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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ DIRVOS SKAITYTOJAMS, 
BENDRADARBIAMS IR RĖMĖJAMS!

NAUJA VALDŽIA
Prezidentas telkia galią savo rankose

Prezidentas Nixonas 
savo naują kabinetą su
darė iš menadžerių, ja
me neliko vietos politi
kams ar teoretikams. 
Jame nematyti ne tik po 
litikų kaip Laird, Rom- 
ney ir Volpe, bet ir dau
giau nepriklausomų as
menybių kaip Prekybos 
Sekretorius Peter Peter 
son. Likę iš pirmojo ka
bineto nariai kaip Ro
gers, Vidaus Sekretorius 
Morton, Teisingumo 
Kleindienst ir Žemės 
Ūkio Earl Butz yra žino
mi savo lojalumu prezi
dentui, patys neturėda
mi jokių politinių ambi
cijų. Prie jų dabar pri
sideda Frederick Dent, 
pietų tekstilės fabrikų di 
rektorius paskirtas į Pe
tersono vietą Prekybos 
Sekretoriumi, bei Cleve
lando advokatas James 
T. Lynn, paskirtas Na
mų ir Miestų Reikalų Sek
retorium vietoj Romney. 
Toji ministerija iki šiol

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

nedaug ką nuveikė ir 
Lynn greičiau yra paskir
tas ją numarinti negu to 
liau išvystyti. Claude S. 
Brinegar naftos įmonių 
direktorius užims Vol- 
pes vietą kaip Transpor
to Sekretorius. Vininte- 
lę "politinę vietą" gavo 
unijų veikėjas Brennan, 
paskirtas Darbo Sekre
torium.

Visos ūkinės bei finan
sinės problemos bus ir 
toliau sukoncentruotos Iž
do Sekretoriaus George 
Shultz rankose, kuris kar
tu bus ir prezidento pata
rėjas tuose reikaluose, 
atseit bus priimtas į pa
čių artimiausių Nixono 
patarėjų tarpą. O tie yra 
Washingtone pravar
džiuojami "germanais "- 
John Ehrlichman ir Ro- 
ber Haldeman. Shult- 
zas su savo pavarde ir
gi tinka į jų tarpą. Savo

G1MUSIOIO GARBEI
BALYS AUGINĄS

ŽIEMOS miegu
Užmigusi mūs žemė------
šerkšnu
Sublizga žvaigždės
Ant skliautų------
Kalėdų naktį —
Stebuklingai ramią —
Nubunda
Bacho fugos
Karstuose naktų------

Trys angelai
Iš tolimo, snieguoto klonio
Sudrumsčia žemę
Dieviškais aidais —
Ir liejasi garsai
Simfonijų Čiurlionio —
Ir pajuntu, kaip tirpsta
Nuo širdies ledai------

Ir aš žvelgiu
Į skambančią padangę,
Jaučiu menkystę
Žemės sraigės------
O Tėviškėj
Smūtkeliai keliasi
Ir žengia 
žvaigždės Kalėdų vedini------
Su angelais
Aš giedu G 1 o r i a,
Ir baigęs,
Skrendu,
Kaip džiaugsmo snaigė
Sužydusio dangaus
Žvaigždėtam piešiny----------

Ir Gimusiam
Tylioj Nakty Kūčių
Bešalanti lauktu verdenė
Gyvybės Giesmę groja
Sidabro
Skudučiu----------

kilme ir akcentu tam ra- 
telin tinka ir Kissinge- 
ris.

Tačiau anot kolum
nisto Stewart Alsop, "ger
manai" žiūri įKissingerį 
be didesnio entuziazmo. 
Viena iš priežasčių esan
ti ta, kad Kissingeris 
šiuo metu yra ne tik popu- 
liaresnis už visus kitus 
Nixono patarėjus, bet ir 
patį bosą.

Tai gali būti tiesa, bent 
iš dalies. Kol kas prezi
dentas dar yra reikalin
gas Kissingerio Vietna
mo bylos užbaigimui. Kai 
ji pasibaigs, Kissinge- 
riui gali būti surastas ki
tas uždavinys. Bet jei by
la pasibaigs sėkmingai, 
jo prestižas bus dar dau
giau pakilęs... ir tuo pa
čiu jis jau nebetiks į pa
tarėjų tarpą.

Paliekant visas paska
las ir spekuliacijas nuo
šalyje, reikia konstatuo
ti, kad prezidentas dau
giau negu anksčiau vai7 
džią sukoncentravo savo 
paties rankose. Atskiri 
ministeriai - sekreto
riai už savo iškilimą tu
ri būti dėkingi tik jam. 
Toks galios sutelkimas 
negali patikti kongresui, 
kurio nariai jau seniai de
juoja dėl savo instituci
jos "nužeminimo". Tu
rint galvoje, kad abiejų 
rūmų — kongreso ir se
nato — dauguma yra de
mokratai, atseit Nixono 
priešai, ateityje galima 
laukti nemažos kovos.

Prezidentas ir toliau 
turi nemažų galimybių. 
Savo žaibiniai3 ėjimais 
užsienio politikoje jis ne 
paliko daug vietos kongre 
so pasisakymams. Jei 
jam seksis ir vidaus po
litikoje, ypač ūkinėje 
srityje — ir čia kongre
sas negalės daug ką pa
daryti. Tokiu atveju Nixo- kalėti griežto režimo la- 
nas labai sustiprintų 
prezidentūros poziciją 
JAV valdžios padalinime 
tarp prezidento, įstaty
mų leidimo institucijų ir 
teismo. Kartu kyla įdo
mus klausimas, ką jis ma
no toliau daryti. Šiaip ar 
taip, jei konstitucija ne
bus pakeista, Nixonas už 
keturių metų turės pasi
traukti į pensiją. Kas gi 
bus jo įpėdiniu? Savo ar- rybinių įstatymų. Tada 
Ūmiausių bendradarbių 
tarpe jis neturi nė vie
nos į įpėdinius tinkančios 
asmenybės, o viceprezi
dentui Agnew jis nelabai 
leidžia pasireikšti. Bet 
kolkas dar toli iki to 
momento. Šios dienos 
nuotaikom daugiau tin
ka komedianto Bob Ho- 
pe juokas. Girdi, Nixo- 
nas neseniai nuvažiavęs 
į New Yorką apsipirk
ti, pasirinko ne tik kele
tą naujų kostiumų ir kra- 
vatų, bet slaptai dairėsi 
ir... karaliaus karūnos.

Žiema votojaANTANAS TAMOŠAITIS

TIKĖJIMO PERSEKIOJIMAS OKUPUOTOIE LIETUVOJE 
VIS DAUGIAU GRIAUNA VALDŽIOS AUTORITETAI
Lietuvos Katalikų Baž

nyčios Kronikos No. 1, 
1972 pogrindy išleista
me, aprašyti kun. Anta
no Šeškevičiaus kiti var
gai, kuomet jis, metus at- 
kalėjęs, buvo paleistas.

"Kun. A. Šeškevičius 
už vaikų religinį mokymą 
1970.IX.9 Molėtų r a j. liau
dies teismo buvo nubaus
tas vieneriems metams

geryje. 1971.IX.9 baigęs 
bausmę, jis kreipėsi į 
Kaišiadorių vyskupijos 
valdytoją, prašydamas 
paskyrimo į parapiją. 
RRT (Religinių Reikalų 
Tarybos) įgaliotinis at
sisakė jam duoti regis
tracijos pažymėjimą ir 
liepė dirbti kitokios spe
cialybės darbą, motyvuo
damas, kad nesilaikęs ta-

kun. Šeškevičius kreipė 
si į LTSR ^Ministrų Ta
rybos pirmininką: 'Jei 
jau nusikaltau tarybi
niams įstatymams, tai pa
skirtą bausmę atlikau ir 
dar gaudamas gerą cha
rakteristiką. Be to, mane 
paleidžiant, teisės man 
nebuvo susiaurintos, tai 
už ką be jokio teismo vėl 
esu baudžiamas net vi
sam gyvenimui? Didžiau
si tironai, bausdami žmo
gų, nurodo įstatymų 
straipsnį ir bausmės 
terminą bei apeliacijos

įstaigą. Tik man neleis
ta tai žinoti. Ar yra pa
saulyje tokia -valstybė, 
kuri leistų taip elgtis su 
savo valdiniais? Kaip 
taip suderinti su žmo
gaus teisių deklaracija, 
kurią yra pasirašiusi ir 
Tarybų Sąjunga?

Neleidimas eiti kuni
go pareigų mane stumia 
į naują nusikaltimą, nes 
vistiek pasilieku kunigu 
ir teks atlikti bent kai ku
rias kunigo pareigas, o 
tai valstybė laikys nele
galiu darbu, — ir manęs

vėl lauks kalėjimas...
Į kreipimąsi kun. Šeš

kevičius atsakymo nesu
laukė. Tada jis kreipėsi 
į LTSR prokurorą, bet ir 
iš šitos įstaigos atsaky
mo nesulaukta. Beveik 
praradęs viltį kun. Šeš
kevičius kreipėsi į TSRS 
generalinį prokurorą, į 
mokslininko Sacharovo 
komitetą žmogaus tei
sėms ginti, kartu asme
niškai lankėsi Religijų 
reikalų taryboje ir kal
bėjosi su aukštais jos 

(Nukelta į 2 psl.)

Šventiniai sveikinimai ir linkėji

mai visiems, kuriems mielas lietuviš

kas gyvenimas ir kurie lietuvišką dar

bą remia bei stiprina

VILTIES DRAUGIJOS VALDYBA

Aleksas Laikūnas, 
Inž. Edmundas Cibas, 
Dr. Vaclovas čekas, 
Stasys Lazdinis, 
Inž. Antanas Mažeika, 
Mečys Šimkus
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pareigūnais. Pagaliau 
jam buvo pažadėta duoti 
darbą Telšių vyskupijo
je. Tokiu būdu, net atli
kęs neužpelnytą bausmę, 
kun. Šeškevičius dar pu
sę metų buvo diskrimi
nuojamas. Tarybinė val
džia stengėsi palaužti ku
nigą, o kitus — įbaugin
ti, kad pilni baimės vyk
dytų ne Dievo, bet jos 
valią. Lietuvos tikinčiųjų 
džiaugsmui dar yra daug 
savo pašaukimui ištiki
mų dvasios vadų, kurie 
ryžtasi sudėti bet kokią 
auką sielų gerovei ir 
Kristaus Karalystės pli
timui".

Apie įvykius Margi- 
ninkuose taip rašoma:

"1971 m. gruodžio 3 d. 
Margininkų klebonas 
kun. Petras Orlickas bu
vo nubaustas už tai, kad 
pažeidė LTSR baudžia
mojo kodekso 143 strips 
nį — žaidė su vaikais 
tinklinį! Kauno ra j. ad
ministracinės komisijos 
nutarime parašyta, jog 
kun. Orlickas dirbo su 
vaikais (sportavo, žai
dė tinklinį), rodė diafil- 
mus ir 1.1. Ateistai ir 
partiniai darbuotojai il
gą laiką tarsi nematė 
vaikų, kurie aikštelėje 
prie kolūkio kontoros ne
kultūringai žaisdavo, 
keikdavosi. Šitai pama
tė klebonas ir įrengė ki
tą tinklinio aikštelę. Čia 
nesikeikdavo net didžiau
si išdykėliai. Kas priver
tė sunerimti Kauno raj. 
valdžią, partinius dar
buotojus ir kai kuriuos 
mokytojus? Per vieno 
mokinio laidotuves buvo 
pastebėta bažnyčioje 
daug mokinių. Mokytojai 
bandė net už rankų mo
kinius išvesti iš Bažny
čios. Be to, Mišioms pa
tarnaudavo keletas ber
niukų. Direktorei nepa
vyko, nors ji labai sten
gėsi, atitraukti vaikus 
nuo altoriaus. Tada,kaip

•••
įprasta, tarybinei mokyk
lai į pagalbą atėjo rajono 
valdžios pareigūnai. Eta
tiniai ir neetatiniai sau
gumo darbuotojai, tiks
liai nežinoma, nufotogra
favo vaikus prie alto
riaus, kad jie nesumany
tų išsiginti savo "nusikal
timo". Į mokyklą at
važiavo valdžios parei
gūnai ir surengė tardy
mą. Kai kurios motinos 
nesulaukdamos grįžtan
čių vaikų iš mokyklos, 
atėjo jų ieškoti. Pasi
piktinusios vaikų terori
zavimu, išsivedė juos 
namo.

"Klebonas valdžios at
stovų buvo perspėtas, 
kad neužsiimtų su vai
kais, tačiau šis labai ge
rai žinojo Kristaus pa
liepimą: 'Leiskite mažu
tėlius pas mane’ ir dėl 
jų buvo pasiryžęs pakel
ti bet kokią auką. 1971 
XII.3 kun. P. Orlickas 
iškviečiamas į Kauno 
raj. administracinės nuo
baudų komisijos posėdį. 
Čia jam pateikiamas kal
tinimas, kad žalojus tary
binį jaunimą ir paskiria 
ma 5o rb. pabauda. Į kle
bono pasiaiškinimą, kad 
sportuoti jam net gydyto 
jai patarę, komisijos pir
mininkas S. Jančiauskas 
replikavo: 'Gali žaisti su 
šeimininke*. Per visą po
sėdį pirmininkas buvo ne
taktiškas, grubus. Kaip 
ir reikėjo laukti, tuojau 
kun. Orlickas iš Margi
ninkų parapijos buvo iš
keltas. Tai daroma Reli
gijų reikalų tarybos 
(RRT) įgaliotinio inicia
tyva — pašalinamas iš 
parapijos veiklus kuni
gas, kad ateistai sėkmin
giau galėtų griauti moki
nių tikėjimą.

"Baudomis, tardy
mais, net kalėjimais ate
istinė valdžia siekia lai- 
mėti sau Lietuvos jauni
mą. Be abejo, tai kraštu
tinės priemonės, bet jos 
ne retos. Jų tikslas — 
prigąsdinti kunigus, kad

Jadvygos Paukštienės piešinys

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.

jie apleistų savo parei
gas ir atgrąsyti vaikus 
nuo bažnyčios. Kartais 
laimima. Paskutiniuoju 
metu pastebimas priešin
gas reiškinys — perse
kiojimas užgrūdina tiek 
kunigus, tiek tėvus bei 
mokinius. Vis daugiau at
siranda kunigų, kurie ri
zikuoja net laisve, bet nei' 
na į kompromisus su są
žine, vis daugiau atsiran
da tėvų kurie pradeda su
prasti, kad vaikus reikia 
ginti nuo visokios rūšies 
prievartautojų, kurie jė
ga stengiasi išplėšti tikė
jimą, kurie karjerą sta
to aukščiau už žmonišku
mą ir tėvų teises. Vis 
daugiau atsiranda moki
nių, kurie išdrįsta vie
šai klasėse pareikšti sa 
vo įsitikinimus arba kri
tikuoti ateistų teiginius.

"Tikėjimo persekioji
mas vis daugiau griauna 
valdžios autoritetą, nes 
visiems darosi aišku, 
kad jis vykdomas ne pa 
skirų ateistų iniciatyva, 
bet partijos ir tarybinės 
vyriausybės spaudimu. 
Ar neatėjo laikas baigti 
tikinčiųjų diskriminaci
ją, norint bent kiek su
siaurinti prarają tarp

kompartijos ir tikinčios 
visuomenės?" (ELTA)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN OR IST CLASS 

SKILLED
MACHINE BUILDERS 

BORING MILL OPERATORS 
LATHE HANDS

Mušt havę machine tool experience. 
Apply to Personne) Dept.

COLONIAL BROACH & MACHINE CO 
21601 Hoover Rd. 

Warren, Mich. 
313-758-0800

(94-98)

AUTOMATIC COILER 
SET-UP MEN 

$4.39 PER HOUR PLŪS 
Openings on firat and second shifts 
for applicants experienced in operal- 
ing and setting up Torrington Collers 
(No. 0 thru 4). Mušt be able to grind 
arbors, carus and malte minor repaįrs. 

Voluntary overtime
Paid Blue Cross-Blue Shield 

and Life Insurance
11 Holdays 

Liberal Vacation and Pension Plan 
PRECISION SPRING CČRP. 

for interview call: 
313-868-8072 

between 8:30 A.M. and 4 P.M.
(95-97)

EXPER1ENCED
INSPECTOR 

FOR
PRECISION AND A1RCRAFT PARTS. 

STEADY WORK «■ FRINGE 
BENEFITS

SHIELD TOOL
23261 FENKELL 

DETROIT, MICH.
(93-97)

FOURSLIDE SETUP
$4.39 PER HOUR PLŪS

Sceking applicants capable of conl- 
pletely setting up Torrington and 
Nilson Fourdalides: Number 0 thru 4. 

Voluntary overtime 
Paid Blue Cross-Blue Shield 

and Life Insurance 
I I Holdays

Liberal Vacation and Pension Plan 

PRECISION SPRING CORP. 
for interview call: 

313-868-8072 
betvveen 8:30 A.M. and 4 P.M. 

(95-97)

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

IR
COSMOS TRAVEL BUREAU, 

INC.
488 Madison Avenue, New York, N. Y. 10022

SVEIKINA VISUS SAVO KLIJENTUS 
SU ŠVENTĖMIS

IR
NAUJAIS METAIS

IR LINKI VISIEMS VISO GERIAUSIO.

KLAUSIMAI BE ATSAKYMŲ

ČIULBĖJIMAI IR TIKROVĖ

JŪRATĖ STATKUTĖ-DE ROSĄLES

Šių metų bėgyje, JAV-ėse, vienų diskusijų 
apie Lietuvą metu, iš V/ashingtono kviestas ame
rikiečių žinovas, net nemirktelėjęs, susirinku
siems pabaltiečiams pranešė, kad JAV užsienio 
politika esanti visuomet trumpalaikė!

Taigi nusiramink, skaitytojau! Jei sovietai 
ruošiasi vakaruose pardavinėti sovietų valdžios 
bonus ir jei rusų Vnestorgbank, Gosbank ir Mask
vos Narodny bankas plečia savo skyrių tinklą va
karų pasaulio miestuose, — žinok, kad rusai visa 
tai daro gryniausio broliškumo jausmais vedini ir 
dėl to mums nėra ko rūpintis. Jei sovietai krauna 
aukso rezervus — tas mums yra nesvarbu, nes mes 
pereiname ant auksu nebeparemtos valiutos siste
mos. Jei sovietai turės sprendžiamą balsą naftos 
tiekimo srityje — tas įvyks tiktai po kokių astuo
nių ar dešimties metų, o Amerikos politika juk yra 
trumpalaikė ir dėl tokios tolimos ateities ji sau 
galvos nesuka.

Jei tuo tarpu sovietai rusina Pabaltijos vals
tybes, dėl to irgi nėra ko rūpintis, nes rusinimo 
politika esanti ilgalaikė, o mes, Amerikoje, esa
me pragmatikai ir galvojame tiktai apie dabartį. ***

Jei jau mes tapome tokie užkietėję pragma
tikai, tai — ką darysi — pakalbėkime pragmatiš
kai apie dabartį. Apie tai, kas dabar yra darytina.

Mat, kažkodėl, į lietuvius čiulbėjusiam, "trum
palaikių užmačių" Washingtono žinovui, ašneyisai 
tikiu. Kažkodėl aš viliuos, kad tai, ką mes papras
ta akim įžiūrime dėl tolimos JAV ir pasaulio atei
ties, Washingtonas jau seniai bus įžiūrėjęs jei ne 
paprasta, tai bent specialistų bei kompiuterių 
akimi. Netgi tuo atveju, jei Washingtonas vado
vautųsi "we'll cross that bridge when we come 
to it" obalsiu, visgi reikia žinoti, kad tiltai per 
vieną dieną patys neatsiranda ir, kad paprastai 
juos reikia pirma suplanuoti, paskui pastatyti, ir 
tik paskui — reikalui esant — galima jais pra
važiuoti.

Vienas stipriausių tiltų, tolimesnei Amerikos 
ateičiai planuojant, galėtų būti Sovietų Sąjungon 
pajungtų tautų sprogimas, kurs eventualiai sugriau
tų Kremliaus kruopščiai vykdomus ilgamečius pla
nus. Tačiau norint sudaryti vakarų pasauliui pri
imtiną sprogimą, mes turėtume garantuoti pakan
kamai didelio politinio ploto apjungimą, tam, kad 
patiekti pasauliui naują, gyvuotiną, sukalbamesnio 
— bet visgi pakankamai tvirto — Rytų Europos 
sąstato projektą.

Ar mes, išeiviai lietuviai, esame numatę su
daryti reikalingas sąjungas su kitais rytų Euro
pos išeiviais? Ar mes esame numatę,pasikalbė
jimuose su galingiausios vakarų pasaulio valdžios 
atstovais, tinkamai išryškinti Amerikos ir mūsų in
teresų tapatybes? Ar mes esame pakvietę atitinka 
mus išeivių specialistus tam, kad konkrečiais fi
nansinių analizių, geografinės ekonomijos ir kitų 
sričių ateities projekcijų brėžiniais pasiremiant, 
nustatyti kiekvieno pasikalbėjimo su įvairių vaka
rietiškų valdžių atstovais gaires?

Ar mes esame numatę išgauti Amerikos para
mą planingos "anti-rusinimo" kampanijos išgarsi
nimui ne tiktai vakaruose, bet ir rytuose?.

Ar mes, ir kitų pavergtų tautų atstovai, esa
me kada nors, bent vieną kartą, rimtai prisilenkę 
prie ilgalaikio planavimo būtinumo klausimo?

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUSAITIS 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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KALĖDOS
Kalėdos yra viena žy

miausiųjų krikščioniško
jo pasaulio švenčių. Tai 
Kristaus gimimo diena. 
Greta formalios tos die
nos reikšmės, šventei su
teikiama ir didi simboli
nė prasmė. Tai visa ko 
pradžia. Dramatizmo ku
pina istorija, apie iš sa
vo pastogės išblokštą šei
mą, veltui beieškančią 
užuovėjos žvarbią naktį, 
atrodo, privalėtų labiau
siai apeliuoti į tuos, kas 
buvo išblokštas iš savo 
namų, kas veltui ieškojo 
pastogės ir duonos sve
timuose, atšiauriuose pa
sviečiuose...

Į Evangelijos pusla
piuose aprašomą dramą 
įsiveržia idiliškos nuo
taikos. Tokios susidaro 
Žmogui ir Dievui atei
nant į žmonių tarpą. Iš
minčių atsilankymas 
skurdžiausioje prakartė- 
lėje, nuostabi žvaigždė 
ties bėdina pakraige, nau
jagimiui atsidavę gyvu
lėliai, šildą jogležnąkū- 
nelį savo kvėpavimu...

Didžio menininko 
plunksna buvo įrašyti 
tie Evangelijos puslapiai 
kuriuose pavaizduota Gi
mimo istorija. Tekste, 
kaip nuostabus .paveiks
las, stovi Betliejaus įvy 
kis ir skaitytoją apima 
taiki, idiliška, skaisti 
nuotaika, tą geni j aliai su
rašytą tekstą beskaitant.

Kalėdos tapo taikos ir 
tyro džiaugsmo sim
boliu. Apie tai byloja re
liginės apeigos ir sociali
nio gyvenimo Įpročiai: 
per Kalėdas linkima tai
kos ir ramybės. Per ka
lėdas visų sąmonėje at
sikartoja angelų giesmės 
posmai, apeliacija į ge
ros valios žmones...

Tačiau Kalėdos atneša 
dvasinį skaudulį tiems, 
kurie tą dieną atsimena, 
kad ir dabar didžiame 
tautų emancipacijos am
žiuje, pasaulyje tebesiau- 
čia teroras, priespauda, 
vergija. Kalėdų proga ir 
mes su skausmu atsime
name, kad bedieviškojo 
ateizmo pavergtoje mū
sų Tėvynėje okupantas ir 
jo tarnai stengiasi ištrin
ti iš lietuvių sąmonės 
skaisčios idilės sąvoką, 
Kalėdas. Ok. Lietuvoje 
Kalėdos panaikintos. Tai 
yra legaliai 
švęsti diena, 
ną lieuviai 
dirbti, "kurti
mą". Dūzgia mechani
nės staklės audyklose, 
dunda mašinos fabri
kuose, girgžda grąžtai 
Padarbų rafinerijos sta
tyboje. Kalėdų nėra! skel
bia okupantas.

Kalėdų diena tapo tar
pusavio šnipinėjimo die
na. Atidžiai sekami žmo
nės: ar kuris jų nesilan
kys bažnyčioje. Dažnai 
tos žiaurios seklių parei
gos pavedamos vaikams. 
Pionieriai ir komjaunuo-

lai turi sekti savo tė
vus! Kaip tik Kalėdų pro
ga spaudoje pasigirsta 
senos istorijos apie pio
nierių Pavliką Morozo
vą, kuris, tėvus bešnipi- 
nėdamas, įdavė juos mir 
čiai. Mat, jo tėvai nesi
laikė sovietinės tvarkos.

Kalėdos ok. Lietuvoje 
(ir kituose pavergtuose 
kraštuose) yra dvasinės 
ir religinės priespaudos 
simbolinė diena. Tą die
ną ypač ryškiai matyti 
ateistinės valstybės te
roras. To teroro įbaugin
ti žmonės tik bailiu ato
dūsiu palydi visame lais
vame krikščioniškame 
pasaulyje švenčiamą tai
kos ir dvasinės ramy
bės simbolinę dieną. Ne
atsitiktinai, kaip rodo 
bolševikinė spauda, gruo
džio dvidešimt penktoji 
yra svarbių gamybinių 
konferencijų diena. Ka
lėdų dieną skiria ateis
tinių sambūrių posė
džius, organizuoja vie
šas ateistines paskai
tas, kolūkius lanko agi
tatoriai ir propagandis- 
ti, kurie dėsto žmonėms 
lenininius tvirtinimus: 
esą, religija yra opiu
mas.

Ir tas faktas, kad Ka
lėdų proga sukyla anti
religinės 
dija, kad 
Lietuvoje 
ga, prieš 
bilizuoti
dievių" pulkus, antire- 
ligininkų brigadas, ir 
ateistinės propagandi
nės draugijos "Žinija" 
baterijas.

Per tūkstančius metų 
įprato žmonija žiūrėti į 
Kalėdas, kaip į taikos, 
ramybės ir geros valios 
simbolį. Greta religiniai 
mistinio štfntės pobū
džio, toje šventėje slypi

pajėgos, liu- 
Kalėdos ok. 

yra stipri jė- 
kurią turi mo- 
"kovojančių be-

Vladas Tiškus, buvęs 
nepriklausomybės laikų 
žemės ūkio darbuotojas, 
nuoširdus patriotas, at- 
kentėjęs už patriotizmą 
žiaurią Sibiro tremtį, se. 
natvėje gavęs teisę apsi
gyventi Lietuvos provin
cijos kolūkyje, parašė 
(esame tikri) prievartos 
būdu keletą propagandi
nių straipsnių, taikintų 
tremties lietuviams. Vie. 
name iš jų be kitko jis 
rašo: "Emigracija šūkau 
ja apie "pavergtą Lietu
vą" ir šaukia ją "vaduo
ti". Nuo ko vaduoti — no
riu paklausti tuos 'gera
darius' tarp kurių gir
džiu ir buvusių s avodrau 
gų bei bendraminčių bal
sus. Lietuvą nuo lietuvių 
vaduoti?"

Argi Vladas Tiškus 
yra toks naivus ir mano, 
kad dabartinę Lietuvą val
do lietuviai? Juk jis pui
kiai žino, kad 1940 m. bir
želio 15 d. Lietuvą užė
mė rusų Raudonoji armi
ja. Po to sekė prievarti
nis "seimo" išrinkimas, 
lietuvių patriotų areštai, 
prievartinis "prisijungi
mas" prie Sovietų Rusi
jos, betkokios laisvės 
užgniaužimas ir komu
nistinės diktatūros stip
rinimas, o vėliau geno
cidas, išvežimai, kurių 
pasėkoje ir Vladas Tiš
kus atsidūrė Sibire. Ir 
ne jis vienas, bet apie 
35 tūkstančius nekaltų 
lietuvių, jų tarpe maža
mečių vaikų ir paliegu
sių senelių. Tai buvo žiau
rusis lietuvių "vadavi
mas" nuo lietuvių. II pa
saulinio karo pasėkoje, 
1944 m. vasarą ir rudenį, 
vėl Raudonoji armija, 
gelbstima Vakarų sąjun
gininkų, užėmė Lietuvą 
jėga ir iš Maskvos at
gabeno mūsų pabėgusius 
kvislingus, kurie dar 
žiauriau siautė ir tebe- 
siaučia Lietuvoje, vykdy
dami Maskvos valią. 
Antrosios okupacijos me 
tu vyko dar žiauresnis lie
tuvių "vadavimas" nuo 
lietuvių. Lietuviškieji

ir didžiulė moralinė bei 
etinė prasmė. Mums tą 
dieną tenka skaudžiai pri
siminti ok. Lietuvos lie
tuvius, kuriems nelei
džiama laisvai ir išdi
džiai būti šeimininkais 
savoje žemėje.

BRANGŪS LIETUVIAI,

M. SARGENIS

uždrausta 
Kalėdų die- 
priversti 
komuniz-

Kristaus gimimo ir Naujų Metų šventės savo 
prasme ir tradicijomis yra taip visų, kad norėtųsi 
jas ir švęsti visiems kartu. Šioje dvasioje bandau 
jus pasiekti nors šiais žodžiais.

Lietuviai jaučiamės ir toliau jauskimės viena 
šeima. Gyvenimą tačiau imkime realiai. Būdami 
sava bendruomene neužmerkime akių prieš tik
rovę, kad esame dalis plačios visuomenės kiek
vienas savo gyvenamam krašte. Tos visuomenės 
įtaka į mūsų jaunąją kartą dažnai yra galingesnė už 
mūsų bendruomenės įtaką. Toje visuomenėje pasi
taiko net viešų tendencijų paneigiančių visokį net 
elementariausią natūralų padorumą, net nekalto 
žmogaus teisę gyventi. Tų blogų tendencijų visokių 
pasėkų naštos didžiausia dalis tenka nekaltiems pa
doriems žmonėms. Dėl daugelio priežasčių negali
ma į tai žiūrėti pasyviai. Žmonijai reikia sąmonin
gų pastangų grąžinti į viešą ir privatų gyvenimą 
daugiau krikščioniškos dvasios ir krikščioniško tu
rinio. Jeigu tai visų krikščionių uždavinys, tai ir 
šioje srityje lietuviai nelikime antroje eilėje. Pa
tys sau ir kitiems tiek suteiksime tikro džiaugsmo 
ir gėrio, kiek įvesime į gyvenimą Kristaus žodžių 
ir jo paliktų gyvenimo kelių.

Visiems linkiu Švenčių turiningų Kristaus 
šviesa* ir palaima.

Nuoširdžiai su jimis,
Vysk. Vincentas Brizgys

kvislingai, pasitelkę ru
sų Raudonosios armijos 
pagalbą, žudė nekaltus 
lietuvių patriotus, kurie 
gynė savo brolių turtą, 
laisvę ir gyvybes. Už ne
kaltą lietuvių pralietą 
kraują yra atsakingi 
Maskvos satrapai ir tie 
lietuviai, kurie pasitel
kė tuos Maskvos satra
pus Lietuvai okupuoti ir 
jėga jai primesti sveti
mą, bolševikinį valdymą.

Jei palyginti Lietuvos 
rusų carinę ir dabarti
nę maskvinę okupaciją, 
tai jos maža kuo tesi
skiria. Rusų carai ver
žėsi per Lietuvą, Lat
viją ir Estiją į Vakarus, 
taip pat ir dabartiniai 
Maskvos bosai Pabaltijį 
panaudoja ir panaudos 
veržimuisi į Skandinavi
ją. Carai Lietuvą išnau
dojo ūkiškai, ekono
miškai, taip pat ir Mask
vos komunistai ją iš
naudoja materialiai. Ca
rai vartojo žiauriausias 
priemones lietuvių tau
tinei sąmonei slopinti, ir 
dabartiniai satrapai nau
doja žiauriausias priemo 
nes lietuvių valstybinei 
sąmonei užgniaužti. Kas 
gi mušė Romo Kalantos 
idėjos draugus, kurie šau
kė Lietuvai laisvės, "ba
nanais" ir kariškų diržų 
sagtimis, jei ne Mask
vos pasiųstieji rusai? 
Tai buvo Kražių skerdy
nių pakartojimas Kauno 
Laisvės alėjoje. O apie 
tas skerdynes V. Kudir
ka taip rašė: "Dvigalvis 
šiaurės erelis (šiuo metu 
šiaurės raudonasis kū
jis ir priekalas),pripra
tęs maitintis gyva mėsa 
savo priklausančiųjų ir 
gaivinti troškimą nekal
tųjų krauju, tur būt buvo 
labai išalkęs,nes,nesigė
dydamas nei civilizuotos 
Europos, nei iš arti žiū
rinčio XX (dabar XXI) am
žiaus, suruošė sau lapkri
čio mėn. (dabar gi š.m. 
gegužės 14-19 d.d.),kruvi
ną pokylį Kražiuose (da 
bar Kaune) panorėjo pa
ragaut neįveikiamos lie
tuvių mėsos ir užsigertu 
jų krauju, tuo gardžiu ir 
gausiu krauju, kuriuo ne
galėjo atsigerti kryžio
kai ir neįstengė viso iš
sunkti — patys galą gavo, 
o viso neišgėrė".

Jei šiandien Vincas Ku
dirka būtų gyvas ir gyven
tų Kudirkos Naumies
tyje, jis nerašytų tokių 
straipsnių, kaip Vladas 
Tiškus, bet vėl pakarto
tų tuos pačius žodžius, 
kokius jis parašė apie 
Kražių skerdynes. Juk 
nelaisvė, persekiojimai, 
lietuvių naikinimas yra 
tokie patys, nežiūrintkie. 
no jie vykdomi, ar rusų 
carų žandarų, ar Mask
vos enkavedistų.

Lietuvis šiandien Lie
tuvoje yra ne šeiminin
kas, bet vergas, kaip ir 
carų laikais. Jis negali 
laisvai kalbėti, jis nega
li laisvai rašyti, jis ne
gali savarankiškai val
dytis. Jį valdo iš Mask
vos atsiųsti patikėtiniai 
rusai, kurie diktuoja lie
tuviui komunistui, kaip 
jis turi tvarkyti Lietu
vos reikalus. Juk kiekvie
noje įstaigoje ar įmonė
je sėdi rusiškieji ar lie
tuviškieji politrukai, ku
rie diriguoja kiekvieną 
tarnautoją.

Taigi, Lietuvą tenka

vaduoti ne nuo lietuvių, 
bet nuo rusų, kurių šian
dien priviso Lietuvoje, 
kaip blusų. Ją tenka va
duoti nuo Maskvos im
perializmo, kuris komu 
nizmo priedangoje, iš
siplėtė Europoje ir vis 
dar neatsisako veržtis į 
visą pasaulį. Lietuvą ten
ka vaduoti ir nuo lietu
viškojo komunizmo dik
tatūros. Juk neteisinga 
ir nežmoniška, kai ma-

ža tautos dalis, siekda
ma grynai egoistinių tiks
lų, pasitelkia svetimuo
sius ir čiulpia tautos dau
gumos prakaitą, ašaras 
ir kraują. Kova, mielas 
Vladas Tiškau, vyks'tane 
lietuvio prieš lietuvį, bet 
lietuvių prieš komunis
tinius rusus ir visus 
tuos, kurie nepripažįs
ta Lietuvai teisės lais
vai, demokratiškai val
dytis. Kova vyksta dėl 
lietuvių laisvės ir dėlei 
Lietuvos valstybės ne

priklausomybės .

Žiemos prošvaistėA. TAMOŠAITIENE

zd
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 

Valdyba KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲ
JŲ METŲ proga nuoširdžiai sveikina Są
jungos Tarybos narius, Vilties Draugijos 
Valdybą, Sąjungos Skyrių Valdybas, visus 
Sąjungos narius, Dirvos ir Naujosios Vil
ties redaktorius, bendradarbius bei skaity
tojus ir visus tautiečius, linkėdama jiems 
sveikatos bei geros kloties ir ištvermės lie
tuviškajame darbe.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 
SĄJUNGOS VALDYBA

MIELOS TAUTIETĖS IR
MIELI TAUTIEČIAI,

Mums išplėšta, ką turėjom brangiau
sio: valstybinė mūsų laisvė. Ir patys esam 
išblaškyti: vieni nešam okupacinį jungą tė
vynėj, kiti vargstam laukiniame Sibire, treti 
esam laisvajame pasauly. Tačiau mus visus 
vienon lietuviškon šeimon jungia gyva tau
tinė mūsų sąmonė, tautinė mūsų kultūra 
ir valstybinės nepriklausomybės siekimai. 
Vykdom tą idealą, kurį prieš devyniasdešimt 
metų „Aušroj” paskelbė mūsų atgimimo 
pranašas dr. Jonas Basanavičius: „Juk ir 
mes esam tokie pat žmonės, kaip mūsų kai
mynai, ir norim visom teisėm, priklausan- 
čiom visai žmonijai, lygiai su mūsų kaimy
nais naudotis”. Tai pagrindinė mūsų teisė, 
kuriai įgyvendinti dirbam bei aukojamės 
visi, o mūsų savanoriai, kariai bei partiza- 
na liejo ir savo kraują. Tai mūsų politinių 
veiksnių ir visų kraštų lietuvių bendruome
nių didysis įsipareigojimas. Nuoširdžiai 
sveikindama Kalėdų švenčių bei Naujųjų 
Metų proga viso pasaulio lietuvius, visiems 
taip pat nuoširdžiai linki asmeninės sėkmės, 
o savo tautai atiduoti, ką kiekvienas priva
lom: Redde quod debesį

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba
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"Lietuvos atsiminimi/* radijo valandos koncerto metu gruodžio 3 d. Dainuoja Prudencija Bičkienė ir 
Liudas Stukas. Akompanuoja Alg. Kačanauskas. R. Kisieliaus nuotrauka

"LIETUVOS ATSIMINIMU” KONCERTAS
Dr. Jokūbo Stuko vadovauja

ma Lietuvos Atsiminimų radi
jo programa New York, gruo
džio mėn. 3 dieną surengė kon
certą Apreiškimo parapijos sa
lėje Brooklyne.

Tai buvo, pasakytum, koncer
tas - pynė, kuri Vitalio Žukaus
ko vadovaujama ir jo sklandžių 
žodžių rišama be pertraukos tę
sėsi truput} virš dviejų valan
dų. Programą išpildė daininin
kai Prudencija Bičkienė iš Chi
cagos, Liūdas Stukas iŠ Hillsi— 
de, aktorius Vitalis Žukauskas 
iš New Yorko ir Alfonsas Pet- 
rutis iš Washingtono. Jų visų 
nuoširdus ir korektiškas paly
dovas prie fortepijono buvo Al
girdas Kačanauskas.

Kaip žinia, ši grupė, solistai 
ir Žukauskas, su pasisekimu 
šią vasarą aplankė ir koncerta
vo daugelyje lietuvių kolonijų su 
Lietuvos Vyčių ekskursija Pie
tų Amerikoje. Neskaitant links
mųjų brolių, jie pateikė kone tą 
pačią identišką programą New 
Yorko ir apylinkės lietuviams.

Z!---------------------------
Pasaulin atėjęs Kristus atnešė dangiš

ką džiaugsmą, kurio ir linkime vieni kitiems 
ŠV. KALĖDŲ proga. Visiems Lietuvių Ka
talikų Religinės šalpos geradariams, rėmė
jams ir bendradarbiams sakome: ”Tepadau- 
gėja jums malonė ir ramybė Dievo ir mūsų 
Viešpaties Kristaus Jėzaus pažinimu” (2 
Pet. 1, 2).

LAIMINGŲ — SĖKMINGŲ 
NAUJŲJŲ METŲ!

LKR šalpos Valdyba
Reikalų Vedėjas K. ST. RAILA

LINKSMŲ ŠVENČIŲ!

Visiems mūsų kepyklos klijentams, perkantiems mūsų 
skanią duoną ir pyragus, o taip pat visiems Clevelando ir apy
linkių lietuviams, geriausius šv. Kalėdų sveikinimus ir 1973 
metų linkėjimus siunčia

REINECKER’S 
BAKERY

RICHARD ir MAGDALENA REINECKER, savininkai

8575 Free Way Drive Macedonia, Ohio 44056
Tel. 467-2221

J. VEBLAITIS

Pirmoje dalyje matėme ir gir
dėjome montažą "Lietuva", ku
ris žiūrovui priminė įvairius 
priespaudos laikotarpius. Ta
sai montažas parodė kiek daug 
mūsų senoji tėvynė Lietuva yra 
nuo prispaudėjų iškentėjus. Ta
čiau, anot poetės K. Grigaity- 
tės... nors ir perverta krūtinė, 
bet tu, Lietuva, gyva esi... Vi
taliui Žukauskui pasisekė tą 
skausmingai slegiančią temą 
sujungti jautriais poetų žodžiais. 
O tie žodžiai privertė klausyto
ją susimąstyti, kartais net iki. 
širdgėlos.

Jeigu pirmoji dalis buvo la
bai rimta ir tautiškai jausmin
ga, tai antroje dalyje pasipylė 
juokas lyg iš gausybės rago. Ir 
juokui Žukauskas šį kartą buvo 
daugiau negu dosnus. Ogi žiū
rovas turėjo progos iki soties 
pasijuokti, nes parinktos temos 
ir tonas buvo lengvai supranta
mi ir gal būt daug kam asmeniš-

DIRVA

kai prisitaikomos. Tos temos: 
vaikų ir tėvų šių dienų ryšiai, 
santykiai tarp žmonos ir vyro, ir 
lietuviškų partijų filosofinė iš 
mintis ir t.t.

Satyros žanras yra gan popu
liarus įvairių tautų ir kultūrų 
literatūroj, ypatingai grožinėj. 
Tai gera priemonė pavaizduoti 
žmonių geidulius, aistras, silp
nybes. O jų turime visi: žiūrėk 
vienas gobšus, kitas apsileidęs, 
trečias savanaudis, pataikūnas, 
garbėtroška ir t.t. Satyra "duo
da velnių": bet kuriai grupei ar
ba asmeniui, kurio gyvenimo bū
das nesiderina su stereotipine 
nusistovėjusia visuomenės eti
ka.

Išklausius Prudencijos Bičkie- 
nės padainuotas dainas, galima 
lengvai susidaryti įspūdį, kad 
tai yra neabejotinai muzikali 
ir techniškai pajėgi dainininkė. 
Jos balsas tvirtas ir liejasi ga
lingai. Intonacija yra be priekaiš
tų tiksli: nei atimk, nei pridėk. 
Jeigu galima ko pageidauti, ui 
tik gąl būt niuansų ir subtilumo. 
Scenoje laikosi ji gana ramiai 
ir natūraliai su moterišku nuo
širdumu.

Liūdas Stukas tiek kaip solis
tas, tiek kaip partneris su Pru
dencija irgi pasigėrėtinai išpil
dė savo misiją. Atrodo jo balsas 
yra gerokai sutvirtėjęs.ovietom 
girdėjosi net per daug stiprus. 
Pav. dainuojant Tykiai, tykiai 
buvo per daug forte, bet per ma
žai piano. Ypagingai vykusiai 
jam pasisekė padainuoti G. 
Haendelio Messiah religine nuo 
taika dvelkiančią ištrauką.

Pabaigai linksmieji broliai 
Dominykas ir Motiejus ir jų 
draugas Timotiejus davė pakan
kamą normą įžvalgių posmų ir 
minčių iš savo "skrynelės". Pir
minis jų apdainavimo taikinys 
buvo Dr. Jokūbas Stukas, o taip
gi ir lietuviškojo gyvenimo soci
alinės ir politinės pusės.

Šio koncerto metu Lietuvos Vy - 
čių vardu buvo įteiktos Brazili
jos katalikų jaunimo sąjungos 
atstovams New Yorke surinktų 
aukų dalis 600 dolerių. Likutis 

virš 600 dolerių bus įteikta 1973 
metų vasario mėnesį. Kaip žino
me, Brazilijos katalikų jaunimo 
organizacija yra pasiryžus su
rinkti pusę milijono parašų Bra
zilijos gyventojų tarpe, kurie 
peticijos forma bus įteikti Jung
tinėms Tautoms New Yorke Lie
tuvos okupacijai iškelti. Arčiau 
pasikalbėjus su tais atstovais 
susidarė įspūdis, kad tie žmo
nės yra gana tvirtų įsitikinimų, 
pasiryžę demaskuoti diktatūri
nės valdžios žmonėms daromas 
skriaudas nežiūrint kur tokia val
džia egzistuotų, šiuo atveju jie 
nori pasibelsti į pasaulio sąži
nę iškeliant rusų okupaciją Lie
tuvoje.

Pasibaigus koncertui D. J. 
Stukas iššaukė aktorių Vitalį 
Žukauską ir pranešė, kad jis 
yra sulaukęs 30 metų sceninio 
darbo jubiliejaus. Ta proga jis 
pakvietė Amerikos Balso parei
gūną Washingtone Alfą Petrutį, 
kad jis nors suglaustai papasa
kotų apie šio lietuviško "Bob 
Hope" one-man show — žmo
gaus įnašą išeivijos scenai. Ak
torius Vitalis Žukauskas ne tik 
išpildo, bet patsai turi ir me
džiagą parašyti. O čia jau be kū
rybinio talento neapseisi. Para
šyti aštrų, kandų, ydas iškelian
tį žodį, nedaug kas tesugeba. O 
šis žmogus per tiek metų yra 
sukūręs daug taiklių žodžių — 
kalbėjo A. Petrutis. Po Antano 
Vanagaičio jis bene ir bus vie- 
nintėlis šiaurės Amerikos kon
tinente tą nelengvą žanrą puo
selėjantis aktorius. Prof. Stu
kas jam įteikė dovanų, o Alfon
sas Petrutis perskaitė gautų 
sveikinimų tekstus. Čia buvo 
pristatyti taipgi ir Dėdės Anup
ro grupės bendradarbiai: Ma
rija Žukauskienė, T. Dėdinie- 
nė ir Tadas Alinskas. Prie jų 
prisijungė Lietuvos Atsiminimų 
radijo štabo nariai — pranešė
jai Irena Veblaitienė ir Algir
das Kačanauskas, kuriuos be- 
veik kas šeštadienį girdime per 
radiją iš New Yorko.

šioje vietoje dera prisiminti 
ir prof. Jokūbą Stuką, kuris jau 
yra išdirbęs 31-nerius metus 
lietuviškų reikalų tarnyboje (o 
gąl tiksliau Lietuvos reikalųsar 
gyboje). Nors tas darbas sun
kus ir nedėkingas, tačiau jis 
dirba jį su kantrybe, nes žino, 
kad tas darbas mūsų visuome
nei yra reikalingas. Visi pro
gramos dalyviai dainavo be at
lyginimo, o Apreiškimo parapi
jos klebonas kun. Pranas Rau
galas leido nemokamai pasinau
doti sale, kas buvo graži auka 
per Lietuvos Atsiminimų radiją 
skleidžiamam mūsų žodžiui ir 
dainai. Žiūrovų buvo virš 200 
žmonių.
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Mėnulio aplankymo proga

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

DETROIT RES1DENTIAL 
MANPOWER CENTER 

NEEDS A

MAINTENANCE 
SUPERVISOR

Experienced person to be responsible 
for overal) maintenance of several 
buildings and supervision of niainte- 
nance staff. Shouid be knovvledgeable 
in fields of cęrpentry, plumbing, elec- 
tricity, boiJer operation, etcetera.

ALSO NEEDED

EXPERIENCED 
ELECTRICIAN 

Good pay and liberal benefita are 
offered.

APPLY IN PERSON 
TO PERSONNEL DEPT.

THE SINGER CO. 
DETROIT RESIDENTIAL 

MANP0WER CENTER 
6301 W. Jefferson 

Detroit, Mich. 
313-849-3200

An Equal Opportunity l’.rnplover 
(96-98)'

SECURITY GUARD

Kada narsūs astronautai važinėjo mėnulio pa
viršiumi, kėlė ten dulkes ir rinko akmenis, vieną 
popietę ponas Petras užsuko pas poną Joną.

Petras ir Jonas bičiuliavosi, mėgo sueiti, už
sirūkyti, išlenkti lašelį, aptarti bėgamuosiospoli
tikos keistenybes ir šunybes.

Jonas buvo nepataisomas optimistas. Petras 
buvo linkęs į realią melancholiją. ("Reali melan
cholija" — reiškia melancholija pateisinama dėl 
gyvenimo šunybių).

Jonai jau buvo pavalgę pietus. Jonienė, kaip 
visad, išskubėjo į neatidėliotiną moterų klubo po
sėdį. Indų plautuvas sustreikavo. Užsidėjęs žmo
nos žiurstuką, Jonas plovė indus, niūniuodamas 
falcetu.

— Jie vėl trankosi po mėnulį, — niūriai pa
sakė pesimistas Petras. — Ir koks ten reikalas? 
Jokio!

— Kodėl gi? — atsiliepė optimistas Jonas.
— Vyrai mėgsta nuotykius.

— Kas nuotykius mėgsta, — pasakė pesimis
tas Petras, — tas sau galvą nusisuka.

— Parveš mums dar naujų spalvotų nuotrau
kų iš mėnulio, — pasakė optimistas Jonas.

— Tos nuotraukos niekuo nesiskiria nuo Ari
zonos kenjonų nuotraukų — atkirto Petras.

— Parveš mums naujų akmenų iš mėnulio,
— užtikrino Jonas.

— Tokių pat akmenų galima prisirinkti ir mū
sų kalnuose, — nesutiko pesimistas Petras.

— Žmogau, — suriko Jonas, — iš tų akmenų 
mes sužinojome, kad mėnulis turi keturių bilijonų 
metų amželį! Argi tau nesmagiau dabar gyven
ti, kada žinai tikrą mėnulio amžių? Galvojom, 
kad mėnuliui tik du bilijonai metų. O štai, tau įro
dė, kad mėnulis turi keturių bilijonų metų amže
lį! Smagu!

— Už tą vėplišką žinią, — sumurmėjo pesi
mistas Petras, — mes turime sumokėti bilijonus 
dolerių. Tai mums, mokesčių mokėtojams, ant 
nosies bent po trisdešimt dolerių. Už bilijonus do
lerių turime krūvą dulkinų akmenų. Ką su jais 
veikti? Backyarde tąką išgrįsti?

— Ir visai ne! — pasakė optimistas Jonas,— 
Tuos mėnulinius akmenis galima panaudoti pa
minklui bilijono dolerių, investuotų į Apollo triu
kus. Pačiam brangiausiam investmentui bus pats 
brangiausias antkapis — mėnuliniai akmenys!

Tuo tarpu tuzinas lėkščių, sudėtų viena ant 
kitos, paslinko, paslydo ir krito ant grindų, susi- 
kuldamos skeveldromis.

Optimistas Jonas pesimistiškai apžvelgė su
dužusių indų krūvą. Jis ištarė:

— Šis investmentas man brangesnis už Apol
lo projektus.

OPENINGS
One year or more in security, 
military, police or related area, 
high school graduate. May sub
stitute experience for education, 
have own transportation and 
phone, 20 years plūs, start at 
$150.00 a week, may work shifts 
with differential.

APPLY IN PERSON 
TO PERSONNEL DEPT.

THE SINGER CO. 
6301 W. Jefferson 

Detroit, Mich. 
313-849-3200

An Euual Opporlunily l.nip’over 
(96-98)

ŠVENTARAGIS
Seniai visų laukta knyga jau išėjo iš spaudos.

Tai naujas VYT. ALANTO istorinis romanas 
iš Mindaugo laikų. I tomas 408 psl. Kietais virše
liais 6 dol., minkštais — 5 dol. Aplankas dail. T. 
Valiaus.

Tai knyga, kurią pradėjus skaityti, negalima 
atsitraukti, kol nebaigiamas paskutinis puslapis.

Paskubėkite įsigyti knygą pas platintojus ar 
tiesiog Dirvoje.

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu.......... dol. ir prašau atsiųsti man V. Alanto
romaną Šventaragis I tomą.

Pavardė ir vardas

________________ ___________
Adresas

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■“■■■
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'KŪRYBA IR MOKSLAS
TRUMPAI APIE ŠIRDĮ

kymas. Šis įprotis yra 
kenksmingas širdžiai. 
Nėra tiksliai žinoma kaip 
rūkymas kenkia širdžiai, 
bet yra manoma, kad jis 
nuodyja. širdies neuro- 
muskuliarinę sistemą. 
Nikotino neigiamas vei
kimas laikosi tik tol, kol 
asmuo rūko. Nustojus rū 
kyti, pasekmių širdyje 
nepasilieka ir tokiam 
žmogui galimybė susirg
ti širdies liga sumažė
ja. Mirties ir nelaimingų 
atsitikimų draudimo 
bendrovės nerūkančius 
asmenis draudžia pigiau 
negu rūkančius. Jie re
miasi savo statistiniais 
duomenimis, kurie rodo, 
kad rūkantieji miršta šir
dies ligomis dažniau ne
gu nerūkantieji. New Jer 
sey medicinos mokyklo
je grupė tyrinėtojų studi 
juodami nikotino veiki
mą darė bandymus su šu
nimis. Šunys, kurie "rū
kė" septynias cigaretes 
į dieną, po kurio laiko ga 
vo aukštą kraujo spaudi
mą. Tuo tarpu kiti šunys 
kurie cigarečių "nerū
kė", bet buvo auginami 
tose pačiose sąlygose, 
aukšto kraujo spaudimo 
negavo. Tolimesni tyri
mai parodė, kad "rūkam 
čių" šunų širdies rau
mens pajėgumas buvo ne 
mažesnis negu kontrolei 
paliktų šunų.

Iš kitų įpročių, neigia
mai veikiančių į širdies 
darbą, reikėtų paminė
ti nervinę įtampą. Žmo
nės dirbantieji įtemptą 
ir daug rūpesčių suke
liantį darbą miršta nuo 
širdies ligų dažniau ne
gu tie, kurie dirba ne
komplikuotą darbą.

Turint šiuos išvardin
tus faktorius prieš akis, 
ir žinant jų neigiamą 
veikimą, kyla klausimas 
kaip juos pašalinti iš as
meninio gyvenimo arba, 
kaip jų veikimą sumažin
ti, kad jie mažiau būtų 
kenksmingi mūsų svei
katai?

Širdis yra raumenims 
organas, kuris visą laiką 
ritmiškai pulsuodamas 
varinėja kraują po visą or
ganizmą. Širdies rau
mens darbas priklauso 
nuo paskirų širdies rau
mens ląstelių sveikatin
gumo ir jų aprūpinimo 
maistu bei deguonim. De
guonies ir maisto prista
tymui širdies raumuo tu
ri labai platų kraujagys
lių tinklą, bet to tinklo 
aprūpinimas krauju pri
klauso tik nuo dviejų ar
terijų, koronariniais in
dais vadinamų. Todėl vie 
nai iš šių koronarinių ar. 
terijų užsikimšus širdis 
nustoja plakus ir žmogus 
miršta staigia mirtimi. 
Tiek statistiniai duome
nys, tiek naujausi tyrimai 
rodo, kad širdies patva
rumas priklauso nuo ei
lės faktorių iš kurių ke
turi yra patys svarbiau
si. Jie yra: 1, Choleste
rolio kiekis kraujuje. 2. 
Kraujo spaudimas. 3. Cuk 
raus kiekis kraujuje ir 4. 
Žmogaus įpročiai, kaip 
rūkymas, poilsis ir ner
vinė įtampa.

1. CHOLESTEROLIS. 
Cholesterolio kiekis 
kraujuje yra vienas pa
grindinių rodiklių nusa
kančių žmogaus riebalų 
apykaitos pajėgumą. Nor. 
malus cholesterolio kie
kis kraujuje yra skaito
mas tarp 15o-28o mg %, 
bet žmonės turintieji 260 
iki 280 mg% cholestero
lio miršta staigia širdies 
mirtimi penkis kart daž
niau, negu turintieji 200 
mg%. Gi asmenys su ypa 
tingai aukštu cholestero
lio kiekiu (virš 400 mg%)

DR. D. DEGESYS

retai sulaukia 50 metų 
amžiaus.

2. KRAUJO SPAUDI
MAS. Kraujas cirkuliuo
damas kraujagyslėse vi
sada sukelia fiziologinį 
spaudimą į kraujo indų 
sieneles. Toks normalus 
kraujo spaudimas induo
se ne tik, kad padeda šir
dies darbui, bet taip pat 
padeda lengviau išskirs
tyti kraują po visą orga
nizmą. Perdidelis kraujo 
spaudimas apsunkina 
širdį, o be to neigiamai 
paveikia kitus kūno orga 
nūs kaip pav. inkstus. 
Aukštą kraujo spaudimą 
turintieji širdies smūgiu 
miršta 3 kart dažniau ne 
gu žmonės su normaliu 
kraujo spaudimu. Be to, 
aukštas kraujo spaudi
mas dažnai sukelia įvai
rius paralyžius, kraujui 
išsiliejus smegenyse.

3. CUKRUS. Cukrus 
yra reikalingas ne tik 
širdies, bet ir kitų kū
no organų ląstelių mity
bai. Be cukraus kūno ląs
telės egzistuoti negali. 
Bet perdidelis cukraus 
kiekis kraujuje organiz
me sukelia specifinius 
pakitimus, kurie neigia
mai veikia tiek kraujo 
indus tiek pačią širdį. 
Reikia pabrėžti, kad per 
didelis kraujo cukraus 
kiekis yra pats svarbiau
sias širdies atakų fakto
rius. Apie 50%diabetikų 
miršta nuo širdies ligų.

4. ĮPROČIAI. Kiekvie
nas žmogus 
įpročius, bet 
yra bendri 
praktikuojami

turi savo 
kai kurie 
ir plačiai 
pav. rū-

TRADICINĖ DAILĖS PARODA 
ČIURLIONIO GALERIJOJE
Ir šiais metais vasario 16-tos dienos proga Čiurlionio 

Galerija ruošia tradicinę dailės parodą. Joje dalyvauti yra 
kviečiami visi laisvajame pasaulyje gyveną profesionalai lie
tuviai dailininkai.

Šios parodos metu įvyks ir naujųjų Galerijos patalpų iš
kilmingas atidarymas.

šiam reikšmingam lietuviškojo meno įvykiui atžymėti 
Lietuvių Fondas paskyrė tūkstančio dolerių premiją geriau
siam šioje parodoje meno kūriniui. Jis bus atrinktas autori
tetingos jury komisijos ir skirtas lietuvių dailininkų telkiamų 
darbų fondan laisvai ir nepriklausomai Lietuvai.

Yra numatomos ir kitos premijos šioje parodoje dalyvau
jančių lietuvių dailininkų darbams.

Dailininkai, suinteresuoti dalyvavimu šioje parodoje, už
pildo žemiau paruoštą atkarpą ir ją prisiunčia iki 1973 m. 
sausio mėn. 10 d. Čiurlionio Galerijos direktorei dail. Vandai 
Balukienei šiuo adresu:

1836 West 93rd St., Chicago, Illinois 60620. Tel.: 239-4683
Siunčiama ne daugiau 2 darbų, kurie pristatomi Čiurlionio 

Galerijon:
5620 So. Claremont Avė., Chicago, Illinois 60636 

ne vėliau 1973 m. sausio mėn. 20 d., kitoje kūrinio pusėje pa
žymima dailininko pavardė, kūrinio pavadinimas, technika ir 
kaina (jei parduodamas). Prisiunčiant dalyvavimo atkarpą 
pageidaujama įdėti kūrinių juoda-balta nuotraukas, kurios 
galėtų būti naudojamos parodos kataloge arba spaudoje.

Dalyvaujantieji parodoje prisiunčia $3.00 registracijos 
mokestį. _______ _____ ______________

Dalyvausiu Čiurlionio Galerijos ruošiamoje parodoje 1973 
m. vasario mėn. 16-25 d.d. sekančiais kūriniais:

Dailininko vardas ir pavardė........................................................

Adresas:

Telefonas: .................
Kūrinio pavadinimas: Technika: Kaina:

Siunčiu .................................  nuotraukas.
Prisiųsti šias žinias ne vėliau 1973 m. sausio mėn. 10 d.

Cholesterolio, cuk
raus ir kraujo spaudi
mo reguliavimas reika
lauja specialios dietos ir 
mediciniškos priežiū
ros. Dieta ir vaistai ga
na sėkmingai reguliuoja 
šiuos faktorius, bet ligo
nis privalo sąžiningai lai
kytis gydytojo nurodymų. 
Rūkymas problemos ne
sudaro, nes nustoti rūky
ti kiekvienas gali. Reikia 
tik noro ir šiek tiek va
lios. Nervinės įtampos 
mažinimas ir nervinės 
sistemos raminimas yra 
daugiau komplikuotas rei
kalas. Nervinė įtampa 
dažnai susidaro kasdie
ninio darbo aplinkoje. Gi 
darbo atsisakyti ne daug 
kas gali. Nervinei įtam
pai sumažinti yra reika
lingas dažnas poilsis.To
dėl įtemptą darbą dirban
tieji turėtų imti trumpas, 
bet dažnas atostogas. Tri
jų - keturių dienų savait
galiai vieną kartą į mė
nesį visai gerai atleistų 
įtemptą nervinę sistemą. 
Bet reikia neužmiršti, 
kad geras kasdieninis po
ilsis ir pakankamas mie
gas yra nepakeičiamos

ORNAMENTUOTOS PROZOS VAKARAS
Los Angeles LFBsam 

būris savo tradiciniam li
teratūros vakarui pa
kvietė svečią iš toli: ra
šytoją Antaną Vaičiulai
tį.

Gana kuklios apimties 
renginys, gal būt nepri
lygo kitiems ir kitur bu
vusiems susitikimams 
su mūsų prozos meistru, 
tačiau nuoširdaus dėme
sio svečiui tikrai nestoko 
jo ir Angelų mieste. Va
karas, įvykęs gruodžio 2 
d., sutraukė artipilnę sa
lę literatūros mėgėjų. 
Ekspozicinį Vaičiulaičio 
kūrinių stalą parūpino V. 
Prižgintas.

Vakarą pradėjo ir bai
giamuoju žodžiu vainika
vo sambūrio pirmininkas 
dr. Z. Brinkis. Progra
moje dalyvavo R. Urbo
nienė, D. Mackialienė, B. 
Brazdžionis, P. Visvidas 
ir A. Raulinaitis (prane
šėjas). iMuzikinę dalį at
liko pianistė R. Apeiky- 
tė (solo ir akompani
mentas) ir sopranas B. 
Dabišlenė.

Sustojus ties muzikine 
dalimi, pastebėtina, kad 
R. Apeikytė yra kviesti
na pianistė į kitų lietuvių 
kolonijų renginius. Ins
trumentalistai keistai
"nepastebimi" mūsų 
programose. Įgūdis ten
kintis vien vokalistais su 
jų dažnai jau nekintančiu 
populiarių operinių arijų 
repertuaru, nukreiptinas 
mūsų instrumentalistų 
naudai.

Svečias, rašytojas An
tanas Vaičiulaitis, pasi
rodė auditorijai du kart. 
Pirmoje vakaro dalyje 
dešimtį minučių jis skai
tė savo apysaką. Antrą 
kartą sustojęs prie piu
pitro, penkioliką minu
čių paskyrė papasakoti, 
kaip atrandąs siužeto 
branduolį (iš pagauto fak
to, iš posakio nuobyros) 
ir penkias minutes sky
rė paskaityti keletą sa
vo eilėraščių.

Kai kurie programos 
dalykai atspausti prieš 
daugelį metų. Aišku, ge
ri kūriniai, kaip vynas, 
sendami gerėja. Aišku, 
kad pusvalandis, skirtas 
asmeniškai rašytojo eks
pozicijai, suteikė audito 
rijai labai ribotą sam
pratą apie kūrybinę Vai
čiulaičio prigimtį. Pa
skaitytas apsakymas 
"Daili žmona", nelabai 
būdingas. Tas, išplėstą 
feljetoną primenąs kūri
nėlis buvo skirtas paleng 
vinti auditorijos nusitei-

Rašytojas A. Vaičiulaitis 
skaito savo kūrybą Los Angeles 
{vykusiame literatūros vakare. 

L. Kanto nuotrauka

gas yra nepakeičiamos Režisierė D. Mackialienėskal 
priemonės nervinei siste- t0 A. Vaičiulaičio kūrybą.
mai raminti. u Kamo ^fauka

kimą linksma gaida, ka
da scenos nuotaikos ėmė 
kauptis rimtin.

Svečias atskleidė dale
lytę sąvo siužetinių ieško
jimų. Įdomesnis, aišku, 
būtų kūrybinio metodo 
atskleidimas, kas suda
ro intymiausią rašymo 
dalį. Kūrinio siužeto 
branduo, apie kurį trum
pai kalbėjo rašytojas, 
pergimsta į temą. Tema 
siekia išraiškos brandu
mo, tampa kūriniu. Ta
čiau, gal būt, tokia eks
kursija į kūrybos užku
lisius būtų perplatus už
mojis populiaraus vaka
ro apimtyje.

Tad skobnyje išdės
tytos Vaičiulaičio kny
gos ir liko tikras šalti
nis pažinti kūrybinį Vai
čiulaičio pasaulį. Jeigu 
pusvalandis probėginės 
rašytojo ekspozicijos pri
statė jį fizišką, knygos 
pristato jį pilnesnį, dva
sinį, sugestyviai kalbantį 
savo nuosavu, beveik ne
pakartojamu žodžiu, bu
riantį skaitytoją savo or-

namentuotos prozos 
meistriškumu.

Gal būt ir neįmanoma 
atskleisti kūrybinį Vai
čiulaičio minimumą popu
liaraus literatūros vaka
ro bėgyje. Tam reikia 
akademijos. Akademijos 
čia nebuvo, imame jo kny 
gas.

Greta madingų epo
chos literatūrinių epide
mijų: polinkio į egzis
tencializmą, į vulgarų 
pragmatizmą, {manieriz
mą — Vaičiulaitis stovi 
su nekintančio optimiz
mo šypsniu. Ištobulinęs 
iki perfekcijos mikrokos
mo siužetą, jis paima tą 
siužetą su milžinišku dė
mesiu, su jautria jam 
meile ir, nuostabiai ne
skubėdamas, stebi jį ant 
savo delno, nelyginant 
Čiurlionio karaliai mažy
tę bakūžę.

Jo kūrybinis metodas 
primena kadaise labai 
garbingos gildijos, juve
lyro, meną. Kada vieni 
rašytojai linkę’kalti kovi
nius ginklus, ietis,sky
dus ir kirvius, Vaičiulai
tis sukaupia visą savo ta
lentą, išradingumą ir gau 
siausią leksiką ties lite
ratūriniai - juvelyriniais 
dirbiniais. Stebėtinai ne- 
kisdamas', ignoruoda
mas laiko ir madų tėk
mę, jis karaliauja savo 
tirštai ornamentuotos 
prozos Arkadijoje. Jis su
sikūrė Arkadiją (palai
mos šalį), kur mikro- 
aistros, mikro-konflik- 
tai ir mikro-dramosplin
ta, noksta ir siautėja su 
tolygių tariamai didžiųjų 
dramų ir tragedijų inten 
syvumu. Tad kur slypi jo 
monaliziško šypsnio pa
slaptis? Gal būt teisti
nis žmogaus likimo kolo 
ritas yra Vaičiulaičio 
optimizmo šaltinis.

(JG)

EGZILES SILAS
balys auginąs

IŠBĖGA jaunikliai medžiai
Į nepažįstamą lygumą —
Žiedų ir saulėkaitos ieško------

(Ar tai ne mūsų vaikai
Dairosi sentėvių miško?------ )

Ne, tai egzilinis šilas,
Dirbtina saule nulietas, 
Pumpurais svetimais apsipylęs — 
O nešlaksto jo šiaurės lietūs!

(Viešpatie, leisk mūsų šilui 
Žydėti gimtąja spalva!)

Lakštingalų kalbai nutilus,
Šilovarniai krankia šile-------
Tyli medžiai — (mūsų ainiai nebylūs) — 
Šaknyse
Šaknyse

ne šilainė sava, 
Lietuva negyva!

Jaunamiškis dega žiedais 
Dulkėtoj kaitroj vidudienio 
Ar sudegs jis — neklauski!

(O nūnai man vaidenas — ne šilas, 
0 pliauskos,
Likimo kirviu sukapotos,
Šilumai

svetimo židinio )
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Tegu Betlėjaus Žvaigžde Nušviečia 
Mūsų Lietuvai Naują Kelią į Laisvę 

ir Nepriklausomybę . . .

Dr. Jokūbas ir Loreta 
S T U K A I

"LIETUVOS ATSIMINIMŲ" RADIJO VALANDA

1467 Force Dr. 
Mountainside, N. J. 07092 

Tel. (201) 232-5565

Visus skyriaus rėmėjus, bičiulius ir 

prijaučiančius, sveikiname su 

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 

ir linkime

LAIMINGŲ 1972 METŲ!

ALT S-gos Elizabetho 
15-tas skyrius

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga visus savo klijentus, gimines ir 

artimuosius bei. Elizabetho lietuvius 

sveikina

“For All Your Family Banking Needs”

The Family Savings Bank

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ 
savo bendradarbius, klijentus gimines 
ir visus apylinkės lietuvius sveikina

K. C. MEDICAL 
SERVICE INC.

SAVININKAS

Kęstutis P. Mikaitis ir šeima

1040 Elizabeth Avė. 
Elizabeth, N. J. 
Tel. 289-7418

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga gimines, bičiulius, visus klijentus 

bei apylinkės lietuvius sveikina

KAZYS TREČIOKAS
INSURANCE AND TRAVEL AGENCY

376 Mercer Avenue

Union, N. J. 07083

Tel. 687-4033

1 Union Square and 540 Morris Avė., Elizabeth, New Jersey
Phone: 289-0600 • Member Federel Doposlt Ineurence Corporation

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga Elizabetho, N. J. ir apylinkių 

lietuvius sveikina

B. L. B. MEAT MARKET 
CO.

841 Elizabeth Avė. 
Elizabeth, N. J. 
Tel. EL 3-4689

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga visus lietuvius ir savo klijentus 

sveikina

SUMMIT & ELIZABETH
TRUST COMPANY

100 First St. New Jersey
Tel. 354-4000

Summit • New Providence • Elizabeth • Elizabethport

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga visus savo klijentus, gimines ir 
artimuosius bei Elizabetho lietuvius 

sveikina

JONAS VELIČKA
IR ŠEIMA

TAVERNOS SAVININKAS

168 First St. 
Elizabeth, N. J. 
Tel. 351-0568

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
proga visus savo klijentus, gimines, 

bendradarbius, bičiulius bei apylinkės 
lietuvius sveikina

RŪTA MILLWORK & 
STAIRS CO.
THE CUSTOM STAIRS' 

CIRCLE—WINDING
804 Livingston Street Elizabeth, N. J. 
Tel. 351-2798 After 6 p. m. tel. 354-6315 
Barbara Stukas, Vaclovas Žostautas, Kazys Ozolas. 

Albinas Stukas — vadovauja

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ
PROGA SAVO GIMINES, BIČIULIUS IR VISUS 

ELIZABETHO APYLINKĖS LIETUVIUS 

SVEIKINA

Dr. STASYS PETRAUSKAS ir šeima
158 Park PI., Elizabeth, N. J.

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

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA SVEIKINA

EUGENE J. KIRRK
COUNSELLOR AT LAW

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

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

SVEIKINA

BELLOMO FUEL SERVICE INC.
COMPLETE HEATING IMMEDIATE SERVICE

Route 1 Allen St. Elizabeth, N. J. 07202
Tel. 353-6408

ESAMUS IR BŪSIMUS KLIJENTUS, O TAIP PAT 
VISUS ELIZABETH’O BEI APYLINKĖS LIETUVIUS, 

SVEIKINA
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA

LITHUANIAN
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 

OF ELIZABETH, N. J.
269-273 Second St. Elizabeth, N. J. 07206
Geromis išsimokėjimo sąlygomis duoda namų 

pirkimui paskolas, o taupytojams moka 
6 metinį procentą.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga savo klijentus ir Elizabeth’o 

lietuvius sveikina

J. A. BACZEWSKI LIKERIAI

BOLLER WINE & LIQUOR, INC.
441 East Jersey St. Elizabeth, N. J.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga savo visus klijentus, gimines, 

bičiulius, Elizabetho bei apylinkės 

lietuvius sveikina

SAMMY’S FOOD 
MARKET

SAVININKAI

261 Second St. 
Elizabeth, N. J. 07206 

Tel. Nr. 353-1080

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA VISUS LIETUVIUS IR SAVO 

KLIJENTUS SVEIKINA

Charles E. McGRATH su šeima
ELECTRICAL CONTRACTING

525 E. Jersev St. Elizabeth, N. J.
Tel. 353-8222
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SEASONS GREET1NGS 
to our Lithuanian friends.

Sveikiname!

Mayor & Mrs. Tom Hunu
Elizabeth, N. J.

DIRVA

LINKSMU ŠV. KALĖDIĮ IR 
LAIMINGU NAUJŲJŲ METŲ

Nr. 97 — 7

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga savo gimines, bičiulius, visus 
klijentus ir Elizabeth bei apylinkių 

lietuvius sveikina

EDVARDAS ir JANĖ
V v

SIS AI
GLOBĖ PARCEL SERVICE savininkai

956 Elizabeth Avė. 
Elizabeth, N. J.

Tel. (201) 354-7608
A. TAMOŠAITIS Kalėdos tėviškėje

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

LIETUVIŲ SVETAINĖS VADOVYBĖ

LITHUANIAN LIBERTY 
HALL, INC.

269-73 Second Street Elizabeth. N. J. 07206
Tel. 351-6646

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

BEI APYLINKĖS LIETUVIUS SVEIKINA

JOHN REEDY
208 Inslee PI. Elizabeth, N. J.

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

ELIZABETHO LIETUVIUS SVEIKINA 

ECONOMY PAINT & SUPPLY 
CO.

101 First St. Cor. East Jersey St. 
Elizabeth, N. J. 07206 

D. B. Chait Tel. EL 2-1975, EL 2-0200

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga gimines, bičiulius ir visus, kurie 

valgo lietuvišką duoną, sveikina

PRANAS KUPINSKAS
SU ŠEIMA

131 Inslee PI. Elizabeth, N. J. 07206
Tel. 354-0970

LIETUVIŠKA KEPYKLA

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

ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA

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

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

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

BEI ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA

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

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

Phone: ELizabeth 5-0393

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
proga savo klijentus, gimines ir bičiulis bei 

Elizabeth’o lietuvius sveikina

LEOKADIJA MARTINKONIS- 
SOMERVILLE

301 Second St. Elizabeth, N. J.

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

SVEIKINA

MAC’S DRUGS
PRESCRIPTIONS COSMETICS

509 Elizabeth Avė. Near 5th St. Elizabeth, N. J. 
Tel. 352-1014

Elizabetho, N. J. ir apylinkių 

lietuvius sveikinu

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga

AL CORREIA
REALTOR, INSURANCE

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

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
proga savo gimines, klijentus, draugus bei 

visus apylinkės lietuvius sveikina

RITZ DRUG STORES
155 Broad St. Elizabeth, N. J.

Tel. 353-0401

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

BEI ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA

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

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

ALGEN PAINT CO.

DUTCH BOY & DU PONT PAINTS 
PAINTS - ENAMELS - VARNISHES

639 Elizabeth Avė. EL 2-1759

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

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA SVEIKINA

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

SU ŠVENTĖMIS!

savo klijentus sveikina

SOBEL FUEL SERVICE
ŠILDYMO ĮRENGIMAI • ŠILDYMUI ALYVA

• CENTRINIS ORO VĖSINIMAS

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

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga visus savo klijentus, gimines ir 

bičiulius sveikina

GRONWALD 
BEVERAGES

NATIONAL BOTTLING WORKS

BIRCH ON DRAUGHT

434 Elizabeth Avenue 
Elizabeth, N. J.

Tel. EL 3-087, Res. EL 5-7581 
Res. UN 2-8317-W

ĖST. 1924

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

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA SVEIKINA

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

GERIAUSIUS SVEIKINIMUS IR LINKĖJIMUS 
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 

PROGA VISIEMS GIMINĖMS, BIČIULIAMS BEI 
ELIZABETH APYLINKĖS LIETUVIAMS SIUNČIA

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

Tel. 352-3187 ir 352-7611
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Bostono vyry sekstetas kariuomenės šventėj išpildęs meninę programą. Iš kairės: N. Lingertaitis,
H, Lingertaitis, V. Bruzgys, komp. J. Gaidelis, R. Lizdenis, P. Šimkus ir V. Aikinas,

J. Rentelio nuotrauka

Kariuomenės šventė Bostone
Lietuvos kariuomenės atkūri

mo 54-toji sukaktis buvo pami
nėta lapkričio mėn. 19 d.

Sekmadienj, 10 vai. ryto Sv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje, dalyvaujant lietuviškom 
organizacijoms su savo vėlia
vomis, kun. Venckus atnašavo 
Šv. Mišias už žuvusius kovose 
dėl Lietuvos laisvės karius ir 
partizanus. Pasakytame šventės 
proga pamoksle, kun. Venckus 
iškėlė kario pasiaukojimo pras
mę, tėvynės meilę ir kitas do
rybes, paveldėtas iš patriotinės 
lietuvės motinos. Pamaldos 
baigtos Lietuvos himnu.

Šventės minėjimas ir meninė 
dalis -- koncertas vyko 3 vai. 
po pietų Lietuvių Piliečių klubo 
UI A. salėje. Atidarė LVS Ra
movė Bostono sk. pirmininkas 
A. Tumas, pakviesdamas Ame
rikos lietuvių karo veteranųStp. 
Dariaus posto vadą vadovauti 
organizacijų vėliavų Įnešimui Į 
sceną. Lietuvių radijo valandė
lės Laisvės Varpas vedėjas P. 
Viščinis perdavė iš juostųAme- 
rikos ir Lietuvos Himnus bei žu 
vusiųjų apeiginės muzikos moty
vus, vykdytus prie Nežinomojo 
Kareivio paminklo Nepriklauso, 
moję Lietuvoje. Kun. A. Janė
nas skaitė invokacines maldas 
už Lietuvą. Tylos ir susikaupi
mo minute gerbiant žuvusius Lie
tuvos laisvės kovų dalyvius šeš
tadieninės mokyklos mokiniai 
tautiniuose rūbuose Nijolė ir 
Vytautas Ivanauskai Įnešė Į sce
ną tautinių spalvų kaspinu per
rištą gėlių vainiką ir, padėję 
prie pastatyto kryžiaus - pa
minklo, deklamuodami "... Į Lie
tuvą žiemojančią einu, prie kry. 
žiu stovėsiu smuikeliu. Milžin
kapiuos nakčia varpais skambė
siu, kad speiguose po štora mili S. Urbono nuotrauka

STOP M
M

Letuviai ir ukrainiečiai Bostone piketavę sovietų parodą Bos
tone. J. Rentelio nuotrauka

Geriausia dovana-Dovydėno knyga
Mūsų laureato vaizdžiai aprašyti abu bolševikmečiai Lietuvoje, 

kurių metu rusai okupantai naikino viską, kas lietuviška ir katali
kiška. Susipažinkite, kaip sunaikinti raudonąją hidrą ateityje. Ypa
tingai svarbi knyga jaunajai kartai.

Liudas Dovydėnas — MES VALDYSIME PASAULĮ I ir II tomai po $4.00

Tų knygų pritaikintas vertimas anglų kalba, tinkamas
svetimtaučiams ar lietuviškai nebeskaitantiems tautiečiams. «
Liudas Dovydėnas WE WILL CONCtUER THE WORLD ............. $5.00 >

ANKSČIAU PASIRODĘ MUSŲ LEIDINIAI:
Jonas Aistis POEZIJA, pilnutinė rinktinė ................................... $6.00 >
Juozas Audėnas PASKUTINIS POSĖDIS, 1939—40 m. atsimi- >

nimai ..................-...................................................................... $4.00 į
St. Laucius RESPUBLIKA, Lietuvos tragiški Įvykiai poezijoje.... $1.50 < 
A. Baranauskas ANYKŠČIŲ ŠILELIS, iliustr. liuks, leidinys .... $5.00 ( 
Maironis BALADĖS, iliustruotas liuksusinis leidinys ............... $6.00
Maironio PORTRETAS (dail. Pr. Lapė) ....................................... $2.50
Sibiran ištremtų lietuvaičių THE LIVING TESTAMENT OF 

FAITH AND COURAGE, liuksusinė maldaknygė angliškai $3.50

Paskubėkite jas įsigyti. Greitas persiuntimas veltui. Dovanai pri
dedamas atatinkamas sveikinimas. Knygos gaunamos knygynuose, 
pas vielos platintojus arba leidykloje, jai pasiunčiant užsakymą su 
čekiu (U. S. doleriais).

ROMUVA

84-20 Jamaica Avenue,
Woodhaven, N. Y. 11421, U. S.A.

ne neliautų plakus Lietuvos šir
dis..." iš B. Sruogos raštų.

Pagrindiniu šventės kalbėtoju 
buvo pakviestas Vladas Židžiū- 
nas iš Worcester, Mass. Po 
paskaitos inž. J. Stašaitis epi- 
dioskopu parodė seriją karinių 
nuotraukų. Jose buvo vaizdai iš 
Neprik. Lietuvos karių gyveni
mo, daugiausia buvo iš 4-to pės- 
tin. L. karaliaus Mindaugo pul
ko karių veiklos.

Koncertinę minėjimo progra
mos dali išpildė Bostono vyrų 
balsų sekstetas ir solistė Daiva 
Mongirdaitė-Richardson, akom
panuojant komp. J. Gaideliui. Vy. 
rų sekstetas savo repertuare 
nuotaikingai išpildė populiariau
sias mūsų laiko lietuvių kompo
zitorių dainas bei kariškus mar 
šus. Solistė dainavo Gruodžio,

Vladas Židžiūnas kalba Lietu
vos kariuomenės šventės minė
jime Bostone.

Freed&f' 
from red 

yote 
for fjfhUT¥>

Gaidelio dainų kompozicijas ir 
lietuvių bei tarptautinių kompo
zitorių, kaip Puccini, Gounod, 
Strauss, Donizetti operų arijas. 
Publika buvo sužavėta puikiu 
seksteto ir solistės dainavimu 
ir prašė dainas kartoti. Koncer
to užbaigime seksteto vyrai ir 
kompozitorius jaunų lietuvai
čių buvo papuošti baltomis gė
lėmis, o solistei Daivai Nijolė 
Ivanauskaitė {teikė rožių puokš
tę. Meninę programą tvarkė J. 
Vizbaras, pranešinėjo stud. Al
dona Dabrilaitė. Po programos 
vyko vaišės ir pasilinksmini- . 
mas. Ramovės valdyba nuošir
džiai dėkoja programos daly
viams ir visiems atsilankiu
siems svečiams už dalyvavimą 
kariuomenės šventės minėjime 
ir pagerbimą mūsų žuvusiųjų. 
Labai didelė padėka reiškiama 
ramovėnų ponioms už vaišių 
stalų parengimą ir dovanas lo
terijai, J.V. Sflduvas

CIURLIONIEČIŲ 
KANKLININKŲ 

KONCERTAS 
MONTREALY

Montrealy, Kanadoje, 
Aušros Vartų parapijos 
gražioje salėje, parapijos 
Lietuvių Katalikių Moterų 
draugija gruodžio 2 d. su
rengė savo 20-ties metų 
veiklos sukakčiai paminėti 
Čiurlionio ansamblio kank
lių orkestro koncertą, ku
riame dainavo ir solistė 
Irena Grigaliūnaitė.

Programą atliko solistės 
kanklininkės; Daina Urbai- 
tytė, Lilė Sniečkutė, Dalyna 
Walsh, Vytautas Bankaitis, 
Danutė Januškytė ir Danu
tė Bankaitytė. Duetą atliko 
Lilė ir Ramona Sniečkutės 
ir kvartetą — Mirga, Danu
tė, Raimundas ir Vytautas 
Bankaičiai.

Antroje dalyje kanklių 
orkestras, d i r i g uojamas 
Onos Mikulskienės atliko J. 
švedo keturių tautos dainų 
pynę ir A. Mikulskio tauti
nių šokių Suitą. šešias A. 
Mikulskio stilizuotas tauti
nes dainas atliko kanklių 
orkestras su soliste Irena 
Grigaliūnaitė.

Kanklių muziką ir solistę 
Ireną Grigaliūnaitę Montre- 
alio lietuviai labai karštai 
vertino gausiais aplodis
mentais.

Po koncerto rengėjų ko
miteto pirmininkė Jadvyga 
Baltuonienė tarė šiltą pa
dėkos žodį ir Gintaro an
samblio mergytės apdova
nojo gėlėmis. Taip pat gra
žiai pasveikino čiurlionie- 
čius buv. Kauno operos pri
madona — Elžbieta Karde
lienė, prisimindama susiti
kimus ir bendras dainas su 
čiurlioniečiais.

Ansamblio vardu tarė pa
dėkos žodi ansamblio vado
vas A. Mikulskis.

Po koncerto buvo maloni 
proga prie puikiai paruoštų 
vaišių stalų pabendrauti 
ypač čiurlionietėms - čiams 
su gintarietėmis-čiais.

Montrealio lietuviai čiur- 
lioniečius ir nuvežusius tė
velius labai širdingai pri
ėmė, globojo ir vaišino, kaip 
seniai Lietuvoje. Už ką 
jiems dar kartą norisi pa
dėkoti. O kanklininkės grį
žo pilnos džiaugsmo ir en
tuziazmo vėl kankliuoti ir 
važiuoti, nepaisant nė nuo
vargio, nei nemigo naktų, 
nei daugelio valandų prie 
kanklių praleidžiamų, kad 
kuo žavesnė ir plačiau 
skambėtų mūsų tautinė mu
zika ir daina. (č)

WANTED EXPERIENCED 
HYDRAULIC FITTERS 

DAY and NGHT SHIFTS.
58 HOUR WEEK M1N1MUM. 

ALL FRINGE BENEFITS. 
WELDMATION, INC. 
31720 5TEPHENSON HWY 
MADISON HEIGHTS. MICH.

(95-5)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN 

or
IST CLASS SKILLED 

THREAD GRINDERS 
ENGINE LATHE HANDS 

O.D. GRINDERS 
Steady work & fringe benefits. 

20TH CENTURY MACHINE CO 
18 MILE & MOUND RD. 

STERLING HEIGHTS, MICH.
(95-97*

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

STEEL PLATE FITTERS 
ARC WELDERS 

Experienced only. Paid benefits. Extra 
overtime, good vvorking conditions. 

Apply in Person 
ACUTUS INDUSTRIES 

451 E. Wilson 
Pontiac, Mich.

An Equal Opportunity Employer 
(93-99)

DIE SETTER AND PRESS 
MAINTENANCE MAN 

Experienced with knowledga of pres- 
ses to 200 tona.
Only willing and steady man need 

apply. See Mr. McKay 
THE SUNDAN CO.

277 E. SECOND 
ROCHESTER. MICH. 

313-651-6035
(94-96)

INDUSTRIAL SPRAY 
PAINTER 

EXPERIENCED IN WRINGLE AND 
HAMMERTONE FINISHES. 
REOUIRED FULL TIME. 

PLANT LOCATED IN EAST 
CLEVELAND. 
216-481-8878

(94-98)

PUMP HOUSE 
OPERATOR 

3RD CLASS LICENSE REQU1RED 
ROTAT1NG SHIFT 

HIGH HOURLY RATE. 
AND MANY FRINGE BENEFITS.

APPLY IN PERSON
UNITED STATĖS STEEL

CENTRAL FURNACES 
2650 Broadway Avė. 

Cleveland, Ohio 
An Equal Opportunity Employer 

(93-98)

MARRIED COUPLES
21-40 YEARS OLD

If you have no dependents at home, 
are in fine health, have been marriėd 
a year and are high school graduates, 
apply now for child care ,worker posi
tion in our residential treatment cen
ter for adolescents. Attractive cash 
salary, 4 days on duty and 4 days 
off duty, health insurance program. 
Provide leadership for 8-10 teenage 
boys and giria. Send references and 
personai resume or call

FT. WAYNE CHILDRENS 
HOME

P. O. BOX 5038 
HAZELWOOD STAT1ON 

FORT WAYNE, INDIANA 46805 
(97-2)

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Visiems indėliams valdžios apdrauda 

$20,000.00.
pakelta iki

Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums 
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497 

13515 EUCLID AVENUE 
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East 185th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRĄ DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnus WiUiam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotoj ai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

WATERBURY PAMINĖTAS LF DEŠIMTMETIS

Gruodžio 3 d. "Lietuviško Mi- , 
lijono" dalininkai Waterburynt- 
rėjo tikrai gražią ir smagią sa
vo šventę. Puiki, saulėta sekma
dienio popietė atlydėjo, šventiš
kai papuošton Šv. Juozapo para
pijos salėn, netik daugumą Liet. 
Fondo narių, bet ir gražų būr{ 
svečių, jų tarpe atvykusių ir iš 
kaimyninių kolonijų.

LF Įgaliotinis J. Brazauskas 
pasveikino šiltais žodžiais, taip 
gausiai susirinkusius ir padė
kojo už parodytą dėmes{ LF ir 
jojo veiklai. Į garbės prezidiu
mą pakvietė kleboną kun. J. Vi - 
čiaušką, nuoširdų visos lietuviš
kos veiklos talkininką dr. P. Vi
leišį — atstovaujant{ bendruome
nę su $2000 {našu, LMKF atsto
vę A. Madeikienę, atstovaujan
čią klubą su $1000, J. Murašką 
su savo asmeniniu $1010 {našu, 
komp. A. Aleksį -- nenuilstanti 
kultūrininką, J. Adomaiti, radi
jo valandėlės vedėją ir M. Klel- 
nait{, Liet. Fondo vajaus k-to 
sekretorių.

Kun. J. Vilčiauskui atlikus in- 
vokaciją, susikaupimo minute bu
vo pagerbti septyni mirusieji 
Waterburio LF nariai. M. Klei- 
naitis, kalbėdamas apie Liet. 
Fondo dešimtmeti, glaustai, bet 
esminiai peržvelgė jo veiklą, nu
veiktus darbus bei šiandienini 
stovį Paliesdamas vietos veik
lą, pasidžiaugė nueitu keliu, Įdė
tomis pastangomis ir dėjo vil
tis, kad nesustosime pasiekę 
kvotos viršūnę. Dėkojo LF įga
liotiniui J. Brazauskui už dar
bą ir paaukotą energiją telkiant 
lėšas Liet. Fondui.

Meninę programos dalĮ prista
tinėjo V. Vaitkus, pradžiai pa
deklamuodamas Aisčio — Am
žių giesmė, o vėliau Gustaičio 
— Kai du stos.

Solistė, vietos lietuvaitė, Ger
trūda Raskauskas, su giliu įsi
jautimu ir puikiu skambėsiu at
liko: Meilė (Aleksio;, Stasys 
(Šimkaus) ir Mano rožė (Kača- 
nausko). Vyrų kvartetas, kur! 
sudaro: J. Brazauskas, K. Gluo- 
denis, E. Stulginskis ir J. Kaz
lauskas, vad. komp. A. Aleksio, 
padainavo: Lietuva brangi šale
le, Tykus buvo vakarėlis (Stro- 
lios). Jau kelias Lietuva (Vaičiū
no) ir Mergužėlės mūs šalies 
(Aleksio).

Užbaigą!, pasigėrėtinai skam
bėjo arija iš operos Madame 
Butterfly (Puccinij, This is my 
beloved (W. Forest) ir Kur bakū
žė samanota (Vanagiičio). Solis-

SAVINGS 
bus paaiš- 
kad gavus 

tę pianu palydėjo Allen de Ffer- 
ray.

Publika dainininkus sutiko šil
ui ir nesigailėjo gausių plojimų. 
Dr. P. Vileišis, LF vajaus k- 
to vardu, nuoširdžiai padėkojo 
programos išpildytojams už pa- 
dovanous dainas "Lietuviško 
Milijono’- labui, o G. Valiulie
nė ir S. Marūnienė {teikė solis
tei raudonų rožių puokštę, o vy
rams prisegė po gvazdiką. Po 
to, visi buvo pakviesti prie vai
šių šulo, kuris visos eilės fon- 
dininkių, vadovaujant J. Puo- 
džiukaitienel, buvo gražiai ir la
bai skaniai paruoštas.

Vakarienės metu buvopaskelb - 
ta apie 25 naujų {stojimą fon- 
dan su $2,500, septynių narių 
padidinimą, savo {našų $845 ir 
vakarienės pelną (produktai bu
vo sudovanoti fondininkių) apie 
$350, kurie, publikai karšui pri- 
uriant, buvo paskirti Romo Ka
lantos vardui {amžinti. Kun. Ruo- 
kiui tarus savo sveikinimo žo
džius, Liet. Fondo Įgaliotinis J. 
Brazauskas, labai nuoširdžiai 
sveikino, savo ir vyr. LF valdy 
bos vardu, naujuosius narius ir 
šiltai dėkojo klebonui kun. J. 
Vilčiauskui už paramą, dr. Vi
leišiui už talką narių verbavime 
ir visiems, kurie savo darbu, au
ka, atsilankymu ar geru žodžiu 
prisidėjo prie taip gražios sėk
mės šio parengimo. (jb)

■'

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ KALENDORIUS

SAUSIO 21 D. Korp. Neo-Li
thuania Clevelando skyriaus me
tinė šventė ir Korpl 50 metų 
sukakties minėjimas su meni
ne programa.

SAUSIO 21 D. Prof. dr. Ze
nono Ivinskio minėjimas Nau
jos parap. salėje 11 vai. tHoj 
po lietuviškų pamaldų.

SAUSIO 27 D. 8 vai. vakaro 
Trečias Ateitininkų Jaunimo 
ruošiamas Literatūros Vaka
ras. Programoje: Aloyzas Ba
ronas ir jaunimo pasirodymai.

SAUSIO 28 D, Sekmadienj, 
12 vai. Sv. Jurgio parapijos sa
lėje, Klaipėdos sukilimo minė
jimas. Ruošia šauliai.

VASARIO 11 D. Vysk. M. Va
lančiaus lituanistinės mokyklos 
rengiami pietūs.

VASARIO 11 D. Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo su
kakties minėjimas. Rengia ALT 
skyrius..

KOVO 3D..čiurlionioAnsamb 
lio rengiamas Užgavėnių šiu
pinys.

KOVO 24 t). Kaziuko Mugė 
Naujos parapijos salėje.

BALANDŽIO 1 D. š.v,_ Kazi
miero lituanistinei mokyklai pa
remti pietūs.

BALANDŽIO 29 D. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mokyk
los tradicinis balius.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

POSITIONS AVAILABLE LOCALLY
MACHINE REPAIR FOREMEN 

(experienced in machine repair, 3*5 
years.

MACHINE SHOP FOREMAN 
(3-5 yrs. supervisory experience)

MACHINE SHOP FOREMAN 
(3-5 yrs. experience, degree) 

TOOL DESIGNER 
(experience in design of jiga and 

fixtures)

PATTERN FOREMAN
(2 yrs. supervisory experience)
CLEANING ROOM FOREMAN 
(experience in cleaning room 

practice)
FOUNDRY FOREMAN 

(experience in foundry and 
supervisian)

Steady employment and liberal fringe 
benefits.

FOR APPO1NTMENT CALL

DAYTON WALTHER 
CORP.

(DAYTON DIVISION) 
1366 Miami Chapel Rd. 

Dayton, Ohio 45408
An Equal Opportunity Employer 

(96-7)

JOURNEYMEN
COREMAKERS 

FLOOR MOLDERS 
AND 

EXPERIENCED. 
PERMANENT MOLD OPERATORS 

For Aluminum Foundry 
Call 216-456-4321 between 3:30-5 PM 

W1NTERS INDUSTRIES DIVISION 
WHITTAKER CORPORATION 

4125 Mahoning Rd. N. E. 
Canton, Ohio

(96-3)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

MIRĖ MARIJA 
KUPREVIČIENĖ

Gruodžio 18 d. nuo šir
dies smūgio mirė Marija 
KupreviČienė, pianisto 
Andriaus Kuprevičiaus 
ir smuikininkės Elenos 
Kuprevičiūtės - Bergen 
motina, gyvenusi Colum- 
bus, Ohio.

Andriui Kuprevičiui ir 
Elenai Kuprevičiūtei - 
Bergen, bei jų šeimoms, 
netekus mylimos moti
nos reiškiame užuojau
tą.

• Dr. Henrikas Brazaitis 
ir Ponia gruodžio 17 d. iš
vyko atostogų j Floridą, 
kur išbus iki 1973 m. sau
sio 3 d.

• Petras ir Paulė Balčiū
nai, buvę clevelandiečiai, 
dabar gyveną Hot Springs, 
Ark., atskrido Kalėdų šven
tėms pas dukrą ir sūnų.

• Globė Parcel Service, 
Ine. Clevelando skyrius 787 
E. 185 St. bus uždarytas 
nuo š. m. gruodžio 23 d. iki 
sausio 2 dienos.

Gerbiamiems klijentams 
ir visiems lietuviams linki
me linksmų Kalėdų ir lai
mingų Naujų Metų.

Vedėjas

LINKSMŲ KALĖDŲ

ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

savo draugams ir pažįstamiems

linki

Dr. Henrikas ir Tamara 
Brazaičiai

zi------------------------------------------------

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ

ir

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 

visiems L.V.S. Ramovės skyriaus 

nariams ir jų šeimoms linki

L. V. S. RAMOVĖ
Clevelando Skyrius

Pirmininkas V. Knistautas,
P. Mainelis, E. Bliumentalis
S. Astrauskas, Z. Tarutis,

Ateina Kalėdos, skelbdamos Kristaus užgimimą, taiką ir 
ramybę geros valios žmonėms. Į šios džiaugsmo šventės prisimi
nimą jungiame ir pavergtos Lietuvos vaizdą, kuris yra mūsų 
būties prasmė.

Lydėdami paskutiniuosius metų žingsnius praeitin ir besi
džiaugdami švenčių nuotaika, nuoširdžiai įsipareigokime stip
rinti meilę gimtajam žodžiui, lietuviškai dainai ir, apskritai, tau
tinės kultūros poreiškiams, kad kiekviena diena mus artintų į 
tautinį ir valstybinį prisikėlimą.

Linkime gražių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų 1973 
Metų Dirvos skaitytojams, Tėvynės Garsų radijo klausytojams, 
visoms lietuviškoms radijo programoms, geros valios sesėms ir 
broliams

Clevelando šaulių metinėje šventėje. Iš kairės LŠST cv. pirm. V. Tamošiūnas, kuopos pirm. dr. K. 
Pautienis, moterų sekcijos vadovė O. Mikulskienė, V. Jokūbaitis, E. Šarkauskieriė, priesaiką davę K. 
Karsokas, M. Naumanas, L. Kazienė, S. Miglinienė ir L. Čaplickienė. Priesaikos apeigas atlieka kun. 
B r. Liubinas. J. Garlos nuotrauka

AKRONO LIETUVĖS 
RUOŠIASI ŠVENTEI
Tarptautinis Institutas 

organizuoja antrą tarptau
tinę Kalėdų šventę š. m. 
gruodžio 15-24 d.d. Chapel 
Hill Mali prekybos namuo
se, Britton Rd., Akron, O. 
šventėj dalyvauti pasižadė
jo: bulgarai, serbai, vokie
čiai, italai, lenkai, lietuviai, 
vengrai, rusai ir kt.’

Birutės Studijų Draugija 
atstovaus lietuvius tarptau
tinėj Kalėdų šventėj Akro- 
no lietuvės moterys jau ku
ris laikas intensyviai ruo
šiasi tai šventei. IŠ šiaudų 
pagamintais tautiniais or
namentais nori originaliai 
išpuošti Kalėdų eglutę, ir 
medžio drožiniais (kryžiais, 
koplytėlėm, medžio ša
koms) ir tautiniais audi
niais ir juostom papuošti 
stalą.

Zl
VISIEMS SAVO KLIJENTAMS 

LINKI

LINKSMU ŠV. KALĖDŲ!

SUPERIOR 
SAVINGS

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

Komiteto pirm, yra E. 
Markulienė ir vicepirm. M. 
Janavičienė, prie parengi
mo daug prisideda V. Pa
lonai, C. Gauder, O. Kirtik- 
lienė, P. Kazlauskienė, H. 
Lucas, K. Gaškienė, Jana
vičius, J. Vaičaitis ir kt.

• Gyvybės, sveikatos ir
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, tel. 
944-6835.______________

• Perkant ar pardundant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 316Q1 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

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

HAUSE FOR SALE
3 bedrooms single. 22,900.

GEORGE KNAUS 
Real Estate 

819 East 185 St.
Tel.: 481-9300

Apartments for
RENT

Our Lady of Perpetual 
Help area. One and two bed
room apartments. $125 and 
up. Well fūrnished. No 
children or pets. 486-0050. 

(91-7)

MACHINISTS
Excellent working condi- 

tions and good rates.
216-464-2313

(92-98)

CLEVELANDO ŠAULIŲ 2 
METŲ SUKAKTIES 

ŠVENTĖ
Gruodžio 10 d. šv. Jurgio 

parapijos patalpose, Cleve
lando Kar. A. Juozapavi
čiaus šaulių kuopa minėjo 
savo 2 metų veiklos sukak
tį. 10 vai. 30 min. šv. Jurgio 
bažnyčioje buvo atlaikytos 
pamaldos už mirusius ir žu
vusius šaulius. Pamaldas su 
pritaikintu šauliams pa
mokslu laikė buvęs Vasario 
16 gimnazijos direktorius 
kunigas Liubinas. Marijam
polėje jis buvo įstojęs į 
šaulių kuopą turėdamas 15 
metų amžiaus, šauliai ir 
šaulės pamaldose dalyvavo 
su vėliava, šventės iškil
mingumą padidino šaulių 
moterų gražūs tautiniai rū
bai, gintariniai karoliai ir 
kiti gintariniai papuošalai. 
Gintaras, tai Lietuvos auk
sas, visokiems papuoša
lams.

Salėje šventė pradėta žu
vusių ir mirusių šaulių pa
gerbimu ir Lietuvos himnu. 
Vėliau sekė šaulių priesaika 
prie neseniai įgytos puoš
nios vėliavos. Priesaiką da
vė: K. Korsakas, M. Nau
manas, L. Kazienė, S. Mig
linienė ir čaplinskienė. Iš
kilmingai šaulius prisaikdi
no kunigas Liubinas.

Šaulių S-gos centro val
dybos pirmininkas, buvęs 
Klaipėdos sukilimo kovoto
jas, V. Tamošiūnas skaitė 
paskaitą apie šaulių veiklą 
ir kovas, Lietuvos nepri
klausomybės atsikūrimo lai
kotarpyje. Prelegentas nu
rodė, kad ir šaulės moterys 
aktyviai prisidėjo kovose 
dėl Lietuvos laisvės.

Buvusi Klaipėdos šaulių 
rinktinės vadovė O. Mikuls
kienė ir muzikas A. Mikuls
kis jau nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo apdovanoti 
šaulių žvaigždės ordenais, 
bet dėl karo audrų, tie or- 
denai žuvę. Per šią šaulių 
šventę šaulių S-gos centro 
valdybos pirmininkas V. 
Tamošiūnas i š k i 1 m ingai 
įteikė muzikams Mikuls- 
kams, vieton žuvusių orde- 
nų kitus.

Clevelando šaulių kuopą 
šventės proga sveikino šios

Saulė A. Smelstorienė kuopos pirm. dr. K. Pautieniui įteikia šau
lių dovaną už gražu kuopos vadovavimą. Salia stovi LŠST cv. pirm. 
V. Tamošiūnas. J. Garlos nuotrauka

organizacijos: Alto vardu
— Blynas, Atgimimo Sąjū
džio — Peckus, ramovėnų
— Astrauskas, bendruome
nės, skautininkų ir šv. Ka
zimiero mokyklos vardu — 
Pr. Karalius, Krikščionių 
demokratų — Kliorys, biru- 
tininkių ir Vysk. Valan
čiaus mokyklos vardu — 
Budrienė.

Dr. K. Pautieniui, šaulių 
kuopos pirmininkui, už ak
tyvią veiklą atsidėkodami 
kuopos šauliai padovanojo 
labai gražų šaulių ženklą su 
gintaro ornamentika.

Pažymėtina, kad dr. K. 
Pautienis, būdamas atosto
gose Floridoje, Juno Beach 
įsteigė šaulių grandį, ku
rio vadovu yra buvęs cle- 
velandietis teisininkas P. 
Mikšys. Po iškilmingos da
lies, buvo pertrauka ir vai
šės, kurias paruošė mote
rys šaulės. 

Vėliau vyko šaulių kuo

LŠST cv pirm. V. Tamošiūnas įteikia šaulių Žvaigždės ordinus 
Onai ir Alfonsui Mikulskiams. Ordinus laiko E. šarkauskienė ir S. 
Miglinienė. J. Garlos nuotrauka

pos metinis susirinkimas, 
kuriame pirmininkavo Al. 
Mikulskis ir sekretoriavo A. 
Mikoliūnas. Padarius kuo
pos pirmininkui, moterų 
sek. vadovei, iždininkui ir 
kontrolės komisijai prane
šimus, buvo išrinkta nauja 
kuopos vadovybė.

Kuopos pirmininku per
rinktas dr. K. Pautienis. Į 
valdybą yra išrinkta A. 
Karsokas, A. Mikoliūnas, A. 
Kazis ir M. Barniškaitė. Re
vizijos komisija palikta ta 
pati: E. šarkauskienė, B. 
Grincius ir P. Mainelis. Po 
susirinkimo šauliai ir sve
čiai besivaišindami šaulių 
moterų paruoštais skaniais 
užkandžiais ir vėsinančiais 
gėrimais, draugiškoje nuo
taikoje, svarstė šaulių da
barties ir ateities veiklą ir 
planus, kaip geriau ir na
šiau panaudoti lietuviškas 
jėgas išlaikyti lietuvybę ir 
dirbti Lietuvos vadavimo 
darbą. (k)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Korp! Neo-Lithuania Los Angeles padalinio iškilmingos suei
gos prezidiumas. Iš kairės: vicepirm. Br. Dūda, Neo-Lithuania 
vyr. valdybos pirm. J. Valkiūnas, padalinio pirm. Ed. Balceris, 
sekr. E. Gedgaudienė, arbiter elegantiarum S. Petravičius. Prie 
vėliavos J. Gediminienė, H. Kmitas ir R. Jurkūnaitė-Vitkienė.

LOS ANGELES NEOLITUANŲ 
ŠVENTĖ

A

KALĖDŲ ŠVENČIŲ

ir

NAUJŲJŲ 1973 METŲ

proga sveikiname visame laisvajame 

pasaulyje ir okupuotoje Lietuvoje gy

venančius kolegus-es linkėdami toliau 

nepalūžti kasdieniniame gyvenime ir 

korporantiškoje veikloje

LST Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

zj------------------------------------------
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pirmi

ninkui Teodorui Blinstrubui, Centro Valdybos na
riams ir visiems Chicagos skyriaus nariams, lin
kime linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų 
NAUJŲJŲ 1973-jų METŲ. Teišsipildo kiekvieno 
visi planai ir projektai.

A.L.T.S. Chicagos skyriaus 
valdyba

* AMERIKOS LIETU
VIŲ TARYBOS suvažia
vimas, įvykęs 1972 m. lap 
kričio mėn. 11 d. Chi
cagoje, Sheraton - Mid- 
way viešbutyje, išklausęs 
pranešimus apie tai, kad 
okupacinė sovietų val
džia pradeda vis daugiau 
vežti į Kauną ir į kitas 
okupuotos Lietuvos vie
tas kolonizatorių rusų, 
savo rezoliucijoje griež
tai protestuoja prieš to
kius okupacinės valdžios 
žygius bei pastangas ir 

Amerikos Lietuvių Tarybos vice

pirmininkui,

Dr. JONUI VALAIČIUI,

ir Tarybos nariui, pedagogui,

JONUI VALAIČIUI

bei jų šeimoms, jų motinai ir žmonai 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą

Amerikos Lietuvių Taryba

Mielam kolegai

DR. JONUI VALAIČIUI
reiškiame nuoširdžią užuojautą je mylimai mo

tinai mirus

Roma ir Danielius 
Degėsiai

Mylimai Motinai
A. A.

ONAI DULEBIENEI 
mirus, sūnums JUOZUI, TELESTORUI, dukrai 
ONAI MAŽELIENEI ir jų šeimopis reiškiu gilią 
užuojautą

Gediminas žebertavičius

reikalauja, kad rusų veži 
mas būtų sustabdytas ir 
kad visos okupacinės jė
gos iš okupuotos Lietu
vos būtų atšauktos;

Smerkia vaikų vežimą 
į rusų okupuotos Lietu
vos pionierių stovyklas;

Pritaria valdybos veik
lai Lietuvos laisvės ko
vos byloje ir kviečia vi
są Amerikos lietuvių vi
suomenę jai vieningai tai 
kininkauti;

Kviečia visą Amerikos 
lietuvių jaunimą įsijung-

Los Angeles Korp! Neo 
-Lithuania, š.m.lapkri
čio mėn. 25 d. iškilmin
gai atšventė Korp! 50 
metų sukakties minėji
mą. Garbės svečiu buvo: 
Lietuvos Gen. Konsulas 
dr. J. Bielskis ir iš Chi
cagos specialiai atvykęs, 
Neo-Lithuania Centro 
Valdybos pirmininkas J. 
Valkiūnas. Minėjimas - 
banketas įvyko Los An
geles T autinių N amų s alė

ti į Amerikos Lietuvių Ta
rybą sudarančias orga
nizacijas irper jas į Ame
rikos Lietuvių Tarybą, 
jos veiklos stiprinimui;

Smerkia dideliu tempu 
Lietuvoje vykdomą rusi
fikaciją ir kviečia visus 
prieš tai kovoti beiskelb 
ti laisvajam pasauliui 
apie lietuvių tautai daro
mą žalą.

Prašo visus Amerikos 
lietuvius laisvinimo rei
kalams skiriamus pini
gus perduoti vietos ALT 
skyriams arba siųsti 
juos tiesiai į Amerikos 
Lietuvių Tarybos centrą 
esantį, 2606 West 63rd 
Street, Chicago, Illinois 
60629.

PASISKIRTĖ 
PAREIGOMIS

Amerikos Lietuvių Tary
bos centro valdyba, š. m. 
gruodžio 8 d. pasiskirstė pa
reigomis:

Pirmininkas — dr. Kazys 
Bobelis, vicepirmininkai — 
Teodoras Blinstrubas, Povi
las Dargis, dr. Kazys Šid
lauskas, kun. Adolfas Sta- 
šys, dr. Jonas Valaitis, se
kretorius — dr. Vladas Ši
maitis, iždininkas — Juozas 
Skorubskas, finansų sekre
torius — Aleksandras Pa
kalniškis, protokolų sekre
torė — Emilija Vilimaitė, 
nariai — Teodora Kuzienė, 
Rimantas Staniūnas ir Vy
tautas Verpštas.

ADV. ZIGMAS IR DR. 
DANUTĖ BUTKAI 
NEW YORKE IR 

PHILADELPHIJOJE
Neseniai iš okupuotos 

Lietuvos pasitraukę dr. Da
nutė Butkienė ir adv. Zig
mas Butkus lankėsi New 
Yorke, kur turėjo pokalbius 
su BATUNo vadovais, o š. 
m. gruodžio mėn. 10 d. kal
bėjo per radijo "Laisvės ži
burys”. Pakeliui į Chicagą 
teisininkas Butkus Phila
delphijos lietuvių pakvies
tas šv. Andriejaus parapi
jos salėje skaitė paskaitą 
apie dabartinę padėtį oku
puotoje Lietuvoje, atsaki
nėjo į gausius klausimus.

Philadelphijos lietuviai 
labai šiltai sutiko Danutę ir 
Zigmą Butkus, iš lėšų, su
rinktų organizuojant pa
skaitą, pirmieji jiems įtei
kė Kalėdinę dovanėlę 380 
dolerių.

je. Korp! draugų susi
rinko pilna salė.

Minėjimas buvo pra
dėtas, įnešus vėliavą, 
Tautos himnu, po kurio
L.A. N.L.Korplpirminin- 
kas, E. Balceris pasakė 
trumpa kalbą, nušvies
damas Korp! tikslus ir 
veikimą išeivijoje. Dai
nuojant "Lietuva brangi" 
tradicinę dainą, pakeliant 
jumorus įseniorus, spal
vos buvo uždėtos trims 
jumorams: A. Juodikiui, 
V. Mažeikienei ir A. Ma
žeikai, kurie buvo pri
saikdinti pabučiuojant vė
liavą.

Korp! buvo pasveikin
ta su auksiniu Jubilieju
mi Liet. Gen. Konsulo dr. 
J. Bielskio, N.L. Centro 
V-bos pirm. J. Valkiūno, 
draugiškų organizacijų 
atstovų, bei estų ir latvių 
korporantų. Kiekviename 
sveikinime buvo jaučia
mas nuoširdumas Korp! 
Neo-Lithuania atžvilgiu. 
Iškilmingas posėdis buvo 
užbaigtas studentų him
nu "Gaudeamus".

Buvo malonu ir jaudi
nančiai jauku, vėl pama
tyti Korp! tradicines iš
kilmes, mielas žalias ke
puraites, puošiančias ko 
legas-es, pajusti jų drau 
giškumą. Svečiai buvo pa 
vaišinti skania vakarie
ne, paruošta mielų Kole
gių-

Grojant geram orkest
rui susirinkusieji dar il
gai šoko ir linksminosi, 
vyresnieji prisimindami 
mielas studentiškas die
nas, o jaunesnieji džiau
gėsi, priklausydami gar
bingai Neo - Lithuania 
Korp!, sekdami jos gra
žias tradicijas nors ir 
svetimoje, bet draugiš
koje JAValstybėje.

Visi linkėjo Korp! 
Neo-Lithuania dar ilgai 
gyvuoti ir dirbti Tėvynės 
išlaisvinimui ir gerovei.

(eg)

• Min, Vaclovas Sidzi
kauskas, Lietuvos Laisvės 
Komiteto ir Lietuvos dele
gacijos Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seime vardu 
sveikina Dirvą ir skaityto
jus Kalėdų švenčių proga ir 
linki laimingų Naujųjų Me
tų.,

• Vysk. V. Brizgys svei
kina Dirvos leidėjus ir re
dakcijos štabą, linkėdamas 
malonių švenčių, Dievo lai
minamų 1973 metų.

• Kostas Ramonas, nuo
širdus Dirvos rėmėjas Chi
cagoje, atnaujindamas pre
numeratą, linkėdamas link
smų šv. Kalėdų ir Laimin
gų Naujų Metų, pridėjo au
ką 12 dol.

Ačiū.

• L. A. Jurgutis, gyv. 
Montrealy, Kanadoje, vie-

Sveikiname visus mūsų draugus ir

pažįstamus su

ŠV. KALĖDOM

ir

NAUJAIS 1973 METAIS

ir linkime geros sveikatos ir laimes.

i

—
MIAMI FLORIDA

Sveikiname visus mūsų draugus ir 

pažįstamus, ir linkime

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLUBO DIREKTORIAI, 
VALDYBA ir NARIAI,

3655 No. West 34 St., Miami, Florida

Naujai pakeltieji 1 seniorus duoda priesaiką. Iš kai rėš: J. Rukšė- 
nienė, N.L. vyr. valdybos pirm. J. Valkiflnas.arbiter elegantiarum 
S. Petravičius, naujieji seniorai: A. Mažeika, V. Mažeikienė ir A. 
Juodikis.

toj Kalėdų sveikinimų, už
siprenumeravo Dirvą.

Sveikiname įsijungus į 
Dirvos skaitytojų eiles.

• Antanas Kalvaitis, mū
sų bendradarbis Chicagoje, 
Dirvai paremti atsiuntė 10 
dol. auką, jungdamas vi
siems nuoširdžius švenčių 
linkėjimus.

• Inž. Vaclovas ir Vanda 
Mažeikai š. m. gruodžio 15 
d. persikėlę gyventi į nuo
savus namus 519 N. Halien 
Terrace, Park Ridge, Illi- 
nois 60068, tel. 823-3607, 
sveikina visus savo draugus 
ir pažįstamus Kalėdų šven
čių ir Naujų Metų proga 
linkėdami visiems laisvės ir 
pasisekimo gyvenime.

Vietoje sveikinimo korte
lių aukoja Dirvai 25 dol.

Už auką nuoširdžiai dė
kojame.

• Alfonsas Pimpė, gyv. 
Chicagoje, atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, at
siuntė 10 dol. padidinimui 
savo įnašo Vilties draugi
joje.

• Vilius ir Edą Bražėnai, 
gyv. Ft. Myers, Floridoje, 
atsiuntė Dirvai paremti 10 
dol., vietoj kalėdinių korte
lių rašymo, ir sveikina 
draugus bei pažįstamus su 
Šv. Kalėdomis ir Naujais 
1973 metais. Dirvai linki iš
tvermės ir toliau būti stip
riems, nelankstant principų,

Vincas ir Charlotte 
R u s e c k a i

Lietuvos ir Amerikos lais
vės sargyboje.

• Genovaitė ir Vladas 
Mieželiai, gyv. Phoenix’e, 
Ariz., vieton švenčių proga 
sveikinimų kortelėmis, pa
aukojo Vasario 16 gimna
zijai $15.00.

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagoje ruošia tradicinį link
smą Naujųjų Metų sutiki
mą š. m. gruodžio 31 d. Lie
tuvių Tautiniuose Namuo
se, 6422 So. Kedzie Avė., 
Chicagoje.

Vietas prie stalų prašo
me užsisakyti pas kol. Pet
rą Vėbrą tel. 925-0693.

• Miami Beach išnuomo
jami butai ir kambariai nu
pigintomis kainomis, su vi
sais patogumais, prie pat 
jūros, Vainų vasarvietėje, 
8210 Harding Avė., Miami 
Beach. Florida. Tel. f305) 
864-3586.

Hot Springs, Ark. 333 
Ouachita Avė., Southern 
Hotel Apt. Miesto centre 
parduodamas 53 vienetų ho- 
telis, motelių stiliuje. Teisė 
laikyti restoraną ir alkoho, 
Jinius gėrimus. Įmokėti 
$80,000.00. Pardavimo prie
žastis savininko mirtis. 
Naudokitės aukščiausiu pa
jamų sezonu.
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