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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LINKSMU ŠV. KALĖDŲ! GRAIKIJOS MĮSLE
NEVYKĘS KARALIAUS PERVERSMAS PA
RODĖ, KAD GRAIKIJOS PULKININKAI NĖRA 
JAU TAIP SILPNA IR SUSIKOMPROMITAVUSI 
POLITINĖ PAJĖGA, KAIP LIBERALINIAI UŽ
SIENIO STEBĖTOJAI TIKĖJOSI. — REŽIMO 
KLAUSIMAS NĖRA TIK GRAIKIJOS, BET IR 
DAUGELIO KITŲ VALSTYBIŲ SUNKIAI IŠ

SPRENDŽIAMA PROBLEMA.

---------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ----------

KALĖDINĖ DVASIA GINTAUTAS SABATAITIS, S. J.

Tikroji kalėdinė dva
sia yra Kristaus dovana 
žmogui. Kalėdų dvasia 
yra krikščioniškos dva
sios užgimimas žmogu
je. Gi krikščioniškoji 
dvasia yra Dievo įkvė
pimas, kuris iš papras
to žmogaus padaro krikš
čionį. Tas kuris nepati
ria kalėdinės dvasios, 
yra žmogus be krikščio 
niškos gyvybės savyje. 
Bet žmogus, pilnai pa
tyręs kalėdinę dvasią, 
pilnai pajunta tą naują

IŠ VISO PASAULIO

• AUSTRALUOS PREMJE
RO Harold E. Holt laidotuvėse 
dalyvauti iSskrido ne tik JAV 
prezidentas L.B. Johnsonas,bet 
ir visa eilė kitų valstybių pre. 
zidenty ir premjerų.

Ta proga Australijojeprama- 
tyti ir pasitarimai tarp Ameri
kos vadovų ir jų sąjungininkų.
• PREZIDENTAS JOHNSO

NAS paskelbė rezoliuciją, kuria 
siekiama sumažinti valdžios 
numatytas išlaidas 4,3 bil. dol. 
Tų priemonių imamasi, kad ap
saugoti krašto ūk| ir dolerio 
vertę.

• MICHIGANO GUB. G. ROM 
NEY, respublikonų kandidatas 
i JAV prezidento postą, lankėsi 
Maskvoje, kur turėjo virš 2vai. 
trukusi pasimatymą su Kosygi
nu.

•SPAUDOJE SPĖLIOJAMA 
jog f 77 m. sulaukusio vyr. tri
bunolo pirm. Earl Warren vie
tą numatomas skirti A. Gold- 
bergas, ambasad. prie JTO. 

gyvybę, kuri atneša 
krikščioniui naują atgi
mimą. Bet kas gi yra 
ta kalėdinė dvasia ir ką 
ji reiškia šiandieniniam 
žmogui?

Kalėdinė dvasia buvo 
įžiebta istoriniame Die
vo Sūnaus įsikūnijime, 
bet savo esme ji prašo
ka istorinį momentą. 
Kalėdinė dvasia, ta krikš
čioniškos gyvybės įdie
gimo pradžia, yra virš is
torinio laiko, kadangi 
Dievo Sūnaus įsikūniji
mo paliesta medžiaginė 
visuma tapo atpirkta ant 
visados. Ta Betliejaus 
dvasia yra mums taip 
pat prieinama, kaip irto 
laiko Palestinos mieste
lio piemenims.

Dievas atnešė kalėdi
nę dvasią pasidalinda
mas su žmogum savo tur
tinga ir dieviška prigim
timi. Dievas, asmuo, ku
ris yra begaliniai skirtin
gas nuo žmogaus ir kuris 
yra visuotinas, savo Sū
naus įsikūnijimu atnešė 
žmogui dievybės ir vi
suotinumo siekimą. Jis 
žmogui suteikė net ga
lią tą kilnų siekimą įgy
vendinti. Žmogaus nau
ja krikščioniška dvasia 
yra ta nuostabi gyvybė, 
kuri įgalina krikščionį 
gyventi jo paties jėgas 
viršijančiomis galio
mis.

Krikščioniškos dva
sios pradžia yra kalė
dinėje dvasioje, kad a Die

vas atėjo į žemės mažą 
pasaulį ir atvėrė to siau
ro pasaulio duris įvisu- 
mą. Dievas savo įsikū
nijimu atėjo ir į žmo
gaus siaurą pasaulį ir 
atvėrė žmogui duris į 
dievybę. Dievas, nusi
lenkdamas iki žmogiš
kos prigimties, išvadavo 
žmogų iš jo žmogiško 
menkavertiškumo. Jis 
nuleido žmogui tiltą, iš
tiesė jam ranka ir pa
lietė jį savo buities pa
bučiavimu. Kitais žo
džiais tariant, Dievas 
įdiegė į žmogaus širdį 
savo meilę, kuri yra die
viška galia, kuri viską 
jungia ir vienija. Ta 
krikščioniškos dvasios 
įžiebta meilė atneša pa
čiam žmogui jo asmeny
bės apjungimą. Kai ši 
meilė įsiliepsnoja žmo
gaus širdyje, ji integruo
ja žmogaus pasidalinusį 
ir prieštaraujantį bei pil
ną nusivylimo pasaulį ir 
duoda jo gyvenimui nau
ją kryptį, būtent, tos mei
lės siekimo ir įgyvendi
nimo linkme.

Ta meilė, ta Dievo ka
lėdinė dovana žmogui, 
taip pat suartina ir žmo
gų su žmogumi tikro žmo
giškos meilės išgyveni
mo ryšiais. Ši kalėdinė 
meilė įgalina tikrą žmo
gišką supratimą, kuris 
panaikina atstumto ir at 
mesto žmogaus nuotolį. 
Ši supratimo pilna mei
lė uždega atšalusius tarp

ŠVENTOJI Seimą. Garsaus 
vokiečių dailininko Albrechto 
Duererio (1471-1528) medžio rai
žinys, kurio originalas yraCle- ' 
velando meno muziejuje. Duere- 
ris yra sukūręs arti pusantro 
tūkstančio vario ir medžio rai
žinių, kuriems niekas iki šiol 
nepajėgė prilygti ir jis yra lai
komas vienu iš didžiausiųjų vi
sų laikų grafikų.

asmeninius žmogaus san
tykius ir įgalina meilės 
sudvasintame žmoguje 
naują bei tyrą žmogiš
ką pažinimą.

Krikščioniškosios dva
sios įsižiebusi meilė pa
daro žmogaus viduje tik
rą stebuklą: ji įgalina su
šildyti ir atverti karte
liu ir nusivylimu užsklęs
tą asmenybę. Ta meilė 
praplečia susiaurėjusį 
žmogaus pažinimo aki
ratį ir duoda norą pažin
ti ir atrasti kitame žmo
guje tai, kas yra kilnu 
ir tyra, kas yra švelnu 
ir gera, kas yra nuošir
dų ir atvira.

Ši meilė sugriauna 
tarpasmeninio bendra
vimo baimę, kurią vadi
name nepasitikėjimu. Ši 
meilė atveria žmogaus 
akis tam, ko žmogus iki 
šiol, savo siauraregiš- 
kumo apakintas, negalė
jo matyti ir siekti.

Kitaip sakant, tikra 
meilė įgalina žmogiš
kos neapykantos ir nu
sivylimo užmerktas akis 
atverti kito žmogaus ar
tumui.

Ši meilė apjungia žmo
nes. Ši meilė nėra esote-

(Nukelta į 2 psl.)

Iš pirmo žvilgsnio, du 
kartus iš eilės rašyti 
apie Graikiją lietuviš
kam laikraštyje, išeinan 
čiame Amerikoje, būtų 
lyg perdaug. Antra ver
tus, Graikijos pozicija 
šiuo metu, kai sovietai 
įvykdė seną caro Rusi
jos svajonę ir gerokai 
įsistiprino Viduržemio 
jūros baseine, yra labai 
svarbi, o be to šio kraš
to, pagimdžiusio demo
kratinę sistemą, konvul
sijos, ieškant geresnio 
ir daugiau atitinkančio 
gyvenamąsias sąlygas 
režimo, nėra svetimos 
ir mums. Visą nepriklau
somybės laiką ir mes to 
ieškojome. Dėl viso to at
rodo, kad ir mes galime 
truputį ilgiau sustoti ties 
Graikijos bėdomis.

Kaip žinia, beveik visi 
užsienio spaudos kores
pondentai, dabartinio re
žimo priešai graikų emi
grantų tarpe, ir net pats 
karalius gerokai apsi
riko įvertindami Grai- 

------ — „*-*** *—• 
Jei dabarvTnis karinio* e 
žimas būtų taip nepopu
liarus kaip visuotinai bu
vo teigiama, būtų tikrai 
užtekę karaliaus pareiš
kimo, kad jis perimąs vi

zl---------— -
Šv. Kalėdų ir N. Metų proga, svei

kiname Vilties Draugijos Valdybą, 
Dirvos redaktorius ir bendradarbius, 
Tautinės Sąjungos Tarybą, skyrių val
dybas, visus Tautinės Sąjungos narius 
bei vienminčius — linkime sveikatos, 
sėkmės ir tautinės srovės veiklos, kuri 
nukreiptų mus į naujus kelius lietuvy
bei stiprinti ir Lietuvai laisvinti.

Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos 
Valdyba

A—. • .
Mieluosius Dirvos skaitytojus, ben

dradarbius, platintojus, rėmėjus, įstai

gos personalą, pagaliau visus Vilties 

Draugijos narius ateinančių Kalėdų 

švenčių proga nuoširdžiai sveikina ir 

jiems laimingų I 968-jų metų linki

Vilties Draugijos Valdyba:
Edmundas Cibas, Jonas Gaižutis, 
Vincas Juodvalkis, Kazys S. Karpius, 
Aleksas Laikūnas, Antanas Senikas

są valdžią sau. Tokio pa
reiškimo tačiau neužte
ko, ir nei tauta, nei ka
riuomenė prieš pulkinin
kus nesukilo. Atrodo, 
kad karaliaus pokšto 
nuostoliai dabartiniam 
režimui buvo tokie nedi
deli, kad pulkininkai kal
bino karalių grįžti. Ne 
dėlto, kad jie būtų jį 
įsimylėję, bet tam, kad 
savo režimui davus 
tam tikrą tęstinumą ir 
teisėtumą.

Reikia neužmiršti, 
kad pulkininkai buvo pa
vedę 20 žymių teisininkų 
komisijai paruošti nau
ją konstituciją, pagal ku
rią Graikija ir toliau lie 
ka monarchija, tačiau ka
raliaus funkcijos liktų 
ten karaliauti, bet ne 
valdyti. Seimas būtų ren
kamas panašiu principu 
kaip dabar JAV , D. Bri
tanijoje ar Vakarų Vo
kietijoje. Tokiu būdu ti
kimasi sumažinti parti
jų skaičių.

Nauja konstitucija su- 
y/J į ¥j SU .o ?sąįku uolijįi- KU T|r>pčLSIiXliivJTfrtxi '
jiems būtų sunku prisi
taikyti prie naujos san
tvarkos. Tuo labiau, kad 
jų dauguma yra gerokai

(Nukelta į 2 psl.)
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kuris yra

(Atkelta iš 1 psl.) 
riškas jausmas, bet tik
ras žmogiškas meilės iš
gyvenimas,
pakrikštytas krikščio
niška galia ir gyvybe. 
Meilė yra žmogiška, tik 
pakitusi į turtingesnę ir 
gilesnę meilę. Si meilė 
suliepsnoja visame žmo
giškos asmenybės pilnu
me. Ta meilė atneša žmo
gui galią statyti tiltus 
tarp žmogaus ir žmo
gaus. Ji įdiegia jėgą sta
tyti supratimo ir bendra
darbiavimo tiltus tarp 
tautos ir tautos, nes vi
sos tautos yra Kristaus 
atpirkto įsikūnijimo mei
lės pakrikštytos. Ši mei
lė duoda galią statyti til
tus tarp rasės ir rasės, 
nes krikščioniška meilė 
yra gilesnė negu žmo
gaus išviršiniai skirtu
mai. Ši kalėdinės dva
sios įkvėpta krikščioniš
ka gyvybė įgalina žmo
gų statyti tiltus tarp že-

jame krikščioniškame 
gyvenime, naujoje Kris
taus karalystėje, kuri ga
vo pradžią Kristaus įsi
kūnijimo momente ir ku
rios vystymosi eigos esa
me pagauti.

Ta dieviška meilė su
šildo žmogaus egzisten
cinę izoliaciją, nes kalė
dinė dvasia gimė, kai Die
vas nusilenkė žmogui ir 
jį pabučiavo.

Kalėdinė dvasia tiktai 
tada gyva mumyse, kai ji 
įsikūnija tikrosios mei
lės išgyvenimu ir lieka 
mūsų tarpe visam laikui.

p<u Adu Iltį. *T' 
Kristaus įsikūnijimo ga
lia suteikia žmogui ne 
tik galią^et ir misiją sta
tyti tiltus tarp žemės ru
tulio ir visatos, to nesi
baigiančio materialinio 
pasaulio, kuris veda 
žmogų į platesnius visu 
mos horizontus.

Dieviškoji Kalėdų mei 
lė yra žmogaus naujoji vi 
zija, verčianti žmogų ieš 
koti įsikūnijusių Kris
taus meilės apraiškų vi
satos vizijoje, kad žmo
gus nesijaustų, jog jis 
yra visatos kamputyje ir 
kad negalvotų, kad žmo
gus nedalyvauja visatos 
evoliuciniame išsisvys- 
tyme. Ta meilė, įžiebta 
per pirmas Kalėdas, bet 
liepsnojanti šiandien, 
įgalina žmogų ne tiktai 
bandyti išsilaisvinti iš 
savo riboto žemės rutu
lio ir ieškoti solidaru
mo su kitais pasauliais, 
bet žmogui suteikia tą 
nuostabią galią net iš vi
so išsilaisvinti iš betko- 
kio žmogiško, žemiško 
ir riboto pasaulio ir pa
sinerti žmogui suteikto
je dieviškos prigimties 
realybėje. Žmogus da
bar turi galią tikėjimu 
aprėpti dieviškos realy
bės savyje įsikūnijimą.

Iki šiol žmogaus pri
gimčiai uždari vartai 
per šios krikščioniškos 
meilės jėgą ir įgyvendi
nimą atverti net į patį 
Dievą. Ta meilė įgalina 
žmogų pakilti virš sa
vęs, išsiveržti iš savo 
žmogiško ribotumo ir že
miško 
atverti 
viškos 
nimui. 
žmogų 
ribotumų prie dieviškos 
realybės įsikūnijimo nau-

auti etiškumo ir 
savo asmenįdie- 
meilės įgyvendi- 
Ta meilė įgalina 

pakilti virš jo

Graikijos 
mįslė...

(Atkelta iš 1 psl.) 
pažengusio amžiaus. 
Svarbiausias ginčo ob
jektas yra pereinamieji 
straipsniai, t.y., nuosta
tai, pagal kuriuos puiki
ni a i turėtų^pravesti 
rinkimus ir atiduoti val
džią naujai sudarytai vy
riausybei.

Kaip taisyklė, juo il
giau kas kraštą valdo, 
tuo mažiau jis nori ati
duoti valdžios vadžias 
kitam. Ir ne tik dėlto, 
kad būtų pamėgęs val
dyti, bet ir grynai sa
visaugos sumetimais. 
Kiekvienas revoliucinis 
režimas yra prasižen
gęs su anksčiau veiku
siais įstatymais ir todėl 
jo priešai vėl atėję val
džion visados gali pradė
ti keršyti. Dėl to, pavyz
džiui, Ispanijos diktato
riui Franco labai sunku 
kraštą grąžinti įnorma- 
lesnes vėžes, nors jis 
pats jau yra tokio am
žiaus, kada asmeninės 
ambicijos turėtų užleisti 
vietą krašto gerovės in
teresams.

Politinės opozicijos 
uždavinys tokiais atve
jais būtų per daug nesi
skubinti ir leisti veikti 
evoliucijai, tačiau prak
tiškai niekur nerasime 
tokios nesavanaudiškos 
opozicijos. Jos neturė
jome Lietuvoje, jos nė
ra Ispanijoje ar Graiki
joje. Ir tai turbūt natū
ralu. Valdžia laimima ko
va ir laimingi tie kraš
tai, kurie tą kovą yra le
galizavę ir sugeba išlai
kyti padorumo ribose. 
Tam tačiau turi būti tai
syklės, išplaukiančios iš 
krašte susidariusių są
lygų*

Tai turėtų suprasti ir 
užsienio valstybės. Ypač 
tiems mažiau laiminges 
niems kraštams gerolin 
kinčios, kaip JAV-bės 
Graikijai. To, deja, ne
galima spręsti iš spau
dos. Toks New York Ti

mes, į kurįpasaulyje žiū 
rimą kaip į įtakingiausią 
JAV dienraštį , ragino 
Washingtono administra
ciją, karaliui Konstan
tinui pabėgus iš savo 
krašto, nepripažinti fale 
tinos Graikijos vyriausy
bės. Turint galvoje 
įtemptą padėtįvisame Vi
duramžių jūros baseine, 
toks žygis vargu ar būtų 
protingas.

Žymiai šviesesnių 
minčių pabėrė to paties 
laikraščio bendradarbis 
C.L. Sulcbergeris, rašy
damas iš Pietų Afrikos. 
Kaip žinia, prieš šįkraš 
tą dėl jo rasinės politi
kos varoma smarki pro
paganda Jungtinėse Tau
tose, kuriai, bent žo
džiais, pritaria ir JAV. 
Tuo Washingtono admi-

nistracija pasisako ne 
tik už principą, bet ir sie
kia laimėti naujų Afri- 
ko valstybių bei savų 
juodųjų piliečių simpati
jų.

Iš kitos pusės, Pietų 
Afrika, uždarius Suezo 
kanalą, pasidarė labai 
svarbi strateginiai. Be 
to, ji yra didžiausias 
aukso ga mintojas lais 
varne pasaulyje ir jos 
bendradarbiavimas rei
kalingas dolerio apgyni 
mui. O naujos Afrikos 
valstybės nėra pavyzdin 
gos demokratijos, bet 
daugiau ar mažiau žiau 
rios diktatūros.

C.L. Sulcbergeris ra
gina Washingtono admi
nistraciją 
priešiška 
Jis rašo:

būti mažiau 
Pietų Afrikai.

nepatinka Len"Mums 
kijos ideologija, tačiau 
palaikome malonius san
tykius. Mes nesidžiaugia 
me Ispanijos ideologija, 
tačiau ten turime kari
nes bazes. Mums nepa
tinka Portugalijos ideo
logija, tačiau ji yra mū
sų sąjungininkė.”

Vienu žodžiu, svarbu 
ne režimas, bet bendri 
interesai. Tas pats tin
ka ir Graikijos bei JAV 
santykiams. Nėra abe
jonių, kad graikai yra 
atsidūrę prieš sunkiai 
išsprendžiamą mįslę, 
bet kokiu būdu ir kaip jie 
ją išspręs, telieka jų pa
čių vidaus reikalu.

Mūsu maloniems klientams linkime 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 

ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

S. ir J. Jazbučiai

MARY ANNETTE MOTEL
MIAMI BEACH, FLORIDA 8910 Collins Avė.

Two
Opportunities

for
Your Money

5%

Society National Bank Taupymo Sąskaita. Sveika. Saugi. Visuomet 
prieinama. Paprastas ir efektyvus būdas taupyti ateičiai. □ Normalios 
taupymo knygutės teikia 4% per metus. Nuošimčiai apskaičiuojami 
kas pusmetį, {.našai pradėti pirmosiomis kalendoriaus 10 dienų kiek
vieną metų ketvirti ir ten likę visą tą ketvirti, neša nuošimčius nuo 
pirmos dienos.

Society National Bank Taupymo Certifikatai depozitams. Tai supla
nuotas, garantuotas jūsų rezervinių fondų investavimas. □ Society 
Savings Certifikatai teikia 5% per metus, aukščiausią bankams įsta
tymais leistą nuošimtį, o jų terminas sueina per 6, 9 ir 12 mėnesių. 
Nuošimčiai gaunami nuo deponavimo datos ir automatiškai deponuo
jami jūsų Society taupymo ar čekių sąskaitoje, arba išsiunčiami jums 
čekiu. Mažiausias depozitas yra $2,500. Didesni depozitai galimi po 
$100. Pav., $2,600, $2,700, $2,800 etc.

TAUPYMUI DEPOZITAI, GAUTI IKI 
SAUSIO 10 IR PALIEKAMI METŲ 
KETVIRČIUI, TEIKS NUOŠIMČIUS 
NUO SAUSIO 1-mos,

NATIONAL BANK
OF CLEVELAND

KIEKVIENAS DEPOZITORIUS YRA APDRAUSTAS IKI $15,000 PER F.D.I.C.
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KELIOS MINTYS
KALĖDŲ PROGA

Pirmieji po ranka pasitaikę amerikietiškieji 
Žurnalai savotiškai nuteikė, artėjančių Kalėdų šven
čių proga ilgesniais straipsniais supažindindami sa
vo skaitytojus su prieššventine prekybos apyvar
ta, palyginimais su ankstyvesniais metais ir tuo da
rydami išvadas apie krašto ūkinę būklę ir žmonių 
gerbūvį. Žinoma, paskutinėmis prieššventinėmis 
dienomis ir komercinė spauda patieks eilę vaizdų 
ir straipsnių tai progai pritaikytomis religinėmis 
temomis, moralinius žmonijos klausimus nagrinė
jančiomis mintimis.

Ir mūsų lietuviškoji spauda ta proga džiaugia
si pagausėjusiais skelbimais. Tačiau mums jie tu
ri, šalia grynai komercinės, ir kitą prasmę. Tais 
skelbimais laikraščiai dar nesuprekybinami. Jais 
paremiama mūsų spaudos kova už būvį, jais ateina 
konkretūs talkos ir bendradarbiavimo pavyzdžiai.

Švenčių proga savo spaudoje daugiau rodome 
palinkimą į moralinio, dvasinio, religinio prado iš
kėlimą, tų pradų priminimą. Kalbama apie žmo
gaus meilę žmogui, kilnesnių idealų puoselėjimą, 
moralinių vertybių reikšmę, tautinių tradicijų išlai
kymą. Apie tai kalbame visą laiką, bet kitomis pro
gomis leisdami iškilti ir negerovėms, pasitaikan
čioms mūsų visuomeniniame gyvenime. Botagai, kir
viai, ylos ir dygliai — tai daiktai, neišnykstą ne tik 
iš praktiškojo gyvenimo, bet ir iš savo simbolinės 
reikšmės žmonių santykiuose.

Savo spaudoje, bent jos daugumoje, matome pa
stangas parodyti kiek galint šviesesnę, skaidres
nę ir viltingesnę mūsų gyvenimo pusę. Bet kaip sun
ku nuslėpti rankoj pasitaikiusį botagą ar kirvį, 
taip sunku žmogui pabėgti nuo savo šešėlio. Tacl ir 
spaudoje neišvengiamai karts nuo karto pasirodo 
tie šešėliai, kurie aptemdo gerų norų ir geros va
lios žmonių santykius, jų bendravimą ir darbą bend
rų kelių ieškant, bendrų idealų įgyvendinimo sie
kiant.

Kalėdų ir Naujųjų Metų įkandin ateina pasku
tinės ruošos dienos kitai didelei mūsų šventei — 
nepriklausomybės sukakčiai atžymėti. Būtų gera ir 
visai visuomenei naudinga, jei toji ruoša praeitų be 
šešėlių, jei toji ruoša ir sukakties apvainikavimas 
pasižymėtų tąja dvasia, kurią skelbia Kalėdinės min
tys ir žodžiai.

Dalis VLIKo seimo dalyvių New Yorke. Kalba prez. pirmininkas J. Stikliorius. Prie stalo sėdi 
Razgaitis ir Raukas. L. Tamošaičio nuotrauka

Kovosim, kol atgausim Lietuvai
nepriklausomybę Emilija čežena

Kolegas filisterius, seniorus ir juniorus
KALĖDŲ ŠVENČIŲ

ir
NAUJŲJŲ METŲ 

proga sveikina

Korp! Neo-Lithuania 
Centro Valdyba 

Chicagoje

Gražiausi linkėjimai šven

čių proga Amerikos Lietu

Vliko seimo sesiją, 
įvykusią gruodžio 16-17 
d., Maspetho lietuvių pa
rapijos salėje, New Yor
ke, atidarė Vliko pirm, 
dr. J.K. Valiūnas, pa
kviesdamas į prezidiu
mą J. Stikliorių pirminin
ku, p. Razgaitį vicepirm. 
ir p. Rauką sekretorium.

Seimą sveikino žodžiu 
Lietuvos Generalinis 
Konsulas A. Simutis sa
vo ir Lietuvos Atstovo 
Washingtone vardu, 
LMKF pirmininkė V. 
Leskaitienė, A. Nasvy
tis PLB vardu, dr. Šimai
tis ALT vardu, V. Adam- 
kavičius JAV LB vardu. 
Be to gauta eilė sveiki- 
nimu raštu.
“nkd ’pTrm; ur. j.k. ■ 
Valiūnas padarė prane
šimą pavadinęs jį "Vli
ko vedamoji Lietuvos 
laisvinimo kova tarptau
tinių įvykių šviesoje".

Būdamas vienas iš dau
giausia keliaujančių Vli
ko pirmininkų, per savo 
kadencijos laikotarpį ap
keliavo ir užmezgė kon
taktus beveik su viso lais
vojo pasaulio lietuviais 
ir įvairių kraštų vyriau
sybėmis. Tarp kitko jis 
kalbėjo:

"Vliko planai per jo 
veiklos eilę metų ne kar
tą keitėsi, bet uždavinys 
liko vis tas pats — ko
vosim, kol atgausim Lie - 
tu vai nepriklausomybę. 
O kova yra sėkmingesnė, 
kai dirbame visi kartu, 
bendromis jėgomis, nes 
mūsų darbas didelis ir už 
davinys sunkus.

Perėmus Vliko pirmi
ninko pareigas man buvo 
svarbu sužinoti tarptauti
nę padėtį ir ką Vilkas 
turi daryti, kad priartin
tų Lietuvos laisvės at
statymą. Mano keliavi
mas parodė, kaip mūsų 
sujungtas bendradarbia
vimas pasiekia daug dau
giau nei atskirai. Pav., 
kur 
daug 
prie
žmonių, o kur dar turi
me Lietuvos diplomati
nius atstovus, ten dar 
lengviau. Man džiugu 
konstatuoti, kad kiekvie
name krašte vis dar at
siranda lietuvių, sutin
kančių 
dirbti,
kraštui. Ta prasme aš 
tariausi su Lietuvos Dip
lomatijos Šefu S. Lozo
raičiu apie įsteigimą Lie
tuvos garbės konsulatų, 
tariausi ir kitais mūsų

bendradarbiavimo klau
simais".

Vliko pirm, pabrėžė, 
kad Europoje vokiečiai, 
t.y., tie, kurie dar taip 
neseniai mūsų kraštą bu
vo pardavę, kurie mums 
laisvę atgavus iš mūsų 
pačių rankų ją išplėšė, 
šiandien po taip trumpo 
laiko beveik nebežino 
kur yra Lietuva. Jų va
dovėliuose Lietuvos ne
bėra. Jaunimas nebeži
no, kas ir kur yra Pa
baltijo kraštai. Veikia 
ten Baltų mokslinė drau
gija, bet aiškiai matosi 
vokiečių dominavimas. 
Todėl į Vokietiją turi 
būti kreipiamas mūsų

įsteigti kokią nors atsto
vybę, radijo valandą ir 
k. Deja, vis atsiranda 
žmonių, savo asmeninę 
ambiciją laikančių aukš
čiau bendrų tautos rei
kalų ir šių užsimojimų 
įgyvendinimas vis tęsia
si tolyn.

Vokiečiai Vasario 16 
gimnaziją remia, tačiau 
kyla klausimas, arnerei’ 
kėtų saleziečių mokyk
los su ja sujungti? Kur 
mes norėtume? klausė 
dr. Valiūnas, bet vėliau 
tas klausimas nebuvo dis
kutuotas.

— Siųskit studentus į 
Romą, mes duosim visą 
išlaikymą nežiūrint, ką 
jie studijuotų, — sakė 
jam prel. Tulaba Romo
je.

Nors Romoje mūsų 
atstovybė oficialiai užda
ryta, bet Vatikane ji yra 
taip stipri, kad spindu
liuoja 
brėžė 
kas.

Jis
tą mėtų bėgyje lankėsi 
Paryžiuje, Londone ap
lankė Lietuvos pasiun
tinį B. Balutį. Tenykš
čių lietuvių kolonijai su
daro nemažą rūpestį, 
kad jų vaikai nenori lan 
kyti aukštųjų mokyklų, o 
nesant inteligentų, di
desnis nutautėjimo pavo
jus.

tis negali laisvai politi
niai kalbėti.

Pietų Amerikos lietu
vių didžiausia problema 
ir veikimo stabdis, kad 
jie neturi inteligentų, tik 
dabar pradeda atsirasti 
iš jaunosios kartos, ta
čiau jau beveik pavėluo
tai. Jų veiklai išjudinti, 
trukdo ir labai blogas 
pašto aptarnavimas, sun
ku palaikyti tarpusavio 
ryšius. "Man teko pa
kliūti į visą Pietų Ame
rikos didžiąją spaudąkab 
bant apie reikalavimą 
Lietuvai laisvės, " — kab 
bėjo Vliko pirm., — "o 
Montivide o užsienių rei* 
kalų ministras pasakė: 
'Mes žinom, kad Lietuva itm ustr iaia v urar 
kaip mes galim jai padė , 
ti’? 'Tikra humanizmo 
gėda, kad tos valstybės 
dar šiandien yra paverg
tos’ — pabrėžė kitas val
džios atstovas.

Aplamai, Lietuva yra 
vienintėlis kraštas, — 
kalbėjo dr. Valiūnas, — 
po nepriklausomybės 
praradimo taip ilgai tu
rįs pilną diplomatinį 
statusą. Ir mums svar
bu, kad jį pripažįsta 
JAV-bės, kurios vis dar 
tebėra vadovaujamoji jė 
ga pasaulio politikoje.

Kalbant apie Vliko 
funkcijas šiame krašte, 
svarbiausia yra mūsų 
tarpusavio bendradarbia-

vimas, ko mes visomis 
jėgomis ir siekiame. Su 
ALT tartis į Chicagą 
skridau 3 kartus, bet de
ja, nesusitarėm, — už
akcentavo Vilko pirmi
ninkas.

Su kraštu bendradar
biavimas yra opus klau
simas, jis reikalingas ir 
naudingas, bet tiktai ne 
per politrukus.

Baigdamas pranešimą 
dr. J.K. Valiūnas pažy
mėjo, kad tarptautinius 
įvykius visi matome ir 
girdime kas minutę JAV 
laikraščių, televizijos ir 
radijo bangomis, o jo tik& 
las buvo nušviesti Vliko 
padėtį, kokia ji buvo jam 
perimant pareigas ir ko
kia yra dabar.

LLK pirm. V. Sidzi
kauskas savo žodyje pa
brėžė, jog džiugu, kad 
Vlikui vadovauja jaunos, 
kompetetingos rankos, 
nes darbas sunkus, tai 
dėjimas į dirvą grūdo 
prie grūdo, lašo prie la
šo nežinant, ką ta dir
va atneš.

Dr. Radzivanas pa
brėžė, jog lietuvių visuo
menė pradeda suprasti, 
kad Vilkas neša atsako
mybę, veda žūtbūtinę ko
vą už Lietuvos išlaisvi
nimą. Vliko pirmininko 
akcentuotas vieningu
mas yra svarbiausias 
veiksnys siekti Lietuvai 
nepriklausomybės.

Diskusijose pageidau
ta, kad siekiant veiklą 
derinti, nebūtų partiza
ninių veiksmų nesita- 
riant su Vliku, kad būtų 
artimesni kontaktai ir su 
ukrainiečiais, gudais, 
lenkais, nes mūsų sie
kiai tie patys, skirti dė
mesio BATUNo organi
zacijai, laikytis aiškios 
linijos dėl bendradar- 
V,la<yinio . -su.kraštų, ir k- Nebuvo i s vengta n * ast- 
resnių pasisakymų vie
nas kitą pavadinant par
tiniais ekstremistais.

Vliko Tarybos prane
šimą padarė P. VainauS' 
kas, pažymėdamas, jog 
Tarybos veikla daugiau
sia kreipiama į Valdy
bos veikimo kontrolę: a) 
studijuoti ir planuoti Lie
tuvos laisvinimo uždavi
nius ir jiems vykdyti 
priemones; b) sudaryti 
Vliko valdybą ir stebėti 
jos veikimą; c) tvirtinti 
Tautos Fondo Valdybą; d) 
laikotarpiu tarp Vliko 
seimo sesijų vykdyti 
Vliko seimo funkcijas.

(Nukelta į 8 psl.)

SESERYS IR BROLIAI LIETUVIAI,

ir į Romą, — pa
vilko pirminin

jau ne pirmą kar-

vių Tautinės Sąjungos na

riams Chicagoje.

SKYRIAUS VALDYBA

yra lietuvių, ten 
lengviau prieiti 

to krašto valdžios

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ 1968 METŲ 
proga nuoširdžiai sveikiname Jus gyvenančius lais
vajame pasaulyje ir pavergtoje Tėvynėje.

Didžiųjų švenčių dienos atneš j mūsų namus 
ir Šeimas daugiau artimumo bei šilumos, tarpusavio 
susipratimo bei atlaidumo dvasios, pasilinkėsim vie
ni kitiems sveikatos, laimės bei sėkmės.

Pratęskim taip pat šiuos savo linkėjimus j mus 
apimančią bei jungiančią Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę, kad joje sklistų ir įsigalėtų tautinio soli
darumo jungtis. Aukokimės ir daugiau visi dirb
kime savo Tautos laisvei, kad ateinantieji Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Seimo ir sukaktuviniai Lie
tuvos Laisvės Kovos Metai artintų jos išsivadavimą 
iš sovietinės okupacijos jungo ir nedalios.

Būkim vieningi ir stiprūs tautinėje Savo Bend
ruomenėje. Kovokim už laisvą ir nepriklausomą Lie
tuvą!

ke atlyginimo 
aukotis savam

Aplamai, Europoje, 
beveik jau niekur nega
lima laisvai politiniai 
kalbėti, — sakė Vlikopir, 
mininkas. Tik Šveicarija 
vis dar buvo palankiau
sia, užtat ir Leninas ten 
prisiglaudęs kūrė savo 
idėjas. Bet prieš šešis 
mėnesius išėjo nutari
mas, kad joks užsienie-

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
VALDYBA

Pirmininkas Juozas J. Bachunas 
Vicepirmininkai Stasys Barzdukas, 
dr. Algirdas Nasvytis, Alfonsas 
Mikulskis, Vytautas Kamantas 
Sekretorė Milda Lenkauskienė 
Iždininkas Julius Staniškis 
PLB Kultūros Tarybos 
Pirmininkas dr. Jonas Puzinas
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BIČIULIUS ir PAŽĮSTAMUS, dažnai 

sutinkamus ir tik sykį per metus 

atvirukais aplankomus, 

nuoširdžiai sveikiname metinių 

švenčių sulaukus, 

visiems linkime

LINKSMŲ KALĖDŲ,

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 1968 METŲ.

ALE ir STASYS SANTVARAI

A. E. GRIAUZDĖS 

sveikina savo bičiulius 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

ir

N. METŲ

proga.

Jūrų skautų-čių Bostono Nemuno 
Tuntas Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga sveikina visus Lietuvių Jūrų 

—etų s, ir rė
mėjus ir linki, kad 1968 m. Lietuvos 
nepriklausomybės 50 m. atgavimo me
tai ypač būtų našūs ir darbingi visiems 
laisvę mylintiems broliams ir sesėms.

Nemuno Tunto Štabas 
ir

Tėvų Komitetas

Švenčių proga sėkmės visiems 

pažįstamiems linki 

dvarininkai iš Bostono

Antanas ir Ona Vilėniškiai.

GREETINGS and BEST W1SHES

PAPP’S BODY SHOP 
(Bill)

21100 St. Clair Avė. 481-4333
Euclid 17 ,Ohio

GREETINGS and BEST W1SHES 
A. D. PELUNIS 

OLDSMOBILE INC.
SEE THE NEW 1968 OLDSMOBILE

13123 Detroit Avė. AC 6-6433

MOTIEJAUS GOBŠIO
TURTAS ANTANAS GAILIUŠIS

(15)
— Dėl jos aš syk| nusižeminau, -- ją vesdamas. Pagal savo 

padėtj galėjau vesti žmoną išmokslintą, baigusią universitetą, su 
gera profesija, bet vedžiau paprastą, neturtingą raštininkę. Tikė
jau jos meile. O kaip ji pasielgė? Apgaudinėjo mane su svetimu 
vyru. Dabar niekas negali reikalauti iš manęs nusižeminti antrą kar
tą prieš moterį, kuri suteršė mano ir savo garbę.

Pulkininkas buvo neperkalbamas. Daktaras Jomantą tą matė, 
pasiryžo nutraukti žmonos kalbą su pulkininku.

— Laikas išgerti. Prašau, pulkininke,
— Į sveikatą.
Atsakė pulkininkas.
Vakarienė ėjo prie galo. Pulkininkas nebenorėjo ilgiau pasilik

ti, greit išėjo. Jam išėjus, Jomantienė nusiminus kalbėjo:
— Veltui mano pastangos. Gaila Pulokienės.
-- Nei tu, nei kiti jo neperkalbėsite. Vėliau gyvenimas, gal, 

juos sutaikins.
Pirmadlenf Jonė paskambino daktaro žmonai.
— Laba diena, čia kalba Pulokienė.
— Labas, ponia. Pažinau jus iš balso.
— Noriu pasiteirauti, kokios naujienos iš mano vyro?
— Sunku man pasakyti, — naujienos prastos. Jis griežtai at

sisakė taikintis. Gal vėliau pakeis savo nusistatymą, bet dabar yra 
nesukalbamas. Nepraraskite vilties. Jauna esate. Pradžioje tik sun
kti, vėliau gr|š normalus gyvenimas.

Guodė ją Jomantienė. Ilgiau kalbėti Jonė negalėjo, pradėjo 
ašaros byrėti. Padėkojo Jomantienei už pastangas juos sutaikin
ti ir baigė pokaity.

IV
Naujienos iš Jomantienės buvo tokios, kurių Jonė labiausiai 

bijojo. Paskutinės viltys susitaikinti su vyru dingo, grįžti pas vy
rą kelio nebebuvo. Prieš ją stovėjo klausimas, kaip pradėti kurtis 
vienai. Kilo mintis grįžti | gimtąj} pasienio miesteli, bet greit tą 
mint| atmetė. Ten jos niekas nelaukė. Visi ją pastebėtų, būtų sunku 
paslėpti savo šeimos tragediją. Brolienė jos nesupras, nepasigai
lės, neįsileis | namus, greičiau su šluota išvys lauk. Grįžimas su
darytų džiaugsmo žmonėms, kurie pavydėjo jai pulkininko. Tų žmo
nių botų išjuokta, paniekinta. Į š| miestą gyvenimas ją atbloškė, 
čia jai buvo skirta gyventi, čia ji nutarė ir pasilikti.

Vėl kilo mintis kreiptis pas Volungę. Artimesnių draugų už jj 
neturėjo. Pažinusi Volungę tą vakarą, kai vyras juos užtiko, apie 
meilę nebegalvojo. Nors ir labai nenorėjo prie jo kreipis, bet bė
dos prispirta, nutarė jam paskambinti. Tikėjosi iš jo draugiškumo, 
pagalbos, pradedant naują gyvenimą. Mint} vykti pas ji 1 namus at
metė, nes tai botų perdidelis nusižeminimas.

Pas Volungę susirinkę keli draugai linksminosi, gerai nusitei
kę juokavo, pasakojo paskutinius savo nuotykius. Ant šulo stovėjo 
kelios bonkos gėrimų, šalti užkandžiai. Vienu urpu suskambėjo te
lefonas. Volungė priėjo prie telefono.

— Klausau.
-- Laba diena, Feliksai.
Volungė tuoj pažino Jonės balsą, bet nudavė jos nepažinęs.
— Atsiprašau, kas kalba?
-- Tai aš, Jonė.
— O, tai jūs ponia.
-- Feliksai, aš noriu pasikalbėti su tavim.
• Ani*» La na ei La i 9-------- šr-Vyras ^neprttma manęs- pers save. Gyvėnu Viešbutyje?
— Esu labai užimtas. Pas mane dabar vyksu susirinki

mas.
Tarė Volungė ir padėjo rageli.
Jonė pagalvojo, gal tikrai jis užimta, nepatogu jam su ja kal

bėti.
-- Kokia ponia tau skambino? Turbūt, kita jau įsimylėjo tave?
-- O gal ta pati pulkininko žmona.
Teiravosi draugai.
— Atspėjote, ji skambino.
-- Saugokis pulkininko, drauguži. Gaila mums būtų tavęs netek

ti.
— Drąsus vyras esi, Feliksai, nebijojai suvilioti pulkininko žmo

ną. Jog jis galėjo pastatyti visą pulką prieš tave vieną.
— Vienas pulkas dar ne divizija.
Atsakė Volungė, lyg norėdamas parodyti, kad tik divizijos jis 

išsigąstų.
— Cha cha cha...
Pasigirdo draugų juokas.
Susirinkę girdėjo apie nemalonų įvykf su pulkininku. Volungė 

jiems minėjo apie jo nelauktą atsilankymą, bet smulkmenų nežino
jo.

--Tu mums dar nepasakojai, kaip ten iš tikrųjų atsitiko su 
tuo pulkininku?

Volungė matė gerą progą pasigirti, pasirodyti didvyriu. Jis 
atsistojo įsiręžė, lyg ant scenos, ir skeričiodamas pradėjo pa
sakoti.

-- Žinote, buvo velniškai pavojingas įvykis. Pulkininko žmona 
sėdėjo pas mane. Abu truputi išgėrėme, juokavome, kaip žinote, 
krėtėme visokius šposus... Kai ji rengėsi eiti namo,aš atidariau du
ris ją išleisti. Tuo momentu | vidų įsiveržė pulkininkas ir kad su
riko: "Ra-mi-ai". Tartum pas mane būtų jo pulkas išsirikiavęs, ir 
įrėmė man I krūtinę pistoletą. Mano gyvybė kabojo ant plauko. Aš 
visai nenusigandau, rėžiau jam per ranką, pistoletas ir nukrito po 
mano kojom. Pulkininkas lenkėsi j| pagriebti, bet, brolyti, aš 
nelaukiau: spyriau su koja, ir nulėkė pistoletas po sofa. Pulkinin
kas liko nuginkluotas, nepavojingas. Parodžiau duris ir abu išva
riau laukan. Tai matote. Dabar ji skambino, nori pas mane ateiti 
pasikalbėti. Sakėsi, ją vyras išvaręs, gyvenanti viešbutyje. Tai ir 
viskas.

Vėl pasigirdo draugų juokas. Jie darė įvairias pastabas,šposa- 
vo.

-- Greit galime turėti čia ne tik šeimininką, bet ir šeimininkę.
-- Tai kada, Feliksai, bus vestuvės.
-- Ar laikas jau užsakyti vestuvėms kostiumus.
-- Nieko nebus. Jei aš vesiu, tai ne tokią.
— Ko jai trūksta? Pulkininko žmona, ne šiaip kokia. Jauna. 

Graži.
-- Nereikia man jos.
Volungė vengė apie ją kalbėti, pripylė visiems degtinės ir pa

ragino:
-- Išgerkime. Gana kalbų apie pulkininką ir jo žmoną.
Išleidęs iš savo buto Jonę, Volungė, kaip žinome, išvažiavo, 

bijojo pulkininko keršto. Ištiestas pistoletas taip j| išgąsdino, jog 
apie tolimesnius santykius su ja ir pagalvoti nedr|so. Draugystė 
atrodė pavojinga, -- pulkininkas gali tik bandyti žmoną. Žūti dėl 
jos nenorėjo. Kai ji paskambino, jam prisiminė tas nemalonus (vy
kis su jos vyru, kada vos nežuvo nuo jo kulkos. Jis kaltino Jonę, 
laikė ją negudria kaimo moterėle, kuri nežinodama, ar vyras tik
rai išvažiavo, ramiai pas j| sėdėjo. Su tokia moterim, jis galvojo, 
neverta beprasidėti. Buvo dar viena priežastis, kodėl vengė Jonės, 
būtent: gėdinosi savo elgesio, kada prieš vyro pistoletą save teisi
no, visą kaltę vertė jai vienai.

(Bus daugiau)

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

Fronces P. Bolton
CONGRESSMAN

22nd District

PODAROGIFTS, INC. MALONIAI SVEIKINA 

SAVO TŪKSTANČIUS KLIJENTŲ ARTĖJAN
ČIŲ ŠVENČIŲ SEZONO PROGA LINKĖDAMI 

JIEMS
LINKSMŲ NAUJŲ METŲ

IR PAREIŠKIA ŠIRDINGĄ PADĖKĄ Už JŲ 

PRAEITIES RĖMIMĄ.

PODAROGIFTS, INC.
220 PARK AVENUE SOUTH,
NEW YORK, N. Y. 10003 

Tel.: 212 — 228-9547

SVEIKINAME VISUS
MŪSŲ GAUSIUS KLIJENTUS 

SU
ARTĖJANČIOMIS ŠVENTĖMIS

IR
NAUJAIS METAIS.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

— COSMOS TRAVEL BUREAV,- 
INC.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ
NAUJŲ METŲ PROGA SVEIKINAME 

GAUSIUS MŪSŲ KLIJENTUS IR 

LINKIME GERIAUSIOS SĖKMĖS

PACKAGE EXPRESS AND 
TRAVEL AGENCY, INC.

1776 BR0ADWAY NEW YORK, N. Y.

GREETINGS and BEST W1SHES

EUCLID TRUCK RENTAL, INC.
14300 Milės Avė. Cleveland, Ohio SK 2-4242

HERMAN MALBIN, Manager
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Šiluvos Madonna (bronza), sukurta skulptoriaus Vytauto Kašubos 
lietuvių parapijos bažnyčiai Maizeville, Pa. Vyt. Maželio nuotr,

STUDENTU SUVAŽIAVIMAS
Kalėdų atostogų pro

ga Šiaurės Amerikos Lie
tuvių Studentų Sąjunga 
šaukia metinį visuotinį 
suvažiavimą, jau septy
nioliktąjį, Baltimorėje, 
Mar.yland, gruodžio 29 
30 ir 31 dienomis. Ren
gimo komitetas, veikiąs 
pačioje Baltimorėje, pa- 
‘PiRkO’ ^Ynergon viešbutį, 
Calvert ir Baltimoregat 
vių kampe, ir laikas nu
statytas, kad batų pato
giau atvykti Kanados stu
dentams, tradicinį Padė
kos savaitgalį švenčian
tiems skirtingu laiku.

Turėdama virš 400 
veiklių narių, sąjunga su' 
trauks apie 500 dalyvių 
iš 23 vietovių, kuriose 
veikia skyriai ar su ku
riais palaikomi ryšiai, 

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Jotepfc F. Gribauiltoi 
fiecutive SecreUry

ON BONUS SAVINGSON INVESTMENTS
Unit» of $100 00 
Dividend Checki 
Mailed Ouarterly

Unili of $1,000 00
For 3 Teari 

Dividendą Paid 
Ouarterly 

or Compounded

1447 So. 49th Court
CICERO, ILLINOIS • 60450

Phone (Are* Code 312) 656-6330
HOURS: Men. V-B; Tim., Thuri.. M. 9 5; Sat. M; Wed. Ooaed 

Sevia^a I* By 7W* IDM Of TA* M**M WIH fer* Fr*m Tie laf.

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

Kanadoje ir JAV-bėse, 
abiejų kraštų studen
tams susijungus įvieną 
sąjungą 1966 suvažiavi
mo metu Toronte.

Viešoji programa iš
dėstyta trims vakarams: 
susipažinimo, jaunųjų 
studentų poezijos vaka
rui ir naujosios lietu
viškos plokštelės "Tai 
mūsų likimas” pristaty
mui.

Organizaciniais rei
kalais pasitarimuose da
lyvaus skyrių valdybos 
ir atstovai, aptardami 
centro valdybos klausi 
mus, skyrių veiklą, 
studentų spaudą, ryšius 
ir pn.

Akademinėje dalyje 
numatytos devynios pas 
kaitos, pravesimos ats-

F
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kirai ir dalinai suvesi- 
mos į didesnį simpoziu
mą paties suvažiavimo 
pavadinimo tema, "Ar 
išeivijai reikalinga Lie
tuva?” Pagal pereitų me
tų paprotį, kalbėtojai dau
gumoje bus patys stu
dentai, savų sričių moks
lus pritaiką lietuviš
kiems aktualiems klau
simams.

Literatūros vakare 
vyks du pašnekesiai. Bi
rutė Augustinavičiūtė, 
Western Reserve stu
dentė Clevelande, kal
bės apie "Okupuotos 
Lietuvos poeziją", o 
Algis Rukšėnas, studi - 
juojąs Indiana universi
tete, "Partizanai Lie
tuvos spaudoje."

Bendriniais kultūri
niais klausimais vyks 
trys paskaitos. Wes- 
leyan Universiteto 
(Conn.) profesorius Kas
tytis Baublys, gyvenąs 
Anglijoje, pristatys "Stu
dentą tarp dviejų kultū
rų Amerikoje ir Angli
joje". Yale doktorantas 
Romas Misiūnas pasi
rinko temą "Dvidešim
to amžiaus vaidmuo Lie' 
tuvoje". "Tautybę ir pi
lietybę" aptars teologi
jos studentas Antanas 
Saulaitis, SJ, iš Bosto
no.

Praktiškesniais rei
kalais numatytos išsa
mesnės paskaitos ir dis
kusijos keturiomis temo
mis. ŠALSS Metraščio 
redaktorius Mykolas 
Drunga iš Chicagos pri
statys "Studentų spaudą", 
Studentų Gairių redak
torė Skirma Makaitytė iš 
New Yorko aptars Lietu
vių studentų ryšius su 
Amerikos jaunimo orga
nizacijomis, montrealie- 
tė Dana Zubaitė kalbės 
apie keliones į Lietu
vą ir JAV Lietuvių Bend
ruomenės CV narė jauni
mo reikalams Dalia Tal- 
lat-Kelpšaitė užbaigs 
tema "Jaunimas ir Lie
tuvių Bendruomenė".

Šių metų suvažiavi
mas pasižymi keliomis 
ypatybėmis. Jau penke- 
ris metus nėra buvę su
važiavimo JAV rytinia
me pakraštyje, todėl ti
kimasi kartu duoti tos 
srities studentams pasi
reikšti ir gausiau daly
vauti. Suvažiavimo lai
kas atkeltas nuo tradici
nio JAV Padėkos savait
galio, kad nesikryžiuotų 
su tuo metu Chicagoje 
vykusiu Kultūros Kongre
su ir kad kanadiečiams, 
švenčiantiems Padėkos 
dieną spalio mėnesį, bū
tų patogesnis atostogų 
laikas. Nario mokestis 
pereitame suvažiavime 
pakeltas, bet kartu gau
namas Sąjungos Metraš
tis, jau antrą kartą pa- 
sirodas su daugybe veik, 
los nuotraukų, aprašy
mų, rašiniais, kūryba. 
Philadelphijos apylinkės 
lietuvių alumnų klubas 
LITAS paprašė suvažia-

KALĖDŲ RYTAS, GENEROLE . ..

STASYS SANTVARAS

Ne rudenio audra palaužė girios medį,
Ir verkiantį žilvytį apšarmojo — ne šarma ...
Tai sviedinio skeveldra parbloškė vienturtį sūnų — 
Tai motina pražilo mylimo vaikelio verkdama...

Plačiom erdvėm, per baltą sniego drobę — 
Nusitiesė krauju ir ašarom paženklinti takai.., 
Kranksėdami ir rėkdami varnai lakioją, 
Dantis kalendami, atbėga alkani vilkai...

O vade, tu sakei, kad einame tėvynės ginti — 
Dabar liepi mum griaut kitų žmonių namus... 
Prisiekiam tau aukoti širdis ir jaunatvę.
Tik grobti ir naikint nemokyk mus ...

Pro kalno kauburį varpų giesmė atskrido — 
Ramybė ir taika šiandieną, broliai!
Ak, kalviui leiski grįžt kalvėn, o piemeniui stonelėn — 
Kalėdų rytas jau, Kalėdų rytas, generole ...

Iš Giesmių apie saulę ir sielą, 1939 m.

KALĖDOS
Kalėdos, o taip pat 

Naujieji Metai lietuviui 
nešdavo taiką, ramybę, 
laimę ar nelaimę. Lietu
vio džiaugsmas artimai 
surištas su visos žmoni
jos džiaugsmu. Jo min
tys jungiasi su dangum , 
žeme, gyvuliais, paukš
čiais ir su visu gyveni
mu. Pranašavo ateitį iš 
žvaigždžių mirgėjimo, 
vėjo ūžėsio, snaigių laks 
tymo, dienos šviesumo. 
Kalėdų šventės lietuviui 
atskleidė didžių paslap
čių knygą, pasakė net 
mažiausias smulkme
nas. Tų papročių mūsų 
tauta turi labai daug.

Kalėdų išvakarėse — 
Kūčių vakarą, kiekvie
nas save laikąs lietuviu 
vienokiu ar kitokiu būdu 
švęs Kalėdų šventės su
kaktį, kuri reikšis būdin
ga Kūčių vakaro mistiš
ka nuotaika.

Be abejo, kad tą vaka
rą be išimties mūsų 
mintys skris pas arti
muosius, likusius Lietu
voje. Tiesa, nelinksmos 
bus tos mūsų mintys, 
skausmo ir liūdesio pri
pildytos širdys... Juos 
ten skurdas, nedatek- 
lius slegia ir jų širdis 
skaudina ta pati nedalia: 
net ir Kūčių vakarą ne- 

vime įterpti naujosios 
lietuviškos plokštelės 
"Toks mūsų likimas" pri
statymą vaizdžių būdu. 
Ir paskaitų laikas taip 
sutvarkytas, kad tuo pa
čiu metu tevyktų viena 
paskaita, nes papras
tai visos įdomios.

CV antrašas: Kęstu
tis Paulius Žygas,Robin- 
son Hali, Graduate 
School of design, Har- 
vard Universitey, Cam- 
bridge, Mass. 02138.

JONAS MIŠKINIS

galima sueiti krūvon 
bei pasisveikinti su arti
maisiais.

Nuo tos dienos, kai 
mes išsiskirstėm po įvai
rius pasaulio kraštus, 
mūsų tautos kamienas 
liko okupantų vergijoje. 
Kalėdų išvakarėse tūks
tančių tūkstančiai min
čių skris, lėkdamos į 
Lietuvą, šaltąsias Sibiro 
taigas...

Kalėdų šventėse prisi
mename Lietuvos nepri
klausomybės laisvą gy
venimą, laimėtą tautos 
ryžtu, geriausių Lietu
vos sūnų pasiaukojimu 
ir didžia tėvynės meile.

Taigi, tauriosios Ka
lėdų šventės teprimena 
mums tautos atgimimo 
darbų ir žygių kelią į 
tuos didvyrius, partiza
nus, kurie savo krauju 
nušlakstė tėviškės gim
tuosius laukus.

Pasauly neramu. Kalė
dos tarsi kviečia visus 
geros valios žmones į 
talką ir vienybę. Tad, 
nusikeldami mintimis į 
Lietuvos praeitį, prisi
minkime mūsų tautos 
dabartinę golgotinę bui-

Šiandien, kur tik bepa
sisuksi, visur girdėsi 
kalbant apie politiką. At
rodo, kad politika yra ak
tualiausias dienos klau
simas, Na, ar svarbes
nių už politiką klausimų 
jau nebėra?

Pažvelgus įplatesnius 
teoretinio ir praktinio 
dabarties gyvenimo lau
kus, atrodo, kad niekad

SUPERIOR 
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mintis nebuvo tokia ir- 
racionali, kaip šiame ato
miniame amžiuje. Nie
kad žmonijos mintis ne
buvo taip subarbarėjus 
kaip šiais laikais. Žmo
nijos mintis panoro pa
neigti absoliučias, t.y. 
nekintamas ir visa sais
tančias tiesas.

Žmogus arba sudievi
na pasaulį ir save telai
ko jo paties sudievinto 
pasaulio dalele, arba su
dievina pats save. Daug 
kas ima garsiai kalbėti 
ir rašyti, kad dabartinis 
žmogus aiškių tikslų ne
turi, išskyrus išsisukti 
iš jį varžančių varžtų, 
save pateisinti, kitą kri
tikuoti, supurvinti...

Švęsdami Kalėdas, 
apsidairykim apie save, 
pažvelkim giliau į savo 
sąžinę, padarykime pa
tys savo darbų, elgesio 
ir pastangų apyskaitą. 
Persvarstykim visus 
pergyventus įvykius, sa
vo darbus, paieškokime 
savy gero ir pikto. Ar at
likome tinkamai pareigą 
Lietuvos laisvinime. Ar 
iš mažmožių neatsiran
da vienokių ir kitokių ne
susipratimų, vienas kitu 
nepasitenkinimo. O tai 
bloga, kad iš menknie
kių pradedama daryti 
principai ir iš nuomonių 
skirtumo gimsta neapy
kanta.

Kalėdos ateina vi
siems į pagalbą. Jų pa
žadas "Ramybė geros va
lios žmonėms"! Mūsų 
yra permaža, kad galė
tume būti nevieningi. Ka
lėdų proga mūsų tarpe 
turi užgimti nauja savi
tarpio sugyvenimo ir tai
kos dvasia.

Niekas nežinom, ką ža
da lietuvių tautai ryto
jus. Tačiau tiems, kurie 
siekia tiesos ir gėrio, 
po audros lemta džiaug
tis laisve ir ramybe.

Tebūnie mūsų visų va
dovas geroji valia! Tad 
ir linkėkime vieni ki
tiems geriausių ir nuo
širdžiausių Kalėdų šven
čių!

SCHOOL GUIDE

SACRED HEART 
SCHOOL 

RESIDENT SCHOOL FOR 
BOYS

Grades 4 through 8 
Brothers of 

The Sacred Heart 
Andover, Massachusetts 

AIR CONDITIONED LARCE 
CAMPUS

(130-1)9)

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.

HOME and 
REMODELING 

LOAN S
• • • •

INSURED SAVINGS

O
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VISUS SKYRIAUS RĖMĖJUS, BIČIULIUS IR 
PRIJAUČIANČIUS, SVEIKINAME SU 

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS
IR LINKIME

LAIMINGŲ 1968 METŲ.
ALT S-gos Elizabetho 

15-tas skyrius

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

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 

PROGA SVEIKINA

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

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

LIETUVIŲ SVETAINĖS VADOVYBĖ

LITHUANIAN LIBERTY 
HALL, INC.

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

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

BEI APYLINKĖS LIETUVIUS SVEIKINA
DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. William F. Blažis su šeima

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

Linksmų Šv. Kalėdų!

Z!
Elizabetho, N. J., prekybininkų sveikinimus 

surinko ir jais pasirūpino ALT S-gos Elzabetho 
skyraus veikėjas Stasys Lukoševičius.

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

Dirvos administracija

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
PROGA SAVO BENDRADARBIUS, TARNAUTOJUS IR 
VISUS TUOS, KURIE TURI VIENOKIŲ AR KITOKIŲ 

PINIGINIŲ OPERACIJŲ, O TAIP PAT IR 
BUSIMUOSIUS SVEIKINA

LIETUVIŲ SKOLINAMOSIOS IR 
TAUPOMOSIOS BENDROVES 

VADOVYBĖ
269-273 Second St. Elizabeth, N. J. 07206

MOKA 5%% METINĮ PROCENTĄ.

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

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA SVEIKINA

JAMES T. KIRK
COUNSELLOR AT LAW

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

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
ŠVENTĖMIS SAVO KLIJENTUS, GIMINES IR BIČIU

LIUS BEI ELIZABETHO LIETUVIUS SVEIKINA

GRONWALD BEVERAGES
NATIONAL BOTTLING WORKS

Factory: EL 3-0387 Res. EL 5-7581
Ėst. 1924 Res. UN 2-8317-W

434 Elizabeth Avenue Elizabeth, N. J.

ELIZABETHO, N. J. IR APYLINKIŲ LIETUVIUS, SAVO 
BIČIULIUS, GIMINĖS IR PAŽĮSTAMUS 
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 

PROGA SVEIKINA

HOUSTON A. NANCE
Registered Licensed Plumber 

PLUMBING & HEATING CONTRACTOR
MArket 4-4616 320 South lOth Street

Newark 3, N. J.

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

LIETUVIUS SVEIKINA

Edvardas ir Jane ŠIŠAI
GLOBĖ PARCEL SERVICE savininkai

943 Elizabeth Avė., Elizabeth, N. J. 
Tel. EL 4-7608

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
PROGA SAVO GIMINĖS. BIČIULIUS IR VISUS 

ELIZABETHO APYLINKĖS LIETUVIUS SVEIKINA

Dr. Stasys PETRAUSKAS
ir šeima

158 Park PI. Elizabeth. N. J. 07206

GERIAUSIUS SVEIKINIMUS IR LINKĖJIMUS
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ

PROGA VISIEMS GIMINĖMS, BIČIULIAMS BEI 
ELIZABETH APYLINKĖS LIETUVIAMS SIUNČIA

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

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ

PROGA GIMINĖS, BIČIULIUS IR VISUS, KURIE 
VALGO LIETUVIŠKĄ DUONĄ, SVEIKINA

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

LIETUVIŠKA KEPYKLA

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

ŠV. KALĖDŲ JR NAUJŲJŲ METŲ 

PROGA SVEIKINA

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

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

SAFFRAN FURNITURE, INC.
50-56 First Street Elizabeth. N. J. 07206

Telephone 352-1300

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

STEIN’S JEWELRY INC.

94 First St., Elizabeth, N. J., 353-0210

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

BEI ELIZABETHO LIETUVIUS SVEIKINA

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

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

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

639 Elizabeth Avė. EL 2-1759

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

BIČIULIUS, LINDEN BEI APYLINKĖS 
LIETUVIUS SVEIKINA

ATLANTIC HEATING CORP.
114 W. Elizabeth Avė. Linden, N. J.

Tel. 925-6833

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
PROGA VISUS LIETUVIUS IR SAVO

KLIJENTUS SVEIKINA

Charles E. McGRATH su šeima
ELECTRICAL CONTRACTING

525 E. Jersey St. Elizabeth, N. J.
Tel. Nr. ELizabeth 3-8228

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

BEI ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA

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

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

Phone: ELizabeth 5-0393
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A. Liet. Tautinės Sąjungos 
Clevelando I 2 skyrius 

Linki ALTS Centro Valdybai, Dirvos 
redakcijai, skaitytojams ir rėmėjams 

ir Clevelando organizacijoms

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ

LAIMINGŲ NAUJŲ 
1968 METŲ!

ALTS 12-TO SKYRIAUS VALDYBA:

K. S. KARPIUS, pirmininkas 
VYTAUTAS STUOGIS, sekretorius 
VLADAS BLINSTRUBAS, iždininkas 
ANTANAS NASVYTIS, parengimų vad. 
K. KARALIS, padėjėjas

Su ŠV. KALĖDOMIS ir N. METAIS 
visus skyriaus narius ir šeimas 

sveikina

L.V.S. Ramovė 
Clevelando Sk. Valdyba

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga savo bičiulius ir visus 

pažįstamus sveikina

Regina ir Jonas 
Čiuberkiai

Malonius savo bičiulius, artimuo
sius ir gimines
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga sveikina

K. ir Dr. A. Martus
Clevelande

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

RICHMAN BROS.

12 STORES IN GREATER
CLEVELAND

PLANINGAS TAUPYMAS

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE.

Geras orkestras — išpuošta salė. Atskiri apvalūs stalai 10 asmenų.

PUIKIOS VAIŠES. GĖRIMAI — ŠAMPANAS. PORAI — 15 DOL.

PRADŽIA 8:30 VAL. VAK. 1967 M. GRUODŽIO 31 D.
Pakvietimai gaunami pas Rociūną — 531-5264, Žilionj — 486-5275, Miko- 

nį —481-6900.
Rengia L. F. BIČIULIAI

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
• Dirvos skaitytojams 

pranešame, kad ryšium su 
Kalėdų šventėmis ir Nau
jais Metais, Dirva nepasi
rodys gruodžio 25 ir sausio 
1 d.

Po švenčių ir N. Metų 
Dirva vėl reguliariai išeis 
3 kartus į savaitę.

EUCLID
3 mieg. colonial, rūsys su 

svečiams kambariu. 2 inaš. 
garažas. Į 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, l’/u 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

(137-139)

• Nora ir Vytautas Bra- 
ziuliai nuoširdžiai sveikina 
visus bičiulius su giedrio
mis šv. Kalėdomis ir linki 
geriausios sėkmės keliau
jant pro Naujųjų Metų an
gą. Vieton asmeninių svei
kinimo kortelių, skiria Dir
vai $5.00, BALFui $10.00 ir 
Vasario 16-sios gimnazijai 
$10.00.

• Kalėdų vakarą links
mai praleisite akademikų 
skautų ruošiamame jauni
mo pobūvyje gruodžio 25 d. 
7.30 v. v. Čiurlionio ansam
blio namuose. Bus Šokiai, 
žaidimai ir studentiška nuo
taika, kuo daugiau — tuo 
bus smagiau!

• Harlem Globt rot terš 
krepšininkai viešės Cleve
lande gruodžio 27 (trečia
dienį) ir Arenoje, 8 vai. vak. 
žais prieš Washington Gene- 
rals komandą.

Pertraukos metu įdomi ir 
įvairi akrobatų programa.

Bilietai iš anksto gauna
mi Arenoje ir Richman’s 
krautuvėje, 736 Euclid Avė.

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

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

F E M A L E MALĖ & FEMALE

<OOOOOOOOOOOOCXXX>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXX»

S T. C LAI R 
AVINGS

Dr. Sonja and Frank TOPLAK
Pentai Office and Laboratory at 6420 St. Clair Av.

wish all their Lithuanian patients a 

MERRY CHRISTMAS AND
HAPPY NEW YEAR.

Phone 361-1970

MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Piitięą taupymui nrrrttta važinėti, juos galite atsupti paitu, 
nes mes apmokame visas pažto persiuntimo iilaidas.

• Metinis dividendas išmokamas du kart per metus mž

visus tuupi/iuo stįskuilus.

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais iisimokė 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;

Thuraday 9 to 8; Saturday 9 to 1; H’ednesday cloaed 

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING 70HN J. KAZANAUSKAS. President

NURSING 
INSTRUCTORS

Immediate openinge awaiting qua- 
lified in-»ervice inatructore. Grad- 
uation from an accredited achool 
of nursing with B. S. degree and 
memberahip in a profeasional 
nursing organization will be re- 
quired along with a minimum of 5 
years ezpepenence as an inatmc- 
lor, supervisor or head nurse. If 
interested and Iru J y qualified ap- 
ply:

Director of Nursing

THE GRACE HOSPITAL
18700 Meyers Rd. 

Detroit, Mich.
(1)7-179)

REG1STERED
NURSES

Immediate permanant supervisory po- 
sitions avvaiting graduatee of accred- 
ited school of nursing. B. S. degree 
preferred.however other* will be con- 
sidered.
U interested and qualified apply 

Director of Nursing 

THE GRACE HOSPITAL 
18700 Meyers Road 

Detroit, Milhigan 
(IJ7-J)

NEEDED 
1MMEDIATELY

The following positions are 
awaiting qualified individu- 
als:

REGISTERED PHARMACISTS

PROGRAMMER 560 JO
EXPER!ENCE

ADM1TT1NG CLERK

MEDICAL RECORD FILE CLERK 

MEDICAL TRANS. OPERATOR 

CANCER REGISTRY CLERK 

PERSONNEL CLERK TYPISTS 

HISTOLOGY TECHNICIANS

P ART TIME KEY PUNCH 
OPERATOR

HOUSEMAN 

MAINTENANCE FORMAN 

MAINTENANCE PLUMBER 

MAINTENANCE JOURNEYMAN
ELECTRICIAN

If interested apply in person 
at the Personnel office at: 

THE GRACE HOSPITAL 
4160 John R 

Detroit, Mich.
(I37-IJ8)

HELP WANTED MALĖ

ATTENTION
EXCELLENT OPPORTUNITY 

SUPERVISOR 
FOR FABRIC CUTTINC DEPT. Wil| 

consider applicant wilh some gar- 
meni, cloth cutting. or fabric back- 
ground. who will be groomed to 
take complete charge of depart- 
menl- All replies will be kept 
confidential- Reply with resutne to 
WINIG SLIPPER CORPORATION. 
15 Division Street. Gloversville. 
N. Y. 12078. (127-1)

MACHINIST WANTED
FOR SHORT RUN PRODUCTION LOTS. 
CARE W0RK ON PRODUCTION TOOLS. 
MUŠT BE QUALIFl£O ANO EXPER|. 
ENCEO AT OPERATING & SETTING 
UP SMALL LATHES, VERTICAL MILL- 
ERS & SURFACC GRINDERS. PRINTS 
OR SKETCHES. OPPORTUNITY TO 
WORK IN SMALL GROMING CON- 
CERN.

APPLY

LIFE 1NSTRUMENT CO.
BROOK ST.

FRANKLIN, MASS.

Tel. (617) 528-0332
(137-138)

GREETINGS and
BEST WISHES

Coli-
OUALITY 
BEVERAGES

Into 
you r heme.

inCoU TO BE 1000

MARVE L
B E V E R A G E CO.

BflS CRAME AVL
B* 1-4400

GREETINGS and BEST W1SHES

HAMILTON INSURANCE 
AGENCY

ROBERT HAMILTON CHARLES HAMILTON 
ALL FORMS OF INSURANCE

13429 Euclid Avenue LI 1-7361

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & H'illiam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

CLEVELAND, Ohio



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dirvos skaitytojams 
pranešame, kad ryšium su 
Kalėdų šventėmis ir Nau
jais Metais, Dirva nepasi
rodys gruodžio 25 ir sausio 
1 d.

Po švenčių ir N. Metų 
Dirva vėl reguliariai išeis 
3 kartus j savaitę.

• Pašto įstaiga praneša, 
jog paštas nebus išnešioja
mas sekmadienį, gruodžio 
24. Pristatys tik "special 
delivery” ir gendančių pre
kių siuntas.

• LB Pietryčių Apygar
dos mokytojų suvažiavimas, 
suorganizuotas Apygardos 
Valdybos, įvyko š. m. gruo
džio mėn. 3 d. Baltimorėje. 
Nežiūrint blogo oro, daly
vavo iš Washingtono, Phi- 
ladelphijos ir Baltimorės 28 
mokytojai bei švietimo dar
buotojai. Prezidiumą suda
rė: R. Ardienė (Phila.), R. 
Pemkiuvienė (Wash.) ir A. 
Radžius (Balt.).

Pagrindinę suvažiavimui 
skirtą paskaitą skaitė A. 
Masionis, mokyto j a u j ą s 
amerikiečių aukštesniojoje 
mokykloje. Jis savo paskai
toje nagrinėjo šeštadieni
nių lituanistinių mokyklų 
darbo klausimus, juos 
spręsdamas rėmėsi praktiš
ka patirtimi, teigimus vaiz
duodamas pavyzdžiais. Jis 
vykusiai išanalizavo šių die
nų lietuvį mokytoją ir mo
kinį, aptarė sąlygas, kurio
se tenka dirbti ir davė 
praktiškus patarimus, kaip 
pasiekti geresnių rezultatų.

Suvažiavimas priėmė po
rą rezoliucijų, skirtų LB 
vadovybei. Be to, vienbal
siai nutarė tokius suvažia
vimus šaukti kasmet, pra
dedant mokslo metus. Nu
tarta šiuos mokslo metus 
visose mokyklose baigti tą 
pačią dieną, Lietuvos Ne
priklausomybės 50-čio pa
ryškinimui mokinius suvež

Buv. Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sąjungos valdybos nariui ir tautinės 

srovės veikėjui

A t A

DR. ANTANUI RUDOKUI 

mirus, žmoną STEFANIJĄ ir visus gi

mines giliai užjaučia ir kartu liūdi

Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos 

Valdyba

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Chi
cagos skyriaus nariui

A t A
DR. ANTANUI RUDOKUI

mirus, žmonai STEFANIJAI ir visiems giminėms 
reiškiame gilią užuojautą

ALT S-gos Chicagos skyriaus 
valdyba

A t A
VALERIJAI I. VESELIENEI

mirus, jos dukrai VANDAI ir žentui MEČIUI p,p, 
BALUČIAMS bei anūkei REGINAI BALUTYTEI 
su vyru ir visiems giminėms Argentinoje reiškia
me nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime

Venz. Liet. Sav. Bendruomenės 
Centro Valdyba

ti į Washingtoną ir papra
šyti Lietuvos atstovo Ra
jecko, kad jis įteiktų baigu
siems lituanistines mokyk
las pažymėjimus. (b)

• Dr. Kazio Griniaus Fon
das — 2523 West 69th St., 
Cnicago, illinois 6u629 — 
Lietuvos istorijos (1900 — 
1940) leidėjas ir vyr. re
daktorius prof. Pranas Če
pėnas kartu su pakviestais 
bendradarbiais atsidėję dir
ba, kad šis svarbusis vei
kalas dar 1968 metais bū
tų sukurtas ir tuoj pat iš
leistas.

šiai istorijai išleisti apy
tikriai reikalinga nemažiau 
dvylikos tūkstančių dole
rių. Prenumeravimo sąly
gos bus paskelbtos kiek vė
liau. Dabar lietuvių visuo
menė ir organizacijos kvie
čiamos aukomis paremti 
naujųjų laikų Lietuvos is
torijos leidybą. Pinigus 
siųsti arba įteikti Dr. Ka
zio Griniaus Fondo sąskai- 
ton Nr. 53236 — Chicago 
Savings and Loan Associa- 
tion — 6245 So. Western 
Avė., Chicago, Illinois U.S.
A. 60636.

• Dr. Balys Matulionis — 
Wallum Lake, Rhode Island 
02884, USA, renka medžia
gą ir rengiasi rašyti plačią 
visuomeninkės bei spaudos 
darbuotojos Felicijos Bort- 
kevičienės monografiją.

Dr. B. Matulionis jau yra 
parašęs dvi knygas — Fra- 
ternitas Lituanica — 1908 
— 1958, kuri išleista 1958 
m. ir Vladas Nagius-Nage- 
vičius — 1962 m.

Mono grafijos autorius 
bus dėkingas visiems, ku
rie teiksis prisiųsti jam 
aukščiau nurodytuoju adre
su savuosius atsiminimus, 
rašytinę medžiagą ir foto
grafijas iš Felicijos Bort- 
kevičienės gyvenimo ir pla
čios visuomeninės veiklos.

BOSTON
N. METŲ SUTIKIMAS
A. L. T. S-gos Bostono 

skyriaus valdyba savo na
muose, 484 E. 4th St., So 
Boston, gruodžio mėn. 31 d. 
9 vai. vakare ruošia tradi
cinį N. Metų sutikimą. 
Kviečiame dalyvauti S-gos 
narius su šeimomis, o taip 
pat ir svečius, kaip kiekvie
nais metais, taip ir šiemet 
sutikime N. Metus savųjų 
tarpe.

Vietų skaičius ribotas, to
dėl iš anksto prašome užsi
sakyti atskiras vietas ar 
staliukus pas A. Vilėniškį, 
5 Adams St., Dorchester, 
tel. AV 2-4093. Kvietimai 
nebus siunčiami, todėl kas 
pirmas užsisakys, tam pir
miausia bus rezervuota vie
ta. Tad iki malonaus pasi
matymo N. Metų išvakarė
se.

A.L.T. S-gos Bostono 
Skyriaus Valdyba

(Sk.)

DETROIT
• Balfo rinkliava Detroi

te ir apylinkėse davė 3,870 
dol. pajamų. Rinkliavai va
dovavo dir. E. Paurazienė; 
talkininkavo 48 rinkėjai.

• Detroito Lietuvių Na
mų valdyba prašo, kad na
riai, pakeitę savo gyvena
mąją vietą, praneštų naują 
adresą valdybos sekretoriui
A. Sukauskui, 2002 Ferdi- 
nand, Detroit 48209, telef. 
TA 6-5678.

• LB Detroito apylinkės 
lituanistinė mokykla palie
ka tose pačiose patalpose 
Redforde. Po švenčių moks
las prasidės sausio mėn. 6 
d., 9 vai.

• Lietuvių Namams rei
kalingas prižiūrėtojas. Gaus 
butą ir neblogą atlyginimą. 
Suinteresuoti prašomi skam
binti Namų valdybos pirmi
ninkui J. Gaižučiui tel. TO
9-4487.

TORONTO
• Skautų Tėvų - rėmėjų 

komitetas gruodžio 10 d. 
suruošė Prisikėlimo parapi
jos salėje koncertą, kuris 
praėjo su didžiausiu pasise
kimu. Programą išpildė so
listai Aldona Stempužienė 
ir Stasys Baras. Akompa
nimentu juos lydėjo kom
pozitorius Darius Lapins
kas. Repertuaras buvo ga
na įvairus. Jame be lietu
vių, buvo ir kitų tautų kom
pozitorių kūriniai, kurių iš
pildymą publika palydėjo 
nepaliaujamais plojimais. 
Keliais atvejais solistai bu
vo priversti nusilenkti pub
likos norui ir savo repertua
rą prailginti.

• Toronto šeštadieninės 
mokyklos mokinių eglutė 
buvo suruošta gruodžio 17 
d. Prisikėlimo parapijos sa
lėje. Mokiniai suvaidino 
trumpą vaidinimėlį ir išpil
dė kitą programą. Taip pat 
į programos išpildymą įsi
jungė lietuvių vaikų darže
lio auklėtiniai. Mokyklos 
tėvų komitetas visiems vai
kučiams paruošė dovanėles, 
kurios buvo įteiktos eglu
tės metu.

• Lietuvių kredito koope
ratyvas Parama kas metai 
Savo nariams paruošia ir iš
leidžia lietuvišką sieninį ka
lendorių. Tokį kalendorių 
Paramos nariai gavo ir šiais 
metais.

Puikiausias ir naujausias 
Kalėdines plokšteles turi 

REQUEST RECORDS
Aplankykite artimiausią 

plokštelių krautuvę. Nesu
tikite priimti pakaitalų.

Nemoka mai katalogą 
gausit rašydami:

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

VLIKO SEIMO SESIJA
(Atkelta iš 3 psl.) 

Be to, jis atkreipi seimo 
dalyvių dėmesį, kad Vli
ko pirmininkas visas ke
liones į įvairius kraštus 
ir po JAV-bes atliko sa
vo lėšomis.

Vliko vicepirm. J. Au
dėnas išsamiai apžvelgė 
visą 1967 metų Vliko veik
lą, išvardinęs visus atlik
tus žygius, konferenci
jas, nutarimus, jų vykdy
mą ir okupanto reakci
jas.

Jis paminėjo naujas 
bolševikų pastangas skal
dyti užsieniuose vienin
gą lietuvių nusistatymą 
kovoje dėl Lietuvos lais
vės pabrėždamas, kad so
vietai visais keliais ir 
būdais pradėjo iš Lietu
vos į užsienį siuntinėti 
savo patikėtinius, kad jie 
užmegstų kuo plačiau
sius ryšius su lietuviais 
išeiviais. Montrealio pa' 
rodą tam reikalui sudarė 
naują progą. Ne vienas 
mūsų patriotas smalsu
mo ir nostalgijos pagau
tas, susitikinėjo su iš Lie 
tu vos atvykusiais stam
biais Kremliaus patikė
tiniais. Vliko Valdyba 
prileidžia, kad iš tų susi
tikinėjimų Lietuvai nau
dos nebuvo.

J. Audėnas pabrėžė, 
kad Vlikas pasisakė 
prieš sportininkų išvy
ką, nes ji nebuvo priva
čiai, bet kolaboracijos 
principu organizuota, 
kad Vlikas reagavo pa
siųsdamas laiškus JT de
legacijoms dėl Diržins- 
kaitės-Piliušenko klaidi
nančių informacijų Jung
tinėse Tautose. Sveti
momis kalbomis leidžia 
mais Eltos biuleteniais 
Vlikas pateikė pasauliui 
informacinės medžia
gos apie 600 psl., o lie
tuvių spaudai ir visuo
menei apie 360 psl. Vli

PRANEŠIMAS
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, Illinois (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.)

F E M A L E

OPPORTUNITY FOR

MED1CAL LABORATORY 
TECHNOLOCISTS ascp

RECISTERED OR ELIC1BLE 

Salary commenaurate with experience 
& ability.

Liberal Peraonnel Policiea.
Apply to Adminiatrator 

PORT HURON HOSPITAL 
Port Huron, Mich.

(134-138)

RECISTERED 
NURSES

CORONARY CARE

Due to the ealabliahement of a 
apecial coronary care unit excel- 
lent poaitiona are awaiting indi- 
viduals experienced in the care 
of coronary patienta. Craduation 
from an accredited schooi of 
nuraing and memberahip in a 
profeaaional nuraing organization 
will be required. lf intereated and 
truly qualified apply:

Director of Nursing
THE GRACE HOSPITAL

18700 Meyers Rd.
Detroit, Mich.

(137-139) 

ko teikiamos informaci
jos duodaplatų vaizdą lie
tuviams ir kitiems, kas 
darosi okupuotoje Lie
tuvoje, ką veikia Lietu
vos laisvinimo organiza
cijos ir visa lietuvių iš
eivija.

Tautos Fondo pirmi
ninkas prel. J. Balko
nas pranešė finansinį sto
vį už 1967 metus ir išsa

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga savo visus klijentus, gimines, 

bičiulius, Elizabetho bei apylinkes 

lietuvius sveikina

SAMMY’S FOOD MARKET 
savininkai

261 Second St. 

Elizabeth, N. J. 07206

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga savo klijentus ir Elizabeth’o 

lietuvius sveikina

J. A. BACZEWSKI LIKERIAI

BOLLER BEVERAGES, INC.
441 East Jersey St. Elizabeth, N. J.

SU ŠVENTĖMIS!
SAVO KLIJENTUS SVEIKINA

SOBEL FUEL SERVICE
ŠILDYMO ĮRENGIMAI • ŠILDYMUI ALYVA

• CENTRINIS ORO VĖSINIMAS

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

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

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA

AL CORREIA
REALTOR, INSURANCE

1145 Elizabeth Avė. Elizabeth, N. J.
Tel. 352-2166

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 

PROGA SAVO KLIJENTUS, GIMINES, BIČIULIUS IR 
ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA

FESTA - FLOWERS
607 Elizabeth Avenue Elizabeth, N. J. 07206 

ELizabeth 2-0180

šVt KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 

PROGA SAVO KLIJENTUS, GIMINES IR 
ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA

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

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

miai painformavo apie 
Jungtinį Finansų komi
tetą, kurio uždavinys 
yra sukelti šimtą tūks
tančių dol. Lietuvos Ne
priklausomybės Atsta
tymo 50 metų sukaktį mi
nint. Jis nušvietė to ko
miteto darbo planus bei 
tikslus.

Sekančią dieną buvo 
patvirtinta 1966 m. apy 
skaita, priimta 1968 m. 
sąmata ir priimti nuta
rimai.
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