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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

J "MŪSIĮ UŽDAVINIAI PERDAUG RIMTI, KM JUOS 
BŪTU [MANOMA ATLIKTI MAŽAI GRUPEI ŽMONIŲ”

— pareiškė VLIKo pirmininkas dr. J. K/ Valiūnas

BONNA IR MASKVA
KREMLIAUS NAUJO ĖJIMO UŽKULISIAI

Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto 
seimas, įvykęs š.m. 
gruodžio 6-7 dienomis 
New Yorke, buvo gausus 
dalyvių skaičium. Atsto
vai suvažiavo iš visų 
JAV vietų ir pirmą die
ną išklausė šių paskaitų 
bei pranešimų: VLlKo 
pirm. dr. J.K. Valiūno, 
VLIKo Tarybos pirminin - 
ko dr. B. Radzivano, 
VLIKo valdybos vicep. 
dr. B. Nemicko, Tautos 
Fondo pirm. prel. J. Bal- 
kūno, TF vicep. S. Lū
šio, Kanados atstovybės 
pirm. S. Banelio, Lietu
vos Laisvės K-to pirm. 
V. Sidzikausko ir VLIKo 
vicepirm. J. Audėno.

Po dienos įtemptų po
sėdžių vakare buvo ban
ketas, kurio programą' 
atliko buvusi Lietuvos 
operos solistė J. Kriš- 
tolaitytė, akompanuojant 
muz. A. Kepalaitei. Ban
kete kalbą pasakė Lietu
vos Generalinis Konsu
las A. Simutis.

Žemiau spausdiname 
Vliko pirm. dr. J.K. Va
liūno seime pasakytos 
kalbos ištrauką.

***
Vliko Valdybos veikla, 

kaip ir viso Vliko dar
bas, buvo pašvęstas vie
nam tikslui: Lietuvos 
laisvės bylos klausimo 
kėlimui ir nepakeičiamo 
nusistatymo principui, 
— dirbti ir aukotis Lie
tuvos nepriklausomybės 
atstatymui. Tai nėra dar
bas sau patiems bei ins
titucijos labui, bet yra 
darbas mūsų okupuotai 
Tėvynei bei pavergtai 
tautai. Mūsų darbas bū
tų bergždžias, jei jis ne
artintų Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo, 
Tautos stiprinimo lietu
vybei išlaikyti ne tik pa
vergtame krašte, bet ir 
išeivijoje bei neperteik
tų valstybingumo dva
sios ir nepriklausomy
bės Lietuvai reikalavi
mo priaugančiai kartai. 
Vlikui todėl ir yra bū
tina siekti to teisingo ir 
kilnaus tikslo, panaudo
jant visas lietuvišką
sias bei mums draugin
gų užsieniečių jėgas. Iš 
pavergto krašto mes ga
lime šiose sąlygose sem
tis tik moralinės jėgos. 
Okupuota Lietuva yra in
formuota apie mūsų veik
lą bei darbus ir yra dė
kinga jums visiems, ku
rie šaukiate laisvajam 
pasauliui apie tautai ir 
kraštui daromas skriau
das, genocidą, ūkinį iš
naudojimą ir, kas svar
biausia, lietuviškos dva
sios, kultūros, kalbos, is
torijos, religijos bei kitų 
pagrindinių tautos gy
vavimui reikalingų šal
tinių naikinimą.

Prieš tris metus,per
imdamas šias sunkias ir 
atsakomingas pareigas, 
aš jums žadėjau, jog Vli
ko veiklai susitiprinti ir 
daugiau jėgų mūsų dar
bui sutelkti Vlikas steng

sis eiti į visuom enę, su
daryti dar stipresnį už
nugarį, veikti dar pajė
giau, įjungiant kaip gali 
ma daugiau lietuvių į šį

Dr. J.K. VALIŪNAS perrinktas Vliko pirmininku antrai kadenci
jai. Kiti valdybos nariai išrinkti: J. Audėnas, St. Dzikas, R. Kezys, 
dr. Br. Nemickas, dr. J. Puzinas ir J. Valaitis.

darbą. Tam tikslui pa
siekti man buvo svarbu 
apžvelgti visų lietuvių 
jėgas ir tuo tikslu aš ap
lankiau visus kontinen
tus bei valstybes, kur tik 
tai yra didesnis lietuvių 
telkinys.

Kalbant apie ryšius su 
visuomene Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ir 
Kanadoje, tenka pasisa
kyti apie veiksnių tarpu
savio bendradarbiavi
mą. Vliko Valdyba su vi
sais mūsų veiksniais pa
laikė nuoširdžius ir ar
timus santykius. Vliko 
Valdyba nė vieno susita
rimo nesulaužė, į kitų 
veiksnių veiklos barus 
nes i brovė, nes mes tu
rime tiek daug darbo, 
jog mums mūsų tiesiogi
nių uždavinių ne tik pa
kanka, bet kartais jų yra 
ir perdaug. Aš skaitau 
Vliko autoriteto pripaži
nimu, kad įvairių keblių 
klausimų sprendimui 
kaikurios institucijos 
prašė Vliką susidariu
sius sunkumus pašalinti. 
Man yra labai malonu pa
stebėti, jog per tuos tris 
paskutiniuosius metus jo
kių nesusipratimų, kurie 
privestų prie rimtų ne
sklandumų, nebuvo ir už 
tai padėka priklauso ir 
visiems veiksniams, su 
kuriais Vlikas taip dar
niai bendradarbiavo. 
Praėję metai parodė, jog 
mes tarpusavio proble
mas galime visuomet po
zityviai išspręsti, jeigu 
yra vadovaujamasi šal

tu protu bei teisingumo 
principais.

Vlikas džiaugiasi pozi
tyvia bei energinga Kana 
dos lietuvių veikla ir aš 

noriu šia proga pabrėž
ti, jog Kanados Lietuvių 
susiklausimas bei orga
nizacinis vieningumas 
daug padėjo mūsų veik
lai. Kanada gali būti sta
toma pavyzdžiu kažku
rioms kitoms mūsų išei
vijos kolonijoms, ir aš 
esu įsitikinęs, jog ir atei
tyje Kanados lietuvių jna- 
šas Vliko darbui bus tvir
tas ir augąs.

Peržvelgus laisvojo 
pasaulio lietuvių pajė
gas, bei organizacinę 
struktūrą, tenka džiaug
tis, kad beveik be išim
ties, kur lietuviai begy
ventų, jie savo pavergto 
krašto nėra pamiršę, 
kad organizacinė struk
tūra gerėja ir kad geros 
valios lietuviai beveik 
be jokių išimčių visomis 
savo išgalėmis remia 
Vliko veiklą ir supranta 
mūsų darbo vertę, jo sun
kumus, bet kartu mato ir 
pasiekiamus rezultatus. 
Mūsų lietuviškajam sek
toriui mes turime at
kreipti dėmesį į tris pa
grindines priemones, ku 
riomis remiasi mūsų 
veikla, tai būtent intelek
tualines bei kultūrines, 
darbuotojų prieauglį ir 
fizines bei materialines 
priemones.

Lietuvių išeivija dar 
niekuomet neturėjo savo 
eilėse tokio didelio skai
čiaus ir taip iškilių in
telektualų, niekad netu
rėjo tiek daug akademi
nio jaunimo ir niekuomet 
dar nebuvo tokia turtinga

Kad padarytų stipres
nį įspūdį, Kremlius 
įsakė savo ambasadoriui 
Bonnoje Cerapkinui sek
madienį pranešti V. Vo
kietijos vyriausybei, kad 
jis sutinka pradėti dery
bas apie atsisakymą 
vartoti jėgą tarpusavio 
santykiuose. Kaip Mask
va ir tikėjosi, pirma
dienį visi laikraščiai 
skelbė apie "mostimpor- 
tant breakthrough" vo
kiečių - sovietų santy
kiuose. Tą įspūdįdar dau
giau sustiprino faktas, 
kad, kaip mes jau minė
jome šioje vietoje, Var
šuvos pakto valstybių 

materialiniais ištek
liais. Mes turime tas jė
gas dar stipriau apjung
ti bei uždegti ryžtu ko
vai už teisybę, laisvę, 
žmogaus teises savo pa
vergtam kraštui ir per
teikti visiems lietu
viams visame laisvame 
pasaulyje mintį, jog vien 
materialinėmis gėrybė
mis žmogus negali pasi
tenkinti. Mums idealų 
ieškoti nereikia. Mūsų 
idealas yra padiktuotas 
mūsų kenčiančio krašto. 
Nieko gražesnio, pras- 
mingesnio ir tikslesnio 
lietuvis, gyvenantis lais
vame pasaulyje, negali 
daryti, kaip tik stengtis 
tas krašto kančias leng
vinti ir kaip galima grei
čiau artinti mūsų bran
gios Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą.

Mūsų jungtinės jėgos 
reikalingos ne tik savi
tarpio bendravimui, bet 
kas yra dar svarbiau, 
tarptautinės veiklos vys
tymui. Tarptautinėje 
veikloje Vlikas glaudžiai 
bendradarbiavo su Lietu
vos diplomatine tarny
ba bei jos šefu. Įvairūs 
veiksmai, kuriuos Vli
ko Valdyba atliko, tarp
tautiniame forume, bu
vo visuomet principe su
tarti su diplomatinės tar
nybos nariais, ir man 
taip pat malonu pastebė
ti, kad bendradarbiavi
mas tarp diplomatinės 
tarnybos ir Vliko buvo 

(Nukelta į 2 psl.)

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS 
- - - - - - -  V

konferencija visai nese
niai paskelbė, kad sąly
ga geresiliems santy
kiams esanti dabartinių 
sienų legalizavimas, at
seit Rytų Vokietijos su
verenumo ir Lenkijos Va
karų sienų ’de jure'pri
pažinimas, ko Bonnosvy 
riausybė nenori padary
ti, pati už tai nieko ne
gaudama.

Faktinai, pasiūlymas 
sudaryti tokią sutartį iš
plaukė iš Bonnos. Mat, 
iki šiol Maskva aiškino, 
kad jai reikia griežtai 
tvarkyti savo satelitus 
Centro Europoje dėl tos 
priežasties, kad jiems ir 
tuo pačiu pačiai Sovietų 
Sąjungai gresia vokiečių 
"revanšo" noras. Kad tą 
argumentą pagaliau paša
linus, Bonnos koalicinė 
krikščionių ir socialde
mokratų vyriausybė pa
siūlė Maskvai sudaryti 
sutartį, kuria abu kraš
tai iškilmingai atsisaky
tų naudoti ar net grąsin- 
ti jėga tarpusavio santy
kiuose. Sovietai tą tiks
lą įžiūrėjo ir su teigia
mu atsakymu nesiskubi
no. 'Sutvarkę' Čekoslo
vakiją ir tuo pačiu atsta
tę drausmę visam Varšu
vos bloke, sovietai rado 
jau reikalo pasinaudoti 
savo naudai tuo jau kelių 
metų senumo pasiūlymu.

Iš tikro jau ir dabar 
esama pakankamai susi
tarimų draudžiančių var
toti jėga tarptautiniuose 
santykiuose, tačiau kaip 
praktika rodo, jie yra 
tol geri, kol remiasi jė
gų balansu. Jei tas ba
lansas, lygsvara pa
krypsta vienon ar kiton 
pusėn ar tik gresia ge
rokai pasikeisti, grie
biamasi įvairiausių eks
traordinarinių priemo
nių. Šiandien sunku įsi
vaizduoti, kad Vakarų 
Vokietija, nors jos tankų 
junginiai vėl jau yra ge
riausi pasaulyje, galėtų 
rimtai grąsinti Sovietų 
Sąjungai su jos atomi
niais ir visų kitų rūšių 
ginklų kiekybės persva
ra. Ta grėsmė tačiau 

galėtų ilgainiui tapti rim
tesnė, jei sovietų rankos 
būtų surištos Rytuose.

Po ilgesnio svyravimo 
Kremlius, atrodo, apsi
sprendė nenaudoti jė-. 
gos prieš Raudonąją Ki
niją, tačiau ramybės 
Azijoje išlaikymas rei
kalauja saugumo Vaka
ruose. Bet siekdamas 
saugumo čia, Kremlius 
visai nenori atsisakyti 
savo dominuojančių po
zicijų Rytų ir Vakarų Eu
ropoje. Atvirkščiai, jis 
reikalauja jų formalaus 
pripažinimo. Taip gal
vojant išeitų, kad Krem
lius, kiniečių spaudžia
mas, gaus Europoje to, 
ko iki šiol bent forma
liai negaudavo: esamos 
padėties formalaus pri
pažinimo!

Vakarai, aišku,geriau 
padarytų, jei šiuo metu 
parodytų daugiau santū
rumo. Deja, nuotaikos 
čia tokios, kad nė viena 
vyriausybė negali atsisa
kyti tartis su sovietais, 
jei tie tai pasiūlo! Vo
kietijoje ir užsieniuose 
jau aiškinama, kad sovie
tai, priimdami vokiečių 
koalicinės pasiūlymą tar
tis, parodo specialų pa
lankumą naujai social
demokratų - liberalų vy
riausybei, kuri toji turi 
išnaudoti pasaulio taikos 
naudai. Taip aiškinantis 
netrukus bus prieta prie 
teigimo, kad dabartinės 
padėties Rytų ir Vidurio 
Europoje legalizavimas 
būtų didžiausias Vakarų 
laimėjimas ir sovietų 
palankumo Vakarų reži
mams demonstracija.

Kad taip iš tikro būtų, 
ir patys sovietai nelabai 
tiki. Čia irpaaiški jų pas
kutinio ėjimo užkulisiai. 
Paskelbę Varšuvoje,kad 
padėties pripažinimas 
yra būtina sąlyga ir tuo 
sudraudę bet kokios per
mainos lūkesčius savo 
užgrobtuose kraštuose, 
sovietai Cerapkino sek
madienio vizitu davė su
prasti, kad tą pripažini
mą Bonnair jos sąjungi
ninkai Europoje ir Ame
rikoje gali suteikti ir iš- 
simokėjimo per ilgesnį 
laiką būdu.
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PO PIETŲ KRYŽIUM
------------ VL. RADZEVIČIUS ------------

Aleksis Rannit PEN kongrese
LIETUVIŲ SPAUDA AUSTRALŲ 

STUDIJINIAME LEIDINYJE
Canberros tautinio universiteto leidinyje "The 

Foreigne-Language Press in Australia 1848-1964" 
kukli vieta tenka ir lietuvių spaudai, o statistinėse 
tabelėse galima rasti davinių, kiek asmenų per gy
ventojų surašinėjimus gimimo vietovės skiltyse 
įrašė: Lithuania.

Leidinys laikomas socialogine studija ir ji 
esanti tos rūšies pirmoji po .klasikinės Robert E. 
Frank studijos "The Immigrant Press and its Con- 
trol", kuri buvo išleista USA 1922 metais. Canbe- 
riškę studiją paruošė du akademikai sociologai 
(Miriam Gilson ir Jerzy Zubrzycki). Apie lietu
višką spaudą knygos autoriams medžiagos teikė 
Adelaidės Lietuvių Archyvo-Muziejaus vedėjas p. 
J. Vanagas ir p. B. Žalys, Australijos Lietuvių Ar
chyvo direktorius (Ligšiol neteko patirti, kam šis 
archyvas priklauso).

Tarp tų išstudijuotų 390 periodinių leidinių, 
leistų dvidešimts devyniom kalbom, tikriausiai 
yra visi trys "masinės" cirkuliacijos lietuviški sa
vaitraščiai (Australijos Lietuvis, Mūsų Pastogė, 
bei Tėviškės Aidai), trys bažnytiniai informaci
niai biuleteniai ir šeši įvairių organizacijų lokali
niai rotatorium spausdinami leidinėliai.

Skyriuje, kur ši svetimom kalbom leista ir te
beleidžiama spauda patiekta tautybėmis, yra davi
nių apie 28 lietuviškus leidinius. Daugis jų pana
šūs į "Lietuvių Namų Canberroje Statybinės Eigos 
Biuletenį" arba "Newcastelio Apylinkės Lietuvių 
Biuletenį". Specialios paskirties leidinių skyrių di
rektorius B. Žalys praturtino įrašu, kad Melbour
ne 1954-1955 metais Lietuvių Kultūros Fondas ne
reguliariai leido žurnalą Lituanicum. Jis talpinęs 
korespondencinį lietuvių kalbos kursą ir buvę at
spausdinti aštuoni jo numeriai. Po šios informacijos 
seka šitokia kronika: "Humoro ir satyros žurna
lai. Beveik kiekvienais metais Lietuvių Bendruome
nė pagamina vieną iš jųpažmyėti specialų momentą, 
kaip balandžio pirmoji ir spaudos balius". Toliau 
jau seka eilė tų "humoro ir satyros žurnalų": Ne
imk į Galvą, Kuolas, Patapas (visi Melbourne), Su- 
batvakario Balsas (Adelaidė), Beatnikų Pastogė, 
Atskalūnų Balsas (abu Sydney), Blezdingėlės Ana
pus Torrenso (Adelaidė)". Kas galėtų pagalvoti, kad 
mes nesijuokiam?!

Kadangi visoj studijoj politiniai pabėgėliai yra 
išskirti į atskirą imigrantų grupę, jų spauda taip pat 
nagrinėjama atskirai ir į ją žiūrima iš specifinio 
taško. Skyriuje "Displaced Persons andtheir Press" 
nurodyta, kad pirmieji jų transportai, atvykę į Aus
traliją iš Vokietijos, daugiausia susidėjo iš Pabal
tijo Valstybių piliečių ir politinių imigrantų pir
muoju periodiniu leidiniu laikomas "Australijos Lie
tuvis" pradėtas leisti Liegh Creek, Pietų Australi
joj, 1948 metų rugsėjo mėnesį. Jį pradėjo ir vėliau 
perkėlė į Adelaidę Jurgis Glušauskas; laikraštis už
sidarė 1956 metais.

Studijoj yra įdomių davinių apie pačius lietu
vius. Tabelėj Nr. 8: (Australijos gyventojai pagal 
gimimo vietoves 1947, 1954 ir 1961 metų surašinė
jimuose) nurodyta, kad 1947 metais Australijoj bu
vo 273 asmenys, gimę Lietuvoje; 1954 metais tas 
skaičius pakilo iki 8.424, o 1961 metais vėl nukrito 
iki 7.678. Skirtumas 746. Dalis jų, žinoma, per 
tuos septynerius metus mirė, o dalis persikėlė gy
venti kitur, ypač į Jungtines Amerikos Valstybes. 
Anuo laiku daugis Australijos lietuvių buvo užsi
krėtę "persikraustymo" epidemija, nuo kurios da
bar jau išsigydė. Šių davinių nereikėtų laikyti tik
rais, nes jie susikryžiuoja su daviniais, kuriuos 
turi oficiali Australijos imigracijos įstaiga. Jos su
registruotais daviniais, nuo 1945 iki 1968 metų į 
Australiją įvažiavo 6.154 Lietuvoj gimę vyrai ir 
4.015 moterų, iš viso 10.169 asmenys. Turint gal
voj, kad po 1954 metų į Australiją lietuvių kilmės 
žmonių beveik visai neįvažiavo nuolatiniam apsigy
venimui, reikia laikyti, kad visi tie 10.169 lietuviai 
čia buvo jau 1954 metais, bet iš gyventojų surašymo 
statistikos jau tada iškrito 1.745.

XXXVI Tarptautinis 
P.E.N. Klubų kongresas 
š.m. rugsėjo mėn. buvo 
surengtas Menton'e, 
Prancūzijoj. Neteko gir
dėti, kad tame kongrese 
būtų dalyvavęs nors vie
nas lietuvis rašytojas. 
Kai tokių kongresų tri
būnom nepajėgiame nau
dotis, tai ir lietuvių var
das juose visai nėra mi
nimas, jei jo neprimena 
kuris nors mūsų bičiu
lis.

Poetas Aleksis Ranni- 
tas, jau eilė metų dirbąs 
Yale universitete kaip ru 
sų ir Rytų Europos tau
tų studijų kuratorius, 
XXXVI P.E.N. klubų kon
grese dalyvavo, atstovau
damas jame estų P.E.N. 
klubą. Rugsėjo 18 d. kon
greso pilnaties posėdy 
jis kalbėjo tokia tema: 
"Kalbos, tarmės ir jų 
įkvepianti nedarna". 
Kiek sutrumpiną Al. 
Rannit'o kalbą, pasaky
tą prancūzų Menton'e, 
lapkričio 16 d. vedamuo
ju atspausdino The New 
York Times Book Re- 
view (žr. Vol. CXIX, Nr. 
40839), pavadindamas tą 
straipsnį "Kalbant apie 
suomių, estų, latvių, lie
tuvių kalbas"... Veda
masis pailiustruotas Ma 
rijos Under eilėraščiu 
"Giedantis paukštis"(duo
tas estų originalas ir ver 
timas į anglų kalbą).

Al. Rannit'as savo kal
boj akcentuoja ir gina

Aleksis Rannit

"mažųjų" kalbų ir litera 
turų garbę, kurių tarpe 
minima ir lietuvių kalba 
bei literatūra. Savo raši
nį baigdamas, jis įtai
goja, kad ateity vienas 
tarptautinis P.E.N. kon
gresas turėtų būti dedi
kuotas kalbų gausumo 
problemai ir mažiau 
pažįstamoms kalboms 
bei literatūroms.Kaip to
kio kongreso išdava ga
lėtų būti paruošta ir iš
leista grožinės literatū
ros antologija, atspaus
dinti referatai. Tokį kon
gresą surengę, — sako 
Al. Rannit'as, — "savo 
dvasioj mes pasijausim 
esą ir kitų kraštų pilie
čiai, ne tik savojo kraš
to".

Poeto Al. Rannit'o kal
bą XXXVI tarptautinis 
P.E.N. Klubų kongresas 
išleido atskiru atspaudu 
ir išdalino kongreso da
lyviams. (St.S.)

Mūsą UŽDAVINIAI
(Atkelta iš 1 psl.) 

darnus ir daugelyje kraš
tų yra atnešęs labai ge
rų vaisių. Tarptautinė 
veikla mūsų sąlygose 
yra sunki, todėl jai rei
kia skirti laiko ir ener
gijos. Įvairius politi
nius žingsnius reikia ap
galvoti, parinkti palan
kius momentus, nuolat 
besikeičiančioje pasau
linėje politikoje aplamai 
ir individualių kraštų 
ypatingai. Tokiam dar
bui vykdyti, kaip jūs ži

note, laisvi kraštai, ko
kie nedideli jie bebūtų, 
turi reikalingą apara
tą, išteklius, bet, kas 
svarbiausia, savo kraš
tą. Mes savo kraštą de

u
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į.-re taip pat turime. To
dėl negali būti pakanka
mai stipriai pabrėžta, 
kokios svarbos mūsų 
laisvės bylai turi mūsų 
diplomatai bei jų teisi
nė padėtis,

Šia proga noriu pa
brėžti, kad bendravime 
su pavergtu kraštu oku
pantas mėgina paspęs
ti mums pinkles Lietu
vos okupacijos de jure 
nepripažinimui panai
kinti ir todėl mes turi
me būti budrūs ir pro
tingi .

Tarptautinėje srityje 
jūsų Valdyba reiškėsi po 
zityviai, bet toji veikla 
ateityje turėtų būti dar 
daugiau sustiprinta.

***

širdesniam tarpusavio bendradarbiavimui. Pasilikdami atskirais 
vienetais, jie susitarimo keliu ateity nustatys dalyvavimo tvarką tau 
tinėse šventėse, o trėmimų minėjimų ir pavergtųjų tautų savaitės 
progomis dalyvaus kaip vienas vienetas. 1970 metų pabaigoje juodu 
rengs Sydnėjuj bendrą koncertą.

• VAIŽGANTO PRISIMINIMŲ IŠKILMES š.m. lapkričio 30 d. 
gražiai suorganizavo ir pravedė Adelaidės lietuvių Parapijos Ta
ryba. Vaižganto kūrybą ir jo asmenį apžvelgė literatas Pr. Pusdeš- 
ris, o ištraukas iš Vaižganto kūrybos skaitė E. Varnienė, J. Neve- 
rauskas ir V. Ratkevišius. Prie programos paįvairinimo prisidėjo 
smuikininkas V. Strauka ir pianistė Kubiliūtė. Malonią staigmeną 
iškilmėse sudarė baritonas Paulius Rūtenis savo dainomis. Jis at
vyko 1 Adelaide su Australijos Operos trupe metinėms gastrolėms. 
Pažymėtina, kad Paulius Rūtenis visur mielai jungiasi prie lietuviš
kų kultūrinių parengimų.

• S. NARUŠIUI, ALB Krašto Valdybos pirmininkui padaryta 
antroji operacija ir jis šiuo metu laikomas toj pačioj Sydnejaus li
goninėj -- Fairfield District Hospital.

MIRĖ JONAS VALYS, ypač 
veiklus Australijos lietuvis. 
Nuo studentavimo laikų (diplo
muotas teisininkas) velionis vi 
sam laikui liko ištikimas jo 
pamėgtos Korp! Neo-Lithuania 
idėjoms. Gyvendamas Australi
joj (Melbourne) be aktyvios veik 
los bendruomeniniuose reika
luose, jis neišleido iš akių tau
tinio judėjimo ir buvo tarsi jo 
ašis Melbourne, kur ypač gra
žiai reiškiasi tautinių korpora
cijų filisteriai. J. Valys mirė 
š.m. lapkričio 25 d. širdies li
ga, sulaukęs 63 metų amžiaus.

• INŽ. GRIGALIŲ GUMENIUK^, reikia manyti, gerai prisi
mena Amerikoje prisiglaudę lietuviai inžinieriai. Jo irgi jau nėra 
gyvųjų tarpe. Mirė jis Sydnejuje lapkričio 21 dieną ta pačia Širdies 
liga, kuri pakirto ir teisininką Joną ValĮ vos keturioms dienoms 
praslinkus. Būdinga, kad šie abu lietuviai jau ilgai buvo širdies li
gos kankinami. Velioni Gumeniuką liga buvo visai atitraukusi nuo 
lietuviško darbo, o Valys dirbo iki paskutinės dienos.

• MALONIOS ŽINIOS ateina iš Sydnejaus: abu ten veikiantieji 
chorai -- Daina ir Lietuvių Meno Ansamblis surado pagrindus nuo-

a laiškai Dirvai
SIMPOZIUMĄ REIKIA LAIKYTI 

PASISEKUSIU
Kaipo Dirvos skaity

tojas ir Mokslo ir Kū
rybos Simpoziumo da
lyvis, noriu papildyti ir 
patikslinti V. Meškaus
ko straipsnį "Šis tas iš 
simpoziumo", pasiro
džiusį Dirvoje 1969 gruo
džio 3 d.

Sutinku, kad spaudos 
forumas penktadienio va
kare nepasižymėjo nei 
objektyvumu, nei pri
eitomis išvadomis, bet 
tai buvo tik viena iš 
trylikos sesijų bei fo
rumų simpoziume, ir 
kaip matysit, netikęs pa
vyzdys, atsižvelgiant į 
simpoziumo nepaprastą 
pasisekimą. Simpoziu
mo aukštą įvertinimą iš 
dalyvių, publikos ir bend
ruomenės pusės nėra 
sunku suprasti jeigu pa
žvelgsime į sekančius 
atsieki mus:

1. Simpoziume daly
vavo su aukšto lygio pra-

Kiekvieno krašto, kuria
me yra lietuvių, organi
zacijos turi dar stipriau 
įtaigoti savo gyvenamų 
kraštų vyriausybes, or
ganizacijos turi dalyvau
ti tarptautinėse konferen- 
cijose, naudoti visas sa
vo intelektualines, kultū
rines bei asmenines jė
gas Lietuvos bylai rem
ti. Mes turime išeiti į 
ofenzyvą, o nesistengti 
vytis įvykius iš paskos.

Mes turime informuo
ti užsieniečius dar geres
nėmis ir kur tik galima 
profesionaliniai paruoš
tomis priemonėmis ir tu
rim daryti viską, kad bū
tų įsteigtas lietuvių in
formacijų centras už
sieniečiams informuoti.

Mūsų uždaviniai yra 
perdaug rimti ir laikas 
bėga perdaug greit, kad 
juos būtų įmanoma atlik
ti mažai grupei žmonių. 
Į šį darbą turi įsijungti 
visi.

nešimais ir paskaito
mis virš 70 mokslinin
kų ir profesionalų atsto
vaujančių įvairias moks
lo šakas. Simpoziumas 
davė dalyviams progos 
išgirsti ir susipažinti su 
didesniu skaičium mūsų 
žymesniųjų mokslininkų 
negu betkoks suvažiavi
mas praeityje. Dalyvių 
matėsi net iš Europos.

2. Aktyviųjų dalyvių 
tarpe pirmą kartą matė
si nemažai jaunesnės 
kartos atstovų, t.y. tarp 
25 ir 40 .metų amžiaus.

3. Klausytojų susido
mėjimas buvo didelis. 
Kartais net ir Jaunimo 
Centro didžiulė salė bu
vo perpildyta.

4. Tik su viena minėta 
išimtimi, sesijose buvo 
laikomasi aukšto moks
liško lygio ir objektyvu
mo, nesileidžiant į ne
reikšmingus tarpusavio 
politinius ginčus. Kiek
vienoj sesijoj kalbėjo 
daugelio politinių pažiū
rų asmenys, pakviesti 
remiantis tik jų moks
liniais gabumais ir at- 
siekimais.

5. Suvažiavimas pri
ėmė komisijos paruoš
tą konkretų projektą 
steigti Pasaulio Lietu
vių Mokslo Draugiją. 
Šiam žygiui pritarė visų 
egzistuojančių profesi
nių organizacių atsto
vai. Projektas šiuo metu 
jau vykdomas.

Grįžtant prie V. Meš
kausko kritikos, galima 
prieiti išvados, kad vie
ninteliai dalyviai simpo
ziume kurie nukrypo nuo 
objektyvumo ir leido įsi
traukti į politinius kivir
čus buvo redaktoriai ir 
žurnalistai.

Vytautas Klemas 
Philadelphia, Pa.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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LIETUVOS LAISVĖS KLAUSIMAS 
AMERIKIEČIU FORUME

Pergyvename laikotarpį, ka
da lietuvių tauta stovi likimi- 
nėje kryžkelėje. Didžioji viltis, 
kad lietuvio tautos rolė žmoni
jos istorijoje nėužsibaigs, glū
di pačioje tautoje, palikusioje 
prie Nemuno krantų. Iš kitos pu 
sės, lietuvių išeivija savo isto
rinę misiją bus atlikusi, jei jos 
dėka Lietuvos laisvės idėja lais
vo pasaulio forume bus išlaiky
ta gyva. Reikėtų todėl giliau 
pasvarstyti kaip mes šįlikiminį 
uždavinį galėtume kuo sekmin 
giau atlikti.

Pirmiausia, kiek tai liečia 
Jungtines Amerikos Valstybes, 
tektų pastebėti, kad jos val
džios sluoksniai gerai pažįs
ta lietuvių tautos troškimus ir 
juos remia (vienas įrodymų — 
pripažinimas Pabaltijo diplo
matinių atstovų). Ryšium su 
tuo, įdomus (mūsų spaudoje li
kęs mažiau pastebėtu) straips
nis, parašytas JAV laivyno ka
rininko Richard A. Schnorf, til
po šių metų žiemą išleistame 
"Lituanus". Tam straipsnyje au 
torius įrodinėja, kad Amerikos 
vyriausybė supranta ir remia 
Pabaltijo tautų laisvės sieki
mus. Tokio supratimo, deja, 
trūksta plačiosios amerikiečių 
masės sluoksniuose. Mūsų už
davinys tad yra populiarinti 
Lietuvos laisvės idėją Ameri
kos forume, ieškot tam drau
gų amerikiečių tarpe. Siekiant 
šio tikslo, be paskirų asmenų 
ir mūsų organizacijų pastangų 
daug būtų galima atlikti įstei
gus Lietuvių Informacijų Cent
rą (sutrumpintai -- LIC), ku
rio užduotis būtų be atvangos 
palaikyti spaudimą į viešąją 
pasaulio opiniją Lietuvos lais
vės reikalu.

LIC tikslų sėkmingas atsie- 
kimas didele dalimi priklausy
tų nuo tinkamų tam darbui žmo - 
nių suradimo. LIC parinkti pa
reigūnai turėtų tobulai mokėti 
anglų kalbą, būti iškalbūs ir 
taktiški ir gerai pažįstą ameri
kiečių galvoseną ir todėl suge
bą juos sudominti ir teigiamai 
nuteikti Lietuvos laisvės klau
simu. Amerikiečiai yra nuošir
dūs ir laisvę mylinti tauta, ta
čiau kartu jie yra ir praktiš
ki: jei mes sugebėsime jiems 
įrodyti, kad lietuvių tautos lais
vės siekimas sutampa su JAV 
interesais, jie mūsų laisvės ko
vą rems. Suradimas tokių įro
dymų ir būdų juos paskleisti 
per spaudą, radio, TV ir as
meninius kontaktus ir būtų vie 
nas pagrindinių LIC pareigūnų 
užduočių. Kad į LIC personalą 
patraukus tokiam darbui talen - 
tą turinčius žmones, jiems rei 
kia pasiūlyti ir atitinkamą at
lyginimą. Lietuvių Informacijų 
Centro sąmata būtų maždaug 
tokia:

Centro direktoriaus ir pava
duotojo algos $37,000.

Sekretorės alga $ 6,000.
(įstaigos nuoma, administra

cinės išlaidos ir personalo ke
lionės $7,000.

Viso $50,000.
į šią sumą neįeina finansa

vimas informacinių leidinių, už 
pirkimas spaudoje vietos patal
pinimui LIC straipsnių ir pan.

Sprendžiant LIC finansavimo 
klausimą, vertėtų pasvarstyti, 
berods, Dr. Razmos iškeltą pa 
siūlymą įsteigti fondą Lietuvos 
laisvinimo politinei veiklai fi
nansuoti, tačiau dėl įvairių prie 
žasčių ši idėja vargu ar būtų 
įgyvendinama: pinigai reikalingi 
jau dabar — negalima laukti ke
lių metų iki reikiamos lėšos bus 
sukeltos, be to jau turime Lietu
vių Fondą -- dar vienas fondas 
galėtų būti virš mūsų visuome-
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nės finansinio pajėgumo, paga
liau fondai kaipo tokie turi vieną 
trūkumą — jie "užšaldo” pa
grindinį kapitalą, teleisdami nau
dotis tik gaunamais nuošim
čiais, Vienas būdas Lietuvių In
formacijų Centrui finansuoti bū
tų rėmėjųdraugijos pagrindiniu: 
reikiami finansai būtų sukelti na- 
riams mokant metinį nario mo- 
kęstį (Vasario 16 gimnazijos rė
mėjų būrelių pavyzdžiu). Meti
nio nario mokesčio dydis galė
tų priklausyti nuo aukotojo finan
sinio pajėgumo: pajėgesnieji pa 
sižadėtų aukoti, sakykime po 
$100 ar daugiau, kiti po $10, $20 
ir pan. įsipareigojimus meti
niam įnašui galima būtų sukel
ti per mūsų spaudą trumpų pa
sižadėjimų formoje.

LIC finansavimui reikalinga 
suma galėtų būti sumažinta ko
kiu $17,000 išėmus direktoriaus 
pavaduotojo etatą, tačiau tai bū
tų bloga ekonomija: pirmiausia, 
tokiam darbe visuomet iškyla 
eilė problemų, sumanymų, ku
riuos du bendradarbiai gali iš
diskutuoti, pasitarti, bendrai nu
statyti darbo gaires. Antra — ir 
tai svarbiausia — darbo yra pa
kankamai ne dviems, bet dvide
šimčiai žmonių. LIC pareigūnų 
užduotis būtų surasti būdus ir 
priemones iškelti Lietuvos lais - 
vės klausimą amerikiečių foru
me. Kaip jie tai turėtų atlikti — 
tai neįmanoma išnagrinėti vie
name straipsnyje, pagaliau tai 
nėra tikslas -- galima tik 
iliustracijai nurodyti keletą LIC 
veiklos sričių.

Amerikoje yra populiarūs sin - 
dikuoti komentatoriai, kurių Įvai
riomis temomis vedamieji tal
pinami iš karto eilėje krašto 
laikraščių. LIC pareigūnų vie
nas uždavinių būtų kontaktuoti 
tuos komentatorius, pateikiant 
jiems pakankamai argumentuo
tos medžiagos, kuri sudomintų 
juos parašyti Lietuvą liečian
čiais klausimais. Kitas būdas 
patekti į spaudą -- tiesiog už
pirkti laikraščiuose vietos ge
rai paruoštiems straipsniams, 
Irodančiams praktiškiesiems 
amerikiečiams, kad lietuvių lais - 
vės siekimas sutampa ir net 
tarnauja JAV interesams --kad 
sovietų pavergtų tautų laisvės 
troškimas gali privesti prie So
vietų Sąjungos imperijos sugrio. 
vimo ir tuo būdu JAV svarbiau
sios problemos -- SovietųSąjun 
gos grėsmės -- išsprendimo. 
(Ryšium su tuo, pavyzdžiui, 
reikšmingas yra senatoriaus

Geriausia Kalėdoms dovana 
- naujas R. Spalio romanas 
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PRAGIEDRULIAI IR ŠEŠĖLIAI TARPTAUTINIO
GYVENIMO VYKSME

Ekonominiai interesai yra ne
laimingas, bet labai įtakingas 
veiksnys žmogaus ir žmonijos 
gyvenime. "Panem et circen- 
ses"! — šaukė senieji romėnai. 
Duona ir pasismaginimai daug 
kam kaip praeityje, taip ir da
bartyje yra vienintelis idealas. 
Kristus pasakė, jog ne vien duo - 
na yra gyvas'žmogus. Bet pa
saulio žmogus su Dostojevskio 
Didžiuoju Inkvizitorium karto
ja: "Duok man duonos, o aš ja 
laiminsiu minias!" Komunizmas 
pasisavino šį šūkį, ir juo patrau
kė ir patraukia minias. Ramus 
gyvenimas, žemiškas gerbūvis, 
kūno malonumai. Sitai visa vi
lioja žemės žmogų. Sitai žada 
komunizmas. Sitai žada visokie- 
dien lemia žmonijos gyvenimą. 
Vyriausybės ir politikieriai ne 
idealais stengiasi laimėti žmo-

Jackson straipsnis, tilpęs 1969 
m. birželio mėn. "Reader’s Di- 
gest" laidoje, kurio 93 pusi, jis 
rašo: "Maskvos valdovai giliai 
bijo, kad laisvės troškimas, ku
ris iškilo rytų Europoje, gali iš 
siplėsti ir pačioje Sovietų Sąjun 
goję").

LIC veiklos baras taip pat ap
imtų ir leidimą informacinių 
leidinių. Informaciniai leidiniai 
apie Lietuvą, skirti eiliniam 
amerikiečiui, turi būti trumpi, 
patrauklūs, gausiai iliustruoti, 
parašyti populiaria forma, gali
mai daugiau pabrėžtą ryšį tarp 
Amerikos ir Lietuvos.

Plati Lietuvos laisvės klausi
mo propagavimo veikla yra ga
lima ir radio srityje (čia gra
žiai reiškiasi, kiek teko gir
dėti A. Mažeika, įvedęs lietu
vių radio programas anglų kal
ba New Yorke ir Philadelphi
joje. Jo užsimojimas įsteigti 
tokių radio programų tinklą vi 
soj Amerikoj yra vertas visų 
paramos.)

LIC darbo sferai taip pat 
priklausytų išvystymas kontak
tų su didžiosiom spaudos žinių 
agentūrom kaip P ir UPI, su
teikiant joms atatinkamom pro
gom Lietuvą liečiančių žinių.

Kita sritis, kurioje LIC pa
reigūnai turėtų daugybę progų 
pasireikšti, tai sakymas prakal
bų įvairiom amerikiečių orga
nizacijom ir klubam.

Reikia taip pat išnaudoti pro - 
gas, kuriomis ir Amerikos vak 
džia nori parodyti, kad ji nepa
miršo sovietų pavergtų tautų, 
kaip, pavyzdžiui, PavergtųTau- 
tų Savaitė. Reikia pagaliau ieš
koti paramos ir jungtis į bend
rą darbą su kitom amerikiečių 
antikomunistinėm organizaci
jom ir asmenim.

Lietuvių Informacijų Centro 
veiklos dirva, iškeliant Lietuvos 
laisvės klausimą amerikiečių fo
rume, žodžiu, būtų labai plati. 
Eilinis lietuvis, sumokėdamas 
metinį LIC nario mokestį, ati
duotų savo duoklę laisvės kovai 
vesti, konkretų Lietuvos laisvės 
propagavimo darbą dirbti įgalin
damas tos srities specialistus 
- profesionalus.

D. Trimakas 

nes ir pasiekti politinės galios, 
bet duonos, taikos ir gerbūvio 
pažadais. Pinigas ir žemiškos 
gėrybės yra vienas iš svarbiau 
šiųjų veiksnių, kurie lemia at
skirų kraštų ir tarptautinį žmo - 
nijos gyvenimą. Pinigas ir že
miškos gėrybės turi valdančios 
ir pavergiančios galios, bet ve
da prie išsigimimo ir prie su
griuvimo. "Panem et circen- 
ses!" - Romai buvo mirties šū
kis. Ir nūdienio pasaulio sume- 
džiagėjimas, žemiškuose malo
numuose paskendimas veda žmo - 
niją į sugyvulėjimą, į visokerio - 
pą nykimą. Šitai ir mums lais
vam pasaulyje esantiems suda
ro pavojų. Šitai stato pavojuje 
ir mūsų siekimus matyti išlais 
vintą Lietuvą. Medžiagoje pa
skendęs pasaulis neturi nei no
ro, nei jėgos pakelti bėtkokią 
auką, kad teisybė būtų atstatyta, 
kad laisvė pavergtiesiems būtų 
sugrąžinta. Ir Budapeštui ir Pra 
gai, kai šaukėsi pagelbos, kad 
išsilaisvintų iš pavergėjų, lais- 
vasis pasaulis, sustingęs ir abu 
liškas, tik užuojautą pasiun
tė. Tepajuda tik ten retkarčiais 
Vakarų Galybės, kur paliečiami 
gyvybiniai ekonominiai intere
sai. Bet ilgainiui greičiau išsi
gimimas pasieks tokio laipsnio, 
kad nebus jėgos ginti net ir gy
vybinius savus interesus, ką jau. 
kalbėti tada apie kitų, apie Lie
tuvos politinius interesus.

IŠVADOJ
Turint prieš akis dabartinę 

tarptautinio gyvenimo padėtį, 
reikia daryti praktiškus spren
dimus dėl mūsų lietuviškos veik
los ir siekimų. Atrodo, jog jie 
turėtų būti sekantys:

1. Mūsų siekimai liečia mūsų 
tautinius ir politinius interesus. 
Jie abu yra svarbūs. Negalime 
aukoti jų vieno dėl kito, nes jie 
gyvybiniai tarp savęs yra susiję. 
Yra bandymų tautinius intere
sus pirkti politinių sąskaiton. 
Šitai siūlo priešai, nes tai pa
tarnauja jų politiniams intere
sams. Turime būti atsargūs ir 
gudrūs. Šiuo metu politiniai in
teresai mums yra nemažiau 
svarbūs, negu tautiniai.

2. Vienas iš didžiųjų priešų 
mūsų siekimams yra materia
lizmas: praktinis, kaip jis reiš
kiasi laisvam pasaulyje, ir di
alektinis, kaip jis yra skelbia
mas komunizmo. Prieš šį prie
šą mes turime pastatyti dvasi
nių vertybių galią. Privalome 
skelbti visiems ir visur Kris
taus tiesą, jog ne vien duona yra 
gyvas žmogus. Privalome pasi
daryti dvasinių vertybių prima
to apaštalai.

3. Komunizmas yramūsųpir- 
masis ir 'tiesioginis priešas. 
Prieš jį privalome kovoti, jung
damiesi prie visų tų ideologinių 
ir intereso veiksnių, kurie vei
kia prieš komunizmą pasauly
je.

Mūsų laukia sunki kova, bet 
ne beviltiška. Mūsų jėgos ma
žos, bet su mumis yra daug ki
tų. Į mus veikia neigiamos jėgos, 
kad skaldytų ir silpnintų. Boki
me apdairūs. Bukime kiek gali
ma tarp savęs vieningi, o su ki
tais atsargūs, bet prietelingi, 
kad laimėtume draugų. Dangus, 
kurį šiandien dar regim niūrų, 
rytoj gal nublaivės, o kada nors 
tikrai Lietuvos vaikams laisvės 
aušra vėl išauš, baigė prel. V. 
Tulaba,

Prof. S. Žymantas kalbėjo te
ma "Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo kelias", kurio paskai
ta busatskiraispausdinama,už

akcentavo kad vien per 25 me
tus VLIKo eitas kelias verčia su
simąstyti, pakeisti veiklos me
todus, reikia ieškoti naujos Lie
tuvos laisvinimo formos, laikas 
pasitikrinti, kur buvom, kur 
esam ir kur rytoj būsim.

Po paskaitų vyko gyvos disku

sijos, kuriose itin buvo pasisa
kyta prieš bet kokį bendradar
biavimą su okupuotos Lietuvos 
siūlomais neva kultūriniais ry
šiais, nes okupantas mėgina prie 
šą paversti pasyviu, net ir pri
vatų santykiavimą okupantas pa
verčia savo naudai, nes jie pri
vatumo nepripažįsta. Privačių 
giminių lankymas irgi yra iš
naudojamas politiškai. Ne vien 
politikus, bet ir kultūrininkus 
okupantas bando labiau palauž
ti, išjungti, nes žino, kad tuo bus 
palaužta dalis kovotojų, juk ne 
vien laisvinimo veiksniai, bet 
kiekvienas iš mūsų esame lais
vės kovotojai.

GREETINGS and BEST WISHES

CLEVELAND AMBULANCE
SERVICE

361-0770

SEASON’S GREETINGS

FROM

RICHMAN BROS.

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patronsf

WILSON and CO. 
INSURANCE

ALL KINDS OF INSURANCE
11800 Shaker Blvd. Call 991-5800

GREETINGS and BEST WISHES

DORSEY INSURANCE 
AGENCY, INC.

H0WARD HERSH — JACK HERSH

23200 Chagrin Blvd. 404-8080

GREETINGS AND BEST WISHES

HAMILTON INSURANCE 
AGENCY

ROBERT HAMILTON CHARLES HAMILTON 
THOMAS HAMILTON

ALL FORMS OF INSURANCE

3107 Mayfield Rd. at Lee 371-5050
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S T. CLAIR 
AVINGS

ASSOC1ATION

GREETINGS and BEST W1SHES

EUCLID IGNITION COMPANY

1062 East 185th St CaD 1-2222

GREETINGS and BEST WISHES

HARVEY’S GULF SERVICE 
STATION

6602 Superior Avenue 3 61-67 67

GREETINGS and BEST WISHES

SIXTH CITY BODY
”SINCE 1930”

COMPLETE BODY REPAIRS & PAINTING 
Insurance Estimates, Time Payments 

6719 Carnegie Avė. 431-4516

GREETINGS and BEST WISHES

WUDY’S SOHIO SERVICE
TUNE UPS, ROAD SERVICE, BRAKES, 

MUFFLER, TAIL PIPES

15202 Waterloo Rd. 486-9848

FLORIDOS PADANGĖJ
MIAMI LIETUVIU KOLONIJA

Greta įvairių kitų 
miestų ir miestelių Flo
ridoje kur lietuvių gali
ma rasti, dviejų koloni
jų vardai mūsų spaudoje 
dažnai minimi, tai Mia
mi pietuose, Atlanto pa
kraštyje, ir St. Peters- 
burgas, apie 300 mylių į 
šiaurę nuo Miami, Mek
sikos įlankos pakrašty
je. Tarp įlankos ir At
lanto vandenų yra didelis 
skirtumas: įlankos van
duo šiltas, kai Atlanto 
vandens temperatūra vi
sada šaltoka.

Miami ir St. Peters- 
burgas tinka vadinti ko
lonijomis, nes ten lietu
vių gyvena tiek daug, kad 
pajėgia išlaikyti visuo
meninę veiklą, turi klu
bus su daugybe narių ir 
puikias sales, kuriose 
vyksta gyvas judėjimas 
ištisus metus. Oia būna 
susirinkimai, baliukai, 
įsisteigusių organizaci
jų kaip SLA, ALT, Balfo 
ir laiks nuo laiko suren
gia didesnius pokylius, 
vaidinimus, koncertus ir 
Lietuvos Nepriklausomy
bės sukakties minėji
mus.

Tačiau reikia žinoti, 
kad visa tai dirba seno 
amžiaus žmonės, čia jau 
savo paskutinius gyveni
mo metus leisdami.

Miami lietuvių klubas 
lapkr. 9 d. rengė pager
bimą lietuvių karo vete
ranų, sąryšyje su 1918 
metų karo pabaigos su
kaktimi. Atlikę progra
mą, tęsė pasilinksmini
mą su šokiais, nežiūrint 
savo amželio...

Klubo salė didelė, 
puošni, pastatydinta se
nelių aukomis, kai kurie 
aukojo salės statymui ir 
įrengimui net po keletą 
tūkstančių dolerių.
VASARIO 16-TOS 
MINĖJIMAS

Miami kolonija dabar 
ruošiasi Vasario 16-tos

minėjimui 1970 metais. 
Programai nutarė pasi
kviesti dainininką A. 
Brazį iš Chicagos. Tos 
sukakties proga, lietu
viai gauna naudotis 
miesto įrengtu atvirame 
ore emfiteatru, su mies
to orkestru, kur lietuvių 
programos paklausyti su 
sirenka tūkstančiai kita
taučių.

Jau užprašyta diena 
lietuvių programai va
sario 13 tame Miami Bay 
Front parko amfiteatre. 
Ten rengiami koncertai 
kas savaitę, Miami lan
kytojų palinksminimui. 
Direktorius Cesar La 
Monica paruošia orkes
tram jas jam įteiktos lie
tuvių mauzkos, groti 
greta solisto lietuvių die 
nos programoje.

Tą viešą minėjimą 
amfiteatre rengia vasa
rio 15 d. ALT skyriaus 
valdyba, pirm. A. D. Kau
lakis, vicepirm. D. Jaz
buti enė ir E. Yankienė; 
sekr. Marė Misčikienė; 
ižd. W. Zees, iždo globė
jos J. Bukaveckienėir J. 
Nevi enė.

Lietuvių salėje rengia 
ma programos dalis bus 
su banketu ir pasilinks
minimu.

Taip tai gali darbuotis 
lietuviai susibūrę įdide- 
lę koloniją, kur žiemos 
metu sulaukia daugybės 
svečių.

Miami organizacinia
me veikime dalyvauja ži
nomi clevelandiečiai Dr. 
ir ponia Tamošaičiai, No
reikai, Misčikai, Verbe- 
lai ir kiti.

K. S. Karpius

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINI - DOVANAS Į LIETUVĄ IR 

VISAS SOVIETŲ SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS 

FIRMOS

K. E RINGIS
CALIFORNIA SUPER 

SERVICE

Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
tune-ups ir 1.1.

4824 So. CALIFORNIA AVĖ. 
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9387

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, 
Ine.

(Licensed by Vnesposyltorg)
Tel. (212) 581-6590 

VYRIAUSIA ĮSTAIGA (212) 581-7729

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilflhman Street ................................................... HE 5-1654
• BALTIMORĘ, MD. — 1900 Fleet Street ............................................................. OI 2-4240
• BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue ......... ,......................................... IN 7-6465
• BUFFALO, N.Y. — 701 Flllmore Avenue ........................................................... TX 5-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. AchLand Avenue ................................................. HU 6-2818
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue ................................   PR 1-0696
• OETROIT, MICH. — 11601 Joe Campau Avenue ........................................... 365-6780
• FARMINGDALE, N J. — Freewood Acree ........................................................ 363-0494
• HAMTRAMCK, MICH.— 11339 Jas Campau Avenue .................................. 365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hlllslde Avė. .................................. 249-6216
• JERSEY CITY, NJ. — 219 Montgomer? Street .............................................. HE 5-6369
• LO8 ANGELES, CAL. — 107 So. Vermont Avenue ...............................   DU 5-6550
• NEWARK, N.J. — 378 Market Street ................................................................ Ml 2-2452
• NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue ........................................................... OR 4-154C
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Glrard Avenue ...............................   PO 9-4507
• RAHWAY, N.J. — 47 e. Milton Avė. .....................   381-8997
• 80. BO8TON, MASS. — 396 W. Broadway ................................   AN 8-1120
• SOUTH RIVER, NJ. — 46 Whitehead Avenue ..........................   CL 7-6320
• 8YRACU6E, N.Y. 13204 — 515 Marcellue 8treet ..................   475-9746
• TRENTON, NJ..— 1152 Deutz Avenue ............................................................ EX 2-0306
• UTICA, N.Y. — 963 Bleecker Street ......_............................................... RE 2-7476

GREETINGS and BEST WISHES

KENT FLORIST INC.
FLOWERS OF DISTINCTION

2450 Fairmount Blvd. 462-2710 — 2711 — 2712
Cleveland Heights, Ohid 44105

SPECIALISTS IN OVERSEAS GUARANTEED 
FLORAL DELIVERIES

GREETINGS and BEST WISHES

USHER WASTE OIL SERVICE

2205 West 3rd St. 861-1907

TYPISTS
DAYS. Permanent, part-time. Minimum 7 hrs. per day, 

Tuesday thru Friday. To be trained on MTST. Minimum 
typing reęuired 50 wpm.

Located in Madison Heights, near Oakland Mali.

Call 313-585-7800
MR. WOERNER

(95-99)

DEVLIEG MILL OPERATORS 
HORIZONTAL BORING MILL 

OPERATORS
Men for night shift 55 hr. wk. Experienced operators only. Co. ben
efits are many. They include: honpitalization. pension plan. health «< 
accident insurance. cost of living allovvance & 5% premium for night 
shift work. For fulther informalion or application phone collect Mr. Len

JAMESON CORPORATION
3071 BAY Rl). SAGINAW, MICHIGAN

517 — 792-1527
Equal Opportunity Employer

(91-100)

We Offer To Savers

SAVINGS CERTIFICATE

F

per annum

or MOREor MORE Paasbook Savings
Accounts

6 or 12 
MONTH 
$5,000

6 or 12 
MONTH 
$10,000

HELP WANTED MALĖ

MEAT 
PACKAGING 

and 
PROCESSING 

POSITIONS AVAILABLE 
APPLY AT: 

PESCHKE SAUSAGE 
CO.

8800 CONANT
DETROIT, MICH.

Hours: 8 A. M. to 2 P. M.

WANTF.D EXPF.RIF.NCED
BEEF BONERS

Federal inspected boning plant in 
counlry atmosphere of Grand Rapids 
needs produetion boners. Lxcellent 
incenlive pay of $4.50 per caltie. 

ALSO
PICNIC BONERS

3.79 per hour.
Steady work. Good fringe benefits. 

Call MR. BRAAM 
HERRUD CO.

2000 OAK INDUSTRIAL DRIVt 
GRAND RAPIDS, MICH.

(93-102)

U'ANTED F.XPERIENCED
LATHE OPERATORS 

SMALL MILLS & SMALL DRILL 
PRESS OPERATORS

ALSO 
DRAFTSMEN 

LAYOUT MEN
OHerinc 9 paid holidnys, paid Blue 
Cross, $4,000 life insurance, siek and 
accident benefits, liberal vacation 
plan.

SUTTER PRODUCTS CO.
407 HADLEY HOLLY, MICH.

(96-4)

Savcngi crrtrficatvt aauad 
for mx moatht or one 
yaar- in minimum 
smounts of $10,000.00, 
and thareaftar in 
multiplm of $1,000.00. 
E arninyt ar* paid at 
maturity.

Paid Quarterly
Computcd and Paid 

as of:
Mar. 31 — June
Sept. 30 — Dec.

30
31

Savinyt cartrficatas iaauad 
for stx montha or ona 
yaar—in minimom 
amounn of $5,000.00, 
ind thareaftar in 
multipki of $500.00. 
E aminys ara paid at 
maturity.

Hu t u o I

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

AND LOAN ASSOCIATION 
2212 W. CERMAK RD.
Chicago. III. 60608 

Vlrginia 7-7747

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MAZEIKA&EVANS
6815 SO. HESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Marinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601
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DR. JONAS ŠLIŪPAS (8) EAST ST. LOUIS LIETUVIU ŽINIOS
Amerikos lietuvybės gaivintojas

tokius mokinių pasirody
mus, kas parodo studijos 
vedėjos sugebėjimą.

J. Šliūpas Amerikoje 
gavo patirti daugelio emi 
grantų vargus. Atsidū
ręs pats vienas svetima
me krašte be draugų, pa
žįstamų ir dar kalbos ne 
mokėdamas, turėjo im
tis pirmo pasitaikiusio, 
kad ir prasčiausio dar
bo. Patekęs bernu į ūkį, 
neišlaikė ilgesnį laiką. 
Bandė stoti į kariuome
nę, verstis kirpėjo ama
tu, dirbti plytinėje — vis 
nesėkmingai. Taip sukęs 
apsukęs grįžo į New 
Yorką. Pargrįžęs rado 
laišką iš Ohio valstijoje 
gyvenusio lietuvio A. Jur 
gelaičio, "Aušros" bend 
radarbio. Š. jam buvo 
pranešęs apie savo atvy
kimą ir prašė-New Yor
ko lietuvių adresų. Jur
gelaitis davė jam M. Tva- 
rausko antrašą ir primi
nė apie jo leistą "Lietu
višką Gazietą". Š. laik
raštininkui iki gyvo kau
lo ir parūpo pirmiausia 
užmegsti ryšiai su juo-. 
Apie savo pirmus žings
nius į lietuvių tarpą Š. 
rašė: "O tai aš pas bro
lį Tvarauską pirmiausia 
pasigarsinau. Buvo tai 
šventa diena... tą dieną
— buvo tai 1884 liepos 
20 d. — lietuvininkai bu
vo apgarsinę kelsiąsavo 
susirinkimą dėl apšnekė- 
jimo savo bažnytinių rei
kalų. Nuvėjova įsusirin- 
kimą ir mudu su broliu 
Tvarausku". Taip žengė 
Š. pirmą žingsnį į Ameri
kos lietuvių tarpą ir pra
dėjo savo didelę misiją
— Amerikos lietuvybės 
gaivinimą.

Šiame susirinkime Š. 
pirmą kartą prabilo į 
Amerikos lietuvius "Auš
ros" rėmimo reikalu ir 
priminė jų paliktą tėvy
nę, jos vargus po sveti
mu jungu. Galima visai 
patikėti Š., kai jis sako, 
kad jo kalba nustebinu
si klausytojus. Gal būti, 
jie pirmą kartą išgirdo 
kalbant apie tautiškus da
lykus ne eilinį inteligen 
tą, atskleidus į jiems pla 
tesnius horizontus. Nie
ko nuostabaus, kad Š. nuo 
tos dienos pasidarė New 
Yorko lietuvių kad ir ne 
rinktu vadu.

Šliūpas iškilo pirmai
siais mėnesiais ne tik 
New Yorko, bet ir visuo 
s e Amerikos lietuviuo
se, aplamai,pradėtu leis
ti "Unijos" vardo savait
raščiu. Jau jo pavadini
me slypi reikšmingas 
Lietuvos istorijos gaba
lėlis. Jis rodo taip pat ir 
laikraščio atsiradimo ap
linkybes.

Šliūpo sumanyto laik
raščio leidėju tegalėjo 
būti M. Tvarauskas, jau 
dirbęs spaudos darbą ir 
turėjęs mažą spaustuvė
lę su kojomis minama 
spausdinimo mašina. 
Jam, pritarusiam Š. su
manymui (kai iš jo gavo 
95 dol. spaustuvės pato
bulinimui), kilo mintis 
leisti laikraštįdviemkal 
bomis: lietuvių ir len
kų. Atsirado ir lenkiško
sios dalies redaktorius, 
žadėjęs sumedžioti tūks
tančius skaitytojų. Len
kas pasiūlė ir tą reikš
mingą vardą laikraščiui. 
Kai tas lenkas tik kalbė
jo ir nieko nedarė, Š. 
pradėjo, parašydamas 
jam prospektą. Nors laik< 
raštis dar buvo numaty
tas abiem kalbomis, ta-

J. JAKŠTAS

čiau Š. prospekte išdrįso 
pasisakyti prieš lenkus. 
Tuo jis iš anksto atstū
mė juos nuo projektuoja 
mo dvikalbio laikraščio 
ir jų prenumeratorių ne
atsirado. TadaTvaraus- 
kas apsisprendė leisti 
vien lietuvišką laikraš
tį.^

Šliūpui to tik ir reikė
jo, nes per lietuvišką 
laikraštį tikėjosi dirbti 
lenkų netrukdomas "Auš 
ros" pobūdžio darbą. 
"Aš jaučiausi lyg koks 

apaštalas _ lietuvybės" 
— kalbėjo Š. apie save 
ta proga.

Mažo formato, vos 4 
puslapių, laikraštuko pir
mas nr. pasirodė spalio 
m. ir turėjo eiti kas sa
vaitę. Beveik visas laik
raštukas buvo Š. prira
šomas ir pradžioje net ir 
redaguojamas. Tik nuo 
Naujų metų pats lei
dėjas pasiėmė redagavi
mą ir ėmė net kiek tai- 
sinėti Š. straipsnius, da
rė juos lengviau supran-

tarnus suvalkiečiams 
skaitytojams.

Per "Uniją" Š. pradė
jo vykdyti savo Ameri
koje užsibrėžtos veiklos 
programą; jo paties (Jau 
natvė, 100p.)trimispunk 
tais nusakyta: "1. lietu
vybė su idealu laisvos 
Lietuvos - Latvijos; 2. 
šviesti ir auklėti tautą 
mokslo, laisvės ir pa
žangos šviesoje, nusikra 
tant tarp ko kita ir nuo 
pragaištingos įtakos re
ligiškų dogmų; 3. atskir
ti lietuvius nuo lenkų įta- 
kos, kuri tuomet reiškė 
si ypač per lenkų bažny
čią". Jo straipsniai "Uni
joje" daugiausia ir suko
si apie šiuos tris daly
kus. Labiausiai jam prie 
širdies buvo antras punk 
tas. Jis daug rašė apie 
švietimą, apie tikėjimą, 
apie visuomeninę san
tvarką. Visa gvildeno 
pagal savo radikalinę pa
saulėžiūrą. Jig įnešė ją 
į Amerikos lietuvių tar
pą ir tuo, vietoj vienijęs, 
skaldė juos.

(Bus daugiau)

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

MOSHER - LALLY
CHEVROLET CO

SEE THE NEW MOST OUTSTANDING

1970 CHEVROLET

PASISEKĘS VAKARAS
ALT S-gos East St. 

Louis apylinkės skyrius 
kaip ir kitais metais su
rengė tradicinį rudens 
vakarą Holiday Inn pa
talpose netoli Southern 
lllinois University Cam- 
pus — Edwardsville,Ill. 
Į šį vakarą atsilankė 
apylinkių lietuviai ir 
skyriaus nariai. Maloni 
ir rūpesčio nekelianti 
vietovė ir aplinka vi
siems vakaro dalyviams 
sudarė jaukią atmosfe
rą nuotaikingai praleisti 
vakarą. Be to, išskirti
nai atžymėtina, kad pro
gramą išpildė gabi ir ta
lentinga jaunoji karta: 
Zita Krikščiūnaitė, H. 
Motiejaitytė, K. Švar
caitė ir vyresniosios sky
riaus narės Męta Kiku- 
tienė ir O. Lujienė. Zita 
Krikščiūnaitė puikiai iš
pildė kelis dalykėlius 
akordeonu, K. Švarcaitė 
maloniai nuteikė klausy
tojus grodama fleita ir 
H. Motiejaitytė gera tech
nika puikiai paskambino 
pianinu, ponių M. Kikuti e - 
nės ir O. Lujienės atlik
tos dainos buvo irgi šil
tai priimtos. Visu pro
gramos pravedi mu rūpi
nosi M. Kikutienė.

Be kitų atsilankiusių 
buvo dar Albertas ir Mar
ta Paulikaičiai iš Chica
gos, buvę skyriaus na
riai. Albertas Paulikai- 
tis, gyvendamas EastSt. 
Louis, buvo Aušros 
choro dirigentu. Esant 
gerai visų nuotaikai — 
laikas prabėjo greitai ir 
linksmai. Tarp svečių bu 
vo ir kun. dr. P. Celie- 
šius.

linkė ir šiais metais tę
sė tradiciją ir pravedė 
rudens derliaus vakarą 
parapijos salėje. Reikia 
pažymėti, kad ir šiais 
metais šis vakaras laiky
tinas pasisekusiu. Dėl pa
sikeitusių sąlygų, dabar 
vakarai parapijos salėje 
pravedami sekmadie
niais tuo jaus po pietų die
nos metu ir kadangi tai 
būna sekmadienį, tai vi
si gali sugrįžti anksčiau 
namon pailsėti prieš ei
dami įdarbą pirmadienį. 
LB skyrius per šiuos ru
dens derliaus vakarus su
kelia pelno ir jįpaskirs- 
to: Balfui, Vasario 16- 
tos gimnazijai, Lietuvių 
Fondui ir kitiems reika
lams. Mažos kolonijos 
skyrius, jau eilę metų 
vadovaujamas Zigmo 
Grybino, jautriai yra at
siliepęs į visus lietuvių 
bendruosius reikalus ir 
parėmęs.

MIRĖ p. MARTA 
KLEINAITIENE

Po ilgesnio laiko ligos 
mirė vietos lietuvių ko
lonijos gyventoja ir bu
vusi ALT S-gos East St. 
Louis apylinkės sky
riaus narė p. MartaKlei- 
naitienė, palikdama vyrą 
Joną Kleinaitį, dvi duk
teris ir kitus gimines. 
Jau ir antrosios ateivių 
kartos asmenys vienas 
po kito išeina už ana
pus ribos.

Bedford, Ohio
500 BR0ADWAY 232-2000

TRADICINIS RUDENS 
DERLIAUS VAKARAS

East St. Louis Lietu
vių Bendruomenės apy-

IRENOS GINTAUTIE- 
NES BALETO STUDI
JOS PASIRODYMAS

Jau kuris laikas Ire
nos Gintautienės klasiki
nio baleto studijos moki 
niai pasekmingai išeina 
į viešumą su geraį pa
ruošta programa. Šį ru
denį studija pasirodė su 
gan gražiu pastatymu: 
Čaikovskio "Miegančio
ji gražuolė" Southern ll
linois University Ed- 
vvardsville campus audi
torijoje. Publika užpildė 
visą auditoriją ir galėjo 
pasigrožėti geru moki
nių išpildymu miegan
čios gražuolės. Gera pa
talpa, puiki akustika ir 
scena bei šviesų efektai 
dar labiau išryškino 
spalvingus kostiumus .ku
rie tikrai buvo žavūs. 
Visumoje pasakytina, 
jog p. I. Gintautienė 
daug sumanumo ir ener
gijos įdeda paruošdama

REZISTENCIJA ■—
Ištrauka iš naujo R. Spalio romano REZISTENCIJA, kurį išleido Vilties leidykla.

Vaitas pasirodė tik dvyliktą valandą. 
Buvo nekalbus, šaltas ir, sužinojęs apie Bač- 
kio tėvą, tik linktelėjo galva, nesileisdamas 
į kalbas. Alėjūnas irgi neturėjo ko klausti, 
bet įtarė, kad Vaitas jau iš ryto žinojęs apie 
ištikusią tragediją ir tyčiomis nesirodęs nei 
namuose, nei įmonėje, vengdamas nemalo
numo.

Sulaukęs pietų pertraukos, Alėjūnas pa
suko miestan pažvejoti žinių. Jų nereikėjo 
klausinėti: tai rodė moterų patinusios, pa- 
purtusios akys, žmonos, motinos, seserys 
lakstė iš vienos įstaigos į kitą, teiraudamosios 
apie nelaiminguosius. Bet jų pastangos buvo 
nevaisingos. Niekas iš viršūnių nenorėjo jų 
matyti, kalbėti ar duoti bent mažiausios vil
ties. Rodėsi, kad suimtieji dingę — palaidoti 
be žinios, šį kartą nukentėjo žymesni žmo
nės, ypač visų pagrindinių lietuviškų partijų 
veiklesnieji politikai.

Tuo tarpu mieste kabino plakatus "Lai 
gyvuoja tvirta ir nepalaužiama Lietuvos res
publikos ir SSSR sąjunga", "Tegyvuoja lais
vė ir tautų solidarumas”. Greta jau prasidėjo 
ir rinkiminė propaganda: "Balsuokite tik už 
Lietuvos Darbo kandidatus!”, "Nė vieno bal
so liaudies priešams!”...

— Ak, jūs, rupūžės, — nusikeikė Alėjū
nas, — jie nori mus išvaryti iš proto! Tik vie
nas sąrašas. Esantieji sąraše visi iki vieno 
be mažiausio pasirinkimo turi būti išrinkti, 
o jie plėšosi čia! Vakaruose, jei tai papasa
kotum, tai uždarytų į ligoninę: manytų ne 
visi namie, — liūdnai galvojo stebėdamas 
tragikomediją.

Radijas šaukė, dūdavo tuos pačius šūkius, 
laikraščiai traliavo tą patį, puslapiuose aiš
kindami apie "laisviausius" pasaulyje rinki
mus; fabrikuose, įstaigose užkimę agitato
riai pūtė miglas apie garbingą balsavimo tei-

sę, ir klausytojai vis labiau bukėjo, užsida
rydami į savo kiautą, stengdamiesi nesukvai- 
lėti, humore ieškodami paguodos.-

Susikrimtęs matytu — pažaliavęs iš 
gailesčio, baigęs dieną įmonėje, parkulniavęs 
namo, užkando greitomis ir vienmarškinis, 
kad susilietų su minia, patraukė į Petro Vi
leišio aikštę, kur buvo paskyręs susitikimą 
su ryšininku.

Aikštė po truputėlį pildėsi, tino. Be per
traukos neperstojama srovė plaukė jon. Įstai
gos, fabrikai ant kuolų nešė Staliną, Leniną, 
Molotovą, Malenkovą ir kitus vadus. Kur tik 
pasisuksi, virš galvų žvelgė negyvi, ūsuoti 
portretai, įnešdami pigaus maskarado skonį.

Priverstinai atvestų žmonių minios pa
galiau aptvindė didžiulę aikštę, bet jos ūžesy 
jau nesigirdėjo pirmykščio džiūgavimo. Mat, 
belakstydami po mitingus, žmonės privargo, 
atbuko ir tempėsi, kaip varoma banda, rody
dami, kad jie nepriklauso liaudies priešų ka
tegorijai.

Aikštės vidury sukalta tribūna, pritvir
tinti garsiakalbiai, ir garbingose' vietose iš
dėstyti tų pačių didžiųjų vadų portretai. Kar
tu užkištas ir Paleckio atvaizdas, tik toks 
mažas, atseit, kad nekristų į akis, kad ne
sivaržytų su rusais.

Alėjūnas, pagal susitarimą atsidūręs to
limiausiame kampe, žiūrinčiame į gusarų ka
reivines, kurį laiką žioplinėjo apsnūdęs, ne
kreipdamas dėmesio į nieką. Priekyje jo 
stovinti moteris pusbalsiu paragino greta sė
dintį vyriškį perskaityti šūkį tribūnoje greta 
Molotovo portreto. Tai išgirdęs, Alėjūnas iš
tiesė kaklą, susidomėjęs turiniu, šūkis skel
bė: "Reikalaujam, kad Lietuva būtų paskelb
ta aštuonioliktąja Sovietų Sąjungos respub
lika."

RUOŠIAMAS NAUJŲ 
METŲ SUTIKIMAS.

Šiais metais ALT S- 
gos East St. Louis apy
linkės skyrius ruošia 
Naujų metų sutikimą po
nų Jono ir Janės Gumbe- 
levičių rezidencijoje: St. 
Louis — TovvnandCount 
ry — Missouri. Visi no
rintieji dalyvauti yra pra
šomi iš anksto užsirašy 
ti sumokant dalyvavimo 
mokestį. Užsirašyti pra
šomi pas skyriaus sek
retorių p. Vladą Tervy- 
dį: 802 N. Morrison St., 
Collinsville, lllinois. Te
lefonas: 344-1913. Užsi
rašyti reikia prieš gruo 
džio mėn. 27 dieną. Ka
dangi daugelis apylin
kės lietuvių jau yra sve 
čiavęsi ponų Gumbelevi 
čių rezidencijoje — gali 
būti tikri, kad tai bus ma
lonus Naujų Metų sutiki
mas . (k)

OPPORTUNITY, spare- 
time, addressing envelopes 
and circulars! Make $27.00 
per thousand. Handwritten 
or typed, in your home. 
Send just $2.00 for Instruc- 
tions plūs List of Firms 
using addressers. Satisfac- 
tion Guaranteed! B&V EN- 
TERPRISES, Dept. 12-2, P. 
O. Box 1056, Yucaipa, Calif. 
92399. (97-981

Tuo tarpu per garsiakalbį plėšėsi balsas:
— ... Stalino saulė apšvietė mūsų kraš

tą, ir jo genialumas, jo darbo žmonių meilė 
išvadavo mus ir atidarė kelią į laisvę, į ge
rovę greta didžiosios Sovietų Sąjungos. Sta
lino išmintis beribė ir nepalyginama. Didelis 
dėkingumas ir atsidavimas pripildė mūsų šir
dis ...

Netoli Alėjūno kažkoks vyras garsiai su
šnypštė, ir į jį įsmigo smalsios, laukiančios 
akys, ieškodamos protesto. Lig šiol tylūs, susi
kaupę — dabar sukruto. Sušnerėjo kuždesys, 
ir vos sulaikomas kikenimas nubangavo per 
minią. Niekas jau neklausė besiplėšiančio per 
mikrofoną balso. Pusbalsiai daromi komenta
rai negalėjo pasiekti Alėjūno, bet, matyt, jie 
buvo kandūs, nes veidai švitėte švitėjo. 
Drauge jie dairėsi, kad nepažįstamoji ausis 
nepagautų turinio. Kiek tik Alėjūnas matė 
aplink — vien prakeiktieji reakcionieriai, 
smetonininkai ir nė vieno liaudies draugo. O 
dar prieš mėnesį jų būta pilna, klausyta, akis 
išsproginus. Jei kas tada būtų mėginęs kik- 
telti, kiti kumštimi tokį būtų sutvarkę. Negi 
taip greit pagijo, negi ir aklieji praregėjo? 
Trys pasiryžę vyrukai galėtų nušluoti visą 
tribūną su kalbėtojais ir plakatais, ypač j va
karą, kada veidai susilieja. Vienas tik riktel
tų: šalin, driskiai, kiti du pajudėtų su iškel
tais pagaliais, ir, kas žino, greičiausia pa
trauktų visa minia. Bet abejotinos vertės žy 
gis ne požemiui, mirtinoji kova reikalauja ap
dairumo ir savų jėgų taupymo.

Kažkas, lyg netyčia, alkūne užkabino 
Alėjūną. Pastarasis, ir nedirstelėjęs, pajuto 
ryšininką, kuris murmtelėjo:

— Vapaliotojas tribūnoje tik nepridėjo, 
kad Stalinas švenčių švenčiausias.

— Mums beliktų tik atsiklaupti, nuėmus 
kepurę, — pritarė Alėjūnas.

Patylėjęs ir Įsitikinęs, kad tarp ūžesio 
dings bet koks žodis, ryšininkas kuždėjo į 
ausį:

— Patyrėme-, kad liaudies seimas susi
rinks Valstybės Teatre.
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GREETINGS and BEST WISHES 
A. D. PELUNIS 

OLDSMOBILE INC.
SEE THE NEW 1970 OLDSMOBILE

13123 Detroit Avė. AC 6-6433

GREETINGS and BEST W1SHES 
To All the Lithuanian People

O’BRIEN BRASS CO.

20940 St. Clair Avė. IV 6-2440

niRVA

Praeitą sekmadienį, gruodžio 7 d., Clevelande, šv. Jurgio para
pijos salėje, Korp. Giedra suruošė madų parodą, kuri praėjo su di
deliu pasisekimu, sutraukusi daug žiūrovų. Nuotraukoje dalis mode 
liuotojy.Iš kairės: Dundurienė,Barzdukienė,Balčiūnienė, Urbaitienė, 
Orantaitė ir Grigaliūnaitė. J. Garlos nuotrauka

SEASON’S GREETINGS

MARSHALL FORD 
MOTOR CO.
6200 Mayfield Road

Mayfield Hts.,

HI 9-1000

GREETINGS and BEST W1SHES

LUIKART INSURANCE 
A6ENCY

GENERAL INSURANCE
18609 st. clair Avė KE 1-4770

SEASON’S GREETINGS

SMITH’S 
dėstant - Cocktail lounge 

Dining out is pure pleasure at Smith’s, 
where fine food is served at realistic 

prices!
Private parties and wedding receptams 

are a specialty.
LAKE SHORE BLVD. AT E. 222 ST. 

RE 2-9900

GREETINGS and BEST W1SHES

SETTLER’S
THE BEST IN HUNGARIAN CUISINE 

FEATURING GYPSY DINNER MUSIC 

MONDAY THROL'GH SATL'RDAY

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

12906 Buckeye Road WA 1-4261

GREETINGS and BEST WISHES

PAPP’S BODY SHOP 
(Bill)

21100 St. Clair Avė. 481-4333
Euclid 17 .Ohio

GREETINGS and BEST WISHES
ALLIED ELECTRIC SEWER 

CLEANING COMPANY

ROTO-ROOTER SEWER AND
DRAIN SERVICE

West Side Eaat Side
12910 Detroit Avė 12824 Superior Avė
AC 6-4500 MU 1-7722

GREETINGS and BES I WISHES 
To Our Friends and Patrons

JOHN L. MOLNER 
INOUSTRIES INC.

15250 Mc CRACKEN Rd. 581-3600

TEATRAS - Mūsų TAUTINĖS 

GYVYBĖS VARIKLIS

Vaidilos teatras Cle
velande gyvena (o gal jau 
nebegyvena?) šešiolik
tus metus. Savo veikla 
jis, gal ne visada pakan
kamai judriai, reiškėsi 
ne tik Clevelande, bet ir 
toliau už Clevelando ri
bų.

Caristinės Rusijos 
laikais lietuvių teatras, 
nors ir silpnokas, tiek 
Lietuvoje, tiek Ameri
koje buvo Lietuvos pa
vergėjui rakštis akyje. 
Jis daug padėjo lietu
viams atsikratyti rusų 
jungu.

Nepriklausomybės me
tu mūsų teatras (drama, 
opera...) šuoliais įkopė 
į meniškas aukštybes. 
Jis ne tik rodė lietuvių 
pranašumą, bet tvirti
no jų savitą reiškimąsi, 
skatino visokeriopą vals - 
tybės pažangą ir kėlė 
Lietuvos vardą plačia
me pasaulyje.

Gyvai reiškėsi lietu
vių teatras — rodė savo 
tautinę gyvybę išeivijoj. 
Judriau pereinamoj sto
ty — Vokietijoj, kiek at
sargiau ir su silpnėjimo 
polinkiu, pastoviau įsi- 
vietinus Jungt. Ameri
kos Valstybėse.

O dabar? Dabar Vai
dilos teatras atsidūrė 
"būti ar nebūti" proble
mos sūkuryje.

Teatras yra mūsų tau
tinės gyvybės puoselė
tojas. Jo netekimas būtų 
Clevelando, jo apylinkių 
ir tolesnių vietovių lie
tuviams didelis smū
gis jų kovai dėl lietuvy
bės ir Lietuvos laisvės.

Vaidilos teatras su 
džiaugsmu prisimena 
clevelandiečių jautrų re
agavimą ir šiltą paramą 
visų teatro didesniųjų 
darbų ir labai gailisi, 
kad dabar jau nebetenki- 
na savųjų scenine veik
la. Tik retkarčiais at- 
vykstantieji teatrai iš ki
tur vietinio teatro reikš 
mės neatstoja.

Pagrindinė Va dilos 
"nusilpimo" priežastis 
— scenos meno vadovų 
nuovargis dėl per didelio 
jų apkrovimo jų sričiai 
tiesiogiai nepriklausan
čiais teatro darbais. Vie
nintelė grįžimo į sceną 
išeitis — turėjimas pa
jėgios ir veiklios te
atro administracijos ir 
organizuotų teatro rėmė
jų-

Tuo tikslu Vaidilos te
atro administracijos pa
reigas einantieji su pa
sitikėjimu kreipiasi į 
gerb. Clevelandiečius, 
prašydami paremti jų už 
mojį:

1. būti veikliais teatro 
rėmėjais,

2. neatsisakyti padir
bėti teatro administra
cijoje, jei to norės teat
ro narių dauguma,

3. atvykti be nuogąs
čio darbo į Vaidilos teat
ro reikalu šaukiamą su
sirinkimą. (Susirinkimo 
data bus netrukus praneš
ta.)

Vaidilos teatro liki
mas pareina nuo mūsų vi
sų. Jo geresnis ar blo
gesnis veikimas ne vie
no antro, dabar besisie
lojančio teatru, bet mū
sų visų reikalas.

Taigi jeigu norime tu
rėti sau ir ypačiai savo 
jaunajai kartai teatrą, ne 
tik neužmirškime jo, bet 
ir rūpinkimės juos.

Zenonas Dučmanas 
Petras Balčiūnas

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ KALENDORIUS _

GRUODŽIO 14 D. Sv. Kazimie
ro lituanistinės mokyklos tradi
ciniai pietūs.

GRUODŽIO *31 d. Naujųjų 
Metų sutikimas Naujosios para
pijos salėje. Rengia LB I ir II 
apylinkė.

1970

SAUSIO 4 D. Sv, Kazimiero li
tuanistinės mokyklos Eglutė.

KOVO 14 D. Kaziuko mugė 
Naujosios Parapijos salėje.

BALANDŽIO 4 D. Vysk. M. 
Valančiaus Lit. Mokyklos tra
dicinis pavasario balius.

BALANDŽIO 11 D. Birutinin- 
kių parengimas.

BALANDŽIO 12 D. Čiurlio
nio ansamblio metinis koncer
tas.

BALANDŽIO 19 D. Sv. Kazi
miero Lituanistinės mokyklos 
koncertas.

GEGUŽES 24"d. Sv. Kazimie
ro lituanistinės mokyklos moks
lo metų užbaigtuvės.

RUGSĖJO 26 D. Dirvos va
karas.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

GREETINGS and BEST WISHES

SURPLUS CITY

13107 St. Clair Avė.

GREETINGS and BEST WISHES
GARDNER CARTAGE Co.,lnc.

MOVERS AND ERECTORS
OF HEAVY MACHINERY, BOILERS, SAFES 

GENERAL TRUCKING
2662 East-69th STREET UT 1-3800

GREETINGS and BEST WISHES

Wm. H. BROWN REALTORS
17591 BROADWAY MAPLE HEIGHTS

MO 2-1400

GREETINGS and BEST WISHES

TEDDY BEAR STORE
648 East 185 Street 481-8877

WE GIVE & REDEEM EAGLE STAMPS

GREETINGS and BEST W1SHES

STELLA MARIS HOSPITAL
FOR THE PROBLEM DRINKER

DAY AND NIGHT 24 HOURS SERVICE

Call SU 1-0550

GREETINGS and BEST WISHES

LAMAR’S RĘSTAURANT

FOOD AT ITS FINEST AT M0DERN PRICES

1515 Euclid Avė. 861-2228

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 AL1GNMENT 
3560 W. 140 St. 252-2393

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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 Street
361-1763 531-7770
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PIRKITE NUO PIRMADIENIO IKI ŠEŠTADIENIO MIESTE 9:30 IKI 9 VAL. VAKARO. SKYRIUOSE 9:30 IKI 10 V.V.
Mes duodame ir keičiame Eagle Stamps. Naudokitės CTS "Santa Loop" autobusu - Public Sąuare-Playhouse Square-Erieview-tik 1O c.

Malonus kvapas!

Disęooep 
The CDogię

Apdovanokit ją su mūsų 
dovanos dėže Puhl mui
lo, žibuoklių, lelijų, le
vendrų, santalmedžio, 
raudonų rožių, gvazdikų 
arba obles žiedų kvapu.

ęhpistmos
Dėžė iš trijų, 1.25.

Slaptasis agentas!

Gražiausias būdas lai
kyti plaukų purškiklįpa 
slėptą auksiniame fili— 
grane. 4.00Čia žiuri į jus

Kiekvieno įsivaizduojamo dydžio ir for
mos veidrodžiai, kalėdiniai norai: for
mos veidrodis 4.50 ir 5.50. Rankinuko 
dydžio (įskaitant sulankstomą kompak
tinį stilių) 1.25 iki 4.00. Matykite lai
mingą veidą Swinger apšviestame ma- 
ke-up veidrodyje, 9.00.

L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

TRADICINIAI PIETUS
Gruodžio 14 d., sekma

dienį, nuo 11 vai. iki 3 vai. 
Naujos Parapijos mokyk 
los valgykoje Šv. Kazi

miero Lituanistinės Mo
kyklos Tėvų Komitetas 
ruošia tradicinius lietu
viškų valgių pietus. Cle
velando lietuvių visuo
menė yra prašoma gau
siai šiuose pietuose daly
vauti ir paremti lietuvių 
mokyklos išlaikymą.

(vm)

• VYSK. M. VALAN
ČIAUS lit. mokyklos Ka
lėdų eglutės programa 
įvyks šeštadienį, gruo

džio 20 d. 11 vai. ryto. 
Programoje moksleivių 
pasirodymai, Kalėdų Se
nelio apsilankymas.

• VYSK. M. VALAN
ČIAUS lit. mokykla su
organizavo bibliotekėlę, 
kurios knygomis gali nau
dotis moksleiviai. Jei 
kas turėtų jaunimui tin
kamų knygų ir jas pa
aukotų mokyklos biblio
tekėlei tai mokyklos va
dovybė būtų laba dėkin
ga-

• PR. JOGA, IV-sios 
Mokytojų Studijų savai
tės, kuri įvyks 1970 rug
piūčio 16-23 d. Daina
voje, programos vado
vas lapkričio 29 turėjo 
pasitarimą su JAV LB 
Švietimo Tarybos pirmi
ninku ir kitais asmeni
mis. Sausio pradžioje 
vyksta į Torontą pasi
tarti su Kanados LB 
Švietimo Komisijos pa
skirtu mokyt. J. Andriu
liu. Planuojama įdomi 
studijų savaitės progra 
ma, kurioje mokytojai 
galėtų pagilinti savo ži
nias ir kartu pailsėti.

• Dirvai reikalingas žmo
gus su automobiliu, galintis 
du kart savaitėje (antradie
niais ir ketvirtadieniais) už 
atlyginimą vežioti Dirvą į 
paštą. Skambinti 431-6344.

STIPRINKIME LIETUVIU 
REIKŠMĘ

Prieš pat miesto burmist
ro rinkimus, Ritai Preme- 
neckienei pasidarbavus, bu
vo įsteigtas Clevelando Lie
tuvių Respublikonų klubas. 
Jis yra formaliai įregistruo
tas respublikonų partijoje.

Neišrinkus respublikonų 
kandidato Perko burmistru, 
nereikia jaustis nusivylu
siais, bet reikia žiūrėti į 
ateitį.

Clevelando miesto rinki
muose lietuviai nedaug sve
ria, nes yra išsimėtę visuos 
Cuyahoga apskrities mies
teliuose už miesto ribų. Bet 
mūsų balsai pasidaro reikš
mingesni Cuyahoga apskri
ties valdininkų rinkimuose. 
Sudėjus savo balsus su vi
sos Ohio valstijos lietuvių 
balsais gali nulemti guber
natoriaus, Kongreso ir Se
nato atstovų rinkimus, o vi
so krašto lietuvių balsais 
gali nulemti ir prezidento 
rinkimus.

Reikalinga tokių lietuvių 
respublikonų klubų kiekvie
name mieste, apskrityse, 
valstijose. Tuo įgitume sau 
kreditą ir su tuo didesnį 
pripažinimą.

Ateina svarbesni rinki
mai— Kongreso ir senato
rių bei gubernatoriaus 1970 
metais, ir dar svarbesni 
tuoj i>o to — 1972 metais, 
būtent prezidento rinkimai.

Respublikonų partijos va
dovybė visais būdais sten
giasi įvertinti mūsų pastan

gas. Lietuviai kviečiami 
svečiais gubernatūroje ir 
net prezidentūroje Wa- 
shingtone, arba paskiriami 
kokiai nors valdiškai vietai, 
kas kartu neša ir garbę vi
sai mūsų tautai.

K. S. Karpius

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

HELP WANTED

FACTORY WORKERS 
No experience necessary.

APPLY IN PERSON
VIKING CAULKING

GUN CO.

4518 Lakeside Avė.
(96-2)

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBAS 

6835 Superior Avė. Telef. 391-1 143
Cleveland, Ohio

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

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

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

WELDERS
Experienced on light sheet metai 

ALL SHIFTS
ALSO

SHEET METAL 
HELPERS 
ALL SHIFTS

Steady work, overtime, all com
pany paid benefits.

Northern Blower Co. 
6409 Barberton Avė.

\V. 65. I block south of Denison 
(97-99)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SUKAKTUVINIS UŽMOJIS

ALT METINIS 
SUVAŽIAVIMAS

1969 m. gruodžio mėn. 
13 d., šeštadienį, Chica
goje, Bismarck viešbu
tyje, 171 W. Randolph St. 
įvyks Amerikos Lietuvių 
Tarybos metinis suva- 
ži avi mas. Su važ i avi mo 
pradžia 9 vai. 30 min. 
ryte.

BOSTON

SAUSIO MĖNESIO 
KULTŪRINIS 

SUBATVAKARIS
Pirmasis 1970 m. kultūri

nis subatvakaris. yra ren
giamas ALT S-gos namuo
se, So. Bostone, sausio 17 
d., 7 vai. 30 min. vak. Va
karo programa skiriama 
poeto ir nepr. Lietuvos dip
lomato Oskoro L. Mila
ši a u s prisiminimui, nuo 
kurio mirties šiemet suka
ko 30 metų. Paskaitą apie 
O. L. Milašių skaitys dr G. 
židonytė-Vėbrie- 
n ė , parašiusi apie velionį 
poetą ir jo kūrybą savo dok
torato disertaciją.

Kaip visi žinom, O. L. Mi
lašius, rašęs prancūzų kal
ba, j savo tautą grįžo tuoj 
po I-jo pas. karo, ilgesnį lai
ką buvo nepr. Lietuvos įga
liotas ministras Prancūzi
joj, į prancūzų kalbą išver
tęs nemenką pluoštą liet, 
liaudies kūrinių. Jo poetinė 
garbė ir po 30 metų neblės
ta, atvirkščiai — jo kūryba

"KALĖDOS LIETUVOJE". Po 
tokiu angliSku užrašu lapkričio 
28 d. Bostono burmistrui K. Whi- 
te atidarant Kalėdą sezoną, at
sistojo ir lietuviškais šiaudinu
kais puošta 12 pėdų eglaitė.

Tai skaučių Židinio valdybos 
didelių pastangų išdava. Eglaitė 
matoma ir iš lauko, stovi Bos
tono miesto rūmų centrinėje au 
ditorijoje ir išbus iki Kalėdų.

Šiaudinukų kursai, kuriuos 
prieš tris savaites pravedė iš 
Chicagos atkviesta instruktorė 
P. Vaitaitienė, ir kuriuos lankė 
apie 30 kursančių, šiandieną pa
rodo savo vaisių. Jiems pagamin. 
ti buvo praleista apie 1600 darbo 
valandų.

Lietuvių visuomenė kviečia
ma šią eglaitę pamatyti ir dau
giau apie ją pasiteirauti ten pat 
esančioj informacijoj, nes tik 
žmonių susidomėjimas paleng
vins kelią kitam kartui prasi
skverbti | amerikietišką visuo
menę.

Miesto savivaldybės rūmai 
yra atdari ir šeštadieniais nuo 
10:30 iki 3:30. 

Dailininkui

ADOMUI GALDIKUI
mirus, Poniai Magdalenai Galdikienei skausmo 
valandoje reiškia gilią užuojautą ir kartu liūdi

Buvęs Jo studentas
Dailininkas Alfonsas Dargis ir žmona

susilaukia vis daugiau ir 
naujų gerbėjų.

Mums Bostone poeto O. 
L. Milašiaus poezijos pa
skaitys akt. Vyt. Va
liukas, atvykęs pas mus 
su dr. G. židonyte-Vėbriene 
iš New Haveno, Conn.

Savo bičiuliams linkėda
mi giedrių Kalėdų ir laimin
gų Naujųjų Metų, iš anksto 
kviečiame sausio 17 d. kult, 
subatvakary gausiai daly
vauti.

Subatvakarių Rengėjai

BANEVIČIŲ VEDYBINĖ 
SUKAKTIS"

Inž. Vytautas ir Ada 
Anužytė Banevičiai Pa
dėkos dieną atšventė sa
vo 15 metų vedybinę su
kaktį, kurios atžymėji- 
mą jiems suruošė sukak
tuvininko motina Sofija 
Banevičienė-Vieškalnie- 
nė savo namuose, Dor- 
chestery.

Vaišėse, be kitų gimi
nių bei artimųjų, daly
vavo ir sukaktuvininko 
brolis Algirdas Banevi
čius su šeima. Seniau 
Algirdas buvo labai veik
lus lietuvių skautų eilė
se, o šiuo metu Goff- 
town, N.H. eina atsakin
gas pareigas Amerikos 
skautų vadovybėje.

Vytautas Banevičius 
elektros inžineriją ba
kalauro laipsniu baigė 
Saskatoon universitete, 
Kanadoj, po to kurįlaiką 
dirbo Toronte, vėliau, 
persikėlęs į JAV dirbo 
Clevelande ir ten univer. 
sitete įsigijo magistro 
laipsnį. Dabar jau ku
ris laikas dirba Bosto
no apylinkėje. Praeitą 
vasarą Banevičiai apsi
gyveno netoli Vytauto 
darbovietės - Westboro 
Mass., kur įsigijo gra
žią rezidenciją.

Ada ir Vytautas Bane
vičiai augina dvi dukre
les ir du sūnus, kuriuos 
stengiasi auklėti lietuviš
koj dvasioj.

Gyvendami net 40 my
lių nuo Bostono, kiekvie
ną šeštadienį atveža vai
kus įSo. Bostono lituanis
tinę mokyklą, kuo, savo 
sveikinimo žody, pasi
džiaugė inž. Česlovas 
Mickūnas.

Sukaktuvių proga se
sutės Elytės, broliukų 
Jonuko ir Pauliaus ir 
savo vardu tėvelius 
pasveikino jaunesnioji 
dukrelė Lėlė. Svečiai 
sukaktuvininkams sugie
dojo ilgiausių metų ir 
palinkėjo sėkmės toli
mesniame gyvenime, o 
mama Sofija ir patėvis 
Antanas Vieškalniai vi
sus gražiai priėmė ir 
skaniai pavaišino.

(a.ž.)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

ALT S-gos Detroito skyr. garbės nario dr. Jono Sims 5 metų mir
ties paminėjime. J. Gaižučio nuotrauka

DETROITE PAMINĖTA DR. JONO SIMS

5 METU MIRTIES SUKAKTIS
ALT S-gos Detroito 

skyriaus lapkričio 30 d. 
paminėjo a.a. dr. Jono 
Sims-Šimoliūno penkių 
metų mirties sukaktį.

10 vai. Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje sukakties 
proga už a.a. Jono sielą 
kun. Alfonsas Babonas 
atlaikė Šv. Mišias. Mišio 
se dalyvavo ALT S-gos 
Detroito skyriaus na

Dr. Jono Sims našlė poetė 
Marija Sims minėjime skaitė 
savo kūrybos.

riai, giminės, pažįstami 
ir artimieji.

12:00 Lietuvių Namuo
se įvyko paminėjimas, 
kurį atidarė ir pravedė' 
Jonas Švoba. Prie gar
bės stalo buvo pakvies
ti ir sėdėjo Jonas Švo
ba, Augustas Rimkūnas, 
našlė Marija Sims, Fe
liksas Motuzas ir Stasys 
Šimoliūnas.

Trumpą biografiją ir 
pluoštą žinių iš dr. Jo
no Sims gyvenimo papa
sakojo Stasys Šimoliū
nas. Kai kurias jo papa
sakotas žinias čia pa
kartosiu.

Dr. Jonas Sims-Šimo ■ 
liūnas buvo tikras savo 
jo gimtojo krašto Lietu
vos mylėtojas, lietuviš- 
patr iotas.

Jonas Sims gimė 1890 
m. sausio 30 d. Joniškė 
lio parapijoje, Panevė
žio aęskr. Jo tėvas Juo
zas Šimoliūnas vykda
mas antrą kart į Ameri
ką atsivežė ir savo sū-

DIRVOS RĖMĖJAI
Atsiliepdami j prašymą, 

savo auka Dirvą parėmė šie 
skaitytojai:
V. Miškinis, Toronto ••••••• 3.00 
V. Skirmuntas, Kenosha ... 1.00 
B. Muliolis, Chicago.......10.00
V. Mackus, De Kalb..........5.00
V. Girnius, Chicago..........10.00
M. Knystautas, Danbury... 10.00 
J. Preibys, Detroit...........5.00
J. Bagdonas, Woodhaven .. 15.00
K. Gečaitė, Manteno ..
J. Cinkus, Cicero......
E. Žygienė, Cleveland 

3.00
5.00
4.50

K. Palubinskas, Cleveland 5.00
J. Šiaučiūnas,Cleveland... 10.00
J. Zubrickas, Kankakee.... 5.00
A. Vitkus, Harrison.......... 5.00
G. Namikas, Windsor........ 11.00
M. Meiliūnas, Weston...... 10.00
J. Urbaitis, Toronto........ 10.00
J. Senikas, St. Jean 20.00

nų Joną, turintį vos 7 
metus. Čia Jonas baigė 
vidurinį mokslą ir tėvo 
raginamas išvyko į Lie
tuvą ten gyvenančios 
motinos ir brolių aplan
kyti. Pagyvenęs metus, 
grįžta į Ameriką ir įsto
ja į Walparaise Univer
sitetą studijuoti medici
ną. Universitetą baigė 
1916 metais ir gavo os- 
teopato-gydytojo diplo
mą. Praktiką atliko Ga- 
ry, Ind. ir iš ten persi
kėlė į Clevelandą.

Tačiau ši gydytojo - 
osteopato specialybė 
jam nepatiko ir 1921 m. 
įstojo į Kansas City Uni- 
versiteą studijuoti Op- 
tometriją. 1922 metais 
baigė gaudamas daktaro 
laipsnį ir atvyko Detroi- 
tan, kur tuoj įsijungėįvi- 
suomeninį darbą.

Po karo p.p. Sims 
tremtiniams pasiuntė 
apie 200 siuntinių ir su
darė apie 30 afidevitų į 
Ameriką atvažiuoti.

ALT S-gos Detroito 
sk. dr. Joną Sims, jam 
švenčiant 65 metų sukak
tį, išrinko skyriaus gar
bės nariu.

B. Kutkutė paskaitė minėjimo 
progai skirtų keletą eilėraščių.

Dr. Jonas Sims mirė 
1964 m. liepos 27 d. ir jo 
palaikai laikinai buvo pa
laidoti Mount Elliot kapi 
nėse. Prieš porą metų 
Maria Sims velionio pa
laikus perkėlė į Chicagą 
ir palaidojo netoli dr. 
Vinco Kudirkos pamink
lo , ant kapo pastatydama 
puošnų paminklą. Gi mi
nint šią sukaktį Marija 
Sims įamžino jį Lietuvių 
Fonde įmokėdama 100do
lerių. Vieną kitą žodį ta
rė ir jo bendradarbiai: 
Augustas Rimkūnas ir 
Feliksas Motuzas.

Poetė Marija Sims mi
nėjimo proga paskaitė ei
lėraštį, o B. Kutkutė pa
deklamavo M. Sims eilė
raštį "Neprigysiu".

Pabaigoje visi svečiai 
buvo pavaišinti ALT Są
jungos Detroito sk. ponių 
skaniais pyragaičiais ir 
kavute.

A. Grinius

• AUŠROS lit. mokyk
los Kalėdinė eglutė įvyks • 
ta gruodžio 14 d. 3 vai. 
Lietuvų Namuose. Mo
kiniai suvaidins mokyto
jos Stefos Kaunelienės 
Kalėdinį vaidinimą: 
"Svečiai iš tėvynės".

(ag)

ALT S-gos Cicero sky
rius, poatostoginiame na
rių susirinkime, padarė 
giliaprasmį nutarimą, 
pagerbti rašytoją J. Tu
mą-Vaižgantą, jo šimt
metinio gimtadienio su
kakties proga: finansuo
ti sukaktuvinį jo raštų 
leidinį, leidžiamą Chi
cagos Pedagoginio Litu
anistikos Instituto. Ne
žiūrint, kad šis užmojis 
gali kaštuoti visą eilę 
šimtinių, tvirtai apsi
spręsta reikiamą pinigų 
sumą sukelti, —institu
to vadovybę įgalinti su
kaktuvinį leidinį išleis
ti ir jį studentams pateik 
ti, kaip studijinę medžia
gą. Sukaktuviniam leidi
niui instituto vadovybė 
parinko: RIMUS IR NE
RIMUS"

Daugumas skyriaus na
rių pasisakė už gyvą rei 
kalą bazuoti — kreipti 
skyriaus veiklą daugiau į 
paramą organizuotam ir 
mokykliniam išeivijos 
jaunimui, tikslu konkre

GREETINGS and BEST WISHES

JOHN KUBACKI 
PHOTOGRAPHER

5437 Mayfield Rd. Lyndhurst, Ohio
442-2656

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

ANTHONY CARLIN C0.
230 HANNA BLDG, PR 1-3302

pigiau... geriau...
IR TIKRAI PADĖSITE SAVO ARTIMIESIEMS 

UŽSAKYDAMI DOVANŲ SIUNTINĮ PER

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2 England.
Telef. OL 739-8734

šį rudenį siūlome 3 dovanų siuntinius sudary
tus iš tokių dalykų kas labiausiai-Lietuvoje reikalin
ga ir naudinga.
RUDENINIS (1) 1969.

3 jardai vilnonės veliūro medžiagos vyriškam 
arba moteriškam paltui, 3*4 jardo puikios kostiumi
nės, angliškos vilnonės medžiagos vyriškam arba 
moteriškam kostiumui, 2 jardai crimplene medžia
gos puikiai suknelei, vyriškas arba moteriškas aukš
tos rūšies megstukas, išeiginiai nailono marškiniai, 
arba, bliuskutė, 1 p. vyriškų arba moteriškų kojinių, 
vilnonių arba nailoninių, 20 geriausios rūšies cigare
čių.
Kaina $90.00.
RUDENINIS (2) 1969.

Nailoninis itališkas, vyriškas arba moteriškas 
lietpaltis, 3>/> jardo vilnonės angliškos kostiumines 
medžiagos, 2 4 jardo vilnonės moteriškai suknelei 
medžiagos, 1 gėlėta arba su ornamentais vilnonė skar 
relė, 1 vyriškas arba moteriškas megstukas, 1 kakla
raištis arba dėžė šokoladinių saldainių, 2 šilkinės ar
ba nailoninės skarelės.
Kaina $90.00.
MAISTO SIUNTINYS 1969.

6 sv. geriausių kanadjškų miltų, įZ> sv. arbatos, 
1 sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 14 sv. pipirų, į/į sv bapkos 
lapų, Į4 sv. geriamo šokolado, 1 dėžutė nescafes, 2 sv. 
geriausių kiaulienos taukų, 1 dėžė šokoladinių sal
dainių.
Kaina $30.00.

Į kiekvieną rūbų siuntinį galima dadėti šiuos la
bai Lietuvoje naudingus ir pageidaujamus dalykus. 
Nailoniniai lietpalčiai $11.00, geriausios vilnonės ska
relės $4.50, vyriški arba moteriški megstukai $12.50, 
Parkeriai $6.00, vilnonės arba nailoninės kojinės 
$2.00, nailono marškiniai $8.00.

Taip pat, priimame užsakymus automobiliams, 
motociklams, dviračiams, televizijos aparatams, šal
dytuvams ir t.t.

Mūsų sąskaitos suteikia Jums teisę gauti mo
kesčių mokėjimo sumažinimą.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

čiai ir tiesiogiai padėti 
savam atžalynui žengti 
tautos keliu.

Sudarytas ir rašytojo 
J. Tumo - Vaižganto su
kaktuvinio leidinio finan
sų telkimo komitetas, į 
kurį įeina šie skyriaus 
nariai: St. Bikulčius, J. 
Cinkus, Z. Juškevičienė, 
Pr. Kašūba, J. Šulaitis, 
A. Trinka , Br. Vasys.

Susirinkimui pirminin
kavo pats skyriaus pir
mininkas, J. Šulaitis. Su
si r i nki mas įvyko i r minė - 
ti reikšmingi nutarimai 
padaryti ponų Šulaičių 
jaukioje rezidencijoje, 
prie židinyje liepsnojan
čios ugnies ir vaišių sta
lo, š.m. lapkričio mėn. 
14 d.

Vertinant ALT S-gos 
Cicero skyriaus veiklą, 
tenka kostatuoti, kad jų 
užmojis kreipti skyriaus 
veiklą į kultūros puose
lėjimo dirvonus, artėti 
prie savojo atžalyno ... 
yra sveikintinas. (ab)
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