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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Worcestery 
paminėta 
Dirvos sukaktis

Lapkričio 26 d. Wor- 
cesterio ALTS Skyrius 
gražiai paminėjo Dirvos 
spaudos darbo auksinę 
sukaktį. Paskaitą apie 
spaudos reikšmę skai
tė dr. Algirdas Budrec-* 
kis iš New Yorko -

... Spauda — tas til
tas tarp įvykių nagrinė- 
jimo ir visuomenės — 
yra nepaprastas kultūri
nio pasaulio veiksnys 
— pradėjo įdomią pa
skaitą prelegentas... Dir
voje apsčiai aprašoma 
lietuvių politinis ir kul
tūrinis gyvenimas. Dir
vos skiltyse ne tik atsi
spindi visų žygių ir tau
tinių veikalų apžvalgos, 
bet taipogi telpa dauge
lio politikų ir kultūrinin
kų prakalbos ir pasisaky
mai aktualiais reikalais. 
...Dirva savo polinkiais 
yra tikrai ištikima tau
tiniai minčiai, nes jos 
skiltyse yra pasisaky
mai visais lietuviams 
rūpimais klausimais. 
Lapkričio 13 d. žygis, 
bendradarbiavimas su 
kraštu, Jaunimo metai, 
Rezoliucojms remti ak
cija, Vliko ir ALT veik
la, Lietuvių Enciklope
dija, LB aktualūs reika
lai, jaunimo problema
tika, Šiluvos koplyčios 
kontraversija, Lietuvių 
Fondas, konsolidacija. 
Be abejo, Dirva pagaus 
visuomenės pulsą, lie
čiant 1968 jubiliejinius 
metus.

Ar Dirva bus reika
linga lietuvių visuome
nei? Tik bendradarbiai 
ir skaitytojai galės atsa
kyti. Dirvos likimą nu
lems skaitytojų skai
čius, pinigai, žurnalis
tinis personalas. Minint 
Dirvos sukaktį, kiekvie
nas skaitytojas bei rė
mėjas privalo susirū
pinti šiais klausimais. 
Dar yra laiko’’... baigė 
savo turiningą paskaitą 
A. Budreckis.

Worcesteriečių įminė- 
jimą prisirinko pilna 
puošnioji Maironio par
ko salė. Minėjimą ati
darė skyriaus pirm. J. 
Matulevičius, progra-

Worcestery suruoštame Dirvos sukakties minėjime grupė visuo
menės veikėjų su dr. A. Budreckiu, kuris atvykęs iš New Yorko 
skaitė paskaitą apie spaudos reikšmę. Sėdi iš kairės: VI. Sarpa- 
lius, Vliko valdybos narys dr. Algirdas Budreckis, Vilties Drau
gijos valdybos vicepirmininkas inž. E. Cibas ir ALTS-gos Wor- 
cesterio skyriaus pirmininkas J. Matulevičius.

E. Meilaus nuotrauka

NAUJASIS VLIKO PIRMININKAS PRIEŠ 25 M. IR DABAR

* KĘSTUTIS JUOZAS 
VALIŪNAS (g. 1923 m. 
rugp. 6 d.). 1941 m. bai
gęs Kauno VIII gimna- 

mai vadovavo A. Zen- 
kus.

Svečiai buvo pavai
šinti šeimininkių paruoš
ta vakariene. Šokiams 
grojo orkestras. Meninę 
programą, susidedančią 
iš salioninės muzikos — 
dainų, kupletų ir humo
ro pokštų pravedė Vilius 
Bražėnas-Bražvilius iš 
Watertown, Conn., akom
panuojant komp. J. Gai
deliui iš Bostono. I Wor- 
cesteriečių suruoštą gra
žų tautinės spaudos su
kakties minėjimą iš kai
myninio Bostono atsilan
kė: A.O. Vilėniškiai, F. 
ir J. Gaideliai, J. B. 
Vizbarai, A. Matjoška, 
L. Lendraitis, E. Cibas, 
J. Vaičjurgis, Br. Ute- 
nis ir daugiau svečių iš 
artimesnių kolonijų.

Minėjimas praėjo gra
žioje, draugiškoje nuo
taikoje. J.V. Sūdavas 

ziją, okupacijų metais 
aktyviai reiškėsi pogrin
džio kovose. Pasitrau
kus į Vakarus, pradėjo 
ekonomijos mokslų stu
dijas. Lankė Grąžo, Pra
hos, Wuerzburgo ir Tue- 
bingeno universitetus. 
Pastarajame 1947 m. įsi
gijo daktaratą.

1951 m. atvykus į JAV 
sėkmingai reiškėsi eko
nominiame gyvenime, 
būdamas dalininku dau
gelio prekybinių bendro
vių.

K.J. Valiūnas aktyviai 
reiškiasi lietuvių visuo
meniniame gyvenime, 
dažnai remia kultūrinius 
ir visuomeninius dar
bus. Turi plačius ryšius 
su Amerikos politiniais 
sluoksniais. Jaunimo 
Kongreso metu gražiai 
prėmė ir globojo iš ki
tų kraštų atvykusius de
legatus.

IŠRINKTA NAUJA

VLIKO VALDYBA
Vliko Seime, įvyku

siame New Yorke gruo
džio 10-11 dienomis buv. 
Vliko pirmininkas Vac
lovas Sidzikauskas pa
reiškė, kad prieš Sei
mui įvykstant jojo pa
skelbtoji atsistatydini
mo priežastis laikytina 
išnykusią. Kadangi jau 
daug anksčiau buvo pa
reiškęs norą iš Vliko 
pirmininko posto pasi
traukti, jis ir dabar lie
kąs to nusistatymo, su 
juo solidariai atsistatydi
nant ir Vliko valdybai.

Vliko Tarybai pirmi
ninkavęs prof. Vitkus 
Vliko Seimui pristatė 
tokio sąstato naują Vli
ko valdybą:

Kęst. Valiūnas 
pirm. — Liet. Ūkininkų 
S-ga, J. Audėnas — L.

PEARL HARBOR SUKAKTIS SUKĖLĖ DAUG 
MINČIŲ NE TIK APIE PRAEITĮ, BET DABAR
TĮ. IR ATEITĮ. — AR GALIMAS VĖL TOKS UŽ
PUOLIMAS Iš PASALŲ, KURIS FAKTINAI SU
DARĖ STAIGMENĄ TIK PAČIOM MASĖM, BET 

NE PREZIDENTUI?

----------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS -...............

Gruodžio 7 d. sukako 
25 metai nuo staigaus ja
ponų užpuolimo. Jo pa
sėkoje JAV karinės pa
jėgos, sutelktos Havajų 
Teari Harbor uoste ir 
apylinkėse patyrė tokius 
didelius nuostolius, kad 
japonai kurį laiką galė
jo visą Ramųjį Vande
nyną laikyti savo įtakos 
sfera. Teari Harbor is
torija dar ir šiandien 
jaudina ne tik dėl savo 
netikėtinumo, betdėlpre< 
zidento Roosevelto ir jo 
artimiausių patarėjų lai
kysenos. Juk Washingto- 
no administracijos poli
tika faktinai nepaliko Ja
ponijai kokios nors tre
čios galimybės: ji turė
jo arba pulti arba kapi
tuliuoti.

Įdomu, kad,taip sakant, 
paskutinis lašas, kuris 
privedė prie karo, buvo 
dabartinė Vietnamo te
ritorija, tąsyk žinoma 
prancūzų Indo-kinijos 
vardu. Mat, nors japo
nai jau seniai kontrolia
vo didelę Kinijos dalį, 
tai palyginti dar mažai 
jaudino Washingtoną. 
Tik japonų žygis į Tie- 
tus davė progos atsa
kingiems JAV pareigū
nams padaryti toli einam

V. Liaudininkų S-ga, A, 
Budreckis — Rytų Liet. 
Rezistenc. Sąjūdis, R. 
Kezys — Liet. Fronto 
Bičiulių S-dis, Br. Ne- 
mickas — Liet. Tauti
nis Sąjūdis, J. Sonda — 
Liet. Socialdem. ir Tr. 
Vainauskas — Liet. 
Krikšč. Dem. S-ga.

Seimui patvirtinus nau
jąją valdybą, prof, Vit
kus pareiškė, kad valdy
bos rinkimai nesiejami 
su buv. valdybos pasi7 
traukimo aplinkybėmis. 

— Tai ne kapitalistai, o musų kompartijos centro komiteto pa
reigūnai, besirūpiną mūsų gyvenimo pagerinimu...

čius pareiškimus. Taip, 
pvz. 1941 liepos 24 d. 
Sumner Welles, einąs 
Valstybės Sekretoriaus 
pareigas, pareiškė, kad 
Japonija siekia praplės
ti savo užkariavimus, o 
liepos 25 do prezidentas 
Rooseveltas ‘užšaldė’ 
(konfiskavo) japonų ka
pitalą JAV-bėse.

Čia reikia atsiminti, 
kad oficiali JAV politika 
buvo neutralumas, F re
zidentas Rooseveltas 
savo rinkiminėje kam
panijoje visada tą pabrėž
davo. Net prasidėjus ka
rui Europoje, preziden
tas 1940 m. sausio 3 d. 
prisiminė George Wa- 
shingtono patarimą: 
"Tirmasis JAV prezi
dentas mus įspėjo nesi- 
dėti į užsienio sąjungas, 
dabartinis prezidentas 
seka tuo nurodymu”. T er 
tų pačių metų priešrin
kiminę kampaniją, siek
damas trečio termino, 
Rooseveltas spalio 23 d. 
barė tuos, kurie "aiški
na, kad šioji vyriausybė 
... neatsiklaususi kongre
so ar tautos, sudarė slap
tas sutartis su užsienio 
valstybėmis. Aš karto
ju partijos platformos žo
džius: ’Mes nedalyvau
sime užsienio karuose 
ir mes nesiųsime savo 
kariuomenės, laivyno ar 
aviacijos kariauti į sve
timus kraštus, išsky
rus užpuolimo atveju’.’’

Taskutiniuose žodžiuo
se ir slypi raktas į 
Teari Harbor paslaptį. 
Friešingai savo rinkimų 
kalbom , prezidentas ma
nė, kad JAV turi akty
viai . dalyvauti kare ir 
tam reikalui jam buvo 
reikalingas užpuolimas 
iš priešo pusės, kad tau
tą pastačius prieš įvyku
sį faktą. Japonijai buvo 
taikomos ūkinės sankci
jos, kurios ilgainiui grė

sė ją paklupdyti. Santy
kiai rudenį taip pablo
gėjo kad 1941 m. lapkri
čio 26 d. Valstybės Sek
retorius pareiškė, jog 
tolimesnė eiga yra jau 
automatiška — "things 
ar automatically goingto 
happen” ir "It i s now in 
the hands of... the Army 
and the Navy".

Bet jeigu taip, ir dar 
turint galvoje, kad ame
rikiečiai turėjo išsiaiš
kinę japonų slaptą kodą 
ir praktiškai žinojo, kas 
vyksta būsimo priešo pu
sėje, kaip japonams pasi
sekė Teari Harborą už
pūti visai nepasiruošu
sį? Kodėl Teari Harbo- 
re esančios kariuome-

(Nukelta į 2 psl.)

fŠ VISO PASAULIO

* VYSTANT tolimesnius Ka
nados ir Sov. S-gos "kulūrinio 
bendradarbiavimo" ryšius, To
ronte, Ottawoje ir Montrealy- 
je visą mėnesį lankėsi Lenin
grado universiteto profesorius 
Kerimovas. Jo lankymosi tiks
las -- susitarti dėl pasikeiti
mo abiejų šalių profesoriais ir 
studentais.

* JAV REMIA D. Britanijos 
siūlymą boikotuoti Rhodezijos 
prekes ir taikant kitas sank
cijas.

Rhodezijos vyriausybėje lau
kiama krizės min. pirm. I. 
Smith linkus nusileisti D. Bri
tanijos vyriauysbės reikalavi
mams, o kitiems — kietai už
sispyrus nepasiduoti.

* R. KINIJOS VYRIAUSYBE 
atsisako remti bet kokias tai
kos derybas Vietnamo reikalu, 
neatitraukus JAV kariuomenės. 
Apie tai buvo painformuotas spe
cialus JAV ambasad. Harrima- 
nas, bandęs tuo reikalu ką nors 
sužinoti per Alžiro vyriausybę.

* TOKS TOKĮ MOKINO per 
Maskvos radiją, kada komenta
torius, kritikuodamas R. Kini
jos Ūkinę politiką, pareiškė, 
jog "Kinija ignoruoja žmo
gaus gerovės reikalavimus".

* NEW YORKO švietimo įs
taigų vadovybė nutarė įsteigti 
du specialius sveikatos centrus 
nėščioms nepilnametėms moki
nėms pagelbėti.

Praeitais metais N. Y. mokyk
lose buvo užregistruoti 1856 
nėštumo atvejai.
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ĮSPŪDŽIAI IŠ STUDENTIį SUVAŽIAVIMO TORONTE
Kiekvienas lietuvių są

skrydis yra gyvybės 
ženklas, o Lietuvių Stu- 
dęntų Sąjungos suvažia
vimas, apimąs įvairių pa
žiūrų jaunuomenę, 1966 
metais vėl sutraukė virš 
500 studentų, jau šešio
liktą kartą, Royal York 
viešbutyje, Toronte, 
lapkričio 24-26 dieno
mis. Suvažiavimo pro
gramoje, nuotaikoje ir 
tvarkoje, atrodo, yra pa
grindo įžiūrėti Jaunimo 
Metų proga atsiradusius 
tobulesnius ir platesnius 
patirties pradus.

Kad studentams, ir 
bendrai jaunimui, di
džiausią įspūdį padarė 
iš kitų kraštų atvykę lie
tuvių jaunimo atstovai, 
aišku iš straipsnių ir

PRIEŠ 25 METUS
IR DABAR

(Atkelta iš 1 psl.) 
nės ir laivyno vadai ne
buvo laiku įspėti apie 
gresiantį pavojų, kuris 
pačiam prezidentui jau 
nebuvo paslaptis. Atsa
kymas čia galimas toks, 
jog prezidentas nenorėjo, 
kad japonai atšauktų sa
vo puolimą, ką jie grei
čiausiai būtų padarę, jei 
patirtų, kad JAV pajė
gos to puolimo laukia ir 
tuo būdu negalėtų pasi
naudoti staigmenos fak
torium.

Žinia, po karo buvo 
stengiamasi prezidentą 
’išteisinti’, pagaliau bu
vusios padėties jau neat- 
statysi. Tačiau būtų di
delė klaida iš Pearl Har- 
boro nepasimokyti atei
čiai. Visų pirma, nuola
tinės kalbos apie taikin
gumą ir ’neutralumą’ pa
drąsino agresorius,o kai 
jie jau karą pradėjo, nai
vu tikėtis, kad jie nesi- 
griebtų visų kraštutinių 
ir rizikingų žygių pradė
tam karui laimėti. Kad 
su ta pamoka dar nesi
skaitoma, rodo ir dabar
tinio prezidento Johnso- 
no kalbos prieš 1964 me
tų rinkimus. Tomis kal
bomis jis tik padrąsino 
komunistus padidinti 
spaudimą į P i etų Vietna
mą. Bet norint rinkimus 
laimėti, visa kita laiki
nai užmirštama;

Kitas klausimas yra- 
paruošties staigiam ant 
puoliui klausimas. Ar 
šiandien įmanomas nau
jas Pearl Harbor? Ap
lamai imant, manoma, 
kad nė vienas neišpro
tėjęs priešas šiandien 
JAV staiga nepultų, nors 
jo puolimas ir galėtų pa
daryti tokių nuostolių, 
kad su jais palyginus 
Pearl Harbor nuostoliai 
tebūtų keletas sudaužy
tų vaikų žaislelių. Ant
puolio nelaukiama, nes 
vienu smūgiu nebūtų 
galima sunaikinti visų 
tų 994 Minuteman I, Mi- 
nuteman II ir Titan ra
ketų, kurios yranutaikin- 
tos į sovietų taikinius. 
Ir ne tik tas raketas, 
bet dar plius bombone
šius bei povandeninius 
laivus, kurių tik maža 
dalelė galėtų sunaikin
ti Sovietų Sąjungą ir tuo 
pačiu apsaugo nuo jos 
užpuolimo. Tokiu būdu 
šiandien antras Pearl 
Harbor vargiai įmano
mas. Tačiau, logiškai 
galvojant, ir japonai ne
turėjo pulti...

aprašymų spaudoje nuo 
pat Kongreso ligi dabar. 
Šios nuotaikos atsiliepė • 
ir į studentų suvažiavi
mo darbus.

Pirmiausia, pakeis
dami statutinį organiza
cijos pavadinimą iš Lie
tuvių Studentų Sąjungos 
JAV į Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Studentų Sąjun
gą, suvažiavimo daly
viai lygiateisiai subūrė 
Kanados ir JAV lietuvius 
studentus vienos orga
nizacijos rėmuose. Ry
šiai tarp abiejų kraštų 
studentų palaikomi jau 
eilę metų, nes Montre- 
alyje ir Toronte buvo 
studentų būreliai, o Ha
miltone susiburta 1965 
metais. 1965 metų suva
žiavime Clevelande vy
ravo dvi pažiūros: To
rontas pasisiūlė suruoš
ti 1966 metų Lietuvių 
Studentų Sąjungos suva
žiavimą, o kiek vėliau 
įsteigtas komitetas Ka
nados Lietuvių Studentų 
Sąjungos statutui ruošti 
Montrealyje. Įvyko ir 
pradinis posėdis, bet nu
statyta rugsėjo mėnesį 
Lietuvių diena Kanadoje 
praėjo be aiškesnių pla
nų. Tad siūlymą pakeis
ti Sąjungos pavadinimą 
ir vienoje pastogėje bur
ti visus Šiaurės Ame
rikos studentus suvažia
vimas priėmė, ir lygia
teisiais nariais tapo Mon- 
trealis (virš 25 studen
tų), Hamiltonas (25 stu
dentai) ir Torontas (iki 
100 lietuvių studentų), 
kartu ir atskiri nariai 
Ottawoje ir Quebeco 
mieste. Tikimasi, kad 
pakeitus pavadinimą bus 
lengviau dalyvauti tarp
tautiniuose studentų sam
būriuose ir organizaci
jose.

Pripažinti ir platesni 
ryšiai. Jaunimo stovyk
los ir Jaunimo Kongre
so posėdžiuose svarsty
ta Pasaulio Lietuvių Stu
dentų Atstovybė buvo 
įtraukta į Kongreso 
rezoliucijas ir oficia
liai įsteigta. Šiame su
važiavime PLSA įstei
gimas patvirtintas, ir pa
siryžta palaikyti ryšius 
laiškais, teikti finansi
nę pagalbą, raginti Euro - 
poje studijuojančiuosius 
jungtis į vietos lietuvių 
studentų veiklą, ir skleis
ti studentų spaudą iš 
Amerikos ir Kanados, 
renkant ir medžiagos ir 
žinių iš kitų penkių At
stovybės narių.

Kaip Kanados - Ame
rikos studentų sąjunga, 
taip ir Atstovybė ne
steigta be jau esančio gy
vų ir tikrų ryšių pagrin
do. Registracijos metu 
vedamoje statistikoje 
paaiškėjo, kad (iš pir
mųjų 263 suvažiavimo da
lyvių) ryšių su kitų kraš
tų jaunimu po Kongreso 
iš viso yra 121, nukreip
tų į Australiją - Naują
ją Zelandiją (27), Pietų 
Ameriką (34) ir Europą 
(44). Plačiau apie ry
šius su Europos studen
tais informavo Marytė 
Gailiušytė. Siūlyti 1967 
metais ruošti ekskursi
ją vasaros metu Eu
ropon, ypatingai kad apie 
30 Šiaurės Amerikos stu
dentų kas met studijuo
ja Eur opo s uni ver s itetuo - 
se. Studentams pristaty
tos ir galimybės bei są
lygos mokioj auti Va
sario 16 gimnazijoje. Lig 
šiol pasisiūlė devyni.

Įvairių ideologinių or
ganizacijų filisteriai jau 
priklauso savoms sąjun
goms, bet daugelį metų 
svarstyta mintis steig
ti bendrinę sąjungą, ku
ri būtų studentų veiklai 
užnugaris ir ypatingai 
parama Lituanus žurna
lui, ir kartu padėtų stu
dijas baigusiems įsi
traukti į visuomeninę 
veiklą tik dabar įsikū
nijo. Jūra Gailiušytė 
su būreliu filisterių nu
statė bendras gaires 
diskusinėje popietėje su
važiavimo metu. Steigia
masis suvažiavimas 
šauktinas šešių mėnesių 
laikotarpyje, o statuto 
ruoša rūpinasi komite
tas, kurio lig šiol kvies
tais nariais yral. Jokšai- 
tė (Detroit), A. Kubiliū- 
tė (Chicago), G. Mariū- 
naitė (Cleveland), A. Šen- 
bergas (Cleveland), V. 
Baziliauskas (Worces- 
ter), A. Šileika (Toron
to)

Plečiami ryšiai su lat
viais ir estais. Rezoliu
cijos pritarė naujai pa
vasarį įsteigtam BATUN 
(Baltic Appeal to theUni- 
ted Nations). G. Beresne
vičius paaiškino disku
siniam būreliui Baltic 
Student Federation (BSF) 
darbus ir tikslus, nes 
1967 metų suvažiavimą 
ruošti tenka lietuviams. 
Atrodo, kad ypatingos ga
limybės bendrauti pasi
taiko Toronte ir Chicago 
je. Toronto universitete 
yra arti 500 trijų tau
tybių studentų, jau da
bar susibūrusių univer
siteto ribose. Chicago
je bandyta suruošti bend
rą "teach-in" studijų die
ną, kuri nors nepasise
kė, vėliau suruoštoje es
to profesoriaus paskai
toje susilaukė apie 150 
studentų klausytojų.

Visi šie praplatinti ry
šiai reikalauja, kad tarp
tautinis studentų sąjun
gos skyrius būtų peror
ganizuotas. Pasitarimas 
šiuo reikalu numatytas 
Kalėdų atostogoms. Pa
saulio Lietuvių Bend
ruomenės jaunimo sekei- 
jon pakviesta tarptau
tinio skyriaus vedėja ir 
Šiaurės Amerikos narė 
Pasaulio Lietuvių Studen
tų Atstovybėje Rūta Do
markaitė (Chicago).

Gan išsamiai paruoš
ti sąjungos skyrių pra
nešimai sudomino bend
ro posėdžio klausyto
jus. Bendras vaizdas 
toks: ŠALS Sąjungoje 
šiuo metu yra 18 sky
rių, o atskirų studentų 
yra dar 12-oje kitų vie
tovių. Iš viso.nuo 1950 
metų veikę 29 skyriai, 
kurių šiuo metu aštuo- 
ni neturi studentų, du 
turi daug ideologinių or
ganizacijų studentų , bet 
neturi sąjungos sky
riaus, trys išnyko. Sun
kiausiai 1966 metais 
ėjosi dideliems sky
riams — Clevelando, 
Bostono, New Yorko, kai 
mažesnieji skyriai žy
miai pagyvėjo — Putna- 
mas - Providence, New 
Jersey, New Haven, Buf- 
falo, Rochesteris.

Hamiltono skyrius, su- 
ruošęs studentams ir 
profesoriams ”A Night 
in Lithuania”, numato 
ruošti dvi studijų die
nas, parodą McMaster 
universitete ir veikti kar
tu su latviais ir estais. 
Montrealis planuoja žie
mos stovyklą, religinės 

muzikos koncertą, bend
rą baltų mokslo baigimo 
balių. Toronto skyrius, 
suruošęs 1966 metų su
važiavimą, rūpinasi ry
šiais su pabaltiečiais ir 
Kanados šimtmečio rei
kalais. (Rengimo komite
to nariai buvo Audrius Ši
leika, pirm., Laima 
Švegždaitė, Arūnas Dai- 
lydė, Giedrė Rinkūnaitė, 
Dalia Skrinskaitė, Vida 
Tamulaitytė, Aldona Ša- 
pokaitė ir kiti).

Kaip ir dauguma sky
rių, didysis Chicagos 
skyrius, į suvažiavimą 
atsiuntęs apie 90 narių, 
tikisi pravesti naujų na
rių vajų pavasarį. Cle
velando skyrius suvažia
vime išsirinko naują val
dybą. Buffalo studentai į 
savo susirinkimus pasi
kviečia apylinkės uni
versitetų lietuvius pro
fesorius, o Rochester 
skyrius suruošė gerai 
pasisekusį literatūros 
vakarą visuomenei. New 
Yorkas perdaug neveikė, 
bet tikimasi įtraukti įvai
riu akademinių organi
zacijų atstovus į valdybą 
ir tuo būdu atgaivinti stu
dentų veiklą. Netoli esąs 
New Jersey skyrius po 
dviejų metų pertraukos 
atsistatė, nors veiklą 
sunkina didesni atstumai 
tarp miestų.

Urbanos skyrius da
lyvaus "International 
Fair” su tautiniais šo
kiais ir dainomis.

Providence miesto 
penki studentai susijun
gė su Putnamo skyriumi. 
Ann Arbor skyrius 
dalyvavo universiteto 
”World’s Fair”, atsto
vaudami lietuvius. New 
Haveno studentai gyven
dami toje pačioje apylin
kėje, bet ne tame pačia
me mieste, ieško būdų li
tuanistinio išsilavinimo 
lygiui pakelti.

Toks bendras skyrių 
veiklos vaizdas. Numa
tyta, kad artimesni sky
riai savo tarpe bendra
darbiaus, remdami ir so
cialinius ir kitus įvy
kius, ypatingai tarpvieto- 
vinius debatus ar disku
sijas. Tokių vietovinių 
studijų dienų 1966 metais 
įvyko daug — Chicagoje, 
Clevelande, Hartforde, 
Bostone, Worcesteryje, 
New Yorke, Toronte. Pa
ti centro valdyba sudarė 
Pasaulio lietuvių jauni
mo (prieškongresinės) 
stovyklos ruošos bran
duolį, ir daugelis sąjun
gos narių joje dalyvavo.

Sąjungos gyvybę liu- 
dyja pati suvažiavimo 
programa, Jaunimo Me
tų nuotaikoje pravesta 
savomis jėgomis. Kai 
kurie diskusiniai būre
liai jau minėti: ryšiai 
su Europos lietuviais 
studentais, filisterių są
junga, baltų studentų są
junga, skyrių praneši
mai. Iš planuotų 12 bū
relių susirinko 9.

Organizaciniai reika
lai paliesti dar Vytauto 
Radzivano (N.Y.) praves 
tame pokalbyje "Jaunuo-
menės vaidmuo išeivijo
je pereitų metų bėgyje", 
kuriame studentai ragin
ti įsijungti’ įbendruome- 
ninę veiklą kartu su vy
resniąja karta.

Kitos diskusijos lietė 
suvažiavimo pasirinktą 
temą: "Žvilgsnis į aplin
ką: Lietuva ir išeivija" 
iš literatūrinio ir iš so-
cio-psichologinio taško.

Birutė Augustinavičiū- 
tė (Cleveland) kalbėjo 
apie išeivijos dramą: 
"Škėma, Ostrauskas,
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— Įsivaizduojanti žąselė! Palauk, kai už 
dešimt metų mes susitiksime!

Landsbergis: lietuviš
kas absurdo teatras?” 
Dalyvavo net arti 25 stu
dentų, nors tuo pačiu me
tu vyko 4 kiti būreliai. 
Į kūrybinę padėtį už ge
ležinės uždangos žvelgė 
Angelė Šimaitytė (Chi
cago) ir Algis Rukšė
nas (Cleveland). Pirma
me pokalbyje paaiškėjo 
kad "Siniavsky ir Daniel 
teismo implikacijos So
vietų Sąjungoje” yra di
desnė kūrybinė laisvė, 
net ir okupuotoje Lie
tuvoje. Perskaityti keli 
pavyzdžiai iš Lietuvoje 
spausdintos poezijos. 
Antrajame, ”Mihailov ir 
Djilas vaidmuo Jugosla
vijoje ir implikacijos ry
tų Europai”, tartasi apie 
filosofų - rašytojų liki
mą komunistinėje san
tvarkoje.

Psichologinėje srity
je buvo numatyti trys bū
reliai. Dėl ligos jauno
sios karto s poetas Kazys 
Barteška (Montreal) ne
galėjo pristatyti savo pa
ruošto pranešimo "Dau
giakalbiškumas: kūrėjo 
varžymas ar skatini
mas”. Taip pat neįvyko 
Augustinui Idzeliui (Ann 
Arbor) pavestas "Inten
syvios grupės ir genera- 
cinis sąmoningumas”. 
Bet į Salvinijos Gedvi
laitės (New York) "psi
chologinis žvilgsnis į 
dvikalbiškumo auklėji
mo problematiką" atsi
lankė apie 30 dalyvių, no
rinčių išgirsti apie vai
kų auklėjimą išeivijoje ir 
pageidaujančių pasisaky
ti apie lietuvių kalbos 
svarbą.

Platesnio mąsto svars- 
tymai teko trims pagrin
dinėms suvažiavimo pa
skaitoms, kiekvienos die
nos popietėje. Kadangi 
ir paskaitos ir dis
kusinių būrelių svarsty
mai pasirodys studentų 
ar bendroje spaudoje, 
daugelis dalyvių turės 
progos peržiūrėti visas 
išreikštas mintis, o ne
dalyvavę galės susipa
žinti.

Pirmasis kalbėjo 
centro valdybos narys 
Antanas Saulaitis, S.J. 
studijuojąs teologiją ne

toli Bostono. Paskaitos 
tema: "Socialinės įtam
pos vaidmuo religijos 
krizėje". Penktadienį į 
Lietuvą žvelgė Romas 
Misiūnas, doktoratui be
siruošiąs Yale universi
tete, New Haven: "Lais
vojo pasaulio pristaty
mas Lietuvos spaudoje". 
O paskutiniąją dieną kal
bėjo Romas Va štokas, 
baigiąs mokslus Colum- 
bia universitete archeo
logijos srityje ir profe
soriaująs netoli. Toron
to Peterboro universi
tete. Jo paskaitos pava
dinimas: "Studentas dvie
jų kultūrų įtampoje".

Gal ir neišvengiama, 
kad visi savo mintis iš
dėstė iš sociologinio ir 
psichologinio taško, nes, 
pavyzdžiui, iš prieškon
gresinės stovyklos 321 
registracijos lapų paaiš 
kėjo kad iš visų Jaunimo 
Kongreso ir Jaunimo Me
tų temų daugiausia rūpė
jo "Kaip mes keičiamės 
svetimoje aplinkoje".

A. Saulaičio paskai
ta stengėsi atsakyti į 
klausimą: "Koks yra ins 
titucinės religijos ryšys 
su socialine santvarka 
modernaus pasaulio kei
timosi metu?" Aptarta 
pramoninė ir bendra 
mokslo pažanga, plates
nis išsilavinimas ypač 
Šiaurės Amerikoje, su- 
miesčionėjimas, tauti
nės ir rasinės grupės, 
neturtas turtinguose 
kraštuose, sudėtingo pa
saulio didėjanti biurokra
tija, galinti nustelbti as
menį. Religija su socia
line neteisybe gali susi
gyventi, jeigu tikintieji 
užmiršta savo religijos 
pradines vertybes, ir ta
da religija tampa miegą 
skatiną vaistai. Bet jei
gu atsinaujinimo sąjū
džio metu atskiri as
mens ir tikinčiųjų bend
ruomenė pažvelgia į sa
vo elgesį, lygindama jį 
su skelbiamomis verty
bėmis Ir principais, re
ligija gali atlikti žmo
niškumo vaidmenį, nuo
širdžiai išlygindama so
cialinės santvarkos da
romas skriaudas.

(Pabaiga kitame numeryje)
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Nėra šviesus ameri
koniškosios kultūros ug
dymo kelias. Į išpildo
mojo meno šaką (per
forming arts) giliau įsi
žiūrėję Princetono uni
versiteto profesoriai V. 
Bonrol ir V. Bowen iš
leido stamboką veikalą, 
kuriame telpa jųjų 3 me
tus pašvęstos studijos 
meno padėčiai tirti. 
Trumpais bruožais atku
riant jųjų mintis, padė
tis atrodo tokia:

— Klasikinės muzikos 
pajamų 40% suplaukia iš 
New Yorko tos muzikos 
mėgėjų, likę 60% — iš 
visos Amerikos,

— Mene nepasireiškia 
jokia "eksplozija" ar ko
kia atžymėtina pažanga. 
Kad menas bent galėtų iš
silaikyti, jįprivalo rem
ti visuomenė vis augan
čiomis duoklėmis.

— Mažiau nei 3% 
visų amerikiečių bent 
kartą įmetus aplanko te
atro spektaklį. Kiti — 
nė karto. Lankytojų tar
pe daugiausia jaunesnio
ji karta.

— Menininkų pajamų 
vidurkis žemesnis už ki
tų profesijų žmonių pa
jamų vidurkį.

— Menui skirtų išlai
dų negalima sumažinti 
automatizacija, nes nėra 
mašinų, atstojančių tik
rojo meno apraiškas.

***
Metę trumpą, bet ob

jektyvų palyginamąjį 
žvilgsnį į mūsų kultūri
nio gyvenimo apraiškas, 
nesiribojant vien tik 
"performing arts” kate
gorija, matysime vieno 
laikotarpio entuziastin
gą ir gana kūrybingą trau
ką, net pasididžiavimą 
mūsų kultūrinio gyveni
mo įvairumu, jo gyvastin
gumu ir plėtra. Bet ne
užmirškime, kad tai bu
vo aplinkybių dėka, ka
da daugelis nežinojo, kas 
yra darbas fabrike ar 
kad ir kitokioje įstaigo
je. Šiandien anų laikų kul
tūrinio gyvenimo entuzi
astai kalba apie reika
lingą poilsįpo sunkių dar

VIEŠĖDAMI PIRKITE naujus modervihje
MAISTO IR LIKERIŲ KRAŪTDVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika
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bo valandų. Gi jei jau 
skirti laiką kūrybai, tai 
skirti tikslingai ir užtik
rintu pagrindu pragyve
nimui.

Žmonėse girdėt po
kalbių, pasigendančių 
vėl dažnesnių mūsų te
atralų pasirodymų. Gir
di, kur dingo mūsų skait
lingos vaidintojų grupės, 
vienu metu nesutilpę net 
tame pačiame mieste vie
non scenon. Chorų skait
linės gal dar tos pačios, 
bet ir čia jaučiamos stip
rios nuovargio žymės. 
Tebegarbinam savąją 
operą Chicagoje, bet ge
riau įsiklausius, pasi
girsta ir ten balsų, kad 
gi negalima žmonių visą 
laiką laikyti pririštų 
prie tokio darbo, iš kurio 
tik nuostolių susilaukia
ma.

Beletristikos, poezi
jos, muzikos srityse, 
šalia išimtinais atvejais 
teigiamų reiškinių, dau
gumoje reiškiasi "kūry
ba per jėgą" perverti
nant savo talentą ir nu
vertinant visuomenės 
skonį. Gi tikrai talentin
goms jėgoms reikštis 
daug laiko ir lėšų atima 
savo kūrybos išleidimo 
ir pardavimo proble
mos.

Ir čia jau galime pri
eiti prie klausimo, kuria
me įžiūrima mūsų orga
nizuotos visuomenės nu
tolimas nuo tų problemų, 
kurios reikalautų būtino 
mūų kultūrinio darbo 
tinkamesnio derinimo, 
tam tikros kultūrinio dar
bo politikos. Premijos, 
kokio dydžio bebūtų, plau
kia iš pavienių ir įvai
rių savo tikslais organi
zacijų iniciatyvos, o pa
sigendama visuotinai pri- 
p ažintų ir tinkamai įver
tintų darbų premijavi
mo. Savo kultūrinio dar
bo puoselėtojus sten
giamės paversti balių ir 
parengimų divertismen
tų komedijantais, nei 
nesistengiant sudaryti 
satygas jų talentams tin
kamai pasireikšti.

Dar kartą — pažvel
kime į šio meto mūsų
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Korp! Neo-Lithuania Philadelphi joje gruodžio 3 d. minėjo korporacijos 44 metų sukaktį. Minėjimo pre
zidiumas iš kairės: Al. Budreckis, P. Mitalas (jr.), G. Mironas, Vai. Dideliytė, J. Stelmokas.

V. Gruzdžio nuotrauka

KORP! NEO-LITHUANIA ŠVENTĖ PHILADELPHIJOJ
LST Korp! Neo-Lithu

ania Philadelphijos pada
linys gruodžio 3 d. Lat
vių klubo salėje turėjo iš- 
kilmingą sueigą.

Sugiedojus Lietuvos 
himną, sekė Dr. A. Bud- 
reckio paskaita tema: 
Kur einame, kolegos? 
Prelegentas kalbėjo, kad 
pirmykščiai neolituanai 
įnešė sveiką dozę tautiš
kumo į Lietuvos studen
tišką gyvenimą. Ar ne
vertėtų paryškinti tau
tiškumą dabar išeivijo
je, kur lietuvybės išli
kimas pakrypo į pavojin
gą kelią? Ar turime tei
sę vadintis neolituanais, 
jei mūsiškiai neužsimo- 
ja praskinti takus į lie
tuvybės išlaikymą, nusta
tyti gaires tautinės kul
tūros klestėjimui. Prele
gentas priminė, kad šios 
korporacijos pirmtakas 
Valentinas Gustainis pa
gavo tautinės minties es
mę, pareiškus, jog tau
tiškumas nelinksta nei į 
kairę, nei į dešinę. Ki
taip tariant, tautiškumas 
vengia kraštutinumų. 
Mūsų ideologija nėra pa
grįsta nei momento šū
kiais, nei neįgyvendi
namais abstraktais, o 
daugiau remiasi patva
ria stiprybe, pagrįsta 
gyvenimišku nuoseklu
mu bei darna. Kalbėto
jas leidosi į Valentino 
Gustainio išvedžiojimus 
aptariant neolituanų ide
ologines gaires. V. Gus- 

teatro, muzikos, litera
tūros ir kitus kultūrinio 
darbo barus, pažvelki
me plačiau į visą kultū
rinio darbo plotmę ir pa
matysime įspėjimo ženk
lus, kuriuos ir liaupsi
nimais sunku beprideng- 
ti.

JUOZAS BUBELIS

tainis siūlęs vidurio ke
lią, išvengiant žalingų 
kraštutinumų, k .a. indi
vidualizmo, liberaliz
mo , anarchizmo, kur su
visuotinamas pavienis 
asmuo ir paneigiama vi
suomenė, arba savo ruož
tu kolektyvizmas ir tota- 
lizmas, visą svorį sutelk
damas visuomenėn, nu
vertinant asmenį. Gus
tainio tautiškumas lygiai 
teigia asmens prigim
ties visuomeniškumą ir 
drauge jo nelygstamą 
(absoliučią) dorinę ver
tybę. Šitokia tautinė ide
ologija skelbia trejopą 
savitarpio priklausomy
bę, atseit: asmens tau
tai, tautos asmeniui bei 
junginiu vienu kitiems 
(imant visuomeniniu ar 
organizaciniu požiūriu). 
Ir tai nereiškia, kad bū
tų paneigti faktiški prie
šingumai ar skirtingų 
grupių įtampos, visi tie 
visuomenės vyksmai ver
tinami aukštesnės vie
nybės, tautos gerovės po
žiūriu, o jų derinamuo
ju pradu yra ne kas kita, 
kaip teisingumas. Ypač 
tai įsidėmėtina nūdien, 
kada mus blaško moder
nios civilizacijos žvar
būs vėjai ir dar skaudės- 
ni vyksmai. Modernios 
technikos ir prieštarau
jančių srovių įtampoje 
sunku, lietuvybės ir as
menybės atžvilgiu, ras
ti gaivinančią pusiausvy
rą.

Paskaitininkas ragino 
nebūti lėkštais indivi
dais savo ideologijos 
plotmėje, nes kitaip ne
bus atsilaikyta prieš ki
tų peršamas sistemas, 
o taip pat uoliai purenti 
tautinę dirvą, kad iš jos 
išdygtų sveiki ir bran
dūs tautiškumo vaisiai. 

Sako — ideologija reika
lauja, kad neolituanai 
neštų didesnę atsakomy
bę prieš tautą, negu kitos

Neolituanų metinėj šventėj Philadelphijoje fil. Ant. Diržys bu
vo pagerbtas jo 60 metų sukakties proga. Sveikinimo adresą įtei
kia G. Mironas, padalinio pirmininkas. V. Gruzdžio nuotrauka

organizacijos. Eikime 
su išmanumu ir energija 
į lietuvių kultūrinį, poli
tinį ir visuomeninį gyve
nimą.

1966 metai buvo paskim 
ti jaunimui. Pati idėja 
buvo remtina. Šie metai 
turėjo ir simbolinę reikš
mę: Lietuva jau dvide
šimt penkeri metai kaip 
okupuota. Išeivijoje su
brendo nauja karta. P LB 
teoretiškai kvietė ją į 
atsakingas visuomeni
nes pareigas. Buvo su
prasta, kad jaunimas tu
ri perimti estafetę, ta
čiau niekur nebuvo nuro
dyta, kas perduos ją ir 
kaip ji bus suteikta. Per
žvelgus jaunimo metų 
darbotvarkę, pasigesta 
to tarpinio veiksnio. Pri
sistatė pagyvenusieji jau
nuoliai, kurie jau 10-15 
metų pretenduoja į jau
nuomenės atstovus. Tiek 
jaunimas, tiek senimas 
buvo dalinai apviltas Jau 
nimo Kongresu. Dr. A. 
Budreckis samprotauja, 
kad reiks panaudoti to
kias pat priemones, ku
rių jaunimas anąkart 
ėmėsi: turėsime patys 
išugdyti iniciatyvą ir sa
vo darbais bei ryžtu pa
demonstruoti jaunimui 
priklausančią kompeten
ciją. Pernai neolituanai 
daug kur griebėsi kons
truktyviais darbais įgy
vendinti Lapkričio 13 d. 
manifestaciją. 1967-68 
metais turime reikštis
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dviem kryptim: Turime 
aktyviai dalyvauti bend
rame gyvenime ir skleis
ti savo idėjas, sukelti 
naują energiją ir naujus 
veikimo planus patiekti. 
Kitaip sakant, turime iš
eiti į ofenzyvą tiek į vi
dų, tiek ir į supančią ap
linką. Turime parodyti, 
jog Korporacija yra ga
ji ir pasirengusi užim
ti savo vietą lietuvių vi
suomenėje.

F o paskaitos buvo 
įteikta dovanėlė Antanui 
Diržiui, atšventusiam 60 
m. sukaktį. Sukaktuvi
ninkas atsidėkodamas 
pareiškė atidavęs tik 
skolą korporacijai, ką iš 
jos per eilę jaunystės me
tų buvo gavęs. Linkėjo 
LST Korp! Neo-Lithua
nia Philadelphijos pada
liniui skaitlingiau papil
nėti nariais ir šūkį Pro 
Patria įgy
vendinti gerais darbais 
tikrovėje.

Toliau sekė senosios į 
naują korporacijos v- 
bą pasikeitimo ceremo
nialas ir sugiedotas tra
dicinis studentų himnas 
Gaudeamus... Po trum
pos pertraukos, sueigos

dalyviai rikiavosi prie 
stalų pasivaišinti.

Pasigirdo daina ir 
linksmi pasišnekučiavi
mai, kurie tęsėsi iki vė
lyvos nakties. Pobūvio 
įspūdis buvo geras, o ir 
pačių vaišių pravedimas 
bei pasibičiuliavimas tik
rai atitiko tradicinį stu
dentišką stilių, sukelda
mas savotiškai linksmas 
nuotaikas. Belieka L.SO
T. Korp! Neo-Lithu
ania palinkėti: Vivat, 
crescat floreat, siekiant 
vieno tikslo ir gerovės 
— Pro Patria.
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FIN1SHERS

CONGRESS 
TOOL & DIE

3300 Denton
Detroit, Mich.

313 _ TR 1-9202
(131-136)
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VAIZDAI IŠ DIRVOS SUKAKTIES MINĖJIMO WORCESTERY

Grupė svečių gražiai pasisekusiame Dirvos sukakties minėjime Worcestery. Viršu
tinėje nuotraukoje iš kairės: Račiukaitis, Snarskienė, Steinienė, Dabrilienė, Plesys, Steinys, Vizbaras, 
Vizbarienė, Matjoška, Vilėniškis. Apatinėje nuotraukoje: Vilėniškienė, Kilmonienė, Maskeliūnas, Mas
keliūnienė, Kavaliauskienė, Mačienė, Šileikis, dr. Vagelienė. E. Meilaus nuotrauka

IŠ VLIKO VEIKIOS
Gruodžio 7 d. įvyko 

Vliko tarybos posėdis, 
kuriame buvo toliau 
sprendžiamas lapkričio 
30 dienos posėdyje neiš
spręstas klausimas dėl 
tarybos pažiūros į įvykį 
Šviesos - Santaros lap
kričio 19 d. surengtoje 
paskaitų popietėje. Šia-

me posėdyje taryba tuo 
reikalu priėmė tokią 
Vliką sudarančių orga
nizacijų atstovų sutartą 
ir pasiūlytą rezoliuciją: 

" Vliko taryba, išklau
siusi Vliko pirmininko 
informaciją apie 1966 m. 
lapkričio 19 d. Vlikožmo
nių dalyvavimą Šviesos -

apgailestau- vių
mo

Seimo pirmininkui, besi
lankant didžiosiose Eu
ropos sostinėse ir toli
muosiuose Rytuose (Ko
rėjoj, Japonijoj), buvo 
progos ryškinti ir Lie
tuvos bylą. Jam teko ke
lis kartu konferuoti Wa< 
shingtone su senatoriais 
ir kongresmanais tais 
pačiais klausimais, to 
pasekmėje buvo atliktas 
liudytojų apklausinėji
mas kaip Rytų Europo
je koalicinės su komu
nistais vyriauysbės pa
dėjo įsigalėti komunis
tams. V. Sidzikauskas 
lankėsi Valstybės De
partamente, paskutinį 
kartą su Jaunimo Kon
greso delegacija.

4. Vlikas atliko svar
bių darbų informacijos 
srity, o ateinančiais me
tais numato praplėsti in
formaciją įprancūziškai 
ir portugališkai kalban
čius kraštus.

5. Vlikas parengė ap
tarimą, kaip žemėlapiuo
se turėtų būti žymimos 
tarptautinėmis sutarti
mis pripažintosios Lie
tuvos valstybės sienos. 
Dėl etnografinių Lietu
vos sienų pavesta pasi
sakyti Lietuvos Tyrimų 
Institutui.

6. Pranešimo pabai
goje įvertinti kitų orga
nizacijų bei asmenų dar
bai ir žygiai. Čia mini
ma Amerikos Lietuvių 
Taryba, Pasaulio Lietu-

Bendruomenė, Jauni- 
Kongresas, Šiluvos

koplyčios šventinimas ir 
kita.

Seimas prašomas pa
tvirtinti Vliko 1965 metų 
II-o pusmečio piniginę 
apsykaitą. (ELTA)

WANTED
★ TOOL & DIE MAKERS
★ AUTOMATIC SCREW MACHINE 

OPERATORS & SETUP
★ STOCKMOVERS
★ DRAFTSMAN & APPRENTICE DRAFTSMAN 

HIGH SCHOOL GRADUATE WITH EXP. IN 
TOOL DESIGN PREFERRED

Excellent wages, fringe benefits and working conditions. 
Will be intervievving from 8 to 5 Monday through Friday. 
Tuesday and Wednesday evenings until 7 P. M.

APPLY
BUCHANAN METALFORM 

PRODUCTS, INC.
216 S. POST RD. BUCHANAN, MICH.

An Equal Opportunity Ernployer
(130-136)

K ST. ANTHONY A
SAVINGS & LOAN ASSOCiATION 

■h, Joseph F. Gribauskas 
Executive Secretary

4*
DIVIDEND CHECKS 
MAILED OUARTERLY 
ON INVESTMENT 
SAVINGS 
ACCOUNTS

LONG TERM 
BONUS 

SAVINGS 
ACCOUNTS

\ 1447 So. 49th Court 
CICERO, ILLINOIS • 60650

Phone 656-6330

4
20/ BUS MOKAMA PRADEDANT
_/o SAUSIO 1 D., 1967 M.

4 UŽ VISAS SĄSKAITAS.

u t u a I 
ederal 
avings
2212 H ES! CERMAK ROAD

CHICAGO, ILL. 60606
Joha J. KazanauBkas. Pres.

M 
F
S

TURTAS VIRŠ DVIDEŠIMT MILIJONŲ 

Automobiliams aikštė greta mūsų įstaigos
Nuo spalio mėn 17 d 1966 m- sąskaitos yra apdraustos iki $15.000 00 

per Federal Savings & Loan Insurance Corporation.

SUPAŽ1NDINK1T SAVO
ARTIMUOSIUS SU Dirva

Ateina Kalėdos, Nauji 1967,metai. Padarykit savo draugui 
ar giminei malonumą, supažindindami juos su Dirva tik už $1.00.

Prisiųskit $1 su kiekvienu adresu asmens, kuris dar Dirvos 
neprenumeruoja. Mes siusime jiems Dirvą Kalėdą dovaną visą 
gruodžio mėnesį ir paprašysime juos užsisakyti Dirvą už $10.00 
ateinantiems 1967 metams.

Ši nuolaida—$10—NAUJAM skaitytojui galios iki 1967 m. 
sausio pabaigos.

Siųsdami $1 ar $2, įrašykit pilną adresą kam Dirva siuntinėti.

GERB. DIRVOS ADMINISTRACIJA: Prašau siuntinėti Dirvą 
visą gruodžio mėnesį šiems asmenims:

$...... ?.....
(Vardu, pav.) (Vardu, pav.)

(Adresu) (Adresas)

(Miestu) Zlp (Miestas) Zlp

Jūsų parašas Adresas

Santaros susirinkime, 
kuriame netikėtai pasi
reiškė Sovietų Sąjungos 
pareigūnas,
ja jų nereagavimą dėl to 
pasireiškimo ten pat vie^ 
toje. Vliko taryba tame 
Šviesos - Santaros susi
rinkime buvusį įvykį lai
ko nesuderinamą su tau
tine drausme". (ELTA)

Vliko generalinis sek 
retorius ir Vliko tarybos 
pirmininkas Juozas Au
dėnas pateikė seimui ap
žvalginį Vlikos valdybos 
ir tarybos darbų prane
šimą. Pranešime buvo 
atžymėti šie dalykai:

1. Po Vliko 1965 metų 
seimo Vliko valdyboje 
įvyko pasikeitimų. Pasi
traukė K. Čeginskas ir 
mirė K. Bielinis. Jų vie
ton išrinkti A. Budreckis 
ir A. Vedeckas. 1966 m. 
lapkričio 30 d. Vliko tary
boje pasireiškus nuomo
nių skirtumams dėl įvy
kio Šviesos - Santaros 
susirinkime, kuriame bu
vo ir Vliko narių (ir ku
riame netikėtai pasi
reiškė sovietinis parei
gūnas), atsistatydino V1P 
ko pirmininkas, su ku
riuo drauge atsistatydi
nusia laikoma ir visa val
dyba. Atsistatydinusieji 
eina pareigas, ligi bus 
sudaryta nauja Vliko val
dyba.

2. Vlikas dalyvavo 
veiksnių konferencijoje 
Clevelande, sausio 22- 
23 d., kur, su mažomis 
pataisomis, buvo priim
tas Vliko siūlytas nuta
rimas dėl laisvųjų lie
tuvių santykiavimo su 
žmonėmis, gyvenančiais 
pavergtoje Lietuvoje.

3. Atskiriems Vliko 
valdybos nariams teko 
dalyvauti įvairiuose mi
nėjimuose ir suvažiavi
muose, ten pasakyti ati
tinkamas kalbas ir Lie
tuvos laisvinimo klausi
mu. V. Sidzikauskas kal
bėjo New Yorke ir Los 
Angeles, B. Nemickas 
Los Angeles, A. Bud
reckis Kanados Lietu
vių Dienoj Toronte, J. 
Audėnas Hamiltone, Ka
nadoj. Be to, Vliko pir
mininkui V. Sidzikaus
kui, nors ir kaip P.E.T.

AUKOS DIRVAI
H. Bajalis, Los Angeles .... 1.00
A. Silvestravičius, Clev. ...4.00
A.S. Trečiokas, Orange ... 10.00
F. Andriūnas, Wyncote ... 10.00
P. Simolis, Chicago.......... 1.00
A. Butkūnas, St.Charles ... 1.00
V. Poderis, Chicago......... 2.00
L. Radžvickas Ann Arbor 2.00
V. Lozoraitis, Linden.....  2.00
J. Birbilas, Lyons ........... 1.00
H. Gontą r, St. Louis ........ 2.00
P. Vaičaitis, Boston......... 1.00
Z. Juškevičienė, Chicago .. 5.00
A. Kavaliūnas, Cleveland 2.00
A. Balsys, Kensington .... 2.00
V. Gruzdys, Philadelphia 5.00
V. Kecorius, Toronto ....... 2.75
L. Kazėnas, Cleveland .... 1.00
Al. Padagas, Brockton .... 1.00

HELP WANTED MALĖ

WANTED JOURNEYMEN
MODEL MAKERS

WOOD & PLAST1C
also

FIXTURE BUILDERS 
wilh job shop experience 

Mušt be able to sėt up work. from 
Blue Prints and Close Tolerances.

TO M M INDUS IRIES
I 5 Mile Stephenson Area 

1346 Souter Troy, Mich.
585-1460

(133-137)

MIELI BOLIAI IR SESĖS LIETUVIAI!
Tur būt nėra nė vieno laisvajame pasaulyje lietuvio, skaitančio 

mūšy spaudą, kurs nežinotų Lietuvių Fondo ir jo tikslų. Mūsų laik
raščiai dažnai apie fondą rašo. Ragina fondą remti ir stoti į jo na
rių eiles. Kiekvienoj didesnėj lietuvių kolonijoj veikia LF vajaus ko - 
mitetai. Jie verbuoja naujus narius ir renka įnašus. Apie jų veiklą 
taip pat dažnai spaudoje girdime.

Paaukoję nemažiau šimto dol. tampa LF nariais. Kiekviena 
įnešta fondan šimtinė nariui suteikia vieno balso teisę visuotinia
me LF narių susirinkime. Įnešta LF suma nurašoma nuo pajamų 
mokesčių.

LF siekia sutelkti vieną milijoną dol. Reikėjo virš 4-ių me
tų didelių pastangų ir kieto darbo, kol fondas pasiekė 300 tūkst. 
dol. pagrindinio kapitalo. Iki šiol iš fondo pelno (nuošimčių) yra 
paskirta 20 tūkst. dol. lietuvių švietimui, mokslui, kultūrai remti, 
lietuvybei skatinti bei ugdyti. Kai fonde bus milijonas, tada minė
tiems tikslams kasmet bus galima skirti nemažiau 70 tūkst. dol. 
Tad matome, kokį svarbų darbą atlieka LF. Jis stato gyvąjį Lie
tuvai paminklą, finansuodamas švietimą - mokslą, kad mūsų jauni
mas išliktų gyvas savo tėvų žemei ir remia kultūrą - mokslą, kad 
pasaulis žinotų, jog lietuvių tauta yra gyva ir siekia atgauti iš jos 
atimtą laisvę. Kas gali iš mūsų būti priešingas ar abejingas šiems 
kilniems LF tikslams?

Stokime visi į LF šeimos narių eiles ir jį remkime, verbuo
dami naujus narius, talkininkaudami vietos LF vajaus komitetams, 
rašydami apie fondą spaudoje ar skelbdami jo svarbą radijo bango
mis.

LF vajaus sąjūdis jau yra įsisiūbavęs. Padarykime jį visuoti
niu. Nei vienos laisvajame pasaulyje lietuvio šeimos, nei paskiro 
lietuvio neturi likti vienu ar kitu būdu neprisidėjusio prie LF ugdy
mo.

LF vadovybė giliai tiki, kad lietuviai išeiviai savo širdyse turi 
gyvą tautinės - valstybinės savigarbos pajutimą ir į šį kreipi
mąsi atsilieps savo gausiais įnašais į LF. Parodykime, kad esa
me verti garbingo lietuvio vardo, kad sugebame didžiuosius tauti
nius darbu įvykdyti. Visi kartu statykime Lietuvai gyvąjį paminklą 
— Lietuvių Fondą ir tuo būdu įamžinkime save Lietuvos istorijoje.

Iki milijono dar trūksta apie 700 tūkst. dol. Tą sumą LF vado
vybė siekia sutelkti iki 1968 jubiliejinių metų pabaigos. Prasmin
giausiai ir įspūdingiausiai išeiviai lietuviai atžymėtų Lietuvos Ne
priklausomybės atgavimo 50 metų jubiliejų, užbaigdami telkti iki 
tų metų pabaigos milijoną dolerių LF.

Laiko liko nedaug. Siekiama suma nemaža.
Brangūs Lietuviai, Visos viltys dedamos į Jus. Nepalikite 

abejingi šiam kvietimui. Tuojau užpildykite įnašo kortelę ir su 
čekiu ar pašto perlaida (Pay to the Lithuanian Foundation) pasiųs
kite savo įnašą tiesiog LF valdybai arba jį Įteikite savo vietiniam 
LF vajaus komitetui.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.
Lietuvių Fondo Taryba ir Valdyba 

(sk)

JOURNEYMEN 
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE
Acme Gridley men—Experienc- 
ed in set-up and operating. 53- 
hour plūs week. 2nd shift. Free 
hospital, life insurance and prof- 
it sharing. Top wages. Send re- 
sume or call.

DYNAMIC SCREW PRODUCTS 
14020 S. S te w art

Chicago, III. 60627
Phone 312 — 264-3226

An E.qual Opportunity Ernployer

FEMALE HELP

GENI.RAU DUTY NURSES for an 
active accredited well equipped 64- 
bed hospital in a grovving town, pop- 
ulation 3.500. Centrally located be- 
lween major cities. Eull maintenance 
available in a new residence, $35,00 
per mounth. Alberta Registered Nur- 
ses salary $3 60.00 - $420.00, com- 
mensurate with experience. Excellent 
personnel policies and vvorking condi- 
tions. Apply: Director of Nursing, 
Brooks General Hospital, Brooks, 
Alberta. ( 13 4-140)

LIETUVIŲ FONDO VAIDYBAI kor,eU
6643 So. Maplewood Avenue
Chicago, III. 60629, U. S. A.

Lietuviu Fondui (Lithuanian Foundation) aukoju $......................

Dabar įnešu $................ Likusią sumą $.........................................

pasižadu įnešti iki 196.... m. ........................ mėn...........d.

Parašas

Pilnas vardas ir pavardė

Adresas: ..........................„.........................
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k. . nius siuntinėlius ir daug 
laiškų, palaikydami glau
dų ryšį su kovojan
čiais ten lietuviais ka-

NUSISEKĘS PREZ. DR. K. GRINIAUS 

MINĖJIMAS NEW YORKE

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• ŠV. KALĖDŲ IR NAU
JŲ METŲ SVEIKINIMAI, 
sKirti paskelbti Dirvoje, bus 
priimami iki gruodžio 19 d. 
imtinai. Vėliau gauti sveiki
nimai gali nebepatekti į 
Dirvos prieškalėdinę laidą, 
su kuria stengsimės laiku 
pasiekti savo skaitytojus.

Siunčiantieji sveikinimo 
skelbimus kartu jungia ir 
čekį, ne mažesni, kaip 5 dol. 
sumoje.

Gerb. savo skaitytojus 
prašome atkreipti dėmesį į 
tuos Dirvos skelbimus, ku
riais siūloma užsakyti Dir
vą kaip Kalėdų dovaną. 
Taip pat ir į tą skelbimą, 
kuriame galite rekomenduo
ti naujus skaitytojus, pra
šant jiems siuntinėti Dirvą 
susipažinimui.

* VIETNAME yra7lie
tuviai kariai iš Clevelan
do.

Neringos ir Pilėnų tun
to skautės ir skautai ka
riams pasiuntė kalėdi-

nais.

* LAPKRIČIO 9-11 
dienomis Pilėnų tunto Vy
tauto draugovė iškyla
vo vadovaujant tunt.Vyt. 
Staškevičiui ir draugi
ninkui J. Pažemiui.

* MALONIAI KVIE
ČIAME atsilankyti į inž. 
Prano Razgaičio prane
šimą apie pasikeitimus 
Vlike ir Santaros-Švie
sos pašnekesį New Yor
ke, sekmadienį, gruo
džio 18 d., 11; 30 valandą 
tuoj po lietuviškų pamal
dų apatinėje (mažojoje) 
Lietuvių Salėje, 6835 Su
perior Avenue.

Rengia Amerikos Lie
tuvių Konservatorių Klu
bas. įėjimas $1.00.

C (sk)

* Nedelskim© ilgiau ir 
padidinkime savo gyvybės 
draudimą, kol dar nė vėlu. 
Dėl informacijų skambinki
te prityrusiam draudimo 
atstovui — V. Giedraičiui 
tel. 944-6835.

Šeštadienio vakaras, 
gruodžio 3-čioji. Lauke 
speigams siaučiant ir vė
jams kaukiant, vakaro su 
temoje slenka lietuviai 
entuziastai F. K. Lane 
gimnazijos salėn vėl ki
tam, galvojame, eiliniam 
minėjimui: su-prezidiu
mo stalu, panegyriškom 
kalbom, vieno kitam 
liaupsinimu, nekalbant 
jau įprastų nesklandu
mų.

Bet mūsų džiaugsmui 
— buvome labai maloniai

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

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamieji — 1 apa

čioj. Grovewood rajone. Sa
vininkas išsikrausto. Priva
lo parduoti. $12,800.

Tel. 752-3400.

HELP WANTED

MACHINIST
General shop; operate milling 
machine, lathe, drill press. Good 
opportunity, will consider reti- 
ree; e'Kcellent benefits. Garfield 
Hts. 587-3566.
LUFKIN INSTRUMENT DIV. 

THE LUFKIN RULE CO.
Cleveland, Ohio

(131-134)

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

Bronys Raila — LAUMIŲ JUOSTA —
kietais viršeliais ..........................$3.75
minkštais ......................................$2.50

V. Šliogeris — A. SMETONA — žmogus ir 
valstybininkas ................ $2.00

MACHINISTS
THE 

CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

241-1700 
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling

Machines

P. Tarulis — VILNIAUS RŪBAS — 
kietais viršeliais ...................  $3.75

Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00
ŠIRDIES PRIEPUOLIAI ..............  $3.75

Be to, Dirvoje galite įsigyti ar užsisakyti plokšteles: 
A. Stempužienės — D. Lapinsko — Dainas

Stereo — $7.00, Hi-fi — $6.00 
St. Baro — Operų arijos. Stereo ............................... $6.00
J. Vaznelio dainų ir arijų rečitalis ...........................$5.00

★

Siunčiant čekį ar perlaidą, pridėkite 25 centus per
siuntimo išlaidoms.

DIRVA,
6907 Superior Avenue,
Cleveland, Ohio 44103

HORIZONTAL
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAR TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

Intervievving Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportuhity Employer 

(136)

SUPERIOR 
SAVINGS 

tlNCt 1909

13515 EUCLID AVĖ. 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • • 

INSURED SAVINGS

A

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

nustebinti. Džiaugėmės 
kultūringu minėjimu 
New Yorke, pirmą kar
tą mūsų padangėje. Tik 
gaila, kad vos 150 žmo
nių tepajėgė užpildyti pir
mąsias iš eilių didelėje 
salėje.

Minėjimą pradeda Va
cys Steponis. Dailininko 
Č. Janušo dekoruotoje 
scenoje ir švelniam ap
švietime Dr. K. Griniaus 
portretas. Dr. S. Bačkis, 
Lietuvos Pasiunt. Wa- 
shingtone patarėjas, sa
vo kalboje paskleidžia 
turiningų žinių iš Lietu
vos Diplomatinės Tar
nybos glaudžių ryšių su 
buvusiu prezidentu vė
lesniame tremties laiko
tarpyje. Būdinga, kad 
prez. Grinius klabeno ne 
tik Washingtono duris, 
bet kreipėsi ir į Jungti
nes Tautas, prašydamas 
jų talkos sustabdyti rau
donąjį genocidą mūsų tau« 
tai.

Irena Veblaitienė savo 
deklamavimu lyg skam
bino V. Kudirkos "Var
pu”. Jos perduota prez. 
K. Griniaus įžanginė kal
ba Lietuvos Seimo na
riams išryškino ano mer 
to valstybines proble
mas.

Solistė Daiva Mongir- 
daitė jau iš pirmosios J. 
Gruodžio kompozicijos 
"Aguonėlės" užbūrė su
sirinkusiuosius. Jos bal
sas, tinkamai priderin
ta vaidyba žavėjo susi
rinkusius.

Aguonėlės, Deimantų 
Arija ir Violetos Arija 
— gražiausiai praskam
bėjo, palydimos pianisto 
Alekso Mrozinsko.

***
F o trumpos Pertrau

kos — vakaro vedėjas 
iškviečia p. Juozą Au
dėną, Vliko Gen. Sekre
torių temai: "Dr. K. Gri
nius — valstybininkas ir 
žmogus". Prelegentas 
vaizdžiai perbėga visą 
prezidento gyvenimą, jo 
nuveiktus Lietuvai pri
kelti iš caro jungo dar
bus, jo veiklą nepriklau
somybės metais, iki pat 
mirties Chicagoje.

Varpo laikotarpis, 
Liet. Ūkininkas, Seimuo - 
se darbymetė, preziden
tavimas, sveikatos reika
lų tvarkymas — buvo 
vaizdžiai prelegento at
pasakota. Pagrindinė dr o 
Griniaus mintis: kovo
kime ir prieš raudonąjį 
Rusijos imperializmą, 
lygiai kaip buvo kovota 
ir prieš baltąjį rusų ca
rų imperializmą, liks il
giems metams kiekv. da
lyvio atmintyje.

Irena Veblaitienė pa
skaitė V. Kudirkos "Lie
tuvos tilto atsiminimai" 
Rodos, ir šiandien ausy
se tebeskamba gyvi Ku<~ 
dirkos žodžiai: "Kol ma
nyje bus nors dalelė lie
tuviško miško, stovėjau 
ir stovėsiu ant Šešu
pės! Nebus jums laiko, 
rusai šėtonai, išnaikinti 
mūsų tautos!"

Po keletos dainų ir 
Violetos arijos iš Tra
viatos nenorėjome Dai
vos Mongirdaitės išleis
ti iš scenos.

Neveltui ją ir Ireną 
Veblaitienę vakaro ko
mitetas apdovanojo gra 
žiomis gėlėmis.

Minėjimas baigtas Lie' 
tu vos Himnu.

Jonas Galminas

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

THE EXCELSIOR VARNISH 
WORKS INCORPORATEO 

1228 West 74th Street AT 1-8600

GREETINGS and BEST WISHES 
GARDNER CARTAGE Co.Jnc.

MOVERS AND ERECTORS
OF HEAVY MACHINERY, BOILERS, SAFES

GENERAL TRUCKING
2662 East 69th STREET UT 1-3800

GREETINGS and BEST WISHES

EAST 200TH HARDWARE
673 East 200th St. IV 1-8448

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

KNIFIC INSURANCE
INSURANCE OF ALL TYPES

820 EAST 185th ST. Call IV 1-7540

GREETINGS and BEST W1SHES 
DRAGIN PIANO COMPANY 
WE CARRY THE FINEST QUALITY PIANOS

WILLIAM WEISS, PROP.

8220 Carnegie Avė. Call ra 1-9848

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People 

SAFE WAY TIRE CO.

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

GREETINGS and BEST W1SHES

LUIKART INSURANCE 
A6ENCY

GENERAL INSURANCE
18609 St. Clair Avė KE 1-4770

Greetings and Best M ishes To Our F riends and I’atrons
LONGFELLOW SUPER MARKET 

WHERE YOU G ET THE FINEST FOODS 
AT THE LOVEST PRICES 

15800 Waterloo Road Call IV 6-4290



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• ŠV. KALĖDŲ IR NAU
JŲ METŲ SVEIKINIMAI, 
skirti paskelbti Dirvoje, bus 
priimami iki gruodžio 19 d. 
imtinai. Vėliau gauti sveiki
nimai gali nebepatekti į 
Dirvos prieškalėdinę laidą, 
su kuria stengsimės laiku 
pasiekti savo skaitytojus.

Siunčiantieji sveikinimo 
skelbimus kartu jungia ir 
čekį, ne mažesni, kaip 5 dol. 
sumoje.

Gerb. savo skaitytojus 
prašome atkreipti dėmesį į 
tuos Dirvos skelbimus, ku
riais siūloma užsakyti Dir
vą kaip Kalėdų dovaną. 
Taip pat ir į tą skelbimą, 
kuriame galite rekomenduo
ti naujus skaitytojus, pra
šant jiems siuntinėti Dirvą 
susipažinimui.

SAN FRANCISCO
IŠLYDĖJO J. IR M.

BAČIŪNUS Į 
AUSTRALIJĄ

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas J.

PLB pirmininkas Juozas Bachunas ir ponia, vykdami į Austra
liją, pakely buvo sustoję San Francisco. Čia p. Bachunas tarėsi su 
bendruomenės veikėjais. Nuotraukoje iš kairės: J. Bachunas, G. Vic- 
tor, D. Bikinis ir V. Dikinienė.

A t A
TEOFILEI CHMIELIAUSKAITEI- 

PUNDZEVIČIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame mieląjį gen. STA
SĮ PUNDZEVIČIŲ su sūnum RIMU ir kartu liū
dime

Veronika Nagevičienė,
Kazys ir Janina Tallat-Kelpšai, 
Antanas ir Mėta Tamuliai

Mylimai motinai
ANGELEI ŠARAUSKIENEI

mirus Lietuvoje, mielą skautininkę NELĘ MOC- 
KUV1ENŲ ir kitas dukteris — RIMANTĄ, MA
RIJĄ bei sūnų sktn. VLADĄ ir jų šeimas nuo
širdžiai užjaučiame

Clevelando Skautininkės

JULIJAI
ADOMAITYTEI-JUREVIČIENEI

mirus, mano mokslo laikų draugui dr. POVILUI

JUREVIČIUI reiškiu širdingą užuojautą

Jonas Našliūnas

POULINAI
GERVAITEI-RAULINAITIENEI 

mirus, mielam kolegai dr. PRANUI - VIKTORUI 

RAULINAIČIUI, jo sūnums ALGIUI ir JULIUI 

bei artimiesiems reiškiu širdingą užuojautą

Jonas Našliūnas

Bačiūnas ir ponia š. m. 
gruodžio 4 dieną per San 
Francisco išvyko į Austra
liją. Ta proga Lietuvių Ben
druomenės valdyba ponų 
Jazbučių bute surengė iš
vykstantiems jaukų atsi
sveikinimo vakarą. Kalėdas 
ponai Bačiūnai praleis lai
ve, o Naujuosius Metus ti
kisi sutikti kartu su Sidnė
jaus lietuviais, Australijo
je. Jie vežasi kartu ir Auk
sinės žąsies filmą, kurį šia 
proga galės pamatyti ir 
Australijos lietuviai. Iš vi
sokioje kelionėje ponai Ba
čiūnai mano užtrukti net 
ketvertą mėnesių. Grįžda
mi galvoja aplankyti Hong 
Kongą, Japoniją ir kitus 
Tolimųjų Rytų kraštus.

CHICAGO

• „Krivūlė”, nepriklauso
mos Lietuvos buvusių poli
cijos tarnautojų draugija, 
veikianti Chicagoje, Peda
goginio Lituanistikos Insti
tuto bibliotekai užsakė Vin

co Krėvės raštus (6 tomus), 
kuriuos yra išleidusi Lietu
vių Enciklopedijos leidykla 
Bostone ir Institutas ligi 
šiol neturėjo, ši draugija, 
kuriai šiuo metu pirminin
kauja Povilas Dirkis, užsa
kydama Institutui minėto 
lietuvių klasiko raštus, kul
tūringai įprasmino savo bu
vimą bei veiklą išeivijoje, o 
Institutui šios draugijos 
mostas yra didelė paspirtis. 
Instituto darbas dar labiau 
palengvėtų, jei atsirastų 
mecenatas, kuris užsakytų 
minėto klasiko dar vieną 
raštų rinkinį, nes vieno 
e g z emplioriaus didesniam 
skaičiui vartotojų labai 
dažnai, "kaip žinome, neuž
tenka.

t Casimir G. Oksąs, Mu- 
tual Federal Savings Bend
rovės Executyvinis vicepre
zidentas, gruodžio 2 dieną 
buvo išrinktas Heart of Chi
cago Prekybos Rūmų Prezi
dentu.

C. G. Oksas tikisi, kad ši 
organizacija, įsikūrusi tik 
prieš metus laiko, plėsis ir 
augs. Visi prekybininkai ir 
profesionalai, tarp Ashland 
ir Campbell, pradedant nuo 
16-tos gatvės iki Stevenson 
ekspreskelio, prašomi ją 
remti ir tapti nariais. Ketu
ris kart į metus įvykstan
čiuose susirinkimuose bus 
kviečiami prelegentai sų 
įdomiom paskaitom.

Malonu matyti mūsų jau
nus biznierius besiveržian
čius į priekį ir taip akty
viai dalyvaujančius ne tik 
lietuvių, bet ir amerikiečių 
tarpe.

• LIETUVIŲ KAL
BOS ir Kultūros kur
sai siūloma įvesti Chi
cagos John F. Kennedy 
vakarinėje mokykloje. 
Tą pasiūlymą gavo Lie
tuvos Gen. Konsulas dr.
P. Daužvardis. Siūlyme 
statoma sąlyga, kad bū
tų rodomas lietuvių su
sidomėjimas tuo reika
lu.

Jei toks susidomėji
mas atsirastų, prašoma 
kreiptis į Lietuvos Gen. 
Konsulatą, 6157 So. Ar- 
tesian Avė., Chicago, 
tel. RE 7-8334.

NEW YORK

• ALT S-gos Richmond 
Hill Skyriaus Valdyba pra
neša, kad gruodžio 19 d., 5 
v. v. p.p. Arūnų rezidenci
joj, 86-04 94 Street, Wood- 
haven, N. Y. kviečiamas 
ALT S-gos Richmond Hill 
(11) skyriaus narių susi
rinkimas. Prašome visus 
narius susirinkime daly
vauti.

• New Yorko Skautams 
Remti Komitetas, kurio ka
dencija pasibaigė spalio 8 
d., turėjo pajamų 3,693.40 
dol., ir naujajam komitetui 
perdavė 563.74 dol. Išlaidų, 
kurių iš viso buvo 3,129.66 
dol., didelę dalį sudarė au
kos, kurias komitetas buvo 
paskyręs sekantiems tiks
lams :

Atlanto Rajono Stovykla
vietei — 700 dol., Neringos 
ir Tauro Tuntams — 450 
dol., Skautų transportacijai 
— 195 dol., "Skautų Aidui"

— 50 dol., Jaunimo Kongre
sui — 100 dol. Viso — 1,495 
dol.

• New Yorko Lietuvių 
Taryba metiniame susirin
kime lapkričio 30 d. išrinko 
naują valdybą: Algirdas 
Budreckis — pirmininkas, 
Stepas Bredes — vicepirmi
ninkas, Antanas Skėrys — 
vicepirmininkas, Marija Žu
kauskienė — sekretorė ir 
Ignas Gasiliūnas — iždinin
kas.

Naujoji valdyba kviečia 
visus New Yorko Lietuvių 
Tarybos narius dalyvauti 
1967 m. vasario 16-tos mi
nėjimui ruošti posėdyje, 
kuris įvyks š. m. gruodžio 
15 d., 7 vai. 30 min. Lietu
vių Atletų Klube, Halsey St. 
Brooklyn.

* VIDA KRIŠTOLAI- 
TYTE, kandidatė Master 
of Fine Arts laipsniui 
gauti, turėjo savo tapy
bos ir grafikos darbų pa
rodą Pratt Instituto ga
lerijoje, New Yorke, 
gruodžio 12 d,

TORONTO

DVI REIKŠMINGOS 
SUKAKTYS

Metai iš metų visuose pa
saulio kraštuose gyveną 
lietuviai mini reikšmingą 
mūsų tautos gyvenime įvy
kį — Lietuvos kariuomenės 
atsikūrimą, kuris prieš 4- 
metus buvo įgyvendintas. 
Kariuomenės atkūrimu mes 
padėjome tvirtą pagrindą 
mūsų visų didžiausiam troš
kimui ir norui nusikratyti 
svetimo jungo ir tuo pačiu 
sudarėme sąlygas atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę.

Šios dvi reikšmingos su
kaktys sutelkė gruodžio 4 
d. torontiečius į Prisikėlimo 
salę, kur buvo prisiminta 
ano meto kovotojai ir įver
tinti jų atlikti tėvynei dar
bai.

Minėjimas pradėtas vė
liavų pagerbimu ir kun. P. 
Ažubalio šiam momentui 
pritaikinta invokacija. LB 
vietos apylinkės pirminin
kas Aug. Kuolas, suglaus
tai nusakęs Lietuvos ka
riuomenės atsikūrimą, jos 
žygius ir laimėjimus, į savo 
įžanginį žodį įjungė ir 1941 
metų sukilimo datą. Po jo 
kalbėjęs konsulas dr. J. 
žmuidzinas savo kalboj 
aukštai iškėlė mūsų karį, 
kuris pirmas pasirodė Lie
tuvos istorijoj. Be karių 
esą ir nepriklausomybė bū
tų buvusi užgniaužta. Su 
linkėjimu sulaukti šviesiau- 

, šio Lietuvos rytojaus, bai
gė savo kalbą konsulas dr. 
J. žmuidzinas.

Pagrindiniu kalbėtoju bu
vo pakviestas prof. Adolfas 
Damušis iš Detroito — vie
nas aktyviųjų 1941 m. su
kilimo organizatorių. Prele
gentas, padaręs trumpą įva
dą ir nusakęs kiekvieno oku
panto norus turėti neapsi- 
sprendusią masę, palietė 
rusų politinį charakterio 
bruožą — užsidarymą nuo 
Vakarų ir ugdymą išdidu
mo. Bet ir ten yra buvę 
žmonių, kurie kitaip galvo
jo. Paminėjo filosofą So
lovjovą, kuris šiaip išsireiš
kęs: "Klaida yra dievinti 
tai, kam dieviškumas ne
priklauso". Paminėjęs ir 
apibūdinęs Kosciuškos 1794 
m., 1812 d., 1831 m., 1863 
m., 1918-1920 m. Lietuvos 
Nepriklausomybės kovų lai
kotarpį ir 1941 m. sukili
mus, pažymėjo, kad jie visi 
buvo ruošiami tam, kad at
gauti laisvę. 1918 m. sava
norių žygis buvo pats lai
mingiausias. Taręs žodį 
jaunimui ir davęs jam kai 
kurių sugestijų, prelegen
tas baigė savo paskaitą.

Meninę programos dalį 
išpildė Tautinių šokių gru
pė "Gintaras", vadovauja
ma J. Karasiejaus, solistas 
V. Verikaitis ir Varpo cho
ras vad. muz. St. Gailevi-

Marija ir dr. Edvardas Jansonai, gyveną Bostone, lapkričio 26 d. 
bičiulių ir giminių tarpe atšventė savo 30 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Ta proga jie gavo daug sveikinimų laiškais ir telegramo
mis ne tik iš tolimesnių JAV vietų, bet ir iš tolimos Australijos, 
kur po karo p. Jansonai buvo įsikūrę. Cape Cod’e jie turi gražią va
sarvietę "Audronė", kurioj daugelis Dirvos skaitytojų kas vasarą 
atostogauja.

čiaus. Prie akomponiamen- 
to muz. D. Skrinskaitė.

Galingai nuskam bėjus 
Lietuvos Himno žodžiams, 
susirinkusieji skirstėsi su 
tvirtu tikėjimu ir viltim kad 
Lietuva ir vėl bus laisva ir 
nepriklausoma. Mūsų min
tys, mūsų darbai ir žygiai 
Lietuvai tėvynei. pb

SANTA MONICA

* SANTA MONIKOS 
LIETUVIŲ KLUBAS įro
dė savo organizacinį su
brendimą gruodžio mė
nesio 4 dieną įvykusia
me susirinkime, kuris 
praėjo tvarkingoje ir dar
bingoje nuotaikoje, paly
ginus su kitų mūsų orga
nizacijų panašiomis funk
cijomis.

Pirmiausia, kandida
tais į naują valdybą bu
vo siūlomi tik tie asme
nys, kurių iš anksto bu
vo atsiklausta ir gautas 
sutikimas. Tai išjungė 
mūsuose įprastą kandi
datų siūlymo - atsisaky
mo procesą ir to pasėko
je kylančią neišvengia
mą betvarkę.

Šio klubo pajamų di
džiausias procentas bu
vo skirtas Santa Monikos 
Lietuvių Mokyklos para
mai, nuo pat jos įsikū
rimo — pareiškė ligšio
linis, energingas klubo 
pirmininkas Albinas 
Miarkevičius, daryda
mas metinę klubo veik
los apžvalgą.

L naują klubo valdybą 
buvo išrinkti Audronė 
Alminaitė, Regina Aukšt- 
kalnytė, Albinas Marke
vičius, Vitalis Lember- 
tas, Aleksas Gricius ir 
Modestas Kevalaitis.

Moterų pagalbinį ko
mitetą pavesta suorgani
zuoti muz. Giedrai Nas- 
vytytei-Gudauskienei.

V.R.F.

DIRVA 1967 METAMS
TIKTAI $10

Tiems, kurie Dirvos dar neprenumeruoja

Šis pasiūlymas galioja tik iki 1967 m. SAUSIO 31 d. arba: 
nauja prenumerata už $10 bus priimama iki 1967 m. sausio 31 d.

Šį lapelį galima panaudoti užsisakant DIRVĄ 1967 METAMS 
ir atsiunčiant tik $10, jeigu NAUJAS skaitytojas, arba išrašyti 
savo draugui ar giminei dovaną už $10, jeigu jie Dirvos neprenu- 
ruoja.
(Dirva eina tris kartus savaitėje, pilna prenumerata metams $11.)

Panaudokite apačioje esančią atkarpą, išpildykit aiškiai, ir su 
$10 skubiai siųskite Dirvai,

DIRVA 6907 Superior Avenue CIeveland, Ohio 44103

NAUJAS DIRVOS PRENUMERATORIUS ’

DIRVOS ADMINISTRACIJAI, CIeveland, Ohio ?
Siunčiu $10 ir prašau siuntinėti Dirvą šiuo adresu:

Pavardė, vardas ................................................................... į

Adresas ........................................ ,

Miestas....................................... Valst......... Zip ........

BOSTON

KONCERTAS
Sekmadienį, gruodžio 18 

dieną, 3 vai. po piet įvyks 
smuikininko Izidoriaus ir 
pianisto Vytenio Vasyliūnų 
koncertas. Koncertas vyks 
Jordan Hali salėje, New 
England Konservatorijoje, 
Boston, Mass. Programoje 
Mozarto sonata A dur, 
Brahmso sonata D moli, 
Gražinos Bacevičiūtės so
nata Nr. 4 ir Antano Ra
čiūno sonatina A moli. Ba
cevičiūtės ir Račiūno veika
lai bus llpildomi pirmą kar- 
tv Amerikoje. Laukiama 
gausaus visuomenės atsi
lankymo.

PADĖKA
Dr. Eduardas ir Marija 

Jansonai iš Bostono ir Cape 
God, nuoširdžiai dėkoja vi
siems bičiuliams, dalyvavu
siems jų 30 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties minė
jimo pokyly š. m. lapkričio 
-6 d.(už draugiškus linkėji
mus, gausias ir vertingas 
dovanas, gėles, telegramas 
ir laiškus net iš tolimos 
Australijos, Anglijos, Itali
jos, Vokietijos, Kanados ir 
įvairių Amerikos vietovių.

Karštai dėkojame mūsų 
vaikams už pagelbėjimą su
ruošti puotą, neužmiršta
miems draugams už puotos 
pravedimą, už mums tartą 
jautrų poetinį žodį, už gra
žias lietuviškas dainas, už 
rimtus ir humoristinius lin
kėjimus, paminėjimo prisi
minimą per Laisvės Varpo 
radiją, organizacijoms ir 
paskiriems asmenims mus 
sveikinusiems ir kartu su 
mumis mūsų džiaugsmu pa
sidalinusiems. Dar kartą — 
nuoširdžiausia ačiū!

Marija ir Eduardas 
Jansonai

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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