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EUROPOS ATEITIS
PO VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJOS HAGOJE

Prieš savaitę šioje 
vietoje aptardami Vaka
rų Europos ateitį turė
jome konstatuoti, kad 
nors šešios Europos1 
valstybės turi bendrąją 
rinką, (kuri atnešė joms 
daug naudos ir nemažiau 
galvosūkių), josdarnepa 
darė apčiuopiamos pa
žangos į didesnę ūkinę 
ir ypač politinę vienybę. 
Net ir bendroji rinka 
yra surišta su tiek daug 
išimčių ir painių taisyk
lių, kad kartais pradedi 
abejoti jos visuotina 
nauda, nes kol kas dau
giausia iš jos pelno turė
jo ūkininkai su rezulta
tu, kad susidarė milži
niškos sviesto, cukraus 
ir kviečių atsargos, ku
rių nėra kur dėti.

Kad palaikytų tikėji
mą į tos organizacijos 
ateitį, Haagoje įvykusi 
Prancūzijos prezidento 
V. Vokietijos kanclerio 
ir Italijos, Olandijos, 
Belgijos bei Luksem- 
burgo ministerių pirmi
ninkų konferencija turė
jo padaryti kokių nors 
ūpą pakeliančių sprendi
mų. Vienas iš tokių bū
tų derybos su D. Britani
ja dėl jos įsileidimo į 
Bendrąją Rinką. Ironiš
ka, kad šiuo metu D. Bri
tanija yra mažiau suin
teresuota įstojimu negu 
bet kada anksčiau. Di
džiausia kliūtis yra jos 
žemos maisto kainos, 
kurios turėtų būti suly
gintos su Bendrąja Rin
ka, kas vestų ir prie

■MOTERIMI
IŠ VISO PASAULIO

• Popiežius Paulius VI 
palaimins Lietuvos kanki
nių koplyčią liepos 7 ar 8 
dieną. Sąryšyje su koply
čios palaiminimu bus eilė 
kitų svarbių įvykių: au
diencija pas šventąjį Tėvą, 
pamaldos už Lietuvos kan
kinius, šv. Kazimiero kole
gijos Romoje 25 metų su
kakties paminėjimas. Ta 
proga organizuojamos lie
tuvių ekskursijos į Romą. 
Atrodo, kad Romoje ta pro
ga suplauks iš visų kraštų 
rekordinis lietuvių skaičius.

• ITALIJOJE_policija saugo 
aerodromus, geležinkelio sto
tis, laikraščių leidyklas ir po
litinių partijų patalpas po to kai 
praeitą savaite Milane ir Ro
moje nuo teroristų bombų žuvo 
14 asmenų ir buvo sužeista dau
giau nei 100. Visame krašte už^ 
drausti politiniai susirinkimai, 
o darbininkų unijos atšaufe pla
nuotus streikus.

• SOVIETŲ du atstovai grį
žo iš Pekino, petraukus jau mė
nuo laiko vedamus su kinais pa
sitarimus dėl pasienio. Maskva 
nieko nesako, kada atstovai at
gal grįš į Pekiną ir nežinia, 
ar iš viso grįš.

• JAPONIJOS premjeras Ša
to pareiškė, kad turįs vilties, 
jog netrukus tarp Japonijos ir 
kom. Kinijos bus atnaujinti pa
sitarimai.

• ANGLUA atitraukia savo 
kariuomenę iš dviejų savo ka
rinių bazių Libijoje, kuriose bu 
vo 1700 karių ir jų šeimos na
rių. Pirmadienį prasidėjo pa
sitarimai tarp JAV ir Libijos 
vyriausybės dėl likvidavimo 
amerikiečių aviacijos bazių.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

britų pramonės gaminių 
pabrangimo, nes turėtų 
būti pakeltas atlygini
mas ir jos darbinin
kams.

Galimas daiktas, kad 
toji aplinkybė prisidėjo 
prie prezidento Pompi- 
dou sutikimo rimtai de
rėtis su D. Britanija. 
Iš pradžių jis davė su
prasti, kad derybos galė
tų prasidėti sekančių 
metų pabaigoje, tačiau 
kanclerio Brandto ir ki
tų ministerių pirmininkų 
spaudžiamas, Pompidou 
sutiko su birželio 1 d. ter- 
minu. Ministeriai pir
mininkai aiškino, jog jie 
turi turėti terminą, kad 
patenkinus savo kraštų 
viešąją nuomonę. Tuo 
pačiu argumentu remda
masis Pompidou atsi
sakė tą terminą įrašyti 
į baigiamąjį konferenci
jos komunikatą. Jame 
terminas iš tikro nebuvo 
minėtas, tačiau Prancū
zijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Schumanas jįpa- 
tvirtino savo spaudos 
konferencijoje.

Pompidou nenorėjo 
viešai atsisakyti nuo de 
Gaulle politikos — domi
nuoti Vakarų Europoje, 
nes šiuo metu prancū
zai yra labai išsigandę 
vokiečių, 
monės konkurencija yra 
įžūlesnė negu amerikie
čių" — neseniai rašė Pa 
ryžiaus ūkinis laikraštis 
'Les Echos'. "Nejaugi 
vokiečių ūkis jiems at
neš pergalė, kurios jie 
negalėjo laimėti gink
lais?" — klausinėjo Le 
Monde. Vokiečių mar
kė yra "kietesnė už auk
są ir dolerį" — konsta
tavo Le Nouvel Obser- 
vateur.

"Nepraeis nė trys mė
nesiai, kai Brandtas 
Kremliuje pasirašys ne
puolimo paktą ir tuo pra
dės ilgąjį žygį į Vokieti
jos suvienijimą".— būkš- 
tavo dešinioji "L'Auro- 
re", nes Vakarų ir Ry
tų Vokietijų sujungtas 
ūkinis pajėgumas tris 
kartus viršys prancūzų.

Iš kitos pusės, vienin
telis kelias sulaikyti nuo 
Vokietijos susijungimo, 
jei su tuo sutaptų ir sovie

vių visuomenei rūpinasi 
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Vokiečių pra- valdyba. Parodai išstatyti
Chicagoje ALT valdyba yra 
numačiusi sudaryti specia
lų komitetą.

• Teodoras Blinstrubas, 
ALT valdybos vicepirminin-

tų interesai, yra galimai 
daugiau susieti Vakarų 
Vokietiją su likusia Vaka
rų Europa. Todėl Pom
pidou nusileido, juo la
biau, kad vokiečiai pada
rė ir iš savo pusės nuo
laidų. Jie pažadėjo iki 
šių metų sutarti dėl to
limesnio Bendrosios Rin
kos žemės ūkio finansavi 
mo, iš kurio iki šiol dau
giausiai naudos turėjo 
prancūzų ūkininkai.

• Amerikos Lietuviu Ta
rybos paskirta komisija, 
kurią sudarė ALT valdybos 
nariai Emilija Vilimaitė, 
dr. Vladas Šimaitis ir dr. 
Jonas Valaitis, dalyvaujant 
Lietuvių Tautos genocido 
parodai rengti komisijos na
riams dail. Z. Kolbai, J. 
Karkliniui, L. Prapuoleniui 
ir J. Jasaičiui, patikrino ir 
perėmė ALT žinion Lietu
vių Tautos genocido paro
dos eksponatus ir kitą in
ventorių.

Genocido parodai rengti 
komisija (dail. Z. Kolba, 
dail. prof. A. Varnas, L. 
Prapuolenis, D. Valėnas, J. 
Karklinis, J. Skorubskas ir 
J. Jasaitis) darbą užbaigė 
parodą parengdami išstaty
mui. Parodos eksponatai su
pakuoti specialiai pritaikin
tose dėžėse ir paruošti tran- 
sportacijai. Parodos išsta
tymui amerikiečių ir lietu

kas, dalyvavo Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto seime, New Yorke, 
atstovaudamas ALI1 valdy
bą.

Šia proga T. Blinstrubas 
turėjo progos plačiau išsi
kalbėti su Vliko veikėjais 
Lietuvos laisvinimo darbo 
ir kitais klausimais. T. 
Blinstrubas jau senai daly
vauja ALT ir Lietuvių Ben
druomenės veikloje, taip 
pat yra Lietuvių Tautinės 
Sąjungos pirmininkas ir 
JAV Lietuvių Bendruome
nės Tarybos narys.

• Dr. Jonas Valaitis, ALT 
v a 1 dybos vicepirmininkas, 
paruošė projektą fondo Lie
tuvos laisvinimo darbui lė
šoms užtikrinti. Dr. J. Va
laitis, į ALT valdybą įsi
jungęs po dr. P. Grigaičio

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto seimo, {vykusio gruodžio 6-7 d. New Yorke, prezidiumas.
Kalba prezidiumo pirmininkas T. Blinstrubas. Salia sėdi prezidiumo nariai J. Vasys ir dr. J. Valaitis. 

L. Tamošaičio nuotrauka

V IŠ VLIKO SEIMO NEW YORKE.
Vyriausio Lietuvos Iš

laisvinimo Komiteto 
seimas įvyko š.m. gruo
džio 6-7 dienomis, New 
Yorker viešbutyje, New 
Yorke. Seimą atidarė 
ir įžanginį žodį pasakė 
pirm. dr. J.K. Valiūnas 
ir į prezidiumą pakvietė 
Amerikos Lietuvių Ta
rybos vicepirmininką ir 
ALTS-gos pirm. Teodo
rą Blinstrubą — pirmi
ninku, dr. Joną Valaitį 
ir inž. Joną Vašį.

Seimą pradedant buvo 
prisimintas neseniai mi
ręs paskutinis nepriklau
somos Lietuvos prezi
dentas Antanas Stulgins
kis ir visi kiti kovoju
sieji ir žuvusieji už Lie
tuvą. VLIKo Tarybos 
pirm. dr. B. Radziva- 
apie praeitų metų tary
bos veiklą pranešime 
atkreipė dėmesį, kad

"VLIKo Taryba 1969 
m. vasario 1 d. priėmė 
išvadas pavergtųjų ir 
laisvųjų lietuvių bendra
vimo klausimu: Paverg
toje tėvynėje esantieji 
ir laisvame pasaulyje gy
venantieji lietuviai yra 
reikalingi tarpusavio 
ryšio, nes vienų su ki
tais bendravimas stipri
na ištvermę, Lietuvos 
valstybingumo idėją, iš 
priespaudos išsivadavi
mo ryžtą ir padeda išlai
kyti dvasinę, kultūrinę 
bei tautinę tapatybę.

mirties, darbais ir sumany
mais aktyviai reiškiasi 
ALT veikloje.

EMILIJA ČEKIENĖ

Abišalio bendravimo 
kliūtys yra Sovietų Sąjun
gos klasta ir smurtu Lie
tuvai primestoji irtebe- 
tęsiama okupacija. Oku
pantas įvairiais būdais 
trukdo natūralią abipusę 
dvasinių, kultūrinių ir 
tautinių vertybių apykai
tą ir stengiasi lietuvių 
bendravimą išnaudoti sa
vo kėslams: 1) pripratin
ti pavergtąjį ir laisvąjį 
lietuvį prie Sovietų Sąjun
gos jėga Lietuvoje su
darytos dabartinės poli
tinės padėties, 2) kelti 
laisvuose lietuviuose tar
pusavio nesantaiką, 3) 
mažinti lietuvių tautos iš 
prievartos išsivadavimo 
pastangas bei ryžtą ir 4) 
siekti tarptautinio Lietu
vos aneksijos pripažini
mo.

Pavienių asmenų ar 
grupių kelionės į Lietuvą 
ir iš Lietuvos į laisvąjį 
pasaulį yra tvarkomos 
okupanto ir slepia tas pa
čias okupanto užmačias, 
yra jo mėginamos panau 
doti savo kėslams, todėl 
Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto Ta
ryba prašo laisvuosius 
lietuvius neprarasti 
budrumo ir laikytis at
sargumo, kad neapdai
rūs veiksmai nepatarnau - 
tų okupanto siekiams".

Be to. Tarybos pirm, 
dr. B. Radzivanas pa
brėžė visos Tarybos na 
rių ir VLIKo valdybos 
nuoširdų bendradarbia

vimą siekiant to paties 
tikslo — Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo.

VLIKo valdybos vardu 
pranešimą apie 1969 me
tų veiklą padarė vicep. 
dr. B. Nemickas, kuris 
išvardinęs visus šiais 
metais Vliko ruoštus 
simpoziumus, pastangas 
įtraukti jaunimą, VLIKo 
pirmininko keliones ir jų 
sėkmingumą veiklos at
veju, taip pat visų VLIKo 
va’dybos narių keliones 
su paskaitomis itin pa
žymėjo, kad

"Valdybos veikla Lie
tuvos laisvinimo bare 
ėjo dviemis kryptimis: 
(a) į pačius lietuvius (pa 
vergtuosius ir laisvuo
sius), kad jų pakanta pa
galėtų, ryžtis stipruotų 
ir įstanga augtų Lietuvos 
laisvės kovai, ir (b)įsve- 
timuosius, kad jų domė- 
sys Lietuvos laisvės by
la nesiliautų, o palanku
mas jai didėtų.

Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto Val
dyba, kad darbas būtų 
sėkmingesnis, stengėsi 
savo žygius Lietuvos 
laisvinimo bare derinti 
su kitų lietuviškųjų ins
titucijų ir organizacijų 
(Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės, 
Amerikos Lietuvių Ta
rybos, Lietuvos Laisvės 
Komiteto, Jungtinių Ame 
rikos Valstybių Lietuvių 
Bendruomenės ir kt.) 
vykdomais Lietuvos lais 
vinimo darbe juto šių ins
titucijų ir organizacijų 
pagalbos ranką. Bendra
darbiavimas su jomis, iš
skyrus vieną antrą atve
jį, nuoširdus ir sklan
dus.

Vliko Valdyba, pade
dama Politinės ir Tei
sių Komisijos, yra pa
ruošusi. Europos sau
gumo reikalu memoran
dumą, iškeliantį Lietu
vos laisvės reikalą. Šis 
dokumentas numatomas 
įteikti Jungtinių Ameri
kos Valstybių Preziden
tui event. ir Vakarų Eu-

(Nukelta į 4 psl.)

KAIRĖJE: VLIKoseimo,įvy
kusio gruodžio 6-7 d. New Yor
ke, dalyviai.

L. Tamošaičio nuotrauka
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Z-----------------
LINKSMŲ KALĖDŲ,

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 1970 METŲ 

visiems mudviejų bičiuliams.

Alė ir Stasys Santvarai

-----------------------------------------------

NUOTAIKINGŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

ir

GERIAUSIŲ 1970 N. METŲ 

draugams, bičiuliams ir pažįstamiems 

linki

A. E. ir G. Griauzdės
So. Boston, Mass.

Mielus Draugus Bičiulius ir vilos 

AUDRONE Cape Cod svečius va

sarotojus sveikiname su KALĖDŲ 

ŠVENTĖMIS ir visiems linkime lai

mingų NAUJŲJŲ 1970 METŲ.

Marija ir Eduardas Jansonai 
Bostonas ir Cape Cod

Zl
Miami Lietuvių Piliečių Klubas, 

3655 No. West 34 Street, Miami, Flo

rida, sveikina visus lietuvius sulaukti 

sveikiems ŠV. KALĖDAS ir NAUJUS 

METUS!

Valdyba ir Direktoriai

/Į
Mūsų maloniems klientams linkime 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ
•ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

S. ir J. Jazbučiai, 
MARY ANNETTE MOTEL 

Miami Beach, Florida, 8910 Collins Avė.

■ laiškai Dirvai
KELETĄ PASTABU DĖL KUNIGŲ

TRAGEDIJOS...
Iškart su šypsniu priėmiau p. 

G.E. Kazokienės atsakymą (Dir
va, 1969 lapkr. mėn. 26d.){ma
no straipsnelį "Lietuviškųkuni
gų tragedija", tilpusį jos vyro 
V. Kazoko redaguojamame "Mū
sų Pastogės" laikraštyje. O nu
stebau ne dėl autorės straipsnio 
turinio, bet todėl, kad jos at
sakymas nebegalėjo tilpti Mūsų 
Pastogėje. Tai savotiškas ku- 
rijozas. Galbūt mes dabar kuk
liau kalbėsime ir apie spaudos 
laisvę.

Kadangi Dirvos skaitytojams 
autorė skyrė aiškinimą, todėl ir 
aš jaučiu pareigą savo paaiški
nimus patiekti tame pačiame 
Dirvos laikraštyje.

Turiu prisipažinti, kad p. Ka
zokienės mano straipsnio aiš
kinime yra nemažai elementarių 
klaidų. Jas visas išnagrinėti — 
neįmanoma; susidarytų ilgoka 
aiškinimų litanija. Tad ten- 
kinsiuosi tik kai kuriais patiks
linimais.

1. Autorė buvo "apstulbusi" 
dėl mano pasakymo, jog lietu
vių bendruomenė yra kalta dėl 
"geresnio gyvenimo" sąlygų ne- 
sudarymo lietuviams kunigams. 
Toks mano teigimas nėra iš pirš
to išlaužtas, jei autorė būtųatsi- 
minusi, kad "lietuviųbendruome
nės" sąvokon įeina ir lietuviš
kos parapijos, bei jų klebonai. 
Pagaliau būtų buvę autorei dar 
aiškiau, jei ji mano "geresnio 
gyvenimo" sąvokos nebūtų Pa
ti susiaurinusi į sampratą, jog 
"geresnį gyvenimą" tesudaro tik 
pilna lėkštė sriubos ir minkšta 
lova. Visai ne, tamstele. Man į 
"geresnio gyvenimo” sampratą 
įeina daug pilnesnis gyvenimas; 
apjungiąs ir materialinį ir dva
sinį gyvenimą.

2. Visdėlto, autorė nusikalto 
daugiausia ne dėl "geresnio gy
venimo" sąvokos blogo aiškini
mo, o bendrai dėl kalbėjimo 
apie... kitą planetą. Manding, 
autorei buvo žinma, ir tai pa
brėžiau net savo straipsnyje, 
kad aš tebekalbėjau tik apie 
JAV-bių, o ne apie Australijos 
lietuvių kunigų tragediją. Dabar 
išėjo "funny" dalykas. Autorė 
taisydama mano straipsnį, kal
ba ne apie to krašto kunigus, o 
apie savo gyvenamojo. Autorė 
sutiks, kad vienam kalbant apie 
mėnulį, o kitam apie Marsą su
sikalbėti niekados nepavyks. Už 
tat ir mano bandymas visa ati
taisyti ką autorė prirašė -- ne
įmanoma ir visiškai beprasmiš
ka. Sakykime, ji teigia, kad "jo
kiam kunigui nereikėjo eiti į fab
riką užsidirbti duonos..." Argi? 
Aš žinau du kunigus Chicagoje, 
kurie dirbo fabrike ir kuriems 
aš asmeniškai rūpinausi socia
linio draudimo pensijų gavimu. 
Profesinė paslaptis neleidžia mi
nėti tų kunigų pavardžių. Ta
čiau, Miela Ponia, nevertėtų 
daryti tokio teigimo, nežinant 
padėties krašte apie kurį a š 
rašiau. Jokiu būdu tai netvirti
nau apie Jūsų gyvenamojo kraš
to kunigų padėtj. Tad kodėl ir 
su kokiu pagrindu Jūs kišatės į 
mano gyvenamojo krašto rei
kalus?

3. Autorė, atsakydama į ma
no straipsnį, o turėdama min
tyje savo gyvenamojo krašto 
lietuvių kunigų padėtį, privėlė 
ir daugiau netikslumų. Kaip sa
kiau, į visus neverta nė atsaky
ti. Tik,..

4. Ir vėl netikslumas — jau 
kalbant ne apie kunigų, o mūsų 
visų padėtį. Paminėsiu vieną 
mažytį pavyzdį iš savo patir
ties. Autorė teigia: "Nė vie
nam profesionalui lietuvių bend
ruomenės vadovybė nėra padė
jusi nei pabaigti studijų, nei 
įsigyti darbo ar profesijos įran
kių..." Ir vėl norėtųsi linkėti, 
kad autorė nesikištų, arba bent 
nedarytų absurdiškų tvirtinimų, 
kalbėdama apie mano gyvena
mo krašto lietuvio bendruome
nę. Faktas — lietuvių bend
ruomenė padėjo studijuojam 
tiems. Ir aš pats asmeniš
kai esu gavęs dvi stipendi
jas iš lietuvių bendruomenės 
be kurių būčiau negalėjęs baig
ti studijų. O tokių stipendijų ga
vo ir daugiau studentų — ne tik 
aš vienas. Taigi prašau, Ponia, 
nemaišykite bent geografinių 
kraštų, jei jau norite maišyti 
faktus.

5. Autorė manęs klausia kuo

remdamasis aš tvirtinau, jog 
lietuviai kunigai yra vadinama 
"viena veikliausių grupių". At
sakymas paprastas: paimkite tik 
dviejų didžiausių mūsų jaunimo 
organizacijų — skautų ir atei
tininkų — istorijas, pavarty
kite ir atrasite kunigų įnašą. 
O kur dar mūsų kunigai - li
teratai? visuomenininkai? po
litikai? geradariai? Taip: pa
imkite ir palyginkite kunigų 
įnašą Lietuvoje, tremtyje ir 
išeivijoje ir pamatysite apie 
ką aš kalbu, tvirtindamas, kad 
kunigų veikimas čia sumažėjo,

6. Labai gaila, kad autorė 
savo išvedžiojimus bedaryda
ma, padarė ir keletą įžeidžian
čių tvirtinimų už kuriuos aš, 
kaip lietuvių bendruomenės na
rys, turėčiau tų profesijų žmo 
nes atsiprašyti. Ji teigia, kad 
"mūsų virš dvidešimts metų 
emigracija tai buvo lyg koks 
gyvenimo malūnas kuris iš- 
vėtė ir sumalė kiekvieną 
pagal savo jo tikrą 
vertę" (pabraukimas — ma
no, citatos kalba — autorės). 
Išeitų, kad mes neturėjome ge
ros nei karininkijos, nei teisi
ninkų, nei mokytojų, nes dau
guma šitų profesijų žmonių bu
vo tikrai naujo gyvenimo "iš
vėtyti ir sumalti". Taigi: aš 
atsiprašau tų užgautųjų, kuriuos 
autorė taip negailestingai nu
teisė ir pasodino į jų tikrą vie
tą. Argi nebūtų gražu, jei au
torė "vėtymą ir mėtymą" palik
tų ateities teismui?

7. Gaila, kad autorė savo 
paskutiniuoju sakiniu nužemi 
no ir mūsų kunigiją, kuri anot 
jos "kunigus mes matome... 
gimtadienių, vardadienių ar 
šiaip kokių iškilmių reprezen
taciniuose suoluose, ypač kur 
daromos organizacijų ar bend
ruomenės institucijų nuotrau
kos" Žinoma, čia autorė tei
gia, kad kunigai tesugeba tik 
nusifotografuoti iškilminguose 
parengimuose, o kitur mes jų 
nematome. Taip nėra. Nors 
šiandien veikėjų kunigų ir ma
žiau turime, bet vistiek jų dar 
sutinkame ir kitur netik iškil
mingų parengimų fotografijose. 
Tai liudija visas mūsų gyveni
mas.

Apskritai, galbūt, Mūsų Pas
togės vyr. redaktorius, auto
rės vyras ir turėjo racijos at
sisakydamas dėti savo žmonos 
savotiškus, niekuo, nepagrįs
tus, išvedžiojimus dėl mūsų ku
nigų tragedijos, nes čia minė
tasis autorės straipsnis niekam 
nepasitarnavo.

Jonas Šoliūnas

• Lietuviai saleziečiai, 
tikslu sukurti Italijoj tvir
tesnį religiniai kultūrinį 
veikimo centrą, užpirko Ro
moj žemės sklypą su pasta
tu, kur toks centras galėtų 
tuoj pradėti veikti ir vys
tytis. Jame galės tilpti ben- 
drabutis-mokykla, lietuviš
kos spaudos biuras, spau
dos bei radijo apaštalavimo 
skyrius. Visa nuosavybė 
kainuoja 125,000 dolerių.

Šias jų pastangas suprato 
ir konkrečiai parėmė Vy
riausiasis Saleziečių Ekono- 
matas, kardinolas A. Samo- 
rė ir nemažas skaičius dos
nių tautiečių. Bet dar lieka 
daug skolų, tad geraširdžių 
lietuvių paremti aukomis, 
siunčiant šiuo adresu: Li- 
tuani Don Bosco, Via Co- 
lonna 2, 00044 Frascati — 
Roma, Italia.

Zl
Širdingai sveikiname visus kolegas, 

bičiulius ir pažįstamus
KALĖDŲ ŠVENČIŲ

ir
NAUJŲJŲ METŲ 

proga linkėdami visokeriopos palai
mos ir sėkmės bei giedros per šventes 
ir ateinančių dienų grandinėje.

Bronius ir Aga Tiškai

Savo bičiulius ir pažįstamus nuo
širdžiai sveikiname

ŠV. KALĖDŲ 
ir

NAUJŲJŲ METŲ
proga ir linkime šviesios laimės asme
niniame gyvenime bei ištvermės dar
buose Lietuvos laisvei.

Edą ir Vilius Bražėnai
Watertown, Connecticut

P. S. Šiuo būdu sveikindami siekiame 
tuo pačiu paremti lietuvišką 
spaudą.

Linkiu visiems 

LINKSMŲ KALĖDŲ
•ir 

LAIMINGŲ
1970 METŲ!

Geriausia Kalėdoms dovana 
- naujas R. Spalio romanas 
REZISTENCIJA
DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103
Siunčiu..........dol. pinigais/čekiu, už kuriuos prašau atsiųsti:

............. egz. R. Spalio romaną "Rezistencija" 
Kaina 6 dol.

Mano adresas: ..........................................................................
(pavardė ir vardas)

(namo numeris ir gatvė)

(miestas ir valstybė, zip Nr.)
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ARTĖJANT KALĖDŲ ŠVENTĖMS
Kristaus gimimo švenčių progą naudoju su di

deliu malonumu visiems lietuviams pareikšti mano 
geriausius linkėjimus.

Šio laiko kaikurių tikinčiųjų dvasiniame sąmi- 
šyje norisi klausti, ar Kristaus gimimo šventė vi
siems bus tokia pat prasminga, jautriai maloni kaip 
iki šiol. Kai audrų debesys kelioms dienoms pa
slepia nuo mūsų akių saulę ir žydrias erdves, at
rodo kad už debesų jų visai nebeliko. Tačiau vos 
debesys prakrinka ar kai pakylame virš jų, vėl 
pamatome saulę, giedrią erdvę — tas pačias ir sa
vo vietoje.

Mūsų Bažnyčios gyvenimo neesminiuose pasi
keitimuose dalis tikinčiųjų taip pasimetė, kad ir sa
vo kalbose ir ilgesyje yra aiškiai praradę nekin
tančių tiesų kelią. Neseniai pasibaigusioje konferen
cijoje Amerikos vyskupai, įvairiuose kituose kraš
tuose eilė patyrusių kunigų ir pasauliečių visus kvie
čia susitelkimo ir maldos keliu grįžti Kristaus ti
kintiesiems deramon tvarkon ir ramybėn. Lietuviai 
galime pagrįstai džiaugtis, kad peiktinų iškrypimų 
doktrinoje ar elgesyje mūsų tarpe pasitaiko mažiau 
negu kitų tarpe. Kristus, jo žodžiai, jo malonių pa
likti šaltiniai ir mūsų santykiavimo su Dievu pa
grindiniai būdai yra visada tie patys. Žmonės, jų 
nuomonės, nuotaikos yra trumpalaikiai. Jie tene- 
sudrumsčia ir tenesuklaidina mūsų protų nei šir
džių. Virš visokių laiko nuotaikų, ar net ir klaidų, 
švęskime Kristaus gimimo šventę amžino Dievo ir 
amžinų jo tiesų šviesoje. Gyvu tikėjimu, pagal jį 
gyvenimu ir karšta malda būkime su Kristum — tie
sos ir ramybės davėju.

Visiems nuoširdžiai linkiu Dievo palaima,švie
sa ir paguoda gausių švenčių.

Vysk. V. Brizgys

Žvelgdami į mūsų 
sporto organizacinį ir 
varžybinį veikimą, ne
daug rasime asmenų, 
kurie ištisą savo gyveni
mą sieja su fizinio lavi
nimo plėtimu, sporto or
ganizacinio kelio tiesi
mu, patys asmeniškai įsi 
jungdami į varžybinęsri
tį, lygiagrečiai ir su ne- 
mažesnio uolumu reikš- 
damiesi ir sportinėje 
spaudoje.

Lietuvos sporto pra
eitį nepriklausomoje

Sukaktuvininkas Br. Ketura
kis 1946 metais.

Lietuvoje ir dabartinis 
jo atsikūrimas išeivi
joje yra artimai suriš
tas su nenuilstančiu šios 
šakos veikėju Bronium 
Keturakių. Jo pirmasis 
varžybinis iškilimas 
1926 m. LFLS (Lietuvos 
Fizinio Lavinimosi S- 
goje) šuoly į aukštį, kur 
laimėtojo diplome buvo 
parašas ir tautos didvy
rio, lakūno Stepono Da
riaus, kaip S-gos pirmi
ninko, buvo kertiniu pas
katų atsiduoti sportui ir 
gilesniam bei plates
niam jo pažinimui. Tuo
laikinė visų sporto pada
linių kūrimosi našta gu
lė ant valdybos narių pe
čių. Bet jų darbštumas, 
tolimesnės perspekty
vos siekimai ir nuošir
dus bendravimas su 
sportininkais juos įtrau
kiant įdarbą, rado, at
garsį platesnėje visuo
menėje. Tai buvo pir
mieji stiprūs daigai mū
sų sporto dirvoje, o jų 
derliaus aruode užtinka
me ir Broniaus Ketura
kio vardą, nūdien įkopu

sį į pilną 60-metį.
Baigęs 1930 Vyt. Di

džiojo metais P.L.P. Ka
ro Mokyklą ir Čia pat 5 
p. D.L.K. Kęstučio pulke 
pradėjęs karinę tarny
bą, jis gauna gausų skai
čių karių sportiniam 
mokymui, vėliau įvai
rius kursus pulko pus
karininkiams, S-gos sli
dininkams, greta to, pats 
tobulinasi karininkų 
bendro fizinio lavinimo 
si apmokyme ir žiemos 
sprto slidžių srity (šve
dų vyr. ltn. Wemming 
instruktorius). Dėl savo 
darbštumo, kietos ir 
sportiniams siekiams 
reikalaujamos draus
mės bei sociališkai jam 
būdingos laikysenos Bro. 
nius Keturakis, įsigyja 
gerą vardą pulke, sporto 
sluoksniuose ir K.K. Rū
mų vadovybėje.

Su pik. ltn.Kazitėnuir 
garsiuoju mūsų rekordis - 
tu Vladu Bakūnu praside 
da gilioji vaga lengvo
sios atletikos S-goje, kai 
pirmą kartą mūsų kraš
to sporto istorijoje iš
rūpinamas lengvosios 
atletikos treneris, veng
ras. Dr. Antai Magdinerz 
(1935 m.).

Bronių Keturakį ma
tome Lietuvos valstybės 
rinktinės dalyviu prieš 
Latviją, Estiją, Pabal- 
tės Studentų Olimpiado
se (S.E.L.L.), Kaunas - 
Klaipėda - Tilžė — ke
turių miestų rinktinėse, 
Lietuvos rekordininkų 
sąraše (Olimpinė esta
fetė) ir spaudos darbe 
(Karys, Sporto Tribū
na, Sportas ir kt.)

Tremties ir išeivijos 
laikotarpio fizinio lavi
nimo darbas ankštai ri- 
šasi su aktyvia Bro
niaus Keturakio talka. 
Spauda, o ypač Lietuvių 
Enciklopedija turi nema
žai jo straipsnių. Asme
ninė bibliotekėlė lengvo- 
sio atletikos ir jos is
torijos klausimais; žie
mos sporto šakų pažini
mas; olimpiadų raida ir 
tarptautinių sporto di
džiųjų institucijų veiki
mas, įskaitant naujausią 
literatūrą apie pasieki
mus ir pažangą moder
nioje treniruotėje (leng
voji atletika, futbolas, 
slidinėjimas), prieaug
lio auklėjimo ir fizinio 
lavinimosi paruošimo 
problemos, — visa tai 
įeina į kasdieninį Bro
niaus Keturakio lektū-

rą ir jo gilesnį visų spor
to šaltinių pažinimą.

Broniui Keturakiui, 
žingsniuojant 60-ties m. 
keliais, linkime dar stip 
rios ištvermės ir dar
bingumo, nes prieauglis

reikalauja ypatingos tal
kos visuose sporto plo
tuose. Visuomenė ir jos 
organizaciniai sambū
riai mokės darbščiuo- 
sius įvertinti.

(bd)

Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona, ministeris 
pirmininkas gen. Černius ir vyriausybės nariai prezidentūros balkone 
Vilniaus grįžimo iškilmių dieną.

ŠIS BEI TAS
• Didžiai gėrimės L. Enciklopedijos ištesėjimu ligi pabaigos. 

Didžiulis kultūros paminklas, liudijąs ne tik mūsų tautos dvasinių 
vertybių išteklius, bet ir dabartinių politinių išeivių, pabėgėlių 
nuo bolševizmo, neeilinį pajėgumą. Ir čia iškyla nepriklausomybės 
laikmečio, tokio trumpo, bet našiai veržlaus - pasigėrėtina pa
žanga: tųjų laisvės metų mūsų mokslinis išsiugdymas įgalino šian
dien tokios apimties darbą įvykdyti. Čia sykiu rišasi ir knygnešių 
epocha, kuri įdiegė lietuviui meilę savai knygai bei mokslui, čia ir 
nuopelnai savanorių kareivėlių, beviltiškose aplinkybėse ryžtingai 
ir nepalaužiama drąsa stojusių kovoti už savos žemės ir kultūros 
laisvę. Taip mes, dabartinė karta, naudojamės tuo vertingu, krauju 
ir aukomis apšlakstytu palikimu. Ir LE išleidimas parodo, kad te
besame verti savo garbingų pirmatakų iškeltos vėliavos. Tokioje 
istorinėje pakopoje J. Kapočius ir jo talkininkai atnešė savo tautai 
didžio dvasinio derliaus vainiką.

• šia proga J. Džiugelis (Draugas), visai teigiamai LE vertin
damas, kreipia akį ir J kai kuriuos netobulumus, ypač vieną kitą 
praeities įvykių interpretaciją, kurios ateityje būtų dar taisytinos. 
Apie Lietuvos valstybės pradžią, apie priešmindauginius ir Min
daugo laikus, Vyteni ir Gediminą bei kai ką daugiau — vis dar ne
turime pakankamai aiškios nuosavos nuomonės. Mes trokštame sa
vos istoriografijos. Daugelį išvadų tebedarome remdamiesi vien 
svetimais šaltiniais, kurie yra šališki savo pusėn. Tartum vis dar 
savo galva mažiau pasitikime, o svetimojo žodį imame grynu pini
gu. Pasak J. Džiugeli, mes vis "dar šventai tikime, kad neapykan
tos pilni rusų metraščiai yra be prasimanymų" (pvz. Gediminą vis 
dar vadiname "arklininku", nes taip savais politiniais sumetimais 
parašė kažkada rusų metraštis): "neišsivaduojame rusiškosios is
torijos teigimo dėl vad. mūsų ekspansijos Į Rytus, kai iš esmės tai 
buvo dažnai rytinių galindų... įglaudimas f savo valstybę".

• Tuo pačiu ruožtu norisi iškelti panašų mūsų pasidavimą 
svetimoms versijoms apie dar daugeliui mūsų atmenamą netolimą 
praeitį. Tai Vilniaus temų įvairiai surizgęs ir sunkokai išbrenda
mas labirintas. Bet čia vis viena — mūsų, ne kieno kito, pati pir
moji pareiga. Kad anksčiau apie Vilnių daugiausia svetimieji yra 
visa ko prirašę, tai suprantama. Bet šiandien mes jau nebesame 
tie 19 a. užuiti baudžiauninkai, tad netik privalome, bet ir galime 
gyviau savo sostinės klausimais domėtis, rašyti, nagrinėti, ginčy
tis. Vilniaus K.L. s-gai būtų prievolė tai ryškiau skatinti: spaudoje 
skelbti tyrinėtinus klausimus, mokslininkams siūlyti temas, telkti 
medžiagą, provokuoti daugiau raštų, grožinės literatūros, atsimi
nimų (atskirų vietovių, draugijų, įvykių etc.), planingai kasmet pa
teikti ką nors naujo visuomenei -- mokslo ar publicistikos knygą, 
parodą, literatūros vakarą ar vaidinimą, turiningesnį paminėjimą. 
Turime gana dar gausiai mokslo, spaudos bei meno žmonių, tik rei
kia gyvenusio budrumo ir aiškesnio akstino konkretiems žygiams. 
Jei gali būti romano bei novelės premijos, partizanų, moterų arba 
humoro premija, argi nebūtų mecenato mūsų nepalyginamai žvaigž
de — Vilniui pagerbti? Vilniaus s-gai bereikia tik veiksmingiau pa
kurstyti, tik duoti paskatos, o darbus atliks kiti. Galima kviestis tal
kon kitas draugijas, ir vargu kuri atsisakytų, nes Vilnius — mūsų 
visų meilės ir garbės viršūnė!

PAGERBĖ BALFO RĖMĖJĄ J. F. GRIBAUSKĄ
Balzeko lietuvių kultūros muziejus Chicagoje, 4012 Archer Avė. 

išpuoštas gražiais lietuviškais kalėdiniais motyvais papuošalais, o 
pirmame aukšte stovi gražiai papuošta lietuviškais Šiaudinukais eg
laitė. Ypač svetimtaučiai, atsilankę i muziejų, labai domisi lietuviš
kais eglaitės papuošimais ir nuolat tuo reikalu klausinėja muziejaus 
tarnautojus. Eglaitės papuošimai padaryti Uršulės Astrauskienės, 
gyv. Grand Rapids, Mich. Nuotraukoje prie eglutės stovi birutinin
kės Leokadija Dainauskiępė ir Morta Babickienė, padėjusios papuoš
ti eglaitę. J. Kasakaičio nuotrauka

Zl
Dr. STEPAS ir dr. GIEDRE MATAI

sveikina visus savo draugus ir pažįsta

• štai, sukako 30 metų, kai teisėta Lietuvos valdžia grįžo vėl 
ten ir Gedimino bokšte iškėlė trispalvę. O kodėl maža mūsų perio
dikoj priminimų apie tą jaudinanti momentą, vos vienas kitas žodis, 
lyg valdiška pareiga išspaustas. Vilniečiai galėjo kas antras, kas 
dešimtas savo bent trumpus Įspūdžius paskelbti: kaip ilgėjosi lais
vės, kokių skriaudų iškentė, kaip pasitiko saviškius... Asmeniški 
aprašai su detalėm išryškina faktus, įspaudžia nepamirštamus 
vaizdus. Irgi mes, kurie ilgai giedojome, kad nenurimsime, argi 
nepergyvenome tuomet ypatingo jausmo -- tad kodėl dabar neatžy
mime sukakties spalvingesniais žodžiais, prasmingesniais mos
tais? Ar tenkinsimės vis dar tik lenkų politikų, karių, žurnalistų 
memuarais apie Vilnių, lyg tas miestas nėra mūsų pačių širdies 
centre, lyg mes patys nesugebame plunksnos valdyti? Manau, kiek 
vienas organizacinis vienetas privalėtų kasmet bent kokį žygį at
likti, bent kokiu ypatingesniu gestu atsigrįžti į savo mieląją, isto
rinių brangenybių kupiną, per ilgus amžius mums gyvybę ir garbę 
nešančią sostinę. "Tenudžiūsta mano dešinė, jei savo tėvų protėvių 
šventvietę užmirščiau, nuo jos reikalų ir rūpesčių nusigrįž- 
čian "

SKIRPSTAS

mus ŠV. KALĖDŲ proga.

Juozas F. Gr iba uska s, Sv. Antano Taupymo ir Skolinimo bend
rovės vedėjas, Cicero, III. yra vienintelis asmuo šiame mieste pa
rėmęs šių metų Balfo vajų šimto dolerių auka. Balfo generalinis 
sekretorius A. Dzirvonas ir Cicero Balfo pirmininkė O. Zails- 
kienė Balfo Centro vardu {teikia jam menišką padėkos lakštą.

V.A. Račkausko nuotrauka
Vilniaus grąžinimo dieną dedamas vainikas prie Nežinomojo Ka

reivio kapo Kaune.
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ropos valstybių ar vy
riausybių galvoms, jei 
įvyktų Sovietų Rusijos 
ir Varšuvos Pakto vals
tybių siūloma platesnė 
konferencija Europos 
saugumo reikalu.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, 
leidžia Eltą septyniomis 
kalbomi s: Ii etuvių, ang
lų, vokiečių, prancūzų, 
italų, ispanų ir arabų. 
Eltos tikslas yra infor
muoti lietuvius ir ypač 
vakariečių spaudą apie 
Sovietų Sąjungos lietu
vių tautai padarytąją 
nuožmią skriaudą, apie 
lietuvių tautos būklę so
vietinėje priespaudoje, 
apie lietuvių tautos išsi
laisvinimo aspiracijas 
palaikant Lietuvos lais
vės bylą gyvą ir siekiant 
svetimųjų palankumo ir 
paramos. Nors ši veik
los sritis yra jau įėjusi 
beveik į normalias darbo 
vėžes, tačiau informaci
jos tobulinimas ir kart
kartėmis. atsirandančių 
kliuvinių pašalinimas pa 
reikalavo iš Valdybos, 
o ypač iš informaci
jos tvarkytojo J. Audė
no, daug rūpesčio ir dar
bo.

Reikšdamas Valdybos

pasitenkinimą šioje vie
toje noriu pažymėti, kad 
nuo š.m. spalio 1 d. ko
ne šešerius metus tylė
jęs, ir vėl prakalbo mū
sų žodis iš Madrido ra
dijo stoties į okupuotą 
Lietuvą. Ilga tyla jau bu
vo sužlugdžiusi priemo
nes šiam darbui, ir j į vėl 
iš naujo pradėti buvo ne
paprastai sunku. Tačiau 
Valdybos ir ypač pirmi
ninko K. Valiūno pastan
gų dėka darbas ir vėl 
įstatytas į beveik norma -

lias vėžes. I okupuotą 
Lietuvą žinios perduo
damos, be Madrido, dar 
Washingtono, Romos ir 
Vatikano radijo stočių. 
Tuomi ryžtamasi stiprin
ti pavergtųjų lietuvių 
išsilaisvinimo viltis, jie 
informuojami, atremia
mas sovietinės propagan
dos fabrikuojamas me
las. Šis darbas, supran
tama, pirmoje eilėje sle
gia radijo valandėlių ve
dėjus. Kaikurie jų yra 
reikalingi nuolatinės pa
ramos skriptų ir papil
domos informacinės me
džiagos radijo bangomis

perduodamos į okupuotą 
Lietuvą. Toparūpinimas 
yra didelis ir nelengvas 
darbas, reikalaują tiks
lumo ir laiko ir teikia
mos informacinės me
džiagos turinio požiūriu.

Šiais metais Valdyba 
paruošė ir išleido 50,000 
eg., "Lituania" brošiū
rėles anglų kalba. Tai 
grynai informacinis lei
dinys svetimiesiems su

yra gerokai pažengusi. 
Oia turiu galvoje išleisi
mą knygą, kuri dokumen
tais paremta liudys bol 
ševikų - nacių sąmokslą 
prieš Lietuvą".

Tautos Fondo pirmi
ninkas prel. J. Balkūnas 
pranešė apie iždo stovį, 
kuriam praeitais metais 
gauta iš ALTos 10.000 
dol., viso įplaukų buvo 
47 tūkstančiai 579.60 dol. 

pažindinti su Lietuva, lie- VLIKo valdybai išleista 
tuvių tautos aspiracijo
mis ir Lietuvos laisvini
mo institucijomis. Ant
ro žymiai didesnės apim 
ties leidinio ruoša jau

28. OOO dol., reikalu ve
dėjui atlyginimas nuo 
sausio 1 d.,iki gruodžio 
1 d. 11OO dol.

Buvo atkreiptas dė-

mesys, kad JAV lietuvių 
aukos sudaro per mažą 
sumą lyginant su kitų 
kraštų aukomis ir šįkar- 
tą, kaip visuomet, Ka
nados atstovas S. Bane- 
lis įteikė 8000 dol. (ka- 
nadiškų) čekį.

S. Lūšys siūlė iš aukų 
formos pereiti į mokes
tinę sistemą, kad Vlikas 
žintų, kiek jis gaus ir 
kiek gali planuoti išleis
ti, siūlė padaryti Vliko 
dieną arba aplankyti po 
30 šeimų kiekvienam dar 
buotojui.

(Pabaiga kitame nr.)

SfRVlCfc
DZIAUGKITES EXTRA
PAJAMŲ ČEKIU

KIEKVIENA MENESI SU
SKELBIAMA KELEIVIŲ 

REGISTRACIJA KELIAU
JANČIŲ Į LIETUVOS 

KANKINIU KOPLYČIOS 
PALAIMINIMĄ

Šventasis Tėvas palai
mins Lietuvos kankinių 
koplyčių liepos 7 ar 8 dieną. 
Iš Amerikos ir Kanados or
ganizuojamos penkios skir
tingos keleivių grupės:

Viena — vienos savaitės, 
tik tiesiai į Romą ir po sa
vaitės Romoje tiesiai atgal.

Antra — dviejų savaičių: 
tiesiai j Romą, vieną savai
tę Romoje ir vieną savaitę 
iš Romos per Europą.

Trečia — dviejų savaičių: 
savaitę per Europą prieš 
Romą, vieną savaitę Romo
je ir iš Romos tiesiai į 
U.S.A.

Ketvirta—trijų savaičių: 
vieną savaitę per Europą į 
Romą, vieną savaitę Romo
je ir vieną savaitę iš Romos 
per Europą.

Pirmoji ir antroji grupė 
išskristų iš New Yorko lie
pos 4 d. vakare. Trečia iš 
New Yorko birželio 30 ir 
ketvirta birželio 28 d.

Kanados lietuviams bus 
organizuojama grupė iš To
ronto.

Netrukus bus skelbiamos 
spaudoje lankomų vietų ir 
kainoraščių detalės.

Kelionei registracijos la
pų bus galima gauti lietuvių 
klebonijose.

Visais kelionės reikalais 
kreiptis: Cathintours, 109, 
N. Dearborn St., Chieago, 
111. 60602. Telef.: 332-4111.

(Sk.)

J&jctehįs
MĖNESINIU

K. E RINGIS
CALIFORNIA SUPER 

SERVICE

Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
tune-»ps ir 1.1.

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

DO YOU WANT
TO ČOME SOUTH ?

Good jobs open for trailer 
mechanics and foremen. 
Excellent pay. Good living 
and working conditions, 
and steady work.
HERNDON MOTOR LINES 
Box 605 Hampton, S. C. 
Phone 803-943-2611 collect

□
□□

Mėnesinis čekis gali būti įneštas į
“FREE CHECKING” balansę... arba Jums išsiųstas!

Čekis parodo mėnesines pajamas gautas už Jūsų indelį.
Idealu kiekvienam norinčiam saugių ir užtikrintų mėnesinių pajamų.

Gaukite 
čekį 

kiekviena 
mėnesį!

LENTELE APSKAIČIUOTA KOMPIUTERIU. 
BAZUOJANTIS MŪSŲ ŠIUO METU 5% 

METINIŲ PALŪKANOMIS.

SANTAUPŲ 
PLANE

METINIAI 
PROCENTAI

GAUNATE 
KAS MENESI

$ 6,000 $ 300 $ 25.00
12,000 600 50.00
18,000 900 75.00
24,000 1,200 100.00
30,000 1,500 125.00

Užpildikite 
ir 

išsiųskite 
šį kuponą 

ŠIANDIEN!

Dabar Jūs galite džiaugtis patogumu kiekvieno mėnesio pajamų če
kiu ir neliesti' Jūsų originalaus investavimo.
Lentelė kairėje duoda pavyzdžius ką Jūsų pinigai gali Jums atnešti 
kiekvieną mėnesį. Ir žinoma, mes galime pritaikyti jums programą 
tinkančią Jūsų specialiems reikalavimams. Minimumas $5,000.00 ar 
daugiau gali pradėti Jūsų Society mėnesinį pajamų planą ir Jūs ga
lite dėti sekančius indelius $100.00 ar daugiau bet kuriuo laiku.
Tik užpildykit kuponą apačioje ir siųskite jį arba atneškite į kurį 
nors iš mūsų 23 skyrių dėl pilnų detalių. Mes būsime patenkinti pra
dėti Society mėnesinį pajamų planą, kuris tikrai atitiks Jūsų reika
lavimams.

NATIONAL BANK
Main Office
127 Public Square
Cleveland, Ohio 44114

Society National Bank Branch Office

OR
Enclosed is my deposit of $___________________________ ____
I would likę to open a Society MONTHLY INCOME PLAN ACCOUNT as indicated below.

□ In my name only □ Joint Account with
(Please Print)

Payable to Either or Survivor

Name.

Street Address.

Sočiai Security No..

__ City__________

Statė---------------------------------------------- .-------------------- ------------ --------------------------------------------- Zip Code____
I understand that participation in this program entitles me to a Free Checking Account at Society.

□ Please deposit my interest earned each month to my Free Checking Account, No.____________________
□ I do not presently have a Free Checking Account at Society. Please send me necessary forms to open one.

OR
□ Please send me a check each month for the interest earned.

J$octctlį NATIONAL

OF CLEVELAND
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

"(Cash should be sent by registered mail.)

ANK
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B. POVILAVIČIAUS DAINĮ) IR ARIJU REČITALIS
Muzikinis rečitalis 

kiekvienam solistui,
dainininkui ar instrumen
talistui, yra lyg ir bran
dos egazminai. Ypačiai 
gi pirmasis rečitalis, 
nors paprastai Olimpo 
viršūnių jis ir nepasie
kia, visą gyvenimą išlie
ka scenos menininko at
minty.

Pažanga, laimėjimas, 
iškilimas aukščiau kai
mynų galvų yra žmogaus 
valios,ryžto ir darbo vai
siai. Ir Benediktas Povi- 
lavičius, prieš būrelįme. 
tų atsiradęs Bostone, 
buvo tik pradedantis dai
nininkas, galima sakyti, 
gera žalia medžiaga. Ke-

ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS
"Rudolf Hess, buvęs 

Hitlerio dešinioji ranka, 
75 metų amžiaus,pasku
tinis gyvas iš Nuerem- 
bergo teismo nuteistųjų, 
kuris buvo kalinamas 
Spandau kalėjime, dabar 
susirgęs perkeltas į 
anglų karinę ligoninę 
Berlyne, sargybai pasi
likus saugoti tuščias ka
lėjimo sienas".

Tai prieš porą savai
čių Dirvos pirmame 
puslapyje pasirodžiusi 
žinutė, skelbianti dar vie
ną, šios nesibaigiančios 
istorijos aspektą.

Prieš keturis mėne
sius rašiau apie vienin
telį Spandau kalėjimo gy
ventoją. Šiandien Span
dau kalėjimas liko be 
įnamio.

Ir... prieš pora savai
čių Amerikos kariuome
nės daliniai pakeitė so
vietų sargybas Spandau 
kalėjime, nors Hess jau 
ten nebuvo.

Sargybos pasikeitimo 
cerempnijos vyko kaip 
visada — amerikiečiai 
šią pareigą perėmė kaip 
ir kiekvieną gruodžio pir
mą dieną, per paskuti
nius 22 metus.

Vakarų pareigūnai, no
rį Hess suteikti amnes
tiją. prieš rusų protes
tus, pirštu duria į visą 
šios sistemos absudrą.

"Absurdas laikyti sar. 
gybos dalinius, ir pilną 
kalėjimo personalą vie
nam kaliniui. Beprotys
tė, kada nėra ne to vieno 
kalinio", kalba vakarų 
stebėtojas.

Be sargybos daliniųka 
Įėjimas turi keturis vir
šininkus, po vieną iš ke
turių didžiųjų, 20 civilių 
sargų ir 7 administraci
jos personalo tarnauto
jų-

Ir visas šis absurdas, 
Vakarų Berlynui, pagal 
dar vis tebeveikiančius 
okupacinius nuostatus, 
kainuoja $217,983 me
tams.

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

Sol. B. Povilavičius

lerių metų įtemptas dar
bas, pastovus balso lavi
nimas, aiškiai daroma 
pažanga, rūpestingas re 
pertuaro ruošimas, o 
drauge ir įgimtas puiky
bės bei aplombo nulis lė
mė, kad šiandien mes tu
rime gerokai į priekį pa- 
sistūmusį dainininką.

Ben. Povilavičiaus pir
masis dainų ir arijų re
čitalis buvo surengtas 
gruodžio 7 d. 3 vai. 30 
min. popiet Amerikos 
Lietuvių Piliečių d-jos 
III a. salėj, Bostone. Re
čitalio programą sudarė 
14 atskirų muzikos kūri
nių, teikiančių galimy
bės solistui atskleisti sa
vo balsinį ir muzikinįpa- 
jėgumą. Štai tos gies
mės, dainos ir arijos,ku 
rias Ben. Povilavičius 
savo pirmame rečitaly 
padainavo: A. Stradellos 
Pieta, Signore, W.A. Mo- 
zart'o dvi arijos iš Už
burtos fleitos — Dievų 
dievai Izide, Oziri, ir 
Tarp tų šventųjų sienų, 
Rimskio Korsakovo Sve
čio daina iš op. Sadko, 
P.I. Čaikovskio Piligri
mo daina, keturios V.K. 
Banaičio harmonizuotos 
liet, liaudies dainos — 
Vai, toli, toli, Gieda gai
deliai ryliuoja, Už ža
lios girelės ir Plaukė an
telė, VI. Jakubeno dra
matiškas monologas Ne
jaugi vėl, o, Dieve, L. 
Delibo Nilakantos arija 
iš op. Lakmė, W.A. Mo- 
zart’o Non piu andrai iš 
Figaro vestuvių, G. Ver
di'o II lacerato spirito 
iš Simon Boccanegra ir 
G. Rossini'o Šmeižto ari
ja iš Sevilijos Kirpėjo. 
Dar viena daina pridėta 
klausytojų pageidavi
mui.

Ben. Povilavičius turi 
stiprų boso balsą, pakan
kamai gerai išlygintą 
nuo apačios iki viršūnių. 
Anksčiau girdėtas balso 
virpėjimas dabar yra 
beveik išnykęs. Ir Ben. 
Povilavičiaus dainavi
mas yra grynas, gerai in
tonuotas, įtampa, ar for
savimo klausytojo nevar
ginantis. Jo dainavime 
jau apstu ir spalvin
gumo, paklūstančio mu
zikos kūrinių dinamikai. 
Dainavimo techniką Ben.

Povilavičius, be abejo
nės, yra sėkmingai nuga
lėjęs. Ir tai yra gera 
pradžia tolesniam bren 
dimui.

Dainų ir arijų atliki
mo menas — yra atski
ra kiekvieno dainininko 
problema. Muzikavi
mas, įsijautimas į kūri
nio stilių ir dvasią, dai
nuojamų veikalų fraza- 
vimas, jų grožio atsklei
dimas nėra tik vokali- 
zavimas, tegu ir ne
blogai techniškai atlieka
mas. Yra ir prityrusių 
dainininkų, kurie nuo šal
to ir bedvasio vokaliza- 
vimo nepajėgia išsiva
duoti. Ben. Povilavičius 
turi duomenų ir šiam 
sunkiam uždaviniui įveik
ti. Tuo tarpu ir jis dar 
daugiau vokalizuoja.one 
muzikuoja, dar nepa
jėgia savęs viso įjung
ti į dainuojamą kūrinį, 
bet jau ir šiame rečita
ly girdėjom dainų ir ari 
jų, kurios ir muzikinio 
atlikimo požiūriu buvo 
maloni staigmena. Prie 
daininko vidine šilima 
nuskaidrintų dainų ir ari
jų tenka minėti Ben. Po
vilavičiaus padainuotą 
Rimskio-Korsakovo Sve
čio dainą, Čaikovskio Pi
ligrimo dainą, porą Ba
naičio dainų, Jakubėno 
Monologą, Delibo Nila- 
kontos ariją ir G. Ver
di II lacerato spirito. Ki
ti rečitalio dalykai dar 
turėtų susilaukti apvaly
mo nuo paprasto vokali- 
zavimo. Atseit, koncer- 
tanto rytdienos rūpestis 
turėtų būti muzikinė kul
tūra, kūrinių interpreta
cijos menas.

Ben. Povilavičius sa
vo rečitalį dainavo 
dviem kalbom — lietuvių 
ir italų. Kaip daininin
kas, jis turi gerą ir aiš
kią tartį, dėl lietuviukai 
bos jam būtų galima pa
darai tik vieną kitą prie - 
kaištėlį, kuris nėra es
minis. Italų kalba, jos

fonetika lietuviui nėra 
sunkiai įveikiama, suita 
lais mes turime daug
bendrų garsų, tačiau 
Ben. Povilavičiaus italų 
kalbos tartis tuo tarpu 
dar tebėra labai lietuviš
ka. Mūsų šaunusis bosas 
ir dėl to dar turėtų rim
tai susirūpinti.

Rečitalio įspūdžius su- 
glaudžiant, reikia tarti, 
kad Ben. Povilavičius 
savo klausytojų neapvy
lė, į neviltį nenugramz
dino. Netenka abejoti, 
kad jis į nuolat tamsė
jančią lietuvių išeivių 
koncertų estradą ateina 
kaip regimai stiprėjan
ti ir gaivi pajėga.

Ben. Povilavičiaus pir 
mojo dainų ir arijų re
čitalio akompaniatorius 
buvo komp. ir dirigentas 
Jer. Kačinskas, kiek ži
nau, dainininkui padėjęs 
parengti visą rečitalio 
programą. Ir scenoj J. 
Kačinskas Ben. Povila- 
vičiui buvo stipri atra
ma.

Klausytojų salėj buvo 
gerokai daugiau negu du 
šimtai. Debiutantą jie 
labai šiltai pasitiko ir, 
delnų nesigailėdami, už 
kiekvieną padainuotą ari 
ją ir dainą jam gausiai 
plojo. Berods, Ben. Po- 
vilavičiui tai ir buvo at
pildas už jo nuolatinę 
talką, kuria jau keleri 
metai naudojasi Bostono 
lietuvių organizacijos, 
kviesdamos dainininką 
savo parengimų progra
moms paspalvinti.

Šv. Petro parapijos 
choro valdyba po rečita 
lio ALTS-gos namuose 
surengė pobūvėlį solis
tui Ben. Povilavičiui pa
gerbti. Čia prie vaišių 
skobnio pasidalinta kon
certo įspūdžiais, atski
rais žodžiais dainininką 
pasveikino chore pirm, 
p. Kropas ir kult, subat- 
vakarių pirm. inž. Edm. 
Cibas. Rečitalio rengi
mo talkininkams ir po
būvio rengėjams Ben. 
Povilavičius nuošir
džiai padėkojo.

St.S.

Nuomonės ir pastabos
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Kiekvieną dieną žemė 
apsisuka apie savo ašį, 
kiekvieną dieną ji tęsia 
savo kelionę apie saulę. 
Ta prasme visos dienos 
yra tokios pat. Tačiau 
jos viena nuo kitos ski
riasi atsitikimais ir įvy
kiais, iš kurių yra nuaus
ta žmonijos istorija. 
Vieni tų įvykių yra reikš
mingi visai žmonijai, 
kaip, sakysim, Ameri
kos atradimas, atomo su
skaldymas, kiti paski
roms tautoms, treti pa
skiriems asmenims. 
Tautų istorijai svarbiau
sia yra tie, kurie užde
da jų buičiai antspaudą, 
atskiriantį paskiras tau
tas nuo kitų tautų ar pa
kreipianti jų ateitį savi
tu keliu. Čia pirmoje ei
lėje minėtini nepriklau
somybės paskelbimo ak
tai ar tokie dideli įvy
kiai, kaip Amerikos civi
linis karas, Rusijos re
voliucija, Ispanijos civi
linis karas ir eilė kitų, 
kartais net už paskiros 
valstybės buities ribų iš
einančių atsitikimų.

Vienu tokiu įvykiu lie
tuvių tautos istorijoje 
yra gruodžio 17-osios 
dienos posūkis.Keturias 
dešimt trejiems metams 
praėjus nuo to įvykio die
nos, šiandien verta 
gruodžio 17-osios posūkį 
vėl iš naujo apsvarstyti. 
1926 metų gruodžio 17- 
oji šiandien jau yra isto
rija, o iš istorijos visuo
met reikia mokytis, ne
priklausomai nuo to, ar 
jos raida yra smerktina 
ar girtina. Tik svarbu, 
kad tų istorinių įvykių 
nagrinėjimą mes vestu- 
me, atsipalaidavę nuo 
aistrų, kurios neišven
giamai kyla kiekvieno re
voliucinio įvykio pasė
koje.

Gruodžio 17-osios kri
tikai tvirtina, kad tą die
ną buvo sulaužyta Lietu
vos konstitucija, todėl 
jos vykdytojai, kaip kons
titucijos laužytojai, yra 
visuomet smerktini. 
Tiems kritikams neatei
na į galvą, kad ne kiek
vienos valdžios pašali
nimas yra teisės laužy
mas ir kad valdžios ne
liečiamumas yra sąlygi
nė sąvoka: jis garantuo
jamas tik tada, kai val
džia ištikimai vykdo sa
vo funkcijas, kai ji pati 
nelaužo konstitucijos. 
Smerktinumo ir pateisi- 
namumo reliatyvumas 
yra ypač ryškus baudžia
mojoje teisėje. Sakysim, 
nužudyti žmogų tikslu jį 
apiplėšti yra nusikalti
mas. Tačiau nužudyti 
žmogų tikslu išgelbėti 
savo paties gyvybę nuo pa 
sikesintojo rankos, nėra 
joks nusikaltimas. Lai
mei, gruodžio 17-osioš 
posūkis nepareikalavo 
nė vienos gyvybės aukos, 
tad jo nagrinėjimą gali
me atlikti ramiai.

Būdami Jungtinių Ame - 
rikos Valstybių gyvento-

METU
jai, žvilgterėkime, ką 
apie revoliucijas sako 
šios didžios šalies ne
priklausomybės paskel
bimo aktas. Jis įsakmiai 
nurodo, kad, kai vyriau
sybės, užuot saugojusios 
savo piliečių teises, jas 
ima laužyti, piliečiai tur- 
ri teisę tokią vyriausy
bę pašalinti. Šito akivaiz
doje, ir gruodžio 17- 
osios posūkis nėra abso
liučiai, o tik reliatyviai 
smerktinas.

Amerikos nepriklauso
mybės paskelbimo akte 
nurodoma, kad kiekvie
nas žmogus yra visatos 
Kūrėjo apdovanotas ne
atimamomis teisėmis, 
kurių tarpe yra teisė į 
gyvybę, laisvę ir laimės 
siekimą (pastaroji dabar 
aiškinama kaip teisė ne
varžomai naudotis savo 
privatine nuosavybe). 
Toms teisėms apginti ku
riamos vyriausybės,ku
rių įgaliojimai pagrįsti 
laisvu piliečių sutarimu. 
Tačiau visais tais atve
jais, kai vyriausybė, 
užuot gynusi tas teises, 
ima jas naikinti, tauta tu
ri teisę pakeisti valdymo 
formą ir įkurti naują vy
riausybę, kuri, piliečių 
manymu, patikrins jų 
saugumą ir laimę. Pri
taikydami šį principą 
gruodžio 17-osios posū
kiui, prieiname išvados, 
kad gruodžio 17-osios 
vykdytojai pažeidė kons
tituciją tik tuo atveju, jei 
tuolaikinė Lietuvos Vy
riausybė saugojo tas pi
liečių teises, kurioms 
apginti ji buvo išrinkta. 
Šitokio gruodžio 17- 
osios posūkio konstitu- 
cingumo nagrinėjimo 
vengia jo kritikai, bijo
dami surasti inkriminuo
jančios medžiagos, įro
dančios, kad pašalintoji 
vyriausybė pati laužė jai 
saugoti pavestas piliečių 
teises. Šituo jie aiškiai 
parodo savo partinį, ne
objektyvų nusistatymą: 
smerkia gruodžio 17- 
osios vykdytojus ne dėl
to, kad jie savo žygiais 
būtų pakirtę Lietuvos ne
priklausomybės idėją, 
bet dėlto, kad jie iš val
džios pašalino tos parti
jos žmones, kuriai pri
klauso patys kritikai.

Vertindami politinio 
gyvenimo įvykius tiek sa
vo šalyje, tiek svetur, 
visuomet turėtume atsi
minti, kad to vertinimo 
tikslas yra tiesos sieki
mas, o ne jos lenkimas 
savo asmeninei ar parti
jos naudai. Šitokiu mas
tu nagrinėdami gruodžio
17-osios posūkį, mes ne
jučiomis prieiname prie 
pasaulinių problemų na
grinėjimo. Juk ta pati 
raudonoji banga, kuri nu
šlavė iš gruodžio 17- 
osios posūkio gimusią 
Lietuvos vyriausybę, 
dar didesniu intensyvu
mu tebesiūbuoja ir šian
dien. K.R.

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 Bavo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ ~ ĮSITIKINSITE.

GREETINGS and BEST WISHES

ROTH STEEL PRODUCTS
1335 East 171st St. IV 1-8700
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GREETINGS and BEST WISHES 
To The Lithuanian People

FLORIDOS PADANGĖJ
ST. PETERSBURGO LIETUVIAI

LOU MELISKA 
PONTIAC, Ine.

HOME OF THE WIDE TRACK PONTIAC

6603 Brookpark Road,

Just Wėst of Pearl

ON 1-5060

Artėjant žiemai, šios 
kolonijos lietuvių tarpe 
apsireiškia didesnis gy
vumas, nes atvažiuoja 
daugiau svečių iš šiau
rės.

Išskyrus naminius 
draugingus subuvimus, 
viasas viešas judėjimas 
vyksta lietuvių klubo 
puikioje salėje, daž
niausiai sekmadieniais, 
dienos metu, su pietu
mis, į kuriuos susiren
ka pasivaišinti ir pasi
linksminti.

Prieš mėnesį įvyko 
klubo tradicinis metinis

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

J. BERGER
WALL PAPER & PAINT STORE

6919 Superior Avė. HE 1-3659
805 East 185th St. IV 1-6250

St. Petersburgo Lietuvių Klu
bo pirm. A. Karnius ir K.S. 
Karpius prie klubo pastato.

GREETINGS and BEST WISHES

BILUS SHOES
41 th Y E A R S

Eastgate Plaza HI 2-7430

GREETINGS and BEST W1SHES

MORSE SIGNAL DEVICES

6707 Carnegie Avenue EN 1-6585

GREETINGS and BEST WJSHES 
To All the Lithuanian People 

SAFE WAY TIRE CO.

Corner East 47th St. and Superior Avė.
Call UT 1-1737

balius, išrinkimui iš sa
vo narių našių ir našliu
kų tarpo "karalienės" ir 
"karaliaus", kuriedu bu
vo apvainikuoti ir tą "ti
tulą" nešios iki kitų 
metų baliaus. Karaliene 
buvo išrinkta Domicėlė 
Štaupienė, karaliumi 
Kostas Dimas.

Lapkričio 23 d. įvyko 
Floridos Amerikos Lie
tuvių Klubo 8 metų gyva
vimo sukakties minėji
mas klubo salėje. Salė 
graži ir didelė, galinti 
sutalpinti iki 400 žmo
nių. Jos pastatymui pini
gus sudėjo patys senukai 
lietuviai, duodami tūks
tantines ir daugiau. Jie

įsirengė sau tokią malo
nią vi esą prieglaudą, kur 
susirinkę padraugauja, 
pasilinksmina ir ką nors 
lietuviškam reikalui nu
veikia.

Sukakties minėjimas 
atžymėta ir dovanomis: 
Ignas Milas padovanojo 
klubui $1,000, kitas na
rys, J. Šileikis $100.00.

Programą vedė klubo 
pirmininkas A. Karnius, 
naujosios ateivijos jau
nas gyventojas, visų 
mylimas, kuris su savo 
žmona darbuojasi nuo 
klubo įsteigimo 1961 me
tais lapkričio mėnesį. 
Pirmininkas pakvietė 
mane , nuvykusį iš Cle
velando, pasakyti kalbą 
sukakties proga. Tas klu
bas buvo įsteigtas buvu
sių clevelandiečių Kazio 
ir Domicėlės Štaupų na
mų pastogėje, Štaupo va
dovaujamo Dailės choro 
susirinkime. Steigėjai 
žiūrėjo toli į ateitį nors 
daugelio darbuotojų atei - 
tis buvo trumpa. Pats 
choro vedėjas Štaupas 
ir keletas kitų jau mi
rę. Naujai atvykstantie- 
ji naudojasi ankstyves
niųjų darbo vaisiais tęs
dami darbuotę lietuvy
bės labui.

Pokylyje dalyvavo ke
li asdešimts svečių atvy
kusių iš įvairių kolonijų.

St. Petersburgas ir jo 
priemiesčiai vis daugė
ja naujai apsigyvenan
čiais lietuviais.

Lietuvių klubo sale 
naudojasi ir latviai, ne
pajėgdami pasistatyti sa
vo namo, dėl mažo skai
čiaus.

Klubas oficialiai vadi
nasi Floridos Amerikos 
Lietuvių Klubas, 4880 
46th Avenue North, St. 
Petersburg, Fla.

K.S. Karpius

GREETINGS and BEST WISHES

GREETINGS and BEST WISHES

WIEHN S BAKERY
WEDDING CAKES OUR SPECIALTY

704 EAST 185 th ST. KE 1-0650

GREETINGS and BEST WISHES

THE L & K HOTEL
654 BOLIVARO ROAD 696-4172

We Offer To Savers

SAVINGS CERTIFICATE

1
6 or 12

$5,000per annum

or MOREor MORE Passbook Savings
Accounts

MONTH 
$10,000

6 or 12
MONTH

Savings ctrtrficatat nsued 
for mx months or one 
yaar—in minimum 
amounts of $10.000.00. 
and tharaaftar in 
multiplet of $1.000.00. 
Earnmgs are paid at 
maturity.

Paid Quarterly
Computed and Paid

as of:
Mar. 31 — June 30
Sept. 30 — Dec. 31

Mu t u a I

5 %

Savings cartrficates iisued 
for six months or one 
yaar —in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and theraaftar in 
multiplea of $500.00. 
Eamings are paid at 
maturity.

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

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

Vlrginia

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MAzEIKMVANS
X

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO. ILL.
—v—v** '"v1 " m * » "—'"v

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

tfllSON PURE 0IL
SERVICE STATION

8000 Bessemer Avenue 341-4041

HILL TOP REALTY, 
INC.

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

5035 Mayfield Rd.
382-2000

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

THE AETNA LUMBER CO.

3674 East 93rd St. MI 1-1185

GREETINGS and BEST W1SHES

A. B. C. AUTO PARTS & 
WRECKING COMPANY

SPECIALIZING IN LATE MODEL FORDS 
3920 Vaiky Road Call 661-3015

BEST W1SHES
To All the Lithuanian People

I. W. HARPER 
DISTILLERS 
COMPANY
20525 Center Ridge Rd.

Cleveland, Ohio 44116 

331-3336

DEVLIEG MILL OPERATORS 
HORIZONTAL BORING MILL 

OPERATORS
Men for night shifl hr. wk. Experienced operators only, Co. ben-
efits are many. They include: hospilalizalion, pension plan, heallh & 
accident insurance, cosl of living allowance & 5% premium for night 
shift work. For fulther information or application phone collect Mr. Len

JAMESON CORPORATION
3071 BAY RD. SAGINAW, MICHIGAN

517 — 792-1527
, Equa! Opportunity Employer

(91-100)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

LIETUVIU EVANGELIKU ŠEIMOS ŠVENTĖ TORONTE

ATVYKSTĄ INŽ. EM.
JARAŠŪNAS

Santa Monicoj, Calif., vei
kianti lietuvių įkurta ir va
dovaujama i n v e s t avimo 
bendrovė Rūta, Ine., turi 
paruošusi naujus planus 
milžiniškai statybai prie 
pat Pacifiko krantų.

Planai bus pradėti vykdy
ti ateinančių metų vasario 
mėnesį. Bendrovės prezi
dentas inž. Em. Jarašūnas, 
švenčių metu, nuo gruodžio 
18 iki sausio 3 d., lankysis 
Clevelande, apsistod amas 
pas savo motiną p. Jarašū- 
nienę, tel. 761-9440.

Susidomėję Rūtos bend
rovės planais ir investavimo 
galimybėmis, galės minėtu 
telefonu susisiekti su inž. 
Em. Jarašūnu ii- iš jo gauti 
visą norimą informaciją.

Š. m. gruodžio 28-29 d. 
inž. Em. Jarašūnas, Rūtos 
bendrovės reikalais lanky
sis Chicagoje.

• Algis Modestas, Korp! 
Neo-Lithuania vyr. valdy
bos pirmininkas, lankėsi 
Dirvoje ir paliko platinimui 
naujai išleistą neolituanų 
orkestro šokių muzikos al
bumą ”’Vivat Academial”, 
kurio kaina 8,50 dol.

Albumas iš dviejų šokių 
plokštelių ” Vivat Acade- 
mia!” Clevelande pardavi
nėjamas Dirvoje ir Baltic 
Delicatessen krautuvėje.

• Balfui aukojo: Dr. H. 
Brazaitis — $25.00, dr. E. 
Lenkauskas — $25.00, Pr. 
Razgaitis — $25.00, J. Lip- 
nis — $21.00, dr. A. Aze- 
lis — $15.00, O. Matusevi- 
čienė — $15.00, B. Paulio- 
nis, K. Ralys, V. Senkus, P. 
Sejonas ir J. žemaitis — po 
$11.00, R. Kubiliūnas, S. 
Lukas, St. H. Stasai, V. 
Vinclovas — po $10.00.

• K a lė d iniai atvirukai 
pardavinėjami Dirvoje. Be 
to, čia galima įsigyti naują 
R. Spalio romaną "Rezisten
cija”.

• "RŪTA" — lietuvių va
dovaujama real — statybos 
investavimo Ine. — b-vė 
Santa Monikoje, Kaliforni
joje, stato didelius ir ma
žesnius apart, ir kitus pa
status.

Stokai, bandai ir kitoki 
lakštai labai "suplonėjo” ir 
dar daugiau žada plonėti!.. 
Gi plytų apartamentai išsi
laiko 200 metų ir daugiau. 
Įdėtas kapitalas, neša di- 
džiausį nuošimtį.

Kviečiame visus lietuvius 
investuoti savo sutaupąs į 
"Rūta" Ine.

Visas informacijas sutei
kia B. Gaidžiūnas krautu
vės "Patria” savininkas, 
794 E. 185 gatvėje, Cleve
lande, Ohio.

ŠOKIŲ VAKARAS

LB Ohio apyg. jaunimo 
sekcija gruodžio 25 d., 7:30 
v. v- Čiurlionio ansamblio 
namuose rengia Kalėdų šo
kių vakarą. Visas jaunimas 
maloniai kviečiamas atsi
lankyti.

A

Savo ir mano a. a. vyro Edvardo 

Karnėno draugus bei pažįstamus nuo

širdžiai sveikinu švenčių proga, linkė

dama jiems visiems linksmų, nuotai

kingų KALĖDŲ ir laimingų ateinan

čių NAUJŲJŲ METŲ —

Ona Kamėnienė

SVEIKINA CLEVE
LANDO JAUNIMĄ

Praeitą savaitgalį iš Chi
cagos j Clevelandą atvykę 
Lietuvių Studentų Sąjun-. 
gos pirmininkas Algis Au- 
gaitis, Korp! Neo-Lithuania 
vyr. valdybos pirmininkas 
Algis Modestas ir Raimun
das Gierštikas tikėjosi su
sitikti su Clevelando lietu
vių jaunimu, bet jo neradę, 
prašo per Dirvą jiems per
duoti kalėdinius sveikini
mus ir geriausius linkėji
mus.

• Arenoje, 3717 Euclid
Avė., šį ketvirtadienį, gruo
džio 11 d. įvyks sensacingos 
vvrestling rungtynes tarp 
Bobo Brazil ir The Sheik. 
Be to, bus ir kitų rungty
niautoj ų. Bilietai nuo 4 iki 
2 dol. (sk)

• Lena Adamkevicz 
(Adamkevičiūtė) arba jos 
šeimos nariai prašomi atsi
liepti į Raudonąjį Kryžių, 
tel. 781-1800 ext. 390 pra
šant Miss Mills. Yra svarbi 
žinia dėl Lenos Adamke- 
wicz iš Lietuvos.

DRIVERS NEEDED

Train N0W to drive semi 
truck, local and over the 
road. You can earn over 
$4.00 per hour, after short 
training. For interview and 
application, call 216 — 842- 
5444, or write Safety Dept., 
Nationwide Systems, Ine. 
‘i Dohrn Terminai Build- 
ing, 3832 Ridge Rd., Cleve
land, Ohio 44144.

PARDUODAMAS NAMAS
Naujosios parapijos rajo

ne, prie East 185 gatvės, 
šeši puikūs kambariai-

George Knaus, Broker
481-9300

<99-102)

MALĖ & FEMALE HELP 
WANTED

STOUFFER FOODS
Immediate Openings 

Men and Women needed for 
Ist shift production in tempo- 
rary part time work. Meals and 
uniforms provided. Join the 
leader. APPLY NOW! 
Interviews: 9-11, Monday thru 
Friday or Call 361-1065.

STOUFFER FOODS
Div. of Litton Industries 

3800 Woodland Avė. 
Cleveland, Ohio

An F.qual Opportunity Employer

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

• 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)

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. 

W. 65, I block south of Denison 
(97-99)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

AVALON GULF SERVICE
Former location ”V1C’S GULF SERVICE"

Across from St. George’s CHURCH, Superior Avė.

N0W at EUCLID NEAR GREEN RD.
18127 Euclid Avė. 531-9767

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

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

Located in Madison Heights, near Oakland Mali.

Call 313-585-7800
MR. WOERNER

(95-99)

JOURNEYMEN
TOOL AND DIE MAKER 

MACHINISTS 
ELECTRICIANS

Immediate openings for journeymen tool and die makers, 
journeyman machinists with experience in machine repair 
of specialized equipment.
Qualified applicants can expect good starting wage, steady 
employment, and complete company paid fringe benefits 
program.

Apply at Personnel Office 

KAWNEER CO. INC.
1105 N. Front St. 

Niles, Mich.
An equal opportunity employer,

(99-100)

Antrajai švietimo ir Šeimos 
metų kadencijai tyliai einant į 
pabaigą mums netikėtą staigme
ną patiekė lietuviai evangelikai. 
Jie bene pirmieji suprasdami 
šių metų paskirt} suruošė lap
kričio 28-29 dienomis plataus 
masto šventę, kurioje buvo visu 
rimtumu keliama ir gilvdenama 
įvairus šeimos reikalai. Suva
žiavime be torontiečių dalyva
vo atstovai iš Londono-, Hamil
tono ir kitų Ontario provincijos 
vietovių. Taip pat nemažas bū
relis svečių su savo dvasios va
dovais atvyko iš JAV - Chica
gos. Rimtis, darna ir pakili 
dvasia per abi dienas lydėjo 
suvažiavimo eigą.

Pirmoji diena buvo skirta 
meniniams pasirodymams ir 
susipažinimui. į šios progra
mos išpildymą aktyviai buvo įsi
jungęs jaunimas. Suvaidino to- 
rontiečio K. Kaknevičiaus pa
rašytą veikaliuką "Molis". Jo 
pastatymu rūpinosi R. Žilins
kienė. Toliau sekė trijo, solo 
sekstetas ir muzikiniai gita
ros, piano ir akordeono išpil
dymai. Toji lietuvių evangeli
kų jaunimo paruoša ir pats pasi 
rodymas buvo vyresniųjų sutik
tas su nuoširdžiu įvertinimu. Po 
visų pasirodymų, besivaišinant 
kavute ir Įvairiais skanumy
nais, ėjo pokalbiai, kuriuos ly
dėjo linksma, jaunatviška ir pa
kili nuotaika.

Sekančią dieną St. Joan of 
Are parapijos salėje po atida
rymo ir kun. A. Žilinsko invo- 
kacfjos sekė paskaitos ir sim
poziumas.

Paskaitą — Lietuvių evange
likų šeima praeityje — skaitė 
kun. A. Trakis, Tėviškės para
pijos klebonas Chicagoje. Pas
kaitininkas iškėlęs visą eilę 
problemų, pabrėžė, kad šeima 
negali kūrybiniai egzistuoti, jei -

WANTED EXPERIENCED 
BEEF BONERS 

Federal inspected boning plant in 
country atmosphere of Grand Rapids 
needs production boners. Excellent 
incentive pay of $4.50 per cattle.

ALSO
PICNIC BONERS

3.79 per hour. 
Steady work. Good fringe benefits. 

Call MR. BRAAM 
HERRUD CO.

2000 OAK 1NDUSTRIAL DRIVE 
GRAND RAPIDS. MICH.

(93-102)

WANTED EXPER1ENCED 
LATHE OPERATORS 

SMALL MILLS 4 SMALL DRILL 
PRESS OPERATORS 

ALSO
DRAFTSMEN 

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

SUTTER PRODUCTS CO.
407 HADLEY HOLLY, MICH.

(96-4) 

gu ji nestovi ant praeities pa
mato. (M. Mažvydas, K. Done
laitis). Nurodęs daugelį mūsų 
gražių lietuviškų papročių linkė 
jo, kad jie kaip paveldėti iš mū
sų tėvų būtų nepamirštami ir to
liau palaikomi.

Nemažiau Įdomi buvo paskai
ta — Tėvo, šeimos galvos rolė 
bei atsakomybė dabartyje, --ku
rią skaitė Metodistų kunigas iš 
Chicagos Kostas Burbulys. Jis 
pažymėjo, kad tėvai negali žvelg
ti į savo vaikus, kaip Į savo ko
pijas. Nors jie yra vaikai, bet 
kartu jie yra ir individai. Tik 
tos šeimos esą gali būt sveikos, 
kuriose visi šeimos nariai eg
zistuoja kaip individai.

Paskaitoje — Motina savo šei 
moję, — kurią skaitė dr. A. 
Trakienė, po daugelio duotų pa
vyzdžių bei išvedžiojimų, išvado
je priėjo, kad moteris turi su
teikti vyrui pirmenybę - autori
tetą šeimoje.

Pastaroji paskaita, kuriojebu- 
vo nagrinėjama tema — Jaunuo 
lis šių dienų šeimoje — skaitė 
York universiteto ketvirto kur
so studentė H. Lorencaitė. Kai 
šiuo metu daugelis priekaištų 
yra daroma jaunimui, prelegen
tė pamėgino iš arčiau parody
ti jaunimo nusiteikimus. Jis su
kyla, jis protestuoja ir jis mato 
idealą, tačiau jam reikia išmin 
ties. Jaunimas negali būti vie
nas be senimo ir priešingai. 
Žodžiu reikalinga šeimoje dar
na, kurios pasėkoje vieni kitus 
geriau gali suprasti ir išsily
ginti.

Po diskusijų ir pietų pertrau
kos vyko simpoziumas, kurio 
tikslas buvo rasti atsakymą į 
patiektą temą — Praraja tarp 
jaunimo bei senimo tikra ar 
pramanyta? Moderatorė moky
toja L Adomavičienė. Jauni
mą atstovavo stud. Z. Juknai
tė iš Toronto ir stud. M. Tra
kis iš Chicagos. Vyresniesiems
— mokytoja O, Paulikienė (Chi- 

caga) ir dr. J. Yčas (Toronto). 
Buvo nurodyta, kad kaltinant 
jaunimą, neva dėl visokių nege
rovių įsigalėjimo jame, daž
niausiai nežvelgiama į žmogaus 
vidų. Mes, esą, pamatome ilgus 
plaukus, bet nematome su kuo 
jaunimas kovoja, ūgi plaukai 
dar nėra protestas prieš visuo
menę. Galiausiai visi kalbėtojai 
sutiko, kad jaunimui reikia se
nimo, o senimui jaunimo. Jauni
mas turi idealų, o senimas iš
minties. Todėl toks vieni kitų 
supratimas ir papildymas šei
moje yra būtinas.

Vakare Į pamaldas prisirin
ko pilnutėlė Išganytojaus Lie
tuvių Evangelikų Liuteronų Baž 
nyčia. Pamaldas laikė ir pa
mokslą pasakė Senjoras kun. 
A. Trakis. Liturgiją pravedė 
kun. Alg. Žilinskas. Solo gie
dojo L. Lukšienė iš Londono ir 
Aid. Buntinaitė iš Chicagos. Du
etą -- A. Buntinaitė ir L. Gru
žas. Pamaldas vargonais paly
dėjo Petras Šturmas.

Po visų šeimos problemų 
svarstymo bei dvasinio susikau
pimo visi skubėjo J St, Joan of 
Are parapijos salę, kur laukė 
suvažiavimo baigmės paruoša
— banketas.

Banketo vaišių metu pagrin
dinę kalbą pasakė PLB švieti
mo Tarybos Pirmininkas A. Rin

GREETINGS and BEST WISHES

IDEAL BUILDERS SUPPLY 
AND FUEL COMPANY

4720 BROOKPARK SH 1-1600

GREETINGS and BEST W1SHES

EUCLID C COLLIfflOD 
POULTRY MARKET'S

LIVE FRESH AND DRESSED POULTRY

Call KE 1-8187
549 EAST 185 th STREET

Howard and Louis Baker

ktinas. Kalbėtojas pasidžiaugęs 
lietuviu evangelikų suvažiavimo 
darbais, kiek plačiau sustojo 
ties uis pavojais, kurie skver
biasi Į mūsų šeimų gyvenimą. 
Jo samprouvimu už visa ui ne
reikėtų esą kaltinti jaunuolius, 
bet senius filosofus. Prelegen- 
us kiek skaudokai papešiojo 
plaukus ir barzdas. Bet ar ui 
pagrindinė blogybė? Veikiau
siai pagrindinė blogybė bus mū
sų dvasinis sumenkėjimas. Ta
čiau tuo reikalu reikėtų rasti 
kalbėtojus, vietą ir laiką.

Suvažiavimą žodžiu sveikino 
Konsulas J, Žmuidzinas, KLB 
Krašto Valdybos vardu — Stp. 
Kairys, LB Toronto apylinkės 
vardu — pirmininkė L. Svėgž- 
daitė, šv. Jono Kr. parapijos 
vardu — kun. P. Ažubalis ir 
Prisikėlimo parapijos — kun. 
R. Šakalys, OFM. Raštu svei
kino Lietuvių Evangelikų Re
formatų Kolegijos Preziden- 
us Kuratorius M. Tamulėnas, 
Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Bažnyčios Vyr. Galva pasauly
je Senjoras kun. A. Keleris,Lie
tuvių Reformatų klebonas Chi
cagoje kun. St. Neimanas ir va
sario 16-tos gimnazijos jauni
mo vardu — F. Skėrys.

Banketo pranešėja L šernai- 
tė-Meiklejohn baigiantis pobū
viui pranešė džiuginančią nau
jieną, kad čia su mumis esanti 
Mažosios Lietuvos dukra Elzė 
Jankutė šiuo metu yra apdova
nota Saulių garbės žymeniu - 
medaliu. Sis pranešimas buvo 
palydėtas gausiu plojimu.

Po kun. Alg. Žilinsko pa
dėkos žodžio suvažiavimas bu - 
vo baigus Lietuvos Himnu.

Svečiai skirstėsi išsinešda
mi gražius Įspūdžius ir savo 
širdyse reikšdami dėkingumą 
rengėjams pirmininkės G. Tar
vydienės asmenyje. (pb)

VVATERBURY

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

LB Waterbury ir šiais 
metais rengia Naujųjų Me
tų sutikimą šv. Juozapo pa
rapijos salėje nuo 8 vai. va
karo iki 3 vai. ryto, šokiams 
gros geras orkestras, paty
rusi šeimininkė pagamins 
puikią šaltų valgių vakarie
nę, šampanas ir kiti malo
numai tik $7.50 asmeniui, 
moksleiviams $4.50.

Stalų rezervacijos būti
nos, atliekamos Spaudos 
knygyne, John St., telefo
nas 754-5173 ne vėliau 
gruodžio 28 dienos.

Apylinkės valdyba kvie
čia Waterburio ir apylinkės 
lietuvius dalyvauti Naujųjų 
Metų sutikime.

• LMKF Waterburio klu
bo pirm. D. Venclauskaitė ir 
ižd. A. Madeikienė atsiuntė 
Dirvai 10 dol., pildydamos 
klubo susirinkimo nutari
mą, kaip auką iš gauto ru
dens baliaus pelno.

Už auką ir supratimą 
Spaudai paremti dėkojame.

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



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Vaižganto atminimui 
išleidžiamas specialiu leidi
niu jo apsakymas "Rimai ir 
Nerimai". Leidžia Pedago
ginis Lituanistikos Institu
tas. Leidinio mecenatas —

Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Cicero (16) skyrius, ku
riam šiuo metu vadovauja 
Juozas šulaitis (pirm.), 
Pranas Kašuba ir Adolfas 
Trinka. "Rimams ir Neri-

Vilties Draugijos šimtininkei, tau

tinės spaudos rėmėjai

VALERIJAI BUTKIENEI

mirus, dukrai ALDONAI ir sūnui JUO

ZUI su šeimomis bei artimiesiems gilią 

užuojautą reiškia

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

Mūsų brangioji motina, uošvė ir senutė 
ELEONORA ŽILINSKIENĖ, 

mirė lapkričio 2 dieną Waterbury, Connecticut. 
Palaidota vietos Lietuvių Tautinėse kapinėse. Bu
vo gimusi prie Radviliškio, laisvoje Lietuvoje il
gus metus gyveno Ukmergėje ir Vilkaviškyje.

Artimiesiems ir pažįstamiems, dalyvavusiems 
laidotuvėse ar pareiškusiems užuojautą, nuošir
džiai dėkojame.

Atskira mūsų padėka tenka prieteliams Al
binai ir Jonui Brazauskams, o Jonui dargi už įspū
dingą giedojimą per iškilmingas laidotuvių apei
gas Šv. Juozapo bažnyčioje.

Esame didžiai dėkingi dr. Vitai Vileišienei už 
gydytojos slaugą, teiktą mūsų tėvams per dau
gelį metų.

Elena ir Mykolas Gureckai 
Vanda ir Kipras Bagdanavičiai 
Valerija Krupėnienė 
Vladas ir Dorothy Žilinskai 

Anūkai

PADĖKA
Giminėms, prieteliams ir pažįstamiems už 

dalyvavimą
A. A.

JUSTINO VAIČAIČIO
laidotuvėse, paaukotas šv. Mišias, gėles, Lietuvių 
Fondui sudėtas aukas, organizacijoms ir jų at
stovams už pasakytas atsisveikinimo kalbas, pa
reiškusiems užuojautas žodžiu, raštu ir spaudoje, 
— visiems, visiems nuoširdžiai dėkojame.

Ypatinga padėka klebonui kun. A. Baltrušū- 
nui, dr. A. Krisiukėnui, Jono Vanagaičio Šaulių 
kuopai, A. L. Tautinės Sąjungos Bostono skyriui.

Velionio našlė ir 
brolis Pijus Vaičaitis

Staiga mirus

DOMUI PENIKUI, 

poniai TEODORAI PENIKIENEI ir 

mieliems draugams GERIMANTUI ir 

ROMUALDUI su šeimomis netekus 

mylimo vyro ir tėvelio, reiškiame gilią 

užuojautą

Algis ir Danguolė Ratkeliai 
Aldona ir Mykolas Skrypai 

mams” išleisti paskyrė 500 
dol. Šis klasiko Vaižganto 
apsakymas bus naudingas 
skaitinys visų laipsnių lie
tuviškosioms mokykloms ir 
visiems grožinės literatūros 
skaitytojams. "Rimai ir Ne
rimai" išeina gruodžio 27. 
Tą dieną Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje bus ir 
Vaižganto kūrybos vakaras. 
Sceninę programą, kurion 
įeina Vaižganto "Dzidorius 
Artojas" ir "Paslaptingojo 
žodžio ieškotojas”, atliks P. 
L. Instituto studentai. Re
žisuoja du teatralai: Dalia 
Juknevičiūtė - šimoliūnienė 
ir Leonas Barauskas. Vaka
ro programos pradžia — 7 
vai. vak.

• Dr. V. Paprockas, Pa
saulio ir Amerikos Lietuvių 
Gydytojų Sąjungos pirmi
ninkas, pasiuntė Apolio 11 
astronautams sveikinimą ir 
dovanų statinaitę, papuošta 
gintarais ir pripilta Zarasų 
ežero smėliu.

• Bronius Tiškus, iš E. 
St. Louis, prašydamas Dir
voje atspausdinti savo ka
lėdinį sveikinimą, rašo: "Aš 
galvoju, kad Dirvos skaity
tojai ir ALT S-gos nariai 
turėtų daugiau atkreipti dė
mesio į kalėdinius sveikini
mus per savo laikraštį Dir
vą”.

• Dr. Jono Bilėno straips
nis apie nelinearines proble
mas priimtas skaityti Ver- 
sailles, Paryžiuje, kur ren
giama Ketvirtoji Interna
cionalinė šiluminių Mainų 
konferencija.

• Alvudas Chicagoje pla
nuoja statyti 6 aukštų se
neliams poilsio namus, ku
riems projektą padarė arch. 
J. Mulokas. Namai kainuo
sią 250,000 dol. ir būsią 
statomi tam reikalui įsigy
tame sklype prie Western 
ir 72 gatvės.

• Vincui Rasteniui pasi
traukus iš Eltos redakto
riaus pareigų, kuriose jis 
išbuvo nuo 1965 m., naujuo
ju redaktoriumi pakviestas 
žurnalistas Vytautas Alsei
ka.

• Į Pedagoginio Lituanis
tikos Instituto neakivaizdi
nį skyrių paskutiniuoju lai
ku įstojo: Vanda Galbuogy- 
tė (Yorkshire, England), 
Audra O. Griniūtė (River- 
side, Calif.), Kęstutis šeš
tokas (Hamilton, Canada), 
Vaiva Radasta Vėbraitė 
(New Haven, Conn.); į aki
vaizdinį skyrių — Roma Al- 
šauskaitė, Jolita Kisieliūtė 
ir Saulius Kuprys (visi 
trys iš Cicero, III.). Į P. L.

Instituto neakivaizdinį sky
rių galima įstoti bet kada 
ir bet kame gyvenančiam. 
Kreiptis šiuo adresu: P. L. 
Institutas, 5620 So. Clare- 
mont Avė., Chicago, lllinois 
60636.

AUKOS DIRVAI
Prenumeratą pratęsdami 

ir kitokiom progom Dirvai 
aukas atsiuntė:
J. Rauktys, Santa Monica .. 2.00
D. Brazdžionis, L.A.......... 3.00
J. Venckus, Coventry..........1.00
J. Gilvydis, Franklin.......... 2.00
R. Liormonas, Rochester .. 1.00
J. Tumas, Oak Lawn.......... 2.00
V. Šarka, Detroit................ 2.00
J. Rugienius, Detroit.......... 3.00
J. Kazitėnas, Kenosha........2.00
J. Vizbaras, Boston............2.00
T. Jurcys, Chicago.............7.00
J. Cesonis, Philadelphia ...2.00
A. Braškys,Sudbury............2.00
K. Žemeckas.Oshkosh........ 7.00
B. Utenis, Dorchester......... 5.00
J. Veblaitis, Union.............. 5.00
A. Andriulionis,Boston..... 2.00
A. Chaplikas, Boston.......... 2.00
A. Pesys, Detroit.................2.00
P. Pajaujis, Mt. Clemens.. 2.00
R. Isdunis, Cahokia........... 2.00
D. Mekišius, Long Beach .. 2.00
A. Pakalnis, Linden...........2.00
A. Garka, Cleveland........... 2.00
V. Krivickas, Cleveland.... 2.Č0
P. Kudukis, Cleveland........2.00
P. Jonkus, Philadelphia...... 2.00
F. Geisčiūnas,Brooklyn.... 2.00
P. Dabkus, Toronto.............2.00
V. Kecorius,Toronto.......... 2.00
E. Drukteinis, Dayton......10.00

DETROIT
SLA 352 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

SLA 352 kuopos susirinkimas, 
kuris įvyko gruodžio 7 d. Lie
tuvių Namuose buvo gausus ir J 
ji atvyko net tokie nariai, kurie 
metų bėgyje retai kada pasiro
do.

Susirinkimą pravedė kuopos 
pirmininkas Petras Januška. 
Perskaičius darbotvarkę, susi
rinkimo buvo pasiūlytą pirmiau
sia pravesti nominaciją j Pil
domąją Tarybą ir išrinkti kuo
pos valdybą, o kitus reikalus 
atlikti sekančiame kuopos su
sirinkime. Nominacijai praves
ti buvo pakviesta šie asmenys: 
Feliksas Motuzas, Augustas 
Rimkūnaš ir Antanas Grinius. 
Nominaciją pravedus ir balsus 
suskaičius rasta:

I prezidentus už P. Dargi bal - 
savo 15 ir Algirdą Budrecką 16. 
Į viceprezidentus už Aleksą Cap 
liką 25 ir Vytautą Alantą 6 bal
sai. Į sekretorius už P. Januš
ką 28 ir Algirdą Budrecką 10 
balsų. Į iždo globėjus už A. Su- 
kauską 27, J. Mileriūtę 14 ir 
St. BriedĮ 12. Į dakt. kvotėjus 
už dr. Avižonj 21 ir dr. St. 
Biež{ 12 balsų. Iždininkė E. 
Mikužiūtė surinko 22 balsus.

Kuopos valdyba 1970 metams 
išrinkta vienbalsiai ta pati. Ją

Mylimam Vyrui ir Tėvui
A t A

DOMUI PENIKUI
staiga mirus, jo žmonai p. TEODORAI, sunums 
GERIMANTUI ir ROMUALDUI ir jų šeimoms 
skausmingą liūdesį išgyvenant, giliausią užuojau
tą reiškiame ir drauge liūdime

Antanas Vaišnys
Aldona Krulikienė 
Ričardas Krulikas 
Kazys Krulikas

Mielam Bičiuliui

JONUI VALIUI

staiga mirus Australijoje, jo paliktus 

artimuosius skausmo valandoje nuošir

džiai užjaučia

Vincas Meiliūnas

VIVAT ACADEMIA!
v

Tai studentų paruoštas stereo dviejų plokštelių šo
kių muzikos albumas... čia jauni grojo, jauni dainavo, 
jauni žodžius sukūrė. Nebuvo jie nei profesionalai, nei 
solistai, todėl reikėjo įdėti daug kruopštaus darbo ir daug 
valandų, skirtų jaunystei, paaukoti beruošiant šį albumą. 
Nepamirštant dar to, kad dabartiniai aplinkos vėjai, stu
mia jaunimą iš vėžių. Bet jeigu įdainuoti žodžiai pašauks 
mūs, tai ir bus gražiausia jaunimo dovana mums vi
siems ... Tad ir priimkime tą dovaną nuoširdžiai ir su 
meile saviems ...

Albumo kaina $8.50.

PLOKŠTELĖS GAUNAMOS PAS PLATINTOJUS:

Chicagoje:
Karvelio krautuvėje, 2501 W. 71 St.
Gradinsko krautuvėje, 2512 W. 47 St.
Brazdžionio krautuvėje, 2646 W. 71 St.
Marąuette Delicatessen, 2553 W. 71 St.
Feliksas Daukus, 7159 Maplevvood Avė. 
Endzelis, 3240 So. Halsted

Clevelande
Dirvoje, 6907 Superior Avė. 
Baltic Delicatessen, 677 E. 185 St.

Bostone
Baltic Florist, 502 E. Broadway 

Lendraitis Leonas, 450 E. 7 St.
New Yorke

Jack Stukas, 1016 Schliefer Rd., Hillside, N. J. 
Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y.

Toronte
J. R. Simanavičius, 175 Pąrkside Dr.

Detroite
J. Gaižutis, 571 Grixdale

sudaro šie asmenys: pirminin
kas Petras Januška, vicepir
mininkas Vincas Tamošiūnas, 
finansų sekretorius E. Jodins- 
kienė, sekretorius V, Raste
nis, iždininkas E. Trimeris, 
iždo globėjai: P. Vencelevi- 
čius, Mykolas Balčiūnas ir Bro
nius Burba. Tvarkdarys A. 
Krikščiūnas ir korespondentas 
A. Grinius.

R. LANIAUSKO PARODA

Gruodžio 7 d. 11:30 vai. Lie
tuvių Namuose buvo atidaryta 
dail. Rimo Laniausko meno pa
roda. Parodą atidarė Dainavos 
Jaunimo Stovyklos administra
torius Jonas Urbonas ir po sa
vo įžanginės kalbos pakvietė 
Rimą La niaus ką tarti žodj.

Rimas Laniauskas savo žody
je pažymėjo, kad jis yra savo 
profesijoje "designer” ir tapy
damas savo paveikslus daugiau 
kreipia dėmėsi i jų linijas ir 
tampus. Gal dėl to jo paveiks
lai ir skiriasi nuo kitų dailinin
kų paveikslų. Atidaryme daly
vavo gausus būrys detroitiškių. 
Parodoje išstatyti 26 paveiks
lai ir tuojau po atidarymo da
lis jų buvo išparduoti. Paroda 
užsidarė gruodžio 14 d.

GRAŽIAI PAMINĖTAS A.A. 
A. STULGINSKIS

DLOC valdyba gruodžio 7 d. 
surengė buvusio Lietuvos Pre
zidento Aleksandro Stulginskio 
paminėjimą. Už a.a. prezidento 
A. Stulginskio vėlę 10:30val. šv. 
Antano bažnyčioje buvo atlaiky
tos pamaldos, kuriose su vėlia
vomis dalyvavo Stasio Butkaus 
švyturio kuopų šauliai, L.K. sa
vanoriai ir Ramovėnai. Mišias 
atlaikė ir pamokslą pasakė 
kun. K. Simaitis.

12 vai. Lietuvių Namuose įvy
ko akademija. Akademiją ati
darė ir žodf tarė DLO Centro 
atstovas Antanas Sukauskas ir 
pakvietė kun. K. Simaiti atkal
bėti invokaciją. Po invokacijos 
teisininkas P. Stravinskas skai
tė paskaitą "Aleksandras Stul
ginskis ir jo politinė etika".

Meninėje dalyje dalyvavo D. 
Jankienė, Pr. Zaranka ir Bar

bora Osaitė. Akademija baigta 
Lietuvos himnu.

Minėjime dalyvavo apie 100 
žmonių. Po akademijos žemu
tinėje salėje buvo vaišės - pie
tūs. Pietuose dalyvavo 50 žmo 
nių. Prieš pietus maldą atkal
bėjo kun. K. Simaitis. Laike 
pietų kalbėjo: Jonas Gaižutis, 
Stasys Garliaustas, Jonas Čer
nius, Vytautas Kutkus, Jonas 
Šepetys. Dail. Rmas Laniaus- 
tas savo kalboje išreiškė nusi
stebėjimą, kad tokiame svar
biame paminėjime nematė Det
roito jaunimo.

A. Grinius

KAZIMIEROS IR POVILO 
VALANTINŲ PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame De
troito Stasio Butkaus šau
lių kuopai, vadovaujamai 
Vinco Tamošiūno, už su
ruošimą mūsų 50 metų ve
dybinių sutuoktuvių ir 50 
metų šaulio narystės minė
jimo.

Be to dėkojame visiems 
trims kunigams, komenta
toriui ir solistui už ta pro
ga taip iškilmingas pamal
das šv. Antano bažnyčioje, 
visiems meninės programos 
išpildytojams, vaišių pa- 
ruošėjams, žurnalistams ir 
fotografams.

Taipgi dėkojame už dova
nas Detroito Stasio Butkaus 
šaulių kuopai, šaulių Centro 
Valdybai, "Aušros” šešta
dieninei mokyklai ir vi
siems asmeniškai įteiku
siems bei mus sveikinu
siems.

Galiausiai ir nuoširdžiau
siai dėkojame visiems atsi
lankiusiems į mūsų auksi
nio jubiliejaus paminėjimą.

Jūsų
Kazimiera ir Povilas 

Valantinai

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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