raportas pažymi, kad ryšium 
su Suomijos 50 metų nepriklau
somybės sukaktimi, suomių sky
riuje pastebėta "gyvumo". Mes, 
taip pat minime 50 metų sukak
tį. Ar buvo kokio gyvumo Balti
jos skyriuose?

Šios žinutės autorius, 
neturi jokio supratimo 
apie bibliotekos darbą ir 
viskas, ką jis ten rašo, 
yra perdėm klaidinga. 
Štai kokie yra faktai.

1. Kongreso Bibliote
koje dirba ne 8 ar 9, bet 
mažiausia 24 lietuviai 
ateiviai, plius dar kelis 
čiagimius, lietuviškom 
ir nelietuviškom pavar
dėm, kalbančius ir ne
kalbančius lietuviškai, 
kurių tėvai buvo mai
šytos tautybės ir pan. 
Jų tarpe yra diplomuo
tų ir nediplomuotų, tik 
vidurinę mokyklą bai
gusių, yra ir vienas lie
tuvis sargybinis (guard).

2. Didžiausioji tų tar
nautojų dalis dirba gry
nai bibliotekinį darbą 
įvairiose didžiulės bib
liotekos divizijose (viso 

DIRVA
6907 Superior Avė. 196 ... m.............................. d.
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu.........dol. pinigais/čękiu, už kuriuos prašau atsiųsti:
............  egz. Stefanijos Rūkienės "Vergijos kryžkeliuose” 

(paprastais viršeliais su aplanku), kaina 5 dol.
............. egz. Stefanijos Rūkienės "Vergijos kryžkeliuose”

(kietais viršeliais su aplanku), kaina 6 dol.
Ta pačia proga prašau atsiųsti ............ egz. Giovannino

Guareschi "Draugas Don Camillo”, kaina 3 dol.
Mano adresas: ......................................................................

(pavardė ir vardas)

(namo numeris ir gatvė)

(miestas ir valstybė, zip Nr.)

tarnautojų yra apie 
3000). Jie su lietuviško
mis knygomis ar lietuviš
kais reikalais tik atsitik
tinai susiduria. Gal tik 
kokie keturi lietuviai tar
nautojai dažniau turi pro
gos susidurti su lietuviš
komis knygomis ir pana
šiais reikalais, tačiau nė
ra nei vieno, kurio visas 
darbo laikas būtų paskir
tas tik lietuviškiems rei
kalams. Jiems tenka 
dirbti tokį darbą, kokį 
paskiria jų viršininkas, 
o valdžia visados geriau 
išmano ir jos nepamoky
si. Lietuvių aukštų vir
šininkų pareigose nėra.

3. Bibliotekoje nėra 
nei suomių, nei lietuvių 
ar latvių skyrių. Atsira
dus reikalui, viršininkai 
paveda atlikti darbą ati
tinkamam tarnautojui. 
Kai būtinai reikalingas 
kalbos žinojimas, paren
kamas atitinkamas as
muo.

4. Bibliotekos katalo
gai nėra skirstomi pa
gal kalbas. Todėl nėra 
specialaus prancūziško, 
vokiško ar lietuviško kny
gų katalogo. Yra bendras 
autorinis plius antrašti
nis ir dalykinis katalogai 
visiems kraštams ir vi
soms kalboms. Tiesa, 
yra atskiri pagalbiniai 
katalogai tam tikroms 
sritims, pvz. teisei, mu
zikai, retoms knygoms, 
kirilicos raidėmis spaus
dintoms knygoms ir pan. 
Kas ieškos, galės bend
rajame kataloge vienoje 
vietoje surasti eilę vei
kalų apie Lietuvą ir lie
tuvius, kaip ir apie kitus 
kraštus ar tautybes. 
Taip autorių ir antraš
čių kataloge randame 

maždaug tokį kortelių 
skaičių pagal šiuos žo
džius: Lithuania — 12 
cm., Lithuanian — 10 
cm., Litovskaia (-ie, 
-oe) — 2 cm.; dalyki
niame kataloge vėl ran
dame: Lithuania — 24 
cm., Lithuanian(s) — 6 
cm. Žinoma, knygos abie
juose kataloguose karto
jasi, bet taip daroma 
skaitytojų patogumui. 
Viename centimetre tel
pa apie 50 kataloginių 
kortelių.

5. Reikia žinoti, kad 
visos kataloginės korte
lės prieinamos ne tik bib
liotekos patalpose, bet ir 
kitur, nes jos yra at
spausdintos knygų pavi
dalu Kongreso Biblio
tekos išleistuose autori
niuose ir dalykiniuose ka
taloguose, kuriuos gali
ma rasti visose dides
nėse bibliotekose. Ka
talogų leidimas tęsia
mas ir reguliariai išei
na metų ketvirčiais, ku
rie paskum sutraukia
mi į metinius ir penk
mečių tomus, tad į juos 
patenka ir naujausi lei
diniai. Vadinamas Na
tional Union Catalog san
trumpomis sužymi JAV 
ir Kanados bibliotekas, 
kurios turi katalogan į- 
trauktą knygą. Kas lan
ko bibliotekas, tas leng
vai gali sužinoti iš pa
minėtų spausdintų kata
logų, kurios bibliotekos 
ir kokias turi lietuviš
kas knygas.

6. Raportai apie nau
jas arba reikšmingas 
Kongreso Bibliotekos įsi
gytas knygas spausdina
mi kitur, būtent, Biblio
tekos leidžiamame 
"Quarterly Journal". 
Apie Pabaltijo kraštų 
knygas ten buvo straips
nių pobūdžio raportai
šiuose numeriuose: v. 
20, no. 1, 1962 (dešim
ties metų apžvalgą, ku
rią persispausdino "Li
tuanus'' ir latvių "Zin- 
tis"); v. 21, no 3, 1964; 
v. 22, no. 3, 1965. Vi
sus tuos straipsnius pa. 
rašė J. Balys. Dabar 
vėl kita tvarka įvesta. 
Be visos eilės kitų bi
bliografijų, kurių paruo
šime dalyvavo lietuviai 
tarnautojai, ypač pažy
mėtina yra knyga "Le- 
gal Sources and Biblio- 
graphy of Baltic Statės: 
Estonia, Latvia, Lithua
nia" (New York, 1963). 
Skyrius apie Lietuvą su
darė D. Krivickas. Lei
diny "Monthly Index of 
Russian Accessions" į- 
traukiamos šių dienų Pa
baltijo kraštuose išleis
tos knygos ir svarbes
ni str. žurnaluose.

7. Visiška netiesa pa
rašyta apie prof. Bir
žišką. Pirmiausia turė-
tų būti ne M(ykolas), bet 
V(aclovas), pastarasis 
dirbo Kongreso Biblio
tekoje 1951.XI. — 1953.
III. kaip garbės konsul
tantas, bet su atlygini
mu ir sukompiliavo pora 
bibliografijų .apie senes
nių laikų lietuviškus lei
dinius. Jis jokių praneši- 
mų spaudai apie ateinan
čius lituanistikos leidi
nius ir jų turinį nedarė, 
tik kartais parašydavo 
kokią recenziją. Jis dir
bo tokiame skyriuje,kur 
naujų leidinių ir negalė
jo matyti, kol jie nebūda-- 
vo sukataloguojami.
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Philadelphijos skautų suruoštose kūčiose vyr. skautės V. Majauskienė, D. Jakienė ir A. 
Mačiulaitytė-Zerr skaito V. Volerto parašytą montažą "Amžių ženklas”. Žemiau prie garbės 
svečių stalo kun. J. Degutis, B. Raugas, R. Dautienė, L. Kaulinis, A. Gruzdienė.

V. Gruzdžio nuotrauka

GĖLĖS PRIE LEGENDARINIIĮ PAMINKLU
Anot vilniškės TIESOS 

(gruodžio 20), praėjusią 
vasarą Kaune miręs Jo- 
akimas Čelkevičius, bū
damas 106 metų am
žiaus. Jis prieš 50 metų 
padėjęs atrasti "Micke
vičiaus akmenį", poeto 
minėtą "Konrade Valen
rode".

Beveik 80 metų akmuo 
buvęs paslėptas ir daugu
mo pamirštas, Čelkevi
čius numanęs, kur j į ga
lima rasti, nes nepamir
šęs savo tėvo pasakoji
mų apie Mickevičių ir 
apie tą jo mėgtą akmenį 
bei apie jo paslėpimą. 
Mat, Čelkevičiaus tėvas 
tuo metu, kai Mickevi
čius buvo mokytojas Kau
ne (1820-23), buvęs veži
kas ir ne kartą mokyto
ją Mickevičių važinėjęs. 
Keliolika metų vėliau 
(1839), tiesiant geležin
kelį pro Kauną, Mickevi
čiaus mėgtam akmeniui 
buvę pavojaus tapti su
naudotam geležinkelio 
sankasoje. Kauniečiai 
darbininkai, Mickevi
čiaus gerbėjai, tą akme
nį paslėpę. Senasis Čel
kevičius papasakojęs sū
nui, kur maždaug tas ak
muo buvęs paslėptas.

Šiame pasakojime ga
li irgi būti "legendiškų" 
elementų. Jei 1968 me
tais miręs Čelkevičius 
ir buvo 106 metų am
žiaus, tai jis turėjo bū
ti gimęs ne anksčiau kaip 
1862 metais. Tad, jeigu 
jo tėvas tikrai buvo bu
vęs vežikas Kaune apie 
1823 metaus, tai turėjo 
būti gimęs bent apie 1800 
metus ar dar anksčiau,

Ypač apie Lietuvos spau
dą nebuvo ko pranešinė
ti, nes tada ten nieko 
vertingo nebuvo išlei
džiama. Dabar pasitaiko 
vertingesnių leidinių, 
ypač iš kalbotyros sri
ties, apie kuriuos para
šo "Draugo" kultūrinis 
priedas, "Aidai", "Gim
toji Kalba" ir kolabo
rantų spaudiniai, kaip 
"Vienybė".

Tad visiškai neaišku, 
kokių tikslų turėjo "Vie
nybės" kronikininkas, 
rašydamas tą žinutę. 
Matyt, jis norėjo ką nors 
diskredituoti, kalbėda
mas apie pasišventėlių 
stoką ir prirašė grynus 
niekus. (bj) 

ir šio sūnaus susilauk
damas turėjo būti jau 60 
metų amžiaus ar dau
giau, o apie paslėptą ak
menį sūnui galėjo papa
sakoti dar bent 10 metų 
vėliau. Nors ir įmano
ma, bet ir gerokai abejo
tina...

Šiandien, tačiau, svar
besnis yra šis TIESOS 
paliudijimas:

"A. Mickevičiaus slė
nyje, prie akmens, pa
žymėto poeto inicialais 
ir data 1823 METAI, kuk
liai glaudžiasi baltų chri
zantemų puokštė".

Tai nebe pirmas toks 
liudijimas, kad Lietuvoj 
šiais laikais neretai at
siranda gėlių puokščių 
prie tokių legendinių pra
eities paminklėlių, kaip 
"Mickevičiaus akmuo", 
daugelio "Birute" vadi
namoji Petrikaitės-Tu- 
lienės metalo skulptū
ra Palangoj prie Biru
tės kalno (ties buvusiu 
"Liurdu" ), ar kitų pana 
šios reikšmės vietų, 
prie kurių partija neor
ganizuoja iškilmingų vai
niko uždėjimų. (ELTA)

KAS TAS ONAITIS?

Vietoj neseniai mirusio 
N. Bielianino, pašto, telefo
no ir telegrafo įstaigoms 
Lietuvoj tvarkyti paskirtas 
Kostas Onaitis. 
Pirmą kartą per daugiau 
kaip 20 metų tos srities ad
ministracijos oficialaus vir
šininko vietoje atsirado as
muo lietuviška pavarde. Pa
ti administracijos šaka ir 
toliau lieka "sąjunginė-res- 
publikinė ministerija”, tai 
yra, maskvinės ryšių minis
terijos skyrius Vilniuje. K. 
Onaitis dabar toks pat tos 
maskvinės ministerijos pri
klausomas vietininkas Vil
niuje, koks buvo ir Bieliani- 
nas. Lietuvoje ir toliau lie
ka rusiški pašto ženklai, ru- 
siški-lietuviški arba vien 
rusiški įrašai paštų ant
spauduose, valdžios spaus
dinami vokai su "svietą, juo
kinančiais” įrašais — ”ku- 
da” ir "komu”, daugybė lie
tuviškai nekalbančių pašto 
tarnautojų ir vis dar dažnai 
pasitaikančių visiškai keis
tų reikalavimų ant užsienin 
siunčiamų siuntinių ar re
gistruotų laiškų adresus 
’ perslebizuot” rusiškom rai
dėm ...

Naujas paštų viršininkas, 
nors ir ministru tituluoja
mas, yra iškeltas iš visiškos 
nežinios. Bolševikinė "de
mokratija” neranda reikalo 
pasakyti žmonėms, kas toki 

yra tie, kurie patenka į 
aukštas valdžios vietas. 
Apie naują paštų tvarkyto
ją Lietuvoj pranešta tik 
plikutėlė jo pavardė, Onai
tis, kuri nepriklausantiems 
į "valdančiųjų klubą” tėra 
pirmą kartą viešumoj pasi
rodžiusi nežinomybė,

(ELTA)

GERINA SPAUSTUVĘ

Komunistų partijos laik
raščių ir žurnalų leidykla 
Vilniuje pirko rytinėj Vo
kietijoj dvi naujas spaustu- 
vines mašinas: keturių spal
vų ofsetinę ir lakavimo. Po 
Naujų Metų žada išleisti 
žurnalus "lakuotais”, atseit, 
gražiau žvilgančiais (į už
sieninių leidinių panašes
niais) viršeliais.

Jau ne pirmas kartas par- 
tijos-valdžios monopolio pa
grindais valdomos spaustu
vės Lietuvoj pasigiria "nau
ja technika” ir įtikinėja sa
vo leidinių pirkėjus, kad jų 
spausdinimo kokybė esant 
kažin ar tik ne pati tobu
liausia pasauly ... Bet pa
staraisiais metais ir Lietu
voj jau pasitaiko nemaža 
progų pamatyt bei pavartyt 
iliustruotų leidinių iš Vaka
rų Europos ar Amerikos. 
Palyginimai įtikina, kad 
’ tobulinusiems pasaulyje” 
gaminiams dar gana ilgas 
kelias iki geresniųjų vaka
rietiškų (ypač šveicarų, ita
lų) leidinių kokybės. Di
džiausia dabartinių Vilniaus 
ir Kauno spaustuvių bėda 
yra ne "lakavimo”, o tiks
lumo (precizijos) stoka vi
sos eilės kitų technikinių 
darbų atlikime, ypač spalvų 
sutapdinime. Iš daugumo jų 

♦spalvinių iliustracijų pa
kraščių vis kyšo bent viena 
kone pusę milimetro į šalį 
"nuslydusi” spalva, ir ilius
tracijose, žinoma, stinga to 
ryškumo, kuriuo tiesiog ste
bina tikrai tobuli leidiniai.

Ne kartą buvo gėrėtasi, 
kad spaustuvės nuolat pa
pildomos naujomis "tėvyni
nėmis” (tai yra, rusų dar
bo) mašinomis, šiuo atveju 
ryžosi įsigyti vokiečių dar
bo mašinų. (ELTA)

HELP WANTED MALĖ
FACTORY VVORKERS

Applic.itions for employment vvill be 
tnken on Jan. 6lh, 7th, 8th for Mate* 
nal Handlers and Svveepers. Opportu
nity for advancement. Mušt be able 
lo prove high school graduation and 
be able to vvork any shift.

CHAMPION SPARK
PLUG CO.

8525 Butler 
Hamlramck, Mich.

An Eųual Opportunity Employer 
(2-6)
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Detroito šeštadieninė mokykla surengė mokiniams kalėdinę eglutę, kurios metu buvo suvaidinta D. 
Jankutės "Kalėdų naktis". Nuotraukoje mokyklos vedėjas ir režisierius P. Zaranka dėkoja M. Aba
riui už dekoracijų pagaminimą. J. Gaižučio nuotrauka

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
GAUSIAI DALYVAVO 

NAUJŲ METŲ SUTIKIME

Nežiūrint didelio šalčio ir 
sniego Detroito lietuviai 
Naujųjų Metų sutikime 
gausiai dalyvavo. Lietuvių 
B e n d r u o menės Detroito 
apylinkės suruoštame N. 
Metų sutikime Armėnų sa
lėje dalyvavo netoli 200 
žmonių. Sutinkant N. Me
tus buvo sugiedotas Lietu
vos himnas, išgerta šampa
no taurė ir sveikinimo žodį 
pasakė apylinkės valdybos 
pirm. Algis Rugienius.

Lietuvių Namų Draugi
jos ir Dariaus ir Girėno klu
bo suruoštame Lietuvių Na
muose N. Metų sutikime 
dalyvavo virš 300 žmonių.

Čia taip pat sutinkant 
Naujuosius Metus buvo su
giedotas Lietuvos himnas, 
išgerta šampano taurė ir 
sveikinimo žodį tarė L. N. 
D-jos ii’ Dariaus ir Girėno 
Klubo pirm. dr. Vytautas 
Mileris. Humoristinę pro
gramą pravedė’ Stasys Gar- 
liauskas. Abi salės buvo 
skoningai ir dailiai papuoš
tos ir viskas praėjo tvar
kingai ir gražiai.

JUBILIEJINIŲ METŲ 
KOMITETO POSĖDIS

Sausio 5 d. Lietuvių Na
muose įvyko Jubiliejinių 
Metų Komiteto posėdis. Da
lyvavo 22 nariai. Posėdyje 
buvo padaryti J.M.K. pirm. 
Jono Urbono ir skyrių pir
mininkų pranešimai. Iš pra
nešimų paaiškėjo, kad J. 
M. K-to»buvo dvi kasos: fi
nansų skyriaus, pirmininko 
Jurgio Mikailos žinioje ir 
antroji J. M. Komiteto pir
mininko Jono Urbono žinio
je. Susirinkime rjutarta 
abiejų kasų pajamų ir au
kotojų sąrašus sujungti ir 
išvesti bendras išlaidas ir 
pajamas. Aukotojų sąrašą 
paskelbti spaudoje.

į Čiurlionio Ansamblio 
koncertą, kuris įvyksta sau
sio 26 d., 3 vai. Mercy Colle- 
gijos McAuley auditorijoje, 
8200 Outer Dr. Jaunimas 
iki 12 metų bus įleidžiamas 
nemokamai.

• Draugo romano premi
ja, kurią laimėjo J. Gliau
dą, bus įteikta kovo 22 d., 
7 v. v. Lietuvių Namuose, 
3009 Tilman St., Detroite.

Tą vakarą ten įvyks lite
ratūros vakaras, koncertas 
ii' kavutė, kuri bus teikia

ATTENTION ALL JOURNEYMEN
ELECTRICIANS 
MILL\VRIGHTS 
PIPE FITTERS 

if you are interested in permanent employment with the best of working 
conditions and earnings-*—Champion Spark Plug Co., Ceramic Division 
has an immediate opening for you.

Insurance, pension plan. and other liberal benefits.

CHAMPION SPARK PLUG CO. 
8525 BUTLER, HAMTRAMCK, MICH.

An Equa| Opportunity Employer
U-l 1)

ma nemokamai. Po koncer
to apatinėje salėje bus su
sipažinimo vakarienė.

Premijos įteikimo iškil
mes organizuoja Lietuvių 
žurnalistų Sąjunga, o jai 
talkininkauja 1-jo Lietuvos 
Kareivio Stasio Butkaus 
šaulių kuopos šaulės ir šau
liai.

ŠAULIŲ KUOPOS NAUJA 
VALDYBA

Detroito 1-jo Kareivio 
Stasio Butkaus šaulių Kuo
pos 1969 metams valdybą 
sudaro: Vincas Tamošiūnas 
•— pirmininkas, šiurkienė 
Vladė, Šulcas Leonardas, 
Milkauskas Edvardas, But
kus Jonas, šiurkus Antanas 
ir Bliudžius Petras. Taip 
pat sudaryta Spaudos-kul- 
tūros sekcija, parengimų 
komisija, garbės teismas ir 
revizijos komisija.

šaulių kuopos moterų sek
cijos vadovė Lidija Mingė- 
lienė, šaudymo sporto sek
cijos instruktorius Jonas 
šostakas jr., o Vasario 16 
gimnazijai remti būrelio va
dovas Bronius Valiukėnas.

Vėliavų iškilmių tvarky
tojas ir organizatorius Leo
nardas Šulcas.

M A L E

O. D. GRINDERS 
SPLINE GRINDERS

.Prefer man with at least 5 yrs. 
experience in Machine Tool Opera- 
tions. Mušt do own set-ups and work 
from prints. F.xcellent benefits and 
vvorking conditions. Steady employ- 
meni. Apply:
NATIONAL BROACH & MACHINE, 

DIV. OF L. S. I.
5600 St. Jean, Detroit, Mich.

An Lqual Opportunity Employer
(4-5)

AGGRESSIVE 7-year-old company 
that has doubled its business eve- 
ry year is looking for men with 
mechanical aptitute that want an 
opportunity to grow with our 
company. Mušt be responsible and 
vvilling lo bustle. Apply in person, 
no phone calls. Nu -Procesą Ind. 
Ine., 13374 Farmington Rd., Li- 

.vonia, Mich. (4-7)

M/F HELP

OPPORTUNITIES FOR 
PROFESSIONAL PF.RSONNF.L

CH1EF TECHNOLOGIST
Slarting salary. $10,000-510.800.

REGISTERED NURSES
All services slarting salary $3.3 3- 
$3.72 per hour plūs shift differential. 
280 bed hospital located in centrai 
Michigan offers excellent personnel 
poiieies and liberal fringe benefits. 
For information call 5 17-723-52 11 or 
write: MEMORIAL HOSPITAL,

Wrst King St.. Ovvosso, Michigan,
Attn. Mr. W. Harris Personnel Mgr.

(2-6)

MIRĖ ADELĖ 
NAUSĖDIENĖ

Gruodžio 29 d. mirė Ade
lė Nausėdienė sulaukusi 74 
ir Amerikoje išgyvenusi 46 
metus. Sausio 2 d. iš šv. An
tano bažnyčios buvo nuvež
ta ir palaidota Holy Sepul- 
chre kapinėse. Liko vyras 
Kazimieras, sūnus Edvar
das ir duktė Bunikienė Al
dona.

PAMINĖTA
A. SMETONOS 

MIRTIES SUKAKTIS

Sausio 5 d. per lietuvių 
radijo valandėlę "Lietuvių 
Balsas” buvo paminėtas pir
mojo ir paskutiniojo Lietu
vos Prezidento Antano 
Smetonos 25 mirties metų 
sukaktis. Apie A. Smetoną 
kalbėjo ir kai kurias jo raš
tų ištraukas paskaitė Auš
ros lituanistinės mokyklos 
mokytoja Stefa Kaunelienė, 
o šv. Antano bažnyčioje 
10:30 buvo atlaikytos už 
Antaną ir Sofiją Smetonus 
Mišios.

• Lietuvių Namų Draugi
jos metinis narių susirinki
mas įvyks sausio 19 d., 12 
vai. Lietuvių Namuose.

(ag)

• Rašytojas Algirdas 
Landsbergis iš New Yorko 
skaitys paskaitą "Dabarti
nė Rytų Europos Literatū
ra” š. m. sausio mėn. 17 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Detroito Lietuvių Namuo
se, 3009 Tillman.

Visuomenė, ypač jauni
mas, maloniai kviečiami da
lyvauti.

Rengėjai

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN OR 
IST CLASS SKILLED 

BR1DGEPORT OPERATORS 
Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints & Close Toleranęe. Full 
tune. Top rates, and fringe bęnefits.

FULLER TOOL. CO. 
4000 W. I I Mile, Berkley, Mich.

313 U 5-7777
(2-8)

EI.ECTRICAL, HYDRAULIC. 
MF.CI IAN1CAL MAINTENANCI .

New ultra modern plant of e.stab- 
lished grovvth company will provide 
steady employment in nevvly crealed 
deparlment for electric.il hydraūlic. 
mechanical maintenance man.

Call. Mill Carlson COLLECT
(2l6i 248-0290 

CUYAHOGA STEEL \VIRE
DIVISION

3 100 Solon Road, Solon, Ohio 44139 
'.n ).qua? (>pp<irt unit v Emplovm

(2-4)

CH1LD CARE
GROUP W0RKERS

1 ligh School Diplomą Required
SHIFT SUPERVISORŠ

Two years college minimum required, 
Applications being acceptcd for the 
nvw Saginavv County Juvenile Home, 
3375 Hospital Road. Saginaw, Mich., 
9 to 5 weck days, 3 13-792-1341, ask 
for Mr. Vorvverck. (2-4)

F E M A L E

SEWING MACHINE 
OPERATORS 

l.xperienced on single needle and 
multiplc machmes. Steady work. nice 
vvorking conditions.

SWITLIK PARACHUTE CO.
13 25 E. Stale Si.. Trenlon, N. J. 

609 587-3300
Ask for

Mr. RICHARD SWITLIK, Jr.
(211)

JUNGTINIO FINANSŲ 
KOMITETO DETROITO 

SKYRIAUS 1968 M. 
RINKLIAVOS

APYSKAITA

Po $100. 00: A. ir V. Šiurkai.
Po $75.00 dr. P. ir L. Žemai

čiai.
Po $71.00: (21.00 auka ir 50.00 

bil.) L. ir P. Heiningai,
Po $50.00: L. ir M. Bajorūnai, 

Ged. Balanda, A. ir M. Bankai- 
čiai, A. ir J. Damušiai, dr. B. ir
B. Girniai, M. ir J. Jokūbaičiai, 
dr. V. ir V. Majauskai, Jurgis 
ir M. Mikailai, V. Tamošiūnas, 
šaulių Kuopa, K. ir S. Šeputos, 
V. ir St. Urbonai, M. Vitkus, E. 
Vizgirdienė, J. ir O. Briedžiai.

Po $40.00: A. P. ir G. V.
Po $35.00:A. ir L. Rugieniai.
Po $30.00: A. ir J. Jonynai, 

L. Puskepalaitienė, dr. P. Šepe
tys, S. Sragauskas.

Po $25.00: "Aušros” mokyklos 
mokiniai, J. ir E. Baubliai, K. 
ir K. Daugvydai, Detroito Atei
tininkai, Gen. Ivanauskienė, A. 
Končius, K. ir V. Kebliai, Juo
zas Mikaila, A. Pašukonis, prof.
J. ir R. Pikūnai, VI. Selenis, P. 
Stanionis, E. ir A. šatraičiai, 
Saulius ir D. šimoliūnai, V. Ūd- 
rienė, J. ir Gr. Urbonai, R. ir
O. Valatkai.

Po $20.00: Pr. Balandienė, V. 
ir O. Braziai, M. Bukauskienė, 
dr. Br. Burgess, Ant. Dagilis,
P. Dalinis, J. ir J. Dunčiai, E. 
ir St. Garliauskai, K. ir E. Go
geliai, K. ir J. Griciai, Eug. ir
D. Jankai, A. Jankauskaitė, V. 
Jocys, A. ir E. Kaspučiai, J. 
Kavaliauskas, E. ir P. Kaustek- 
liai, K. ir V. Kundrotai, Kun. 
Birutės K. M. Draug., J. Leona
vičius, A. ir J. Leščinskai, S. 
Malinauskas, W. Mikas, V. Mit
kus, B. ir V. Neverauskai, S. 
Petrauskas, A. ir A. Šileikos, 
St. ir St. Šimoliūnai, Br. ir Z. 
Staniškiai, VI. Staškus, L. ir V. 
Šulcai, P. Vaitiekūnas, J. ir A. 
Valukoniai, Pr. ir J. Zarankos.

Po $15.00: J. Bartkus, VI. ir 
S. Bubliai, B. X., Br. Gruzdienė 
DD, J. Kuras, V. ir A. Lėliai,
N. Miškinis, D. ir R. Plepiai, L. 
Lozickas, J. Matekūnas, Ig. ir 
J. Skirgaudai, A. Velavičius.

Po $12.00: St. Juzėnas.
Po $10.00: W. J. Adams, Č. 

Anužis, E. Alkevičius, A. Ar
lauskas, A. ir B. Astašaičiai, A. 
ir S. Bačkaičiai, V. ir P. Baly- 
nai, K. Balys, A. ir A. Banėnai, 
Č. Bankauskas, M. Baukys, V. ir 
A. Biliūnai, V. Bitinas, F. Blauz- 
dys, B. Brizgys, J. Buitkus, L. 
ir S. Bulgariai, G. Bulotienė, P. 
ir B. čečkai, J. ir J. Černiaus
kai, J. Černius, V. čižauskas, S. 
Čiurlionytė-Douvan, J. Doveinis, 
S. ir Z. Dryžai, J. ir P. Gaižu
čiai, P. Griškelis, L. Gruvonas,
O. ir A. Janavičiai, K. Jankaus
kas, D. Jurgutienė, Alf. ir E. 
Juškai, J. Kučinskas, P. Kučins
kas, J. Kirtiklis, J. Krakaitis, B. 
ir K. Krulikauskai, L. Kutkus, 
dr. B. Kvietys, E. Lenkaitis, A. 
ir V. Lingiai, J. Mačiulaitis, P. 
ir E. Marčiukaičiai, V. ir V. Me
menai, A. ir T. Merkevičiai, D. 
ir E. Mičiūnai, A. Mikalkėnas, 
A. ir J. Misiūnai, A. ir E. Mi
siūnai, J. Murinas, A. Mustei
kis, J. Mitkus, A. ir Br. Nakai,
J. Orentas, V. ir A. Osteikos, J. 
Panavas, A. Paškus, J. Petraus
kas, L. ir D. Petroniai, V. Petru
lis, A. ir R. Plepiai, P. ir M. Pol- 
teraičiai, J. Preibys, J. Racevi- 
čius, Ramovė, R. ir K. Ražaus- 
kai, O. ir J. Ribinskai, J. Rim
kūnas, J. ir A. Rugieniai, A. Ru
dis, Romos Kat. Susv. 265 k., S. 
Simas, Ed. Skiotys, A. Stauskas, 
A. ir č. Staniuliai, č. ir O. Ša- 
deikai, J. Šenbergas, VI. šlikas,
K. Špakauskas, J. Tamošiūnas, 
A. ir R. Tamulioniai, J. Televi- 
čius, K. Tuskenis, dr. O. Vaitas,
A. Vaitėnas, M. ir J. Vaitkūnai,
B. Valiukėnas, A. Vasiliauskas,
P. Vedeika, K. Veikutis, V. Ve
selka, A. Zablockis, K. Žutautas, 
Ant. Zaparackas, Algis Zaparac- 
kas.

Po $7.00: A. ir G. Norai.
Po $6.00: V. Kartanas, J. Sa

linis.
Po $5.00: A. Armalis, M. Aba

rius, J. Acus, V. ir J. Alantai, 
A. Andriušaitis, J. Asminas, A. 
Atkočaitis, J. Augaitis, prel. J. 
Balkūnas, V. Barauskas, J. Bar
čas, S. Buivydas, M. Baužienė, 
J. Belickas, J. ir B. Beržanskai, 
P. Bitįeris, P. Bliudžius, M. Bo- 
guta, H. Bosaitė, S. Bosas, J. 
Brazauskas, V. Brazys, B. Bu- 
genis, R. Bulota, P. Bunikis, B. 
Burba, M. Burokas, A. Butavi- 
čius, A. Butkūnas, S. černeckas, 
S. ir V. Černiauskai, A. Dainus, 
Z. Dambrauskienė, O. Dimša, J. 
Duoba, A. ir II. Dūdai, S. Er- 
lingis, S. Gildys, A. Gladkaus- 
kas, P. Gobis, A. Grigaitis, A. 
Grinius, J. Gruzdąs, A. Gumbris, 
A. Ivanauskas, J .Janulevičius,

Sofija Rukšienė, dr. A. Rukšos žmona, iš Vokietijos buvo atvy
kusi į JAV aplankyti giminių ir pažįstamų. Denver, Colorado, R. 
Bočkus jai parodė vietą, kur gaudomi upėtakiai...

J. Janušauskienė, J. Jasiūnas, G. 
Jocaitis, K. Jurgutis, F. ir J. 
Kanapėnai, J. Kaunelis, V. Kan- 
kalis, D. Kaupienė, J. Kazlaus
kas, V. Kilikevičius, J. Kinčius,
K. ir O. Klepeckai, W. Kotra, J. 
ir M. Kriščiūnai, E. Kudzmaitė, 
K. Kupetis, R. Kurmauskienė, J. 
Laurus, V. Laurus, A. Lelevi- 
čius, A. Lefkis, S. Lungis, A. 
Macevičius, J. Mačiulaitis, A. 
Masaitis, L. Matviekas, J. Medi- 
nienė, J. Michaels, J. Miką, P. 
Mikštas, J. ir J. Mikulionienė, 
S. Miliešius, K. Miltakis, VI. 
Mingėla, V. Misiulis, K. ir B. 
Mykolaičiai, A. Nasutavičius, J. 
ir č. Naumai, K. ir D. Navasai- 
čiai, B. Navickas, B. Norkūnas, 
N. Olšauskas, F. Olšauskaitė, A. 
Osteika, V. Palaikis, J. Paškus, 
A. Patalauskas, E. Paurazienė, 
V. Perminąs, A. Pesys, P. ir R. 
Petrauskai, V. Poškus, J. Pus
dešris, P. Putrius, J. Ratnikas, 
J. Rekešius, V. ir J. Rugieniai, 
V. ir Ch. Ruseckai, O. ir B. 
Rūgšteliai, M. Sajonienė, L. Se
lenis, M. Sims, G. Sinkus Jr.,
J. Stanievich, kun. W. Stanie- 
vich, A. ir K. Stašaičiai, A. 
Stankus, B. ir A. Sukauskai, A. 
Svereckienė, A. Svereckis, V. 
Šarka, J. ir O. Šeputos, Jurgis 
Šidagis, Juozas Šidagis, St. Sli
žys, V. Slušnys, N. ir M. šnapš- 
čiai, J. šostakas sr., J. šostakas 
jr., J. Švoba, J. Šiuopys, V. ir 
M. Tylai, K. Urbšaitis, N. ir J. 
Udriai, A. Vaikelis, A. ir R. Vai- 
tiekaičiai, B. Valiukėnas, E. Va
siliauskas, J. Vyšniauskas, Vil
niaus kr. Liet. S-ga, S. Vilkas, 
F. Zager, V. Zubrickas, A. Žal- 
kauskas, K. žibinskas.

Po $4.00: A. Bitinas, A. Pus
dešris, J. Stasys.

Po $3.00: J. Balnionis, J. But
kus, A. Hofmanas, F. Jankaus
kas, A. Pesys, kun. K. Simaitis,
K. Skrebutėnas, K. Viskantienė.

Po $2.00: V. ir S. Abramavi- 
čiai, W. Akelis, V. Akelis, J. ir 
P. Brundzai, A. Calvin, J. Chaps,
L. Galinskas, V. Gražulis, O. 
Kašelienė, V. Kazlauskas, E. 
Kilnumas,-J. ir F. Kirvelaičiai, 
P. Leleika, A. Miciuta, S. Nau- 
mavičius, C. Patocki, J. Rut

DELLA E. IAKUBS & SON 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo it rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

kauskienė, P. Ruplėnas, K. San- 
vaitis, L. Salas, O. Sirgėdienė, 
S. ir S. Smalinskai, J. Staugas, 
J. Stimac, E. Sventickas, A. Tl- 
mosa, P. Tusis, P. Vaitiekus, P. 
Valantinas.

Po $1.00: G. ir V. Alkevičiai, 
Buksnis, J. Čibirka, B. Janus, R. 
Medonis, J. Medonis, P. Medo- 
nis, A. Milius, E. ir V. Padols- 
kiai, R. Papovič, V. Pranėnaitė,
U. Raško, J. Samuolis, V. Sir
tautas, J. Sirvydas, M. Smailis, 
A. Strazdas, A. Tuskenis, J. 
Vaitkūnas, J. Vaškevičius, P. 
Viršila, U. Vytienė, B. Walls, J. 
Zager.

Kas ir kiek surinko:
E. Bulotienė $145.00, J. But

kus $25.00, St. Garliauskas 
$102.00, P. Griškelis $271.00, L. 
Heiningas $190.00, K. Jurgutis 
$26.00, A. Kasputis $113.00, J. 
Mikaila $884.00, J. Mikulionis 
$92.00, B. Neverauskas $162.00, 
VI. Pauža $40.00, K. Ražauskas 
$95.00, J. Rugienienė $20.00, M. 
Sims $45.00, VI. Staškus $199.00, 
St. Šimoliūnas $190.00, A. šiur
kus $210.00, J. Šepetys $58.00,
V. Tamošiūnas $305.00, J. Ur
bonas $300.00, V. Urbonas 
$87.00, J. Valukonis $20.00, K. 
Veikutis $45.0, M. Vitkus 
$452.00, Fr. Zager $69.00, Ant. 
Zaparackas $135.00.

Aukų lapais surinkta_ $4280.00
Laiškams ženklai___  54.00
Autom, langams ženklai 43.00 
"Bumpers stickers”_  4.00
Laiškams vokai _____ 20.00
Laimėjimų bilietai ____ 116.00

Iš viso surinkta $4517.00

Visiems aukotojams ir rinkė
jams nuoširdžiai dėkojame.

Jurgis Mikaila, pirm. 
St. šimoliūnas, sekr.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

electric.il
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• Prie Dirvos inventori

zacijos sausio 2 d. dirbo Vil
ties Draugijos valdybos na
riai, Dirvos tarnautojai ir 
ALT S-gos nariai: A. Lai- 
kūnas, K. S. Karpius, V. 
Juodvalkis, V. Gedgaudas, 
S. Juozapaitienė, V. Kizlai- 
tis, V. Stuogis ir J. Palu
kaitis.

Visiems talkininkams, 
p r a 1 eidusiems sekmadienį 
tikrinant Dirvos inventorių, 
Vilties Draugijos valdyba 
reiškia nuoširdžią padėką.

• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus susirinkimas įvyks 
šį šeštadienį, sausio 18 d., 7 
v. v. K. S. Karpiaus namuo
se, 345 E. 222 St. Bus ren
kama naują skyriaus valdy
ba ir tariamasi dėl ateities 
veiklos. Be to, bus traukia
mi burtų keliu Dirvos va
jaus dovanų laimėtojai.

Visi nariai maloniai kvie
čiami susirinkime dalyvau
ti.

• Neolituanu baliuje, ku
ris įvyks sausio 25 d., šeš
tadienį, Diamond salėje Se- 
verance Center, gros Chica
gos neolituanu orkestras ir 
bus linksma programa. 
Kviečiame jau dabar užsi
sakyti vietas prie stalų pas 
V. Vinclovą, tel. 261-1794.

DAINOS IR POEZIJOS 
VAKARAS

Solistė Aldona Stempu- 
žiene, kompozitorius Darius 
Lapinskas ir aktorius Leo
nas Barauskas atliks dainos 
ir poezijos pynę "Ateities” 
Klubo rengiamam vakare 
š. m. vasario 1 dieną Slovė
nų Auditorijoje.

• LKRš susirinkimas 
įvyks sekmadienį, sausio 19 
d., 11:30 šv. Jurgio parapi
jos salėje. Darbotvarkėje: 
1968 m. veiklos apyskaita, 
komiteto rinkimas, šių me
tų darbo planai.

Sus irinkiman kviečiami 
visi, kurie auka, darbu ar 
knygos ”The War Against 
God In Lithuania” platini
mu yra prisidėję prie Reli
ginės Šalpos, o taip pat il
tie, kurie žada ateityje pri
sidėti.

L. K. Religinė šalpa rūpi
nasi Persekiojamos Bažny
čios pagalba Lietuvoje.

Magic Ticket Tree Blooms For 
Cleveland Home & Flower Show

The Magic Ticket Tree blooms once 
a year for the Advance Sale Tickets 
for the Cleveland Home and Flosver 
Show. Advancc Sale Tickets now 
being distributed to sales points 
throughout Ohio and Pennsylvania to 
be sold at $1.00, represent a saving of 
50tf. Box office admission, February 
22nd through March 2nd, is $1.50. 
Over 200 organizational and club 
outlets will participate in the advance 
sale and cam 25tf per ticket for their 
club trcasury. Any fratemal or civic 
organizations interested in participat- 
ing, contact the Cleveland Home and 
Flower Show offices at 636 St. Clair 
Avė., N.E. Cleveland. Ohio 44114.

Ministras sega medalį D. Neimanaitei

PASIŽYMĖJUSI LIETUVAITĖ

Clevelande pas savo 
tėvus Leoną ir Marce
lę Neimanus ir dėdę Pra
ną Neimaną atostogavo 
Dona Neimanaitė, gai
lestingoji seselė iš Ca- 
racas, Venezuelos, ga
vusi atostogų aplankyti 
savo tėvus,po apdovano
jimo trimis aukštos ver
tės medaliais.

D. Neimanaitė slaugės uniformoj

Gimusi Kaune 1936 
metais, į Venezuelą su 
tėvais persikėlė trem

TRADICINĖ VAIKU ŠVENTĖ

Sekmadienį, sausio 5 
d., Nauj. Parapijos salė
je Clevelande įvyko šv. 
Kazimiero lituanistinės 
mokyklos kalėdinė Eglu
tėj

Šventę pradėjo mo
kyklos vedėjas A. Tamu
lionis, trumpu žodžiu 
prabildamas į gausiai su
sirinkusius tėvelius ir 
mokyklos bičiulius ir pa
brėždamas mokyklos 
reikšmę bei svarbą.

Clevelando L, B. II- 
osios apylinkės dovaną 
mokyklai įteikė valdybos 
pirm. K. Žiedonis — 
$200.00 mokyklos išlai
kymui ir skaidrėm ro
dyti aparatą su reikia
mais priedais. Šių laikų 
lituanistinei mokyklai 
reikia kuo daugiau vaiz
dinių priemonių. Mokyk
los tėvų komiteto pir
mininkas A. Jonaitis nuo
širdžiai padėkojo Cleve
lando L.B. Il-sios apylin
kės valdybai, supratu
siai šį reikalą ir pada
riusiai tokią puikią pra
džią. Būtų labai gera, jei 
atsirastų ir daugiau pa
našių mecenatų.

Pirmų šešių skyrių 
mokiniai, talkinami ke- 
letos vyresnių skyrių 
draugų, atliko programą 
— mokyt. V. Kavaliūno 
specialiai šiai šventei pa

ties metais ir ten sunkio
se sąlygose mokėsi, įsi- 
gydama gailestingosios 
seselės laipsnį.

Jos tėvai vėliau per
sikėlė į Clevelandą, bet 
ji pasiliko tarnauti Ca- 
racas ligoninėje.

Per įvykusį Vene- 
zueloje žemės drebėji
mą ji pasižymėjo savo pa
siaukojimu darbe ir da
bar Caracas dienraštis 
EI National lapkričio 21 
numeryje, įdėjo platų ap
rašymą apdovanotų me
daliais, kurie toje nelai
mėje pasiaukojo teikiant 
pagalbą žmonėms.

Tarp jų yra ir Dona 
Neimanaitė, kuri buvo ap 
dovanota trimis meda
liais. Vieną jų prisegė 
Venezuelos vidaus reika 
lų ministras, antrą jai 
užkabino pats respub
likos prezidentas Dr. 
Leoni, o trečią, kuris bu 
vo skirtas tik jai vienai, 
prisegė prezidento žmo
na. Šis medalis turi įra
šą: "Accion de Valor 1 
Clase". D. Neimanaitė 
yra pirmutinė moteris 
Venezuelos istorijoje 
gavusi šį medalį. Laik
raštyje plačiai apie tai 
aprašyta ir tilpo jos nuo 
traukos.

rašytą prasmingą kalė
dinį vaizdelį — "Jis at
eina". Pradedant pačiais 
mažaisiais 1-mojo sky
riaus vaikučiais, vaidi
nusiais kiškelius, stir
neles ir voveraites, sce 
noje aktyviai pasirodė vi
si mokiniai, atlikdami 
roles farizėjų, Trijų Ka
ralių, angelo, Marijos ir 
Juozapo ar šiaip vaikų. 
Vaidiniman buvo įtrauk
ta giesmės, rateliai ir 
muzikos instrumentai.

Vaizdeliui kiekvieną 
skyrių priruošė to sky
riaus mokytojas, o ypač 
daug širdies įdėjo moky
toja V. Tamulionienė. 
Apšvietimą tvarkė mo
kyt. J. Vyšnionis.

Tuoj po vaidinimo 
nykštukų ir vaikų lydi
mas atvyko linksmas 
Kalėdų Senelis (labai vy
kusiai šį vaidmenį atli
ko H. Johansonas),kuris 
išdalino vaikučiams tė
velių iš anksto paruoš
tas dovanėles. Gi viena 
dovana atkeliavo net iš 
Prancūzijos tautinių šo
kių grupei Šoktiniui nuo 
buvusios mokytojos J. 
Kavaliūnaitės.

Programa buvo neiš- 
tęsta ir pritaikyta kalė
dinei nuotaikai. Po jos 
vaikučiai, mokytojai ir 
tėveliai pasivaišino tė-

DU PAŽYMĖTINI KONCERTAI
Praeitias metais gruo 

džio 7 d. Clevelando Mu
sic Settlement saėje 
įvyko kompozitoriaus Ka 
zio Viktoro Banaičio kū
rinių koncertas, globo
jamas Lietuvių Bend
ruomenės I-mos apylin
kės.

Įžangos žodį tarė Al
dona Augustinavičienė. 
Būdama gera a.a. Banai
čio pažįstama, ji davė 
gyvą kompozitoriaus 
vaizdą.

Variacijų ciklą forte- 
pionui "Sutemų gies
mės ir vizijos" išpil
dė pirmą kartą Clevelan
de girdima pianistė Al
dona Kepalaitė. Būtų įdo
mu išgirsti Kepalaitės 
skambinimo ir daugiau. 
Ji reprezentavo si, kaip 
subrendusi, didelės tech 
nikos ir aukšto muzikalu 
mo menininkė. Jai tenka 
padėkoti už ilgo, septy
nių dalių ciklo paruoši
mą. Teko pirmą kartą 
girdėti ciklą išpildant iš 
tisai. Dvi jo dalis "Lapų 
šešėlių žaismas" ir."Ry. 
to belaukiant" — labai 
vykusias kompozicijas, 
galima dažniau išgirsti.

Solistė, J. Krištolai- 
tytė - Daugėlienė išpildė 
5 Banaičio liaudies dainų 
miniatūras — tikrus dei- 
mančiukus. K. Banaitis 
yra nepalyginamas liau
dies dainų harmonizavi
me. Akompanavo Birutė 
Smetonienė. Tenka pasi
džiaugti, kad dainininkė 
paskutiniu laiku "atgavo 
savo klasę", jos balsas 
skambėjo, lygiai ir ty
rai ir dainos buvo be 
priekaištų interpretuo
tos.

Koncertas buvo baig
tas Lietuvių Idilijos pas 
toraline trio smuikui, 
klarinetui ir fortepijo
nui. Robert Bobbett — 
klarinetas, Edith Ro- 
berts — smuikas ir Bi- 

vų komiteto paruoštomis 
vaišėmis. Mokyklos tėvų 
komitete šiuo metu nuo
širdžiai dirba pirm. A. 
Jonaitis, N. Balčiūnienė, 
St. Vyšnionienė, p. Me- 
kešienė, Pr. Puškorius, 
J. Rastenis, H. Johanso
nas. Tėvai ir mokiniai 
dėkoja jiems už įdėtą 
darbą ir rūpestį, kad 
šis parengimas būtų 
sėkmingas.

Taip pat gili visų tė
vų padėka priklauso mo
kyklos vedėjui A. Ta- 
mulioniui bei mokyto
jams M. Kizienei, St. 
Kazlauskienei, R. Šilga- 
lienei, A. Muliolienei, V. 
Tamulionienei, E. Mac
kevičienei, A. Miškinie
nei, J. Vyšnioniui ir V. 
Kavaliūnui, kurie savo 
šeštadienius aukoja ves 
darni mūsų vaikus "Lie
tuvos keliais". Težino 
jie, kad jų darbą ir pa
siaukojimą giliai verti
na tėvai ir bendruome
nė, o kada nors įvertins 
ir tie mažieji — busi
mieji lietuviškos bend
ruomenės nariai, (ds)

• Pranas Karalius, vietoj 
gėlių prie a.a. S. Smetonie
nės karsto, paaukojo Vasa
rio 16 gimnazijai 15 dolerių, 
per 5 ir 53 būrelių vadovą 
Steponą Nasvytį.

• Prašo patikslinti, kad 
laidojant a.a. Sofiją Sme
tonienę, garbės sargybą prie 
jos karsto organizavo ir 
pravedė DLK Birutės Drau
gija, vadovaujant vicepir
mininkei I. Jonaitienei. 

rutė Smetonienė — for
tepijonas. Vėl tenka pa
dėkoti Birutei Smetonie
nei už trio suorganizavi 
mą ir profesionalinį iš
pildymą šio retai girdi
mo lietuviškos nuotaikos 
originalaus ir gražaus 
veikalo.

Gaila, kad blogas oras 
ir gripo epidemija pama
žino klausytojų skaičių. 
Gripo auka buvo ir solis
tė Salomėja Nasvytytė- 
Valiukienė, kuri pagal 
programą turėjo išpil
dyti irgi penkias Banai
čio (savo dėdės) dainas.

LB Clevelando I apy
linkė padarė gražų kul
tūrinį įnašą į šio sezo
no lietuvišką kultūrinį 
gyvenimą. ** *

Šeštadienį, sausio 4 
d., toje pačioje Settle- 
mento salėje įvyko ka
merinės muzikos koncer
tas, globojamas Lietu
vių Konservatorių Klu
bo. Programą išpildė 
pianistas Antanas Sme
tona ir kylanti Vokie
tijos žvaigždė jaunas 
smuikininkas Andreas 
Roehn, šiuo metu studi
juojąs Indianoje. Kon
certas buvo pašvęstas a. 
a. Sofijos Smetonienės at
minimui.

Ta proga A. Smetona 
be priekaištų atliko Cho - 
pino Gedulo maršą ir B 
minor Sonatą.

Toliau smuikininkas 
Roehn išpildė solo (be 
akompanavimo) Bacho 
partita E major.

Vėliau buvo atlikta for- 
tepionui ir smuikui dvi ži
nomos sonatos: L. Beet- 
hoveno F. Major opus 29 
(pavasario sonata) ir J. 
Brahmso Sonata 3 D Mi
nor, opus 108.

Visi veikalai buvo at- 
laikti pasigėrėtinai aukš 
tame lygyje. Abudu meni 
ninkai pasirodė tikrai su 
brendusiais virtuozais 
sutartinai įsijautę į iš
pildomų veikalų muzika 
linę prasmę.

Žinomas Clevelando 
muzikos kritikas Robert 
Finn Plain Dealer apra
šydamas koncertą ir pa
žymėdamas, kad jis buvo 
paskirtas mirusios Lie
tuvos prezidento žmonos 
atminimui sako, kad 
Beethoveno sonata buvo 
ypatingai gerai atlikta. 
Teigiamai vertindamas 
koncertą jis išskyrė A. 
Smetonos skambinimą.

(bk)

KIRPYKLA. Vincas Gel- 
gotas, Hts. kirpyklos savi
ninkas, kuri yra 1812 Co- 
ventry Rd. netoli Mayfield, 
kviečia savo buvusius klien
tus ir naujus atsilankyti jo 
kirpykloje. Kirpykla atida
ryta nuo 8 vai. ligi 6 vai. 
vak. Pirmadieniais uždary
ta. (2-7)

• Namo prižiūrėtojas da- 
linam darbui, su žmona. 
18-kos butų Shaker Ileights 
apartamentas. Gaus 2 mie
gamų butą su vonia ir algą. 
Tel. 991-6692 arba 771-8144.

(4-7)

BY 0WNER
ST. MARY—COLLINVVOOD

EXTRA LOT FOR INCO.M1.
PROPLRTY

PRICED TO SELL
3 bedrooms (on with air condi- 

tioneri, plūs finished room on 3rd 
floor. Enclosed front po re h. Largo 
new kilchen. Djshvvasher. GI. stove. 
Separale dining room. Nrw ceramic 
Lile baili on 2nd. bath in basement. 
Carpeting and draesp. Aluininum 
storms and screens. Tw<> lols 115 
leet deep. <Bungalow can be built on 
side lot for mconie if desired). New 

•si1, j car (28x22) detached garage. 
I'.ntire house newly pamted and in 
exccllenl condition. Walk to Clevite. 
1525 East 172 St. (South oft St. Clair 
Avė.). F’hone 53 1-0070. (4-5)

PARENGIMAI 
CLEVELANDE

SAUSIO 25 D. Korp! Neo-
Lithuania balius.

VASARIO 1 D. Ateities Klu
bo koncertas.

KOVO 9 D. Kaziuko mugė.

BALANDŽIO 12 D. Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokyklos me
tinis balius.

PABALTIEČIŲ SPORTO 
FEDERACIJOS 

SUVAŽIAVIMAS

Metinis šiaurės Amerikos 
Pabaltiečių Sporto Federa- 
dijos suvažiavimas įvyks šį 
šeštadienį, sausio. 18 d., Cle
velande.

šis suvažiavimas reikš
mingas tuo, kad federacijos 
vadovybę eilės tvarka per
ims latviai, dviejų metų ka
dencijai. Praėjusią kaden
ciją vadovybė buvo estų 
rankose.

Pabaltiečių S. F-jos vy
riausias organas yra Vyk
domasis Komitetas, suside
dąs iš 12 narių, po 4 iš kiek
vienos tautybės. Juos skiria 
kiekvienos tautybės sporti
nės vadovybės.

Suvažiavime’bus nustato
ma sportinės veiklos gairės 
ateičiai bei sprendžiami ki
ti federacijos reikalai.

• PARDUODAMAS 3 mie
gamų namas, vieno aukšto, 
netoli E. 185 krautuvių, mo
kyklų, ir naujos parapijos 
bažnyčios. Labai gerame 
stovyje, naujai dažytas.

Tel. 481-9041 visą dieną. 
 (3-5).

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

Jei "EGLUTĘ" užsakysi 
Vaikui džiaugsmą padarysi - 
Skantant nuotykius Pupučio 
Valandos pavirs minutėm.

AČIŪ!
Ačiū labai visiems,ku 

rie gruodžio 28-tą buvo
te atėję pasitikti pirmų
jų Pedagoginio Lituanis
tikos Instituto absolven
tų; kurie neramaus ir 
šaltą gruodžio vakarą 
atėjote su šiltais jaus
mais tiems, kurie pasi
ruošė ir apsisprendė 
dirbti nepelningą lietu
viškojo švietimo darbą.

Pabrėžtinai dėkojama 
absolventų vakaro talki
ninkams, o ypatingai 
tiems, kurie, ruošos dar
bo pabaigoj kitiems su
šlubavus, stojo jų vieton, 
ir vakaro darbai galėjo 
būti atlikti. Tie žmonės 
yra: muz. Julius Mačiu
lis ir Teodora Serapi
nienė su būriu daininin
kių bei dainininkų, Pet
ras Petrutis, Vaclovas 
Rukuiža, Stasys Vidman 
tas.

O kai kurie to vaka
ro svečiai savo šiltus 
jausmus naujiesiems mo
kytojams pabrėžė pini
giniais įnašais Institu
tui. Tie svečiai buvo: 
inž. Pranas Urbutis, ku
ris tokį įnašą kartoja me
tai iš metų, dr. Juozas 
Dauparas, Jonas Gra- 
dinskas, Liet. Tautinio 
Akademinio Sambūrio 
vardu Kazys Kasakaitis, 
o Julius Pakalka apdova
nojo absolventus jubilie
jinių metų atminimo 
ženklais.

Ačiū jiems ir LBCent 
ro valdybai bei švietimo 

tarybai, parėmusioms 
pirmųjų absolventų va
karą bendruomeniniu 
prestižu ir pinigais.

Domas Velička 
Instituto vardu



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SVETIMŠALIŲ 
REGISTRACIJA

Primename visiems gy
venantiems JAV-bėse ir ne
turintiems JAV pilietybės, 
kad pagal veikiantį imigra
cijos įstatymą privalo iki š. 
m. sausio 31 d. užpildyti re
gistracijos kortelę ir įteikti 
artimiausiai imigracijos ar 
pašto įstaigai.

Svetimšalių registracijos 
kortelės gaunamos kiekvie
name pašte. Prašoma nesi- 
vėluoti ir atlikti šią parei
gu

Neužsiregistravę bus bau
džiami.

• Inž. Eugenijus Bartkus, 
neseniai perrinktas Ameri
kos Lietuvių Tarybos pir
mininkas, per trumpą laiką 
atliko nemažai darbų. Jis 
turėjo pasitarimus įvairiais 
Lietuvos laisvinimo darbo 
klausimais su min. J. Ra
jecku, Vliko pirmininku dr. 
J. K. Valiūnu ir taip pat su 

A. A.

SOFIJAI SMETONIENEI 

mirus, širdingiausią užuojautą reiš

kiam velionės dukrai MARIJAI VALU- 

ŠIENEI, sūnui JULIUI, seseriai JAD

VYGAI TŪBELIENEI, jų šeimoms ir 

visiems giminėms

Korp! Neo-Lithuania Filisterių 
Sąjungos Valdyba New Yorke

Lietuvos Respublikos Prezidento 

našlei

SOFIJAI SMETONIENEI 
mirus, sūnui JULIUI SMETONAI, jo 

šeimai, dukteriai MARJJAI VALUŠIE- 
NEI, seseriai JADVYGAI TŪBELIE

NEI ir giminaičiams reiškiame gilią 

užuojautą

Dr. Juozas ir Veronika
Mačiai

eile amerikiečių naujosios 
valdžios pareigūnų.

• Dr. Vladas Šimaitis ir 
Teodoras Blinstrubas ALT 
valdybos nariai paskirti ko
misijon aptarti Lietuvos 
laisvinimo darbui finansi
nės paramos klausimą su 
Vliko atstovais.

Vliko atstovais paskirti 
prof. Balys Vitkus ir Vale
rijonas Šimkus.

• Amerikos Lietuvių Ta
rybos Valdybos pirmieji rū
pesčiai yra pasiruošimas 
Vasario 16 minėjimams ir 
rudenį įvykstančiam Ame
rikos Lietuvių Seimui.

Vasario 16-tosios minėji
mų reikalu užmegsti ryšiai 
su atitinkamomis instituci
jomis ir pareigūnais Wa- 
shingtone ir vykdomi kiti 
parengiamieji darbai.

• Emilija Vilimaitė, Juzė 
Gulbinienė ir Leonas Jaras 
nauji ALT valdybos nariai 

nuo pirmo posėdžio, kuria
me buvo pasiskirstyta pa
reigomis, aktyviai įsijungė 
į ALTo veiklą.

Leonas Jaras anksčiau 
buvo aktyvus ateitininkų 
veikloje, dabar eina ALT' 
valdybos sekretoriaus pa
reigas. E. Vilimaitė ir J. 
Gulbinienė, ALT vicepirmi
ninkės valdyboje dirba įvai
riose komisijose.

• J. Gliaudą laimėjo 
Draugo romano konkurso 
premiją 1000 dol. už romaną 
"Liepsnos ir apmaudo ąso
čiai". Jury komisiją sudarė 
V. Alantas, L. Rugienienė, 
V. Keblienė, L. Gražulienė 
ir dr. K. Keblys.

J. Gliaudą jau anksčiau 
buvo laimėjęs keturias 
Draugo premijas.

• Inž. Eugenijus Bartkus, 
ALTo valdybos pirminin
kas, ir ponia pakviesti da
lyvauti JAV prezidento Ri
chard M. Nixon inauguraci
jos iškilmėse ir baliuje. Inž. 
Eugenijus ir Danguolė 
Bartkai rengiasi iškilmėse 
dalyvauti.

• Dr. Leonas ir Irena 
Kriaučeliūnai pakviesti da
lyvauti JAV prezidento Ri
chard Nixon inauguracijos 
baliuje. Dr. L. Kriaučeliū- 
nas tik grįžęs iš atostogų 
taip pat dalyvavo Mr. & 
Mrs. W. Clement Stone su
rengtame R. Nixon pagerbi
me sausio 3 d. Chicagoje.

• K. Bačkauskas, iš Wood- 
haven, N. Y., atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą ir 
užsisakydamas S. Rūkienės 
knygą "Vergijos kryžke
liuose” ir Giovannino Gua- 

Vytauto Didžiojo Universiteto tei

sės mokslų profesoriui,

VLADUI STANKAI

mirus, mūsų, ir visų New Yorko teisi

ninkų vardu, gilią užuojautą reiškiame 

velionio dukrai ELENAI

Lietuvių Teisininkų Draugijos 
New Yorko Skyriaus Valdyba

Mylimai motinai

ONAI VALIENEI
Palangoje mirus, vyr. skautininke ALDONĄ AS- 

NERIENĘ ir jos šeimą, nuoširdžiai užjaučia ir 

liūdi kartu

L.J. S. Inkaro Taryba

reshi "Draugas Don Camil- 
lo" pridėjo auką naujam 
prenumeratoriui susipažini
mui Dirvą siuntinėti ir pa
didino savo įnašą Vilties 
Draugijoje 16 dol.

Už šventinius linkėjimus 
ir finansinę paramą nuošir
džiai dėkojame.

• Iš Prancūzijos Lietuvių 
Bendruomenės gautomis ži
niomis, Paryžiuje "Les 
Amis de Milosz” draugija 
nutarė šiais metais Mila
šiaus 30-ties metų mirties 
sukakčiai paminėti padėti 
jo atminimui lentą prie na
mo, kuriame jis paskutiniu 
laiku gyveno ir mirė.

Praėjusių metų gruodžio 
3 d. Pr. Lietuvių Bendruo
menės vadovybė, kurios val
dybos pirimininku yra kun. 
J. Petrošius, o tarybos pir
mininku Ričardas Bačkis, 
paprašė "Les Amis de Mi
losz’’ draugijos valdybą, 
kad toje lentoje būtinai bū
tų atžymėta Milašiaus kil
mė.

Draugijos valdybai suti
kus, Milašiaus atminimui 
skirtoje lentoje bus įrašas: 
”Le poete francais d’origine 
lithuanienne.”

• Trečioji mokytojų stu
dijų savaitė šiais metais 
įvyks rugpiūčio 17-24 die
nomis Dainavoje. Studijų 
savaitėje dalyvauti kviečia
mi visi lietuviai mokytojai, 
ypač dirbantieji lietuviško
se mokyklose ar besirengią 
jose dirbti.

Šiais lietuvių švietimo ir 
šeimos metais studijų sa
vaitėje bus ypačiai laukia
mi ir tėvai. Studijų savaitę 
rengia JAV LB švietimo 
Taryba.

BATUN delegacija New Yorke buvo priimta Kanados ambasado
riaus George Ignatieff ir 45 minučių pasikalbėjime jam išdėstė Pabal
tijo nepriklausomybės atstatytmo bylą, prašant Jungtinėse Tautose 
palaikyti šią bylą. Ambasadorius žadėjo kiek galės padėti. Nuotrau
koje Batun pirm. kun. N. Trepša, ambasadorius G. Ignatieff ir O. 
Arens.

ROCHESTER

• A. Jančys, siųsdamas 
ALT S-gos Rochesterio sky
riaus papildomą įnašą Vil
ties Draugijai 30 dolerių, 
rašo, kad sunku sukelti di
desnę sumą, nes skyrius ne
gausus nariais, o aukų rin
kimas Rohestery yra iki 
aukščiausio laipsnio pasida
ręs nebepopuliarus.

Vilties Draugijos valdyba 
ir Dirva nuoširdžiai dėkoja 
ALT S-gos Rochesterio sky
riui už paramą.

KUKLUS 
SUKAKTUVININKAS

Valerijonui Vitkui, žuvu
sio partizanų vado pulk. 
Vitkaus — Kazimieraičio 
broliui, 1968 m. bal. 10 d. 
suėjo 63 m. amžiaus. Vi
suomenė sužinojo apie tai 
tik gruodžio 1 d. Kariuome
nės šventės metu, kai ramo- 
vėnas VI. Kleiba sukaktu
vininką viešai pasveikino.

V. Vitkus — ilgametis ra- 
movėnų pirmininkas, nepa
ilstamas ir pareigingas žmo
gus, narys daugelio organi
zacijų ir valdybų, pastoviai 
lanko minėjimus ir susirin
kimus.

Geriausios sveikatos ir il
giausių metų mielam su
kaktuvininkui! (rl)

CHICAGO

• Chicagos Lietuvių Ta
ryba rengia Nepriklauso
mybės dienos minėjimą, 
sekmadienį, vasario 16 die
ną, 2 vai. po pietų Marijos 
aukštesniosios mokyklos sa
lėje. Lietuvių organizacijos, 
klubai ir draugijos prašo
mos tą dieną susirinkimų 
nešaukti. Organizacijų val
dybos prašomos skirti Ame
rikos Lietuvių Tarybai au
ką. čekius prašoma adre
suoti "Lithuanian Council 
of Chicago" ir siųsti iždi
ninkui Antanui Valoniui: 
2222 West 107 Street, Chi
cago, Illinois 60643. 

žvilgiais sėkmingi bei lai
mingi”.

Šitokią gražią tradiciją 
Baltijos klubo nariai yra 
pasiryžę tęsti ir ateityje.

(ia)

ELIZABETH,

• ALT S-gos Elizabetho 
skyriaus metinis susirinki
mas įvyks šeštadienio vaka
re, sausio 25 d., 6 valandą 
vak., Lietuvių Laisvės salė
je. Skyriaus valdyba visus 
narius maloniai prašome 
dalyvauti. Bus renkama 
nauja skyriaus valdyba ir 
kiti svarbūs reikalai svar
stomi.

Aukos Dirvai
Prenumeratą pratęsdami 

ir kitokiom progom Dirvai 
aukas atsiuntė:

S. Bliudnikas, Rochester...2.00
J. Baublys, Detroit......... ..2.00
C. Tamašauskas, Phila. ... 2,00
J. Krivis, Rochester......... 2.00
J. Citulis, Cleveland......... 5.00
A. Steponavičius,Cleveland 5.00
M. Kavolis, E. Dubuąue ... 3.00
V. Petrauskas, Chicago .... 1.00
R. Patt, Cleveland.............. 2.00
J. Kukarskas, Baltimore... 2.00
A. Bliudžius, Detroit......... 3.00
M. Kleinaitis, Waterbury ..2.00
P. Vaičaitis, Boston...........1.00
F. Salpukas, Flushing.....  2.00
J. Graužinis, Chicago........2.00
P. MinkOnas, Woodhaven... 2.00
P. Bulkė, Hamilton.......... 10.00
A. šošė, Chicago............... 5.00
P. Didelis, Philadelphia ... 2.00
S. Nasvytis, Cleveland ..... 5.00
V. Šukys, Toledo.................7.00
V. Aglinskas, Chicago.......2.00
A. Matusevičius, Kenosha.. 2.00
S. Pociulis, Kenosha .......... 2.00
K. Miltakis, Detroit..... ....2.00
J. Viddnas, Worcester ..... 5.00
J. Sandargas, R. Royalton 7.00
M. Židonis, New Haven .... 2.00
J. Naras, Philadelphia..... 2.00
F. Janonis, Brockton........ 5.00
B. Vigelis, Camden......... 2.00
A. Pesys, Detroit ..............2.00
A. Andrijauskas, Cleveland 2.00
T. Klova, Brooklyn........... 1.00
J. Guobys, Providence..... 1.00

HELP WANTED MALĖ

Mūsų gerbiamai ir mylimai šviesos 

atminties
A. A.

SOFIJAI SMETONIENEI 

mirus, jos sūnui JULIUI ir dukrai MA

RIJAI su šeimomis, giminėms ir arti

miesiems nuoširdžią užuojautą reiškia 

ir kartu liūdi

Eugenijus ir Emilija
N o a k a i

A. A.

SOFIJAI SMETONIENEI

mirus, adv. JULIUI SMETONAI, jo šeimai ir ar

timiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Dr. Z. Sabataitis ir šeima

SOFIJAI SMETONIENEI

mirus, jos sūnui JULIUI, dukrai MARIJAI, se

seriai JADVYGAI TŪBELIENEI ir jų šeimoms 

nuoširdžią užuojautą reiškia

Gražina ir Kazys Musteikiai

PRASMINGA AUKA 
VASARIO 16 GIMNAZIJAI

Baltijos klubo nariai Chi- 
,-agoje tęsdami savo metinę 
erudiciją suaukojo Vasario 
16 gimnazijai mokinių eg
lutei 115 dolerių. Už šia au
ką gimnazijos direktorius 
V. Natkevičius per Matą 
Naujoką atsiuntė Baltijos 
klubo nariams tokio turinio 
padėką:

"Mūsų mokiniai labai 
džiaugiasi, kad mes galėsi
me jiems paruošti tikrai 
turtingesnį švenčių stalą.

Mes esame sujaudinti, 
kad Jūs mūsų nepamirštate 
ir paremiate. Jūsų ir pana
šių geraširdžių lietuvių au
kų dėka mūsų gimnazija te
gali išsilaikyti.

Priimkite mūsų visų, mo
kytojų ir mokinių, nuošir
džius šv. Kalėdų sveikini
mus ir lai būna Naujieji 
1969 metai Jums visais at-

PRESS BRAKE SET-UP MEN 
MATERIAL HANDLERS 

SHIPP1NG CLERK HELPER -W1TH 
EXPERIENCE IN DRIVING SMALL 

TRUCK.
Mediurn size. Job -shop. Altraclive 
fringe benefits induding hospitaliza- 
tions & olher insurance benefits. Plūs 
bonus plan. Year around work. Over- 
tinie available.
SUN-LITL MANUFACTURING CO. 

5 75 Bellevue, Detroit, Mich.
(4-10)

MALE/FEMALE

MACHINE OPERATORS
MALĖ OR FEMALE 

SEMI-SKILLED 
LIGHT PRODUCTION 

FRINGE BENEFITS.

LATHE HAND
$2.42—$3.09 per hour 

MILL & BENCH HAND 
$2.42 - 3.59 per hour 

Rate depending upon experience. 
For intervievv phone 

313 _ 921-3045 Ext. 39 
between 10 A. M.—11 A. M. and 

2:00 P. M.—3:00 P.M. 
Detroit, Mich.

(120-4)
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