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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

VLIKE DISKUTAVO LITUANISTINIU
KURSU VILNIUJE KLAUSIMA
Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto Tarybos
posėdis įvyko 1976 m. gruo
džio 1.8 d. Kultūros židiny
je, Brooklyne.
Buvo perskaitytas ir pa
tvirtintas paskutinio Tary
bos posėdžio protokolas; iš
klausytas Tarybos pirmi
ninko pranešimas; Valdy
bos vicepirmininko praneši
mas; aptartas VLIKo Sei
mas; diskutuotas lituanis
tinių kursų klausimas Vil
niaus universitete.
Tarybos pirmininkas Juo
zas Giedraitis, du mėnesius
dalyvavęs Valdybos posė
džiuose, pabrėžė, kad Val
dyba dažnai — kas savaitę
arba kas dvi savaites — po
sėdžiavusi; posėdžiai trūko
2-3 valandas; klausimai
svarstomi išsamiai ir sklan
džiai. Taręs trumpą žodį,
pirmininkas pakvietė Val
dybos vicepirmininką Jurgį
Valaitį painformuoti Tary
bą apie konkrečius Valdy
bos atliktus darbus.
J. Valaitis aiškino, kad
pastaraisiais dviem mėne
siais buvo ruošiamasi VLIK
Seimui, kuris įvyko gruo
džio 4-5 d.d. Washingto.ne,
D. C. Teko paruošti darbo
tvarkę, susitarti su prele
gentais, paruošti platų pra
nešimą apie savo veiklą, pa
rinkti Seimui vietą, tartis
su Washingtono Lietuvių
Bendruomenės valdyba, ku
ri techniškai gerai paruošė
seimo sesijai vykti sąlygas.
Valdyba susitarė su Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Są
junga dėl VLIKo ruošiamo
jaunimo seminaro, kuriame
bus nagrinėjama tema: Po
litika ir Lietuva, susidedan
ti iš šių dalių:

1. Laisvinimo instucijii
apžvalga;
2. Lietuvos valstybingu
mo klausimo istorija ir šio
klausimo padėtis šiandien ;
3. Laisvinimo uždaviniai,
viltys ir galimybės;
4. Pavergto ir laisvojo lie
tuvio jaunuolio psichologi
niai bruožai;
5. Jaunimo kelionių į Lie
tuvą ligšiolinis balansas:
a) lituanistiniai kursai; b)
ekskursijos, pabuvojimai,
vizitai;
6. Galimi jaunimo uždavi
niai veikloje prieš okupan
tą. \
Seminaras įvyks^l977 m.
vasario 26-27 d.d. New Yor
ke. Valdyba pageidauja, kad
VLIKą sudarančios organi
zacijos sponsoriuotų į semi
narą bent po vieną jaunuolį

ir kuo greičiau pranešti! jo
vardą ir pavardę.
Pranešėjas paminėjo, kad
Valdyba susitarusi su daktarantu Mykolu Drunga dėl
informacinės knygos apie
Lietuvą anglų kalba paruo
šimo sąlygų; kad New Yor
ke leidžiami lietuvių ir ang
lų kalbomis Eltos biulete
niai dabar spausdinami ir
ekspedijuojami T. Pranciš
konų spaustuvėje.
VLIKui spaudžiant, dr.
Domas Jasaitis, senokai įsi
pareigojęs paruošti veikalą
apie nacių genocidą ir apie
žydų padėtį Lietuvoje, krei
pėsi į visuomenę, raginda
mas žmones siųsti žinias ir
dokumentus tuo klausimu.
Tokį pat kreipimąsi paskel
bė ir VLIKą s. Atsiliepdami
i tai, žmonės pradėjo siųsti
laiškus ir dokumentus, lie
čiančius Lietuvos žydus, jų
nacių genocidą ir jų gelbė
jimo akciją. VLIKas prašo
visus, kas tik turi žinių ar
dokumentų šiuo reikalu, ne
atidėliotinai siųsti juos
VLIKui, 29 W. 57 St.. New
York, N. Y. 10019.
VLIKo Valdyba numačiu
si susitikti pirmą kartą su
nauja JAV LB valdyba, iš
sikalbėti įvairiais klausi
mais.
Pagaliau pranešė, kad
Prano ir Algirdo Bražinskų
apklausinėjimas buvo gruo
džio 16 d. New Yorko teis
me, kur su jais dalyvavo dr.
Kęstutis Valiūnas ir advo
katas. Byla atidėta 30 die
nų.
Dėl J. Valaičio pranešimo
buvo visa eilė paklausimų
ir pasisakymų. Ypač ilgai
diskutuotas Valdybos susi
tikimas su JAV LB Krašto
Valdyba. Pasireiškus įvai
rioms nuomonėms, buvo iš
siaiškinta ir susitarta, kad
šis susitikimas bus tik in
formacinis.
Tarybos narys ir buvęs
Seimo atstovas Juozas Au
dėnas pasidalino įspūdžiais
iš VLIKo Seimo, gruodžio
pradžioje įvykusio Washingtone, D. C. Pranešėjas pa
brėžė, kad šiais metais, kai
Jungtinės Valstybės šven
čia savo valstybinės nepri
klausomybės 200 metų su
kaktį, buvo tikslinga Seimą
sušaukti šio krašto sostinė
je. Seimas praėjo sklan
džiai. VLIKo Tarybos ir
Valdybos pranešimai buvo
dalykiniai ir gerai paruošti.
Labai gerą nuotaiką sukėlė
Tautos Fondo centro, o
ypač Kanados atstovybės,
(Nukelta į 2 psl.)

Kalėdinė eglutė, papuošta šiaudiniukais Clevelando šaulių, kelis kartus iš miesto biblio
tekos pašalinta užsispyrusių miesto pareigūnų, pagaliau dėka suaktyvintos intervencijos, buvo
paliki i publikai grožėtis. Nuotraukoje dalis šaulių prisidėjusių prie šios eglutės puošimo ir
išstatymo bibliotekoje. Iš kairės: I. Muliolis, L. Ceplickienė, M. , Jiešmantienė, O. Mikulskienė,
E. Šarkauskienė, A. Mikulskis. Nuotraukoje nėra: O. Ciuprienskienės, U. Grincienės, ir M.
Tijūnelienės. Apie šią eglutę plačiai rašė Clevelando laikraščiai ir buvo rodoma televizijoje.
J. Garlos nuotr.

PREKYBA IR POLITIKA
Įdomus Libijos - Italijos - Maskvos biznis
Kai Saudi Arabija atsisa
kė kartu su kitais naftą
eksportuojančiais kraštais
pakelti jos kainą 10% ir pa
sitenkino tik 5%, jos naftos
ministeris šeikas Yamani
paaiškino, kad tai padary
ta politiniais sumetimais.
Girdi, JAV turėtų ’paspausti’ Izraelį nusileisti, o be to
Saudi Arabijos saugumas
yra reikalingos stiprių ir
ūkiškai pajėgių JAV-bių.
kad tikroji priežastis buvu
si ne politinė, bet grynai
ekonominė. Naftos pasiūlos
yra didesnės už pareikalavi
mą ir dėlto kainos turi kris
ti, o ne kilti...

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Kaip ten būtų, nėra abe
jonės, kad politiniai ir pre
kybiniais interesais gali
gražiai susiderinti. Mums
specifiniai dažnai pikta, kad
JAV ir kiti kapitalistiniai
Vakarų kraštai daugiau ne
išnaudoja savo ūkinio pra
našumo santykiuose su
komunistinėm ' valstybėm.
Kaip, pavyzdžiui, atsitiko,
kad sovietai patylomis 1972
metais supirkę JAV javų
atsargas, patys išsigelbėjo
nuo bado su visom galimom
politinėm pasėkom, ir kartu

MIRĖ GARBĖS KONSULAS DR. J. BIELSKIS
Jonas J. Bielskis, Lie
tuvos garbės konsulas Los
Angeles, Ca., 85 m. amž.,
mirė gruodžio 26 d.
Į laidotuves, atstovauti
Lietuvos Diplomatinę Tar
nybą, iš New Yorko išskri
do Lietuvos gen. konsulas
A. Simutis.
Velionis nuo 1916 metų
buvo įsijungęs į visuome
ninį ir diplomatinį darbą, il
gą laiką vadovavo informa-

ciniam biurui Washingtone,
buvo Lietuvių Tautos Tary
bos pirmininku, Lietuvos
Vyčių pirmininku, Lietuvos
karinės misijos nariu Ame
rikoje, 1923 m. suorganiza
vo Amerikoje pirmąjį kon
sulatą, o 1939 m. buvo pa
skirtas Lietuvos garbės
konsulu.
Velionies žmonai ir arti
miesiems reiškiame užuo
jautą.

paskatino infliaciją šiame
krašte, duodami akstino
maisto kainų pakilimui visu
50% ?
Iš kairės pusės aiškinakad dėl viso to yra kaltas
kapitalistų noras siekti pel
no, nesiklausiant savo są
žinės, ir tarptautinės bend
rovės (multįnational corpo- * .
rations), kuriuos negali su
kontroliuoti. Sakoma, kad
dabar sovietams būtų dar
lengviau nusipirkti javų ne
gu 1972 m. Tąsyk JAV bu
vo šešios didžiosios bendro
vės, kurios vertėsi javų pre
kyba. šiandien jos turi savo
skyrius visame pasaulyje,
kurie formaliai yra atski
ros, nepriklausomos bendro*vės. Viena Minneapolio Cargill bendrovė turi savo to- ■
kius skyrius net 36 kraš
tuose. Šveicarijoje jis vadi
nasi TRADAX Geneva. Jis
gali priimti sovietų užsakv-mą ir jam išpildyti javus
savo keliu pirkti Australi-.
joje, Kanadoje, Argentino
je, ar JAV. Oficialiai JAV
gali žinoti, kad javai yra
parduoti Šveicarijai, o kur
jie iš ten nukeliavo — jau

(Nukelta į 2 psl.)

SOVniTlHĖ POLITOg^^
Dar kalbant apie tarptau
tines (multinationals) bend
roves ... Kaip matėme iš grū
dų ir Libijos-Italijos-Sovieti
jos biznių pavyzdžių šiame
numeryje, jas sunku sukon
troliuoti ir jos gali lengvai
patarnauti priešo interesam,
jei iš to gali gauti sau pelno.
Įdomu, kad būsimo preziden
to Carterio Saugumo Pata
rėjas Brzezinski savo laiku
labai gynė multinational kor
poracijas, rekomenduoda
mas glaudesnius ryšius tarp
jų ir JAV, Japonijos bei Va
karų Europos vyriausybių.
Tai idėjai propaguoti bei tir
ti ir buvo įsteigta ‘Trilateral
Commision’, kurios direkto
rium buvo pakviestas tas
pats Brzezinskis ir kurios
vienu mažiau žinomu nariu
buvo ambicingas Georgijos
gubernatorius Jimmy Carter. Toje komisijoje dalyva
vo ir busimieji Valstybės ir
Iždo Sekretoriai Cyrus Van
ce ir Michael Blumenthal. Pa
starasis laikomas labai ap
sukriu, bet kokią rolę jis tu
rės užsienio politikoje, šiuo
tarpu dar neaišku.
Apie patį Brzezinskį kai
riųjų The New Republic ra
šo, kad jis esąs ‘Born to
Skim’, atseit mėgsta nugrieb
ti paviršių, laiku įmantriai
pasisakydamas aktualiom te
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mom: Taip, pavyzdžiui, jis
pranašavo Sovietijoje The
Permanent Purge - nuolatinį
valymą (taip vadinosi jo kny
ga) tada, kada sovietinis totaliarizmas keitėsi į daugiau
komplikuotą formą. Po pen
kiolikos metų -1964 m. jis pa
rašė knygą apie Amerikos ir
Sovietų bendruomenių supa
našėjimą - ‘convergence’ ...
Iš viso jo knygos darančios
įspūdį, kad jis ne tiek nori pa
skelbti kokias naujas idėjas,
kiek tik atkreipti į save
dėmesį, kas, atrodo, jam ir
pasisekė.
•••

kio, bet jį labai protegavo
Vance ir Brzezinski, jo arti
mi draugai. Jį paskirdamas
Cateris taip pat stengėsi įtik
ti Kenedžiams ir jų šalinin
kams demokratų partijoje,
kurie Sorenseną laiką ‘savo’
žmogumi. ČIA bendradar
bių tarpe Sorenseno pasky
rimas sukėlė nemažo susijau
dinimo. Vienas iš jų pareiš
kė Time magazinui: ‘Jis yra
atlaidus bėgantiems nuo ka
rinės prievolės ir todėl kelia
klausimą: kaip Carteris gali
pakelti JAV prestižą užsie
nyje su Sorensenu ČIA vir
šūnėje?’ Nors Sorensenas
yra labai inteligentiškas, ta
čiau ir Time iš savo pusės pa
stebi/paskyrimas su tokia
maža patirtimi žvalgybos pa
šaulyje yra susijęs su tam
tikra rizika’.

PREKYBA IR POLITIKA..
(Atkelta iš 1 psl.)
ne jų biznis. Padėtį dar dau
giau komplikuoja faktas,
kad sovietai savo nusipirk
tus svetur grūdus laiko
Cargali kompanijos elevato
riuose Vakarų Europoje ir
naudojasi jos patarnavimu
tuos javus pereksportuojant į kitus kraštus.
50'7 iš JAV išvežamų
javų Cargill parduoda savo
skyriams kitur ir tokiu bū
du JAV, jei ir norėtų, prak
tiškai negalėtų visai sustab
dyti savo javų pardavimą,
kuriam nors vienam kraš
tui.
Klasišką pavyzdi kaip
prekyba ir politika gali eiti
kartu, davė Libijos diktato
rius pulk. Quaddafi, nusipirkdamas sau 10C; Ttnh'io<
koncerno FIAT, tarpinin
kaujant ... Maskvai. Mat,
FIATas pastatė sovietams
automobilių fabriką, kurio
metinė produkcija esanti
netoli 600,000 automobilių.
Sovietai norėtų ją padidinti
iki milijono, bet tam trūks
ta kapitalo. FIATo didžiau
sias akcininkas Agnelli ne
tik nenori daugiau savo ka
pitalo kišti į Italijos įmones,
bet stengiasi jį iškelti į ki
tus kraštus. Libijos kapi
talas čia buvo tikra dangaus
dovana, įgalinanti FIATą
praplatinti fabriką sovie
tams, iš kurių Libija nese
niai nusipirko ginklų už 800
milijonų dolerių.
Libija, kuri prieš II-jį pa
saulinį karą buvo Italijos
kolonija, dabar Italiją lai
ko beveik savo kolonija.
Kiekvienu atveju ji remia
įvairias Italijos politines
grupes, pradedant kraštuti
nėm dešiniom, baigiant...
kompartija, kuri pagal londoniškį Daily Telegraph
prieš paskutinius rinkimus
gavusi iš Libijos 80 milijo
nų dolerių. Dėl to, kad ko
munistų laimėjimas anks
čiau ar vėliau Italiją iš
trauks iš Vakarų orbitos.
O kodėl Giovanni Angelli,
vienas turtingiausių žmo
nių pasaulyje, Kennedy šei
mos draugas ir Europos
bendros rinkos šalininkas,
pardavė savo dalį kaip tik
Libijai. Per televiziją jis
aiškinosi, kad niekas kitas
jo akcijų nenorėjo pirkti,
ypač už tokią gerą kainą, o
be to, jei jis jas parduotų
amerikiečiams ar vokie
čiams, kiekvienoje Italijos

aikštėje būtų priešiškos de
monstracijos, o dabar nė
šuo nesulojo. Angelli-Quadaffi biznis tarp kitko buvo
padarytas Maskvoje gruo
džio 8 d. Apie ”Libijos inva
zijos į Turiną” užkulisius,
to miesto kairiųjų ”Republica” taip samprotavo:
”Kokia yra Sovietų Są
jungos pozicija Viduržemio
jūroje? Kariškai — labai
stipri. Politiškai — labai
silpna. Vienintelis kraštas,
kurio tarptautiniai intere
sai sutinka su sovietų yra
Libija . .. Libija nieko ne
sitiki iš Europos, bet jei jai
pasisektų iš Europos atskir
ti Italiją, toji būtų ideališ
kas partneris žaliavom tur
tingiems kraštams ...”
Tą pačią dieną, kada Ag
nelli padarė biznį su Quaddafi, jis ten pat t. y. Mask
voje, susitiko su Paryžiaus
investicijos firmos Lazard
Freres, kuri turi savo at
stovą FIAT valdyboje, ad
vokatu . .. Sargent Shriver,
buv. kandidatu į demokratų
nominaciją, ir Džerman
Gvišiani, sovietų valstybi
nės mokslo ir technologijos
komiteto vicepirmininku ir
Kosygino žentu, kuris yra
žinomas kaip KGB agentas
ir kartu su didžiaisiais biz
nieriais yra Romos Klubo
steigėjas. (Apie tai rašė
gruodžio 10 d. Italijos dien
raščiai, gruodžio 14 d. tai
dementavo Wall Street
Journal. Gruodžio 15 d.
FIAT bendrovė tai patvir
tino).
Išvada? Prekybos laisvė
sunkiai suderinama su vals
tybės užsienio politika.

Paminėjus būsimą Valsty
bės Sekretorių Vance ... per
TV AM America programą,
Pats Sorensenas, paklaus
kurioje dalyvavo Carteris ir tas AM Amerika programo
svarbiausi jo Sekretoriai, je apie savo uždavinį pareiš
Vance pareiškė esąs karštas kė, kad svarbiausias ČIA
detentes šalininkas, tik rei tikslas yra rinkti informaci
kia dar išsiaiškinti, ką sovie jas ir jas analizuoti, tuo pade
tai supranta ta sąvoka. Keis- dant JAV užsienio politikos
ta, kad jis dar nežino. Sovie nustatymui. Vadinamų ‘cotai paiso tik savo interesų. vert operations’ - t.y. per
Jei jiems santykių atlydis versmų ir kitų nelegalių dar
šiuo momentu naudingas, jie bų užsienyje, Sorensenas vi
už jį, jei ne - jie ras kitą išeitį sai neišskiria iš ČIA veiklos.
Įdomu, kad Vance, kaip ir Jų JAV-bės negalinčios atsi
Brzezinski, buvo už Vietna sakyti, jei nėra kitos išeities,
mo karą. Savo nuomonę jie tačiau jos galinčios būti pra
pakeitė, jį pralaimėjus. Net vestos tik su paties preziden
ir aršiausi Kissingerio prie to ir svarbesnių kongresmašai sutinka, kad jis stovi nų žinia ir sutikimu.
•••
daug aukščiau už būsimus
JAV politikos vadovus. Jis
Kad tokia atmosfera nega
bent mokėjęs nardyti tarp li padėti ČIA tarnautojų mo
biurokratinių kliūčių ir su ralei, parodo jų vieno noras
VLIKE...
rasti savo derybų partnerių pereiti sovietų tarnybon. Ed
silpnąsias puses, iš esmės bū win Gibbbons Moore II, 56
(Atkelta iš 1 psl.)
pranešimai ir sveikinimai damas dideliu pesimistu dėl metų, kuris 1973 metais po
Vakarų ateities.
20 metų tarnybos ČIA pasi
su 26,000 dolerių.
traukė
į pensiją, įkišo voką
Didelio susidomėjimo Sei
įKGB
rezidento
Washingtome sukėlė Aušros ir Jono
ne automobilį su užrašu:
Jurašų paskaitos apie Lie
Dar kalbant apie Carterio ‘For the Resident Eyes
WANTED EXPER1ENCED
tuvos rusinimą, o taip pat kabinetą... Didžiausia staig
AIRCRAFT — SHEET METAL
only’. Jame už 200,000 dole
WORKERS
dr. Domo Krivicko paskaita mena buvo jo pasirinkimas rių Moore siūlė parduoti
Taking applications for expeiienced
only:
apie detante ir jos sampra ČIA direktoriaus. Tai New slaptus dokumentus ir sąra
Sheet metai bench workers. Light Assembly Work, Drilling, Trimming,
tos įvairius aiškinimus Yorko advokatas Theodore šą tų ČIA darbuotojų, kur
Some Layout experience.
Inspector: Mušt be familiar with:
Chaikin Šorensen, 48 metų. duos sovietai galėtų šanta
tarptautinėje politikoje.
Aircraft Detail,
Parts, Dravvings,
Sheet Metai Fabrication, Aircraft Spe
Seimo proga įvykęs sim Jo tėvas buvo respublikonas žuoti ir priversti jiems tar
cifications and Quality Control
Procedures.
poziumas tema: VLIKo už ir Nebraskos valstybės pro nauti.
MISSOURI
METAL SHAPING
daviniai ir sąranga ateityje, kuroras. Baigęs ten moks
COMPANY
9970 PAGE BLVD.
kurio moderatorium buvo lus, jis persikėlė į WashingSovietų ‘parking lot’ sar
ST. LOUIS, MO. 63132
314-428-3363
dr. Br. Nemickas, o kalbė toną, kur atkreipė į save gas pastebėjo Moore kišant
(1-4)
John
Kennedy
dėmesį.
Iš

tojais J. Valaitis, A. Guvoką į automobilį ir pamanė,
PULP & PAPER ENGINEER
reckas ir A. Kasulaitis, il rinktas prezidentu Kennedy kad tai koks žydų teroristas
BS CHEMICAL or MECHAN1CAL
jį
pasikvietė
savo
adminis

deda
bombą.
Jis
pašaukė
po>.
gai užtruko ir išvadų dar
ENGINEERING
traciniu
asistentu.
Sorenso7-15
years experience in pa per mill
liciją,
kuri
savo
keliu
pašau

nepadarė.
or paper mill engineering, particularly
in causticizing, digesting, wash &
Gana išsagįįgj^jiįjįgį nas parašė geriausias Kenne- kė kariuomenės bombų eks
screen and bleaching. Salary cctr.*
dy
kalbas
ir
iš
viso
buvo
jo
in

mensurate with experience and compertus.
Kai
Moore
nuvyko
į
karštai buvo diskutuojamas
petitive
with industry. Benefits and
moving expenses. Location — North
nurodytą vietą gauti pinigų,
Lituanistimų kursu Vil tymus draugas.
Florida.
Please
send, apply or call to
niaus universitete klausi • Po Kennedy nužudymo, jis buvo FBI suimtas. Kaip
MR. G. A. TOUGAS
Sorensonas parašė apie jį matome vis dar galioja BisE. A. WATKINS & COMPANY
mas. Tas klausimas iškilo
storą knygą
ir pradėjo marcko patyrimas, kad Die
P. O. Box 2194
‘
ryšium su Igno Serafino
Tallahasssee, Fla. 32304
sėkmingai verstis advokato vas specialiai rūpinasi gir
or
VLIKui prisiųstu laišku su praktika New Yorke. Paty
Phone Collect 904-576-7181
IV-os kursų laido programa. rimo žvalgyboje jis neturi jo- tuokliais, vaikais ir ... Ame0-5)
rika.
Per diskusijas paaiškėjo
Tarybos narių gana skirtingos nuomonės^ToSeTišves^
TT?S^s^isI<usijų išeinančios
feningos nuomonės nepa
siekta. Tam reikalui buvo
išrinkta ad hoc komisija iš
Antano Sabalio, Algio Sperausko ir Reginos Žyman
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
taitės. Komisija savo nuo
monę pateiks kitam Tary
Savininkai: J. JANU6AITIS ir J. MAŽEIKA
bos posėdžiui.
čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių
Pirmininkavo Juozas Gied
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.
raitis, Lietuvos ūkininkų
Sąjungos atstovas, sekreto
Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
riavo Jonas Vilgalys, mažo
sios Lietuvos Rezistencinio
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
Sąjūdžio atstovas. (ĖLTA)
• ••

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ
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ŽVILGSNIS ATGAL
EMILIJA ČEKIENĖ
Tarptautinė politinė si
tuacija sovietų pavergto
sioms tautoms, taigi ir lie
tuviams praeitais metais
nesuteikė šviesesnių pra
giedrulių Lietuvos laisvės
viltims. Nusivylimą atne
šė istorijoje negirdėtas
muitų pakėlimas siunti
niams į tėvynę norint su
šelpti artimuosius.
Ekonominiu požiūriu išti
kusi pasauli infliacija nei
giamai palietė ir išeiviją.
Kainos kilo greičiau nei už
darbiai, iš kuriu tačiau lai
kosi mūsų kultūra, lietuvy
bė ir Lietuvos laisvinimo
darbai bei žygiai, žymiai
pakilo popieriaus kainos, o
laikraščiu prenumerata ir
knvgos tik simboliškai.
Praeitieji metai yra isto
riniai JAV-bėms ir jose re
ziduojančioms etninėms gru
pėms kaip dviejų šimtų me
tų sukaktuviniai, o lietu
viams jie buvo reikšmingi
ir kaip trys šimtai metų
nuo I-jo lietuvio į šią žemę
įkėlusio koją med. dr. Karoliaus Kuršiaus, kurio atmi
nimui JAV 200 metų minė
jimo dieną buvo iškilmin
gai prikalta lenta New Yorko miesto prekybos centre,
kur jis mokytojavo.
Nepraėjo tyliai pro mus
ir JAV prezidentiniai rin
kimai, virš pusę metų judi
nę Amerikos aktyviąją vi
suomenės dali. Nesėdėjome^
ir mes lietuviai sudėję ran
kas laukdami, šioji lietuvių
generacija savo painaus gy
venimo vingiuose daug kar
tų buvo apvilta lengvais
prezidentinių kandidatų ir
išrinktų prezidentų paža
dais, todėl ir šį kartą išrin
kę naują prezidentą turime
ir toliau gyventi tik viltimi
ir tikėjimu.
Mūsų lietuviškajam pa
saulyje praeitais metais
prie neeilinių įvykių pri
klauso Lietuvių tautinių šo
kių šventė" Chicagoje, Lietu
vių surengtas 200 m. JAV
sukakties minėjimas Chica
goje, ALTo suvažiavimas
Chicagoje, LB Tarybos rin
kimai, VLIKo seimas Washingtone, „Lietuvių Die
nos” žurnalas minėjo 25 m.
sukaktį Los Angeles, „Lais
voji Lietuva” minėjo 30 m.
sukaktį Chicagoj, lietuviai
pranciškonai Brooklyne mi-
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nėjo 25 metų sukaktį nuo
įsikūrimo JAV-se. Reikš
mingas įvykis Chicagoj ir
New Yorke surengta anks
tyvosios lietuvių išeivijos
atliktų darbų Lietuvai ir
lietuvybės tęstinumui išei
vijoje paroda. Aplamai, lie
tuviška veikla buvo gyva,
bet netrūko ir įtampos. Per
visus metus jautėsi tarporganizacinio solidarumo, vei
kėjų takto ir rimties stoka,
kas daugelį lietuvių nukrei
pė į pasyvumą.
Praeitieji metai nusinešė
užmarštin daug kūrybinių
pareigingų tautinio darbo
iškiliųjų lietuvių, su kuriais
netekome taip reikalingų
mokslo, kultūros, politikos
ir visuomeninio darbo jėgų.
Liūdime netekę ir visos ei
lės ALT S-gos narių bei jų
artimųjų. Jų gretas gausiai
papildė jaunieji nariai ir,
kalbant apie laimėjimus,
galime pasidžiaugti, kad po
Dirvą ištikusio gaisro jos
atstatymui iš reikalingos 95
tūkstančių sumos buvo su
telkta 63 tūkstančiai dol. Ti
kime, jog ALT S-gos, Vil
ties draugijos, Dirvos atsta
tymo komitetų ir skaitytojų
bendromis jėgomis 1977
metais bus pasiekta ir nu
matytoji reikalinga įkurdi
nimui suma.
Prie kultūrinių laimėjimų
priklauso praeitais metais
Los Angeles neolituanų pa
skelbta maloni staigmena
1000 dol. kasmetinė premi
ja kultūriniams reikalams
šalia eilės kitų jau turimų
premijų.
ALT S-ga per savo atsto
vus aktyviai reiškėsi aukš
čiau minėtuose institucijų
suvažiavimuose. Sąjungos
pirmininkė ir vicepirminin
kas kartu su Vilties draugi
jos valdyba, Dirvos įkurdi
nimo komiteto bei Clevelan
do skyriaus valdybos na
riais susipažino su laikino
siom Dirvos patalpom Cle
velande ir kartu su redakto
rium aptarė tolimesnį pa
stovaus įkurdinimo planą.
ALT S-gos valdyba praei
tų metų tėkmėje daug dė
mesio ir pastangų skyrė
„Tautinės minties keliu” is
torijos paruošimui, kuri jau
renkama Vilties spaustuvė
je, tačiau galutini šio užsi
mojimo rezultatai' liko šių

Paminklinės 'problemos’ ok. Lietuvoje
ST. PERMINĄS

Pasikalbėjimas su LTSR
respublikos „kultūros mi
nistru” Jonu Bieliniu, (Lite
ratūra ir menas, nr. 45),
atidengė keletą "kultū
rinių” keistenybių, įsidėmė
tinų ir laisvajai' išeivijai.
Jonas Bielinis, pokalbininko
klausimo
išprovokuotas,
plačiai nušvietė, kaip „puo
šiasi įvairiais paminklais”
Lietuvos miestai; kurie pa
minklai geri, kurie netinka
mi?
Sparčiai, kaip šungrybiai,
palankiam orui esant, Lie
tuvos miestuose dygsta
įvairūs sovietiniai pamink
lai. Tai sena, muravjovinė,
taktika: sovietiniais-okupaciniais paminklais apkrau
ti lietuviškų miestų gatves
ir aikštes. Caro laikais tai
buvo cerkvės ir caro bei jo
generolų paminklai. Dabar
tokiais paminklais tampa
okupanto „dievų” bei sta
bų” paminklai ir okupacinių
kvislingų paminklai: biustai
bei paminkliniai akmenys.
Tokių dabar jau netrūksta,
o kai kur ir perteklius. Net
mažaraščiams užsienio agi
tatoriams, kurie veikė JAV
arba Argentinoje, jų kai
muose renčia „paminklinius
akmenis”, atradę kokį gra
nitinį luitą, kuriam trans
portuoti nereikia papildo
mo darbo. Taip buvo sukari
katūrintas „paminklinis”
biznis.
Ir štai, Klaipėdoje iškilo
naujo povaizdžio Lenino pa
minklas. Skulptorius G. Ja
kubonis sulipdė keistoką,
naujovišką, triumfuojantį,
arba, kaip klaipėdiečiai
pokštauja, „piktdžiugaujantį„ Leniną. Užvertęs smak
rą aukštyn, lyg niekinda
mas paminklo stebėtojus,
bolševizmo steigėjas, so
vietinių vargų tėvelis, nesi
teikia žiūrėti į klusniuosius
tarybinio režimo vergus, re
guliariai
atnašaujančius
jam vainikus. Toks iškep
tas naujoviškas, klaipėdiš
kis Leninas!
Vilniuje gi pastatys pa
minklą raudoniesiems par
tizanams. Kaip jis atrodys
neskelbiama. Į projektą
įtraukti bemaž visi okupuo
tos Lietuvos skulptoriai.
Dalis tos paminklinės gru
pės stovės Antakalnio so
vietų armijos paminklinėse
kapinėse. Prie Revoliucijos
muziejaus iškils paminklas
„tarybinės liaudies žygdar
biams įamžinti”. Taikydami

1977-jų metų pirmajai pu
sei, kada šis stambus leidi
nys dėka autorių, redakto
rių ir visų S-gos' narių nuo
širdaus bendradarbiavimo
išvys dienos šviesą.
Dar vienas didelis įvykis
šiais naujaisiais metais mus
laukia gegužės 28-29 dieno
mis Amerikos Lietuvių
Tautinės Sąjungos Seimas
Philadelphijoje.

Vilniaus panoramai muravjovinį metodą, Vilniaus gat
vių ir aikščių perspektyvas
paverčia rusiškai-sovietinės
istorijos monumentų miš
raine.
Terenos „paminklinime”
draugas ministras įžiūri ir
tam tikrus pavojus. Tai1
spontaniškas žmonių polin
kis statyti paminklinius
„stogastulpius”.
Atrodo, kad stogastulpius
statydami, žmonės neprašo
valdžios leidimų. Netenka
valdžiai tokių stogastulpių
formų, tendencijų ir idėjingumo kontroliuoti. Lietu
viams įgimtas polinkis sta
tyti kryžkelėse ir jaukiose
gamtos vietose senus kop
lytstulpius, dabar transfor
mavosi į stogastulpių staty
mą.
Kompartija tuoj pat su
gavo čia antisovietines ten
dencijas ir pradėjo tą polin
kį ir iniciatyvą persekioti.
Persekioti nesunku: paskel
bė, kad be okupacinių įstai
gų leidimo pastatytieji sto
gastulpiai yra nemeniški,
šalinti, neleistini laikyti vie
šumoje. Ir prasidėjo „ne
leistinai” pastatytų stoga
stulpių naikinimas. Lietu
viškos simbolinės lelijos,
saulės, mėnuliai, viskas tai
išrautina, sudegintina! Įdo
mu, kas liktų iš lietuviškų
kryžių ornamentacijos ir iš
pačių kryžių, jeigu jų sta
tymo metais irgi okupaci
niai „veiksniai” būtų perse
kioję už... nemeniškumą?
Draugas ministras žodžių

vaton nevynioja. Jis drožia:
— Ne viskas, ką sukuria
liaudies meistrai, yra tobu
la.
Ministro nuomone, ir liau'
dies meistrai gamina naikintinus veikalus. Savaime
aišku, ministras turėjo min
ty ne forminį tobulumą, bet
veikalo idėjingumą. Tai pa
triotiniai lietuvių motyvai,
sukaupti simbolikoje bei
alegorijoje. „Savavališkai”,
be partinių prievaizdų lei
dimo, pastatytuose stoga
stulpiuose lietuviai suslėpė
savo idėjingumą. Ministras
ragina tokius, kad ir liau
dies meistrų pagamintus
kūrinius, naikinti. Ar gali
būti dar ciniškesnis liaudies
meistrų genijaus išniekini
mas..
Ministras geidauja, kad
tai jam ir jo statytiniams,
liaudies meistrai neštų savo
projektus ir tiktai su jo
aprobatur, darytų tokius,
dedikuodami sovietų religi
jos „šventiesiems”.
Savo rėksmingu pareiški
mu ministras Jonas Bielinis
stengiasi sumažinti liaudies
meistrų savarankumą, en
tuziazmą, pažaboti jų kūrybines aspiracijas, Net sto
gastulpiui Lietuvos lauke
reikalingas sovietinio valdi
ninko leidimas!
Istorija juo labiau tragi
komiška, nes J. Bielinis čia
nekalba apie kokius nors
mėgėjiškus darbus, bet apie
liaudies meistrų talentą, o
neretai ir genialumą. x

TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bęt
kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.
Už CERTIFIKATUS MOKAME:

7% % — 6 mėty su $1,000,
7 «/2 % — 4 mėty su $1,000,
6%% — 30 mėn. su $1,000,
6>/i% — 1 metu su $1,000,

minimum.
minimum.
minimum.
minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują
; taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal
Į pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton jdė! jus atitinkama sumą.
SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F.S.L.LC.

galut
AVptliony
gavings
1447 So. 49th Court • Cicero, lllinois 60650
Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Uloaed We£.

Juofeas Gribauskas, vedėjas

GERIAUSIA

DOVANA

ŠVENČIŲ PROGA šeimai ir artimiesiems — K.
Bielinio fondo premijuota knyga: PĖDOS MIRTIES
ZONOJE. Jos autorė Elena Juciūtė, septynerius me
tus iškalėjus Sibiro tundrose ir vergų darbo stovyk
lose, aprašo savo pergyvenimus.
Šios knygos jau net tris laidas išleido L.Š.S.T. Si
mo KUDIRKOS kuopa New Yorke. Gaunama visuose
knygų kioskuose, pas platintojus ir tiesiog pas leidė
jus, rašant adresu: K. Bačauskas, 84-55 86th Avė.,
Woodhaven, N. Y. 11421. Knygos kaina — $10.00
(USA).
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Šaltasis karas••• (17)

ATODRĖKIUI ARTĖJANT
Laikams keičiantis ir senų
kovų aidams nutylant prade
dama abejoti senų instituci
jų vertėmis. Detente ir Watergate padrąsino ČIA kriti
ką Amerikoje; Vokietijoje
nusistovėjanti padėtis BUNDESNACHRICHTENDIENST’o kritiką išprovoka
vo daug anksčiau. Jau 1966
metais Vokietijos spaudoje
pasirodė kritiški straipsniai
dėl visų trijų Vakarų Vokie
tijos žvalgybos institucijų
BND, BfV ir MAD (Militaerischer Abschirmdienst)
veiklos. Faktinai kiekviena
jų turėjo savo atskirą paskir.
tį. BND žvalgėsi užsienyje.
BfV (Bundesamt fuer Verfassungschutz) saugojo kons
tituciją,,t.y. sekė tuos, kurie
rausėsi po santvarkos pag
rindais, atseit atliko politi
nės policijos vaidmenį be tei
sės areštuoti, ir pagaliau

MAD buvo grynai kariuo
menės kontrašpionažo tarny
ba. Visos jos priklausė atski
riems ministeriams: BND pačiam kancleriui, BfV - vi
daus reikalų ministeriui,
MAD - krašto apsaugos mi
nisteriui, Todėl nestebėtina
kad pasigirdo reikalavimų vi
sas tarnybas suplakti į vieną
pavedant jas atskiro saugu
mo ministerio priežiūrai. Iš
kitos pusės toks ministeris
turėtų nuolat kovoti su pa
gunda savo informacijas iš
naudoti savo politiniams tiks
lams.
Pavyzdžiui, BND
agentai Italijoje su italų žval
gybos bendradarbiavimu
anksti susekė Vakarų Vokie
tijos socialdemokratų kon
taktus su Italijos komunis
tais. Tų kontakų pagalba bu
vo išvystyta Brandto OSTPOLITIK.
Gehleno nuomone, nusisto

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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vėjusi tvarka buvo pakanka
mai gera. Atskiros žvalgy
bos tarnybos veikė savystoviai, tačiau reikalui esant
puikiai bendradarbiavo.
Vokietijoje atėjus ‘Didžio
sios Koalicijos’ - tarp krikš
čionių demokratų ir socialde
mokratų - laikotarpiui, vieno
saugumo ministerio koncep
cija pasidarė mažiau populia
ri. Kas gi juo bus? Partijom
lengviau susitarti, kai žval
gyba mažiau centralizuota.
Pats Gehlenas, kuris, Ade
naueriui pasitraukus iš poli
tinės scenos, neturėjo tokio
artimo ryšio su jo įpėdiniais,
nors ir tos pačios partijos na
riais: Erhardu ir Kiesingeriu, - nutarė prašytis iš savo
vietos paleidžiamas į pensiją
Paskutinis jo triumfas bu
vo tikslus tų metų ‘šešių die
nų’ karo tarp Izraelio ir ara
bų įspėjimas. Kitos Vakarų
žvalgybos, įskaitant ir ČIA,
tam netikėjo - amerikiečiai
manė, kad jų spaudimas Izra
elį sulaikys nuo užpuolimo.
Tuo tarpu Gehlenas iš padė
ties analizo karą laikė tokiu
tikru dalyku, kad seimo ko
misijoje, svarstant jo žiny
bos biudžetą, paklaustas ka
da gi kils jo pranašaujamas
karas, drąsiai atšovė ‘kitą
pirmadienį’. Taip ir atsitiko,
nors Gehlenui pranašau
jant Izraelio vyriausybė dar
nebuvo galutinai nusistačiu
si karą pradėti.
Gehlenas žinojo, kad sovie
tai privačiai buvo labai men
kos nuomonės apie arabų ko
vingumą ir geros apie Izrae
lio karinį pasiruošimą. Ta
čiau Gromyko, viešėdamas
Egipte tų metų kovo pabai
goje, nepadarė jokių pastan
gų numalšinti Nasserio norą
pakariauti. Tuo tarpu egip
tiečių kiekybinė persvara
vertė Izraelį užpulti juos
anksčiau. Kitos išeities jis
neturėjo. Jis negalėjo lauk
ti Egipto puolimo. Pradėtas
‘Blitz’ karas buvo didžiau
sias Izraelio pasisekimas.
Kartu ir sovietų. Po triukškinančio pralaimėjimo Egip
tas ištiestomis rankomis pri
ėmė tūkstančius jų ‘patarė
ju’.
1968 m. gegužės 1 dieną
Gehlenui atsisveikinant su
savo žinyba, min. pirm, kan
celiarijos viršininkas, dabar
tinis Bonnos seimo pirminin
kas, prof. Carstens, apdova
nodamas generolą aukščiau
siu Vakarų Vokietijos ordinu
pakartojo prezidento Kenne
dy žodžius, pasakytus pasi
traukiant ČIA steigėjui
Allen Dulles: ‘Tavo triumfai
liko neapdainuoti, bet klai
dos ištrimituotos iki pat dan
gaus.’ Bet dėl to - rašo savo
atsiminimuose Gehlenas - aš
nesiskundžiau: slaptosios
tarnybos viršininkas kritiką
turi priimti tylėdamas ...
Gehleno įpėdiniu buvo
paskirtas gen. lt. Gerhard
Wessel, kuris sykį jau perė
mė Gehleno pareigas, Hitle
riui Gehleną pavarius iš
FREMDE HERRE OST vir
šininko posto. Jo pavaduo-
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■ laiškai Dirvai
V. Bražėnas su tam tikru
DĖL KLAIDINANČIŲ
PAREIŠKIMŲ, pasididžiavimu ir savo straip
snyje rugsėjo 16 d. nr., ir
Vilius Bražėnas Dirvos laiške gruodžio 23 nr. pabrė
1976 gruodžio 23 numery ste žia, esą ‘čia, Floridoje, nesi
bisi mano ‘sugebėjimu trum tikima per daug vestuvių, o
pame rugsėjo 25 d. laiške ypač krikštynų. Todėl nei
Draugui padaryti tiek klai vaikų darželiai, nei lituanis
dinančių pareiškimų, kad il tinės mokyklos nepareika
gai truktų į visus pilnai atsa laus daug energijos’. ‘Lietu
kyti’. Iš tikrųjų man tada rū vybės išlaikymas’, pasak V.
pėjo ir dabar teberūpi vie Bražėno, Floridos lietuviam
nas klausimas: skaidytis ar galvos beveik nekvaršinąs.
jungtis?
Iš V. Bražėno Liūdna ir gaila, kad į šį reika
straipsnio ‘Prie vieno stalo’, lą taip siaurai žiūrima. Juk
įdėto Dirvos rugsėjo 16 nr. ir vaikų darželiai, ir lituanis
vedamuoju, supratau, kad tinės mokyklos reikalauja
Floridos liepos 25 suvažiavi mokymo priemonių, vadovė
mas priėjo prie tokių išvadų: lių, pratimų, skaitinių ir kt.
būsią veikiama ‘Floridos Kodėl tad Floridos lietuviai
mastu’, pastangos būsian neturėtų savo įnašu prie jų
čios kreipiamos daugiau ‘į ruošimo ir leidimo prisidėti?
Lietuvos laisvės bylą’, ne į Valstybė, tvarkydama švieti
‘lietuvybės išlaikymą’, būsią mo reikalus, mokesčius juk
skaitomasi ‘su įsisenėjusio ima iš visų gyventojų, ne tik
mis vietinėmis organizacijo vienų tėvų. Svetur tautiniu
mis, ypač klubais’, taip pat švietimu rūpinasi Bendruo
su faktu, jog esą bei atsira menė, ir Lietuvių Chartoj
sią ir naujų susigrupavimų, randame tokį įpareigojimą
nors ‘siauresnės apimties ar kiekvieno lietuvio sąžinei:
dėmesio ypatingiems klausi ‘Mokykla yra tautinės dva
mams’. Kadangi ‘nė viena sios židinys. Kiekvieno lietu
kuri organizacija neturėtų vio kilniausioji pareiga būti
bandyti pajungti kitas orga lietuvių mokyklos rėmėju’.
nizacijas’, nes ‘to neįstengtų Tokia parama mokyklai atei
padaryti’, tad būsią siekia na tautinio solidarumo įnašo
ma Floridos lietuvių darbų pavidalu, kai šiuo įnašu pasi
suderinimo bei vienybės įgy dalija Bendruomenės apylin
vendinimo ‘dirbant bendrą, kė, krašto valdyba ir PLB
Lietuvos bylai naudingą dar valdyba. Nereikėtų nuo to
bą, nors būtų ir siauresnės kio rėmimo Floridos lietu
apimties’.
viams taip pabrėžiamai atsi
Čia krenta į akį ypačiai du riboti.
dalykai: tai Lietuvos laisvės
Štai kodėl esu suabejojęs
byla ir jos siauresnė apimtis. atskiro Floridos lietuvių
Betgi Lietuvos laisvės bylai ‘veiksnio’ prasmingumu.
turim plačios apimties Vliką, Veiksnių turime užtektinai.
Bendruomenę, Altą. Tad ir Tad turime ne smulkintis,
kyla klausimas: kokia veikla ne skaidytis, bet jungtis
platesnės ar siauresnės apim draugėn. Tik tada būsime
ties, gali būti efektyvesnė? stipresni bei pajėgesni.
Mano įsitikinimu, efektyves
Stasys Barzdukas
nė yra platesnės apimties
veikla. Tad kodėl Floridos
WANTED
lietuviai negalėtų Lietuvos
FITTERS
laisvės bylai naudingai veik
LIGHT PLATE FITTERS
ti pvz. Bendruomenės var
NEEDED
ALSO
du? Tie, kurie dėl kurių
WELDERS
nors priežasčių joje neišsi
MUŠT ME EXPERIENCED
tenka, kodėl negalėtų veikti
EXCELLENT START1NG WAGE,
BLUE CROSS AND MANY OTHER
Altos vardu? Antra, kodėl
COMPANY BENEFITS.
ENGENEERED
turėtume atsisakyti siekti
REFRACTORIES SERVICE
Vliko, Bendruomenės ir Al
COMPANY
355 Sanford
tos darbų bendro planavimo,
Pontiac, Mich. 48058
derinimo ir sutartinio rėmi
313-332-0231
(51-7)
mo? V. Bražėnas tokiam sie
kimui pritaria, tačiau ieško
MAINTENANCE
veiklos formos, nieko bend
MECHANICS
ro neturinčios nei su Vliko,
Permanent
openings
for
millnei su Bendruomenės, nei su wrights experienced in heavy equipįnent and machinery. Applicants mušt
Altos vardais. Kur atsidur have 4 years of experience in mechanical maintenance with specific extume, jei ir kitų vietų lietu perience
in some of the following:
and Welding, Diesel Engines,
viai šitaip ‘mestų kelią dėl ta Burning
Hyraulics Conveyor systems, Blueorint i and Diagram reading. Hourly
kelio’?
rates $6.50 plūs exellent benefits.
INTERNATIONAL SALT COMPANY
216-651-7200
Equal Opportunity Employer
toju koalicinės vyriausybės
(51-1)
buvo paskirtas politikas,
Hamburgo socialistų vadas TRANSPORTATION SAFETY PER
SON. N'eed driver, licensed to drive
Dieter Bloetz. Tokio ‘supolitractor, trailer, truck and able to
road tęst drivers. 5 years over the
tinimo’ negalėjo pergyventi
road experience necessary. Mušt be
familiar with D. O. T. regulhtions
Gehleno štabo viršininkas
and be able to relate to drivers.
Should be well groomed and have
generolas Wendland. Tų pa
good personality. Indiviaual selected will be representing large driver
čiu metų rudeniop, nuvykęs
leasing company and will be ęalling
on customers on a regular bases.
atsisveikinti su Turkijos
Good salary, life insurance, auto
expenses. Mušt be domiciled in the
Slaptosios Tarnybos vadais,
greater Toledo area.
gavo telegramą: Gen. WendPlease call 404-447-8300,
land nusišovė savo kabinete. Personnel Repartment or ivrite
P. O. Box 81247
Sekančiame Nr.: Gehleno
Atlanta, Ga. 30366
(51-2)
įspėjimai ateičiai.
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KŪRYBA IR MOKSLAS
Naujas filosofijos daktaras iš analitinės chemijos
Praeitų metų rudenį Vi- DR. ANTANAS BUTKUS
tolis Skrinska, dr. Juozo ir
Birutės Skrinskų sūnus, la izoliacijai buvo vartojami
bai sėkmingai apgynė dok stiprūs cheminiai reagentai,
toranto dizertaciją ir gavo kurie sužalodavo natūralią
Ph D laipsnį iš analytinės baltymų struktūrą. Netekę
chemijos Cleveland Statė savo prigimtos struktūros
universitete. Dr. V. Skrins DNP prarasdavo ir savo
ka buvo ne tik pirmasis lie įgimtas savybes, tad dėka
tuvis, bet ir aplamai pats netinkamos izoliacijos, ne
pirmasis doktorantas jau buvo įmanoma studijuoti
namajam Cleveland Statė šių baltyminių medžiagų
Universitete. Ne veltui di- funkcijos.
zėrtacijos gynimo dieną
Dr. V. Skrinskos dizertauniversitete zujo fotografai cinio darbo tikslas buvo
ir reporteriai. Iš tiesų buvo dvejopas: 1) surasti tinka
labai malonu klausytis dr. mą metodą tranzistinių me
Skrinskos pranešimo apie talų izoliacijai, kuris būtų
savo studijinį darbą. Virš ne tik tikslus, bet taip pat
valandos laiko naujasis di- cheminiai ”švelnus” — nezertantas kalbėjo ramiu ir pažeidžiantis baltyminių me
įtikinančiu balsu, bei be džiagų natūralios struktū
priekaišto plaukiančia tai ros; 2) surasti pakankamai
syklinga kalba apie savo jautrų ir tikslų analytinį
studijinį darbą, nelyginant metodą tranzistinių metalų
poetas skaitytų savo kūry matavimui.
bą. Tuo tarpu tai' buvo su
Dr. Skrinskai pavyko mo
dėtingas analytinis proce difikuoti izoliacijos meto
sas, perpildytas įmantriom dus, kurių pagalba buvo iš
matematinėm
formulėm. skirtas natūralias savybes
Naujajam doktorantui net tebeturintis DNP. Jo gry
užrašai nebuvo reikalingi, numas buvo patikrintas ke
nes per įtemptą studijų lai leriopu būdu.
ką sukauptos žinios plaukė
Metalų koncentracijai ma
kaip sraunus upelis. Ne vel tuoti
buvo
pasirinktas
tui dizertacijos komisija te X-rav fluorometrijos meto
posėdžiavo 2-3 minutes ir das, kuris paskutiniu metu
vienbalsiu entuziazmu pri įgijo didelio populiarumo.
pažino jo darbą.
Cleveland Statė Universite
Dizertacijos tema: ”Trace te buvo specialiai pritaikin
metais in nuclear proteins”. tas šios rūšies aparatas, šio
Ribonuceinės (RNA) ir metodo principas remiasi
deoxyribonucleinės (DNA) X-ray pagalba sujaudintų
rūgštys gyvybėje vaidina elektronų dislokacija. Su
nepaprastai svarbų vaidme keltos radiacijos pagalba iš
nį. DNA turi visas organiz stumiami elektronai iš ana
mo genetines informacijas, lizuojamo metalo išvidinės
tačiau jų genetinę kontrolę orbitos. Atsiradusi toje me
ir ląstelines funkcijas nu talo išvidinėje orbitoje tuš
stato su DNA susiję nude tuma tuoj pat yra užpildo
rimai baltymai (DNP). Iki ma kitų elektronų besiran
šiol nėra išaiškinta kokiu dančių išlaukinėje orbitoje.
būdu DNA yra susijungusi Kadangi išlaukinė elektrom?
su DNP. Spėjama, kad taip orbita turi daugiau energi
vadinami tranzistiniai me jos, negu išvidinė orbita, tai
talai, kurie randasi natūra jos elektronų energijos per
liuose DNP, vaidina svarbią viršius yra charakteringas
rolę DNA funkcijose. Pa- kiekvieno tranzistinio metavyzdžiui, yra žinoma, kad lo elektronams. Ta elektro
cytochromai ir hemoglobi nų energijos perviršių gali
nas yra būtinai reikalingi ma tiksliai pamatuoti X-ray
šių tranzistinių metalų savo fluorometrijos būdu. Pritai
paskirties darbui atlikti. kant gana sudėtingas mate
Prie šių tranzistinių metalu matines formules šį speci
priskaitoma geležis, chro finį elektronų energijos per
mas, nikelis, cinkas, varis, viršių galima tiksliai pa
magnezijus, manganas, cal- versti į matuojamo tranzis
cijus ir kiti.
tinio metalo koncentraciją.
Iki šiol tų metalų funkci Šis metalų matavimo būdas
jom tyrinėti trukdė jų ana- yra žymiai tikslesnis ir
lyzei metodo nebuvimas. Di jautresnis už visus kitus iki
džioji šių metalų dalis or šiol naudotus matavimo bū
ganuose yra labai mažuose dus. Dr. Skrinska savo ma
kiekiuose, tad jų matavimui tavimus patikrino su Nareikalingas jautrus ir tiks tional Bureau of Standards
lus metodas. Dar kita sun pavyzdžiais.
kinanti aplinkybė, tai jų
Naujasis dr. V. Skrins
priešanalizinė izoliacija. Iki kos metodas neabejotinai
šiol vartoti izoliacijos me bus plačiai naudojamas ty
todai buvo netinkami, nes rinėjimams tranzistinių me
jų procese dalis metalų bu talų įtakai į RNA ir DNA
vo prarandami. Gi izoliuotų funkcijas.
metalų koncentracija labai
Dr. Vitolis Skrinska šiuo
svyriuojanti. Dar blogiau: metu specializuojasi dr. An

tano Butkaus laboratorijoje
Cleveland Clinikų Tyrimo
Įstaigoje. Patirtis ir spe
cializacija analytinės che
mijos srityje jam davė ge
rus pagrindus naujų meto
dų panaudojimui, jų pritai
kymui bei patobulinimui.
Betyrinėdama cholestero
lio ir riebalinių medžiagų
apykaitos
nenormalumus
bei jų įtaką atherosclerotinių pakenkimų sausgyslėse
išsivystyme ir iš to kylan
čias klinikines komplikaci
jas, dr. Butkaus laboratori
ja susidomėjo gyvybinėm
riebalinėm rūgštim. Jų da
viniai rodo, kad pastarosios
turi daug įtakos riebalų me
tabolizmui bei sausgyslių
pakenkimams plėtotis, šios
rūgštys taip pat veikia ir į
prostaglandinų gamybą. Pa
starieji yra taip vadinami
lokaliniai chormonai, ku
riems priskiriama labai
daug reikšmės fiziologinėse
organizmo reakcijose, Pro
staglandinų
metabolizmo
tyrimais šiuo metu susido
mėjimas yra nepaprastai di
delis, nors jų įtakos nusta
tymas ir tyrimo darbai la
bai komplikuoti. Darbą ap
sunkina tik jų nepaprastai
maža koncentracija, bet
dar ir ta aplinkybė, kad jie
pagaminami tik tokiu atve
ju, kuomet jie yra reikalin
gi cheminėm reakcijoms.
Atlikę specifines funkcijas
postaglandinai organizme
ilgai nesilaiko.
Dr. V. Skrinska sėkmin
gai įsijungė į šį darbą ir jau
jam pavyko pagerinti pros
taglandinų izoliaciją bei jų
matavimo metodus, tam
tikslui pritaikant kelių rū
šių chromatografiją.
Naujasis daktaras vai
kystėje lankė Vysk. Valan
čiaus lituanistinę mokyklą
Clevelande ir dalyvavo
skautų organizacijoje. Vė
liau dainavo garsiajame

K. Donelaičio aukst. lit. mokyklos vardu "Lietuvių Litera
tui os Skaitymai" knygos autorę rašytoją Danutę Bindokienę
(dešinėje) sveikina Regina Kučienė (kairėje) ir įteikia dovaną.

V. Noreikos nuotr.

Žvilgsnis j K. Donelaičio
lituanistinės mokyklas
K. Donelaičio žemesnio
sios ir aukštesniosios litua
nistinių mokyklų direktorius
Julius Širka, gruodžio 8 d. sa
vo namuose sukvietė spau
dos atstovus ir plačiau su
jais išsikalbėjo mokyklas lie
čiančiomis problemomis. Ta
proga plačiau supažindino su
naujausiu mokyklos leidiniu
Lietuvių Literatūros skaity
mai, kurio autorė ir redakto-

Čiurlionio Ansamblio chore.
Tiesa, ten jis ir .susipažino
su savo žmona Monika Neimąnaite. šiuo metu Monika
ir Vitolis Skrinskai augina
dvi dukreles — Teresę ir
Kristiną.
Linkime jaunajam dakta
rui sėkmės profesiniam dar
be ir laimės šeimyniniam
gyvenime. Tikime, kad ši
jauna profesionalų pora vėl
sėkmingai įsijungs ir į lie
tuvišką visuomeninį gyve
nimą.

rė yra K. Donelaičio mokyk
los mokytoja Danutė Bindokienė, pedagogė ir rašytoja.
Julius Širka dėkojo spau
dai už visokeriopą paramą.
Iš jo pranešimo paaiškėjo,
kad šiuo metu K. Donelaičio
žemesnioje ir aukšt. lituanis
tinėse mokyklose yra virš
300 mokinių. Savo laiku ši
mokykla yra turėjusi gero
kai virš 400 mokinių. Mokyk
loję dirba 25 nuolatiniai ir 9
pagelbiniai mokytojai, jų
tarpe daug jaunų mokytojų,
čia pedagoginius mokslus
baigusių.
Mokyklos rūpesčiais gyve
na energingas Tėvų komite
tas, kuriam vadovauja darbš
tus, malonaus būdo, didelių
sugebėjimų pirmininkas Jo
nas Variakojis. Tėvų komite
to nariai - jauni, rūpestingi
tėvai. Dėka tokio darbštaus
Tėvų komiteto, K. Donelai
čio lit. mok. įveikia gana di
delius finansinius sunkumus
ir sugeba išleisti savo leidi-

(Nukelta į 6 psl.)

K. Donelaičio lit. mokyklos choras, vadovaujamas mokytojo Vytauto Gutausko atlieka me
ninę programą mokyklos tradiciniame vakare.
V. Noreikos nuotr.
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ŽVILGSNIS į
K. DONELAIČIO...
(Atkelta iš 5 psl.)
nius - mokymo priemones.
Per 17 mokyklos egzistavi
mo metų buvo išleista net 27
leidiniai, iš jų 17 grynai mo
kymo priemonės. Iš 17 leidi
nių 9 paruošė, redagavo mo
kytoja, rašytoja Danutė Bindokienė. Ji taip pat yra su
redagavusi 69 numerius ir
mokyklos leidinio Pirmieji
žingsniai. Mūsų tėvynės lais
vės kovų metams prisiminti
1968 metais išleistas geogra
fijos vadovėlis ‘Lietuva Tė
vynė Mūsų’, kurį paruošė
mokytojos Olga Paulikienė,
Sofija Jelionienė ir Stefa Borokienė. Gi Amerikos nepri.
klausomybės 200 metų su
kakties proga K. Donelaičio
mokykla išleido ypatingai
vertingą leidinį- mokytojos
ir rašytojos Danutės Bindokienės paruoštą ir redaguo
tą - Lietuvių Lieteratūros
Skaitymai. Šis leidinys ne
seniai buvo pristatytas ir lie
tuviškai visuomenei K. Do
nelaičio mokyklos vakaro
metu.
Apie šį leidinį spaudos at
stovus supažndino pati auto
rė Danutė Bindokienė. Lei
dinys skirtas aukštesniajai Ii
tuanistinei mokyklai, jos
aukštesnėms klasėms. Į šį
leidinį įglausta mūsų įžymie
ji klasikai, poetai, tiek anks
tyvųjų tiek ir dabarties lai
kų. Leidinyje duodama mū
sų rašytojų ir poetų kūrybos
pluoštai. Iliustruotas auto
rių fotografijomis, bei pažy
mėta jų gimimo, o jeigu mirę
ir mirimo datos. Į leidinį su
dėti literatūriniai skaitymai
skirti keturioms aukštes
nėms klasėms. Ir viskas vie
name leidinyje. Prie šio lei
dinio yra drauge išleisti 4 są
siuviniai - specialūs priedai,
skirti atskiroms klasėms, ku
riuose sutelkta daug vertin
gos, mokomosios medžiagos,
o taip pat duodama ir pagrin
diniame leidinyje talpintų au
torių trumpi biografiniai
bruožai. Autorės teigimu,
šie leidiniai yra paruošti pa
gal LB Švietimo Tarybos
programą. Medžiaga prak
tiškai buvusi išbandyta kla
sėse per ištisus mokslo me
tus, dirbant su mokiniais
bendrai. Tai yra davę pasi
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gėrėtinai gerų rezultatų. Pri
artėta prie šių dienų moki
nių pajėgumo, bei mokymo
taktikos. Mokiniams medžia
ga pateikiama konspektyviai, lengvai prieinama. Lei
diniai, anksčiau išleisti, da
bartiniu metu esą per sun
kūs, o kaikurių leidinių lai
dos išsibaigusios. Tad šie vi
si trūkumai ir lėmė bei skati
no K. Donelaičio lit. mok. va
dovybę bei Tėvų komitetą to
kį vertingą leidinį išleisti.
Leidinys su priedais tinka
vartoti visose aukšt. lit. mo
kyklose ir manau, kad naujo
ji LB Švietimo Taryba į tai
atkreips dėmesį ir paakins
šiuo leidiniu susidomėti ir_kitas aukšt. mokyklas.
Mokytoja ir rašytoja Da
nutė Bindokienė šį leidinį pa
ruošė kruopščiai, patraukliai
gerai pažindama ir šių dienų
mokinių psichologiją, ir jų
pajėgumą sekti lituanistikos
kursą.

Tėvų komiteto pirminin
kas Jonas Variakojis papasa
kojo apie šio leidinio išleidi
mą, bei lėšas. Mokykla netu
ri didelių biudžetų, taip pat
nesusilaukia paramos ir iš
mūsų institucijų. Tad to dar
bo ėmėse Tėvų Komitetas.
Surado visą eilę mecenatų
(jie išvardinti leidinio pra
džioje , kurie šimtinėmis ir
daugiau parėmė mokyklos
vadovybės užmojus. Leidi
nys, gerai išleistas ir gražiai
įrištas, kaštavo apie $9000.
Mecenatai suaukojo pusę tos
sumos. Tikimasi šiam reika
lui dar gauti iš organizacijų.
Žada paremti ir Lietuvių
Fondas, kuris ir anksčiau
šiai mokyklai paremti yra
skyręs šiek tiek lėšų.
Prie ponios Širkienės sko
ningų užkandžių dar geroką
valandėlę spaudos žmonės
kalbėjosi su lituanistinės mo
kyklos vairuotojais - direkto
rium J. Širka, knygos autore
mokytoja Danute Bindokiene, Tėvų komiteto pirminin
ku Jonu Variakoju. Jie papa
šakojo daug gražių išgyveni
mų iš šios mokyklos, kurioje
mokosi toks gražus būrys lie
tuvių vaikų ir kur taip su
meile ir dideliu pasiaukoji
mu dirba mokytojai. Tuo
tarpu mokyklos pačius di
džiausius išlaikymo rūpes
čius neša energingasis direk
torius Julius Širka.
Besidalindami mintimis
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KAS MES ESAME?
JAV valdžios įstaigose
įsiregistravusi reorganizuo
toji Amerikos Lietuvių
Bendruomenė, savo biulete
nyje nr. 44 į klausimą —
Kas mes esame?, pasisako:
„Tiems, kurie klausia,
kas mes esame? — Atsako
me:
Mes esame tie, kurie be-'
kompromisiniai pasisakome
prieš visus tuos, kurie ban
do švelninti bei nutylėti
mūsų tautos pavergimą, ku
rie giria pavergtoje Lietu
voje išaugusią didingą kul
tūrą, bet nemato ar neno
ri matyti žiaurios tautinės
ir religinės priespaudos.
Mes esame tie, kurie vi
somis išgalėmis giname ir
remiame mūsų pavergtosios
Tėvynės ir prievartaujamos
tautos laisvinimo veiksnius.
Mes esame tie, kurie kvie
čiame visus įsijungti į lie
tuvybės išlaikymo veiklą ir
vieną bendrą laisvinimo
darbą, nes Lietuva yra oku
panto naguose.
Mes esame tie, kurie sie
kiame vienos, tvirtos, pla
čiąją lietuvių išeiviją ap
jungiančios — ne vienpar
tinės — Lietuvių vieningos
Bendruomenės.’*
Toliau savo biuleteny ra
šo apie praeitą vasarą Vil
niuje suruoštus „lituanisti
nius” kursus:
„Šią vasarą Vilniaus Uni
versitete jau ketvirtą kartą
buvo suruošti „lituanisti
niai” kursai. Tų kursų pro
grama pavadinta „Atminti
ne”. Visa programa, gauta
iš kai kurių „studentų”,
užimtų daug vietos: jos ne
įmanoma čia įdėti. Tačiau
90 egz. tos „Atmintinės”
mūsų švietimo vadovas, ži
nomas pedagogas, lituanis
tas I. Serapinas, išsiuntinė-

mąstėme, kad tokios lietuviš
kos ugnies rastųsi ir kitose
lituanistinėse mokyklose,
kad meilė Lietuvai degtų ir
jaunosiose lietuvių šeimose
ir kad jų atžalynas užpildytų
lituanistinių mokyklų klases.
J. Janušaitis

jo organizacijų vadovy
bėms. Atsakymų gauta
daug, ir iš jų reikšmingas
Lietuvos Gen. Konsulo A.
Simučio, kuris prašo ir atei
tyje konsulato nepamiršti.
Šiuose, jau ketvirtą
vasarą vykusiuose, kursuo
se iš JAV ir Kanados lietu
viškojo tremties jaunimo
dalyvavo 29. Norinčių ten
vykti buvo net 62. Tačiau
ši malonė tebuvo suteikta
tik 29-niems laimingie
siems. Kursantų sudėtį su
darė beveik ištisai skautiš
kasis ir ateitininkiškasis
jaunimas. Vieni su šūkiu
"Dievui, Tėvynei ir arti
mui”, kiti, pasiryžę „Viską
atnaujinti Kristuje” — vy
ko į bedieviškuoju paverstą
komunisto Kapsuko vardu
pavadintą okupuotos Lietu
vos Vilniaus Universitetą.
Kaip matyti iš pačios
„Atmintinės” ir iš pokalbių,
šių kursų pavadinimas „Li
tuanistiniais” — yra tik ap
gaulinga priedanga. Tikra
sis šių kursų pavadinimo
atitikmuo yra — marksiz
mo ir leninizmo propagan
dos kursai mūsų tremtini škajam jaunimui perauklėti
labai rafinuoto pataikavimo
priemonėmis. — Visą šešių
savaičių išlaikymą, ekskur
sijas bei visa kita, apmokė
jo okupantas. Aišku savai
me, kad už tokį dosnumą
neišskaičiuojamas malones
jomis pasinaudojusieji ne
galės geradariams likti sko-;
lingi...
Iš 227 kursų programai
per 6 savaites išeiti grynai
lietuvių kalbos kursui skir
ta tik 57 vai. Bet ir iš tų
pačių buvę visa eilė valandų
nuvogta „svarbesniems rei
kalams”, — suprantama —
komunistinės propagandos
įtvirtinimui. — Sekmadie
niai nuo pat ryto iki vėlyvo
vakaro buvo skirti ekskursi
joms, kad tarnaujantieji
Dievui, Tėvynei ir artimui
bei viską atnaujinantieji
Kristuje visa tai atliktų be
tikinčiam krikščioniui skir
tos sekmadieninės ar šven
tadieninės pareigos. Raudo
nąją evangeliją mūsų jau

nimui visais būdais bei vi
somis išgalėmis pumpavo
raudonasis „vyskupas” A.
Tumėnas, parsidavėlis P.
Petronis, už nuopelnus oku
pantui net generolu pakel
tas, V. Kazakevičius bei
kiti ”Gimtojo Krašto” ir
„Tėviškės” draugijos atsto
vai. Politiškai švietė diver
santas, istoriku tapęs, J.
Žiugžda, J. Jurginis, J. Lan
kutis, švietimo „Užsienio
reikalų” ministerijos, ko
munistiniai muziejai bei
įvairios kitos institucijos.
— žodžiu, vietoje tikėtosios
laimėti aukšto lietuvių kal
bos pasitobulinimo pažan
gos — parsivežė gausų lai-,
miki komunistinės išmin
ties.”
Biuletenio
pabaigoje
pristatoma reorganizuotos
bendruomenės vadovybė:
„Yra kiek pasikeitusi pre
zidiumo sudėtis (tikriau,
pareigos), o į Valdybą, vie
toj, dėl sveikatos pasitrau
kusio, Antano Balčyčio vie
tą, iždininku pakviestas
Stasys Vanagūnas. Dainos
Danilevičiūtės pasikeitė pa
vardė. Dabar ji — Daina
Dumbrienė.
Valdyba dabar atrodo
taip: dr. Vytautas Dargis,
pirm., dr. VI. Šimaitis, Ka
zimieras Pocius, Mykolas
Pranevičius ir Petras šer
nas — vicepirmininkai, Au
gustinas Orentas — sekr.>'
Aldona Kačinskienė — pro
tokolų sekr., Stasys Vana
gūnas — ižd., Antanas Švit
ra — .finansų sekr., Daina
Dumbrienė — jaunimo rei
kalams, Ignas Serapinas —
Švietimui, Jonas Vaičiūnas
— informac. vedėjas ir na
riai: Jonas Girdžiūnas, Jo
nas Rutkauskas ir Petras
šilas. A. Juškevičius yra
kviečiamas prie valdybos
specialiems reikalams.
Dr. Z. Danilevičiui dar vis
nesveikuojant, Prezidiumo
pirm, pareigas eina dr. Va
lentinas Plioplys. Kiti na
riai: kan. V. Zakarauskas
— vicepirm., Antanina Rep
šienė — sekr.
Centro Valdybos adresas:
2951 West 63rd Street, Chi
cago, III. 60629.”
GRINDER
ID, OD-CENTERLESS
Experienced with minimuin 2 years.
Offers need not apply, Steady work.
Wages commensurate with abilit.y.
Ask for DON MARCUS.

PUIKIAUSIUS
KAILIUS

ENCORE MFG. CORP.
4310 CARNEGIE AVĖ.
CLEVELAND, OHIO 44103

rasite tik pas vienintelį
lietuvį kailininką
Chicagoje

An Equal Opportunity Employer
(50-5)

WANTED
JOURNEYMEN

TOOL MAKERS

NORMANĄ

Experienced in J1GS. FIXTURES, and
SPECIAL MACHINE ASSEMBLY.
Mušt be able to sėt up & work from
blue prints and close tolerance. In
our new, special tęst equipment facility you’ll get a competitive salary,
permanent work, and comprehensive
benefits. Come in or call

BURŠTEINĄ
185 N. Wabash Avė.
Chicago, III. 60601

313-588-2790

Antrame aukšte.

Tėvų Komiteto pirm. Jonas Variakojis (kairėje) įteikia di
rektoriui Juliui Širkai ką tik išleistą leidinį — Lietuvių Litera
tūros Skaitymus.
V. Noreikos nuotr.

ROY KNUDSEN

\
į Telefonai:
y krautuvės: (312) 263-5826
namų: (312) 677-S489

J

SUN ELECTRIC CORP.
INDUSTRIAL SYSTEMS DIVISION

32853 Edivards Avė.
Madison Heights, Mieli. 48071
An Equal Opportunity Employer M/F
Handicapped & Velerans
(52-2)
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pondentas duoda plačią au
toriaus biografiją, okupaci
jų laikotarpius ir dabartinę
okup. Lietuvos padėtį. At
__ ANTANAS JUODVALKIS skira įtarpa pažymi, kad
tinio švietimo darbui skirti JAV niekad nėra pripažinuNAUJAS JAV LB
didžiausią dėmesį, talką ir sios Lietuvos (Latvijos ir
ŠVIETIMO VADOVAS
išteklius. Naujoji LB švie Estijos) okupacijos. Laik
Krašto valdybos pirm. A. timo Taryba dės visas pa raštis turi apie 30,000 skai
Gečio siūlymu, LB Taryba stangas, kad lituanistinis tytojų.
1976. XI. 17 d. JAV LB švietimas JAV augtų ir
Rašytojo Vlado Vailionio
Švietimo Tarybos pirminin stiprėtų”.
rūpesčiu, buvo paminėtos ne
ku patvirtino Broniu Juode
Naująjį švietimo Tary tik jo pastangos įamžinti
li. Šias pareigas pradėdamas bos pirmininką Br. Juodelį lietuvį ūkininką literatūro
eiti Br. Juodelis 1976. XII. pažįstame iš sėkmingai pra je, bet taip pat supažindin
5 d. išleido bendraraštį Nr. vestos V taut. šokių ir iš ti amerikiečiai su Lietuvos
1. šiuo raštu Br. Juodelis
ilgametės veiklos su skau padėtimi, nešančia žiaurią
prisistato lit. mokyklų ve tišku jaunimu. Pedagogini rusiško komunizmo okupa
dėjams ir pasisako lit. švie ir administracinį mokslą ciją.
timo reikalu.
yra įgijęs JAV universite
Knyga "Likimo Audrose”
Jis rašo: ”... šias parei tuose (B. S. in Business Ad- gaunama pas autorių šiuo
gas priėmiau tvirtai tikėda ministration, o Masters in adresu: Vladas Vailionis.
mas, kad lituanistinis švie Education). šešeris metus 248 Sunnvside Avė., Munstimas yra vienas iš svar dirbo administratorium Chi ter, Ind. 46321, kaina 7 dol.
biausių Lietuvių Bendruo cagos švietimo Valdyboje
menės ir mūsų tautos atei (Board of Education). šiuo
PLB EKSKUSIJA f
tis ...”
metu komercinius dalykus
AUSTRALIJĄ
”,.. Skirtingose JAV vie dėsto Chicagos Valst. Aukš
PLB Valdyba suorgani
tovėse yra skirtingos litua tesniosios komercijos mo
zavo
ekskursiją į Australi
nistinio švietimo sąlygos, kykloje ir pedagogiką bei
jos
Lietuvių
Dienas, įvyks
kartais skirtingos priemo psichologiją — Pedagogi
tančias
švenčių
laikotarpyje
nės ir skirtingi darbo me niam Lituanistikos Institu
Melbourne.
todai. Kiekvienas mokyto te. Yra mokytojavęs ir LeEkskursija (22 asm.) iš
jas skiriasi nuo kito savo monto lit. mokykloje.
žiniomis, savo patyrimu, sa
Kaip matome, naujasis vyko 1976. XII. 18 d. iš
vo pomėgiais ar savo galvo Švietimo vadovas turi gerą O’Hare aerodromo. Kartu
sena. Tai natūralu, nei ir teoretinį ir praktinį pedago su ekskursija išvyko solis
kiekvienas mokinys yra ginį išsilavinimą, gerai pa tai Nerija Linkevičiūtė ir
skirtingas, besikeičiantis su žįsta amerikietiško ir lietu Bernardas Prapuolenis. Aus
sekančios dienos atneštais viško švietimo sąlygas bei tralijos lietuviams jie duos
pasikeitimais. Lituanistinio metodus. Tikėkime, kad koncertus. Lietuvių dieno
švietimo darbo sąlygos bei Bronius Juodelis įneš dau se dalyvauja ir rašytojas
priemonės irgi nuolatos kei giau entuziazmo į lietuviško Andrius Mironas-Norimas,
čiasi, tik nesikeičia pats švietimo horizontus, o LB Dirvos kelių novelių premi
tikslas: išugdyti sąmonin Krašto Valdyba ir visa lie jų laimėtojas.
gą lietuvį, dorą žmogų ir tuviškoji visuomenė jo pa
NAUJAS ^PASAULIO
išlaikyti lietuvybės aspira stangas visokeriopai pa
LIETUVIO
” NUMERIS
cijas ateinančiose karto rems.
se ...”
Skaitytojus pasiekė nau
šiam tikslui atsiekti pa
LIETUVIS RAŠYTOJAS jas PASAULIO LIETUVIO
tiekia 10 punktų programą,
AMERIKIEČIŲ SPAUDOJ dvigubas, lapkričio - gruo
nors skirtą švietimo dar
džio mėn., numeris, reda
buotojams, bet žinotiną ir
guojamas paties LB cv
visai lietuvių visuomenei.
pirm. Br. Nainio.
Br. Juodelis prašo:
Šiame numeryje, be re
1. Ugdyti ir skleisti li
dakcinio šventinio sveikini
tuanistinio švietimo
mo, J. Šlajus rašo apie taut.
idėją.
šokių šventes ir jų vadovus.
2. Išlaikyti lituanistinio
PLB pirm. Br. Nainys duo
švietimo institucijas.
da apyskaitą apie 3 metų
3. Ištvermingai
dirbti,
clarbą, o VI. Rmjs veda po
laikantis LB švietimo
kalbį su naujuoju LB Kraš
Tarybos sistemos.
to valdybos pirm. A. Gėčių.
4. Nuolat ieškoti lituanis
St. Barzdukas moko taisyk
tinio švietimo darbo
lingai kalbėti, o R. Kaspa
patobulinimų, pageri
ras prisimena studijų die
nimų.
nas. Platus pasaulio jauni
5. Palaikyti glaudų tar
mo skyrius, E. Juodvalkytė
pusavio ir tarpmokyk
traukia rakštį, R. Kasparas
linį bendrabarbiavimą.
tęsia PLJ kongreso atgar
6. Ruošti naujus lituanis
sius spaudoje ir rašo apie
tinio švietimo darbuo
lietuvių-latvių
konferenciją.
Vladas Vailionis
tojus.
Platus ”Atgarsiai ir Min
7. Būti lietuvybės amba
tys” skyrius, užpildomas
Rašytojas Vladas Vailio
sadoriais plačiame pa
nis dirba plieno liejykloje St. B.
saulyje.
8. Vadovautis mūsų veik Inland Steel Co., Indiana
UŽGAVĖNIŲ
snių nurodymais, san Harbor Works, mechaniku.
KARNAVALAS
tykiaujant su tautos Jis parašė trilogiją iš Lie
tuvos ūkininkų gyvenimo.
Užgavėnių kaukių vaka
kamienu Lietuvoje.
Pirmąją knygą "Sunaikin- ras (Mardi Gras), ruošia
9. Išlaikyti pozityvų li tos pastangos” atspaude mas vasario 19 d. Jaunimo
tuanistinio švietimų Draugas 1974 m. atkarpoje. Centro patalpose, šį rengi
santykį su laisvės be Antrąją knygą ”Likimo au nį organizuoja spec. komite
siekiančia lietuvių tau drose” 1976 m. išleido Nida tas, kurį sudaro šios jauni
tą.
Anglijoje, o trečioji knyga mo ir kitos organizacijos:
studentai ateitininkai, neo10. Dalyvauti
Lietuvos tebelaukia leidėjo.
”Likimo audrose” pateko lituanai, "žiežirbos”,“”Vai
laisvės atstatymo pa
į Kongreso biblioteką ir su va”, "Antras kaimas", Chi
stangose.
Bendraraštį baigia: ”Nali domino bendrovės laikraš cagos lietuvių opera, Cicero
jo ji JAV LB Krašto valdy čio ”The Inland Steelma- medžiotojų ir meškeriotojų
ba yra numačiusi lituanis ker” korespondentą. Kores klubas ir Lietuvių gydytojų
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Ark. Jurgis Matulaitis (1871-1927)

Kai po Pirmo pasaulinio
karo kėlėsi Europoje tautos,
kėlėsi kartu ir Lietuva, o
su jos prisikėlimu išryškė
jo ir mūsų tautos didžiosios
asmenybės. Tuo metu Lie
tuvai rūpėjo atsikratyti ne
tik rusų jungo, bet ir lenkų
įtakos ypač Bažnyčioje. Kai
Lietuva buvo paskelbta ne
priklausoma valstybe su
sostine Vilniuje, visiems la
bai rūpėjo, kad Vilniaus
vyskupu būtų paskirtas lie
tuvis, o ne lenkas. Kandi
datu buvo parinktas Jurgis
Matulaitis ir 1918 m. lap
kričio 22 d. jis buvo paskir
tas pirmuoju lietuvių vys
kupu Vilniuje. Jo darbai ir
nuopelnai lietuvių Tautai ir
Lietuvos bažnytinės provin
cijos sukūrimui yra labai
dideli. Jo paties kilnus ir
šventas gyvenimas iškėlė jį
į altoriaus garbę.
1977 m. sausio 27 d. su
eina 50 metų nuo arkv. Jur
gio Matulaičio mirties. Jam
mirus, daug buvo rašyta
apie šią didžią asmenybę.
Jis atkūrė Marijonų vienuo
lyje ir įsteigė grynai lietu-

moterų pagelbinis vienetas.
Čia nepaminėtos organi
zacijos ar sambūriai, norin
tieji įsijungti į šį renginį,
registruojasi komitete tel.
428-4440.
Užgavėnių karnavalas
(Mardi Gras) rengiamas
kiekvienais metais ir darosi
tradicinis, šiam renginiui
yra rezervuotos visos Jauni
mo Centro patalpos. Įvairią
ir įdomią programą atliks
dalyvaujančios organizaci
jos. Gros du orkestrai, šo
kama abiejose salėse.
Šis renginys turi išskirti
ną pasisekimą, nes praeitis
parodė, kad žmonių susi
renka labai daug ir užpildo
visas patalpas.
Renginyje dalyvauja vi
sokio amžiaus žmonės, čia
nėra generacijų skirtumo.
Atvyksta tėvai, vaikai ir se
neliai. Visi linksminasi ir
vieni kitus remia.

vaičių — Nekaltai Pradėto
sios Mergelės Marijos Kon
gregaciją, kurios narės ir
čia Amerikoj gražiai dirba
lietuvių tarpe, įsikūrusios
Putnam, Conn. Karas, oku
pacija ir tremtis išblaškė
tautiečius ir dėl tos priežas
ties vėliau nedaug kas apie
arkiv. J. Matulaitį buvo pa
rašyta. Vis dėlto Vatikane,
nors tyliai, jo byla paskelbti
palaimintuoju eina pirmyn.
Iškelti didžiąją arkiv.
Jurgio Matulaičio asmeny
bę ir paminėti jo mirties 50
metų sukaktį, tam iniciaty
vos ėmėsi tėvai Marijonai.
Jų pastangomis susidarė
šiam minėjimui ruošti ko
mitetas, kuriam pirminin
kauja Marijonų provincijo
las kun. Juozas Dambraus
kas. Be jo, komitetą sudaro
vienuolyno vyresnysis kun.
V. Rimšelis, "Draugo" re
daktorius kun. P. Garšva,
administratorius kun. P. Ci
nikas, ateitininkų federaci
jos vadas dr. P. Kisielius,
Katalikų federacijos pirmi
ninkas dr. J. Meškauskas,
Lietuvių Bendruomenės at
stovas M. Jakaitis, Lietu
vių Fondo valdybos pirmi
ninkas dr. A. Razma, Skau
čių Seserijos vyr. skauti
ninke I. Kerelienė, Skautų
Brolijos vyr. skautininko S.
Miknaičio pavaduotojas R.
Rupinskas, Skautų Akade
mikų sąjūdžio pirm. V.
Statkus, Lietuvos Vyčių at
stovas J. Stanaitis, Nek.
Prasidėjimo Marijos seserų
vienuolijos rėmėjų pirmi
ninkė M. Remienė, Marijo
nų bendradarbių apskr. pir
mininkė A. Snarskienė ir
Cicero skyriaus pirmininkė
F. Dvilaitienė. šis komite
tas nutarė suruošti pami
nėjimą sausio 22-23 dieno
mis. šeštadienį, sausio 22
d. vakare Marijos aukštes
niosios mokyklos salėje bus
Čiurlionio ansamblio kon
certas, vadovaujamas muzi
ko Alfonso Mikulskio. Sek
madienį, sausio 23 d. Nek.
Prasidėjimo parapijos baž(Nukelta į 8 psl.)
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KALĖDINĖ EGLUTE PHILADELPHIJOJE
Šiais metais Vinco Krė
vės lituanistinės mokyklos
Kalėdų eglutės parengimas
Philadelphijoje buvo anks
tokas, įvyko net dvi savai
tes prieš Kalėdų šventes,
kai dažniausiai tas buyo da
roma po jų. Taigi, gruodžio
12 d. po pamaldų didesnė
dalis dalyvių skubėjo į Šv.
Andriejaus parapijos salę
Kalėdų eglutės parengimą
matyti.
Jo programa buvo ne taip
ilgoka, bet patys jos atli
kėjai pasirodė rengėjų iš
radingiau buvo paruošti —
atsisakyta nuo Įprastinės
tradicijos išvesti Į sceną,
zuikučius, meškiukus ir ki
tus gyvuliukus, o daugiau
pažvelgti į realų gyvenimą
per mokslo išradimus.
Mokytoja R. česonienė
surežisavo kalėdinį vaizdelį
parašytą Z. Visockienės
"Susitikimas
Mėnulyje”.
Buvo padaryta ir skridimo
priemonė — rakieta, kuri už
scenos uždangos vaikus pa
kėlė į beribę savo didžiu
ūžėsiu ir dundėjimais. Nu
švitus scenai matėsi žvaigž
dynas, girdėjosi nuskrido-

DIDŽIOJI ASMENYBĖ
(Atkelta iš 7 psl.)
nyčioje Brighton Parke, iš
kilmingos šv. Mišios, ku
rias atlaikys vysk. V. Briz
gys, o pamokslą pasakys
Chicagos arkivyskupas kar
dinolas J. Cody. Šv. Mišių
metu giedos Čiurlionio an
samblis, kuris atliks pirmą
sykį Chicagoje muz. A. Mi
kulskio sukomponuotus lie
tuviškų kanklių mišias.
Be to, komitetas nutarė
rinkti parašus ir juos per
siųsti į Vatikaną su prašy
mu, kad šv. Tėvas pagreL
tintų arkiv. J. Matulaičio
bylą paskelbti jį palaimin
tuoju. Tuo įvykiu šv. Tė
vas atkreiptų dėmesį į ken
čiančią Lietuvą, suteiktų
stiprybės persekiotiems ti
kintiesiems pavergtoje Lie
tuvoje, o už Lietuvos ribų
gyvenantiems duotų pasiti
kėjimo į jį su didesne vil
timi kreiptis savo maldose.
Ta proga norima išleisti
iliustruotą albumą apie
arkiv. J. Matulaitį, šio al
bumo išleidimu rūpinasi
kun. V. Rimšelis.
Organizacijų atstovai pa
sižadėjo skatinti savo orga
nizacijos narius remti šį
prasmingą minėjimą ir ja
me kuo skaitlingiau daly
vauti. Bilietai į koncertą
jau platinami ir juos gali
ma įsigyti pas komiteto na
rius ir Marginiuose.
Komitetas kviečia visą
Chicagos ir apylinkių lietu
vių visuomenę atkreipti dė
mesį į šį didį lietuvių Dievo
tarną arkiv. J. Matulaitį,
prašyti jo malonių, paminė
ti jo mirties sukaktį lietu
viškai ir skaitlingiau daly
vauti koncerte ir šv. Mišio
se.
Marija Remienė

siu vaikų pokalbiai su kito
pasaulio vaikais ir po va
landėlės vėl grįžimas jų su
dideliu džiaugsmu į žemę.
Skrido šie žemės vaikai: Bi
rutė Šnipaitė, Rima Pliuškonytė ir Jolanta česonytė,
gi Marso vaikai' taip pat bu
vo trys: Tomas Danta, Re
gina Radikaitė ir Vincas
Kailis. Jų žodis pokalbiuose
buvo eiliuotas. Kad jis kai
kurių buvo taisyklingai ta
riamas, tai nuopelnas mo
kytojos Įdėto triūso. Iš vei
kalėlio turinio ir dar eiliuo
to sunku visiems buvo tą
"pasakėlę” paporinti...
Kalbama, kad režisierei
R. česonienei, stokojant
daugiau laiko, tik per kele
tą pratybų-repcl icijų teko
tokį nelengvą darbą nuga
lėti ir tai jai gražiai pasise
kė.
Toliau pasirodymas sekė
jnažesniųjų mokiniukų —
darželinių, I. II skyrių ir pa
galbinės klasės pasirody
mas. Išvardintini ir šie:
Aldona Botyriūtė, Audra
Dainoraitė,- Marytė Iacono,
Regina Iacono, Teresė Iacono, Liza Kailytė, Renė Karaškaitė, Paulius Kazakauskas, Regina Krušinskaitė,
Dawn-Aušra Matijošaitytė,
Juozas Matijošaitis, Myko
las Matijošaitis, Denisė
šiugždaitė, Eugenijos Sušinskas, Linas Vigelis ir Li
dija Zerr. čia jie gražiame
būry ir deklamavo ir daina
vo, o kitas visaip pasisuki
nėdamas negarsiai čirškėjo
ką mokytojos išmokino ir
buvo gražu. O mokytojos
buvo tokios: R. Mironienė,
M. Sušinskienė ir D. Pliuškonytė. šito mažųjų pasi
rodymo vadovė buvo moky
toja Rima Mironienė.
Po trumpos pertraukėlės
atkulnino ir visų laukiamas
Kalėdų senis nešinas dova
nų maišą su palyda. Sujudi
mas visur pasikėlė su šauk
smu ateina ir tuo pat
metu scenoje mokytojos
klasikavo savo auklėtinius,
pagal tvarka prižengti prie
dovanų dalintojo — senio ir
jo maišo. Pagaliau įsirango į sceną senis (prieš tai
sėdėjęs kėdėje veidu i sce
ną) ir taip paprastai tušti
no iš maišo kas jame buvo
sudėta. Tai buvo, sakytume,
mūsų tradicinio Kalėdų se
nio pakaitalas į ŠALTĮ at
keliavusį iš Sibiro. Betgi
vėliau sužinota, kad bėdos
reikalas vertė tokį pasirink
ti, kai nurinktas pirmasis
dėl tam tikrų priežasčių to
vaidmens negalėjo atlikti ir
po to kritikai pritilo tarda
mi — viskas tvarkoj.
Dovanų užteko ir mokyk
los mokiniams ir visų paša
laičių "pipirukams” glamo
nėjamų ant tėvelių ar mo
čiučių lengvų rankelių, šita
naujovė gera, užmegztas
ryšys su mokykla ir vėliau
paaugusį mažuliuką bus
lengviau įsodinti į lituanis
tinės mokyklėlės suolelį.
O kas pasakytina apie
šio pagrindinio susibėgimo

Detroito lietuviai
■—— ANTANAS GRINIUS
APLANKĖ ŠVENČIŲ
PROGA

St. Butkaus šaulių kuo
pos pirm. Vincas Tamošiū
nas Kalėdų švenčių proga
aplankė kuopos šaulius, se
nelius Juozą Tamošiūną,
Mariją Sims ir Joną Bra
zauską. Pasveikino juos ir
įteikė dovanų. Juozui Tamo
šiūnui kaip garbės macenatui ir Jonui Brazauskui —
macenatui dar įteikė ir po
1 egz. Dr. Kosto Jurgėlos
knygos Lithuania: Outpost
of Freedom.

★

Jurgėlos knygos Lithuania
Outpost of Freedom supa
žindinimą ir Kariui paremti
pobūvį. Su knyga supažin
dinti pakviestas istorikas
Jonas Švoba.

• Lietuvių Fonde įnašus
padidino: dr. Aleksas Zotavas iki 1000 dol., Vanda ir
dr. Vytautas Majauskai iki
500 dol., Gražina ir V. Ankai iki 200 dol., Valerija
Kundrotienė Įnešė į Lietu
vių Fondą savo mamytę Ro
zaliją Kurmauskienę su 100
dol. įnašu.
Naujais nariais įstojo:
Vida ir Benediktas Neverauskai ir Elena ir Kostas
Jokšai su 100 dol. įnašais.

St. Butkaus šaulių kuo
pos valdyba gruodžio 26 d.
posėdyje nutarė pasiųsti
LŠST c. v. šaulių solidaru
mo mokestį už 1976 metus
BENDROS KŪČIOS
$100.00 ir Kariui paremti
Jūrų šaulių "švyturio”
$100.00.
kuopos
moterų sekcijos pa
Nutarta dalyvauti orga
stangomis
gruodžio 24 d. šv.
nizuotai ALT S-gos Detroi
to sk. rengiamame dr. Jono Antano parapijos patalpose
Basanavičiaus mirties 50 buvo suruoštos šauliams ir
metų sukakties paminėjime svečiams bendros kūčios.
šv. Antano šventovėje ir Dalyvavo virš 50 žmonių.
Juozas Kinčius taręs žodį
Lietuvių Namuose vasario
pakvietė
kuopos kapelioną
20 d.
kun.
Kazimierą
Simaitį ir
Su broliais šauliais "Švymoterų
sekcijos
vadovė
An
turiečiais”, ramovėnais, sa
gelę
Šukienę
uždegti
Kalėdų
vanoriais ir birutietėmis ko
vo mėn. surengti dr. Kosto eglutėje žvakutes. Eglutė
šiais metais tikrai buvo la
bai puošni ir graži. Ji buvo
papuošta sesių šaulių An
veiksnį Kalėdų Eglutę? Ji gelės Šukienės, Emilijos
buvo vargšelė ne taip puoš Lungienės ir Stefanijos
ni, kaip anksčiau būdavo, Paulikienės pačių padirb
baimingai prisiglaudusi prie tais šiaudiniais ornamen
sienos salėje šalia scenos tais.
lyg liūdnai žiūrėjo kas vyko
Kuopos pirm. Alfa Šūkis
scenoje ir kas po to dėjosi pasveikino visus su Kalėdų
visoje žmonėmis kupuliuo- šventėmis.
jančioje aplinkoje, tarsi,
Po jo kalbos eilėraščius
mąstydama, kad ji čia per deklamavo Angelė Šukienė,
anksti atsirado — dar prieš Vytė šnapstytė ir Rūta
Kalėdų šventes ir todėl kiek Šnapstytė.
prašvitusi sutiko būti dau
Vakarienei įpusėjant Ma
giau pažemintai iki Kūčių
rijonas šnapštys pateikė
ir Kalėdų švenčių meto. Ką
keletą duomenų apie savo
gi, gyvename visokio išra
giminaitį rašytoją kun. Juo
dimo amžiuje ir daug kur
zą šnapštį-Margalį ir pa
šuoliais metamasi pirmyn
skaitė iš jo kūrybos ”Odė
per senienas. O gyvenimas
jaunuominei” ištrauką.
juk yra mokykla, kurios ne
Angelė Šukienė padėkojo
gali nelankyti. ,.
kūčių dalyviams ir jų ren
Šios mokyklos vedėja yra gėjoms - talkininkėms: Ste
mokytoja Teresė Gečienė, fanijai Paulikienei, Anta
kuri pirmiausiai prabilo į ninai Zakarskienei, Emili
susirinkusius savo gražiai
jai Lungienei, Marijai žiglaustu ir maloniu žodžiu
rinskienei, Uršulei Vitienei,
pasidžiaugdama gausiu vi
Danutei Petrauskienei ir
suomenės dalyvavimu kartu
Mafijai Kinčienei, o kuopos
pakviesdama visiems įsi kapelionui kun. K. Simai
jungti į džiaugsmą stebint čiui įteikė kalėdinę dovaną.
Jaunųjų Pasaulį, o jau po
viso kito bandyti laimę lote
PRIEŠKALĖDINIS
rijoje, pasibičiuliauti prie
SEKMADIENIS
kavutės lašelio ir skanių už
Gruodžio 19 d. Detroite
kandžių trupinėlio.
Pranešimuose talkino: turėjome suruoštas dvi Ka
Nida Gailaitė, Aušra Gečy- lėdų Eglutes ir programą
tė ir Danutė Surdenaitė, gi per televiziją.
"Aušros” lituanistinės
technikinėj talkoj — Arū
nas česonis, Paulius Daino mokyklos Kalėdų Eglutė
ra, Gintaras Dragūnas ir vyko tuojau po 10:30 vai.
Mišių. Prie užiebtos Kalėdų
Jonas Zerr.
Atsilankiusiems į parenr Eglutės mokyklos mokiniai
girną šiltą žodį tarė visų padeklamavo eilėraščių. De
mokytojų ir mokyklos Tėvų klamavo: Vytė šnapštytė,
Komiteto vardu jo pirmi Kastytis Zubrickas, Rūta
šnapštytė, Natalija St.
ninkas Romas Botyrius.
J. Bubelis John, Algis Nemanis, Jau

nutis Zubrickas, Julija žebraitytė ir Vilija Telyčėnaitė.
Atvykęs Kalėdų Senelis
mokinius apdovanojo dova
nomis. Sugiedotas Lietuvos
Himnas. Eglutės programą
pravedė Marijonas šnapš
tys, Eglutės macenatas ir
mokyklos rėmėjas Stasys
Račiukaitis. Mokytoja Cicilija Gajauskienė, kapelio
nas kun. Kazimieras Simai
tis. Kukli liko ši 'Aušros"
lituanistinė mokykla. O bu
vo laikai, kad joje netilpo
mokiniai ir mokyklą lankė
vieni iš ryto, kiti po pietų.
"Žiburio” lituanistinės
mokyklos Kalėdų Eglutė
vyko Kultūros Centre. Ten
buvo suvaidintas P. Nato
2-jų veiksmų su prologu ka
lėdinis vaidinimėlis "Kalė
dų Kirtimely”. Į vaidinimą
buvo įtraukta apie 90 mo
kinių.
Režisavo P. Zaranka, jam
talkininkavo mok. Danutė
Jankienė Po vaidinimo sekė
rateliai ir Kalėdų senelis su
dovanomis, vaišės.

★

Televizijoj buvo rodoma
programa "Kalėdos kituose
kraštuose”. Buvo Įterpti ir
lietuviai. Parodyta šv. Pet
ro bažnyčia, kryžius, Chemberlaino duonos kepykla, šv.
Antano parapijos klebonas
kun. Kazimieras Simaitis
dalinąs kalėdines plotkeles,
kalėdiniai valgiai ir vaikų
puošiama Kalėdų Eglutė.
WANTED
IST CLASS SKILLED

BORING MILL
OPERATORS
Mušt be able to sėt up vvork from
blue prints & elose tolerance. Modern
established plant in need of an opera
tor capable of individually performing
experimental prototype and tooling
work on material such as castings,
forgings and vveldments. This is a
permanent
opportunity.
Overtime,
paid benefits.

SEVAKIS INDUSTRIES INC.
Schoolcraft-Telegraph Area
313-535-5150

(52-3)

ri ASS A

TOOL & DIE MAKER
Mušt have job shop experience Mušt
be able to build and repair all types
of light stamping dies from prints or
samples. $8.00 per hour starting rate
vvith all fringe benefits, and to vvork
and live in a small congeniai com
munity.

YANKEE WIRE CLOTH
PRODUCTS, INC.
222 WEST MAIN ST.
WEST LAFAYETTE, Ohio 43345
(614) 545-6328

(52-5>

OPPORTUNITY FOR

DETAILERS
Experienced Detailer for a ma
nufacturer of truck brake components. Excellent benefit pro
gram. Salary commensurate
with experience.

Send resume to

MGM BRAKES
21800 Greenfield Rd.,
Detroit, Mich. 48237
An Equal Opportunity Employer M/E
(46-i)
WANTED JOURNEYMEN
- or
IST CLASS SKILLED

MACHINIST
Mušt be able to sėt up and read
blue prints

SHEET METAL MAN
ELECTRICAL MECHANICAL
ASSEMBLERS

Experience in vviring 6c assemblying
All fringe benefits

SOLIDYNE INC.
56 Spence St.
Bayshore L. L, N. Y. 11*06
516-231-7800, Ext. 47
(46-3)
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CLEVELANDE
Aurelija Balašaitienė

Pro laiko prizmę
Nuplėšus paskutiniosios
1976 metų dienos kalendo
riaus lapelį, darosi savotiš
kai graudu. Dar viena pako
pa į nesibaigiantį, nemato
mos viršūnės laiko kalną.
Vėl nužengta keliu, kuriuo
niekam neleista grįžti. Ta
čiau atsigręžti ir peržvelgti
pereitąsias pakopas, pana
grinėti padarytus žingsnius
mes galime. Saulės rato am
žiname pasikartojime, su vi
su pasauliu sukamės mes mažytės atominės dulkelės,
kurių gyvenimai, palyginus
su amžinybe, tėra tiktai be
reikšmių kibirkščių blykste
lėjimai. Tačiau savo siaura
me šiolaikiniame pasaulyje
mes paliekame pėdsakus.
Juos įrašome artimųjų širdy
se. Jais paženkliname savo
draugų gyvenimus. Jais,
trupinys prie trupinio, plyta
prie plytos, statome savo
tautos likimo pastatą.
Peržvelgus pereitus me
tus savo mažame pasaulyje,
aš šiandieną, su Dirvos re
daktoriaus maloniu leidimu,
bandau iš perspektyvos pa
žvelgti į pereitus metus. Mū
sų visuomenės gyvenime vy
ko nuolatinis judėjimas, kilo
nuomonių skirtumai, buvo
suruošti jubiliejai ir suvažia
vimai. Visą tai esu linkusi
vertinti iš pozityvaus taško,
tame įžiūrėdama gają, dina
mišką, laisvėje gyvenančios
mūsų tautos šakos gyvybę.
Tik gal turėtume skirtumuo
se įžvelgti mus vienyjančius
bruožus. 0 jų yra daug ...
Tik gal, žvelgdami į praeitį,
turėtume neprarasti sugebė
jimo žvelgti pirmyn.
Su džiaugsmu stebėjau
jaunesniąją kartą, aktyviai
įsijungiančią į Lietuvos lais
vinimo bylos darbą. Stebė
jau šimtus jaunuolių, šešta
dieniais lankančių lituanisti
nes mokyklas, pavasarį išsi
nešusių pažymėjimus ir dip

lomus. Stebėjau mūsų veiksnių darbuotojus, judinusius
mūsų valstybės klausimą ir
žmogaus teisių gynybą nuo
Helsinkio konferencijos iki
Bražinskų bylos. Su pasigė
rėjimu sekiau tradiciniai ne
priklausomos lietuvės mo
ters pasireiškimą viešumoje
kaip savitos asmenybės, da
rančios savo įnašą į mūsų
bendrą vertybių aruodą. Ir
Dirvos puslapiuose Emilijos
Čekienės straipsniai, su gilia
mintimi ir tvirta plunksna,
realistiškai analizavo dienos
problemas ir siūlė praktiš
kus sprendimus. Jūratė Stat
kutė de Rozales, iš tolimos
Venezuelos, žavėjo mane sa
vo stiliaus lakumu ir savo
minčių drąsa. Birutė Pūkelevičiūtė, talentinga ir inte
lektuali, vertė skaityti save
nuo pirmo žodžio iki pasku
tinio. Prieš pat Kalėdas ‘Vil
ties’ išleistas Petronėlės
Orintaitės istorinis romanas
‘Erelių kuorai’, turtina mano
knygų lentyną.
Iš savo pusės, per perei
tus metus Clevelando skilty
je aprašiusi 48 asmenis ir or
ganizacijas, turėjau progos
susipažinti su žmonėmis, ku
riuos pažinojau iš tolo, kaip
ir daugumą kitų. Turiu šia
proga pareikšti padėką vi
siems be išimties už jų ne
paprastai malonų atsinešimą
mano atžvilgiu, už nuoširdų
manęs priėmimą ir įvertini
mą mano kuklių pastangų.
Prieš kurį laiką įsipareigoju
si šią skiltį rašyti, aš neturė
jau tikslios sąvokos, kuria
kryptimi mano skiltis išsi
vystys. Pradėjau su tuščiu
lapu popierio ir didoku žiups
niu geros valios, ieškodama
grožio ir pozityvių momentų
mūsų gyvenime. Ne ‘liaupsi
nimas’ buvo mano tikslas,
tik ieškojimas ‘deimančiukų’
kurių turime apsčiai, tik ku
riuos ne visada įstengiame
įžiūrėti.

Clevelande suruoštame kalėdiniame parade dalyvavo ir miesto aukštieji pareigūnai. Nuo
traukoje Clevelando miesto viešųjų Įmonių direktorius inž. Raimundas Kudukis su žmona Gra
žina ir dukrele Aleksandra važiuoja Rolls Royce automobiliu miesto gatvėmis.

Peržvelgusi savo pereitų
metų skiltį prieinu išvadą,
kad toje skiltyje atsispindi
mano nejučiomis rašyta Cle
velando lietuvių kolonijos is
torija, kurią suskurę pavie
niai asmenys, jai suteikę vi
suomeninės veiklos, sociali
nio, meninio ir ekonominio
gyvenimo pagrindus. Kiek
viename jų aš mačiau tą gi
lųjį lietuviškumą, kuris ski
ria juos iš kitų muzikų, me
nininkų, amatininkų, politi
kų ar prekybininkų tarpo.
Jų asmenybių dualizmas,
gyvenimas tarp dviejų pa
saulių, dvigubas pilietinis ir
visuomeninis įsipareigoji
mas daro juos didesnėmis as
menybėmis, praturtindamas
jų dvasią dviejų pasaulių sie
kių ir kultūrų konglomeratą.
Mūsų lietuviai tėvai, kovoda
mi su aplinka, sugeba sukur
ti lietuviškos šeimos židinius,
sugabenti savo vaikus į lietu
viškas mokyklas ir priaugin
ti kartą, kuri turės eiti jų pė
domis.
Naujiesiems metams aš tu
riu viltį, kad ir toliau tikra
sis lietuviškumas atsispirs ir
laiko, ir aplinkos spaudimui.
Aš tikiu, kad, pergyvenus
tam tikras krizes, mūsų tar
pe vyraus vieningumas ben
dram mūsų tautos ir valsty
bės atkūrimo labui. Ta pačia
proga reiškiu padėką visiem
mane sveikinusiems ar savo
dėmesiu įprasminusiems ma
no pastangas. Pamiršusi se

ną, numestą paskutiniosios
pereitų metų dienos lapelį,
rašau į kalendorių naujus
uždavinius ir ieškau lietuviš
kų veidų, kuriuose slypi, kas
dienybės skara pridengti,
mūsų gyvenimo istorijos fak
tai. Skaitau ištraukas iš gau
tų laiškų. ‘Jei mūsų laikraš
čiai ir autoriai persiimtų tuo
nuostabiai gražiu tolerantiš
kumo pasireiškimu, kokia
graži būtų mūsų lietuvių šei
ma’, rašo Pranas Razgaitis.
‘Maniau, kad mane visi pa
miršo’, sakė Juozas Sadaus
kas. ‘Ačiū’ - girdėjau šimtus
kartų.
Ne paskutinėje eilėje pri
klauso padėka Dirvos redak
toriui, kurio dėka man lei-

džiama ieškoti lietuviškų
‘deimančiukų’,
neatsižvel
giant nei į amžių, nei į pažiū
ras, naudojant tik vieną kriterijumą: lietuviškumą.
Pradedant naujuosius me
tus, sveikinu visus lietuvius
plačiame pasaulyje, kad lie
tuviško žodžio pastogėje, su
meile visiems geros valios
lietuviams, žvelgtume drą
siai į paslaptingąją ateitį, ku
ri, kalendoriaus lapeliams
byrant, taps negrąžinama
praeitimi. Te ateinančios
dienos tampa mūsų gyveni
mo pozityvaus turto aruodu.
Sveikatos ir asmeniškos lai
mės linkiu visiems, nes tik
laimingi individai sudaro lai
mingą visumą.

A. KASULAIČIO KNYGOS SUTIKIMAS

Sekmadienį, gruodžio 19
dieną Naujosios Parapijos
mažojoje salėje įvyko iškil
mingas Algirdo Kasulaičio
knygos ‘Lithuanian Christian Democracy’ sutikimas.
Jaučiama buvo susidomėji
mas tiek autoriumi, tiek pre
legentais, nes gausioje publi
koje matėsi įvairių pažiūrų
ir išsilavinimo asmenų. Gar
bės prezidiuman buvo pa
kviestas Ateities Klubo pir
mininkas J. Skardys, dr.
prof. J. Jakštas, dr. D. Tamulionytė, kun. G. Kijauskas S.J. ir knygos autorius
A. Kasulaitis. Po trumpo ini
ciatoriaus ir organizatoriaus
A. Garkos pasveikinimo, se
kė išsami ir kritiška prof.
Jakšto knygos analizė. Na
grinėdamas knygą iš istoriniai-mokslinio taško, prof. J.
Jakštas pasigedo kaikuriem
autoriaus teigimams istori
nio pagrindo. Jis ypatingai
palietė autoriaus panaudoji
mą vysk. Valančiaus, A.
Strazdo ir vysk. Baranausko
asmenybių kaip krikščionių
demokratų partijos ‘pirmtakūnų pristatymu, pabrėžda
mas, kad minėtieji poetai ir
rašytojai nebuvo susirūpinę
socialiniais klausimais kurie
ir sudaro politinės partijos
pagrindus. Jis taip pat pasi
gedo platesnės krikščionių
demokratų kilmės istorijos,,
kuri buvusi paliesta tik pra
bėgomis. Taip pat prof. J.
Clevelando židinietės suruosusios Nauj. parapijos salėje dail. N. Palubinskienės paroda, Jakštas nesutiko su auto
kuri buvo viena sėkmingiausių ir daug darbų buvo parduota. Sėdi iš kairės: pirm. D. Dundu- riaus priskirtu ‘tautos vado’
rienė kun G. Kijauskas, S. J., dail. Nijolė Vedegytė-Palubinskienė, N. Kersnauskaitė ir L. titulu prel. Krupavičiui (LeaApanienė.
J- Garlos nuotr' der of the nation). Tačiau

prof. Jakštas pripažino, kad
autorius atliko didelį darbą
ir jo knyga turinti propagan
dinės vertės.
Dr. Danguolė Tamulionytė savo trumpoje kalboje A.
Kasulaičio knygą apibūdino
trimis pozityviais punktais,
būtent, kad ji esanti ‘lietuviš
ka, krikščioniška ir demokra
tiška’.
Atstovaujanti jau
Amerikoje išsimokslinusį
jaunimą, ji ypatingai pabrė
žė knygos vertę ta prasme,
kad ji prieinama tiek savo sti
liaus paprastumu, tiek įvadi
nių faktų santraukos įdomu
mu. Ji užgyrė autoriaus ap
sisprendimą knygą rašyti
anglų kalba.
Į pabaigą autorius, padė
kojęs visiem prie knygos lei
dimo prisidėjusiems asme
nims, kukliai pasisakė rašęs
ją ne kaip istorikas, bet kaip
žurnalistas. ‘Jei mano dar
bas nors mažiausia dalimi
prisidės prie Lietuvos klau
simo kėlimo ir ras jai draugų
aš būsiu patenkintas, kad
mano pastangos nebuvo vel
tui’.
Pristatymo iniciatorius A.
Garka , santūriai ir maloniai
moderavęs programą, pabai
goje pareiškė padėką kny
gos leidimo komitetui, kny
gą finansiniai rėmusiems as
menims ir ypatingai Dirvai
už A. Balašaitienės skiltyje
pasirodžiusį straipsnį apie
A. Kasulaitį ‘Tegyvuoja skir
tumai’. Publikai nuoširdžiai
paplojus, buvo pasivaišinta
kava su užkandžiais.
, ,x
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Lietuvių Televizija Chicagoje
Pirmoji lietuvių televizi
jos programa Chicagoje už
degė širdis net kelių kartų
lietuvius. Anatolijus siutas,
programos pradininkas ir
vadovas, 1966 m. kvietė vi
sus lietuvius kas kuo išga
li remti jo pradėtą darbą.
•Kai du, trys, šimtai ir tūks
tančiai lietuvių padės šiai
programai gyvuoti, ji gerės,
klestės.
Ir taip slinko laukiami
sekmadieniai su puse va
landos televizijos programa.
Greitai bėgo mėnesiai ir me
tai. Nedrąsūs pirmieji žing
sniai, kaip ir kiekvieno kū
dikio, vis stiprėjo ir didėjo.
Programos vedėjo pečius
užgulė sunki darbo našta.
30 minučių televizijos pro

gramai paruošti, ameriko
nišku stiliumi viską matuo
jant, reikėtų mažiausiai
20-30 asmenų, plius tūks
tančiai dolerių. O čia gi tik
viena galva, dvi rankos ir
vėjo išdraskytos kiauros
kišenės. Bet užsimojimų
daug, sumanymų taip pat
netrūksta. Daug ryžto,
energijos.
Amerikiečių apskaičiavi
mu lietuvių televizijos pro
gramą žiūri per 30,000 žmo
nių. Skaičius didelis. Juo su
sidomi ir -kai kurie preky
bininkai. Prašomi ir Įtikina
mi duoda skelbimus. Ar
jiems apsimoka — kitas
klausimas. Bet duoklę ati
duoda ir tuo remia lietuviš
ką programą. O mes, televi

FOREMAN
STITCHING ROOM
Rawlings Sporting Goods Company has immediate opening for Stiching
Room Foreman. The ideal candidate will have leather background with
experience in supervising and motivating non piece work employees.
Also candidate should be experience in training new operators. Production flow. cost savings efficiency evaluations. We offer excellent
compensation program. Please send resume and salary requirements to:

PERSONNEL MANAGER

RAWLINGS SPORTING GOODS COMPANY
2300 Delmar
St. Louis, Mo. 63103
(52-2)

zijos rėmėjai bei žiūrovai gaunama už skelbimus. Kitą
turėtumėme remti tuos pre pusę suaukoja rėmėjai ir
kybininkus, kurie mūsų TV įvairios organizacijos, Tiek
remia. Juk teisingas pasa programos vedėjas, tiek
kymas, kad ranka ranką valdybos nariai negauna
jokio atlyginimo. Ačiū
plauna.
TV programa Įvairi. Kar jiems už rodomą didelį idea
tais labai gera, kartais ge lizmą, pasiaukojimą. Nuo
ra. Pasitaiko ir paslydimų. rėmėjų priklauso ir progra
Tada galime mušti Į krūtinę mos paruošimas. Jei jų atsi
ir sakyti, kad mes esame rastų daugiau, atiduotų lai
kalti, jei ji nėra tokia, kokia ku savo dolerį įsipareigoji
turėtų būti. Programos ve mą, jei ir įvairios organiza
dėjui yra reikalinga Įvai cijos būtų dosnesnės, tada
riopa pagalba iš mūsų kul būtų galima ir pačias pro
tūrininkų, menininkų, akto gramas gerinti ir jų paruo
rių, žurnalistų, dainininkų, šimui išleisti didesnes su
rašytojų. Vieni iš jų prašo mas pinigų.
„Lietuviai Televizijoje”
mi mielai talkina, kitiems,
gyvenimo kelyje beskuban valdyba rengia š. m. sausio
tiems, pritrūksta laiko. O 8 d. 7 v. v. iškilmingą de
juk būtų visiems lengva šimtmečio minėjimą Connašta, jei sudarę kalendo desa dėl Mar labai puošnio
riaus tvarkaraštį, pasidali je salėje, 12220 So. Cicero
nę metų 52 sekmadienius, Avė. Alsip, lllinois. Progra
paruoštumėme 10-15 minu mą atliks žymusis aktorius
čių programą. Reikia tik ge Vitalis Žukauskas, šio LT
rų norų, o mažiau kritiškų dešimtmečio minėjimo gar
kalbų. Lietuvių televizijos bės komitetą sudaro gen.
programa reprezentuoja mū kons. J. Daužvardienė, PLB
sų kultūrinį gyvenimą, tad valdybos pirm. Br. Nainys,
nereikėtų būti tik žiūrovais, Altos pirm. dr. K. Bobelis,
bet tie kurie gali, turėtų bū Lietuvių Fondo pradininkas
dr. Ant. Razma. Tai mūsų
ti ir programos dalyviais.
didžiųjų organizacijų atsto
Televizijos programai
vai. Į darbo komitetą pa
yra reikalinga mažiausiai
30,000 dolerių, kad vargais
kviesta apie 30 asmenų,
negalais galėtų suvesti me įvairių organizacijų atsto
tinį biudžetą. Pusė pinigų
vų, redaktorių, rašytojų,
žurnalistų, menininkų, vi
suomenininkų.
Aišku, banketas bus iš
kilmingas. Maloniai pralei
sime laiką. O po to . . . vėl
išeisime į darbą didį. Len
kiame galvas „Lietuviai Te
levizijoje” valdybai: Jonui
Indriūnui, adv. Charles P.
Kai, Eleonorai Lukienei,
Stasiui Lukoševičiui, Onai
įnešus $1,000

Mokame aukščiausių nuošimti
už santaupų pažymėjimus
6*/2%
įnešus $1,000
12 mėnesių

®/
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CLEVELANDO
PARENGIMŲ
KALENDORIUS
• SAUSIO 22 D. Dirvai pa
remti balius Lietuvių Namų
salėje.
• VASARIO MĖN. 5 D. —
literatūros vakaras, rengia
moksleiviai ir studentai atei
tininkai.
• VASARIO 19 D. Tradici
nis Užgavėnių blynų balius
Lietuvių Namuose. Rengia Pi
lėnų tunto’ skautų tėvų komi
tetas.

30 mėnesių

įnešus $1,000

48 mėnesiam

Naureckienei, Stasiui Patlabai, Edmundui Radavičiui, Justinui Šidlauskui,
Anatolijui šlutui, Pranciš
kai šlutienei, Mindaugui
Stakėnui, Edmundui Vengianskui. Prašysime ir to
liau Anatolijaus šluto au
koti laiką, darbą, energiją
ruošiant programas. Dėko
sime 2500 asmenims už jų
nuoširdų rėmimą, įų aukas,
dėsime ir tam tūkstančiui
programos dalyvių, kurie
per dešimtmetį vieną ar net
kelius kartus pasirodė tele
vizijoje.
Išėję į antro dešimtmečio
kelią, pasiryžkime ne tik
būti nuolatiniais programos
žiūrovais, kuriais esame,
bet taip pat ir visokeriopais
rėmėjais, kas doleriais, kas
programos atlikimu, paruo
šimu, įvairiopa talka. „Lie
tuviai Televizijoje” progra
moje mes parodome savo
kultūrinį gyvenimą, atsto
vaujame save. Tad savimi
ir rūpinkimės, nes mes esa
me dalis, kai milijoninė
amerikiečių spauda rašo ir
mini ”Lithuanian TV”.
Juozas Butvilą

įnešus $1,000

• /4/0

72 mėnesiam

Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas,
išimtas
oš pažymėjimo sąskaitos prieš nurodytą laiką,
nemokamas
nuošimtis už 90 dienų, o už likusį periodą ant išimtos sumos
išmokamas tik reguliarus santaupų knygutės nuošimtis (5 1/4%)

Patogiausias taupymo būdas
reguliari taupymo knygutė
Už įnašus mokame

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ
LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite
savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinia apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE
TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 4^114

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS Į

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182
DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

Įdedi kiek nori, išimi kada nori

Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms.
Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.

Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dienq ir
išmokamas du kartus metuose

MARTINS ir GUNARS KAULINS

Lakewood, Ohio

Santaupų sąskaitos apdraustos iki $40,000.
MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS PASKOLAS

EEE

and loan association

MAIN OFFICE
798 East 185th St.

SUPERIOR OFFICE
6712 Superior Avė.

EUCLID OFFICE
13515 Euclid Avė.

LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East 185th St.
Cleveland, Ohio
Tel. 53L777O

NAMŲ PIRKIMUI

* /uperior
/avinę)/
"

DELLA E. JAKUBS & SON

CEDAROFFICĘ
14406 Cedar Road
(near Green)

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

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

DIRVA

1977 m. sausio 6 d.

VISI

Nr. 1 — 11

MALONIAI

KVIEČIAMI

I

CLEVELANDE IR
APYLINKĖSE
ATSIŠAUKIMAS
FILMO REIKALU

Clevelando organizacijos
ir pavieniai asmenys, turin
tieji istorinės medžiagos,
tinkančios panaudoti Cleve
LIETUVIŲ NAMUOSE, 877 EAST 185 STREET.
lando Lietuvių Istoriniam
filmui, maloniai prašomi tą
Programą atliks:
medžiagą pradėti rinkti, rū
rašytojas-poetas ANTANAS GUSTAITIS;
šiuoti ir ją pristatyti 1977
akordeonistas DANIELIUS GENDRIKIS.
metų sausio mėn. 8 dieną
Lietuvių Namuose tarp 10
Stalai po 10 asm. arba pavieniui užsakomi pas E. Maslauskienę tel. 692-1921, K. Karalį tel.
vai. ryto ir 2 vai. p. p. Me
džiagos rinkimą globoja Al
229-2419, Dirvoje tel. 431-6344 ir Patria krautuvėje tel. 531-6720.
gis Rukšėnas.
Kaina asmeniui 12 dol. Bus karšta vakarienė ir gėrimai ant stalų. Šokiams gros STRI
'.Maloniai prašoma laiky
MAIČIO
orkestras.
tis sekančių nurodymų:
Rengia ALT S-GOS CLEVELANDO SKYRIUS
1) Istorinės nuotraukos
privalo būti pažymėtos data
ir asmenų pavardėmis.
sporte pasižymėjusiems sau Priesaikos apeigas atliko
2) Organizacijos prašo liams įteiktos trofėjos. Pri Dievo Motinos Nuolatinės
DAYTON
mos pristatyti trumpą savo ziniame šaudyme pirmą vie Pagalbos parapijos kleb.
veiklos ir įkūrimo istoriją, tą taškų sistema laimėjo A. kun. G. Kijauskas, S. J. Po
HUMORISTINĖ
ne ilgesnę trijų mašinėle ra Benis, antrą L. Staškūnas,
parado ir naujų narių prie
PROGRAMA
šytų puslapių, su atitinka trečią A. Karsokas. Iš mo
saikos, sekė visuotinas na
Daytono Lietuvių kultū
mai pažymėtomis nuotrau terų už geriausią šaudymą
rių susirinkimas. Susirinki
rinių
reikalų komitetas
komis ir filmais.
A. Šarkauskienė. Pereina mą atidarė kuopos pirmi
gruodžio 11 d. surengė vie
3) Filmai turi būti apsau moji taurė, visų metų dau
ninkas A. Mikulskis ir pa
gos dėžutėse ir taip pat pri giausia taškų surinkusiam
no žmogaus teatrą. Progra
kvietė į prezidiumą V. Jo
valo turėti visą reikiamą in atiteko L. Staškūnui. Už ak
ma prasidėjo Šv. Kryžiaus
kūbaitį — pirmininku, L.
formaciją. Formatas ir tyvumą ir darbštumą, buvo
parapijos salėje 4 vai. vak.
Staškūną — vicepirmininku
spalva nesvarbu.
Pradžioje buvo kokteilis, o
įteikti pagerbimo pažymė ir P. Lėlį sekretorium.
4) Visa medžiaga turi bū
apie 8:30 prabilo humoris
jimai: Stasei Miglinienei,
Nariai išklausę pirminin
ti sudėta į vokus, ant kurių
tas
aktorius Vitalis Žu
Lilei čeplickienei, M. Ieš- ko ir valdybos dviejų metų
reikia pažymėti davėjo pa
kauskas.
Jo humoras, šokiai
mantienei ir O. čiuprinskie- veiklos pranešimus, sekan
vardę, adresą ir ar medžia
ir
deklamacijos
sujungtos
nei.
tiems dviems metams išsi
ga turi būti grąžinta, ar, ją
su
jo
paties
vaidyba,
links
Popietė praėjo linksmoj rinko naują valdybą sekan
panaudojus, gali būti ati
mai
nuteikė
klausytojus.
ir gražioj nuotaikoje.
čios sudėties: B. Nainys —
duota archyvams.
Aktorius Vitalis Žukaus
Gruodžio
mėn.
8
d.,
kuo

pirmininkas, L. Staškūnas
Už grąžintiną medžiagą
kas
pateikė įvairią progra
• James W. Munro, pa
pos valdyba kartu su jūros — vicepirmininkas, Eduar
bus išduodami pakvitavi
mą
ir
laikas prabėgo labai
šaulių kuopos pirmininku A. das Pranokus — sekreto skirtas Society National
mai.
greitai.
Vakaro dalyviai yra
Andrašūnu, turėjo savo rius, A. Karsokas — iždi Bank Clevelande viceprezi
labai
dėkingi
Vitaliui už jo
Clevelando Lietuviu dviejų metų kadencijos pa ninkas, Ignas Muliolis — dentu, vietoj pasitraukusio
Filmo Komitetas
skutinį posėdį, kurio metu sporto ir tiekimo vadovas, iš šių pareigų Francis G. puikią humoristinę vakaro
programą. Malonu buvo ma
buvo aptarta visuotino na D. Vaičiūnas — parengimų Sherman.
tyti salėje iš tolimesnių
Iš ŽALGIRIEČIŲ
J.
W
Muro
Society
Natio

rių susirinkimo, naujų na vadovas, A. šarkauskienė
apylinkių.
VEIKLOS
nal
banke
dirba
nuo
1958
rių priesaikos, naujos val — parengimų vadovė, L.
Programai pasibaigus
žalgiriečiai minėdami sa dybos rinkimų reikalai ir Ceplickienė — narė specia m. ir su šeima gyvena publika dar ilgai nesiskirsvo dviejų metų veiklos su paskirta iš kuopos kasos pi liems anglų kalbos reika North Olmsted. Society Na- tė į namus, bet dalinosi va
kaktį, lapkričio 21 d., Lietu niginė parama laikraš lams ir iki kadencija baigsis tinonal Bankas savo skelbi karo įspūdžiais prie kavos
vių namuose, suruošė tradi čiams : Kariui, Draugui, moterų sekcijos vadovė liko mais remia Dirvą.
puoduko.
cinę savo rudens popietę, į Dirvai, Laisvajai Lietuvai O. Mikulskienė.
• Clevelando pensininkų
Klausytojai yra dėkingi
Senosios valdybos pirmi klubas per ižd. V. Stepana- komiteto pirmininkui Pet
kurią garbės svečiais buvo ir Tėvynės Garsų radijo
ninkas A. Mikulskis atsi vičių atsiuntė auką 10 dol.
pakviesti Leknickai, Klimai programai.
rui Žiaukai už taip puikiai
Gruodžio mėn. 12 d. žal sveikinimo žodyje, naujai
ir Bartkai.
su šventiniai slinkėjimais.
suruoštą vakarą.
(j)
Popietės metu į kuopos giriečiai turėjo visuotiną valdybai linkėjo sėkmingų
Ačiū už auką ir linkėji
garbės narius pakeltas ilga narių susirinkimą, kurio — darbingų metų ii’ paža mus.
• Apdraudos reikalais ge
metis šaulys brolis A. Kli metu, gražus skaičius nau dėjo savo paramą.
riausius patarnavimus gau
E. Pranokus'
mas. Už geriausiai šaudymo jų narių davė priesaiką.
• Lietuvių grožio galionas site kreipdamiesi į* Z. Obe*
SILVER SHEAR — Hair lenj tel. 531-2211.
Fashion, 687 East 185 St.,
DRAUDIMAS JUMS
Cleveland, Ohio 44119. tel.:
IR JŪSŲ ŠEIMAI
486-4240.

S. M. SAUSIO 22 D., ŠEŠTADIENĮ, 7 VAL. VAK

• Perkant ar parduodant
namus, prašome kreiptis

pas Cipkus Realty, 31715
Vine St., Willowick, Ohio
44094. Tel. 943-0910.
MOLDMAKERS
JR. MOLDMAKERS
MACHINISTS
MOLD DESIGNERS
Movė to Kalamazoo, Mich. No traffic
problems, 4 colleges, fishing, h>tnting, skiing, pension plan, 4 węeks
vacation after 5 years, we will
Sponsor,

MOL-BEE, INC.
Žalgirio kuopos naujoji valdyba ir revizijos komisija. Iš kairės: Šarkauskas, Visockis, Kar
sokas, Staškūnas, Šarkauskienė, pirm. Nainys, Čeplickienė, Pranokus, Muliolis.
J. Garlos nuotr.

1811 Vanderbilt Rd.
Kalamazoo, Mi. 49002
616-327-3023
(501)

Prieš perkant naują, ar
atnaujinant turimą draudi
mą kreipkitės pas mane ir
tikrai įsitikinsite, kad Statė
Farm draudimas- yra ge
riausia vertė prieinama kai
na.
KĘSTUTIS GAIDŽ1ŪNAS
28801 Lake Shore Blvd.
Wi!lowick, Ohio 44094
Įstaiga 943-1202.
Namai 731*1078
0WNER OPERATORS
HOME TRANSPORTATION CO. A
national heavy hauler has immediate
need for 1971 or later 3 Axle Diesel
Tractors. Good pay. Loaded or empty.
Husband and wife team welcome. You
are paid after each load. We pay for
all permits and base tag. Call (800)
241-5771 or (800) 282--90I8. (51-8)

DIRVA
JAV LB KRAŠTO
VALDYBOS SUDĖTIS

MIRĖ ADV.

JURGIS DARGIS
Š. m. sausio 2 d. Los An
geles, Calif. mirė adv. Jur
gis Dargis, 93 m. amž., bu
vęs Lietuvos Vidaus Reika
lų ir Krašto Apsaugos mi
nisterijose ilgametis juris
konsultas, Korp! Neo-Li
thuania vienas steigėju.
Laidojamas šeštadieni, sau
sio 8 d. šv. Kryžiaus kapi
nėse.
• Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas šven
čių proga sveikina paverg
tuosius, iš tėvynės ištrem
tuosius ir laisvuosius lietu
vius ir linki, kad 1977 metai
būtų lemtingi kelyje į lie
tuvių tautos laisvę ir veik
lią Lietuvos valstybinę ne
priklausomybę.

Naujoji JAV LB VHI-sios
krašto valdyba sudaryta
šios sudėties:
Algimantas S. Gečys —
pirmininkas, Feliksas Andriūnas — vicepirm. finansų
reikalams, dr. Algirdas
Budreckis — vicepirm. ry
šiams su lietuviškai nebe
kalbančiais tautiečiais, Ri
mas česonis — pirmasis vi
cepirm., Jonas činga — vi
cepirm. JAV vakarų valsty
bėms, Juozas Gaila — Kul
tūros Tarybos pirmininkas,
Antanas Gailiušis — sekre
torius ir reikalų vedėjas,
Modestas Jakaitis — vice
pirm. JAV vidurio valsty
bėms, Bronius Juodelis —
Švietimo Tarybos pirminin
kas, Danutė Muraškaitė —
valdybos narys socialiniams
reikalams, dr. Antanas No-

• R. Janušauskienė, gyv.
vasitis — vicepirm. juridi
Yucaipoje,
Calif., ilgametė
niams reikalams, Balys
Raugas — vykd. vicepirm. Dirvos skaitytoja ir rėmėja,
organizaciniams reikalams, su šventiniais linkėjimais
Daiva Vaitkevičiūtė — vi atsiuntė Dirvai auką 10 dol.
cepirm. jaunimo reikalams, Ačiū.
Bronius Vaškaitis — proto
• Elzė Barčiauskienė, va
kolų sekretorius ir narys
dovaujanti skelbimų biurui
informacijai, Aušra Zerr
(Mačiulaitytė) — Visuome Woodhaveų, N. Y., Dirvai
ninių Reikalų Tarybos pir paremti atsiuntė auką 10
dol., linkėdama sėkmės 1977
mininkė.
Pirm. A. Gečio adresas: metuose.
Ačiū už auką ir linkėji
9660 Pine Rd., Philadelphia,
mus.
Pa. 19115; sekretoriaus A.
Gailiušio — 704 Benson St.,
• Eleonora ir Mečys Va
Philadelphia, Pa. 19111.
liukėnai, Chicagoje, atsiun
• JAV LB krašto valdyba tė Dirvai auką 25 dol. ir
per ižd. F. Andriūną atsiun švenčių proga linki visam
tė prie kalėdinių ir N. Metų štabui laimingų 1977 metų,
linkėjimų Dirvai auką 25 o Dirvai surasti daugiau
naujų skaitytojų.
dol.
Ačiū už auką ir linkėji
Ačiū už auką ir linkėji
mus.
mus.
• Gen. T. Daukanto jūrų
• Elena Stašienė-Glemžaitė šventų Kalėdų ir Nau šaulių kuopa Chicagoje, at
jų Metų proga sveikina sa siuntė Dirvai paremti auką
vo gimines, draugus ir arti 25 dol. ir pirm. Ed. Vengianskas su ižd. N. Martinmuosius.
Vietoj kalėdinių sveikini kum dėkoja už Dirvos
mo kortelių, aukoja Dirvai spausdinamus apie kuopos
veiklą straipsnius ir linki
$20.00. Ačiū.
uoaa

Korp! Neo-Lithuania Vyriausia Valdyba

Pranešame draugams ir pažįstamiems,

praneša, kad 1977 m. sausio 1 d. Los Angeles

kad 1976 m. gruodžio 7 d., Montrealyje, su-

mirė Korp! Neo-Lithuania steigėjas, filisteris

I

laukęs 77 m. amžiaus, iškeliavo amžinybėn

A. t A.

JURGIS DARGIS
Korporacijos Vyr. Valdyba reikšdama
užuojautą velionies dukroms ir jų šeimoms

skelbia Korp! Neo-Lithuania i 7 dienų gedulą.

ALEKSANDRAS LAPINAS,
Pulkininkas Leit. ir Vytauto Didžiojo
Universiteto Dipl. Teisininkas.

vyro ir tėvo liko jo

Vyr. Valdyba

jų žmonos ir septyni anūkai.

KstmssEattani

A. t A.

Mūsų bičiuliui diplom. teisininkui

VERONIKAI ALIŠAUSKIENEI

A. A.

mirus, jos vyrui POVILUI ALIŠAUSKUI,

Pulk. ALEKSANDRUI LAPINUI

• Juozas Graužinis, Chi
cagoje, atnaujindamas pre
numeratą, pridėjo auką 12
dol. ir jungia šventinius lin
kėjimus.
Ačiū už auką ir linkėji
mus.
• J. Leščinskas, Dorchester, Mass., S. Bierkel, Antioch, III., A. Vebeliūnas,
Richmond Hill, N. Y., at
naujindami
prenumeratą
pridėjo po 12 dol. Dirvai pa
remti*. Ačiū.

• Pakeitę adresą, skaitytyjai maloniai prašomi apie
tai tuoj pat painformuoti
Dirvą, nes už kiekvieną grą
žinamą egzempliorių mes
turime paštui sumokėti 25
centus.

žmona Vanda (Vasinauskaitė),

sūnūs Zigmas, Rimas ir Kęstutis,

• Vincas Juodvalkis, bu
vęs clevelandietis, pensinin
kas, gyv. Yucaipoje, Calif.,
atnaujindamas prenumera
tą pridėjo auką Dirvai pa
remti 10 dol. Ačiū,

• Lietuvių Sąjunga Bra
zilijoje ”Alianca” linki Dir
vai ir visiems skaitytojams
laimingų 1977 metų,

Neišpasakytams liūdesy dėl brangaus

Korp! Neo-Lithuania

• Bronius Kasakaitis,
Naujosios Vilties žurnalo
administratorius, su žmona
dr. Birute, atsiuntę auką,
linki visam Dirvos štabui ir
skaitytojams laimingų 1977
metų.
Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• žydų, kuriuos lietuviai
išgelbėjo nacių okupacijos
metu, pareiškimai ir liudiji
mai reikalingi anklų kalba
ruošiamai brošiūrai. Kas ži
notų adresus tokių žydų, pa
siekusių vakarų pasaulį,
prašomi pranešti: Rev. J.
Prunskis, 2606 W. 63 St.,
Chicago, III. 60629.

Ž

A. A.

višam Dirvos štabui laimin
gų 1977 metų.
Ačiū už auką ir linkėji
mus.

Tėvynės
^GARSAI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai

buv. Korp! Neo-Lithuania vyr. valdybos pir

poniai VANDAI, sūnums ZIGMUI, RIMUI,

mininkui, reiškiame gilią ir nuoširdžią užuo

KĘSTUČIUI ir jų šeimoms, o taipgi kitiems

jauta

giminėms ir artimiesiems

Korp! Neo-Lithuania
Vyriausioji Valdyba

penktadienį 8-9 v. v.
H

★
BALTIJOS AIDAI
pirmadienį 8-9 v. v.

Vaclovą ir Vincas
šarkai

★
WXEN-FM 106.5 MC

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos
Richmond Hill skyriaus narei

IMMEDIATE
OPENINGS

A. A.

VYTAUTUI NAKUI

v

Second shift opening. 5 years
perience or journeymen rating.

A. A.

mirus, didžio skausmo prislėgtus tėvus ONA.

artimiesiems gilią užuojautą reiškia

ALT S-gos Richmond Hill
Skyrius

ir ANTANĄ NAKUS ir gimines nuoširdžiai

ex-

Excellent hourly rate and company
paid benefit program, Call betweeu

VERONIKAI ALIŠAUSKIENEI
mirus, jos vyrui POVILUI ALIŠAUSKUI ir

TOOL & DIE

•’
ij

9 a. m.-3 p. m.
MRS. SM1TH. PERSONNEL
SUPERVISOR

užjaučiame

THE S. K. WELLMAN
CORP.
Ona ir Antanas
J u od v a 1 kia i

(216) 232-2400
200 Egbert Road
Bedford, Ohio 44146
An Equal Opportunity Employer^M/F

