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PASISEKUSIOS PABALTIEČIŲ DEMONSTRACIJOS

Dalyvavo 4000 asmenų su 400 plakatų
Prie SSSR ambasados sudegino sovietų vėliava^
Prieš Įvykstant Belgrado
konferencijai, lietuvių, lat
vių ir estLi jaunimo sąjun
gų vadovai sumanė sušauk
ti masini mitingą, protes
tuojant prieš Sovietų Rusi
jos okupuotose Baltijos val
stybėse vykdomus žmonių
persekiojimus, trėmimus i
kone entracijos stovyklas,
uždarymus Į psichiatrines
ligonines ir kt. Šiam užda
viniui Įvykdyti buvo suda
rytas vykd. komitetas: pir
mininkas Viktoras Nakas,
vicepirm. Sigurds Rudzitis
ir Raimund Tralla. Garbės
komitetą sudarė visų trijų
valstybių didžiųjų organi
zacijų pirmininkai.
Finansams kaupti buvo
sudarytas atskiras komite
tas iš šių asmeniu: pirm. dr.
J. Valaitis, vicepirm. dr. A.
Razma ir J. Talandis, ižd.
J. Ivanauskas, sekr. O.
Barškėtytė ir G. Reinytė.
Vykdomasis komitetas,
per Jaunimo sąjungos sky
rių valdybas, populiarino
demonstracijų reikalingu
mą ir vykdė dalyvių regis
traciją. Finansams telkti
komitetas, atrodo, pasiimtą
DEŠINĖJE: Grupė jaunųjų
pabaltiečių demonstrantų Washingtone su plakatais, reika
laujant laisvės pavergtiems
kraštams.
A. Šeštoko nuotr.

A. JUODVALKIS

uždavinį Įvykdė gerai ir dėl
finansti trukumo nusiskun
dimų neteko girdėti.

Chicagos veikla
Pabaltiečiij žygio už žmo
gaus teises reikalais, Chi
cagoje rūpinosi Jaunimo są

ir teikiama visokeriopa in
formacija. Buvo duodami
jungos vietos skyriaus val pranešimai spaudai, radijo
dyba, pirmininkaujama Al valandėlėms ir lietuvių tele
gio Tamošiūno. Demonstra vizijai. ŠĮ darbą vykdė Jau
cijų būstinė Įsikūrė Margu nimo sąjungos Chicagos
čio patalpose, čia buvo bu skyriaus valdyba su gausiu
dima kiekvieną vakarą, pri būriu talkininkų, štai jie:
imamos aukos, registruoja Algis Tamošiūnas (pirm.).
mi demonstracijų dalyviai Pranas Pranskevičius, Mil-

VIRŠUJE: Pabaltiečiii jau
nimo suruoštose Washingtone
demonstracijose kalba senato
rius Robert Dole, reikalauda
mas Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai laisvės.
P. Malėtos nuotr.

da Kupcikevičiūtė, Vytenis
Rasutis, Danutė Brusokaitė, Alvida Baukutė, Edis
Taras, Vincas Olšauskas,
Jonas Juozevičius, Petras
Kisielius, Virga Markevi
čiūtė ir Indrė Ramanaus(Nukelta į 5 psl.)

CLOSE
the

GULAGS
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SOVniTIHĖ POŲTI^^^
Dar kalbant apie prece
dentus (žiūr. "Tremtinių
vaidmuo” .. Čekoslovakijos
vyriausybė paskelbė eilę
potvarkių, kurie gali būti
precedentu kitiems komu
nistiniams kraštams kovoje
su tremtiniais, kurių tas
kraštas turi bene daugiau
sia. Vien po 1968 metų,
Prahos pavasario — ji Įvai
riais būdais apleido 150,000.
Pagal naujus potvarkius,
čekoslovakai, išgyvenę už
sienyje 5 ar daugiau metų,
gali prašytis grįžti ar gauti
naujus pasus, kurie leistų
grįžti vėliau ar likti užsie
nyje, pasilaikant pilietybę.
Bet tai padaryti gali tik
’geri’ tautiečiai. Tie, kurie
daro 'piktus pareiškimus’
spaudai ar blogai atsiliepia
apie socialistinę santvarką,
automatiškai nustos pilie
tybės ir teisės grįžti į tėvy
nę iki gyvos galvos. Bet tai
dar ne viskas. Blogiau, kad
ir jų giminiems bei drau
gams nebus leista išvažiuo
ti iš Čekoslovakijos.
Nauji potvarkiai, kaip
aiškino rugsėjo 5 d. partijos
organas RUDE PRAVO,
siekią suderinti emigraci
jos taisykles su Helsinkio
Akto principais. Be to, val
džia tikisi gauti ir šiek tiek
užsienio valiutos. Visi pra
šytojai grįžti ar gauti nau
ją pasą pasilikimui turi su
mokėti apie 3,000 doleriu
susirašinėjimo išlaidom pa
dengti !

★

Dar pasiliekant prie iš
eivių ryšių su savo tėvy
ne. .. TIME magazinas,
svarstydamas, kaip JAV
galėtų paspausti Izraelį,
pradeda neįprastos scenos
vaizdu. Stovėdamas šalia
svetimos valstybės užsienio
reikalų ministerio Floridos
senatorius Richard Stone
kritikuoja Valstybės depar
tamento politiką. Normaliai
tai galėtų būti laikoma JAV
užgavimu ... bet tik ne šiuo
atveju, nes užsienio reikalų
ministeris buvo Moshe Dayan, o svetimas kraštas Iz
raelis ... Tai incidentas ge
rai iliustruojąs problemas,
kurias JAV turi, norėdama
taikos Artimuosiuose Ry
tuose. Kaip JAV paspausti
'Izraelį ?

Izraelio nepriklausomybė
nuo Amerikos pasiekė ne
paprastų — ir greičiau
siai nesveikų — proporcijų.
JAV pagalba siekianti 2 bi
lijonus dolerių ar po 600 do
lerių kiekvienam vyrui, mo
teriai ir vaikui. Toji pagal
ba sudaro 16' < Izraelio biu
džeto ir Begino vyriausybė
prašo 1979 metams dar 2,3
bilijonus dolerių. Pusė bū
tų kariniams, kita — ūkiš
kiems reikalams. 525 mili
jonai ūkinės pagalbos yra
dovana, o kitos sumos su
daro ilgalaikes paskolas su

minimaliniais nuošimčiais
(2-3'7).
Pusė ir karinės pagalbos
yra dovana, čia Izraelis ski
riasi nuo kitų valstybių, ku
rioms 1973 metų įstatymas
draudžia dovanoti ginklus...
Izraelis taip pat gaunąs
naujausius JAV ginklus,
dažnai anksčiau negu JAV
kariai.

Atrodytų, kad pinigai ir
ginklai galėtų būti tinka
mom priemonėm paspausti
Izraelį, tačiau administraci
ja nenori jom pilnai pasi
naudoti. Iš vienos pusės
JAV prestižas kristų, jei
Izraelį ištiktų karinė katas
trofa, iš kitos pusės bet ko
kia taikos sutartis ar jos
pakaitalas reikalauja suti
kimo iš visų dalyvių, taigi
ir Izraelio nuoširdaus bend
ravimo.
Negali sakyti, kad JAV
nedarytų jokio spaudimo:
jos sulaikiusios F-16 naikin
tuvų pristatymą, atsisakė
parduoti tam tikras (concussion) bombas Izraeliui ir
pažadėjo Jordanui tiekti
HAWK raketas. Jos taip
pat atsisakė nuo susitari
mo, kuriuo apmokėdavo vi
sas išlaidas New Yorke
esančios Izraelio ginklų pir
kimo misijos iš 202 narių.
Jos atsisakė pristatyti už
pirktą atominę elektros jė
gainę. Jos galėtų atimti mo
kesčių palengvinimus au
kom Izraeliui... Adminis
tracija galėtų parodyti savo
nepasitenkinimą diplomati
nėje srityje ir, pavyzdžiui,
viešai pasiteirauti apie po
litinius nusikaltėlius, laiko
mus Izraelio kalėjimuose.
Jų tarpe ir tariamai kan
kintus. Iš viso tokių kalinių
esą 3,200.
Begino vyriausybė nesitikinti, kad Carteris griež
čiau prisuktų varžtus. Prie
žastis : žydų ’lobby’ įtaka
kongrese. Vienas Izraelio
pareigūnas pareiškęs: "Jei
jis bandys mus paspausti,
bus didėlė kova, ji bus ve
dama ant Amerikos žemės
ir neesu tikras kas laimės.”
Jei Izraelis jaustųsi esąs
apleidžiamas savo vieninte
lio sąjungininko, jis galėtų
griebtis drastiškų žygių,
net karo, prieš arabus, ne
paisant to, kad jis negali
tikėtis laimėjimo visiems
amžiams. Be to, tai galėtų
grąžinti sovietus į Viduri
niuos Rytus. Už tat JAV
spaudimas į kompromisą
turi būti susiėjęs su paties
Izraelio interesais, nes jis
negali tikėtis amžinai gy
venti apsupties stovyje.
Rašydamas ta pačia tema
kolumnistas Niek Thimmesch primena, kad NĘW
YORK TIMES jau 1948 me
tų gruodžio 4 d. paskelbė
28 garsių žydų, jų tarpe ir
Alberto Einšteino, laišką,
kuriame įspėja Izraelio vy
riausybę "nuo nacių ir fa

šistų partijų metodų pasi
savinimo", kuriuos peršąs
vienas sąjūdis. To sąjūdžio
vadas kaip tik buvęs dabar
tinis ministeris pirmininkas
Begi n.
Anot Thimmescho, Begi
nąs nesiskaito su Carteriu,
nes jaučia kongreso palan
kumą. Beginąs tik tuo atve
ju pajus reikalą skaitytis
su Washingtono adminis
tracija, jei amerikiečiai pra
dės žiūrėti į Izraelį "be aša
rų ir pastatys savo sąlygas
paramai."

★

šioje vietoje jau esame
daug rašę apie padėtį Afri
kos Rage, kur Somalija no
rėtų sau prisijungti nemažą
gabalą Etijopijos, kuriame
gyvena somalių kilmės žmo
nės. Etijopijai susibučiuliavus su Sovietų Sąjunga, Somalijos vyriausybė, pati per
12 metų gavusi daug pagal
bos iš sovietų ir už tai jiems
leidusi įsteigti savo terito
rijoje bazę laivynui ir avia
cijai, labai ant Maskvos už
pyko ir pradėjo dairytis
naujų sąjungininkų. Tuo la
bai apsidžiaugė Saudi Ara
bija, kuri suprantamai bijo
sovietų įsigalėjimo Indijos
Vandenyno erdvėje. Savai
me aišku, kad tokios progos
negalėjo praleisti ir Carterio administracija. Nors ji
aiškinasi nemėgstanti 'slap
tos’ diplomatijos, bet šiuo
atveju jos griebėsi. Kaip
praneša NEWSWEEK, ji
kreipėsi į amerikietį dakta
rą Kevins Cahill, kuris buvo
Somalijos min. pirm, ir faktino diktatoriaus Siad Barre gydytoju ir liko asmeni
niu draugu, prašydama
grįžti į Somalija ir pazon
duoti ten dirvą geresniems
amerikiečių-somaliečių san
tykiams. Cahillui buvo pa
vesta duoti suprasti Siadui
Barre, kad amerikiečiai su
tiktų tiekti ginklus Somali
jos apsigynimo reikalams
bei kad VVashingtonas su
simpatija žiūri į Etijopijos
somaliečių pastangas susi
jungti su savo tautine vals
tybe, tačiau pageidautų, kad
Somalija atsisakytų savo
pretenzijų į Kenijos terito
riją, kur taip pat yra soma
liečių, o taip nesikėsintų į
naują nepriklausomą vals
tybę Džibutį.
Gavęs tokį pranešimą,
Siad Barre pavedė savo am
basadoriui Washin g t o n e
Abdullahi Ahmad Addou,
kuris yra jo žentas, tai išsi
aiškinti su pačiu Carteriu.
JAV prezidentas Addou pri
ėmė net du kartus. Prezi
dentas užtikrino, kad jis
mielai pasipriešintų sovietu
įtakos didėjimui, bet, žino
ma, tik taikingom priemo
nėm. Tai sužinojęs Siad
Barre apsisprendė, kad da
bar — tai buvo liepos vidu
ryje — jau pats laikas vi
som jėgom pulti Ogadeno
provinciją, nelaukiant kol
sovietai apginkluos Etijopiją. Puolimo smarkumas ta
čiau išgąsdino Washingtoną. Oficialus Valstybės De

partamento nuomonės reiš
kėjas Hodding Carter (ne
giminė prezidentui) pareiš
kė: "Mes apsisprendėm,
kad ginklų tiekimas šiuo at
veju bus tik alyvos pilimas
į ugnį, kurią norėtumėm už
gesinti." Galima suprasti,
kad Siad Barre šį kartą la
bai užpyko ant Washingtono. Jam prieš akis atsistojo
Egipto Sadato likimas, ku
ris išvarė sovietus, tikėda
masis gauti ginklų iš ame
rikiečių. Tų ginklų jis, kaip
žinia, gavo tik nedidelę dalį.
Tuo tarpu Ogadeno provin
cijoje kautynes eina toliau,
o sovietai turi progos at
gauti savo įtaką.
Paskutinės žinios iš fron
to teigia, kad karo laimė vis
dar yra Somalijos pusėje.
Po dešimties dienų ‘kauty
nių Somalijos sovietų ga
mybos tankai užėmė Jijigos
miestą. Etijopija giriasi su
naikinusi 72 Somalijos tan
kus, tačiau dar 200 galėjo
dalyvauti kautynėse toliau.
Sovietai pristatė 300 tankų
ir Etijopijai, bet tie dar yra
Assabos uoste ir iki ga
lės būti panaudoti kautynė
se praeis nemažai laiko.
Vienintelė Etijopijos viltis
dabar liko tik aviacijos per
svara. Jos karių moralė yra
gerokai nusmukusi. Kauty
nėse prie Jijigos Etijopijos
3-ios divizijos kariai bėgo
metę savo ginklus.
Tuo tarpu Adidis Ababoje Etijopijos diktatorius
pulk. Mengistu pradėjo flir
tą su ... amerikiečiais. Jis
aiškina, kad atsakingi už
masines žudynes kairieji
vadai yra pašalinti iš vy
riausybės ir ateityje nebū
sią egzekucijų be teismo
sprendimo. Etijopija yra
skubiai reikalinga atsargi
nių dalių amerikiečių gink
lams, kuriais iki šiol yra ap
ginkluota jų kariuomenė.

Carteriui atsisakius dau
giau paremti Somalija, toji
nenutraukė ryšių su Mask
va, bet Etijopija pasidarė
palankesnė Washingtonui.
Paprastai labai gerai infor
muotas londoniškis THE
ECONOMIST samprotauja:
’’ (tokiči raida) tinka ir ame
rikiečiams. Jie greičiausiai
gali daugiausia laimėti lai
kydami savo galvas nuleis
tas.”
WANTED AT ONCE
Experienced
or

lst Class Skilled

MACHINISTS
ENG1.NE. LATHE HANDS, GEARMEN. INSPEC.TORS, O. D. & l. D.,
GRINDERS, MILL HANDS, TOOL
MAKERS, MACHINE. REPAIR.
Permanent posįtions. 55 hr. work
week, top wages, aircraft shop. Day
& nigt shifts. 3 miles from Turinei.

BACHAN AEROSPACE
3243 Marentette Avė.
■Windsor, Ontario, Canada
(38-41)
DIE REPAI RM A N

or
MAN WITH AT LEAST 3 TO 4 YRS.
Experienced. Ori sinall or medium
size progressive dies. Grovving com
pany. Good benefits.

PANEL CLIP COMPANY
24269 lndoplex Girele,
Farmington, Mieli. 48024
313-474-0433
(38-39)

WANTED JOURNEVMEN

TOOLMAKERS
Experienced in plastic moki buiidinsr.
Mušt have job shop experience. Be
able to sėt up work from blue prints
& close tolerance. Steady employment
for ųualified men. Al) benefits paid.
Apply cal or send resunie to;

UNIVERSAL MOLD
2904 Industrial Row
Troy, Mich. 48084
313-645-9480
_______ ______________________
(38-441-

MILL HANDS
LATHE HAND

RADIAL DRILL
NIGHTS ONLY. BLUE CROSS.
VACAT1ONS, HOLIDAYS.

H. R. KRUEGER
MACHINE TOOI. INC.

31506 Grand River
Farmington, Michigan 18021

313-477-8100
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PIRMOSIOS NUOLAIDŽIAVIMO
SOVIETAMS KREGŽDĖS
Dar nėra lengva nustaty
ti, ar pakankamai gerai pa
sirengė JAV sutikti Belgra
do konferencijoj su Įžūlia ir
agresyvia SSSR delegacija?
Ar atras JAV delegacija
drąsos
atsikirsti, kada
SSSR delegatai pradės rėk
ti apie JAV "rasizmą" ir
"neokolonializmą" ?
Nuolaidžiavimo sovietams
politika stebina mus kituo
se, su Belgradu nesusijusiose sferose. Prezidentas
Carteris, taip drąsiai pakė
lęs savo balsą prieš asmens
laisvių niekinimą, aiškiai
sutiko, kad JAV vyriausio
jo teismo pirmininkas teisė
jas W. Bergeris aplankytų
Maskvą. Ko vyko ten tas
JAV konstitucijos saugoto
jas? Jis buvo Sovietijoje
devynias dienas. Jis pusant
ros valandos kalbėjo (per
vertėjus) su diktatoriumi
L. Brežnevu, kuris pamoks
lavo apie "tarpusaviu s
SSSR ir JAV santykius, pa
statytus ant tarptautinių
valstybių santykiavimo nor
mų". Buvo aiškiai duota su
prasti, kad SSSR vidaus
tvarkymasis ir vienpartinė
diktatūra yra už JAV kriti
kos ribų. Tuo tarpu ameri
konas tetvirtino, žvėrį mal
dydamas, kad jo misija ne
turi nieko bendro su JAV
užsienine politika. Tad ma
tyti, kad L. Brežnevo pa
reiškimai buvo ofenzvviniai, o JAV teisėjo pareiški
mai bailiai defenzyviniai.
Teisėjas nedrįso kalbėti
apie gulagų sistemą. Už tat,
kaip ant juoko, jį nuvežė
pamatyti mažamečių nusi
kaltėlių koloniją, kuri, kaip
sakoma, Sovietuose eina so
vietinės kalinimo sistemos
pavyzdingumo vaidmenį.
Antras ryškus nuolaidžia
vimo sovietams nuoveikis
buvo lengvapėdiškas admi
nistracijos sutikimas leisti
SSSR "profesinių sąjungų"
atstovams lankytis Ameri
koje. Metų metais Maskva
vis bandė pasireklamuoti
Amerikoje savo "profsąjun
gomis". Washingtonas jų
nepriimdavo, nes Sovietijo
je nėra laisvų, režimui ne
pajungtų d a r b i n inkiškų
unijų. Milijoninės AFL-CIO
unijos pirmininkas George
Meany,- visad pasižymįs

sveiku protu ir kietu apta
rimu, SSSR "profsąjungų”
delegatų atvykimą Ameri
kon griežtai pavadino tą beprecedentinĮ Washingtono
ad m i ni s traci j o s išsišokimą
"pakvaišusiu nutarimu".
Tik prieš penkerius mė
nesius Statė Departamen
tas nesutiko leisti SSSR
"uostų darbuotojų profsą
jungos” atstovams, landžio
ti JAV uostuose ir rišti
JAV labai kairias uostų
darbininkų unijas su sovie
tine "unija”. O dabar "welcome”!
"Susitikimas su komunis
tinėmis profsąjungomis",
pasakė G. Meany, prilygina
mūsų laisvas profesines są
jungas komunistinei darbo
organizacijos sistemai. So
vietinės profsąjungos pa
valdžios komunistinei disci
plinai ir stengiasi Įdiegti
tai i tarptautinį profsąjun
ginį sąjūdį”.
Tuo tarpu keturi SSSR
"profsojužnikai" jau imasi
už savo tuščių šemodanų,
kuriuos pripildys Ameriko
je kapitalistinėmis prekė
mis, kurių toks deficitas
jau 60 metų statomo (ir vis
n e p a s tatomo) socializmo
krašte.
Valstybės departamento
biurokratai jau kalba, kad
SSSR "profsąjungų atsto
vų” vizitas Chicago, Detroi
to, Clevelando ir New Yorke esąs svarbus elementas
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Įdomūs precedentai Art. Rytuose ir Afrikoje
Realiai galvojant, nėra
daug vilties, kad vadinami
tremtiniai ar paprasčiau —
pabėgėliai — iš sovietų oku
puotų kraštų galėtų suvai
dinti kokią OFICIALIĄ ro
lę savo kraštų laisvės atgamase, jie pavieniui baigia iš
tirpti daugumos gyventojų
katiliuose. Antra, laikai, kaištirpti daugumo gyventojų
Jtatilose. Antra, laikai, ka
da JAV ar kitos demokrati
nės valstybės viešai remtų
išvadavimo sąjūdžius, jau
senokai praėjo. Iš kitos pu
sės žiūrint, tačiau matome
Įdomius precedentus tarp
tautinės teisės praktikoje,
kurie duoda svarų žodį kaip
tik tremtinių organizaci
jom.
Taip amerikiečių - britų
planas Rhodezijos paverti
mui į juodųjų Zimbabvvę
numato didelį vaidmenį
tremtinių organizacijai Pa
triotiniam Frontui, veikian
čiam iš kaimyninių valsty
bių. Kitą reikšmingesnį pre
cedentą sudaro paskutiniai
planai Izraelio-arabų kon
flikte. Kaip žinia, Carterio
administracija savo presti
žo sumetimais labai nori
Ženevos konferencijos su
šaukimo, o tam reikalui bū
tinai reikia išspręsti pales
tiniečių tremtinių išvadavi
mo organizacijos — P.L.O.
r e p rezentacijos klausimą.
Arabų valstybės vieningai
atstovauja pažiūrą, kad vi
sos problemos esmę kaip tik
ir sudaro Palestinos arabi
klausimas, kurių interesus
atstovauja P.L.O. Izraelis
tačiau sakosi niekados su

Helsinkio baigiamojo akto
vykdymo politikoje. Be to,
sako Valstybės Departa
mento valdininkai, tai "administr a c i j o s pastangos
megzti tampresnius su
SSSR kontaktus"...
Didžiai nustebę klausiame
— ar Amerikai reikalingi
tie kontaktai su JAV vals
tybinės sistemos duobka
siais?
(rd)

VYTAUTAS MESKAUSKAS
tos organizacijos atstovais
nekalbėsiąs ... Jis tačiau
susitinka kalbėti apie tuos
klausimus su kitų arabų
valstybių atstovais.
Tokioje situacijoje turėjo
gimti pasiūlymas, kad Že
nevos konferencijoje arabai
dalyvautų tik su viena ben
dra delegacija, Į kurią Įeitų
ir P.L.O. atstovai. Po atida
rymo, konkretūs klausimai
būtų nagrinėjami atskirose
komisijose, kaip Izraelio —
Egipto, Izraelio-Sirijos, Izraelio-Jordano ir panašiai.
Izraelis su tuo sutiktų, jei Į
bendrą delegaciją neįeitų
'žinomi' P.L.O. nariai...
Izraelis iki šiol nesutik
davo derėtis su P.L.O., nes
toji organizacija oficialiai
pasisakė už Izraelio sunai
kinimą, atseit, nėra apie ką
ir kalbėti. Dabar P.L.O. siū
lo tą kliūtį apeiti tokiu bū
du. Jungtinės tautos priim
tų rezoliuciją, kuria pasikoma už arabų valstybės
Įsteigimą bu v. Palestinos
teritorijoje, lygiai taip,
kaip buvo pasisakyta už Iz
raelio Įsteigimą ten pat. Po
to, P.L.O. pripažintų Izrae
liui egzistencijos teisę. Sa
vaime aišku, kad tokia pro
cedūra dar daugiau sustip
rintų P.L.O. pozicijas. Jau
dabar Jungtinės Tautos Įsi
leidžia jų atstovus, nors ir
'stebėtojų’ titulu. Izraelis
tam negalėtų pasipriešinti,
nes neturi veto teises Sau
gumo Taryboje, o JAV ga
lėtų nuo balsavimo susilai
kyti, kas nekliudytų tokios
rezoliucijos priėmimui.
Buvęs Izraelio min. pir
mininkas Rabin dabartinį
premjerą Begi n smarkiai
kritikuoja už sutikimą su
viena bendra arabų delega
cija. Girdi, Izraeliui buvo
n a u d ingesnis Kissingerio
pradėtas eiti kelias, vedęs
prie atskirų derybų su at
skirom arabų valstybėm.
Paliekant p r o c e duros
klausimus nuošaliai, reikia

pastebėti, kad ir dabartinės
Izraelio vyriausybės planas
numato tik atiduoti dalį už
kariautų teritorijų Sirijai ir
Egiptui, bet nieko neatiduo
ti Jordanijai. Jai priklau
siusiam Vakariniame Jor
dano pakraštyje gyvenan
tiems arabams būtų duota
tik plati autonomija. Tiems
arabams atstovautų jų
rinkti pareigūnai kaip bur
mistrai ar profesinių bei re
liginių organizacijų’ vadai,
bet ne tremtiniai. Ilgainiui
arabų apgyventos Vakari
nio pakraščio ir Gazos juos
tos sritis bei Jordanija su
Izraeliu galėtų sudaryti Va
karų Europos pavyzdžiu
'Bendrąją Rinką’, nešančią
gerovę visiems jos daly
viams.
Kritikai teigia, kad tas
planas yra nusi žiūrėj imas į
Pietų Afrikos negrų valsty
bes — Bandustanus, kurios
formaliai yra nepriklauso
mos, bet praktiškai esančios
ūkinėje priklausom y b ė j e
nuo baltųjų. Bantustanai
bent galį į savo teritoriją
neįsileisti baltųjų. Vakari
niam Jordanijos pakraščiui
tačiau nebūsianti duota tei
sė neįsileisti apsigyvenimui
žydų ...
Visa tai, žinoma, tik toli
me snės ateities ir ilgų de
rybų objektas. Kol kas ga
lime konstatuoti, kad trem
ties organizacijos yra pake
liui į naują pripažinimą.
Galvojant apie tų preceden
tų reikšmę ateičiai, negali
ma užmiršti ir labai palan
kių sąlygų jiems. Palesti
niečius palaiko šimtas mi
lijonų arabų, o Rhodezijos
Patriotinį Frontą visa Juo
doji Afrika.
AUTOMATIC SCREW
MACHINE OPERATORS
Experienced men needed to operate
and or sėt up National Aęmes and
Brown and Sharp automaties. We
offer good hourly wages, paid hospitalizal.ion, pension, overtime and
steady employment.

ELYRIA MFG. CORP.
145 NORTHRUP ST.
ELYRIA. OHIO 44035
216-365-4171
CLEVELAND PHONE 216-779-6083
________________________________ (38-40)

SĖT UP AND WELD
(SHEET METAL)
Mušt be experienced in fitting and
welding sheet metai materials including stainless and aluminum. Mušt be
able to read and work from prints.
Mig, tig and are welding. Good hourly
rate and benefits. Apply in person.

FECO-A-BANGOR
PUNTA
COMPANY
5855 Grant Avė.
Cleveland, Ohio 44105
An Equal Opportunity Employer
(36-44)

SEWING MANAGER
Excellent salary, to sėt up new shop,
supervise and train personnel. Commercial sewing background required.
Be familiar with die cvtting, manufacturing techniques, produetion planning, pattern making.

GERRI GEORGE UNLTD
1574 AKRON-PENINSOLO RD.
AKRON, OHIO 44313
216-929-7369

(38-40)

WANTED JOURNEYMEN

DIE MAKERS

.

Experienced in Metai Stamping Dies,
Mušt be able to sėt up work from
blue prints & elose tolerance.
Overtime, benefits and long program.
DAY SHIFT ONLY

D. M. P. MFG. CORP.

Philadelphijos šokėjų grupė

šoka tautinius šokius suruoštose demonstracijose.
P. Malėtos nuotr.

2873 HAC.GERTY RD.
WALLED LAKE. MICH. '3088
313-624-0090

(33-3 M
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Diplomatijos paraštėje (25)

Vaclovas Sidzikauskas

Vėl Tautų Sąjungoje
Po Kopenhagos ir Luga
no Lietuvos-Lenkijos santy
kių Įtampa laipsniškai didė
jo. Vyko pertraktacijos su
Anglija ir Prancūzija, Vo
kietija ir Sovietų Sąjunga,
tų valstybių diplomatiniai
demaršai, vieni Įspėjantie
ji Lietuvą ir patariantieji
jai užimti taikingesnę pozi
ciją, kiti, bent iš dalies, pri
tariantieji Lietuvos laikyse
nai ir Įspėjantieji Lenkiją.
DiplomatinĮ Prancūzijos at
stovą Lietuvai Padovani,
mums gerai pažistamą iš
Paryžiaus Taikos konfe
rencijos laikų ir iš jo
santykių su J. Gabriu,
pakeitė Gabriel Puaux
Įgalioto ministerio titulu.
Voldemaro žmona, buvusi
Jaščenkienė, buvo prancū
zė. Gal iš dalies ir dėl to
santykiai tarp Voldemaro ir
Puaux buvo labai glaudūs.
Puaux pasisiūlė Voldema
rui tarpininkauti Lietuvos
santykiams su Lenkija sunormalinti. 1927 m. birželio
mėn. su Voldemaru dalyva
vau Tautų Sąjungos Tary
bos sesijoj Ženevoj. Iš čia
Voldemaras nuvyko Į Pary
žių, sakėsi norįs pazonduo
ti tenykščius nuotaikas, o
aš sugrįžau Į Berlyną. Tik
rumoje Voldemaras nuvyko
Į Paryžių PuaPx bute susi
tikti su Lenkijos užsienių
reikalų ministeriu Zaleskių
ir Prancūzijos užsienių rei
kalų ministerijos generali
niu sekretorium Philippe
Berthelot ir tos ministeri
jos juriskonsultu Fromageaux. Kai vėliau paaiškė
jo, Voldemaras buvo prin
cipe sutaręs sutvarkyti su
sisiekimą Nemuno upe ir
per demarkacijos liniją.
Reikėjo tik surasti abiems
šalims priimtiną formulę.
Voldemaras mane Įtikinėjo,
kad tokia formulė yra ga
lima. Ją turėjo suredaguoti
Prancūzijos užsienių reika
lų ministerijos juriskonsul
tas Fromageaux. Gandai,
kad Voldemaras veda slap
tas derybas su Lenkija Pa
ryžiuje, pradėjo sklisti
Kaune. Kai 1927 m. birželio
22 d. Voldemaras sugrįžo i
Kauną, geležinkelio stotyje
j Į pasitiko būrys karininkų,
davusių jam suprasti, kad
esamose sąlygose jo pasišovimas tartis su lenkais at
simuš į rimtą pasipriešini
mą. Voldemaras tuoj nu
traukė Paryžiuje pradėtus
pasitarimus. Kai Gabrięl
Puaux pareiškė Voldema
rui, kad tas jo politinis vin
gis pastatė jį į sunkią pa
dėtį ir kad jis jaučiasi at
sidūręs akligatvyje bei su
klaidinęs savo vyriausybę,
Voldemaras, su jam Įprastu
ciniškumu, atsakė: "Tams
ta būsi mane klaidingai su
pratęs". Gabriel Puaux bu
vo perkeltas į Bukareštą.
Po karo jo sūnų sutikdavau

Baden Badene, prancūzų
okupacinės zonos centre; jis
rodė daug simpatijų Lietu
vai ir prielankumo bei pa
slaugumo man.
Po to intermezzo, Lenki
ja perėjo ofenzyvom 1927
m. spalio mėn. 4 d. lenkų
laikraščiai paskelbė, kaip
vėliau paaiškėjo suklastotą
laišką 28 Varnių stovykloj
internuotų lenkų mokyto
jų, kurie buvę suimti už tai,
kad atsisakę dėstyti istoriją
taip, kaip to reikalavusi
Lietuvos švietimo ministe
rija. Tą laišką lenkų admi
nistracija Vilniuje panau
dojo represijoms prieš Lie
tuvą: uždarė lietuvių gim
nazijas Vilniuje ir Švenčio
nyse, eilę pradžios mokyk
lų, suėmė 20 lietuvių vei
kėjų, jų tarpe 10 kunigų,
14 deportavo i Lietuvą.
Spalio 15 d. Voldemaras pa
siuntė notą Tautų Sąjun
gos tarybai, kaltindamas
Lenkiją sulaužimu 1919 m.
birželio mėn. 25 d. Mažumų
Sutarties ir organizavimu
sąmokslo "prieš pačią Lie
tuvos egzistenciją". Taryba
Įrašė tą klausimą i savo
1927 m. gruodžio mėn. 7 d.
prasidėsiančios sesijos dar
botvarkę.
Įtampa tarp Lietuvos ir
Lenkijos augo crescendo.
Po nepavykusių sukilimų
Tauragėje ir Alytuje, 1927
m. rugsėjo pradžioje dalis
sąmokslininkų, su Plečkai
čiu ir Paplausku priešakyje,
pabėgo per demarkacijos li
niją į Lenkijos okupuotą ry
tų Lietuvą, prašė Lenkijos
vyriausybės globos ir pa
starosios buvo apgyvendin
ti Lydoje. Paplauskas ir
Plečkaitis priklausė Lietu
vos social-demokratų parti
jai, tačiau po aukščiau su
minėto jų žygio partija nuo
jų atsiribojo. 1927 m. lap
kričio pradžioje juodu su
kvietė lietuvių politinių
emigrantų konferenciją Ry
goje, kuri priėmė rezoliuci
ją, smerkiančią SmetonosVoldemaro vyriausybę, kal
tino sudarant grėsmę Euro
pos taikai, ir statant Į pa
vojų Lietuvos nepriklauso
mybę. Lapkričio 22 d. Pil
sudskis atvyko Į Vilnių ir
ten žvangino ginklais prieš
Lietuvą. 24 d. lapkričio jis
Vilniuje turėjo pasitarimą
su Lenkijos generalinio šta
bo nariais ir su užsienių rei
kalų ministerijos atstovais,
dalyvaujant Lenkijos pa
siuntiniams Rygoje ir Mas
kvoje. Aštrėjantieji Lietu
vos-Lenkijos santykiai rado
atgarsį vakarų Europos
spaudoje ir didžiųjų valsty
bių vyriausybėse. Lapkri
čio mėn. 25 d., pakeliui Į
Ženevą, kur vyko nusigink
lavimo konferencija, Litvinovas Berlyne turėjo pasi
tarimą Vilniaus klausimu
su Stresemanu. Juodu suta

rė remti Lietuvos nepri
klausomybę ir paskelbė ko
munikatą, kuriame pareiš
kė savo nusistatymą vengti
konfilikto ir dirbti taikai.
Lapkričio 30 d. Pilsudskis
padarė po visą pasauli pa
garsėjusi pareiškimą spau
dai, kad užaliarmuotas pra
nešimo apie Lietuvos mobi
lizaciją, jis kiaurą naktį ne
miegojęs svarstydamas rei
kalingumą ir Lenkijai pa
skelbti mobilizaciją, tačiau
prancūzų ambasado r i a u s
Varšuvoje spaudžiamas, tos
minties atsisakęs.
Pakeliui i Ženevą Volde
maras sustojo Berlyne ir
ten turėjo, man dalyvau
jant, pasikalbėjimą su Vo
kietijos valstybės sekreto
rium Gari von Schubertu.
Voldemaras jam dėstė, kad
Ženevoje jis norįs ribotis
vien lietuvių mokyklų Vil
nijoj uždarymo klausimu ir
nors priešinosi Schuberto
sugestijai padaryti unilaterališką pareiškimą Tautų
Sąjungos taryboje, kad
Lietuva nebelaikanti savęs
esant karo stovyje su Len
kija, tačiau Schuberto ar
gumentacijos Įtikintas pa
sisakė sutiksiąs su "taika",
bet priešinsiąsis diplomati
nių santykių su Lenkija už
mezgimui.
Keletą dienų prieš Tautų
Saugumo tarybos sesiją Že
nevoje vyko pasitarimai
Lietuvos-Lenkijos konflik
to klausimu tarp didžiųjų
valstybių užsienių reikalų
ministeriu; ypač aktyvus
buvo Stresemannas. Jis su
tarė su Briand’u, kad karo
stovis tarp Lietuvos ir Len
kijos turi būti baigtas, kad
tas klausimas neturi būti
siejamas su Vilniaus klausi
mu ir kad dėl savo sienų su
Lenkija Lietuva gali palikti
savo nusistatymo. Tą pačią
dieną Stresemannas tarėsi
ir su Litvinovu, kuris pri
tarė pirmojo susitarimui su
Briand’u, pabrėždamas, kad
Lietuva turi sutikti pradėti
tiesiogines derybas su Len
kija dėl diplomatinių san
tykių; tatai esą reikalinga
tam, kad atėmus iš Pilsuds
kio pretekstą pulti Lietuvą.
Pagal prof. Alfred Erich
Senn straipsnyje "The Polish-Lithuanian War Scare,
1927" cituotus Vokietijos
užsienių reikalų ministeri
jos paskelbtus diplomati
nius dokumentus, atsisvei
kindamas su Stresemannu
Litvinovas jam pasakęs:
"Atsiminkit, kad šitame
rimtame klausime tamsta
atstovaujate tris kraštus.
Jūs turite saugoti Vokieti
jos interesus, Rusijos inte
resus ir Lietuvą nuo jos pa
čios". Su Stresemannu,
Briand ir Litvinovu solida
rizavo ir Anglijos užsienių
reikalų ministeris Sir Austin Chamberlain. Tautų Są

jungos Tarybos posėdžio iš
vakarėse didžiųjų valstybių
užsienių reikalų ministeriai
sutarė, kad turi būti pradė
tos tiesioginės derybos tarp
Lietuvos ir Lenkijos tikslu
užmegsti diplom a t i n i u s
santykius. Pranešėju tuo
klausimu jie numatė Olan
dijos užsienių reikalų ministerį Baelerts van Blockland. Be to jie pavedė savo
karinėms misijoms Varšu
voje ir Kaune nuvykti i
Lietuvos - Lenkijos pasieni
ištirti gandus apie mobiliza
cijas.
Tarybos posėdyje 1927
m. gruodžio 7 d. Voldema
ras išsamiai motyvavo savo
skundą dėl lietuvių mokyk
lų Vilnijoj, o Lenkijos už
sienių reikalų ministeris
Zaleskis stengėsi tą skundą
atremti ir savo ruožtu skun
dė Lietuvą insistavimu esą
ji esanti karo stovyje su
Lenkija, kas yra nesuderi
nama su Lietuvos dalyvavi
mu Tautų Sąjungoje1. Savo
skundą Zaleskis rėmė Tau
tų Sąjungos Pakto 11-ju
straipsniu. Tais pareiški
mais, ir kontrapareiškimais
buvo baigtas tos dienos ta
rybos posėdis.
Pilsudskis atvyko Į Žene
vą gruodžio 9 d. Jis dalyva
vo gruodžio 10-tos dienos

tarybos posėdyje, kuriame
Baelerts van Blockland pa
darė didžiųjų valstybių su
tarimą atitinkanti pareiš
kimą, siūlantį Lietuvai ir
Lenkijai nedelsiant pradėti
tiesiogines derybas norma
liems santykiams nustatyti
ir pridūrė: "Mano siūlomas
nutarimas nepalies teritori
nių ginčų".
Prasidėjus debatams dėl
jo pareiškimo, matomai
susijaudinęs Pilsudskis, ne
kreipdamas
dėmesio
į
Briand’o raminimą, suriko:
"Taika ar karas?" Volde
maras atsakė: "Taika", ta
da atsikreipęs Į Tarybos na
rius Pilsudskis pareiškė:
"Aš kviečiu Jus, 14 dele
gatų, būti liudytojais. Aš
dabar telegrafuosiu Į Var
šuvą, kad visų bažnyčių
varpai skambintų ir kad bū
tų giedama Te Deum." Vol
demaras pridūrė: "Tik tai
kos Te Deum, o ne perga
lės".
(Bus daugiau)
Forge Shop
,\'ew shop in Clareinore, Oklanoma
REQLIRES:

HAMMER OPERATORS
Board experienče prt feried
For Ist and 2nd Slidi.
Steady work, and irinic benefits.
Applv call or wt i te to. General Mcr.

KYLE FORGE CO.
1400 INDDbTRlAL BLVD.
CLAREMORE, OKLAHOMA 7401 7
915-341-4663
t27-4Oi

MAINTENANCE SUPERVISOR
Immediate openin.’ for general maintenance supervisor to direct
trades personnel in a ductiie iron foundry. Applicant shouid be a
journeyman with 5 to 10 years experience, įpcluding supervisorv
experier.ce. Reply giving full resume and salary reųuirement to:
PERSONNEL DEPARTMENT

KH
KELSEY-HAYES

Kelsey Hayes
1017 DICKINSON
FREMONT. OHIO 13420

An Equdl Opportunity Employ«F

1977 m. spalio 6 d.

DIRVA

Nr. 38 — 5

Pasisekusios pabaltiečių
demonstracijos...
(Atkelta iš 1 psl.)
kaitė. Margučio radijo va
landėlės vedėjas Petras Petrutis daug padėjo patari
mais ir žygio populiarinimu.

Kelionė
Nežiūrint dėtų pastangų
ir plačios informacijos, iš
Chicagos išvyko tik trys
autobusai — 140 asm. Iš
vykimo vieta parinkta Jau
nimo Centras. Išvykstan
tiems buvo Įteikti informa
ciniai lapeliai, kuriuose bu
vo nurodyta dienotvarkė,
nakvynių vietos ir informa
cijos centrai. Nors kai kur
teko prasilenkti su paskelb
ta informacijoj darbotvar
ke, bet vis tiek buvo labai
vertingas dokumentas. De
monstracijų vietoje, daly
viai buvo aprūpinti ir pačia
programa.
Kiekvienam autobusui
buvo sudaryti vykstančiųjų sąrašai ir iš anksto pa
skelbti. Vyresnio amžiaus
keleiviai buvo sutalpinti
viename autobuse, kad tu
rėtų daugiau ramybės ir po
ilsio.
Turėjo išvykti penktadie
ni (IX. 23) 5:30 vai. p. p.,
bet autobusai vėlavo ir pa
judėjome tik 6:15 vai., su
45 min. pavėlavimu. Dėl to
niekas per daug nesijaudi
no, nes manėme, kad i de
monstracijas nepavėluosi
me. Autobusų vairuotojai Į
tai per daug nekreipė dėme
sio ir savo reikalais net du
kartus išsuko iš pagrindinio
kelio, sugaišdami nemažai
laiko. Kai kas net pradėjo
nuogąstauti, kad nepavėluotuomėm Į pagrindinį kelio
nės tikslą — demonstraci
jas.
Be ypatingų nuotykių, tik
su 1 vai. pavėlavimu, pasie
kėme Washingtoną ir de
monstracijų vietą — pre
zidento A. Lincolno pamink
lą. Demonstruotojų jau bu
vo gerokai prisirinkę ir
mes, truputi apsitvarkę,
apsirūpinę plakatais, prisi
jungėme prie susirinkusių
jų.
Po tokios ilgos kelionės
— 17 vai. išsėdėjus auto
buse, neturėjome progos nei
apsiprausti, nei drabuži pa
sikeisti, nei apsitvarkyti,
bet skubėjome j susirinki
mo vietą.

Pete V. Domenici (R-New
Mexico), Robert Dole (RKansas), Hotvard M. Metzenbaum (D-Ohio), Jack
Schmit (R-New Mexico) ir
Atstovų rūmų narys James
Blanchard (D-Michigan).
Visi kalbėtojai pritarė
reikalavimui vykdyti Hel
sinkio sutarti ir suteikti
žmonėms prigimtas jų tei
ses: laisvai gyventi, kalbė
ti, mąstyti, tikėti. Vienas
kalbėjusių senatorių (Metzenbaum) nurodė mūsų mu
ziko A. JurguČio atveji, kad
jo šeimai — žmonai ir duk
rai — neleidžia išvykti iš
Sovietų Sąjungos ir prisi
jungti prie vyro ir tėvo.
Šen. R. Dole prižadėjo iš
kelti Pabaltijo valstybių ne
teisėto Įjungimo i Sov. Są
jungą klausimą. 1940 me
tais Įvykdyti rinkimai,
esant okupacinei kariuome
nei, yra neteisėti ir Įjungi jos ir Lietuvos vėliavos,
mas Į Sov. Sąjunga yra taip asistuojamos tautiniais rū
pat neteisėtas. Reikalaus iš bais pasipuošusių moterų.
Po kalbų buvo atlikta
traukti okupacinę kariuo
kultūrinė
programa. Kele
menę ir Įvykdyti naujus
rinkimus. Kaip jam tas rei tą lietuvių tautinių šokių
kalavimas pavyks pravesti, pašoko Philadelphijos ” Auš
rinė” ir latvaitė dainininkė
parodys netolima ateitis.
Visi kalbėtojai buvo šil Rūta Švilpė, pritardama gi
tai sutikti ir susilaukė gau tara, padainavo latvių liau
dies dainų ir paskambino
sių plojimų ir valiavimų.
kanklėmis.
Sovietų disidentai Andre
Uždarant buvo sugiedoti
Amalrik ir Pavel Litvinov
visų
keturių kraštų himnai.
pritarė pabaltiečių reikala
Demonstruoto
j ai turej o
vimams atgauti laisvę ir gy
venti savarankiškai. P. Lit 400 plakatų su Įvairiais Įra
vinov prisiminė lietuvius, šais, reikalaujančiais Pa
buvusius su juo koncentra baltijo tautoms laisvės, iš
cijos stovyklose ir paminėjo sikraustymo okupantų ru
net kelias pavardes. Jis pa sų, laisvės politiniams kali
žymėjo. kad lietuviai veda niams, laisvės laisvai kalbė
atkaklią kovą už teisę lais ti, tikėjimą išpažinti ir t.t.
Vėliavų ir plakatų miškas
vai gyventi ir tikėti.
Disidentai sulaukė labai. paįvairino susirinkimą ir
šilto pritarimo ir valiavi sudarė rimtos demonstraci
mų. Pabaigoje, programos jos vaizdą.
vedėjas išvardino visus da
Demonstrantai prie
lyvavusius garbės komiteto
Sovietu ambasados
narius, o taip pat Simą Ku
dirką, Aušrą Jurašienę,
Užbaigus oficialią pro
Aloyzą Jurgutį, Algį Bra gramos dalį, visų trijų tau
žinską ir kt. Lietuvos ir lie tų studentai, nešini tautinė
tuvių vardas buvo dažnai mis vėliavomis, nužygiavo
kartojamas.
prie rusų ambasados pa
Garbės tribūnoje stovėjo reikšti protestą. Nors poli
Amerikos, Estijos, Latvi cija prie pat ambasados ne

Programa

Programą pradėjo laiku.
Tribūnoje matėsi garbės
komiteto nariai, kalbėtojai
ir dvasiškiai. Programą pra
vedė latvių Jaunimo sąjun
gos pirm. Uldis Sipols. In
vokaciją sukalbėjo vysku
pas Vincentas Brizgys, kun.
Rudolph Duffy ir kun.
Rudolph Troost.
Kalbų seriją pradėjo val
stybės departamento atsto
vas Mark L. Schneider. To
liau kalbėjo senatoriai:

Grupė chicagiečių, grįžtant iš Washingtone surengtų de
monstracijų. Iš kairės: neatpažinta ponia, Dirvos bendradarbis
A. Juodvalkis, I. Stončienė visą kelią vedusi diskusijas, V.
Venclauskienė, fotografai A. Šeštokas ir P. Malėta.

VIRŠUJE: Latvių demons
prileido, bet studentai su
degino rusų komunistų vė trantų kampelis.
P. Malėtos nuotr.
liavą, protestuodami prieš
savų kraštų okupaciją ir Madonos pavadinimas ir pa
žmogaus teisių laužymą.
čioje apačioje užrašas LIDidieji amerikiečių laik THUANIA.
raščiai : Washington Post ir
Dešinėje sienoje šv. Ka
AVashington Star Įsidėjo de zimieras, fone Mindaugo
gančios vėliavos nuotrau krikštas, Šiluvos ir kt. baž
kas ir trumpą demonstraci nyčių simboliai. Viršuje lie
jų aprašymą. Pažymėjo, tuviškas užrašas: ’Tš PRA
kad tokioje demonstracijoje EITIES TAVO SŪNŪS TE
dalyvavo 4000 pabaltiečių.
STIPRYBĘ SEMIA”. Kai
NBC TV kanalas trum rėje sienoje mūsų Rūpinto
pai parodė pačias demons jėlis, vargo mokykla ir
tracijas, o kitas TV kana kiti simboliai. Lietuviš
las ir radijo tik pranešė kas užrašas: ”APSAUGOK
apie patį faktą — demons AUKččIAUSIAS TĄ MY
tracijas.
LIMĄ ŠALĮ”.
Lubų skliautuose mūsų
Išvados ir pastabos
stebuklingieji šv. Marijos
Demonstracijas reikia lai paveikslai su užrašais:
kyti pavykusiomis. Dalyvių TRAKAI, AUŠROS VAR
skaičius buvo dvigubai di TAI, ŽEMAIČIŲ KALVA
desnis, kaip rengėjai tikėjo RIJA, PAŽAISLIS.
Visos koplyčios sienos iš
si. Tvarka buvo pakanka
mai gera ir didesnių trūku rausvai pilko marmuro, lu
mų nesijautė. Reikėjo tokią bose 4 sietynai, daro malo
ilgą kelionę labiau išnaudo nų įspūdį ir nuteikia mis
ti ir rasti bent 4 vai. apžiū tiškai.
rėti miestą.
Grįžtame
Rengėjai žadėjo tais pa
Apžiūrėję Katedrą (leido
čiais autobusais pavežioti
tik
20 minučių), išskubėjom
po žymesnes sostinės vietas
namų
link. Pravažiuojant
ir supažindinti su miestu,
bet pažado pilnai neištesėjo. stebėjome sostinės pasta
Sudarytos su autobusų ben tus, statybas, švarą ir ki
drove ęutartys to nenumatė tus įrengimus. Miestas di
ir vairuotojai nesutiko gaiš delis, daug senų pastatų,
ti laiko važinėdami. Vyres dalis jau griaunamų. Nau
niųjų pageidavimas pama jos statybos vykdomos, bet
tyti Katedrą ir lietuvių neplačiai. švara ir tvarka
koplyčią, buvo patenkintas mažai tesiskiria nuo kitų
ir, nors labai trumpai, ga amerikietiškų miestų. Pla
lėjome žvilgterėti i Šiluvos čiau nepasižvalgius, sunku
ką nors daugiau pasakyti.
koplyčią.
Apie Šiluvos koplyčią ir Miestas gana kalnuotas,
jos lietuviškumą buvo pla gatvės išraizgytos, siaurotokai rašyta ir nemažai kri kos, tik magistralės yra
tiškų žodžių paberta. Kop plačios ir tiesesnės. Didelę
lyčią apžiūrėjom, fotogra- reikšmę turi plati Potomac
favom ir džiaugėmės jos lie upė ir įlanka.
Namus pasiekėme be
tuviškumu.
ypatingų nuotykių, nors
Koplyčios priešakinėje vienas autobusas buvo pa
sienoje yra Šiluvos Marijos metęs vieną keleivį ir turė
stovyla, viršuje angliškas jo laukti, kol policija jį pri
užrašas apie kančioje ir statė.
(Nukelta į 6 psl.)
ašarose paplūdusią tautą,
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■ laiškai Dirvai

'Darbininko' demagogija ■ ■■
Gerbiamas p. Redaktoriau,
skaitytojų laiškų skyriu
je prašau talpinti šį mano
laišką.

dyje taip pat dalyvavo tarp
100-150 dalyvių.
Toks Darbininko sąmo
ningas ateitininkų kongreso
dalyvių ir "valdančiosios
partijos” seimo atstovų
skaičiaus gretinimas yra
nei daugiau, nei mažiau,
kaip sąmoninga demagogi

ganizacijos — Neolithuanų
Rūmų skola buvo Taupomų
jų VaTstyFėT Kasų Valdy
bos (visi "valdančiosios
partijos” nariai) kasmet
nurašoma Taupomųjų Vals
tybės Kasų metinio pelno
iki 30,000 litų, pareinamai
nuo Taupomųjų Kasų turė
to metinio pelno. Ir šis sko
los nurašymas visada buvo
"oficialiai persekiotai orga
nizacijai” ateitininkams di
desnis.
Aš esu tikras, kad to
kios rūšies "persekiojimus”
kiekviena organizacija gali
pernešti ilgus amžius, bet
nežinau, kaip ilgai Darbi
ninko demagogiją gali tole
ruoti "valdančioji partija”?
Aš galiu tik sveikinti pa
vykusį IX ateitininkų kon
gresą Clevelande, ką ir Dir
va, matomai, vertina, skir
dama jau visą eilę numerių
šio kongreso aprašymams,
bet negaliu atsistebėti kaip
Tėvų Pranciškonų leidžia
mas Darbininkas gali at
skleisti savo puslapius to
kiai demagogijai ir tai jau
nebe pirmas kartas. O, gal,
tokiu būdu Darbininkas
"padėdamas pavergtai tė
vynei”, nepamiršta išeivijos
gyvybės ?
Vytautas Abraitis.
buvęs ”valdančiosios”
partijos seimo vicep.
ir buvęs Taupomųjų
Valstybės Kasų
Sekretorius

Tėvų Pranciškonų leidžia
mo, Brooklyne, Darbininko
šių metų rugsėjo mėn. 9
dienos numeryje 36 apra
šyta "Pirmieji įspūdžiai iš ja
IX ateitininkų kongreso.”
Bemaž visi laisvoje Lie
Tokiais pat pirmaisiais tuvoje gyvenusieji, ypač
įspūdžiais noriu pasidalinti kauniečiai, gerai prisimena
su Dirvos skaitytojais ir aš, Ateitininkų Rūmus pačioje
pasiskaitęs įspūdingą ant puošniausioje vietoje Kau
raštę pavadintą ateitininkų ne, Laisvės Alėja nr. 3. Bet
IX kongreso aprašymą "Pa nedaug kas žino, kad šios
dėdami pavergtai tėvynei, "laisvoj Lietuvoj oficialiai
nepamirškime išeivijos gy persekiotos organizaci j o s
vybes”.
'
rūmai, kaip ir "valdančio
Tikslingumo sumetimais sios partijos” kitos organi
cituoju šio IX ateitininkų zacijos — neolituanų kuk
kongreso Darbininke apra lūs namai Kaune Parodos
šymo pirmąji paragrafą iš gatvėje nr. 22, (didele da
tisai :
limi pastatyti Amerikos
"Ir devintasis ateitininkų lietuvių aukomis) buvo taip
Latvaitė Rūta Švilpė dainuoja latvių liaudies dainas.
kongresas, vykęs Clevelan pat pastatyti su pagalba pa
P. Malėtos nuotr.
de rugsėjo 1-4, jau praeity skolų iš Lietuvos valstybi
nimas yra pajėgus savisto je. Laisvoj Lietuvoj oficia nes Įstaigos— laupomųjų
viai suruošti tokio plataus liai persekiotos organizaci Valstybės Kasų. Dar ma
masto renginį, prieiti prie jos šių metų kongresan su
žiausias žino, bet yra fak
(Atkelta iš 5 psl.)
valstybės aukštųjų parei sirinko 461 registruotas da
tas, kad tiek "oficialiai per
Nors autobuse teko išsė gūnų ir išgauti iš jų pasi lyvis (mano pabr.), kai tuo sekiotos o r g a n i zacijos"
dėti po 17 vai., bet didelio žadėjimus ginti savo tėvų tarpu į "valdančiosios” par- Ateitininkų Rūmų, kaip ir
nuovargio nesijautė. Malo kraštų laisvę. Toks gausus tįjos "vieninga, ir.darbingą” "valdančiosios partijos” ornu buvo stebėti, kad už sa senatorių dalyvavimas ir seimą prieš trejetą mėnesių
vo tautos išlaisvinimą, de net Valstybės Departamen susirinko atstovų (mano
monstruoti važiavo mūsų to atstovo atvykimas ir jų
abr. vos vos per pirmojo
RYAN HOMES NEEDS
senelės, vaikai ir vaikaičiai. padaryti palankūs pareiški šimto pirmaii ketvirti.”
mai,
parodė
jaunųjų
orga

Viena jauna motina su
SUB CONTRACTORS
Kad suprasti, ką turi ben
dviem 4-5 metų mergytėm nizatorių sugebėjimą.
FOR THEIR
Džiaugiamės jaunųjų ryž dro "laisvoj Lietuvoj oficia
vargo, kad tik prisidėtų
liai
persekiotos
organizaci

LAKE COUNTY OPERATIONS
prie protesto ir galėtų pa tu ir pasisekimu !
jos” IX ateitininkų kongre
lengvinti persekiojamiems
WE NEED:
WANTED
sas Clevelande su "valdan
savo tėvynainiams.
FRAMING CARPENTERS
ALL AROUND GENERAL
čiosios” partijos įvykusiu
Kol bus tokių ryžtingų
MACHINISTS
AND
seimu prieš trejetą mėne
motinų, tol laisvės ugnelė
For F.lectronics manufac turer in Ann
sių, greičiausiai reikia tapti
Area has openžng lot un exCONCRETE FLAT WORK CREWS
kurensis ir jaunųjų širdyse. Arbor
perienccd MACHINIST.
Sveikiname jaunuosius Who can svl up work Irom blue "pranciškonu”, bet neat
If you are a licensed
skirti ateitininkų kongrese
& close tolerance. Full or part
organizatorius ir linkime pritils
Sub-Contractor
Please contact,
tune. IncĮuires f t om ritired persons
dalyvavusius "registruotus
Call 313-973-2505. ask iot
neužsnusti ant pasiektų vvelcosne.
BILL
KUENZIG
MR. HESKETT.
(i-E-l’i
dalyvius" nuo "valdančio
laurų. Jaunųjų ryžtas ir
AT
sios
”
partijos
seimo
atstoWanted
lst
Class
Skilled
veiksmas išjudina abejin
(216) 951-3621
yų, jau visai kas kita. "Val
guosius ir Įtraukia i akty
MACHINISTS
An Equal Opportunity Employer
ARE AVA1LABLE FOR
dančiosios” partijos seime
vų darbą. Sujungtomis jė POS1T1ONEXPERIENCED
registruotais atstovais ga
gomis galime atsiekti rim
TOOL GRINDERS
lėjo būti registruoti tik tie,
AND
tų tikslų. Vieningas darbas
kuriuos "partijos” skyriai,
MULTISPINDLE
atneša daug geresnius vai
jffaliaio
nuo kiekvieno pen
AUTOMAT1C SCREW
sius.
MACHINE OPERATORS & SI.T UP
kiolikos skyriaus registruo
MEN.
Pabaltiečių žygis už žmo
FOR 1ST & 2ND SHIFT.
tų narių ir skyrių pirminin
gaus teises sulaukė visų
Please contact MR. KURZ
We have a second shil't opening for a person experienced in
kų bei Tarybos narių. Tu
rimto pritarimo ir paramos.
216-486-2700
repairing injection and compression molds and/or progressive
rint dėmesyje, kad ne visi
Pamatėme, kad mūsų jau
dies. Work assignments are varied and reąuire independent
skyriai išnaudojo savo at
decisions on close tolerance work. Persons with adeąuate exstovų pilną skaičių seime
perience būt not a journeyman will be considered.
juos atstovauti ir kad ne
visi skyrių pirmininkai bei
WE OFFER
Tarybos nariai dėl atstumų
• Competitive wages commensurate with experience.
pajėgė seime dalyvauti, tad
• Excellent employee family benift program including
jei jau ir padauginus daly
pension plan.
vavusius 26 registruotus at-~
stovus po penkiolika, tai
• Good working conditions.
gausis 390 dalyvių, o tai jau
labai netoli nuo Darbininko
Interested, ąualified appclicant apply or call:
skelbiamų IX ateitininkų
PERSONNEL DEPARTMENT
kongreso 461 dalyvių. Be
419-332-5561
to, kitoje spaudoje taip pat
skaičiau, kad ateitininkų IX
THE SINGER COMPANY
kongreso seime "ketvirta
CONTROLS DIVISION
dienio programa prasidėjo
2260 CEDAR STREET
su 100-150 dalyvių.” Darbi
FREMONT, OHIO 43420
ninko skaitytojams, šia
Rusų disidentas Andrėj Amalrik kalbasi su Simu Kudirka proga galiu painformuoti,
An Equal Opportunity Employer Male/Female
kad ir "valdančiosios” par
Washingtone suruoštose dėl žmogaus teisių demonstracijose.
(38-42)
P. Malėtos nuotr. tijos seimo atidarymo posė-

Demonstracijos

TOOL & DIE/ MOLD
MAKERS
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Su kuom sutapsi •••
Bert Lance pasitrauki
mas iš Prezidento Carterio
administracijos dar kartą
parodo, jog nebūtinai "per
kūnas trenkia į aukščiausią
medį”, bent jau laisvės by
la besisielojančio akimis
žiūrint. Tai bent įrodo, kad
šios rūšies perkūnas netren
kia į labiausiai iškirvarpi i il
sius ar išpuvusios šerdies
medžius. Daugumas lietu
vių tikriausiai būtu norėję,
pavyzdžiui, kad Watergate
pasėkoje, vietoje Mitchell,
Ehrlichman ir kitų, kalėjiman būtų pasodinti Kissingeris, Sonnenfeldtas ir
jiems panašūs. Panašiai ir
su Bert Lance afera. Yra
davinių, kad Lance, priedu
prie keistokos finansinės
manipuliacijos, buvo šiokiu-tokiu stabdžiu besai
kiam ”liberaliniam” išlaidu
mui. Gal todėl ėstablišmento kontroliuojama spauda,
lyg buldogas, įsikando jo fi
nansinių paslydimų ir nepa
leido tol, kol nenukraujavo
iki pasitraukimo. Įsidėmė
tina, jog iš opozicinės Res
publikonų partijos jį labiau
siai spaudė tokie "libera
lai”, kaip šen. Percy ir šen.
Javits.
Dabar pažvelkime į Washingtono užkulisius pama
tyti koks elementas ten lie
ka atsakingose pareigose be
jokio žinybos knisinėjimosi
ar Kongreso tyrinėjimų, be
svarbių ar bent labai jau
įdomių faktų iškėlimo. Pa
vyzdžiui ”The Review Of
The News” žurnalas, kurs
savo laiku (dar prieš jo
"doktrinos" iškilimą viešu
mon), atidengė Kissingerio
adjutanto Sonnenfeld rau
doną nugarkaulį, ryšium su
1977 m. Pavergtųjų Tautų
Savaitės skandalu iškelia
viešumon Brzezinski adju
tanto Greg Traverton tokią
pat spalvą. Straipsnyje
"Kaip Kongresmanas Mc
Donald Išgelbėjo Pavergtų
jų Tautų Savaitę" (liepos
27 d.) nurodomi net Traver
ton ryšiai su Washingtone
nuo bombos automobilyje
žuvusiu buvusiu (raudono
sios) Čilės ministerių ir
ambasadorium JAV-se Orlando Latelier. Iš sprogimo
vietoje rastų dokumentų
paaiškėjo Latelier buvus
Fidel Castro ir KGB agentu
Washingtone. Panašų ryšį
(per dabartinį jos artimiau
sią padėjėją) turėjusi ir
Prez Carterio Statė Dept.
pasekretorė Patricia Deri
an, kurios žinioje yra "žmo
gaus teisių" politikos ko
ordinavimas. Nenuostabu,
kad, liepos 18 d. Kongresmano McDonald štabui pa
siteiravus, jinai pranešė,
jog Prezidentas nutaręs ne
skelbti Pavergtųjų Tautų
Savaitės Proklamacijos ir
prisipažino, jog tai jos nė
kiek nejaudina: "Tai nėra
tolygu atvejui, jeigu mes,
pavyzdžiui, siųstumėm pi
nigus Čilei..." (Aišku da

VILIUS BRAŽĖNAS

bartinei — prieškomunistinei Čilei...).
Svarbu ir įdomu žinoti,
kas rašo JAV Prezidento
kalbas. Tai jokia paslaptis:
nuo š. m. vasario mėnesio
tai daro tūlas Henrick
Hertzberg. Radijo progra
ma ”The Alan Stang Report” patiekia apie jį šiek
tiek daugiau informacijos,
negu gauname skaitydami
"didžiąją” spaudą arba
klausydamiesi kvailavizijos
"žinių”. Pasirodo, kad H.
Hertzberg pavardė buvo ir
tebėra sąraše redakcinės
kolegijos Karo Pasipriešin
toji! Lygos 1967 m. įsteigto
žurnalo ”WIN”. šis žurna
las rėmė Vietkongą, Kmer
Rouge, tūlus kairiuosius
(universitetus sprogdinu
sius ir bankus piešusius, su
žmonių aukomis) teroris
tus. Prezidentinių kalbų ra
šytojas Hertzberg 1974 m.
rugpiūčio 1 dienos ”WIN”
siūlęs Amerikai sunaikinti
visus savo branduolinius
ginklus, nes — "neginčyjamai būtų geriau, jeigu būtų
sunaikintos tiktai vien
Jungtinės Valstijos, negu
Sovietų Sąjunga, Europa ir
diduma likusio pasaulio bū
tų irgi sunaikinta." Gi 1976
m. gegužės 1 d. tas pats H.
H. ”WIN”
straipsnyje
džiaugiasi komunistų už
ėmimu Pietų Vietnamo:
"Aš sveikinu (Welcome) jų
laimėjimą.”
Dabar jis rašo Prezidento
kalbas mus mokančias, jog
nebereikia bijotis komuniz
mo, teigiančias, kad reikia
perleisti JAV suverenumą
JT Organizacijai, kad būti
na sutriuškinti mūsų prieškomunistinius sąjunginin
kus Afrikoje ir atiduoti
JAV teritoriją — Panamos
Kanalą — marksistų dikta
toriui. Už tai H. H. gauna
$52,500 metinės algos.
Vasario 12 d. konservaty
viame politiniame savait
raštyje "Human Events”
tilpo trumpa žinutė liečian
ti kitą Prez. Carter patikė
tinį:
"Pagal Teisingumo De
partamentą, Sol Linowitz,
Prez. Carter vyriausias de
rybininkas naujajai Pana
mos Kanalo sutarčiai, buvo
užregistruotas kaip užsie
nio agentas atstovaująs či-

lės vyriausybę nuo 1972 m.
birželio iki 1972 m. gruo
džio imamai — kaip tik tuo
metu, kai tos vyriausybės
vairas buvo marksisto —
leninisto Salvadore Allende
rankose."
Palikę neminėtais visą
eilę kitų panašių pareigūnų
įtakingose vietose, tokių,
kaip daugumai žinoma Bella Abzug, grįžkime į Bal
tuosius Rūmus, į Tautinio
Saugumo Tarybą, kurios
priešakyje sėdi Prezidento
vyriausias patarėjas užsie
nio politikos klausimais
Zbigniew Brzezinski. The
John Birch Society Features platinama sindikati
nė savaitinė skiltis "The
Birch Log”, balandžio 22 d.
išėjo antrašte "Marksistas
Baltu osiuose Rūmuose”.
Ten duodama ištraukų iš
Brzezinski (1970 m. išleis
tos) įnygos "Between Two
Ages”, kurioje jis visai at
virai pagarbina marksizmą:
"Marksizmas yra pergalė
išorinio, veiklaus žmogaus
prieš vidujinį, pasyvų žmo
gų ir drauge pergalė galvo
senos prieš tikėjimą .. .”
"Marksizmas, populiaria
me lygyje paskleistas ko
munizmo formoje, atstova
vo didelį žingsnį pirmyn
žmogaus' sugebėjime per
prasti jo santykius su pa
sauliu ...”
Ką gi galvoja apie JAV
žmogus, kuris neva tai pri
valo patarti JAV Preziden
tui krašto gerbūvio ir sau
gumo klausimuose?

gražiai atitinka jo planams:
"Pirmasis šių (ryšių) bū
tų nukalti bendruomenių
saitus tarp Jungtinių Vals
tijų, Vakarų Europos ir Ja
ponijos ... Antroji fazė bū
tų šių saitų pratęsimas į la
biau pažengusius komunis
tinius kraštus."
Pirmoji fazė, kaip žinome
jau įvykdyta per David
Rockefeller suorganizuotą
Trilateral Commission, ku
rios nariais, be Brzezinski,
yra (taip tu man pasitai
kyk! ...) Prez. Carter, Vceprez. Mondale, JTO Amb.
Young ir dar desėtkas da
bartinės vyriausybės žmo
nių, plius, tarp kitų, Res
publikonų Partijos pirmi
ninkas šen. Bill Brock.
Tokių faktų ir panašios
kitos svarbios informaci
jos akivaizdoje savo veiks
niuose ir spaudoje privalė
tume pasistatyti eilę gyvy
binių klausimų ir sąžiningai
į juos atsakyti. Tas būtina,
kad galėtume realybe pa
remti savo politinės ir net
kultūrinės!) veiklos planus,
metodus, sferas bei taiki
nius. Jau 1974 m. liepos 18
d. JAV Armijos atsargos
gen. kolumnistas Thomas
A. Lane konservatyvių ka
talikų savaitraštyje "The
Wanderer" rašė: "Tautų už
Geležinės ir Bambuko Už
dangų likimas priklauso nuo
Jungtinių Valstijų užsienio

politikos ..."
Pavergtųjų Tautų vienin
telė viltis glūdi tik užsienio
politikos krypties pakeiti
me ...” Ar kas gali su tuo
nesutikti ?!
Tad pagrindinis klausi
mas pastatyti nas sau pa
tiems būtų — ar mes ir to
liau važinėsimės "liberali
nės" politikos rolerkosteriu,
ar ieškosime sąjungos su
tais amerikiečiais ir "etnikais”, kurie bando sustab
dyti ir apsukti savižudišką
jaltinę — detentinę — helsinkinę — belgradinę-vadinamąją politiką. Ar dar kas
gali nematyti, kiek naudos
tėra Lietuvos laisvės bylai
iš mūsų ligšiolinio "politi
kavimo”, ir ko galime tikė
tis iš čia išminėtų ir visos
eilės panašių pareigūnų
Washingtone? Mums rei
kia sąjungininkų, gi sąjun
gininkams reikia mūsų, kad
atsukus Ameriką, ir tuo pa
čiu visą pasaulį, laisvės
kryptimi.
Mūsų liaudies patarlė "su
kuom sutapsi, tuom ir pats
patapsi” tinka ne vien pre
zidentui Varter, bet, deja,
ir mums.

• Perkant ar parduodant
namus, prašome kreiptis

pas čipkus Realty, 31715
Vine St., Willowick, Ohio
44094. Tel. 943-0910.

OPPORTUNITY FOR EXPERIENCED

WELDERS
PIPE — SHORT ARC
PIPE — STRUCTURAL
PLATE — SHORT ARC
OVERTIME — GOOD PAY — STEADY W0RK

"Amerika pergyvena nau
ją revoliuciją ... kuri ap
nuogina faktą, jog ji jau
yra savo atgyvenusi...” —
rašo Z. B. Vietoje tradici
nės amerikiečių laisvės sa
vo gyvenime daryti pasirin
kimus ir sprendimus, Z. B.
prisipažįsta laukiąs dienos,
kada ”... bus plačiai paskli
dęs Amerikos ateities pla
navimas, kur planuotojas...
bus pagrindinis socialinių
įstatymų leidėjas ir mani
puliatorius.”
Savo knygoje jis nurodo
būdą vieno pasaulio valdžiai
palaipsniui atsiekti — "per
įvairius netiesioginius ry
šius” ir per "tautinio suve
renumo apribojimą." Pagal
tai, žinoma jis yra paten
kintas Lietuvos "suverenu
mo apribojimu”, nes tai

Equal Opportunity Employer

AQUATIC
EQUIPMENT & ENGINEERING, INC.
P. O. Box 419, Amella, La. 70340
(504) 631-0833; 631-0834; 631-0377

WELDERS
$7.60 per hour!
100% X-Ray
Mild Steel Butt Welds

3/4” Thick & Up
Overhead & Vertical
5 Eights
(404) 467-2108

ALIS-CHALMERS
WALLACE DAM PROJECT
EAST OF EATONTON, GA.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUSAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos

žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS
NAUJA KNYGA
žinomas Australijos lie
tuvių poetas Juozas Almis
Jūragis išleido savo naują
knygą ”Akmens ir paukš
čio metas”, kurios mecena
tais buvo "Minties” spaus
tuvės savininkai E. ir P.
Nagiai ir Z. Kyzelis. šia
proga Lietuviu Namuose
buvo surengtos knygos iš
leidimo pabaigtuvės, daly
vaujant mecenatams ir poe
to artimiems draugams.
Vaišių metu poetą sveikino
kolega rašytojam A. Skirka,
kuris buvo ir viso vakaro
pravedėjas, kun. P. Butkus,
A. Jablonskis ir mecenatas
P'.”. Nagys, linkėdamas poe
tu’ J. A. Jūragiui dar daug
ateities darbingų metų.
LIETUVIU SĄJUNGOS
SUSIRINKIMAS
Adelaidės Lietuvių Są
junga, žengdama į savo
veiklos 23-sius metus, yra
viena iš stipriausių ir pajė
giausių Adelaidės lietuvių
organizacijų, savo žinioje
turėdama ir Lietuvių Na
mus. kurie yra Adelaidės
lietuvių visas gyvenimo
centras. Susirinkime daly

vaujant virš 100 narių, ji
atidarė ir platų veiklos pra
nešimą padarė buvęs są
jungos
pirmininkas
P.
Bielskis, kontrolės komisi
jos aktą perskaičius M. Rudzenskui. Visas susirinki
mas praėjo labai darbingoje
ir draugiškoje nuotaikoje ir
sekantiems dviems metams
buvo išrinkta sekanti valdy
ba: P. Bielskis — pirm.,
inž. D. Dunda — I-sis vice
pirmininkas, V. Neverauskas — IT-sis vicepirm., V.
Marcinkevičius I-sis sekr,,
arch. E. Kalibatas — II-sis
sekr., č. Ostrauskas — I-sis
ižd., S. GušČia — II-sis ižd.,
V. Dauvalis — III-sis ižd. ir
J. Jaruševičius — turto glo
bėjas.

★

Svdnėjuje buvo atidary
tas Jaunimo Centras. Tai
yra visai atskiras namas,
esantis šalia Lietuvių Klu
bo. Visas namas buvo pa
ties jaunimo ir jų pagelbininkų pertvarkytas, naujai
išdažytas, turi tris didelius
kambarius, savą televiziją,
radiogramą ir kitus pato
gumus. šiuo Jaunimo Cent
ru naudojasi jaunimas Įvai
raus amžiaus, nes pagal

australų taisykles Į Lietu. vių Klubą, kuriame yra gė
rimų ir pokerių mašinų li
cenzijų leidimai jaunimas
gali naudotis tik nuo 18-kos
metų.

Prieš kuri laiką iš Romos
atvykęs vyresnio amžiaus
kun. J. Valadka buvo pa
skirtas lietuvių kapelionu
Geelonge. Paskutiniu metu
jis sunkiai susirgo ir vysku
pijos yra pasiųstas specia
liai priežiūrai į vienuolyną.
Šiuo metu Geelongo lietu
viai neturi savo nuolatinio
kunigo.

★

Nors Sydnėjaus lietuviai
š a c h m a tininkai lietuvių
sporto šventėse ir kituose
lietuvių parengimuose pra
dėjo dalyvauti jau daug
anksčiau, tačiau pirmą kar
tą Į australų pirmenybes
lietuvių komanda buvo už
registruota 1960 metais,
buvusio "Kovo” šachmatų
sekcijos vadovo V. Augustinavičiaus pastangomis. Pir
mąsias rungtynes žaidė ir
prieš australus laimėjo V.
Patašius, V. Koženiauskas,
I. Venclovas, V. Liūgą ir J.
Dambrauskas.
šiuo
metu Lietuvių Klubo šach
matininkams vadovauja dr.
I. Venclovas, kai visas tech
nikinis variklis ir nepailsta
mas organizatorius yra
Vincas Augustinav-ičius.

SIUNTINI - DOVANĄ Į LIETUVĄ IR
VISAS SOVIETU SĄJUNGOS DALIS
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS
FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVĖL AGENCY, Ino.
VYRIAUSIA (STAIGA

1776 Broadway, N. Y. 10019
Tel.: 581-6590; 581-7729
Siuntiniai, siunčiami peę mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA*.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui Įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir
kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.
MOŠŲ

DISIDENTŲ KELIAI
Jūratė Statkutė de Rosales

★

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

(Licensed by Vnešpoayltorg)

KAS BUVO - KIS YRA - KAS BUS?

SKYRIAI:

Miami Beach, Fla. 33139-1201 17 St. .................................................................... 305 673-8220
Allentown, Pa. —- 126 Tilghman Street ............................................... ........................ 435-1654
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street............................... -......... .......................... 342-4240
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonaid Avenue ..............
..................... ......... 633-0090
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ............... -...... -......................................... 895-0700
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue .............~........... ................................. 486-2818
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Street
925-2787
Chicago, III. 60609 — 1855 West 47 Street
376-6755
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenihvorth Avenue .........
...................................... 771-0696
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ............ ......... -...............
365-6780
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ............. ...................
365-6740
Hartford, 6, Conn. — 122-126 Hiilside Avenue ........ .........
.......................... .246-2348
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue .................................................... 385-6550
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue .................. ~.................................... -......... 674-1540
Nęw York 2, N. Y. — 324 E. 9 St........ .............................................................
475-7430
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue .....~................... ............................... 769-4507
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy....................... ••................. 602-942-8770
.Rahvvay, N J. — 47 East Milton Avenue ........................
:181-8800
Šilver Springs, 1002 Kennebec Avė.................................................................... 301-589-4464
South River, N.J. — 41 Whitehead Avenue .........................
257-6320
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ..........,..........................
475*9746
Woodhaven. Queens, N.Y. 11421 — 80-14 Jamdica Avė....... ..................................... 296-5250

Lakewood, N. J. 08701 — 234 Second St.............................................................. 363-0494
Herkimer, N. Y. — McKennan Rd..................................................................... 315-866-3939

"Genys margas, o svietas
dar margesnis” — pagalvo
jau, paskaičius! apie Pary
žiuje Įvykusi protesto susi
rinkimą Brežnevo vizito
proga. Antai, rašė Express,
Į vieną salę susirinko Amalrikas, Pliuše, Michail Stern,
Bukovskis, Natalia Grubanevskaja, poetas Galičas ir
rumunas dramaturgas Ionescu. Juos sukvietė ir pa
sveikino Prancūzijos kairių
jų popiežius Jean Paul
Sartre.
Taigi protesto metu sa
lėje spietėsi didelio Įvairu
mo disidentinė flora: kai
riųjų Įsitikinimų rusai disi
dentai, dešiniųjų Įsitikini
mų rumunas, tautinių Įsiti
kinimų ukrainietis, kainuo
jantieji prancūzai egzisten
cialistai, ir t.t. Jų visų ben
dras vardyklis buvo jų ne
apykanta Brežnevui — net
ne asmeniui, o diktatūrinės
sistemos simboliui. Gi bend
rą vardyklj atmetus, susi
rinkusių disidentų gilieji in
teresai tegali būti viens ki
tam antagoniški: kokia ga
li būti tolimesnė bendra kal
ba tarp ukrainiečio ir ruso,
arba tarp ruso ir rumuno?
Pačiam Brežnevui, sąvąime aišku, iš tokio egzilii su
sirinkimo nebuvo nei šilta,
nei šalta — jis tuo pat me
tu, tame pačiame Paryžiaus
mieste, ramiai siekė kon
krečių, grubios politikos
tikslų, kurių pagrindinis
buvo pasukti
sekančių
Prancūzijos rinkimų rezul
tatus Į kairę. Jei Brežnevas
savo tikslą atsieks, vienas
jo geriausių bendradarbių
bus buvęs tas pats Jean
Paul Sartre, per 30-tĮ metų
Įtikinėjęs prancūzus, kad
posūkyje Į kairę yra kiek
vieno prancūzo "egzistenci
nės sielos” išganymas ...

★

nerusiško "žmogaus teises
ir tautos laisvę” ginančio
disidento yra aiškiai daro
mas pačių KGB pareigūnų.
Būdingą pavyzdį sudaro
dviejų kameros draugų, Bukovskio ir Rodės likimai.
Rusas žmogaus teisių gy
nėjas Bukovskis yra laisvas
vakaruose, o latvis tautinės
laisvės gynėjas Gunars Ro
dė, nežiūrint stambių tarp
tautinių pastangų jį gelbė
ti, buvo atreportuotas kaipo
"dingęs be žinios” sovieti
nių gulagų labirinte.
Paties Bukovskio pastan
gos pagelbėti Rodei iki šiol
nedavė didelių vaisių, bet
būdinga yra tai, kad rusas
disidentas yra ir bus geres
nėje padėty negu pabaltie
ms disidentas, t. y. rusas
disidentas gali pabaltieČiui
disidentui būti pagalba ir
skydas.
Lieka tat klausimas: kiek
ir kokie disidentai gali bei
nori mums padėti? Ar pla
čioji rusų masė, net tų ru
sų, kurie yra nusistatę
prieš dabartinį komunistini
režimą, ar ta masė būtų
pasiruošusi mums padėti ?
Gal rusų tarpe tik kai ku
rie pavieniai intelektualai
mums bus artimi?
ŠĮ klausimą bandysiu iš
samiau pagvildenti sekan
čiame straipsnyje.
WORK OPPORTUNITIES FOR
THE RIGHT IND1VIDUALS
NOVU H1R1NG:

Journeymen
or Ist Class Skilled
TOOL & DIE
ALL AROUND
MACHINISTS
MACHINE REPAIRMEN
Mušt have job -s)>op cxperience.

APPLY CALL OR WRITE

PLAS/STEEL PRODUCTS
U. S. 6 W. WALKERTON. JND. 46574
(3 7-4-M

PIPING DRAFTSMAN
with 5 or more years
experience.
Reference furnished.
(404) 485-8526

Po šiurkščia šių faktų
ironija, visgi slypi vienas,
(37-3'7)
nepakeičiamas, gilus po
grindis: sovietų žiaurumai PHYSICIAN WANTED — FU1.LT1ME PHYSICIAN for modern 350
pamažu sujungia Į krūvį net
bed Infirmary and I.Ntended Care
Facility in growing Orange Coun
antagoniškiausias jėgas, o
ty, in Goshen, New York. Att.ractos jėgos spiečiasi, jungiasi,
tive salary with exccllent County
employee benefits (retirement plan
auga nešamos visiems bend
and hospitalization provided) New
ro -'žmogaus teisių” obalsio.
York Statė License necessary.
Mums, lietuviams, žmo Write to:
MICHAEL TEMCH1N, M. D.
gaus teisių gynybos princi
Medical Director
pas turi ypatingą vertę. Juk
Orange County Home and Infirmary
Box 59
logiškas "žmogaus teisių”
Goshen. New York 10924
(37-14)
principo vedinys yra tautos
teisė laisvai spręsti savo li
EXPERIENCED
kimą. Tautos laisvės sieki
me, mūsų interesai šiandien MACHINISTS WANTED
HIGHEST WAGES
sutampa su visų sovietų pa
JOB
SHOP 2nd & 3rd SHIFTS
vergtų tautų pagrindiniu
FULL OR PART TIME
troškimu. Tačiau ar mūsų
Ali fringes. vacations, hospitalization,
interesai taipogi sutampa 7 paid holidays, never a loyoff. Lota
su rusų disidentų troški of overtime available. Mušt be able
-to setup and run mills, lathes,
mais — čia jau yra žymiai grinders. New clean shon. Apply m
person or call MR. STRUNA at
painesnis klausimas.
216-663-5066
Įvairuojančiame disiden
ALLOY MACHINE
tų margume, skirtumas SUPERIOR
14500 South Industrini
tarp rusiško TIK "žmogaus
Maple Hts.. Ohio 44137
(34-JO.
teises" ginančio disidento ir
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DĖMESIO!
Dėl susidėjusių aplinkybių ALT S-gos Los Angeles skyriaus rengiamas banketas nu

keltas į š. M. SPALIO MĖN. 22 D.
ALT S-GOS LOS ANGELES SKYRIUS š. M. SPALIO MĖN. 22 D. 7:30 VAL. VAK. LIETUVIŲ
TAUTINIUOSE NAMUOSE RENGIA ALT S-GOS CENTRO VALDYBOS PRISTATYMĄ LOS ANGELES
LIETUVIŲ VISUOMENEI.

ĮSIGYJANT NUOSAVYBĘ

PIETVAKARIŲ
FLORIDOJE
MIELAI PATARNAUS

7:30 vai.

KOKTEILIAI

EDĄ BRAŽĖNIENĖ.

9:00 vai.

BANKETAS

Kreiptis:

Programoje : solistė J. ČEKANAUSKIENĖ ir pianistė R. APEIKYTĖ.

EDĄ BRAŽĖNAS,

Įėjimas — auka 15 doleriu asmeniui. Vietas rezervuoti pas J. Petronį tel. 664-0791 arba pas
J. Steikūną — 465-8401.

REA LTOK-ASSOCI ATE
Ben L. Cunlif, Jr., Realtor —
4839 Palm Beach Blvd.,
Ft. Myers, Fla. 33905
Tel. (813) 694-2168 Įstaigoje,
(813) 694-5779 namie.

Anksčiau atvykę svečiai bus sutikti su šampanu, po to kokteiliai. Vėliau — šilta vakarienė, gėrimai.
Svečius linksmins ir šokiams gros geras orkestras. VISA TAI TIK Už 15 DOL. ASMENIUI.

(36-40)

WANTED IMMEDIATELY

AUTOMATIC SCREW
MACHINE
OPERATOR EXPERIENCED ON

W. & S. AUTOMATICS
Mušt, read blue prints & tnake own
sėt up. Have own hand tools. Excellent hourly rates and fringes.

MACHINE SHOP
FOREMAN
Mušt have good vvorking knowledge
of job shop machinery and mainte
nance work: also SFM for carbide.
Excellent fringes and pav 2 weeks
vacation Ist year. Serui confidenti.il
resume to: J. BART,

UNION IRON W0RKS,
P. O. BOX 248.
WARRENSBURG. ILL. 62573
(37-39)

Call 216-531-9354
FOR

IMMF.DIATE INTERV1EW.

Plant located East Sicle.
(36-39)

FOREMAN
Experienced for Steel Pickling Operation. Excellent salary. benefits and
pension to the right person. Apply

FOREMAN
SECON'D SHIFT
Steel plate fabrication.

CI STOM FOOI) TANE S

STEEL PICKLING &
PROCESSING CORP.

8000 HALE STREET
ST. LOU1S, MO. 63147

3633 PARKINSON
DETROIT. MICH,

Call TOM BE1SHIK

314-385-6800

(32-38)

(H-1'H

PUIKIAUSIUS
KAILIUS

rasite tik pas vienintelį
lietuvį kailininką
Chicagoje

NORMANĄ
BURŠTEINA
C.

185 N. Wabash Avė.
Chicago, III. 60601
Antrame aukšte.
t
t

Telefonai:
\ krautuvės: (312) 263-5826
namu: (312) 677-8489

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

7%% — 6 metę su $1,000, minimum.
7>/2% — 4 metų su $1,000, minimum.
6 % % — 30 mėn. su $1,000, minimum.
6‘/2% — 1 metu su $1,000, minimum.
VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F.S.L.I.C

aint
ttiony
1447 So. 49th Court • C’cero, Illinois 60650
Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Ctaud W«L

I

Juožas G riba us kas, vedėjas

SOVIETINIO 'AUTOSERVISO’ BĖDOS
RIMAS DAIGŪNAS

Dažnas vakarietis turis
tas Sov. Sąjungoje ir ok.
Lietuvoje kartais pastebi iš
kabą: "Autoservisas”. Au
tentiškas angliškas hibri
das, neišverstas i rusu ar
lietuvių kalbas, sudaro ga
na apgaulingą Sovietijoje
praplitusio automobilizmo
povaizdi. Tikrovėje sovieti
nio "autoserviso” iškaba
reiškia tam tikrą naujos so
vietinės aristokratijos pra
mogavimą, ne buitini gyve
nimo palydovą, kaip tai yra
kapitalistiniuose užsieniuo
se.
Automobilis Sovietijoje
yra automobilio savininko
socialinio statuso Įrodymas
ir sugebėjimas "kombinuo
ti”. Stambūs biurokratai ir
sukti pareigūnai, kaip tai
syklė, skuba visais būdais
Įsigyti "volgas” ir 'žigu
lius”. Prabangūs "Gaz-14”,
kuriuose Įmontuota auto
matiška transmisija, šaldy
mo aparatūra ir stereo-radijas rezervuoti režimo bon
zoms. Taip automobilių
markės griežtai ribotomis
klasėmis "beklasę” sovieti
nę visuomenę. Amerikoje
neretai iš "continentalio”
išlipa fabriko darbininkas.
Sovietuose iš ”gaz-14” iš
lips tik stambiausias biuro
kratas. Bet ir pigūs auto
mobiliai, lyginant su ame
rikine kainų proporcija, kai
nuoja trigubai brangiau.
Pav. "zaporožec” kainuoja
(doleriais) 5140, "žiguli”,
itališkojo "fiat-124” kopija
kainuoja 7850 dol. Riboto
greičio skalė stebina užsie
nieti ir tai yra didelė kliū
tis tuos automobilius eks
portuoti. Pav. "žiguli” grei
čio riba yra 55 mylios per
valandą.
Labai komplikuota auto
mobilio pirkimo tvarka. Tai
Įvairių proforgų malonės
sistema. Mat, įsirašyti Į no
rinčių automobili pirkti są
rašą gali tiktai tas asmuo,
kuris pristato savo darbo
vietės proforgo pažymą: jis
esąs tinkamas kandidatas
automobiliui pirkti. Tokios
pažymos neturįs asmuo Į
automobilių, pirkimo sąrašą

NATIONWIDE
INSURANCE
Nationvvide is on you- side

• APDRAUDOS reikalais
neįrašomas. Kandidatas au
geria
usi us
pat a rna v i m us
tomobilį pirkti turi turėti
gausite
kreipdamiesi
i Z.
stiprią kantrybę. Tai ne
Ohelenj,
tel.
531-2211.
Amerika, kur kiekvienas,
kas susigalvoja automobili
pirkti, gali bematant nu
JOURNEYMAN
pirkti. Sovietuose reikia
TOLL & DIE MAKERS
laukti bent aštuoniolika mė
growing industry in Port Cusler
nesių, kol pirkėjas gaus pra Fast
Industrial Park is in need of journevman. TOOL & D1E MAKI.RS. Ex
nešimą ten ir ten tada ir perienced
in DIE BUILDIN’G preterred. Be able to sėt up work from
tada užsakytą prekę atsiim blue
prints & close tolerance.
vvorking atmosphere and
ti, būtinai sumokant visą Pleasant
liberal fringe benefits. -Apply:
kainą grynais. Vairuoti mo
KEIPER USA 1NC.
kosi labai retose vairavimo
5600 W. Dickman Rd.
mokyklose, Į kurias patekti
Battle Creek, Mich. 19015
nėra lengva. Į vairuotojo
An Edunl Opportunity Employer
(37-30)
kvotimus Įjungta dalis a utomechanikų žinių, nes "au
toserviso” Įmonės tokios re
AUTOMATIC SCREW
tos. kad visus automobilių
MACHINE OPERAT()RS
taisymus tenka atlikti ”au- Experienced men needcd to operate
or sėt up National Acints and
t o m e chanikiniu samizda- aivl
Brown and Sharp aulom.ttics. We
offer good hourly wages, paid ho.-,tu”, sakoma Maskvoj.
pitalization, pension. overtime ■■ I
emplovment.
Plėsdami automobilių ga s t eari vEI.YRIA
MFG. CORP.
145 NORTHRUP ST.
mybą sovietai sugebėjo
ELYR1A. OHIO 44035
216-779-6088
1970 metais išleisti 1,200,CLEVELAND, OHIO
216-365-4171
000 automobilių. Tai prily
(35-39)
go Anglijos automobilių ga
mybai. Dabartinėje "piatiIMERMAN INDUSTRIES
letkoje’’ jie numatė 1980
12165 MACK
DETROIT. MICH.
metais išleisti 2,100,000 au
NEED S
SURFAtCE GRINDER HANDS
tomobilių. šituo skaičiumi
T. D. GRINDER HANDS
sovietai susilygins su Jung
O. D. GRINDER HANDS
tinių Amerikos Valstybių
LATHE HANDS
Mušt have UAW Journcymen cards
automobilių gamyba, kuri
or papers of experier.ee. Over 50 hrs.
per week. Applv in person to Person buvo . .. 1922 metais. Tai
nei or RICHARD SCIIVVLGLER, Toolroom Superintendent.
(3 2-38)
reiškia, kad automobilių ga
myboje sovietai atsiliko nuo
JAV lygiai penkiasdešimt
IST CLASS
aštuoneriais metais!
MACHINISTS
Bet tenka galvoti, kad
With heavey grinding exper<ence, ori
1980 metais jie numatyto Cylindrical N Surface grinder. For
olose tolerance work.
automobilių kiekio nepaga Steady
work for qunlified men V
mins. "Piatiletkos” nenu fringe benefits.
APPLY IN PERSON
matė, kad automobilių pra
FOERST STAR
monėje didelę rolę turi ati
PLASTICS
tinkamų kelių rezervas, au
6 Stuart Road
Chelmsford. Mass. 01824
tomobilių remonto Įmonės,
617-256-8781
benzino stočių sistema ir at
(31-401
sarginių dalių parūpinimas.
Gaivališkas vaikymasis pa
DIE CAST
gamintų automobilių skai
DIE MAKER
čiaus privedė prie auto
Progressive
aluminum die casling
transporto chaoso. Nors tik plant, is looking
for class A die east
4 milijonai sovietinių pa die prakers. Mušt be able to construct
dies
wilh
minimum
valdinių turi nuosavus au complicated
amount of supervision. Excellent
tomobilius, "autoservisas” fringe benefits including deniai and
care. Fligh hourly rate plūs over
absoliučiai bejėgis paten eye
time. For more information eoniaet
DENNIS SABOL at
kinti remonto problemas.
Benzino stotys išdėstytos LESTER INDUSTRIES, INC.
25661 CANNON ROAD
taip toli viena nuo kitos,
BEDFORD HTS., OHIO 44146
kad pilno tanko neužtenką
216-232-4500
nuvažiuoti nuo stoties iki An Epual Opportunity Employer
(36-38)
stoties.
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OPPORTUNITY FOR
PROFESSIONAL HELP

VVANTEI)
EXPER1ENCED

Wanted Journeymen
OR

for progressive 56 bed acute care
IC.A.ll. accredited h<suitai> ie-ds

Chief Medical Technoloirist

lst Class Skilled

ALL AROUNl)
MACHINISTS

TURRET LATHE

FOR LATHES & BR1DGEPORTS-

86.50 4- per hour. Excellent
benefits. Shift work.

SĖT UP ANI> OPERATE

Mušt be able to sėt up wcil. irom
blue prints i* close toleruiice. Have
ovvn tools, Excellenl i ringe benerit
package. High hourly ruLe. Overtime.
olart immediateiy. Call

216-476-2050

Good all around mechanical ability.
Liberal benefits inciuding protu
sharing.

Registered Nurses —
General Duty

DAY SHIFT

Call or Apply

3-11 & Ii-7 Shift. C r od s’artmg
salary olus shift differential. ExcelJenl .fripve benefits. Apply call or
write to: ADM1NISTR ATOR

(201 696-5533
McCRAW-EDISON CO.

Franklin Parish Hospital
P. O. BOX 392
W1NNSBORO. LA. 71295
318-435-9411

434 W. 12 MII.E

(28-45)

MADISON HTS., MI. 48071

313-543-7510

V/ANTED

f i 4- 3B i

PIPEF1TTER
JOURNEYMAN

WANTED AT ONCE
EXPERIENCED IN PLATINO

NICKEL
COPPER
CADMIUM

UNITED STATĖS
STEEL CORP

Experienced minimum of 8 to 10
years in AC. DC mctors and controis.
Salary open. Terma negoliuble. Location: CENTRAL P1EDMONT. N. C.

APPLY CALL OR \VRITE FOR
APPO1N1 MENI

Call Plant Managei tor phone
Irstei view,

CENTRAL FURNACES
2650 Broadway
Cleveland, Ohio

313-921,3711, Bettveen 8:30-4 pm
MlCHIGAN CHROME &
CHEMICAL CO.

P1EDMONT ELECTRIC
MOTOR REPA1R1NG INC.

FORKLIFT MECHANICS

370 W. SALISBURY ST.
ASHEBORO, N. C. 27203
(919) 625-5210 DAY
(919) 672-1831 NIGHT

(34-38)

An Equal Opportunity Employer
(30-39)

Full-time positions. Mušt be quulified
to cornpletely rebuild vuiious typforklifts, Top pay for the righ persons.

MAINTENANCE
PERSON

(33-42)

COMB. FITTERAVELDERS

For Commercial Laundry

lst class people ONLY. Average 50
hours a week & $360 per week. Mušt
have proven ability and bockground.
APPLY

EXPERIENCED 1M F.LI.CTRICAL
AND PLUMBING
CALL

EVANS COOPERAGE

313-921-4129

(PART TIME)
Mušt be 21 or older and have
clear poliee record. To work two
8 hour shifts on the weekenti
and earn over $40. Transfer fee
paid, permanent shifts. weekly
pay, free applicant parking.
Contact

HUDSON SECURITY
SERVICE

92 Newark-Pompton Turnpike
Wayne, N. J. 07003

2233 Washington
St. Louis. Mo. 63103

621-3440
An Equal Opportunity Employer
(35-38j.

WANTED 1ST CLASS

FITTERWELDERS
EXPERIENCED ON STRUCTURAL WELD1NG FOR O1LED F1ELD
FABRICAT1ON. START $5.00 TO $6.00 AN HOUR. PLŪS BENEFITS.

Apply call or vvrite to:

TRI-STATE FABRICATORS, INC.
2101 S. BROADWAY
MOORE, OKL. 73106
405-799-3361
An Equal Opportunity Employer

,
(36-45)

OPPORTUNITY FOR

REGISTERED NURSES
Small modern hospital in Southern
lllinois has immediate openings for

NURSE ANESTHETIST
HEMO DIALYSIS
SUPERVISOR
REGISTERED NURSES
for 3-11 & 11-7
in O. B, & I. C. U.

1255 PETERS ROAD
HARVEY. LA
Equal Opportunity Employer
(31-40)

MR. ZEMMOL

Equal Opportunity Employer
( >0-39)

SECURITY
GUARDS

POWER SYSTEMS DIVISION

An Equal Opportunity Employer
(37 39)

ELECTRIC MOTOR
SHOP FOREMAN

ELECTRO-PLATERS

Fullv qualified journeyman. high
hourly rate, many fringe benefits.
Apply in person.

SĖT UP AND PRODUCTION'

seeking a dynamic individual ’<> beari
'aboratorv. Salarv i.niiiiiit-isurate
with experience ability.
Also

FACET FILTER

(35-3«i •*

SCREVV MACHINE
OPERATOR

ELECTRICIAN
REIKALINGAS SIUVĖJAS
ELEKTRINE MAŠINA

Fully gualified journeyman to inspect.
repair. install and wire AG and DC
.pparalus, devices and' circnits of
any voltage for plant maintenance.
Iligh hourly rate, rotating shllts and
many fringe benefits. Apply in person.

Prityręs. Aukštas valandinis atly
ginimas ir akordinis dalbas. Apmo
kami šv'-'.ntadieniai ir atostogos. prie
du daug visokių privilegijų. Malonios
darbo sąlygos.

Good starting salary differential for
evening 8c night shift. Liberal personnei policies 8< fringe. benefits.
Apply call or vvrite to:
VIHG1N1A McALEXANDER

U. S. STEEL CORP.

W0RK WEAR CORP.

CENTRAL FURNACES
2650 Broadway
Cleveland, Ohio

1768 E. 25 ST.. CLEVELAND. OHKJ
(i pietus nuo Payne Avė.)

JEFFERSON MEMORIAI.
HOSPITAL

An Equal Apportunity Employer
(35-41)

909 SHAWNEE
MT. VERNON. ILL. 62864
618-242-3400
.(35-41)

Mažeika E/Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

An Equal Opportunity Employer
(30-39)

ASSEMBLERS

MACHINIST

LEADJNG CONSUMER PRODUCTS CO. HAS IMMED. OPENINGS FOR:

Assemblers:
Light Factory Work

(JOURNEYMAN)
Layoul. setup and operatė machine
tools, perform miscellanecūs work as
required for plant maintenance work
or conslruclion. High hourly rate, rotation shift and many fringe benefits.

UNITED STATĖS STEEL

EXP./NON EXP. W1LL TRA1N. JOBS INCLUDE SOLDER1NG, TĘST1NG, AUTOMATIC AIR SCREW DR1VER. INTERMED1ATE ASSEMBLY
OPERAT1ONS & PACKERS. PLEASANT WORKING CONDIT1ONS, AIR
CONDITIONED FACTORY. FULL COMPANY BENEFITS. PROF1T
SHAR1NG PLAN, PAID HOLIDAYS, SICK LEAVE, FREE L.MPLOYEE
INSURANCE, BONUS PROGRAM HOUSEWIVES WELCOME TO AP
PLY. SATURDAY MORN1NC. INTERV1EWS POSS1BLE. PLEASE AP
L Y iN PERSON TO

CENTRAL FURNACES
2650 Broadway
Cleveland, Ohio

CON AIR CORPORATION
11 Executive Avė.
(Off Woodbridge Avė.)

Edison, N. J. 08817

An Eouai Apportunity Employer

t'35-37)

ATTENTION
Experienced operators reųuired for

TURRET LATHES
LATHES
BRIDGEPORT MILL
SURFACE GRINDERS
CYLINDRICAL
GRINDERS
MACHINE TRAINEES
(SOME EXPOSURE TO MACHINE TOOL
OPERATORS HELPFUL)

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

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

ALSO

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

DRAFTSMEN

MARTINS ir GUNARS KAULINS

OR

Lakewood, Ohio

ENGINEERING STUDENTS DESIRING
DAY OR NIGHT SHIFT DRAFTING POSITIONS.

DELLA E. JAKUBS & SON

MANTENANCE MEN

LAIDOJIMO IŠTAIGA

(General Machine Tool and / or Heat Treat Eųuipment Repair Experience).

We are a nationally known manufacturer of machine tool accessories. Offering excellent
vorking conditions and fringe benefit programs.

936 East I85th St.
Cleveland, Ohio
Tel. 531-7770
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR VRA DIDELĖ
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Apply in person: Personnel Dept.

N. A. WOODWORTH COMPANY
1300 E. NINE MILE
FERNDALE, MlCHIGAN 48220

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

An Equal Opportunity Employer
(34-371 .
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DIRVA
KELIONĖ Į LAS VEDAS

CLEVELANDE IR
APYLINKĖSE
LEISKITE VAIKUS Į
LITUANISTINĘ
MOKYKLĄ

Lietuvių Klubas rengia
ilgo savaitgalio (4 dienų ir
3 naktų) kelionę į Las Vegas. Išvažiuojam lapkričio
17,1977. Grįžtam 20-to. Ap
sistojam Flamingo Hilton
ar Holiday Inn on the Strip.
Kaina $249.00 (kelionė ir
viešbutis). Už kiekvieną 20
važiuojančių asmenų, vie
nam u ž s i r egi st ra v u šia m
bus grąžinami visi pinigai.
Laimingas keliauninkas bus
ištrauktas loterijos būdu.
Registracija užsidaro spa
lio 14-tą. Dėl detalių kreip
kitės į A. širvaitį ar įremi
Kijauskienę, tel. 531-2131.

Nereikia aiškinti, kad li
tuanistinė mokykla ir jau
nimo organizacijos yra di
džiausi lietuviškumo išlai
kymo ramsčiai. Tačiau ten
ka apgailestauti kad atsi
randa tautiečių, kurie kar
• Kortų popietė įvyks šį
tais, be .pateisinamų prie
sekmadienį,
spalio 9 d., 2
žasčių ,neleidžia vaikų Į lie
tuvišką mokyklą. Tas ne vai. po pietų DMNP parapi
duoda jiems jokios garbės. jos kavinėje. Kviečiami vi
Todėl prašome paraginti si atsilankyti ir smagiai
savo draugus ir pažįstamus, praleisti keletą valandų.
kurie turi mokyklinio am
KULTŪRINĖS
žiaus vaikų, kad jie nedels
VAKARONĖS
dami Įregistruotų savo vai
kus į lituanistinę mokyklą.
Kiekvieno mėnesio antrą
Clevelande be 12 pagrindi penktadienį LB apylinkės
nių klasių, veikia dar vaikų valdybos ruošiama vakaro
darželis ir angliškai kalban nė įvyks spalio 14 d., 7:30
tiems klasė. Tad negalima vai. vak. Dievo Motinos
pasiaiškinti, kad vaikas yra
ar per mažas, ar lietuviškai
silpnai kalba.
Dėl registracijos ir infor
Jums ir Jūsų Šeimai
macijų kreiptis Į mokyklos
direktorę Vidą Augulytę tel.
481-0653, arba šeštadieniais
prieš pamokas mokyklos pa
talpose Dievo Motinos Nuo
latinės Pagalbos parapijoje.
(bg)
KLEVŲ ALĖJA
CLEVELANDE

DRAUDIMAS

Žalgirio šaulių kuopa pa
kvietė Hamiltono teatrą
”Aukuras”, kuris š. m. spa
lio 15 d., 7 vai. vakaro,
D.M.N.P. parapijos salėje
suvaidins A. Norimo dviejų
veiksmų komediją ”Klevų
alėja”. Režisuoja A. Dau
guviety tė-Kudabienė.
Dėl bilietų kreiptis į:
Nainį tel. 481-8472 ar Karsoką — 531-9131. Pensinin
kams ir moksleiviams pusė
kainos.
A Cycle of Piano Composltions by

cFtedėfic (įtūpiu
presented in six teeitais by
budrius typieviciuį

Pirmasis rečitalis Įvyks šį
penktadieni, spalio 7 d. 8:30
vai. vak. Clevelando Meno Mu
ziejuje.

"KŪLGRINDOS’’
BELAUKIANT
Ingrida Bublienė, apyl.
valdybos paprašyta, mielai
sutiko ateiti į talką, organi

zuojant spektaklio rėmėjus.
Valdyba neabejoja, kad ir
kitos Clavelando ponios pri
sidės prie jos darbo. Prisi
mintina, kad ”Kūlgrinda”
bus stipriausias Clevelando
užsiangažavimas po Chicagos operos gastrolių su
"Faustu” prieš beveik 20
metų. Bet dideli užsimoji
mai mūsų apylinkės tautie
čių niekada negąsdino ir jie
niekada rengėjų vienų ne
paliko.
"Kūlgrindą” matysime
lapkričio 12 d.
Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

• Dirvą galima gaut i nu
sipirkti antradieniais vaka
re? Baltic ir Patria krautuvėse East 185 St.

• Lietuvių grožio salionas
STLVER SHEAR — Halę
Fashįon, 687 East 185 St.,
Clevelahd, Ohio 44119. tel.:
486-4240.

MOKAME AUKŠČIAUSIA

NUOŠIMTĮ
KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

28801 Lake Shore Boulevard
Willowick, Ohio 44094

Off. 943-1202 Res. 731-1078

• Patria prekybos na
muose 794 E. 185 St. Cleve
lande, galima įsigyti nau
jų maisto produktų bei dovaninių reikmenų. Turime
naujų knygų, plokštelių, lie
tuviškų sveikinimo kortelių
ir eilę kitų prekių. Prašome
atsilankyti.

Išnuomojamas kambarys,
Naujos parapijos rajone, su
baldais. Galima naudotis
visu butu ir virtuve. Telef.
486-1336.
(37-38)

3 miegamųjų, dvigubas
garažas, sklypas 75x110,
vaismedžiai. East 185 St.
apylinkėje. 38,000. Parduo
da pats savininkas. Telef.
481-0286 ar 531-2598.

co-sponsored by

Nuolatinės Pagalbos para
pijos mažojoje salėje. Kal
bės mokyt. Vida Augulytė
diskutine tema: "Kodėl kai
kam Lietuva tolimesnė už
mėnulį.”
Lapkričio 11 d. vakaronė
je dr. Jolita Kavaliūnaitė
aptars Ed. Cinzo romaną
"Brolio Mykolo gatvė”.
Gruodžio 9 d. kalbės dr.
Juozas Jakštas tema: "Al
girdas tarp rusų ir totorių.”

A-

PARDUODAMAS NAMAS

CLEVELAND STATĖ UNIVERSITY
and
THE CLEVELAND MUSIC SCHOOL SETTLEMENT

Inž. R. Kudukis spalio 1 d. įteikia Clevelando lietuvių klubo metinę visuomeninę ir k !tūrinę premiją 1000 dol. žurnalistui Vaciui Rociūnui. Dešinėje adv. A. Širvaitis.
J. Garlos nuoir.

HOUSEKEEPER permanent, full time, live in or
own transportation. Recent
references reąuired. Other
help employed. Flexible
vacation and generouš salary. Mušt likę children.
Gatės Mills area. Call:
423-3146, after 6:00 p. m,.
(36-33)

UŽ SANTAUPŲ<- PAŽYMĖJIMUS
()/ įnešus $1.000
U/2/0 12 mėnesių

įnešus $1.000
48 mėnesiams

ine^us 81,000
30 mėnesių
įnešus $1,000
72 mėnesiams

Pagal federalinės valdžios Įsaką už santaupas, išimtas iš pažymė
jimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienų,
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5%G).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BODAS
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ
Už įnašus mokame

Įdedi kiek nori, išimi kada nori.
Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas
du kartus metuose.
SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000.
MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS
PASKOLAS NAMU PIRKIMUI.

/uperior Avinas
band loan association *

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE

6712 Superior Avė.
431-2497

798 East 185th Street
481-8552
13515 Euclid Avė.
681-8100
32800 Cenfer Ridge Road
779-5915

FSLIC
14406 Cedar Avė.
381-4280

DIRVA
LIETUVIŲ FONDO.
VAKARIENĖ-POBūVlS

Lietuvių Fondas, Į savo
narių eiles sutelkęs per
4000 narių, gausiai parėmęs
švietimo, kultūros ir lietu
vybės išlaikymo reikalus,
stengiasi Į savo eiles įtrauk
ti kiekvieną lietuvį. Glau
desniam narių pabendravi
mui ir artimesniam susipa
žinimui, Lietuvių Fondas
kiekvienais metais rengia
vakarienes su geromis pro-

SoL B. Dapšienė
L. Kanto nuotr.

gramomis. Garbės svečiais
tose vakarienėse būna visi
naujai įstojusieji nariai ir
jau esamieji, savo įnašus
padidinę bent 100 dolerių.
Lietuvių Fondo valdyba
kviečia visus lietuvius, gynančius Chicagoje ar jos
apylinkėse, o taip pat ir to
liau, stoti nariais ir daly
vauti rengiamoje metinėje
vakarienėje - pokylyje lap
kričio 5 d.
Vakarienės metu pro
gramą atliks iš tolimosios
Kalifornijos, žinoma solis
tė Birutė Dabšienė. Solistė
Dabšienė gerai pažįstama
ne tik Los Angeles lietu
viams, kur yra nuolatinė
daugelio renginių talkinin
kė ir rėmėja, bet taip pat ir
daugeliui lietuviškų koloni
jų visoje Amerikoje. Su sa
vo koncertais lankėsi Washingtone, Bostone, Chica
goje ir Kanados miestuose.
Visur buvo šiltai sutikta ir
priimta. Ji yra nuolatinė so
listė Los Angeles lietuvių
choro, vadovaujamo muziko
Br. Budriūno.
Solistė B. Dabšienė savo
balsą lavino pas lietuvius ir
amerikiečių muzikus: prof.

Rugsėjo 28 d. Kalvarijos kapinėse, Clevelande, buvo palaidota Sofija Bartkūnienė šalia
a. a. savo vyro maj. B. Bartkūno. Bažnyčioje ir kapinėse religines apeigas atliko kun. G. Kijauskas, S J. Laidotuvėse dalyvavo atskridę iš Los Angeles duktė Aldona ir žentas Vincas Juodvalkiai, iš Toronto anūkė Aldona, Clevelande gyvenąs anūkas Vytautas, iš Chicagos sesuo
Viktorija Musteikienė su dukra Jolanta Mikūniene ir anūke, bei kiti artimieji.
J. Garlos nuotr.

Sabaliauską, muziką Bro
nių Budriūną ir prof. Imaculate Tries. Solistei akom
panuos muzikas Aloyzas
Jurgutis.
Vakarienės metu, be kon
certinės programos, nebus
jokių kalbų, šokiams gros
žinomas neolituanų orkes
tras.
Šiame Lietuvių Fondo
metinio vajaus pokylyje,
kviečiami dalyvauti visi lie
tuviai ir paremti vadovybės
pastangas. .
Pokylio ruošai vadovau
ja Marija Remienė, o talki
ninkauja: M. Marcinkienė,
M. Ambrozaitienė, K. Leonaitienė, Iz. Stončienė, Pr.
Norvilas, Pr. Mažrimas, V.
Momkus. Ruošiama vertin
ga loterija.
Pokyliui rengti komisija
informuoja, kad vakarienė
nebus sausa, bet kiekvienas
stalas gaus ir po porą bonkų skanaus vyno.
Tad visi stokime į Lietu
vių Fondo narius ir didin
kime savo turimus įnašus
bent 100 dol. ir tapkime šio
pokylio garbės svečiais.
Pokylis įvyks š. m. lap
kričio 5 d. 7 vai. vak. Jau
nimo Centro didžiojoje sa
lėje, Chicagoje. Pakvietimai
gaunami Lietuvių Fondo
būstinėje (2422 W. Marųuette Road) ir pas komi
teto narius.
A. Juodvalkis

PIRMOJI TAUTINĖ
TEMA DAILĖS PARODA

A. A.

KONSTANCIJAI BENDORIENEI
mirus, jos vyrui kariui VIKTORUI BENDORIUI gilią užuojautą reiškia

Danutė Venclauskaitė

Lietuvių rašytinė istorija
siektų gilesnę senovę už
daugelio didžiųjų tautų, jei
būtų buvęs savas raštas ir
savi istorikai. Senovės
v lietuvių didybė ir jų žygiai
taip pat būtų pasauliui la
biau žinomi, jei kas savųjų
būtų sugebėjęs juos atžy
mėti meno kūriniais, kurie
išlieka daug ilgiau už žmo
nes.
Bet jau praėjo tie laikai,
kai Lietuva turėjo pasi
kliauti svetimais istorikais
ir dailininkais. Prisikėlusi
Lietuva išaugino gausų bū
rį sąmoningų ir pajėgių as
menybių visoms gyvenimo
sritims. Išaugo ir gausi dai

lininkų šeima. Deja, atsi skyrė pinigines premijas.
bastęs okupantas jau pir Dailininkų pritarimas buvo
momis dienomis surinko vi pakankamai gausus ir jury
sus pajėgesnius dailininkus komisija atrinko 33 kūri
ir juos uždaręs privertė nius, kuriuos visuomenė ga
dirbti, kol sienos, tvoros ir lės pamatyti spalio 7 d.
kryžkelės buvo nukabinėtos Čiurlionio Galerijos patal
Stalinais, molotovais ir ki pose, 4038 Archer Ave.nue,
tais „darbo žmonių globė Chicago, lllinois atidaromo
jais”. Okupacija ir dabar je parodoje. Ta pati komi
prievartauja tėvynės dailiu- sija premijuos geriausius
kūrinius, šalia jau žinomų
ką.
dailininkų
bus ir naujų vei
Laisvasis išeivijos daili
ninkas, dažnai, apleisdamas dų. Bus išstatyta tapybos,
savo pareigą tautai kuria medžio, grafikos ir net ke
ko žmonės pageidauja. Čiur ramikos darbų.
Jury komisija sudaryta
lionio Galerijos, Ine. vado
iš
šių dailininkų: pirm. M.
vybė, norėdama paskatinti
Šileikis,
prof. Adomas Var
dailės kūrybą, kurioje dau
nas,
Janis
Strods, Juozas
giau atspindėtų tautos gy
Mielulis
ir
Povilas
Kaupas.
venimas, ryžosi organizuoti
D.
Adomaitis
parodą tautine tema ir pa
A. A.

SOFIJAI BARTKŪNIENEI
mirus, giliausią užuojautą reiškiame dukrai
ALDONAI JUODVALKIENEI su šeima, se

seriai VIKTORIJAI MUSTEIKIENEI, krikštadukrai JOLANTAI MIKŪNIENEI su šeima

ir anūkams bei jų šeimoms

Ona ir Danys
Mekišius
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