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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PRIĖMĖ 
VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTE

VLIKo pirmininkas 
dr. J.K. Valiūnas JAV 
Valst, Departamentui pa 
geidavus, vasario 6 d., 
Lietuvos Atstovo J. Ra
jecko lydimas, Valst.De
partamente kalbėjosi su 
Baltijos skyriaus virši
ninku Barkley Ward.

Pasikalbėjimas, pir
moje eilėje, lietė gali
mą Europos saugumo 
konferenciją, kurią, jei
gu ji įvyktų, V. Departa
mentas laiko rimtu, nau
ju įvykiu ir todėl jai 
kreipia daug dėmesio.

Dr. J.K. Valiūnas pa
informavo, kad pasiro
džius spaudoje pirma
jai žiniai apie sovietinių 
valstybių bloko nutari
mą tokią konferenciją su
kviesti , Vlikas taip pat į 
tai atkreipė savo dėme
sį ir ruošia atitinkamą 
dokumentaciją Lietuvos 
laisvės reikalu.

Vienas memorandumo 
projektas jau yra Vliko 
Valdybos paruoštas ir 
jis bus V. Departamen
tui įteiktas prieš prasi
dedant JAV ir Sovietų 
Sąjungos konferencijai, 
š.m. balandžiu \nėn., y ie
noje — (tai Helsinkyje 
vykusios, praėj. metais 
konferencijos, dėl stra
teginių ginklų apriboji
mo, tąsa).

B. Ward, iš savo pu
sės, pabrėžė, kad Bal
tijos kraštų klausimas 
V. Departamente esąs 
labai svarbus ir šis pa
sikalbėjimas būsiąs nau
dingas.

Buvo paliesti ir kiti 
svarbūs tarptautiniai įvy 
kiai, kurie tiesiogiai ar 
netiesiogiai, visuomet 
paliečia ir Europos klau
simus, ir, tuo pačiu, ir 
Lietuvą.

B. Ward, savo ruožtu 
Vliko Pirmininkui ir Lie
tuvos Atstovui užtikrino, 
kad Baltijos kraštų oku
pacija ir neteisėtas tų 
kraštų į Sovietų Sąjun
gą įjungimą, kurio JAV 
nepripažįsta, yra prin
cipinis šio krašto užsie
nio politikos klausimas, 
dėl kurio nebūsią daro
ma jokių kompromisų.

Tarp kita ko, p. Ward 
dar pabrėžė, kad V. De
partamentas labai verti
na Vliko veiklą tarptau
tinės politikos plotmėje 
ir iš Vliko Pirmininko 
patyręs apie šio, vasa
rio mėn. vidury, .numa
tytą kelionę į Europą, dr. 
Valiūno prašė, jam iš 
Europos sugrįžus, nedel
siant atsilankyti V. De
partamente.

Pasikalbėjimas Wa- 
shingtone, dviem atve
jais, vykęs geroje, nuo
taikingoje dvasioje, už
truko apie tris valandas.

ATŠVĘSTOS 25 METŲ 
SUKAKTUVĖS NUO 

AUSCHMITZO 
IŠSILAISVINIMO

Prieš 25 metus sąjungi
ninkų kariuomenė užėmė 
Auschvitzą ir išvadavo Ii-

Vilniečio dailininko VI. Drėmos medžio raižinys "Vilniaus gotika" (1938).

POSĖDŽIAVO VLIK TARYBA
Vasario 6 d.NewYor- 

ke įvyko Vliko Tarybos 
posėdis. Apsvarstyti 
įvairūs Lietuvos laisvi
nimo klausimai.

Išklausytas Vliko vi
cepirmininko J. Audėno 
pranešimas apie veiklą 
Valdybos, ją prieš du 
mėnesius išrinkus.

J. Audėno pranešime 
paminėta: per Eltą ir Eu
ropoje veikiančias radi

kusitis, dar neišžudytus ka
linius.

Sukaktis iškilmingai pa
minėta Paryžiuje, prie Ne
žinomo Kareivio kapo. Po 
to minia nuvyko j Šalie 
Pleyel tęsti minėjimo, kur 
trumpomis kalbomis, rezi
stentų ir organizacijų at
stovai, atpasakojo depor
tuotų kryžiaus kelius. Kal
bėtojai pagerbė heroizmą ir 
tų asmenų, kurie nebodami 
pavojaus savo gyvybei gel
bėjo deportuotus. Tas su
kaktuves minėjo ir Pary
žiaus radijas, duodamas 
plačią apžvalgą ir apie žydų 
persekiojimą Europoj. Tar
pe kraštų iš kurių jie bėgo, 
buvo paminėta ir Lietuva. 
Pagal iš vokiečių vyriausy
bės nesenai gautus, bėgan
čių nacių išsivežtus iš Pa
ryžiaus Sicherheitzpol i z e i 
dokumentus vien tik per 
paskutinius Paryžiaus oku
pacijos metus j Auschwitzą 
buvo išvežta virš 70.000 
žmonių, kurių tarpe 376 
Lietuvos piliečiai. 

jo valandėles buvo išsa
miai reaguota į Maskvos 
savaitraščio "Literatur- 
naja Gazeta" puolimus, 
nukreiptus prieš Vatika
no radijo siųstuvo lietu
viškas transliacijas pa
vergta j ai Lietuvai.

Prof. dr. Bronius 
Kasias yra apsiėmęs su
redaguoti Sovietų Sąjun
gos — nacių Vokietijos 
sąmokslo prieš Lietuvą 
ir kitus Rytų Europos 
kraštus sudarytų doku
mentų rinkinį. Vliko Sei
mui nutarus šiais, jubi
liejiniais, 50-taisiais 
Lietuvos Steigiamojo Sei
mo sukvietimo metais iš • 
leisti atitinkamą leidinį, 
jį parengti apsiėmėprof. 
dr. V. Sruogienė. Taip 
pat rengiamas ir atitin
kamas memorandumas, 
kurį pasirašytų tebesą 
gyvi buvę Steig. Seimo 
nariai. Jau skelbta, kad 
Vliko pastangomis lais
vame pasauly paskleis
tas 40 okup. Lietuvos ku
nigų pareiškimas apie ne • 
teisėtą Bažnyčios, reli
gijos ir tikinčiųjų perse
kiojimą Lietuvoje. Pra
nešimo pilnas tekstas pa
skelbtas Eltos biulete
niuose anglų ir vokiečių 
kalbomis.

Be New Yorke sausio 
8 d. įvykusio, veiklos de
rinimo reikalu, pasita
rimo, kuriame dalyvavo 
ALT pirmininkas inž. E. 
Bartkus, Vliko pirm. dr.

J.K. Valiūnas, finansų 
tvarkytojas Jurgis Valai 
tis ir Tautos Fondo 
pirm. prel. J. Balkūnas 
bei Vliko pirmininko dr. 
J.K. Valiūno su Lietu
vos Laisvės Komiteto 
pirm. V. Sidzikausku pa
sitarimo (apie tai jau 
skelbta Eltoje), Vliko vi
cepirmininkas J. Audė
nas sausio 24 d., kaip 
svečias-stebėtojas, da-

Gubernatorius William G. Milliken pasiraSė proklamaciją skelbdamas Michigano valstijoje 1970 m. 
vasario 16 d. LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY. Proklamaciją iš gubernatoriaus priėmė Detroito 
lietuvių delegacijos vadovė Elzbieta Paurazienė. Iš kairės stovi: adv. Algirdas Ambrose, Ona Valytė, 
Vladas Selenis, kun. Kaz. Simaitis, gubernatorius W. G. Milliken, Elzb. Paurazienė, respublikonų ma
žumos vadas (Floor leader) Wllliam Hampton, Birutė Kutkutė, Algis Zaparackas, Antanas Sukauskas ir 
Alfonsas Žiedas.

AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS 
ATSIŠAUKIMAS Į VISUOMENĘ

Vasario šešioliktoji lietuvių tautai yra reikš
minga, kaip Nepriklausomos Valstybės atstatymo 
diena ir kaip nenuilstamos kovos ir siekių realiza
vimas.

Sovietų Sąjunga, sulaužiusi visas sutartis ir vi
sus pasižadėjimus 1940 metais birželio 15 gajai au
gančią valstybę okupavo ir broliams ir seserims 
vėl uždėjo okupanto jungą ir atėmė laisvę bei nepri
klausomybę.

JAV Sovietų okupacijos nepripažino ir šiandien 
to nusistatymo oficialiai laikosi.

Okupantas krašte naikina lietuvybę, klastoja is
toriją, varžo sąžinės laisvę ir trukdo lietuvių pažan
gą, siunčia savo agentus ir čia į šią mūsų laisvą 
šalį mus savitarpyje kiršinti ir mūsų kovos pastan
gas silpninti.

Amerikos lietuviai jautrūs savo brolių sunkiai 
daliai, nuo pirmųjų okupanto dienų išėjo į kovą sa
vo tautai laisvę ir nepriklausomybę atgauti.

Sujungę savo organizuotas jėgas į darnų jungi
nį — Amerikos Lietuvių Tarybą, pavedė jai vado
vauti kovai su sovietiniu okupantu. Kova nelengva. 
Laikas bando pasaulio sąžinę nuoboduliu apgaubti. 
Tai iš mūsų reikalauja daugiau jėgų, naujų kovos 
metodų, daugiau išteklių, daugiau šviesių protų, 
stipresnių balsų ir dar didesnės vienybės.

Vadovaukimės vieninga Detroito 7-to Lietuvių 
Kongreso dvasia ir direktyvomis, Amerikos Lietu
vių Tarybos nutarimais ir kiekvienas savo sąžine, 
neskaldykime jėgų ir lėšų, dalyvaukime minėjimuo
se, skelbkime skriaudas Amerikos plačiajai visuo
menei ir vieningai bei gausiai aukokime vedamai ko
vai finansuoti.

Tik pasiryžimu ir vienybe grąžinsime trispal
vę į Gedimino kalną, o laisvės Varpą įKaro muzie
jaus bokštą.

Amerikos Lietuvių Taryba

Chicago, 1970 m. vasario 2 d.

Vasario Šešioliktoji
Metų bėgyje minime 

daug įvairių sukakčių, 
bet iš visų reikšmin
giausia sukaktis mums 
yra VASARIO 16-ji die
na — Lietuvos nepri
klausomybės paskelbi
mo diena.

Vasario 16-ji, tai pir
mųjų Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo sie
kių ir svajonių įkūniji
mas, tai eilės pasišven
tusių, išblaškytų po pla
tų pasaulį lietuvių tau
tos sūnų Lietuvai lais
vės ir nepriklausomy
bės reikalavusių ryžtin
gų vyrų siekių realiza
vimas, sapno, kaip anais 
laikais juos išjuokdavo, 
pavertimas tikrove, tai 

ir tautinio subrendimo 
išdava.

Vasario 16-ji, tai tauti
nio gyvenimo išlaisvini
mas iš svetimos valsty
bės varžtų ir įrodymas 
savos valstybės pajėgu
mu reikštis visomis tau
tos kūrybinėmis galio
mis.

Nors dabar Lietuva 
vėl praradusi laisvę, 
tėvynėje draudžiama mi
nėti Vasario 16—ją, tai 
mums išeivijos lietu
viams tenka dviguba pa
reiga tą dieną atlikti. 
Ne tik patiems susikau
pimu prisiminti ir per
duoti jaunajai kartai mū
sų tautinės šventės reikš
mę, bet ir visais gali-
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VELNIO PAKTAS (5)

VOKIEČIAI IŠGELBĖJO 
BOLŠEVIKUS NUO PRAŽŪTIES

Tuo metu, kai 1918 m. 
vasarą vakarų fronte vo
kiečių armija beviltiškai 
kovojo, Rusijoje ji tebe
turėjo jėgą suvereniš- 
kai nuspręsti "raudpnų- 
jų" ar "baltųjų " pergalę 
panašiai kaip Iliadoje 
Olimpo dievai sprendė 
ginčą tarp graikų irtro- 
jėnų. Ir lygiai kaip se
novės graikų dievai, vo
kiečiai tarpusavy vedė 
homerišką kovą.

Noras paversti Rusi
ją savo kolonija, pas Vo
kietijos imperijos vadus 
sukėlė antipatiją bolševi
kams ir sąjungai su jais. 
Vokiečiams kilo pagun
da tiek Rusijoje, tiek ki-

tuose rytų Europos 
kraštuose, valdžios prie
šaky pastatyti savo žmo 
nes. Gen. Hoffmann susi
siekė su Miliukovu, buvu
siu 1917 m. laikinosios vy 
riausybės užs. reikalų 
ministeriu. Juodu sutarė 
atstatyti Rusijoje "kons
titucinę monarchiją", 
galbūt su imperatoriumi 
vokiečiu. Panašūs vokie
čių monarchai turėjo bū
ti pasodinti ir gretimuo
se šalia Rusijos užimtuo
se kraštuose. Vokiečiai 
net buvo pasiruošę Ru
sijai už tai grąžinti Uk
rainą ir dalį Baltijos 
kraštų. Aišku, jei visą 
Rusiją tapsianti Vokie
tijos kolonija, nebesvar
bu tada kokia bus jos 
gretimų kraštų teisinė 
padėtis. Juk viskas pri
klausys Vokietijai.

Po nužudymo vokiečių 
ambasadoriaus Maskvo
je, vis daugiau balsų pa
sigirdo Vokietijoje, rei 
kalaujant nuversti bol
ševikinį režimą. Kaize
ris su Ludendorffu pri
ėjo sprendimo, kad rei
kia Rusijoj pastatyti vy
riausybę, kuri turėtų 
"tautos paramą". Bet 
naujasis užs. reikalų mi- 
nisteris admirolas von 
Hintze, vietoj Kuehlman. 
no, buvo priešingas šiai 
politikai.

"Bolševikų žlugimas, 
rašė Hintze, reikštų at
naujinti karą rytuose. 
Nes socialistai revoliuci
onieriai, monarchistai, 
kazokai, žandarai ir val
dininkai visi yra įrašę į 
savo kovos vėliavą šū
kius "Karas prieš Vo
kietiją", "Brest-Litovsk 
sutartis turi būti panai
kinta". Tik vieni bolševi 
kai palaiko tą sutartį ir 
protingumas reikalauja 
pasinaudoti jais tol kol

Posėdžiavo 
VLIK Taryba

(Atkelta iš 1 psl.) 
lyvavo Chicagoje įvyku
siame Amerikos Liet. 
Tarybos ir Lietuvių 
Bendruomenės JAV 
Krašto Valdybos pasi
tarime. Vlikas yra gavęs 
žinią iš Paryžiaus, kad 
mūsų visuomenės — Vli
ko, spaudos bei radijo 
transliacijų lietuvių kal
ba akcija prieš M.K. 
Čiurlionio paveikslų gali
mą sužlugdymą okup. 
Lietuvoje neabejotinai tu - 
rėjo atgarsį, nes paveiks
lams išsaugoti Kaune pa
statytas Čiurlionio gale
rijos priestatas.

Vliko pirmininkas dr. 
J.K. Valiūnas vasario 6 
d. lankėsi Valstybės De
partamente. Vlikas jau 
pradėjo paruošiamuo
sius darbus politiniam 
jaunimo seminarui, š. 
m. birželio 6-7 dieno
mis Chicagoje.

Posėdžiui įpusėjus į 
jį atvyko Vliko pirminin- galima ką siūlyti. Bol- 
kas dr. J.K. Valiūnas. 
Jis Tarybą painformavo 
apie tą pačią dieną įvy

kusį jo apsilankymą 
Valst. Departamente Wa 
shingtone. (Apie tai skel 
biama atskirai).

V. Vaitiekūnas pateikė 
Tarybai, Kontrolės ko
misijos vardu, 1969 m. 
Vliko ir Tautos Fondo 
apyskaitas, kurias Ta
ryba patvirtino. Vliko 
Valdybos narys Jurgis 
Valaitis pateikė Tary
bai pavirtinti Vliko Vai 
dybos sudarytos naujos 
Tautos Fondo Valdybos 
su prel. J. Balkūnu prie 
šaky, sudėtį.

Juozas Pažemėnas, 
Tautos Fondo Valdybos 
sekretorius, painforma
vo Tarybą apie naujo
sios Valdybos pirmuo
sius darbus ir naujus 
veiklos planus.

Kai kuriems Vliko Sta - 
tuto straipsniams pakeis- 
ti išrinkta komisija iš 
V. Vaitiekūno, dr. B. Ne- 
micko ir B. Bieliuko.

Ūkininkų Sąjunga sa
vo naujuoju atstovu į 
Vliko Tarybą paskyrė 
jauną, inž. Aleksandrą 
Vaitekūną, praėj.metais 
įvykysio Vliko surengto 
politinio seminaro daly
vį.

Tarybos posėdžiui pir
mininkavo Krikščionių 
Demokratų atstovas P. 
Vainauskas, sekretoria
vo Valst. Liaudininkų at
stovas Pr. Dulevičius.

ševikai yra nesimpatiški 
ir neapkenčiami, bet tai 
nesukliudė mums pri
versti juos pasirašyti 
Brest-Litovsk sutartį ir 
atplėšti dalį jų teritori
jos. Mes paėmėme iš jų 
ką galima buvo paimti 
ir mes galėsime toliau 
juos išnaudoti, kol jie 
bus valdžioje. Tad ne
svarbu, ar malonu su 
jais dirbti. Svarbu, kad 
su jais mes galime turė- ciniu židiniu. Vokietijos 
ti didesnę naudą. Koks 
mūsų tikslas rytuose? Su 
paraližuoti kariškai Ru
siją. Bolševikai tai gali 
geriau už kitus padary
ti, ir dėl to mums ne
reikės išleisti nė vienos 
markės..."

Kaizeris ir Luden- 
dorff nusilenkė tokiai 
logikai ir 1918 m. rugpiū 
čio 28 d. Vokietija ir Ru
sija pasirašė Brest-Li
tovsk sutarties priedą. 
Rusija turėjo Vokietijai 
užleisti kitas teritorijas 
sumokėti 6 bilijonus auk
so rublių, duoti didelįkie- 
kį žaliavų ir javų,užleis
ti Vokietijai trečdalį sa
vo naftos gaminių. Trum
pai kalbant, Rusija pa
verčiama Vokietijos eko 
nomine kolonija.

Rusų delegatai sakė, 
kad dar niekad nebuvo 
taip pažeminti, bet netu
rėdami kito pasirinkimo 
pasirašė. Šita sutartis 
turėjo vieną slaptą punk
tą, kuris bolševikams da
vė vilties. Būtent rusų
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jo savo prasmės. Bet Vo
kietija pažeminta Ver
salio sutartimi, ieškojo 
natūralaus sąjungininko 
rytuose. Ta sąjunga buvo 
padaryta 1922 metais pa
vasarį, atidariusi naują 
istorijos lapą vokiečių - 
rusų santykiuose. Tas 
naujas lapas vadinosi 
"Rapallo".

(Bus daugiau)

Vasario 16-toji
(Atkelta iš 1 psl.) 

mais būdais supažindin
ti su tos dienos reikšme 
visų laisvųjų kraštų val
džios atstovus ir jų vi
suomenę.

Tačiau, tenka prisi
pažinti, kad minėjimų 
salės retėja tuo mažin- 
damos svetimų p ak vi es
tų kalbėti politikų akyse 
tos dienos reikšmę. Ma
žėja dėlto,kad vyresnių
jų eilės retėja žiauriai 
likimo rankai atimant 
juos iš mūsų tarpo, ki
tus ima slėgti amžiaus 
našta, o jaunoji karta iki 
šol buvo per daug užimta 
prisitaikymu ir įsijungi
mu į naujųjų kraštų gy
venimą ir asmeninį pasi
ruošimą ateičiai. Dar 
kiti sako, jog nusibodo 
nuolatinis kartojimas 
tos pačios šventės pro
gramos, viskas taip žino
ma, kasmet vis tas pat 
kartojama.

Tiesa, kartojasi. Va
sario 16—ji yra visos tau 
tos džiaugsmo ir susi
kaupimo tradicija virtu
si šventė. Tokią šventę 
švenčia visos tautos ir 
kasmet kartoja šventės 
prasmę.

Kyla klausimas, o kaip

nebūtų pergy- 
m. vasaros

metams pra-

vedybų sukaktys, gimta
dieniai, vardadieniai ir 
k. Ar jų tradicinis ritu
alas nesikartoja? Ar gi 
ne kasmet susirinkę

vyriausybė pasižadėjo iš 
savo teritorijos išvyti 
vakariečių karines jė
gas ir vokiečių vyriau
sybė žadėjo, esant rei
kalui, duoti karinę pagal
bą. Gi, kaip žinome, va
kariečiai buvo kontrare 
voliucionierių sąjungi
ninkai ir tokiu būdu vo
kiečiai pasižadėjo bol
ševikus remti kovoje 
prieš "baltuosius". Tai 
reiškė karinę sąjungą 
tarp kaizerio Vokietijos 
ir bolševikinės Rusijos. 
Vokietija Brest-Litovs- 
ko sutartimi bolševi
kams statydama baisias 
sąlygas, kartu išgelbėjo 
bolševikinį režimą. Jei 
Vokietija būtų, pagal 
Helfferich pageidavimą 
sudariusi sąjungą sukon- 
trarevoliucionieriais, 
bolševikai 
venę 1918 
krizės.

Keliems 
slinkus Leninas vienai 
vakariečių komunistų 
partijai patarė palaikyti 
vieną vyriausybę, "kaip 
virvė palaiko pakaruok
lį". Tą jis Pats Pa
gyveno 1918 metais. Tai 
tikslus apibrėžimas pa
ramos, kurią jis gavo iš 
Vokietijos, kai jo vyriau
sybė kiekvienu metu ga
lėjo nugarmėti į be
dugnę.

Si sutartis neilgai bu
vo vykdoma. Už mėnesio 
ir vienos dienos Luden- 
dorffas vakaruose pralai- gi su šeimų šventėmis: 
mėjo ir dar už mėnesio 
ir 10 dienų Vokietijoj ki
lo revoliucija, kurios se 
niai laukė Leninas ir 
Pravda tada iš džiaugs
mo pirmame puslapy pa- draugai kartoja tą patį 
skelbė: "Prasideda pa
saulinė revoliucija". Bol~ 
šveikams, atrodė, atsi
vėrė nauji galimumai, 
kad dabar vietoj primes
tos sąjungos su kaizeri
ne Vokietija atsiras glau 
dus bendradarbiavimas 
su socialistine Vokie
tija. Bet tikrovė buvo ki 
tokia ir nauji nesklandu
mai įsibrovė į vokiečių 
- rusų santykius.

***
Vokietijos revoliuci

jos dienos buvo trumpos 
ir jau 1919 m. Vokietija 
pasidarė kontrarevoliu- 

revoliucija, kaip ir Ru
sijos, kilo iš nepasiten
kinimo karu. Jei Miliu- 
kovas ir Kerenskį revo
liucijos pradžioj būtų ieš- 
koję taikos, Leninas ne
būtų turėjęs pasisekimo, 
kas atsitiko su vokiečių 
revoliucionieriais. Kai 
1918 m. lapkričio 9 Vo
kietijoj kilo revoliucija, 
vokiečių delegacija jau 
derėjosi dėl taikos ir už 
dviejų dienų patrankoms 
nutilus, kiekvienas sku
bėjo grįžti įnamus.Tai
ka buvo atstatyta ir re
voliucijos tikslas nusto-

"Ilgiausių metų", kelia 
kaip ir ankstesniais me
tais vieną po kitos tau
res už šventės kaltinin
ką, už šeimininką ir t.t. 
Ką naujo randame tose 
šventėse? O tokios šven
tės nesibaigia vieną kar
tą metuose, nes juk ne 
vieną turime draugą, kai 
tuo tarpu tautos šventė 
yra tiktai viena metuo
se, kada susirenkam tiks
lu sustiprėti lietuviškoj 
dvasioj, atkreipti publi
kos gausumu svetimųjų 
dėmesį. Susirenkam pri
siminti ir visi drauge 
pasiryžti dar nuošir
džiau dirbti kovai už 
Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę.

E. Cekienė

K. ERINGIS
CALIFORNIA SUPER 
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AR NYKSTAME KIEKYBIŠKAI?

Š.m. sausio 27 d. laidoje "Tėviškės Aidai" 
skelbia gana pesimistines mintis apie Australijos 
lietuvių mažėjimą. Laikraštis remiasi vienos tik 
Melbourno kolonijos (apie 2000 lietuvių) daviniais: 
pereitais metais ten miręs 21 lietuvis, o pakrikš
tyta 14 ir spėja, kad kitose kolonijose judėjimas šia 
kryptimi esąs panašus.

Vienos kolonijos ir vienerių metų daviniai ne
duoda jokio rimto pagrindo daryti kokių nors giles
nių išvadų. Mirimų, gimimų ir sutuoktuvių santykis 
kiekvienais metais svyruoja ir statistinėms krei
vėms išvesti yra būtinas ilgesnis laiko tarpas.

Būtų tikrai įdomu palyginti, koks buvo gimimų, 
mirimų ir sutuoktuvių santykis per visus dvidešimts 
metų Australijoj. Deja, šių davinių mes čia neturi
me ir jų greičiausia jau nesurinksime.

Lietuvių katalikų gimimus, mirimus regis
truoja lietuviai kunigai lietuviškoe parapijose,ku
rios apjungia jei ne visus, tai bent didžiausią dau
gumą Australijoj gyvenančių lietuvių. Tačiau lietu
viai kunigai tų davinių ilgšiol niekur neskelbdavo ir, 
kiek žinau, nesiųsdavo jokiai lietuviškai organiza
cijai. Mirimai, gimimai ir sutuoktuvės tebėra atski
rose knygose atskirais įrašais.

Pagrindinės Australijos lietuvių tautinio gyve 
nimo celės — apylinkių valdybos į statistinių davi
nių rinkimą ligšiol nekreipė, ir atrodo, negalvoja 
kreipti jokio dėmesio. Tiesa, tai vienur, tai kitur, 
daugiausia asmeninės iniciatyvos dėka, savo laiku 
buvo daromi šiokie tokie bandymai suregistruoti sa 
vos apylinkės lietuvius ir stebėti jų judėjimą. Ta
čiau ir tie, nors nepilni daviniai, valdyboms nuo
latos besikeičiant, liko užslėpti tarp pageltusių, nie
kam nereikalingų lapų. Ir kai valdyboms reikia at
sakyti, kiek kolonijoj lieuvių, jos neieško davinių 
bylose, bet svajingai pakelia akis į lubas ir iš ten 
ištraukia "davinius": 2000, 1500, 700 ir t.t. Kiek at
vyko naujų, kiek persikėlė kitur — niekas nežino.

Krašto Valdyba, kurioje turėtų būti sutelkti 
Australijos lietuvius liečią statistiniai daviniai, tik 
riausia ir savo archyvuose negalėtų nieko gero su
rasti. Australijos lietuvių gyvenimo pirmam dešimt 
mečiui atžymėti skirtame Metraštyje, kurį išleido 
pati Krašto Valdyba, veltui ieškotum kokių nors sta
tistinių davinių. Nei į planus, nei į "etatus" statis
tinių davinių telkimas nėra įtrauktas, nors,kiekpri 
simenu, savo laiku buvo kalbėta ir apie reikalą telk- 
tPtuos davinius krūvon.

Lietuviai kunigai krikštija gimusius, palaidoja 
mirusius katalikus lietuvius, sutuokia ir poras,ku
rių bent vienas yra lietuvis katalikas. Iš praktikos 
žinau, kad, prašant,kunigai mielai tais daviniais pa
sidalina. Kas nors ir kaip nors bent šios rūšies sta
tistinius davinius galėtų centralizuoti. Tie daviniai 
galėtų praversti ir pačiai Katalikų Federacijai,ku
ri yra artimiausiuose santykiuose su lietuviais ku
nigais. Turint tokius davinius ir Katalikų Federa
cijos organui nereikėtų remtis tik vienos kolonijos 
vienerių metų statistika.

Atrodo, kad kažkas šia kryptimi jau daroma. 
Adelaidėje leidžiamas Katalikų Parapijos biulete
nis "Šventadienio Balsas" šiomis dienomis paskel
bė, kiek pereitais metais susituokė Adelaidėje lie
tuvių. Yra žinių, kad šis biuletenis ateityje skelbs 
taip pat gimimus ir mirimus atskirais kalendori
niais. metais. Galimas daiktas, kad tas pavyz
dys užkrės ir kitas parapijas. Matyt, kad atsiranda 
pageidavimas tiems daviniams viešai parodyti. Tie
sa, aš būsiu bene pats pirmasis,kuris vargino Aus
tralijos lietuvius kunigus, prašydamas žinių apie 
susituokiančius lietuvius. Tos žinios savo laiku bu
vo skelbtos ir Dirvoje.

***
• SOLISTAS S. BARAS populiarioj TV programoj. Vasario 

26 d. solistui S, Barui teks pasirodyti populiariausioj Adelaidėje 
Televizijos pgrogramoje "Adelaide Tonight", Visi susitarimai su 
TV stotimi (Channel 9) jau padarytį Solistui rengiama eilė priėmi
mų.

Pakeista gastrolių akompaniatorė. Dainininkams S. Barui ir G. 
Vasiliauskienei dabar akompanuos Valstybinio Adelaidės Radiofono 
pianistė Shirley Hicks, plačiai žinoma Pietų Australijoj.

• AUSTRAUJO6 Lietuvių Katalikų Federacija tik dabar pa
skelbė savo suvažiavime priimtus nutarimus. Maloniai nuteikia 
rezoliucija, kad suvažiavimas prašo naują Federacijos Valdybą 
vykdyti glaudų bendradarbiavimą su kitomis lietuviškomis organi
zacijomis. To bendradarbiavimo čia ligšiol labiausiai ir trūko, nes 
Federacijai priklausančios organizacijos bendry patvarkymu buvo 
atplėštos nuo betkokio bendradarbiavimo su taip vadinamom bend
ruomeninėm organizacijom (apylinkių valdybomis ir Krašto Val
dyba ar jos padaliniais). Tas atsiskyrimas, nors kiek ir aplygin
tas, vistiek dar stipriai jaučiamas ir šiandien,

• ADELAIDĖS Lietuvių Sąjunga ir Apylinkės Valdyba, įver
tindamos nuoširdų ir energingą adelaidiškio visuomenininko Vaclo
vo Raginio darbą, jo 60-ties metų amžiaus sukakti vasario 7 dieną 
atžymėjo iškilminga vakariene, kurioje dalyvavo gausus adelaidiš- 
kių būrys. V. Gaginis ir inž. Reisonas ypač daug prisidėjo prie 
Adelaidės Lietuvių Namų įsigijimo, praplėtimo ir patobulinimo.

• SYDNEJUS neišsprendžia, kas turi valdyti bendruomenę... 
Kaip iš paskutinio Mūsų Pastogės vedamojo matyti, pirminiai as
menys, kurių išrinkimas | apylinkės valdybą buvo teismo pripažin
tas neteisėtu, vistiek tebelaiko savo rankose Sydnejaus apylinkės 
turtą Ir tuo, anot laikraščio, kliudo "pačiai lietuviškai veiklai . Ta 
proga pastebėtina, kad ginčas dėl valdžios Sydnejuj tęsiasi jau be
veik metai. Ateinančių poros mėnesių bėgyje visose apylinkėse bus 
renkamos naujos apylinkių valdybos. Naujais rinkimais gal irSydne- 
jus išspręs savo nemalonią problemą.
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VISŲ BENDRAS TIKSLAS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES
PRISIKĖLIMAS Dr. Br. Nemickas

Lietuvių tautos lais
vės sutemose, kai Lie
tuvos žemė okupuota ir 
jos gyventojai kenčia is
torijoje neregėto nuož
mumo priespaudą, Va
sario 16 d. Akto sukak
ties minėjimas įgyja ki
tonišką prasmę — natū
ralus didžiavimasis ir 
džiaugsmas laisvos tau
tos pažangos laimėji
mais virsta giliu skaus
mu dėl atimtos valstybi
nės nepriklausomybės ir 
tvirtu ryžtu ją kiek ga
lint veikiau atkurti.

Šiandieną išsivadavi
mo ryžtu gyvena visi 
lietuviai — ir pavergti e 
ji ir laisvieji. Tačiau 
pavergtasis lietuvis,oku
panto prispaustas, netu
ri būdo viešai, akivaiz
džiais veiksmais, pa
reikšti didžiojo lietuvių 
tautos siekinio, negali 
pareikalauti Lietuvai 
valstybinės nepriklau
somybės, nes jo rankos 
surištos, kojos supančio
tos ir burna užčiaupta.

Visiškai kitoniška būk
lė yra laisvojo lietuvio: 
jis turi daug galimumų 
įvairiais būdais byloti 
laisvajam pasauliui apie 
Sovietų Rusijos Lietuvai 
padarytąją nuoskaudą, 
apie dabartinę sunkią lie
tuvių tautos dalią ir rei
kalauti už pavergtąjįbro- 
lį savo tautai laisvės ir 
Lietuvai nepriklauso
mybės. Šią pareigą lais
vajam lietuviu uždeda jo 
prigimtinis ryšys su pa
vergtu broliu, žmoniš
kumas, lietuvių tautos 
kančia ir kraujas. Todėl 
laisvieji lietuviai turi su

IUinois senatorius Ralf T. Smith (kairėje) ir Chicagos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas Rimas StaniOnas, senatoriui pasižadėjus pada
ryti pranešimą Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukakties 
minėjime Chicagoje šį sekmadienį vasario 15 d. 2 vai. p.p. Marijos 
Aukštesniosios mokyklos salėje. Minėjime pagrindiniais kalbėto
jais bus VLIKo vicepirmininkas dr. Br. Nemickas ir Romas Saka- 
dolskis. Meninę programą išpildys sol. Valentina Kojelienė ir Alice 
Stephens vadovaujamas "Aldučių" ansamblis.

Prieš tai 10 vai. ryto šv. Kryžiaus bažnyčioje bus iškilmingos pa
maldos.

DIRVA

telkti savo jėgas ir su
stiprinti Lietuvos lais
vinimo pastangas, kad 
lietuvių tautos išsivada
vimo iš priespaudos 
šauksmas garsiau ir pla
čiau aidėtų ir išsilais
vinimo rytas veikiau iš
auštų.

Laisvinimo pastangos 
sustiprėtų, jei laisvieji 
lietuviai ir laisvinimo 
institucijos įstengtų su
derinti savo veiksmus, 
savo kelius, vedančius į 
didįjį lietuvių tautos tiks - 
lą — Lietuvos išsivada
vimą iš sovietinės Rusi- buvo pereitais ir užpe- 
jos priespaudos. Laisva 
lietuvių visuomenė kelių 
į Lietuvos išsilaisvini
mą turi ne vieną, ir jie 
yra įvairūs. Todėl juos 
reiki a suderinti, kad lais - 
vinimo pastangos būtų pa
veikesnės. Šią paskirtį 
vykdo Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komi
tetas. Jis remiasi niekuo 
kitu, kaip tik lietuvių vi
suomenės pripažinimu. 
Tačiau, skirtingais ke
liais einant kad ir į tą 
patį tikslą iš įvairių vie
tų ir dar kitonišku žings
niu, toks pripažinimas 
lietuvių visuomenei, su
prantama, nėra papras
tas dalykas. Kai visuoti
nio pripažinimo stinga, 
Lietuvos laisvinimo pas - 
tangoms tvirtėti yra sun- eiti 
ku.

Lietuvos Laisvinimo 
institucijos įgytų lietu
vių visuomenės visuotinį 
pripažinimą ir visišką 
paramą, jei jos vieną kar
tą liautųsi tarp savęs ga- 
lynėjusios dėl savo reikš- aistras, gali vėl suglau- 
mės ar vaidmens pirmu-

NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTĘ 
ATŠVĘSKIME PRASMINGAI

Nelinksma bus ir ši Vasario 16-toji
Nelinksma dėl to, kad 

Lietuva tebėra pavergta 
ir laisvės ryto vis dar 
nematyti. Nelinksma dėl 
to, kad mūsų laisvės ko
votojų eilėse jaučiasi 
vis didėjąs pavargimas 
ir pačios eilės vis re
tėja. Nelinksma dar ir 
dėl to, kad visuomenė
je vis didėja plyšys ne 
tik tarp kartų, bet ir 
tarp bendraamžių, ir ko^ 
va už Lietuvos laisvę 
virsta grumtynėmis tarp 
savęs.

Tai reiškiniai, kurie 
verčia mus ne tik nuliūs
ti, bet ir rimtai susirū
pinti. Nepriklausomybės 
šventė, nesvarbu kaip 
gražiai ir iškilmingai ji 
bebūtų paminėta, ateis ir 
praeis be ryškesnių žy
mių. Bus išneštos iš sa
lių vėliavos, nuimti sce
nų papuošalai, dings šū
kiai ir nutils kalbėtojų 
garsai. Ar ir vėl grį
šime į tas pačias įpras 
tos rutinos dienas, į tuos 
pačius erzelius ir ginče- 
lius? Ar ir vėl smerk
dami bei kaltindami vie
nas kitą, tęsime tarpu
savio vaidus iki kitos 
Vasario 16-tosios? Taip

Teitais metais. Ar ko 
geresnio galime tikėtis 
iš ateinančiųjų?

Minime Lietuvos Ne
priklausomybės Šventę, 
nes reikia ją minėti. Tai 
mūsų visų pareiga. Minė
jime turime dalyvauti vi
si, nes tai pati iškilmin
giausia mūsų valstybinė 
šventė. Bet tegul mūsų 
dalyvavimas būna pras
mingas . Tenelieka jis tik 
pigiu sekmadienio papuo
šalu ir tuščiu trafaretu. 
Tegu ši šventė nelieka 
tik vienos dienos susikau 
pimas, bet ryžtingas po
sūkis į ryškesnį rytojų, 
į skaidresnes dienas, į 
tiesesnį ir tvirtesnį lais
vės 
žino 

kovos kelią. Negrą- 
Lietuvai laisvės per
minė ji mai, negrą- 
jos nei dabartinis,žins

nes tai ne vien nuo mū
sų pačių priklauso. Bet 
jis gali mums grąžinti 
santaiką ir ramybę, gali 
apraminti įsisiūbavu
sias tarpusavio kovos 

dinti beirstančias gre
tas. Ir jei tai įvyktų, šie
metinį Nepriklausomy
bės šventės minėjimą 
laikytume prasmingu.

Vienybės siekime viso- 
mis jėgomis. Ši Vasario 
16—to ji tebūna jos pra
džia. Kaip anais aštuo
nioliktaisiais metais vie
ningai mes ryškimės tą 
kelią pakartoti. Su iš
kilmingai plevėsuojan- 
čiom trispalvėm, su gi
liai prasmingais Nepri
klausomybės akto žo
džiais tegrįžta į mūsų 
širdis meilė savo bro
liui, pagarba lietuviui. 
Kiekvienam lietuviui, 
nes jis mums yra bran- 

mo ir nutiestų tiltą į jau-, 
nąją kartą, kitaip ta
riant, rastų būdą sude
rinti kiek skirtingus Lie 
tuvos laisvinimo kelius į 
visiems bendrą didįjį lie
tuvių tautos tikslą — 
Lietuvos nepriklauso
mybės prisikėlimą. 

gesnis už visą pasaulį. 
Su šia Nepriklausomy
bės švente pamirškim 
kitų nuodėmes. Į kiekvie
ną žvelkim kaip į drau
gą ir nedarykime sau 
priešo iš tikro savo bro
lio. Supraskime save, 
įvertinkime kitą ir stoki 
me bendron kovon prieš 
bendrą savo priešą. Ne- 
kaltinkim, neteiskim ir 
nebauskim. Kuris yra tei
sus, tesprendžia ateities 
istorijos tėkmė. Visi 
mes turim bendrą tikslą, 
visi kartu jo siekim, o 
keliai į jį telieka kiek
vienam laisvi. Laisvės 
tautai siekdami, palikim 
laisvę ir jos siekiančiam- 
Ne prievarta, bet tik lais
va valia mes siekim vie
ningumo. Ir tai įprasmin- 
kim šios didžios šventės 
metu.

JAV LB Centro valdyba

Vasario Šešioliktoji
Roehestery

vai. — Speciali 
programa per 

stotį, kurios lie- 
dalį praves O.

Vasario 16-tos minė
jimas Rochesteryje 
įvyks vasario mėn. 22 
d. šia tvarka:

9:00 
radijo 
WCMF 
tuvišką
Adomaitienė, o angliš
ką — R. Kiršteinąs.

11:00 vai. — Iškilmin
gos Šv. Mišios, kurių me
tu giedos vietos LB-nės 
choras, vad. J. Adomai
čio. Vargonais gros R. 
Obalis. Solo partiją at
liks sol. B. Čypienė. Pa
mokslą pasakys kun. L. 
Januška. Į pamaldas yra 
kviečiamos visos orga
nizacijos dalyvauti su vė
liavomis organizuotai.

3:00 vai. p.p. — Iškil
mingas minėjimas įvyks 
Šv. Jurgio liet, parapi
jos salėje (555 Hudson 
Avė.). Pagrindinę kalbą 
pasakys Lietuvos Gen. 
Konsulas Anicetas Simu
tis, svečias iš New Yor
ko. Minėjimą anglų kal
ba praves prof. dr. A. 
Klimas, o lietuvių — dr. 
VI. Lelis. I minėjimą 
yra pakviesti Washingto 
no ir vietos valdžios pa
reigūnai bei pavergtų tau 
tų atstovai. Susirinkime 
bus pateikta priimti re
zoliucija Lietuvos lais-

ALT Rochesterio skyriaus valdyba. Sėdi iš kairės: pirmininkas J. Jurkus, garbės pirm. P. Norkeliū- 
nas, sekr. V. Litvinas. Stovi: informacijai ir propagandai narys Br. Krokys, ižd. A. Sabalis, vicepirmi
ninkai dr. V. Lelis ir prof. dr. A. Klimas.

New Yorko priemiesčio Hempstead savivaldybės galva Ralph G. 
Caso skelbia miestely Vasario 16 Lietuvos Nepriklausomybės Die
na. Nuotraukoje iš kairės: VLIKo atstovas K. Miklas, Ralph G. 
Caso, Lietuvių Moterų Klubo narė Elena Mlklienė, Lietuvos gen. 
konsulas A. Simutis ir Nassau LB narys P. Jurgėla.

Meninę programos da
lį atliks LB-nės choras, 
vad. muz. J. Adomaičio. 
Akompanuose K. Sala- 
džius; sol. L. Baltrus pa
dainuos keletą mūsų liau
dies dainų ir operų ari
jų. Jam akompanuos 
muz. G. Young. Pr. Pui
dokas padeklamuos N. 
Narutės "Jaunosioms 
kartoms".

Minėjimo metu bus 
renkamos aukos Lietu
vos laisvinimo reika
lams.

Po programos apati
nėje salėje veiks bufe
tas.

Minėjimą rengia vie
tos ALT skyrius. (jj)

*

BOSTONE
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Minėjimas vyksta se
kančia tvarka:

Sekmadienį vasario 15 
d. 10 vai. ryto šv. Petro 
lietuvių parapijos bažny 
čioje iškilmingos pamal 
dos. Organizacijos daly
vauja pamaldose su savo 
vėliavomis.

2 vai. po pietų So. Bos 
tono Lietuvių klubo audi
torijoje iškilmingas mi 
nėjimas. Pagrindinis kal
bėto jas Antanas Rinkū- 
nas, svečias iš Toronto. 
Meninę programą išpil
dys solistė Daiva Mon- 
girdaitė, akompanuojant 
dr. Vyteniui M. Vasyliū' 
nui.

VASARIO 16-TOS 
MINĖJIMAS

Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo minėjimas 
šiais metais įvyks vasario 
mėn. 25 d., 2 vai. po pietų 
lietuvių parapijos salėje, 
15th ir Baugh gatvių san-
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kryža, East St. Louis, III. 
Sukakties minėjimo paruo
šimu rūpinasi vietos ALT 
skyrius, šiuo metu skyriaus 
pirmininku yra kun. J. Ka- 
siūnas, vicepirmininku — 
Romas Gintautas, iždinin
ku — S. Petraitis ir sekre
torė — R. Miller.

Visi vietos ir apylinkių 
lietuviai yra maloniai ALT 
skyriaus kviečiami atsilan
kyti į Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo 52-jį 
sukakties minėjimą, kuris 
šiais metais bus praveda
mas banketo-pietų stiliuje, 
visiems sėdint prie stalų.

ALT S-gos East St. Louis 
apylinkės skyrius iš kasos 
ALTui Vasario 16-tos pro
ga paskyrė $15.00 ir skati
na visus narius atsilankyti 
į minėjimą. ALT S-gos East 
St. Louis apylinkės skyrių 
vietos ALTo skyriuje atsto
vauja p. R. Gintautas, (r)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Veikalas kainuoja 12 dol. 
Per LNF užsisakant — 10 
dol. čekį rašyti: Lithuanian 
Independence Fund Ine,

87-80 96 Street, Wood- 
haven, N. Y. 11421.

Norintieji knygą platinti 
kreipiasi tuo pačiu adresu.
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Balfo 25 mėty veiklos minėjimo Chicagos vajaus užbaigimo metu, prezidiumo dalis. Iš kairės: J. 
Daužvardienė, Lietuvos gen. kons. dr. P. Daužvardis, vajaus globėjas — Pranas Zogas, Midland Sav. 
& Loan Prezidentas ir programos vedėjas — J. Janušaitis.

Apmąstymai apie gerus žmones 
ir jų gerus darbus J 111,818 januįaltis

— Vaikučai, daryki
te gerą kitiems — prieš 
daugelį metų amžinybėn 
iškeliaudama motina kal
bėjo savo vaikams, pa
likdama artimo meilės 
testamentą šeimai. Anos.

ratinis konsulas dr. Pet 
ras Daužvardis, ragin
damas Balfo šeimą ne
pavargti kovoje su var
gu ir jungtis į bendrą 
kovą už savo tėvynės ir

vargstančių brolių iš
laisvinimą iš okupaci
jos vergijos. Prie šių 
nuoširdžių konsulo svei 
kinimų savus jungia Al
fos Chicagos skyriaus

vardu kun, A. Stasys.
Pirmosios Balfo Chi- 

cagos apskrities valdy
bos vicepirmininkas 
kun. P. Cinikas išsa
mia mintimi sugrįžo į 
praeitį prieš 25 metus 
ir apžvelgė, kaip kūrė
si Balfas Chicagoje, ko
kie jo buvo tikslai ir su 
kokia meile dirbo Bal
fo pradininkai rinkdami 
aukas gatvėse, ruošda
mi parengimus, telkda
mi rūbus ir t.t. ir jis pir 
mąjį traukinį su rūbais 
išskubėjusį tremtiniams 
padėti palaimino Chica
goje.

Ta proga prisiminti 
pirmosios Balfo apskr. 
valdybos žmonės: Elzbie
ta Samienė, Kazimieras 
Deveikis, Viktorija Tu- 
belienė, Emilija Morkū
nienė, Bronius Tūbelis, 
Antanas Stankus, Petras 
Kurzikauskas, Pauline 
Gudžiūnienė, Juzė Dauž
vardienė, kun. Andrius 
Naudžiūnas, MIC ir kun. 
Petras Cinikas, MIC ir 
jiems jaunimo atstovai 
Jolanta Ūsevičiūtė, Gied
rė Čepaitytė ir K. 
Brazdžionytė prisegė po 
gyvą gėlę su tautine juos., 
tele, kaip Balfo gyvastin 
gurno ir tėvynės meilės 
ženklą, už jų ilgametę 
veiklą Balfe.
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Lietuviškoji spauda — didžioji Balfo talkininkė: Balfo Chicagos 
aspkrities pirmininkas Valerijonas Šimkus (kairėje) kalbasi su 
laikraštininkais: A. Pužausku, J. Šlajum, Vytautu KasniOnu ir J. 
Janušaičiu.

šviesaus atminimo mo
tinos žodžiai tinka vi
siems laikams ir vi
siems žmonėms. Dary
ti gerą kitiems reiškia 
mylėti žmogų, nelaimė
se jam padėti, dalintis 
su juo vargu ir džiaugs
mu.

Tos gražiosios min
ties vedinas jau dvide
šimt penkeris metus nuo
širdžiai pluša Balfas. Ir 
kiek daug džiaugsmo at
nešė ši šalpos organiza
cija žmonėms, kuriuos 
ilgus metus lydi vargas, 
kurie šiaurės plotuose 
eidami tremties keliais 
šaukėsi pagalbos.

Šios didžiosios šalpos 
grandyje neatlaidžiai ir 
su ryžtu žygiavo ir Bal
fo Chicagos apskritis, 
šių metų sausio mėn. 25 
d. Marąuette Parko lie
tuvių parapijos salėje 
atšventusi 25 metų veik
los sukaktį ir sėkmingai 
užbaigusi praėjusių me
tų rudens vajų.

Salėje daug, daug tal
kos vyrų ir moterų. Jų 
galvas puošia šarma, vei 
duose matyti ilgo gyveni 
mo kelio bruožai, širdy 
se pasitenkinimas, kad 
galėjo savo gražaus gy
venimo dalį paskirti ki
tų laimei ir džiaugsmui.

Pabuvokime valandė
lę su šiais geriosios šir
dies žmonėmis ir pasi
klausykime apie jų dar
bus.

Rengimo komisijos 
pirmininkas, minėjimą 
pradėdamas, Kostas Bru
žas džiaugiasi gausia 
Balfo šeima. Kun. And
rius Naudžiūnas MIC, 
pirmosios Balfo Chica
gos apskr. valdybas na 
rys informacijos reika
lams gilios minties mal
da prisimena Balfo pra
dininkus Sophie Barčus, 
Norą Gugienę, Petronė
lę Gribienę, Igną Daukų, 
A. Pocių, V. Balandą,dr. 
A. Žimontą ir kitus, su
sikaupimu prisimena
mas visų Balfo darbuoto
jų amžinybėn iškeliavu
sių šviesus atminimas ir 
gyviesiems, besirūpinan
tiems artimo meilės dar
bais, prašoma Aukščiau
siojo palaimos.

Nuoširdų sveikinimo 
žodį taria Lietuvos gene-

BALFo vajų vykdant Chicagoje, Crane Savings & Loan Assoc. prezidentas B. PietkeviCius {teikia 
rinkėjai Sek} 100 dolerių. 15 kairės: Balfo gen. sekretorius dir. A. Dzirvonas, Eug. R. Pietkiewicz, P. 
Sereičikienė, B. PietkeviCius, Brighten Parko Balfo skyriaus pirmininkas F. SereiCikas ir V. Šimkus. 

V. Noreikos nuotrauka

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS Į LIETUVĄ IR

VISAS SOVIETŲ SĄJUNGOS DALIS
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

(212) 581-6590
(212) 581-7729

10019

!E EXPRESS & TRAVEL AGENCY,
Ine.

(Licensed by Vnešposyltorg)
Tel. 

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

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

MOŠŲ SKYRIAI:
• ALLENTOV/N, PA. — 126 TUghman Street .............................................. HE 5-1654
• BALTIMORE, MO. — 1MJO Fleet Street ........................................................  OI 2-4240
• BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue ................................................ IN 7-6465
• BUFFALO, N.Y. — 701 Flllmore Avenue ......................................................  TX 5-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Aehhnd Avenue ............................................ HU 6-2818
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenllworth Avenue ...................................... PR 1-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Jo» Campau Avenue ........................................ 365-6780
• FARMINGDALE, N.J. — Freewo«d Acree ....... .'.......................................... 363-0494
• HAMTRAMCK, MICH___  11339 Jo« Campau Avenue ................................ 365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hlllslde Avė. .................................. 249-6216
• JERSEY CITY, N.J. — 219 Montgomer? Street .......................................... HE 5-6369
• LOS ANGELES, CAL. — 107 So. Vermont Avenue .................................... DU 5-6550
• NEWARK, N.J. _ 378 Market Street ........................................................... Ml 2-2452
• NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue  ............................................... OR 4-1540
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Glrard Avenue ...............„....................... PO 9-4507
• RAHWAY, N.J. — 47 E> Milton Avė. ................................................. 381-8997
• SO. BO8TON, MASS. — 396 W. Broadway ................................................ AN 8-1120
• 8OUTH RIVER, N.J. — 46 Whitehead Avenue .......................................... CL 7-6320
• SYRACU8E, N.Y. 13204 — 515 Marcellua Street ........................................ 475-9746
• TRENTON, NJ..— 1152 Deutz Avenue ......................................................... EX 2-0306
• UTICA, N.Y. — 963 Bleecker Street ......................... „......................... RE 2-7476

Šioje gausioje Balfo 
šeimoje dalyvavo Balfo 
direktoriai: kun. Paupa- 
ras, kun. A. Trakis.kun. 
B. Sugintas, Aldona Dau- 
kienė, Dalia Bobelienė, 
A, Brazis apie kurių dar
bus šiltą žodį tarė pro
gramos vedėjas ir jiems 
susirinkę Balfo darbuo
tojai karštai plojo.

Minėjimą paįvairino 
trumpa, bet nuotaikinga 
meninė dalis, kuriai va
dovavo skautė akademi- 
kė Vitalija Ruibytė. Pra
džioje ji su giliu įsijau
timu padeklamavo porą 
eilėraščių, vėliau pri
statė Balfo nuoširdų rė
mėją solistą A. Brazį 
ir Aldoną Brazienę. A. 
Brazis padainavo tris 
dainas, akompanuojant 
A. Brazienei. Aktorius 
P. Balutis su giliu įsijau
timu perteikė Pulgio And ■ 
riušio kūrybos iš "Su
diev, kvietkeli". Meninin
kus pobūvio dalyviai šil
tai sutiko ir jiems pareiš
kė dėkingumą, o A. Bra
zienei įteikta gėlių 
puokštė.

Po nuotaikingo‘25 me
tų Balfo Chicagos apskr. 
veiklos minėjimo, toli
mesnėje eigoje buvo stab 
telėta ties praėjusių me
tų Balfo vajaus reika
lais. K. Bružui vadovau
jant, kiekvienas Balfo 
skyriaus pirmininkas 
pranešė apie surinktas 
aukas ir išvardino au
kų rinkėjus. Iš iždinin
ko K. Čepaičio susumuo
to pranešimo paaiškėjo, 
kad praėjusiais metais 
vajus buvo sėkmingas ir 
iš visų pajamų su auko
mis ir parengimais su
rinkta 25.000. Ta pačia 
proga tenka prisiminti, 
kad Chicaga Balfo cent
rui per savo veiklos il
gus metus jau yra atida - 
vusi 500.000 dol. auką, 
kas liūdi ja, kad Chicagos 
lietuviai nuoširdžiai kas 
met atliko savo pareigą 
ir vykdė mielos lietuvės 
motinos paliktus gyvus 
žodžius — darykite ge
rą artimui. Jie tai darė 
su meile. Gi šią sunkią 
aukų rinkimo naštą ant

savo pečių išnešė tūks
tantinė Balfo armijos ka
rių, kurių didelė dalis 
jau amžinybėn iškeliavo 
ir kita dalis, naujomis 
jėgomis pasipildydama, 
tą darbą tęsia iki dabar.

Praėjusių metų Bal
fo vajų nuoširdžiai glo
bojo Midland taup. skol. 
kasos prezidentas Frank 
Zogas, kuris savo žody
je pareiškė trumpą vi
siems nuoširdų ačiū. Jo 
lėšomis buvo pavaišinti 
Balfo darbuotojai vajų 
pradedant ir jį užbai- 
gint.

Specialius padėkos la
pus už ilgametę veiklą 
ir ypatingus Balfui nuo 
pelnus, asmenims ir bu 
vusiems Balfo globė
jams įteikė Balfo gene
ralinis sekretorius Al
binas Dzirvonas, ta pro
ga paskalydamas visą 
eilę laiškų ištraukų ir 
pareiškė visiems Balfo 
darbuotojams nuošir
džią padėką.

Baigiamąjį žodį, su gi
liu susijaudinimu tarė 
ilgametis * Balfo veikė
jas, Balfo Chicagos 
apskr. valdybos vicepir
mininkas Feliksas Serei 
čikas. Balfo didžioji šei
ma apskr. pirmininkui, 
uoliai ir nuoširdžiai va
dovavusiam Balfo veik
lai bei vajui, Valerijonui 
Šimkui dėkingumą pa
reiškė ilgomis ovacijo
mis.

Balfo Chicagos apskr. 
ta proga užvertė savo 25 
metų veiklos istorijos la
pą. Jis gausus didžiais 
darbais, plačia, šakota 
veikla. Jame sutinkame 
šimtus vardų, kurių ne
suminėsi trumpame ra
šinėlyje. Tai padarys 
kronikininkas. Tačiau 
tik vieną galima tarti, 
kad visi, ar prisiminti 
ta proga, ar neprisimin
ti, visi lieka brangūs 
ir geri žmonės, kupini 
gerais artimo meilės 
darbais. Ir šių žmonių 
sutartinas, nuoširdus 
darbas Balfas išlaikė gy
vą ir tūkstančiams nelai
mėse gyvenančių šluostė 
ašaras per 25 metus.
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ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

Už poros savaičių, pa
gal amerikiečių kariuo
menės apskaičiavimus, 
šiaurės vietnamiečių 
žuvusiųjų skaičius pra
lenks 600,000.

Seniai jau kyla abejo
nės dėl žuvusiųjų skai
čiaus tikslumo. Nors 
amerikiečių kariuome
nė tobulina skaičiavimo 
metodus ir techniką,abe
jonės nepradingsta. 
Faktas yra, kad šiaurės 
vietnamiečiai ir viet- 
kongo turėjo daugiau au
kų negu šie skaičiai skel
bia. Amerikiečių skai
čiuose nėra tūkstančiai 
priešo žuvusiųjų, kurie 
buvo paslėpti ar greito
mis palaidoti, arba tie 
kurie vėliau mirė nuo ko
vos žaizdų, ir žuvusieji 
nuo dažnų bombardavi
mų.

Įskaitant žuvusius ko
vose, belaisvius, ligų au
kas, ir 140,400 dezer
tyrus, Šiaurės Vietna
mas iki šiol laiko prara
do apie 1,640,000 vyrų.

Palyginus šį aukų skai
čių su Amerikos gyven
tojų skaičiumi (Šiaurės 
Vietname yra 21 milijo
nas gyventojų ir apie 
100,000 vietkongo na
rių) proporcingai Ame 
rikai atitiktų 15,500,000 
žuvusių amerikiečių.

Tad, kaip matome, 
Šiaurės Vietnamas turi 
vieną aukščiausių karo 

aukų skaičių.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

WANTED 
IST CLASS 

DIE LEADER 
Mušt have experience on line and 
progressive dies.

Steady work for qualified man. 
Overtime and benefits.

EAGLE TOOL & DIE CO. 
2424 Wolcott Fėrndale, Mich.

(313) L1 7-4300
(11-20)

FOR SERVICES

UTĮ LITY MAN
11 -.30 A. M. 

TO 4:30 P. M.
We have an opening for a young 
man experienced in cafeteria or 
restaurant work to do some 
porter work and dishwashing. 
Good hourly rate for the quali- 
fied applicant, who has good 
eredit, a clear police record and 
satisfactory work references.

PERMANENT POSITION 
IMMEDIATE OPENING 

APPLY N0W

For interview appointment call 
Mrs. Beere, 861-7800, Ext. 2567.

CENTRAL 
NATIONAL 

BANK
An E<]ua) Opportunity Employer 

(11-12)

LIETUVIŲ FONDAS 
PLEČIA DARBŲ BARĄ

Artėjant Lietuvių Fon
do narių metiniam suva
žiavimui, jo vadovybė va
sario mėn. 4 d. Šarkos 
restorane plačiai išsi
kalbėjo visais Lietuvių 
Fondo reikalais su spau 
dos, radijo ir televizi
jos atstovais.

"Draugo” redaktoriui 
kun. J. Prunskiui sukal
bėjus maldą, L F infor
macijos vedėjas agr. A. 
Šantaras šiltu žodžiu pa
sveikino spaudos radijo 
ir televizijos žmones, 
reiškė didelį dėkingumą 
už teiktą informaciją 
apie Lietuvių Fondo dar
bus praeityje, prašė tal
kos ateityje ir pageida
vo, kad Lietuvių Fondo 
idėjos, darbai, atsiekti 
laimėjimai, nesėkmės 
būtų mūsų spaudoje gvil
denamos. Jis nuošir
džiai vertino lietuviškos 
spaudos, radijo ir tele
vizijos didelį svorį vyk
dant L F užmojus.

Lietuvių Fondo valdy
bos pirmininkas dr. A. 
Razma gėrėjosi, kad Lie
tuvių Fondo idėjos tapo 
realybe, kad žmonės vis 
daugiau ir daugiau sa
vais įnašais ugdo Lietu
vių fondą. Praėjusieji 
metai buvę sėkmingi, gi 
šiais metais numatoma 
pataus masto vajai lie
tuvių kolonijose. Pažy
mėjo, kad planuotas Met
ropolitan Operos solis
tės Lili jos Šukytės kon
certas, jai susirgus,nu
keliamas į balandžio 5 d. 
Koncertas įvyks toje pa
čioje Orchestra Hali ir 
tiks tie patys bilietai.

Tarybos pirmininkas 
dr. G. Balukas palietė 
artėjančio Lietuvių Fon
do narių suvažiavimo 
klausimus. Suvažiavi
mas įvyks Šarkos resto
rane vasario mėn. 28 d. 

Vatikane sausio 10 posėdžiavo ir aptarė Lietuvos kankinių koplyčios pašventinimą. Iš kairės: dr. Juo
zas Gailius, prel. Jonas Bičiūnas, kun. Viktoras Rimšelis MIC, vysk. Paulius Marcinkus, kardinolas 
Antonio Samore, vysk. A. Deksnys, prel. L. Tulaba,Stasys Lozoraitis, kun. Pranas Gavėnas, preL Vin
cas Mincevičius, inž. Francesco Vacchini.

jama ir Chicagoje, New 
Yorke ir kitur. Praneši
me buvo prisimintos lie
tuvių kolonijos, kaip Phi-

Lietuvių Fonde šiuo me
tu yra 2600 narių ir tiki
masi, kad suvažiavime 
dalyvaus nemažas skai
čius fondo narių.

Tiek dr. A. Razma, 
tiek ir dr. G. Balukas, 
pradėdami savus prane
šimus, labai nuošir
džiai vertino lietuviško
sios spaudos, radijo ir 
televizijos talką Lietu
vių Fondui ir visiems pa 
reiškė padėką.

Dr. G. Balukas išsa
miai paaiškino apie pas 
tangas Chicągos univer
sitete, kuris skaitomas 
pirmaujančiu JAV aukš 
tųjų mokyklų tarpe, įves
ti lituanistikos studijas. 
LF ėmėsi šio tikslo, kai 
kitos institucijos to ne
siekė. Tartasi su univer 
siteto atsakingais žmonė
mis, su slavistikos kated 
ros vedėju prof. Stanke
vičium. Universiteto va
dovybė šiam reikalui 
mielai pritaria ir lietu
viai turi garantuoti per 
pirmuosius trejus metus 
po 5.000 dol. lituanisti
kos studijų išlaikymui. 
Tikslas — paruošti aukš
to mokslinio lygio ling
vistus. Šis Lietuvių Fon
do žygis sveikintinas. 
Tuo labiau, kad studijų 
išlaikymui jis yra garan
tavęs reikiamas metines 
lėšas. Dabar gi svarbu, 
kalbėjo dr. G. Balukas, 
kad lietuviai studentai do - 
mėtųsi šiomis studijo
mis, jas gausiai lanky
tų. Studijos yra užskai
tomos į kreditus. Lietu
vių Fondo vadovybė nu
mato studijuojančius 
ateityje paremti stipen ■ 
dijomis. Jeigu studijos 
vyks sėkmingai, tai po 
trijų metų jų išlaikymu 
rūpinsis pati Chicągos 
universiteto vadovybė.

Tačiau — kalbėjo dr.

Lietuvių Fondo vadovybė pokalbyje su spaudos, radijo ir televizijos atstovais, vasario mėn. 4 d. 
Sharkos restorane. IS kairės: A. Siutas, dr. Ambrozaitis, H. Daras, A. Rėklaitis, dr. A. Razma, kun. 
J. Prunskis, dr. G. Balukas, Grina, A. Pužauskas, dr. Simaitis, vidurinėje eilėje: F. Daukus, Petras 
Petrulis, J. Janušaitis ir Vytautas Kasniūnas. V. Noreikos nuotrauka

G. Balukas — šių stu
dijų į universitetą įvedi* 
mui ir išlaikymui nema 
noma naudoti Lietuvių 
Fondo lėšų, o tam tiks
lui jas telkti kitais bū
dais, ruošiant koncertus- 
sudarant rėmėjų komite
tą ir pan. Pirmas ban
dymas būsiąs solistės 
Lili jos Šukytės koncer
tas.

Šių studijų reikšmė 
neabejotina. Lietuvių vi
suomenė išeivijoje susi
lauktų savų mokslininkų 
lituanistikos srityje, ku 
rių darbu naudotųsi vė
lesnės lietuvių kartos. 
Studijos prasidės 1970 
metų rudenį. Į tai turė
tų atkreipti lietuvių stu
dijuojantis jaunimas rim
tą dėmesį.

Vykd. vicepirminin
kas A. Rėklaitis kalbė
jo apie Lietuvių Fondo 
augimą, vajus ir lietu
vių kolonijų kvotas. Jis 
pažymėjo, kad LF dar
bai yra išsiplėtę, tačiau 
darbininkų skaičius la
bai ribotas. Iš praneši
mo aiškėja, kad per pra
ėjusius metus į Lietuvių 
Fondą naujų įnašų (plau

kė 93.000.00 dol. gi pa
grindinis LF kapitalas 
ūgtelėjo iki 610.000.00 
dol. Vadovybė jau anks
čiau lietuvių kolonijoms 
yra numačiusi ir sutelk - 
tinų įnašų kvotas. Žino
ma, čia tai nėra jokia 
taisyklė ar teisingas 
kvotų paskirstymas. Tai 
buvo padaryta atsižvel
giant maždaug į lietuvių 
kolonijų dydį. Pažymėjo 
kad Chicągos Marąuette 
Parko lietuvių kolonijai 
buvo skirta 155.000 ir iki 
šiol ši kolonija savo įna 
šais LFegzistuoja su 117. 
000 dol. New Yorko lietu 
vių kolonija įnešė 78.000 
dol. Clevelandas 33.500 
dol. Kitos, kad ir gausios 
lietuvių kolonijos gero
kai yra atsilikę ir LF va
dovybė su didele viltimi 
tiki, kad ir šios lietuvių 
kolonijos stipriau paju
dės ir savo įnašais pa
greitins Lietuvių Fondo 
tikslą — vieno milijono 
dolerių sutelkimą.

A. Rėklaitis kalbėjo 
apie ruošiamas vakarie
nes, kurių metu ypač įna
šai papildomi arba atsi
randa vis naujų narių. 
Tokia vakarienė planuo- 

23400 HAGGERTY RD. 
FARMINGTON, MICH. 

476-7100
An l.ųual Opportunity Employer 

(9-18)

Dail. Alfonso Dargio kompozicija (aliejus), kuris su kitais Kana
dos ir JAV lietuvių dailininkų kūriniais išstatytas jungtinėje dailės 
parodoje, atidaromoje šį šeštadienį, vasario 14 d. 6:45 v.v. Čiur
lionio galerijoje Chicagoje. Paroda bus atidaryta iki vasario 22 d.

ladelphija su dr.Puzinu, 
Bostonas su inž. A. Sku- 
dzinsku, New Yorkas su 
Kazicku, Lemontas su
Bagdonavičium ir kt.,ku 
rių dėka buvo išpildytos 
numatytos kvotos arba 
ten darbas vyksta labai 
planingai ir sėkmingai. 
Padėkojo LFnuoširdžiai 
talkininkaujantiems tal
kininkams dr. K. Avižie 
niui ir J. Vilučiui.

Visa tai, kalbėjo A. 
Rėklaitis — pasiekta mū 
sų spaudos, radijo ir te
levizijos nuoširdžia tal
ka. (jj)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 
ALL AROUND 
MACHINISTS 
ON ENGINE &

TURRET LATHES 
NUMERIAL 

CONTROL DRILLS. 
Mušt be able to sėt up work 
from Blue Prints and Close 
Tolerancę.
FOR DAY & NIGHT SHIFTS 
Steady work, overtime and 
fringe benefits.

Contact Personnel Dept.
DIAMOND 

AUTOMATION, INC.

• Viešėdami Chicagoje aplankykite
VUOSTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. J AN ŪSAITIS 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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American Tourister
Tiara lagaminams
25 proc. nuolaida
Geriausia proga pradėti lagaminų rinkini, ar pri
dėti prie turimųjų. Visi pirmos rūšies, be brokų. 
Luksusinis stilius, patvarios gamybos. Neatidėlio
kite — ribotas pasirinkimas skaičiaus dydžio ir 
spalvos.

Moterims (apačioj): mėlyni, rusvi, raudoni ir žali. 
/00014” Train case, reg. 38.00 ..................... 28.50
#1017 17” Tote bag, reg. 28.00 ..................... 21.00
#1021 21” Weekend, reg. 38.00 ..................... 28.50
#1024 24” Jr. Pullman, reg. 45.00 ..................33.75
#1027 27” Pullman, reg. 55.00 ..................... 41.25
#1030 30” Overseas, reg. 65.00 ......................48.75
#1090 Car bag, reg. 25.00 ........................ .....18.75

24.75

Vyrams (apačioje): Dusk, rudi ar žali.
#1003M 18” Ultra Slim
attache case, reg. 33.00 ...................

#1018M 18” Cosmopolitan
attache case, reg. 35.00 .............................26.75

#1022M Men’s carry-on suiter, reg. 45.00 ....33.75 
#1025-2 25” Jumbo two-suiter, reg. 55 00 ....41,25 
#1025-3 25” Extra-large 3-suiter, reg. 60.00 ..45.00 
#1024M 24” Men’s companion, reg. 45.00 .......33.75
#1050M Men’s club tote, reg. 30.00 
#1080M Men’s car bag, reg. 25.00 
#1203 3” Attache east, reg. 20.00
#1205 5” Attache case, reg. 23.00 .................. 17.25

Paštu ir telefonu užsakymai priimami. Skambin
kite 241-3070 bet kuriuo laiku — dieną ar naktį. 
Lagaminų skyrius gatvės aukštas, Ontario įėji
mas, mieste, skyriuose.

Užsakykite telefonu 
Skambinkite 241-3070 

bet kuriuo laiku

2 už 1 išpardavimas! Princess Slim 
Cycle ir Folding Slant board 19.99

Jei pirktumėte atskirai 32.90. A. Numeskite svorį su šiuo Princess 
Slim Cycle. Tvirtos spyruoklės irklavimo judesiu priverčia rau
menis dirbti! Patogi balno sėdynė jūsų patogumui. ”Vinyl” gal
vutės saugo grindis nuo subraižymo. B. ”Ups” ir ”downs” mankš
toms gėlėto piešinio nuolaidi lenta susilankstanti lengvam pa
dėjimui. Polyfoam minkštas viršus patogumui.

C. Princess Smart Belles. Dabar sustiprinkite savo raumenis 
ir pasilikite laiba! 3 sv. Orbatron svoriai yra visai be triukš
mo. lengvas, nebrangus būdas mankštai savo namų privatu
me. Debesų baltumo spalvos. Reg..... ............................. 4.99
Sporto skyrius, antrame aukšte mieste ir skyriuose.

Bell and Howell 
Film-O-Sound namų 
kinui spcialu!
3 gabalų komplektas 274.99

Idealu namų kino mėgėjams, the Bell and Howell Film- 
O-Sound komplektas vra papildytas su spec. laidais. 
Yra 436G Camera, 358C Projector ir 450 Recorder. 
436G Camera: Has optronic eleetrie eye, 8 cartridge 
film loading, synchronized sound adapter, f/1.9 lens. 
Reg. 114.99 .......................................................... 99.99
358S Projector: Sound synchronized with recorder for 
home movies that talk, projects super 8 film. Variable 
speed control, 400’ reel. Reg. 119.99 ......................95.99
450 Recorder: Synchronized sound adapter for movie 
sound record and playback. Uses compact tapė cas- 
settes. Push button controls. Reg. 99.99 .......... 79.99
Foto aparatai, gatvės aukštas. Ontario įėjimas — mieB- 
te, skyriuose.

Pirkite Mieste penktadienį 10 iki 5:45, Pirkite Heights/Parmatown/Southgate/Great Lakęs Mall/Great Noi-thern Sheffield/10 iki 9:30. Mes duodam ir keičiam Eagle Stamps
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L.
^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

AUKOS BALUČIO 
PAMINKLUI

A. L. Tautinės Sąjungos 
Clevelando skyrius paauko
jo a. a. B. K. Balūčio pa
minklo fondui $25.00. Kitos 
aukos; dr. S. Biežis iš Chi
cagos — $25.00, K. S. Kar
pius, Cleveland — $25.00, 
J. A. Urbonas iš Dayton — 
$5.00, Bronius Dūda, Los 
Angeles — $5.00, Jurgis 
Dargis, Los Angeles — 
$5.00.

Skubėkit siųsti K. S. Kar- 
piaus vardu, Dirvos adresu, 
6907 Superior Avė., Cleve
land, Ohio 44103.

SVARBUS PASITARIMAS
Sekmadienį, vasario 22 d. 

12 v. Lietuvių salėje kvie
čiamas LB valdybų ir visų 
Ohio lietuvių organizacijų 
atstovų pasitarimas, kuria
me bus svarstoma:

1. šimtmečio sukakties 
atžymėsimas nuo pirmojo 
lietuvio apsigyvenimo Cle
velande ;

2. Reguliaraus susitikimo 
— pasižmonėjimo organiza
vimas vyresniojo amžiaus 
lietuviams;

3. Clevelando parengimų 
kalendoriaus peržiūrėjimas.

Šio lietuvių organizacijų 
ir bendruomenės pasitarimo 
pageidavo LB Ohio apyg. 
atstovų suvažiavimas. Lie
tuvių organizacijos Cleve
lande maloniai prašomos 
aktyviai prisidėti su kon
krečiais planais dėl visų 
darbo tvarkėje numatytų 
punktų ir pasitarime gau
siai dalyvauti.

LB Ohio apyg. valdyba

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES ATSTATYMO 52 METŲ SUKAKTIES 

MINĖJIMAS CLEVELANDE ĮVYKS 
SEKMADIENI, VASARIO 15 D.

Vasario 15 d., 9:45. Iškilmingas vėliavos pakėlimas Naujoje parapijoje.
Šv. Mišios 10 v. Panelės šv. Nesiliaujančios Pagalbos bažnyčioje, 10:30 v. Šv. Jurgio bažnyčioje. 

Iškilmingas minėjimas 4 vai. p. p. Naujosios parapijos salėje.
Meninę programą išpildys ČIURLIONIO ansamblis, vadovaujamas muz. ALF. MIKULSKIO ir 

Kanklių orkestras vadovaujamas O. MIKULSKIENĖS.
Kalbės: DR. ANTANAS RAZMA — Lietuvių Fondo Valdybos pirmininkas.

Veiks bufetas ir baras.
Visus lietuvius maloniai kviečiame atsilankyti.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
CLEVELANDO SKYRIUS

• SLA 198 kuopa Akrone 
rengia Lietuvos nepriklau
somybės minėjimą kovo 1 
d., sekmadienį, 2 v. p. p. šv. 
Petro parapijos salėje, East 
Avė., Akrone. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti.

• Sočiai Security biuras 
iš Glenville perkeltas į 
10619 St. Clair Avenue. Jis 
aptarnaus Glenville ir Col- 
linwood rajono gyventojus. 
Biuras atidaras nuo pirma
dienio iki penktadienio nuo 
9 v. r. iki 5 v. p. p. Telef. 
268-0905.

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

IŠNUOMOJAMAS atski
ras vienos šeimos namas, 
7615 Lockyear Avė., $75.00. 
Skambinti vakarais po 6:30 
vai. tel. 521-4295. (11-12)

ŠAUNI UŽGAVĖNIŲ PUOTA
Pilėnų tunto skautų tė 

vų komiteto surengtas 
vakaras smagiai nuteikė 
visus dalyvius vasario 
7 dieną šv. Jurgio para
pijos salėje, pavyzdingai 
išpuoštoje, kad ir kuklio. 
mis, bet skoningomis 
smulkmenomis.

Visados giedram ir 
niekad nenuvargstan- 
Čiam pirmininkui J. Gu- 
dėnui pasveikinus sve
čius, tėvus ir skautus, 
prasidėjo laužas sceno
je.

Pranešėjas — R. Va
siliauskas. Dialogai su 
šv. Petru, kurį vaidino 
A. Skrinska. Prašytojai: 
L. Puškorius, A. Urbai
tis, A. Gudėnas ir S. 
Obelenis. Kita įdomi im-

Garsusis komikas ant ledo 
Frick atvyksta Į Clevelandą su 
garsiais Shipstads and Johnson 
Ice Follies čiuožėjais ir daly
vaus Cleveland Arenoj 12 die
nų programoj, pradedant vasa
rio 25 d.

PARDUODAMAS NA
MAS, 3 miegamųjų, netoli 
Naujosios parapijos bažny
čios, prie Neff Road. Par
duoda savininkas. Skambin
ti telef. 531-6419. (11-12)

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBAS 

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

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

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

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

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

provizacija — pranašas 
— A. Nagevičius. Visa 
tai tarpais palydima cho 
ro dainelių bei dviejų gi
tarų — Kr. Jankutės ir
J. Staškūnąitės, pride
dant kai kurių praeities 
momentų skaidres. Bet 
tai vengtina, nes skaid-

. rėš išblaško žiūrovų dė
mesį į vykstančią pro
gramą. Antroje dalyje — 
tradicinis Užgavėnių 
vaizdelis su Lašininiu - 
G. Puškorium, Kana
piniu — R. Švarcu ir 
Gerve — A. Čiuberkiu.

Režisavo Z. Peckus. 
Energingas ir judrus L.
K. Mindaugo draugovės 
globėjas V. Staškus, nuo
širdus draugininkas K, 
Giedraitis ir kiti pasi
šventėliai gerai apdoro
jo laužo programą. Ne
maža švystelėjo labai 
įtaigių sąmojų. Atlikta 
pakankamai sklandžiai. 
Jauku buvo sekti links
mą laužą, nors vienas 
kitas vaidintojas kalbė
jo pertyliai.

Po šaltų užkandžių pa
sirodė sklindžiai. Rūpes
tingai nešiojo juos trum
putėmis permatomomis 
prijuostėmis pasipuošę 
skautai. Tai tikrai ori
ginalu ir akiai miela.

Šokiams grojo Joe 
Wendelio kapela. Paty
rus melodijų bei įspū
džių derinimas nepap
rastai kėlė nuotaikas. Be 
to, jaunimėlis, kurio šį 
kartą buvo labai daug, 
ypatingai įsismagino 
"karštesni ais" šokiais,

maloniomis dainomis ir 
triukšmingais, bet pui
kiais žaidimais.

Svečių iš viso buvo be
maž 300 asmenų. Prie
lankiai suaukotų dovanė
lių loterija net sujaudino 
kai kuriuos laimėtojus.

Sėkminga puota, be 
abejonės, patenkino uo
lų tėvų komitetą, kuria
me, be pirmininko J. Gu- 
dėno, dar darniai veikia 
ir nuolat pluša dirba Br. 
Mainelienė, L. Nagevi- 
čienė, M. Puškorienė, 
B. Skrinskienė ir V. Ur
baitis. Žymus talkavi- 
mas taip pat parodytas 
skautų akademikų ir ki

tų artimųjų.
Pagirtina tuntopažan- 

ga įvairiose srityse tu
rėtų džiuginti vadovą — 
tuntininką A. Meilų.

Vladas Braziulis
ARTŪRO HENEO OSARIO 
DOMISI GRANDINĖLĖS 

IŠVYKA
K o 1 umbijos aristokratų 

šeima Heneo Osario yra pa
žįstama visuose šio krašto 
aukštuosiuose sluoksniuose 
ir turi didelės įtakos net 
Prezidento rūmuose. Šios 
šeimos galva Artūro Heneo 
Osario atstovauja visame 
Pietų Amerikos kontinente 
vieną didžiųjų JAV preky
bos milžinų TRW.

šios bendrovės eksporto 
skyriaus pareigūnas, ir 
Grandinėlės išvykos į Pietų 
Ameriką iždininkas, Vytau
tas Staškus, sudarė sąlygas 
grupės vadovui Liudui Sa- 
giui susitikti su šiuo svar
biu žmogumi.

Jis buvo nuodugniai su
pažindintas su Grandinėlės 
kelionės tikslu ir atliekamos 
programos charakteriu. Jo 
nuomone, tokio pobūdžio 
kultūrinė grupė sukeltų Ko
lumbijoje didelį žingeidu
mą, būtų įdomi visiems gy
ventojų sluoksniams ir už
tikrintai laimėtų Lietuvos 
kraštui daug naujų draugų. 
"Turėtumėte pradėti savo 
gastroles operos rūmuose 
Bogotoje. Į jūsų pirmą kon
certą turėtų būti pakvies
tas Prezidentas ir kiti aukš
ti krašto pareigūnai”.

Jis žadėjo susitikti su 
kun. Tamošiūnu, išvykos 
iniciatoriumi, ir padėti su
rasti Kolumbijoje įtakingus 
asmenis.

SUPERIOR 
SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 

INDĖLIUS.

Už paprastus indelius moka
Už įvairius taupymo certifikatus moka

nuo 5% K l'ff.
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000.00.

Proudly Presents

IPSTADS Č?JOHNSON

FOILIES
PEISE

Žymiausios čiuožimo
Žvaigždes
Surinktos
Pačiame
(gražiausiame Pasaulio
Pastatyme

DŽIUGINĄS CLEVELANDO UŽANGAZAVIMASI
FLEITOM 'g OPENS FEBRUARY 25th 

JHRU MARCH 8fh
CLEVELAND ARENA
3717 Euclid Avenue

14 ORDER TICKETS BY MAIL NOW PRIOR TO BOX OfflCE SALE FOR PRHERRtO LOMIOM

Tickets on sale now
at the Cleveland Arena; also at

Richman's, 736 Euclid Avė.; or may 
be Ordered Through all Richman Stores.

>'■

Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokj taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.

SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

and

/'

A

RON & CINOY 
KAUFFMAN 
AMERICAS SKATING 
PAIR CHAMPIONS

______________

į:I

Performance Prices: $5.00, $4.50, $4.00, $3.00
BARGAIN MATINEE—FEB. 28th, 1 P. M.—ALL SEATS $3.50 & $2.50 

For Ticket Information: Call 361-3706

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojiii.
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

6621 Edna Avenue 636 East 185th Street
361-1763 531-7770
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GIMTOJI KALBA 
NEBEIŠEIS

LB Kultūros Fondo Val
dyba praneša, kad "Gimto
ji kalba” sustojo ir daugiau 
nebeišeis. Priežastis — ne
surastas redaktorius. Suin
teresuotieji ”GK” komplek
tų sudarymu' (paskutinis 
Nr. 1-2 (39-40) 1968 m.), 
arba turį paklausimų, pra
šomi kreiptis adrasu: J. 
Šlajus, 4004 So. Talman 
Avė., Chicago, III. 60632.

VASYLIŪNU
G

KONCERTAS
NEW YORKE

Komp. Jonas Švedas, kurio 
kūrinys Sonata No, 1 in D ma- 
jor pirmą kartą bus išpildytas 
New Yorke Town Hali smuiki
ninko Izidoriaus Vasyliūno ir 
pianisto Vytenio Vasyliūno ši 
šeštadieni, vasario 14 d. 5;30 
v,v. Koncertą rengia Town Hali 
ir Norman Seaman.

Šį šeštadienį, vasario 
14 dieną, 5 vai. 30 min. 
Town Hali salėje New 
Yorke, koncertuoja smui- 
kininkas Izidorius Vasy- 
liūnas ir pianistas Vyte
nis M. Vasyliūnas. Jų 
programą sudaro Schu- 
berto, Griego ir Jono 
Švedo kūriniai.

Koncertą rengia žino
mas New Yorko koncer
tų manadžeris Norman 
J. Seaman, kuris jau ne 
vienam lietuviui yra kon 
certų suruoš ęs.

Town Hali salė yra 
113-123 West 43rd St., 
tarp Broadvvay ir Sixth 
Avė.

Šiam vakarui smuiki
ninkas turės ypatingą 
smuiką darytą Floren
cijos meisterio Bartolo- 
meo Bimbi 1765 metais.

New Yorko ir jo apy
linkių lieiftviai nuošir
džiai kviečiami atšilau, 
kyti. Ši programa buvo 
atlikta Bostone gruodžio 
6, kur jos išpildymu vi
si buvo labai patenkinti.

• New Yorko neolituanų 
iškilminga sueiga įvyks va
sario 27 d., w penktadienį, 
7:30 v. v. International Ho- 
tel, Kennedy Airport.

• Pasaulio Lietuvių Gy
dytojų Sąjunga, vadovauja
ma dr. Vaclovo Paprocko, 
Vasario 16 dienos proga iš
siuntinėjo 500 laiškų JAV 
sena toriams, kongresma- 
nam.s, gubernatoriams ir 
kitiems valdžios atstovams.

• Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondo metinis narių 
susirinkimas ir valdybos 
rinkimai įvyks š. m. kovo 7 
dieną, 6 vai. vak,. šeštadie
nį, dr. V. ir E. čekų namuo
se, 87-80 96 Street, Wood- 
haven, N. Y.

• Inž. Juozas Butkus iš
tiktas širdies priepuolio pa- 
gultytas j ligoninę Jamaica, 
New York, kur jis labai pa
lengva taisosi.

• Eva ir Albinas Trečio
kai, savo vedybinio gyveni
mo 47 metų sukaktį pralei
džia Virgin salose, keliau
dami liuksusiniu ”Raffael- 
lo” laivu. Rašo, kad oras pa
sitaikė gražus ir keleivių 
aplinka labai maloni.

• Zigmas Umbražiūnas, 
gyv. Chicagoje, šiuo metu 
keliauja aplink pasaulį ir 
kelionėje išbus 3 mėnesius. 
Jis siunčia sveikinimus iš 
N. Zelandijos.

MERGAIČIŲ STOVYKLA
Šią vasarą mergaičių 

IMMACULATA stovykla 
rytiniame pakraštyje 
per 26 metus vykusi 
Putnam, Conn. ir vado
vaujama Nekaltai Pra
dėtosios Marijos Sese
rų, iškeliama į NERIN
GĄ, Marlboro, Vermont.

INŽ. FELIKSUI GIEDRIUI

netikėtai mirus, žmonai VANDAI ir

šeimai gilią užuojautą reiškia

Akademikių Skaučių Draugovės naujoji Centro Valdyba, išrinkta išClevelande gyvenančių akademikių 
skaučių, buvo susirinkusi pirmajam posėdžiui aptarti ateities veiklos planus. Nuotraukoje 15 kairės: iž
dininkė fil. Nelė Mockuvienė, programos ir kandidačių globėja t.n. Regina Nasvytienė, ryšiui su skyriais 
palaikyti ir tiekimo skyr. fil. RamunėKubiliūnaitė,pirmininkėt.n. Stefa Gedgaudienė ir pirmininkės pa
vaduotoja, sekretorė t.n. Irena Navickaitė,

Michigan. Pradžia 12 vai.
Pirmenybės vykdo Grand 

Rapids Latvių Sporto Klu
bas.

Programoje bus vykdoma 
slalomas ir didysis slalomas 
šiose klasėse: Vyrų (17-44 
m. imtinai), Vyrų veteranų 
(virš 44 m.), Jaunių (13-16 
m. imtinai), Jaunučių (že
miau 13 m.), Moterų (virš
13 m.), Mergaičių žemiau
14 m.).

Lietuvių pirmenybės bus 
išvestos iš pabaltiečių var
žybų pasekmių, atskirų 
rungčių nevykdant.

Smulkios informacijos bei 
instrukcijos išsiuntinėta vi
siems sporto klubams. Klu
bams nepriklausą pavieniai 
slidinėtojai gali registruotis 
ir informacijas gauti iki š. 
m. kovo 1 d. šALFAS S-gos 
Centro Valdyboje, šiuo ad-

Stovykla veiks keturias 
savaites: nuo liepos 5 
dienos iki rupgiūčio 1 
dienos. Buvusioms IM- 
MACULATA stovyklau
tojoms smulkios infor
macijos bus išsiuntinė
tos vėliau. Priimamos 
lietuvaitės nuo 7 <ki 16 
metų amžiaus.

• Į Liet. Skautų Sąjungos 
naują vadovybę išrinktų as
menų sąraše paskajbtame 
"DIRVOJE”, š. m. vasario 
mėn. 6 d. Nr. 10, likę nesu
minėti sekantieji asmenys:

Iš brolijos sąrašo: kand. 
Alg. Glodas ir Pr. Pakalniš
kis. Akademinio Skautų Są
jūdžio sąrašu į tarybą iš
rinkti: Ed. Korzonas, dr. 
Stp. Matas, Vyt. Mikūnas, 
R. Molienė. Kandidatais dr. 
Alg. Avižienis ir L. Rugie- 
nienė. Į Liet. Skautų S-gos 
Garbės Teismą išrinkti: 
Stp. Kairys, Br. Kviklys ir 
Č. Senkevičius. Kandidatais 
— dr. Al. Pleteris ir St. Gu
dauskienė. Liet. Skautų 
Brolijos Garbės gynėju iš
rinktas Vyt. Jokūbaitis, Se
serijos garbės gynėja Aid. 
Čekienė ir Akad. Skautų Są
jūdžio J. Dainauskas. Į 
Kontrolės komisiją išrinkti 
R. Jakubauskas, J. Stašai
tis ir N. Užubalienė.

Liet. Skautų S-gos suva
žiavimo prezidiumui vado
vavo Kostas Nenortas,

-------------------- --------------
• Balfo Bostono skyrius 

šaukia metinį susirinkimą 
vasario 22 d., 4 vai. p. p. 
Liet. Pil. Klube. Visi lietu
viai kviečiami susirinkime 
dalyvauti, kad galima būtų 
sudaryti valdybą.

• Lilijai šukytei, Metro
politan operos solistei su
sirgus flu, jos koncertas, 
turėjęs įvykti Chicagoje š. 
m. kovo 1 d., nukeliamas į 
balandžio 5 d. Visi nupirkti 
bilietai galioja koncerto da
tai.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

IEŠKOMI
Palikimų reikalais ieško

mi šių asmenų giminės bei 
pažįstami:

KASPER Adolfas F., gy
veno Indianoj ir Chicagoj.

ŠIDLAUSKAS Bronius, 
kilęs iš Panevėžio miesto ar 
apylinkės, nesenai mirė, pa
liko nemažą turtą. Pažįsta
mieji pasakoja, kad velionis 
turėjęs Lietuvoje brolį Sta
nislovą ir dvi seseris.

ŠIMKEVIČIUS ar ŠIM
KUS Jonas iš Tauragės aps. 
Skaudvilės vals.

STOCKUM ar STOSKUS . 
Matas ar Motiejus, Jono ir 
Agotos sūnus.

MIŠKINIS Liudvikas, ki
lęs iš Zarasų aps., Degučių 
valsč., Drobų kaimo, atvy
kęs j JAV prieš 1-jį karą su 
draugais ūdrais.

RUTKAUSKAS Julius, 
Justo sūnus, atvykęs Chi- 
cagon 1912 m.

SAMOLYTĖ Elena, Sta
sio ir Jadvygos dukra, gi
musi Vilniuje, ištekėjusios 
pavardė, berods, Ivinskienė.

SIMONAITIS Titas, Mar
celino sūnus, atvykęs į Chi- 
cagą prieš 1-jj karą, turė- 
j4ęs 2 sūnus.

ŠULCIUTĖ ULIENĖ, tu
rėjusi sūnų Albertą ir duk
rą Ritą.

ŽVIBLIS Joseph, senas 
Chicagos gyventojas.

Ieškomieji arba apie juos 
turintieji žinių maloniai 
prašomi atsiliepti: 

Lietuvos Generalinis
Konsulatas, 

6147 So. Artesian Avė. 
Chicago, III. 60629. 
Telef. REpublic 7-8334.

PABALTIEČIŲ IR 
LIETUVIŲ SLIDINĖJIMO 

PIRMENYBĖS
Š. Amerikos Pabaltiečių 

slidinėjimo p i r m e n y bės 
įvyks kovo 7 d. (šeštadie
nį), Thunder Mountain Ski- 
ing Resort, Boyne Falls,

resu:
A. Bielskus, 30207 Regent 

Rd., Wickliffe, Ohio 44092. 
(Telefonas: (216) 944-3390 
namų; (216) 248-6510 dar
bo), arba tiesioginiai kreip
tis į varžybų rengėjus:

Mr. J. Riekstinš, 22 Union 
S. E., Grand Rapids, Mich. 
49507 (tel. (616) 458-4820).

Dalyvavimas pirmenybė
se yra atviras visiems lie
tuvių, latvių ir estų slidinė
to j ams.

Greičiausias, taupingiausias ir paprasčiausias 
kelias siųsti

DOVANAS
savo giminėms i Lietuvą ir U.S.S.R. 

yra nupirkti jiems 
PREFERENTIAL SPECIAL ROUBLE 

CERTIFICATES
— SPECIALIU RUBLIŲ PAŽYMĖJIMUS — 

kuriuos galima pakeisti j pirmos rūšies prekes 
specialiose Vneshposyltorg’o užsienių valiutos 

krautuvėse.
KOKYBĖ YRA AUKŠTA

KAINOS ŽEMOS
Dėl naujo katalogo ir smulkesnių informacijų kreip

kitės į bet kurią mūsų prisijungusių firmų:

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

Tel.: (215) AVA 5-3455

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

Tel.: (212) CI 5-7905
PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL 

AGENCY
1776 Broadway, New York. N. Y. 10019 

’Tel.: (212) 581-7729
ar į jų skyrius, ar tiesioginiai į:

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.

•j KNYGA, APIE

OPEN1NGS FOR KURIĄ VISI 
KALBA...

R 
S 
C

JOURNEYMEN ELECTRICIANS AR TURITE?
JOURNEYMEN WELDERS

Alė ir Jonas čereškai,
Jonas Mikalauskas,
Albertas Puskepalaitis,
Irena ir Eugenijus Manomaičiai

STASEI VAITKUTEI-šUKAITIENEI 

mirus, Jos vyrą ANTANĄ ŠUKAITj, brolius JO

NĄ ir POVILĄ, seserį MARYTĘ RUDOKIENĘ 

ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Anelė ir Jonas Puteriai 
Stasė ir Pranas Basčiai

(4 years of industrini experience reųuired)

The Dow Chemical Co. invites you to Midland, a 
nice place to raiše vour famiįv. E.vpanding main- 
tenance work force, good working conditions, paid 
vacations, guaranteed holidays and excellent f ringe 
benefits. Send resume to or call collect: 517-636-0877, 
after 5 p. m. 517-636-5363.

THE DOW CHEMICAL CO.
Hourly Personnel

400 Bldg., Midland, Michigan 48640

An Eųual Opportunity Employer
(8-12)

P?.

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 numeri* ir gatvė)

(miestas ir valstybė, zip Nr.)

V
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