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RINKIMINE RUOŠA
DEMOKRATŲ IR RESPUBLIKONŲ GALVOSŪ
KIAI RINKIMAMS ARTĖJANT. — SOUIALI- 
NIAI-RASINIAI IR VIETNAMO KARO KLAU
SIMAI PARTIJŲ PROGRAMOSE. — VVALLACE 

IR McCARTHY KANDIDATŪRŲ ĮTAKA.

----------------- VYTAUTAS
Praėjusią savaitę 

Floridoje įvyko respub
likonų gubernatorių kon
ferencija. Jų dabar yra 
26 ir jų valdomose vals
tybėse gyvena per 58% 
visų JAV gyventojų. Ka 
dangi jų dauguma savo 
postuose atsidūrė dau
giau ar mažiau savo pa 
stangomis, o ne per vi
suotiną posūkį respubli-

IS VISO PASAULIO

• JAV KONGRESAS gruodžio 
12 priėmė ir patvirtino įstaty
mą, kuriuos pakeliamas pašto 
siuntų mokestis ir kartu pake
liamos federalinių įstaigų tar
nautojų algos.

Pašto siuntų nauji tarifai įsi
galioja nuo 1968 m. sausio 8. 
Tuo būdu laiškams jau reikės 
6 cent. ženkliuko, o atvirutėms 
-- 5. Oro pašto laiškams -- 10 
cent. atvirutėms -- 8.

T.v. antros klasės siuntų tari
fai, | kuriuos (eina ir mūsų 
spauda, kyla automatiškai, jau 
anksčiau priėmus tuo reikalu 
įstatymą,''Atitinkamose sfero- 

'<~SB_viešai kalbama jog tų ta
rifų kėlimas yra ne kas kita, 
kaip mažosios spaudos žlugdy
mas, nes toji spauda savo kli- 
jentams pristatoma paštu, kai 
tuo tarpu didieji komerciniai 
laikraščiai išnešiojami po na
mus aplenkiant paštą.

• PREZIDENTAS JOHNSO
NAS, karingai nusiteikęs prieš 
savo oponentus respublikonų par
tijoje, kalbėdamas AFL - CIO 
konvencijoje išvadino juos 
"mediniais kareiviais", bandan
čiais užblokuoti naujų {statymų 
išleidimą. Kalbant apie karą 
Vietname, prezidentas pareiškė 
nepasiduosiąs spaudimams ir 
nusiskundimams tų, kurie nau
dojasi tik asmeniškais intere
sais. Tęsdamas karą, jis siek
siąs taikos, neatsižvelgiant I sta
tistikas ir artėjančius rinkimus. 
Esą, lengviau moralizuoti pla
katais, galvojant, kad tuo sustab
dysi karo eigą. Botų geriau,kad 
visi tie plakatų ir demonstraci
jų "didvyriai*pasiūlytų {manomą 
sprendimą.

• SENATORIUS CHARLES 
PERCY su žmona lankydama
sis Vietname, pakliuvo { komu
nistų artilerijos ugnį ir vos iš
vengė didesnės nelaimės. Tai 
atsitiko Cambodijos pasienyje 
jam aplankant neseniai komunis 
tų išdegintą Vietnamo kalnie
čių kaimą.

• NATO vadovybė pakeitė Eu
ropos gynybos strategiją, atsi
sakant Dulles pravesto "massi- 
ve nuclear retaliation" (masinio 
atominio keršto) principo ir per
einant I gynimosi strategiją. Už
puolimui prasidėjus, bus gina
masi konvencionaliais ginklais 
tol, kol paaiškės, ar užpuolikas 
siekia tik lokalinio konflikto ar 
pasaulinio karo. Tik pastaruoju 
atveju botų imtasi visų priemo
nių, taigi, ir atominių ginklų, 
priešui atmušti.

• KANADOJE bręsta kova tarp 
angliškai ir prancūziškai kal
bančiųjų. Šimtmeti išsilaikiusi 
konfederaciją gali suskilti, 
prancūzų kilmės kanadiečiams 
reikalaujant savarankiškumo. 
Artimoje ateityje išsispręs klau
simas, ar bus dvi Kanados, ar 
viena dvikalbė. Provincijų 
premjerų konferencija nutarė 
reikalauti pakeitimų konstitu
cijoje, tačiau prancūziškos kil
mės intelektualai pasisakė už 
atskirą valstybę.

MEŠKAUSKAS

konų naudai prezidenti
niuose rinkimuose, jie 
yra pasiryžę turėti dau
giau įtakos į respubliko
nų konvenciją, kuri turi 
nominuoti kandidatą į 
prezidentus, negu bet 
kada anksčiau. (1964 m. 
konvencijoje gubernato
rių įtaka buvo palyginti 
maža.)

Atrodo, kad šiuo metu 
gubernatoriai turi savų 
simpatijų vienam ar ki
tam galimam kandidatui 
į prezidentus, tačiau kol 
kas sutarė susilaikyti 
nuo per griežto pasisa
kymo vieno ar kito kan
didato naudai ar nenau
dai.

Kas daugiau ar ma
žiau populiarus galimų 
kandidatų tarpe, iš da
lies paaiškės per pir
minius rinkimus, nors 
dar nėra tikra, kad tas, 
kas tuos rinkimus lai
mės, bus ir kandidatas. 
Kandidatą išrenkaparti- 
jos konvencija, kuri ga
li ir nepaisyti pirminių 
rinkimų rezultatų, ypač 
tuo atveju, kada per pir
mą balsavimą kandida
tas dar nenuominuoja- 
mas. Todėl nepaisant to, 
kaip gerai R. Nixonas 
nepasirodytų per pirmi
nius rinkimus, jis gali 
negauti nominacijos, ku
ri eventualiai galėtų ati
tekti gub. Rockefelle- 
riui. Iš kitos pusės, jei 
R. Nixonas ar guberna
torius Romney pirmi
niuose rinkimuose pasi
rodytų blogai, jų galimy
bės gauti nominaciją bū
tų visai pranykę.

Aplamai imant, res
publikonų partijoje šiuo 
metu vyrauja visuotina 
pažiūra, kad išstatant 
kandidatą, visų pirma 
turi būti klausiama: ar 
jis gali laimėti? O tai 
reiškia, kad mažiau gal 
vojama apie ideologiją, 
kaip praktišką politi
ką.

Reikia atsiminti, kadį 
prezidentus kaip trečias 

kandidatas žada kandida
tuoti ir buv. Alabamos 
gubernatorius Wallace 
ir jis nuo respublikonų 
kandidato atitrauks dalį 
konservatyviai nusiteiku
sių rinkikų. Iš tos pusės 
stebint, respublikonų 
kandidatas turi būti dau
giau patrauklus šiauri
nių valstybių gyvento
jams, kurie yra laikomi 
daugiau pažangūs ir libe
ralūs. Nixono staigus pa
reiškimas, kad Ameri
kai gresia pilietinis — 
baltųjų ir juodųjų — ka
ras, tai labai gražiai pa
demonstruoja.

Žinia, toks pareiški
mas leido vicepreziden
tui H.H. Humphrey at
sikirsti per sekmadienio 
televizijos programą Is- 
sues and Answers, kad 
dabartinė administraci
ja, nors ir netiki, kad 
galėtų kilti vidaus karas, 
yra pasiryžusi daryti vis
ką, kad įtempimą suma
žinti, tačiau didžiausią 
kliūtį čia sudaro respu
blikonų atstovai kongre
se, kurie bando apkarpy
ti visas tam reikalui nu
matytas išlaidas! Tas 
epizodas rodo, kad vi
daus politikos srityje 
principinis skirtumas 
tarp abiejų partijų ne
bus perdaug ryškus. Res
publikonai galės aiškin
ti, kad socialinės refor
mos buvo blogai prave
damos, tačiau negalės 
sakyti, kad jos nereika
lingos. Jie tik galės rei
kalauti daugiau teisės at 
skirom valstybėm, skirs 
tant pašalpas iš federa
linio iždo.

Užsienio politikos sri
tyje respublikonai galės 
prikišti Vietnamo karo 
vedimo būdą, tačiau ir 
čia jie neturės perdaug 
laisvės, nes prieš tą ka
rą iš viso triukšmą ke
lia patys demokratai. 
Apie senatorių Eugene 
McCarthy buriasi visa 
kairioji opozicija prieš 
tą karą. Neatrodo tačiau 
kad ji turėtų labai dide
lio pasisekimo. Kaip 
daug kartų čia minėjom, 
to karo priešininkai ne
turi jokios alternatyvos, 
išskyrus kapituliaciją, o

(Nukelta į 2 psl.)

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS naujoji valdyba. Stovi iš kairės: sekretorius Alfonsas Nakas, 
vicepirmininkas Antanas Gintneris, pirmininkas Vytautas Alantas, iždininkas Vladas Selenis ir vykd. 
vicepirmininkas Vladas Mingėla.

JUBILIEJINIS LIETUVIŲ MOTERŲ
MINĖJIMAS NEW YORKE

prisiminti visas per 
60—tį metų į amžiny- 
iškeliavusias pirmo- 
suvažiavimo dalyves 
vėlesnes jų pradėto

Lietuvių Katalikių 
Moterų Organizacija ir 
Lietuvių Moterų Klubų 
Federacija š.m. gruo
džio 3 d., Carnegie En- 
dowment salėje New Yor. 
ke iškimingai paminė
jo 60 metų sukaktį nuo 
pirmojo mūsų moterų su
važiavimo, įvykusio 1907 
m. Kaune.

Minėjimą atidarė 
LMKF pirmininkė Vin
cė Jonuškaitė-Leskaitie- 
nė, supažindindama su 
šio minėjimo tikslu ir 
pakviesdama tylos minu
te 
tą 
bę 
jo 
ir 
bendro tautinio darbo tę
sėjas.

Sveikinimo žodį tarė 
Lietuvių Katalikių Mote
rų Organizacijų Pasau
linės Sąjungos pirminin
kė Magdelena Galdikie
nė, kuri buvo ir viena iš 
organizatorių 1937 m. 
gruodžio 10-12 d. Kaune 
minint 30 metų sukaktį 
nuo to 1—jo suvažiavimo.
M. Galdikienei, kaip nu
sipelniusiai lietuvių ka
talikių moterų veikėjai, 
nepriklausomos Lietu
vos 1—jo seimo atstovei, 
Eglė Žilionytė, pasipuo
šusi tautiniais drabu
žiais prisegė gėlių 
puokštę.

Žodžiu sveikino Vliko 
pirmininko pareigas ei
nąs vicep. J. Audėnas, 
pažymėjęs, jog malonu

EMILIJA ČEKIENĖ

matyti, kad šios dvi ak
tyviausios moterų or
ganizacijos sudarė dar
nią simfoniją siekiant 
bendro tikslo.

Anos moterys, — sa
kė jis, — atvyko iš rū
tų darželių, iš Lietuvos 
laukų, o šiandien, po 60 
metų minėjimas vyksta 
ne tėvynėj, o tolimame 
svetimame, bet laisvės 
ir demokratijos krašte, 
kai tuo tarpu tėvynėj li
kusi li. tuvė yra prista
tyta prie sunkių staty
bos, plentų tiesimo ir ki
tų darbų. Ji negali net 
savo vaikų laisvai auk
lėti. Tiek čia, tiek ten 
lietuvė moteris turi at
likti sunkius uždavinius.

LB New Yorko Apy
gardos pirm. A. Vakse- 
lis sveikindamas pabrė 
žė, kad visa lietuvių mo 
terų veikla būtų kreipia
ma į vaikų auklėjimą lie
tuviškoj dvasioj.

Žodžiu sveikino latvių 
ir esčių moterų org-jų 
atstovės.

Eglė Žilionytė paskai
tė raštu gautus sveiki
nimus iš p. Kajeckie- 
nės, Generalinio Konsu
lo A. Simučio su ponia, 
prel. J. Balkūno, Putna- 
mo seselių vienuolių, 
Pabaltijo Moterų Tary
bos pirm. G. Žilionie- 
nės, Philadelphijos Klu
bo pirm, solistės J. Au - 
gaitytės, Bostono klubo 
pirm. p. Galinienės ir
k. Ponia V. Lozoraitienė 
iš Romos, buvusi taip 
pat viena iš iniciatorių 
minint 1-jį’ suvažiavimą 
prieš 30 metų Kaune, at
siuntė savo sveikinimą. 
Be to, sveikino raštu dr. 
V. Tumėnienė.

N. Umbrazaitė paskai
tė anglų kalba gautus 
sveikinimus, kurių tar
pe buvo ir tarptautinės 
moterų organizacijos 
GFVvC prezidentės po
nios Pearce.
Pagrindinės’ kalbėto

jos buvo Aldona Nasvy- 
tytė-AugustinaviČienė ir 
dr. Aldona Šlepetytė- 
Janačienė, iš kurių pir
moji gyvai ir nuosekliai 
apibūdino lietuvės mo
ters kelią Lietuvos gyve
nime. Tarp kitko ji kal
bėjo:

— Jeigu mes turėtu

me mūsų senovės kultū
ros istoriją, tai daug dau- 
giau žinotume apie lietu
vę moterį ir jos didį įna
šą į mūsų tautos kultū
rą. O dabar apie lietu
vės buitį mums kalba dau
giausia tautosaka, liau
dies dainos, patarlės ir 
kt.

Minint 1907 m. 1-jį lie
tuvių moterų organizuo
tą apsijungimą, tenka 
pažymėti, kad jų tuome
tiniai rūpesčiai buvo 
šiek tiek skirtingi nuo 
dabartinių mūsų siekių. 
Jos tada daugiai: šia 
svarstė ne specifinius 
moterų uždavinius, bet 
visuotinus lietuvių tau
tos reikalus. Suvažiavi
me svarstytus klausi
mus, iškilusias proble
mas mūsų moterys sten
gėsi įgyvendinti ir joms 
tai sėkmingai vyko. Lie
tuvės nuo 1907 metų 
bendromis jėgomis pra
dėjo daug aktyviau tal
kinti Lietuvos atgimimo 
skleidėjams visose tau
tos gyvenimo srityse,vė
liau dar aktyviau įsijun
gė į Lietuvos atkūri
mo darbą ir turėdamos 
lygias teises mūsų mo
terys visuomet stovėjo 
savo tautos laisvės sar
gyboje.

Vėliau, — kalbėjo pre 
legentė, — lietuvės pa
teko įdu pasauliu: vienos 
liko krašte, kitos į trem 
tį iškeliavo. Ir vienos ir 
kitos ant savo pečių iš
nešė sunkų likimo už
dėtą bandymą. Dabar 
mes apie okupuotą Lie
tuvą maža težinome, bet 
kada nors istorija kal
bės, kad lietuvė moteris 
naudojo visas savo gud
rybes, visas jėgas ir 
sugebėjimus ir tautos jai 
skirtas pareigas suma
niai atliko. Visuose kon
tinentuose gyvenančios 
lietuvės moterys turi 
būti didelės asmenybės.

Dabar šalia motinos 
atsistoja duktė ir ji yra 
jau kitokia, skirtingoj ap
linkoj augusi ir kitokią 
mokyklą baigusi. Dabar
tinės kartos mergaitės 
labiau nei bet kada nori 
ištekėti, bet ištekėjusios 
nesijaučia laimingos, 
namie su vaikais užda
rytos nuobodžiauja. 
Mums būti su vaikais

(Nukelta į 2 psl.)
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PALIKIMAI IR TESTAMENTAI
Okupavę Lietuvą ir 

apiplėšę jos gyvento
jus okupantai dar tuo ne
sitenkina — jie uoliai 
siekia užgrobti paliki
mus, kurie turėtų tekti 
okupuotos Lietuvos gy
ventojams iš Amerikoje 
ir kitose laisvojo pa
saulio šalyse mirusiųjų 
giminaičių.

Jei anksčiau vien tik 
senosios kartos emigran
tų palikimai sudarė pro
blemą Lietuvos konsu
lams Amerikoje, tai 
dabar vis daugiau atsi
randa palikimų ir tų, ku
rie okupacijos pasėkoje 
yra atsidūrę laisvojo pa
saulio šalyse.

Pati didžiausia prie
žastis, kuri okupantams 
sudaro geras sąlygas 
tiesti nagus į lietuvių 
palikimus, atsiranda 
tais atvejais, kai miru
sysis nepalieka testa
mento, arba palieka blo 
gai surašytą testamentą. 
Okupacijos pasėkoje su
sidariusiose sąlygose 
net ir nedažnas advoka
tas orientuojasi, kaip tęs 
tamentas turėtų būti su
rašytas, kad mirusiojo 
didžiąja turto dalimi pa 
sinaudotų okupuotoje 
Lietuvoje likę artimie
ji, bet ne okupantai.

Baigiant Lietuvos gy. 
ventojų interesus pasta-

Yorke baigia ruošti in
formacijas apie tai kaip 
apsaugoti palikimus nuo 
pakliuvimo į okupantų 
rankas. Šių informaci
jų pageidaujantieji malo - 
nėkite rašyti:

Consulate General of 
Lithuania, 41 West 
82nd Street, New 
York, N.Y. 10024.

Vi-

ap- 
iš-

RINKIMINE 
RUOŠA• ••

(Atkelta iš 1 psl.) 
jos tiesiogiai jie pasiū
lyti nedrįsta.

Per sekmadienio tele
vizijos programą ’Face 
the Nation’ senatorius 
McCarthy davė supras
ti, kad jo planas būtų ati
traukti Amerikos kariuo
menę iš tų Vietnamo da
lių, kurias sunku apgin
ti dėl geografinių prie
žasčių ar dėl neaiškaus 
gyventojų nusistatymo. 
Gynimas tik tų vietų, ku
rias dėl gyventojų aiš
kaus nusiteikimo būtų ne
sunku išlaikyti, duotų 
progos karo išsiplėtimą 
sumažinti. Toks gyni
mas kaštuotų gal kokius 
7 bilijonus dolerių į me
tus, kas būtų visai pa
kenčiama, tuo tarpu da
bar išleidžiami 30 bili
jonų dolerių neleidžia 
kraštui išspręsti savo 
socialinių-rasinių prob
lemų.

Silpniausia vieta šia
me pasiūlyme yra klau
simas, o kas bus, jei 
komunistai, padrąsinti 
tokiu planu, sustiprins, 
savo spaudimą į tas ame 
rikiečių norimas ginti 
vietas ir į tas, kur jie 
dar turi galimybių, pa
vyzdžiui, į kaimyninį 
Thailandą? Atsakymas į 
tai gali būti vienas: Ame 
rika vėl turės padidinti 
savo pastangas ir rezul 
tate jų netrukus reikės 
dar daugiau, negu dabar.

Todėl šiuo klausimu 
prezidento pozicija yra 
gana stipri. Atrodo, kad 
pats McCarthy ir jo ša
lininkai, nepravedę savo 
pažiūros demokratų kon
vencijoje, balsuos visdėl- 
to ne už respublikoną, 
bet tą patį Johnsoną, ku
riam konkurentas bus 
Nixonas arba Rockefelle- 
ris. Taip, atrodo, iš nū
dienės būklės, kuri, aiš
ku, gali pasikeisti.

ruoju metu Lietuvos Ge
neraliniam Konsului 
New Yorke Anicetui Si
mučiui teko dalyvauti ke
liose palikimų bylose. 
Lapkričio 29 d. turėjo 
skubiai vykt į Hartford, 
Conn., kur visą dieną 
praleido teisme, o jau 
sekančią dieną turėjo 
skrist net į Floridą. 
sur ta pati istorija 
Lietuvos okupantai, 
sirūpinę iš įpėdinių
gautais įgaliojimais ban
do palikimus išgauti įkar
tu siekdami įteisinti ir 
Lietuvos okupaciją.

Okupantus atstovau
jančių advokatų kišimosi 
į lietuvių palikimus būtų 
galima išvengti, jei tuo 
būtų pasirūpinta iš anks
to. Daugelis teismų ži
no, kad palikimų negali
ma perduoti okupantų in
teresus atstovaujan
tiems advokatams, nes 
įpėdiniams išmokama be
verčiais rubliais. Apsau
gojimui įpėdinių Massa- 
chusetts, Connecticut ir 
kaikurios kitos valsti
jos yra išleidusios spe
cialius įstatymus, kurie 
leidžia palikimus per
vesti daiktais, t.y., siunti
niais. Įpėdinių interesų 
apsaugojimui New Yorko 
valstija iš viso neleidžia 
pervesti palikimų į kraš
tus esančius anoj pusėj 
geležinės uždangos. Kas 
atsitinka su palikimu, 
kai jis patenka į okupan
tų interesus atstovaujan
čių advokatų rankas ma
tosi kad ir iš tokio pa
vyzdžio. Prieš porą me
tų vienoje palikimo bylo* 
je administratorius per
davė keliais atvejais so
vietų interesus atstovau
jančiam advokatui po 250 
dol. pervesti okupuotoj 
Lietuvoj gyvenantiems 
įpėdiniams. Iš gautų laiš
kų matosi, kad už kiekvie
nus 250 dol. įpėdiniams 
Lietuvoje buvo išmoka
ma tik po 149 rublius ir 
30 kap.

Susitaręs su savo ad
vokatais Lietuvos Gene
ralinis Konsulatas New

Jubiliejinis 
minėjimas...

(Atkelta iš 1 psl.) 
savo šeimoje buvo ma
lonumas, meilė, pašiau' 
kojimas. Ir tai vyksta 
todėl, kad ji kratosi mo
teriškumo, visais atve
jais stengiasi pasivyti 
vyrus. Šeimoje ji niekad 
nesijaus vieniša ir ne
laiminga, jei nenustos 
moterystės, skirtingu
mo nuo vyrų.

Aplamai, prelegentė 
reiškė daug vilčių lie
tuviškam jaunimui.

Dr. A. Šlepetytė-Jan- 
čienė nušvietė pasaulio 
moters ir lietuvės mo
ters socialinę padėtį įvai
riais laikotarpiais. Ji 
statistiniais daviniais pa
vaizdavo moterų kovas 
už teises įvairiuose 
kraštuose.

— Moters prigimtis 
yra kūrybinė, todėl ji pa
statyta fabrikuose tar
tum nepakeičiamas daik
tas, mašinos dalis, be sa 
vo profesijos, be kūrybin
gumo, be plėtimo hori
zontų yra nužmoginama, 
— užakcentavo kalbėto
ja. Ji pažymėjo, kad 
Jungtinėse Tautose da
lyvauja 24 moterų tarp
tautinės org-jos, sekda
mos pasaulio įvykių eigą 
ir, progai pasitaikius,pa. 
teikiančios moterų rei
kalavimus bei pageida
vimus.

Be to, dr. A. Šlepe- 
tytė pranešė apie pra
eitą rudenį įvykusį pa
saulio katalikių moterų 
kongresą Romoje. Pas
kaitą užbaigė nušviesda
ma lietuvės moters ke-

Lietuvos Saulių S-gos naujoji centro valdyba. Sėdi iš kairės: A. Gintneris, kun. J. Borevičius, pirm. 
V. Išganaitis, gen. K. Musteikis ir P. Petrušaitis. Stovi: S. Bernatavičius, V. Bilitavičius, M. Maksvy
tis, J. Grybauskas, inž. V. Galvydis ir K. Žilėnas. . V. Noreikos nuotrauka

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
1967 M.

Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje 
artėjančių Švenčių proga kiekvienas lengvai tai galime 
padaryti pasinaudojant BALTIC STORES patarnavimu ir 
pasiunčiant jiems dovanų siuntinėlį.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujama siun
tinuką iš BALTIC STORES kainoraščio arba užsakyti 
jam patinkamą jau paruoštą siuntinį. Žemiau išvardiname 
kelis, kurie yra labai praktiški ir ten laukiami.

MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1967.
Itališkas nailoninis lietpaltis, 3 jardai vilnonės kostiu

minės medžiagos. 1 labai geros rūšies megstukas. 2 p. vil
nonių arba nailoninių kojinių, 1 kompliktas vilnonių arba 
nailoninių apatinių rūbų, 1 p. odinių pirštinių. 1 vilnonė 
gėlėta skarelė, vilnonei suknelei medžiaga. 1 dėžė šokolado. 
$75.00.

VYRIŠKAS KALĖDINIS 1967.
3^4 jardo puikios vilnonės kostiuminės medžiagos, 1 

itališkas nailoninis lietpaltis, 1 nailoniniai marškiniai, 2 p. 
vilnonių arba nailoninių kojinių, 1 p. odinių pirštinių, 20 
cigarečių, 3 jardai vilnonės aukštos rūšies paltui medžiagos. 
$75.00.

Jungtinis siuntinys šių abiejų siuntinių kainuoja tik 
$140.00.

MAISTO 1967.
3 sv. taukų, % sv. arbatos, sv. geriamo šokolado. ’-£• 

sv ‘kakavos, 2 sv. ryžių. 3 sv. geriausios rūšies miltų, 1 
dėžutė nescafe, 1 sv. maišytų saldainių, 1 sv. razinkų, 1 
jsv. cukraus, *4 sv. pipirų ir *4 sv. lauro lapų. $30.00.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND. 
TELEF. SHO 8734.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garan
tuotas ir greitas siuntinių pristatymas.

1

llą nuo senų laikų iki da
bar, išreikšdama pagar
bą lietuvei motinai Sibi
ro tremtyje, pavergto
je tėvynėje ir čia išei
vijoj.

Abi prelegentės pa
traukė klausytojų dėme
sį. Viena kalbėjo į pro
tą, kita į jausmus ir šir
dį, todėl viena kitą pa
pildė ir publikai nenu
sibodo.

Irena Veblaitienė me
niškai paskaitė iš anų 
laikų mūsų moterų 1—jo 
suvažiavimo dalyvių raš
tų. Visoms programos 
dalyvėms buvo įteikta gė
lių.

Minėjime dalyvavo iš 
Brazilijos atvykusi vieš
nia, rašytojos Didžiulie- 
nės-Žmonos anūkė Ha
lina Mošinskienė, žino
ma lietuvių spaudos bend
radarbė, o iš Bostono ad 
vokatė Shalnienė.

Pasiųstas sveikini
mas adv. Birutei Novic- 
kienei, lietuvių moterų 
nepailstamai darbuoto
jai nuo pat jaunų dienų, 
kuri ruošiant 30-ties me
tų minėjimą 1937 m. Kau
ne buvo organizaciniam 
komitete, o dabar jau ei
lę metų, nors ligos pri
spausta, bet aktyviai se
ka lietuvių moterų judė
jimą ir, kiek jėgos lei
džia, toje veikloje daly
vauja.

Minėjimui vadovavo 
jaunosios kartos atstovė 
I. Zandanavičiutė, tauti
niais drabužiais pasipuo ■ 
šusi dalyvavo taip pat jau
nosios kartos atstovė R. 
Noreikaitė. Tai busimo
sios mūsų reprezentan- 
tės. Gaila, kad jų nedide
lis skaičius.

Reikia džiaugtis, kad 
New Yorko lietuvės mo
terys jau antrą kartą su
sirinko kartu bendromis 
jėgomis paminėti, svars
tyti, iškelti bei spręsti 
savo tautinius reikalus.

Po programos buvo ka
vutė su moterų paruoš
tais užkandžiais.

HELI’ TVANTEI) MALĖ

DESIGNERS
DETAILERS- 

CHECKERS
Automation
Die Cast Dies
Press Weld Electrodes 
Body Fixtures and Gauge« 
Sheet Metai Dies

Overtime and Benefite

SPECIAL ENGINEERING
7930 Wyoming 834-8700 

14225 Michigan, Dearborn
(133-137'

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

WILSON and CO. 
INSURANCE

ALL KINDS OF INSURANCE 
11800 Shaker Blvd. Call WY 1-5800

GREETINGS and BEST W1SHES 
A. B. C. AUTO PARTS & 
WRECKING COMPANY

SPECIAL1ZING IN LATE MODEL FORDS 
3920 Valley Road Call 661-3015

GREETINGS and BEST IVISHES ___

MULEE BODY, INC.
E-Z TERMS — INSURANCE WORK

REPAIRING — PAINTING 
COLOR MATCHING

JIM MULEE owner
621 E. 152 St. 761-0880

GREETINGS and BESI WISHES

THOMAS J. UNIK CO.
INSURANCE

ANY KIND ANYWHERE

815 ERIESIDE 861-0200

GREETINGS and BEST WISHES

USHER WASTE OIL SERVICE

2 2 05 West 3 rd St. TO 1-19 07
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NUOŠALY ATSIDŪRUSI 
BENDRUOMENĖ

LB Švietimo Tarybos pirm. J. Kavaliūnas sa
vo pranešime švietimo reikalais užsiminė ir apie 
organizavimą prie lietuviškųjų mokyklų to jaunimo, 
kurio auklėjimas ir švietimas vyksta vien tik ame
rikoniškoje atmosferoje. Tai taip vadinamieji lie
tuvių kilmės, bet jau trečiosios ar ketvirtosios kar
tos tėvų vaikai. Šitoji užuomina nėra nauja, nes 
tuo reikalu savo laiku susidomėjimas buvo paste
bėtas. Jis buvo pastebėtas Clevelande lietuviška
jai mokyklai tada vadovaujant Juozui Stempužiui. 
Bet tam reikalui pristigo kvapo, kaip jo pristigs 
ir dabar, neturint programos ir tam darbui pasi
šventusių rankų.

Bet toji mintis ir pastaba apie lietuviškos 
kilmės žmones veda dar toliau. Ypatingai išklausius 
mūsų bendruomenės vadovų sumanymus, didžiuo
sius projektus ir tikslus. Tikslus kurie didžiąja da
limi prasideda ir baigiasi lietuviškoje Chicagoje, 
su visomis jos lietuviškojo gyvenimo nuotaiko
mis, konfliktais, bičiulystėmis ir skaitlinėmis... 
Čia pat tenka atsiprašyti ir Chicagos apygardos, 
jos vadovybės ir jos reikalų gynėjo Ingaunio, kad 
nukrypsime į kitas apygardas, į kitas nuošalines 
parapijas, kuriose tiek vadovybių nėra, ir kuriose 
pasigendama tų įvairių mūsų veiklos sričių veikė
jų didesnio dėmesio.

Tai ne vien tik užmirštieji lietuviškieji Penn- 
sylvanijos kloniai ir kalvos, bet ir tos mažesnės 
lietuviškosios kolonijos, kuriose reiškiasi nefal
sifikuota ir partijų nesuskaldyta lietuvybė, bet rei
kalingos didesnio dėmesio ir talkos mūsų centri
nių organu, kultūrinėje veikloje besireiškiančių or
ganizacijų.

s----- *Sk“ubu jau dabar pastebėti, kad šia proga nesie
kiama kam nors priekaištauti, kam nors užmeti
mus daryti. Puikiai žinome visi, jog į centrinius 
bendruomenės organus sutikę eiti ir dirbti žmo
nės yra surišti su vieta ir savo pragyvenimo sąly
gomis. Todėl ir negalime reikalauti, kad jie visur 
būtų, viską matytų, viskuo vienodai rūpintųsi. Kaž 
kaip vis "natūraliai” ir išpuola lietuviškajai Chi- 
cagai toji garbė ir pareiga ruošti didžiąsias šven
tes, didžiąsias operas, didžiuosius minėjimus. 
Siauresniu, bet kartu teritoriniai platesniu mastu 
išsiplėsti, savo laimėjimus parodyti, daugiau lie
tuviškojo jausmo ir širdies parodyti, galėtų tie 
vienetai, kurie savo sąstatu ir lankstumu greičiau 
pajudėtų ten, kur mes per anksti skaitome tą jaus
mą lietuvybei mirusiu. Lietuviškoji bvla daug kur 
sulauktų didesnio dėmesio, net ir Wąshingtone, jei, 
ten ALi delegacijas lydėtų ne vien Chicagos lie
tuviu ”250.000 votes”. bet ir iš tu vietovių, kuriose~ 
rlnkTmlf'iiielu balšūl ne~mažiau turi reikšmės, kad 
ir proporcingai mažesniu_nuliu skaičiumiZ

Lietuviškoji širdis plaka ne vien tose bendruo
menės apylinkėse, kurios vienos valdybos kadenci
jos metu įsisteigė ir numirė, bet ir tose, kuriose 
centrinių valdybų atstovai nebuvo nei kojos įžengę. 
Apie tas apylinkes kalbame, apie tas teritorijas 
galvojame. O galvojame todėl, kad teritorinis veik
los orbitos susiaurėjimas veda į provincializmą, į 
galvosenos susiaurėjimą, į didžiųjų mūsų uždavi
nių įvykdymo galimybių apkarpymą. Todėl ir galvo
jame, kad centriniuose organuose reikėtų daugiau 
pagalvoti apie koordinacinius veiksmus, bet ne apie 
kėdžių kokiam nors parengimui sustatymą.

KELI ŽODŽIAI 
NELAISVAI "LAISVEI”

Prieš keletą dienų Brook- 
Jyno "Laisvė” savo įvairių 
žinių apžvalgoje malonėjo 
užsipulti ir mane. Esą aš, 
būvodamas ir lankydamas

The Lithuanian Newapaper 

Eatabliahed 1915

Montrealyje Pasaulinę Pa
rodą, daug dalykų matęs ir 
radęs, ir viską plačiai ap
rašęs "Dirvoje”, tačiau vie
no dalyko ten neradęs ir 
nematęs — tai Lietuvos. Ir 
čia pat "Laisvė” klausia: 
"Kodėl?” — Atsakymas la
bai paprastas: todėl, kad 
Montrealio EXPO Lietuvos 
paviljono nebuvo, tai kaip 
aš jį galėjau rasti? Esu 
100' < tikras, kad ir "Lais
vės” bendradarbis, jei jis 
toje parodoje lankėsi, jos 
taip pat nerado. Greičiau
sia, kad jis Lietuvos ir lie
tuvių ieškojo paviljone, ant 
kurio sienų žvilgėjo milži
niškų raidžių kombinacija 
— USSR. Bet ar tai Lietu
va? Su tokiu pat pasiseki
mu galėjo lietuvių rasti ir

DIRVA

Detroite gyveną Baltijos tautų atstovai gruodžio 4 d. buvo priimti Michigano gubernatoriaus George 
Romney, respublikonų kandidato | Prezidentus 1968 m. Pabaltiečiai susirūpino gubernatoriaus artė
jančia kelione j Rusiją ir čia proga priminė gubernatoriui Lietuvos, Latvijos ir Estijos dabartinę padė
ti ir prašė gubernatorių, kad jis iškeltų Pabaltijos kraštų laisvės klausimą diskutuojant {vairias pa
saulines problemas su Sov. S-gos vyriausybės atstovais, šia proga buvo gubernatoriaus prašyta pa
sirūpinti sumažinimu muito siunčiamiems siuntiniams ) Pabaltijo kraštus. Gubernatorius delegacijai 
užtikrino, kad jis Pabaltijo kraštuose nesilankys, o būdamas savo viešnagėje kovos už laisvę ir jos 
idėją.

Nuotraukoje iŠ kairės: A. Deksnis, D. Rudzitis, V. Ruseckas, gubernatorius George Romney, Algis 
Zaparackas, S. Rudzitis ir 1. Heinaru.

Ar kova už Lietuvos 
laisvę yra politika?
šis klausimas kyla stebė

jus gruodžio 9-10 d.d. įvy
kusius JAV LB Tarybos se
sijos posėdžius.

Dėl JAV-bėse buvusios 
mūsų organizacinės struk
tūros . LB kūrimosi metu, 
LB sutarė riboti savo veik
los apimtį nepolitinėmis 
sritimis, nes politinėje sri
tyje jau veikė ir vadovavo 
Amerikos Lietuvių Taryba. 
Tokis LB veiklos susiauri
nimas atsitiko dėl JAV LB 
kūrėjų sutikimo nesikry- 
žiuoti su stiprios ir gerai 
veikiančios ALT veikla, 
nors Lietuvių Chartoje, nu
sakančioje LB tikslus, ko
va už Lietuvos laisvės at
statymą yra didysis LB už
davinys, prasikišęs virš vi
sų kitų.

Nereikia būti nei aiškia
regiu nei pranašu teigiant, 
kad pastangos lietuvybei 
išlaikyti ir lietuvišką kultū
rą tarpdinti bus neniekin-

-Kanados Ontario provinci
jos paviljone, kurių ten dir
bo net keli.

Gerbiamieji "draugai” iš 
"Laisvės”! Galite visai ne
sivaržydami mane vadinti 
s m e t onininku, stulginski- 
ninku ar net grinininku. Tai 
joks įžeidimas. Priešingai, 
man tai net garbė, nes visi 
šie asmens buvo labai gar
bingi vyrai, nepriklauso
mos Lietuvos prezidentai, 
atsisėdę į prezidento kėdę 
ne iš kokio okupanto, rudo 
ar raudono malonės, o rink
ti pačių krašto žmonių.

A. Bernotas 

PLANINGAS TAUPYMAS TAteGKERUS D,V,DENDVS-

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 
nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.

• Metinis dividendas 4,/4^® išmokamas du kart per metus ui

TAUPYTI ŠIANDIEN!

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL 60608 
OFFICE HOURS. Monday. Tuesday. Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to V, Wedne«day elosed 

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS. President

gos tik su eventualaus Lie
tuvos laisvės atgavimo są
lyga. To neatsitikus, liki
mas yra aiškus: viso kas 
lietuviška palaipsnė mirtis 
— išeivijoje susiliejus su 
mus supančiomis masėmis, 
pavergtoje Tėvynėje — ru
sinimo ir valstybinio sąmo- 
moningumo išrovimo akci
jos išdavoje.

JAV LB, ištikimai laiky
damasi tokio darbo sričių 
pasidalinimo principo, visą 
dėmesį yra sukoncentravu
si į lietuvybės ir lietuviškos 
kultūros darbo barus, čia 
LB deda milžiniškų pastan
gų ir atliko daugybę pasi
didžiavimo vertų darbų. Pa
skutinių bendruomenės rin
kimų daviniai taip pat ro
do neginčijamą LB išaugi
mą į didžiausią ir pajėgiau
sią laisvųjų lietuvių organi
zaciją.

Betgi, minėtas JAV LB, 
ir kažkodėl PLB, susisiau- 
rinimas rodo rimto dėmesio 
reikalaujančius simptomus. 
Tie simptomai — tai labai 
menkas ar, greičiau, veik 
visai neegzistuojąs dėme
sys kovos už Lietuvos lais
vės atgavimą stiprinimui.

★
Štai, ką tik praėjusios 

JAV LB Tarybos sesijos 
dienotvarkėje visai nebuvo 
įtrauktas laisvės kovos rei
kalų nagrinėjimas, nežiū
rint to, kad 1968 m. yra 
skelbti Laisvės Kovos me
tais. Vienintelis tam reika
lui giminingas punktas, bū
tent, 50-sios Nepriklauso
mybes atstatymo sukakties 
minėjimo sugestijos, buvo 
nukištos į dienotvarkės pa

baigą. čia buvo pasitenkin
ta raštiško pranešimo per
skaitymu — jokių sugesti
jų ar diskusijų tuo reikalu 
nebuvo. O apie tokį mažos 
reikšmės reikalą, kaip dele
gatų į PLB Seimo siuntimo 
procedūrą. buvo ginčytasi 
pusantros valandos.

Sesijai pateiktų rezoliuci
jų projekte vėl visiškai ne
buvo užakcentuotas kovos 
už laisvę momentas, pasi
tenkinant tik paraginimu 
prisidėti prie 50 metų su
kakties minėjimų. Keistai 
nuskambėjo, dar nei disku
sijų dėl labai jau anemiš
kų rezoliucijos keturių punk
tų nebuvus, PLB valdybos 
vicepirmininko baigiamo
sios pastabos, kuriose buvo 
peršama pateiktąją rezoliu
ciją laikyti JAV LB kelro
džiu ateinantiems trims 
metams. Tik keliems 
(trims) tarybos nariams 
griežtai pasipriešinus, į re
zoliuciją tapo įtrauktas Lie
tuvos okupaciją pasmerkiąs 
ir kovą už laisvę pabrėžiąs 
punktas.

★
Ryšium su Bendruomenės 

augimu tenka pastebėti 
kartu augančias ir jos cent
rinių organų ambicijas. LB 
tikrai yra tapusi pirmuoju 
smuiku su daviniais tapti ir 
dirigentu. Bet su tuo augi
mu kartu auga ir bendruo
menės istorinė atsakomy
bė; turime būti besąlyginiai 
kovojanti bendruomenė su 
veidu tik į visiškai laisvą ir 
visiškai Nepriklausomą Lie 
tuvą. Kova už Lietuvos lais
vę nėra plačia prasme nei 
politika nei vienos ar kitos 
institucijos reikalas. Tai 
pirmutinė, pagrindinė, šven
toji mūsų pareiga ir mūsų 
emigracinio gyvenimo pras
mė. Tik tokia, be jokių su
siaurinimų, ji turi būti ir 
Bendruomenei.

Jaunutis P. Nasvytis

Nr. 135 — 3

MINTYS IR 
ŽVILGSNIAI

Fondų turime viso
kiausių. Tą gerai žino ir 
Dirvos ir Naujienų skai
tytojai. Kai tuo reikalu 
buvo pacituotos Naujienų 
vedamojo mintys ir var
dais išvadinti Naujienų 
puolamieji, atsakant Dir
vai lapkričio 6 ten pat 
vėl puolamas Jungtinis 
Fondas tokiais žodžiais: 
''Naujienos nurodė, kad 
yra žmonių, zujančių po 
didesnes lietuvių kolo
nijas ir kurstančių ge
rus patriotus nesiųsti pi
nigų Alto iždan. Jie kurs
to žmones nusikalsti ir 
ragina prie apgaulės”.

Tai va, Naujienų ter
minologija, kai kalbama 
apie žmones ir fondus, 
kurie joms nepatinka. 
Čia ir vėl tenka sutik
ti su ta Naujienų straips
nio baigimąja mintim, 
jog "Naujienose jie visuo. 
met ras daugtokiųžinių, 
kurių kitur nerado ir ne
ras...”

ATSIŲSTA 
PAMINĖTI

VLADO ŠLAITO 34 ei
lėraščiai. 44 psl. mūsų 
poeto VI. Šlaito knygą 
skoningai atspaudė ir iš
leido Juozas Kapočius,
L.E. leidėjas Pauliaus 
Jurkaus viršelis puošia 
tą už $1.50 parduodamą 
leidinį. Išleista 1967 m. 
Leidėjo adresas — 361 
W. Broadyvay, So. Bos- 
ton, Mass. 02127.

METMENYS — jauno
sios kartos kultūros žur
nalas savo 14-ju nr. jau 
pasirodė. Turinyje, ša-^^s 
11a latvių jaunųjų poetų 
kūrybos vertimų ir dai
lės darbų reprodukcijų, 
200 psl. žurnale (!) ran 
dame įdomesnių mūsų 
kūrėju recenzijas (R. 
Šilbajoris) ir latvių poka
rinės poezijos apžvalgą, 
K. Barėno novelę. "Suju 
dimas gervių kaime”, H. 
Boell apysakos vertimą 
ir jo kūrybos apžvalgą, 
rašytą R. Šliažo. Kaip 
visuomet, gyva ir aktu
ali kūrybinio ir visuome
ninio gyvenimo kronika. 
Žurnalo kaina — 2 dol. 
Išeina į metus 4. Prenu
merata metams — 7 dol. 
Administracijos adre
sas — R. Vaitys, 4726 
Russet Avė., Apt. R-109, 
Skokie, III. 60076

AR ŽINAI,
... Kad kai kuriose šei

mose Amerikoje ne tik an
troji, bet ir trečioji gene
racija gyvena vien tik iš 
pašaipu. Spaudoje rašoma, 
kad laikas toms šeimoms 
parūpinti darbą ir pastaty
ti ant savu kojų. Kitaip jos 
nežinos, kas yra savigarba 
ir iniciatyva.
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AKIMIRKOS

VANDENAI IR SMĖLIS
Santamonikiečio V.R. 

Pluko atviras laiškas 
per Dirvą (Nr* 130) dėl 
Pacifiko vasarvietės 
Santa Monikos gyveni
mo įvairumų ir vertybių 
dar neprisidėjo prie ma
no pažiūrų pakeitimo nė 
vienu jo iškeltu klausi
mu. Bet negi būtų galima 
ginčytis su tokiu maloniu 
ir komplimentų kupinu 
laišku. Sulyginęs mano 
rašomosios mašinėlės 
visuomet skubotus ir re
tai ilgiau apglostytus 
mirksnius su Amerikos 
žurnalistų Walter Lipp- 
man, Bob Considine ir 
Art Buchwald gabumais, 
pagyrimais dosnus san- 
tamonikietis, aišku, taip 
sukurstė mano nuodėmin
gą puikybę, jog nė nebega
lėčiau leistis šiaipjau į 
smulkius vietinio pobū
džio barnius. Jei tai būtų 
tiesa, nuo šiol man la
biau pritiktų domėtis tik 
kosminės vertės proble
momis.

Tačiau negaliu išken
tėti, neatsakęs norsįvie- 
ną klausimą: - kodėl vis 
tebevargstu Los Angeles 
Eagle Rock papėdėje ir 
vis nepersikeliu gyventi 
į naują mūsų maždaug 
"turtingų intelektualų 
centrą" Santa Monikoje? 
Na, tas centras gerai, jo 
intelektualai patrauklūs 
ir protarpiais vaišingi, 
ir kaip lietuviško kaimo 
aplinkoje, tai ten jų ga
na daug ir apvaliai pra- 
sikišusių. Jei intelektas 
vieno kito būtų Ir apstin 

_^gęs, tai lėkštė ant stalo 
visuomet išblizginta ir 
pilna skanių patiekalų.

Bet mes kiekvienas tu
rime irracionalią geo
grafijos vertybių gra
daciją. Kaip daugelį že
myno lygumose augusių 
žmonių, ir mane pra
džioje labai imponuoja 
vandenynas. Uoloti kran 
tai, žuvėros, gauruotos 
bangos, jų šniokštimas, 
tokia jėga, tokia begaly
bė! Gi kai tas įspūdis 
ilgainiui atbunka, pajun
ti, kad tau net labiau pa
tinka šiaipjau ežeras, 
vingiuota upė, pagaliau 
tvenkinėlis ar lengvu 
čiurlenimu murmantis 
šaltinėlis, į kurį atsi

kreipęs šypsosi mažas, 
bet jaukus nameliūkštis.

**♦

Pats nesuprantu kodėl, 
ir nieko negaliu padary
ti, bet vėlesniais laikais 
man dar labiau patikda
vo kalnai ar bent jų pa
pėdės ir už vis labiau
sia - dykuma. Tai, be 
abejo, amžiaus ir gal re
liginio nusiteikimo įta
ka. Ko toliau nuo šios 
žemės vargų ir menky
bių, ko aukščiau į dau
sas!

Na, o pats švenčiau
sias kelias, kaip tiem 
Senojo Įstatymo Rašto 
pranašam ir vėlesniem 
pustelninkam, tai susi
galvoti ir vieną dieną pa
sitraukti į dykumas. Ne
apmatomi pločiai, gau
buriai, kalnynai, smėlis 
ir smėlis, čia saulės ke
pinamas, Čia vėjų pusto
mas. Jlįsti į olą, ar už
kopti į vienišos palmės 
viršūnę, ar ant stulpo 
vien koja išstovėti sep
tyniolika metų, mąstant 
apie Dievo galybę, gyve
nimo prasmę ir valantis 
nuo žemų geidulių bei pa
sibaisėtinų nuodėmių, ku
rias tu esi pridaręs. 
Taip, kaip mėgdavo kai 
kurie Sirijos ir Egipto 
pustelninkai pirmaisiais 
krikščionybės amžiais..

Taigi, dykuma, vis ta 
pati, amžina dykuma. 
Tik mes žmonės ne am
žini, todėl kitoki vis ki
tokiom gadynėm. Ir to
dėl šiandien man labiau
siai patinka ne šiaip 
kiekviena dykuma ir kal
nų ola, bet tik - civili
zuota dykuma, civilizuo
ta ola. Žinoma, tokia idė
ja skamba kaip priešta
ravimas, kaip visiškas 
absurdas, - bet koks pa
trauklus ir gražus ab
surdas! Ir tokio absurdo 
mėgėjų bent Kaliforni
joje, Nevadoje ir Arizo
noje vis daugėja tūks
tančiais ir tūkstančiais.

Nestinga čiairpustel- 
ninkų, bet dar greičiau 
dykumose dygsta ir au
ga kaimai, miesteliai ir 
miestai. Atsiranda vilos 
su maudymosi basei
nais, "ispaniškos ado- 
bės", viešbučiai ir kar- 
čiamos ružavos. Ir taip

BRONYS RAILA

pat, jeigu ne tarp olų, 
tai bent iš uolų
nuoplėšų driekiasi su
mūryti triobesiai su "ei 
vilizuotais barais" ir net 
burlesąue programom, 
kur tu, įlindęs į vėsina
mo oro patamsių landy
nę, gali atgailėti visas 
savo nuodėmes, ojųpris- 
tigęs - įsigyti naujų, 
idant ateityje vėl būtų už 
ką atgailauti.

Ne vienas Los Angeles 
ar San Francisco kapita 
listinis siurbėlė už ke
liasdešimt ar poros šim 
tų mylių dykumose prie 
kalnų, kur tik suranda
ma kokia vandens čiurkš 
lėlė, yra prisistatydinę 
pasakiškai jaukių vilų ir 
čia gyvena, kiemuose 
įsirengę net mažą ae- 
rodromėlį. Susisiekimui 
toks siurbėlė naudoja he 
likopterį ar lėktuviuką. 
Rytą nuskrenda į savo 
įmonę ar, jei artistas, 
filmuotis į Hollywoodą, 
o vakare, it anas brolis 
iš dvylikos juodvarniais 
skraidžiusių, vėl spar
nais grįžta į savo olą, 
dar kokią įdomią viešnią 
nakčiai parsigabenda
mas. Ir ką tu jam pada
rysi!

Nevadoje, Arizonoje 
ir ypač pietinėje Kalifor. 
nijoje, kur dar apstu tik
rųjų dykumų, šiandien 
gimė nauja "dykumų ar
chitektūra" ir meniški 
žemėvaizdžio įrengi
mai, jei taip ne visai 
tiksliai galima išversti 
"landseaping" sąvoką.

Ne tik paskiri gyvena
mieji namai bei jų jun
giniai, bet ir šiaip nauji 
viešieji pastatai, krau
tuvės, moteliai ar vieš
bučiai, kavinės ir net 
gazolino stotys - ta ne
išvengiama Amerikos 
miestų biaurinimo pa
baisa — per pastarąjį 
dešimtmetį nepaprastai 
pakito ir išgražėjo. La
kios vaizduotės ir kūry
binių ambicijų architek
tai žmogui gyventi, dirb
ti ar laikui praleisti nu
braižė, o inžinieriai, sta 
liai ir mūrininkai pri
statė reto grožio, poetiš 
ko jaukumo, patogumų ir 
drąsios fantazijos namų, 
pritaikintų pietų klimato 

sąlygom, turimom vie
tos medžiagom ir pa
maiviškiem savininkų 
skoniam. Šios naujosios 
architektūros pastatų 
jau gausu senesniuose 
miestuose, bet ji ypač 
ryškiai suskamba ir at
siskleidžia dykumų ir 
kalnų aplinkoje, meke
no nestelbiama, neužsto
jama, pati virsdama vy
raujančiu atviros erd
vės akcentu.

Sunkiau su gyvo že
mėvaizdžio įdiegimu ir 
tinkamu jo išlaikymu. 
Dirva nederlinga, vis 
perdaug saulės ir saus
ros. Čia neišvengiamas 
dirbtinumas ir gal jau 
monotoniškumas. Be
veik visur tie patys ke
liolika tropikinių augalų 
krūmų ir gėlių, dažniau
sia iš kaktusinės gimi
nės, kurie atlaiko saulės 
virinimą, gali gyventi ir 
žydėti be didesnės drėg
mės ir iš žemės nerei
kalauja daug riebalo. Jei 
kas nori daugiau ir įvai
riau, tai brangiau ir kaš
tuoja. Reikia privežti ge
ros žemės, įruošti drė
kinimo sistemą, nuolat 
prižiūrėti ir išmanyti. 
Bet tada dykumoje ar 
šiaip Viešpaties užmirš
toje kalno atplaišoje ga
lima įrengti rojaus 
kampelius, amžinai ža
liuojančius, žydinčius, 
spalvom dainuojančius.

Šiandien žemėvaiz
džio įrengimai tiek toli 
nuėjo dirbtinumo krypti
mi, kad jau kai kurios 
dykumos vasarvietės 
gatvėje prie vilų pama
tysi žaliai dažytų akme
nukų ar sintetinių kili
mų "pievas" ir, žinoma, 
dirbtinius augalus, veš
liai globiančius greit pra- 
turtėjusio piliečio rezi
denciją atogrąžų rojaus 
stiliumi. Toks dirbtinis 
žemėvaizdas vistiek ga
na gražus iš tolo, bet tai 
jau baisiai "amerikoniš
kas stilius".

Daug įvairių motyvų 
žmones traukia į dyku
mas, į kalnus ar šiaip 
nuošalesnes vietas. Pa- 
sibodėjimai dideliais 
miestais, pilkom mi
niom, eismo triukšmu, 
užterštu oru, kas kai ku
riom dienom visai patei
sinama,ypač losangelie- 
čiam. Gal prisideda ir 
čia dar labiau negu kur 
kitur gyvas tas Lauki
nių Vakarų individualiz

mas, atskirumo, vienišu 
mo, nepriklausomybės 
ir avantiūros ilgesys. 
Na, ir klimato sausu
mas - svarbi aplinkybė 
visiem, kurie turi var-. 
go su artraičiais ir ki
tais visokios rūšies reu 
matizmais.

Nepatartina klysti :dy 
kurna dar nėra stebuklin
gas gydytojas, reumatiz
mo bėdų iš karto "kaip 
ranka" neatima, bet sau
sesnių gyvenimo vietų 
pasirinkimas kiekvie
nam jaučiamai padeda. 
Žinau ne vieną losange- 
lietį, bent savaitgaliais 
važiuojantį pasimaudyti 
į šiltus ar vėsesnius Mo
javę dykumos gydomuo
sius šaltinius ir pakvė
puoti "pasaulyje tyriau
siu oru". Po tokios ke
lionės jie sako visą mė
nesį jaučiasi vėl kaip 
naujai užgimę.

Perdaug propagandiš- 
kai skamba, tad tarpusa
vy bešališkai pasitarę 
gal dar tuo visiškai ir 
nepasitikėkim. Bet fak
tas, kad dėl tų ar kito
kių motyvų jau ir kai ku
rie lietuviai ima daugiau 
pamėgti dykumas. Ma
tyt, tai yra ilgesnio įpra 
timo ir įsiskonėjimo da
lykas, kaip tabakas. Ko
dėl žmonės vis rūko, 
mokslui jau baigiant įro
dyti, kad tai labai žalin
gas sveikatai įprotis? 
Kai žmonės nustos rūky

VOCATION
Sisters of Reparation of the Congregation of Mary

Generouo young girt. wiah<ng to serve God in His poor 
& friendles, are invited to join the Sra. of Reparation, 
who eonduet a home for Friendlesa Women; make home 
visitations*. work among Eaceplionai Chddren; do ca- 
techetical work; nuraing & maintain reaidencea for buai- 
neas women fc Ręst Homes for the Aged. Write: Mother 
M. Gabriai, St. Zlta’a Vilią, Monaey, N. Y. 109S2.

JOIN A CHANG1NG COMMUNITY 
fN A CHANGING CHURCH

ST. ANTHONY
Joieph F. Grlbauikat 

Eaetulive Secrefary

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

ON INVESTMENTS
Unit, of $100 00 
Dividend ChecVi 
Mailrd Ouarterly

ON BONUS SAVINGS
Units of $1,000 00 

For 3 Tears 
Oividends Paid 

Ouarterly 
or Compounded

1447 So. 49th Court
CICERO, ILLINOIS • 60450

Phone (Are* Code 312} 656-6330
HOURS-. Mon. M; Tuos., Thurs.. Fri. 9-5; Sat. M; Wed. Oosed 
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ti, tai turbūt gyvens tūks
tantį metų? Ir kai galu
tinai nusibos taip ilgai 
gyventi, tai liks tik už
rūkyti stipriausio niko
tino cigaretę, ir tai bus 
kultūringiausia savižu- 
dystės forma.

Deja, lietuviai versli
ninkai, sakyčiau, dar 
kaip reikiant neįsibro
vė į dykumas, kur dyku
miniam sąjūdžiui plin
tant galima ne tik sausu, 
tyru oru kvėpuoti, bet 
jau ir kišenę žaliais do
leriais išpūsti. Vienas 
kitas prie San Bernardi
no, keletas dar labai 
smulkių bandymų Palm 
Springs vasarvietėje, 
vienas su moteliu Indio 
miestelyje toliau į pie
tus. Tai nedaug ir tik 
kuklios apimties. Bet 
tam reikia specialaus 
įpratimo, savotiško dy
kumų gyvenimo vertini
mo, kuris šiaurietiškos 
žemės ūkio šalies augin
tinį pradžioje tik gali 
neabejotinai gąsdinti. Be 
to, būtinas Laukinių Va
karų avantiūristo polė
kis ir kiek storesnis 
pluoštelis pinigų inves
tavimui, nes ir čia dide
lė konkurencija.

Iš visų tų dykumos 
vietovių, man rodos, 
gražiausios yra Pal
mių Versmės - Palm 
Springs, kur dar nese
niai buvau ir sekantįkar- 
tą aprašysiu.

MOTIEJAUS GOBŠIO
TURTAS ANTANAS GAILIUŠIS 

(12) ......................
— Matyt, pulkininko žmona jus įsimylėjo.
Anksčiau j tas pastabas jis nekreipė dėmesio. Dabar 

jas atsiminė. Jos jį nervavo, kėlė susirūpinimą:
— Visi gal senai žino apie jų slaptus santykius ir 

juokiasi iš mano žioplumo.
Galvojo Pulokas. Jaudinosi dėl savo pažeistos garbės. 

Kaltino save, kam perdaug pasitikėjo žmona. Tai vėl 
abejojo, gal įtaria ją be reikalo. Norėjo paklausti, ko ji 
ėjo pas Volungę, bet susilaikė. Paklausus gali išsiginti, 
bus atsargesnė ir toliau susitikinės. Pasiryžo nieko ne
sakyti, ją pasekti.

Sekantį pirmadienį Pulokas tarė žmonai:
— Rytoj išvažiuoju, grįšiu poryt.
Jonė nieko nesakė, net nepaklausė, kur jis važiuoja. 

Tą pat dieną ji paskambino Volungei apie vyro išvykimą.
Kitą dieną po pietų Pulokas persirengė civiliniais 

drabužiais ir išvyko į stotį. Uniformos pakeitimas žmonai 
nesukėlė įtarimo, nes ir anksčiau yra buvę panašių atsi
tikimų. Ji palydėjo vyrą j stotį, atsisveikinant pabučiavo, 
palinkėjo laimingos kelionės. Pavažiavęs pora stočių, Pu
lokas išlipo ir kitu traukiniu grįžo atgal į miestą. Iš sto
ties paskambino į namus. Namie niekas neatsiliepė. Ta
da paėmė taksį ir vyko į gatvę, kur gyveno Volungė. At
vykęs tyliai įėjo į koridorių, surado Volungės butą ir, su
stojęs prie durų, klausėsi. Viduje girdėjo kalbant, nors 
ne visa suprato, ką kalba, bet pažino žmonos ir Volungės 
balsus. Neilgai trukus, abu atėjo į priekinį kambarį. Jų

pašnekesys dabar gerai buvo girdimas.
— Išgerkime už mūsų meilę.
Pasiūlė Volungė.
— Už mūsų meilę mielai išgersiu.
Už durų stovėjo vyras, stipriai spaudė kišenėje pis

toletą ir laukė, kada prasivers durys. Jis nuolat sau kar
tojo:

— Nušausiu abudu. Ta ištvirkėlė nebegrįš pas mane.
— Laikas man namo eiti. Perilgai užsibuvau. Jau 

keturias valandas pas tave esu.
— Ką reiškia keturios valandos įsimylėjusiems, — 

tai kaip viena minutė.
— Jeigu vėlai grįšiu, kaimynai gali pastebėti, įtarti 

ir seniui pranešti.
— Kalbų lengva išsiginti, o čia senis negali mus ras

ti. Be to, sakei, senio nėra namie.
— Geriau nesukelti kaimynams įtarimo.
Pulokas girdėjo, kaip jie artinosi prie durų, kaip 

duryse pasisuko raktas. Vos durys pajudėjo, stipriai spy
rė koja į duris. Išsigandę Volungė su Jone pasitraukė 
atgal. Durys plačiai prasivėrė. Pulokas puolė į vidų su 
pistoletu rankoje, nukreiptu į abu meilužius.

— Nejudėkite iš vietos, jūs gyvuliai.
Ryktelėjo Pulokas ir žengė kelius žingsnius į kam

barį. Jonė sušuko:
— Vyras ...
Ji užsidengė rankom veidą, nusisuko, susigūžė ir su

stingusi laukė šūvio. Volungė, pirmą kartą pakliuvęs į 
tokią padėtį, nebesuvokė, kas darosi, iš išgąsčio ir baimės 
pakėlė rankas j viršų, lyg norėdamas tuo išsigelbėti nuo 
mirties. Drebančiu balsu bandė teisintis, kaltino Jonę:

— Ponas pulkininke, aš nekaltas. Ji vaikščiojo į ma
no butą, aš ne ...

Tai užgirdusi, Jonė pasijuto abiejų, ir vyro ir myli

mojo, kaltinama, dar labiau susigūžė.
— Tylėk, niekše. Vietoj nušausiu. Kol tavęs nepa

žino, ji niekur nevaikščiojo.
Suriko Pulokas.
Kambarys buvo prirūkytas. Ant stalo stovėjo vyno 

bonka. Stalas apterštas vaisių liekanom, šokolado popie
riais, nuorūkom, žurnalai išmėtyti. Viskas rodė, kad 
prieš kelias minutes čia buvo linksma.

— Gerkime už meilę ... Seniui praneš ... Jūs gyvu
liai. Nuo šio momento tu man ne žmona. Daugiau nepasi
rodyk mano namuose. Tu ...

Paskutinius žodžius Pulokas tarė sukandęs dantis, 
apsisuko ir išėjo.

Išėjus Pulokui, Jonė su Volunge dar stovėjo valan
džiukę toje pačioje padėtyje, nesitikėdami, kad pavojus 
praėjo. Pirmas atsipeikėjo Volungė, šoko prie durų ir 
jas užrakino, kad sugalvojęs grįžti, pulkininkas nebega
lėtų įeiti į vidų. Abu pasijuto lengviau.

— Jis neišvažiavo, sekė mane. Kas dabar bus?
Balsiai dejavo Jonė.
— Reikia skubiai bėgti iš čia. Jis gali grįžti ne vie

nas. Tada bus blogiau
— Kur bėgti?
— Turime bėgti. Tu išeisi iš buto pirma. Gal jis prie 

namų laukia. Tau vienai nieko nedarys. Kai pamatys mus 
drauge, gali abu nušauti.

Įtikinėjo Volungė, norėdamas tuoj atsikratyti Jo
nės ir išvažiuoti.

— Aš viena neturiu kur bėgti. Feliksai, aš noriu čia 
pasilikti arba bėkime abudu drauge.

— Pasilikti pavojinga. Nesulaukęs tavęs, susigalvos 
vėl grįžti. Ką tada darysime? Jone, būk išmintinga, tuoj 
grįžk namo.

(Bus daugiau)
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ŠVIETIMAS YRA SVARBI
MŪSŲ RŪPESČIŲ ŠAKA

JAV LB Tarybos 
Sesijoje Švietimo 
Tarybos pirm. Jono 
Kavaliūno praneši
mas.

Suprantu, kokia didelė 
atsakomybė vadovauti 
lietuviškam jaunimo ug
dymui tokiu metu, kada 
eina likiminė kova už lie
tuvių tautos egzistenci
ją, už kiekvieną lietuvį. 
Bet čia darbas ne vieno. 
Ir gilus pasitikėjimas lie
tuviu mokytoju, tėvais, 
Bendruomene, tąja lietu
vio dvasine jėga, kuri ir 
Lietuvos istoriją lydėjo 
ir dabarties mūsų žygiuo
se reiškiasi, duoda ir drą
sos imtis darbo, ir vil
ties ištesėti.

Kokie artimiausi litu
anistinio švietimo užda
viniai? Reikia lituanisti
nio švietimo darbą plės 
ti, gilinti, sąlygas gerin
ti ir patį reikalą popu
liarinti.

I. DARBĄ PLĖSTI 
t

1. Reikia plėsti litu
anistinių mokyklų tink
lą, nes yra vietovių, kur 
mūsų mokykla galėtų 
būti, bet nėra; reikia rū 
pintis, kad esamų lit. mo
kyklų klasės būtų pilnes 
nės, nes praeitų metų 
3849 mūsų mokyklų mo
kiniai sudaro tik dalį mū
sų jaunimo; reikia taip 
pat rūpntis senosios iš
eivijos jaunimo lituanis
tiniu švietimu.

2. Nemažinti mokyklo- 
se_ metu skaičiaus, nes 
jau taip turime maža lai
ko lietuviškajam švieti
mui išeivijos sąlygose ir 
žinome, kad metų skai
čius didinamas, kai nori
ma švietimo lygį kelti, o 
ne atvirkščiai. Be to, ir 
praktiniu požiūri never
ta skubėti ištraukti vai
kų iš lit. mokyklų ar grei
čiau per jas pervaryti, 
nes mokykla sudaro ver- 
tingą atmosferą jauni
mui bendrauti, kurti jau 
nąją lietuviškąją bend
ruomenę.

3. Steigti, kur tik įma
noma, prie lituanistinių 
mokyklų vaikų darželius 

paskutine galimybe
PRIMENAME MŪSŲ GERBIAMIEMS KLIJENTAMS, 
KAD SPECIALIOSIOM N U O L A I D O S TER
MINAS, TAIKOMAS AUTOMOBILIAMS, MOTOCIK
LAMS, TELEVIZIJOS. UŽREKORDUOJAMIEMS APA
RATAMS. TRANSISTINIAMS RADIJAMS NEBUS PRA
TĘSTAS. O VEIKS TIK IKI GRUODŽIO 31 D. 

1967. KAIP ANKSČIAU BUVO PRANEŠTA.
PASINAUDOKITE TUO IŠIMTINU PASIŪLYMU IR 
SKUBĖKITE SU SAVO UŽSAKYMAIS I ČIA IŠVAR

DINTAS AFFILIATES:

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

Tel.: 215 — WA 5-3455
COSMOS PARCELS EXPRESS 

CORP.
45 West 45 Street, New York, N. Y. 10036 

Tel.: 212 — C1 5-7905
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 

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

Tel.: 212 —581-6590, 581-7729

ARBA TIESIOG Į:

PODAROGIFTS Ine.
220 PARK AVENUE SOUTH, 

NEW YORK, N. Y. 10003 
Tel.: 212 — 228-9547

ir priimti į juos vaikus 
jau nuo ketver ių metų am
žiaus. Amerikiečiai ke
lia reikalą pradėti moky- 
mą - auklėjimą nuo ket
vertų metų, o mums rei
kia tai akcentuoti ir dėl
to, kad svarbu pradėti 
lietuviškąjį mokymą 
prieš pradedant vaikui 
lankyti amerikietišką 
mokyklą, kad vaikas lai
ku pasisavintų lietuvių k. 
garsus, rašmenis, iš
moktų skaityti ir rašyti, 
nes amerikietis skaito 
žodžio vaizdą, o lietu
vis taria kiekvieną rai
dę. Nėra ko nuogąstau
ti ir dėl anglų k. tari
mo: patys amerikiečiai 
įveda svetimų kalbų 
mokymą nuo pat trečiojo 
pr. mokyklos skyriaus ir 
skatina jų mokytis, o ang
lų k. mokytojai nekartą 
yra lietuviams tėvams 
patarę kalbėti su vaikais 
namie tik lietuviškai, 
kad tėvų netaisyklingas 
anglų k. tarimas negadin 
tų vaikų angliško tarimo. 
Lingvistiniu požiūriu tai 
visai aiškus dalykas.

II. GILINTI

Reikia gilinti lituanis
tinio švietimo darbą ge
rinant mokymo priemo
nes, tobulinantis moky
tojams ir ruošiant nau
jus mokytojus.

1. Vadovėliai, žodynas, 
moksliniai veikalai. Pa
rengti ar rengiami spau
dai I,II,IV skyriaus dai-
navimo ir religinio auklė- 
jimo vadovėliai. Bus pa
rengti priešmokyklinio 
aulėjimo ir Lietuvos ge
ografijos vadovėliai, tę
siamas rengimas Aiški
namojo lietuvių k. žody
no, kurį redaguoja prof. 
A, Klimas ir remiamas 
prof. Pr. Skardžiaus Lie
tuvių k. akcentologijos 
leidimas.

Jau vartojami vadovė
liai, prieš leidžiant nau
ją laidą, bus stengiamasi 
peržiūrėti ir taisyti.

2. Pratimai. Pirmoji 
pr. mokyklos visų 8 sky
rių pratimų laida, išleis
ta 1966 m., buvo praei
tą vasarą Mokytojų stu
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dijų savaitėje išsamiai 
išnagrinėta, išdiskutuo
ta; pagal tai bus prati
mai šią žiemą peržiūri
mi, taisomi ir ateinan
tiems mokslo metams iš
leidžiama nauja, pataisy
ta laida.

Rengiami nauji prati
mai: I skyriaus spaus
dintinėmis raidėmis, IV 
ir VI sk. pratimų antroji 
dalis, VIII sk. geogra
fijos, istorijos ir litera
tūros ir V klasės Lietu
vos geografijos prati
mai.

3. Vaizdinės priemo
nės. Jos daug padeda mo
kymui, jį įvairina ir da
ro patrauklesnį. Todėl 
skatinsime ir remsime 
mokyklų pastangas pla
čiau vartoti skaidres,pa. 
gamintas Kanados LB 
Švietimo Komisijos, fla
nelės lentas, Ginn pa
veikslų rinkinius, projek- 
cinius aparatus ir kitas 
vaizdines priemones.

Stengsimės parengti 
mokykloms didelį Lietu
vos žemėlapį.

4. Plokštelės ir juostė 
lės. Rūpinsimės rengti 
mūsų žodžio menininkų 
įkalbėtas plokšteles ar 
juosteles eilėraščių, pa
sakų, novelių ir origina
laus rašytojų žodžio.

5. Labai trūkstant mo
kyklinio amžiaus jauni
mui skaitinių, organizuo
sime vaikų ir jaunimo li
teratūros ruošimą.

6. Mokytojų tobulini
masis ir naujų ruoši
mas.

a. Ir vadovėliai, ir 
pratimai, ir vaizdinės 
priemonės, trumpai, vi 
sas mokymo procesas 
yra mokytojo rankose. 
Mokytojas yra vadovė
lių ir pratimų autorius 
ir jų naudotojas mokyk
loje. Taigi, kokie moky
tojai, tokie vadovėliai, 
toks mokymas. Mūsų mo
kytojai, daugiausia Lie
tuvoje mokslus ėję, yra 
gerai paruošti ir dirba 
su dideliu pasišventimu. 
Bet čia išeivijoje kitoks 
gyvenimo būdas, kitamo 
kinio psichologija, inte
resai kiti, mokinio visa 
aplinka angliška, jis ir 
anglišką mokyklą lanko, 
o lituanistiniam moky
mui tik laiko trupiniai. 
Tat darbo sąlygomis ir 
savo pobūdžiu mūsų li
tuanistinės mokyklos ski
riasi ir nuo reguliarių 
Lietuvos ir Amerikos 
mokyklų. Todėl, jei ame
rikiečiai kasmet rengia 
po visą kraštą daugybę 
institutų ar kursų, 
institutų mokymo pro
blemoms svarstyti ir 
spręsti, juo labiau reikia 
tokių institutų ar kursų 
mums, nes be normalių 
mokymo problemų mes 
turime ir savąsias spe
cifines. Ačiū todėl Lie
tuvių Bendruomenei ir 
Lietuvių Fondui, savo pa
rama įgalinusiems su
rengti praeitą vasarą 
pirmąją išeivijoje lietu
vių mokytojų studijų sa
vaitę. Ji visais požiū
riais su kaupu pateisi
no į ją dėtąsias viltis ir 
rengtina ir toliau.

b. Trūksta mums mo
kytojų, ir tas trūkumas 
didės, nes iš Lietuvos 
atvykusių mokytojų eilės 
dėl amžiaus retėja. Rei
kia skubiai ruošti nau
jus mokytojus. Mūsųpa-
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Iš Lietuvių Fondo narių metinio visuotinio suvažiavimo lapkričio 26 Chicagoje. Dalyvavo 110 Fondo 
narių su 2206 atstovaujamais balsais. Slaptu balsavimu { Tarybą išrinkti: Bernardas Brazdžionis, dr. 
Juozas Kazickas, dr. Ferdinandas Kaunas, Antanas šantaras, dr. Rozalija šomkaitė, inž. Viktoras 
Naudžius, inž. Antanas Skudzinskas ir dr. Kazys Ambrozaitis. Fondo Kontrolės Komisija, jai sutinkant 
perrinkta sekančiai kadencijai. Ją sudaro: Jonas Bagdanavičius, dr. Vytautas Tauras ir Tadas Meč- 
kauskas. Šiuo metu LF yra 1711 pilnateisių narių, {nešusių fondan ne mažiau 100 dol. ir 212 aukojusių 
mažiau šimto dol. Pastarieji moka dalimis ir, {mokėję iki šimtinės, {rašomi { pilnateisius narius. Šiuo 
metu pagrindinio kapitalo Fonde yra 400 tūkstančų dol. Iki šiol iš pagrindinio kapitalo nuošimčių ar
ba pelno Fondas yra paskyręs 40 takšt, dol. lietuvių švietimo, mokslo bei kultūros reikalams.

V. Noreikos nuotrauka

galbos šaukiasi ir Pietų 
Amerikos lietuviai, nes 
jie neturi galimybės pa~ 
rengti mokytojų vietoje. 
Turime Pedagoginį Litu
anistikos Institutą Chi
cagoje, Lituanistikos va
sarinius kursus Ford- 
hamo universitete New 
Yorke, Baltistikos kated
ras Northwestern uni
versitete Chicagoje ir 
Pennsylvanijos univer
sitete Philadephijoje/. 
bet naujų mokytojų lig- 
Šiol labai maža susilau
kėme. Pastaruosiuose 
dviejuose universitetuo
se dabar nesą nė vieno 
lietuvio studento. Reikia 
stipendijų. Ačiū Lietuvių 
Fondui, paskyrusiam • 
pradžiai $1500. Lietuvių 
Fondas davė, kiek galė
jo, bet norint reikalą 
efektingai iš dabartinės 
padėties išjudinti, rei
kia žymiai daugiau. Ir 
reikia dabar, nes vėliau 
bus per vėlu.

7. Mokyklų vizitacija. 
Norėdami turėti glaudes • 
nį ryšį su mokyklomis, 
kad žinotume, kaip ge
riau mokykloms padėti, 
plečiame mokyklų vizi
taciją. Šiuo metu turime 
du mokyklų inspekto
rius: Stasį Rudį mokyk
loms JAV Vidurio vals
tijose lankyti ir Antaną 
Masionį — Rytinėse vals
tijose. Abu patyrę peda
gogai, Lietuvoje buvo 
gimnazijos direktoriai, 
dabar mokytojauja ame
rikiečių valdinėse mo
kyklose.

III. DARBO SĄLYGAS 
GERINTI

1. Lituanistinis švieti
mas išeivijoje turi sun
kias sąlygas. Jis re
miasi mokykla, tėvais ir 
Bendruomene. Visi trys 
veiksniai reikalingi, bet 
reikalingas ir jų tarpusa
vis bendradarbiavimas 
pagal nusistatytą tvarką. 
Jei nesilaikysime tvar
kos, brausimės įnesavo 
sritį, darbą sunkinsime 
arba net griausime. Šiuo 
reikalu Mokytojų studi
jų savaitė taip pasisakė: 
"Mokyklos tęstinumui 
yra būtinas darnus ir nuo
širdus mokyklos, tėvų ir 
LB bendradarbiavimas; 
įvertindami šį bendra
darbiavimą, pareiškia, 
kad Mokytojų Tarybos tu 
ri rūpintis mokyklos pe
dagoginiais reikalais, o 
Tėvų komitetai ir LB 
apygardos ir apylinkės 
— ūkiniais ir finansi

niais; mokykla, tėvai ir 
LB apygardos ir apylin
kės organai laikosi Švie
timo Tarybos nuostatų 
ir potvarkių". Rūpin
simės, kad tas bendra
darbiavimas būtų vykdo
mas.

2. Visi suprantame di
delę mokyklų svarbą. 
Bet mokyklos yra tokios 
institucijos, kurios nie
kada neduoda pelno. 
Priešingai, jos reikalin
gos paramos. Ir būna at
vejų, kur mokyklos dėl 
tos paramos stokos pa
tenka į sunkumus, grę
siančius mokyklos eg
zistencijai. Reikia eiti 
joms į pagalbą, jei no
rime mokyklų tinklą iš
laikyti ir plėsti bei mo
kymo lygį kelti. Padėka 
Lietuvių Fondui, skyru
siam šiam reikalui 
$1500. Dėl 53 mokyklų 
tai nėra daug, bet šį pa
drąsinantį žestą labai 
vertiname.

3. Reikia atkreipti dė
mesį ir į mokytojų atly
ginimą. Yra mokyklų, 
kur atlyginama po $1.50 
ar po $1.00 už valandą, 
yra taip pat, kur ir nie
ko nemokama. Mokyto
jo darbas yra profesi
nis ir turėtų būti atitin
kamai atlyginamas. JAV 
Švietimo Ministerijos 
(Office of Education) 
1965 m. visose valstybė
se pravestos statistikos 

GREETINGS and BEST WISHES

SMITH’S
Restaurant - Cocktail Lounge

Dining out is pure pleasure at Smith’s, 
where fine food is served at realistic 

prices!
Private parties and wedding receptions 

are a specialty.
LAKE SHORE BLVD. AT E. 222 ST. 

RE 2-9900

GREETINGS and BEST WISHES

SIXTH CITY BODY
"SINCE 1930" 

COMPLETE BODY REPAIRS & PAINTING 
Insurance Estimates, Time Paymenis 

6719 Carnegie Avė. HE 1-4516

daviniai rodo, kad kur 
skiriama daugiau lėšų 
mokykloms išlaikyti ir 
mokytoj am s atlygint i, 
ten ir mokymo lygis 
aukštesnis, mokinių pa
žangumas didesnis, ir at
virkščiai. Nors mūsų mo. 
kytojai ne dėl atlyginimo 
dirba, bet vistik reikėtų! 
Šį reikalą realiai pažiū
rėti.
IV. REIKALĄ POPULIA
RINTI

Teko paliesti kelias 
ryškesniąsias lituanis
tinio švietimo sritis ir 
problemas. Lituanisti
nio švietimo laukas pla
tus ir reikalauja Bend
ruomenės ir visos lietu
viškosios visuomenės dė
mesio. Tačiau, nors visi 
sutariame, kad lietuviš
kasis jaunimo ugdymas 
turi pagrindinės reikš
mės ir Bendruomenės ir 
visos lietuvių tautos 
ateičiai, mūsų kasdieni
nio gyvenimo laikysena 
ir darbai toli gražu ne 
visada atitinka tai sam
pratai. Todėl, kad visai 
lietuviškajai visuomenei 
lietuviškojo švietimo rei
kalas taptų širdies rei
kalu, prašau Lietuvių 
Bendruomenės V Tary
bos narius pradėti antrą
jį Lietuvos Neprikauso- 
mybės atgavimo penkias. 
dešimtmetį lituanistinio 
švietimo metais.
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DETROIT

KALĖDŲ SENELIS 
"AUŠROS” MOKYKLON 

ATEINA
Vaikučiai, ir suaugę ma

loniai kviečiami apsilanky
ti j Lietuvių namuose ruo
šiamą "Aušros” mokyklos 
Kalėdų eglutę, šis kalėdi
nis parengimas lituanisti
nės mokyklos vaikučiams 
ruošiamas gruodžio 17 d., 3 
vai. Lietuvių namų didžio
joje salėje.

Bus vaidinimas ”Kas 
skaito rašo, tas duonos ne
prašo”. Vėliau vyks žaidi
mai prie eglutės. Kalėdų 
senelis apdovanos dovano
mis.

Visi,kas tą dieną turi lai
ko, tegu apsilanko į šį vai
dinimą, o ypač kviečiami 
tėveliai.

• Sukaktuvinių Metų Ko
mitetas pirmam savo posė
džiui renkasi gruodžio 17 
d., 12 vai. Lietuvių Namuo
se. šiame posėdyje bus pa
siskirstyta pareigomis ir 
pradėta dirbti.

• SLA 352 kuopa gruo
džio 3 d. išsirinko 1968 me
tams valdybą: pirm. A. Su- 
kauskas, vicepirm. M. 
Sims, fin. sekr. E. Juodins- 
kienė, sekr. P. Januška, ižd. 
E. Trimeris, iždo globėjai 
P. Vencelevičius, B. Burba 
ir M. Grinienė, dr. kvotėjas 
dr. E. Gurskytė-Paužienė. 
Tvarkdarys Antanas Kriš
čiūnas. Be to išrinkta ir 
kultūrinė sekcija: L. Min- 
gelienė, O. Nielons ir M. 
Kriščiūnienė.

• Amerikos Lietuvių Bal
so Radijo Klubas 1968 me
tams išsirinko naują valdy
bą: pirm. inž. V. Urbonas, 
Kazys Gogelis, Jonas Kriš
čiūnas, Rožė Ražauskienė, 
Antanas Janušis, Jurgis 
Rekašius, Petras Marčiu- 
kaitis, Kęstutis Ambrose, 
Vincas Kankalis, Leonardas

šucas, Stepas Dryža, Vacys 
Kriaučiūnas, Juozas Muri
nas, Seliksas Blauzdys, Jad
vyga Maršalkavičienė, Va
lerija šulčienė, Antanas 
šiurkus, Lasys šadeika ir 
Stasys Račiukaitis.

Į revizijos komisiją iš
rinkti: Kazys Ražauskas, 
Antanas Leipus ir Leonar
das Bulgaris.

• Alfonsas Nakas gavo 
žinia iš Lietuvos, kad ten 
mirė jo tėvas, gyvenęs Ka
majų valsč. Rudžių kaime, 
sulaukęs 79 metų.

• Skautės gruodžio 10 d.
prie šv. Antano bažnyčios 
rinko aukas pasiuntimui 
siuntinių lietuviams į Su
valkų trikampį. Gabijos 
tunto skautės 1967 metais 
ten pasiuntė 8 siuntinius ir 
dar turi daug neišpildytų 
prašymų. (ag)

Iš PALAPINIŲ ATGAL I 
NAMUS

Dar taip neseniai Detroi
to skautai stovyklavę dr. 
Valantiejaus ūkyje, štai vėl 
susirinko j Lietuvių Namų 
pastogę. Ar dar stovykloje 
išgyventi įspūdžiai tebėra 
gyvi — tą tik jauna širdis 
gali pasakyti. Jei kam tie 
įspūdžiai jau buvo truputį 
ir prigesę, tai dabar jie bu
vo iš naujo atgaivinti: tun- 
tininkas č. Anužis pasižy
mėjusius skautus apdova
nojo šv. Jurgio, skautų vy
čių, skautiškomis lelijomis, 
žirgeliais ir geležinio vilko 
ženkliukais. Be šių nuopel
nų daugeliui skautų buvo 
suteiktos stovyklavimo me
tu įsigytosios specialybės.

Skautų skaičiui Detroite 
kas kart didėjant, įs teigta 
dar viena draugovė, kuri 
buvo pavadinta D. Lietuvos 
kunigaikščio Kęstučio var
du. Mindaugo draugovės 
draugininkui Arūnui Vai- 
tiekaičiui pasitraukus iš 
pareigų, jo vieton paskir
tas Kęstutis Barčas, o Kęs-

tučio draugovės drauginin
ku paskirtas Algirdas Rat- 
nykas.

Sueiga baigta lietuviško
mis dainomis, kurioms va
dovavo vyresnieji skautai, 
o nuoširdžiausiai dainavo 
mažie skautai ir vilkiukai.

Dainos buvo paįvairintos 
gyvomis piramidėmis ir 
prie viso to porą dainelių 
pagrojo Algio Vaitiekaičio 
paskubomis suorganizuotas 
skautų orkestras.

Šį pirmoji Jubiliejinių 
melų sueiga įvyko lapkričio 
iy meną ooalsiu: šventė

VIRŠUJE: Detroito skautą iš
kilminga sueiga. Pirmasis į de
šinę nuo vėliavos stovi: Balti
jos tunto tuntininkas C. Anužis, 
Gabijos tunto tuntininkė A. Ta- 
mulionytė, V. Baukytė, A. Ve- 
lavičius. Toliau dešinėje A. Vai' 
tiekaitis, kun. J. Simaitis ir V. 
Pauža. J. Gaižučio nuotrauka

širdy — darbas rankose. 
Negalima praeiti nepaminė
jus kruopščiai išpuoštos 
scenos: lietuviškai stilizuo
tu skautu ženklu ir skautiš
kais šūkiais bei įsipareigo
jimais. (jg)

Baltijos tunto tuntininkas C. Anužis įteikia užsitarnavusiems va
saros stovykloje skautams Černiui ir šepečiui atitinkamus pa
žymėjimus. j, Gaižučio nuotrauka

Sueiga buvo užbaigia dainomis. Diriguoja Arūnas Vaitiekaitis. 
J. Gaižučio nuotrauka

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

FROM A FRIEND

GREETINGS and BEST W1SHES

LAMAR’S RESTAURANT

FOOD AT ITS FINEST AT MODERN PR1CES

1515 Euclid Avė. 861-2228
1106 Euclid Avė. PR 1-8898

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

BROKEN WHEEL AUTO 
PARTS and WRECKING CO.

1343 West 1301h St. WI 1-4488

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

OMER W. SCHROEDER
GENERAL INSURANCE OF ALL TYPES
815 SUPERIOR AVĖ., CLEVELAND 14, Ohio

Call PR 1-6000

GREETINGS and BEST WISHES

LAKELAND BODY & PAINT 
SHOP —

EXPERT BODY REPA1RS REFINISH1NG 
ALL W()RK GUARANTEED 

Rentai (ars Available 
1310 East 260 St. HE 1-9006

GREET1NGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

JACK’S DONUTS
15652 Euclid Avė. Call GL 1-9872

GREETINGS and BEST WISHES

THE L & K HOTEL
654 BOLIVAR ROAD SU 1-4197 Dr. Valantiejaus ūkyje (vykusios stovyklos vadovybė ir svečiai. 

Stovi iš kairės: G. Petrauskaitė, A. Tamulionytė, A. Atkočaitienė, 
dr. Valantiejus su žmona ir C. Anužis. J. Gaižučio nuotrauka

Viešėdami Chicagoje aplankykite
IR LIKERIU 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.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

Wll$0N PURI 011
SERVICE STATION

8000 Bessemer Avenue 341-4041

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

JORDAN CAMERA & SUPPLY 
STORE

3802 West 25th Street SH 1-5511

GREETINGS and BEST W1SHES

tflEHNS BAKERY
For GOOD Baked Goods - See VVIEHN’S

704 EAST 185 th ST. KE 1-0650

GREETINGS and BEST WISHES

TEDDY BEAR STORE
648 East 185 Street 481-8877

\VE GIVE & REDEEM EAGLE STAMPS
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SCHOOL GUIDE

SACRED HEART 
SCHOOL 

RESIDENT SCHOOL FOR 
BOYS

Grades 4 through 8 
Brothers of 

The Sacred Heart 
Andover, Massachusetts 

AIR CONDITIONED—LARCE 
CAMPUS

(130-139)

L.
CLEVELANDE 

R APYLINKĖSE

HELP WANTED MALĖ

PLASTIC 
EXTRUSION

.TaviasaHa oi4 praHU •»-
irusion campaay wHh aatMisiva 
banali! pro, ra m aad hlfh 
icola ha> opaninga a» Mtand and 
third >bllU far bath traiaad and 
nntralnad warfc»r» with gaod am* 
chanical aptltsdai.
Staady ataploymant—navar « lay- 
off nor a short work waak.
• Ovartima nermally availabla
• Will halp with raJocation 

azpanaaa
• Call collact Araa Coda 

617/485-3800
STAN KAMINSKI

KORO 
CORPORATION 

HO MAIN STRIKT 
Hu4m«, M —achagtm

(133-136)

• Vysk. M. Valančiaus Lit. 
Mokyklos Kalėdų eglutė 
įvyks gruodžio 17 d., 3 vai. 
p. p. Lietuvių salėje. Pro
gramoje vaidinimas "žie
mos pasaka" režisuojamas 
akt. P. Maželio, tautiniai 
šokiai, kanklių muzika.

Mokyklinio amžiaus vai
kams įėjimas nemokamas.

t Jonas Kavaliūnas, JAV 
LB švietimo tarybos pirmi
ninkas, lydimas Vysk. Va
lančiaus mokyklos vedėjo, 
gruodžio 9 aplankė abi Cle
velando lietuviškąsias mo
kyklas ir čia susipažino su 
klasių darbu. Kartu buvo 
pasikeista keletą minčių dėl 
ateities darbų.

• LSK žaibas gruodžio 
16 d., 7 vai. vak. (šeštadie
nį), Čiurlionio namuose tu
rės metinį susirinkimą. Vi
si nariai kviečiami daly
vauti.

William Adams Francis A. Coy

Sujungus Clevelando Prekybos Rūmus (Chamber of Commerce) 
su Greater Cleveland Grouth Assoc., tos sąjungos pirmininku ir 
vadovu kviečiamas miesto ugdymo srityje pasižymėjęs Adams iš 
Seattle, Wash., o viceprezidentu May Co. prezidentas Francis A. 
Coy.

Ta proga turime pastebėti, jog May Co. jau per ilgą metų eilę 
atsižvelgia J Clevelando tautybių egzistenciją ir veiklą, ir savo skel
bimais remia jų spaudą. Tai viena iš daugelio didelių bendrovių, 
kuri supranta, jog ne vien tik monopolizuotosios spaudos skaityto
jai sudaro didžiųjų gamintojų ir prekybininkų klientūrą. Tikimės, 
jog jo aukštos postas jungtinėje organizacijoje duos galimybių ir 
kitų didžiųjų bendrovių atstovams susipažinti su tikrąja Clevelando 
gyventojų struktūra ir jų reikalavimais.

BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

SCHENLEY 
DISTILLERS 
COMPANY

895 EA5TLAWN DRIVE
Cleveland, Ohio 44124

449-3454

GREETINGS and BEST VVISHES

CHAMPION MOTOR & 
TRANSMISSION SERVICE

6928 Carnegie Avė. 391-6430

(Surveying): SENIOR ENCINEERINC 
AIDE BorouKh of Soulh Plainfield 
Enginaer'a Office. Deaire aomeone 
with education in Surveying and ez
perience in conatruction for tranais* 
nian >n field party on municipal im- 
provements >5200-6300 plūs liberal 
benefits dependent on ezperience. 
Tel.: 201 — 754-9000 9:00 a m. to 
5:00 p. m. (130-136)

F E M A L E

OPPORTUNITY FOR 

MEDICAL LABORATORY 
TECHNOLOG1STS ASCP 

RF.CISTERED OR ELICIBLE 

Salary commensurate yrilh ezperience 
& ability.

Liberal Personnel Policies.
Apply to Administrator 

PORT HURON HOSPITAL 
Port Huron, Mich.

(134-138)

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

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

• Moterų Sąjungos 36 
kuopos surengtas gruodžio 
10 d., Naujosios lietuvių pa
rapijos auditorijoj perse
kiojamos bažnyčios Lietu
voje minėjimas buvo gau
sus.

Algio Kasulaičio paskai
ta apie persekiojamą baž
nyčią okup. Lietuvoj visų 
buvo išklausyta su ypatin
gu dėmesiu.

Parapijos klebonas kun. 
J. Angelaitis pareiškė pa
dėką Moterų Sąjungos 36 
kuopai ir jos pirm. J. Če
pienei už surengtą šį jau 
seniai lauktą paminėjimą. 
Prašė visus, užėjus bet ku
riuo laiku į kleboniją įsi
gyti Kūčių plotkeles, o gau
tas aukas perduosiąs Lietu
vių Religinei šalpai.

Kas norėtų aukoti, aukas 
prašom siųsti kuopos pir
mininkei šiuo adresu: Mrs. 
Juzė Čepienė, 370 E: 200 St., 
Euclid, Ohio 44123.

Moterų S-gos 36 kuopos 
valdyba

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilIiam 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

CLEVELAND, Ohio

ČIURLIONIO ANSAMB
LIO MONOGRAFIJOS 

REIKALU

Pavėluotai pradėjus Čiur
lionio Ansamblio monogra
fiją ruošti spaudai, darbas 
u ž s i v ilkino. Monografija 
rengiama paduoti spaudai, 
ir anksčiau užsisakiusieji 
ir aukotojai knygos su
lauks.

Dar yra galimybė tapti 
rėmėjais ir jūsų vardai bus 
atspaus dintas leidinyje. 
Garbės rėmėjai skaitosi au
koją nemažiau $50; rėmė
jai nemažiau kaip $25. Pre
numeratos kaina knygai iš 
anksto užsisakant $5.

D r a ugijos, organizacijų 
kuopos prašomos prisidėti, 
skirti stambesnes aukas. 
P r e n umeratoriai siųskite 
savo užsakymus dabar.

M o n o g rafija leidžiama 
Ansamblio 25 m. veiklos 
paminėjimui pradedant nuo 
Vilniaus, tremties vakarų 
Europoje, ir šiame vakarų 
pasaulyje, Amerikoje.

Daugelis matė ir girdėjo 
Čiurlionio Ansamblį šiame 
krašte koncertuojant. Kiti 
nematė ir nematys. Mažai 
kas žino apie pradžią Vil
niuje 1940 metais, ir veik
lą tremtyje, šioje knygoje 
ras plačius aprašymus, dau
gybę nuotraukų vaizduojan
čių šią garsią dainininkų 
grupę. Kuriė patys dalyva
vote Ansamblyje, ir jums 
bus malonu matyti savo 
nuotraukas iš Ansamblio 
ankstyvų veiklos laikų.

Užsakymus ir aukas siųs
kite: Čiurlionio Ansamblis, 
10908 Magnolia Drive, Cle
veland, Ohio 44106.

Monografijos Komitetas

DĖMESIO
Naujų 1968 metų sutiki

mo balius Įvyks gruodžio 
mėn. 31 d. (sekmadienį), 8 
vai. 30 min. vakaro šv. Jur
gio parapijos salėje. Geras 
orkestras, maistas, gėrimai 
— asmeniui tik $7.50. Kad 
būtų patogiau,yra užsakyti 
apvalūs stalai.

Stalus po 10 žmonių jau 
reikia dabar užsisakyti. 
Skambinkite: Rociūnas — 
531-5264, Žilionis 486-5275, 
Mikonis 48L6900, 531-2190, 
731-9400.

Savo dalyvavimu parem- 
site šv. Jurgio parapiją.

Lietuvių Fronto 
Bičiulių 

Clevelando Skyriaus 
Valdyba

• Globė Parcel Service, 
Ine. Clevelando skyrius bus 
uždarytas visa savaitę nuo 
š. m. gruodžio 24 dienos iki 
1968 m. sausio 2 dienos.

• Ateitininkų Studentų 
S-ga (ASS) gruodžio 25 d., 
Lietuvių salėje ruošia šo
kių vakarą. Pradžia 7:30 v. 
v. Gros Continental orkest
ras. Įėjimas — $1.98.

Kviečiamas atvykti visas 
jaunimas. (134-137)

• Išnuomojami šeimoms 
be vaikų du butai po 5 kam
barius, naujai atremontuo
ti, po 60 dol. mėnesiui, Šv. 
Jurgio parapijos rajone. 
Teirautis telef.: 431-2497.

PATIKIMA MOTERIS 

tik buto valymui. Kartą ar 
du kartus savaitėj.

Tel. YE 2-4151.

Puikiausias ir naujausias 
Kalėdines plokšteles turi 

REOUEST RECORDS
Aplankykite artimiausią 

plokštelių krautuvę. Nesu
tikite priimti pakaitalų.

Nemoka mai katalogą 
gausit rašydami:

Request Records, Ine.
66 Mechanic St.
New Rochelle, N.Y. 10801

EUCLID
3 mieg. colonial,rūsys su 

svečiams kambariu. 2 maš. 
garažas. J šiaurę nuo Lake 
Shore ir Holy Cross parap., 
su teise naudotis paplūdy- 
miu.

EASTLAKE
Nauji 3 mieg. ranch na

mai su pilnai įrengta vir
tuve, 1*4 vonios. Įkainoti: 

$15,700 be rūsio, 
$17,700 su rūsiu, 
$19,000 mūriniai.

Kreditas už dažymą ir 
dekoravimą.

VINE REALTY AND 
INSURANCE 

35165 Vine Street 
WH 2-4440 

(134-136)

PARDUODAMAS

8 KAMBARIŲ VIENOS 
ŠEIMOS NAMAS

73 gt. į šiaurę nuo St. Clair. 
Prieinama kaina.

Tel. 271-6293.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

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 
To AH the Lithuanian People

THE AETNA LUMBER CO.

3674 East 93rd St. MI 1*1185

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

HILDEBRANDT PROVISION CO.
3619 VVALTON ME '-3700

GREETINGS and BEST WISHES

DORSEY INSURANCE 
AGENCY, INC.

H0WARD HF.RSH — JACK HERSH

11955 Shaker Blvd. SW 5-3500

GREETINGS and BEST W1SHES

STELLA MARIS HOSPITAL
FOR THE PROBLEM DR1NKER
DAY AND NIGHT 24 HOURS SERVICE

Call SU 1*0550

GREETINGS and BEST WISHES

ROTH STEEL PRODUCTS
1335 East 171st St IV 1*8700



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Aukos Dirvai
A. Statulevičius, Toronto 10.00
K. Januška, Chicago...... 3.00
H. Stasas, Cleveland...... 1.00
K. Virbickas, Philadelphia 5.00 
M. Venclauskas, Cleveland 2.00 
J. Baškauskas, Brockton .. 1.00
V. šmaižienė, Winnipeg ... 3.00
A. Rugys, Paterson.......... 2.00
L. Lendraitis, Boston......  5.00
P. Vileišis, Waterbury ... 10.00 
S. Jurgutavičienė, Euclid 10.00 
S. Bliudnikas, Rochester 3.00 
A. Norus, Detroit ........... 2.00
A. Mikulskis, Cleveland .. 5.00

G. Klaus, Woodhaven ........4.00
K. Šimulis, Lemont....... 14.00
I. Šermukšnis, Baltimore 4.00
V. Vaskys, Baltimore ..... 1.00
S. Vilinskas, VVindsor.....4.00
A. Vitkus, Harrison .......  2.00
J. Žebrauskas, Chicago ... 3.00
J. Žuras, Rochester .... 4.00
J. Davalga, Boston.......... 2.00
V. Gudaitis, Chicago.......  5.00
V. Janušauskas, Montreal . 1.00
V. Janušonis, Milwaukee ... 1.00
A. Milaknis, Chicago........ 3.00
A. Padagas, Brockton....... 3.00
A. Steponavičius,Cleveland4.00
P. Vaičaitis, Boston..........1.00
I. Šamas, Cleveland..........5.00
L. Garbačiauskas, Toronto 9.00
J. Kuncaitis, Boston.........4.00
J. Vasiliauskas,

Dorchester ............. 4.00
J. Rugienius, Detroit...... 3.00

CHICAGO

• Kristijono Donelaičio 
lituanistinių mokyklų tra-

SVEIKINKIT SU 
ŠV. KALĖDOM IR 
NAUJAIS METAIS

Prekybininkai ar organi
zacijos geriausiai galėsit 
pasveikinti savo klijentus 
ar narius, įdėdami Dirvoje 
sveikinimą šv. Kalėdų ar 
Naujųjų Metų proga už 5 
ar 10 dolerių.

Nesivėluokit ir tuoj pat 
atsiųskit Dirvai sveikinimo 
tekstą.

dicinė Kalėdų eglutė įvyks 
š. m. gruodžio mėn. 16 d., 
šeštadienį, 6 vai. vakaro 
Jaunimo Centro salėje. Pro
gramoje bus kalėdinis vaiz
delis, bendri ir atskiri mo
kinių pasirodymai, Kalėdų 
Senelio dovanų įteikimas ir 
vaišės. Mokyklos mokiniai 
renkasi tautiniais rūbais. Į 
šią tradicinę mokyklų šven
tę kviečiami tėveliai ir mo
kyklos draugai. Įėjimas su
augusiems auka. Pamokos 
tą dieną mokykloje vyks 
įprasta tvarka.

Mokslas po Kalėdų atos
togų Kr. Donelaičio lit. mo
kyklose pradedamas 1968 
m. sausio mėn. 6 d. Linki
me visiems tėveliams, mo
kiniams, mokytojams ir 
mokyklos draugams links
mų švenčių.

• Algimanto Kezio foto 
paroda gruodžio 16 iki 4, 
Jaunimo Centre.

Lankymo valandos 7-9

RETA PROGA 
įsigykite papiginta kaina 
šias knygas:

PALIK AŠARAS 
MASKVOIE

B. ARMONIENĖS atsiminimai iš Sibiro, lie-t 
tuvių kalboje. Knyga gausiai iliustruota re
tomis nuotraukomis. KAINA $3.00

KELIAS | KAIRĘ
ALĖS ROTOS romanas, premijuotas Dirvos 
konkurse. KAINA $3.00

TIMELESS LITHUANIA
Owen J. C. Norem, B. D. L. L. D.

KAINA$4.00
Knyga skirta lietuvių tautos kančioms, lai
mėjimams ir viltims, parašyta buv. JAV pa
siuntinio Lietuvai.

ALMA MATER
R. SPALIO romanas iš studentų gyvenimo 
Nepr. Lietuvoje. KAINA $5.00

Visų keturių knygų bendra kaina $15.00, 
bet Dirvos skaitytojai, naudodamiesi knygų 
išpardavimo vajum, moka tik

10 dol.
už keturias knygas.

----------------------IŠKIRPTI------------------------

DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103

Prašau man išsiųsti keturias knygas: Palik Aša
ras Maskvoje, Kelias Į Kairę, Timeless Lithuania ir 
Alma Mater, už papigintą kainą — 10 dol. 

Pavardė ir vardas ................................................................

Adresas .................................................................................

Prie šio jungiamas čekis ar money order 10 dol. 
sumoje ir 50 c. pašto išlaidoms.

Maloniai kviečiame Tamstą 
atsilankyti į L. S. T. Korp! 
Neo-Lithuania ir L. T. A. Sambūrio
NAUJŲJŲ 1968 METŲ
SUTIKIMĄ,
rengiamą 1967 m. gruodžio mėn. 31 d. 
FERRARA MANOR salėje 
5609-21 West North Avenue.

Staliukai užsakomi pas 
Fil. M. Šimkų, 

4259 So. Maplewood Ave„ 
Tel. CL 4-7450 
nuo 9-3 ir 5-8 

Atsiskaitymas iki gruodžio 23 d. pas 
Fil. E. Modestą, 

6456 So. Talman Avė.

L. S. T. KORP! NEO-LITHUANIA IR L. T. A. SAMBŪRIO VALDYBOS CHICAGOJE

v. v., šeštadieniais 12-9, 
sekmadieniais 10-9.

A t i d arymas šeštadienį, 
gruodžio 16, 7:30 v. v. Kal
bės dal. J. Mieliulis tema: 
"Fotografija — naujai vaiz
dinio meno technika".

CHICAGOS ALT 
RŪPESČIAI

Gruodžio mėn. 8 d. Jau
nimo Centre Chicagos Ame
rikos Lietuvių Tarybos na
riai buvo susirinkę aptarti 
1968 m. vasario 16 d. akto 
minėjimo iškilmių reikalą. 
Be eilės kasdieninių klausi
mų, susijusiu su šventės 
rengimo-minėjimo artėjan
čia data, — iškilo dvi pa
grindinės problemos. Pir
moji, tai vasario 16 d. pro
ga Chicagoje reziduojančių 
svetimų valstybių konsulų 
priėmimo ir supažindinimo 
su Lietuvos nepriklausomy
bės kilme ir dabartiniais 
lietuvių tautos siekiais, šis 
reikalas pavestas suorgani
zuoti ALT valdybai.

Antroji problema, tai 
kantatos (žodžiai S. Santva- 
ro, muzika — J. Gaidelio) 
vasario 16 d. proga pasta
tymas Chicagos miesto ope
ros salėje ir iškilmingas 
šventės minėjimo posėdžio 
pravedimas. Tie du klausi
mai dalyvių tarpe sukėlė 
gyvas diskusijas ir nuošir
džius paskirų narių bei sro
vių pasisakymus. Galutinai 
pavesta šį reikalą nuodug
niai išstudijuoti valdybai 
ir tuoj po Naujų Metų su
kviesti naują posėdį.

Be to, kad kantatos ir 
vasario 16 d. akto iškilmin
gojo posėdžio eiga gautų 
stipresnį lietuviškos visuo
menės tarpe atgarsį, paves
ta ALT pirmininkui Juliui 
Pakalkai, talkininkauj ant 
tarybos nariams Algirdui 
Pužauskui ir Ign. Andrašiū- 
nui, sukviesti spaudos at
stovų pasitarimą. Pasitari
mo metu išdėstyti visus rū
pimus klausimus spaudos 
bendradarbiams. fia)

P R A N E š I M A S
Chicago skyriaus Santa

ros-Šviesos Federacija ma
loniai kviečia jus atsilanky
ti į mūsų tradicinį 1968 
Naujųjų Metų Sutikimą, 
gruodžio 31 dieną, Mar Lac 
House, 104 So. Marion St., 
Oak Park, lllinois (3 blokai 
į šiaurę nuo Harlem). Pie
tus su šampanu gražioje 
salėje, grojant nuotaikingai 
muzikai. Nemokamas maši
nų pastatymas prie salės. 
Pradžia 8 valandą vakaro. 
Staliukai 10 žmonių. Užsa
komi telef,. HE 4-8836 ir 
434-6325,

Santara-Šviesa 
Chicagos Skyrius 

(Sk.)

• Kristijono Donelaičio 
lituanistinių mokyklų va- 
karas-balius įvyks 1968 m. 
sausio mėn. 13 d., Balio 
Pakšto salėje, 2801 West 38 
Street. Staliukus prašome 
rezervuoti pas p. Birutę 
Matutienę PR 8-5822 po 6 
vai. vakaro bet kurią die

ną. Įėjimo auka 5 doleriai 
vienam asmeniui įskaitant 
maistą. Maloniai prašome 
atsilankyti į šį balių-vaka- 
rą, linksmai praleisti laiką 
prie geros muzikos ir pasi
klausyti solistės N. Aukš- 
tuolienės dainų. Savo atsi
lankymu paremsite Kr. Do
nelaičio lituanistinį švieti
mą. Tėvu Komitetas

(Sk.)

NEW YORK

• Dr. Vaclovas ir Birutė 
Paprockai, iš New Yorko, 
gruodžio 21 d. išskrenda 
dviem savaitėm atostogų į 
San Francisco, Calif. pas 
dukrą Kristiną ir Sigitą No- 
vickius.

WATERBURY

REGRESUOJAME
Prieš keletą metų Water- 

buryje labai aktyviai reiš
kėsi mėgėjų teatras, kuris 
pastatė keletą veikalų ir su 
jais važinėjo net po aplir-

kines kolonijas. Deja, šis 
puikus sambūris, pritrūkus 
teatro entuziastų, jau keli 
metai užmigo amžinu mie
gu.

Prieš kelias savaites nu
tilo ir radijo valanda "Lie
tuvos atsiminimai", ši ra
dijo valanda, įsteigta ir il
gus metus vadovauta švie
sios atminties dr. Colney- 
Aukštikalnio, žinomo tauti
nės minties veikėjo, jam 
mirus — tęsta jo našlės, o 
ir šiai mirus perimta ir la
bai sėkmingai tęsta per ke
letą paskutinių metų An
tano Paliulio, šiomis dieno

BRANGUS SENELI.
Tavo siųstą HOHNER 
120 bosų akordeoną jau 
senokai gavau. Negaliu 
juo atsidžiaugti ir ne
randu žodžių Tau padė
koti už tokią puikią do
vaną. Aš jau ir groti ge
rokai pramokau. O, kad 
Tu, Seneli galėtum iš
girsti ...

Tave mylinti Stella.
Vilnius ...

Tokį laiškelį parašė anū
kė Seneliui, gavusi akorde
oną, siųstą per TAZAB, 
Londone.

Visų rūšių muzikos in
strumentus geriausiai už
sakyti per TAZAB firmą, 
dirbančią šioje srityje be
veik 20 metų.

Iliustruoti ir spalvoti ka
talogai visų rūšių prekėms, 
pasiunčiami tą pačią dieną.

Rašyti: TAZAB, 22 Ro- 
land Gardens, London, S. 
W. 7. England arba atsto- 
vybėn: Tazab, 100 East 10 
Street, New York 3, U.S.A.

Svečiai bus linksminami 
Korp! Neo-Lithuania orkestro ir 
vaišinami šiltais ir šaltais valgiais. 
Vakarienės laikas 9:30-11:00 vai 
Kava bus serviruojama visą laiką. 

Įėjimas — 14 dol., studentams 10 dol 
Korporantai dalyvauja su spalvomis! 

Mašinoms pastatyti yra dvi aikštės 
antroj pusėj gatvės.

mis visai nutilo. Kaip gir
dėti, to priežastis esanti ta, 
kad radijo stotis nebenorė
jo turėti svetima kalba pro
gramos, o ir apmokamų 
skelbimų skaičius labai su
mažėjęs. Kolkas neatsirado 
ęntuziastų, kurie pamėgin
tų gauti lietuvišką radijo 
valandą kitoje stotyje, ku
rių čia turime net kelias. 
Tiesa, Waterburyje iš radi
jo stoties WATR šeštadie
niais veikia p. Adams-Ado- 
maičio radijo valandėlė jau 
keliolika metų, taigi, visai 
be lietuviško žodžio radijo 
bangomis nepalikome. (ab)

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

CLEVELAND VAU LT CO.
8616 BUCKEYE ROAD

CE 1-3538

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

O’BRIEN BRASS CO.

20940 St. Clair Avė. IV 6-2440

GREETINGS and BEST W1SHES
P AR SON S AND PARSONS

MAKERS OF WATERPROOF FABRIC 
COLLARS AND CUFFS

Main Office and Factory — 413-15 Huron Rd.
413 HURON ROAD CH 1-7723

GREETINGS and BEST WISH£S

THE OHIO SANITARY 
SPECIALTY CO.

PLUMB1NG, HEATING, SHEET METAL AND 
ROOF1NG SUPPLIES

6000 Euclid Avė. Call EX 1-0500

GREETINGS and BEST W1SHES

MORSE SIGNAL DEVICES

6707 Carnegie Avenue EN 1-6585

GREETINGS and BEST W1SHES

EUCLID IGNITION COMPANY

1062 East 185th St c,ū b2222
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