
JAV ŪKINĖ BŪKLE
20% JAV GYVENTOJU JAUČIA PINIGINIUS SUNKUMUS

apsieiti su 
darbininkų 

Šią savaitę 
Harris Sur.

Prieš savaitę šioje vie
toje konstatavome, kad 
Nixono administracijos 
klasiškos kovos su inflia
cija priemonės kol kas 
nepasiekė savo tikslo. 
Kainos toliau tebekyla, 
nors bedarbių skaičius 
pasiekė rekordinio 5,8% 
ir turi tendencijos toliau 
kilti dėl vis daugiau at
leidžiamų iš kariuome
nės ir dėl to, kad įmo- 
nininkai didėjančio atly
ginimo už darbą akivaiz 
doje bando 
mažesniu 
skaičiumi, 
paskelbtais 
vey duomenimis apie 21% 
dirbančių jaučia darbo 
sumažėjimą, iš dalies 
dėl atleidimo, iš dalies 
dėl mažesnio viršvalan
džių skaičiaus ar darbo 
valandų ir dienų sumaži
nimo. Tuo tarpu dolerio 
vertė, palyginus su 1957— 
59 metais sumažėjo 27%, 
atseit 1 nūdienis doleris 
savo perkamąja galia 
vertas tik 1957-59 m.m. 
dolerio 73 centų.

Tokia būklė, ypač tu
rint galvoje artėjančius 
1972 metų rinkimus ver
čia administraciją per
galvoti savo politiką. Iš 
paties prezidento ir jo 
patarėjų kai kurių pa
reiškimų atrodo, kad vy
riausybė žada sulėtinti 
kovą prieš infliaciją, 
stengdamasi sumažin
ti bedarbių skaičių. Ko
kios politikos Nixonas 
pagaliau apsispręs lai
kytis, geriausiai paro
dys ateinantį sausį pa- 
skelbtinas 1972 m. biu
džetas. Jei jis rodys 
didesnį deficitą (kalba
ma apie 25 bilijonus do
lerių), administracija 
bus atsisakius savo lig
šiolinių priemonių ko
vai su infliacija.

ARGENTINOS LIETUVIŲ PAVASARIO KARALAITĖ

reikėjo čia

lapkričio 23

Susivienijimo Lietuvių Argentinoje pavasario karalaitės (dabar 
ten vasara) rinkimai įvyko rugsėjo 26 d. Buenos Aires, dalyvaujant 
dideliam būriui jaunimo. Pavasario karalaite buvo išrinkta Nelida 
Burbaitė, jaunimo veikėja, gerai kalbanti lietuviškai, princesėm 
Monika Balčiūnaitė ir Zuzana Akelytė, taip pat veiklios jaunimo or* 
ganizacijose. Atžymėjlmo juostas ir gėles įteikė A Ida Ramanauskai
tė, o SLA cv pirmininkas Raul Stalioraitis jas pasveikino. Nuotrauko 
je karalaitė su princesėm. Iš kairės: Monika Balčiūnaitė, karalaitė 
Nelida Burbaitė ir Zuzana Akelytė.

Los Angeles lietuviai gruodžio 7 d., nuvykę J San Pedro uostą, piketavo sovietinį laivą Gavriil Derzha. 
vln, kuris ten iškrovinėjo prekes. Krantinėje buvo sudeginta sovietinė vėliava, stebint laivo įgulai. Pike- 
tavimui buvo gautas miesto ir policijos leidimas ir lietuvių demonstracija susilaukė amerikiečių prita
rimo. L. Kanto nuotrauka

VYTAUTAS MESKAUSKAS
Tai būtų visai nerei

kalingas žingsnis deši
niųjų ekonomistų aky
se, kurie, dar tiki, kad 
klasiškom priemonėm 
galima būtų sumažinti in
fliaciją, kuri praktiškai 
persekioja visas lais
vojo ūkio valstybes, tik 
reikią daugiau ir ilgiau 
kantrybės. Tuo tarpu 
kairieji ekonomistai tei
gia, kad jau esama pa
kankamai jrodymų, kad 
klasiškos priemonės, vi
sų pirma valstybės biu
džeto subalansavimas ir 
pinigų apyvartos suma
žinimas, nepadeda. Kaip 
pagrindinę to reiškinio 
priežastį prof. John Ken- 
neth Galbraith nurodo 
darbininkų unijų ir di
džiųjų pramonės koncer
nų įsigalėjimą. Unijos 
gali reikalauti ir didieji 
koncernai gali sutikti mo
kėti labai didelius atly
ginimo pakėlimus, kurie 
skatins infliaciją, dėl sa
vo monopolinių pozicijų. 
Vienintelė išeitis iš su
sidariusios padėties yra 
nuolatinė algų ir kainų 
kontrolė.

Taip toli tačiau neno
ri eiti ir pati demokratų 
partija, kuri ruošiasi 
1972 metų pergalei, taip 
sakant, "ant ūkinio pa
grindo". Daugumas jųpo- 
litikų reikalauja laikinės 
algų-kainų kontrolės, ku
ri leistų atsikvėpti nuo 
smarkaus kainų-algų ki
limo ir duotų laiko* ap
galvoti tolimesnius žy
gius. Prezidentas Nixo- 
nas kol kas vengė tiesio
ginio įsikišimo dėl to, 
kad nenorėjo pykinti nei 
biznio, nei darbininkų 
unijų. Dabar tačiau atro
do, kad iš abiejų pusių 

būtų kai kurio pritari
mo griežtesniems žy
giams apribojantiems 
ūkinę laisvę.

Vienas iš būdų būtų 
apdėti papildomais mo
kesčiais tas įmones, ku
rios sutinka, pakelti sa
vo darbininkų atlyginimą 
daugiau negu, sakykim 
5,5 ar 6% kurie pateisin
tų pakenčiamą 3%inflia- 
ciją ir 3% darbo našumo 
pakėlimą. Jei įmonei,ku
ri daugiau padidintų atly
ginimą, grėstų ne tik 
daug aukštesnės produk
cijos kainos, bet ir aukš
tesni mokesčiai, tai vers 
tų ją spirtis per didelio 
atlyginimo pakėlimo rei
kalavimui, o unijos su
pratus ios, kad jos savo 
reikalavimais gali visai 
uždaryti įmonę, tuos rei
kalavimus sumažintų.

Antras kovos su kainų 
didėjimu būdas yra tarp
tautinės prekybos varž
tų mažinimas. JAV kon
gresas (atstovų rūmai) 
nori žengti priešinga 
kryptim. Jie priėmė įs
tatymą, kuris dar reika
lingas senato pritarimo 
ir, žinoma, prezidento 
parašo, įvesti importo 
kvotas tekstilėms ir ba
tams. Tuo pavyzdžiu 
kvotos galėtų būti įves
tos ir kitiems gami
niams. Žinia, tomis prie
monėmis siekiama padė
ti savajai pramonei, ta
čiau kartu prisidedama 
prie kainų pakėlimo. Tei
singiau būtų eiti prie
šinga linkme. Pavyz
džiui, automobilių pra
monė po paskutinio at
lyginimo pakėlimo su
laiko nuo didesnių kainų 
pakėlimo tik užsienio 
konkurencijos baimė. Ga
lima, žinoma aiškinti, 
kad tokiu būdu JAV dar
bininkai pasidaro auka 
blogiau apmokamų užsie
nio darbininkų produkci
jos tačiau, antra vertus, 
kaip minėjome, infliaci
ja nėra tik Amerikos bė
da. Ją pergyvena visi 
pramoningi laisvojo ūkio 
kraštai, ir jau vien dėl 
to kyla užsienio gaminių 
kainos. Be to, ir ten nuo
lat reikalaujama algų pa-

Los Angeles lietuvių demonstracijoje gruodžio 5 d. Pershingo aikštėje dėl žiauraus pasielgimo su 
Simu Kudirka, dalyvavo apie porą tūkstančių žmonių. Mitinge kalbėjo Uogintas Kubilius, prof. Algirdas 
Avižienis, filmų aktorė Rūta Lee, lenkų, ukrainiečių, čekų, estų, bulgarų ir latvių atstovai. Pagrindinę 
kalbą pasakė Floyd W. Wakefield. Šis įvykis buvo perduotas per televiziją ir plačiai aprašė amerikiečių 
laikraščiai. L. Kanto nuotrauka

SABOTAŽAS AR BAUSTINAS
APSILEIDIMAS? JURG1SGL^

Lapkričio 23 d. įvykio 
tardymai eina savo ke
liu, Kol kas mes težino
me tiktai aplinkybes, ku
rioms esant įvyko vie
nas šlykščiausių ir niek
šingiausių JAV istorijo
je nusikaltimų prieš 
žmogaus teises pasauli
nėje, tarptautinėje kon
frontacijų arenoje. At
rodo, niekas pasaulyje 
nesistebi tuo būdu ir to
mis priemonėmis, kaip 
sovietai atgavo savo pa
bėgusį vergą. Tai rodo, 
kad pasaulis nesistebi 
sovietų elgesiu, nes bru
talumo, budeliškumo ir 
laisvės paneigimo privi
legijai sovietai turi ne
ginčijamą monopolį.

Bet Amerikos vaiz
das per Gay Head įlan
kos įvykįbuvo sujauktas, 
sutriuškintas ir iki ne- 
atpažinimo suniekintas. 
Drastiškiausiomis prie
monėmis pats Valsty- 

kėlimo, todėl ilgainiui 
gaminių kainos turėtų ly
gintis.

Kaip ten būtų Nixono 
administracija ūkinėje 
srityje turi daugiau ir 
svarbesnių rūpesčių ne
gu kur kitur. 

bės Prezidentas mėgina 
išsiteisinti prieš pasau
lio nuomonę, kad esame 
vis dar dori, suprantą 
laisvės siekius ir verti 
Laisvės Statulos bronzi
niame skyde įrašytų stro
fų.

Simo Kudirkos epopė
ja yra istorinės reikš
mės netiktai mums, lie
tuviams, ir netiktai Ame 
rikai, bet visam pasau
liui. Tos kelių valandų 
epopėjos metu sutriuš
kintas milžiniškos, de
mokratinės valstybės 
vaizdas. Pasaulis mažai 
boja, kas sutriuškino tą 
vaizdą: ar piktoji valia, 
ar ignorantai? Pasitei
sinimo žodžiai skamba 
faktui įvykus ir nevisas 
ausis ir širdis pasiekia. 
Ta individo tragedija, ku
rią pasauliui pademons
travo Simo Kudirkos 
įvykis, ilgam liks visų 
atminime. Šlepsianan- 
tieji paškui teisinimosi 
pareiškimai tik patvirti
na, kad Amerika neau
gina herojų, kada savo
tišką gero samaritiečio 
herojizmą tenka laiku pa
rodyti veiksme. Toks bai 
sus yra tas 
d. įvykis.

Bet argi 

žmogaus žuvimo akimir
ką klausyti telefonu gau
tos komandos, stovėti ir 
stebėti, kaip muša, dras
ko, virvėmis pančioja są
monės netekusią auką, 
siūlyti amerikinio laivo 
valtį nuplukdyti auką ir 
budelius iš amerikinių 
teritorinių vandenų į so
vietinį laivą. Prieš šim
tą metų H. Beecher-Sto- 
we vergų gaudymo scena 
buvo atkartota ant ame
rikinio laivo denio. Tuo 
tarpu JAValstybės pasi
rašiusios 1951 metais Ge- 
nevos žmogaus teisių ap 
saugos konvenciją.

Konvencijos tris
dešimt tretysis paragra 
fas nurodo (originalo 
kalba): No contracting 
statė shall expel or re- 
turn a refugee in any 
manner whatsoever to 
the frontiers of terri- 
tories where his life or 
freedom would bethrea- 
tened.

Toks lakoniškas žmo
gaus teisių išlaikymas ir 
apsauga tarpvalstybi
nėje sandūroje daro be
reikalingus desperatiš
kus teiravimus telefonu 
iš laivo į žemyną: ką be 
daryti, kaip pasielgti? 
Toks ryškus savo apibū 
dinimais paragrafas at- 
pareigoja nuo sprendi
mų rizikos rear-admi- 
rolų smegenis, kuterio 
škiperių bukaprotišku
mą, ir pagaliau, iki šiol 
anonimais išliekančių 
Valstybės Departamen
to žinovų, kokiu prisista 
to Edward Killham, aiš
kinimus.

Šioje tragiškoje isto
rijoje niekas neprisimi
nė, kad galioja Genevos 
konvencijos postulatai ir 
kad ta konvencija auto
matiškai perima įvykio 
rikiavimą.

Kada žmogus nori vai
ruoti automobilį, jis tu
ri žinoti netiktai kaip vai
ruoti , bet ir trafiko ko
dą su įvairiais jo atve
jais. Bet kada suplaukia 
paskirų valstybių laivai 
ir jų atstovams paveda
ma sueiti į teisinę (ne
tiktai gero vaišių stalo) 

(Nukelta į 2 psl.)
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BENDRUOMENE IR ŠALPA
Vokietijos lietuvių bendruomenės veiksniai jau 

iš seno rūpinosi savo tautiečių, patekusių į vargą, 
šalpa. Dar a.a. J. Bataitis buvo paruošęs savišal
pos ar šalpos nuostatus, kurie buvo svarstomi Ta
ryboje. Tačiau kažkodėl vėliau tais nuostatais nebu
vo vadovaujamasi, o gautieji šalpiniai pinigai buvo 
skirstomi siauro ratelio žmonių. Ir BALFo šalpa 
pastaruoju metu V. Vokietijoje pasiekdavo tautie
čius kažkaip paslapčiom. Todėl sveikintina, kad 
Vokietijos Lietuvių Bendruoihenės valdyba paruošė 
Šalpos komisijų ir jų veikimo gaires.

Šiose gairėse taip formuluoti šalpos reikalai: 
"Vakarų Voketijoje, kur tik yra didesni lietuvių tel
kiniai ar veikia Bendruomenės apylinkės, steigia
mos Šalpos komisijos. Pagrindinis Šalpos komisi
jų uždavinys yra talkininkauti BALFui ir kitoms 
lietuvių šalpos organizacijoms, remiant įvargąpa- 
tekusius Voketijoje lietuvius. Šalpos komisijų veik
los ribas nustato VLB valdyba su evangelikų ir ka
talikų sielovadomis".

Pagal nuostatus Šalpos komisijas sudaro: a) 
LB vietos apylinkės valdybos narys ar atstovas ar
ba LB valdybos skirtas asmuo, ilgesnį laiką gyvenąs 
toje apylinkėje, pažįstąs vietos tautiečius bei jų 
būklę ir atjaučiąs jų vargus, b) Evangelikų ir katalikų 
dvasininkai, rūpiną toje apylinkėje gyvenančių lietu
vių dvasinius reikalus, arba jų skirti atstovai.

Mums atrodo, kad Šalpos komisijų sudarymas 
būtų demokratiškesnis, jei jas išsirinktų patys bend
ruomenės nariai. Vokietijoje dar yra daug pajėgių 
bendruomenės apylinkių, kurios sugeba demokratiš
kai vykdyti visokeriopą veiklą. Kodėl šalpos darbas 
turi atitekti žmonėms, kurie bus iš viršaus paskir
ti? Toks šalpos darbo tvarkymas sukelia tik nepa
sitikėjimą ir įtarinėjimus. Jei kur nebūtų galima 
išsirinkti Šalpos komisijos, ten galėtų veikti ir LB 
vadovybės paskirtas įgaliotinis. Tačiau, kiek trem
ties sąlygos leidžia, labiau išlaikykime demokra
tiškumą.

Sudarant šelpiamųjų sąrašus, ypatingai reikė
tų vadovautis teisingumu: nenuskriausti tikrai rei
kalingų šalpos ir nešelpti, kurie pakankamai turi 
pajamų ir vis ieško pašalpų...

***
• BRADFORDE, Anglijoje, lapkričio mėn. buvo 

suorganizuota pavergtųjų tautų savaitė. Joje dalyva
vo visų bolševikų pavergtų tautų atstovai irklauso- 
vai. Kalbėjo Britų parlamento narys J. Wilkinsonir 
narė panelė Joan Hali. Pagrindinę kalbą pasakė Bri- 
tish League for European Freedom pirmininkas John 
Graham. Jis pabrėžė, kad bolševikai tik ir žiūri kf 
kitą iš eilės galėtų okupuoti, kam galėtų savo vergiJ 
ją primesti.

Savaitės metu ir lietuviškoji trispalvė plevėsa
vo tarp kitų tautų vėliavų.

• Toks pat mitingas įvyko gruodžio 6 d. ir 
Manchesteryje. Šiame mitinge pagrindinę kalbąpa- 
sakė Pietų Vietnamo ambasados diplomatas. Po 
prakalbų įvyko koncertas, kuriame gražiai pasiro
dė ir lietuviai.

• KETTERINGE, Anglijoje, perrinkta apylin
kės valdyba: A. Navickas — pirm., A. Kirkelionis 
— sekr. ir V. Petrauskas — ižd. Susirinkime pa
gerbtas skyriaus narys M. Vereika, kuris atšventė 
70 m. sukaktuves.

• LUEBECKE, Vokietijoje, lapkričio 21 d. buvo 
suruošta Kultūros diena. Pagrindiniai jos ruošėjai 
buvo Schlwswig-Holstein Liet. Bendruomenės įga
liotinis Pranas Liegus ir Hamburgo lietuvių kle
bonas kun. V. Šarka. Paskaitą laikė dr. kun. P. 
Celiešius. Tos dienos rengėjams ir dalyviams bu
vo atsiųsta daug sveikinimų iš kitataučių ir lietu
vių. Be kitų sveikino Tarybos narys Stp. Vykintas, 
senj. A. Keleris...

Meninę dalį atliko solistai: IzabelėŠrederienė,
H. Šrederis, kurie gražiai padainavo visą eilę liet, 
liaudies dainų ir vokiškų kūrinių. Ypatingai gra
žiai pasireiškė "Baltijos" kvintetas, kurį sudaro H. 
Bertulaitis, J. Jasulaitis, E. Rotkis, S. Jasulaitis 
ir akordeonistas V. Lemkis. Ši penkiukė yra išgar
sėjusi jau plačiai Vokietijoje. Jos repertuaras vi
suomet būna skoningai patriotiškas, o dainų atliki
mas — meniškai vertingas.

• KUN. J. KUZMICKIS "Europos Lietuvyje" 
plačiai rašo apie a.a. Aleksandro Dičpetrio asmenį 
ir jo poezijos lobį. A. Dičpetris buvo gimęs 1906 m. 
Linkuvoje, o mirė 1968 m. lapkričio 30 d. Bradfor-

DIRVA

SABOTAŽAS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

konfrontaciją, tie asme
nys nežino, gal net ne
girdėjo, kad nuo 1951 me
tų JAV konfrontacijos at
vejus privalo rikiuoti pa
gal Genevos konvenciją! 
Negirdėjo apie tuos kon
vencijos nuostatus nė 
aukštesnieji: kapitonai, 
admirolai, "sovietų eks
pertai" a la Edward Kill- 
ham, kuris tepasitenkino 
telefonu "paaiškinti": ne
skatinkite jo perbėgti, 
bet jeigu jis perbėgs, duo
kite žinią ir mes suteik
sime tolesnių nurodymų.

Juk perbėgimo faktas 
nereikalauja "tolesnių 
nurodymų". Kompetenci
jos peržengimas jau glū 
di valstybinės konvenci
jos ignoravime. Jos ne
žinojimas einant parei
gas, kuriose konvencija 
būtina žinoti, yra tipiš
kas tarnybinis nusikalti
mas.

Bet kyla klausimas: 
kas gi, pagaliau, nusi
kalto?

Nuo 1967 metų Kranto 
■Sargyba yra Transpor- 
tacijos Departamento ži
nioje, jos vadovas yrap. 
Volpe. Tad Transporta- 
cijos Departamentas, ku
rio žinioje yra daugis 
tarpvalstybinio susiži

nojimo atvejų įpareigo
tas gerai pažinti Gene
vos konvencijos turinį. 
Konvencijos nuorašas tu
rėjo rastis netiktai Kran 
to Sargybos apygardų šta
buose, bet būti gerai 
žinomas ir laivų škipe
riams, kuriems pave
dama sueiti į sąlytį su 
kitų valstybių laivais.

Konkrečiu gi pavyz
džiu imant, skiperis R. 
Eustis aiškiai ir nežino
jo ir, gal net negirdėjo, 
kad vos tik jis susikabi
no linais su Sovietskaja 
Litva bordu, Genevos 
konvencija automatiškai 
ėmė globoti kiekvieną 
eventualų atbėgėlį iš so
vietų laivo į kuterį Vi- 
gilant.

Tas, kas neinstrukta
vo škiperį Eustis, nega
vo jo parašo ant konven 
cijos teksto, bet siuntė 
jį į konfrontaciją su so
vietais, yra nusikaltęs 
netinkamu pareigų ėji
mu.

Einant gradacijų ke
liu, nuo pat Transporta- 
cijos Departamento vir
šūnių, iki žemiausiojo, 
kaltė gali būti ir bus ver
čiama nuo vieno ki
tam. Ir čia yra formali
nė kaltė prieš tarptau
tinio postulato ignoravi
mą. Ta kaltė, turint 
prieš akis jos stambu

de, Anglijoje. Jis buvo poetas,pedagogas, visuome
nės veikėjas. Anglijoje aktyviai veikė Lietuvos At
gimimo Sąjūdyje ir kit. organizacijose.

• CHICAGOS Anglijos Lietuvių klubas per sa
vo kasininkę J. Aukščiūnienę atsiuntė Londono lie
tuviams seneliams 25 dol. auką — kalėdinę dovaną. 
Puiku, kad neužmirštamas senimas".

mą ir valstybės presti
žo suniekinimą turi bū 
ti bausta smarkiai ir 
be nuolaidų. Tai yra baus
tino apsileidimo kaltė.

Bet gi suderinti apsi
leidimo ir ignoracijos 
esimą su Valstybės De
partamento ekspertais. 
Departamentas yra pil
nas ekspertų. Ir žinia 
apie Simo Kudirkos per 
bėgimą, buvo pasiekusi 
kaip rašo Newsweek, 
"the Soviet Affairs desk 
at Statė", ir į tą žinią 
atsiliepė "Soviet expert 
Edward Killham". Bet 
tas "ekspertas" nepra
bilo į pasiteiravimą Ge
nevos konvencijos, tris 
dešimt trečiojo paragra
fo citata. Kodėl jis taip 
neatsiliepė? Kodėl, pa
jutus visišką Kranto Sar
gybų admirolų ignoraci- 
ją šioje sferoje, nebuvo 
informacijos apie Gene
vos konvencijos nuosta
tus? Argi ir čia, prie 
"the.Soviet affairs desk" 
negirdėta apie Genevos 
Konvencijos buvimą.

Drįsdami vesti savo 
atskirą ir tik iš spau
dos nuobirų gaunamų da
vinių investigaciją prie 
šių neaiškumų sustoja
me. Ant Vigilant denio 
vykusios vergų gaudymo 
tragikos esmė sueina į 
moralinius R. Eustis ir 
jo nuostabiai pasyvios 
įgulos bruožus. Po ad
mirolų komandos botagu 
jie išdavė gerojo sama- 
ritiečio elgesio būtinu
mą. Jie atkartojo tai, 
apie ką savo laiku L. 
Tolstojus rašė, kada jis 
paklausė policininko "ko
dėl tu vaikai tą elgetą?
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Ar tu neskaitei Evange
lijos?" Į ką policininkas 
atkirto: "O tu, ar skai
tei policijos nuostatus?" 
Tuo pakaltinamas R. Eus
tis ir jo pasyvioji įgula.

Bet formalioji pakalti- 
nimo pusė skirtinga nuo 
moralaus šio įvykio vaiz
do. Kur baustinoji igno- 
racija? Kur įmanomas 
sabotažas? Ar visa tai 
atras investigacijos? Ar 
tos investigacijos eis tuo 
keliu? Ar bus kaltas tik 
iešmininkas?

(Minite rašo
DĖL LIETUVIŠKO 

KRYŽIAUS STATYMO
Drauge, gruodžio 11 d. 

paskelbta, kad Clevelande, 
prie naujos parapijos ruo
šiamasi statyti lietuviškas 
kryžius. Jo statymui jau 
gautas klebono Angelaičio 
sutikimas ir vienas lietuvis 
architektas jau baigia, ruoš
ti, tam kryžiui planus. Tai 
pagirtinas reikalas, tik 
svarbiausia, kad tas kry
žius greitai nesunyktų.

Statydami kryžius ar pa
minklus, nedarykime ir ne
kartokime klaidų, kurias 
jau esame padarę Vokieti
joje ir kitur. Kryžius tai sa
vos rūšies paminklas, ne 
šiandienai ar kokiai deset- 
kui metų, bet jis turėtų pa
silikti ilgam laikui.

Granito pastatytas, kry
žius paminklas, ilgai liudys 
apie Lietuvą, čia gyvenan
čius lietuvis ir paliks ilgą 
atmintį mūsų būsimoms lie
tuvių kartoms ir svetimtau. 
čiams. Mediniai kryžiai, 
tremtinių pastatyti, Vokie
tijoje ir kitur, pūsta ir bai
gia savo dienas, be jokio 
ženklo, kad kas juos yra ka
da nors statęs.

Žalgirio mūšyje žuvusiam 
magistrui Ulrichtui von 
Jungingen, buvo pastatytas 
netašytų akmenų kuklus 
paminklėlis ir po virš 500 
metų jis stovi ir liudija apie 
garsų mūšį. O kas būtų su 
mediniu statytu paminklu? 
1946 metais man važiuojant 
j Muencheną (Vokietijoje) 
pamačiau pakelėje pamink
liuką ir pasiteiravęs labai 
nustebau. Tai Romos Impe
rijos sienos ženklas, kuris 
po apie 2000 metų ir dabar 
liudija apie Romos Imperi
ją. Vienoje pusėje to pa
minklo (granito) užrašyta 
Romos imperija, o kitoje 
pusėje užrašyta barbarai, 
šitokiais paminklais buvo 
atžymėta Romos Imperija 
nuo kito barbariško pasau
lio. Bet tie paminklai yra 
labai įdomūs ir šiandien.

Tai mano mintys ir pata
rimai nestatyti laikiną me
dinį kryžių, nes akmeninis 
nebus brangesnis, bet pa
liks ilgą atmintį.

Dr. K. Pautienis

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN 

or
IST CLASS SKILLED 

DIE CAST DIE MAKERS
& 

PLASTIC MOLD MAKERS 
Steady vvork. High vvages. Good vvork- 
ing conditions. Pension program & 
many other benefits.
Apply or send resume of your expe- 
rience, qualifications 8t salery history 

to
TRACER TOOL & DIE CO. 

3800 Buchanan S. W.
Grand Rapids, Mich. 49508 

(91-1)

Mutual Federal _ 
Savings and Loan Paid and 

Compounded 
Qua rterl y

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF *10,000. OR MORE.

2 YEAR MATURITY

WANTED
PLATERS-HARD CHROME

Experienced only. Make awn anodes 
and fixtures. Highest hourly rates 
and benefits. FORF.STEK PLATINO
& MFG. 216-421-2553. (92-96)

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO. ILLINOIS 60608 

Peter Kazanauskas, President TeL 847-7747

5%
PER ANNUM

REGULAR 
PASSBOOK 
ACCOUNT

NOWINSURED TO $20,000.

WANTED AT ONCE
METAL SPINNERS

Mušt have job shop experience in 
all metais.
Steady vvork, some overtime 8t fringe 
benefits.

Apply call or write
WEBER BROS & .WHITE METAL 

WORKS 
Box 187

Hamilton, Michigan 49419
(92-96)
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STUDIJlį REKOMENDACIJOS
Kas rusų komunistinę 

santvarką šiek tiek pa
žįsta, gerai žino, kad 
ypač ne jų santvarkoj iš
augusiam žmogui įgyti 
pasitikėjimą yra beveik 
neįmanoma, nebent "ge
rais darbais" tą įrody
tum.

Bet štai lietuvių visuo
menę labai nustebino ži
nia, paskaičius, kad at
viro žodžio mėnraštis 
"Akiračiai", leidžiamas 
išeivijos lietuvių, pabė
gusių, ar su tėvais at
vykusių nuo sovietinio 
komunistinio Lietuvos 
okupanto, gyvendami ka
pitalistiniam krašte, to
kį pasitikėjimą sugebėjo 
įgyti, nes š.m. 8-me nu
meryje, pirmame pus
lapyje šalia Vilniaus uni
versiteto rektoriaus J. 
Kubiliaus skelbimo lie
tuvių jaunimui vykti stu
dijuoti į Vilnių, skaito
me ir "Akiračių" redak
cijos nario Z. Rekašiaus 
įkalbinėjimą tenstudijuo 
ti ir kartu reiškiamą abe 
jingumą, kad gal vienų tė
vai neleis, kitus Veiks
niai gal atbaidys. Tačiau 
įdomu, kad šio mėnraš
čio redakcija, būdami ka
pitalistinio krašto pro
fesoriai, daktarai, studi
juodami ne Vilniaus, bet 
JAV universitetuose įgi
jo tokį rusų komunistų 
pasitikėjimą, jog vyks
tantiems studentams siū 
lo net savo rekomendaci
jas, kurias siūlo ir JAV 
komunistų laikraštis 
"Laisvė".

Mėnraštis rašo: "Aki
račių redakcija, kurios 
beveik pusę sudaro uni
versitetų dėstytojai, tu
rėtų būti pakankamai pa
žangi, ir mielai padės 
savo rekomendaciją rim
tiems ir gabiems stu
dentams..." Toliau laik
raštis būsimus studen
tus lyg ir įspėja: "Savai
me suprantama, kad stu
dijuodami Vilniuje užsie
nio lietuviai studentai 
bus spaudos, propagandi
nės organizacijos bei ko
munistine doktrina per
sunktų paskaitų indoktri- 
nuojami komunistinei 
ideologijai. Susipažinti 
su komunizmu jaunes
niems užsienio lietu
viams būtų naudinga jau 
vien dėl to, kad Lietuva 

I

šiuo metu yra komunis
tinėje valdžioje..."

Mums gi atrodo, kad 
vietoj rekomendavus ki
tus ten studijuoti, pravar. 
tu dar pačiai mėnraščio 
redakcijai ten nuvažia
vus jei ne visai apsigy
venti, tai bent ilgesnį lai 
ką pastudijuoti idant pa
žintų komunizmą ne tik 
teorijoj, bet ir prakti
koj, kaip straipsnio au
torius rekomenduoja ki
tiems .

Papildant to mėnraš
čio rekomendacijas, pa- 
siskaitykime iš okupuo- 
toj Lietuvoj komunistų 
leidžiamo laikraščio 
"Tiesa", kur spalio 2 die
nos numeryje to reko
menduojamo Vilniaus V. 
Kapsuko universiteto 
prorektorius J. Grigonis 
apie studijas taip rašo:

"Universiteto rektora
tas ir partinė bei kom
jaunimo organizacijos 
yra numatę studentų auk- 
Įėjimo sistemą, prade
dant pirmu kursu ir bai
giant paskutiniu. Tai iš
tisas kompleksas spręs
tinų ir sprendžiamų pro
blemų. Studentas turi 
baigti universitetą kaip 
aktyvus kovotojas už ko
munistinę visuomenę.

V. Leninas savo kalbo
je pabrėžė, kad "Nesun
ku buvo išvyti carą, bet 
panaikinti klases nepaly
ginamai sunkiau", kad 
įveikti anksčiau susiklos 
čiusius santykius tarp 
žmonių, įveikti šimtme
čiais susikūrusias tradi 
cijas yra nepaprastai 
sunkus dalykas reika
laujantis iš darbo žmo
nių daug energijos, 
kantrumo, užsispyrimo, 
konkrečios kasdieninės 
veiklos, auklėjant žmo
nes komunistine dvasia, 
kovojant su buržuazinės 
praeities atgyvenomis".

Kaip matome, tas mėn
raštis ragina siųsti jau
nimą, kad jis išmoktų ir 
grįžęs sugebėtų kovoti 
su buržuazinės praeities 
atgyvenomis, atseit, sa
vo tėvais, protėviais ir 
vyresniąja karta, ką 
"Akiračių" mėnraštis 
nuo patpirmo numerio ir 
daro, atgyvenomis vadin 
darni ir juodindami visus 
vyresniuosius lietuvių

Simo Kudirkos tragedija 
amerikiečių spaudoje

Amerikos spauda vis 
plačiau, detaliau ir nuo
širdžiau pristato savo 
skiltyse Simo Kudirkos 
tragiškąjį bandymą gau
ti politinę azilę ant ku- 
terio Vigilant denio. Pa
vienės informacijos ir 
vedamieji milijonams 
amerikiečių nepaliauja 
dėstę įvykio detales,ar
ba ieškoję to baisaus įvy
kio priežasčių, gilinda
miesi į brutalaus fakto 
esmę.

Niekšingas pasielgi
mas tų, į kurių rankas 
Simas Kudirka patikė
jo savo gyvybę, sudarkė, 
iškraipė ir suniekino nuo 
amžių pasaulyje išgarsė
jusią Amerikos tradici
ją, globoti kiekvieną, kas 
čia atbėga, gelbėdama
sis nuo politinių, rasinių 
ar religinių persekioji
mų. Todėl tas įvykis taip 
giliai palietė kiekvieną 
amerikietį.

Milijoniniai leidiniai, 
kaip Time ir Newsweek 
magazinai žinomi lietu
viams. Ten jie atranda 
platų išdavimo atvaizda
vimą. Tenka laukti, kad 
ir Life magazinas pla
čiai palies tą istoriją. 
Dirva gauna daug žinių 
iš įvairių miestų, kaip 
ten plačioji spauda pri
stato įvykį, arba apsvars 
to jo padarinius.

Christian Sciene Mo- 
nitor (gruodžio 2 d) ski
ria vedamąjį : Gėdingoji 
afera. Laikraštis plačiai 
skaitomas visoje valsti
joje ir yra moralinis bei 
etinis autoritetas. CSM 
rašo:

Mes negalime kitaip ir 
pasielgti, kaip ne įžengę 
į bendrą Amerikos rei
kalavimą aiškinti šį ne
garbingąjį incidentą prie 
Martos Vynuogyno sa
los. Lietuvis jūreivis,ku 
ris ieškojo prieglaudos 
Jungtinėse Valstybėse, 
buvo grąžintas į jo lai
vą, amerikiečių koman
dai stovint ir stebint, 
kaip rusai mušė tą vyrą 
iki jo sąmonės praradi
mo.

Tai sunku, bet reika
linga visa tai kartoti — 
apie bendrą Amerikos 
pasiskelbimą apie žmo
gaus vertę bei laisvę, ir 
kas tai turi blogą povei- 

veikėjus, nesutinkančius 
su jų nuomone.

To žurnalo redakcija 
rūpinasi lietuvių kalbos 
jaunimo nemokėjimu, 
bet jiems visai nerūpė
jo raginti tėvus leisti sa
vo vaikus į tėvų pran
ciškonų lietuvišką gimna
ziją Kennebunke, kuri 
dar neseniai dėl nepa
kankamo studentų skai - 
čiaus užsidarė.

E. Čekienė 

kį milijonams Žemės pla
netoj, ir apie gėdą, kurią 
išgyvena amerikiečiai.

Iš tikrųjų, įvykis yra 
neįsivaizduojamas ir 
mes tiktai galime tikėti, 
kad pasitarim uose tarp 
Washingtono ir laivo, ke
liai buvo visiškai sukly
dę. Tačiau čia nėra at
leidimo. Yra absoliutus 
reikalas, kad viskas pri 
valo būti visiškai išaiš
kinta.

Kas tai padarė ir ko
dėl?

Mes atrandame kiek 
pasitenkinimo sugesti
jose, kad Washingtono 
administracija skelbia 
aiškų patvirtinimą, atsi
žvelgdama į azilio tei
ses visiems, kas bėga 
nuo totalitarinių prie- 
spaudų.

Dirvos vedamo jo tvir
tinimai sutampa su lem
tingu CSM tvirtinimu, 
kad tenka ieškoti "kas ir 
kodėl" taip brutaliai ir 
taip skubiai vykdė niek
šingo išdavimo procesą?

Los Angeles Times, 
savo svoriu ir tiražu ne 
nusileidžia garsiam
N.Y. Times dienraščiui.
L.A. Times turi sekma
dieniais vieną milijoną 
septynių s šimtus tūks
tančių egzempliorių ti
ražą. Laikraščio eg
zemplioriuje sutelpapen- 
ki šimtai aštuoniasde
šimt puslapių! Sekmadie 
nio laidoje (gruodžio 6 
d.) vedamuoju Išrinktųjų 
azilė — Jungtinių valsty
bių susini ekinimas, L.A. 
Times svarsto svarbią 
politinės egzilės proble
mą, kada reikšmingiems 
pabėgėliams teikiama be 
kompromisinė politinė 
prieglauda, bet mažie
siems asmenims tokios 
prieglaudos neatranda
ma. Laikraštis rašo:

Daug parašyta apie lap
kričio 23 d. incidentą, ka
da lietuvių kilmės pasi- 
kesintojas į azilę buvo 
brutaliai nuvilktas nuo 
JAV Kranto Sargybos ku- 
terio ant sovietinio lai
vo.

Daug reikia ir išvadų 
iš šio įvykio. Jis buvo 
neįsivaizduojamas ir ne 
atleistinas.

Du tardymai vedami: 
vienas vedamas vyriau
sybės, kitas Kongreso, 
Paskutinysis, mes tiki
me, bus vedamas vie
šai. Detalės pirmojo da
bar yra Prezidento ran
kose ir privalo būti sku
biai paskelbtos viešu
mai.

Labai tiksliai p.Nixo- 
nas, vos gavęs savo'ofi
cialų informavimą, sku
biai išleido nuosakus, 
kad tokie apgailėtini įvy
kiai, koks buvo ant Kran
to Sargybų laivo Vigi- 
lant neatsitiktų.

Iš tikrųjų, šis užtikri
nimas visas buvo laiko
mas esmine JAV poli
tika. Taip yra, ši valsty
bė teikia azilę užsienie
čiams, kuriems gresia 
persekiojimai jų tėvynė
je.

— Be jokių aplinkybių, 
pasakė Prezidentas, — 
negalima grąžinti as
mens užsienio jurisdikci
jai arba kontrolei iki jo 
padėties apsprendimo. 
Dar daugiau, aplinky
bėms esant, asmenims, 
kurie ieško azilės, turi 
būti suteikiama apsau
ga ir rūpinimasis jais.

Papildomai gi, Baltie
ji Rūmai turi būti tuč 
tuojau informuoti apie 
azilės reikalavimą.

Tai būtų tikrai tragiš
ka, rašo dienraštis, pla
čia prasme, jeigu šis ne 
laimingasis lapkričio 23 
dienos įvykis, suteiktų 
klaidingą vaizdą abiems 
pasauliams —laisvajam 
ir nelaisvajam — kad 
Amerika nebeteikia prie
glaudos tiems, kam gra
sinama savo tėvynėje dėl 
politinių, rasinių ar re
liginių sumetimų.

Nuo 1920 metų JAV 
garsėja kaipo priebėga 
užguitiems asmenims. 
1930 metais mes prisi
ėmėm tūkstančius žydų, 
bėgusių nuo nacių tero
ro. Bendras skaičius pa
bėgėlių, įžengusių čion 

• Ne Afrikos džiunglėse, o civlizuotoje Amerikoje mūsą brolis 
Simas Kudirka išduotas klaikiai kančiai -- vien dėl to, kad siekė 
laisvės... Žmonią akyse spardomas ir mirtinai daužomas, kruvinai 
bolševikinią budelią galabijamas — žvėriškiau už bet kokią praei
tą laiką inkviziciją arba raganą medžioklę... Toks yra komunizmo 
stilius, toks ją sistemos "žmonškumas".

• Negana kūną kankinti: dar apšmeižiamas tariama vagyste, 
nors tai aiškus melas. Juk ir mus visus po II Didkario Amerikon 
atvykusius, bolševikai plūsta vagimis ir banditais, net žudikais, o 
visiem aišku, kad ui jų pačių nuodėmės, juokingai prlmeumos ne
kaltiems. Jiems visi, kurie bėga nuo jų kilpos — nusikaltėliai. At
siranda mulkių, kurie tiem šmeižum patiki. Be to, Lietuvos žmo
gui’jau nėra kas bevogti, nes viskas — žemė, trobos, turtai, moks
lai, net žmonių mintys ir sąžinės — jau seniai Maskvos grobikų 
touliškai pavogta. Argi dar ten kas yra, ko jie nekontroliuotų žvė
riškais nagais?

Gyventojai dreba dėl visko, iš baimės viršų pauikūnals, ima 
dėkoti už bado trupinius nuo partijos stalo — kad tik nepatektų ka- 
lėjiman ar Sibiran, kad nebūtų nukankinti ar sušaudyti.

• Ar dar kas sakytų, kad mes nežinom, kurie yra tautos kanki
niai? Šiuo atveju teprabils lietuviška giesme ir brangiosios koply
čios — už kryžiuojamą Lietuvą! O šis, taip akivaizdus barbarišku
mo aktas mums, abejojantiems — dėl bičiullavimosi su Maskvos 
tarnais — ar neatidaro akis? Be jokio ginčo pasveria mūsų silp
nas sąžines: ar tikrai atjaučiam nelaisvę nukankintą ir žvėriškai 
žudomą brolj lietuvi,ar gal dar vis gudragąlviausim, kad — gal 
komunizmas jau švelnėja, Lietuvoj buitis gražėja, kad mes per
daug Maskvos jungą vis peikiant ir be reikalo tebešaukiant pasauli 
laisvės kovon?

• Ar ne simboliška, kad lietuvis turi bėgti iš "Sovietskaja Lit- 
va" j svetimus laivus globos prašytis? O tos "sovietskos Litvos" 
pareigūnai valdovai j| gaudo ir sudaužo ligi sąmonės netekimo... 
Tai reiškia, kad — "sovietskoj Lietuvoj” visai mūsų tautai yra pa
našus beviltiškos vergystės gyvenimas ir mirtinas likimas...

• Kudirka — tai mūsų tautos kančią ir laisvės kovą simbolio 
vardas. Caro laikais rusai Vinco Kudirkos net ir mirusio, pa5e- 
šupio žemėje palaidoto, išsigando -- šventvagiškai iš antkapio ka
pinėse iškapojo kilnaus skaidrumo žodžius: "Tegul meilė Lietuvos 
dega mūsą širdyse!" Ir dabar tuos žodžius, mūsą himno šventeny
bę, jau kitas Kudirka, anojo įpėdinis, gyvybės ir kančios auka, vėl 
atnešė mums — net per Atlantą ligi pat Amerikos kranto... Kad 
prabustume iš medžiaginės gerovės puotą, pakiltume aukštyn iš 
asmenišką ginčą nesantvarvės ir vieningai telktumės žygin — bro
liams laisvės iškovoti, kaip ištvermingai grūmėsi anuomet knyg
nešiai, aušrininkai, varpininkai...

• De Gaulle... Mirtis tartum nupučia dulkes nuo asmens veido. 
Ir pro žmogiukas silpnybes, pro mažas ar dideles klaidas, ičryčkė- 
Ja tikroji vertė. Nors jis daug kam nepatiko, buvo kai kieno Ir ne
kenčiamas, bet — ne vieni prancūzai jo pasiges. Valingas ir veik
lus idealistas, nuoširdaus grynumo patriotas. Svajotojas — vizijas 
atrėmęs | realybę. Jis nepasimetė skaudžioje traglkoje, nenustojo 
vilties, nedarė kompromiso. Ir nesitenkino trupiniais, p siekė tau
tai, maksimumo galimybių, tvirtai tikėdamas teisingu rytojum. Kaip 
ir mūsų Basanavičius su Aušra, jis grindė tėvynės ateltj — praei
ties žygių ir garbės kapitalu. Tiesus riteris kovotojas, drąsių vizi
jų kūnytojas — mums paliko stiprios figūros paveikslą. Dvasios už
mojų jėga ir valios ištvermė, nepalaužiamas tikėjimas idėjos pra
našumu — net ir miręs, jis ilgai spindės žmogišku pavyzdžiu ties 
mūsų ciniškai nupigusiu ir susmulkėjuslu, pirkliškai apgavikišku pa
sauliu.

po Antrojo Pasaulinio ka
ro pralenkia milijoną.

Mintis, kad mūsų išdi
dusis rekordas taip su
niekintas liūdnu lapkri
čio mėn. įvykiu didžiai 
sujaudino p. Nixoną. Jo 
pirmas veiksmas, dar 
prieš azilės teikimo va 
dovavimosi nuostatų pa 
reiškimą, buvo pastū
mimas į akciją radijo 
sistemos masyvą, ku
ris yra Baltųjų Rūmų ži 
nioje.

Gruodžio 1 d. Ameri
kos Balsas aptarė nunei 
girną azilio lietuviui jū 
reiviui, kaipo "šlykštų 
amerikiečiui", ir kad tai 
uždegė "jausmų sprogi 
mus" Jungtinėse Valsty
bėse. Šis pranešimas bu
vo paskelbtas dvidešimt 
trimis kalbomis, įskai
tant rusų ir lietuvių kal
bas.

JAV ambasados visa
me pasaulyje išleido spe
cialius pranešimus apie 
Prezidento pareiškimą. 
JAV Informacijos agen
tūra pasirūpino visą tą 
medžiagą patiekti užsie
ninei spaudai.

Neužmirškime, kad 
38,000 vengrų atvyko į 
šį kraštą po sovietų 1956 
metų invazijos. Kardino
las Mindszenty gyvena 
savo nuosavoje egzilė
je Amerikos Ambasado 
je Budapešte jau ketu
riolika metų.

Vengrijos aukštas dip
lomatas Janos Radvanyi, 
paprašęs egzilės Wa- 
shingtone, gyvena čia

(Nukelta į 6 psl.)

t

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.



Nr. 94 — 4 DIRVA 1970 m. gruodžio 18 d.

Visus skyriaus rėmėjus, bičiulius ir 

prijaučiančius, sveikiname su 

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 

ir linkime
LAIMINGŲ 1971 METŲ V

ALT S-gos Elizabetho 
15-tas skyrius

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

ELIZABETHO LIETUVIUS SVEIKINA 

ECONOMY PAINT & SUPPLY 
CO.

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

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

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

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'/j metinį %.

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 

ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA

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

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

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

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

639 Elizabeth Avė. E L 2-1759

LINKSMU ŠV. KALEDtĮ IR 
LAIMINGU NAUJŲJŲ METŲ

Tegu Betlejaus Žvaigžde Nušviečia 
Mūsų Lietuvai Naują Kelią į Laisvę 

ir Nepriklausomybe . . .

Dr. Jokūbas ir Loreta 
STUKAI

"LIETUVOS ATSIMINIMŲ” RADIJO VALANDA

1467 Force Dr. 
Mountainside, N. J. 07092 

Tel. (201) 232-5565

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. 
Tek 351-2798 After 6 p. m. tek 354-6315 
Barbara Stukas, Vaclovas Žostautas, Kazys Ozolas. 

Albinas Stukas — vadovauja

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

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

SVEIKINA

SUMMIT and ELIZABETH
TRUST COMPANY

100 First St.

Summit • New Providence * Elizabeth • Elizabethport 
NEW JERSEY

Elizabetho, 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

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 

Tek Nr. 353-1080

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

Elizabeth’o lietuvius sveikina

LEOKADIJA MARTI NKONIS- 
SOMERVILLE

301 Second 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 
ŠVENTĖMIS SAVO KLIJENTUS, GIMINES IR BIČIULIS 

BEI ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA

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

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 KLIJENTUS, GIMINES IR BIČIULIUS 

BEI ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA

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

PRESCRIPTION DRUGG1STS
263 Elizabeth Avė. Elizabeth, N. J.

Phone: ELizabeth 5-0393

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

ARTIMUOSIUS BEI ELIZABETHO LIETUVIUS 
SVEIKINA

JONAS VELIČKA ir šeima
TAVERNOS SAVININKAS

168 First St., Elizabeth, N. J.

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

sveikina
Economy Stove & Plumbing 

Supply
THE FINEST IN HOME APPLIANCES

1047 Elizabeth Avenue 
Elizabeth, N. J. 07201 Tel. 352-6351
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KLF metinio susirinkimo, {vykusio 1970 m. gruodžio 5 d. narių dalis. Iš kairės: dr. A. Pacevičius — 
Fondo Vald. pirm., inž. Vyt. Balsys — Tarybos pirm., P. Rudinskas, konsulas dr. J. Žmuidzinas, KLB 
Krašto vald. pirm, dr, S. Čepas. Antroj eilėj: Tėvas Placidas, OFM, J.R. Simanavičius, M, Juodis, A. 
Šukaitis ir kt. S. Dabkaus nuotrauka

KANAPOS LIETUVIU FONDO SUVAŽIAVIMAS

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga gimines, bičiulius ir visus, kurie 

valgo lietuvišką duoną, sveikina

PRANAS KUPINSKAS 
SU ŠEIMA

131 Inslee PI. Elizabeth, N. J. 07206

LIETUVIŠKA KEPYKLA

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

BEI APYLINKĖS LIETUVIUS SVEIKINA

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. Wifliam F. Blažis su šeima

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

ELIZABETHO, N. J. IR APYLINKIŲ LIETUVIUS, 

SAVO BIČIULIUS, GIMINĖS IR PAŽĮSTAMUS 

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA SVEIKINA

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

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
PkOGA SAVO GIMINES, BIČIULIUS IR VISUS 

ELIZABETHO APYLINKĖS LIETUVIUS 

SVEIKINA

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

GERIAUSIUS SVEIKINIMUS IR LINKĖJIMUS 

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
PROGA VISIEMS GIMINĖMS, BIČIULIAMS BEI

ELIZABETH APYLINKĖS LIETUVIAMS SIUNČIA

Adolfas BRAŽINSKAS ir šeima

Kanados Lietuvių 
Fondo metinis suvažiavi
mas, įvykęs gruodžio 5 
d. Lietuvių Namuose, 
narių dalyvavimu buvo 
gausus ir įvairių klausi
mų kėlimu bei jų nagrinė
jimu veiklus ir gyvas. Su 
važiavime asmeniškai ir 
su įgaliojimais buvo at
stovaujama virs 80% vi
sų narių. Tai yra geras 
ženklas, jeigu Fondo na
riai domisi savo įnašais 
ir jų atliekamu lietuvy
bės darbu.

Šis suvažiavimas susi
dėjo iš dviejų dalių. Pir
moji, pavadinta specia
liu susirinkimu, kuria
me vyraujančiu darbo
tvarkės punktu ėjo įsta
tų keitimą. Atsiprašau 
ne visų įstatų, o tik 10 
paragrafo kur kalbama 
apie susidedančią Fondo 
Tarybą iš 12 narių. Bu
vo siūlyta ją padidinti 
iki 16. Pasisakius visai 
eilei kalbėtojų, klausi
mas slaptu balsavimu bu 
vo išspręstas teigiamai.

Tarubos pirmininkas 
inž. Vyt. Balsys gavęs 
įstatų keitimo reikalu na
rių pritarimą, tuojau pat 
perėjo prie reguliaraus 
metinio susirinkimo. 
Pirmininkauti buvo pa
siūlyta inž. J. Kšivickis 
(Hamilton) ir į sekreto
riatą P. Augaitis (Delhi) 
ir P. Januška (Windsor). 
Suvažiavimas rankų plo
jimu pasiūlymą priėmė. 
Po Tėvo Placido OFMin- 
vokacijos, suvažiavimą 
sveikino Lietuvos Gene
ralinis Konsulas Kana
dai dr. J. Žmuidzinas ir 
KLB Krašto Valdybos 
pirmininkas dr. S. Če
pas.

Pranešimus apie Lie„ 
tuvių Fondo veiklą pa
darė inž, V. Balsys, val
dybos pirmininkas dr. A. 
Pacevičius, iždininkas 
inž. P. Lelis ir revizijos 
komisijos vardu Z. Gir- 
dauskas. Pranešimuose 
prisiminta metų bėgy
je mirę Fondo nariai 
Stasė Šukaitienė ir Alek
sas Statulevičius. Jiedu 
buvo pagerbti tyliu susi
kaupimu. Iš pranešimų 
išryškėjo, kad Kanados 
Lietuvių Fondas yra po
puliarus lietuvių visuo
menėje, turi 406 narius 
su kapitalu artėjančiu 
prie 70.000 dolerių. Fon-

PRANAS BASTYS

do mecenatais laikytini 
S. Kuzmas įnešęs 2000 
dol. ir sekantis M. Juo
dis — 1.500 dol. Iš lie
tuviškų organizacijų pir
mauja Kanados Lietuvių 
Gydytojų Draugija su įna

Kanados Lietuvių Fondo suvažiavimo prezidiumas. IS kairės: sek
retoriai P. Januška ir P. Augaitis, pirmininkas inž. J. Kšivickis. 

S. Dabkaus nuotrauka

šu 1350 dol. Taip pat ne
užmirštini ir visi kiti, 
kurie savo įnašais ir 
darbu yra prisidėję prie 
Fondo ugdymo ir jo lie
tuviškos veiklos. Garbė 
jiems! Tačiau panašios 
talkos esame reikalingi 
ir toliau, nes mūsų tiks
las 100.000 dol. kapita
las dar nėra pasiektas. 
O tą ne taip sunku būtų 
įgyvendinti, jei kiekvie
nas grįžęs iš šio suvažia
vimo į namus, surastų s a 
vo apylinkėje bent po 
vieną naują narį. Buvo 
tariamasi ir su KLB 
Krašto Valdyba, ieškant 
abiem pusėms priimti
no sprendimo. Nuomonių 
skirtumui išlyginti L. 
Fondo Taryba jau yra pa
dariusi kai kurių nuolai
dų. Tačiau visiškai atpa
laiduoti LB Krašto Val
dybą iš atstovavimo Fon
de, skaito, nebūtų gerai. 
Čia yra bendras ir svar
bus darbas; todėl ir vie
ni, ir kiti turėtų telkti 
tam darbui pačias geriau
sias jėgas ir sumanumą. 
Fondo finansiniai reika
lai, pagal revizijos komi
sijos duomenis, tvar
komi gerai.

Diskusijose dėl prane
šimų dalyvavo visa eilė 
kalbėtojų. Aišku, kai 
daug kalbėtojų, tai daug 
ir nuomonių, todėl jos 
užsitęsė gana ilgokai. 
Blogiausia tas, kad'at

skiri asmenys įsitraukę 
į diskusijas visiškai ne
pajunta savo minčių kar
tojimosi. Jie kalba dau
gelį kartų ir kelia tas pa
čias mintis tik pakeisda
mi jose vienus žodžius 
kitais. Kai anksčiau, 
taip ir šį kartą diskusi

jose dominuojančiu klau
simu buvo bendruome
nės atstovavimas Fon
do Taryboje. Šiuo atve
ju gal būt geriausia bū
tų buvę išklausyti tre
čiojo, nemažiau Fondo 
veikla besidominčio, nuo

J. A. BACZEWSKI LIKERIAI

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga savo klijentus ir Elizabeth’o 

lietuvius sveikina

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

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

LIETUVIUS SVEIKINA

Edvardas ir Jane ŠISAI
GLOBĖ PARCEL SERVICE savininkai

956 Elizabeth Avė., Elizabeth, N. J. 
Tel. <201) 354-7608
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monę, ir tik po te dary
ti sprendimą. Susirinku
siems pritariant toji tei
sė buvo suteikta Fondo 
Tarybai.

Slaptu balsavimu į Lie
tuvių Fondo Tarybą bu
vo išrinkti: inž. J. Kši
vickis, inž. Vyt. Bal
sys, P. Bastys, dr. A. 
Pacevičius, J. Bersė- 
nas, Stp. Jakūbickas ir 
inž. P. Lelis. Revizijos 
komisijon — V. Petrai
tis, V. Lukas ir J. Jan
kauskas.

Bendrai žvelgiant įKa« 
nados Lietuvių Fondo 
veiklą, reikėtų pasi
džiaugti ne vien jo gra
žiu augimu, bet kartu lie
tuvybės išlaikyme ir 
kultūros dirvonuose at
liekamu darbu. Šiais me
tais vien švietimo rei
kalams buvo paskirta 
1750 dolerių. Taip pat 
nebuvo pamiršta bend
ruomenė, jaunimas ir ki
ti mūsų kultūriniai viene - 
tai. į visų darbus bei už
simojimus pagal išgales 
buvo atsižvelgiama ir 
jiems teikiama parama. 
Čia pat norėčiau pada
ryt išvadą, kad ne žo
džiais, o tik pozityviu 
darbu turėtų būti pina
mas mūsų visų kultū
rinių bei visuomeninių 
laimėjimų vainikas.
* Suvažiavimas buvo 
baigtas Lietuvos himnu.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

FEMALE

NURSE
RN

\Vest Side honte for the nged. Abi'e to 
work rotating ehifts. Pleasant work- 
ing conditions. Many fringe benefits. 
Part time.

Call for appointmcnt between
8 A. M. and 3 P. M. 226-0282.

ELIZA JENN1NGS HOME
10603 Detroit Avė., Cleveland, Ohio

(94-96)

151 Second St.

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

visus apylinkės lietuvius sveikina

RITZ DRUG STORES
155 Broad St. Elizabeth, N. J.

Tel. 353-0401

Elizabeth, N. J. 07206

Spūstis prie registracijos stalo: Pr. Bastys, inž. J. Kšivickis, V. 
Ignaltis, inž. V. Balsys ir kt. S. Dabkaus nuotrauka

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

apylinkės lietuvius sveikina

SHIELD’S FURNITURE 
CO. INC.

1139 Elizabeth Avenue Elizabeth, N. J. 07201 
Tel. 353-5400
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J. GRAUDA

Pasimetus tvirtinimuose
Tarybinio gyvenimo žinovas, kuris plačiai ir 

sąžiningai mus informuoja apie tarybinio klestėji
mo smulkmenas, aišku, nėra Vytautas Kazakevi
čius. Vis dėl to tas faktas, kad Vytautas minta iš 
tarybinio katilo, meta įtarimus, kad ir nušneka ta
rybinio katilo naudai. Atseit, baltina suodiną kati
lą. Todėl tik puse ausies klausomės jo pasakų apie 
tarybinę šalį.

Yra trečia dolerio pusė. Bet yra ir trečia rub
lio pusė.

Kitaip gi sutinkame Edvardo Šulaičio raštus. 
Tas vyras yra stipriai įsėdęs mūsų tarpe. Šauniai 
jis bendradarbiauja Vienybėje, Tėviškės Žiburiuo
se ir Argentinos Lietuvių Balse. Čia jis sueina su 
bendruomenininkais, vlikininkais, altininkais ir ki
tomis tautos atplaišomis. Ten gi jis sueina su pa
čiu Justu Paleckiu. Tai yra toks suėjimų diapozo- 
nas, kad mes turime netik susikuklinti su savo 
nuomonėmis, bet, tiesiog, pasislėpti iš diskusijų, 
jeigu tiktai Edvardas ką teigia arba ir nuneigia.

Ir dabar, gink Dieve, neužginčijame mūsų 
Edvardo tvirtinimų. Argentinos Lietuvių Balse 
Tėviškės Žiburių bendradarbis taip rašo apie Jus
tą Paleckį:

"Pirmą kartą savo gyvenime asmeniškai buvo 
proga susipažinti su JUSTU PALECKIU, kurįsuti- 
kau priėmime pas kompozitorių P. Tamuliūną. Čia 
susidarė nedidelė, bet įdomi muzikų kompanija ir 
Paleckis smagiai pravedė dainas. Šis žmogus pada
rė neblogą įspūdį; pokalbyje politinių temų nebe
lietė. Pasisakė, jog iš politinio gyvenimo pasitrau
kia ir išeina pensijon. Beje, jis yra stipriai susi
žeidęs koją, tad vaikščioja su lazdele. Bendrai, 
tautiečiai Lietuvoje apie J. Paleckį yra geros nuo
monės."

Čia mes Edvardo net ir nedrįstame klausti, 
kaip galima iš mažos ir įdomios kompanijos pa
daryti išvadą, kad "tautiečiai apie J. Paleckį yra 
geros nuomonės"? Kokie tautiečiai? Tokia viena 
tautietė, Stefanija Rūkienė, sugrįžusi iš Sibiro, gy
veno Lietuvoje keletą metų. Ji tvirtina, kad Palec
kio vardas be prakeiksmo priedo nėra minimas.

Ji rašo: paleckiai laisvą, apsukrų ir sumanų 
Lietuvos ūkininką pavertė tikru raudonųjų baudžiau
ninku.

Bet ir vėl gi. Rūkienė nebuvo "nedidelėje ir 
įdomioje kompanijoje, kurioje mūsų Justas žavėjo 
užsienio lietuvių korespondentus savo šluba koja ir 
lazdele. Rūkienė buvo liaudyje, masėje, baudžiau
ninkų tarpe. O kam rūpi liaudis, kurioje vis ir vis, 
dėl badmiriavimo, nepribręsta klasinė sąmonė!

Prieš kelis mėnesius, per tretįjį tarpininką, 
šiai skilčiai teko pagarsinti interview su Justu. 
Paleckis gyrėsi, kad galima išgyventi iš persona
linės pensijos su šoferiu ir limuzinu, nemokamu 
kelionių bilietu ir honorarais už rusiškas knygas su 
apsipirkimo teise ypatingose krautuvėse. Justas su
sitvarkė sumaniai ir kultūringai.

Vienu plunksnos brūkšniu ištrėmęs iš Lietuvos 
Merkį, jis skubiai sėdo į dar šiltą Merkio kėdę. Tai 
rodo, kad vyras sumanus ir greitas.

Ir vos imame galvoti apie žmogaus gabumus,pa
simetame tvirtinimuose. Juk greta gabiųjų Edvardo 
prietelių, apie kuriuos jis rašo: Juškys, Zenkevi
čius, Žiugžda, Kubilius, ir pats Edvardas gabus, 
kaip anie. Kas iš mūsų be šiurpulio paspaustų Pa
leckio leteną, o mūsų Edvardas paspaudžia ir dar 
aprašo tą paspaudimą.

SIMO KUDIRKOS TRAGEDIJA
(Atkelta iš 3 psl.) 

nuo 1967 metų. Metais vė- 
liau jį pasiekė aukštas 
čekų pareigūnas majo
ras generolas Jan Sej- 
na.

Ir taip seka. Mes esa
me pasirašę Genevos 
konvencijos trisdešimt 
tretįjį straipsnį, kuris 
garantuoja politinę azi- 
lę. Bet tvirtina L.A. Ti
mes rašytojas Ernest 
Conine, kad tam tikras 
"realizmas" linksta nu
rodyti Valstybės Depar
tamentui, kas turėtų gau
ti prieglaudą". ... Mes 
nesutinkame matyti čia 
dvigubą standartą, tai
komą istorinei azilės 
teisei. Tai yra klaidin
ga. Tai yra neapginama. 
Mes tikime, kad Nixono 
doktrina, kurią jis pa
skelbė ketvirtadienį, bus 
respektuojama pareigū
nų Valstybės Departa
mente, kuriems tarptau
tinės programos yra ver
tesnės už žmogaus gyvy 
bę...

Iš šio, plačiau atpasa
koto teksto matyti, kad 
L.A. Times pagrįstai įta-

• ••

ria, kad būta tamsių jė
gų, kurios galėjo niekšin
gą Simono Kudirkos iš
davimą, kad ir netiesio
giai įtaigoti ir net ragin
ti. Galima įtarti, kad ke
lių valandų Simono Ku
dirkos buvimas ant Vigi- 
lant denio, atsidūrė įblo- 
gos valios pastangas pri 
laikyti žinios nuėjimą iki 
kompetentingų Valsty
bės departamentų parei
gūnų. Dabartiniuose tar
dymuose iki šiol nepa
siekta sužinoti, netgi to 
kios mažos detalės: kas 
Valstybės Departamente 
priėmė pirmą pabėgimo 
pranešimą? Tačiau jau 
niekas nebepajėgiaužgin 
čyti, kad toks praneši
mas pasiekė Valstybės 
departamento rusų sky
riaus tarnautoją.

Plačiai ir su simpati 
ja pabėgėlio bandymui 
pristato šį tragišką inci 
dentą kariuomenės dien
raštis Stars andStripes, 
dėstydamas įvykio deta
les pirmuose puslapiuo
se. Pasaulinė (AP) žinių 
agentūra žinių susuma
vimą paskelbė gruodžio
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FILATELIJOS KAMPELIS
_ _ _ _ _ _ _ _  ANTANAS BERNOTAS _ _ _

PRANCŪZIJA išleido 50cen- 
timų pašto ženklą paminėjimui 
150 mėty sukakties nuo dirbtinio 
chinino išradimo. Pašto ženkle 
daktarų Pelletler ir Caventou at
vaizdai ir formulė.

Patys pirmieji natflralųchini- 
ną aptiko ispanų misionieriai jė
zuitai, lankę Peru valstybę po 
jos nukariavimo. Jie ten rado in
dėnus, besigydančius nuo Įvairių 
karštligių, vartojančius kažko
kio medžio labai karčią žievę. 
Tuos medžius jie vadino cin- 
chone. Po 1640 metų šios žievės 
buvo atgabenta Į Europą ir pra
dėta gydyti Įvairias ligas. Pa
aiškėjus, kad ekstraktas iš žie
vės baltų miltelių forma — 
chininas, labai puikiai gydo ma
liariją, tai netgi vienintėlis vais- 
tas prieš šią ligą, medžiai imu 
labai smarldai kirsti. XIX-to

4 d. Beveik dešimtį die
nų po įvykio. Tai yra ne
įprastas žinių tiekimo su
vėlavimas. Tai kartu ro
do, kad būta stiprių ir 
sunkių trukdymų ži
nioms tuoj pat pasiekti 
spaudą.

Vienas iš plačiausių ir 
nuoširdžiausių vedamų
jų ir detalizuotų aprašy
mų tilpo The National Ob- 
server savaitraštyje, ku
ris paplitęs per visas 
Jungtines valstybes.

Maža yra įvykių, kurie 
kuria valstybės nusiste
bėjimą ir susirūpinimą, 
kaip buvo Simo Kudirkos 
šuolis į laisvę, rašo sa
vaitraštis. Įvykis vadi
namas cause celebre. 
Trys leidinio rašytojai 
detaliai ir su beletristiš - 
ku raiškumu aprašo Si
mo Kudirkos istoriją, ku
ri sukrėtė JAV ir dar 
ilgai jaudins visą pasau
lį.

šimtmečio antroje pusėje cin- 
chonos medžiai užveisti Olandų 
Indijoje, kur gauta dar geres
nės kokybės chininas, plačiai 
vartotas iki II-jo Pas. karo. Kaip 
pašto ženkle matome, šie du 
prancūzų gydytojai pirmieji ap
tiko būdą, kaip gaminti chininą 
cheminiu būdu. Po jų dirbtinio 
chinino buvo pagaminu Įvairių 
rūšių ir vardų.

♦»*

JAV lapkričio 5 d. išleido šių 
metų kalėdinius pašto ženklus. 
Išleista viso penkių piešinių paš. 
to ženklai, visi po 6 centus. Ke
turi pašto ženklai yra su valkų 
žaislais (garvežys, arklys, tri- 
ratininkas ir vaikų vežimėlis su 
lėle), visi spausdinti viename 
lape. Penkusis p. ženklas rodo 
dail. Lotto paveikslą "Užgimi
mas" (kabo Tautinėje Meno Ga
lerijoje VVashingtone), jį čia de
dame. Visi pašto ženklai išleis
ti paprasti ir perspausdinti 
dviem tiesiom ar vingiuotom li
nijom (pre-cancelled).

Lorenzo Lotto (apie 1480- 
1556) gimė ir gyveno Venecijoje, 
Italijoje. Tapė daugiausia reli
ginio turinio paveikslus ir por
tretus. Jo upyboje žymi Gior- 
gione ir Titiano Įteka. Jo pa
veikslų galima aptikti didžiuo
siuose muziejuose ir meno gale- 
rijose (kaip tas Washingtone,ar 
ba "Jauno vyro portretas" New 
Yorko Metropoliun meno muzie 
juje).

•**
KANADA lapkričio 4 d. išlei

do 6 centų pašto ženklą pagerb
ti Sir Donald Alexander Smith.

KALĖDINĖS DOVANOS
Kaip ir kiekvienais metais, taip-ir šiemet, artė

jančių Kalėdų švenčių proga, siūlome specialai suda
rytus siuntinius, kurie bus maloni ir praktiška do
vana Jūsų artimiesiems.
DOVANŲ SIUNTINYS 1 (1970).

3% jardo angliškos vilnonės geros rūšies kos
tiuminės medžiagos, 3 jardai crimplene medžiagos 
tinkamos moteriškam puikiam kostiumui arba dviem 
•suknelėm, 3 jardai vyriškam arba moteriškam paltui 
eksportinės rūšies veluras arba wool Ir cashmere 
medžiaga, 2'/į jardo vilnonės suknelei medžiagos, 1 
nailono arba cottono išeiginiai marškiniai, arba blus- 
kiutė, 2 poros moteriškų arba vyriškų vilnonių arba 
nailoninių kojinių.

Siuntinio kaina įskaičius muitą ir visas persiun
timo išlaidas yra $95.00.
DOVANŲ SIUNTINYS 2 (1970)

2 vyriški arba moteriški itališki su diržu dėvi
mi nailono lietpalčiai, crimplene medžiaga dėl dviejų 
puikių suknelių, vyriškas arba moteriškas megstu- 
kas, vilnonis arba acryleno, 3'A jardo vilnonės kos
tiumui medžiagos su įrašu ”all wool made in Eng- 
land”, 1- puiki gėlėta vilnonė skarelė.

Siuntinio kaina su visomis išlaidomis yra $95.00.
Taip pat, mielai dadedame į šiuos arba kitus 

rūbų siuntinius dalykus, kurie Lietuvoje yra labai 
vertingi ir pageidaujami. Dirbtinio Mink (audines) 
kailio paltui viršus 40.00, vilnonės gėlėtos skarelės 
5.00, vyriški arba moteriški nertiniai 12.00, nailono 
marškiniai 8.00, nailono lietpalčiai 11.00, gėlėtos nai
lono skarelės $2.00, nepermatomo nailono suknelei 
11.00, puikūs vilnoniai moteriški šaliai, 9.00, ir kita.

Už $36.00 pasiunčiame maisto siuntinį iš specia
liai parinktų produktų. Priimame užsakymus auto 
mašinoms, motociklams, dviračiams, televizijos apa
ratams, persiunčiame pinigus ir t.t.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. Juras),

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2 ENGLAND. 
TELEF. 01 739-8734.
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Ženkle — jo atvaizdas ir gele
žinkelis.

Donald Alexander Smith (1820 
-914) gimė Škotijoje ir, kaip ber
niukas, 1838 m. su tėvais imigra
vo Kanadon, kur pradėjo tarnau
ti Hudson Bay kompanijoje. Rau
donosios Upės sukilimo metu 
(1869-70), Smith tarnavo britų 
armijoje karininku ir tarpinin
kavo tarp Kanados vyriausybės 
ir indėnų bei metisų dėl vakari
nių teritorijų prijungimo prie 
Kanados. Tuo metu Britų Kolum
bija norėjo prisijungti, bet pir
ma norėjo, kad iki ten būtų nu
tiestas geležinkelis. Smith pri
sidėjo prie geležinkelio staty
bos ir 1885 m. Įkalė paskutinę 
vinĮ Į bėgius. Nuo 1897 m. jis 
tarnavo kaip Kanados aukštasis 
komisionierius Anglijoje ir ten 
buvo pakeltas Į Sir titulą.

Anglija ir bendrai kultūrinis 
pasaulis šiemet mini žinomo 
anglų romanisto CharlesDicken- 
so 100 metų mirties sukaktį ir 
išleidžia pašto ženklų. Čia de
dame 25 c. pašto ženklą, išleis
tą St. KITTS-NEVIS-ANGUILLA 
salų grupės (Karaibų jūroje), ku
riame parodytas Dickenso gim
tasis namas.

Charles John Huffam Dickens 
(1812-1870) gimė Portsmouthe, 
vaikystę praleido Chathame, vė
liau gyveno Londone. Dėl tėvo 
prasiskolinimo, jau vaikystėje 
pažinęs skurdą, jis vėliau vertė
si žurnalistika, redagavimu ir 
romanų rašymu. Joraštuoseat- 
sispindi karalienės Viktorijos 
laikų vidurinės klasės gyveni
mas, žmonės ir socialiniai san
tykiai. Kaikurle jo romanai kri
tikų laikomi daugiau žurnalis
tinėmis kronikomis, negu ro
manais. Visur savo raštuose 
smerkė socialines neteisybes 
ir vaizdavo skurdžius. 1842 m. 
lankėsi Amerikoje ir Kanadoje 
ir jo Įspūdžiai daug kur atsispin. 
di raštuose. Lietuviškai yra iš
versti jo Oliveris Tvistas, Šykš
tuolis Skrudžas, Varpai, Dovy
das Koperfildas ir Kalėdų Apysa
ka.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

ri
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KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ
Artimiesiems, giminėms, draugams, ir pažįsta

miems geriausia dovana galvos odos priežiūrai JIB 
vaistai, patentuoti Šveicarijoj. JIB vaistai siunčiami 
į visus laisvus kraštus. Skyriai: 2498 Daugall Avė., 
Windsor, Ont., Canada. Europoj: 7. Stug. 50, Duis- 
burgerstr. 9-10, W. Germany. Užsakymus su $6.00 
money orderiu siųsti: JIB, Laboratory, 1437 So. 49th 
Avė., Cicero, III. 60650.

Saugus ir pelningas santaupų t 
investavimas į nekilnojamąjį turtą

Jūs gaunate Kalifornijos 
valstybės įstaigose įregis
truotą nuosavybės lakštą, 
be Jūsų sutikimo ar su Ju
mis neatsiskaičius niekam 
neperleidžiamą. Dėl smul
kesnių informacijų kreip
kitės j mus, lietuvių įkur
tą ir vadovaujamą inves
tavimo Bendrovę

RŪTA Ine., 3002 Santa Monica Blvd. 
Santa Monica, Calif. 90404 
Tel.: (213) 828-7525

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

CLEVELANDIEČIŲ 
LAIŠKAS 

KONGRESMANUI HAYS
Sekmadienį, gruodžio 13 

d. buvo pasiųstas laiškas 
JAV Atstovų Rūmų užsie
nio reikalų pakomiteto 
pirm, kongr. Wayne L. 
Hays (D-Ohio), kuriame 
raginama tęsti apklausinė
jimus dėl Simo Kudirkos iš
davimo iki pilno reikalo iš
tyrimo ir viešai paskelbti 
visus davinius. Laiške pa
žymėta, kad reikia užkirsti 
kelią tokių veiksmų pasi
kartojimui ir atitinkamai 
apkaltinti bei nubausti at- 
sakomingus pareigūnus.

ALT laišką pasirašė apie 
400 Clevelando lietuvių, 
daugumoje šeštadienį vaka
re religinės šalpos koncerto 
metu ir sekmadienį prieš 
Lietuvos Steigiamojo Sei
mo minėjimą.
Rašykime JAV Kongreso 

nariams
ALT skyrius ragina cle- 

velandiečius tęsti laiškų ra
šymą JAV kongresmanams, 
ypatingai Wayne L. Hays 
ir kitiems užsienio reikalų 
komiteto nariams. Laiškuo
se raginti tęsti apklausinė
jimus dėl S. Kudirkos išda
vimo ir atsispirti bet ko
kiems spaudimams juos nu
traukti.

Kongresas numato baigti 
sesiją šios savaitės gale, bet 
tyrimai turi vėl atsinaujin
ti 1971 m. sausio mėnesį, 
susirinkus sekančiam Kon
gresui.

Neikime į Jungtines 
Tautas:

Pakartotinai perspėjame 
clevelandiečius, kad skun
dai prieš JAV bet kokioms 
t a r ptautinėms organizaci
joms ar kitoms valstybėms 
yra prieš įstatymus.

Tokie veiksmai gali tik 
pakenkti Lietuvos laisvini
mo bylai JAV-ėse ir todėl 
prašome nuo jų susilaikyti. 
Mes turime labai daug prie
monių kovoti legaliais bū
dais ir jais pasinaudokime.

JAV Senatoriai apie
S. Kudirkos išdavimą

ALT Clevelando Skyrius 
gavo visą eilę atsakymų iš

Religinės šalpos koncertas Clevelande praėjo dideliu pasisekimu, užpildęs pilnai Naujosios parapijos 
salę. Nuotraukoje viršuj programos išpildytojai ir dailininkai paaukoję savo kūrinius. Iš kairės: dail. 
A. Vaikšnoras, daiL V. Stančikaitė-Abraitienė, muz. A. Kučiūnas, solistai S. Baras ir J. Vaznelis, Re
liginės šalpos komiteto pirm. A. Garka. Apačioje dalis publikos koncerto metu. J. Garlos nuotrauka
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Clevelando lietuviy naujųjų namų statybos reikalus svarstant... Lithuanian Village Ine. b-vės direk
toriai ir kontrolės komisijos nariai -- (iš kairės): J. Malskis, dr. E. Lenkauskas, inž. V. Vinclovas, P. 
Mainelis, J. Švarcas, St. Mačys, St. Luką s, J. Apanavičius, b-vės pirmininkas J. Stempužis, Z. Dučma- 
nas, L. Staškflnas, Pr. Stempužis.

Clevelando lietuvių organizacijų atstovų ir visuomenininkų-veikėjų bendras susirinkimas susipažinti 
su naujųjų namų statybos planais {vyksta š{ sekmadienį, gruodžio 20, 4 vaL P.P. b-vės namuose 877 E. 
185 St. Prašom atvykti išsiaiškinti, išdiskutuoti ir galutinai susitarti, kad kuo greičiau būtų galima pra
dėti statybos darbus. V. Pliodžinsko nuotrauka

JAV Kongreso narių, kurių 
kelias pastabas perduoda*- 
me.

John Sherman Cooper 
(R-Kentucky): Tyrimai jau 
vyksta. Kuo toliau jie eina, 
tuo liūdniau atrodo visa pa
dėtis. Visi amerikiečiai yra 
labai nepatenkinti ir tikisi, 
kad Prezidento įsakymai 
sustabdys tokius veiksmus 
ateityje.

Spessard L. Holland (D- 
Florida); Aš dalinuosi Jūsų 
dideliu nepasitenkinimu dėl 
šio incidento ir tikiu, kad 
šis reikalas privalo būti 
smulkiai ištirtas ir visi da
viniai su rekomendacijomis 
paskelbta viešai.

Harrison A. Williams (D- 
Nevv Jersey): Aš labai 
griežtai užprotestavau šį 
incidentą Valstybės Depar
tamentui ir Coast Guard ir 
pareikalavau pilno praneši
mo, kodėl pareigūnai taip 
pasielgė, šitas yra pirmas 
incidentas, kuriame JAV 
jėga grąžino politinį pabė
gėlį sovietams, šitokie veik
smai negali daugiau karto
tis.

Thomas Dodd (D-Conn.), 
kuris atsiuntė net du laiš
kus, rašo: Ištrinti šią ne
garbę, kurią šis incidentas 
sutepė Amerikos vardą, aš 
viliuosi, kad po visų faktįy 
surinkimo, g r i e ž čiausios 
bausmės bus paskirtos 
tiems pareigūnams, kurie 
yra atsakomingi už šį ne
nurodytą, neteisėtą bei ne
išpasakojamai nežmonišką 
sprendimą.

Senatorius Dodd taip pat 
įnešė rezoliuciją (S. Res. 
491), kurioje pasmerkiami 
Coast Guard veiksmai, už
ginamas Prezidento įsaky
mas pilnai ištirti visą reika
lą ir JAV Senatas patvirti-

Akademikės skautės Clevelande suruošė eglutei papuošimų šiau
dinukų gaminimo pamokas. Instruktavo iš Chicagos atvykusi s. V. 
Aleknienė. Nuotraukoje dalis jos rodytu šiaudinukų pavyzdžių. To
kiais šiaudinukais bus papuošta kalėdinė eglutė bendrose Kūčiose, 
kurios {vyks gruodžio 24 d. Šv. Jurgio parapijos salėje.

ŠVENTĖS ARTĖJA
KAIP DŽIŪGAUSIME?
Mes, lietuviai, dažnai gal

vojame ir net nesupranta
me, kodėl JAV-se Kalėdų 
švenčių ribos tiek praple
čiamos. švenčiama įvairiau
siais būdais net advento 
metu trejetą ir net ketver
tą savaičių anksčiau.

na JAV įsipareigojimą su
teikti politinį prieblobstį po
litiniams pabėgėliams.

PATIKSLINIMAS

Šv. Jono katedroje gruo
džio 6 d. gedulo pamaldose, 
kurias organizavo Lietuvių 
Studentų Sąjunga, aprašy
me (Dirva Nr. 91) praleis
ta nepaminėjus jūrų skautų 
Klaipėdos junginio, kurio 
jūrų skautai irgi unifor
muotai dalyvavo.

Bet mums iš visų iškil
mingų ir nuotaikingų amži
nai brangintinų dienų bei 
minėjimų bene svarbiausios 
bus Kūčios.

Todėl akademikių skaučių 
ir akademikų skautų nutar
ta rengti viešas Kūčias ne 
tik visiems skautams su jų 
šeimomis, bet ir plačiajai 
visuomenei. Tuo būdu namų 
šeimininkėms nebus nei rei
kalingo darbo ne, rūpesčių, 
begaminant t r a d i c i nius 
gausius lietuviškus patie
kalus.

Beplanuojant pačią jau
kią ir šventą iškilmę su 
grynai lietuviškomis apei
gomis, dar numatytos tik
rai lietuviškos, jau patobu
lintos, šiaudinės puošmenos 
eglutėms įvairiais pavida
lais: trikampiai, keturkam
piai, žvaigždutės, rateliai, 
žaisleliai, kitokios figūros 
iki. .. fantastiškų vaizde
liu. Tatai — labai naudinga 
kūryba, jau įsigalinti New 
Yorke, Chicagoje, Philadel
phijoje, Detroite, Bostone, 
Los Angeles, Toronte ir ki
tur. Tenka dėkoti skauti- 
ninkei V. Aleknienei už 
pamokymą. Tokie lietuviški 
papuošalai bus stipri atsva
ra paplitusiems blizgučiams.

Užtat jau žymi mūsų vi- 
siomenės dalis žada daly
vauti tose Kūčiose.

Vladas Braziulis

ŠIRDINGAS AČIŪ Už 
1,000 DOLERIŲ

Religinės šalpos rengtas 
Liet. Operos solistu: STA
SIO BARO, JONO VAZNE- 
L1O ir muz. ALEKSAND
RO KUčIŪNO koncertas ir 
jo metu įvykusia dovanų pa
skirstymas (dail. A. Abrai- 
tienės, B. Gedvilienės, N. 
Palubinskienės ir Anthony 
Vaikšnoro padovanoti kūri
niai) praėjo su nepaprastu 
pasisekimu. Clevelando ir 
apylinkių lietuviai jautriai 
atsiliepė, dalyvaudami kon
certe ir po programos vai
šių metu palikdami auką. 
Koncerto programos meni
ninkai iš savo kuklaus ho
noraro davė $50 auką. Gerb. 
kleb. kun. J. Angelaitis salę 
davė nemokamai. Dešimtys 
asmenų savo darbu (bilietų 
platinimas, kepsniai, salės 
tvarkymas ir pan.) nepa
prastai daug prisidėjo. DIR
VA, DRAUGAS, TĖVYNĖS 

GARSAI informacinę pa
reigą tikrai atliko pasigėrė
tinai.

Sutelktomis jėgomis atli
kome didelį darbą, sutelk
dami virš 1,000 dol. labai 
jautriam ir prasmingam 
reikalui. Pačio koncerto da
lyviai tūrėjo progos išgirs
ti didžiuosius mūsų meni
ninkus puikiame išpildyme.

Tad, dar kartą širdingas 
ačiū visiems ir kiekvienam 
atskirai.

Rel. šalpos Komitetas

AUKA DIRVAI
D.L.K. ''Birutės” Draugi

jos Clevelando skyriaus na
rių susirinkime, įvykusia
me 1970 m. gruodžio 6 die
ną, nutarta paremti Dirvą 
$15.00 sumoje.

Ta proga dėkojame Dir
vos redaktoriui p. Gedgau
dui už nuoširdžią paslaugą, 
kurią patyrėme per visus 
praėjusius metus, talpinant 
mūsų pranešimus Dirvos 
puslapiuose.

Clevelando Birutietės 

REIKALINGA 
ŠEIMININKĖ-VIRĖJA 
šv. Jurgio parapijos kle

bonijai reikalinga šeiminin- 
kė-virėja. Kitus ruošos dar
bus, kaip valymą ir kt. at- 
liaka kita patarnautoja.

Šeimininkė - virėja, jeigu 
norės, galės gyventi klebo
nijoje.

Dėl sąlygų prašoma tar
tis su klebonu kun. B. Iva
nausku. St. George’s Lithu
anian Church, 6527 Supe
rior, Cleveland, Ohio 44103. 
Tel. (216) 881-1866.

• Globė Parcel Service, 
Ine. Clevelando skyrius pra
neša gerb. klijentams, kad 
šis skyrius bus uždarytas 
nuo š. m. gruodžio mėn. 24 
d. iki sausio mėn. 5 d., 1971 
m.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems klijentams ir linkime 
linksmų Kalėdų švenčių ir 
laimingų Naujų Metų.

Vedėjas
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.

S'/4% CERTIFICATE OF DEPOSIT 
15,000 minimum - č montht maturity

CERTIFICATE OF DEPOSIT 
$5,000 minimum — 1 yuar maturity 

4% CERTIFICATE OF DEPOSIT 
$10,000 minimum — 2 yaar maturity

SUPERIOR 
SAVINGS

Main Office: ”0’
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE
Cleveland, O.^r

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

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

Nr. 94 — 7

• KANKLIŲ ORKEST
RAS "AUKURAS" vado
vaujamas Onos Mikuls
kienės ir solistė I. Gri- 
galiūnaitė, gruodžio 19 
d. vyksta į Washingtoną 
kviečiami Liet. Bend
ruomenės valdybos kon
certui ir dalyvauti pa
maldose už Simą Kudir
ką.

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

GRUODŽIO 24 D. Bendros 
Kūčios šv. Jurgio parapijos sa
lėje. Rengia akademikai skau
tai ir skautės.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Me 
tų sutikimas rengiamas LBI-os 
ir II-os Apyl. valdybos.

SAUSIO 3 D. Šv. Kazimiero 
lit. mokyklos kalėdų eglutė 
Nauj. parapijos salėje.

VASARIO 6 D. Žaibo Klubo 
banketas.

VASARIO 14 D. Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo su
kakties minėjimas Nauj. para
pijos salėje. Rengia ALT Cle
velando skyrius.

Jus džiaugsitės 
gyvenimu daugiau 
su Statė Savings

MĖNESINIU 
ČEKIU

Mes siusimu Jums čekį se
kantį mėnesį — ir kiekvieną 
mėnesį — kol jūs pasakysite 
mums sustoti!

Tik investuokit $1,000 ar 
daugiau į štate Savings tau
pymo certifikatus — Jūs už
dirbsite milžinišką 5.25% per 
metus, išmokamus Jums (ar 
kam kitam nurodytumėte) su 
MĖNESINIU ČEKIU.

Skambinkit ar 
ateikit pilnom 

smulkmenom nemokamo 
patarnavimo!

Statė 
Savings 

AND LOAN COMPANY

4065 Moyfield Rd., South Euclid

1 1623 Buckeye Rd.. Cleveland 
30500 Loke Shore Boulevord, Willo*ick



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

AUKA DIRVAI
Didžiai Gerb. Redaktoriau,

Pilnai įvertindama lietu
viškos spaudos reikšmingą 
įnašą į Amerikos lietuvių 
gyvenimą ir norėdama pa
rodyti savo nuoširdų dėkin
gumą už nuolatinę paramą 
SLa reikaluose, Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje Pil
domoji Taryba, Kalėdų ir 
Naujų Metų proga, skiria 
Dirvai penkiasdešimt dole
rių auką.

Teikitės priimti mūsų ir 
visos SLA organizacijos ge
riausius linkėjimus ir toliau 
darbuoti lietuvybės labui.

Su tikra pagarba,
Povilas P. Dargis 
SLA Prezidentas

• Aldona ir Vytautas Ka
mantai, JAV LB Tarybos 
pirmininkas, vietoj kalėdi
nių sveikinimų draugams ir 
pažįstamiems, paaukojo lie
tuviškai spaudai, paremda
mi DIRVĄ ir kitus laikraš
čius.

Dirva už auką nuoširdžiai 
dėkoja.

• GRĮŽIMAS Į LAISVŲ, 
S. Rūkienės knyga, minkš
tais viršeliais išparduota. 
Liko dar ribotas skaičius 
kietais viršeliais. Kaina 6 
dol. Pasiskubinkite užsisa
kyti.

Jos knyga "Vergijos 
kryžkeliuose' išparduota ir 
Dirvoje daugiau nebeturi
me.

CHICAGO

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

L.S.T. Korp! Neo-Lithua
nia Naujų Metų sutikimas 
įvyks 58th St. ir Cicero Av. 
Gros Korp! Neo-Lithuania 
orkestras. Vietos užsako
mos pas fil. M. Šimkų 4259 
So. Maplewood Avė., Chica
go, III. Tel. CL 4-7450.

• Jonas Kavaliūnas, mo
kytojas ir pedagogas, yra 
dabartinis JAV LB švieti
mo Tarybos pirmininkas, 
šias pareigas J. Kavaliūnas 
labai rūpestingai ir darbin
gai eina jau nuo 1967 metų. 
Jo pastangomis išleista 
daug naujų vadovėlių, su
ruoštos mokytojų studijų 
savaitės, visur keltas litua
nistinio švietimo reikalas.

TORONTO

LB TARYBOS 
PASITARIMAS
KLB Toronto apylin

kės taryba gruodžio 1 d. 
šv. Jono Kr. parapijos 
patalpose svarstė Vasa
rio 16-sios minėjimo so
lidarumo mokesčio, sek
cijų steigimo ir kitus

A. A.

ANTANUI STEIKŪNUI 
mirus, jo žmonai SOFIJAI, dukrai RA
MUTEI su šeima, skyriaus nariams: 
broliui PETRUI, svainiams ELENAI 
ir KAZIMIERUI POCIAMS, MONI
KAI ir JONUI STEIKŪNAMS nuošir
džią užuojautą reiškia

ALT S-gos East Chicagos 
Skyriaus Valdyba 

ir nariai

aktualius bendruomeni
nius reikalus. Lietuvos 
nepriklausomybės minė
jimas numatomas 1971 
m. vasario 14-ją. Minė
jimo lietuviškajai daliai 
kalbėtoju kviečiams JAV 
LB pirm. V. Volertas. 
Meninę programą išpil
dys visos geriausios me
ninės pajėgos - viene
tai. Jų koordinatorium ir 
pravedėju numatytas 
sol. V. Verikaitis. Po mi
nėjimo Prisikėlimo pa
rapijos salėje bus pri
ėmimas, kurio paruoši
mui sudarytas specialus 
komitetas.

Kalbant lėšų klausimu 
buvo nusiskundžiama, 
kad jos negali patenkin
ti net pačių būtiniausių 
bendruomeninių reikalų. 
Solidarumo mokesčio 
rinkimo vajus vyko silp
nai, nes iki šių metų lap
kričio vidurio tebuvo su 
rinkta tik 605 dol. At
seit, tesumokėjo tik 302 
asmenys. Tokiai didelei 
kolonijai, kuri kartais, 
kitur visai lengva sąži
ne daug didesnes pinigų 
sumas praleidžia, ar ne 
vertėtų sustojus pagal
voti kodėl taip yra? Jei 
gu visuomenė tuo atžvil
giu nerodo susidomė
jimo ir laikosi pasyviai 
turėtume nelaukiant da - 
ryti visa tai, kas paša
lintų jos tokią laikyse
ną. Keliama mintis sam
dyti reikalų vedėją dėl 
lėšų stokos nerado prita
rimo. Tačiau valdybai 
vienai, kad ir prie ge
riausių norų, apimti pla
čius visuomeninius rei
kalus neįmanoma. Jai 
reikia talkininkų. Čia ir 
iškilo reikalas turėti at
skiroms veiklos sritims 
sekcijas.

Su dideliu liūdesiu bu
vo išklausyta žinia apie 
lietuvio jūrininko Kudir 
kos išdavimą rusų bude
liams. Tuo reikalu vi- 
suomenininių reikalų ko - 
misija yra parašiusi raš 
tą prezidentui R. Nixo- 
nui prašydama ištirti įvy
kį ir nubausti atsakinguo
sius. (pb)

KETURI AUTORIAI 
POEZIJA IR PROZA

Nauja literatūros plokštelė
Kalėdų šventėms "Lietu

vių Dienų” leidykla (4364 
Sunset Blvd., Hollywood, 
Calif. 90029) išleido poezi
jos ir. prozos plokštelę, ku
rioje savo kūrinius skaito 
keturi populiarieji literatū
ros vakarų dalyviai: Pulgis 
Andriušis, Bernardas Braz
džionis, Antanas Gustaitis

Dr. Birutė Paprockienė neseniai išvykusi įLondoną, kur vyko tarpi, 
a utinė senienų paroda, netikėtai susitiko seną bičiuli, dabar gyve
nanti Chicagoje aktorių Stasį Pilką. Nuotraukoje juodu kartu užkan
džiauja.

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
SĖKMINGAS LIETUVIŲ 

NAMŲ BALIUS
Lapkričio 28 d. surengtas 

Detroito Lietuvių Namų 
Draugijos balius buvo sėk
mingas ir gražiai praėjo. 
Baliuje dalyvavo 260 sve
čių. Stalai buvo papuošti 
gražiomis rudens gėlėmis, 
Genės Viskantienės pastan
gomis. Vakaro programą 
pravedė rež. Justas Pusdeš- 
ris. Laukiama iš Chicagos 
viešnia sol. Vanda Stanku
vienė, nežinia dėl ko, j šį 
balių neatvažiavo. Kad ne
būtų nuobodu ir svečiai bū
tų kuo nors užimti, į talką 
buvo pakviestas Lietuvių 
žurnalistų Sąjungos Detroi
to skyriaus pirmininkas 
Stasys Garliauskas. Jam 
humoro netrūksta. Jis ir iš 
balanos humoro visą veži
mą gali priskaldyti. Ir Sta
sio Garliausko dėka visi ge
rai jautėsi.

Sveikindamas svečius L. 
N. D-jos pirmininkas Vy
tautas Mileris išdėstė, kaip 
šie Lietuvių Namai išsilai
ko ir kas didžiausią naštą 
jų išlaikymui neša.

Pastoviausias ir didžiau
sias Lietuvių Namų pajamų 
šaltinis yra Dariaus ir Gi
rėno klubas, kuris duoda 
kas mėnesį 600 dolerių. Ki
tus 600-700 reikia surinkti, 
kad galima būtų namus iš
laikyti.

Tam ir šis balius buvo su
ruoštas, kuriuo metu 22 as
menys Lietuvių Namams 
po 100 dol. paaukavo ir čia 
pat buvo perskaitytos jų 
pavardės.

Buvo galimybė ir laimei 
išbandyti. Tam tikslui p. či- 
žauskienė iškepė ir padova
nojo gražų tortą, o Rūtos 

ir Stasys Santvaras. Plokš
telė pavadinta "Keturi au
toriai — poezija ir proza”.

Kartais nusiskundžiama, 
kad literatūrinės plokštelės 
esančios nuobodžios; šioje 
plokštelėje autoriai įvairus, 
visi skaito labai charakte
ringai ir imponuojančiai: 
Andriušis savo kaimo frag
mentą skaito graudžiai ly
riškai, Brazdžionis — rim
tai, iškilmingai, Santvaras 
— liūdnai, patetiškai, Gus
taitis — ironiškai, su šel
miška šypsena. Be to, jtar- 
pai yra paįvairinti Juliaus 
Gaidelio originaliais įskam- 
binimais.

Plokštelės aplanką pui
kiai paruošė pasižymėjęs 
grafikas, šios srities meist
ras dail. Alfonsas Docius.

Plokštelė ilgo grojimo, 
tinka Stereo ir Mono apara
tams .Kaina $5.00. 

ILGAI IŠLIEKANTI IR ATMINTINA DOVANA KALE

ENCYCLOPEDIA LITUANICA
361 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 02127, TEL.: (617) 268-7730, VAKARE — 282-2759

krautuvės savininkas p. 
Kirtiklis — likerio bonką. 
Ir laimė nusišypsojo p. Jo- 
vaišienei — laimėjo tortą ir 
likerio bonką.

Valgius paruošė ir stalus 
aptarnavo Vladė šiurkienė 
ir jos vadovaujamas štabas.

GAUSIAI PAREMTI 
LIETUVIŲ NAMAI

Lietuvių Namų D-jos ir 
Dariaus ir Girėno klubo su
ruoštame baliuje lapkričio 
28 d. Lietuvių Namų reika
lams aukojo: $200.00 Ona 
ir Juozas Briedžiai. Po $100 
Broliai Alkevičiai savinin
kai "Alka” st. medžiagų 
sandėlio, adv. Kęstutis Am- 
broze, dr. Bruno Burgess, 
Elena ir Jurgis Baubliai, 
Napoleonas Girtautas, Vy
tautas čižauskas, Alfonsas 
Gumbrys, Ona ir Jurgis 
Karčiauskai (Ann Arbor), 
Vladas Kartanas, dr. Stasys 
Juzėnas, Juozas Jasiūnas, 
Teresė ir Alfonsas Merke- 
vičiai, Edvardas Milkaus- 
kas, Genė ir Antanas Naru
ševičius, dr. Silvestras Pra- 
gulbickas, Viktoras Rau- 
chis, Bronės ir Vladas Sele- 
niai, Ona ir Liudas Seleniai 
(Ann Arbor), Vytautas 
Skrebutėnas, Vladas Staš- 
kus, Algis Skorupskas, Sta
sė ir Vacys Urbonas, Ona 
ir Rapolas Valadka ir My
kolas Vitkus.

• Naujų Metų sutikimą 
Lietuvių Namų Draugija ir 
Dariaus ir Girėno klubas ir 
šiais metais ruošia Lietuvių 
Namuose. Stalai bei vietos 
užsakomi: pas dr. Vytautą 
Milerį tel. 427-8084, Joną 
Atkočaitį tel. VI 2-2051 ir 
Dariaus ir Girėno Svetainė
je.

• L. B. Detroito apylin
kės Naujųjų Metų sutiki
mas yra ruošiamas Merey 
Kolegijos patalpose. Stalų 
bei vietų užsakymus pri
ima: inž. Jonas Gaižutis ir 
kiti valdybos nariai.

15 METU

DAINAVAI
Lapkričio 22-d. suėjo 15 metų 

kai A.L.R.K. Federacijos Val
dyba už 20.000 dolerių netoli 
Manchester Michigano valstijo
je nupirko 226 akrų ūkį ir ten 
pradėjo kurti jaunimo stovyklą 
"Dainava".

Nupirkus šį nkj buvo sutvar
kytas ežeras, pravesti keliai, pa
statyta salė-valgykla su virtuve, 
mergaičių ir berniukų bendra
bučiai, seselėms namukas, dr. 
A. Damušio namai su sale, ga
ražas, svetainė ir šiandieną sto
vyklos vertė siekia netoli ket
virčio milijono dolerių.

Pirmoji stovyklautojų grupė 

naujon stovyklon atvyko 1957 m. 
liepos 14 d., o iškilmingas sto
vyklos atidarymas {vyko liepos 
28 d.

Tamprūs ryšiai "Dainavą" jun
gia su Nekalto pras. seselėmis. 
Jų motinišką globos ranką jau
čia visi stovyklautojai. Svei
katos, higienos, maisto ir visi 
kiti rūpesčiai gula ant jų pe
čių.

"Dainavą" šiandieną dauguma 
jau žino. Joje stovyklauja ne tik 
jaunieji moksleiviai ir mokslei * 
vės, bet ten randa prieglobstį 
bei poilsį ir suaugę. Ten stovyk
lauja ateitininkai sendraugiai, 
L.F, Bičiuliai, Mokytojai, vy
čiai, šauliai ir kitos organiza
cijos.

Lapkričio 14 d. Merey kole
gijos patalpose buvo suruoštas 
"Dainavos" stovyklos 15 metų 
paminėjimas-banketas. į banke
tą atvyko ir jame dalyvavo 260 
svečių. Daug jaunimo ir jaunų 
porų (šeimų). Nemažas skai
čius buvo atvykusių ir iš toliau: 
Iš Chicagos kun. Gediminas Ki- 
jauskas ir Jonas Levickas. Iš 
Clevelando Antanina ir dail. Ri 
mas Laniauskai. Iš Toledo šū
kiai, iš Monroe Norvilai ir iš 
Vokietijos kun. Alfonsas Ber
natonis.

Banketą atidarė ir programai 
vadovavo Dainavos stovyklos ad
ministratorius Jonas Urbonas. 
Jis savo atidaromojekalbojeapi- 
budino stovyklos laimėjimus ir 
rūpesčius tuo pačiu pabrėžda
mas, kad nėra taip lengva ad
ministruoti jam šią stovyklą šie- 
kiančią ketvirtį milijono ver
tės.

Maldą sukalbėjo kun. Gedimi
nas Kijauskas. Dainavos stovyk
lavietės tarybos pirmininkas dr. 
A. Damušis irgi tarė žodį. Žo
dis buvo trumpas, įdomus ir ne - 
varginantis. Daug nekalbėjo. Pa
sveikinęs pasakė:

— Nėra taip lengva ir yra 
rizikinga kurti naujus dalykus. 
Prieš 15 metų Dainavos stovyk
los kūrimas irgi buvo naujas 
dalykas, kuris turėjo įvairių 
sunkumų ir bėdų. Šiandien mes 
švęsdami 15 metų sukaktį džiau
giamės Dainavos laimėjimais 
Ir dėl to taip gausiai į šį banke 
tą susirinkome.

Meninėje dalyje jaunas akor
deonistas Rimas Kasputis sve
čiams pagrojo: Venecijos kar
navalas, Granada ir Telšių klum - 
pa kojį.

Pranas Zaranka paruošė ir iš 
pildė komišką ir pilną humoro 
programą. Programoje buvo dai
nų, kupletų, humoristinių eilė
raščių ir vietos apylinkės ak
tualijų. Programa svečiams pa
tiko.

Vaišių metu ir šokiams gro
jo Zorijos orkestras. Banketas 
praėjo jaukioje nuotaikoje. Pa
rengimo vadovo dukrai Danai 
Petrulytei sugiedota ilgiausių 
metų. Kai stovykla buvo nupirk 
ta ji tais metais gimė ir šiandie . 
ną kartu su Dainava šventė sa
vo penkioliktąjį gimtadienį.

Prieš prasidedant banketui vi
si svečiai bare buvo vaišinami. 
Tas. vaišes apmokėjo namų pir
kimo ir pardavimo įstaigos sa
vininkas Juozas Briedis ir jo 
žmona Ona.

A. Grinius

• Anatolijus Kairys, ra
šytojas dramaturgas, JAV 
LB tarybos narys, sutiko ir 
toliau būti JAV LB Kultū
ros Fondo pirmininku.

Mūsų maloniems klientams linkime 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 

ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

S. ir J. Jazbučiai, 
MARY ANNETTE MOTEL

Miami Beach, Florida, 8910 Collins Ava.

AUKOS DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
K. Cicėnas, Hot Sprlng .. 2.00 
V. Domeika, Fairfleld .... 1.00 
LVS Ramovė, Cleveland 10.00
J. Laurinaitis, Australla 5.00 
V. Lozoraitis, Linden ... 10.00 
P. Chalko, Cleveland •••• 2. 00 
J. Zautra, Lawrence ..... 1.00 
A. Petrfkonis, Chicago .. 5.00 
A. Čepulis, Phila • •••••••• 2.00 
A. Chaplikas, Boston ••• 10.00 
T. Gaižauskas, Venezuela 2.00 
A. Garka, Cleveland ...... 2.00 
Amerikos Liet. Balsas

Detroit •••••••••••••e* 10.00 
Z. Šukienė, W. Gefmany 2.00 
M. Laucevičius, Chicago 5.00
V. Augulis, Dayton ....... 3.00
T. Reid, Baltimore ....... 2.00
E. Manomaitis, W. Roxbury5,00
ALIAS, Bostono Skyrius .. 10.00 
B. Vanagas, Australia .... 2.00 
S. žadeikis, Forest Hills.. 2.00 
A. Mironas, Santa Monica 2.00 
A. Vitkus, Harrison .............1,00
R. Isdunis, Cahokia ••••••••• 00
Jūrų Šaulių "švyturio"

Kuopa Detroite..........10.00
L. Naglius, Chicago •••••••• 00
J. Damiliauskas, Stamford 4.00 
J. Kriščiūnas, Detroit.......2.00
V. Prūsaitis, Canada..........5.00
L. šaudzis, Philadelphia ....5.00
M. Aukštaitė,Toronto........ 7.00
A.P., Montevideo.................4.00
J. Jonušas, Rochester.......2.00
St. Nasvytis, Cleveland..... 5.00 
G. Matas,Independence.... 15.00 
A. RukŠtelė, Chicago........ 3.00
D. Brazdžionis, L.A. ••*•••• 3.00
J. Adomonis, Boston ...... 25.00
Č, Kiliulis, Dorchester •••• 00
K. Žemeckas, Oshkosh .... 7.00
S. Radzys, Chicago...........2.00
V. Nungaudas, Chicago •••• 5.00 
A. Steponavičius,Cleveland 5.00 
J. Briedis, Detroit...............2.00
SLA Pildomoji Taryba

New Yorke................50.00
L. Kazėnas, Cleveland ..... 2.00
J. Vizbaras, Boston..........2.00
P. Kudukis, Cleveland......2.00
D. Trimakas, IVestlake..... 7.00 
S. Butrimas, Cleveland .... 3.00
R. Hormonas, Rochester^. 1.00
J. Petrauskas, Detroit...... 2.00 
J. Šilgalis, Baltimore •••••• 00
S. Bučmys, Dayton...........10.00
J. širvaitis, Cleveland .... 2.00
F. Globich, Harrison ...... 2.00
A. Rėklaitis, Chicago ...... 3.00 
A. Siliflnas, Chicago ....... 2.00 
A. Gantautas, Bridgeport ..2.00 
P. Dalinis, Detroit............ 5.00
J. Slivinskas, Waterbury .. 7.00 
P, Endzelis, Chicago..........7,00
R. Gintautas,Caseyvllle....3.00 
J. Tautvilą, Gary.................2.00
A. Weisbecker, Melbourne

Beach .......................  7.00
J. Jasiukaitis, Cicero ..... 3.00 
J. Kazitėnas, Kenosha ..... 2.00 
P. Jonkus, Philadelphia •••• 2.00 
V. Meiliūnas, Brooklyn..... 5.00 
Č. Staniulis, Dearborn Hts. 2.00
P. Dabkus, Toronto............ 2.00
D. Mekišius, Long Beach 2.00
J. Krivis, Rochester...2.00
J. Puteris, Toronto.......2.00
J. Matulevičius,Worcester 6.00
J. Rinkus, Cleveland...2.00
S. Baniulis, Chicago.... 2.00
J. Tumas, Oak Lawn... 1.00
V.P. Janušonis, Milv/aukee 2.00
A. Vaitiekaitis, Detroit ••••• 2.00
A. Vaišnys, Los Angeles...2.00
S. Vaškys, New York..........5.00
V. šarka, Omaha.................2.00
V. Vaičiūnas, Detroit........ 5.00
A. Griauzdė So. Boston......2.00
M. Ulinskaitė, Rochester ...5.00
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