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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Z,.« NIXONAS AR FORDAS
SEIMAS 
TORONTE

P. BASTYS

Šių metų gruodžio 1-2 d.d. 
Toronto lietuviams buvo ne 
eilinės. Čia tomis dienomis 
didingose ir puošniose Lie
tuvių Namų patalpose, 1570 
Bloor Street West, vyko Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto 30-ties metų 
sukaktuvinis seimas.

Seimo paruošiamuosius 
technikinius darbus vykdė 
Kanados Lietuvių Bendruo
menės Valdyba, Tautos Fon
do atstovybės ir vietos Lie
tuvių Bendruomenės vado
vaujantieji asmenys.

KLB Krašto Valdybos pir
mininkas Eug. Čuplinskas, 
šeimininkų vardu taręs žodį 
pasidžiaugė Kanados lietu
viams suteikta garbe ir ma
lonumu -- priimti ir globoti 
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto seimo atstovus jo 
sukaktuviniais metais. To
liau kalbėdamas, jis pažymė
jo, kad Kanados lietuviai vi
suomet tinkamai suprato ir 
mokėjo vertinti Vliko darbą. 
Tą įsitikinimą jie yra gra
žiausiai įrodę gausia finansi
ne parama. Kraipdamasis į 
Seimo narius, jis visų lietu
vių vardu linkėjo našaus 
darbo ir pakvietė Vliko pir
mininką dr. K. Valiūną tarti 
seimo atidarymo žodį.

Vliko pirm-kas dr. K. Va
liūnas, gražiu ir šiltu žodžiu 
atsiliepdamas apie Kanados 
lietuvius ir šio seimo rengė 
jus, nuoširdžiai sveikino, o 
kartu ir nusakė mūsų parei
gas sunkiame Lietuvos lais
vinimo kely, linkėdamas, 
kad užsibrėžtas tikslas būtų 
kuo veikiau atsiektas. O 
tasai tikslas -- tai laisva ir 
nepriklausoma Lietuva.

Po prasmingo kun. P. 
Ažubalio invokacijos žodžio į 
prezidiumą buvo pasiūlyta: 
pirmininkais - Aug. Kuolas, 
Pr. Razgaitis ir dr. S. Čepas, 
sekretoriais - Pr. Bastys ir 
T. Stanulis. Tokios sudėties 
prezidiumas buvo priimtas 
ir vadovavo seimo posė
džiams.

Seimo nutarimų komisiją 
sudarė: M. Brakas, J. Sko- 
rubskis, V.E. Banelis, Alg. 
Raulinaitis, Ant. Paulaitis, 
L. Girnis-Norvaiša, Alg. 
Pautienis. Mandatų komisi-

Korp. Neo-Lithuania vyr. valdyba posėdžiaujant LT Namuose Chicagoje. Sėdi iš kai
rės: arbiter elegantiarum Romas Česas, vicepirmininkė Audronė Pavilčiūtė, pirmininkas 
Jurgis Lendraitis^ sekretorė Elena Songinienė ir iždininkas Bronius Kasakaitis.

V. A. Račkausko nuotrauka

Sunkus pasirinkimas atstovams ir senatoriams

Naują viceprezidentą For
dą įvedus į pareigas, kongre
so ir senato respublikonai 
atsistojo prieš komplikuotą 
klausimą: kuris būtų jiems 
naudingiau - Nixonas ar 
Fordas Baltuose Rūmuose. 
Mat, nušalinus Nixoną prieš 
Fordo įvedimą į pareigas, 
prezidentūra atitektų demo
kratui Carl Alberts, kas ne
turėtu patikti respubliko
nams. Už tat grynai iš parti
jos išrokavimų jie turėtų pa
sisakyti prieš tokią permai
ną. Dabar, pakeitus Nixoną 
Fordu, vykdomoji valdžia 
liktų respublikonų rankose, 
partijos įtaka joje net su 
stiprėtų. Visa tai respubli
konų senatorius skatintų pa
sisakyti už Nixono nušalini
mą, kuris jų partijai daugiau 
kenkia negu padeda. Iš kitos 
pusės, demokratų daugumai 
šiose aplinkybėse mažiau 
reikalingas Nixono pašalini
mas negu anksčiau...

Skaitydamas tokius sam
protavimus doras žmogus 
turėtų pasipiktinti. Jei pre
zidentas nusikalto, jis turi 
būti konstitucijos numatyta 
tvarka nušalintas vistiek ko
kia iš to nauda ar skriauda 
bus vienai ar kitai partijai. 
Tai tikra tiesa, deja, gyveni
mo praktika daugiau kalba 
už tai, kad įstatymai rašo
mi tam, kad juos apeiti. Ir 
jei Nixonas bus nušalintas, 
tai ne tiek dėl jo konkrečių 
nusikaltimų, kurie dar nėra 
įrodyti, kiek dėl daugiau abs 
traktaus teigimo, kad jis ne
teko tautos pasitikėjimo. 
‘Tautos labas’ reikalaująs 
jo nušalinimo, sako jo 
priešai. Tautai esą reikalin
gas pasitikėjimą įkvepiąs 
vadas, kuris ją išvestų iš vi

ja: Stp. Jakubickas, J. Šarap 
niekas ir Ant. Skėrys.

Seime dalyvavo: 41 atsto
vas, 5 Vliko valdybos na
riai ir Tautos Fondo valdy
tojas. Atstovai pagal vieto
ves skirstėsi šiaip: Torontas 
22, New Yorkas 10, Los An
geles 2, Cleveland 2, Delhi 
2, Chicago 2 ir Rochester, 
N.Y. 1. Čia pat tenka pa
stebėti ir svečius, kurių sei
mo posėdžiuose dalyvavo 
keleriopai didesnis skaičius 
negu oficialiųjų atstovų.

Sekančiose Dirvos laido
se duosime plačiau apie su
kaktuvinį Vliko seimą To
ronte.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
są pasaulį apėmusios ener
gijos krizės, kuri galinti pri
vesti ne tik prie kai kuriu 
nepatogumų visiems ir daug 
kam tikro vargo, bet ir iš 
esmės pakeisti amerikiečių 
ir kitų laisvų demokratškai 
besitvarkančių kraštų gyve
nimo stilių.

Ar toks vadas galėtų būti 
Jerry Ford? Atsakymas kol 
kas yra neigiamas. Iš viso 
tokio idealaus vado nesi
mato nei respublikonų ned 
demokratų partijos eilėse. 
Už tat grynai praktiškai 
žiūrint ar nevertėtų dar pa
likti Nixoną?

Pagal nuotaikų tyrinėto
jus, pusė ar kiek daugiau 
amerikiečių taip dar galvo
ja. Ir kol tokios nuotaikos 
vyrauja, kongresas labai at
sargiai žais su nušalinimo 
byla. Mes jau kelis kartus 
čia rašėme, kad nepaisant 
visų Nixono ‘nusikaltimų’ ir 
klaidų, dauguma amerikie
čių negyveno taip gerai kaip 
dabar. Tą patį dabar sako 
ir Time magazino preziden
tūros stebėtojas Hugh Si- 
dey: ‘Kas dabar skiria Nixo- 
ną nuo nušalinimo... yra tik 
plona asmeninė gerovės sie
ną, kurią jaučia dauguma 
amerikiečių. Jiems gerai ir 
jie nenori pasikeitimo. Bet 
jei daug kas praras savo 
darbą ar susisiekimo galimy
bę ar namų šilumą, jų bai
mė ir nusivylimas nukreips 
juos prieš tą vyrą, kurį taip 
dažnai jie matė savo televi
zoriaus ekrane ir kuriuo dėl 
vienų ar kitų priežasčių nu
sivylė’.

Iš to išeitų, kad nuo ener
gijos krizės sprendimo pri
klauso galutinas Nixono li-

KODĖL NESUTARIA GRAIKIJOS 
PULKININKAI?

Pagal paskutinius žinių 
agentūrų pranešimus buvęs 
Graikijos ‘prezidentas’ pik. 
Papadopoulos, neblogiausiai 
valdęs gana drausmingus 
graikus virš 6 metų, galės 
naudotis visomis pilietiško
mis ‘laisvėmis’ ir jam nebū
sianti keliama byla ‘už blogą 
valdymą’.

Apie įvykusį Graikijoje 
asmenų, sėdinčių prie val- 

kimas. Kaip dabar atrodo, 
atstovų rūmų teisių komisi
ja per kokius du-tris mėne
sius pasiūlys Nixonui iškelti 
nušalinimo bylą ir kongre
sas pritars (tam reikalinga 
paprasta balsų dauguma). 
Senato nušalinimo sprendi
mui reikalinga 2/3 balsu 
dauguma. Pagal dabar turi
mus duomenis, grynai tei
siškai žiūrint senatas netu
rėtų nušalinti, tačiau teisę 
nugalės praktiški apskaičia
vimai, uždengti ‘tautos labo’ 
skraiste. Ar praktika nuga
lės teisę, priklausys nuo 
amerikiečių daugumos svai 
amerikiečių daugumos savi
jautos. Jei žiema bus ne
šalta, tai bus laikoma Apvaiz 
dos įsikišimu Nixono nau
dai. Dar daugiau už Apvaiz
dą galėtų padėti didžiosios 
bendrovės, ypač naftos. Jos 
nesigailėjo didelių sumų 
Nixono perrinkimo reika
lams, nes McGoverno laimė
jimas reikštų didesnę vals
tybės kontrolę. Jei dabar 
tautos nuotaikos prives prie 
Nixono nušalinimo, jos ne
leis ir Fordui toliau laiky
tis jo primtakūno ūkinės 
politikos, o tai reikš vis di
desnę valstybės kontrolę ir 
reglamentaciją iki kortelių 
įvedimo viskam.

Tokiu būdu nuo didžiųjų 
kapitalo telkinių pagalbos 
priklauso Nixono likimas. 
Faktas, kad jis pakeitė sa
vo energijos ‘carą’ gub. Lo- 
ve, kuris buvo už kortelių 
benzinui įvedimą ‘bankinin
ku Simon’ rodo, kad Nixo- 
nas bandys žaisti ta korta. 
Kapitalistinė santvarka at
nešė Amerikai kitur nepa
žįstamą gerovę, ar ji suge
bės ir save išgelbėti, atsa
kys tik ateitis.

BRONIITS AUŠROTAS

džios lovio pasikeitimą Tinie 
savaitraštis savo redakcijos 
pranešime, XII.3. taip rašė: 
‘Po įvykusių kruvinų studen 
tų riaušių š.m. lapkričio vi
durį, visa Graikija buvo karo 
apsiausties būklėje. Taigi 
tie kurie komandavo šarvuo
čius ir tankus galėjo juos 
nusiųsti kur tinkami. Ir ke
liolika jų buvo nukreipta į 
Athenų priemiesčio vilą, ku
rioje gyveno prezidentas Pa- 
padopuolos. Junginio kari
ninkas Papadopoului prane
šė, kad jis esąs namų areš
te. Išvengti bet kokimes ne
tikėtumams kiti tankai išsi
rikiavo strateginėse miesto 
aikštėse. Ir tuo pat momen
tu, kai Graikijos piliečiai su
žinojo apie įvykusį pučą, 
naujuoju krašto prezidentu 
jau buvo prisaikdintas gen. 
Įeit. Phaedon Ghizikis. Tei
giama, kad šis generolas 
esąs kraštutinis dešinysis ir 
nuverstojo nuo sosto kara
liaus Konstantino draugas’.

Time redaktoriai komen
tuodami apie Papadopoulos 
pašalinimą iš prezidento kė
dės rašė, kad jis labai jau 
užrūstinęs visus savo šali
ninkus š.m. birželį, kai at
statė iš ministerių kabineto 
daugumą savo rėmėjų ir 
draugų ir pradėjo broliautis 
su piliečiais. Jį nuvertusieji 
karininkai taip pat buvo la-

PETRONĖLĖ ORINTAITĖ
Dirvos 1973 m. novelės 

konkurso laureatė

Rašytoja Petronėlė Orin- 
taitė, laimėjusi Dirvos 1973 
m. novelės konkurso premi
ją.

Gruodžio 9 d., sekmadie
nį, Dirvos patalpose susi
rinko Dirvos 1973 metų no
velės konkurso jury komi
sija: Balys Auginąs, Algis 
Garlauskas ir Aleksas Lai
kūnas, paskirti novelės pre
miją už 1973 metus. Išdis
kutavę konkursui atsiųstas 
18 novelių, vienbalsiai nu
tarė mecenato Simo Kaše- 
lionio premiją 500 dol. pa
skirti už noveilę ”GAUD- 
VYTIS”, kurios autorius pa
sirašęs slapyvardžiu ”Vink- 
šnupė”. Posėdy dalyvavęs 
Dirvos red. V. Gedgaudas 
komisijai Įteikė redakcijos 
seife laikomus atsiųstų no
velių autorių vokelius su 
tikrom pavardėm. Atida
rius premijuotos novelės 
vokelį paaiškėjo, kad 
”Vinkšnupė” yra rašytoja 
ir poetė Petronėlė Orintailė, 
gyv. Los Angeles, Calif.

bai nepatenkinti ir Papado- 
puolos pravesta visuotine 
amnestija, taip pat palietu
sią ir politiškus kalinius 
(kaip ta lietuviška patarlė 
moko, ‘nors ir be kailio 
liksi -- visiems neįtiksi!);

Simas Kašelionis, Dirvos 
novelės konkursu mecentas, 
kas met skiriąs premijai 500 
dolerių.(Nukelta į 2 psl.)

Dirvos novelės konkurso komisija, premijavusi vienbal
siai novelę ‘Gaudvytis’, tuoj telefonu susisiekė su Los Ange
les, Calif., pasveikinti laureatę rašytoją Petronėlę Orintai- 
tę. Nuotraukoje jury komisija. Iš kairės Aleksas Laikūnas, 
Balys Auginąs ir Algis Garlauskas.

Kiti vokeliai palikti ne
atidaryti ir pavesta Dirvos 
redakcijai, autoriams atsi
liepus, noveles grąžinti ar
ba tartis dėl jų spausdini
mo Dirvoje.

Laureatė Petronėlė Orin- 
taitė yra kilusi iš Liepalotų 
km. Būblelių vlsč., šakių 
apskr. Mokėsi Vilkaviškio 
žiburio gimnazijoje, kurią 
baigusi studijavo Lietuvos 
Universitete Kaune huma
nitarinius mokslus. Baigusi 
1929 m. universitetą, mo
kytojavo įvairiose gimnazi
jose Lietuvoje, o po karo 
Augsburgo liet, gimnazijo
je. Į JAV atvyko 1949 m.

Spaudoje pradėjo reikštis 
eilėraščiais 1926 m. Vėliau 
buvo išleistos šios jos kny
gos; Vingių vingiai, Iš sos
tinės, Paslėpta žaizda, Dau- 
biškės inteligentai, Dirvonų- 
dukterims, Jurgučio pieva, 
Marti iš miesto, šulinys so
dyboj, Viligailė, Grožvilės 
meilė, Tafilė nuo Kražan
tės, Ką laumės lėmė, Lie
palotų medynuose. Ji yra 
taip pat daug knygų para
šiusi jaunimui Balės Vaivo- 
rvtės slapyvardžiu.

Premijuotą novelę GAUD- 
VYTIS pradedame spaus
dinti Dirvos atkarpoje se
kančiame numeryje.
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■ laiškai Dirvai

NETEISINGAS VILNIAUS MEDALIS
Šiais metais, lietuviams 

panorus garsinti Vilnių, už
sikabinta už 650 metų da
tos, tariamai Lietuvos sosti
nės įsteigimo, nors beveik 
visi sutinka, jog toji data yra 
klaidinga: Vilniaus miesto 
pradžia yra žymiai senes
nė.

Ir taip, vilniečiams prita
rus, dail. Ed. Vasiliauskas 
suprojektavo medalį, pa
skelbtą daugelyje užsienio 
lietuvių spaudos. Aplinkui 
užrašas: Lietuvos sostinė 
-Vilnius 1323-1973. Viduje 
Gedimino galvos dalis ir Ge
dimino pilies bokštas, kated
ros stogas, varpinė, namų 
dalis.

Medalio projekte tematy
ti viena pilis, nors senovėje 
Vilniuje buvęs pilių blokas 
turėjo tris skirtingus pa
status. Pagrindinė pilis (lot. 
Castrum Vilnensis) susidė
jo iš Aukštutinės pilies 
(lot. Castrum superius), Že-

Kodėl nesutaria 
Graikijos 

pulkininkai?
(Atkelta iš 1 psl.) 

esą papildomą valdančių 
karių nepasitenkinimą taip 
pat kėlęs ir Papadopoulos 
skubėjimas įvykdyti visuo
tinius rinkimus jau sekan
čiais, 1974 metais.

Tačiau didžiausia šių visų 
pasitenkinimų ar nusivyli
mų ironija glūdi tame, kad 
nors Papadopoulos žadėjo ir 
gana daug nuveikė, kad kiek 
nors patenkintų kairiuosius 
-- liberališkus sluoksnius, ta
čiau kairieji, lygiai kaip ir 
dešinieji savo ‘prezidentu’ 
nepasitikėjo. Prisimintina, 
kad ir paskutinės Graikijos 
studentų riaušės, pareikala 
vusios net trylikos užmuš
tų ir šimtų sužeistų, buvo 
kaip tik sukeltos kairiųjų 
intelektualų. Ir nors kairie
ji tikėjosi kokių nors leng
vatų po šių riaušių, bet jo
mis tepasinaudojo tik deši
nieji armijos kariai, nuvers- 
dami nuo sosto reformų ieš
kantį Papadopoulos.

Apie naująjį Graikijos 
prezidentą Phaedon Ghizi- 
kis, 57-rių metų amžiaus 
armijos generolą yra žinoma 
kad jis komandavo 1-jai Ar
mijai, centrinėje Graikijo
je. Jis niekada nepriklau
sęs Papadopuolos artimųjų 
karių rateliui. Žinoma, kad 
jis visą laiką palaikęs arti
mus ryšius su buvusiu ka
raliumi Konstantinu; gi pas
tarasis šiuo metu pastoviai 
įsikūrė Anglijoje. Tačiau 
niekas nėra tikras ar Ghizi- 
kis grąžins į sostą Konstan
tiną ar ne.

Pašaliniam stebėtojui yra 
aiškus vienas dalykas: Grai
kijai dar teks ilgokai palū
kėti ligi krašte įsigalės nor
malus gyvenimas. 

mutinės pilies (Castrum in- 
ferius) ir Kreivosios pilies 
(Curvum castrum). 1390 m. 
Kreivoji pilis buvo vokiečių 
ordino paimta ir sudegin
ta. Išlikusios dvi pilys, tiks
liau jų griuvėsiai, pavaizduo
ti Chodzko 1835-1840 m. 
Paryžiuje išleistame albu
me, ir kt.

Apie Vilniaus pilis yra pa
skelbta literatūros lenkų, lie 
tuvių ir kitomis kalbomis.

Medalio projekte ant ka
tedros bokšto uždėtos dvi 
stovylos, kurių Gedimino lai
ku tikrai negalėjo būti. Juo 
labiau, kad Vilniaus ka
tedra pastatyta (pašventin
ta) 1288 metų gegužės 8 d., 
o Lietuvos karalius gedimi- 
nas mirė 1341 metais. Tas 
stovylas Vilniaus katedrai 
sukūrė italų skulptorius 
Tommaso Righi, gyv. 1727- 
1802 m.

T. Righi į Lietuvą pakvie
tė vysk. Masalskis, talkin
ti puošti Verkių rūmus ir Vii 
niaus katedrą. Apie T. Righi 
yra rašęs J. I. Kraszewski, 
P. Galaunė ir kt.

Klaidingos žinios apie Vil
nių ir kt. į lietuvių spaudą 
įsiliejo nepriklausomos Lie
tuvos laikais, jos niekad pa
grindinai neištaisytos. Todėl 
paviršutiniškai jomis naudo
jantis, nauji raštai bei kūri
niai taip pat sudaromi klai
dingu pagrindu. Pav., 1923 
m. nepriklausomoj Lietuvoj 
išleistas gero lietuvių skulp
toriaus Petro Rimšo sukur
tas medalis, primenantis 
Lietuvos sostinę Vilnių data 
1323-1923. Pradinė data klai
dinga. Medalio pirmoje pu
sėje įrašyta: Gediminas Di
dysis Lietuvos Kunigaikštis 
ir data. Dabar jau prade
da priimti karaliaus titulą.

Juo daugiau ir plačiau bus 
paskelbta klaidingų istori
nių datų, duomenų, tuo jas 
sunkiau atitaisyti.

Gaila, kad tokiais, mūsų 
tautai svarbiais klausimais, 
iš kart nepasisako mūsų dip
lomuotieji istorikai.

Alg. Gustaitis
XV ANTRO 

TOOL AND DIE MAKERS 
DIE REPA1RMEN 

Experienced on progressive dies. Tck> 
hourly rate for qualified men. ant' 
fringe beneiity. Apply rali <>r wrilr, 

EBF.RHART STLEL PRODUCTS 
CORP.

3 17 E. Jefferson 
Mi«hawaka. Ind.

(SH-9-r

WANTEDJOURNEYMEN 
TOOL AND DIEMAKERS 

ELECTRICIANS
Second and Third Shift

We need tool and die makers and 
electricians on our second and įhird 
shift. Tool and die makers muši havc 
a journeyinans card or be able to 
uttain one throuuh experience. Elec
tricians should be familiar with 440 
single-phase. 3 phase motor controls, 
motors up to 100 HP. electronic sens- 
ing equipment and be able to trouble 
shoot and repair spot vvelders.
No layoffs - Our wage and beneht 
prcAgram is one of the best in t Iv 
area.

ANDERSON-BOLLING 
MFG. CO.

Ę. Savidge St. 
Spring Lake, Mich. 

Attn.: Personnel Office 
616-842-8220 ext. 35, 36 or 37 

(88-9-11

LB Philadelphijos apylinkei
22 metų sukaktį minint

Šių metų gruodžio 1 d. 
Lietuvių Bendruomenės Phi
ladelphijos apylinkė pami
nėjo savo 22 metų sukaktį. 
Čia duodame dr. Jono Puzi- 
no Bendruomenės Balso ra
dijo programoje pasakytą 
kalbą:

Philadelphija savo laiku 
yra buvusi viena iš didžių
jų lietuvių kolonijų Jungti
nėse Amerikos Valstybėse. 
Net 1950 metų gyventojų 
surašymo metu lietuviais 
pasisakė 12,523, iš jų 4.678 
gimę Lietuvoje ir 7.845 - 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. Daugumą lietuvių 
sudarė senieji ateiviai, ku
rie pusės šimto metų laiko
tarpyje buvo išvystę labai 
plačią ir gyvą veiklą. Jie bu
vo sukūrę net penkias lietu
vių parapijas (3 katalikų, 1 
protestantų ir 1 nepriklauso
mą tautinę), buvo prisistei
gę daugybę savišalpinių ir 
kitokių draugijų, prisistatę 
klubų, turėję net kelias 
spaustuves ir knygų leidyk
las, aktyviai reiškėsi lietu
vių ir amerikiečių politini- 
niame gyvenime, turėję net 
tris bankelius, iš kurių vie
nas -- Liberty Federal Sav- 
ings and Loan Association 
išaugo į stambią finansinę 
įstaigą ir t.t.

II-jo pasaulinio karo aud
ros atbloškė ir į Philadel- 
phiją arti tūkstančio naujų 
ateivių-tremtinių. Pirmieji 
tremtiniai pasirodė 1948 me
tais. Čia jie tuojau įkūrė 
Philadelphijos Lietuvių 
Tremtinių Draugiją. Tačiau 
Vyriausiajam Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetui 1949 
m. birželio 14 d. paskelbus 
Lietuvių Chartą ir priėmus 
laikinuosius Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės nuosta
tus, visur, kur tik yra buvę 
didesni lietuvių telkiniai, im
ta steigti atskirų kraštų Lie
tuvių Bendruomenes, kurių 
tikslas buvo lietuvybės išlai
kymas, tautinių vertybių 
saugojimas ir jėgų sutelki
mas Lietuvos politinei lais
vės kovai. Ir Philadelphijos 
lietuviai 1951 m. sausio 28 d. 
persiorganizavo į Philadel
phijos Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenę, o tų pačių 
metų lapkričio 18 d. įsikū
rus Jungtinių Amerikos 
Valstybių Lietuvių Bendruo
menei ir philadelphiečiai 
gruodžio 16 d. įsijungė į ją 
ir įsisteigė Philadelphijos 
apylinkę. Organizatoriai su
prato, kad ta Lietuvių Bend
ruomenė bus stipri tik tada, 
kai į ją įsijungs bendran 
darban tiek senieji išeiviai 
bei jau čia gimę jų vaikai, 
tiek ir naujieji. Susirinko 
apie 100 žmonių organiza
cinio komiteto sudaryti. Kad 
būtų įsigyta senosios išei
vijos pasitikėjimo, į organi
zacinį komitetą išrinkti trys 
senosios išeivijos atstovai ir 
pirmininko pareigos patikė
tos advokatui St. Mankui, 
jau čia gimusiam lietuviui. 
Nors dar greta tebeveikė 
Philadelphijos Lietuvių 
Tremtinių bendruomenė, 
bet naujasis Bendruomenės 
organizacinis komitetas' su

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.

ruošė Vasario 16-osios mi
nėjimą ir 1952 m. vasario 17 
d. iškilmingai buvo paskelb
tas Lietuvių Bendruome
nės Philadelphijos apylinkės 
steigimo aktas, kurį pasira
šė 360 žmonių, iš jų apie 
160 senųjų išeivių, atseit, 
netoli pusės. Tuo būdu bu
vo užmegztas nuoširdus 
kontaktas su senąja išeivi
ja, tos pačios tautos broliais 
ir seserimis.

Štai tas Philadelphijos 
lietuvių istorijai reikšmin
gas Lietuvių Bendruomenės 
Philadelphijos apylinkės stei • 
gimo deklaracinis aktas:

‘Tūkstantis devyni šimtai 
penkiasdešimt antraisiais 
nuo Kristaus gimimo me
tais, trisdešimt ketvirtą 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo sukaktį minėda
mi, istoriniame JAV mies
te, kur kartų kartoms by
lojęs, Laisvės Varpas sau
go šūkį: ‘Skelbk laisvę per 
visą kraštą visiems gyven
tojams’ ir kur jau prieš šim
tą su viršum metų pradėję 
kurtis pirmieji lietuviai emi
grantai, pabėgę iš caristinės 
priespaudos ieškoti laisvės, 
iki šiol išlaikę savo tautinį 
charakterį, su širdgėla sekę 
gimtojo krašto vargus ir 
skausmus, -

Džiaugdamiesi žmogaus 
asmenybės išlaikymo ir kul
tūrinio bei socialinio gyve
nimo demokratiškų laisvių 
principais JAV,

Jausdami ir giliai supras
dami pavergtos tėvynės ir 
naikinamos lietuvių tautos 
kančias ir nelygią kovą su 
okupantais,

Laisvojo pasaulio kovų 
už tiesą ir tautų laisvę aki
vaizdoje,

Savo tėvų bei protėvių 
laisvę ir tiesą mylinčio ir 
jas ginančio būdo ir dvasios 
vedini, mes,

Philadelphijos lietuviai 
reiškiame norą ir ryžtą:

1. Būti ištikimais Jungti
nių Amerikos Valstybių lais 
vės principų, įamžintų JAV 
nepriklausomybės deklara
cijoje bei konstitucijoje, sau
gotojais ir gynėjais;

2. Išlaikyti mūsų tautines 
ir kultūrines savybes;

3. Remti Lietuvos laisvi
nimo ir lietuvių tautos gel
bėjimo pastangas;

4. Puoselėti tautinio soli
darumo, tiesos ir vienybės 
principus,

Siekdami šio tikslo, 1951 
metų gruodžio mėnesio 16 
dieną įsijungėme į Jungti
nių Amerikos Valstybių Lie
tuvių Bendruomenės Phila
delphijos apylinkę, kurią 
šiuo aktu iškilmingai dekla
ruojame, tikėdami Apvaiz
dos palaima’.

Lietuvių Bendruomenės 
Philadfelphijos apylinkės 
steigiamajame akte pareikš
tų nusistatymų laikytasi ir 
tolimesnėje veikloje. 1952 
m. spalio 5 d. išsirenkant 
pastovią apylinkės valdybą, 
kad tik darbas eitų sklan
džiau, 11 narių valdyboje 
keturios vietos ir pirminin
ko (Jono Švedo) pareigos 
atiteko senosios išeivijos at

stovams. Ir 1960 metais 
Bendruomenės pirmininku 
išrinktas Mykolas Bigenis. 
Ilgą laiką, ruošiant Vasario 
16-osios minėjimus, lietuvių 
dienas ir kitus svarbesnius 
parengimus visad kviestasi 
talkon senosios išeivijos at
stovai. Ir net atskiros poli
tinės srovės bei profesinės 
organizacijos nepamiršo jų 
įtraukti. Ir dabar, kas tik 
yra paprašomi, neatsisako 
talkos bei piniginės aukos. 
Philadelphija buvo ir didele 
dalimi tebėra viena iš lietu
vių kolonijų, kur vyrauja 
broliški santykiai tarp abie
jų išeivijos dalių. Tokiu gra
žiu sutarimu mes džiaugia
mės ir didžiuojamės.

Kitas džiuginantis reiški
nys -- pagyvėjęs mūsų jau
nimo susidomėjimas Lietu
vių Bendruomene. Per pas
taruosius kelerius metus 
Philadelphijos apylinkės vai 
dyboje turime jaunosios kar
tos atstovų, stojusių dar
ban su naujomis idėjomis ir 
naujais darbo vykdymo bei 
veiklos būdais. Bendruome
nės atliekama daug darbų 
įvairiose lietuviškojo gyve
nimo srityse. Deja, nemaža 
lietuvių tebėra neįsijungę į 
Bendruomenę: jie pasiliko 
bestovį ir už lietuvių ir už 
amerikiečių durų, niekur ne
pritapdami, palikę pilkais 

PIPE FITTER
Mušt be Journeyman or Equivalent, and be able to work any shift. 
Excellent benefits and working conditions. Apply:

CHAMPION SPARK PLUG CO.
20000 Conner Avė., Detroit, Mich. 48234

An Equal Opportunity Employer 
(92-94)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6815 SO. VVESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS 
A1R-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
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darbo vergais, be jokių aukš
tesnių siekimų, apsiriboję 
tik patogumų sau ieškoji
mu, virsdami paprasta vieti
ne bespalve mase, iš kurios 
kas nori ir ką nori lipdo. To
kie žmonės jau nebegerbia 
savo gimtosios kalbos, jau
kia ją su anglišku žargonu, 
nebesirūpina, kad ir jo 
vaikai mokytųsi savo tėvų 
kalbos. Tokie žmonės, atski
lę nuo savosios tautos, jos 
papročių, nieko gera neduos 
ir tam kraštui, kuriame 
dabar gyvena.

Tačiau, nepaisant čia iš
keltų negerovių Philadelphi
jos lietuvių gyvenimas yra 
pakankamai gyvas: ruošia
mi įvairūs minėjimai, kon
certai, turime nedidelę, bet 
gražiai veikiančią šeštadie
ninę mokyklą, ‘Vilties’ cho
rą, ‘Bendruomenės Balso’ ra
dijo programa, sporto klubą 
ir kt. Paskutiniuoju metu 
vi s dažniau išgirstame apie 
lietuvius vietos amerikiečių 
spaudoje, radijo programo
se, retkarčiais ir televizijo
je. Tai daugiausia mūsų jau
nosios kartos pastangų vai
sius.

Tat, sutelkę mūsų vyres
niosios, viduriniosios ir jau
nosios kartos pajėgas, dar 
ilgam pratęsime tautinę gy
vybę ir sustiprinsime mūsų 
laisvės lūkesčius.
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SOVIETINIAI PONAI IR 
BAUDŽIAUNINKAI Sovietiška "soclenktyniavimo" darbo sistema - darbininko pražūtis.

Valstiečių Laikraščio, Nr. 
129 korespondentė A. Dau
nienė sugalvojo apsidairyti 
kolūkiuose prie Rokiškio. 
Čia yra paukštininkystės 
ūkis. To ūkio darbininkai 
išmėtyti apylinkėje. Vieni 
gyvena Bajorų gyvenvietė
je, kiti toliau

Atrodo, korespondentė 
buvo pakankamai sąžininga, 
kad savo korespondencijos 
nepavertė kvaila sovietinės 
buities liaupse. Anaip tol, 
A. Daunienė pastebėjo, kad 
vienaip gyvena ‘ponai’, ki
taip gyvena 'vargšai’. Vieni 
ir kiti yra ‘socialistinės’ 
valstybės piliečiai, to pat 
ūkio darbėmiai. Bet nevie
nodas yra tų piliečių poli
tinis svoris. Per tą politinį 
svorį nevienodas yra ir bui
tinis gyvenimas.

Bajorų gyvenvietėje dar
bininkams pastatyti nauji 
namai. Korespondentė pri
stato tų ‘ponų’ butų prašmat 
nybes: ‘butuose įrengtas 
vandentiekis, dušai, dujų ba
lionai’.

A. Daunienė neįvardina 
šių butų gyventojų. Gal būt 
nelietuviškos tų žmonių pa
vardės sukels tikrą pasipik
tinimą skaitytojams lietu
viams? Gal būt, šiuose bu
tuose gyvena ūkio baltaran
kiai, administracija, viso
kie partiniai tranai?

Gyvena, esą, žmonės, ‘su 
dušais ir duju balionėliais’ 
ir valdžią garbina!

Kartu su korespondente 
einame ten, kur vargsta ant
ros rūšies sovietiniai pilie
čiai. Jie įsuko į ‘senų 
akmenų ir raudonų plytų’ 
pastatą, dėsto A. Daunienė. 
Korespondentė rūpestingai 
įvardina tuos žmones. Čia 
skamba lietuviškos pavar
dės.

Suirusiam pastate gyvena 
keliolika šeimų. Nelengva jų 
landynių duris pasiekti. Taip 
aprašo korespondentė: ‘Pa
svirusiais laiptais kylame 
aukštyn. Vienoje jų pusėje 
dar šiokie tokie turėklai, 
tuo tarpu kitoje - žiojėja 
skylė. Neatsargus žingsnis, 
ir gali nudardėti kūlvers
čiais žemyn. Keli butai įreng 
ti pačioje palėpėje.’.

Aplanko korespondentė 
palėpėje gyvenantį Stasį 
Ušecką:

‘Jis nutiesė per smėliu 
užpiltas lubas lentų takelį, 
pats padarė savotišką prieš
kambarį, kad vėjai iš palė
pės nepūstų.

-- Tur būt, sausa, šilta?
- Kur ten, -- numoja ran

ka S. Ušeckas, - kai nelyja 
-- sausa, vasarą -- šilta...

‘Nuo laiptų brendame per 
smėlį, dairydamiesi į pilkas 
gegnes. Drėgna, niūru.

-- Norėjome taisyti sto
gą, tačiau negalima. Stogas 
dengtas olandiškomis čer
pėmis. Kitom medžiagom 
dengti neleidžia...’

Senųjų namų gyventojai 
kenčia neišpasakytą skur
dą. Dėl remonto vaygsčių, 

vietoj 5000 rublių, skirtų 
remontui, jau išeikvota 
10,000! Buvo numatyta 
penkmečio planą pildant, at
remontuoti 10 senų butų, 
kad žmonės galėtų ten gin
tis nuo lietaus pro kiaurą 
stogą, nuo šalčio per plyšius 
sienose... Vargais negalais 
atremontuota ... 5 butai.

Korespondentė atvirai 
prisipažįsta: ‘prastuose bu
tuose gyvena apie 30 sky
riaus darbininkų...’.

Šia proga tenka prisimin
ti, kad turistai amerikiečiai, 
belanką ok. Lietuvos terito
riją, tūkstančių tūkstančius 
dolerių bepilą sovietiniam 
iždui, niekad nematę to skur 
do vaizdų, kuriuos pristato 
sovietinio laikraštuko ko
respondentė.

‘Amerikonų’ aplūžusiais 
laiptais į supuvusią palėpę 
neveda. ‘Amerikonams’ rodo 
... dekoracijas.

RUSAI IŠ RUSU 

VAGIA

TELEVIZORIUS
Kad rusas iš ruso televi

zorių pavogtų, butą ap- 
kraustytų, užraktą išlauž
tų Maskvoje ar Leningrade, 
mes nesistebėtumėm. Rusiš 
ki miestai, tad ir vagys 
rusai.
Kitomis akimis sutinkame 

žinias apie tokias vagystes 
Vilniuje.

Komjaunimo Tiesos (Nr. 
207) korespondentas J. Sa- 
valkovskis penkių skilčių 
rašiniu aprašo, kaip Vilniaus 
rusai ir Vilniaus rusų televi
zorius vagia!

Buvo taip. Tūlas Pavlik, 
kolektyvinio butnamio įna
mis ir jo žmona įšėjo į dar
bą ir nežinodami, kuris pir
mas grįš namo, nes įmonėje 
gali staiga suorganizuoti ‘po
litinio švietimo’ paskaitą po 
darbo valandų, buto raktą 
padėjo į elektros skaitiklio 
dėžę.

Tuo tarpu, Nikalojus ir 
Vera Gorodničenkai, pagal 
gero detektyvinio romano 
siužetą, stebėjo į darbą iš
einančius Pavlikus. Vos šie 
nusitolino, Gorodničenkai 
stvėrė raktą iš elektros 
skaitiklio dėžės, atsirakino 
duris ir ... Pavlikų televizo
rius pateko į Gorodničenkų 
‘valdymą’.

Skubomis pasišvaistę po 
Pavlikų butą, vagišiai sura
do stalčiuje paslėptus 3,780 
rublių. Prie grobio primetė 
dar nailoninius lietpalčius ir 
moterišką megstinį.

To dar maža. Gorodničen- 
ka išplėšė iš kalendoriaus 
lapelį ir užrašė: ‘Dėkojame 
už dėmesį’...

0 iš Klaipėdos atvykusi 
Kovaliova ‘operavo’ atsilan
kymais į sanėlius. Sumanūs 
gyventojai dabar įsitaiso 
gana modernišką aliarmo 
signalizaciją. Kada vagis 

lanko sandėlį, bute mirksi 
aliarmo lemputė. To nežino
jusi ‘klaipėdietė’ Kovalio
va ir įkliuvo į milicijos na
gus.

Pasirodo, kad vagystės iš 
butų ir iš sandėlių prie 
daugbučių namų yra pel
ningas ‘verslas’. Mat dauge
lis laiko stambokas sumas 
grynais. Taip vienas nuken
tėjėlis nusiskundė netekęs 
7,000 rublių grynais. Pini
gus jis taupė ir, dėžutėje 
paslėpęs, laikė savo buto 
sandėliuke.

Vilniuje (ir Kaune) vis pla
čiau ėmė įtaisinėti aliarmo 
signalus. Tie aliarmo įtaisai 
pasidarė labiausiai perkamu 
objektu. Vieni jais patenkin
ti. Kiti nusiskundžia, kad 
aliarmai labai blogi ir ne
jautrūs.

Palikdami nuošalyje svars- 
tybas apie aliarmų kokybę, 
pastebime, kad penkiasde
šimtaisiais ‘komunizmo sta
tybos’ metais, itin populia
rėja aliarmų nuo vagių įtai
symai. Komunistinės mora
lės prasimanymais išdresi
ruota visuomenė atvirai pri
taria ‘turtų padalinimo’ filo
sofijai: vagia turtus vienas 
iš kito. Vagystės pasiekė 
proporciją, pralenkiančią ka
pitalistinius kraštus. Vilniu
je siautėja vagysčių iš butų 
epidemija. Kiekvienas Vil
niaus laikraštis turi skiltį, 
skirtą vagysčių aprašymams 
Tokios skilties uždavinys: 
atgrasyti žmones nuo nusi
kaltimų, įpratinti gerau ra
kinti savo duris. Bet, antra 
vertus, kalbos apie vagys
tes atskleidžia vagysčių epi
demijos buvimą.

Įdomus faktas stebina ir 
išeivius. Neproporcingai 
daug rusiškų pavardžių. 
Daug rusų ‘įsipilietino’ Vil
niuje. Atrodo rusams vogti 
iš rusų kažin kaip drąsiau ir 
parankiau. Gal vieni ir kiti 
geriau pažįsta butų tvarky
mo pobūdžius. Gal seną va
giliavimo įgūdį atveža Vil
niun iš Maskvos, iš Odesos...

J. Zavalkovskis ragina ra
kinti duris ir dėti raktą kiše
nėn.

Įdomu dar pastebėti, kad 
Vilniaus milicijos pareigū
nas, kurio žinioje yra vagys
tės iš butų yra Milicijos ma
joras L. Povarčiuk.
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ALL AROUND 
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from blue prints and close 
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LIETUVIU TAUTOS ATSPARUMAS
(4)
Autoriai skelbia, kad kr aš 

to gyventojų pragyvenimo 
šaltinis yra darbas. Katego
riškai išmestas kapitalis
tinio pavyzdžio kraštų per
gyvenimo būdas iš rentų, iš 
pajamingo turto. Darbu va
dinamas įsipareigojimas eiti 
pareigas. Čia yra mechani
niai, intelektualiniai ir kul
tūriniai darbai. Bendras to
kios sistemos pobūdis (so
vietinis išsireiškimas, iš ru
sų kalbos) ‘užimtumas’. As
muo turi būti ‘užimtas’ tam 
tikrą valandų skaičių, kad 
gautų už tai atmokėjimą. 
Tad 49,2% gyvena iš darbo. 
50,8% yra nepasiekę dar
bingojo amžiaus, arba iš to 
amžiaus išėję. Pensininkai 
sudaro 14.4%. Besimokan
čiųjų skaičiuje daug dir
bančiųjų. Žemės ūkyje dir
bančiųjų skaičius mažėja. 
Reiškinys labai nesveikas. 
Tai bėgimas į miestą. Tai, 
kartu, įrodymas, kad per 30 
metų nesugebėta žemės 
ūkio paversti žmonėms pa
trauklia darbo šaka. Tradi
cinio žemės ūkio darbuoto
jo tipą išnaikinus, dabar 
žemės ūkio darbininkas pa
sidarė besiblaškąs valstybi
nio kumetyno įnamis.

Bendrame darbo pasi
skirstyme darbininkai su
daro 54%, tarnautojai - 
19%, kolūkiečiai - 26%. Įdo
mu, kad surašymo (1970 
mt.) procese figūravo spe
cialios grupės: ‘nekooperuo
ti amatininkai’ ir ‘kulto tar
nai’. Šie asmenys yra lyg 
‘atlaikos’. Bet ir ši grupė su
darė 0.4%.

Į atlyginimą, savaime aiš
ku, veikia darbo kvalifikaci
jos, išsimokslinimas. Nepri- 
klausomybiniais metais 
reikšmingai pajudėta vi
suotinio raštingumo link. Ir 
dabar to periodo mokyklos 
sudaro įspūdingiausius sta
tybinius ansamblius. Kaip ir 
visame pasaulyje, ok. krašte 
nenutrūko žmonių veržima
sis į mokslą. Tačiau smarkiai 
jaučiasi režimo rikiuojamoji 
ranka, neduodanti mokslo 
šakos pasirinkimo laisvės, 
bet galingai ‘nukreipianti’ 
studijozą ten, kur jaučiasi 
‘speco’ stoka. Industrija at
nešė daug inžinierinių bei 
techninių profesijų. Jas už
pildyti, atrodo, pasidarė di
džiausias kompartijos rūpes
tis. Todėl veikia daug 
specialių komisijų-komisijė- 
lių, kurios ‘nukreipia’ jauną 
žmogų ten,kur netrukus bus 
reikalingas jo sugebėjimas. 
Mokslo kvalifikuotumas ne
palyginamas su nepriklauso- 
mybiniu periodu. Inžinie
riais vadinami siauros spe
cialybės žinovai, kokius ta
da paruošdavo technikos 
mokyklos, arba, net, amatų 
mokyklos. Skubūs, be uni-

ST. PERMINĄS

versalinio lavinimo, yra ki
ti -kursai. Todėl aukštojo 
mokslo diplomantai ok. kraš
te yra visai kita grupė, 
kuri nepriklausomybiniais 
metais buvo vadinama aukš
tojo mokslo diplomantai.

Impozantiškai atrodo ro
dikliai, kad dirbančiųjų tar
pe yra 85 tūkst. aukštojo 
mokslo asmenų, 129 tūkst. 
vidurio mokslo, ir kt. Tačiau 
gamyklų darbą itin siaurai 
specializavus, žmonės iš
moksta ir sugeba darbą va
ryti. Bendras civilizacijos 
vaizdas, neabejotinai pakilo 
kaime. Švietimas eina mo
kyklų ‘sustambinimo’ keliu. 
Mažieji kompleksai jungia
mi. Susiformuoja didžiulės, 
kelių šimtų ir tūkstančių 
moksleivių bei studentų, 
mokyklos. Reikšmingas yra 
moterų % moksliniame pa
saulyje. Auščiausia specia
listo kategorija yra mokslo 
darbuotojas. Tokių yra apie 
10,000. Bet iš jų yra tiktai 
218 mokslo daktarų.

Darbo žmogus reikalingas 
gero maisto. Statistika rodo, 
kad šalis parūpina (statisti
kos eile) mėsos, pieno ir jo 
produktų, žuvies, kiaušinių, 
cukraus, bulvių, daržovių, 
grūdų produktų. Paskaičia
vus davinius, vienas asmuo 
gali turėti pusę amerik. sva
ro dienai, porą kiaušinių kas 
trečią dieną, apie porą sva
rų bulvių kasdieną, ir neįti
kėtinai daug cukraus: 92 sva 
rų metams! Su šitokia dieta 
dirbančiam, žmonės ... stato 
komunizmą.

Kultūrinės buitinės pa
skirties reikmenų jie turi: 
radijo imtuvų šimtui šeimų 
- 75, televizorių - 53, šal
dytuvų - 36, skalbimo ma
šinų - 51, dulkių siurblių - 
19. Tad, nors skelbiama, kad 
šalis tapo labai supramonin
ta, buitinės pramonės dirbi
nių ir dabar, po 30 režimo 
metų be galo trūksta. Civi
lizacinė pažanga ateina vie
šo poreikio būdu. Pav. 62 
miestai jau turi vandentie
kį, 55 miestai įsivedė kanali
zaciją.

Sovietinei santvarkai la
bai būdingas yra reklamaci- 
nis susirūpinimas stambme- 
nomis, buities smulkmenų 
ignoracija. Pav. spauda gali 
ilgai rėkauti apie meliora
ciją kolūkio laukuose, ne
pastebėdama, kad kolūkio 
vaikai nebeturi tinkamų ba
telių rudens žvarbę mokyk
lą pasiekti.

Taip atsitiko ir čia apžvel
giamoje knygelėje. Matome 
lenteles, dėstančias apie mu
ziejus ir kinoteatrus, bet ne
randame buitinių krautuvių 
tinklo ir prekių asortimen
to vaizdo. Juo labiau, nesu
žinome pragyvenimo indek

so santykio su gaunamais 
uždarbiais. Ir, kas itin bū
dinga, lieka visiškoje neži
nioje atlyginimų indeksas. 
Gerbūvio vaizdui sudaryti, 
kiekvienos laisvos valstybės 
statistika mielai pateikia ži
nių: uždarbis vs. pragyve
nimo kaina.

Šito sovietinis režimas ne
gali atskleisti, nes atlygini
mų disproporcija gali išduo
ti, kad atlyginimai sudaro 
klasinius skirtumus ‘bekla
sėje’ sovietinėje masėje. So
vietai mielai (šioje statisti
nėje knygutėje netgi indivi
dualiai) pristatė, kas amžiu
mi seniausias. Bet jie gali 
pasakyti, kas dosniausiai at
lyginamas? Tai ‘valstybinė 
paslaptis’! ir paslaptis dėl 
to, kad ‘nepapykintų mažu
tėlių’. Vyresniesiems komu
nizmo statybos varovams 
supilama dešimtys tūkstan
čių rublių. Mažiukams šykš
čiai skaičiuojamos ir kapei
kėlės.

Tačiau ‘materialinės gero
vės’ indeksus stengiasi paro
dyti netiesiogiai. Nurodoma 
indėlių taupomosiose kaso
se didėjimas, automobilių, 
motociklų pirkimo skaičiai, 
bendri ‘nacionalinių pajamų’ 
skaičiai. Griaunant vien
kiemius, žmonės iškrausto- 
mi į butus. Tad, rašoma apie 
tuos, kas iš vienkiemio įva
rytas į daugiabutį: ‘jis page
rino savo buitines sąlygas’.

(Bus daugiau)
Greitesniam pašto kores

pondencijos gavimui, Dirva 
pašte išsinuomavo pašto dė- 
žūtg — P. O. Box 03206, tad 
siųsdami Dirvai laiškus, ko
respondencijas ar pinigus, 
adresuokite:

DIRVA
P’. O. Box 03206 
Cleveland, Ohio 44103

PUNCH PRESS 
PRES BRAKE

DAY AND NIGHT SHIFT OPENINGS 
OVERTIME. COMPANY PAID 

FRINGE BENEFITS.

REX HINGE CO. 
1540 CO1T AVĖ.

CLEVELAND. OHIO 
(88-94)

DIE CAST DIE DESIGN ERS
Opportunity for a qualified die east 
die disigner and checker in the pro- 
gressive engineering department of a 
rapidly grovving company. Excellent 
working conditions, high weekly sala 
ry plūs many fringe benefits. Apply 
in person.

LESTER IND. INC.
25661 CANNON RD. 

BEDFORD HEIGHTS. OHIO 
1000 FT. EAST FROM 1-271

AT ROCKS1DE EXIT
An F.qu.il Opportunity Etnploycr 

(88-94)

WANTED EXPERIENCED 
SHEET METAL LAYOUT MAN 

PUNCH PRESS OPERATOR 
TURRET PRESS OPERATOR 

Mušt be able to read blue prints. 
PROTO METAL CO.

1473 E. 361 ST. 
EASTLAKE, OHIO 44094 
ASK FOR MR. WH1TE

(88-94)

Ist Class Skilled 
VVELDERS 

and 
SHEET AND PLATE FABRICATORS 
Steady work for qualified help and 
fringe benefits.

GRABER METAL WORKS
9664 Akins Rd.

North Royalton, Ohio 
216-237-8422

(94-96)

F.qu.il
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New Yorke minės
persekiojamuosius ir 
nukentėjusius
Lietuviai laisvajame pa

saulyje vis dažniau ir jaut
riau atsimena savo persekio
jamuosius brolius ir sesu
tes. Pamaldomis katedrose, 
parapinėse bažnyčiose, o sa
lėse ir aikštėse minėjimais 
ir protestais. Didingi minėji
mai buvo Detroite, Chicago 
je, Clevelande, Philadelphi
joje, Worcester, Los Ange
les, Hartforde, Bostone ir 
daugelyje lietuvių parapijo
se. Lietuvės katalikės mo
terys, energingai veikian
čios savoj L.K.M. Kultūros 
Draugijoje New Yorko apy
linkėj pradėjo minėti Perse
kiojamą Bažnyčią malda, su
sirinkimais, o dabar jau sep
tinti metai mini koncertu. 
Šį minėjimą rengia sutelk
tinėmis jėgomis su Lietu
viu Katalikų Religine Šal
pa.

Vieši tikinčiųjų susirinki
mai užtarti persekiojamus 
ir nukentėjusius dėl Kris
taus ir Tėvynės meilės ga 
Ii padėti laimėti laisvę. Šian
dien nemažiau yra naikina
mi tikintieji kaip ir anks
čiau. Apie tai teisingai rašė 
Sacharovas: ‘Religijos slopi
nimas ir tikinčiųjų perse
kiojimas, kuris neatlaidžiai 
ir brutaliai tęsiamas Soviet- 
tų Sąjungoje, be abejo, yra 
vienas iš sunkiausių nusi
kaltimų prieš žmogaus tei
ses. Religinių įsitikinimų ir 
religinio gyvenimo laisvė 
yra viena iš neliečiamų žmo
gaus asmens laisvių. Deja, 
kaip tik paskutiniaisiais 
mėnesiais iškilo liūdni nau
jo antireliginio persekioji
mo pavojai, ypač, tai paste
bima Pabaltijo kraštuose’.

Didingas minėjimas kon
certas rengiamas naujame 
lietuvių pastangomis atida
rytame Kultūros Židinyje -- 
1973 m. gruodžio 16 d., sek
madienį. Rengėjai visuomet 
stengiasi iškelti minėjimo 
prasmę - idėją. Todėl pra
džioje visuomet esti pamini
ma persekiojamieji, nuken
tėję, žuvusieji kovoje už sa
vo ir Tėvynės laisvę. Pritai
kytą žodį pasakys energinga 
lietuvė Dr. Prof. A. Šlepety- 
tė-Janačienė, Liet. Kat. Mo
terų Organizacijų Pasauli
nės Sąjungos pirmininkė. 
Koncertinę programos dalį 
išpildys dvi iškiliosios me
nininkės -- dainininkė Irena 
Stankūnaitė, akompanuo
jant savo tėvui J. Stankū
nui ir pianistė Aldona Kepa- 
laitė. Jos skirs savo muziką 
tikintiesiems, kovūnams už 
Lietuvos ir sąžinės laisvę.

MINĖJIMAS-KONCERTAS
PERSEKIOJAMAI BAŽNYČIAI 

LIETUVOJE PAMINĖTI 
1973 m. gruodžio 16 d. 
sekmadienį, 4 vai. p. p.

Lietuvių Kultūros Židinyje
361 Highland Blvd. 

Brooklyn, N. Y.
Programa:

Susitelkimas-minėjimas — kun. L. BUDRECKAS. 
žodis — dr. prof. A. ŠLEPETYTĖ-JANAČIENĖ. 
Solistė IRENA STANKŪNAITĖ.
Pianistė ALDONA KEPALAITĖ. 
Pianu palydės JUOZAS STANKŪNAS.

Dalyvaudami pagelbėsite persekiojamiems. Prieš 
pat koncertą 3:30-4 vai. bus 2 lietuviai, jie turės lie
tuvišką ženklelį, su automobiliais Cypress Avė. ir 
Jamaica Avė. ir nuveš į koncertą.

Rengėjai:
Lietuvių Katalikų Religinė šalpa 
Lietuvių Katalikių Moterų Kultūros 
Draugija

Minėjimo - Koncerto pro
ga bus kviečiama įsigyti lie
tuviškų plokštelių: ‘Šiluva’ 
ir lietuvišką knygą, žodžiu 
minėjimas rengiamas didžiai 
svarbia idėja ir norima, kad 
lietuviai tai įvertintų ir 
skaitlingai dalyvautų. 0 
kaip gražu būtų, kad organi
zacijos taip pat dalyvautų 
ir vieningai pareikštumėm 
savo ryžtą neapleisti varge 
ir okupacijoje esančių tau
tiečių, bet mes su jais ir su 
jų vargais.

Kad sutelktinis parengi
mas būtų malonus ir atsi- 
mintinas, todėl gerosios 
LKM kultūrininkės mielai 
priims dalyvius kavute.

Rengėjai visus kviečia ir 
visų laukia.

LKRŠ ir LKMKD

SUKAKTUVINIS 
KONCERTAS

New Yorko vyrų choras 
"Perkūnas” savo gyvavimo 
dešimtmeti mini didingu 
koncertu, kuris įvyks atei
nančių metų sausio mėn. 19 
d. naujai pastatytoje Kul
tūros židinio salėje. Progra
moje choras, solistai ir sim
foninis orkestras, dirigen
tas muz. Vyt. Strolia.

Choras suorganizuotas 
1963 m. Dabar chorui vado
vauja muz. Vyt. Strolia. 
Savo repurtuare turi virš 
80 įvairių lietuvių ir sveti
mųjų kompozicijų.

Choro valdybą sudaro 
pirm. Z. Jurys, ūkio vado
vas V. Labutis, ižd. G. Ra
jeckas, sekr. St. Vaškys, 
archyvo vedėjas J. Jankus 
ir gaidų reikalams valdybos 
narys P. Putinas.

Laukiama, jog lietuvių 
visuomenė gausiai atsilan
kys į šį tikrai vertingą kon
certą. (šv)

PATVIRTINO JAV LB 
KRAŠTO VALDYBĄ

JAV LB Tarybos nariai 
patvirtino Krašto Valdybos 
pirmininko Juozo Gailos 
pristatytą Krašto Valdybą. 
Balsavimai buvo slapti ir 
atlikti korespondenciniu bū
du. Tarybos prezidiumui 
Detroite buvo grąžinti 45 
baisavimo vokai, iš jų 5 dėl 
įvairių priežasčių nepripa
žinti. Rezultatai balsus su
skaičiavus buvo sekantys 
(už, prieš ir susilaikė): Ri-

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS NEW YORKO APYGARDOS VALDYBA IR j 
APYLINKĖS MALONIAI KVIEČIA VISUS NEW YORKO IR APYLINKĖS H

LIETUVIUS J

1974 NAUJŲJŲ METU SUTIKIMO BALIŲ,
kuris įvyks pirmą kartą naujai pastatytame Lietuvių Kultūros Židinyje,

361 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. Baliaus pradžia gruodžio 31 d., 9 vai. vak.
Lietuviškam skonyje, ponios E. Mickeliūnienės paruoštos, vaišės, šampanas ir stipresni gėrimai ant I 

stalo. JDE THOMAS orkestras. Į
Vietos prie stalų (10 asmenų) užsakomos nevėliau, kaip iki gruodžio 27 d. pas: K. Bačauską (visą 

dieną) — 84-55, 86th Avė., Woodhaven, N. Y. 11421 Tel. 846-5543; V. Padvarietį (vakarais) — 87-40, 127th 
St., Richmond Hill, N. Y. 11418 Tel. 847-5619; R. Radzivanįenę (visą dieną) — 84-16, UOth St., Richmond 
Hill, N. Y. 11418 Tel. 441-9720; A. Reventą (visą dieną) — 87-66, 95th St., Woodhaven, N. Y. 11421 Tel. 
441-9725.

Automobiliai pastatomi Lietuvių Kultūros židinio kieme, nemokamai. įėjimo auka asmeniui — $20.00 
ir jaunimui iki 18 metų, tėvų globoje — $10.00.

mas česonis 32-6-2, Anta
nas Gailiušis 31-6-3, Algi
mantas Gečys 31-8-1, Vy
tautas Maciūnas 31-6-3, 
Petras Mitalas 31-6-3, An
tanas Novasaitis 31-7-2. Ba
lys Raugas 30-7-3, Aušra 
Mačiulaitytė Zerr 30-7-3, 
Stasys Rudys 30-7-3. frs)

VILNIAUS MINĖJIMAS 
ELIZABETHE

Ši svarbi 650 metų Lietu
vos sostinės įkūrimo sukak
tis bus minima gruodžio 
mėn. 16 dieną, sekmadienį, 
269 Second Street, Eliza
beth, Nevv Jersey. Po vie
nuoliktos valandos pamaldų 
visi persikelsime į Lietuvių 
Laisvės salę. Paskaitą apie 
Vilnių skaitys ir skaidrė
mis jo praeitį paryškins 
prof. Jonas Puzinas. Be to, 
programoje taipgi matysi
me Elizabetho šeštadieni
nės Dr. V. Kudirkos vardo 
mokyklos mokinius ir Nevv 
Jersey tautinių šokių gru
pę "Liepsną.”.

Kviečiame ne tik Eliza
betho bet taipgi ir kitų 
miestų kaimynus šiame mi
nėjime gausiai dalyvauti. 
Pradžia 12 vai. 30 min. Ren
gia LB Elizabetho Apylin
kė.

KALIFORNIJOS 

LIETUVIU 
ŽINIOS
• Kun. prof. Antanas 

Rubšys, šv. Rašto profeso
rius Manhattan College, 
Nevv York, Kalėdų atostogų 
atvyksta į Los Angeles ir 
čia atšvęs savo kunigystės 
25-rių metų jubiliejų. Pra
nas ir Nancy Speecheriai, 
profesoriaus sponseriai ir 
dideli jo gerbėjai, ta proga 
rengia jam pagerbimą.

Kun. Rubšys į kunigus 
buvo įšventintas 1948 m. 
gruodžio 18 dieną Romoje. 
Jis turi du mokslo laipsnius 
iš teologijos ii' šv. Rašto. 
Jis yra dėstęs Šv. Raštą 
San Diego Kunigų Semina
rijoje ir nuo 1957 m. profe
soriauja Manhattan kolegi
joje ir laiks nuo laiko skai
to specialų šv. Rašto kursą 
Didžiojoje Nevv Yorko Ar- 
chidiocezijos Kunigų Semi
narijoje. Be to, jis yra da
lyvavęs keliose mokslinėse 
kelionėse į šv. žemę ir ka
sinėjimuose. Nesuklysime 
pasakę, kad kun. A. Rub
šys, kuris visą savo gyve
nimą ir energiją skiria šv. 
Rašto studijoms bei jų pro
blemoms. Jis nemažai 
straipsnių iš šios srities yra 
paskelbęs amerikoniškoje ir 
lietuviškoje spaudoje.

• Los Angeles lietuvių ra
dijo valandėlės programa 
nuo pusė valandos laiko pa
ilginta iki vienos valandos. 
Dabar ši valandėlė girdima

"DAKTARAS”, KURIS GYDO 

BE VALERIJONO LAŠU

RAIMUNDAS LAPAS

Užpraeitas sekmadienis 
Chicagoje buvo neįprastas -- 
ypatingai šilta popietė ir ge
ras ūpas žmonių. Kodėl? 
Kadangi 3:30 popiet susirin
ko būrys Chicągos lietuvių 
Tautiniuose Namuose pabu
voti su rašytoju Aloyzu Ba
ronu, žinomu rašytoju ir 
dienraščio Draugo ‘juokų 
daktaru’. Salėje susirinko 
pora šimtų žmonių -- daili
ninkų, rašytojų, žurnalistų, 
Barono draugų bei gerbėjų. 
Programą atidarė Zita 
Visockienė, padėkodama LT 
Namų ir Moterų Federaci
jos vardu už atsilankymą. 
Toliau buvo pakviestas rašy
tojas Marius Katiliškis, ku
ris retai scenoje bepasiro- 
do, pasakyti kelius žodžius 
apie kolegą Baroną. Rašyto
jas pasisakė, kad jeigu būtų 
paprašę kalbėti apie kita, 
nebūtų kalbėjęs, tačiau juo
du su Baronu yra draugai 
per 40 metų ir todėl sutikęs 
kai ką papasakoti.‘Jeigu 
jums gerbiamieji nepatiks 
mano kalba, tai turėsite vis
tiek pakentėti, o Aloyzas 
galės man į akį duoti už tai’. 
Bet Aloyzas nedavė Mariui 

į akį. Katiliškis gražiai pri
siminė jo gyvenimą, pra
dedant nuo jaunystės Va
balninku miestelyje prie Va- 
balos upelės. Iš tos vieto
vės ir gimė žinomas ‘Balys 
Pavabalys’.

Programos pagrindinis 
kalbėtojas kaip tik ir buvo 
rašytojas Aloyzas Baronas. 
‘Nežinau kodėl aš čia esu - 
nei tai mano gimtadienis, 
nei premijos nelaimėjau, gal 
tai mano laidotuvės!?’. Lai
dotuvės tai tikrai nebuvo - 
nebent laidotuvių mūsų vi
sų rūpesčių tuo momentu, 
nes visi ‘mirė iš juoko’. Pre
legento tema - gyvenimas. 
Baronas nušvietė savo gy
venimo sunkumus, laimėji
mus, savo pirmą beletristi
nį bandymą -- novelę, kuri 
per kelis numerius buvo at
spausdinta Kaune išleistame 
Darbininke. ‘Neprisimenu 
apie ką ten rašiau, tik atsi
menu, kad laikraštis buvo 
menkutis, neturėjo jokių 
bendradarbių. Gal todėl ir 
mano novelę paėmė, nes ne

turėjo ko geresnio spaus
dinti. Už tai honoraro nega
vau’.

Stebėdami toliau Barono 
gyvenimą, matome kaip jam 
pasisekė Vokietijoje išspaus 
dinti pirmą novelę ‘Bėgiai’. 
Rašytojas Žitkevičius ne
paprastai apsidžiaugė šia 
novele ir Žiburėliai ją iš
spausdino.

‘Yra nuodėmė nerašyti jei 
gu tik pajėgi’. Taip vieną sy
kį a.a. prelatas I. Albavičius 

kiekvieną šeštadienį, nuo 
11:30 iki 12:30 vai. p. p. iš 
stoties KTYM 1460 banga. 

sakė rašytojui Baronui. Kaip 
džiugu, kad rašytojas Baro
nas tą nuodėmę neįvykdė. 
Nesykį kyla klausimas ‘ko
dėl rašai’? Pats Baronas į 
tai negali atsakyti, išskyrus 
apie vieną savo parašytą 
knygą ‘Vėjas lekia lyguma’. 
Vieną šeštadienio popietę 
rašytojas nuvežė savo vai
kus į Cicero biblioteką. Ten 
vaikai ieškojo knygos apie 
astronautus, o pats Baro
nas nuėjęs į centrinę biblio
tekos dalį, ir žiūri į ‘B’ sky
rių. Ir pasigalvojo: ‘O ko
dėl nieko nėra apie mūsų 
partizanus čia parašyta. Ne, 
čia turi būti’. Ir štai jam 
kilo mintis parašyti knygą 
‘Vėjas lekia lyguma’. Juk 
jaunimui reikėjo šią knygą, 
nors recenzentai nekrei
pė dėmesio or recenzavo 
kaip paprastą knygą. Maž
daug tuo laiku buvo atbė

TAUPYKITE DABAR
SANTAUPOS, PADĖTOS 
IKI 10 DIENOS MĖNESIO, 
NEŠ NUOŠIMČIUS NUO 
MĖNESIO PIRMOS.

WE PAY HIGHEST KATES:
7%r< — 4 yr. Certificates (Min. $10,000) 
7% — 1 -vr- Certificates (Min. $5,000)

Member F.S.L.I.C., Washington, D.C. Equal Opportunity lender 

ai n t
thony 

avings
1447 S. 49th Court • Cicero, Illinois, 60650 

Phone ( 312)656-6330
Ooen Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed.

pasirinkimas // 

pas vienintelį 
lietuvį kailininke* 

Chicagoje

NORMANĄ

•

BURSTEINA
C

Tel. 263-5826
(įstaigos) ir
677-8489 (buto) 

185 North Wabash Avenue 2nd Floor 
Chicago, III. 60601

gęs jūrininkas Paltanavi
čius. Kolega VI. Ramojus 
Baronui paskambino telefo
nu, kviesdamas tą jūrinin
ką pamatyti. Per smarkų 
lietų iš Cicero keliavo Ba
ronas į Jaunimo Centrą. 
Susipažino. Jūrininkas pa
klausė: ‘O kada gi jūs į Ame
riką atvykote?. O Baronas 
atsakė: ‘Nugi kaip visi kiti’. 
‘O ne, jūs atvykęs vėliau, 
nes visus karus ir kauty
nes matėt per II Pas. karą’! 
Tuo tarpu, Baronas nieko 
nematė, o žinias buvo surin
kęs iš Daumanto duomenų. 
Rašytojui gražus kompli
mentas, ir prašė, kad jūri
ninkas tai į viešumą parašy
tų. Jis prižadėjo, bet to ne-’ 
jpadarė.

Labai gražiai buvo paskai
tyta šio veikalo ištrauka 
jauno aktoriaus Andriaus 
Barausko.

Net nepastebėjau kaip 
greitai popietė prabėgo, be
silinksminant Lietuvių Tau
tiniuose Namuose. Linki
me mūsų Daktarui Aleliū- 
nui ir toliau mus visus gy
dyti -- tik ne valerijonų la
šeliais, o gardžiu juoku!

kailių
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Foto montažas iš II Mokslo ir
Kūrybos Simpoziumo, 
įvykusio š.m. lapkričio 21-25 d.
Chicagoje. Nuotraukos P. KALĖTOS ir A. PLAUŠINAIČIO

II Mokslo ir Kūrybos sipoziumo atidaromame posėdyje dalis publikos.

II Mokslo ir Kūrybos Simpoziumo, įvykusio Chicagoje š.m. lapkričio 21-25 d. techniki
nė - organizacinė komisija. Iš kairės: arch. A. Kerelis, J. Stulpinienė, inž. J. Jurkūnas, L. 
Dargienė, dr. D. Giedraitis ir inž J. Rimkevičius.

Inž. dr. P. Mažeika, arch. A. Kerelis ir inž. dr. J. Gimbu
tas mokslo ir kūrybos simpoziume.

Inž dr. Stepas Matas, 
greižtųjų mokslų, technolo
gijos ir architektūros pro
gramos pirmininkas.

Dr. Delija J. Valiukėnai- 
tė paskaitoje: ‘Jurgis Baltru 
šaitis ir William Blake tarp 
mistikos ir humanizmo’.

Prof. dr. W. R. Schmals- 
teig, Pennsylvanijos valsti
jos universiteto slavų kal
bų departamento vedėjas, 
kalbotyros grupės posėdžio 
metu skaito paskaitą 'Keli 
baltų ir tocharų kalbų pa
našumai'.

Juoze Daužvardienė, Lie
tuvos gen. konsulė Chicago
je, sveikina simpoziumo 
rengėjus ir kviečia visus 
mokslo darbuotojus stipriai 
jungtis į Lietuvos laisvės 
darbus.

Inž. J. Jurkūnas, II 
Mokslo ir Kūrybos Simpo
ziumo org. technikinės komi
sijos pirmininkas, kalba ati
darymo posėdyje.

Dr. A. Klimas, germanis
tikos ir kalbotyros profeso
rius Rochesterio universite
te, kalbotyros grupės pos- 
džio metu skaito paskaitą 
‘Generatyvinė gramatika ir 
lietuvių kalba’.

Dr. Vytautas Vardys, II 
Mokslo ir Kūrybos Simpoziu 
mo programos pirmininkas 
ir rengimo darbų koordina
torius.

II Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
atsišaukimas mokslo laisvės reikalu

Šiaurės Amerikos lietuviai, aukštųjų mokyklų dėstyto
jai ir mokslinių institucijų darbuotojai, susirinkę antra
jam moksliniam suvažiavimui Chicagoje 1973 m. lapkričio 
21 - 25 d.,

Sveikina Lietuvos mokslininkus, dėstytojus ir stu
dentus, kurie toliau ugdo Lietuvos mokslo ir akademinio 
gyvenimo tradicijas, pradėtas prieš keturis šimtus metų ir 
tęstas nepriklausomoje Lietuvoje;

Vertina Lietuvos mokslininkų mokslo darbus; bet 
taip pat reiškia didelį susirūpinimą Lietuvoje 
tebedidė jančia ideologine - politine priespauda, dėl kurios 
sumažėjo Lietuvos mokslo žmonių kontaktai su tarptauti
niais mokslo židiniais ir tebepalieka labai sunkus pasikeiti
mas moksline ir kultūrine informacija;

Protestuoja prieš padažnėjusį intelektualų perse
kiojimą, pasireiškusį naujais paskirų mokslo žmonių su
ėmimais;

Solidarizuoja su Amerikos Valstybių ir Kana
dos mokslininkų įsitikinimu, jog mokslinės kūrybos ir tarp
tautinės komunikacijos varžymas kenkia pasaulio taikai ir 
geresnių tarptautinių santykių sukūrimui.

Simpoziume kalbotyros paskaitos buvo gausiai lankomos. Čia matome prof. dr. litu
anistą P. Joniką, kuris pareiškė savo džiaugsmą: 'Už taip gražiai pravestą posėdį, turi
ningas ir įdomias .paskaitas, kurias skaitė jaunosios kartos lituanistai, o ypatingą pa
garbą ir padėką prof. dr. Schmalsteigui taip gražiai išmokusiam lietuvių kalbą’.

II Mokslo ir Kūrybos Simpoziumo proga suruoštame 
susipažinimo vakare Lietuvių Tautiniuose Namuose Chi
cagoje. Iš kairės: dr. Antanas Butkus, dr. Austė Vygantie- 
nė, dr. Marija Gaižutienė ir dr. Jonas Maurukas,
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Hamiltono lietuvių dramos teatras ‘Aukuras’ gastroliavęs Detroite ir dideliu pasiseki
mu suvaidinęs naujameKultūrosCentre Vytauto Alanto komediją ‘Šiapus uždangos’. Nuo
traukoje komediją vaidinusių artistų grupė: Algirdas Ulbinas, Liuda Stungevičienė, Mary
tė Kalvaitienė, Antanas Laugalys, kolektyvo vadovė ir režisierė Eena Dauguvietytė, 
Kazimieras Bungarda ir priešaky sėdi Alfonsas Stanevičius.

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
■■ ANTANAS GRINIUS

LIETUVIŲ FONDO VAJUS
Lietuvių Fondo Vajaus 

Komitetas išsiuntinėjo virš 
1500 laiškų Detroito gyven
tojams ragindamas juos įsi
jungti į Lietuvių Fondą ir 
tapti jo nariais.

Detroitui yra paskirta 
$100,000 kvota. Detroito 
Lietuvių Fondo Vajaus ko
mitetas nuoširdžiai stengė
si šią kvotą išpildyti. Jis 
ruošė vakarienes, koncer
tus ir meno parodas. Rašė 
spaudoje ir kalbėjo per radi
jo valandėles. Jau ne kartą 
rašė laiškus ir asmeniškai 
prašė įsijungti į L. F. gre
tas.

Tačiau tik 240 detroitiš- 
kių įstojo į L.F. ir jam suau
kojo 49,284 dol. O kur kiti? 
Ar Detroite yra tik 240 
lietuviai? Ir pilnos jų karto
tekos, tur būt, niekas neturi.

L.F.V. Komitetas išsiun

KALĖDINĖS DOVANOS
Tik per Angliją, greičiau, pigiau, geriau. Siūlo

me labai aukštos kokybės dovanų siuntinį, kuris bus 
naudingas kiekvienai šeimai Lietuvoje.
KALĖDINIS 1973.

3*4 jardo puiki vilnonė angliška eilutei medžia
ga, 3 jardai stora crimplene medžiaga moteriškam 
kostiumėliui, arba moteriškam paltui, vyriški nai
loniniai marškiniai, arba bliuskutė, vyriškas arba 
moteriškas labai geros rūšies megztinis. 1 vilnonė 
gėlėta skarelė, 2 gėlėtos nailoninės skarelės, 2 p. 
vyriškų arba moteriškų vilnonių, arba nailoninių ko
jinių, 2 jardai crimplene medžiaga suknelei, arba 1 
sv. vilnonių mezgimui siūlų, 1 sv. šokoladinių sal
dainių dėžė, 20 angliškų cigarečių. Kaina su įskai
čiuotu muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis — 
$140.00.

Maisto siuntinius sudarome sulyg pareikalavi
mų. Tam, kas pageidauja pats sudaryti siuntinį siū
lome šiuos dalykus.

3*4 jardo labai gera angliška kostiuminė
medžiaga......................    $45.00

Stora su ornamentais crimplene medžiaga
1 jardas ........................................... $ 6.00

Crimplene medžiaga, suknelėms, 1 jardas $ 5.50 
Nailoninis kailis moteriškam paltui ....... $33.00
Dirbtinis mink, moteriškam paltui .......$54.00
Vilnonė žieminiam' paltui medžiaga ....... $36.00
Vilnonė gėlėta skarelė ........................... $ 8.00
Komplektas mot. nailoninių apatinių ....$ 9.00 
Perukai, įvairių spalvų ...................... $30.00
Nailoniniai marškiniai ............................ $ 9.00
Vilnoniai arba Acryleno nertiniai .......... $19.00
Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, 

televizijos aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame 
pinigus dėl tokių prekių, kurias negalima iš čia 
pasiųsti.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England. 
Telef. 01 739 8734.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, persiunčiame palikimus prekėmis arba pi
nigais į Lietuvą arba kitas šalis.

tinėjo virš 1500 laiškų, bet 
bus dar daug tokių, kurie to
kių laiškų negaus. Dirvos 
korespondentas irgi yra to 
komiteto narys ir visiems, 
kurie tik norės tapti L.F. na
riu mielai patarnaus. Čekius 
rašyti Lithuanian Founda- 
tion vardu ir siųskite L.F. 
Vajaus komiteto pirminin
kui Vytautui Kutkui, 1636 
Scotten Avė., Detroit, Mich. 
48209 arba man -- Antanas 
Grinius 1558 Hubbard Avė., 
Detroit, Mich... 48209, arba 
kitiems komiteto nariams.

L.F. pagrindinis kapitalas 
yra neliečiamas, o pelnas ski 
riamas lietuvių švietimui, 
mokslui, kultūrai remti, ska
tinti bei ugdyti. Iš to pelno 
jau paskirta 244,505 dol. kny 
goms leisti, lituanistinėms 
mokykloms, mokyklos va
dovėliams ir priemonėms. 

Taip pat L.F. remia lietuvių 
organizacijas, jaunimą ir 
studentus. Duoda stipendi
jas ir moka premijas.

Visi įnašai į L.F. yra at
leidžiami nuo pajamų mokes
čių ir kiekvienas narys tu
ri tiek balsų kiek jis yra įne
šęs šimtinių. Tačiau įnašus 
galima pradėti mokėti ir 
mažesnėmis sumomis, kaip 
kad 100 dol.

L.F. šiuo metu turi 3300 
narius ir jie jam suaukojo 
850,000. Kaip matote visai 
mažai betrūksta iki milijono.

ŠIAPUS UŽDANGOS
Hamiltono Lietuvių Dra

mos Teatras Aukuras gruo
džio 1 d. Naujame Kultū
ros Centre suvaidino rašyto
jo Vytauto Alanto 3-jų 
veiksmų komediją ‘Šiapus 
uždangos’. Režisavo Elena 
Dauguvietytė - Kudabienė.

Prieš uždangai pasikeliant 
išėjo į priekį LB valdybos 
narė Stasė Smalinskienė ir 
susirinkusiuosius paprašė at
sistojimu prisiminti ir pa
gerbti neseniai Detroite mi
rusią aktorę ir režisierę 
Zuzaną Arlauskaitę - Mik
šienę.

‘Šiapus uždangos’ komedi
joje vaidino: Alfonsas Stane
vičius, Marytė Kalvaitienė, 
Elena Dauguvietytė, Algir
das Ulbinas, Liuda Stunge
vičienė, Kazimieras Bun
garda, Antanas Laugalys.

Sceną paruošė - Kazimie
ras Mikšys, butaforija - 
Ados Petraitienės, scenos 
paveikslai --.Liudos Stange- 
vičienės ir Aldonos Volun- 
gienės, grimas - Stasio Il
gūno.

‘Šiapus uždangos’ komedi
ja tai užfiksuotas žmonių 
gyvenimas. Rašytojas Vy
tautas Alantas vykusiai ir 
gerai tą gyvenimą pavaiz
davo, o dramos teatro 
Aukuras aktoriai jį mums 
puikiai perdavė - suvaidino. 
Komedijoje buvo pavaizduo
ta šeimų gyvenimas, kuria
me matėme intrigas, pink
les, kiršinimus, muštynes; 
skyrybas ir susitaikymus.

Vaidinimui pasibaigus į 
sceną buvo iškviestas ir ko
medijos autorius Vytautas 
Alantas.

Aida Smalinskaitė ir Li
nas Mikulionis rašytoją Vy
tautą Alantą ir režisierę 
Eleną Dauguvietytę apdova
nojo gėlėmis. V. Alantui su
giedota iligiausių metų!

Vytautas Alantas savo 
tartame žodyje pasakė: ‘Ma
čiau šio mano veikalo prem
jerą Toronte ir šiandieną 
matau čia. Džiugu šį vaidi
nimą matyti antrą kartą čia 
pas mus ir tenka džiaugtis, 
kad šis teatras padarė tokią 
didelę pažangą’.

LB Detroito apyplinkės 
pirmininkas Jonas Urbonas 
padėkojo rašytojui Vytautui 
Alantui, režisierei Elenai 
Dauguvietytei ir visam teat
ro kolektyvui už pastatymą 
šios įdomios komedijos.

Vaidinimams pasibaigus 
salėje vyko šokiai, kuriems 
grojo Rimo Kaspučio orkest
ras. Taip pat veikė bufe
tas. Į Kultūrinį Centrą buvo 
atvykę ir komedijos žiūrė
jo virš dviejų šimtų žmo
nių.
KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Gruodžio 2 d. gražiai pa- 
minėeta Lietuvos Kariuome
nės 55 metų atkūrimo su
kaktis.

10:30 šv. Antano bažny
čioje kun. Kazimieras Simai
tis atlaikė šv. Mišias ir pa
sakė apie Lietuvos kariuo
menę gražų pamokslą. Mi
šiose dalyvavo organizaci
jos su 7 vėliavomis. Jas tvar
kė ir į bažnyčią įvedė jūrų 
šaulių ‘Švyturio’ kuopos pir
mininkas Mykolas Vitkus.

12:00 vai. Lietuvių Na
muose vyko akademija, me
ninė dalis ir pietūs. Akade
mijos programą pravedė My
kolas Vitkus. Vėliavų įneši
mą tvarkė Romas Macionis. 
Amerikos himną sugiedojo 
solistas Pranas Zaranka, 
jam akompanavo Rimas Kas
putis. Į garbės prezidiumą 
buvo pakviesti: mjr. Kazys 
Daugvydas, kpt. Stasys Ši
moliūnas, dr. Vincas Misiu- 
lis, viršilos Bronius Tata
rūnas ir Kazys Špakauskas.

Invokaciją sukalbėjo kun.
K. Simaitis. Atsistojimu ir 
susikaupimo minute buvo 
pagerbti žuvę dėl Lietuvos 
laisvės.

Akademijoje Kazys Daug
vydas kalbėjo tema: ‘Šian
dien pritaikintų minčių ap
žvalga’ ir LŠST cv pirmi
ninkas Vincas Tamošiūnas - 
savo prisiminimus: ‘Į laisvę 
didvyrių pėdomis’.

Meninėje dalyje Taura Za
rankaitė padeklamavo šven
tei pritaikintą Jono Aisčio 
eilėraštį ir Galinos Gobie- 
nės vadovaujama tautinių šo
kių grupė Šilainė pašoko 
tris tautinius šokius: Janke
lį, Jurginėlį ir Gyvatvarą. 
Šokiams grojo Antanas Poš
kus. Garbės prezidiumo sve
čius ir programos atlikėjus 
sol. Praną Zaranką, Taurą 
Zarankaitę, Galiną Gobienę 
ir Antaną Poškų birutinin- 
kės Kristina Dąugvydienė 
ir Cicilija Balsienė papuošė 
gėlėmis. Akademija baigta 
Lietuvos himnu.

Pietų programą pravedė 
Alfas Šukys. Į kariuomenės 
šventės minėjimą negalėda
mas atvykti raštu sveikino 
LB apylinkės pirm. Jonas 
Urbonas. Pietų metu kalbė
jo rašytojas Vytautas Alan
tas, Stasys Šimoliūnas, Ka
zys Daugvydas paskaitė sa
vanorių eilėraštį ir ant galo 
Viktoro Permino parašytą 
eilėraštį paskaitė aktorius 
Henrikas Dūda.

Šventei pyragus kepė ir 
aukojo birutininkės, o val
gius gamino ir svečius ap
tarnavo: Kostancija Kirvi- 
laitienė, Stasė Vyčienė, Va
lerija Šulčienė ir Marija Kin- 
čienė.

Minėjime dalyvavo virš 
dviejų šimtų žmonių, o pie
tuose 120 žmonių.

• Michigan Apygardos su
važiavime gruodžio 2 d. iš
rinkta šio sąstato valdyba: 
pirm. Jonas Urbonas, vice
pirm. Pranas Tarūta, sekr. 
Vytautas Petrulis. Į Kontro
lės Komisiją išrinkti: Čes
lovas Staniulis, Leopaldas 
Heiningas ir Balys Gražu
lis. Apygardos suvažiavime 
dalyvavo JAV LB pirm. Juo
zas Gaila.
• SLA 352 kuopos gruo

džio 2 d. susirinkime per
rinkta ta pati 1974 metams 
valdyba: Petras Januška -- 
pirmininkas, Vacys Kriaučių 
nas -- vicepirm., Elžbieta 
Jodinskienė -- finansų sek
retorė, Henrikas Dūda -- sek 
retorius, Antanas Norus -- 
iždininkas, Mykolas Balčiū
nas ir Bronius Burba -- iždo 
globėjai, Jonas Balnionis -- 

tvarkdarys, Antanas Gri
nius -- duopos koresponden
tas.

Dr. Martyna Miškinis ir 
dr. Al. Pakalnis kuopos dak
tarai kvotėjai.

• Meno paroda sudaryta 
iš Lietuvių, Amerikiečių 
ir Europiečių dailininkų 
meno kūrinių nuo lapkričio 
24 d. iki gruodžio 3 dienos 
vyko Lietuvių Namuose. Šią 
parodą suruošė ir ją tvarkė 
Antanas Norus. Parodą ap
lankė didelis skaičius žmo
nių,

• ALT suvažiavime, kuris 
įvyko lapkričio 27 ir 28 d. 
Chicagoje detroitiškiai už 
pasižymėjimą lietuviškoje 
veikloje gavo 2 atžymėjimo 
lenteles ir 11 atžymėjimo 
lakštų.

Atžymėjimo lenteles ga
vo: Elžbieta Paurazienė ir 
Antanas Sukauskas. Atžy
mėjimo lakštus gavo: adv. 
Rimas Sukauskas, Alfonsas 
Nakas, Bernardas Brizgys, 
dr. Kazys Karvelis, Matas 
Šimonis, Feliksas Motuzas, 
Marija Sims, Ignas Skirgau- 
das, Jonas Gaižutis, Rapo
las Valatka ir Kazys Veiku
tis.

• V. Majauskienė, M. 
Smailienė, N. Udrys, M. 
Valė ir J. Marcišauskas iš
rinkti dviejų metų terminui 
Dievo Apvaizdos parapijos 
tarybos nariais įvysiame lap* 
kričio 11 d. parapijos susi
rinkime.

CLEVELANDO PARENGIMIĮ 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _  

GRUODŽIO 16 D. Vilniaus su
kakties minėjimas. Ruošia orga
nizaciją komitetas.

GRUODŽIO 24 D. Lietuvią 
pensininką klubas Clevelande 
rengia bendras keičias.

GRUODŽIO 31 D. N. Metą su
tikimas. Rengia LB apyl.v-ba.

SAUSIO 20 D. Prez. Antano 
Smetonos 30 m. mirties minė
jimas Lietuvią Namuose. Ren
gia ALT S-gos Clevelando sk.

VASARIO 17 D. Vysk. M. Va
lančiaus lit. mokyklos tėvą komi
teto pietūs.

VASARIO 17 D. Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo sukakties 
minėjimas. Rengia ALT Skyrius.

VASARIO 23 D. Tradicinis 
užgavėnią blyną balius. Rengia 
Pilėną tunto skautą tėvą komi
tetas.

WANTED JOURNEYMEN or 
įsr CLASS SKILLED 

GRINDERS 
1NTERNAL and EXTERNAL 

Mušt have job shop experience, and 
be able to sėt up work from blu • 
prints and close tolerance. Steadv 
work, and fringe benefits.
EUCLID PREC1SION GR1ND1NG INC 

4896 E. 3 45th St.
Wilioughby, Ohio

(90-6)

FOUNDRY 
MOLDING 
FOREMAN 
Experienced foreman to 
supervise 2d shift, Ma
chine molding, coremak- 
ing and casting clean-up. 
Excellent salary and fringe 
benefits. Contact R. J. 
Friedrich.

Hines Flask 
3431 W. 140

Cleveland, Ohio 
(94-96)

STATIONARY ENGINEERS

Licensed Engineer reųuired to work in coke plant, power 
dept. Mušt possess City of Detroit lst Class license or 
eąuivalent. Excellent wage and fringe benefit package.

Call Personnel Dept.
Semet Solvay Division

ALL1ED CHEMICAL CORP.
313-842-4400, Ext. 371

An Equal Opportunity Employer
(93-95)

• Dail. Adomo Galdiko 
monografija jau išvydo die
nos šviesą ir gruodžio 14 d., 
7:30 vai. vak. bus pristaty
ta visuomenei Kultūros ži
dinyje, Brooklyne. Kalbės 
dail. A. Kašubienė, A. Gal- 
dikio kūrinius pailiustruo
dama skaidrėmis.

MAINTENANCE
Openings for journeymen or 
equivalent experience. Hydrau- 
lic and Electrical knowledge re- 
ąuired. 3 shift operation.

TOOL & DIE
Experienced man with journey
man card or eąuivalent experi- 
ence.
Qualified applicants may call 

313-921-3080

Duralastic Products
Subsidiary of The Budd Co.
An Equal Opportunity Employer 

(94-96)

EXPEHIENCED
MACHINISTS

lst & 2nd Shift
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
SURFACE GRINDER 

I.D. and O.D. GRINDER 
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE
ERICKSON TOOL

CO.
34300 Solon Rd.

SoJon, Ohio 44139
(88-94'

WANTED BROWN & SHARPE AND 
DAVENPORT SET-UP MEN

With a least 5 years experience. Good 
working conditions, fringe benefits, 
overtime, day and night shift avail
able. If you are interested call collect 
B & M AUTOMATIC MACHINE CO 
INC., McEwen, Tennessee. (615) 
582-6241. (93-95)

WANTED EXPER1ENCED 
FITTERS

For steel plate weldments. Mušt be 
able to read blueprints. Overtime, full 
fringe benefits, day shift. Apply

STEEL FABRICAT1NG & SHEET 
METAL 

5281 Miller Rd. 
Dearborn, Mich.

(92-96)

OPPORTUNITY FOR L1CENSED 
PHYS1CAL THERAPHIST

For modern 77 bed hospital needed 
immediately. Salary commensurate 
with experience, good fringe benefits. 
Please send handwrittėn resume to 
Oaklavvn Hospital, 200 N. Madison, 
Marshall, Mich. 49068, Attn: Mr. 
Herman. (92-94)

WANTED 
ELECTRICIAN

Mušt have experience with industrini 
equipment. Paid insurance, vacation 
holidays, & pension. Apply Personnel 
Office

PARAMOUNT DIE CASTING 
CWC DIVISION OF TEXTRON 

RED ARROW HIGHVAY, 
STEVENSVILLE, MICH.

An Equal Opportunity Employer 
(92-94)

IBC Products Inc.
and

IBC Foundry 
Division

Taking applications for the 
following positions:

Precision Machinist 
(Bridgeport) 

Die Makers 
(Familiar ’.vith investment dies) 

Mušt be able to sėt up work 
from blue prints and close 

tolerance •

also

General Foundrv 
Operations 

Excellent working conditions, 

totai benefits.

APPLY

4325 Delemere Blvd. 
Royal Oak. Mich.

(88-94)
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VAKARONĖ JAUNIMUI
ŠĮ penktadienį, gruodžio 

14 d., 7:30 v. v. Lietuvių 
Namuose Neringos ir Pilė
nų tuntai rengia jaunimo 
vakaronę. Bus šokiai ir žai
dimai. Įėjimas — auka. 
Kviečiamas visas lietuvių 
jaunimas linksmai praleisti 
laiką vakaronėje.

• Pensininkų klubas Cle
velande gruodžio mėn. 24 d. 
6 vai. vakare šv. Jurgio pa-

Veterinarijos gydytojui

' ALBINUI LIAUBAI

mirus, jo sūnų dr. RIMĄ LIAUBĄ ir

artimuosius liūdesio valandoje giliai už

jaučiame

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Prezidento A. Smetonos 
30 metų mirties minėjimas 
ivyks sausio 20 d. Lietuvių 
Namuose. Rengia ALT 
S-gos Clevelando skyrius.

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugija

Veterinarijos gydytojui

ALBINUI LIAUBAI

mirus, jo seseriai EUGENIJAI AŽE

LIENEI ir jos šeimai gilią užuojautą

reiškia

Ohio Gydytojų Draugijos 
Moterų Vienetas

O Vilniaus nepamiršk, lietuvi!

VILNIAUS 650 METŲ
MINĖJIMAS

Clevelandas, sekmadienį, gruodžio 16 d.
9:45 — Vėliavų pakėlimas prie lietuvių paminklo naujosios parapijos aikštėje. 

10:00 — Pamaldos naujosios parapijos bažnyčioje.
3:45 — Vėliavų nuleidimas.
4:00 — Iškilmingas minėjimas-akademija Lietuvių Namų salėje.

Bus istoriko prof. J. JAKŠTO paskaita ir įdomi prasminga meninė programos 
dalis, dalyvaujant abiejų generacijų aktoriams, deklamatoriams, muzikams ir 
menininkams.
Įėjimas nemokamas.

Rengia JUNGTINIS KOMITETAS

rapijos salėje ruošia bend
ras tradicines lietuviškas 
kūčias iš 12 patiekalų su 
trumpa kalėdine programa. 
Pensininkų klubo nariams 
ir vaikams iki 12 metų — 
2 dol. 50 centų ir ne nariams 
5 dol.

Užsirašyti iki gruodžio 
17 d. Baltic Delicatessen 
krautuvėje 677 E. 185 St., 
tel. 481-5314 arba pas Igną 
Visocką, 18202 Windward 
Rd., tel. 486-7011, o sekma
dienį po pamaldų šv. Jurgio 
parapijos bažnyčios priean
gyje.

Pageidaujama, kad kiek
vienas dalyvis atsineštų 
mažą simbolinę dovanėlę ne 
brangesnę 50 centų. Dova
nėlės bus padalintos laike 
kūčių loterijos būdu.'

LANKYS SENELIUS
LB Clevelando apylinkės 

socialinis skyrius yra nu
matęs laike Kalėdų švenčių 
aplankyti senelius, bei silp
nos sveikatos tautiečius. 
Norima aplankyti visus, ku
rie jau nepajėgia aktyviai 
dalyvauti lietuviškoj veik
loj: negali lankyti susirin
kimų, parengimų, minėji
mų, tačiau aplankymo pa
geidautų.

Sųcialinis skyrius prašo 
tuos lankytinus tautiečius 
įsirašyti pas soc. skyriaus 
pirm. B. Gražulį (tel. 741- 
1782), ar sekr. P. Mainelį 
(tel. 692-1690). Tą gali at
likti ir jų giminės, draugai, 
ar pažįstami.

Aplankytieji laike Vely
kų švenčių, jei nėra pakeitę 
adreso, gali nesiregistruoti, 
nes valdyba jų sąrašus jau 
turk

✓
ATNAUJINKITE 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

• Pigiai išnuomojamas 
butas su baldais E. 144-toje 
gatvėj, skambinti 681-6509.

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

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

• Perkant ar parduodant 
namus, prašomė kreiptis 
pas Čipkus Realty, 316Q1 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

7 DIENOS 
ČIKAGOJE...

(Atkelta iš 8 psl.) 

dirbti prie didžiulio veikalo 
anglų kalba apie Lietuvos 
rezistenciją nacių bei bolše
vikų okupacijos. Žinant, 
kad plačiai žinomos ameri
kiečių leidyklos išleistos A. 
Rukšėno knygos ‘Day of 
Shame’ jau išėjo antroji lai
da, galim tikėtis, kad po ke 
lių metų ta pati leidykla 
gal išleis ir naująjį Alg. Ruk
šėno veikalą. Tai bus dova
na ne tik išeivijai, bet ir tau
tai namuose, kuri vilties ko

/uperior Avino/
"and lcan association *

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus. 

Automatinė, kompiuterizuota 
apskačiavimų sistema.

★

Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 
naujoms statyboms, priestatams ir 

remontui.

voti už šviesesnę ateitį dar 
neprarado. Platesnius Cle
velando įspūdžius skelbiu 
‘Drauge’ reportažų serijoje.

KALĖDINIS 
IŠPARDAVIMAS

Mūsų išeivijos poetu an
tologiją, LIETUVIŲ POE
ZIJA III, gruodžio mėn. ga
lite Įsigyti su 23% nuolai
da. Pasinaudokite proga 
praturtinti savo biblioteka. 
Tinka dovanoms.

Išpardavimo kaina — tik 
$10.00. Galite gauti pas pla
tintojus, arba kreipkitės 
tiesiai į Ateities leidyklą, 
17689 Goldvvin, Southfield, 
Mich. 48075. (Sk.)

Mielam draugi
A. A.

DR. ALBINUI LIAUBAI
netikėtai mirus, žmonai JANINAI, sū
nums dr. RIMUI ir ALGIUI, dukrelei 
ALDONAI, motinai ir seserims EUGE
NIJAI ir VALERIJAI gilią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

Edmundas ir Aldona 
Drukteiniai 

ir šeima

DR. ALBINUI LIAUBAI

staiga mirus, jo sesutei

VALERIJAI VAIČJURGIENEI,

jos vyrui JUOZUI ir šeimai reiškiame 

gilią užuojautą

ALT S-gos Bostono 
Skyrius

Poniai

VALERIJAI VAIČJURGIENEI, 

jos vyrui-JUOZUI ir šeimai, staiga mi

rus jos mylimam broliui

DR. ALBINUI LIAUBAI,

reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą

Stase ir Edmundas
Cibai

KRISTINAI STEIKŪNIENEI

mirus, dukroms REGINAI ČIUBER-

KIENEI ir LILIJAI RAMONIENEI, 

žentams, anūkams ir visiems giminėms 

nuoširdžią užuojautą reiškia

Brigita ir Algirdas
N a s v y č i a i

su šeima

★

Už reguliarius taupymo indėlius 
mokama 5%%

Už terminuotus taupymo pažymėjimus 
mokama $4% — ll/2/o

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $20,000.

Išduodami kelionių čekiai, orderiai, priimami mokes
čių įmokėjimai, elektros, dujų,ir telefono sąskaitos, 

parduodami JAV bonai.
★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland, Ohio *44119 
6712 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44112 
14406 Cedar Rd., University Hts., Ohio 44121

★

DARBO VALANDOS
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:30 iki 
4:00 • Penktadienį 9:30 iki 6:00 • šeštadienį 
9:30 iki 2:30 • Pirmadienį uždaryta. • Pagrin

dinė Įstaiga E. 185 St. atidaryta iki 2:30.

DELLA E. IAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnūs VVilliam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.
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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Lietuvos Laisvės Komiteto Pirmi

ninkui

VACLOVUI SIDZIKAUSKUI

mirus, jo. žmonai BIRUTEI ir visiems 

giminėms bei prieteliams užuojautą, 

reiškia

Stella ir Vytautas
A b r a i č i a i

Lietuvos Laisvės Komiteto Pirmi

ninkui

VACLOVUI SIDZIKAUSKUI

mirus, jo žmonai BIRUTEI ir visiems

jų giminėms bei prieteliams užuojautą

reiškia

Petras Mačiulaitis

A. A.

VACLOVUI SIDZIKAUSKUI

mirus, jo žmonai BIRUTEI ir gimi

nėms nuoširdžią užuojautą reiškia

Anelė, Ramunė ir Juozas 
Kubiliūnai

Kirtland, Ohio

Lietuvos Laisvės Komiteto pirmi

ninkui

VACLOVUI SIDZIKAUSKUI

mirus, jo žmonai BIRUTEI ir visiems 

artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiš

kia

Steponas Nasvytis 
Brigita ir Algirdas Nasvyčiai

A. A.

VACLOVUI SIDZIKAUSKUI
mirus, mielai poniai BIRUTEI ir jo šeimai nuo
širdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Gražina ir Ričardas Pauliukoniai
Janina Ūsienė

PARAMA 
DIRVAI
Atsiliepdami Į prašymą, 

savo auka parėmė šie skai
tytojai:
A. Patamsis,

Stoney Creek, Ont. ..$10.00 
K. V. Čepas, Elon College 3.00 
P. Mačiulaitis, Union NJ 10.00
A. Jonys, Delanca.......... 5.00
Z. Obelenis,

Richmond Hts.................10.00
P. Stanionis, Detroit .... 5.00 
K. Virbickas. Philadelphia 5.00
B. Laucė, Cleveland .... 3.00
K. Šeputa, Miami Beach 10.00 
J. Švoba, Medison Hts. .. 5.00
F. Andriūnas, Wycote, 10.00 
V. Girnius, Chicago .... 10.00 
S. Č. Douvan, Cleveland 5.00 
V. Būtėnas, Chicago .... 5.00
C. Bogushas, Waterbury 10.00 
C. Modestas, Chicago .. 5.00 
V. Dautas, Cleveland .. 10.00 
J. Lušaitis, Philadelphia 2.00 
M. Žilinskas, Germany .. $ 2.00 
J. Laurinaitis, Australia 5.00 
P. Keturka, La Šalie .... 2.00 
J. Matusevičius, Evanston 7.0G
P. Dalinis, Detroit .......... 7.00
J. Tautvilą, Gary ......... 5.00
J. Stelmokas, Landsdowne 2.00
J. Vizbaras, So. Boston .. 5.00
P. Endzelis, Chicago .... 2.0'
P. Michelevičius, Chicago 7.00
V. Dubinskas, Chicago .. 10.00 
St. Nasvytis, Cleveland ..10.00 
J. Strazdas, Oakville ... .* 2.0G 
J. Chmieliauskas,

Los Angeles .................. 7.00
V. Stimburienė, Willowick 7.00
F. Boręišis, Detroit.......... 3.00
S. Radzys, Chicago.......... 2.00
A. Tėvelis, Hamilton .... 2.0C
L. Kerulis, Chicago .... 2.00
J. Venckus, Coventry .... 1.00 
P. Povilaitis, Great Neck 5.00
M. Purvinas, Chicago .... 5.00
V. Nagius, Willoughby .. 2.00
P. Sims, Chicago .............. 3.00
M. Petrulis, Toronto .... 2.00
G. Vidmantas, Rochester 1.00
VI. Vasikauskas,

Richmond Hill .............. 2.0C
K. Kasakaitis, Chicago .. 2.00 
P. Drabišius, Cleveland .. 7.00 
Ant. Šošė, Chicago ...... 5.00
S. Vaškys, So. Ozone Park 5.00 
A. Masiulis, Chicago .... 5.00 
Alf. Steponavičius, Euclid 5.00 
R. Gintautas, Caseyville .. 3.0C 
A. Puteris, Toronto .... 2.00 
A. Šiaurys, Toronto .... 7.00

Visiems aukotojams Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

• Genovaitė ir Vladas 
Mieželiai, gyv. Phoenix’e, 
vieton Kalėdinių ir N. Me
tų sveikinimų kortelėmis, 
paaukavo Vasario 16 gim
nazijai $20.00.

• Stella ir Vytautas Ab- 
raičiai gruodžio 22 d. vyks
ta į Floridą vienam mėne
siui atostogų. Stella Abrai- 
tienė yra ALT S-gos valdy
bos vicepirmininkė.

• Lietuvių Gydytoji! kor
poracija Fraternitas Litua
nica buvo paskyrusi 500 dol. 
premiją už geriausiai su
kurtą, pritaikytą muziką 
Birutės Pūkelevičiūtės eilė
raščiui lietuvių tautos tra
giškojo birželio temą, lai
mėjusiam tos pačios korpo
racijos premiją 500 dol.

Muzikų jury komisiją su
darė: pirm. kun. L. Budrec- 
kas, M. Cibas, V. Mamaitis, 
V. Strolia ir premijos mece
natų atstovas dr. V. Paproc- 
kas.

Šią 500 dol. premiją lai
mėjo muzikas Bronius Bud
rumas, iš Los Angeles.

• Lietuvių fotografų 
rinktinių darbų parodą vyks 
New Yorke sekmadienį, 
gruodžio 16 d. Apreiškimo 
parapijos salėje, Brooklyne. 
Paroda atidaroma tuoj po 
sumos 12 vai. Toje pačioje 
salėje, 1 vai. bus rodomi 
kun. Alg. Kezio, S. J. spal
voti dokumentiniai filmai. 
Po to apatinėje salėje bus 
pasižmonėjimas. šią foto 
parodą ir filmų popietę ren
gia Laisvės žiburio radijas.

Sprausminis lėktuvas, 55 
minutes pakabojęs saulėtoje 
padangėje, gruodžio 1 d. 
priešpietę mane iš Chicagos 
nukėlė į Clevelandą. Aštuo- 
nerių metų bėgyje tai bu
vo antroji kelionė pas gyvus 
ir mielus Clevelando Hetu- 
vius. Šį kartą atvykti su 
seansu apie Pennsylvanijos 
lietuvius pakvietė Jaunimo 
Žygio komitetas, vadovau
jamas inž. R. Bublio. Jauni
mo Žygio sąjūdis yra ap
jungęs visas gyvąsias šių 
dienų išeivijos lietuvių jau
nimo organizacijas: skautus, 
ateitininkus, neolituanaus, 
vyčius, Pasaulio Lietuvių 
jaunimo sąjungą. Todėl kvie 
timas, gautas iš tokio jauno 
bei gyvo sąjūdžio, buvo tik
rai malonus. O susitikimas 
su Clevelando lietuviais šeš
tadienio vakaronėje, apsi
lankymas vienoje kitoje įs
taigoje bei šeimoje liks il
gai atmintini.
• KAI PRIEŠ aštuonerius 
metus lankiausi Clevelande, 
lietuviška gyvybe, berods,- 
pulsavo šv. Jurgio parapijos 
aplinka bei rajonas. Dabar 
gi viskas pasikeitę. Tiesa, 
dar tebestovi šv. Jurgio baž
nyčia su klebonija bei mo
kyklos rūmais, kurie naudo
jami vien šeštadieninės lit. 
mokyklos, turinčios 80 moki
nių. Šv. Jurgio bažnyčioje 
pagarbiai prie altoriaus sto
vi Lietuvos trispalvė, dvejos 
mišios sekmadieniais laiko
mos lietuvių kalba, o šiokia
dieniais visos mišios tik lie
tuviškos. Tai tikrai retas at
sitikimas senosiose lietuvių 
bažnyčiose. Todėl labai gai
la, kad šiame rajone lietu
vių beveik nebeliko. Sude
gusių senųjų Lietuvių na
mų vietoje tuštuma. Tik 
Dirva čia tebestovi, kaip sto
vėjusi. Ir kartu padariusi di
delę pažangą. Kai mane iš 
aerodromo į Dirvos namus 
atvežė Ingrida Bublienė, 
kai mus čia pasitiko red. 
Vyt. Gedgaudas, o paskui 
užsuko net pats PLB garbės 
pirm. St. Barzdukas-, mane 
labiausiai stebino tik nese
niai įsigytas naujas ir tikrai 
modernus rinkimo kompiu
teris, liudijantis, kad Dirva 
dar ilgai ruošiasi gyvuoti. 
Tik kad žmonės greičiau su
dėtų tą 3,000 dol. skolą, kuri 
liko įsigijus šią modernią 
mašiną. Tokios priemonės, 
kurias įsigijo Dirva, liudi
ja mūsų spaudos aukštą tech 
nikinę pažangą ir ėjimą su 
gyvenamuoju laiku.

• VYT. KASNIŪNAS, su
grįžęs iš Balfo seimo, įvyku-

Antro Kaimo nariai susirinkę Operos baliuje Chicagoje gruodžio 1 d. Sėdi ii kairės: 
Eug. Būtėnas, J.Jakštytė. Stovi: R. Stakauskas, J. Aleksiūnas, V. Kavaliūnaitė ir R. 
Cinką.

Dvi Dirvos skaitytojos O. Gradinskienė ir M. Re- 
mienė Jaunimo centro naujoje kavinėje.

V.A. Račkausko nuotrauka

šio Clevelande, prasitarė, 
kad, esą, naujieji Clevelando 
Lietuvių namai yra gra
žesni bei modernesni už mū
sų Jaunimo centrą. Vytauto 
optimistiniams žodžiams ne
labai tikėjau. Kai Ingrida 
Bublienė gruodžio 1 d. atve
žė prie Lietuvių namų, į jų 
išorę žiūrėdamas buvau 
kiek skeptiškas: namas kaip 
namas, įspraustas tarp kitų, 
be platesnės erdvės aplin
kui, be išskirtino architek
tūrinio braižo. Įėjęs į vidų, 
nuomonę greit pakeičiau: 
kiek čia erdvės, kiek esteti
nio grožio bei patogumo. 
Puikūs kilimai bei baldai, 
išskirtinas jauno architekto
L. Stempužio braižas sieno
se, a.a. dail. A. Vaikšnoro 
paveikslai, viena iš gražiau
sių salių viršuje, svečių pri
ėmimo kambarys šalia baro 
ir t.t. Tai tikras Clevelando 
papuošalas. Ne vieną valan
dą praleidom su Lietuvių 
namų prezidentu bei staty
toju J. Stempužiu, su mie
la soliste Aldona, pažįstama 
jau daugelį metų, su Lietu
vių namų biznio vadovu Z. 
Dučmanu, pažįstamu dar iš 
Panevėžio laikų, su veikliu 
Clevelando LB pirm. J. Mals 
kiu ir kitais. Iš prezidento 
ir kitų lūpų patyriau, kad 
statant šiuos namus kiek 
boikotavo ‘aukštoji klasė’. 
Esą, jie norėjo, kad namai 
būtų toliau už miesto, dar 
prabangesni. Bet namų sta
tytojų išmintis buvo auksi
nė: jie namus pastatė nau
josios lietuvių parapijos pa
šonėje, dengdami šią visą 
gražią lietuvių koloniją nuo 
nelauktų užpuolių. Dauge
liui lietuvių tie namai tie
siog pašonėje, taip lengvai 
pasiekiami. O ir erdviam bei 
moderniam Lietuvių namų 

bare randi ne kokius smuk
lių perėjūnus, bet nema
žai visuomenininkų, kultū
rininkų ir šiaip įdomių vie
tos lietuvių. Lietuvių namai 
tai žiburys, kurs ilgai švies 
Clevelando lietuviams.

♦ ASMENIŠKAI buvau 
didžiai nustebintas, kai į se
ansą apie Pennsylvanijos lie
tuvius susirinko pilna viršir- 
tinė salė ir jaunų ir vyres
nių veidų. Tai buvo tikra 
džiaugsmo šventė tam, kurs 
tą seansą demonstravo, ir, 
manau, tiems, kurie jį ren
gė. Ne mano pareiga tą va
karą vertinti. Tik galiu pasi
džiaugti stebėjęs su kokiu 
šiltumu klausytojai seansą 
sutiko ir, svarbiausia, pri
ėmė bendrą rezoliuciją, ko
kia buvo priimta ir Chicago
je vakaronės Jaunimo cent
ro kavinėje metu, prašant 
Lietuvių Kunigų Vienybę, 
kad didžiojo išeivijos lietu
vių tautinės sąmmonės ža
dintojo, kurį laiką dirbusio 
kartu su dr. J. Šliūpu, kun. 
Aleksnadro Burbos palaikai 
iš senųjų bei visai apleistų 
Plymoutho kapinių būtų 
perkelti į pagarbesnę vietą. 
Šiemet kaip tik suėjo 75 m. 
nuo kun. A. Burbos mirties. 
Rezoliucija Clevelande buvo 
priimta vienbalsiai, visiems 
susirinkusiems padėjus savo 
parašus.
• TURĖJAU laimės valan

dėlę kitą pasikalbėti su ky
lančiu žurnalistu, knygos 
‘Day of Shame’ autorium Al
giu Rukšėnu. Jis net padėjo 
seansą pravesti, pavaduoda
mas'negalėjusį atvykti kun. 
A. Kezį. Parašęs didelio pa
sisekimo sulaukusį veikalą 
apie S. Kudirkos išdavimą, 
dabar Alg. Rukšėnas sėda

(Nukelta į 7 psl.)
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