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KUR STOVIME ?
VIENO SIMPOZIUMO PROGA

Chicagos Lietuvių 
Fronto Bičiulių sušauk
tas simpoziumas tema 
"Kur mes šiandien sto
vime?", iš pirmo žvilgs
nio gali pasirodyti keis
toka: nejaugi to dar ne
žinotumėm? Pavarty
kim tik mūsų laikraš
čius ir turėtų viskas pa
aiškėti. Toli neieškant 
pavyzdžių, paimkim, 
kad ir praeito penktadie
nio Dirvą. Jos pirmam 
puslapyje VLIKo pirmi
ninkas reikalauja dides
nės talkos savo institu
cijai: "Mūsų uždaviniai 
perdaug rimti, kad juos 
būtų įmanoma atlikti ma
žai grupei žmonių". Tre
čiame puslapyje D. Tri
makas siūlo steigti dar 
vieną naują bendrinę ins
tituciją Informacijos 
Centrą, kurios direkto
riui reiktų skirti 20.000 
dolerių metinės algos, o 
to pavaduotojui 17 tūks
tančių. Atrodo, kad jū
ros marios mums tik iki 
kelių.

Deja, tarp pareiškimų 
švenčių bei sukakčių pro-

ALT SUVAŽIAVIMAS IŠRINKO
NAUIA VALDYBĄ

liau Vasario minėjimus or-Gruodžio 13 d. Chicagoje 
Bismarko viešbutyje įvyko 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimas, kuriame da
lyvavo 50 atstovų.

Suvažiavimui pirminin
kavo pasivaduodami E. 
Bartkus, P. Dargis, T. 
Blinstrubas, J. Zuris. Sekre
toriavo: E. Vilimaitė ir L. 
Jaras. Suvažiavimą sveiki
no: gen. Lietuvos konsulas 
Chicagoje dr. P. Daužvar- 
dis, JAV LB CV pirm. B. 
Nainys, Vliko ir Tautos 
Fondo atstovas prel. Balkū
nas, Balfo gėn. sekr. A. 
Dzirvonas ir LB Chicagos 
apygardos pirm. A. Juške
vičius.

Amerikos Lietuvių Tary
bos veiklos pranešimus pa
darė valdybos pirm. E. 
Bartkus ir iš atskirų veik
los sričių: dr. V. Šimaitis, 
dr. Šidlauskas, T. Blinstru
bas, L. Jaras ir J. Jasaitis. 
Iždininko pranešimą per
skaitė J. Talalas, o V. Ab- 
raitis kalbėjo iždo globėjų 
vardu.

Apie Amerikos Lietuvių 
Kongresą Detroite praneši
mą padarė J. Jurkūnas.

S v e ikinimuose, praneši
muose ir diskusijose išryš
kėjo mintis, kad politiniame 
Lietuvos laisvinimo darbe 
reikia ieškoti derinimcr'tarp 
atskirų pažiūrų lietuvių, 
kur atsiradę nuomonių skir
tumai neliečia esminių už
davinių ar tikslų, o liečia 
tik metodus. Vliko atstovas 
pažadėjo naujosios Vliko 
valdybos paramą Altai ir 
jos veiklai. Suvažiavimas 
priėmė valdybos pasiūly
mus pagyvinti finansų rin
kimo vajų ir priėmė pra
ėjusio kongreso pageidavi
mą "naikinti nesusiprati
mus aukų rinkime”.

Suvažiavimas svarstė ir 
atmetė pasiūlymus Vasario 
16 minėjimo aukas dalinti į 
kelius iždus, kelioms orga
nizacijoms. Nutarta ir to-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

ga ir kasdienio gyvenimo 
yra nemaža spraga, jei 
nesakyti — praraja. 
VLIKo biudžetas mažes
nis už vienos chicagiš- 
kės lietuvių operos pa
statymo sąmatą, o kai 
atsidūrėm prieš santy
kių su Lietuvos gyven
tojais problemą, kiekvie
nas ją sprendžiame sa
vo galva ir iniciatyva ma
žiausiai rūpindamiesi 
veiksnių nutarimais ir 
nusistatymais.

Žodžiu, jau pats fak
tas, kad klausimas "Kur 
mes šiandien stovime" 
yra statomas, įrodo,kad 
pergyvename geroką 
krizę. Ta proga malonu 
pastebėti, kad esame ge
roje kompanijoje. Iki 
šiol nepažintą krizę per
gyvena ir Katalikų Baž
nyčia. Nuotaikos šiame 
krašte privertė preziden
tą Johnsoną nutraukti 
šiaurinio Vietnamo bom 
bar davimą nepaklup- 
džius ant kelių Hano-

ganizuoti kuo plačiausiu 
mastu ir prašyti visuomenę 
gausiai aukoti politiniam 
darbui, kurio išlaidos padi
dėjo atidarius Madrido ra
dijo transliacijas j okupuo
tą Lietuvą.

Rezoliucijų komisiją su
darė: J. Skorubskas, dr. K. 
Šidlauskas, J. Kleiva ir V. 
Mažeika.

J naują ALT valdybą iš
rinkti: inž. E. Bartkus, T. 
Blinstrubas, dr. V. Šimai
tis, P. Dargis, J. Jasaitis, 
L. Jaras Ed. Modestas, J. 
Talalas, dr. J. Valaitis, J. 
Zuris ir M. Vaidyba (dr. K. 
Šidlauskas). 

Prie kalėdų eglutės, kuri Bostono Skaučių Židinio papuošta 
stovi Bostono City Hali naujame pastate. Č. Kiliulio nuotrauka

jaus režimo. Nuotaikos 
čia verčia ir naują pre
zidentą greičiau atitrauk 
ti JAV kariuomenę iš Pie 
tų Vietnamo, negu tai iš 
tikrųjų sutiktų su JAV 
interesais.

O nuotaikos Prancūzi
joje buvo tokios, kad už
teko studentų riaušių pri
vesti ne tik priede Gaul
le, bet ir valiutos kriti
mo! Nuotaikos Vakarų 
Vokietijoje yra tokios, 
kad komunistinės Rytų 
Vokietijos pripažinimas 
yra tik likęs formalumo 
klausimas.

Nuotaikos keičiasi ir 
Sovietų Sąjungoje. Deja, 
ten nėra Gallupo ar ko
kių kitų nuomonės tyri
nėjimo institucijų ir be 
didesnio sukrėtimo ka
žin ar tikros nuotaikos 
galėtų pasireikšti. Kad 
masės nepatenkinos,tai 
aišku. Tačiau pakeiti
mams reikia nerimo ir 
nepasitenkinimo vado
vaujančiame gyventojų 
sluoksnyje. Sovietų Są
jungoje jis dar nėra pa
siekęs tokio gerovės 
laipsnio kaip Vakaruose. 
Bet tik pertekęs gerove 
prieini išvados, kad vis
kas... vedaprieabsurdo. 
Be to, kiniečių baimė ver
čia sovietų piliečius ati
dėlioti reformų reikala
vimus.

Bet jei šiandien ame
rikiečiai yra linkę dau
giau susirūpinti savo vi
daus reikalais negu su
kurti pasauliui geresnę 
santvarką, ko pasieksi
me, jei, sakykim, per 
naują Informacijos Cent
rą kiekvieną amerikie
tį ir supažindintume apie 
mums padarytą skriau
dą? Gal tai būtų turėję 
prasmės šaltajam karui 
siaučiant, šiandien, jo 
liepsnom blėstant, tai 
būtų vargiai pateisina
mos išlaidos.

Kaip ten būtų, pergy-

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto perrinktas antrai kadencijai pirmininkas dr. J. K. Valiū
nas, tarp vicepirmininkų: 'Dr. Br. Nemicko ir J. Audėno.

vIŠ VLIKO SEIMO NEW YORKE
(Pradžia nr.99)

Apie tarptautinę poli
tinę padėtį ir Lietuvos 
laisvės bylą kalbėjo LLK 
pirm. V. Sidzikauskas, 
pradėjęs nuo didžiosios 
prancūzų revoliucijos, 
nušvietė tarptautinės po
litikos įvykius iki šių die
nų, pereidamas prie pa
vergtųjų Europos vals
tybių tarptautinėje plot
mėje. Tarp kitko jis pa
stebėjo:

"Kai šių metų pava
sarį, drauge su Paverg
tųjų Europos Tautų Sei
mo delegacija, aš lan
kiausi Didžiosios Bri
tanijos, Prancūzijos ir 
Italijos užsienių reika
lų ministerijose ir kai 
ten buvo paliestas Euro
pos saugumo konferen
cijos klausimas, gavome 
užtikrinimus, kad di
džiųjų valstybių vyriau-.

venam krizę, iš kurios 
išeiti nepadėtų jokios mū 
sų veiksnių (personali
nės ar struktūros) refor
mos. Tačiau gyvenimas 
nestovi vietoje, situacija 
keičiasi, ir tuo pačiu 
amžinai keičiasi, ir tuo 
pačiu viltis negęsta. 1917 
metų nuotaikos Rusijoje 
leido valdžią užgrobti 
saujelei bolševikų. 1913 
m. niekas rimtai nesva
jojo apie Lietuvos nepri 
klausomybę. Už kelių me 
tų ją paskelbė tam anks
čiau visai nepasiruošę ir 
susimokę žmonės.

Tokioje situacijoje 
dažnai daugiau galima 
nuveikti privačia ar at
skirų politinių grupių ini
ciatyva negu per bendri
nes organizacijas, ku
rios paprastai yra neran
gios ir dėl susidėjusių 
sąlygų yra virtusios ne 
politinio, bet daugiau re
liginio - simbolinio po
būdžio institucijom. Po
litika juk yra galybių iš - 
naudojimo menas. Kai 
galimybių trūksta, nėra 
ir meno.

Visa tai nėra ragini
mas ką nors nuversti, 
greičiau tikpriminimas, 
kad niekam negalime duo
ti neriboto įgaliojimo už 
save veikti ir galvoti.

EMILIJA ČEKIENĖ

sybės su dideliu atsar
gumu ir apdairumu 
svarsto Maskvos pasiūly
mą ir nėra linkusios pa
kibti ant Maskvos meš
kerės. Ta proga aš krei
piau sakytų pareigūnų 
dėmesį į specifinę Lie
tuvos, Latvijos ir Esti
jos padėtį. Budapešto ko
munistų valdomų valsty
bių konferencija siūlo, 
kad saugumo konferenci
ją sudarytų NATO ir Var
šuvos Pakto valstybės. 
Lietuva, kaip ir jos bal
tiškosios kaimynės, ne
priklauso nė vienam čia 
minėtų sambūrių, o 
Maskva jas laiko esant 
Sovietų Sąjungos dalimi. 
Aš neabejoju, kad bus pa
kviestos ir tiems sam
būriams nepriklausan
čios valstybės, kaip kad 
Šveicarija, Austrija, Is
panija, Švedija. O kas 
bus su Lietuva, Latvija 
ir Estija?, klausiau aš. 
Ar jos bus pakviestos ir 
kas joms atstovaus? Kas 
gins jų teises ir intere
sus? Visose sostinėse 
gavau raminantį atsaky
mą, kad mano pavaiz
duotoji padėtis yra ži
noma, kad į ją bus atsi
žiūrėta ir kad Baltijos 
valstybės nebus išduo
tos". ***

Vliko vięep. J. Au
dėnas pranešė 1970 me
tų VLIKo numatytą pro
gramą daugiausia dėme
sio kreipdamas į atei
nančių metų vieną iš pa
čių skaudžiausių Lietu
vai sukakčių — 30 metų 
sovietinės okupacijos.

— Sovietų Rusijos oku
puota Lietuva daugelio 
kraštų laikoma nepri
klausoma valstybe. Lie
tuvos diplomatiniai at
stovai ir VLIKas tebe
palaiko ryšius su dau
giau kaip 60 valstybių. 
Tai kertinis akmuo mū
sų veiklai tarptautiniuo
se santykiuose, — sa
kė jis. Be to, kvietė vi
sus spaudos bendradar
bius populiarinti Lietu
vos laisvės idėją, kvie
tė visą laisvojo pasaulio 
lietuvių visuomenę jung
tis įvairiais galimais 

būdais į Lietuvos lais
vės klausimo kėlimą 
laisvajame pasaulyje, 
kvietė talkon kiekvieną 
lietuvį veikti jam pri
einamomis priemonė
mis. Jis pateikė VLIKo 
veiklos numatytą pro
gramą iš 12 punktų.

Diskusijose savo min
čių iškėlė nedaugelis at
stovų ir aplamai šį kar
tą jautėsi seimo dalyvių 
tingumas, nebuvo karš
tų ginčų, kaip dažnai pra
eityje, tik papildymai 
pranešimų, o gal sunki 
salės atmosfera padarė 
visus aptingusiais, nes 
salė buvo žema, dalyvių 
apie 100 ir jokios venti
liacijos per dieną, visi 
prakaitavo, nuo dūmų 
troško, nes rūkorių daug 
ir traukėsi artyn durų

(Nukelta į 3 psl.)

Sol.. J. Krištolaitytė-Daugėlie- 
nė, išpildant meninę programą 
VLIKo bankete gruodžio 6 d. 
New Yorke.

L. Tamošaičio nuotrauka
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PO PIETŲ KRYŽIUM
------------ VL. RADZEVIČIUS --------- —

KUKLIEJI SUKAKTUVININKAI
Jubiliejiniais Australijos lietuvių gyvenimo 

metais visi, kas tik gyvas ar kas bemirštąs, kėlė 
galvas atšvęsti dviejų dešimtmečių sukaktuves ir į 
jubiliejinę sriubą pylė nuopelnų nemažiau, kaip 
taukų į kopūstus. Juo taukų daugiau, tuo kopūstai 
skanesni.

Šiuo metu jau beveik visose kolonijose užbaig
tos atskirų transportų, atskirų organizacijų ar kul
tūrinių vienetų jubiliejinės iškilmės. Vienų sukak
tys nuskambėjo triukšmingiau ir sujudino visą Aus
traliją. Kitų buvo žymiai kuklesnės ir apsiribojo 
savais rateliais, tenkinosi tik savų valdžių sveiki
nimais. Kukliausiai už vigus, dažniausia ir be spe
cialių iškilmių, savo jubiliejinius metus ir dviejų 
dešimtmečių darbą šiuo metu baigia lietuviškos sa
vaitgalio mokyklos Australijoj. Atrodo, kad apie tų 
mokyklų nuveiktus darbus ir jų reikšmę Australi
joj bus mažiausiai kalbama.

Mokyklai ir šeimai, kaip tautinėms tvirtovėms, 
buVo skirti šie besibaigiantieji metai. Ir tais me
tais beveik visos Australijos lietuvių mokyklos jau 
palieka už save našius dvidešimties metų darbo ba
rus. Per visą tą laiką lietuviškos mokyklos buvo tuo 
vieninteliu aruodu, iš kurio maitinosi visos koloni
jos. Mokyklos davė ir tebeduoda prieauglį jaunimo 
organizacijoms, tautinių šokių grupėms. Tiktas mo
kyklas baigusieji lietuviai vėliau jungiasi į Australi
jos Lietuvių Studentų Sąjungą ir palaiko gyvus tar
pusavio ryšius su visu studijuojančiu Australijos 
lietuvių jaunimu. Tų mokyklų mokiniai šiandien jau 
reiškiasi ir individualiai kaip menininkai ir visuo
menininkai. Dalis jų eina į tas pačias mokyklas mo
kytojauti. Būdinga tačiau, kad ne viena šeima, kuri 
nepasinaudojo lietuviškos mokyklos talka, nedavė 
Australijos lietuviams jokio pozityvaus prieauglio. 
Lietuviškos mokyklos nelankęs jaunuolis kažkaip 
tiesiog vengia susitikti su savo amžiaus ir tų pačių 
studijų kolegomis lietuviais.

Australijos lietuviškų mokyklų mokytojai yra 
reto pasišventimo idealistai. Daugis jų mokyklose 
jau yra išdirbę be pertraukos po dešimts ir daugiau 
metų. Niekas jiems ne tik kad jokio atlyginimo ne
moka, bet ir jų pasiaukojimo nesupranta ar supras
ti nenori. O jiems tenka ne tik mokytojauti, bet ir 
atkakliai grumtis su visa eile biurokratinių kliūčių, 
už kurių slepiamos pačios reikalingiausios moky
mo priemonės.

Lietuviškos mokyklos čia tipiškos tuo, kad nei 
mokyklų vadovybės nei mokytojai niekam neprie
kaištauja. Jeigu kas nors mokyklą savanoriškai pa
remia: ačiū labai. O jei neremia: gal negali, pa
rems, kai galės. Nors daugeliu atvejų, mokyklos 
yra vietos apylinkių valdybų žinioje, tačiau iš tų 
valdybų jos nesulaukia tinkamo dėmesio. Didžiau
si jų talkininkai yra mokyklų komitetai, sudaryti 
iš mokinių tėvų. Vienoj kitoj kolonijoj jau daug nuo
širdesnę ranką joms tiesia moterų vadovaujamos 
socialinės globos draugijos.

Net ir per reikšmingas sukaktuves mokyklos 
pačios suka sau galvas, kaip pradžiuginti visus me
tus mokyklą lankiusius mažuosius. O kadangi mo
kyklų "kasos" tuščios, patys mokytojai turi pa
kratyti savo asmenines kišenes, kad vienaip arba 
kitaip apdovanotų mokinius, kad paskatintų juos 
domėtis mokykla ir ją pamėgti.

Ištisus dvidešimts metų lietuviškos mokyklos 
Australijoj pasigėrėtinai veikė. Ir didžiausias nuo
pelnas priklauso patiems mokytojams. Nežiūrint 
jų ryžtingo darbo, lieptelis, kuris jungia lietuvišką 
šeimą su lietuviška mokykla, pasidarė labai siau
ras ir nestiprus. Jis reikalingas kapitalinio remon
to. O jį galėtų atlikti tik sutelktos jėgos. Toms mo
kykloms gal ne tiek svarbi kišenė, kiek širdis. ***

Sol. G. Vasiliauskienė, Ade
laidės Lituania choro nauja di
rigentė.

■ laiškai Dirvai
Kalbėkime objektyviai religiniais 

ir pasaulėŽiOriniais klausimais
Objekty vinių bešališkų disku

sijų religiniais ir pasaulėžiū
riniais klausimais pasigenda
me. Lygiai kaip katalikybė jos 
konservatyviniais ir moderniais 
pasireiškimais (jų vienas tos 
srities žinovas savo plačios ap
imties knygoj prirašė devynias 
rūšis), lygiai taip pat ir protes
tantizmas jo konservatyvinio 
evangelizmo ir liberaliųjų pasi
reiškimų pavidalais yra kompli
kuotas kontraversinis objektas, 
turįs skirtingą esmę ir struktū
rą ir yra aiškinamas skirtin
gais jų požūriais ir atsaky
mais. Deja, visur pastebimas 
gyvenimiškas tarpas tarpteori- 
jos ir praktikos ar tarp žodžių 
ir darbų. Neįmanoma religinius 
ir pasaulėžiūrinius pasireiški
mus objektyviniai nusakyti vien 
vienos pusės teigimais ar bend
rais posakiais. Tais klausimais 
objektyviai kalbant reikia visų 
pirma išeiti iš jų kūrėjų ir ša
lininkų dėstytų pagrindų ir tik 
antroj eilėj vadovautis jų prie
šininkų reiškiamu požiūriu. Re
liginiai ir pasaulėžiūriniai klau
simai iš esmės prieinami vien 
tik tų sričių specialistams. Mė
gėjai gali vertingai padėti aiš
kinti šiuos klusimus, iškelti 
jų trūkumus ir įnešti naujų idė
jų, jei jie sąmoningai junta sa
vo ribotumą, laikosi sakytų spe
cialybių metodikos ir pasireiš
kia santūrumu savo išvadose.

Subjektyvinėms diskusijoms 
pavaizduoti prisiminkime, kad 
senieji amerikiečių kino filmai 
yra persisunkę susišaudymų 
ir užmušimų dvasia. Tokios dva 
sios perdavimas televizijoj pa
teisinamas tuščiu posakiu: 
"We are historically a violent 
people". Kuo didesnis kvailumas 
kartais sukelia tuo skambesnio 
juoko ir plojimo bei sudaro leng
vesnį laiko praleidimą (Enter- 
tainment). Čia politikoj prakti
kuojama suniekinti priešininką 
viešai bet diplomatiškai, paro
dant jo menkystę jo konkurento 
parinkto "autoriteto" pasirody
mu spaudoj, radije ir ypač te
levizijoj. Tokios neigiamos kon. 
kurentinio diplomatiškumo žy
mės ar bent pagrindas tam įtar
ti neturėtų šokiruoti bendruo
meniniai leidžiamų lietuvių spau- 
dos leidinių, mokyklinių vado
vėlių ir mokslinių veikalų emi
gracijoj Vakarų humanistinės 
kultūros sąlygose. Žinoma, re
liginės, pasaulėžiūrinės, ir par
tinės leidyklos turi teisę pla
tinti savąsias idėjas. Tačiau ir 
šiuo atveju reikia laikytis man
dagumo kitų srovių atveju. Tei
giamos objektyvinės informaci
jos ypatybės turėtų puošti mū
sų literatūrinius veikalus. Ra
šytojų ir leidėjų savikontrolei 
galėtų padėti amerikiečių pre
kybinės kontrolės posakis "Sa- 
tisfaction guaranteed or your 
money back", kuris eina nau
dotojų požiūriu bet ne gamin
tojų supratimu.

Diskusijos katalikybės klau
simu gali būti pavaizduotos se
kančiais trim paskutiniu laiku

paskelbtais laiškais. Rašytojas 
Anis Rūkas Dirvoj skelbė sa
vo laišką, kritikuodamas kata
likybės pasireiškimus. Teisi
ninkas Julius Smetona savo 
laiške Drauge reiškė įsižeidi
mo jausmą sakydamas, kad sa 
kytas laiškas įžeidęs lietuvių 
bendruomenės katalikus ir ken
kiąs lietuvybės idėjai. Žurnalis
tas Juozas Jurevičius laiške 
Dirvoj pritarė kritikos skelbi
mo minčiai sakydamas, kad pa 
liestieji neigiamieji faktai iš
ryškiną diskutuotiną socialinį 
reikalą ir laikraštis bent pri
vatinio laiško skelbimo būdu 
padedąs anam opiam reikalui 
tobulinti ir vienkart savo pa
ties vertei pakelti.

Diskusijos protestantizmo rei
kalu gali būti pavaizduotos se
kančiais rašiniais: 1) Zenono 
Ivinskio (pasaulinės istorijos 
specialisto, rinkusio medžia
gą Lietuvos istorijai) Romos 
požiūriu Vatikano archyve, ga 
vusio visuomenės lėšų saky
tam veikalui parašyti) viename 
Rytų Europos politinių studijų 
žurnale paskelbtu straipsniu 
"Die Entwicklung der Refor- 
mation in Litauen", 2) Lietu
vos Enciklopedijos straipsniais 
"Reformacija" (XXV, 56), "Klai 
pėdos Krašto protestantų baž
nyčia" (XII, 38) ir "Evangelikų 
Bažnyčia Lietuvoj" XV, 166) ir 
3) dviem aukščiau nurodytus 
keturis straipsnius kritikuojan. 
čiais straipsniais "Lietuvos Re
formacijos tema" ir "Lietuvos 
Enciklopediją pavarčius", ku
riuodu yra paskelbti Lietuvos 
evangelikų reformatų pusmeti
niame žurnale "Mūsų Sparnai" 
1969 m. birželio mėn., pusi. 53- 
68. Yra dar LE leidyklai pasiųs
tų kritikos laiškų. Sakytų dvie
jų straipsnių konkrečiai išreikš 
toji kritika, jos išvadą suglau
dus bendru aptarimu, sako kad 
sakytieji keturi straipsniai jų 
paskelbtąja esme ir forma yra 
išrikiuoti viduramžių dvasios 
linkme, kuri praeityje netolera
vo svetimų religijos ir pasau
lėžiūros pasireiškimų ir dabar 
sudaro priešprotestantinę pro
pagandą, kuri nesuderinama su 
dvidešimtojo amžiaus toleranci
jos dvasia. Šiuo reikalu verta pa
lyginti prel. Tulabos, Romosšv. 
Kazimiero kolegijos rektoriaus, 
pasisakymą apie krikščionių 
bažnyčias Romos požiūriu: "... 
reikia skirt tris didžiąsias krikš
čionybės šakas: Romos Katali
kų Bažnyčia, Ortodoksija ir Pro 
testantizmas" (Dirva XII.10). 
Tuo juk bažnyčios požymis pri
pažįstamas vien tik vienai gru
pei, o kitom dviem prirašoma 
tik pasaulėžiūrinės grupės reikš 
mė.

Diskusijos lietuviškosios lais- 
vamanybės reikalu eina tęsti
niais straipsniais apie lietuvių 
tautos atgimimo tėvą Joną Šliu
pą. Jų turinys rodo, kad lietu
viškoji laisvamanybė susidarė 
skirtingai jos rėmėjų ir prieši
ninkų vertinama. Dėl.to kiloar-

• ANTANAS KRAUSAS, vienas aktyviausių lituanistų Austra
lijoj, šiuo metu gydomas Fitzroy ligoninėje, Melbourne. Gydytojai 
moko ji iš naujo vaikščioti. Prieš kelias savaites p. Krausą buvo 
ištikęs širdies priepuolis, iš kurio vėliau išsivystė paralyžinės 
komplikacijos. Yra vilčių, kad jis vėl atsistos ant kojų.

Gyvendamas Melbourne, A. Krausas visa savo energija, o jos 
pas jį tikrai daug buvo, kreipė į lietuviškų knygų platinimą ir talki
ninkavimą savaitgalio mokykloms. Populiarindamas lituanistiką, 
jis dažnai lankydavosi įvairiose kolonijose su knygų parodomis ir 
paskaitomis. Jį prisimena ir Amerikos lietuviai, pSas kuriuos jis 
lankėsi, berods, dar pernai metais.

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

Ši pasaulėžiūrinė kova, kurios 
Jkarštyj abi šalys pridarė klaidų.

Visa tat išryškina specialybių 
atskyrimo reikalą. Bažnyčios 
istorija yra atskira nuo pasauli
nės istorijos šaka. Visuotinės 
bažnyčios istorija Vakaruose 
šešioliktame amžiuje išsi
skyrė atskirais Romos katalikų 
bažnyčios ir evangelikų bažny
čios konfesiniais pavidalais. 
Evangelikų reformacija ir po- 
reformacinių evangelikų bažny
čių esmė, struktūra ir veikla 
yra atskira evangelikų bažny
čios istorijos, dogmatikos, tei
sės ir administracijos mokslo 
šaka. Lygiai tokiu pat būdu ka
talikų kontra reformacija ir pro 
talikų kontrareformacija ir po 
reformacinės Romos katalikų 
bažnyčios esmė, struktūra,veik
la ir atnaujinimo pastangos yra 
šios bažnyčios mokslo ir prak
tikos šaka. Neįmanoma, kad pro
testantas vien tik savuoju požiū
riu objektyviai dėstytų Romos 
katalikų bažnyčios mokslo ša
ką lygiai kaip neįmanoma Ro
mos apologetui vien tik savuo
ju požiūriu objektyviai mokyti 
evangelikų bažnyčios mokslo 
šaką. Logiškai neįmanoma, kad 
vieni kitiems parinktų jų moky
tojus mokyklose ar dėstytojus 
mokslo veikaluose.

Sakytų keturių straipsnių 
teigimus ir sakytų dviejų straips. 
nių kritiką iš esmės mes čia 
nesvarstome. Nenorime čia už
siimti jų gynimu ar kaltinimu. 
Konkretus svarstymas iš es
mės reikalautų daugiau vietos 
ir tat išeitų iš šio laiško te
mos ribų. Kiekvienas pats ga
li susidaryti savo nuomonę iš 
esmės, sakytą informaciją ke
turiuose straipsniuose ir jų 
kritiką dviejuose straipsniuo
se paskaitęs. Tačiau jų palie
timu čia norėta išryškinti vi
suomeninį konfliktą, kuris su
sidaro visuomeniniuose veika
luose supainiojus skirtingų kom

petencijų sritis ir tariamam 
autoritetui vien tik vienašališ
ku savo paties asmeniniu ar sa 
vo grupės požiūriu ėmus dės
tyti komplikuotu kontraversi- 
niu religiniu ar pasaulėžiūriniu 
klausimu.

Martynas Kavolis

KAM PAVESTI PAŠTO 
ŽENKLŲ KOLEKCIJĄ?

Turiu sukauptą geroką 
saujelę gražių, gerų lietu
viškų pašto ženklelių.

Per daugelį metų tuos 
ženklelius rankiojau — su
dėliojau ir mylėdamas juos, 
išlaikiau gerame ir gražia
me stovyje, kurie yra net 
gilios senovės laiku, kiti, 
laisvos Lietuvos pašto ženk
lai.

Suimant juos , į daiktą, 
jie turi istorinės kokybės.

Kadangi aš pats esu jau 
išėjęs į pensiją, nuspren
džiau pašto ženklelius (gal 
ir kitus vertingus lietuvy
bės daiktelius) paleisti iš 
savo rankų kitiems asme
nims, juos globoti, tik to
kiems, kurie bus kvalifikuo
ti, žiną kaip su pilna atsa
komybe saugioje padėtyje 
išlaikytų, kad tie dalykėliai 
nebūtų prarasti, netiksliai 
pamesti, bet išlaikomi tik
roje atsargoje, kad nežūtų, 
bet išsilaikytų lietuvių isto
riškiems reikalams, lietuvių 
palikuonims — jaunimui, 
lietuviškam atžalynui, nau
jos tautos gyvenimui...

Susidomėję asmenys, raš
tiškai kreipkitės į mane se
kančiu adresu: A. J. Jokū
baitis, 19 Searle Avenue, 
Brookline, Mass. 02146, 
U.S.A.

GEROS NAUJIENOS
DOVANŲ Pirkėjams ir Užsakytojams DOVANŲ 
PAŽYMĖJIMŲ giminėms LIETUVOJE ir U.S.S.R. 
Dabar galima pasirinkti bet kuri iš sekančių trijų metodų:
1. IŠSIRINKTI IR UŽSAKYTI SPECIFINIUS DAIKTUS 

kaip motociklus, šaldytuvus, radijo ir televizijos apara
tus, foto aparatus, rūbus ir šimtus kitų daiktų, randamų 
mūsų naujuose kataloguose.

2. NUPIRKTI DOVANŲ PAŽYMĖJIMĄ, — (MERCHAN- 
DISE PURCHASE ORDER) — už kurį jūsų giminės 
gali pasirinkti ką nori arba

3. NUSIŲSTI PREFERENTIAL SPECIAL ROUBLE CER- 
TIFICATE — (SPECIALIŲ RUBLIŲ PAŽYMĖJIMĄ) 
— su kuriuo jūsų giminės gali gauti exporto kokybės 
prekes, specialiomis (diplomatinėm) pažemintomis kai
nomis,

Toji nauja sistema suprastina procedūra ir pagreitina 
pristatymą. Šimtai naujų daiktų yra pridėta. Kokybė pa
gerinta. Kainos sumažintos.

Dėl naujo katalogo ir smulkesnių informacijų kreip
kitės į bet kurią mūsų prisijungusių firmų:

PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL 
AGENCY

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Tel.: (212) 581-7729

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45th St., New York, N. Y. 10036

Tel.: (212) C1 5-7905

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106 

Tel.: (215) WA 5-3455

ar į jų skyrius, ar tiesioginiai j:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avė. South, New York, N. Y. 10003 

Telefonas: (212) 228-9547
PERSPĖJIMAS! Dėl savo saugumo ir greito užsakymų iš

pildymo, užsakykite TIKTAI per viršuje iš
vardintas firmas ar jų skyrius, kurios yra 
oficialiai pripažintos atstovauti Podaro- 
gifts, Ine.

• SOLISTE G. VASILIAUS
KIENE sutiko vadovauti popu
liariam Adelaidės lietuvių cho
rui LITUANIA, kuris šiomisdie- 
nomis atšventė savo 20 metų 
amžiaus sukakt}. Ligšiolinis cho 
ro dirigentas Vac. Šimkus atei
nančių metų sausio pradžioje 
išvyksta nuolatiniam apsigy
venimui } Canberrą.

Naujam dirigentui parinkti Li- 
tuania choras buvo sudaręs spe
cialią komisiją (po du atstovu 
iš kiekvienos balsų grupės) Į 
dirigentus buvo numatyti Penki 
kandidatai. Slaptubalsavimuko
misijos atstovai vienbalsiai pa
sisakė už p. Vasiliauskienės 
kandidatūrą.

G. Vasiliauskienė, kaip viena 
žymiausių Australijos lietuvių 
solisčių, nuolatos gastroliuoja 
(vairiose kolonijose. Šiuo metu
ji vadovauja Adelaidės vyrų oktetui Klajūnai ir su juo parengė ope
retę Consilium Facultatis, kuri turėjo dideli pasisekimą Adelaidėje 
(statyta du kartu) ir Melbourne gruodžio 6 d. Solistė beto turi daug 
dėmesio skirti ir būsimoms Amerikos lietuvių svečio — tenoro S. 
Baro gastrolėms, kurios bus pradėtos Adelaidėje vasario 28 dienos 
koncertu. Kartu su svečiu Australijos lietuvių kolonijose dainuos ir 
G. Vasiliauskienė.

• INŽ.. JUOZAS RIAUBA, kuris ligšiol savo asmenine inicia
tyva ir stambiais asmeniniais kaštais yra aprūpinęs Pietų Austra
lijos biblioteką svarbesnėm lietuviškom ir Lietuvą liečiančiom 
angliškom knygom, šiuo metu išsijuosęs telkia 300 dolerių įgyti 
tos bibliotekos Enciklopedijų skyriui Lietuvišką Enciklopediją.

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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OKUPUOTOS LIETUVOS MENININKŲ KONCERTAI
New Yorko skautų akademikų suruoštose diskusijose

RUSIJA TURĖS ATSISAKYTI
IMPERIALISTINES POLITIKOS

Anicetas Simutis, Lie
tuvos Gen. Konsulas New 
Yorke, Vliko Seimo pro
ga įvykusiame pobūvyje 
pasakytoje kalboje pri
minė iš Lietuvos atsi
lankiusiojo žodžius: 
Lietuvoje žmonės bijo 
dviejų dalykų — karo ir 
Vliko... Faktas lieka fak
tu, kad Lietuvos okupan
tai ir jiems tarnaujantie
ji Vliką aukštai vertina.

Kodėl okupantas ne
paprastą reikšmė teikia 
Vlikui ir tuo pačiu vi
siems už Lietuvos ne
priklausomybę kovo
jantiems veiksniams? 
Dėl to, kaip nurodė gen. 
konsulas A. Simutis,kad 
"okupantui pirmoje eilė
je rūpi atimti iš Lietu
vos gyventojų bet kokią 
nepriklausomos Lietu
vos viltį. Panašiai elgė
si ir caristinė Rusija.

Okupanto pastangos 
nuslopinti nepriklauso
mybės viltį pasataruoju 
metu yra sustiprintos".

"Bet kol", teigė A. Si
mutis, "Lietuvos įjungi
mas į Sovietų Sąjungą nė
ra didžiųjų galybių pri
pažintas , kol tarptauti- 
niai pripažįstama Lietu
vos Diplomatinė Tarny
ba, kol veikia Vlikas, Lie
tuvos Laisvės Komite
tas, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė ir Ameri
kos Lietuvių Taryba, tol 
nepriklausomos Lietu
vos vilties išplėšimas iš 
lietuvių tautos sąmonės 
yra neįmanomas.

Pasauly skleidžiamas 
ir nuolat kartojamas 
melas, kad lietuvių tau
ta savo noru užsitraukė 
komunistinės Rusijos 
vergiją būtų daug sėkmin
gesnis, jei laisvame pa
sauly neegzistuotų aukš
čiau minėtos institucijos 
kalbančios už jėga nutil
dytuosius ir nuolat pa
sauliui primenančios lie
tuvių tautos teisę būti 
laisva ir nepriklausoma 
valstybe.

Mūsų laimei už Lietu
vos nepriklausomybę vei 
kiančių ir už pavergtuo
sius kalbančių instituci
jų laisvojo pasaulio šaly
se okupantas jėga nutil
dyti negali, nors nuo to 
tikslo ir neatsisaką".

Gen. konsulas New 
Yorke savo kalbos pabai 
goję nurodė į reikalą, 
visomis išgalėmis, stip
rinti Lietuvai vaduoti 
institucijų darbą. Simu
čio nuomone, Lieuvos 
Diplomatinė Tarnyba, ir 
ateity yra pasiryžusi 
veiksmus derinti ne tik 
su Vliku, bet ir su viso
mis už Lietuvos laisvę 
kovojančiomis instituci
jomis.

"Mažųjų tautų užgrobi
mo ir valdymo laikotar
pis jau praėjęs. Ateina 
laikas, kad ir Rusija tu-

rėš atsisakyti imperia
listinės politikos ir pa
leisti iš kalėjimo jėga 
užgrobtas ir valdomas ki
tas tautas. Įsivėlus Ru
si jai į karą su raudoną
ja Kinija Azijoje, gali 
ateiti netikėta proga pa
vergtosioms tautoms Eu 
ropoję išsilaisvinti, jų 
tarpe ir Lietuvai. Užtat 
visų veiksnių pareiga vie
ningai laikyti Lietuvos 
bylą gyva ir nedaryti nie
ko, kas tam galėtų pa
kenkti. Vieningai veik
dami anksčiau ar vėliau 
laimėsime", savo kalbą 
baigė gen. konsulas A. 
Simutis.

Akademinio Skautų 
Sąjūdžio New Yorko sky
rius suruošė diskusijas 
tema — Vieši okupuotos 
Lietuvos menininkų kon
certai, jų nauda ir pavo
jai. Diskusijos įvyko š. 
m. gruodžio 13 d., Mas- 
peth’o lietuvių parapijos 
salėje. Tai pirmas toks 
parengimas, į kurį atsi
lankė apie 30 jaunosios 
kartos atstovų, daugiau
sia skautų iš maždaug 
apie 100 dalyvių. Pagrin
diniai kalbėtojai buvo: 
dr. E. Vaišnienė-Mari- 
jošiūtė, dr. B. Nemic
kas, V. Rastenis ir Jur
gis Valaitis. Moderato
rius R. Kezys. Kalbėto
jai atsakė į 4 klausimus.

EMILIJA ČEKIENĖ

IŠ VLIKO SEIMO
NEW YORKE...

(Atkelta iš 1 psl.) 
juokaudami, kad Vlikas 
pritrūko ne tik pinigų, 
bet ir kvapo, kol paga
liau vienas iš svečių, ne
sulaukęs seimo rengėjų 
susipratimo, pats pašau
kė viešbučio tvarkdarį 
ir šis bematant sutvar
kė ventiliaciją, bet tai 
buvo jau 4 valanda po 
pietų.

Seimą žodžiu sveiki
no gen. kons. A. Simu
tis, LLK pirm. V. Si
dzikauskas, PLB vardu 
S. Barzdukas, JAV LB 
Nainys, BALFo dr. A. 
Skėrys, BATŪNo K. Mik- 
las ir k.

Vakare įvyko banke
tas - vakarienė, kurios 
metu kalbą pasakė Ge
neralinis konsulas A. 
Simutis, meninę progra
mą atliko Lietuvos ope
ros buvusi solistė Ju
zė Krištolaitytė - Dau
gėlienė savo švelniu ly
rinio soprano balsu at
likusi muz. A. Kačanaus- 
ko "Vai gražu", "Kad 
aš našlaitėlė" ir "Pri
siminimas", Ramunės 
ariją iš operos "Graži
na", muz. Karnavičiaus.

1. Kokios įtakos tokie 
koncertai turi Lietuvos 
nepriklausomybės sta
tusui laisvajame pasau
lyje?

Dr. E. Vaišnienė, V. 
Rastenis ir dr. B. Ne
mickas į tą klausimą at
sakydami įrodinėjo, kad 
koncertų lankymas Lie
tuvos statuso de jure ne 
pažeidžia, neturi jokios 
reikšmės bei įtakos. Pa 
vojus būtų, jei koncertų 
priešaky atsistotų koks 
okupuotos Lietuvos pa
reigūnas. V. Rastenis pa 
brėžė, kad JAV politika 
nepareina nuo mūsų nuo
taikų. Tai esąs mitas, 
kaip lygiai yra mitas, 
kad ALTa iškovojo Lie
tuvai tokį nepripažini
mą. Tačiau J. Valaitis 
buvo kitos nuomonės. Jis 
sakė, kad JAV valdžia 
kreipia dėmesį įgyven
to jų nuotaikas, ji mūsų 
laikyseną seka, todėl tu
rime budėti ir su tuo skai
tytis.

Dr. E. Vaišnienė sa
kė, kad ne tik koncertai, 
bet ir įvairios ekskursi 
jos turi didelės įtakos. 
Mes turime čia iš tėvų 
gavę Lietuvos turinio da 
lį, o jie ten turi savo 
žemę ir kalbą. Mes da
rom karjerą čia, o jie 
ten. Mano kartoje užsi
mezga ryšys. Norint kali
niui padėti, reikia kar
tais ir su kalintoju pa
kalbėti, net ir kyšį duo
ti. ELTOS žinios labai 
vienšališkos, todėl ma
no karta pradėjo laikraš
čius iš ten prenumeruo
ti.

V. Rastenis sakė, kad 
koncertai yra tik pasi- 
smagūriavimas muzika, 
laisvės kovai negali turė
ti nei teigiamos nei nei
giamos reikšmės. Jei 
kam dainų žodžiai ir iš 
spaudžia ašarą, tai dar 
nereiškia, jog tai iš pa
triotizmo. Prieš 50-70 
metų koncertai tikrai tu
rėjo didelės reikšmės 
tautinės sąmonės stipri
nimui, bet ne dabar.

Dr. B. Nemickas ir J. 
Valaitis tuo klausimu aiš
kiai nepasisakė. Esą 
vienam klausytojui tau
tinį ryžtingumą stiprina, 
kitam silpnina.

Pav., vieną koncerto or
ganizatorių motina verk
dama užpuolė, kad jai 
esą labai skaudu, kad jos 
sūnus pasidarė komunis 
tu, nors mano nuomone, 
sakė jis, tas jaunuolis 
yra padorus lietuvis. O 
tokių motinų yra daug. 
Aš nesutinku su V. Ras- 
teniu, kad iniciatyva mū
sų rankose, kodėl tokios 
iniciatyvos nebuvo prieš 
10 metų, nes okupantas 
nenorėjo. Be to, mums 
gerai žinoma, kaip iš So
vietijos išvykstama į už
sienį. Pirminė iniciaty
va išeina iš okupanto, 
tvirtino B. Nemickas ir 
paskaitė iš praeitą vasa
rą buvusio okupuotos Lie 
tuvos kultūros darbuoto
jų suvažiavimo priimtos 
rezoliucijos dalį, kur pa
brėžiama, kad visa savo 
kūryba kultūros fronto 
veikėjai ištikimai turi 
tarnauti partijai. Visi jie 
yra saistomi tokių nutari
mų ir Maskvos. Okupan
tas iš tokių koncertų nau. 
dą turi. Mažiausiai, jis 
jau suskaldė mus, sukir
šino net geriausius drau
gus.

J. Valaitis pabrėžė, 
jog sunku atskirti poli
tinę pusę nuo kultūrinės, 
todėl geriausia laikytis 
patarlės "neik su velniu 
riešutauti". Reiktų veng
ti ne tik parengimų, bet 
ir išvykų, nes ir asmeni
niuose kontaktuose yra 
pavojų, todėl turime bu
dėti. Dėl nuomonių skir
tumo nėra ko jaudintis, 
svarbu sugebėti skirtu
mus išlyginti.

Dr. B. Nemickas:Ma
nau, jog pavojų yra, nes 
vien draugų kiršinimas 
menkina laisvinimo ko
vą, prijaukinama prie 
okupanto padėties, ku
rie gali susižavėti tau
tos kūrybiniu genijum. 
Laimėjimas — ry
šys laisvojo lietuvio su 
pavergtuoju yra naudin
gas. Rekomenduoti nieko 
negaliu, nebent pabandy
ti patiems imtis dides
nės iniciatyvos, jeipav., 
tokį koncertą ruoštų rim
ta kultūrinė organiza
cija, kad jie nepatektų į 
kitas rankas.

/I

2. Ar tokie koncertai 
tvirtina laisvųjų lietuvių 
tautinį jausmą ir tautinį 
atsparumą ir kokią įta
ką turi į laisvojo pasau
lio lietuvių ryžtingumą 
kovoti už savo krašto 
laisvę?

Muz. Kairiūkščio "Pū
tė vėjas", B. Dvariono 
"Oi dalia mano", muz. 
V. Jakubėno "Gėlės iš 
šieno", muz. Klovos ari 
ją iš operos "Pilėnai". 
Solistė buvo maloniai ir 
šiltai klausytojų sutik
ta.

Į VLIKo valdybą iš
rinkti: dr. J.K. Valiū
nas pirmininku, dr. B. 
Nemickas, J. Audėnas, 
R. Kezys, S. Dzikas, 
prof. J. Puzinas ir J. 
Valaitis.

Draugiškos nuotaikos per

KALĖDAS

ir karališkos sėkmės per

19 7 0 METUS

linki visiems ir visokiems

ONA, ANTANAS VILĖNIŠKIAI
BOSTON. MASS.

3. Kas daugiausia lai
mi tokiais koncertais: 
a) koncerto rėmėjai, b) 
okupantas, c) meninin
kas, d) laisvasis lietu
vis, e) pavergtasis lie
tuvis ir kodėl?

Dr. E. Vaišnienė: Iš 
Noreikos koncerto ren
gėjai gavo pelno ir oku
pantas laimėjo per mū
sų durnumą. Jei mes ne- 
sipyktume, tai nelaimė
tų Menininkai laimi sa
vo karjerai, gauna prisi 
pirkti, pamato, kaip mes 
veikiame ir t.t. Štai ir 
mokslininkų simpoziu
mas buvo pasimatymų su 
Lietuvos mokslininkais 
išdava, nes jo iniciato
riai visi buvo lankęsi tė
vynėje. Pamatė, kad anie 
ten organizuoti, tai kodėl 
mes negalime susiorga
nizuoti. Ir partijai pri
klausymas nieko nereiš
kia. Aš, pav., turėjau pri
imti JAV pilietybę, nes 
norėjau gauti mokytojos 
darbą. Gal ir ten reikia 
stoti į partiją, kad galė
tum mokytojauti. Okupan- bia tik tai, kas jai nau- 
tas mums siūlo vadovė
lius, imkime viską ir pri
si taikyki m sau. Mokyki
mės iš Afrikos ir iš vi
sų suktumo.

V. Rastenis: Politiniai 
laimėjimai jeigu ir būtų, 
tai tik ne okupantų pu
sėj. Perspėjimai dau
gelį įtikina ir surūpina. 
Štai ir VLIKo perspėji
mai pagrįsti ne faktais, 
bet įtikėjimu. Tų kon
certų iniciatyva kilo iš 
mūsų ir iš pačių daininin
kų. Nėra faktų, kad oku
pantas norėtų juos čia 
siųsti ir ką laimėtų tuo. 
Visi patys lietuviai nori 
pamatyti Ameriką ir la
bai nustemba sužinoję, 
kad jų solistai čia buvo 
piketuoti. Jie 
palieka gerą 
mes galime 
jiems palikti
kitokį įspūdį. Tame ir 
gali būti kiek politikos.

Dr. B. Nemickas tvir
tino, jog įtuos koncertus 
žmonės žiūri įtaringai.

4. Konkrečiai ir trum
pai išvardinkite didžiuo
sius pavojus ir reikš
mingiausius laimėjimus 
tokių koncertų išdavoje 
ir jūsų rekomendacijas?

E. Vaišnienė: Dėl vel
nio, kaip sako J. Valai
tis, tai Žemaitės pasa
kose labai dažnai žmo
nės velnią apgauna. 
Mums ne apie naudą rei 
kia kalbėti, bet girti,pra
šyti, nes pav., "Komunis
tas" rašo, kad išeiviai 
per kultūrinį bendradar
biavimą skverbiasi su 
buržuazine ideologija į 
mūsų tarpą. Aš rekomen 
duoju į Lietuvą važiuoti 
visiems, ne tik skau
tams. Mes sakome, kad 
komunistų spauda skel-

Tačiau J. Valaitis,pa
brėžė, kad nieko daugiau 
nelaimėtume jei ir LB- 
nė ruoštų, nes išeivijos 
lietuviai daugumoj bijo 
pavojų ir elgiasi pagal 
savo patriotinę sąžinę.

Diskusijose buvo leis
ta klausti, bet nedisku
tuoti, nors dalyvi ai klaus
dami ir savo nuomonę 
stengėsi pareikšti. Dau
giausia prieštaravo E. 
Vaišnienės ir V. Raste- 
nio pareiškimams. Iš 
jaunesnės kartos dalyvių 
pasisakė inž. J. Ulėnas, 
skautas akademikas, ir 
gana būdingai: "Čia gir
dėjome kalbant apie pa
vojų, kam? Yrakova.bet 
su kuo kovojam? Čia kaip 
mažo vaiko bijojimas 
tamsos. Man neaišku,ko
kie mūsų kartos uždavi
niai, kas mes esam ir 
ko norim?

Pumputienė vietoj 
klausimo papildė savo 
nuomonę, sakydama, kad 
mes žinome, jog Maskva 
pyksta jei okupuoto j Lie
tuvoj pasireiškia tautiš
kumas, o čia E. Vaišnie
nė sako, kad koncertai 
stiprina mus. Jeiokupan 
to valdžiai rūpi mūsų 
stiprinimas tautiškai, 
tai kodėl jie nesiunčia so
listų į Sibirą? Ten jauni
mas mažiau moka lietu
viškai, kaip čia. Jie va
dina bendradarbiavimu, 
kai save leidi sunaikinti, 
jie nori mūsų jaunimą pa
traukti dirbti jiems, ne 
vienas gal jau ir dirba 
sąmoningai ar nesąmo
ningai.

skelbimų atsisakė

Rastenis: Iš kon- 
nematau jokių pa-

dingą. Ar ne tas pats 
čia? Mūsų spauda kon
certo 
dėti.

V.
certų
vojų nei laimėjimų. Jų 
buvo dvi serijos ir var
gu galim tikėtis, manau, 
ne New Yorko VLIKas, 
bet Vilniaus juos už
draus. Daunoras irgi iš 
čia yra kviečiamas.

Kai V. Rastenis pasa
kė, kad nebūtinai eiti į 
koncertus, galima ir Ke- 
zio radijo tų pačių daini
ninkų plokštelių paklau
syti, tai Kezys užklausė 
kodėl jis nesitenkina ra 
diju, o lanko koncertus?

Dr. V. Paprockas at
kreipė rengėjų dėmesį, 
kad šios diskusijos ne
atsiekė savo tikslo, ns 
rengėjai nesugebėjo su
statyti programos. V. 
Rastenis sakė, kad jam 
neaišku, kas dainininkus 
siunčia, o mums visai 
aišku, kad kiekvienas jų 
atvyksta su uždaviniu. 
Mes ir ji patys net ir 
nenujaučiam, nesuvo- 
kiam, kaippakliūvam įjų 
nagus.

apie save 
įspūdį ir 
apie save 

vienokį ar
Lietuvės moterys New Yorke priklauso Europos Moterą Egzily 

organizacijai, kurioj lietuvių delegacijos pirmininke yra Marija 
Karečkienė. Kalėdų švenčių išvakarėse, gruodžio 7 d. suruoštoje 
programoje pasirodė ir lietuvių kanklininkių būrelis, vadovaujamas 
T. Dzikienės. Nuotraukoje lietuvės moterys su egzilų organizacijos 
pirm. Mrs. Deter (jugoslave). Iš kairės: G. Žilionienė, M, Kareč
kienė, Mrs. Deter, V. Cečetienė ir p. Sutkienė.

L. Tamošaičio nuotrauka
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ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 

proga savo klijentus, gimines ir bičiulius 

bei Elizabeth’o lietuvius sveikina

LEOKADIJA MARTINKONIS- 
SOMERVILLE

301 Second St.
Elizabeth, N. J.

LINKSMU ŠV. KALĖDŲ IR 
LAIMINGU NAUJŲJŲ 1970 METU

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA SAVO VISUS KLIJENTUS, GIMINES, 

BIČIULIUS, ELIZABETHO BEI APYLINKĖS 
LIETUVIUS SVEIKINA

SAMMY’S FOOD MARKET
SAVININKAI

261 Second St. Elizabeth, N. J. 07206
Tel. Nr. 353-1080

Elizabetho, N. J., prekybininkų sveikinimus 
surinko ir jais pasirūpino ALT S-gos Elizabetho 
skyriaus veikėjas Stasys Lukoševičius.

Jam talkinusiems prekybininkams ir Dirvos 
rėmėjui St. Lukoševičiui linkime sėkmės tolimes
niame darbe, linksmų Kalėdų švenčių ir šviesių 
Naujų Metų.

DIRVA

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ
PROGA SAVO GIMINES, BIČIULIUS IR VISUS 

ELIZABETHO APYLINKĖS LIETUVIUS 

SVEIKINA

Dr. STASYS PETRAUSKAS ir šeima
158 Park PI., Elizabeth, N. J.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA SAVO GIMINĖS, BIČIULIUS, VISUS 
KLIJENTUS IR ELIZABETH BEI APYLINKIŲ 

LIETUVIUS SVEIKINA

Edvardas ir Jane ŠIŠAI
GLOBĖ PARCEL SERVICE savininkai

956 Elizabeth Avė., Elizabeth, N. J. 
Tel. <201) 354-7608

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA GIMINĖS, BIČIULIUS IR VISUS, KURIE 

VALGO LIETUVIŠKĄ DUONĄ, SVEIKINA

PRANAS KU PINSKAS su šeima
131 Inslee PI. Elizabeth, N. J. 07206

LIETUVIŠKA KEPYKLA

GERIAUSIUS SVEIKINIMUS IR LINKĖJIMUS
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ

PROGA VISIEMS GIMINĖMS, BIČIULIAMS BEI 
ELIZABETH APYLINKĖS LIETUVIAMS SIUNČIA

Adolfas BRAŽINSKAS ir šeima
151 Second St. Elizabeth, N. J. 07206

ELIZABETH’O (N. J.) LIETUVIŲ 
TAUPOMOSIOS IR SKOLINAMOSIOS 

BENDROVĖS VADOVYBĖ, 
savo esamus ir būsimus klijentus, o taip pat 

ir visus Elizabeth’o lietuvius, sveikina 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga. 

269-273 Second St. Elizabeth, N. J. 07206
Geromis išsimokėjimo sąlygomis duoda namų pirki- 
mui paskolas, o taupytojams moka 5'Zj metinį '/c. 

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA VISUS LIETUVIUS IR SAVO KLIJENTUS 

SVEIKINA

SUMMIT and ELIZABETH
TRUST COMPANY

100 First St.

Summit • New Providence • Elizabeth • Elizabethport 
NEW JERSEY

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
PROGA VISUS LIETUVIUS IR SAVO

KLIJENTUS SVEIKINA

Charles E. McGRATH su šeima
ELECTRICAL CONTRACTING

525 E. Jersey St. Elizabeth, N. J.
Tel. 353-8222

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA VISUS SAVO KLIJENTUS, GIMINES, 

BIČIULIUS BEI APYLINKĖS LIETUVIUS SVEIKINA

REX DEPT. STORE
90 First Street Elizabeth, N. J.

Tel. 353-8405

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ- 
ŠVENTĖMIS SAVO KLIJENTUS, GIMINES IR BIČIULIS 

BEI ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA

KUDLA FLORIST
ELizabeth 3-3472 126 Third St., Elizabeth, N. J.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
PROGA GIMINES, BIČIULIUS IR VISUS ELIZABETHO 

BEI APYLINKĖS LIETUVIUS SVEIKINA

JOHN REEDY
208 Inslee PI. Elizabeth, N. J.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
PROGA SAVO KLIJENTUS IR VISUS LIETUVIUS 

SVEIKINA

MAC’S DRUGS
PRESCRIPTIONS COSMETICS

509 Elizabeth Avė. Near 5th St. Elizabeth, N. J. 
Tel. 352-1014

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA SAVO KLIJENTUS, GIMINES IR 

ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA

J. & B. GRAND STORES
Savininkai — J. LAGER

209-11 3rd St. Elizabeth, N. J.

ELIZABETHO, N. J. IR APYLINKIŲ LIETUVIUS, 
SAVO BIČIULIUS, GIMINĖS IR PAŽĮSTAMUS 

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA SVEIKINA

Petras ir Bronė LUKAI
531 Elizabeth Avė., Elizabeth, N. J.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA SAVO KLIJENTUS. GIMINES, BIČIULIUS'IR 

ELIZABETHO LIETUVIUS SVEIKINA

ECONOMY PAINT & SUPPLY 
CO.

101 First St. Cor. East Jersev St. 
Elizabeth, N. J. 07206

D. B. Chait Tel. ĘL 2-1975, EL 2-0200 

ELIZABETH, N. J. IR APYLINKIŲ LIETUVIUS, SAVO 
BIČIULIUS, GIMINES IR PAŽĮSTAMUS 

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA SVEIKINA

JAMES T. KIRK
COUNSELLOR AT LAW

Phone 352-5226 125 Broad Street
Elizabeth, N. J. 07201

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA SAVO BENDRADARBIUS, TARNAUTOJUS, 
ŠEIMININKUS BEI VISUS KLIJENTUS SVEIKINA 

LIETUVIŲ SVETAINĖS VADOVYBĖ

LITHUANIAN LIBERTY 
HALL, INC.

269-73 Second Street Elizabeth, N. J. 07206

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA SAVO KLIJENTUS, GIMINES IR BIČIULIUS 

BEI ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA

AKLONIS & ADAMS
Reg. Phar. in Charge K. J. AKLONIS 

PRESCRIPTION DRUGGISTS
263 Elizabeth Avė. Elizabeth, N. J.

Phone: ELizabeth 5-0393

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA GIMINES, BIČIULIUS IR VISUS ELIZABETHO 

BEI APYLINKĖS LIETUVIUS SVEIKINA
DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. Wiiliam F. Blažis su šeima

306 First Avė., Elizabeth, N. J., tel. 353-6304

SU ŠVENTĖMIS!
SAVO KLIJENTUS SVEIKINA

SOBEL FUEL SERVICE
ŠILDYMO ĮRENGIMAI • ŠILDYMUI ALYVA

• CENTRINIS ORO VĖSINIMAS

635 St. George Avė. Roselle, N. J. 07203
CH 5-6500 24 vai. patarnavimas

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA SAVO 
KLIJENTUS, GIMINES. BIČIULIUS BEI 
ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA

ALGEN PAINT CO.
DUTCH BOY & DU PONT PAINTS 
PAINTS - ENAMELS - VARNISHES

639 Elizabeth Avė. EL 2-1759

ELIZABETH, N. J. IR APYLINKIŲ LIETUVIUS, 
SAVO BIČIULIUS, GIMINES IR PAŽĮSTAMUS 

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
PROGA SVEIKINA

JOHN PATRICK, Jr. su šeima
146 First St. Elizabeh ,N. J. 07206

ELIZABETH’O, N. J. IR APYLINKIŲ 
LIETUVIUS SVEIKINU

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA

AL CORREIA
REALTOR, INSURANCE

1145 Elizabeth Avė. Elizabeth, N. J.
Tel. 352-2166
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Visus skyriaus rėmėjus, bičiulius ir 

prijaučiančius, sveikiname su 

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 

ir linkime

LAIMINGŲ 1970 METŲ!

ALT S-gos Elizabetho 
15-tas skyrius

NEBĖRA INŽ. VLADO DILIO MŪSŲ TARPE

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga gimines, bendradarbius, Radijo 

Rūta” Klubo narius, rėmėjus, klausy
tojus, bičiulius bei visus apylinkės lietu
vius sveikina

Dr. Jokūbas ir Loreta 
STUKAI
1016 Schleifer Rd.

Hillside, N. J. 07205
Tel. 289-6878

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
proga visus savo klijentus, gimines, 

bendradarbius, bičiulius bei apylinkės 
lietuvius sveikina

RŪTA MILLWORK & 
STAIRS CO.
THE CUSTOM STAIRS

CIRCLE—WINDING
804 Livingston Street Elizabeth, N. J. 
Tel. 351-2798 After 6 p. m. tel. 354-6315 
Barbara Stukas, Vaclovas Zoustautas, Kazys Ozolas.

Albinas Stukas — vadovauja

Lapkričio mėn. 26 
dieną buvo palaidotas žy
mus New Jersey lietu
vių veikėjas inž. Vladas 
Dilis, sulaukęs 74 metų 
amžiaus. Atsisveikini
mas su velioniu įvyko 
lapkričio 25 dieną Bu- 
yaus laidotuvių name, 
Newark, N.J. Man dar 
niekad nebuvo tekę maty 
ti tiek žmonių ir tiek 
perpildytą šermeninę, 
kad vėliau atėję lanky
tojai turėjo laukti eilės 
lauke, kol gavo progą 
pareikšti mirusiam sa
vo pagarbą. Tai rodo, 
kiek populiarus ir my
limas velionis buvo sa
vo tautiečių tarpe.

Atsisveikinimo eigą 
tvarkė Antanas Rugys, 
pakviesdamas iš eilės 
įvairių organizacijų at
stovus, kurie pareiškė 
savo pagarbius žodžius, 
iškeldami jo nuopelnus 
kaip lietuvio ir žmogaus. 
A.a. Vlado Dilio kars
tas buvo padengtas Lietu
vos trispalve bei apsup
tas gausiomis gėlėmis. 
Savo atsisveikinimo kal
bose kun. Viktoras Da- 
bušis, Kazys Jankūnas, 
Valentinas Mėtinis, 
prof. Jokūbas Stukas ir 
Albinas Trečiokas iškė - 
lė velionio Dilio gausius 
darbus ir jo kilnią širdį 
lietuviškumui. Visus sa
vo laisvalaikius jisai sky
rė savo tautos populia
rinimui ir tiesiog sirgte 
sirgo lietuviškais rei
kalais. Patsai niekuo
met neprašė, o visuo
met davė, nes buvo ne 
savanaudis.

Velionis buvo gimęs 
Kapinės kaime, Nauja
miesčio valsčiuje, Pa
nevėžio apskrityje. Pa
likęs Lietuvą, pradžioje 
Vladas Dilis apsigyveno 
Winnipege, Kanadoje, 
kur tuoj įsijungė į lietu
vių gyvenimą, pirminin
kaudamas ten susikūru
siam Kultūros Klubui. 
Jo lietuviškas nusistaty
mas ir visuomeninių už
davinių supratimas ypa
tingai iškilo čia, New 
Jersey, kur jis nuo 1935 
metų apsigyveno ir pra
leido visą savo likusio

JULIUS VEBLAITIS

gyvenimo dalį. Suprasda 
mas, kad visur, o ypač 
svetimame krašte, be 
mokslo toli nenueisi, jis 

Velionis inž. Vladas Dilis, žymus New Jersey lietuviu veikėjas, 
palaidotas 1969 m. lapkričio 26 d.

tuoj kibo į studijas ir lai
kėsi tol, kol po ilgųpas- 
tangų pasiekė inžinie
riaus vardą, namų apšil
dymo srityje.

Gyvendamas New Jer
sey jis šalia savo profe
sinio darbo plačiai įsi
jungė į įvairių lietuviškų 
organizacijų veiklą, iš
tesėdamas jose iki pat 
savo gyvenimo pabaigos. 
Buvo ne tik veiklus na
rys , bet nesuskaitomas 
valandas ir net dienas 
savo laisvo laiko yra pra
leidęs dalyvaudamas 
New Jersey Lietuvių 
Bendruomenės, ALT, 
SLA, BALF’o, Tautinės 
Sąjungos valdybose ir ta
rybose.

Inž. Vladas Dilis savo 
širdimi ir darbais buvo 
tautiškos srovės žmo
gus, tačiau buvo ypatin
gai tolerantiškas ir skir
tingų pažiūrų žmogui.Su
sikūrus Nepriklausomai 
Lietuvai velionis Vladas 
Dilis buvo grįžęs į gi ra

tinę ir keletą metų dės
tė anglų kalbą Panevėžio 
gimnazijoje. Amerikoje 
jis greit suprato LB min 
tį ir nuo pat jos įsikūri
mo įsijungė į jos veikė
jų eiles, nes buvo įsiti

kinęs, kad Lietuvių Bend 
ruomenė siekia išsaugo 
ti mūsų tautines ir kul
tūrines vertybes išeivi
joje, jas plėsti ir ugdy
ti jaunojoje lietuvių kar
toje ir kovoti už Lietuvos 
laisvės ir nepriklauso
mybės atstatymą. Šie 
tikslai jo širdyje atrado 
kuo rimčiausią pritari
mą.

Vladas Dilis daugiau 
kaip 10 metų vadovavo L. 
B. New Jersey Apygar
dai, dirbdamas įvairius 
su bendruomene susiju
sius darbus, savo lėšo
mis važinėdamas į ta
rybos posėdžius, sei
mus, ir suvažiavimus. 
Jisai ne tik nekados ne
užsimindavo apie tų ke
lionių metu turėtas iš
laidas, bet kitiems val
dybos nariams pasiūly
tas, griežtai atsisakyda 
vo jas priimti.

Jo įvairius visuome
ninius darbus ir funkci
jas labai lengvino ir jo
se aktyviai visada talki

no nuoširdi gyvenimo pa
lydovė Izabelė Lipčiutė- 
Dilienė, su kuria jis su
situokė 1916 metais New 
Yorke. Ji su savo vyru 
neatskiriamai visur dir
bo ir dalyvavo su dideliu 
aukštaičiams būdingu 
širdingumu.

New Jersey Lietuvių 
Bendruomenės valdyba 
velionies našlei Izabelei 
Dilienei reiškia nuošir
džią užuojautą.

ELIZABETH

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Tautinės Sąjungos sky
rius Elizabethe kartu su ra- 
movėnais rengia smarkų 
Naujų Metų sutikimą, ku
ris prasidės gruodžio 31 
dieną, 9 vai. vak. Lithua
nian Liberty Hali, 269 Se- 
cond St., Elizabethe. Bilie
tai gaunami pas skyriaus 
narius ir svetainėje.

Elizabetho tautinės min
ties žmonės yra bene patys 
judriausi šioje apylinkėje. 
Remia visur, kas lietuvių 
reikalui naudinga ir reika
linga. šio skyriaus narys 
Lukoševičius, kuris su dide
liu rūpestingumu ir kruopš
tumu (ir dar be automobilio 
pagalbos!) jau per eilę me
tų iš įvairių prekybininkų 
surenka Dirvai šventinius 
sveikinimus, atlieka tikrai 
konkretų ir naudingą dar
bą. Tokių pasišventėlių, de
ja, Amerikoje nedaug.

60 METŲ SUKAKTIS

Jonui švedui, Tautinės 
Sąjungos Elizabetho sky
riaus nariui, suėjo 60 metų 
amžiaus. Jis yra aktyvus ir 
kitų lietuviškų organizacijų 
narys. Sulaukęs visą kapą 
amžiaus, Jonas švedas Lie
tuvių svetainėn sukvietė 
gausų pulką savo bičiulių, 
kur visi svečiai buvo gražiai 
priimti ir pavaišinti, šio ga
na reikšmingo žmogaus gy
venime proga jį pasveikino 
Balys Vyliaudas, Petras La- 
nys, Jonas Zubavičius, kle
bonas Petras žemeikis ir 
kiti. Vaišėms ir meninei da
liai vadovavo muz. Algirdas 
Kačanauskas. Linkėtina Jo
nui nepavargti ir toliau bū
ti atkakliu lietuvių reikalų 
darbininku. (jv)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga savo klijentus ir Elizabeth’o 

lietuvius sveikina

J. A. BACZEWSKI LIKERIAI

BOLLER WINE & LIQUOR, INC.
441 East Jersey St. Elizabeth, N. J.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga Elizabetho, N. J. ir apylinkių 

lietuvius sveikina

B. L. B. MEAT MARKET 
CO.

841 Elizabeth Avė. 
Elizabeth, N. J.
Tel. EL 3-4689

Savings cartificatas tuued 
for $ix months or one 
y«ar~in minimum 
antounts of $10.000.00. 
and tharaaftar in 
mvltiplat of $1,000.00. 
Earmngi anr paid at 
maturity.

We Offer To Suvers

SAVINGS CERTIFICATE

6 or 12 
MONTH 
$10,000 
or MORE

per annum

Paasbook Savings
Accounts

Paid Quarterly
Computed and Paid 

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

6 or 12 
MONTH 
$5,000 
or MORE

Savings cartrficates rssuad 
for six months or one 
yaar-in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and thereafter in 
multiplcs of $500.00. 
Esminga are paid at 
maturity.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
proga savo klijentus, gimines bei bičiulius 

sveikina

Economy Stove & Plumbing 
Supply

THE FJNEST IN HOME APPLIANCES
1047 Elizabeth Avenue

Elizabeth, N. J. 07201 Tel. 352-6351 

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
proga visus savo klijentus, gimines, bičiulius, 

Linden bei apylinkės lietuvius sveikina

BUDRECKI FUNERAL HOME
Funeral Director 486-2594
MICHAEL D. BUDRECKI
242 South Wood Avenue Linden, N. J. 07036

H« t u a I

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

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

Vlrginia 7-7747
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GREETINGS and BEST WISHES
THE KOEHLER RUBBER 
and SUPPLY COMPANY
MECHANICAL RUBBER GOODS

COMPRESSORS, LUBRICATING EQUIPMENT

4555 Willow Parkway 441-4200

SEASON’S GREETINGS

CUYAHOGA COUNTY
REPUBLICAN ORGANIZATION

ROBERT E. HUGHES
Chairman Executive Com.

SAUL G. STILLMAN
Chairman Centrai Com.

GREETINGS and BEST WISHES

GOTHAM STAPLE CO.
3335 East 93rd Street

341-7144

GREETINGS and BEST W1SHES 

10HN M. PETERS 
CONSTRUCTION CO

8200 Old Granger Rd. 429-0500

GREETINGS and BEST WISHES 
NEW LOCATION 

MATTLIN-HYDE PIANO CO.
GENUINE CONSOLE SPINETS 

EASY TERMS 

ESTABLISHED 60 YRS. 
621-1488 2064 Euclid Avė.

GREETINGS and BESI WISHES

THOMAS J. UNIK CO.
INSURANCE

ANY KIND ANYWHERE

125 Terminai Tower 861-0200

GREETINGS and BEST WISHES

DOWD OLDSMOBILE
SEE THE MOST OUTSTANDING

19 7 0 OLDSMOBILE EVER BUILT

2900 Mayfield Rd. FA 1-9100

GREETINGS and BEST WISHES

JOHNNY’S AUTOMATIC 
TANSMISSION

FINANCING, FULL GUARANTEE 

CUSTOMER TOWING
626 East 152nd St. 8 51-7 333

GREETINGS and BEST WISHES 

NEW MANAGEMENT

BEAL AUTO SERVICE, INC.
REPAIRS—TUNE UPS—LUB—BODY & FENDER

SERVICE

421-0877 10540 Reserve Court

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

CLEVELAND VAULT CO.
6275 Halle Dr. 524-8860
Valley View Industrial Park Garfield Hts., O. 44125

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

TRIANGLE STAMPING 
COMPANY

2024 E. 70 ST. HE 1-0282

CAR-LIFE INC.
AUTO-BODY REPAIR AND REFINISHERS 

DOWNTOWNERS: IN BY 8:30—OUT BY 5:00 P.M.

6808 Carnegie 391-5565

FRED KRYCH—Otvner

GREETINGS and BEST W1SHES

CHAMPION MOTOR & 
TRANSMISSION SERVICE 

z

6928 C a r n e g i e Avė 391-6430

AL’S SHAKER 
QUALITY BODY SHOP

Expert Body-Fender repair—Painting 
Ali American & Foreign Cars 

Free Esti matės
Open 8-6, Sat. 8-2'

12808 VVoodland—near Shaker Sq. 229-7846

GREETINGS and BEST WISHES

REESE PAPER COMPANY

3184 West 32nd St. OL 1-6300

GREETINGS & BEST WISHES

Precision Optical Dispensing Co
L. V. PROHASKA

Professional, Responsible. Accurate Optical Service for 
Over 50 Years
MAIN OFFICE

9915 Euclid Avenue CE 1-4961
BRAMCH OFFICES

22578 Lake Shore Blvd. AN 1-1166
20314 Chagrin Blvd. SK 1-0112

GREETINGS and BEST W!SHES 

PIONEER LINEN SUPPLY CO.
MAURICE MASCHKE, JR. — President

3611 Payne Avenue HE 1-0035

Greičiausias 
būdas 
išvykti 
iš miesto

Tik paimkit telefoną ir išsukit skaitlines 
tiesioginiai. Tai lengva kaip ABC.

a. Pasuk 1

b. Pasuk Area Kodą 
(jeigu kitoks negu 216)

C. Pasuk telefono numerį

...ir tuoj pasijusi kitame mieste! Tai leng
viausias ir greičiausias būdas susisiekti su 
savo draugais ir giminėmis. Bent kokiu rei
kalu. Kodėl nepaskambinti šį vakarą?

Ohio Bell

NAUJI PATVARKYMAI
Kurie dabar galioja muitu apmokėtiems siunti
niams į LIETUVĄ ir U.S.S.R.
Suprastintos prekių klasifikacijos, pakeistas mui
tas kai kuriems daiktams etc.

SENA PATIKIMA FIRMA
Toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skai
čių, tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą.

Jei ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir Jūs 
būsite dėkingas mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU, 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ..

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106;

Tel. 215-925-3455

CENTRINĖ IŠTAIGA NEW YORKE:
220 Park Avė. South New York, N. Y. 10003

Tel.: 212-982-8410
Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N. Marshall St., WA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avenue, 1)1 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 West Broadwa.v, AN 8-8764 
CHICAGO, 111. 60632, 4102 Archer Avenue .......  254-4144
CHICAGO, III. 60622, 2242 W. Chieago Avė., BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th Street, 486-1836 
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė., TA 5-7560 
ELIZABETH,-N. J. 07201, 956a Elizabeth Avenue, 354-7608 
IIAMTRAMCK, Mich.-48212, 11415 Jos. Campau A v., 365-6350 
HARTFORD,Conn., 11 Charter Oak Avenue, 203 — 249-6255 
HANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany. AT 1-1757 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd., 382-1568 
MIAMI, Florida 33138, 6105 Biscayne Blvd., FR 9-8712 
MINNEAPOLIS, Minn. 55414, 217 E. Hennepin Av., FE 2-4908 
NEW BR1TAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow, 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, 5524 So. 32nd Street, 731-8577 
PARMA, OHIO 44134, 5432 Statė Road, ...._____ 749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avenue, GR 1-3712 
ROCHESTER, N. Y. 14621, 683 Hudson Avenue, BA 5-5923 
NEW YORK, N. Y. 10003, 101 First Avenue, OR 4-3930 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — 9th Avė., LO 4-7981 
SEATTLE, VVash. 98103, 1512 N. 39th Street, ME 3-1853 
SOUTH RIVER; N. J. 08882, 168 VVhitehead Avė., 257-2113 
WORCESTER, Mass. 01604, 82 Harrison Street, 798-3347 
TREMTOM, N. J. 08611, 730 Liberty Street L Y 9-9163 
VINELAND, N. J. 08360, Parish Hali, West Landis Avė.,

691-8423
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P
1CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
LIETUVIŲ VASARIO 16 

GIMNAZIJAI REMTI
5 IR 53 CLEVELANDO 

BŪRELIU NARIŲ 
RĖMĖJŲ ŽINIAI

Per šiuos 1969 m. aukš
čiau minėtų būrelių nariai 
rėmėjai per būrelių vadovą 
Steponą Nasvytį Lietuvių 
Vasario 16 gimnazijai pa
siuntė 480 dolerių paramos.

Be to mūsų būrelių glo
botinėms Nijolei žutautai- 
tei 7 kl. mokinei ir Marinai 
Normantaitei 4 kl. mokinei 
ALTS Clevelando skyriaus 
valdyba 10 dolerių, nariai 
rėmėjai Aldona Sandargie- 
nė, Aldona Augustinavičie- 
nė ir Steponas Nasvytis po 
5 dolerius pasiuntė per va
dovą St. Nasvytį Kalėdų 
švenčių proga dovanų.

Marina Normantaitė yra 
gimusi Sibire, jos tėvams 
esant ištremtiems iš Lietu
vos.

Lietuvos Vasario 16 gim
nazijos direktorius V. Nat
kevičius ir minėtos globoti
nės Kalėdų švenčių ir Nau
jų 1970 Metų proga na
riams rėmėjams siunčia ge
riausius linkėjimus ir svei
kinimus, prie jų jungiuosi 
ir aš 5 ir 53 būrelių vadovas. 
Parama tęsiama toliau.

St. Nasvytis

• Prez. A. Stulginskio, 
neseniai mirusio Lietuvoje, 
pagerbi mas Clevelande 
įvyks sausio 18, sekmadie
nį, Naujos parapijos audito
rijoj.

Ta proga abiejose liet, 
bažnyčiose bus iškilmingos 
pamaldos, kuriose dalyvaus 
vyskupas Brizgys iš Chica
gos.

Po pietų, 4 valandą, nau
jos parapijos salėje bus 
akademija su menine pro
grama.

Pagerbimui rengti komi
tetas sudarytas beveik iš 
visų organizacijų atstovų. 
Komitetui vadovauti išrink
ti : pirmininkas Pr. Razgai- 
tis, sekretorė Ona Jokūbai- 
tienė, nariai Jonas Daugėla 
ir K. S. Karpius.

NAUJŲJŲ 1970 METU SUTIKIMO BALIUS
Šv. Panelės N. P. parapijos viršutinėj salėj (Neff Rd.) 

gruodžio 31 d.
Salė atidaryta nuo 8 v. v. Vaišių pradžia 9:30 v. v.

Skirstomės į namus 2 v. ryto.
Stalai 10 asm. užsakomi iki gruodžio 25 d. pas valdybų narius ir iždininkus: V. Blinstrubą — 

tel. 531-2660, D. Staniškį — tel. 531-8496. Auka — 10 dol. asm. — jaunimui 4 dol.

D 
A 
L
Y
V 
A 
U 
K
I 
M 
E

Puikios vaišės 
šampanas ir kt. nuotaikai 

pagerinti...,
šokiams gros J. Pažemio kapela, 
Dovana ponioms už gražiausią 

baliaus rūbą,
Dovana už gėlių šokį (valsą) 
ir dar kitų staigmenų.

Rengia JAV LB Clevelando 
1-os ir 2-os Apyl. 

valdybos

LINKSMU ŠVENTŲ KALĖDŲ

ir

LAIMINGŲ NAUJŲ 1970 METŲ

visiems L.V.S. Ramove Clevelando

skyriaus nariams, savanoriams-kū-

rėjams ir jų šeimų nariams linki

L.V.S. RAMOVĖ
Clevelando skyrius

• Dr. Tėv. Tomas žiūrai
tis. O. P., gruodžio 23 d. at
vyksta į Clevelandą ir iki 
sausio 3 d. talkininkaus šv. 
Jurgio lietuvių parapijoje.

• Superior Savings and 
Loan Assn. akcininkų susi
rinkimas, įvykęs gruodžio 
10 d., svarstė St. Clair Sav
ings pasiūlymą abiem ban
kams sujungti savo turtą, 
kas suteiktų didesnes gali
mybes išplėsti bankines 
operacijas. 90'/ akcininkų 
tam pasiūlymui pritarė. Su
perior Savings vadovybėj ir 
toliau pasiliks tie patys as
menys ir jokių didelių pa
keitimų nebus.

šitoks dviejų bankų tur
to sujungimas bus padary
tas, kai iš valdžios įstaigų 
bus gautas leidimas.

• Kristina Raulinaitienė 
praėjusį sekmadienį arti
mųjų būrelyje atšventė 78 
metų amžiaus sukaktį.

• Mėgai Barniškaitei per
sikėlus į naują namą (1530 
E. 214 St., telef. 481-6112), 
praeitą savaitę akademikių 
skaučių būrys padarė jai 
staigmeną, pasveikinęs nau
jai įsikūrusioje vietoje.

• Pranešame gerb. klijen
tams, kad Globė Parcel 
Service, Ine. Clevelando 
skyrius bus uždarytas nuo 
gruodžio mėn. 24 d. iki sau
sio mėn. 6 d. 787 E. 185 St., 
Cleveland, Ohio 44119. Tel. 
486-1836.

• 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.

SUPERIOR 
SAVINGS 

Main Office:
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

HOME end 
REMODELING 

LOAN S
• • • •

INSURED SAVINGS

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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.

• Clevelando policija su
sekė gaują vagilių, kurie 
pasivogę tūkstančius auto
mobiliui vairuoti leidimų 
blankų, pardavė apie 15,000 
negalėjusiems išlaikyti vai
ruotojo egzaminus. Policija 
žino pavogtos serijos nu
merius ir pirkusiems pata
ria leidimą grąžinti polici
jai. Už naudojimąsi klasto
tu leidimu yra didelė pa
bauda: $500 ir 6 mėnesiai 
kalėjimo. Savanoriškai grą
žinę nebus baudžiami.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

GREETINGS and
BEST WISHES

OUALITY 
BEVERAGES 

into 
your Kome.

IT’S CM TO BE 6000

MARVE L
BEVERAGE CO.

8915 CHANE AVĖ.
BR 1-4400

AVALON GULF SERVICE
Former location ”VIC’S GULF SERVICE”

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

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

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

savo gimines jūs aplankyti! Greitas mūsų teletvpe 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinias apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLI) ARCADE TELEF. 621-6036

CLEVELAND, OHIO 44114

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBAS

Telef. 391-11436835 Superior Avė.
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!

BALFo direktorių su
važiavimas įvyko lapkr. 
29 d. Pick-Carter vieš
butyje Clevelande, kuria
me dalyvavo 20 atstovų 
ir iš centro valdybos pir
mininkas kun. V. Mar- 
tinkus; vicepirm. adv. 
Elena Armanienė; gen. 
sekr. A. Dzirvonas; fin. 
sekr. Juozas Bagdonas 
ir reikalų vedėjas kun. 
P. Geisčiūnas.

Dr. V.L. Ramanaus
kas atidarė suvažiavimą 
pakviesdamas darbotvar
kei vesti BALF centro 
pirmininką kun. V. Mar- 
tinkų. Invokaciją atliko 
kun. dr. Gureckas. Sek
retoriauti buvo pakvies
ti Juzė Daugėlienė ir K. 
S. Karpius

Pirmininkas kun. Mar- 
tinkus padarė platesnį 
pranešimą valdybos var
du.

Gen. sekr. Dzirvonas 
nušvietė savo veiklą 
BALF rėmuose. Vice
pirm. E. Armanienė pa
aiškino apie legalią pu
sę, sąryšyje su daugeliu 
į BALFą ateinančiais tes
tamentais ir palikimais. 
Edvardas Stepas, direk
torius ir Clevelando 
BALF skyriaus pirminin
kas, praeitą vasarą ap
lankęs Vasario 16-tos 
gimnaziją, papasakojo 
apie planuojamą statyti 
bendrabutį ir susitiki
mus su Europos lietu
viais.

Reikalų vedėjas kun. 
Geisčiūnas, iždininko 
vardu, raportavo, kad 
BALFo iždo bendra su
ma yra $97,312.36 ir kad 
pinigai laikomi keliuose 
bankuose paskiromis su
momis. Valdyba nuta
rus pakelti siuntinių ver
tybę iki $100 ir daugiau, 
nes persiuntimo kaštai 
yra veik tie patys. Kaip

PARDUODAMAS NAMAS
Naujosios parapijos rajo

ne, prie East 185 gatvės, 
šeši puikūs kambariai.

George Knaus, Broker 
481-9300

(99-102)

GREETINGS and 
BEST WISHES

LUCY’S BAKERY 
and 

STRUDEL SHOP

12516 Buckeye Rd. 
SK 2-0828

HELP WANTED

FACTORY WORKERS
No experience necessary.

APPLY IN PERSON
VIKING CAULKING 

GUN CO.

4518 Lakeside Avė.
(96-2)

pranešė, BALF 
skyrius, bet ne 
veiklūs. Paminė- 
teikimą šalpos 

Lietu-

IŠ BALFO DIREKTORIŲ SUVAŽIAVIMO

vedėjas 
turi 54 
visi jie 
jo apie
reikalingiems 
voje. Kad siuntinių penk 
tas nuošimtis eina Sibi
ro lietuviams šelpti.

Paaiškino kaip naudin 
giau yra persiųsti į Lie
tuvą amerikiečių paliki
mus savo giminėms Lie
tuvoje, kad gavėjas ne
būtų okupanto nuskriaus- 
ta.s •

ANTRAME POSĖDY
JE, po pietų pertraukos 
vyko diskusijos ir paklau
simai įvairiais BALF 
veiklos klausimais. Pla
čiai diskutuotas klausi
mas pagalbos teikimas 
reikalingiems lietu
viams studentams, kad 
tuo klausimu atsižiūri
ma į aplikanto naudingu
mą lietuvybei. Paramos 
prašo ir iš užsienio, ta
me reikale sprendimus 
daro valdyba savo nuo
žiūra. Studentams stipen
dijos duodama ir privalo 
būti duodama tuo supra
timu, kad baigę mokslus 
ir atsistoję ant savo ko
jų, atsilygintų su BALFu.

Išdiskutavus pasiūly
mų naudingumą BALFo 
veiklos atžvilgiu, nutar
ta įsteigti dvi komisijas 
BALFo tikslų plėtimui 
visuomenėje: clevelan- 
diečiai dr. Ramanaus
kas, Gaižutis, Stepas — 
veiklos planavimui sky
riuose, gi V. Kasniūnas, 
E. Cekienė, A. Gintne- 
ris ir reikalų vedėjas 
kun. Geisčiūnas — spau
dos propagandos komisi
joje. Su visais tarsis ir 
kooperuos centro valdy
ba.

Gen. sekretoriaus 
Dzirvono patiekta reko
mendacija, suvažiavi
mas vienbalsiai pripaži
no BALFo garbės nariu 
Kazį S. Karpių, buvusį 
steigiamojo seimo at
stovą ir iki šiolei dir
busį BALFo rėmimo 
veikloje.

Sekantį BALFo seimą 
pavesta valdybai rengti 
1970 metais, kur nors ry
tuose, tikriausia Bosto
ne.

Reikalų vedėjas kun. 
Geisčiūnas patiekė ži
nių kaip ruošiamas 
BALF 25 metų jubilie
jinis leidinys. Valdybai 
ir reikalų vedėjui paves
ta nustatyti to leidinio 
dydį ir kainą.

Sugiedojus Lietuvos 
himną, suvažiavimą, ku
ris praėjo gražioje nuo
taikoje, uždarė pirminin
kas kun. V. Martinkus.

(k)

DO YOU WANT
TO COME 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 

(99-100)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

CHICAGO
Iš SIMPOZIUMO” KUR 

MES ŠIANDIEN 
STOVIME”

Gruodžio 14 d. Lietuvių 
Fronto Bičiulių Chicagos 
apygardos valdyba B. Pakš
to salėje buvo suruošiusi 
politinį simpoziumą tema 
”Kur mes šiandien stovi
me”. Simpoziumui vadova
vo kun. B. Gureckas, o da
lyvavo ALT vicepirminin
kas dr. V. Šimaitis, Akira
čių bendradarbis dr. Z. Re
kašius, Bendruomenės vei
kėjas agr. A. šantaras, Dir
vos redakcijos narys V. 
Meškauskas, Draugo red. 
kun. J. Prunskis, Lietuvių 
Fronto veikėjas L. Prapuo
lenis, Laisvosios Lietuvos 
leidėjas V. Šimkus ir Nau
jienų pirmo pusi. red. Pu
žauskas. Dalis simpoziumo 
dalyvių buvo pakviesti as
meniškai, kiti per savo in
stitucijas, tačiau pristatyti 
visi buvo kaip savo organi
zacijų ir laikraščių atsto
vai, kas vargiai prisidėjo 
prie simpoziumo spalvingu
mo. "Atstovai” jautėsi dau
giau suvaržyti ir dažnai tu
rėjo pasitenkinti bendro po
būdžio pareiškimais, kurie 
ir be to buvo žinomi. To
kiu būdu prie tikrai nuo
širdaus nuomonių pasidali
nimo prieita ir ateities sim
poziumo rengėjams tai tu
rėtų būti įspėjimu.

S i m p oziumo dalyviams 
buvo leista pasisakyti per 7 
minutes, o po to leista sta
tyti klausimus iš klausyto
jų, kurių buvo netoli 300, 
tarpo. Po klausimo periodo 
leista dar po pora minučių 
prabilti visiems simpoziumo 
dalyviams, kurie savo tarpe 
beveik nesiginčijo ir gavosi 
įspūdis, kad, kalbant su Re
kašium, tarp jų nebuvo 
nuomonių skirtumo dėl tiks
lo, o skirtumai dėl metodų 
irgi nebuvo išryškinti, žo
džiu tai buvo daugiau de
klamacijų negu rimtų dis
kusijų vakaras, pasibaigęs 
jausmingu Lietuvos himno 
sugiedojimu.

BOSTON
ALIAS NAUJA 

VALDYBA

Amerikos Liet. Inž. ir 
Arch. S-gos Bostono sky
riaus š. m. paskutinis susi
rinkimas įvyko inž. K. Ba- 
rūno naujoje rezidencijoje, 
Hingham, Mass.

Inž. R. Šukys, North 
Eastern Univ. mokslinių ty
rinėjimų dalyvis, .kalbėjo 
tema — ’Telemetrija ir 
erdvės komunikacija”.

Prelegentas vaizdžiai at
skleidė elektromagneti n i ų 
bangų charakterį ir išaiški
no jų funkcijas perduodant 
garso ir TV paveikslus ke
lionėje į mėnulį ii- Marsą. 
Pasirodė, kad tokiam užda
viniui atlikti tereikia vos 
2-5 watų energijos.

Susirinkime dalyvavo 30 
asmenų, šiuo metu skyriuje 
yra 55 nariai, su garbės na
riu prof. Ignu Končium, 
gyv. Bristol, Conn.

Pagal pakeistus įstatus 
nariais priimami inžinieriai 

ir architektai ir kiti tiks
liųjų mokslų (fizikai, mate
matikai, chemikai ir kt.) 
turį BS ir aukštesnius mok
slo laipsnius.

1969 metų laikotarpyje 
naujais nariais priimti: in
žinierius — Jurgis štuopis, 
BS ir PE; inžinierius — 
Petras Pundys, BS Eng. 
Managment; architektas — 
Rymas Manomaitis, BA; 
chemikė — Dalia Ivaškienė, 
M. Ed. ir BS Ch.; fizikas — 
dr. V. M. Vasyliūnas, Ph. 
D.; inžinierius — Donatas 
Šatas persikėlęs iš Chica
gos.

Pagal skyriaus v-bos pa
siūlymą buvo nutarta pa
skirti $200.00 Lituanistinės 
mokyklos reikalams.

Inž. Jonas Mikalauskas, 
sveikindamas narius, Kalė* 
dų proga paaukojo $100.00 
V. D. U-to Profesorių S-gos 
leidiniui paremti, po $15.00 
Sausumos ir Jūrų skautams 
ir $20.00 Bostono lituanisti
nei mokyklai. 1969 metų 
bėgyje skyrius paaukojo 
lietuviškos kultūros reika
lams $1427.00.

Buvusioji skyriaus valdy
ba susidedanti iš pirm. J. 
Rasio, sekr. V. žiaugros ii' 
iždininko A. Girniaus me
tams praėjus atsistatydino 
ir naujon valdybon išrink
ti : pirm. E. Manomaitis, 16 
Crockers La., W. Roxbury, 
Mass., tel. 325-6223; sekr. 
J. štuopis, 12 Bayberry Dr., 
Sharon, Mass., tel. 1-784- 
5287; ižd. J. Balčiūnas, 116 
Spring St., W. Roxbury, 
Mass., tel. 323-0774.

Po susirinkimo p. Barū- 
nienei buvo įteikta tradici
nė ALIAS atminimo dova
nėlė, o po to svetingi šeimi
ninkai pakvietė susirinku
sius prie skanėsiais apkrau
tų stalų pobūviui ir malo
niems pašnekesiams. Taip 
buvo užbaigti buvusios val
dybos sėkmingi veiklos me
tai. (d)

SANTA MONICA

DR. J. KONČIUS 
APLANKĖ 

KALIFORNIJĄ

Buv. Balfo pirmininkas 
dr. J. Končius lankėsi Los 
Angeles. Buvo apsistojęs 
pas šv. Kazimiero parapijos 
kleboną prel. J. Kučingį. 
Dalyvavo Balfo parengime 
ir pasakė kalbą.

Aplankė savo gimines pp. 
Mikuckius -ir Kaminskus, 
taip pat savo artimus drau
gus S. Monikoje dr. M. ir A. 
Devenius. Pas pp. Devenius 
susirinko virš 40 artimes
nių pažįstamų, kurie norėjo 
sutikti ir pagerbti, visiems 
žinomą, ilgametį Balfo pir
mininką.

Kitos dr. J. Končiui pa- 
gerbtuvės buvo suruoštos 
Balfo valdybos p.p. Pažiūrų 
namuose.

NAUJI GYVENTOJAI 
SANTA MONIKOJE

į, Santa Moniką naujai at
vyko apsigyventi iš Illinois 
ponai Varai-Variakojai, Vi- 
lučiai ir Kasakaitis. Visi jie 
bando įsikurti S. Monikoje. 
San tamonikiečiai lietuviai 
linki visiems pasisekimo.

• Pik. J. Andrius sausio 
23 d. skaitys įdomią paskai
tą. Būs išstatyti reti, origi
nalūs žemėlapiai, kaip seno
vės Europos su Lietuva, 
taip pat ir Lietuvos. Ypa
tingai bus atžymėtos RAD
VILO žemėlapis, kuris yra 
didelė retenybė, kaip mums 
taip ir visai pasaulinei kar
tografijai.

Į šią paskaitą laukiama 
atsilankant daug publikos, 
ypatingai jaunimo, kuris 
galėtų pamatyti ir doku
mentaliai susipažinti koks 
buvo ir yra jo tėvų kraštas.

• Naujų Metų sutikimą 
Santa Monikoje rengia 
Amer. Lietuvių Klubas kar
tu su LB S. Monikos apylin
ke gruodžio 31 d., 10 vai. v., 
Woman’s Club salėje, 1210, 
4th St., S. Monikoje. Visi 
mieli tautiečiai su draugais 
kviečiami dalyvauti. (eg)

NEW YORK

• Prof. dr. prel. L. Tula
ba, šv. Kazimiero Romoje 
kolegijos rektorius, gruo
džio 21 d., 4 vai. po piet 
skaitys viešą paskaitą tema 
"Nūdienės Bažnyčios aktu
alijos”. Kultūros židinio pa
talpose, 361 Highland Blvd., 
Brookljme. Prelatas yra ge
rai susipažinęs su pastaruo
ju metu Bažnyčią palietu
siais sukrėtimais. Buą pa^ 
liesta ir Bažnyčios padėtis 
okupuotoje Lieuvoje, kuri 
prelatui yra žinoma iš daž
nų susitikimų su į Vatikaną 
atvykstančiais iš ten dvasi
ninkais.

Į paskaitą kviečiami visi. 
Įėjimas laisvas. Po paskai
tos bus užkanda. Rengia 
New Yorko ateitininkai sen
draugiai.

DETROIT
ATŽALYNAS KVIEČIA!

LB Detroito apylinkės li
tuanistinės mokyklos moki
niai kviečia visus į Kalėdų 
eglutės parengimą, kuris 
įvyks šį sekmadienį, gruo
džio 21 d., 3 vai. Lietuvių 
namuose.

Jie suvaidins studentės. 
Austės Pečiūraitės parašy
tą kalėdinį vaizdelį "Užbur
tos arfos”, pašoks tautinių 
šokių, padainuos lietuviškų 
dainelių ir Kalėdų senelį 
prasmingai pasitiks.

PRANEŠIMAS TĖVAMS

šį šeštadienį, gruodžio 20 
d. LB Detroito apylinkės li
tuanistinėje mokykloje pa
mokų nebus. Tačiau prašau 
visus tėvus gruodžio 20 d., 
9 vai. 30 min. suvežti visus 
mokyklos mokinius į Lietu
vių namus, kur vyks pasku
tinės vaidinimo, dainavimo, 
tautinių šokių ir žaidimų 
repeticijos.

Parengiamasis, I-sis ir 
II-sis skyriai iš repeticijų 
bus paleisti ir galės vykti

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.)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MAZEIKA&EVANS
6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS E
►X AIR-CONDIT1ONED KOPLYČIOS V 

_____ e
Mašinoms vieta

REpuhlic 7-8600 REpublic 7-8601

JUOZAS GRYBAUSKAS, Dirvos ir bendrai lietuviškų kultūrinių 
darbų rėmėjas, Kalėdų ir Naujųjų Metų proga, siunčia geriausius 
sveikinimus Dirvai, jos skaitytojams, o taip pat visiems jo vado
vaujamos Šv. Antano taupymo - skolinimo bendrovės Ciceroje, III., 
taupytojams ir klijentams.

namo 12 vai., o visų kitų 
skyrių mokiniai bus paleisti 
13 valandą.

K. Jurgutis,
Mokyklos vedėjas

DIDŽIAUSIA DOVANA
Artinasi Kalėdų šventės, ir 

mums dažnai kyla mintis, ką 
geriausio vaikams padovanoti. 
Vienos dovanos greitai sunyks
ta, o kitos, skirtos asmenybei 
formuoti, lieka visam gyveni
mui.

šv. Antano gimnazija gražio
je Atlanto pakrantėje per tryli- 
ką metų mokė mūsų jaunuolius 
būti ištikimus ir tėvų tikėjimui, 
ir lietuvių tautai. Šį pavasarį 
mokykla dėl mokinių trūkumo 
uŽsida rė, bet patalpų dar niekam 
neužleido: laukdama vis tebelai
ko jas atdaras lietuviškajam jau
nimui. Patalpos puikios, mokslo 
lygis toks, kad mokiniai be sun
kumų stoja į kolegijas bei uni
versitetus, aplinka graži. Bend
rabučiai geri, bet, negana to, pro
jektuojama pastatyti visai naują, 
modernišką bendrabutį, jei tik 
lietuviškoji visuomenė gimna
zija domėsis.

Bendrabutinės mokyklos šia
me krašte gana populiarios. Lie . 
tuviai tėvai turėtų atkreipti ypa
tingą dėmesį į šv. Antano gimna
ziją, vienintėlę aukštesniąją mo
kyklą Amerikoje, kur paskutiniu 
metu buvo oficialiai dėstoma 
lietuvių kalba. Joje mokslas kai
nuoja žymiai mažiau, negu pa
našaus tipo amerikiečių mokyk
lose, o mokiniai gauna ir tai, ko 
nėra kitur — lietuvišką ugdymą.

Šv. Antano gimnazijos vadovy
bė tebelaukia ligi šių Kalėdų at
siliepiant tėvus, kurie norėtų 
1970 metų rudenį leisti savo sū
nus į minėtąją gimnaziją.,Ta i 
paskutinė proga turėti Ameri
koje lietuvišką gimnaziją, kuri 
daugiau nebepasikartos, nes nau
ją atidaryti nebesimato galimy
bių. Rašyti: Rev. Rector, St. 
Anthony High School,-Kennebunk- 
port, Maine 04046. Susidarius iš 

JAV ir Kanados bent 100 moki
nių, mokykla vėl galėtų pradėti 
veikti.,Apsisprendę už šv. Anta
no gimnaziją, tėvai ir lietuvišką 
gimnaziją atkurtų, ir vaikui lie
tuvišką auklėjimą parūpintų. Tai 
būtų šiais lietuvių švietimo ir 
šeimos metais didžiausia kalė
dinė dovana ir vaikui, ir visai 
tautai.

Jonas Kavaliūnas 
Švietimo Tarybos Pirmininkas

ELECTRONICS 
TECHNICIANS

P r o d u c t development group re- 
ęuires an electronics technician. 
Applicants should have two-five 
years experience and demonstrated 
capabilities in digital circuit Jayout, 
assembly and debugging. Expe- 
rience related to analog or GCTV 
circuitry desirable. For interview 
call or write:

JOSEPH SPRING
(313) 769-6400

ELECTRO-OPTICS CENTER 
RADIATION. INC.

P. O. BOX 1084 
ANN ARBOR, MICH. 48106

AN F.QUAL OPPORTUNITY 
EMPLOYER

(100-3)

DEVLIEG MILL OPERATORS 
HORIZONTAL BORING MILL 

OPERATORS
Men for night shift—55 hr. wk. Experienced operators only, Co. ben- 
efils are many. They includc: hospitalization, pension plan, health & 
accident insurance, cost of living allovvance & 5% premium for night 
shift vvork. For fulthcr informalion or application phone collect Mr. Len

JAMESON CORPORATION
3071 BAY RD. SAGINAW, MICHIGAN

517 — 792-1527
Equal Opportunity Employer

(91-100)

JOURNEYMEN
TOOL AND DIE MAKER 

MACHINISTS 
ELECTRICIANS

Immediate openings for journeymen tool and die makers, 
journeyman machinists vvith experience in machine repair 
of specialized eųuipment.
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)

AUKOS DIRVAI
Prenumeratą pratęsdami 

ir kitokiom progom Dirvai 
aukas atsiuntė:

G. Stančius, Mt. Vernon.... 4.00
K. Nungaudas, Chicago..... 5.00
P. Michelevičius, Chicago.2.00
E. Manomaitis, W. Roxbury2.00
J. Šulaitis, La Grange Pk. 10.00
J. Šlajus, Chicago.............. 2.00
A. Krakauskas, Chicago....2.00
J. Žuras, Rochester......... 2.00
Liet. Moterų Federacijos

Waterburio Klubas ... 10.00
J. Gedaugas, E. Moline..... 5.00
B. Dirmantas, Chicago..... 2.00
T. Mečkauskas,Lansing....3.00
J. Žukas,Brooklyn............2.00
V. Vaičiūnas, Detroit........5.00
J. Montvila, Bayside..........2.00
J. Grigaitis, Chicago........ 7.00
A. Milaknis, Chicago..........4.00
B. Vanagas, Glen Iris.......2.00
A. Metinis, Cleveland.......2.00
V. Kutkus, Detroit.............. 5.00
S. Kašelionis, Chicago.....  5.00
J. Zdanys, W. Hartford .... 2.00
ALIAS Boston Sk............. 10.00
V. Gricevičius, Chicago ... 3.00
B. Girnius, Detroit............1.00
S. Jurgaitis, Cleveland......2.00
P. Zailskas, Chicago........ 5.00
M. Venclauskas, Cleveland 2.00 
V. Morkūnienė, Chicago ... 5.00

K. E RINGIS
CALIFORNIA SUPER 

SERVICE

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

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

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 INDUSTRIAL DRIVE 
GRAND RAPIDS, MICH. 

193-102)

WANTED EXPER1ENCED
LATHE OPERATORS 

SMALL MILLS & SMALL DRILL 
PRESS OPERATORS

ALSO
DRAFTSMEN 

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

SUTTER PRODUCTS CO.
407 HADLEY HOLLY, MICH.

(96-4)

A. A.

DOMUI PENIKUI
mirus, jo žmonai TEODORAI PENIKIENEI, sū

nums GERIMANTUI ir ROMUALDUI ir jų šei

moms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Zaparackų šeima
X,
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