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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Didžiųjų švenčių proga visi lietuviai, gyveną 
okupuotoje Lietuvoje ir po platųjį pasaulį išblaš
kyti, jungiasi nors mintimis ir išgyvena gaivi
nantį ir stiprinantį jausmą, jog visi mes esame 
vienos ir nepakeičiamos tėvynės Lietuvos vaikai. 
To dvasinio apsijungimo negali sutrukdyti nei 
okupantas, nei neaprėpiamos vandenynų ir Sibiro 
taigų platybės.

Išblaškytieji lietuviai su pagarba ir pasitikė
jimu žvelgia į savo brolius pavergtoje tėvynėje, 
nepalūžusius ir tęsiančius likiminę kovą prieš oku
pantą. Gili užuojauta lydi tuos, kurie tebekenčia 
Sibiro tremtį. Savo nepalaužiamą viltį ir pasiry
žimą daryti visa, kas įmanoma Tėvynės laisvės 
aušrai pagreitinti šia proga atnaujina tie, kuriems 
buvo lemta palikti savo gimtąjį kraštą.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
visų lietuvių pastangas apjungia, derina ir visai 
laisvės kovai vadovauja.

Su viltimi ir tikėjimu žvelgia lietuvių tauta į 
naują dešimtmetį. Su viltimi, kad gėris ir teisin
gumas, o ne teroras ir brutali jėga, lems tautų ir 
valstybių ateitį, žvelgiame į naują dešimtmetį su 
tikėjimu, kad kontinentus riedanti laisvėjimo ban
ga palies ir sovietinę imperiją ir atneš laisvės auš
rą mūsų tėvynei Lietuvai.

Kristaus gimimo ir Naujųjų Metų švenčių 
proga sveikiname visus lietuvius: okupuotoje tėvy
nėje, Sibiro tremtyje ir laisvame pasaulyje. Te
laimina Visagalis visų mūsų šventas pastangas 
Tėvynei laisvę sugrąžinti, tauriais lietuviais išlikti 
ir mūsų tautos genijų mene ir moksluose reali
zuoti.

Visiems linkime linksmų Kalėdų švenčių ir 
laimingų Naujųjų Metų.

VYRIAUSIAS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETAS
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KOVOS KELIU Į LAISVŲ

Nuo ateinančio Dirvos 
numerio pradedame spaus
dinti prof. S. Žymanto 
VLIKo simpoziume lapkr. 
30 New Yorke darytą pra
nešimą „Kovos keliu į lais
vę”.

šį pranešimą prof. S. Žy
mantas specialiai parengė 
Dirvai spausdinti, už ką re
dakcija jam reiškia nuošir
džią padėką.

Al VLIKO SEIMO NUTARIMAI
1970 m. gegužės 15 d. 

sukanka 50 metų nuo Lie
tuvos Steigiamojo Seimo 
susirinkimo, kūpame 
sustiprintas 1918 m. Va
sario 16 d. Aktas šiuo 
pareiškimu: "Lietuvos 
Steigiamasis Seimas, 
reikšdamas Lietuvos 
žmonių valią, proklamuo
ja esant atstatytą nepri
klausomą Lietuvos vals
tybę, kaipo demokratinę 
respubliką, etnografi
nėm sienom ir laisvą 
nuo visų valstybinių ry
šių, kurie yra buvę su 
kitomis valstybėmis".

Šia Steigiamojo Sei
mo proklamacija padė
tas tvirtas pagrindas at
sikūrusiai Lietuvos vals
tybei. Vliko Seimas, pa
garbiai minėdamas šio 
istorinio įvykio sukaktį 
ir sveikindamas gyvuo
sius Steigiamojo Seimo 
narius,

* Ragina lietuvių vi
suomenę atitinkamai pa
minėti šią reikšmingą 
sukaktį, kad jaunoji kar
ta giliau susipažintų su 
Lietuvos valstybės at
statymo eiga ir su Stei
giamojo Seimo darbais.

* Prašo Vliko Valdy
bą pasirūpinti, kad būtų 
išleistas specialus lei
dinys Steigi amo j<5 Seimo 
darbams nušviesti.

* Prašo Vliko Valdy
bą pasirūpinti, kad Stei
giamojo Seimo nariai - 
veteranai memorandu
mais kreiptųsi į laisvo
jo pasaulio parlamentus 
ir parlamentarus, rei
kalaudami Lietuvai lais
vės. ***

Vliko Seimas kartu su 
pavergtąja tauta ir po pa
saulį išblaškyta išeivija 
liūdi neseniai mirusio 
buv. Lietuvos Respubli
kos Prezidento ir Nepri
klausomybės Akto signa 
taro Aleksandro Stulgins 
kio, reiškia gilią užuo
jautą velionio dukrai bei 
giminėms ir kviečia lie
tuviškąją visuomenę ati 
tinkamai pagerbti jo at
minimą. Velionis paliko 
lietuvių tautai tauraus 
žmogaus, nuoseklaus de
mokrato, pasiaukojusio 
lietuvio, gilaus politiko 
ir valstybės vyro prisi
minimą.

Savo asmenybe, dar-
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vyriausybės su krikščio
nimis demokratais už
sienių reikalų minis- 
teriu šių metų pradžio
je pareiškė:

"Vokiečių-sovietų san
tykiai buvo taip supainio 
ti per paskutinius dešimt 
mečius, kad sunku net ti
kėtis per kelis mėnesius 
ar net metus juos nau
jai pertvarkyti".

Iš pirmų susitikimų 
Bonnos ūkio ministeri
jos sekretorius Klaus 
Dieter-Arndt, kuris per 
paskutinį dešimtmetį 
yra pasiekęs daug ūki
nio pobūdžio susitarimų 
su sovietais, padarė iš
vadą, kad derybos bus 
tokios pat sunkios ir il
gos kaip amerikiečių - 
komunistų derybos dėl 
Korėjos karo sustabdy
mo: "Pasitarimai su Ry
tais bus mūsų Panmun- 
jonas".

O jis turėtų žinoti, 
nes neseniai su sovie
tais susitarė dėl pristaty
mo jiems už 410 milijo
nų dolerių apie 2.000 km 
ilgumo dujų vazdžių per 
kuriuos sovietai per 20 
metų tieks vokiečiams

(Nukelta į 2 psl.)
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VOKIEČIŲ DERYBOS
BENDROS KALBOS SU MASKVA IEŠKOJIMAS

Vokietijos kanclerio 
Brandto OSTPOLITIK ir 
Brežnevo REALPOLl- 
TIK —konstatuoja TIME 
— iššaukė seniai nema
tytą derybų karštligę Eu
ropoje. Būtų utopiška,

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

bais ir Sibiro kančia jis 
stiprina mūsų valią ir 
ryžtą aukotis Lietuvai 
bei jos gerovei, kaip jis 
pats paaukojo jai visą 
savo gyvenimą. Tebūnie 
jis pavyzdžiu visiems 
lietuviams kovoje už Tė
vynės laisvę ir jos švie
sų rytojų. ***

Vliko Seimas paveda 
Vliko Valdybai, kad ji 
kartu su Lietuvos Dip
lomatine Tarnyba, pasta 
rajai pritariant ir su
tinkant, siektų užtikrin 
ti diplomatinio atstova
vimo tęstinumą ir efek
tyvumą.

r

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Seimo, {vykusio 1969 m. gruodžio 6-7 d. New Yorke, pre
zidiumas. Sėdi iš kairės: pirmininkas T. Blinstrubas, sekretorius J. Vasys ir vicepirmininkas dr. J. 
Valaitis. Kairėje kalba Vliko Tarybos pirm. dr. B. Radzivanas. V. Maželio nuotrauka

įspėjo toliau tas savait
raštis, tikėtis iš jų di
delio tarptautinių santy
kių įtempimo sumažini
mo, tačiau kartu atsimin- 
tinas ir faktas, kad ma
žesni pasiekimai veda 
prie didesnių.

Iš tikro, kaip praneša 
iš Maskvos DER SPIE- 
GEL, derybos tarp Bon
nos ir Maskvos kol kas 
dar nėra taip toli pažen
gusios kaip iš pirmų pra
nešimų galima buvo ti
kėtis. Kaip žinia, Bonna 
prieš tris metus buvo 
pasiūliusi sudaryti su
tartį su Sovietais, kuria 
abi valstybės atsisakytų 
nuo jėgos pavartojimo 
sprendžiant nuomonių 
skirtumus. Tuo norėta 
likviduoti sovietų nuola
tinius teigimus, kad Va
karų Vokietija siekia re 
vanšo. Sovietams tai kol 
kas nebuvo paranku, 
tačiau sutvarkę bei su
drausminę savo sateli
tus, jie pagaliau nutarė 
pasiūlymą priimti. Jei 
tačiau vokiečiai tikėjo
si, jog tai reiškia ir at
sisakymą nuo reikalavi
mų, kad Bonna pripažin
tų Rytų Vokietijos "su
verenumą" ji skaudžiai 
apsiriko. Gromyko aiš
kiai pareiškė, kad pirmo
ji sąlyga geresniems san 
tykiams yra tas pripaži 
nimas. Tačiau nepaisant 
tokios užimtos pozici
jos, Gromyko ir toliau 
pareiškė noro kalbėtis.

Iš to Bonnos užsienio 
reikalų ministerijos Ry
tų ekspertai padarė iš
vadą, kad Maskva nori 
ir toliau derėtis, atide
dant jautrų pripažinimo

klausimą vėlesniam lai
kui. Aplamai imant, vo
kiečiai nelaukia lengvų 
derybų. Tas pats Brandt 
dar būdamas koalicinės

J
Mieliems Amerikos Lietuvių Tau

tines Sąjungos nariams linkime links
mų Šv. Kalėdų, laimingų Naujų 1970 

Metų ir našaus darbo lietuviškame ke-
lyje.

A

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 
SĄJUNGOS VALDYBA

T. Blinstrubas,
V. Mažeika,
K. Pocius,
C. Modestavičius, 
M. Šimkus

Mieluosius Dirvos skaitytojus, ben

dradarbius, platintojus, rėmėjus, įstai

gos personalą, pagaliau visus Vilties

Draugijos narius ateinančių Kalėdų

švenčių proga nuoširdžiai sveikina ir

jiems laimingų 1970-jų metų linki

Vilties Draugijos Valdyba

Aleksas Laikūnas, Antanas Senikas 
Edmundas Cibas, Jonas Gaižutis, 
Vincas Juodvalkis, Kazys S. Karpius,
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VOKIEČIU 
DERYBOS...

(Atkelta iš 1 psl.) 
naturales dujas, 
vamzdžių linija eis 
per Rytų Vokietiją, bet 
pas Čekoslovakiją.

Niekam nėra paslap
tis, kad sovietai skubiai 
rekalingi ūkiškos para
mos iš Vakarų. Ne tik 
jie patys, bet ir jų sa
telitai. Tai ir noras ap
saugoti savo Vakarų 
frontą konflikto su ki
niečiai atveju ir prive
dė prie Brežnevo REAL 
POLITIKOS.

Turint tai galvoje, Va
karų pramoningosios 
valstybės turėtų atsimin
ti, kad jų kortos nėra to
kios blogos. Svarbiau
sia, nors ir kalbama at
skirai (amerikiečiai Hel 
sinkyje dėl atomonių 
ginklavimosi apsiribo
jimo, vokiečiai Maskvo
je), negalima užmiršti 
bendrų interesų. Ta pro
ga įdomu priminti, kad 
vokiečių derybos sukė
lė daug nerimo Prancū
zijoje, tačiau irWashing 
tonas tuojau paprašė 
naujų informacijų. Vals
tybės Departamentas 
pareiškė švelnaus nepa 
sitenkinimo dėl to, kad 
jis iš anksto nebuvo pa
informuotas apieBrand- 
to deklaracijoje iškeltą 
naują "Dviejų valstybių 
Vokietijoje" sampratą. 
Washingtonas priminė, 
kad dar tebegalioja ketu
rių didžiųjų valstybių su
sitarimas 'globoti' visą 
Vokietiją.

Brandtas tuojau įsakė 
Washingtonui, Londonui 
ir Paryžiui suteikti vi
sas informacijas apie 
visas derybų 'plonybes', 
tačiau pagal vieną aukš
tą Bonnos užs. reikalų 
ministerijos pareigūną: 
"Mes su jais (Vakarais) 
tarsimės, tačiau tai ne
bus leidimo prašymas 
<das duerfenkeine Bitte- 
darf - ich - Konsulati- 
onen sein)". Iš to prašy
tus i išvada, kad neabe
jotinas sovietų noras iš 
skirti Vokietiją iš Vaka
rų, nėra visiškai nepa
siekiamas.

We Offer To Savers

SAVINGS CERTIFICATE

r
per annum

Passbook Savings
Accounts

6 or 12 
MONTH 
$5,000 
or MORE

6 or 12 
MONTH 
$10,000 
or MORE

Savings certrficatM tuued 
for »x months or on« 
y«*r —in minimum 
amounts of $10.000.00. 
and thareaftor in 
multiploi of $1.000.00. 
E arnings ar* paid at 
maturity.

Paid Quarterly 
gomputed and Paid 

as of:
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Dec. 31

1969 m. gruodžio 24 d.DIRVA

Jaunimo sambūris "Birbynė" išpildant programą Toronte gruodžio 7 d. S. Dabkaus nuotrauka

Jaunimo
koncertas
Toronte

Jaunimo Sambūriai — 
Montrealio Gintaras, To
ronto Birbynė ir lituanis
tinis seminaras gruo
džio 7 d. Prisikėlimo pa
rapijos salėje suruošė 
neeilinį koncertą. Sve
čių buvo gausu ir progra
ma pradėta punktualiai. 
Mūsų sąlygose lyg ir ne
įprasta. Scenoje pirmie
ji pasirodė montrealie- 
čiai. Į jų programą įėjo 
liaudies instrumentų or
kestras, dainos ir tauti
niai šokiai. Tai ne šiaip 
paprastas, bet darnus ir 
gerai paruoštas viene
tas, kuris torontiečių 
buvo su dideliu nuoširdu
mu sutiktas. Jie birby
nėmis ir kanklėmis įsi
jungę į dainą ir tautinius 
šokius suteikė tam tik
rą savitumą. Mergaičių 
kvartetas, kurį sudarė 
J. Andriuškevičiūtė, D. 
Blauzdžiūnaitė, L. Blauz
džiūnaitė ir V. Muraus
kaitė, sugebėjo taip jaut
riai pagauti klausytojų 
sielą, kurie tai išreiškė 
gausiais aplodismen
tais. Šiam gana iškiliam 
ir puikiam jaunimo an
sambliui, pasivadinu
siam Gintaro vardu,tal
kinant H. Lapinienei ir
I. Kličienei vadovauja 
Zigmas Lapinas. Toron- 
tiečiai tikisi, kad tai bus 
ne paskutinis pasimaty
mas. Gintaras visuomet 
bus mielai laukiamas ir

Savings certificate* issuad 
for $ix months or ona 
year—in minimum 
amounts of $5.000.00. 
and thareaftar in 
multiples of $500.00. 
E arnings ara paid at 
maturity.

Montrealio Gintaro dainininkės J. Andriuškevičiūtė, D. Blauz
džiūnaitė, L. Blauzdžiūnaitė ir V. Murauskaitė programos išpildy
mo metu Toronte grudžio 7 d. S. Dabkaus nuotrauka

Scena iš Vinco Krėvės veikalo "Raganius”. Vaidina: motina -- J. 
Dūdaitė, skerdžius — E. Rovas, Juozas -- D. Vaidila ir Elena — R. 
Ulbaitė. S. Dabkaus nuotrauka

sutinkamas.
Toliau lituanistinio se 

minaro auklėtiniai su
vaidino iš Vinco Krėvės 
raštų Raganiaus ištrau
ka, kurią scenai paruo
šė A. Sungailienė. Be
rods, tai antras viešas 
pasirodymas. Pirmą kar
tą mes matėme to paties 
autoriaus apsakymėlį 
"Galvažudys", kuris bu
vo perduotas dailiojo 
skaitymo forma. Su ant
ruoju pasirodymu pada
rytas daug didesnis 
žingsnis. Linkėtina, kad 
ta linkme pradėtas dar
bas nesustotų, nes To- 
rontui prie visų kitų me
no vienetų būtų gera tu
rėti ir vaidintojų sam
būrį, kuris užpildytų 
esančią tuštumą.

Birbynės praeitis 
nors ir netolima, bet 
kaip meno sambūris 
esantis gerose rankose 
pajėgė į savo sąstatą su
telkti nemažai jaunimo. 
Birbynės repertuarą dau
gumoje sudarė liaudies 
dainos, skudučių ir kank-

lių muzika. Be to paįvai
rinimui savo programos 
kartu dalyvavo ir tauti
nių šokių grupė, kurią 
paruošė A. Dargytė. Bir
bynė, taip pat kaip ir 
Gintaras, šiame koncer
te debiutavo ir su kvar
tetu. Jo sąstate dainavo
I. Černienė, A. Cibulsky 
tė, J. Gataveckaitė ir V. 
Griškaitytė. Tai buvo 
akiai gražu, o širdžiai 
miela. Birbynės Sambū
riui dirigavo jo vadovė 
Dalia Viskontienė, o 
akomponiamentu dainų 
melodijas palydėjo J. 
Govedas. Geriausios sek 
mės. (pb)

H VI II-JI

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

AND LOAN ASSOCIATION
2212 W. CERMAK RD.
Chicago. III. 60608

Vlrginia 1-T)41

TORONTO LIETUVIU NAMAI
Pradžioje buvau pasižadėjęs informuoti apie 

Kanados (ypač Toronto) lietuvių gyvenimą, tad savo 
pasižadėjimą tęsiu ir toliau, rašydamas apie lie
tuvių kultūrinį, religinį, visuomeninį ir kitokį vei
kimą, o, kartu, ir apie tuos veiksnius, kurie pade
da — įgalina tokią veiklą vystyti: lietuviškas para
pijas, organizacijas, savus namus, sales ir t.t.

Šiuo kartu — apie Lietuvių Namus. Ne apie 
atskirų lietuvių Toronte namus, kuriuos mūsų tau
tiečiai perkasi sau ir savo šeimoms priglausti, 
bet apie bendrus Lietuvių Namus, kuriuose vysto
si lietuvių kultūrinis gyvenimas. Tokius Namus to- 
rontiečiai lietuviai jau yra įsigiję prieš kelioliką 
metų ir tas įsigyjimas — jau, galima sakyti, turi 
savo istoriją.

Toronto lietuviškųjų organizacijų atstovų po
sėdyje kilo mintis įsigyti Lietuvių Namus, kuriuos e 
galėtų vykti organizacijų susirinkimai, pasilinksmi
nimai, valdybų posėdžiai ir kitoki parengimai, net 
1950 m. pavasarį.

Tame organizacijų atstovų posėdyje buvo iš
rinkta Lietuvių Namų Fondo valdyba. Į valdybą 
įėjo šių organizacijų atstovai: Lietuvių Sąjungos 
— Karka, Skautų — inž. Abromonis, Inžinierių 
S-gos — inž. Šalkauskis, KL Tarybos — Kiršo- 
nis, Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio — Jurkšaitis, 
Verslo — Dalinda, Susivienijimo Liet. Amerikoje 
(SLA) — Strazdas, Ateitininkų — Bumbulis ir Spor 
tininkų — Lukošius.

Pirmiausia buvo užsibrėžta įsigyti salę 1000 
žmonių talpos. Tam reikalui buvo sudaryta sąma
ta, iš kurios matėsi, jog reikės nemažiau 150.000 
dolerių. Buvo įsteigta Akc. Bendrovė ir pradėta 
verbuoti akcininkai. Akcijos kaina — 25 dol. Norė
ta suverbuoti 100.000 dolerių pinigais ir pradėti 
realizuoti užsibrėžtąjį planą. Deja, pradžioje visuo. 
menė tam reikalui, kažkodėl, nebuvo labai palan
ki ir kapitalas labai palengva didėjo. Matant tokią 
padėtį, buvo nutarta užsibrėžto plano įvykdymo 
dydį redukuoti ir paieškoti pirkimui mažesnio ob
jekto. Ilgiau paieškojus, buvo apsistota prie namo 
su dviem salėmis, labai gražioj ir susisiekimo at
žvilgiu labai patogioj vietoj, miesto centre, Dun- 
das ir Ossington gatvių kampe, kur yra pagrindi
nių tramvajų kryžkelė, o be to, toji vieta ir taip 
tirščiausiai lietuvių apgyventa.

Tiesa, Namai nėra reikiamo dydžio pagal To
ronto lietuvių koloniją, tačiau mažesniems lietu
vių reikalavimams — tie Namai visiškai tinkami. 
Didelio mato parengimai, kaip: reprezentaciniai 
koncertai, svarbiųjų švenčių minėjimai ir kiti di
deli susibūrimai — vyksta Prisikėlimo parapijos 
auditorijoj arba samdytose didelėse miesto salė
se. Tačiau — ir dėl šių Namų — kaip tas priežo
dis sako, "Geriau žvirblis rankoj, negu briedis 
miške". Tiesa, Namai dabar žymiai geriau per
tvarkyti, pristatytas antram aukštui priestatas, 
kuriame dabar yra Toronto lietuvių kredito koope
ratyvas "Parama" ir Namų vidus — gražiai deko- 
ruoas, pertvarkytas ir Namų kaina — žymiai pa
kelta.

Beje, reikia gi paminėti ir kiek už Namus mo
kėta. Tai 45,000 dol.? pradžioje įmokant grynais 
10.000 dol. Likusiji suma —buvo mokama dali mis.

Dabartiniu metu Toronto lietuviai jau turi eilę 
savų salių. Kaip jau minėta, Lietuvių Namai —turi 
dvi (nors nelabai dideles) sales, Prisikėlimo parapi
ja — didelę ir puikią auditoriją ir dvi mažesnes 
sales — muzikos studiją ir parodų salę. Turi savo 
salę ir Šv. Jono Krikštytojo parapija, kuri, nors 
taip pat nėra didelė, bet puikiai atremontuota, su
tvarkyta — sumoderninta. Taigi, torontiečiai lie
tuviai savajai veiklai salių ir patalpų tokio didelio 
trūkumo jau nebejaučia.

1T*

Montrealio jaunimo sambūris "Gintaras". S. Dabkaus nuotrauka

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Žmonių giminės pra
dininkai — patys pirmie
ji žmonijos tėvai pradė
jo savo egzistencijąkaip 
tobuliausi kūriniai šia
me pasaulyje. Jie buvo 
tobuliausi, nes visatos 
Kūrėjas specialiu būdu 
juos iš visiško nieko su
kūrė. Jis juos iš nebūties 
tiesiog pašaukė ir, 
kaip nė vieną šios tikro
vės kūrinį, asmens 
vardu pavadino, kad jie 
(tie patys pirmieji tėvai) 
neužmirštų savo vardo 
— asmens pašaukimo: 
ne tik egzistuotų, kaip ir 
visi kiti čia kūriniai, bet

A

Visiems bendradarbiams, 
talkininkams ir mieliemsv 
skaitytojams geriausių Su 

Kalėdų švenčių.

DIRVA

Lietuvių žurnalistų Sąjungos Centro Valdyba 
sveikina Kolegas ir jų šeimas Kalėdų švenčių bei 
Naujų Metų proga linkėdama ištvermės atsakin
game spaudos darbe, ypačiai kreipdama Kolegų 
dėmesį į 1970 metus, t. y. į Lietuvos okupacijos 30 
metų sukaktį ir skatindama atsidėjusiai pasiruoš
ti tai tragiškai sukakčiai paminėti ir išryškinti 
tiek lietuvių tiek kitataučų spaudoje.

LŽS CENTRO VALDYBA

THE LITHUANIAN 
NEWSPAPER

vis sąmoningiau, ištiki
miau egzistuotų, jiems 
suteiktų aukščiausio As 
mens paveikslu ir pana 
šumu.

Toliau iš paties Dievo 
apreiškimo žinome, kad 
tie pirmieji žmonių gi
minės tėvai buvo kurį 
laiką ištikimi savo gy
venimo aukščiausiam pa 
šaukimui. Kurį tai laiką 
jie, sakyturfie, negęstan 
čiai žėrėjo to paveikslo 
ir panašumo skaidrumu, 
reiškiančiu pilnutinio 
žmogaus autentiškumą. 
Paskiau jie patys, bū
dami laisvi (bet ir su

klaidinti), nutarė pažin
ti visokį gėrį ir blogį; 
na ir, vardan tokio pa
žinimo, būti "kaip die
vai", kurių pilna visur, 
tik ne tikrojo Dievo ka
ralystėje. Patys tie pir
mieji tėvai, atsisakę mi- 
nėto savo kaip žmogaus 
pilnatvės autentiškumo, 
tuo pačiu pasisakė tik 
žmogiškai egzistuoti pa
gal savo įsivaizduotų die
vų paveikslą ir panašu
mą. Toks egzistavimas 
reiškia ne ką kitą, kaip 
visiškai nesuderinamą 
gėrio ir blogio koegzis
tenciją, iš pagrindų 
griaunančią tikrąjį žmo 
niškumą — Dievo pa
veikslą žmoguje ir tik
rąjį dieviškumą — Die
vo panašumą žmogaus 
gyvenime. Toks iš pa
grindų žmogaus pil
natvės autentiškumo 
sugriovimas reiškia dar 
ir tai, kad tie pirmieji 
tėvai atsisakė jiems
Dievo suteikto tokio au_ siai 
tentiškumo arba tokios 
pirmapradės tobule gy
venimo būklės žemėje, 
kurią šv. Raštas vadi-
na rojumi.

Taigi ne žemės kam
pelis reiškė rojų tikrą
ja prasme, bet, kaip ma
tome, pirmapradė tobulo 
gyvenimo (pirmųjų tėvų) 
būklė žemėje reiškė ro
jų tikrąja to žodžio pras
me. Ne Dievas atėmė tą 
pirmapradį pirmųjų žmo 
nijos tėvų tobulumą, bet 
jie patys, gyvendami, 
t.y. egzistuodami pagal 
savo "sukurtuosius" ir 
nuolat keičiamus dievus, 
ir pagaliau ne Dievas iš 
varė juos iš to rojaus, 
bet jie patys pasuko pro 
jį, pasilikdami toje pa
čioje žemėje, ne kitoje 
planetoje, kaip ir anks
čiau — prieš jų "išvary 
mą" ar "ištrėmimą"... 
Kas Dievo žmogui duota, 
o paties žmogaus sąmo
ningai prarasta — jokia 
žmogaus galia tai ne 
atgausi, nesugrąžinsi. 
Savaime aišku, kad ne 
mūsų ar mūsų pirmta- 
kūnų kaltė, kad patys 
pirmieji žmonijos tėvai 
prarado tą rojų, tą žmo- apie 
gaus pilnatvės auteniš- 
ką — Dievo suteiktą to
bulumą, kuris (pirmųjų 
tėvų) turėjo būti net 
p r i g i m t i n i u būdų per. 
duotas kartų kartoms iki
pasaulio pabaigos. Čia 
kaip tik ir glūdi to rojaus 
praradimo — didžiau
sios žmonijos nelemties 
gimtosios nuodėmės 
giliausia paslaptis. Gim 

toji nuodėmė nesugadino 
pačios žmogaus prigim
ties, bet gerokai, saky
tume, paraližavo kiek
vieno žmogaus protą ir 
valią taip, kad žmogui 
išganyti, t.y. tai žmo
gaus pilnatvės tobulumui 
atkurti reikėjo ir visada 
reikės Dievo ir Žmogaus 
pagalbos, įsikūnijusio 
Dievo pavyzdžio ir ma
lonės.

Atėjus "laiko pilny
bei1', pagaliau atėjo į šį 
pasaulį Dievas ir Žmo
gus — Kristus, pasaulio 
Išganytojas maždaug 
prieš du tūkstančius me
tų, aną Tyliąją Naktį... 
Jis atėjo kaip ano meto 
visų tautų Lauktasis, 
apie kurį kalbėjo patri
archai, kurio atėjimą 
skelbė pranašai, įvairių 
tautų išminčiai, tartum 
kartodami tas pranašys 
tęs. Įdomu, kaip tos pra
našystės buvo "pakarto
tos"; kaip mums geriau- 

žinomi išminčiai 
laukė pasaulio Išgany
tojo.

Pradedant Tolimai
siais Rytais, prisimin
tinas Konfuci jus,gy
venęs šeštame amžiuje 
prieš Kristų, būtent: 
"Aš, Konfucijus, girdė
jau, kad Vakarų krašte 
kils šventas Vyras, ku
ris visą vandenyną pri
pildys gerais, nuopelnin 
gaiš darbais. Jis bus 
siųstas iš dangaus ir 
turės visokią galią žemė
je". O iš pačių Vakarų 
toks Sokratas (470/ 
69-399) šitaip atsiliepia, 
pamokinančiai įspėda
mas savo buvus į mokinį, 
tada — garsųjį Atėnų po
litiką ir karo vadą Alki
biadą: "Nieko nereika
lauk, Alkibiade, iš dievų. 
Laukime, kol dangaus 
Pasiuntinys ateis mus pa 
mokyti, kaip turime elg
tis su dievais ir žmonė
mis. Pasitikėkime Dievo 
visagalybe, nestoji 
atėjimo diena nėra toli
ma"... Kai tuo tai pu 
Platonas (428/27-348 
/47) tiesiog pabrėžia: 
"Jei neateis iš dangaus 
ŽODIS, tai nieko tikro 

Dievą nežinosime.
Tegul nesivėlina tas Pa 
siuntinys: esu pasiruo 
šės daryti visa, ko ma
ne Jis mokys".... Tai 
būdingiausi pasisaky
mai, kurie iš esmės cha 
rakteringi ir "vyres
nio" amžiaus tautoms: 
senovės egiptiečiams, 
persams, indams, kinie 
čiams, kuriems žmoni
jos Gelbėtoją atsiųs ne

žemiškos galybės, bet ga 
lingasis dangus... O mū
sų gilios senovės žmo
nės? Nors jie ir nuoša
liausiai Europoje gyve
no nuo visų tų patriar
chų, pranašų ir išmin
čių, tačiau jie gana aiš
kiai nujautė ne ant- 
prigimtinės, bet antgam
tinės Priežasties veiki
mą, tvarkančią ir gaivi' 
nančią gamtą, jos reiški 
nius ir pačią visatą. To
dėl senovės lietu
vi ai, nors ir nuošaliau 
šio krašto pagonys, ne
garbino stabų ir jų die
vai nebuvo antropomor- 
fiškai suasmenintos die
vybės, susiliejančios su 
gamta, bet esančios vir
šum visų gamtos ir žmo - 
gaus galybių, kaip tai liu
dija jų (senovės lietuvių) 
pomirtinio, vėlių gyve
nimo samprata. Ir jų 
stiprybės, paguodos ir 
palaimos šaltinis buvo 
ne gamtos paslaptingos 
"dievybės", bet toji aukš

"... visi egzistuoja
Tikai Tavo šviesoj, ir Tavo garbė sužėri net ten, 
kur esi neigiamas; tamsa iškelia garbę šviesos. 
Kurie neigia Tave, negalėtų neigti, jei Tu 
nebūtum;
ir jų neigimas niekad nebūna pilnas; nes kitaip 
jie negyventų.
Jie teigia Tave gyvenimu; visi daiktai Tave 
teigia gyvenimu..."

(T. S. Eliot, — cit. paimta iš Dr. Pr. Gaidamavičiaus 
"Didysis Nerimas", 1961, p. 284).

ŠIS BEI TAS
• Protarpiais mūsų spaudoj pasirodo žinių (ne tik periodikoj, 

bet ir knygose), esą -- iš lenkų atgautame Vilniuje lietuvių būta 
visai nedaug. Nurodoma gyventojų procentas, vienoks ar kitoks, 
bet vis, matyt, semiamas iš tų pačių šaltinių. Bet tikriau to klau
simo ištyrinėti nesiimama. O svetimieji, deja, uoliai dirba, tebe
siekdami Vilnių su kraštu pamažu dar pasiglemžti, progai pasi
taikius. Jų godžias viltis, tur būt, skatina kaip tik mūsų nepaslan
kumas budėti ir kiečiau kovoti dėl savų žemių ir žmonių. Vilniui 
tebegraso (vairūs "milosninkai" lenkai, ( j( žiojasi negudruoliai 
gudai, o ir rusai bolševikai (Žuliai ugdo bei proteguoja slaviškus 
elementus. Jie visi tikisi sėkmės, nes praeitis rodo, kad lietuviai 
pasiduoda nutautinimui. Todėl laikas būtų ir mums išbusti iŠ ne
rangumo ir aiškiau stoti už tai, kas sava. Ir nepraleisti negirdom 
bet kokių Jendrychovskių ir panašių aklo fanatizmo šūvių mūsų pu
sėn.

• Kiek lietuvių būta Vilniuje 1939 m.? Ar yra objektyvūs sta
tistikos daviniai? Aišku, Lietuva karo meto sąlygose nespėjo (vyk
dyti normalaus gyventojų surašymo. Be to, tuomet ten buvo itin 
daug lenkų priplūdę, kai valstybei žlungant jie ieškojo ramesnės 
vietos išsigelbėjimui. Žinoma, Lenkija turėjo prieškario statisti
kas, bet ar jos bent šešėliu patikimos? Ar ne specialiai savo nau
dai jos buvo padarytos? Okupacijos metu lietuviai (net kunigai) bu
vo terorizuojami dėl tautybės. Lietuviu prispažinti buvo moraliai 
ir materialiai nesaugu, pavojinga. Tik atkaklūs patriotai, ryškūs 
veikėjai nesislėpė, o eilinis "dėl šventos ramybės" jau sakėsi bent 
"tuteišis", tik ne tas ujamas ir skriaudžiamas litvinas.

9 Lenkų okupacija truko 19 metų, tad neapima nė vienos gent- 
kartės tarpsnio. Nors persekiojami, lietuviai tebegyveno. Vieni ty
liai lūkuriavo atgaivos, kiti iš paviršiaus pamažu nenorom lenki- 
nosi, treti ėmė pataikauti valdžiai (persivertėlių visur būna), bet iš 
tikrųjų jie visi tebebuvo tie patys, kuriuos rado Želigovskio smur
to žygis. Todėl tikresnė būklė paaiškėja tiriant, kiek Vilniuje būta 
lietuvių prieš Pilsudskio valdžios atėjimą arba ir kiek anksčiau. 
Žvelkime, koks vaizdas buvo prieš I D. Karą.

• Mūsiškė to meto spauda rodo ypač gausią draugijinę veiklą, 
stiprias kultūrines pastangas. Lietuvių būta (vairiuose versluo
se, prekyboje, žemesnėse rusų v. tarnybose. Ir žinokime: nebuvo 
dar jokios L. Bendruomenės suorganizuota, kuri telktų ir akstintų 
ar globotų — viskas darėsi natūraliai, spontaniškai. Pastebėtina, 
kad itin veiklios būta eilinių žmonių masės, ne vien kultūrininkų 
sambūrių. Pvz. Viln. L. Kat. Amatininkų ir Darbininkų d-ja — caro 
metais turėjo rūbų siuvyklas, batsiuvių ir stalių dirbtuves, amati
ninkų kursus, mezgimo ir audimo skyrius, rengė savus vaidinimus, 
amatų parodas, koncertus, paskaitas, sudarė dūdų orkestrą, chorą, 
etc. Argi visa tai būtų (manoma, jei lietuvių būtų mieste tik mažas 
kiekis? Ypač žinant, kad svetimi mūsų draugijų veiklos tikrai nepa
laikė, net stengėsi kenkti, .štai vėl V.L. Labdarybės d-ja: 1915 me
tais išlaikė net 47 bendrabučius ir eilę prieglaudų, daug valgyklų 
(kai kuriose su 2000 valgytojų!). 1921 m. iš vienos jų prieglaudos 
250 vaikų lenkai išmetė gatvėn, ją uždarydami. Valdžios gniuždoma, 
betgi dar ir 1928 m. ši dr-ja Vilniuje turėjo 11 bendrabučių - prie
glaudų su 500 globotinių, turėjo krautuvių, dirbtuvių.

V.L. Kat. Blaivybės dr-ja Viln. gub-je turėjo 32 skyrius, ren
gė vaidinimus, gegužines, paskaitas. Kol lenkai neuždarė, būta 
Vilnuj ir lietuviško Kredito Kooperatyvo — banko.

V.L. kultūros dr-ja Rūta — ui inteligentų sambūris. Palygin
kime, tai buvo anie laikai: caro priespauda, vos neseniai spauda at- 
gauu, o draugijoms kurti dideli trukdymai daromi, inteligentijos 
trūksu, savos valstybės laisvė jau neprisimenama... Bet gi Rflu 
Įsisteigė chorą, knygyną, meno kuopelę ir rengė spekuklius, 
paskalas. Pvz. 1909 m. suruoša iš viso net 86 parengimai - vaka
rėliai (uip tuomet vadinta). Argi jie visa ui rengė tuščioms sa
lėms? Turėjo Vilniuje būti masės lietuvių žmonių, kad užpildyda
vo dažnai ir reguliariai ruošiamas tokias viešas kultūrines sueigas. 
Pvz. 1911 m. (vyko 18 lietuviškų vaidinimų Vilniuje.

• Visa liudija, kad Vilniuje lietuviai nebuvo — tik maža sauje
lė, bet giliai (sigyvenusi, visus luomus ir kultūros sritis apimanti, 
darbšti ir dorai veržli taua. Ir paskui per 19 lenkiškų metų jie juk 
neišmirė, gal tik paviršium kiek susvetimėjo.

SKIRPSTAS

čiausia Priežastis.
Išganymo ir tautų kul

tūros istorija vis labiau 
paliudija vieną ir pačią 
svarbiausią gyvenimo 
tiesą: kiekvieno žmo
gaus ir kiekvienos tautos 
tikrasis Dievas irvienin 
telis tikro žmogaus ide
alas — tai įsikūnijęs Die 
vas, tas visų tautų Lauk
tasis — Kristus. Jis at
ėjo tinkamiausiu laiku, 
aną Tyliąją Naktį, kad bū
tų "garbė Dievui aukšty
bėse ir žemėje ramybė 
geros valios žmo
nėms" (Luk. 2,14). Kadan
gi Dievo aukštybių sie
kiančios garbės ir geros 
valios žmonių žemėje 
niekada nebus perdaug, 
todėl Kristus, Jo žodžio 
ir gyvenimo pavyzdys iš 
tikrųjų lakiamas visų 
tautų net ir tada, nors 
ir atrodytų, kad Jo nie
kas nelaukė, nelaukia ir 
niekas Jo nelauks, anot 
visada galiojančios poe
to žodžių prasmės:

J. PAUKŠTIENE Vilniaus bokštai.
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L. Tamošaičio nuotraukaDiržys pradeda Tumo-Vaižganto minėjimą New Yorke.

LIETUVA, IR LIETU 
VIUS MYLĖJAU, 
BET SENTIMEN
TUS JIEMS IŠ
KALBĖJAU SA
VO RAŠTUOSE

Vytauto skaitymas buvo 
aiškus, o su jo amžiui 
atitinkančia interpreta
cija buvo ir įdomus. įsi-

PAGARBA TUMUI - VAIŽGANTUI
Lietuvių Žurnalistų Są 

jungos pirmininko Vy
tauto Alanto trimitas 
apie šiais metais atėju
sią 100—tąją Kun. Juozo 
Tumo-Vaižganto gimi
mo dieną mūsų visuome
nės buvo išgirstas ne 
vien jautriomis ausimis 
bet ir daugelio širdimis. 
Tad ir pradėjo riedėti 
to kovingojo ir giedrio
jo Vaižganto minėjimų 
ratas iš miesto įmiestą, 
pasiekęs pagaliau ir di
dįjį New Yorką.

Lapkričio 30 d. didy
sis Lietuvos sūnus Tu
mas-Vaižgantas buvo mi
nėtas Viešpaties Atsi
mainymo bažnyčioje ir 
tos pat parapijos salėj. 
Minėjimo pradininkai bu 
vo Korp! Neo-Lithuania 
ir Filisterių S-ga Nevv 
Yorke, tačiau jiems la
bai žymiai padėjo ir pa
vieniai ateitininkai, skau
tai, Maironio Mokykla, 
kadangi minėjimas buvo 
skirtas visai lietuviškai 
šio miesto ir apylinkių 
visuomenei ir Tumas- 
Vaižgantas mielas ir 
brangus visiems.

Minėjimas pradėtas 11 
vai. iškilmingomis Mi- 
šiomis, kurias celebra- 
vo prel. Jonas Balkūnas 
asistuojant kun. J. Pa
kalniškiui ir klierikui R. 
Grinevičiui. Aidėjo lie
tuviškos giesmės, vado
vaujamos muz. V. Ker- 
belio.

Prel. J. Balkūnas pa
sakė ilgesnįnegu įprasta 
dienai pritaikintą pa
mokslą. Jo žodis buvo 
jautrus ir gražus. Įdo
miausia, kad stiliumi bu
vo vietomis labai vaiž- 

Z! '
Sveikiname mūsų gausius klijentus, kurie siunčia per mū

sų firmą

SIUNTINIUS — DOVANAS

savo giminėms į Lietuvą ir USSR, su ŠVENTĖMIS ir 

NAUJAISIAIS METAIS

Dėkojame jiems už 40 metų pasitikėjimą mums ir linkime 

sveikatos ir laimės.

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

Telephone: 215 — 925-3455

gantiškas, nuteikęs klau
sytojus giedriai — iki 
malonių šypsnių veiduo
se.

Sumai pasibaigus cho
ras nuo vargonų sugie
dojo Tautos Himną, prie 
kurio tuoj prisijungė vi
sa bažnyčia.

Po pamaldų parapijos 
salėj įvyko iškilmingas 
aktas. Žmonėms susi
rinkus salėn, kaip iš 
anksto buvo numatyta, ly
giai 12 vai. 30 min. su
skambėjo Karo Muzie
jaus varpai. Dvylikta
jam Laisvės varpo dū
žiui aidint atsidarė sce
na, kurioje vyravo Tumo
- Vaižganto didžiulis 
portretas ir jo papėdė
je paguldyta viena chri
zantema, pagal Maironį
— pati brangioji, atmini
mo gėlė. Scenos atsida
rymo įkandin pasigirdo 
giesmė Lietuva brangi...

Dr. Jonas Puzinas

Giesmė tilo ir scenon 
išėjo dr. Jonas Puzinas 
kalbėti apie Tumo Vaiž
ganto gyvenimą ir jo veik
lą. Kalbėtojas kad ir tu
rėjo suglausti ilgą, tu
riningą ir platų gyveni
mą į vienos valandos rė
mus, tačiau davė klausy
tojams ryškius vaizdus 
Tumo — kunigo ir visuo 
menininko, Vaižganto — 
publicisto ir grožinės li
teratūros kūrėjo. Dr. Pu
zinas nemaža davė nau
jo, dar negirdėto apie Tu
mą-Vaižgantą, tad ir jo 
valandos ilgio kalba vir
to klausytojams į akimir
ką.

Po to sekė "paskutinės 
Tumo - Vaižganto die
nos", pasakojamos lie
tuvių rašytojo Augusti
no Griciaus. Ta kalba 
skambėjo lyg iš po že
mių bet aiškiai taria
mais žodžiais, duodama 
graudų paskutiniųjų Tu
mo-Vaižganto dienų pri
minimą: mirė Vaižgan
tas ir pirmosios jo ap- 
raudotojos buvo jo mėg- 
tos ir turėtos kambary
je kanarėlės. Ir Gricius 
tą dieną skubėjo su rašy
toju Juozu Petrėnu-Ta- 
ruliu pas Vaižgantą. Ra
dę jį bežadį, priėjo, pa
bučiavo Vaižganto daug 
rašiusias rankas, atsi
klaupė... ***

Antroje dalyje buvo 
sugrįžta prie gyvojo 
Vaižganto, prie jo kury 
bos — prie jo Pragied
rulių. Pirmasis skaitė 
Maironio mokyklos mo
kinys Vytautas Verše
lis apie savo bendraam
žį — Iešmantų Saulių.

Vytautas Veršelis

mylėjusio į saulę Sau
liaus vaizdas, atkurtas 
Vytauto Veršelio vaikiš
ka samprata, publikos 
buvo priimtas šiltai.

D. Mackevičiūtė - Baker

Antroji interpretatorė 
buvo Maironio mokyklos 
mokytoja Dalia Mackevi- 
čiūtė-Baker. Ji skaitė 
Vaižganto "Gilią žiemą 
ir ūmų gaivalingą pava
sarį". Tai yra Lietuvos 
simbolinis kūrinys. Gi
li žiema — Lietuva ru
sų caro junge; ūmus pa 
vasaris su vasario vė
ju — Lietuvos kilimas 
laisvėn.

Vaizdai kieti, drama, 
tiški, o mokytojos Da
lios balsas ypatingai 
švelnus, su gebėjimu įsi
jausti ir perduoti skaito
mą dalyką natūraliai ir 
artistiškai, darė labai 
įdomų įspūdį. Tai buvo 
pakopa aukštyn į minė
jimo meninę dalį.

Henrikas Kačinskas

Pati viršūnė — buvo 
dramos aktorius Henri
kas Kačinskas. Jis ne 
skaitė bet pasakojo (min
tinai) Juodžiaus Kelmą. 
Jei minėjime buvo pub
likos dėmesio įtampos, 
tai ji buvo aukščiausia 
Juodžiaus Kelmo perda
vimo metu:

"Ir kai Juodžius (ąžuo 
las) atidavė kalnagaliui 
paskutinę savo dulkelę, 
griežtai visa, ko tik iš 
jo buvo pasiėmęs; kai 
nuvirto paskutinė audrų 
ir vėtrų nusmailinta ga 
liūno kamieno šiekšta — 
susidarė nebemaža, iš 
tolo žymi ir regima kai 
va: Juodžius — tūkstan- 
čiametis, Lietuvos milži 
nas, augmenų karalius, 
dievų medis, pats sau su
sipylė milžinkapį".

Tai buvo pasakojusio 
Henriko Kačinsko baig

miniai žodžiai apie Juo
džiaus kelmą ir juos tuo
jau palydėjo stipriai su 
skambėjusi "Lietuva — 
tu mano Šiaurės pašvais 
te", išpildoma New Yor
ko vyrų okteto.

Minėjimas baigėsi R. 
Štrauso simfoninės po
emos finalu — "Taigi, 
kalbėjo Zaratrusta". 
Dangaus galybių garsas 
simfoniniame orkestre 
buvo stiprus. Jis tartum 
nešė žinią į dabartinį Tu
mo - Vaižganto pasaulį 
apie tai, kas įvyko New 
Yorke Vaižganto garbei.

***
Šio minėjimo varpus, 

muzikinę dalį, o taip pat 
ir A. Griciaus kalbą iš

Užverčiam 1969 metų lapą. Lietuva tebeneša 
okupacijos jungą, laisvojo pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė jau paminėjo Lietuvių Chartos dvide
šimtmečio sukaktį ir rūpinosi organizaciniu savo 
stiprėjimu bei tautinių darbų derlium. Buvo pa
skelbti specialūs Lietuvių švietimo ir šeimos me
tai, tad ypatingas dėmesys buvo skiriamas lietu
viškam mūsų jaunimo ugdymui. Didžiuodamiesi 
galim konstatuoti, kad esam tautiškai ir valsty
biškai gyvi. Tai rodo paskiros ir sutelktinės mūsų 
švietimo, kultūros ir Lietuvos laisvinimo pastan
gos, vedančios mus Lietuvos keliu. Kalėdų švenčių 
ir Naujųjų 1970 Metų proga nuoširdžiai sveiki
name laisvosios išeivijos, prievartinės tremties ir 
okupuotosios Lietuvos lietuvius, visiems linkime 
asmeninės sėkmės ir tautinio solidarumo lietuvy
bės bei Lietuvių Tautos laisvės siekimuose

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VALDYBA

SVEIKINAME ŠV. KALĖDŲ

ir

NAUJU 1969 METŲ

proga gimines, draugus ir pažįstamus.

Linkime daug laimes ir džiaugsmo.

Ramanauskų šeima
Clevelande

šv. Motina su Kūdikėliu. Amerikiečių dailininko Willlam H, 
Bradley (1968-1962) kūrinys.

1969 m. gruodžio 24 d.

garsinės juostos perda
vė Algimantas Reivytis.

Sceną dekoravo dail. 
Paulius Jurkus. Cent
re — Vaižganto didžiulis 
portretas, šalia jo Vytau
to Didžiojo bažnyčia, ku
rioje kun. Tumas 13 m. 
rektoriavo ir ištrauka iš 
testamento:

"Lietuvą ir lietuvius 
mylėjau bet sentimentus 
iškalbėjau savo raštuo
se".

Taip buvo prisimintas 
ir pagerbtas didysis sve- 
dasiškis Tumas - Vaiž
gantas New Yorke. Pa
gerbtas toli nuo Lietu
vos, toli nuo jo kapo bet 
giliu artimumu daugelio 
širdims. (ds)
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TAUTOS BRANGENYBES
Kūrybinga lietuvių 

tauta, per ilgus šimtme
čius, yra sukrovusi ne
įkainuojamą lobį, kurį 
turime branginti ir puo
selėti, kaip aukščiausią 
vertybę — tai mūsų tra
dicijos ir papročiai.

Papročiai ir tradici
jos yra lyg ir nerašytas 
tautos testamentas, ku
ris paveldėtas iš praei
ties ir perduodamas at
einančioms kartoms. Sa
vo esmėje jie reiškiasi, 
kaip savotiškas pasto
vumo pagrindas, ant ku- 
-rio statoma visos tautos 
stiprybė ir išlikimas. 
Juo tasai pagrindas bus 
tvirtesnis, juo ilgiau iš
silaikys ir ant jo pasta
tytas tautos rūmas.

Tradicijų ir papročių 
įtaka tautų gyvenime yra 
labai svarbi ir labai 
reikšminga, ką įrodo žy
dų tautos pavyzdys. Jei 
žydų išblaškyta tauta iš
liko neišnykusi per 2000 
metų, tai tik dėka to, kad 
jie griežtai laikėsi savo 
tikybinių tradicijų ir tau
tinių papročių, kurie ir 
sudarė jų, kaip tautos iš
likimo galimybę.

Šiuo metu mūsų tauta 
taip pat yra atsidūrusi 
išnykimo ar išlikimo ke
lyje. Iš vienos pusės, 
Laisvos Lietuvos paver
gėjai priespaudos ir jė
gos būdu stengiasi pa
laužti mūsų tautos dva
sinį atsparumą ir iš
braukti ją iš pasaulio 
tautų sąrašo. Gi iš ant
ros pusės, išblaškytos 
lietuvių tautos dalis gy
venanti nors ir sveti
muose kraštuose, bet 
laisvėje ir pertekliuje, 
labai dažnai užsidengia 
materialinių gėrybių 
skraiste, pamiršta savo 
pareigas tautai, pamirš- 
ta mūsų gražiąsias tra
dicijas ir papročius,ku
ri e turi gyvybinės įtakos 
tautos išlikimui.

Lietuvių papročiai yra 
tokie gražūs, tokie gau
sūs ir tokie prasmingi. 
Kitos tautos jais gėrisi 
ir juos kopijuoja, o mes 
jų net nematome. Jau

IZABELĖ JONAITIENĖ 

pats aukščiausias laikas 
mums patiems susipras
ti ir įvertinti tas bran
genybes, kurias taip rū
pestingai sukūrė mūsų 
tauta ir išlaikė iki šių 
dienų. Pats aukščiausias 
laikas suaktyvinti jų ug
dymą ir perdavimą jau
najai kartai.

Svarbiausias tradici
jų ir papročių išlaikymo 
faktorius yra šeima. Ypa
tingai šeimoje esanti mo
teris, kurios rankose ir 
priežiūroje ugdomas nau 
jas žmogus. Papročiai, 
įdiegti vaikystėje ir tę
siami jaunystėje, palie
ka žmoguje neišdildo
mus pėdsakus visą jo gy 
venimą — nes ką jaunas 
pasėsi, tą senas piausi.

Antra taip pat labai 
svarbi papročių ugdymo 
institucija yra organiza
cija, kurios įtaka jaunam 
žmogui yra taip pat labai 
didelė.

Jei šeima ir organiza 
cija prisiverstų susimąs 
tyti ir pagalvoti apie tra 
dicijų ir papročių svar
bą išeivių gyvenime, 
apie tas neįkainuojamas 
vertybes, kurias tauta 
įgauna jų įtakoje, mes 
padarytume didelį žings - 
nį pirmyn lietuvių tautos 
išlikimo kovoje. Tik šiuo 
keliu eidami, parodysi
me pasauliui, kad lietu
vių tauta turi savo kultu 
rinį veidą, kad ji tauti
niu pobūdžiu ir lietuviš
ka dvasia yra skirtinga 
nuo kitų tautų ir kaip to
kia turi teisę gyventi.

Artėja Kalėdos, o kar
tu su jomis ir mūsų gra
žusis paprotys Kūčios. 
Tad šiuo kartu tą giliai 
prasmingą mūsų paprotį 
norėčiau truputį plačiau 
paliesti.

Kūčių paprotį turi la
bai mažas katalikiškų 
tautų skaičius. Tos tau
tos, kurios jo neturi,la
bai apgailestauja jo netu 
rėjimą.

Kūčiomis vadinama 
diena prieš Kalėdas ir 

tą vakarą valgoma vaka
rienė. Kūčių vakarienės 
prasmė yra labai įvai
ri. Visų pirma, tai už- 
gimstančio Kristaus lau
kimo šventė, antra — 
taikos ir vienybės puo
ta, kada vieni kitiems 
atleidžiame, kada nuošir
džiai linkime vieni ki
tiems tik gero; trečia, 
tai paslapčių vakaras są
ryšyje su šventos nak
ties paslaptingumu. To
dėl ši vakarienė, savo 
mistiška nuotaika ir sa
vo giliu prasmingumu tu 
ri skirtis nuo kitų ruo
šiamų puotų.

Ant Kūčių stalo deda
mas šienas, kuris pri
mena žaliuojančių pievų 
grožį ir Kristaus gimi
mą ant šieno. Stalas 
su šienu uždengiamas 
balta staltiese, lygkokiu 
nekaltumo ir paslapties 
šydu. Kūčių puotai deda
ma ant stalo 12 valgių, 
kaip ženklas paskutinės 
Kristaus vakarienės su 
12 apaštalų. Ant Kūčių 
stalo paplotėliai yra pas
kutinės vakarienės sim
bolis. Taip pat dedama 
obuolys supiaustytas į 
tiek dalių, kiek yra prie 
stalo asmenų. Obuolys, 
kaip rojaus vaisius, pri
menąs pirmąją nuodėmę 
ir jo padalinimas, kaip 
glaudus venybės simbo
lis visų prie Kūčių stalo 
esančių asmenų. Kūčių 
valgiai pagaminti iš sil
kių ir žuvų primena žve 
jų-apaštalų valgį. Šliži- 
kai su aguonų pienu turi 
tą pačią prasmę, kaip ir 
paplotėliai. Ant Kūčių 
stalo yra dedama dar se
kantys valgiai: įvairios 
mišrainės (vinigretai), 
kopūstai raudoni ir rau 
ginti, spanguolių kisie
lius, grybai ir kompotas. 
Seniau virdavo kisielių 
iš avižinių miltų, nes 
tuo žiemos metu Lietu
voje spanguolių nebuvo.

Kūčių vakarienė pra
dedama malda, kuri kal
bama visiems sustojus 
apie stalą. Tada dalina
masi paplotėliais prade
dant tėvais, su visais 

prie stalo esančiais as
menimis. Dalinantis pa
plotėliais kartu pareiš
kiame vienas kitam linkė
jimus. Po to susėda prie 
stalo ir valgomi Kūčių 
valgiai pradedant obuo
liu.

Paprotys sako, kad rei
kia paragauti visų ant 
stalo esančių valgių, nes 
jei ką nors paliksi nepa
ragavęs, tai ateinančiais 
metais laimė keliauda
ma per pasaulį aplenks 
tave, kaip tu aplenkei Kū
čių valgį. Kūčių vakarie
nė taip pat baigiama 
malda. Kai kur yra gie
damos po vakarienei Ka 
ledinės giesmės.

Kadangi Kūčios yra pa
slapčių vakaras, tai po 
vakarienės yra daroma 
įvairūs ateities spėji
mai, norint sužinoti gy
venimo ilgį, ateinan
čių metų sėkmę, jau
nimas apie vedybas ir 
t.t. Traukiama iš po stal
tiesės šienas, norint su
žinoti koks bus gyveni
mas: ilgas, trumpas ar 
nesėkmių sulankstytas-.

Po vakarienės užde
gama ant eglutės esan
čias žvakeles. Kai kur 
žvakelės uždegamos sė' 
dant prie stalo. Eglutė 
yra amžino žalumo sim
bolis ir dangaus vilties 
ženklas. Žvakutės ant 
eglutės reiškia dangaus 
šviesą ir po eglute sūdė -

zd-----------------------------------
širdingai sveikiname visus kole- 

gas-es Šv. Kalėdų ir Naujųjų I 970 Me
tų proga ir linkime giedrios nuotaikos 
bei sėkmės ir ištvermės Pro Patria ke
lyje.

L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA 
VYR. VALDYBA

Algis Modestas,
Dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
Bronius Kasakaitis, 
Liucija Virpšaitė-Hofmanienė, 
Jonas Valkiūnas

GRAŽI JAUNIMO
DOVANA

Praėjusią vasarą vie
nas kitas girdėjome,kad 
plačiau negu Chicagoje 
pažįstamas ir per dau
giau nei dešimtį metųpa- 
garsėjęs LST Korp! Neo 
-Lithuania orkestras, va
dovaujamas Algio Modes
to, įtemptai dirba, ruoš
damasis išleisti naują 
pramoginės muzikos al
bumą. Pirmoji to orkest
ro plokštelė "Grojame 
jums" plačiai buvo pa- 

tos dovanos primena dva
sines dovanas, kurias at 
nešė žmonijai užgimęs 
Kristus.

Baigdama šį trumpą 
straipsnelį linkiu, kad 
neliktų nė vienos lietu
viškos šeimos ir nė vie
no lietuvio, kuris neda
lyvautų šiais metais to
je gražioje mūsų Kūčių 
šventėje. Taip pat linkiu 
kad lietuvišios šeimos 
ir organizacijos rimtai 
pasvarstytų tradicijų ir 
papročių išlaikymo svar
bą mūsų tautos ateičiai, 
ir atkreiptų tinkamą dė - 
mes į į jų ugdymą, puo
selėjimą ir perdavimą 
jaunajai kartai. 

sklidusi ir jau gerokai 
nusigrojo per ilgus me
tus. Taigi jos pratęsi
mas ir papildymas nau
jais dalykais buvo dažno 
tos muzikos mėgėjo lau
kiamas.

Prieš gerą savaitę Dir
voje pasirodė praneši
mas, kad noelituanų or
kestro naujoji pramogi
nės muzikos plokštelė, 
tikriau sakant dviejų 
plokštelių albumas,sko
ningai paruoštame aplan
ke, jau prieinama įsigy
ti jos laukiantiems,gau
nama Dirvoje ir pas visą 
eilę prekybininkų bei 
Korp! Neo-Lithuania at
stovų įvairiose vietose. 
Albumas išleistas pačiu 
laiku, nes niekada nauja 
pramoginė muzika, be
sipinanti su lietuviškų 
žodžių įdainavimu, ne
bus labiau pageidauja
ma, kaip pakilios šven
čių nuotaikos metu.

Albumas pavadintas 
Vivat Academia. Pats pa 
vadinimas tikina, jog tai 
mūsų jaunųjų darbas ir 
jų pasireiškimas. Pradė
jęs groti su malonumu iš 
klausai visus albuman 
įgrotus dalykus, keletą 
originalių dainų ir daugu
mą šokių, kurių groji
mas užtrunka ištisą va
landą su trupučiu. Melo
dija keičia melodiją, vie
noks ritmas kaitaliojasi 
su kitokiu. Moderniai di
sonansinis sąskambis, 
prie kurio jau baigia pri
prasti klausa,labai san
tūrus. Protarpiais jis vi
siškai dingsta ir užlei
džia vietą širdį palie
čiančiam švelnumui, ku
rį mielai išgyvename, be 
siklausydami tango rit
mu nuskambančias sen
timentalias dainas.

Albumo negirdėju
siam, be abejo, kils klau
simas, ką neolituanų or
kestras pateikė mums 
šiuo naujuoju albumu? 
Atsakymas būtų labai

(Nukelta į 6 psl.)
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PULGIS ANDRIUŠIS

Neberandam Adomo
-------------- Kūčių vaizdelis ----------------

Verpetu besisukdama po pirkią, motina vis su
randa laiko ką papaskoti apie Adomą. Nekokia jo 
istorija, vienos tiktai nelaimės, kai angelas jįlieps- 
niniu kardu išvietino anapus rojaus vartų. Nei sto
go viršum galvos, nei minkštų patalų po šonais, 
eina laukais ir verkia.

Susidėję kojas po savim ant plataus suolo, 
baimingai pažvelgdavom į sniego klostėmis pri
mūrytą kluoriieną, vėjo lankstomus juodus vyšnyno 
stagarus, pašiauštas, žemai skrendančias varnas. 
Už vyšnyno prasideda laukas. Ne kas dabar Ado
mėliui bastytis už vyšnyno. O kad jis tikrai toj pu
sėj, mes nė kiek neabejojam, nes nuo vyšnyno ke
lias varsnas paklampojus, yra Sirvydžių samanykš- 
čius, kur visa apylinkė eina pasirinkti spanguolių.

— Mom, o kur gi Adomas prasivirdavo spal
genų kisieliaus, įsiprašydavo į kieno namus? — 
prašome motiną išsklaidyti neaiškumus.

— Jūs ir vėl tą pačią! — lyg pykterėjus sako 
mama. — Jeigu jau vieną kartą išvarytas tai ir iš
varytas, valgydavo nevirtas spalgenas, atkapotas iš 
po ledo.

Kai mama aiškina, atrodo, viskas lyg suverta. 
Va, džiovintų grybų krepšelis, pačių geriausių iš 
Padeksnių beržyno baravykų, Adomui leista visur 
po laukus vaikščioti, prisigrybavo, saulėj išsidžio
vino. Aniuolas taip pat nedraudė pasižuvauti, pra- 
sikirtus ledą ežere ar upėj, jeigu tingėjo po ledu 
krapštytis, galėjo pavasarį su bučium pasigauti 
aukšlių ir jų prisidžiovinti Kūčioms, kaip ir mūsų 
mama. Dėl visokių šaknelių, dėl miežių nebuvo jo

kių abejonių, tai taip pat laukuose lengvai suran
dami skanskoniai, bet tuoj užkliūdavom dėl džiovin
tų obuolių virtinės.

— Tai kur Adomas gaudavo obuolių, ateidavo į 
kieno sodą ir pasikrėsdavo? — seilę varvindami 
klausdavom motiną, kai ji virdavo kompotą.

— Tai gi aš jums kiek kartų sakiau, — nuduo
da piktą motina, — kad kai Adomas buvo išvarytas, 
dar nebuvo nei sodų nei žmonių nei obuolių.

— E,ė, tai kur gi Adomas gavo obuolių, mom, 
— klausiam, pagaliau, sugavę mamą neteisybę sa
kant.

— Anas laukinius valgė — atsigriebia pasku
tinę akimirką mama.

Tiek kvapų, tiek naujienų pirkioje, tiktai ret
karčiais akis atplėšdavom nuo marškonėm aptiestų 
indų ir patikrindavom pro langą, kas dedasi ore, 
kaip viens kitam už gerklės stveriasi išalkę žvirb
liai, iš kaminų visur skubiai šauna dūmodrignelės, 
netoli pakildamos, tuojau speigo užšaldomos. Pur
to juodus vyšnyno stagarus gailus žiemys. Vis ne
išeina iš galvos Adomas. Mes čia visi prikūrentoj 
pirkioj, o anas slampinėja galilaukėse; jei taip 
mums būtų, mes Dievui nusigręžus, įšoktum dar- 
žinėn ir ten apšiltum sulindę šienan. Arba palauk
tum padaržėse, kol sutems ir Dievas nematys, ir, 
ops', per daržinės vartus, galvojam vėl pamiršę, 
kad Adomo laikais nebuvo daržinių, buvo tik lauki
nės obelys, suledėjusios spanguolės, po ežero ledu 
plaukiojo kūčinės žuvys su baltomis akimis, va, 
kaip šitos, kur dabar motina išdarinėja.

Mums viskas buvo. Motinos sakymus, kadkaž- 
kuomet kažko nebuvo, mes viena ausimi teklausy- 
davom. Tą vakarą ties klojimu girgždėjo Adomo 
žingsniai. ***

Gyvenimas Kaune apardė Adomo pasaką. Aus
tralijoje — visiškai, nesikeliamai sugriovė. Prieš 
pat Kalėdas nusirpsta braškės, vyšnios, slyvos,nu
noksta agurkai, ima rodytis pirmieji pomidorai. 
Ūkininkai doroja nuo laukų auksinius kviečius. 

Smaugiančiai spalvingos gėlės, marinančiai gra
žūs žyduoliai medžiai, žiedai kaip kepurės, visas 
glėbys vieno žiedo. Ir viršum visko piktybinė sau
lė, varanti iš proto, traukianti iš žemės kas gra
žiausia, kas kvapiausia, kas skaniausia ne dieno
mis, savaitėmis bet valandomis ir minutėmis. 
Nebežino ką bedaryti apie Kalėdas australinės, 
vienos iš darbščiausių pasaulyje, bitės, gatavos 
dirbti visą parą be atvangos, nes tiek medaus žie
duose nenueina šuniui ant uodegos .vargšės bitės,ku
rios visai nepažįsta, kas tai yra žiemojimas, dir
ba kiaurus metus, nėra tokio sezono čionai kad kas 
nors nežydėtų. Tačiau tokių žydėjimo orgijų kaip Ka
lėdų sezone kitais metų laikais nėra. Džakaran- 
dos, vistarijos, poinsetijos, hidrangejos, na, ir mū
sų rožės, petunijos, gvazdikai, nasturtai.

Tautietės, ištikimosios penelopejos mūsų odi
sėjoje pradžioje stengėsi papunkčiui atgaminti Kū
čių pasaką svo vaikams naujame krašte. Net iš 
skardinių dėžučių, importuotas iš Švedijos spanguo
les bandė suvirinti į kisielių. Ir silkės, ir parpe- 
liai, ir aguonų pienas 100 laipsnių karštyje po ke
lių valandų apgiždavo, šaldytuvan ne viskas sutilp
davo, susėdus prie stalo, imdavo prakaituoti pažas
čiai. Ar išaiškinsi mieliems vaikučiams, kad da
bar už lango vargšas Adomas varvina seilę, neturė
damas ko užkąsti, visas tirtėdamas nuo šalčio, ty
kodamas kur po stogu sušilti kojų?

Priešingai, mūsų tautietės šeimininkės susi
daro kelių šeimų kompaniją ir Kalėdoms išvažiuoja 
į laukus, idant išvengtų šutros virtuvėje,praleidžia 
šventes kaip ir mūsų gerasis Adomėlis, toli nuo na
mų rojaus.

Kitos šeimos bando išsigelbėti iš Kūčių pasakos 
lietuvių namuose, kur pragariniame karštyje susi- 
kimšę prie stalo bendromis jėgomis mėgina atgauti 
Kūčių nuotaiką. Gieda giesmes, užsuka plokšteles, 
bet po aguonų pieno, žiūri, ko jie Čia į tą salę susi
rinko?

Motina nebeturi ko pasakyti, kam mes čia susi
rinkom.
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Tai studentų paruoštas stereo dviejų plokštelių šo
kių muzikos albumas... čia jauni grojo, jauni dainavo, 
jauni žodžius sukūrė. Nebuvo jie nei profesionalai, nei 
solistai, todėl reikėjo įdėti daug kruopštaus darbo ir daug 
valandų, skirtų, jaunystei, paaukoti beruošiant šį albumą. 
Nepariiirštant dar to, kad dabartiniai aplinkos vėjai, stu
mia jaunimą iš vėžių. Bet jeigu įdainuoti žodžiai pašauks 
mūs, tai ir bus gražiausia jaunimo dovana mums vi
siems ... Tad ir priimkime tą dovaną nuoširdžiai ir su 
meile saviems ...

Albumo kaina $8.50.

GRAŽI JAUNIMO DOVANA A

PLOKŠTELĖS GAUNAMOS PAS PLATINTOJUS:

Chicagoje:
Karvelio krautuvėje, 2501 W. 71 St. 
Gradinsko krautuvėje, 2512 W. 47 St. 
Brazdžionio krautuvėje, 2646 W. 71 St. 
Marųuette Delicatessen, 2553 W. 71 St. 
Feliksas Daukus, 7159 Maplewood Avė. 
Endzelis, 3240 So. Halsted

Clevelande
Dirvoje, 6907 Superior Avė. 
Baltic Delicatessen, 677 E. 185 St.

Bostone
Baltic Florist, 502 E. Broadway 

Lendraitis Leonas, 450 E. 7 St.
New Yorke

Jack Stukas, 1016 Schliefer Rd., Hillside, N. J. 
Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y.

Toronte
J. R. Simanavičius, 175 Parkside Dr.

Detroite
J. Gaižutis, 571 Grixdale

(Atkelta iš 5 psl.) 
paprastas: pasiklausy
kite ir įsitikinsite. Iš tik
rųjų. jį ruošdami mūsiš
kiai jaunieji patys grojo, 
žodžius kūrė, dainavo ir, 
nebūdami nei solistai nei 
profesionalai, nuošir
džiai pateikė mums dvi
dešimt keturis populia
riausius dalykus, kurių 
dauguma šiandien skam
ba visame pasaulyje, ly
dimi įdainavimų įvairių 
įvairiausiomis kalbo
mis. Dabar tie populia
rūs lengvosios muzikos 
dalykai, neolituanų dė
ka, skambės jau ir lie
tuviškai. Juos girdėsi
me per radiją, jų klau
sysimės privačiuose po
būviuose ir jaunimo va
karojimuose. O būtų dar 
geriau, jeigu lapelis su 
atspausdintais lietuviš
kais žodžiais būtų su
skubta paruošti kartu su 
albumu.

Maloniausia tačiau 
tai, kad nuskambėjus pa
skutiniam dalykui lieki 
įtikintas, jog neolitua- 
nai jaučia šio meto nuo
taikas ir, gyvendami šių 
laikų dvasia, vis dėlto 
pasilieka ištikimi savo 
ir tėvų gimtosios žemės 
š auks mui. T as nenu- 
trūkstantis dvasinis ry
šys, radęs progą net jau 
tarptautiniais pramogos 
gabaliukais tapusias me
lodijas lietuviškai nu
spalvinti, daugiau negu 
kas kita leidžia pasi
džiaugti, kad vis dėlto au
ga gražus jaunimas. To

kiam jaunimui bus, be 
abejonės, nesvetimas ir 
lietuviškas galvojimas.

Galutinėje išvadoje no
rėtųsi palinkėti, kad Vi- 
vat Academia albumas 
rastų tokį pat nuoširdų 
ir šiltą visuomenės pri
tarimą ir įvertinimą, su 
kokiu jo paruošėjai sten
gėsi jį tai plačiajai lie
tuviškai visuomenei pa
teikti. Ir tai bus bene 
geriausias atpildas 
jiems, o kartu ir šventi
nė dovana saviesiems.

(d)

Zi

KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ pro-

ga širdingiausiai sveikiname visus mie

lus lietuvius.

Edmundas Mazys 
Alice Mazienė 

Anaheim, California

I
Sveikiname mūsų gausius klijentus, kurie siunčia per mū

sų firmą

AUTOMOBILIUS, ŠALDYTUVUS

ir kitas įvairias dovanas,

su

NAUJAISIAIS METAIS

ir linkime jiems sveikatos, laimės ir sėkmės.

PODAROGIFTS, INC
220 Park Avenue South New York, N. Y. 10003

Tel.: 212 -228-9547

KRAUTUVĖS ATIDAROS PENKTADIENI MIESTE 9 VAL. RYTO IKI 9 VAL. VAKARO. — SKYRIUOSE 
9 VL. RYTO IKI 9:30 V. VAKARO. MES DUODAME IR KEIČIAME EAGLE STAMPS

M AY’S budget stdres
DOVVNSTAIRS

A

LINKSMŲ KALĖDŲ

IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

PROGA

SVEIKINAME GAUSIUS MŪSŲ KLIJENTUS 

IR LINKIME GERIAUSIOS 

SĖKMĖS.

PACKAGE EXPRESS AND 
TRAVEL AGENCY, INC.

1776 Broadway, New York, N. Y.

MES NUPIRKOME IŠTISĄ SANDELIO SIUNTĄ MODERNIŲ 
IŠEIGINIŲ BATU IŠ GARSAUS PIHSGURGHO DATŲ GAMINT010

Dabartiniai rudens ir nauji pavasario stiliai, priedu pasirinkimas išbaigimo mūsų
pačių žinomų markių. Būkit anksti geresniam išsirinkimui.

• Lako • Pumps • Juodi
• Odos • Up Front Patterns • Rudi
• Aukštų kulnų • Brogues • Smėlio
• Vidutinių kulnų • Straps • Mėlyni
• žemų kulnų • Ir daug kitų • Pilki grupėje

Batai, batai ir dar kartą batai pagrįsti mados sąskaita rudens ir pavasario stiliais. Virš 
4,000 porų išsirinkimui! Dydžiai 5-10 AA iki B pločio grupėje. May’s Budget Store 
Women’s Shoes visose 7 krautuvėse.
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L. .
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
IŠSKRIDO I 

KALIFORNIJĄ

K. S. Karpius Kalėdoms 
išvyko į Coronado, Kalifor
nijoje, pas savo seserį ir 
jos sūnaus šeimą.

Naujų metų sutikimui 
dalyvaus Los Angeles lietu
vių rengiamame baliuje.

Ta proga vežasi parodyti 
Los Angeles lietuviams 
Prezidento Smetonos Cleve
lande paskutiniųjų dienų ir 
jo laidotuvių filmus, taipgi 
Lietuvių Kultūrinio Darže
lio filmą, kurie bus rodomi 
Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos salėje sausio 11 d., 
sekmadienį, tuoj po pamal
dų.

UNIVERSITETO 
ĮKURTUVĖS

Baigus statyti ir įrengti 
didžiulius pastatus Cleve
land Statė University, Eu
clid Avenue ir East 24 gat
vė, gruodžio 17 dieną įvyko 
iškilmingos įkurtuvės. Pro
grama tęsėsi nuo 11 vai. 
dienos iki 7 vai. vakare. De
dikavimą atliko Ohio guber
natorius Rhodes.

Šią mokslo įstaigą, pra
dėjusią veikti laikinuose pa
statuose prieš keletą metų, 
lanko kęliasdešimts lietuvių 
studentų.

Kiti universitetai Cleve
lande yra: Case Western 
Reserve ir John Carroll, ku
riuose taip pat studijuoja 
daug lietuvių.

• Dr. Algis Matulionis, 
gyv. Clevelande, išlaikė mo
terų ligų specialybės egza
minus.

• LSS Clevelando skyrius 
gruodžio 12 d. susirinkime 
išrinko naują valdybą: 
pirm. Julius Stankus, vice
pirm. Živilė Neimanaitė, 
sekr. Dalia Martutė, ižd. 
Petras Matulevičius ir na
rė Roma Jesanavičiūtė.

ZJ
Lietuvių Studentų Sąjungos Cleve

lando skyrius sveikina visus Kalėdų 

švenčių ir Naujųjų Metų proga.

8120 Sowinski Avė.

LINKSMŲ KALĖDŲ!
Visiems mūsų kepyklos klijentams, perkantiems mūsų 

skanią duoną ir pyragus, o taip pat visiems Clevelando ir apy
linkių lietuviams, geriausius Šv. Kalėdų sveikinimus ir 1970 
metų linkėjimus siunčia

REINECKER’S 
BAKERY

RICHARD ir MAGDALENA REINECKER, savininkai
i

Clevelandiečiai lietuviai studentai kandidatuoją J Lietuvių Studen
tu Sąjungos valdybą. Prieky Vytenis Gatautis. Už jo sėdi iš kairės: 
Giedrius Lazdinls, Teresė Idzelytė, Teresė Neimanaitė, Antanas 
Kalvaitis.

SIŪLOMAS KANDIDATŲ 
SĄSTATAS Į LIETUVIŲ 
STUDENTU SĄJUNGOS 

CENTRO VALDYBĄ

Antanas Kalvaitis — pir
mininku. Gimė 1947 m. bir
želio 8 d. Studijuoja biolo
giją Cleveland Statė Uni
versitete. Priklauso Ohio 
Society of Radiologers. Yra 
buvęs Clevelando Neo-Li
thuania valdybos narys ir 
Clevelando LSS skyriaus 
pirmininkas. Priklauso žai
bo slidinėjimo klubui ir 
PLBS Clevelando jaunimo 
sekcijai. Talki n i n k a u j a 
Grandinėlės orkestre ir taip 
pat yra organizavęs ir gro
jąs savo orkestre.

Teresė Neimanaitė — vi
cepirm. Gimė 1946 m. ba
landžio 26 d. Studijuoja is
toriją John Carroll Univer
sitete. Yra dirbusi Stud. 
Ateitininkų draugovės ir 
Clevelando LSS valdybose. 
Yra buvus John Carroll U. 
IVomens Glee Club pirmi
ninke. Mokino tautinius šo
kius Valančiaus Lituanisti
nėj Mokykloje ir buvusi 
Čiurlionio Ansamblio ilga
metė narė. Yra Clevelando 
LB I apylinkės jaunimo at
stovė ir PLBS Clevelando 
jaunimo sekcijos narė.

Teresė Idzelvtė — I sekr. 
Gimė 1946 m. rugsėjo 5 d. 

1968 m. baigė Art Educa- 
tion studijas Case-Western 
Reserve Universitete, šiuo 
metu yra meno programos 
koordinatorė East Cleve
land pradžios mokyklose ir 
toliAu tęsia studijas Cleve
land Institute of Art. Yra 
dirbusi Stud. Ateitininkų 
draugovės ir Cleveland LSS 
skyriaus valdybose. Yra bu
vusi Grandinėlės ir Čiurlio
nio ansamblio nare. Pri
klauso Korp! Giedrai, PLB 
jaunimo sekcijai ir yra jau
nučiu Ateitininku globėja.

Marytė Gruzdytė — II 
sekr. Gimė 1950 m. gegu
žės 5 d. Antrus metus lanko 
Cuyahoga Community Col
lege, studijuoja anglų kalbą 
ir yra prancūzų kalbos asi
stentė. Priklauso Clevelan
do LSS skyriui, Akademi- 
kėm skautėm ir PLB jau
nimo sekcijai.

Giedrius Lazdinis — iždi
ninkas. Gimė 1948 m. vasa
rio 2 d. Yra baigęs Cuyaho
ga Community College ir 
dabar studijuoja Business 
A d m i n istration Manage- 
ment Cleveland Statė Uni
versitete. Priklauso Society 
for the Advancement of 
Management (SAM) ir Sig
ma Tau Alpha. Yra Cleve
lando Korp! Vytis vicepirm. 
ir buvęs Clevelando LSS 
Valdybos narys. Yra buvęs 
Grandinėlės šokėjas ir Pi
lėno tunto draugininko pa
vaduotojas. Priklauso PLB 
jaunimo sekcijai.

Vytenis Gatautis — na
rys. Gimė 1946 m. rugpiū
čio 26 d. Studijuoja chemi
ją Cleveland Statė Univer
sitete. Priklauso American 
Society, Korp! Vytis, Vaidi
los Teatrui ir PLB Cleve
lando jaunimo sekcijai. Yra 
buvęs vilkiuku drauginin
kas ir Clevelando LSS sky-

EX 1-5610

Linksmi! Šv. Kalėdų ir laimingų 1970 Metų!

SUPERIOR 
SAVI N G S

AND LOAN ASSOCIATION

THREE CONVENIENT LOCATIONS

798 EAST 185th STREET 6712 SUPERIOR AVENUE
Telephone 481-8552 Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

riaus narys valdybos.
Ramunė širvaitytė — na

rė. Gimė 1946 m. birželio 7. 
Baigė Cuyahoga Communi
ty College registruotos nur- 
sės laipsniu, šiuo metu stu- 
dijoja psichologiją Baldwin 
Wallace Universitete ir dir
ba University Hospitals. 
Yra baigus lituanistinę mo
kyklą ir dirbus Stud. Atei
tininkų draugovės valdybo
je. Priklauso Korp! Giedra 
ir Clevelando LSS skyriui.
CLEVELANDO LSS C. V. 
KANDIDATŲ SIŪLOMAS 
PLANAS 1970-71 METŲ 

VEIKLAI

1. Suruošti skyrių atsto
vų pasitarimą pradžioje 
metų. Atgyvinti LSS skyrių 
veiklą.

2. Palaikyti artimą ryšį 
tarp skyrių ir Centro Val
dybos. Išleisti informacinį 
biuletenį šešis sykius me
tuose.

3. Išspausdinti ir išsiųsti 
LSS narių korteles visiems 
užsimokėjusiems nario mo
kestį.

4. Padėti planuoti ir įvyk
dyti Jaunimo Kongresą.

5. Išplatinti likusį Met
raštį ir išleisti naują 1970 
metais.

6. Užmegzti ryšius su 
esančiomis egzilų studentų 
organizacijomis.

7. Suruošti papiginta kai
na ekskursiją į Europą. 
(Vasara — 1970).

8. Planuoti ir suruošti 
akademiniai stiprų ir stu
dentiškai linksmą LSS su
važiavimą Clevelande 1970 
m. lapkričio mėn.

• Pranešame gerb. klijen
tams, kad Globė Parcel 
Service, Ine. Clevelando 
skyrius bus uždarytas nuo 
gruodžio mėn. 24 d. iki sau
sio mėn. 6 d. 787 E. 185 St.. 
Cleveland. Ohio 44119. Tel. 
486-1836.

GERA PROGA

Prie pat Nauj. parapijos 
parduodamas 9 metų senu
mo, 6 šeimų, plytinis apar
tamentas. Gerame stovyje. 
6 garažai. Prieinama kaina.

EAST SHORE REALTY 
Juozas Mikonis — Realtor 
780 East 185 St. 481-6900

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

PARDUODAMAS NAMAS
Naujosios parapijos rajo

ne, prie East 185 gatvės. 
Šeši puikūs kambariai.

George Knaus, Broker 
481-9300

(99.102)

zd ■ "
Savo bičiuliams ir klijentams, bei 

visiems Clevelando lietuviams linkiu 

Kalėdų švenčių didžio džiaugsmo, o 

Naujais 1 970 Metais visokeriopos sėk

mės ir laimės.

STASYS ASTRAUSKAS

BALTIC DELICATESSEN
PREKYBOS SAVININKAS

677 East 185 Street 481 5314

Z

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1970 Metų 

proga savo visus klijentus, gimines, bi

čiulius ir visus Clevelando bei apylin

kių lietuvius sveikina

JUOZAS MIKONIS — Realtor
EAST SHORE REALTY

780 East 185 Street IV 1-6900

AVALON GULF SERVICE
Former location ”VIC’S GULF SERVICE” 

Across from St. George’s CHURCH, Superior Avė.

N0W at EUCLID NEAR GREEN RD. 
18127 Euclid Avė. 531-9767

PLASTICS 
FOREMAN

Injection molding immedi- 
ate opening, excellent start
ing salary. fringe benefits.

DELTA 
1NDUSTR1ES, 

1NCORPORATED 
250 SEVILLE RD. 

WADSWORTH, OHIO 
216 — 335-2556

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

HELP WANTED

FACTORY WORKERS 
No experience necessary.

APPLY IN PERSON
VIKING CAULKING 

GUN CO.

4518 Lakeside Avė.
(96-2)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ATITAISYMAS

Praeitame Dirvos nume
ryje šioje vietoje aprašant 
simpoziumą ”Kur mes šian
dien stovime”, sakiny prieš 
antrą pastraipą "Tokiu bū
du prie tikrai nuoširdaus 
nuomonių pasidalinimo pri
eita ir ...”, iškrito žodis 
"nebuvo”, kas pakeitė sa
kinio prasmę. Turėjo būti: 
”Tokiu būdu prie tikrai nuo
širdaus nuomonių pasidali
nimo nebuvo prieita ir atei
ties simpoziumo rengėjams 
tai turėtų būti įspėjimu”.

• Liucija Sperauskienė, 
Dirvos skaitytoja ir rėmė
ja, užprenumeravo metams 
Dirvą, kaip kalėdinę dova
ną, savo sūnums: Algirdui 
Sperauskui, Flushing, N. Y. 
ir Tomui Sperauskui, Glen 
Cove, N. Y.

• Vytautui Gutauskui, 
IV Dainų šventės Repertu
aro ir Muzikinės komisijos 
nariui, pavesta tvarkyti 
Vaikų Chorų registravimą 
bei tų chorų aprūpinimą IV 
Dainų šventės Jungtinio 
Vaikų Choro repertuaru. 
Lituanistinių mokyklų dai
nų mokytojai prašomi tuo 
reikalu kreiptis į jį. prane
šant pageidaujamą reper
tuaro egzempliorių skaičių 
šiuo adresu: Vytautas Gu
tauskas, 7034 So. Fairfield 
Avė., Chicago, III. 60629. 
Telefonas (313) 776-3697.

DETROIT

IŠVYKA PAS JANUŠKIUS

L.ž.S. Detroito skyrius 
gruodžio 14 d. surengė iš
vyką į Kanadą pas Birutę 
ir Petrą Januškius. Birutė 
ir Petras Januškiai Wind- 
sore turi nusipirkę gražų 
"Cadilac Motelį” ir svečius 
gražiai priėmė ir pavaišino, 
šioje išvykoje dalyvavo 

A. A.

VALENTINUI BAUŽAI 
netikėtai mirus, Jo žmonai YOLANDAI, šeimos 
nariams ir giminėms sunkioje valandoje užuojau
tą reiškia

Detroito Lietuvių Respublikonų S-gos 
Valdyba

Taip nelauktai į amžinybę iškeliavus
A T A

VALENTINUI BAUŽAI
jo žmonai YOLANDAI, vaikučiams AUDRAI, NI- 
COLE ir LIANAI, tėveliams, broliui VYTUI, ir 
sesutei NIJOLEI ir visiems artimiesiems reiškia
me gilią užuojautą ir kartu liūdime

Dalia ir Jaunius Gilvydžiai 
Regina ir Mindaugas Gilvydžiai

A. t A.

DOMUI PENIKUI
staiga mirus, p. T. PENIKIENEI, sūnums GERI
MANTUI ir ROMUALDUI su šeimomis reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime

Dalia ir Jaunius Gilvydžiai

A. A.

Pik. PETRUI GENIUI
mirus, MARIJAI ir BRONIUI ARAMS, šeimai,

giminėms ir artimiesiems reiškiame užuojautą

Ramanauskų šeima
Clevelande

taip pat ir L. ž. S. Centro 
Valdybos nariai: Vytautas 
Alantas, Alfonsas Nakas, 
Vladas Selenis ir Vladas 
Mingėla. Išvykoje dalyvavo 
25 asmenys. Laikraštinin
kai ne tik gražiai laiką pra
leido, bet aptarė L.ž.S. De
troito sk. tolimesnės veik
los gaires, numatant su
ruošti Vaižganto paminėji
mą, antrą žurnalistų popie
tę ir pavasarį spaudos ba
lių. Vaišių metų buvo atlik
ta ir meninė programa, ku
rią atliko patys laikrašti
ninkai.

MIRĖ V. BAUŽA

Staigiai mirė Valantinas 
Bauža, 37 m., dviejų Fune
ral Home direktorius, tų 
namų reikalais išvykęs į 
Puerto Rico. Mirė gruodžio 
8 d. Palaidotas gruodžio 13 
d. iš Šv. Antano bažnyčios 
sepulchre kapinėse. Paliko 
žmoną Jolantą ir 3 mažas 
dukteris.

• Naujų Metų sutikimui 
kruopščiai ruošiasi Lietuvių 
Namų Draugija ir Dariaus 
ir Girėno klubas. Gros Mi- 
chel orkestras. Vyriausioji 
šeimininkė bus šiurkienė. 
Pradžia 8-9 vai. vakare. 
Vietų nedaug, tad norintie
ji dalyvauti turi tuojau jas 
užsisakyti Dariaus ir Girė
no klube arba pas L. N. 
Draugijos valdybos narius. 
Kitas Naujų Metų sutiki
mas ruošiamas Lietuvių 
B e n d r u o menės Detroito 
apylinkės Merchy kolegijo
je.

• Jaunimo choras giedos
Kalėdų naktį gruodžio 24 d. 
12 vai. šv. Antano Bažny
čioje, vadovaujamas muz. 
Stasio Sližio, šv. Mišias lai
kys kun. VI. Stanevičius. 
Taip pat šis choras giedos 
šv. Antano bažnyčioje per 
10:30 vai. mišias gruodžio 
28 d. ir sausio 4 d. ir sau
sio 11 d. A. Grinius

Žemaitės draugovės draugininkė ps. Viktorija T. Norvaišienė skaito vėliavos šventinimo aktą. Kairė
je vėliavos krikštatėviai v.s. Darija Dragūnienė ir Henrikas Savickas, toliau skautų kapelionas, klebo
nas kun. Jurgis Degutis ir kiti svečiai. V. Gruzdžio nuotrauka

PHILADELPHIA

SKAUČIŲ IŠKILMĖS

Philadelphijos skautės ir 
skautai lapkričio 30 d. or
ganizuotai dalyvavo mišio
se Šv. Andriejaus bažnyčio
je. Po pamaldų į parapijos 
salę susirinko būrys lietu
viškos visuomenės. Salė 
gražiai papuošta ir stalai 
paruošti užkandžiams. Visi 
laukė prasidedant skautiš
kų iškilmių. Dauguma jau 
žinojo, kad Philadelphijos 
skautės įsigijo naują vėlia
vą. Tai istorinė diena Phi
ladelphijos skaučių gyveni
me. Neilgai trukus į salę 
iškilmingai, su daina įžy
giavo "žemaitės” skaučių 
draugovė. Draugininkė ps. 
Viktorija Norvaišienė įve
dė skautų svečius. Jų geras 
būrys buvo atvykęs iš kai-
myninių vietovių. Svečių 
tarpe buvo s. A. Bobelis — 
Atlanto Rajono vadas, s. L. 
Milukienė — Atlanto Ra
jono vadeivė, ps. J. Jan
kauskienė — New Yorko 
skaučių "Neringos” tunto 
tuntininkė, s. V. Kidolis — 
New Yorko skautų "Tauro” 
tunto tuntininkas, v, si. A. 
Meilutė — Elizabetho "Pa
langos” vietininkijos drau
gininkė, ps. B. Kidolienė — 
kuri pasiuvo Philadelphijos 
skaučių "žemaitės” drau
govei vėliavą. Taip pat sve
čių tarpe buvo ir pirmosios 
Lietuvoje skilties, įsisteigu
sios Vilniuje skautas Vac
lovas Viliūnas.

Sueigą pravedė "žemai
tės” draugovės adjutante v. 
s. Onutė Pliuškonienė. Išsi
rikiavus skautėms ir skau
tams buvo pašventinta "že
maitės” draugovės vėliava. 
Vėliavą šventino Philadel
phijos skautų kapelionas, 
klebonas kun. Jurgis Degu
tis. Vėliavos krikšto tėvai 
buvo v- s. Darija Dragunie- 
nė ir Henrikas Savickas.

Po vėliavos šventinimo 
krikštatėvis H. Savickas ta
rė trumpą žodį, o Atlanto 
Rajono vadeivė s. L. Milu
kienė sveikino skautes šių 
didžių iškilmių proga.

Po iškilmių sekė vaišės. 
Visiems pasistiprinus v. s. 
Virginija Majauskienė gra
žiai pravedė laužą. Skautiš
koms dainoms skambant 
akordeonu pritarė p. Stat- 
kūnas, o jaunos skautės 
prie laužo gražiai ir įdomiai 
paįvairino programą savo 
pasirodymais. Laužo pro
gramai besibaigiant įdomų 
žodį tarė s. A. Bobelis iškel
damas šių dienų jaunimo 
problemas. Iškilmės baigtos 
giesme "Ateina naktis”-. Po 
šių gražių skautiškų iškil
mių visi skirstėsi su džiaug
smu, kad Philadelphijoje 
auga ir tvirtėja lietuvių 
skautų organizacija (vg)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Žemaitės draugovės Lakštingalų skilties skautės išpildo progra
mą prie laužo. Kankliuoja Laima Surdėnaitė. Iš kairės: Rasa Ardy
tė, Alė Surdėnaitė, Ingrida Gudėnaitė ir Rėdą Ardytė.

V. Gruzdžio nuotrauka

BOSTON

NAUJA KULTŪROS 
KLUBO VALDYBA

L. B. Kultūros klubas ke
liolika metų Bostone buvo 
šviesos ir atgaivos židinys, 
vieną kartą per mėnesi ren
gęs paskaitas mokslo ir me
no klausimais Internaciona
linio Instituto patalpose. 
Nesusiprantimai kluban įsi
metė prieš porą metų, nuo
smukio ženkle praėjo 1968- 
69 m. sezonas, o dabartinis 
visai pradėjo irti. Tai ne
buvo "linksma naujiena” 
Bostono lietuviams, kurie 
iki šiol sugebėdavo darniai 
ir vieningai dirbti.

šiom dienom sudaryta 
nauja L. B. Kultūros klubo 
valdyba, kurios pirmasis 
parengimas įvyks 1970 me
tų sausio 24 d. Valdyba yra 
jauna ir, kaip atrodo, bus 
veikli ir energinga. Pirmi
ninko pareigas; ilgesnį lai
ką kalbintas, sutiko priimti 
inž. česl. M i c k ū n a s, 
vyras tolerantingas, Bosto
ne pasižymėjęs kaip suma
nus ir taktiškas visuomeni
nių bei kultūrinių parengi
mų organizatorius. Jo va- 
dovaujamon valdybon įeina 
česl. Aleksonienė, 
Aid. Navickienė, 
Skirma M a k a i t y t ė ir 
Myk. D r u n g a .

L. B. Kultūros klubo pa
rengimai, kaip ir anksčiau, 
bus rengiami Internaciona
linio Instituto namuose.

• Bostono skautai akade
mikai ruošiasi akademikų 
kalėdinei šventei, kuri įvyks 
šeštadienį, gruodžio 27 d., 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Klube, 368 W. Broad- 
uay. Programa, rūpestingai 
suplanuota, prasidės 3 vai. 
po pietų su iškilminga suei
ga ir spalvų įteikimu. Va
kare 8 vai. bus šokiai, gro
jant R & M Trio, skautų 
orkestrui iš Worcesterio.

Maloniai kviečia visus 
akademikus ir bendrai tą 
jaunimą, kuris nori smagiai 
praleisti švenčių laiką lietu
vių tarpe.

K. E RINGIS
CALIFORNIA SUPER 

SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir 1.1.
4824 So. CALIFORNIA AVĖ. 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9387

DRIVERS NEEDED

Train N0W to drive semi 
truck, local and over the 
road. You can earn over 
$4.00 per hour, after short 
training. For interview and 
application, call 216 — 842- 
5444, or write Safety Dept., 
Nationwide Systems, Ine. 
% Dohrn Terminai Build
ing, 3832 Ridge Rd., Cleve
land, Ohio 44144.

SVEIKINAME VISUS 
MŪSŲ GAUSIUS KLIJENTUS 

SU 
ŠVENTĖMIS

IR
NAUJAIS METAIS.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION 

COSMOS TRAVEL BUREAU, 
INC.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MAZEIKA&EVANS
6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDrHONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8601REpublic 7-8600

HELP WANTED MALĖ

ELECTRONICS 
TECHNICIANS

P r o d u c t development group re- 
quires an electronics technician. 
Applicants ahould have two-five 
years experience and demonatrated 
capabilities in digrital circuit layout, 
aasembly and debugging. Expe- 
rience related to analog or CCTV 
circuitry deairable. For intervievr 
call or write:

JOSEPH SPRING 
(313) 769-6400

ELECTRO-OPTICS CENTER 
RADIATION, INC.

P. O. BOX 1084 
ANN ARBOR, MICH. 48106

AN EQUAL OPPORTUNITY 
EMPLOYER

(100-3)

WANTED EXPERIENCED 
BEEF BONERS 

Federal inspected boning plant in 
country atmosphere of Grand Rapids
needs production bonera. Excellent 
incentive pay of $4.50 per cattle. 

ALSO
PICNIC BONERS

3.79 per hour. 
Steady work. Good fringe benefits. 

Call MR. BRAAM 
HERRUD CO.

2000 OAK 1NDUSTR1AL DR1VE 
GRAND RAPIDS, MICH. 

(93-102)

WANTED EXPERIENCED 
LATHE OPERATORS 

SMALL MILLS & SMALL DRILL 
PRESS OPERATORS

ALSO 
DRAFTSMEN 

LAYOUT MEN
Offering 9 paid holidays, paid Blue 
Cross, $4,000 life insurance, siek and 
accident benefits, liberal vacation 
plan.

SUTTER PRODUCTS CO.
407 HADLEY HOLLY, MICH.

(96-4)

MODEL MAKERS 
FOR R & D

Building of prototypes to 
engineer’s prints and 
sketehes. Salary position in 
engineering department. All 
salary, ringe benefits plūs 
overtime. Steady employ
ment.
Sparton Electronics 

Division 
2400 E. Ganson St. 
Jackson, Michigan 

Phone collect 517-784-9131
An Equal Opportunity Employer 

(101-2)

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Antrieji žirginėliai. Ste
reo plokštelė. Birutės Pūke- 
levičiūtės Pasakos: Vasaros 
pasaka, Kalėdų dovana, Kle- 
mentina ir Valentina, Ri
mas pas Kęstutį. Skaito Zi
ta Kėvalaitytę - Visockienė, 
Birutė Pūkelevičiūtė, Alfa 
Brinką, Algimantas Diki- 
nis, Vytautas Juodka ir Ka
zys Veselka. Plokštelę spau
dė RCA. Išleido Diemantė 
ir Saulius Grėbliūnai.
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