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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LIETUVOS DIPLOMATI
JOS ŠEFO RAŠTAS 
JUNGTINIŲ TAUTŲ 

GENERALINIAM 
SEKRETORIUI

Savo pareiškime, padary
tame Visuotinės žmogaus 
Teisių Deklaracijos paskel
bimo 20 metų sukakties pro
ga, Tamsta esi kvietęs tarp
tautinę bendruomenę veiks
mingai vykdyti tos Dekla
racijos nuostatus. Aš svei
kinu Tamstą iškėlus tokiu 
būdu reikalą ginti vieną es
mingiausių civilizacijos ele
mentų.

Tamstos pareiškime, be 
to, sakoma, kad Deklaracija 
yra padėjusi pagilinti žmo
gaus teisių ir pagrindinių 
laisvių respektavimą visa
me pasaulyje. Aš leidžiu 
sau atkreipti Tamstos dė
mesį į tai, kad šitaip teigia
mai apibūdinta eiga vis dėl
to tikrumoje yra labai ap
rėžta, nes susiduria su ne
įveikiamomis kliūtimis Cen
tro ir Rytų Europoje.

šios kliūtys kyla iš vieno 
Jungtinių Tautų nario, So
vietų Sąjungos, santvarkos 
bei politikos. Sovietų Są
junga ne tik nesirūpina gi
linti žmogaus teisių ir pa
grindinių laisvių respekta
vimą, bet jas pastoviai ir 
įžūliai pažeidžia tiek savo 
teritorijoje, tiek jos netei
sėtai okupuotuose ar šiaip 
užvaldytuose kraštuose.

Vienas ryškiausių tam 
įrodymų yra Lietuvos padė
tis. Sovietų Sąjungai užpuo
lus ir okupavus Lietuvą, lie
tuvių tautai yra atimtos vi
sos laisvės, jos tautinė indi
vidualybė yra rusinimo 
grėsmėje, jos religiniai jaus
mai pažeidžiami pastoviu 
Bažnyčios persekiojimu, 
kraštas alinamas Maskvos 
vykdomo ekonominio išnau
dojimo.

Prieš keturis mėnesius, 
Sovietų Sąjungai įsiveržus 
,į Čekoslovakiją, Tamsta, 
Ponas Generalini Sekreto
riau, pareiškei, kad Čekoslo
vakijos įvykiai yra naujas 
smūgis prieš tarptautinę 
tvarką bei moralę, kuris su
daro Jungtinių Tautų sta
tuto pagrindą. Toks Sovietų 
Sąjungos pasmerkimas pri
valo būti jai taikomas taip 
pat ir juo labiau už Lietu
vos ir dviejų kitų Baltijos 
Valstybių — Estijos ir Lat
vijos — užpuolimą ir oku
paciją.

Aš tikiuosi, jog .Jungti
nės Tautos laiko sau parei
ga žiūrėti, kad Visuotinės 
žmogaus Teisių Deklaraci
jos garantijos būtų teikia
mos visoms tautoms be jo
kios diskriminacijos, o ypač 
toms, kurių teisės ir laisvė 
yra pačių Jungtinių Tautų 
nario Sovietų Sąjungos min
džiojamos.

Šio įsitikinimo vedamas, 
reiškiu viltį, kad Jungtinės 
Tautos vis dėlto nusispręs 
remti lietuvių tautos pasi
ryžimą atstatyti savo vals
tybės nepriklausomybę.

• ČEKOSLOVAKIJOS metalo 
darbininkų profesinė sąjunga, tu
rinti beveik milijoną harių, gra
sina visuotinu streiku, jeigu ku
ris aukštas valdžios ar partijos 
pareigūnas, turįs žmonių pasi
tikėjimą, bus pašalintas iš pa
reigų. Tokia rezoliucija buvo 
priimta po tris dienas trukusio 
Prahoj sąjungos suvažiavimo. 
Rezoliucija taip pat atmeta sve
timųjų kišimąsi Į krašto vidaus

Amerikiečiai astronautai Williams Anders, James Loveli ir Frank Borman pasiruošę istoriškon ke
lionėn...

DIDINGIAUSIA 
ŠIMTMEČIO DIENA

Keturiems tūkstan
čiams ir šimtui dienų 
praslinkus po to kai pir
mas žmogaus paleistas 
dirbtinas satelitas pra
dėjo suktis aplink žemę, 
štai trys amerikiečiai 
Borman, Loveli ir An
ders atsiplėšė nuo gim
tosios planetos žemės 
ištirti naujų pasaulių, šį 
kartą mėnulį. Per pasku

reikalus. Tuo tarpukompartijos 
vadovas Dubčekas pareiškė, kad 
bus panaudotos visos neišvengia
mos priemonės prieš bet kokius 
gandus, apkaltinimus ir prie
kaištus partijos autoritetui ir 
jos politikai.

• ŠIAURĖS KORĖJA praei
tą pirmadienį paleido Amerikos 
laivo Pueblo 82 Įgulos narius, 
kuriuos kalino nuo sausio mėne
sio.

• JULIJA NIXONAITE, būsi
mo prezidento Nixono duktė, 
sekmadienį New Yorke susituo
kė su buv. prezidento Elsenho- 
werio anūku. Vestuvių apeigose 
dalyvavo tik giminės ir arti
mieji.

• RICHARD NIXONAS neke
tina dalyvauti jokioj viršūnių kon
ferencijoj ir nenori siųsti savo 
stebėtojo, jei prezidentas John- 
sonas pasimatytų su Kosyginu 
prieš prezidentavimo termino 
galą. Nixonas mano, kad toks pa
simatymas nebūtų protingas 
šiuo metu. Tas visai supranta
ma, nes jis nenori susirišti jo
kiais įsipareigojimais, kuriuos 
padarytų baigiąs savo kadenciją 
Prezidentas. Nixonas galvoja, 
kad prieš vykstant Į Maskvą ar
į kokią neutralią sostinę susitik, 
ti su sovietais, reikėtų pirma 
susitikti su savo sąjungininkais. 
O jei pavyks susitikimą su so
vietais nudelsti, bus lengviau iš 
jų gauti nuob'’ ’

tintuosius vienuolika me
tų buvo padaryta didelė 
pažanga erdvių užkaria
vime. Dar 1957 metų ru
denį erdvė aplink žemę 
buvo tuštuma, kurioje 
skriejo tik klaidžiojan
tys meteorai pritraukti 
mūsų planetos, o mėnu
lis dar buvo mėnuliu, tai 
izoliuotas pasaulis, neži
nomas ir miręs. Dabar 
šią žiemą aplink žemę 
skrieja jau šimtai me
talinių heteroclitų ir vi
sokių keistų pabūklų. Ši
tų dirbtinių satelitų skai
čius taip padidėjo, jog ne
begalima susigaudyti sta* 
tistikoje. Nuo to laiko kai 
erdvėn buvo iššauti 
"Sputnikas" ir "Explo- 
rer", apie 800,000 kg. 
įvairių pabūklų buvo "pa
sodinti" erdvėn, kurie 

Yra ko jaudintis, kai aplink pradeda suktis vyrai...

skrieja aplink žemę skir
tingais orbitais. Iš 2,500 
šitaip išblaškytų erdvėj 
satelitų, trys šimtai vei
kia ir duoda signalus. 
Penki iš šešių ant savo 
šonų turi nupieštą Ame
rikos baltą žvaigždę ir 
N.A.S.A, inicialus.

Seniausias jų yra sa
telitinis rabotas Explo- 
rer I, kurį amerikiečiai 
į erdvę iššovė 1958 m. 
sausio 1 d. Štai jau vienuo
lika metų jis tęsia savo 
kelionę aplink žemę ir 
iki 1970 metų pasiliks tar
nyboje. Apskaičiuota 
kad "Transit 4-A", ku
ris erdvėn buvo paleis
tas 1961 m. birželio 29 d. 
skries aplink žemę ir 
siųs signalus iki 2561 
metų... Tada jis bus 
moksline seniena ir bū-

VLIKO SEIMO NUTARIMAI
1968-jų Lietuvos Lais

vės Kovos Metų gruo
džio 7-8 d. sesijoje, įvy
kusioje New Yorke, mi
nėdamas Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo 
penkiasdešimt metų su
kaktį ir Vliko veiklos dvi
dešimt penkerių metų 
sukaktį, priėmė šiuos 
nutarimus: 

simieji erdvių keliau
tojai stebėsis juo, kaip 
mes stebimės akmeni
niais kirvukais... O"Syn- 
com 3" ir "Early Bird" 
sakoma tarnyboj pasi
liks šimtą amžių. Su są
lyga, kas yra galimas 
dalykas, kad bus įreng
ta "Vacuum cleaners" 
sistema, kuri padės apsi
valyti nuo erdvėj esančių 
satelitų. Nes tai pasida
rys būtinu dalyku. Už 
dviejų metų erdvėj bus 
7,000 satelitų, o 1980 me
tais jų skaičius viršys 
net 50,000... Tada aplink 
žemę jau nebebus tuščia, 
o bus perpildyta įvai
riais pabūklais.

Kelias į mėnulį dabar 
atviras. Iki šiam laikui 
amerikiečiai ir rusai mė
nulyje nuleido apie 30 
automatinių stočių, ku
rių apie dvylika nusi
leido švelniai dulkėtame 
mėnulio paviršiuje. Da
bar šią savaitę trys ame
rikiečiai astronautai, 
skrisdami iš arti aplink 
mėnulį žemėn per tele
viziją perduos dar ne
matytus vaizdus.

Šių trijų amerikiečių 
kelionė skiriasi nuo kitų 
tyrinėtojų. Kolumbas ir 
kiti naujų žemių ieškoto
jai visą laiką pasiliko 
kontakte su jiems pažįs
tamu horizontu. Jie galė
jo jaustis mažiukais 
prieš gamtos stichijas, 
bet visvien turėjo kontak
tą su žeme. Astronautai 
atlikę kelionę su Gemini 
ar Voschod, nežiūrint 
nuotolių, taip pat turėjo 
kontaktą su planeta. Bet 
Borman, Loveli ir An
ders šį kartą išskridę 
2000 kartų toliau, išėjo 
iš žemės traukos ir ma
žiausias jų aparate su
gedimas užkerta kelią 
sugrįžti. Jie žino, kad 
rizikuoja ir tam pasi
ruošę su didele drąsa. 
Jie tvirtai tiki, kad tu
rės laimės ir kelionė pa
siseks.

I. DĖL LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBES AT
KŪRIMO

1. Primindamas 1944 
metų vasario 16 dienos 
Vliko deklaraciją ir 1967 
metų spalio 22 d. Wa- 
shingtone priimtąjį Lie
tuvos Nepriklausomybės 
Atstatymo Penkiasde
šimt Metų Sukakties Ma
nifestą, Seimas iškilmin
gai pareiškia, kad tūks
tantis devyni šimtai aš
tuonioliktųjų metų VASA
RIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 
AKTAS yra galutinis, 
niekuo nepakeičiamas 
lietuvių tautos apsispren
dimas būti laisva ir ne
priklausoma, nes valsty
binė nepriklausomybė 
yra ne tik tautos dvasi
nės bei materialinės ge
rovės ugdymo, bet ir pa
čios tautos buvimo sąly
ga.

2. Seimas pareiškia, 
kad Sovietų Sąjungos 
1940 m. įvykdyta Lietu
vos okupacija, sulaužiu
si pagrindinius tarptauti
nės teisės dėsnius, ir 
paskesnis Lietuvos į So
vietų Sąjungą įjungimas, 
suklastojęs lietuvių tau
tos valią, yra tik smur
to aktai, neturį jokios 
teisinės ar lietuvių tau
tą saistančios galios.

3. Seimas kreipiasi į
laisvojo pasaulio kraštų 
vyriausybes, prašyda
mas jas imtis paveikių 
priemonių priversti So
vietų Sąjungą pasitrauk
ti iš Lietuvos.

4. Seimas didžiai ver
tina JAV Kongreso rezo
liuciją, įtaigojančią Pre
zidentą, kad JAV vyriau
sybė iškeltų Baltijos 
valstybių klausimą Jung
tinėse Tautose.

II. DĖL LIETUVOS 
DIPLOMATINES TAR
NYBOS

Kaip lietuvių tautos po
litinės valios reiškėjas 
ir vykdytojas Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas, ypatingai 
vertindamas Lietuvos 
diplomatinių misijų veik
lą laisvės kovoje, įpa
reigoja Vliko Valdybą dė
ti visas pastangas talkin
ti tų misijų veikimui ir 
aktyviai pasipriešinti 
bet kokioms pastan
goms jų egzistenciją ar 
veiklą trukdyti.

III. LIETUVOS RUSINI
MO KLAUSIMU

Visose Lietuvos gyve
nimo srityse — valsty
binėje, ūkinėje, švietimo 
bei kultūrinėje — okupan-^ 
tas varo sustiprintą rusi
fikaciją. Seimas kreipia 
į tai visų laisvajame pa
saulyje- esančių lietuvių 
dėmesį ir kviečia Lietu
vai ir lietuvių tautai da
romą gyvybinę skriaudą 
išaiškinti laisvųjų kraš
tų visuomenėms. Vliko 
Valdyba įpareigojama pa- 
ruošdinti kompetentingų 
asmenų studijas apie oku
puotoje Lietuvoje varo
mą rusifikaciją ir jos ža
lą lietuvių tautai ir jas

(Nukelta į 2 psl.)
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RŪKYMO ĮTAKA SVEIKATAI (2) Dr. STEPONAS BIEŽIS

RŪKYMAS TEIKIA
MALONUMĄ, BET • • •

Nikotinas, {sigavęs organiz- 
man, paveikia rūkytojo antinks- 
tinę liauką (adrenal gland) taip, 
kad ji tuo poveikiu paleidžia { 
kraujo apytaką stiprų savo hor
moną, vadinamą apinefrinuarba 
adrenalinu, kuris savo ruožtu iš 
raumenų ir kepenų staigiai at
palaiduoja ten sukrautą rezer- 
vin{ glykogeną (suvirškinto cuk
raus formą). Sis kraujo apytakon 
patekęs glykogenas (cukrus)be
matant pasikeičia (asimiliuoja
si) { energiją, kas išvargusį 
kūną sustiprina, jam teikia nau
ją pajėgumą. Tokiu būdu rūky
mas teisėtai ir fiziologiškai 
stiprina žmogaus jėgas. Užtat 
išvargęs rūkytojas iš savo pa
tyrimų griebia cigaretės, kad, 
taip sakant, atsigaivinti, kiek 
sustiprėti, kas yra faktas. Šiuo 
požiūriu rūkymą galima laikyti 
naudingu ir net reikalingu to
kiam momento išvargimo pa
šalinimui.

Kai toks išvargimas {vyksta 
retai, tai jo pašalinimas nikoti
nu gal ir pateisinamas. Tačiau 
kai tai kartojasi dažnai ir tę
siasi Ilgai, tai šitokiuose atve
juose rezervinis cukrus (glyko
genas) gali visiškai išsisemti, 
kas {veda rūkytoją { chronišką 
nuovargi, kurio pašalinimui rei
kia ieškoti kitokiųpriemonių,— 
fiziologinio poilsio ir atitinka
mo maisto papildymo, o jokiu 
būdu ne nikotino. Tat šis atve
jis laikytinas neigiamu, ir dar 
papildymui {pratimu daug rūky
ti, kas turi taip pat neigiamą {ta
ką.

Suerzintas žmogus, kurio 
kraujo spaudimas pakilęs, šir-

dis smarkiai kunkuliuoja, rū
kytojas prie pirmos progos grie
biasi cigaretės, kurios kelis do
mus giliai patraukęs pajunta 
erzlumo atslūgimą, malonų ra
mumą, ir tuo pačiu įerzinta šir
dis apsimalšina. Si raminanti 
veikmė yra psichinė, o ne fizio
loginė. Mat jis degdamas ciga
retę, pypkę ar cigarą jau sa
vaime pasiruošęs atsileidi- 
mui (releksacijai), kas neju
čiomis paruošia organizmą ra
mumui. O patsai rūkymas irstė - 
bėjimas bekylančių dūmų teikia 
fizin| poilsi, o psichiniai nukrei - 
pia mint} nuo to, kas sukėlė pa
ti suerzinimą. Sitokiuo atveju 
rūkymas sudaro palankias są
lygas ramumui, nukreipimui rū
pesčių | ramybę. Sitokiuo atve
ju rūkymas gal ir pateisinamas, 
jei tai nesikartoja dažnai.

Rūkymo kreditui dar galima 
priskirti socialiniuose subu
vimuose įsigyvenimui draugin
gos nuotaikos, kai vieni su ki
tais pasidalina cigaretėmis ir 
ramiai laiką leidžia. Įdomu, kad 
šitokiuose suėjimuose mažai ir 
net visai namienerūkantieji, žiū
rėk, išsitraukia cigaretę ir su 
ypatingu malonumu pučia dū
mus, dažniausia nejtraukiant | 
plaučių gilumą. Šitokie, sakysi
me socialiniai rūkytojai, papil
domai dar ant stalo pasideda sa
vo cigarečių pakel{, kad visai 
ceremonijai davus daugiau reikš
mės. Kai žiūri {tokius rūkyto
jus, tai tiesiog jauti, kad jie iš 
to turi ypatingo malonumo, ku
ris gali eiti jų sveikaton.

Giliau nagrinėjant, gal būtų 
Salima rasti ir daugiau palan-

kių savybių ir pasiteisinimų rū
kymui. Tačiau kas čia iškelta, 
pilnai užteks. Rimtai analizuo
jant šias rūkymo naudingumo 
savybes neišvengiamai kyla rim- 
tas klausimas, ar tos naudos tik
rai esmingos ir pozityvios? Ar 
karais tai nėra tik užmaskuoti 
teigimai, gražios prielaidos ir 
lyg logiški pateisinimai rūkyti? 
O kaip su ta dauguma, kuri vi
sai nerūko ir gyvendami tokio
se pat sąlygose, sutinka tokius 
pat vargus, staigmenas, rūpes
čius ir krizes, o vienok laimin
gai pergyvena tai be žymių pa
žeidimo sveikatos ar kaip ki
taip? Si nerūkančių dauguma 
faktinai atsveria rūkančiųjų ma
žumą su jų pirmenybėmis, jei 
taip galima galvoti. Išvadoje 
galima teigti, kad nerūkantieji 
nieko nepraranda, gal tik išski
riant tuos pasitenkinimo mo
mentus kai dūmai rūksta iš pa
nosės, kurie, kaip vėliau maty
sime, daugeliui savu laiku at
neša itin skaudžių valandų. Ir 
iš to kas iki šiol pasakyta jau 
duoda stipraus pagrindo visai 
nerūkyti.

KAIP PRADEDAMA RŪKYTI

VLIK SEIMO NUTARIMAI...

(Atkelta iš 1 psl.)
įteikti laisvųjų kraštų vy
riausybėms ir įtakin
giems asmenims.

IV. MORALINES IR MA
TERIALINES PARAMOS 
REIKALU

Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto Sei
mas, pagrindinai ap
svarstęs esamą Lietu
vos laisvinimo veiklą, 
konstatuoja, kad tas dide
lis ir sudėtingas darbas 
nebūtų įmanomas be nuo
latinės moralinės ir ma
terialinės lietuvių pa
ramos. Seimas, nuošir
džiai dėkodamas laisvo
jo pasaulio lietuviams už 
jų ligšiolinę paramą, 
kviečia ją tęsti ateityje, 
visokeriopai remiant 
laisvinimo darbą dirban
čiuosius ir didinant pini
gines aukas TAUTOS 
FONDUI.

V. REMIAMOS JAUNI
MO PASTANGOS

Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto Sei
mas, pritardamas iš lie
tuvių jaunimo organiza
cijų sudaryto "Žygio už 
tikėjimo laisvę" sąjū
džiui ir jo komiteto pa- 
skelbtajai minčiai —pri
siminti šių metų gruo
džio 28 dieną pavergtos 
Lietuvos jaunimą, kvie
čia visus lietuvius, o 
ypač laisvąjį lietuvių jau
nimą, tą dieną paminėti 
atitinkamu būdu, prisi
menant pavergtuosius 
jaunuosius brolius ir se
seris, kurių kančia, drą
sa ir tikėjimas į laisvę 
bei Lietuvos meilė yra 
šviesios Tėvynės atei
ties viltis.

na Vliko Valdybos darbą 
ir dėkoja jos pirmininkui 
bei visiems nariams už 
pastangas ir asmeninįpar 
siaukojimą, vykdant di
džiuosius Vliko uždavi
nius.

Seimas pageidauja, 
kad ateities veikloje bū
tų daugiau išryškinta Vli
ko Valdybos ir Tarybos 
funkcijos, kad Vliko Ta
ryba kreiptų daugiau dė
mesio į Lietuvos laisvi’ 
nimo programinius klau« 
simus.

Vliko veiklai daugiau 
lietuviškoje visuomenė
je populiarinti ir dides
niam mūsų visuomenės 
palankumui kelti būtų 
tikslinga Vliko Seimą 
šaukti kasmet kitoje vie
toje ir įkomisijas įtrauk
ti galimai daugiau Vliko 
veikėjų, nesiribojant 
New Yorke gyvenančiais 
asmenimis.

2. Seimas, išklausęs 
Tautos Fondo Valdybos 
pirmininko prel. J. Bal
kono pranešimą apie Fon
do veiklą, dėkoja jam ir 
visai Tautos Fondo Val
dybai už ilgametį lėšų 
telkimą Lietuvos laisvės 
kovai ir prašo prel. Bal
koną ir toliau pasilikti 
Tautos Fondo Valdybos 
pirmininku.

• Seimas sveikina Kana
dos lietuvių dosnumą 
Tautos Fondui ir nuo
širdžiai dėkoja Kanados 
Tautos Fondo atstovybei 
už jos sėkmingą veiklą.

***
Vliko Seimas svarstė 

ir bendravimo su Lietu
va klausimą. Nutarimą 
tuo reikalu priimti ir par 
skelbti pavedė Vliko Tar 
rybai. (ELTA)

Milžiniška dauguma prade
da rūkyti vaikystės dienose, dau
guma nuo dvylikos metų lanky
dami mokyklas. Vaikai greitai 
išmoksta daug dalykų, gerų ir 
blogų, nuo savo bendraujančių 
draugų, kurie vieni kitiems tu
ri stiprios ir net apkrečiamos 
{takos. Kai jaunuolis susibend-- 
rauja su rūkančiais, tai šito
kiais atvejais neilgam išsi
laikys prieš pagundą. Neju
čiomis naujoko lūpose atsiran
da cigaretė, kurios durnai iš 
pradžios esti erzlūs, troškinan
tys ir protą svaiginantys, bet 
argi ambicija nusileis tokiems 
pradiniams menkniekiams, ar 
save leis pažeminti rūkančiųjų 
draugų akyse kaip silpnavalis? 
Žinoma, kad ne, nes vaiko ir, 
žinoma, mergaitės garbė tai ne
leidžia. Ir štai netrukus atsi
randa naujas ištikimas rūkyto
jas, kuris vis dar nors čiaupy
damas, kosėdamas ir svaigda
mas, bet dvasioje jausdamas 
savotišką nesubrendusi pasidi
džiavimą prieš savo draugus, 
neatlaidžiai traukia cigaretę po 
cigaretės, nors tėvai tok{ aktą 
neužgirtų ir draustų.

Antrą palankią sąlygą pradė
ti rūkyti duoda patys tėvai, 
kurių rūkymas ilgainiui pa
traukia dėmes{ beaugančio vai
ko. Vaikai daugiau išmoksta ne 
ką tėvai jiems sako, o ką ir kaip 
jie patys daro, kas vaikams dau
giau imponuoja ir kas verčia 
juos pamėgdžioti. Taigi, kai vai
kai iš dienos { dieną mato tė
vus pučiant dūmų debesis iš 
burnos, ui jiems vienu ar ki
tu metu ateina nesulaikomas 
noras tėvus pamėgdžioti.

Vaikas dažniausia slapčia 
patraukia pirmą dūmą, kuris 
nors ir priklus bet kaipgi nusi
leis savo užsimojimui būti vy
ru ar moterimi ir rūkant susi
lyginti su savo tėvais. Čia tė
vų draudimas netik nieko nepa
deda, bet dažnai dar labiau pa
skatina vaikus rūkyti, nes, esą, 
jei tėvams galima ir skanu, tai 
ir šiems vaikams lygiai leisti
na. Taigi šiuo atveju tėvai yra 
tiesiogiai atsakingi.

Subrendę žmonės rečiau ima
si rūkymo, nes jie jau išmoko 
logiškiau dalykus aiškintis ir 
spręsti. Tik koks netikėtas gy
venime smūgis, nemaloni staig-
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VI. ATSKIRŲ VLIKO 
INSTITUCIJŲ DARBO 
VERTINIMAS

1. Seimas labai, verti-

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Septynių 
skirtumų 
galvosūkis

Kopijuod amas 
piešinį, dailininkas 
tyčia padarė septy
nias klaidas.

Palyginkit abu 
piešinius ir bandy
kit surasti tuos sep- 
tynius skirtumus.

Sprendimų rasite 
7 psl.

mena ar stambesnis nepasiseki
mas skatina ko nors griebtis, 
kad tuos nemalonumus užmirš
ti. Tai dažnai esti alkoholis ar
ba rūkymas, kurių nė vienas ne
tik neišsprendžia padėties, bet 
visuomet ją pasunkina. Dar pa
stebėta, kad daugelis jaunuolių 
išėję tarnauti Į kariuomenę, 
grįžta rūkytojais, nes neįpras
tas naujas karinis gyvenimas 
dažnai pastumia kareivi grieb
tis rūkalų, tikintis palengvinti 
esamus nemalonumus.

Rūkytojų skaičius pastarai
siais laikais vis laipsniškai dau
gėja, prasidedant iš pačių jau
nų dienų. Būdinga dar ir tai, kad 
moterys, ypač jaunos mergai
tės griebiasi rūkymo vis dides
niais skaičiais. Kai | jas žiūri, 
tai susidaro {spūdis, kad jos rū* 
ko netiek savo {prot{ patenkinti, 
kiek viešai pasirodyti savo am
bicija ir pajėgumu prilygti ki
tiems rūkytojams. Užtat taba
ko pramonė Amerikoje išaugo 
{ milžinišką ekonomini faktorių 
siekiant} virš aštuonių bilijonų 
dolerių metinės apyvartos. Tai
gi rūkymo problemų sprendi
mas dabar sudaro du svarbius 
uždavinius, būtent: rūkytojų 
sveikatingumą ir ekonominj as
pektą, kas sudaro interesų spren’ 
dimo sunkiai suderinamą kon
fliktą. O tie priešingi interesai 
vis ryškiau iškyla kai daugiau 
paaiškėja rūkymo žala sveika
tai iš vienos pusės, ir tabako 
pramonės didėjimas, vis atsi
randant daugiau rūkytojų, iš ki
tos pusės.

(Bus daugiau)

bet tiesa
• JV SENATORIUS Strom 

Thurmond veda savo sekretorę 
kuri yra 22 metų amžiaus, t.y. 
44 metais jaunesnė už j{. Jau
namartė yra penkių pėdų 6 co
lių aukščio, sveria 115 svarų ir 
turi 35-22-35 išmatavimus. Ji 
yra buvusi Pietų Carolinos gro
žio karaliene. Ji studijuoja tei
sę. Senatoriui 66 metai. Jis ir 
pirmiau buvo vedęs savo jau
nutę sekretorę kuri pasimirė 
prieš devynis metus.

• GEORGE WALLACE, bu
vęs JAV trečiosios partijos 
(pralaimėjęs) kandidatas j pre
zidentus, gauna Veteranų Ad
ministracijos pensiją už lūfc 
proto funkcijų praradimą. Jis 
nuo to ir nesigina, tik pastebi, 
kad jis turi paliudytą 9ff7<> svei
ko proto, o jo politiniai konku
rentai turi daug mažiau.
• VIENAS jaunas JAV žurna

listas -- Ladd — parašė kny
gą pavadintą "Pastikėjimo kri
zė", kuri neseniai išėjo iš spau
dos. Jis toje knygoje faktais nu
rodo, kad visi Amerikos prezi
dentai daug melavo JAV visuo
menei. Melavo Trumanas, me
lavo Eisenhowerls ir nužudy- 
tąsai Kennedy. Bet gi didžiau
sias melagis esąs prezidentas 
Johnsonas. Kokioje kitoje vals
tybėje būtų galima tokią knygą

parašyti ir išleisti? Kodėl tie 
žurnalistai neparašo kiek So
vietų vadai "teisybės" sako sa
vo žmonėms?

• POPIEŽIUS neseniai pasa
kytame pamoksle apgailestavo, 
kad pastaruoju metu, kaikurie 
bažnyčios vadovai ir tikintieji 
katalikai reiškia perdidel| kri
tiškumą, kuris galjs nuvesti Į 
pražūti Bažnyčią. Tačiau po
piežius neketina sakyti griež
tesnių žodžių ar imtis kietų 
priemonių. Jis tik melsis ir 
kitų prašo melstis ir tvirtai ti
ki kad Viešpats išgelbės savo 
Bažnyčią. Kai kam atrodo, kad 
tokia politika per "silpna".

• IŠ LIETUVOS gauta ži
nių, kad Balio Sruogos gimtinis 
vienkiemis Baibokai dabar pa
vadintas Sruogaviete, kuri vi
soje apylinkėje garsėjedidelials 
agurkais. (š)

HELP WANTED MALĖ
MOLDERS, COREMAKERS, LABOR- 
ERS, at gray iron foundry established 
1920.
wage
ance
wide
AMERICAN FOUNDRiES COMPANY, 
330 2nd St., Milan, Mich. 48160.

(118-2)

New contract offers substantiai 
increases, company paid insur- 
and improved pension. Plant- 
incentive. Apply in person,

MOLDERS, COREMAKERS. LABOR- 
ERS at gray iron foundry established 

New contract offers substantiai 
increases, company paid insur- 
and improved pension. Plant- 
incentive. Apply in person.

1920. 
wage 
ance 
wide
AMERICAN FOUNDRIES COMPANY, 
Milan, Michigan 48160. (115-124)

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

HECKER TAVERN
WE SERVE THE FINEST CHOICE 

WINE—LIQUOR—BEER
MARY HRIBAR & MARY SUSTARSIC 

1194 East 71st St. EN 1-9779

FIXTURE BUILDERS 
(STEEL) 

BRIDGEPORT 
OPERATOR

LATHE OPERATOR
Mušt be experienced. Excellent pay. 
good fringe benefits, many hours of 
work. Phone 313-468-2641. (122-1)

ELECTRICIANS
MACHINE TOOL

EXPER1ENCED JOURNEYMAN 
Apply in person. J. 1. C. Machine Tool 
Electricians, 17216 W. McNichols Rd. 
or call 313-273-0860 or 3 13-273-1954, 
Detroit, Mich. (122-124)

Viešėdami Chicatjoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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ISTORINĖ KELIONĖ

k

Po daugelio metų ty
rimų, ne trumpesnio 
kieto darbo ir pasiruoši- 
mo, ankstyvą praėjusio 
šeštadienio rytą iš JAV 
tarpkontinentinių raketų 
bazės Floridoje sekun
dės tikslumu pakilo ame
rikiečių erdvėlaivis 
Apollo 8, leisdamasis į 
istorinę kelionę — de
šimt kartų apskrieti mė
nulį ir grįžti žemėn. 
Erdvėlaivyje trys ame
rikiečiai astronautai — 
Frank Borman, James 
A. Loveli jr., irWilliam 
A. Anders. Kas prieš ke
liasdešimt metų ne
drįsta net vaizduotis, 
kas prieš dešimt me
tų geriausiu atveju buvo 
galima laikyti tolimos 
ateities svajone — šian
dien iš tikrųjų pasiekta. 
Porą kartų žemę ap
skr ieję astronautai erd
vėje laukė paskutinio lei
dimo mėnulio orbiton 
skristi. Tokio leidimo 
iš kontrolinio centro ne
būtų sulaukta, jeigu bū
tų kilęs mažiausias ne
pasitikėjimas misijos 
sėkmingumu, nes ameri
kiečių erdvės tyrimuose 
brangiausia ir nepakei
čiama vertybe laikoma 
astronauto gyvybė ir 
sveikata. Tačiau šį kar
tą visi pasiruošiamieji 
ir baigiamieji darbai, įs
kaitant ir gamtos sąly
gas, vyko tokiu nuosta
biu ir iš anksto numaty
tu bei apskaičiuotu tiks
lumu ir sklandumu, kad 
ir paskutinis patvarky
mas astronautams skris
ti mėnulin buvo trumpas: 
jūs skrendate į TLI (t.y. 
mėnulio orbiton) ir pa
sakytas taip paprastai, 
tarsi automobilio vairuo
tojui apvažiuoti keletą 
blokų.

Bet iš tikrųjų šiuo as
tronautų trijulei duotu pa- 
tvarkymu ir žaibišku jo 
vykdymu prasidėjo di
džiosios Apollo 8 kelio
nės istoriškumas. Kai 
keno jis bandomas lygin
ti su kadaise įvykdyta 
Kristupo Kolumbo kelio
ne žemės rutulio vaka- 
rinėn pusėn. Betgi dau
gelis ją vertina dar dau- 
giau. Šiandien, kada laik
raštis nebegali prilygti 
greitoms susižinojimo 
priemonėms, nedrįsta
me ir savo skaitytojams 
anagžuotis galį pateikti 
paskutinius Apollo 8 ke
lionės technikinius duo
menis. Iki šios laikraš
čio laidos atidavimo 
spausdinti, jau buvo kri
tusi visa eilė ligšiolinių 
erdvės tyrimuose pa
siektų rekordų, gi trys 
amerikiečiai astronau
tai buvo jau beveik įpu
sėję pusės milijono my
lių prieš juos esančią 
distanciją, kurią nu- 
skridę ir laimingai pa

siekę žemę, jie taps did
vyriais, erdvės kelionių, 
gal net tarpplanetinio su
sisiekimo pirmūnais. 
Jie mūsų gyvenamu me
tu, savo gyvybes rizikuo
dami, siekia įvykdyti 
amžiną žmonijos sva
jonę — arčiau nei šim
tas mylių nuo jo pavir
šiaus pamatyti mėnulį, 
jį nufotografuoti ir tokio
je artumoje pačių moder
niųjų aparatų pagalba už • 
fiksuoti begales kitų ty
rimo duomenų. Tuos duo
menis, taip pat pirmąjį 
kartą istorijoje, parga
benti žemėn, dalį jų ke
lionės metu pasiuntus te
levizija.

Apollo 8 erdvėlaivio 
kelionę stebi ir ja stebi
si visas pasaulis, žino
ma, išskyrus sovietines 
įstaigas ir jų garsiakal
bius. Kada mėnulio orbi
ton artinasi ne rusai, bet 
amerikiečiai, darosi la
bai aišku, kodėl sovietai 
šią misiją laiko "liguis
tų sensacijų ieškojimu". 
Ligšiolinėse erdvės var
žybose amerikiečių pla
nai visada būdavo iš anks
to paskelbiami, jų vyk
dymas, iki smulkmenų 
sėkmingas, atliekamas 
viešai, raketų pakilimą 
ir jų viršūnių grįži
mą tuojau pat televizija 
perduodant visam pasau
liui. Amerikiečių laimė
jimai erdvės tyrimo sri* 
tyse niekam nekėlė ir ne
kelia abejonių. Tuo tarpu 
panašūs jų varžovų ru
sų bandymai visuomet bū
davo slepiami, o paskelb
tiems miglotiems duo
menims patikrinti nie
kada nebūdavo duomenų. 
Jeigu dabar Apollo 8 mi
sija pasibaigtų laimin
gai, o to visa širdimi 
tikime ir laukiame, nors 
niekas negali įsivaizduos 
ti visų pavojų, sūkuriais 
šį kartą astronautams 
teks susidurti, tada 
amerikiečių erdvės ir 
visatos tyrinėtojų pres
tižas nepaprastai atsi
plėštų nuo savo varžovų 
pasiekdamas sunkiai pri
sivejamą lygį, turtinant 
žmonijos istoriją am
žiais neišdylančiais lai
mėjimais.

Apollo 8 laimėjimas 
turi dar irkitąpusę. Tai 
moralinis atlyginimas 
už didžiules pastangas ir 
kietą, sąžiningą darbą 
tos daugybės asmenų, 
pradedant paprastai
siais darbininkais ir bai
giant sudėtingiausius pla
navimo darbus atliku
siais mokslininkais, ku
rių pasišventimo dėka ši- 
misija gali baigtis sėk
mingai. Jų tikėjimas ir 
atsidėjimas negalimą da
lyką pavertė galimu. Tas 
pats iš dalies tinka ir lie
tuviškajam reikalui. Juk 
savo laiku tautinis atbu-

Operos "Dana” pastatymu tariantis. Iš kairės: vyr. chormeist. A. Gečas, chorm. A. Stephens, 
dirig. A. Kučiūnas, režisierius P. Maželis, dail. A. Kurauskas, baletm. J. Puodžiūnas ir chorm. - 
akomp. A. Vasaitis. Z. Degučio nuotrauka

DANA ŽENGIA Į SCENĄ
Chicagos Lietuvių Ope

ra pradėjo naują 1968/69 
m. darbo barą, kurio me
tu rengiamasi išvesti pir
mą kartą scenon dauge
lio laukiamoji J. Gaide
lio opera Dana (libretas 
St. Santvaroj.

Gruodžio 13 d. Jauni
mo Centro Namuose bu
vo su šia opera susipa
žinimo vakaras. Deja, 
dėl staiga gerokai atša
lusio oro ir slidaus ke
lio publikoje matėsi iš
imtinai operos kolekty
vo nariai-ės ir keletas 
spaudos žmonių.

Danos, kaip ir visų šio 
kolektyvo lig šiol pasta
tytų operų, dirigentas 
Aleksandras Kučiūnas 
gerai paruoštu žodžiu 
peržvelgė Danos operą, 
tiek turinio, tiek ypač 
muzikiniu požiūriais. 
Maestro teiginius, bū
dingesnes melodijas ar 
akordus, pianino gar
sais "pailiustravo" Al
vydas Vasaitis. Klausiu-* 
šieji susidarė pakanka
mą nuovoką, kokia yra 
toji Dana bei kokie už
daviniai tenka, kiekvie
nam šios operos pasta
tyme dalyvaujančiam.

Dana esą nėra plikas, 
karo pasėkoj svetimo
se šalyse sutelktų žmo
nių gyvenimo, vaizdas, o 
ji esanti daugiau jaunų 
žmonių, kovojančių su li
kimu, išgyvenimai, lū
žiai, ieškojimas naujų 
kelių į laimingesnį ryto
jų. Pagrindiniai veikė
jų (Danos, Daumanto) 
charakteriai vykusiai su
kurti" — kalbėjo A. Ku
čiūnas. - Danos monolo
gas antrame veiksme, 
Daumanto monologas 
baigmėje, esą labai iš
raiškūs, pilni įtampos, 
skausmo ir kančios. Ei
lė spalvingų duetų, cho
ras... "Jei mes visi ir 
visos pasitempsime ir 
padirbėsime savose sri
tyse, — tikiu — šią lie
tuvišką operą, mums su
kurtą, mes ir išnešime 
į gyvenimą didingai" — 
baigė savo kalbą maest
ro.

Vakaro dėmesy, atro
do, buvo Petras Maže
lis, clevelandietis, te
nykščio jaunimo teatro 

dimas, spaudos laisvės 
iškovojimas ar nepri
klausomybės atkūrimas 
ne vienam atrodė pa
našiai nepasiekiami. O 
atsitiko kitaip. Kas gali 
manyti, kad ir kitais at
vejais neįvyks kitaip, jei
gu neprarasime tikėji
mo, geros valios, kant
rybės, savęs išsižadėji
mo ir nuolatinių pastan
gų, tieK čia, tiek paverg
toje Lietuvoje? (d)

M. VALIUKĖNAS

"Vaidila" organizato
rius ir visokeriopas ta
lentas — vadovas, reži
sierius, dekoratorius, 
choreografas ir kt. 
Bet čia, Chicagoje, at
einąs pirmą kartą, kaip 
operos režisierius. Jo 
pirmas pasisveikinimo 
žodis operos bendradar
biams, buvo šių šiltai su
tiktas. Iš jo kelių sker
sų sakinių apie Daną, 
lengva buvo jausti, kad 
jis su šia opera, jos tu
riniu, scenomis, idėjo
mis jau susipažinęs ir vi
są tai perkošęs per sa
vą režisieriaus - inter
pretatoriaus prizmę. 
Džiaugdamasis galįs įsi
jungti į darbingą meno 
vienetą, jis pareiškė sa
vo šūkį — "Būkime visi 
scenoje mandagūs!" At
seit, būdamas scenoje 
klausyk ir girdėk, atsa
kyk "kalbančiam" solis
tui, dirigentui, kitam cho
ristui ir t.t. O taip vi
siems elgiantis ir be di
desnių judesių, visas ko
lektyvas bus ne statiš
kas! — aiškino naujasis 
režisierius P. Maželis.

Iškviestas į sceną 
dail. Algirdas Kuraus
kas, pradžioje sakėsi, 
kad jis vaizdus kuriąs

ALT S-gos DETROITO SKYRIAUS 
VEIKLOS APŽVALGA

Skyriaus Valdyboms pasikei
čiant, verta peržvelgti, ką bu
vusioji valdyba, kurią sudarė 
pirm. A. Musteikis, vicepirm. 
Alf. Gilvydis, sekr. V. Vaičiū
nas, ižd. J. Švoba ir narys J. 
Gaižutis -- bus padariusi ir kaip 
prisidėjo prie Jubiliejinių- Lie
tuvos Laisvės Kovos Metųatžy- 
mėjimo.

Gruodžio 1 d. p. M. Sims na
muose Įvyko skyriaus narių me
tinis susirinkimas, kuriame bu
vo išrinkta nauja valdyba iš 
pirm. St. šimoliūno, vicepirm. 
J. Švobos, sekr. M. Sims, ižd. 
P. Dalinio ir nario V. šarkos, 
ir kuriame buvo peržvelgta sky
riaus veikla. Susirinkime daly
vavo svečias iš Chicagos, inž. 
J. Jurkūnas, jis pasidalino svar
biomis mintimis apie Dirvos rei
kalus ir kvietė Dirvą remti.

Iš buvusios valdybos prane
šimų paaiškėjo, jog ji savo veik
lą buvo nukreipusi Į kultūrinę 
pusę, nesiekdama padaryti "pel
no". Jau praėjusiais metais to
ji valdyba buvo suorganizavusi 
lietuvio mokytojo pagerbimą - 
akademiją. Mokytojas buvo pa
gerbtas nemirštamu kūriniu kam 
tata -- "Lietuvos Šviesos keliu" 
kurios žodžius sukūrė poetas
B. Brazdžionis, o muziką —Br. 
Budriūnas. Reikėjo nemaža pas
tangų sk. valdybai surasti mece
natus ir kantatos kūrėjus. Dr. 
Birutė Girniuvienė ir dr. Bro
nė Gruzdienė-Zelbienė -- Įver
tino idėją ir suteikė reikiamą 
finansinę paramą neužmiršta
mam istoriniam muzikiniam pa
minklui sukurti. 

teptuku, o ne žodžiu..., 
bet vėliau pasidalino sa
vo mintimis apie Daną. 
"Aš skaitau savo, kaip 
dailininko, uždaviniu ne 
sceną papuošti, gražiai 
ją dekoruoti, o sukurt 
nuotaiką, kuri žiūrovą 
nukeltų į operos idėjų 
laukus... Tikiu, kad mes 
visi tą padarysime", pa^ 
reiškė A. Kurauskas.

Vakaro programą gra-. 
žiai vedė operos vald. 
pirmininkas Alfredas Ku< 
lys. Be jo, valdybą suda
ro: Sofija Džiugienė, Ge
diminas Kazėnas, Vacys 
Petrauskas, Kazys Skais- 
girys, Alb. Smolinskas 
ir Pranas Naris. Dirigen-- 
to asistentai-chormeis- 
teriai: Alfonsas Gečas, 
Alice Stephens ir Alvy
das Vasaitis.

Teko patirti, kad esą 
jau pakviesti ir solistai 
-ės. Žodžiu, operos ruo
ša eina visu rimtumu. 
Premjera — 1969 m. ba
landžio 12, antrasis spek
taklis — balandžio 13 ir 
trečiasis — balandžio 
19 d.d. Spektakliai bus 
— Maria HS patalpose. 
Laukiama šiam dideliam 
mūsų operos užmojui di
džios talkos iš visuome
nės, kaip kad jos nesti
go ir anksčiau.

Skyriaus Valdyba galvojo ir 
apie Ui, ką reikėtų duoti mūsų 
jaunimui, pradedant jubilieji
nius metus. Tam reikalui buvo 
pakviestas iš Clevelando Vaidi
los teatras, vadovaujamas Pet
ro Maželio, kuris suvaidino A. 
Rūko "Keturis Keliauninkus". 
Vaidinimas neapvylė nei mažų
jų, nei didžiųjų.

Atskubėjus pavasariui, sky
riaus valdyba paliko sales ir per. 
sikėlė Į gamtą. Buvo surengtos 
net dvi bičiuliškos Į gamtą iš
vykos, draugiškiems pabendra
vimams. Vienoje iškyloje rašyt. 
V. Alantas skaitė gana Įdomią 
paskaitą, susijusią su mūsų tau
tine švente, su Vytauto Didžio
jo -- Lietuvos Karaliaus vaini
kavimu. Išvykos buvo daromos 
p.p. Adamsų vasarvietėje, ma
lonių ir svetingų šeimininkų 
prieglobstyje.

Pirmas rudeninis pasirody
mas Įvyko rugsėjo 29 d. Tai ne
užmirštamas a.a. Antano Olio 
minėjimas pradėtas šv. Antano 
bažnyčioje pamaldomis ir vė
liau lietuvių namuose akademi
ja ir koncertine dalimi. Akade
mijos metu svarų žodĮ tarė A. 
Olio bendradarbiai -- K. Kar
pius ir J. Bačiflnas. M. Sims 
paskaitė specialiai sukurtą ei- 
lėraštĮ Olio garbei. Pianistė 
Birutė Smetonienė atliko pia
no koncertinę dalį.

Jubiliejinių metų užsklandai 
buvo surengtas pianisto Antano 
Smetonos rečitalis spalio 27 d. 
Meno muziejaus salėje. Tai bu
vo triumfališkas šių metų pa
sirodymas ne tik saviesiems,
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bet ir svetimiesiems. į koncer
tą buvo pakviesti Detroite re
ziduoją konsulai ir spaudos — 
muzikos kritikai.

Pilnumo dėliai, reikia primin
ti, jog buvo surengta inž. Algio 
Zaparacko paskaita — praneši
mas apie Pietų Amerikoje Įvy
kus} lietuvių kongresą.

štai ir yra sk. valdybos už
planuotieji ir Įvykdyti dideli kul
tūriniai parengimai, kaip ir pri
derėjo tokiais iškilmingąis — 
jubiliejiniais metais. Skyrius 
papalldė savo Įnašus Į Vilties 
Draugiją.

Negalima užmiršti kitų sky
riaus narių veiklos, kurie papil
dė valdybos atliktus darbus.

šalia savo skyriaus darbų, 
kai kurie nariai labai gyvai reiš - 
kiasi kituose parengimuose, ne* 
susijusiuose su skyriaus veik
la. A. Musteikis, be tiesioginių 
skyriaus darbų, buvo pasiėmęs 
didelę naštą organizuojant Ju
biliejinių Metų kultūros sky
riaus darbų -- didingąjį religi
nės muzikos koncertą Kated
roje, tautodailės parodą Centr. 
bibliotekoje.

J. Baublys, nuolatinis Tarp
tautinio Instituto patalpose vad. 
tautybių -- lietuvių lango deko
ravimu, šių metų tautodailės 
parodos eksponatų parinkimu, 
daliniu patvarkymu ir, vėliau, 
talkininkaujant St. Kaunelienei 
filmavimo TV režisūra. Jo me
niški Lietuvos miestų herbai 
puošia lietuvių namus.

K. Jurgutis jau antri metai 
kaip vadovauja Balfo skyriui. 
Inž. J. Gaižutis, ilgametis L. 
namų v-bos p-kas, specialus 
fotografas iškilesniais momen
tais. Marija Sims yra plačiai 
žinoma veikėja ir organizacijų 
centre, ir šaulių kuopoje ir žur
nalistų rately. St. šimoliūnas 
aktyvus J. Metų k-to fln. sky
riuje. J. Švoba ir St, šimoliū
nas yra peržiūrėję ALTS-gos 
Įstatus ir paruošę naują projek
tą. Jei C. V-ba ras ką naudin
ga, galės pasinaudoti.

Vincas Tamošiūnas, būda
mas šaulių kuopos pirminin
ku, yra taip suaktyvinęs jos 
veiklą, jog tampa kitoms orga
nizacijoms gražiu pavyzdžiu, 
kaip reikia dirbti. Neužmiršta
mas Ed. Vasiliauskas, be kurio 
neapsieinama prie parengimų, 
prie dekoravimų. Nepamiršta
mas VI. Pauža dažnas mūsų pa
rengimų ir Dirvos reikalų rė
mėjas.

Visi čia suminėti sk. nariai 
šiemet buvo Įsijungę Į Jubilie
jinių Metų komitetą ir todėl kiek, 
vienas padvigubino savo veiklą.

Baigiant reikia neužmiršti po. 
nių, skyriaus narių žmonų, be 
kurių mūsų parengimai, mūsų iš
vykos būtų labai sausos,nejau
kios, neturėtų vienijančio ryšio. 
Tai natūralus reiškinys ir todėl 
dažnai pamirštame atžymėti tas 
darbščias ponias. Jums, mielos 
ponios, priklauso gili padėka vi
so skyriaus ir valdybos.

Buvusios v-bos metu skyrius 
neteko tauraus aiškios tautinės 
linijos nario -- LeonoBulgario. 
Jo asmenyje, skyrius nustojo di
delio ramsčio. Tačiau toks liki
mas ištiko ir jj reikia priimti 
su skausmu.

šviesesnė prošvaistė skyriuje 
yra ta, kad Į skyrių Įstojo keli 
nauji nariai: Juozas Lesčinskas, 
Juozas Augaitis, A. Grigaitis, 
St. Dryža ir R. Korsakas. Ypač 
pažymėtina dėl R. Korsako. Jis 
savo judrumu paskatins daugiau 
jaunimo jungtis Į Tautinės S- 
•gos gretas ir tuo būdu ugdyti 
lietuvybę išeivijoje. (am)

"VERGIJOS KRYŽKE
LIUOSE” PRISTATYMAS 

VISUOMENEI
ALT S-gos Detroito sky

riaus pirm. Stasys šimoliū
nas praneša, kad 1969 m. 
sausio mėnesio pabaigoje 
skyrius rengia S. Rūkienės 
knygos "Vergijos kryžke- 
liuo.se” pristatymą Detroito 
lietuviu visuomenei.

Dr. Leonas Sabaliūnas su
pažindins su knyga.

MACIUMI'. BURNERS 
hiti.rs 

SHOP HELPERS 
Applications are being acęeptecl for 
the above positions for men with 
esperience in steel pinte fabrication. 
F.xoellenl wHge,* including many 
fringe benefits. Apply in person. 

BETHLI.HI M STEEL CORP.
Buffalo Tank Divjsion, 

13 461 Huron River Dr., 
Romulus, Mich.

“Equal Opporlunity Employer in the 
Plans for Progresą Program”.

(119-125)
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Bronys Raila - laureatas
Iš spaudos pranešimų 

jau žinome, kad šieme
tinė Ohio Lietuvių Gydy
tojų, iš eilės jau dvylik
toji, kultūrinė premija 
atiteko rašyt, ir žurna
listui Broniui Railai. Šis 
įvykis, pasakyčiau, la
bai sveikintinas dviem 
atvejais: pirma — tai 
Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos ligšioliniu ne- 
pailstamumu jau visas tu
zinas metų skirti po tūks
tantinę kultūrinėms pre
mijoms, o antra — la
bai mielas jų mostas — 
tai šiemetinės premijos 
paskyrimas už žurnalis
tiką, kuri (sritis), bene, 
yra sunkiausia ir, dar 
pridurčiau, nedėkingiau
sia.

Juk Castelar yra pa
sakęs: "Jūs kurie tar
naujate laikraštininkijai 
kuklūs ir nežinomi ra
šytojai, jūs niekada ne
galėsite įvertinti viso jū
sų darbo svarbumo; gi
mę tarp spaudos, jūs ją 
laikote kaip savo dalimi. 
Tačiau tikėkite — be jū
sų labiausiai pasižymė
ję žmonės būtų nežino
mi, didžiausio pagerbi
mo verti dalykai būtų 
kaip varpai, skambą tuš
tumoje. Jūs prispaus
tiems žadinate viltį. Jū
sų plunksnos tai kaip 
elektros laidai, kurie 
jungia visus planetos 
kraštus. Jūsų idėjos tai 
kaip oro atomai, kuriais 
alsuoja mūsų sielos, tai

Knygos kaina 5 dol., kietais viršeliais 6 dol. Norintieji 
įsigyti ją kaip galint greičiau, prašomi užpildyti žemiau 
dedamą atkarpą ir su pinigais ar čekiu tuojau pat atsiųsti 
Dirvai.

Prenumeruokimės Stefanijos "Vergijos kryžkeliuose" 
sau perskaityti ir turėti* įsigykime ją dovanoti savo arti
miesiems Čia ir užsienyje. Skaudžiai išgyventa, vaizdžių 
ir lengvu stiliumi parašyta Stefanijos Rūkienės knyga, 
be abejo, bus daugiausiai ir plačiausiai skaitoma.

DIRVA
6907 Superior Avė. 196. .. m....................... d.
Cleveland, Ohio 44103
Siunčiu ......... dol. pinigais/čekiu, už kuriuos prašau atsiųsti:
............. egz. Stefanijos Rūkienės "Vergijos kryžkeliuose” 

(paprastais viršeliais su aplanku), kaina 5 dol.
............. egz. Stefanijos Rūkienės "Vergijos kryžkeliuose” 

(kietais viršeliais su aplanku), kaina 6 dol.
Ta pačia proga prašau atsiųsti ............. egz. Giovannino

Guareschi "Draugas Don Camillo”, kaina 3 dol.
Mano adresas: ......................................................................

(pavardė ir vardas)

(namo numeris ir gatvė)

(miestas ir valstybė, zip Nr.)

PRANYS ALŠĖNAS

moralinė pasaulio at
mosfera. Reikia supras
ti visos šios tarnybos kil
numą, kad būtų galima ją 
vykdyti su reikiamu di
dingumu ir majestotišku

Bronys Raila

mu. Tai viena iš kilniau
sių pareigų protaujan
čiam žmogui".

Dabar — premija Bro
niui Railai. Ar vertas 
jis tokios premijos?

Atsakymas tegalėtų bū
ti tik vienas — vieninte
lis: vertas ir labai ver
tas! Jis laikraštininko 
darbui yra pakankamai 

pasiruošęs, turįs didelę 
praktiką, svarbiausia, to
li gražu, neeilinius su
gebėjimus, grandiozinį 
visose srityse įžvalgu
mą ir aštrią (visais at
vejais), o svarbiausia — 
(nerūdyjančią, nepails
tančią) plunksną visą tą 
įžvalgumą išsakyti — 
išlieti popieriuje. Ar vi
sada skaitytojai yra pa
tenkinti jo raštais, paga
liau, ar ir jis pats jais 
patenkintas — tai kitas 
dalykas. 1960.VIl.19 rašy
tame man laiške Bronys 
Raila visiškai neslėpda
mas apie rašytinius savo 
darbus ir užmanymus ši
taip užsimena: "Visada 
stengiuosi duoti "my 
best", bet dažnai išeina 
visiškai kitaip. Ką tik 
rašiau kronikoje apie 
Alanto romaną, o vistik 
yra tas prakeiktas skir
tumas tarpu užmanymo 
ir jo įgyvendinimo. Tai 
yra visų mūsų tragiką".

Bronys Raila yra gi
męs 1909 m. kovo 10 d. 
Gavęs universitetinį iš
silavinimą Lietuvoje ir 
Prancūzijoj, spaudoj be
dirbąs nuo 1923 m. ir 
rašąs dviem frontais — 
kaip rašytojas ir žurna
listas. Jis ypač gausus 
straipsniais kultūri
niais, politiniais ir vi
suomeniniais klausi
mais. "Akimirksnių kro-. 
nikas" jis pradėjo rašy
ti 1947 m. dienraštyje 
Mintyje Memmingene, 
Vokietijoj, ir dabar jas 
tęsia Dirvoje. O tai — 
ypatingai įdomi jo rašy
tinė medžiaga, liečianti 
įvairias sritis ir įvai
rius klausimus.

Br. Railos visi raštai 
(ypač publicistika) yra 
su stipria beletristine 
doze. Tai jo stilius ir, 
sakyčiau, labai patrauk
lus (nors ir kietas) sti
lius.

Jis jau yra išleidęs 2 
tomus savo publicistinių 
raštų — "Tamsiausia 
prieš aušrą", 1960 m. ir 
"Iš paskendusio pasau
lio" — 1961 m. Iš poezi
jos ir, bendrai, iš "bel- 
les lettres" jis išleidęs 
eilių rinkinį "Barbaras 
rėkia" 1930 m. ir ypatin
gą pasisekimą turėjusią 
knygą "Laumių juosta" 
1966 m.

Taip pat yra davęs ei
lę vertimų. Jo rašytinis 
stilius, ypač publicisti
koj, daugiau liberalinis, 
tautinis, bet jis, anaiptol 
neneigia ir kitiems lais
vės kitaip galvoti. Pvz., 
jau minėtos datos rašy
tame man laiške, tarp ki
ta ko, jis šitaip teigia: 
"Visai aišku, kad ir su 
Jumis neturiu skirtumo 
nei būde, nei patriotiniuo
se jausmuose, nei bend
ruose mūsų tautiniuose 
siekimuose. Bet mūsų fi
losofijos principai nėra 
bendri, vietomis gana 
kitoniški. Tai yra norma
lu ir net sveika."

Prisiųsdamas man gi 
savo knygą "Tamsiausia 
prieš aušrą" Bronys Rai
la dedikacijoj šitaip įra
šė: "Praniui Alšėnul — 
to paties laikotarpio laik
raštininkui — papildyti 
to laikotarpio išgyveni
mų dvasiai — iš skirtin
gos pusės, bet gal nema
žiau rūščial, skausmin
gai ir su lygiomis vilti
mis Aušros tikėjimu".

Tiek dėl įrodymo Bro
nio tolerantiškumo ki
taip galvojančiam.

Kai kas galvoja ir net

Kalėdų senelis Maironio lituanistinėje mokykloje Brooklyne. V. Maželio nuotrauka

Kalėdų švenčių ir Naujųjų 1969 Metų proga su 
giliu nuoširdumu bei pasigerėjimu prisimenu visų 
geros valios lietuvių — veiksnių, organizacijų, laik 
raštininkų, kultūrininkų bei pavienių asmenų — šau
nią veiklą Lietuvos labui 1968 metų eigoje.

Gėrėjaus taip pat visų kilniom pastangom gra
žiai ir iškilmingai paminėti 50 metų Lietuvos Ne
priklausomybės Atstatymo paskelbimo sukakties ju
biliejų. Tai buvo atlikta įspūdingai. Daug širdies į 
tuos parengimus įdėta. Tai liudija mūsų tautiečių 
didelę ir karštą meilę Tėvų Žemei bei ryžtą veikti, 
kad Lietuva vėl atgautų nepriklausomybę ir pa
vergtas lietuvis vėl išvystų tikrosios laisvės aušrą.

Reiškiu visiems kilniaširdžiams tautiečiams gi
lią padėką už aukos gėles vargšei Lietuvai.

Ta pačia proga dėkoju visiems geraširdžiams 
tautiečiams už man pareikštus sveikinimus bei lin
kėjimus Kalėdų švenčių ir Naujųjų 1969Metųproga.

Iš savo pusės giliai nuoširdžiai sveikinu visus 
geros valios lietuvius su šv. Kalėdomis ir Naujai
siais 1969 Metais.

Linkiu malonių Kalėdų švenčių ir laimingų Nau
jųjų Metų.

Te Dangaus palaima lydi jus visus asmeniškai 
ir veikloje Lietuvos labui.

J. Kajeckas 
Lietuvos Atstovas

sako, jog Br. Raila— sa
vo rašiniuose labai pik
tas (kaip jis pats teigia 
"rūstus"), be to, esąs 
"labai perdaug kalbus", 
— ilgiaraštis. Čia esa
ma šiek tiek ir tiesos. 
Pagaliau, jis ir pats to 
neneigia. Bet jis — rūs
tus savo rašyme — ge
rų norų vedinas, besi
sielojus pavergtos Tė
vynės reikalais ir t.t. O 
kad perplačiai kartais 
rašo — tai irgi nėra di
delės bėdos, nes jo ra
šymo stilius — visad įdo
mus, sultingas ir itin pa
trauklus bei nevarginąs 
skaitytojo. Aš asmeniš
kai, Bronio raštus spau
doj skaitau pirmoj eilėj.

O kaip jis, kartais ta
rytum "apyvarus pasi
leidęs" mėgsta kai ką 
paprovokuoti, kad atsi
lieptų — tas irgi tiesa, 
kas tik parodo jo tiesos 
ieškojimą. Pvz. Dirvos 
vienoj kronikoj (iš š.m. 
gruodžio 6 d.), užvardin
toj: "Kad židinys neblės
tų", jis pats šitaip pa
brėžia:

"Kai šia proga tyčia 
kone perdėdamas pabrė
žiau pasibaisėtiną mūsų 
išeivijos visumos nusi- 
angažavimą kovos atžvil
giu dėl Lietuvos išlais
vinimo, tai man būtų liūd* 
niausią, jeigu niekas dėl 
to neįsižeistų ir nepro
testuotų. Jei kas dar pro
testuos ir įsižeis, tai bus 
mūsų gyvybės ir valin
gumo ženklai, visų mūsų 
ir mano paties džiaugs
mui".

Taigi, va, jo "provaka- 
cija". Linkėtina visiems 
mums būti tokiais provo
katoriais...

Gyvuok, Brony, rašyk 
ir būk neatlaidžiai kietas 
kaip ligi šiol, ypač ten, 
kur liečia nepajudina
mus žmonių principus.

LIETUVIŲ 

JAUNIMAS 

VOKIETIJOJE
Praeitą vasarą, man 

viešint Amerikoj, buvau 
nekartą užklaustas apie 
jaunimo veiklą Vokieti
joj. Kadangi šia tema 
labai domimasi norėčiau 
šiek tiek Dirvoje pasi
dalinti mintimis.

Tuo tarpu pas mus stip
riausiai veikia šios or
ganizacijos:

Skautai — tai turbūt 
stipriausia organizacija 
Vokietijoj. Gan aktyviai 
veikia mišrus Aušros 
tuntas su keturiomis 
draugovėmis. Trys iš jų 
veikia Vasario 16 gimna
zijoj Romuvoj. Vytauto 
Didžiojo draugovė yra ak
tyviausia. Jos skautai 
susirenka beveik kas sa
vaitę sueigom ir dažnai 
eina iškylauti. Be to Ro
muvoj veikia dvi skaučių 
draugovės — Jūratės ir 
Kregždučių. Jos taip pat 

dažnai turi sueigas. Ket
virta draugovė yra toli
mame Memmingene. Tai 
yra Kęstučio draugovė.

Ateitininkai mokslei
viai — jų yra tik gimna
zijoj. Tai yra Vyskupo 
Valančiaus kuopa. Deja, 
tuo tarpu ji turi nemaža 
sunkumų su savo veikla.

Ateitininkai studentai 
— ir jie nelabai pasižy
mi savo veikla, bet jie žy
miai daugiau dirba kaip 
moksleiviai ateitininkai.

Studentų Sąjunga — be
veik visi lietuviąi studen
tai (o jų yra cįaug) yra 
jos nariais. Jie ruošia 
kelis kartus per metus 
savo visuotinus suvažia
vimus. Be to jie dalyvau
ja viso Pabaltijo studen
tų suvažiavimuose.

Evangelikų jaunimo 
ratelis — jis veikia tik 
Vasario 16 gimnazijoj. 
Bet ne vien gimnazijos 
mokiniai, bet ir evange- 
liškasis jaunimas kitur 
gauna kelis kart per me
tus galimybę susitikti 
Bad Godesberge.

Kaip galima matyti 
jaunimas daugiausia vei
kia Vasario 16 gimnazi
joj. Bet po 1966 Jaunimo 
Metų buvo pradėta orga
nizuoti jaunimą ir kitur, 
pavyzdžiui Kaiserslau- 
terne, Hamburge,-Mem
mingene, Stuttgarte ar 
Duesseldorfe.

Po Jaunimo Metų taip 
pat įkurta Jaunimo Sek
cija, kuri apjungia visas 
organizacijas ir padeda 
jų veiklą koordinuoti ir 
stiprinti. Jaunimo sek
cijos dėka buvo pradė
tas leisti laikraštis 
"Jaunimo žodis".

Petras Veršelis, 
Vasario 16 gimnazi
jos VIII klasės mo
kinys.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Jaunimo Centre Chicagoje vyksta beveik visi didieji lietuvių parengimai ir minėjimai. Nuotraukoje 
sol. Algirdas Brazis, akompanuojant muz. Alg. Šimkui, dainuoja Jaunimo Centre suruoštoje Vilniaus 
Dienoje 1964 metais.

Chicagos lietuviai didžiuojasi 

savo Jaunimo Centru
Chicagos lietuviai su 

pagrindu gali didžiuotis 
turį šaunų kultūros cent
rą — Jaunimo Centru va
dinamus namus, į ku
riuos kasdien įvairiau
siomis progomis renka
si dešimtys, šimtai ir 
net tūkstančiai lietuvių 
tautos vaikų — prade
dant mažutėliais ir bai
giant po gyvenimo našta 
stiprokai palinkusiais 
savo gyvenimą atidavu- 
siems lietuvybei ir Lie
tuvai.

Jeigu kada-tik užklysi 
į šiuos taip svetingus,iš
didžiai iškilusius (aukš
tį Jaunimo Centro na
mus, visada rasi spie
čius žmonių. Ten posė
džiauja organizacijos, 
skamba Lietuvių Operos 
repetuojamos partijos, 
dūzgia tautinių šokių šo
kėjai, tyliai dirba prof. 
Žilevičius Muzikologi
jos ir Liulevičius biblio
grafijos archyvuose. O 
kai didesnės šventės at
eina, čia tūkstančiai ren
kasi į koncertus, teatrų

Jaunučio Puodžiūno baleto studijos balerinos išpildžiusios pro
gramą Jaunimo Centro vakarienėje. Lietuvių Foto Archyvas

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($5,000.00 ar daugiau, /dedant po $500.00)

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po $l,O0O.OO)
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JURGIS JANUŠAITIS 

vaidinimus, pagerbimus 
ir įvairiausius parengi
mus. Kas būtų, jeigu chi- 
cagiškiai neturėtų šios 
savos mielos pastogės, 
to didžiojo savojo pasi
didžiavimo, kurį įkūrė 
darbštūs ir modernūs, 
su gyvenimu beskubą ir 
su žmonėmis širdis šir
din bekalbą lietuviai tė
vai jėzuitai.

Lietuvių visuomenė 
Chicagoje pažįsta tėvus 
jėzuitus. Ana, tėvas dr. 
J. Kubilius, S.J. ilgesnį 
laiką buvęs Jaunimo 
Centro direktoriumi, 
taip visus užbūrė savo 
paprastumu ir nuoširdu
mu, kad jo vardą šian
dien visi ir ypač jauni
mas su entuziazmu mini. 
Tai darbščioji bitelė, 
daug sielos įdėjęs, kad 
Jaunimo Centras taptų 
visų lietuvių tautos vai
kų namais. Jis visada 
besišypsąs, visada pa
slankus, rūpestingas ir 
mielas, drauge ir juo-
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dadarbis, ne kartą stum- 
dęs stalus ir kėdes po 
parengimų. Dabar vado
vauja pačiam vienuoly
nui, savo kėdę užleidęs 
mielam, humorą mėgs
tančiam, pareigos žmo
gui tėvui J. BoreviČiui,
S.J. Gi tėvas Kubilius 
ir toliau rūpinsis, kad 
tie namai, drauge su lie
tuvių tautos išeivijos da
limi augtų ir visus pri
glaustų.

O kas nepažįsta tėvo 
Vaišnio, S. J., ir tėvo Al
gimanto Kezio, S.J., to 
šaunaus fotomenininko, 
kuris paskutiniuoju laiku 
su filmavimo aparatu 
skrieja po Ameriką ir 
įamžina mūsų nusipelniu
sius tautai ir lietuvių kul
tūrai, menui, mokslui, 
politikai žmones. Tai tik
ri jaunimo vadai, visa
da su skautiškuoju jau
nimu, visada su gražiu 
pavyzdžiu, visada sugy- 
venmu.

Visada sutiksi malo
niai pagarbiai besižval- 
gantį ir besišypsantįpro- 
vinciolą tėvą Kijauską, 
SJ, kuris lietuviškiems 
reikalams dirba visa šir
dimi.

O "Laiškai Lietu
viams" vienas iš aktu
aliųjų ir gyvenimškiau- 
sių žurnalų, kupinas šios 
dienos aktualijų įvai
riais klausimais. Čia be
ne tėvas Trimakas, SJ, 
su visu štabu ikigaidgys- 
tų praleidžia, kad spaus
dintas gyvas žodis neštų 
į lietuviškas šeimas 
giedros spindulėlį. Gė
rimės tėvo Bruno Mar- 
kaičio SJ kūrybos per
lais, jo muzika, o jauni

mas į aukštybes kelia 
tėvą Raibužį SJ, kaip 
juos suprantantį ir su 
jais gyvenantį dvasiškį. 
Kur čia viską ir visus 
suminėsi. Darbų, jų at
liekamų lietuviškiems 
reikalams, glėbiais ne- 
aprėbsi. Tik tas galės 
įvertinti, kas jų darbus 
ir pastangas seka iš ar
ti.

Iš kuklių namų Chica
goje, per eilę metų išau
go Jaunimo Centras, su 
koplyčia, mokykla, vie
nuolynu, o sodelyje lyg 
amžinosios ir negęstan
čios vilties simbolis ry
mo gražus paminklas Zu. 
vusiems dėl Lietuvos 
laisvės.

Bet laikasdiktuojanau- 
jus reikalavimus. Reikia 
didinti Jaunimo Centrą, 
nes jame nebesutelpa- 
ma, jame kasdieninė 
spūstis, o dar daug ins
titucijų Čia norima pri
glausti.

Štai ir plečiamas. Tel
kiamos lėšos. Gi į va
karienę Jaunimo Cent
rui išlaikyti gruodžio 8 
d. į didžiąją salę sugū
žėjo virš 4G0 svečių. Bū
tų dar daugiau norėjusių 
patekti. Trūko vietos. Va
karienė po 25 dol asme
niui. Nesigailėta kloti po 
tiek, juk tikslas kilnus. 
O kai anais metais buvo 
po 100 dol lėkštė, tai 
spūstis buvo taip pat di
delė ir visi netilpo. Ren
kamės ne gardžios va
karienės, bet nešame au
ką tiems namams, kurie 
mums tokie mieli ir bran
gūs.

Vakarienė buvo sma
gi. Prieš valgįpasivai- 
šinta gaiviu gėrimu, vė
liau su atyda išklausyta 
trumpa, bet nuotaikingai 
gyva meninė programa. 
Leonas Barauskas, pui
kus aktorius, su jam 
įprastu lengvumu ir pui
kia menininko interpre
tacija atliko J. Kaupo pa
saką "Arlekino meilė" ir 
ištrauką iš Longfellow 
"Hiavatos giesmė" (Vai
čiulaičio vertimas), o jo 
palyda buvo komp. Da
rius Lapinskas.

Visus maloniai nutei
kė Jaunučio Puodžiūno 
baleto studijos jaunos 
balerinos pašokusioskla- 
sikinio baleto L. Min- 
kaus "Paąuita". V. Karo- 
saitės ir J. Puodžiūno 
šoktas "Pasimatymas", 
pagal lietuvių liaudies 
dainų motyvus (Hofmek- 
lerio)'buvo nuostabiai šil' 
tai sutiktas, gi mūsų ba
leto šokėjai parodė aukš* 
tą savoprofesinįlygį. To
kių šviesių ir nuotaikin
gų scenų mūsų parengi
muose lauktina dažniau 
ir daugiau.

Programai vadovauti 
žadėjusi Rūta Kilmony- 
tė iš Los Angeles ne
atvyko, nes dėl neįpras
to rūko negalėję pakilti 
lėktuvai ir kelionė buvo

Morro tvirtovė Havanoje.

Castro teroro Kuboje
K. S. KARPIUSdešimtmetis

Kubos sostinę Havaną supa 
bent Šešetas Istorinių tvirtovių. 
Dabar tos tvirtovės naudojamos 
žmonių kalinimui, kankinimui 
net sušaudymui. Sausio 2 d. su
eina 10 metų kai Castro {vedė 
Kuboje komunistinės revoliuci
jos režimą.

Kubą atrado Kolumbas 1492 m. 
spalio 28 d., kai jau buvoaplan- 
kęs keletą mažų salų naujame 
pasaulyje. Didžiausia sala Vaka
rų Indijose buvo pavadinta Jua- 
na, vėliau jai duotas indėniškas 
vardas Kuba.

Havana miestui augant ir Is
panijai įsistiprinant pietinėje 
dalyje naujojo pasaulio, šiaurė
je kilo kita galybė — Britanija. 
Ispanija stiprino Havaną, o su 
ja ir Kubą, apsigynimui nuo jū
rų plėšikų ir anglų. Viršuj pa
vaizduota Morro tvirtovė buvo 
baigta statyti 1597 metais, ta
čiau kai 1762 metais britų karo 
laivynas apgulė Havana, po 30 
dienų ją paėmė ir užkariavo vi
są Kubą.

Britai valdė Kubą vienerius 
metus. Taikos sutartimi 1763 
metais sutiko iškeisti įFloridą, 
kurią tada valdė Ispanija.

Kuba, yra 90 mylių j pietus 
nuo Floridos, apie 44,000 ketv, 
mylių dydžio, 730 mylių ilgio 
ir vidutiniai apie 50 mylių plo. 
čio. Gyventojų yra apie 7,500, 
000.

Sekdami kitas atkovojusias 
laisvę ispaniškas kolonijas lais
vės tros'ko ir Kubos gyventojai. 
Jie turėjo tam priežastį: Ispani
jos gubernatoriai kietai juos 
spaudė, nedavė pilietinių teisių, 
vergijoje laikė iki 1886 metų. 
Išsilaisvinimo judėjimas ypač

nutraukta, o tik gautas 
jos sveikinimas. Pro
gramą, su gražia inter
pretacija, humoro doze 
ir nuotaikingai pravedė 
pats tėvas J. Borevičius,
S.J., Jis programos pra
džioje pareiškė, kad šie 
namai yra visų lietuvių 
pastogė ir reiškė nuo
širdžią padėką visiems 
lietuviams savo auka ir 
darbu įgalinusius tuos 
namus turėti, juos iš
laikyti.

Tėvas J. Kubilius SJ, 
prisiminė didžiąją Jau
nimo Centro lietuvių šei
mą, paaiškino, kad Jau
nimo Centro naujajai sta
tybai jau turima apie 
200.000 dol., bet dar rei
kia tiek ir daugiau ir 
reiškė viltį, kad lietuviai 
tiek daug ir duosniai au
koję ir ištvėrę, sugebės 
įgyvendinti visus numaty
tus darbus ir statyba, tu
rėjusi prasidėti dar šį 
rudenį, dėl tam tikrų su 
valdžia formalumų ne
galėjo būti pradėta, ta
čiau tie reikalai jau iš
spręsti ir pamatų kasi
mas prasidėsiąs ateinan 
tį pavasarį.

Kai po gražių nuotai
kų ir malonios vakarie
nės skirstėmės, kiekvie' 
nas su pasididžiavimu 
žvelgė į tamsoje ^glūdin
čias ir prožektorių švie
sios apšviestas Jauni
mo Centro rūmų kontū
ras.

Taip, mūsų visų na
mai...
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smarkiai pasireiškė 19-to šimt
mečio antroje pusėje.

Laisvės trokštą kubiečiai at
kreipė JAV dėmes(, matant {ve
dant ten naujas prlespaudas,kan
kinimus, žudymus. Washingtono 
vyriausybė pasisiūlė tarpinin
kauti išgavimui kubiečiams dau
giau teisių ir lengvesnių sąly
gų. Tam pasipriešinęs Madri
das ir ėmė amerikiečius kaltin
ti kubiečių kiršinimu.

Amerikos piliečių apsaugai 
1898 metais { Havaną buvo pa
siųstas JAV karo laivas Maine. 
Uoste jis buvo susprogdintas 
ir nuskendo su 266 vyrais. Tas 
įvykis pagreitino Kubos išlais
vinimą: Amerika paskelbė Is
panijai karą 1898 m. bal. 25 d. 
Karas greitai buvo baigtas ir 
Kuba paimta Amerikos globon 
apsaugai nuo ispanų kėsinimo
si vėl užimti. 1902 metais Ku
ba tapo pilnai nepriklausoma, 
bet vis pasilikdama JAV sau
goje.

Žymią rolę Amerikos-Ispa
nijos kare suvaidino ir pragar
sėjo amerikietis pulkininkas 
lt. Teodoras Roosevelt, sava
norių kavalerijos vadas. Jo per
galė prie San Juano užtikrino Ku
bai laisvę.

Kubos išlaisvinimo kare prieš 
ispanus dalyvavo ir ankstyvo
sios ateivijos jaunų lietuvių, pa
sišalinusių nuo tarnavimo Rusi
jos kariuomenėje, Čia jie buvo 
pašaukti kariuomenėn, bet buvo 
ir tokių kurie įstojo savanoriais. 
Ne visi jie sugrįžo. Visi karo 
veteranai buvo aprūpinti pensija 
iki gyvos galvos. Jų jau ir pas
kutiniai išmirę.

Pulk. Rooseveltas vėliau ta
pęs prezidentu, prisidėjo Kubos 
ir Havanos modernizavime, ko
vai su ligomis ir t.t.

Teodoras Roosevelt pasitaikė 
buvo jauniausias (42 metų am
žiaus), 26-tas šio krašto prezi
dentas. Savo plačia veikla na
mie ir Kuboje išgarsėjęs, 1900 
metais, kaip McKinley kandida
tavo antram terminui, jis buvo 
pakviestas viceprezidentu. Kai 
1901 metais anarchistas prezi
dentą McKinley nušovė, Roose
veltas prezidentavo iki 1909 me
tų.
Istorijoje Teodoras Roose

velt (jis buvo respublikonas) mi
nimas kaip vienas keturių įžy
miausių šio krašto prezidentų 
šalia VVashingtono, Jeffersono, 
Lincolno. Tarp kitų jo didelių 
nuoveikių, jis pastatydino Pa
namos kanalą. Tarptautiniuose 
santykiuose jo šūkis buvo: "Su 
priešu kalbėk mandagiai, bet už 
nugaros turėk buožę". JAV jo 
laikais pasiekė savo stiprybės 
ir pagarbos.

1918 metų lapkričio 4 d. vie
noje savo viešoje kalboje New 
Yorke jis ragino Washingtono 
vyriausybę remti ir palaikyti 
Lietuvos nepriklausomybę, pa
tyręs apie jos pasiskelbimą nes 
priklausoma tų metų vasario 
16 dieną. Gyvendamas netoli 
New Yorko, sudarydavo progų 
lietuvių veikėjams su juo pasi
tarti.

KREMLIAUS TVIRTOVE
NAUJAME PASAULYJE

Ispanų papročiu, kaip kitose 
naujose respublikose šiame 
kontinente, taip Ir Kuboje, Iš
rinkti prezidentai tapdavo dik
tatoriais. Retas kuris jų baigė 
savo terminą laimingai, vieni 
buvo nuversti, kiti net nužudy
ti, o kai kurie diktatoriai įsi
veldavo J karą su JAV.

Neapykanta diktatoriams pa
sitarnavo ir Kubos prezidento 
Batistą nuvertimui,valdžiusiam 
nuo 1952 metų, nors jis buvo pa,

(Nukelta į 6 psl.)
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LF valdybos pirm. dr. A. Razma kalba vakarienės metu Į fon
do talkininkus. V. Noreikos nuotrauka

LIETUVIU FONDE JAU VIRŠ 
PUSĖS MILIJONO

Lapkričio 17 d. chicagiečiai 
gausiais būriais rinkosi Į Lie
tuvių Fondo vajaus vakarienę. 
Prie registracijos stalo spūs
tis. Registruojasi nauji Lietu
vių Fondo šeimos nariai, ati
duodami savo duoklę lietuviš
kam reikalui. Ji {vairi -- tūks
tančiai, penkšimtės, šimtinės. 
Ir čia prie registracijos stalo 
sumetama net 8000 dol. Gi vaka
rienės metu sukelta net 34.000 
doL {našų. Tuo būdu šios va
jaus vakarienės metu pasiektas 
stambus laimėjimas. JĮ džiaugs, 
minga! paskelbė vakarienę pra
dėdamas LF valdybos vicepir
mininkas A. Rėklaitis. Pasiekta 
pusė milijono dolerių {našų su
ma prašoka dar poru tūkstan
čių. Tai tikrai didis laimėji
mas.

Castro...
(Atkelta iš 5 p si.) 

žangus ir Kubą daugeliu atžvil
gių pakėlęs.

Kremliui ieškant komunizmui 
bazės vakarų pasaulyje, pavyko 
sėkmingai pasinaudoti Kuba, 
veik visai JAV spaudai ir "li
beralams” Washingtono vyriau
sybėje varant propagandą prieš 
"suktą”, "niekšišką diktatorių" 
Batistą, iškeliant viršun "lais
vės kovotojų" vadą Castro, ku
ris tikrumoje buvo komunisti
nės revoliucijos instigatorius.

Batistą 1959 metų sausio 1 d. 
pabėgo į Portugaliją, o sausio 
2 d. Castro pasiskelbė Kubos 
diktatorium.

Prieš Batistą JAV visuomenė 
ir valdžia buvo tiek nuteikta, 
kad mažai kas pagalvojo apie 
Castro tikslus. Su juo, Krem
lius Įsibrovė i Vakarų Pasau
li

Kas tikrumoje yra Castro ži
nojo kai kurie asmenys VVashing- 
tone, be Į jų Įspėjimus nebuvo 
kreipta dėmesio. Kadangi visi 
daviniai apie Kubą ėjo per Vals
tybės Departamente Kubos sky
rių, jame esą "liberalai" pasi
stengė ne tik davinius apje Cast
ro slėpti, bet ir skubiai pripa- 
žinti Castro vyriausybę.

Tikros žinios apie Castro bu
vo gautos iš dviejų vienas po ki
to buvusių JAV ambasadorių 
Kuboje. Jas gavo ir senatorius 
Todd ir tuometinis Eisenhowe- 
rio viceprezidentas Nixonas. šis 
buvo pateikęs prezidentui me
morandumą, kad Castro veikia 
komunizmo naudai ir JAV tu
rėtų pasirūpinti jo pašalinimu. 
Bet valstybės departamento val
dininkai pasistengė nuslopinti. 
Įtikinėdami, kad su Castro bus 
galima susitarti taikiu būdu.

Tada baigė savo antrą termi
ną prezidentas Eisenhoweris ir 
ir 1960 metais buvo išrinktas 
Kennedy. 1961 metais Kennedy, 
tapęs prezidentu, sutiko remti 
perversmą Castro pašalinimui, 
tačiau jo padėjėjai reikalus taip 
supainiojo, kad perversmas ne
pavyko, Castro pasiliko dikta- 
toriauti. Jis turėjo pilnus metus 
laiko susistiprinti ir tuo laiku 
sovietai rado galimybę prista
tyti jam pagalbą ginklais ir kit • 
kuo. Valstybės depą r tmento vai- 
dininkų paskubinimu Castro vy
riausybė buvo pripažinta ir nie - 
kad nedrĮso atšaukti.

1962 m. Castro gavo iš Sovie - 
tų atomines raketas. Preziden
tas Kennedy, kai tas buvo su
sekta, gavęs Chruščiovo paža
dą raketas išvežti, pažadėjo pa
likti Castro Kubos diktatorium, 
kuris po šiai dienai skleidžia 
revoliucines idėjas Vakarų pa. 
šaulyje.

Dr. Gediminas Balukas, LF 
Tarybos pirmininkas, dalĮ gy
venimo skiriąs šiai gražiajai 
idėjai Įgyvendinti, šiltu žodžiu 
sveikino LF pradininkus, visus 
narius ir naujuosius talkinin
kus, papildžiusius LF šeimos na-

Sol. Janina Šalnienė dainuoja 
LF vakarienės metu.

V. Noreikos nuotrauka 

rių gretas, tikėdamas lietuvių 
ryžtu budėti lietuviškųjų inte
resų sargyboje. LF būsianti 
gyvoji ir neišsenkamoji lietu
vybės išlaikymo versmė finan
siniu požiūriu.

Vakarienės dalyvius giedria 
nuotaika nuteikia trumputė, bet 
miela meninė dalis.. Solistės Ja
ninos šalnienės padainuotos dai
nos: Dvariono -- Žvaigždutė, 
Mozarto — Lopšinė ir Gildos 
arija iš Verdi operos Rigoletto 
vakarienės dalyvių buvo sutik
tos šiltai. Pianu palydėjo A. 
Vasaitis. Gi rašytojas Aloyzas 
Baronas taiklia humoreska žvilg
terėjo Į mūsų gyvenimo tikro
vę, Į Lietuvių Fondo veiklą ir J 
pačius fondo narius, sukeldamas 
gardaus juoko ir visus nukelda- 
mas Į smagias nuotaikas.

Vakarienės metu LF sveikino 
gen. konsulas dr. P. Daužvardis, 
pasigėrėdamas fondo darbais.

LB Centro Valdybos pirminin
kas inž. Br. Nainys prisiminė 
pirmuosius fondo steigėjus, jų 
ryžtą ir drąsą ir linkėjo pa
siekti pilno milijono.

Trumpu, bet nuoširdžiu žo
džiu LF darbus vertino Chica
gos apygardos pirmininkas A. 
Juškevičius.

Vakarienės eigoje buvo pri
statyti naujieji LF nariai, kurie 
Į fondą Įstojo'vakarienės metu. 
Jų sąrašas siekė apie 80, o vė
liau jis dar ilgėjo. Apie 40 as
menų savo Įnašus padidino Įvai
riomis sumomis. 25 mirę 
asmens buvo Įamžinti savo ar
timųjų.

šios vakarienės proga Į LF 
Įstojo su 1000 dol. Įnašu Juozas 
ir Maria Ročkai, gyd. korp. 
"Fraternitas Lituanica",dr. Vik
toras ir dr. Jadvyga Dubinskai, 
Juozas ir Antanina Vasiukevi- 
čiai, dr. Ona ir dr. Albinas Ga
rimai, dr. Valentinas ir Birutė 
Bagdonai, Stasys ir Milda Ta-
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LIETUVIAI 
VOKIETIJOJE

PASITARIMAS DĖL 
GIMNAZIJOS 

BENDRABUČIO 
STATYBOS

Lapkričio 15 Vasario 16 
gimnazijoj įvyko jos kura- 
torijos pirmininko V. Nat
kevičiaus sukviestas vado
vaujamų bendruomenės or
ganų pasitarimas naujo mo
kinių bendrabučio statybos 
reikalu. Pasitarime dalyva
vo kuratorijos valdyba (V. 
Natkevičius, J. Lukošius ir 
J. Barasas), Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenės Tary
bos prezidiumas (dr. J. Gri
nius ir Ed. Simonaitis), 
bendruom enės valdyba 
(kun. Br. Liubinas, Bara
sas, O. Bartusevičienė), ko
misija bendrabučio staty
bos sąlygoms tirti (t. Alf. 
Bernatonis ir dr. P. Karve
lis).

Pasitarimui pirmininkavo 
dr. J. Grinius. Jis pažymė
jo, kad tariantis reikia tu
rėti galvoje, jog šio susirin
kimo kompetencija tik pa
tariamoji. Sprendimą pada
ryti turės išrinksimoji Vo
kietijos Liet. Bendruome
nės Taryba.

Bendrabučio statybos są
lygoms tirti komisijos var
du tėv. Bernatonis pranešė, 
jog komisija birželio 17 po
sėdy priėjo išvadą, kad nau
ją bendrabutį statyti reikia. 
Pabėgėlių ministerija paža
dėjo statybą remti.

KAZIUI MOTGABIUI — 
70 METŲ

Gruodžio 22 Vasario 16 
gimnazijos mokytojui K. 
Motgabiui suėjo 70 metų. 
Jubiliatas yra gimęs Narto- 
Naujienos kaime, Marijam
polės apskr. ūkininko šeimo
je. Gimnaziją ir konserva
toriją baigė Klaipėdoje. 
Prieš tai trejus metus mo
kėsi muzikos mokykloje 
Kaune. Iki 1941 pradžios 
dėstė muziką Aukštadvario 
vidur, mokykloje ir Skuodo 
gimnazijoje. 1941 išvyko 
Vokietijon. 1943 buvo mu
zikos mokytoju Stalupėnų 
berniukų gimnazijoje. Nuo 
1945 rudens iki 1948 moky
tojavo Ambergo ir Rotten- 
burgo liet, progimnazijose 
ir dirbo IRO emigracijos 
stovyklose. Nuo 1951 ru
dens iki šiol be pertraukos

mulioniai, dr. Dargis. Stambio
mis sumomis savo Įnašą padidi
no dr. Sidrys. M. Kujus Įnešė 
500 dol.

Lietuvių Fondo šeima paaugo 
senesniosios kartos lietuviais: 
Įstojo dr. St. ir Ona Biežiai, 
Dan Kuraitis, Juozas Pažiūnas 
ir antros kartos lietuvis Petras 
Gagle.

į Fondo gretas jungiasi ir jau. 
nos šeimos -- dr. Tomas ir Ni
jolė Remeikiai, archit. Vytautas 
ir Rimgailė Rėklaičiai, inž. Pet
ras Bulika, Aleksas ir Vena 
Lauraičiai, Arūnas Zailskis. 
Tuo būdu šiuo metu LF šeimos 
narių skaičius prašoko 2130,

Baigiamąjį vakarienės žodį ta
rė LF Valdybos pirmininkas dr. 
Antanas Razma. Jis gėrėjosi 
šios vakarienės sėkmingumu, 
dėkojo visiems da rbupr i s id ėju
siems ją ruošiant ir su tvirtu 
tikėjimu žvelgė Į ateitį vilda
masis, kad Lietuvių Fondo idė
ja švies vis šviesesne žara ir 
rodys kelią visiems lietuviams 
susiburti šio fondo šeimoje, ku
rio tikslas -- didieji lietuvybės 
išlaikymo bei lietuviškosios kul
tūros ugdymo rūpesčiai.

Šiais metais LF numato lietu
viškiems reikalams paskirti 
28.000 dol. Tai nemenka suma. 
Jau su ja galima atlikti konkre
čių darbų. Iš viso lietuviškiems 
reikalams Fondas jau davė 65. 
000 dol.

Vakarienės programai vado
vavo Naujienų redaktorius A Įgis 
Pužauskas ir Jurgis Janušaitis.

(jj)

Kariuomenės šventės minėjime Elizabethe, N.J., kurt Pragulbickas šventina naują ramovėnų vėliavą. 
V. Maželio nuotrauka

mokytojauja Vasario 16 
gimnazijoje — dėsto muzi
ką ir geografiją ir veda 
biblioteką.

Sukaktuvininkas visą lai
ką vadovavo ir tebevado
vauja moksleivių chorui, su 
kuriuo yra aplankęs įvairio
mis progomis visus arti- 
mesniuosius miestus, kaip 
Mannheimą, W e i n heimą, 
Viernheimą, Kaiserslauter- 
ną, Schwetzingeną ir kitus, 
o Stuttgarte pasirodė net 
televizijoje. Be to, padeda 
mužikiškai apipavidal i n t i 
įvairius mokinių parengi
mus. Jubilietas yra sukūręs 
kelioliką lietuviškų dainų 
chorams ir solo balsams bei 
smuikui su pianinu.

1919-20, kai Lietuva ko
vojo už savo nepriklauso
mybę, buvo savanoriu kūrė
ju.

LIETUVIS — VOKIEČIŲ 
ŠAULIŲ KARALIUS

Eppelheimo (Heidelberg) 
šaulių klubo šaudymo var
žybose, kuriose dalyvavo 
apie 50 asmenų, laimėjo ir 
šaulių karaliumi tapo PLB 
Vokietijos krašto valdybos 
pirmininkas J. K. Valiūnas.

Lapkričio 30 Eppelheimo 
šaulių namų svetainėje įvy
ko linksmas pobūvis — vai
nikavimo iškilmės, kuriose 
dalyvavo apie 80 šaulių. 
Naujo karaliaus atvykimą 
paskelbė fanfarų trimitai. 
Senasis karalius iškilmingai 
perdavė karališkosios val
džios ženklą-grandinę nau
jam karaliui Jonui Drovia
jam (Jonas der Schuechter- 
ne). Po trimitų ženklo nau
jasis karalius perskaitė sa
vo "tautai” proklamaciją, 
kuria paskyrė rūmų didžiū
nus ir išdėstė valdymo prin
cipus: vyriškumas ir rite
riškumas, tikėjimas ir išti
kimybė, ir pakvietė visus 
prie stalo pasistiprinti. Vy
nu vaišino naujasis kara
lius.

Eppelheimo šaulių klubas 
įkurtas 1912-13. Per visą 
savo gyvavimo laiką jis tu
rėjo 15 karalių. J. K. Valiū
nas čia karaliauja antrą 
kartą — tą vardą jis buvo 
laimėjęs 1965.

Reikia pažymėti, jog tai 
nėra joks pripuolamas atsi
tikimas. J. K. Valiūnas tarp 
vokiečių šaulių yra labai ge
rai žinomas. 1959 jis buvo 
Schwetzingeno šaulių klubo 
karalium. 1963 visos Vokie
tijos šaudymo iš pistoletų 
varžybose Wiesbadene jo 4 
žmonių komanda laimėjo 2 
vietą ir tik vienu tašku te
atsiliko nuo pirmos. Per pa
skutiniuosius 10 metų įvai
riose šaudymo varžybose 4 
kartus laimėjo pirmą ir apie 
10 kartų antrą vietą. Be to, 
Buerstadto šaulių klubas 
yra suteikęs jam garbės na
rio vardą iki gyvos galvos. 
Š. m. liepos mėn. Karlsruhej 
įvykusiose Badeno krašto 
šaudymo pistoletais pirme
nybėse laimėjo pirmą vietą. 
Varžybose dalyvavo apie 
šimtas rinktinių šaulių.

ATSISVEIKINIMAS SU

A.A. B. BABRAUSKU
Gruodžio 13 d., keis

damas čekį Cicero Ban
ke prie Onos Zailskienės 
langelio, krito, staigios 
mirties pakirstas, rašy
tojas, lietuvių literatū
ros istorikas ir kritikas, 
buvę ilgametis Lietuvių 
Rašytojų Draugijos pir
mininkas Benys Bab- 
rauskas. Jis tebuvo 58 
metų amžiaus.

Tai didelis smūgis ne 
tik jo žmonai iškiliai po
etei Gražinai Tulauskai- 
tei ir jų sūnui Vyteniui, 
bet ir visai lietuviškai 
visuomenei. Velionis bu
vo geras šeimos globė
jas ir, kaip nuoširdus 
žmogus, buvo visųtautie. 
čių mylimas. Jis buvo kil
nus lietuvis, galima sa
kyti, lietuvybės apašta
las, dėl lietuviško žodžio 
degte degęs, visą savo gy
venimą kovojęs. Kun. 
Dr. Antanas Juška j į api
būdino, kaip lietuviško 
žodžio meilės auką. Mat, 
jis kentėjęs, kad dėl duo
nos kąsnio buvęs privers
tas palikti lituanistinę 
mokyklą, kurioj kelerius 
metus dirbo ir jai vado
vavo, ir turėjo svetimoj 
aplinkoj dėstyti sveti
mas kalbas.

Atsisveikinimo metu 
Butkaus-Vasaičio koply
čia buvo perpildyta ne tik 
velionio draugų, bet ir 
įvairaus amžiaus tau
tiečių. Kas jo nepaži
nojo?

Graudu buvo stebėti 
Lietuvių Bendruomenės 
Cicero apylinkės valdy
bos susikaupimą prie ve
lionio palaikų, po kurio 
pirmininkas uždėjo tri
spalvę ant karsto. Ir dar 
labiau visus sujaudino 
Cicero Birutės ir Min
daugo draugovių skautės 
ir skautai, organizuotai 
atėję atsisveikinti su tuo 
kuris rasdavo laiko 
jiems tarti uždegantį žo
dį bei aplankyti juos su 
paskaita.

Po rožančiaus, kurį 
pravedė kun. Juška, at
sisveikinimui vadovavo 
LB Cicero apylinkės pir
mininkas G. Valantinas, 
tardamas nuoširdų žodį. 
Dar kalbėjo Rašytojų 
Draugijos pirmininkas 
Aloyzas Baronas, Chi
cagos Aukšt. Lituanisti
nės Mokyklos direkto
rius Ignas Serapinas, Ci
cero litaunistinių mokyk 
lų mokytojų vardu rašy
tojas Česlovas Grin- 
cevičius, Ateitininkų var
du V. Kuprys ir iš Viet
namo grįžęs karys,bu
vęs velionio mokinys, 
Kęstutis Paulauskas, ku
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ris visų buvusių Benio 
Babrausko mokinių var
du atsiprašė už šiam mo
kytojui bet kada padary
tas nuoskaudas. Visipa- 
brėžė velionio nuopelnus 
tautai, o A. Baronas sa
vo poetiškon kalbon dar 
įpynė iš velionio žmonos 
Gražinos Tulauskaitės 
naujausios knygos eilė
raštį.

Buvo atsisveikinti ir 
užuojautos našlei pa
reikšti Lindblom gimna
zijos, kurioje velionis 
mokė, direktorius, o lai
dotuvėse dalyvavo du mo
kytojai - atstovai su gė
lėmis.

Po iškilmingų Mišių, 
kurias laikė kun. A. Juš
ka, asistuojant kun. Bal
tiniu! ir kun. Patlabai ir 
giedant solistei Pr. Bič- 
kienei, velionio palaikai 
gausiam būriui bičiulių 
dalyvaujant, buvo palai
doti Šv. Kazimiero kapi
nėse.

Būk laimingas Amžiny
bėje, Beny!

K. Pažėraitė

MALĖ HELP

SUPERVISOR
Manufaclure of heavy dūly off- 
highway earth moving and logging 
equipment has immediate opening for 
foreman in Welding Department. Muši 
be capable of supervising approxi- 
mately forty (40) employees in all 
phases of vvelding least five (5) years 
experience in heavy steel fabrication. 
Prefer someone with some college 
background in Industrini Engineering.

Permanent, revvarding position with 
excellent company benefits. Salary 
commensurate with ability and ex- 
perience. Send re su m e in confidence 
TODAY to:

ATHEY PRODUCTS 
CORPORATION 

P O. Box 669. Raleigh. N. C. 27602 
Personnei Department

(124-5)

WANTED IST CLASS 
AUTOMATIC Operators for Acme, 
New Britam, WCtS and B&S, Vertical 
Lathe Operators, Vertical Mill Oper- 
alors, Centerless Grinder Operators. 
W&S Hand Screvv Operators. Open- 
ings.
Mušt be able to sėt up. Work from 
Blue Prinls and Cloae Toierance, on 
Ist and 2nd shifts.
Steady work. Overlime and fringe 
benefits.

VVELDALOY PRODUCTS
11551 Slephens Drive

(9*2 Mile and Hoover)
Warren, Mich. (120-1)

TRUCK DRIVERS
Mušt be 21 or over, and speak Eng- 
lish, responsible reliable, neat ap- 
pearance, knovv Toledo area. Good 
wages, uniforma. fringe benefits. 
Telephone and chauffers lincense re- 
quired. Steady year round work.

Make Personai Application.
No Phone Calls.

COMMUNITY SANITATION 
SERVICE

6233 Hagman Rd., Toledo, Ohio

WANTED IST CLASS
D1E MAKERS

Mušt be able to build dies from paris 
prlnt, top wages paid and benefits. 
Apply in person,

CASS MACHINE CO.
69 I Antomette
Detroit. Mich. (N27

(120d)
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• Korp! Neo - Lithuania 
Clevelando padalinio metinė 
sueiga, kurioj įvyks nau
jiems korporantams spalvų 
įteikimas, įvyks šį šeštadie
nį, gruodžio 28 d., 7 v. v., 
Čiurlionio ansamblio na
muose.

Metinis balius su įdomia 
programa, grojant Korp! 
Neo-Lithuania o r k e strui, 
įvyks sausio 25 d. Severance 
Center Diamond salėje.

• Dr. H. Brazaitis, Pasau
lio Lietuvių Gydytojų Drau
gijos pirmininkas ir PLB 
vicepirmininkas, po sunkios 
ir sėkmingos operacijos, 
sveiksta namuose.

• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus susirinkimas šau
kiamas p. K. S. Karpiaus 
namuose sausio 18 d., 7 v. 
v. Bus renkama nauja val
dyba. Visi nariai prašomi 
būtinai dalyvauti.

• Juozas Kubiliūnas, per
sikėlė gyventi į naujus na
mus. Jo dabartinis adresas: 
8218 Eagal Rd., Kirtland, 
Ohio 44094. Tel. 256-8795.

MAY CO. PREZIDENTAS 
COY PAGERBTAS

Francis A. Coy, May Co. 
prezidentas Clevelande, iš
rinktas laimėtoju 1969 "Na
ilonai Human Relations 
Award”, kurią kasmet tei
kia Nacionalė Krikščionių ir 
žydų Konferencija. Apie

7 SKIRTUMŲ 
GALVOSŪKIO 

SPRENDIMAS
1. Raketos kairėje ramsčiai 

platesni; 2. Raketos dešinėje 
dūmuose skylė didesnė; 3. Tarp 
dviejų juodai apsirengusių as
menų horizonto linija skirtinga;1
4. Trečiojo asmens švarko su
sikryžiavimas aukščiau; 5. T re- 
čiojo asmens švarko apikaklė 
skirtinga; 6. Trečiojo asmens 
kakta aukštesnė; 7. Prie astro
nauto dešiniojo šono kabo dir
žas.

SUPERIOR
SAVINGS

Main Office: »|M“ ”0’
798 EAST 1851h STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • * •

INSURED SAVINGS

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

DIRVA

ALT VALDYBA PASISKIRSTĖ

PAREIGOMIS
Naujai išrinktos ALT 

valdybos pirmas posėdis 
įvyko gruodžio mėn. 12 d. 
Asmeninėje valdybos 
sudėtyje padaryti pakei
timai: R. Kat. Federaci-

ja vietoje pasitraukusio 
kun. Pr. Garšvos dele
gavo Leoną Jarą, Tauti
nė Sandara vietoje tei
sėjo A. F. Wells — Ju
zę Gulbinienę ir vietoj 
Lietuvos Vyčių John 
Evans įėjo Moterų Sąjun
gos atstovė Emilija Vili
maitė.

Pirmajame posėdyje 
valdyba pasiskirstė pa
reigomis sekančiai: vien
balsiai pirmininku iš
rinktas inž. Eugenijus 
Bartkus, I-ju vicepirmi
ninku — Dr. Pijus Gri
gaitis, vicepirmininkais 
— Teodoras Blinstru
bas, Povilas Dargis, Jm 
zė Gulbinienė, Jonas Ja
saitis, Emilija Vilimai
tė, sekretorium — dr. 
Vladas Šimaitis, proto
kolų sekretorium — Le
onas Jaras, iždininku — 
Mikas Vaidyla ir finansų 
sekretorium — Jonas Ta
lalas.

Posėdyje buvo aptarti 
primieji uždaviniai, ku
riuos turi vykdyti ALT 
valdyba. Jų tarpe: ryšių 
užmezgimas su nauja ad
ministracija, pasiruoši
mas Vasario 16-sios mi
nėjimams, Genocido pa
roda, leidiniai, ALT dar
buotojų suvažiavimai ir 
kt. Vliko sesijoje daly
vavusiam ir New Yorke 
susirgusiam dr. Pijui 
Grigaičiui, telefonu ir 
raštu, perduoti visos val
dybos linkėjimai grei
čiau sustiprėti ir grįžti 
prie nesibaigiančių ALT 

V. Giedraičiui tel. 944-6835. valdybos darbų. Taip pat 
pasiųsti sveikinimai 
New Jersey ALT veikė
jui Albinui Trečiokui 
švenčiančiam 75-rių me.- 
tų amžiaus sukaktį.

Trumpus pranešimus 
apie atliktus darbus pa
darė pirm. E. Bartkus, 
T. Blinstrubas, J. Tala
las, Dr. VI. Šimaitis ir 
J. Jasaitis.

tai pranešė tos konferenci
jos New Yorke prezidentas 
Dr. Sterling W. Brown.

Tas aukštas atžymėjimas 
bus įteiktas Clevelande iš
kilmingame posėdyje vasa
rio 23 d.

Tarp kitų įvairių visuo
meniškų organizacijų, Coy 
yra pirmininkas Clevelando 
Skautų Tarybos ir narys 
JAV Skautų organizacijos.

Gimęs Cincinnati mieste, 
jis įsijungė į May Depart- 
ment Stores tinklą 1956 
metais ir 1961 metais buvo 
išrinktas Clevelando May 
Co. krautuvių prezidentu.

Už savo veiklą visuome
ninėse organizacijose Coy 
yra pagerbtas įvairiais at- 
žymėjimais.

• Vysk. Valančiaus mo
kyklos Kalėdų eglutė įvyks 
š. m. gruodžio 29 dieną, 3 
vai. po pietų šv. Jurgio pa
rapijos salėje. Rengiama 
labai įdomi programa. Sa
lėje bus Kalėdų Senelis, ku
ris padalins vaikučiams jū
sų atneštas dovanėles. Ne
pamirškite užrašyti vardus 
ir pavardes. Kviečiami visi 
atsilankyti.

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami

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

Top

MOLDERS 
MELTERS 

COREMAKERS 
Experienced founclry labor.
wages, pluH cost of iiving. Tcamster 
pension and benefit plan. Retire at 
age 57, after 5 years of niembershtp, 
at $250 per month.
RAGINE & ENTF.RPRISE FOUNDRY

83 I E. Lewiston 
Ferndale, Mich.

313 — 542-9600
(I18-1)

£X

LITERATŪROS
KONKURSAS

Prieš keletą mėnesių 
JAV Lietuvių Bendruo
menės Švietimo Taryba 
paskelbė konkursąpara- 
šyti jaunimui tinka
miems dviejų žanrų kū
riniams: apysakai ir dra
mai. Apysaka turi būti 
ne trumpesnė kaip 150 
mašinėle rašytų pusla
pių, o drama — nuo 1.30 
iki 2 valandų vaidybai.

Premijoms skiriama 
1500 dolerių. Pirmoji 
premija numatyta 1000 
dol., o antroji — 500dol. 
Jei neatsirastų tinkamų 
premijuoti veikalų, tai 
vertinimo komisija galė
tų ir kitaip nuspręsti.

Rankraščiams įteikti 
terminas — 1969 m. ko
vo mėn. 15 diena. Rank
raščius, pasirašytus sla
pyvardžiu, ir į atskirą 
voką įdėjus savo tikrąją 
pavardę, adresą bei te
lefoną, siųsti šiuo ad
resu: J, Vaišnys, 2345 
W. 56th Street, Chicago, 
111. 60636.

Konkurso vertinimo 
komisija: Vincas Ramo
nas (pirm.), Julija Gylie
nė, Saulė Jaūtokaitė, Al
gimantas Dikinis ir My
kolas Drunga.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Vliko seimo dalyviai klausosi pranešimų. V. Maželio nuotrauka

PADĖKA

I JAV ir Kanados Teatro Fes
tivalis praėjo didžiai pasisekęs. 
Visi pasižadėję festivalyje da- 
lyvauti dramos sambūriai atvy
ko laiku ir dalyvavo. Chicagos 
visuomenė gausiai visus vai
dinimus lankė. Nustatyta pro
grama buvo pilnai išpildyta, or
ganizacinė tvarka ir kultūrinė 
rimtis buvo išlaikyta iki pas
kutinio momento, festivaliui 
rengti išleistos sumos pilnai 
padengtos gautomis pajomomis, 
teatro festivalis davė virš $2, 
000.00 gryno pelno.

JAV LB Kultūros Fondas, te
atro festivalio rengėjas, reiš
kia nuolankią ir nuoširdžią pa
dėką:

1. Clevelando, Hamiltono, Det
roito, Los Angeles, Chicagos 
Šaulių ir LB Jaunimo teatri
niams vienetams, dailininkams 
ir režisieriams -- Dariui 
Lapinskui, Leonui Barauskui, 
Petrui Maželiui, Zuzanai Ar
lauskaitei-Mikšienei, Alfai Brin
kai, Elenai Dauguvietytei-Ku- 
dabienei, Dalijai Mackialienei.

2. Teatro Festivalio paruo
šos komitetui: dail. J. Daug- 
vilai, J. Šlajui, A. Kereivai, 
J. Paštukui, A. Alčiauskui, A. 
Smilgai, L. Juškaičiui, o ypa
tingai mok. M, Per era i tienei, 
bilietų platinimo vadovei, Z. 
Juškevičienei, aukų telkimo va
dovei ir inž. V. Jasinevičiui, 
Žymenų banketo paruošimo va
dovui. Visi dirbo daug ir pasi
šventę, šiam tikslui paaukoda
mi savo laisvalaikių ir savait
galių valandas.

3. Tėvams Jėzuitams, o ypa
tingai kun. J. Borevičiui, Jau
nimo Namų direktoriui, už sa
les, tėvišką globą, tvarką ir 
priežiūrą, kas labai palengvi
no darbą festivalio metu.

4. Žymenų skyrimo komisi
jai: dail. M. Ambrazaitienei, 
rašyt. A. Baronui, B, Choms- 
kiui, rašyt. Č, Grincevičiui, v. 
s. VI. Vijeikiui, Žymenų vakaro 
vedėjai rašyt. N. Jankutei, or
kestrui ir jo vadovui p. Binke- 
vičiui, šeimininkei P. Matule
vičienei ir visoms jos pagelbi- 
ninkėms, p. E. Kaminskui už 
baro tvarkymą. Labai nuošir
džiai dėkoju Česlovui Rukuižai, 
Vyt. Žygui, Kaziui Cijūnėliui 
ir Janinai Liškevičiūtei, kurie 
dirbo ilgas valandas keliuose 
spektakliuose prie apšvietimo 
nepaimdami už tai mažiausio 
atlyginimo. Dėkoju Iz. Sinke
vičiūtei ir A. Vasiukevičienei 
už bilietų platinimą.

5. Spaudai: Draugui, Naujie
noms, Dirvai, Laisvajai Lietu
vai, P. Petručiui, Margučio ra
dijo vadovui, p, Da ūkams. S, 
Barčus šeimos radijo vado
vams, T. Siutui, liet. TV va
dovui, garsinusiam fesrivalj ir 
filmavusiam iškilesnius jo mo
mentus, Įvairių laikraščių re
daktoriams ir žurnalistams: K. 
Bradūnui, A. Baronui, A. Pu
žauskui, B. Kvikliui, P. Garš
vai, J. Prunskiui, V. Šimkui, 
J. Janušaičiui, J. Toliušiui, A. 
Nakui, J. Gliaudai, VI. Būtė
nui, M. Valiukėnui, A. Santa- 
rui, A. Budreckui, Z. Juškevi
čienei, V. Alantui, J. Stempu- 
žiui, J. Šlajui. Fotografams V. 
Noreikai, P. Molėtai, B. Braz
džioniui už garsintuvus ir vi
siems kitiems, kurių pavar
džių Šiuo metu neturiu po ran
ka.

6. Dėkoju sveikinusiems fes
tivalį Liet. Gen. kons. Dr. P. 
Daužvardžiui, JAV LB Centro 
Valdybos pirm. B. Nainiui, PLB 
Kultūros Tarybos pirm, prof, 
dr. A. Klimui, akt. V, Žukauskui 
su ponia ir kt. Dėkoju padėju-

KAS DALYVAVO VLIKO 
SEIME

Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto 1968-jų 
Lietuvos Laisvės Kovos Me
tų Seime (gruodžio 7-8 d., 
New Yorke) dalyvavo visų 
penkiolikos Vliką sudaran-

siems paruošti medžiagą repr, 
teatro festivalio leidiniui J. 
Stempužiui, D. Jankienei, J. 
Petrauskui, A. Brinkai, E, Ku
dabienei, K. Galiūnui, I. Mor
kūnienei ir kt.

7. Pati didžiausia padėka ten
ka Chicagos lietuvių visuome
nei. Be jos pritarimo ir daly
vavimo negalėtų egzistuoti joks 
teatras, jokia kultūrinė institu
cija. Chicagos visuomenė, sa
vo gausiu atsilankymu Įvertino 
Kultūros Fondo pastangas, pa
gerbė mūsų teatrinių vienetų 
sunkų scenos darbą išeivijos 
sąlygose ir Įspūdingai užbaigė 
Lietuvos Laisvės Kovos metus 
kultūriniu Įvykiu. Teatro Festi
valyje iŠ viso atsilankė 3190 
žiūrovų, todėl 3190 kartų tariu 
-- DEKUIf Teatro Festivalis 
pasisekė visais atžvilgiais — 
organizaciniu, finansiniu, meni
niu I- 6 teatrų, keturi buvo at
žymėti premijomis ar Žymeni
mis: Detroitas išvyko namo su 
iškiliausios aktorės Žymeniu, 
Clevelandas su iškiliausio teat
ro Žymeniu, Hamiltonas gavo 
net du Žymenis: už kostiumus 
ir iškiliausio aktoriaus. Los 
Angeles irgi buvo atžymėtas du 
kartu -- iškiliausio teatro ir 
iškiliausių dekoracijų. Visus 
laimėtojus sveikinu LB Kultū
ros Fondo vardu.

Dėkui visiems dar kartą. Dar. 
bas, ne kalbos, pasilieka. Dar
bas visus suartina ir sujungia. 
Tebūnie tad šis I Teatro Fes
tivalis, visos Chicagos visuo
menės pastangomis Įvykdytas, 
šviesi rodyklė ateities kultū
riniams darbams.

Anatolijus Kairys
JAV LB Kultūros Fondo 
pirmininkas. 

Prie kūčių stalo... Vyt. Maželio nuotrauka

čių grupių 39 atstovai, bū
tent:

Lietuvių Tautinio Sąjū
džio — Kazys Bačauskas, 
Juozas Maurukas, Domas 
Penikas; Liet. Krikščionių 
Darbininkų S-gos — kun. 
Kornelius Bučmys, Anta
nas Vasaitis, Vytautas Vai
tiekūnas; Mažosios Lietuvos 
Rezist. Sąjūdžio — Jonas 
Vilgalys, Algis Gudaitis, 
Jonas Stiklorius; Lietuvių 
Vienybės Sąjūdžio — Juo
zas Pažemėmis, Antanas 
Skirius; Rytų Lietuvos Re
zist. Sąjūdžio — Kęstutis 
čižiūnas, Valerijonas Šim
kus; Liet. Atgimimo Sąjū
džio — Leonas Virbickas, J. 
Valiušaitis, Liudas Tamo
šaitis ; Liet. Rezistencinės 
Santarvės — Bronius Bie- 
liukas, A. Daunys, J. Vėb
ra; Liet. Valst. Liaudininkų 
S-gos — Antanas Novickis, 
Juozas Audėnas, Jonas Dau
gėla; Liet. Fronto Bičiulių 
— Pranas Padalis, Antanas 
Sabalis, Kęstutis Kudžma; 
Liet. Socialdemokratų Par
tijos — Jonas Pakalka, Jur
gis Valaitis, Jonas Vilkai
tis; Liet. Krikščionių De
mokratų S-gos — Pranas 
Vainauskas, Kazys Šidlaus
kas, Algis Kasulaitis; Liet. 
Laisvės Kovotojų S-gos — 
Vaclovas Alksninis, Justi
nas Liaukus; Liet. Ūkinin
kų Partijos — Vytautas Ba
relis, Domas Krivickas, 
Vaclovas Sidzikauskas; Lie
tuvių Ūkiningų S-gos — 
Juozas Kęstutis Valiūnas, 
Balys Vitkus; Liet. Darbo 
Federacijos — Antanas Skė
rys.

(Iš viso sprendžiamuoju 
balsu Vliko seime gali būti 
45 atstovai. Šiuo atveju 4 
grupės buvo atstovaujamos 
tik dviejų ir viena tik vieno 
atstovo). (E)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• K. Pocius, Dirvos gene
ralinis atstovas Chicagoje, 
atsiuntė surinkęs Vilties 
draugijai įnašus šių asme
nų;
Dr. Juozas Bartkus $100.00 
Tadas Meškauskas $25.00 
Dr. Steponas Biežis $20.00 
Kazys Matutis $10.00
Matas Naujokas $10.00
ir J. Stankaičio auka Dir
vai $5.00.

Už paramą Dirvai reiš
kiame nuoširdžią padėką.

• Albinas ir Ieva Trečio
kai, švęsdami savo 75 metų 
amžiaus sukaktį, atsiuntė 
per ALT S-gos pirmininką
T. Blinstrubą, dalyvavusį jų 
pagerbime, 100 dolerių Vil
ties Draugijos įnašų papil
dymui. A. ir I. Trečiokai, 
nuo pat pirmųjų dienų įsi
jungę į tautinės srovės vei
klą, yra nuoširdūs Dirvos 
rėmėjai ir platintojai. Už 
šią paramą Dirvai Vilties 
Draugijos Valdyba ir Dirva 
nuoširdžiai dėkoja.

• O. J. C. Norem, buvęs 
JAV pasiuntinys Lietuvai, 
parašęs knygą ’Timeless 
Lithuania”, kurios antrąją 
laida Vilties leidykla pakar
tojo, Dirvai atsiuntė šven
tinius linkėjimus, pabrėžda
mas, kad vis dar prisimena 
okupuotą Lietuvą ir lietu
vius.

O. J. C. Norem gyvena 
Costra Mėsa, Calif.

• ALT S-gos Rochesterio 
skyriaus narių susirinki
mas įvyko gruodžio 1 d. Ka- 
zimieros ir Kęstučio Miški
nių namuose.

Pirmininkas Aloyzas Jan- 
Čys supažindino susirinku
sius narius su C. Valdybos 
ir Vilties Draugijos raštais. 
Nutarta: platesnį a. a. pre
zidento A. Smetonos minė
jimą suruošti pavasarį, o 
mirties 25 m. sukaktį (sau
sio 9 d.) paminėti radijo 
pusvalandžio metu. Dirvai 
sušelpti sudėta 30 dol. au
kų. Miela šeimininkė įdo- 
mavosi diskusijomis, jose 
pozityviai dalyvaudama.

Skyriaus nariai dėkingi 
šeimininkams už jų svetin
gumą ir vaišingumą. (rl)

PAMALDOS Už MIRUSĮ 
PREZIDENTĄ 
A. SMETONĄ

A. L. T. S-gos Los Ange
les skyriaus valdyba savo 
paskutiniame posėdyje nu
tarė užprašyti Šv. Mišias už 
mūsų buvusio prezidento 
Antano Smetonos vėlę. šv. 
Mišios bus atlaikytos 1969 
metų sausio mėn. 5 d., sek
madienį, laike sumos 10:30 
vai. šv. Kazimiero bažnyčio
je.

Sausio mėn. 9 d. sueina 
25 metai nuo prez. Antano 
Smetonos mirties. Po Mišių 
bus bendri pietūs Lietuvių 
Tautiniuose Namuose. Po

Vilties Draugijos nariui

BRONIUI BU1NIU1

mirus, žmonai VALERIJAI, dukrai RI

MAI ir žentui GABRIELIUI MIRO

NUI bei artimiesiems reiškiame nuošir

džią gilią užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

Brangiam iv neužmirštamam Bičiuliui

BRONIUI BUINIUI mirus,

velionio žmonai VALERIJAI,

dukrai RIMAI ir žentui GABRIELIUI '

MIRONAMS

reiškiame nuoširdžią užuojautą, 

patys dalyvaujam jų sielvarte

Elena, Grytė, Juozas ir Arūnas 
Kuncaičiai
Alė ir Stasys Santvarai

BRONIUI BUINIUI

Philadelphijoje mirus, žmonai VALERIJAI, duk

teriai RIMAI ir žentui GABRIELIUI MIRONUI 

nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Jūratė ir Paulius Mitalai
Clevelande

Mūsų didžiųjų švenčių — Kalėdų ir Naujųjų 
Metų — išvakarėse Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto Seimas, susirinkęs New Yorke savo 
metinei sesijai, susikaupė ties keliomis proble
momis, o ypač ties pačiu svarbiausiu klausimu — 
Lietuvos iš rusų okupacijos laisvinimo klausimu.

Visi Seimo darbai ir nutarimai buvo paskirti 
stiprinti kovai, kuri atneštų lietuvių tautai laisvę, 
o valstybei grąžintų jos nepriklausomybę. Visi mū
sų — Lietuvos laisvinimo — darbai pagrįsti giliu 
tikėjimu, kad lietuvių tauta numes nuo savo pečių 
jai užkrautą sunkų sovietinės okupacijos jungą. Vi
si tikime, kad Kalėdų spindinti žvaigždė nušvies 
pavergtųjų ir laisvųjų lietuvių bendros kovos kelius, 
į pergalę vedančius.

Seimo sesijos, kurioje buvo vadovautasi ryžtin
gomis viltimis laisvės kovai vesti, pavestas, svei
kinu viso pasaulio lietuvius, kur tik jie bebūtų ir 
kur begyventų.

Sveikinu savo tautos brolius ir sesutes okupan
to iš Lietuvos į tolimus Rusijos imperijos kampus 
ištremtus, ten vargstančius ir kenčiančius.

Sveikinu visus laisvuosius lietuvius po platųjį 
pasaulį išsiskirsčiusius ir, savo tautinėm savybėm 
išlaikyti, sudarančius įvairiausias lietuvių organi
zacijas.

Visiems linkiu linksmų Kalėdų švenčių ir lai
mingų Naujų Metų.

Dr. Juozas Kęstutis Valiūnas 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Valdybos Pirmininkas

pietų ten pat seks metinis 
skyriaus susirinkimas, ku
rio metu bus prisimintas 
narių tarpe a. a. Antanas 
Smetona. Nutarta prašyti 
Alfą Latvėną apibūdinti 
mūsų buvusį ilgametį vals
tybės prezidentą. Viešo mi
nėjimo ar akademijos klau
simas paliktas spręsti narių 
susirinkimui. Tarp kitų 
klausimų, bus renkama nau
ja valdyba bei revizijos ko
misija ateinantiems me
tams. (jr)

• Long Beach Lietuvių 
Klubo vakaras Balfo nau
dai, įvyko lapkričio mėn. 23 
d. Vakaro programą prave
dė pirm. Br. Merkis. Los 
Angeles Balfo skyr. pirm. 
Pažiūra tarė žodį apie Bal
fo reikšmę.

Meninę dalį pravedė mu
zikas Stasys Kalvaitis. Jis 
akomponavo solistams ir 
kvartetui. Kvartetas iš 
Dapšio, Dargio, Palikaičio 
ir Seliuko gražiai sudainavo 
5 lietuviškas dainas. Gra
žiai solo padainavo R. 
Aiikštkalnytė. Publika ne
pagailėjo jiems plojimų, at
liekant gražiai meninę pro
gramą. Didelė padėka pri
klauso muzikui St. Kalvai
čiui ir virš minėtiems dai
nininkams, kurie be jokio 
atlyginimo atliko meninę 
programą. (dm)

• Vladas Vijeikis, Liet, 
skautų brolijos vyriausias 
skautininkas, išskrenda į 
Australiją, kur aplankys 
Australijos lietuvius skau
tus -e.s, dalyvaus jų jubilie
jinėje tautinėje stovykloje. 
Australijoje šiuo metu yra 
ne šalta žiema, o graži va
sara ir mūsų skautai ruo
šiasi nuotaikingai stovyk
lauti.

IEŠKOMI ĮPĖDINIAI
Justinas Bernotas gali 

gauti savo dėdės Konstanto 
Kasparo Vauro palikimo 
dalį poros tūkstančių dole
rių sumoje.

Turimomis žiniomis Jus
tinas Bernotas yra gimęs 
1925 metais Tilvikų kaime, 
Kulių valse., iš Europos iš
vykęs į J. A. V-bes ar Aus
traliją.

Jis pats ar apie jį žinan
tieji malonėkite rašyti Lie
tuvos Gen. Konsulatui New 
Yorke: Consulate General 
of Lithuania, 41 West 82 
Street, New York, N. Y. 
10024.

GR1NDE.R HAND
For tool room work. Experience nec- 
ess/iry in O. D., I. D., and surface 
grinding. Permanent posilion working 
days. 55*_..Rour week. Excellenl ben- 
efit» and vvorking condilions.' 

BURNS AUTOMATIC 
Roseville, Mich.

313 PR 8-8000
(118-124)

A t A

Pulk. BRONIUI PULKAUNINKUI 
mirus, jo žmonai ONAI, dukterims DANGUOLEI 

ir LAIMAI, žentui EUG. BARTKUI, nuoširdžią 

užuojautą reiškiame

Irena ir Brutenis Vaitai 
Reda ir Romualdas Veltai

Pik. BRONIUI PULKAUNINKUI

mirus, jo žmonai ONAI, dukrai DANGUOLEI ir 

žentui EUGENIJUI BARTKUI nuoširdžią užuo

jautą reiškiame ir kartu liūdime

Milė ir Balys Steponiai

Mylimai žmonai, motinai ir uošvei

ELZBIETAI STRIMILIENEI 

mirus, vyrą JUOZĄ STRIMILĄ. dukterį ONĄ ir 

žentą ANTANĄ ŽINDŽIUS nuoširdžiai užjaučia

me

A. L. T. S-gos Elizabeth’o Skyrius

LINKSMŲ ŠVENČIU

ir

LAIMINGU NAUJŲ METŲ 

visiems savo draugams 

linki

Jane ir Juozas 
Daunorai
Chicago, III.

JUNGTINIO FINANSŲ KOMITETO 
PRANEŠIMAS

1968 m. gruodžio mėn. 
29 d. visi yra kviečiami 
būti liudininkais di
džiausių lietuvių veiklo
je laimėjimų, kuriuos 
ruošia Jungtinis Finan
sų Komitetas. Laimėji

mai yra dideli, nes yra 
leidžiama 28 paveikslai 
ir dvi skulptūros, kurių 
vertė yra virš šešių tūks
tančių dolerių. Visi kū
riniai yra paaukoti lietu
vių dailininkų, gyvenan
čių Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse ir Kana-

AUKOS DIRVAI
Prenumeratą pratęsdami 

ir kitokiom progom Dirvai 
aukas atsiuntė:
A. Balsys, Kensington .... 2.00 
A. Gantautas, Bridgeport 2.00 
V. Selenis, Fraser .........  5.00
LDK Birutės D-ja, L.A. .. 5.00 
V. Baknnas, Willowick ... 2.00 
P. Dalinis, Detroit .........  5.00
T. Jurcys, Chicago ........ 2.00
P. Mekas, Woodrige ....... 2.00
V, Urbaitis, Cleveland ... 1.00 
P. Jonkus, Philadelphia .. 2.00
I. Verbyla, Cleveland .... 2.00
J. Baranauskas, Cleveland 2.00 
D. Mekišius, Long Beach .. 2.00
R. Isdunis, Cahokia ....... 2,00
R. Valodka, Cleveland ... 2.00 
J. Žebrauskas, Chicago .. 2,00 
J. Balsys, College Pk .... 1.00 
J. Paltarokas, Chicago .. 2.00
J. Brantas, Millbury ...... 2.00
V. Plioplienė, Chicago ... 7.00
A. Plioplys, Toronto .........9.00
J. Cesėkas, Toronto....... 2.00
C. Bogushas, Waterbury .. 2.00
V. Izbickas, Westwood .... 5.00
B. Vanagas, Australia......2.00
A. Jonkutė, Chicago........ 2.00
L. Kerulis, Chicago........... 1.00
M. Vansauskas, Lyons .... 2.00
P. Kersis, Peninsula......2.00
S. Jurgąitis.Cleveland........3.00
A. Masiulis, Chicago........ 7.00
A. Vaišnys, Waterbury..... 2.00
K. Česna, Worcester ....... 2.00
K. Virbickas, Phila............2.00
K, Januška, Chicago......... 3.00

J. Bernot, Union ........... 2.00
F. Lapinskas, V/indsor . 1.00 
J. Adomonis, Boston ... 12.00
J. Ja.siukaitis, Cicero ... 2.00
J. Pupininkas, Rochester 7.00
J. Vasiliauskas,

Dorchester ............. ’. 2.00
A. Grinius, Detroit...........2.00
A. Vitkus, Harrison ....... 2.00
S. Kašelionis, Chicago .... 2.00
A. Valiulis, L. A................. 2.00
A. Vilfeniškis, Dorchester 2.00
L. Kazėnas, Cleveland ... 2.00
P. Osmolskis,

Richmond Hill ........ 2.00
V. Gudaitis, Chicago .........5.00
S. Radzys, Chicago ........ 2.00
M. Valiukėnas, Providence 2.00 
J. Kumpikas,

Richmond Hill ........ 2.00
A. Juodka, Chicago ........ 2.00
J. Gužaitis, Cicero .........  1.00
K. Naudžius, L.A...............  1,00
P. Damijonaitis, Granford 2.00
M, Manomaitis, Boston ... 7.00
K. Zemeckas, Oshkosh .... 5.00
ALTS Bostono Skyrius .... 5.00 
LVS Ramovė Clevelande 10.00

doje, tikslu sukelti aukų 
Lietuvos Valstybės At
statymo 50-ties metų 
programos įvykdymui.

Lietuvių dailininkų au
ka yra didelė. Dabar lie
ka visų kitų lietuvių pa
reiga prisidėti prie pa
sisekimo perkant laimė
jimų bilietus arba auko
jant aukų lapuose. Jung
tinio Finansų Komiteto 
užsimojimas yra sukelti 
šimtą tūkstančių dole
rių ir tik visų išeivijoje 
gyvenančių lietuvių pa
galba tai gali būti įvyk
dyta.

Laimėjimai įvyks 
gruodžio mėn. 29 d. 4 
vai. po piet Maspeth pa
rapijos salėje, 64-14 56 
Rd., Maspeth, New York.

Laimėjimų metu turė
sime meninę programą. 
Svečiai taip pat bus pa
vaišinti kavute.

Laimėjimams leidžia
mi kūriniai bus išstaty
ti toje pat salėje gruo
džio 23, 26, 27, 28 die
nomis nuo 7 iki 9 vai, 
vakare ir gruodžio 29 
d. nuo 1 vai. po piet.

Jungtinis Finansų 
Komitetas

• Beverly Shores Lietu
viu Klubas išrinko ateinan
tiems metams naujų valdy
bą: pirmininkas inž. J. No
reika, sekr. Rudienė, ižd. J. 
Eigelis. Senoji valdyba va
dovaujama inž. V. Masiulio 
užbaigdama metus paskyrė 
$.360 įvairioms kultūrinėms 
lietuviškoms institucijoms 
paremti.

HELP WANTED MALĖ
MACHINE SĖT UP MAN

Mušt hnve experience on New Brllnin 
chuckers. Steady work, generous 
fringe henefiU< including profit shar- 

■ ng.
UNITF.D MF.TAL PRODUCTS 

8101-Lyndon, Detroit, Mich. 48258 
313 - WE 3-8/50 

((18-124)

E. Jansonas, Boston ....... 5.00
V. Meiliūnas, Jamaica .... 5.00 
J. Peteris, L. A..................5.00
J. Saikus, Cleveland........3.00
F. Mickevičius, Solon......2,00
A. Butkūnas, St. Cha ries 2.00 
V, Dubinskas, Chicago .... 10.00 
Litho Art Studio, Chicago 2.00 
P. Pajaujis, Detroit ........ 1.00
L. Didžiulienė, Bogota .... 1.00
R. Dzfakonas, Rochester .. 2.00
J. Sabataitis, Parma........ 5.00
S. Žadeikis, Forest Hills 5.00
J. Daniliauskas, Stamford 3.00 
A. Padagąs, Brockton......2.00
M. Gečiauskas,Manchester2.00

MALE/FEMALE

MACHINE OPERATORS
MAl.l. OR FI.MALF.

Sl.Ml SKILLED 
LIGI IT PRODUCTION 

I RINGI. BENEFITS.

LATHE HAND
$2.42—$3.09 per hour

Mll.L & BENCH HAND
$2.42 - 3.59 per hour

Rate tiepending upon experience. 
For interview phone 

.313 — 921-3045 Ext. 39 
betvveen 10 A. M.—11 A. M. and 

2:00 P. M.—3:00 P. M.
Detroit, Mich.

(120-4)
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