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KANADOS LB
25 METAI
P. LELIS

1952 metais rugpiūčio
30-31 d. Montrealyje įvyko
Kanados Lietuvių Bendruo
menės steigiamasis susirin
kimas, kuriame buvo išrink
ta pirmoji KLB Krašto Val
dyba pirmininkaujama J.
Matulionio. Nuo to laiko
KLB augo, stiprėjo ir ap
jungė visus Kanados lietu
vius Į vieną bendrą organi
zaciją. Prieš tai veikusios
grupinės organizacijos: Ka
nados Lietuvių Taryba —
kairiosios srovės ir Kana
dos Lietuvių Sąjunga — de
šiniosios srovės greitai lik
vidavosi.
Dabartinė Krašto Valdy
ba pirmininkaujama J. R.
Simanavičiaus š. m. spalio
29-30 dieną suruošė KLB 25
metų sukakties iškilmingą
paminėjimą, kuriame daly
vavo žymūs svečiai iš Ame
rikos būtent: PLB pirm,
inž. B. Nainys, JAV LB Ta
rybos pirm. inž. R. Kudukis su žmona, Vliko vice
pirm. J. Valaitis, Alto pirm,
dr. K. Bobelis, kun. A. Sta
sys ir Clevelando Alto sk.
pirm. A. Rukšėnas.
Krašto Tarybos suvažia
vimas Įvyko šeštadienį, spa
lio 29 d. New Port Towers
salėje (lietuvių) — Toronto
priemiesty Mississauga, nes
Toronto mieste visos lietu
vių salės šeštadieniais visad
užimtos iš anksto. Tame
Tarybos suvažiavime, apart
įvairių svarstymų ir nuta
rimų buvo išrinkta nauja
Krašto Valdyba, kuri pasi
skirstė pareigomis sekan
čiai: pirmininku J. R. Si
manavičius, vicepirm. L.
Skripkutė, sekr. T. Stanulis, ižd. P. šturmas, visuo
menės ir politikos reik. adv.
Kuraitė, švietimo reik. V.
Stanevičienė, šalpos reik. V.
Sakas, sporto reik. L. Baziliauskas, kultūriniams reik.
Chainauskas ir KL Jauni
mo sąjungos atstovas P.
Kuras. Iš jų septyni torontiečiai, trys iš Hamiltono ir
vienas iš Londono, bet svar
besnis faktas yra kad iš tų
dešimties narių, keturi jau
nosios kartos atstovai. Tai
geras ženklas, nes tikimasi,
kad jaunoji karta su laiku
perims KLB vadovavimą.
Sekmadienį vakare Lietu
vių Namų Mindaugo salėje
įvyko sukaktuvinis' banke^tas su koncertu, kuriame
dalyvavo apie 150 svečių, jų
tarpe Tarybos nariai, Apy
linkių pirmininkai ir kiti
veikėjai suvažiavę iš tolimų
apylinkių kaip Montrealio,
Winipego ir kitų.

Vytauto Igno medžio raižinys ”Lithuania” (1968).

Balių trumpu žodžiu ati
darė pirm. J. Simanavičius.
N e p a mainoma pranešėja
Šernaitė-Meikljohn pakvie
tė Prisikėlimo parapijos
kleboną kun. A. Simanavi
čių invokacijai, c po to, inž.
R. Kudukį — paskaitai.
Pagrindinė paskaitininko
mintis buvo Lietuvių Bend
ruomenės vaidmuo išeivijai
ir jo įtaka okupuotos Lie
tuvos lietuviams, su kuriais
neturime galimybės kitaip
bendrauti kaip tik per dva
sinius ryšius, kuriuos už
mezgė R. Kalanta, S. Ku
dirka, Katalikų Bažnyčios
kronika. Palaikymui bet ko
kių ryšių su pavergta tau
ta, turim vengti bet kokių
kontaktų su oficialiais oku(Nukelta į 6 psl.)

UŽ KREMLIAUS MŪRU
Kaip ir visur kitur randamos partijos...
Bolševikų revoliucijos 60
metų sukakties proga vie
šumai trumpam laikui pasi
rodė Kremliaus valdovų vi
dujinė struktūra. Nėra abe
jonės, kas yra jų tarpe pir
masis. Tai Leonidas Iličius
Brežnevas. Jo paveikslai do
minavo ant Maskvos ir kitų
sovietų miestų sienų. Jis,
tarp kitko, buvo rodomas
įvairiose pozose, tuo tarpu
kiti politbiuro nariai turėjo
pasitenkinti tik savo veidų
nuotraukom. Brežnevo ran
gą kolegų tarpe išdavė ir jo
pavardės linksniavimas vi-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
som galimom progom. Spa
lio 5 d. Pravdos aštuoniuose puslapiuose jo pavardę
galima buvo suskaityti net
87 kartus. Bet ar Brežnevas
iš tikro yra absoliutus val
dovas? Iki šiol tokiu jis dar
nebuvo laikomas.
Kai 1964 m. spalio mėn.
buvo nuverstas Chruščio
vas, Brežnevas iškilo i par
tijos viršūnę kaip kompro
miso tarp įvairių grupių
kandidatas. Be grupių, par
tijų ar klikų juk negali ap

New Yorke veikiančių lietuvi!} moterų organizacijų jungtinis komitetas surengė 70 metų
sukakties nuo pirmojo lietuvių moterų suvažiavimo ir Marijos Pečkauskaitės-Satrijos Raganos
100 metų gimimo minėjimą. Nuotraukoje progi amos atlikėjos. Iš kairės: Vida Lušytė-Penikienė,
dail. dr. Marija Žukauskienė, Marija Lūšlenė, Malvina Klevečkienė, dr. Aldona Slepetytė-Janačienė, Elena Mickeliūnienė, Irena Banaitienė Antroje eilėje: aktorius Tadas Alinskas, Salė
Nasvytytė-Valiukienė, Irena Sandanavičiūtė- - Merlino.
L. Tamošaičio nuotr

sieiti nė vienas kolektyvas.
Tai žinome ir iš savo patyri
mo Lietuvoje ir išeivijoje.
Kad niekas neįsigalėtų,
tada centrinio komiteto ple
numas nutarė valdžią lai
kyti padalinta tarp partijos
sekretariato, ministeriii ta
rybos ir Aukščiausio Sovie
to. Brežnevas su jam ištiki
mu Kirilenko ir sekančiais
metais į sekretoriatą išrink
tu Ivanu Kapitonovu tvarkė
partijos, įskaitant ir kadrų,
kultūros, ideologijos bei vi
daus saugumo sritis. Jis pra
dėjo burti savo šalininkus
visose srityse — tas sambū
ris gavo Dniepropetrovsko
grupės vardą. Vienos gru
pės susidarymas paskatino
atsirasti kitas dvi. Viena iš
jų Leningrado, kuriai pri
klauso vyr. partijos ideolo
gas Suslovas ir min. pirm.
Kosyginas bei dabartinis
Brežnevo, kaip prezidento
pirmasis p a v a d u o tojas,
Kuznecovas. Grupė turėjo
svarbų balsą valstybės apa
rate. Trečia grupė vadina
ma gudų (baltarusių) var
du. Jos vadais buvo Mazurovas ir šelepinas. Paskuti
niajam politbiūre priklausė
viso saugumo reikalai, nors
pačią svarbiausią tos srities
instituciją — KGB — tvar
kė Brežnevo asmeniškas
draugas, nors ir ne Dniepropetrosko grupės dalyvis,
Andropovas. (Jis laikomas
gudų grupės dalyviu).
Šelepinas, be to, buvo jau
niausias politbiuro narys,
(Nukelta į 2 psl.)
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SfiVfilTinĖ POLITIU^^
BELGRADO KONFERENCIJOJE MAŽESNĖS VALSTY
BĖS LAIKOSI DRĄSIAU Už DIDŽIĄSIAS. — VORONCOVO BLEFAS. — ORLOVO LIKIMAS. — KĄ MANO
AMERIKOS EKSPERTAI APIE SOVIETUOS ATEITĮ?

FRANKFURTER RUNDSCHAU atspausdino perei
tą savaitę karikatūrą, ku
rioje Belgrado konferenci
jos durys yra per siauros
amerikiečių diplomatui su
žmonių teisių ryšiuliu ant
nugaros. Iš tikro atrodo,
kad amerikiečių delegacija,
nepaisant kai kurių politikų
narių kalbų ir pažadų Washingtone, net nebandė
įnešti to ryšulio į konferen
cijos salę. Sovietų delegatui
Voroncovui pagrasinus, kad
per griežta kritika gali pri
vesti prie konferenciios nu
traukimo, JAV delegatas
Arthuras Goldbergas pasi
skubino paaiškinti, kad nors
Sovietu Sąjungoje, Čekoslo
vakijoje ir Lenkijoje žmo
nių teisės susidūrė su pro
blemom, tačiau ten esą pa
daryta ir pažangos! Su di
deliu pasitenkinimu Voroncovas pagal Reuterio agen
tūros pranešimą iš konfe-'
rencijos dalyvių, sutiko
Goldbergo prisipaži n i m ą,
kad ir Amerikoje kai kurie
žmonių teisių aspektai susi
duria su sunkumais. Daug
drąsiau laikėsi Olandijos at
stovas Joop van der Valk,
kuris konkrečiai išvardino
nesiskaitymo su žmonių tei
sėmis atsitikimus Rytų Eu
ropoje. Į tai Voroncovas
taip atsakė: "Kodėl Olan
dijos delegatas nori šnekė
ti apie niekus, kodėl jis ne
nori padiskutuoti rimtes
nius dalykus kaip politini
atlydį, taiką ir saugumą?
Juk taip Maskvoje kalbėjo
ir pats Brežnevas!" Čeko
slovakijos delegatas Richard Dvorak aiškinosi ne
galįs atsakyti į konkrečius
kaltinimus, nes esąs ... per
daug susijaudinęs, tuo tar
pu Lenkijos delegatas ragi
no susilaikyti nuo šaltojo
karo retorikos, nes niekas
neturįs visiško monopolio į
tiesą ir išmintį.

spauda rašė londoniškis
THE ECONOMIST:
"Ketvirtadienį, lapkričio
10 d. profesorius Yuri Orlov
bus išlaikytas Maskvos Lefortovo kalėjimo lygiai devynius mėnesius be teismo
ir niekieno neaplankytas,
išskyrus KGB pareigūnų ir
kalėjimo sargų. Pagal Rusi
jos Tarybines Respublikos
baudžiamąją teisę, areštuo
tas žmogus turi teisiamas
ne vėliau kaip 9 mėn. pra
ėjus arba paleistas, nebent
respublikos Aukščiausioji
Taryba leistų jį toliau lai
kyti areštuota. Nei pirmas
nei antras dalykas dar ne
atsitiko, ir kiek pasaulis ži
no, nei trečiasis.”

"Mr. Orlov buvo areštuo
tas vasario mėn. už tai, kad
jis buvo mažos sovietų pi
liečių grupelės vadas, kuri
norėjo patirti ar Sovietų Są
junga laikosi savo pačios
pažadų, duotų Helsinkio
konferencijoje 1975 m.
Griežtai laikydamasi sovie
tų teisės nuostatų, ir prane
šusi sovietų įstaigom, ką ji
daro, grupė paruošė keletą
p r a n ešimų, konstatuojan
čių, kad sovietai savo pa
žadų nesilaiko ... Tokiu bū
du toji grupė atliko tą patį
darbą, kam yra sušaukta
dabartinė Belgrado konfe
rencija!"
"Tas Belgrado susirinki
mas tyliai šliaužia nuo
spalio 4 d., kai kuriems Va
karų delegatams — ypač
amerikiečių ir prancūzų —
kritikuojant komunistų veiklą bendrai nuo 1975 m., bet
taktiškai nutylint specifines
bylas ir konkrečius vardus.
Tą išsisukinėjančią taktiką
reikėtų nutraukti ketvirta
dienį (lapkričio 10). Prie
žastis kodėl Orlovas ir kele
tas kitų buvo suimti, buvo
noras juos sulaikyti nuo tos
veiklos, kuri yra leidžiama
ir sovietų teisės ir Helsin
kio akto. Jei jie dar laikomi
kalėjime ar jiems bus iškel
ta byla už ’sovietų apšmei
žimą’, Blegrado konferenci
ja turėtų būti nutraukta iki
sovietų delegatas paaiškin
tų, kodėl jo vyriausybė ne
silaiko Helsinkio principų."

Hamburgo DIE WELT
tai taip komentavo:
"Sovietų priekaištai yra
dalis pokerio lošimo ant
Belgrado derybų stalo. Ne
atrodo, kad jie dėl žmonių
teisių norėtų išardyti kon
ferenciją. Taip pasielgę jie
negerai atrodytų pasaulio
★
opinijos veidrodyje. Be to,
Sovietijos 60 metų su
jie nori išlaikyti savo ran kakties
proga
NEWSkoje instrumentą, kuri WEEK apklausinėjo keletą
jiems davė Helsinkio aktas, kremlinlogistų. Jų tarpe
nepaisant to, kad dabar Pennsylvanijos universiteto
jiems nuo jo pučia vėjas į prof. Vernon Aspaturian,
veidą. Jie tik tada iš Bel • Britanijos Glascow univer
grado konferencijos pasi siteto prof. Alec Nove, Har
trauktų, jei negalėtų susi vardo prof. Richard Pipes,
tvarkyti su augančiu disi Geortown prof. Dimitri
dentų judėjimu. Todėl jie Simes, paryžiškio Le Monde
tik gąsdina Vakarus, kurie Washingtono koresponden
irgi nėra suinteresuoti Bel tą Michel Tatu ir Kissingegrado konferencijos nutrau rio buv. sovietų reikalų pa
kimu."
tarėją, dabar John HopGriežčiau negu vokiečių kins universiteto mokslinin

ką Helmut Sonnenfeldą. Į
klausimą — kaip ilgai Mas
kva gali užgniaužti disiden
tų ir tautinių mažumų są
jūdžius — atsakė:
PIPES: Nepasitenkini
mas pasireiškia dvejopai.
Viena forma reprezentuoja
mažą būrelį intelektualų,
kurie drąsiai priešinasi re
žimui. Juos galima nutildinti.
Nesutikimas (dissent)
tačiau pasireiškia ir nepasi
tenkinimu kai kuriais esa
mos padėties reiškiniais.
Valstiečiai nori žemės, dar
bininkai tikrų unijų, mažu
mos autonomijos ar nepri
klausomybės. Tas nesutiki
mas, kad ir tylus, yra nesu
naikinamas.
TATU: Jei, kaip aš ti
kiuos, karinių ir adminis
tracijos ekspertų kombina
cija ateis valdžion ir nu
stums partijos aparatą,
ateityje ir ten bus daugiau
laisvės.
SIMES: Tradiciniai rusai
yra linkę už stiprų centro
autoritetą: jie daugiau bijo
anarchijos negu nekontroliojamos jėgos. Bet jei dang
tis bus pakelta ir kils maiš
tai, reikia skaitytis ne su
disidentiniais demokratais
kaip Sacharovas, bet ypa
tingai pavojingais asmeni
mis.
ASPATURIAN: Mes kal
bam apie disidentus ir re
presiją, tačiau svarbesnis
yra faktas, kad disidentu
vis dar yra ... Inteligentija
yra labai plati, jos nariai
yra apsišvietę, bet politiš
kai su jais elgiamasi lyg jie
būtų 6 metų amžiaus. Labai
sunku ilgesniam laikui su
tramdyti tokia inteligenti
ją
SONNENFELD: Tauti
nių grupių tarpe vis dau
giau pasireikš noras identi
fikuotis. Jų likimas prade
da rūpėti ir užsieniams.
Įdomu kokie santykiai išsi
vystys tarp sovietijos mohametonų ir jų kraštų liku
siam pasaulyje.
Į klausimą — O kaip
glaudesnį ryšiai su Vaka
rais veikia sovietinę siste
mą? — atsakė:
SONNENFELD: Sovietų
Sąjunga nėra hermetiškai
uždaryta. Rytų - Vakarų
kontaktai davė progos eilei
vadovaujančių žmonių užmegsti įvairius santykius.
Už tat Sovietija niekados

Už Kremliaus
mūrų...
(Atkelta iš 1 psl.)
gimęs 1918 m. Brežnevas
laikė jį sau pavojingiausiu.
Atvira kova tarp jų prasi
dėjo 1974 metais, šeleninas
pirmiausia buvo pašalintas
iš politbiūro, o po to ir iš
visų kitų aukštesnių parei
gų. Paskutinės jų buvo dar
bo unijų vadovybėje. Iš jų
Šelepiną pašalinti davė pro-

negrįš prie Stalino' laikų
izoliacijos.
ASPATURIAN: Ilgesnis
laikas detentes, atlydžio ir
prekybos ilgainiui nepatei
sins griežtos kontrolės vi
duje. Sovietijos pavaldiniai
— ypač inteligentija — pa
teiks reikalavimus ir alter
natyvas dabartinei politi
kai.
SIMES: Tie, kurie tikisi,
kad vien ūkinis bendravi
mas pakeis priešiškus san
tykius, yra naivūs. Juk
prieš pirmą ir antrą karą
Rusijos stambiausias pre
kybos partneris buvo Vo
kietija. Aš netikiu, kad rie
bus komunistas yra mažiau
griežtas ar mažiau dinamiš
kas už alkaną, komunistą.
PIPES: Vakarų kompiu
teriai gali paversti sovietų
pramonė našesne, tačiau
sunku įžiūrėti, kad jie pada
rytų ir sovietų visuomenę
laisvesne. Didžiausias Va
karų įtakos nešėjas Sovietijoje yra radijas. Vakarų
transliacijos atlieka laisvos
spaudos funkciją; faktas,
kad Sovietijos gyventojai
yra informuoti, verčia ati
tinkamai elgtis ir jos vy
riausybę.
Tol kol sovietų vyriausy
bė galės panaudoti jėgą, ji
galės susitvarkyti ir su di
sidentais. Galutinam anali
ze daug kas priklauso nuo
to, kas atsitiks Vakaruose.
Jei Maskva pajėgtų pri
versti Vakarus nusileisti ar
Vakarai suirtų ūkiškai, po
litiškai, o ypač dvasiškai,
Sovietijos režimas sutvir
tės. Vietoje sau laužius gal
vą, ką Rusija gali padary
ti, būtų geriau kreipti dau
giau dėmesio į tai, ką mes
norime ir esame pasiryžę
apginti. Tai, kad mes sau
padarysime, turės labai1
daug įtakos į sovietų režimą
ir jų žmones.
i

gos demonstracijos prieš jį
Londone, kur jis nuvyko ap
lankyti savo draugą amba
sadorių Nikoloj ų Lunkovą.
Britų žvalgyba įtaria, kad
tas demonstracijas suorga
nizavo pati ambasada. Kiek
vienu atveju Lunkovas bu
vo už ’pasitarnavima’ iš
rinktas į CK revizijos komi
siją.
Tuo tarpu Aukščiausios
Tarybos pirmininko (vals
tybės prezidento) Podgornv
pašalinimas laikomas ne pa
ties Brežnevo darbu. Faktinai Podgornv priklausė jo
paties (Brežnevo) grunei.
Jis tačiau rausėsi no lenin
gradiečių Suslovo ir Kosvgino pamatais. Ta grunė rei
kalavo jo pašalinimo. Užsie
nyje mažiau buvo pastebė
tas tuo pačių laiku įvykęs
CK sekretoriaus Katuševo
pašalinimas, kuris tvarkė
santykius su satelitinėm
valstybėm. Jo vieton buvo
paskirtas, nors Brežnevui
artimas, tačiau formaliai
laikomas leningr a d i e č i ų
grupės dalyvis Rusakovas.
Tokiu būdu išeitų, kad
tarp Kremliaus partijų nė
ra žūtbūtinės kovos. Jos
stengiasi padidinti savo įta
ka, bet dažnai ginčus bai
gia kompromisu. Kas kuriai
grupei priklauso, žinoma;
galima tik spėti. Kremlinlogistas Nikolai Nor-Mesek
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG skiltyse
taip suskirstė jų dalyvius:
DNIEPROPETROVSKO
grupei priklauso politbiūro
nariai: Brežnevas (gimęs
1906 m.), Kirilenko (1906),
Ščerbicki (1918), Grišin
(1914), Andropov (1914) ir
Kunajev (1912). Jai pri
klauso ir politbiūro kandi
datai: Demisejev (1918),
Alijev (1923) ir černenko
(1911). Centrinio Komiteto
sekretoriate grupė yra at
stovaujama Brežnevo, Kiri
lenko, Kapitonovo (1915)
Černenko ir Riabov (1928).
LENINGRADO grupė politbiūrė
turi
Kosygin
(1904), Suslov (1902), Ustinov — Krašto apsaugos
min.
(1908),
Kulokov
(1918). Tie yra nariai, iš
politbiūro kandidatų jai pri
klauso: Solomencev (1913)
Rašidov (1917) irKusnecov
(1901). CK sekretoriate ji
turi Suslov, Kulakov, Dolgik (1924) ir Rušakov
(1914).
GUDŲ grupė yra silp
niausia. Politbiūre ji turi
narius Mazurova (1914),
Gromyko (1909), latvį Pelšę (1899) ir dar du kandi
datus Ponomarjev (1905) ir
Maserov (1918). Gi CK se
kretoriate sėdi Panomarjev
ir Simjanin (1914).
Taip bent buvo prieš spa
lio revoliucijos minėjimą.
Ar tą pasiskirstymą kaip
nors pakeitė nepaprastas
Brežnevo iškėlimas per mi
nėjimus, gali parodyti tik
ateitis.
Skaitykit ir plątinkit
DIRVĄ
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SVETIMIEJI MUMS PRIMENA
Kai lietuvių išeivija ši ru
deni pradėjo savo veiklą ru
tina tapusiais nesutarimais,
organizacinių pirmenybių
ginčais, mažiau laiko ski
riant savo tiesioginiams sie
kimams, tai štai vos mėne
siui praslinkus, tartum liki
mo ironijai, iš laisvojo pa
saulio svetimų televizijų,
radijo ir spaudos pranešimų
spalio 30 d. išgirdome mūsų
brolių pavergtoje tėvynėje
Vilniuje vieningą, sponta
niškai prasidėjusią demon
straciją prieš Lietuvos oku
pantą, kurioje dalyvavo
penkiolika tūkstančių žmo
nių.
Minia pradėjo daužyti,
vartyti, deginti sovietų mi
licininkų automobilius ir
šaukti: ”Rusai lauk iš Lie
tuvos, paleiskit kalinius”...
ir pasklydo žygiuoti gatvė
mis. Pradėjus areštus riau
šininkai grūmėsi minioje,
kol j pagalbą atvyko su au
tomatiniais ginklais kariuo
menės daliniai ir patruliavo
gatvėse net sekančią dieną.
Informacijų komentatoriai
pažymėjo, kad šis pasiprie
šinimas, pasiekęs laisvą pa
saulį po trijų savaičių, Lie
tuvoje laikomas pačiu di
džiausiu nuo 1940 m., kada
sovietai okupavo Lietuvą.
Tačiau patys okupanto pa
reigūnai tą faktą spaudai
užginčijo, bandydami Įtikin
ti, jog tai buvo tik papras
tas po futbolo rungtynių
susistumdymas.
Minia draskė plakatus,
skelbiančius 60 metų Spalio
revoliucijos sukaktį, kada
1917 m. komunistinės Rusi
jos valdovai buvo prisiekę
sau užvaldyti visą pasaulį.
Tačiau, kad jiems tų svajo
nių įgyvendinti dar nepasi
sekė, išsamiai aprašo U. S.
News and World Report
žurnalas 1977. X. 24, pa
teikdamas iš visų sričių
statistinius duomenis su
okupuotų kraštų žemėla
piais, kurie palyginant su
JAV yra labat menki. Per
skaičius tame žurnale 16kos puslapiu aprašymą, su
sidaro vaizdas, kad nepai
sant kaip šviesiomis spalvo
mis patys okupantai ar
jiems parsidavę pavergtieji
bei laisvieji tautiečiai vaiz
duos sovietų, o kartu ir Lie
tuvos gyvenimą, nei mūsų,
nei svetimųjų nebeįtikins,
kad padėtis tėvynėje gerojon pusėn keičiasi. Nepasi
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keis tol, kol okupanto ka
riuomenė, policija ir šnipų
tinklai ten pasiliks.
Tame straipsnyje atvaiz
duoti visi keturi diktatoriai
per 60 m. valdę užgrobtus
kraštus, pateikiant skaičiais
jų ”nuopelnus”, kiek milijo
nų gyvybių kainavo jų val
dymo laikotarpiai, čia taip
pat pažymima, kaip sovietai
stengiasi pavergtus kraštus
rusinti ir būdingas jų veid
mainiavimas vienaip kalbė
ti, kitaip veikti, žmonės ge
rai žino, kad problemų no
rint išvengti yra geriausia
tylėti ir nieko nematyti,
dauguma žmonių labiau no
ri būt eiliniais piliečiais,
negu lyderiais. Pažymima,
kad Sovietų Sąjunga turi
8,649,000 kv. mylių, o JAV
tik 3,615,000. Sovietų Są
junga turi 259 milijonus
žmonių, o JAV 216 milijo
nų, bet jos ekonominė pro
dukcija yra dvigubai dides
nė, tačiau sovietai jau pra
lenkia Ameriką ginklavimo
si srityje. Taip pat pažymi
ma, kad d'esidentinis judė
jimas labiausiai jaučiamas
Ukrainoje, Lietuvoje, Esti
joje ir kitose pavergtose
tautose ir daroma išvada,
jog tas judėjimas nesustos,
nes tokia veidmainystė, ne
pasotinamu kolonializmu ir
imperializmu Sovietų Są
junga vis daugiau atstumia
ne tik pavergtuosius, bet ir
savo draugus vakariečius.
O čia, kada komunizmas
jau per 30 su viršum metų
stengiasi fiziniai ir moraliai
palaužti mūsų tautą, pa
laužti jos valią ir ryžtą, kad
niekuomet nebeturėtų noro
atkovoti savo prarastą lais
vę ir nepriklausomybę, lie
tuviškoji išeivija gyvena
pasimetimo laikotarpį. Ka
da jau ir svetimieji mums
primena ir kitiems skelbia
sovietų pavergtųjų tautų
dideliu tempu rusinimą ir
sovietų spauda visa graž
bylyste kviečia mūsų jauni
mą į tėvų gimtinę atlietuvėti, lankyti aukštesnius ir
žemesnius mokslo kursus,
tai lietuviai tėvai ir net or
ganizacijų vadovai tuo ėmė
tikėti ir dėl skirtingų nuo
monių savo tarpe sėti ne
apykantą ir net skaldyti ki
tokių tuo klausimu nusista
tymų organizacijas. Ir taip
prasideda okupanto siekimų
įgyvendinimo, pradžia —
laisvajam pasauly gyvenan-

Vytautas Abraitis atsako 'Darbininkui'
Gerbiamas p. Redaktoriau,

prašau atspausdinti šį
mano atsiliepimą į Darbi
ninko šių metų lapkričio
mėn. 4 dienos atsakymą
”Abraičio apgauli aritmeti
ka”, kuris liečia mano atvi
rą laišką Dirvos 38 numery
je, vardu "Darbininko de
magogija”.
Savo atvirame laiške Dir
voje rašiau apie ateitininkų
IX kongreso aprašymą Dar
bininke, paliesdamas tik to
aprašymo pirmajam para
grafe iškeltus apgaulingus
tvirtinimus: 1, kad ateiti
ninkai laisvoje Lietuvoje
buvo oficialiai persekiota
organizacija ir 2, kad ap
rašyme gretinamas A. L.
Tautinės Sąjungos seimo
atstovų skaičius su ateiti
ninkų kongreso dalyvių
skaičiumi yra nei daugiau,
nei mažiau, kaip sąmoninga
demagogija, turinti vienin
telį tikslą tautininkų seimą
Philadelphijoje niekais pa
versti, o ateitininkų kongre
są Clevelande padangėn iš
kelti, net siekiant kankinių
aureolės.
Nei kiek neabejojau, kad
Darbininkas Į tą mano laiš
ką atsilieps, bet neleidau
sau nei svajoti, kad tuo at
sakymu būsiu net dvigubai
”pagerbtas”. Pirma: 12 pa
ragrafu atsakyme net 25
kartus išlinksniuota mano
pavardė, nesidrovint ją ir
būdvardiškai naudoti, kas
prilygsta pravardžiavimuisi (o tai nederėtų vienuolių
pranciškonų leidžiamam lai
kraščiui) ir antra: atsaky
mą pasirašė — Redakcija,
kai mano laiške paliestasis
ateitininkų kongreso apra
šymas Darbininke tilpo pir
mojo puslapio žinių skyriu

čių mūsų pačių susinaikini
mas.
Tuo klausimu įdomią ir
teisingą antraštę nesenai
davė ”Tėviškės žiburiai”
Kanadoje, būtent: ”Kokie
išvyksta žinome, o kokie
grįžta, neaišku”. Tik vėliau
paaiškėja, kai buvę veikė
jai kursų organizatoriai ir
net studentai grįžę nutyla,
o kiti ima girti užmerkę
akis net ir tą, ką aiškiai
regi ir svetimieji. Mums ge
rai žinoma, kodėl jie tyli ar
giria okupanto suteiktą pa
vergtam kraštui gyvenimo
„pažangą”, juk palieka ten
gyventi giminės, o kartais
ir patys grįžta "sulietuvin
ti”, užmiršę, kad iš sovieti
nio okupanto pataikavimu
laisvės negausi, tik apvilsi
tautą, kuri, negalėdama pa
ti iš pat sielos gelmių pra
bilti, laukia iš mūsų laisvos
išeivijos vieningo balso, ku
rį visas pasaulis girdėtų,
kuris skelbtų pavergtos
tautos skausmą vergijoj ir
jos teisę į laisvę ir nepri
klausomybę.
E. Čekienė

je, o ne vedamajam. Tai tik
rai nemaža garbė.
Darbininko Redakcija,
suteikdama man šią garbę,
tuo pačiu pripažino, kad tai
buvo oficialus Darbininko
Redakcijos aprašymas ir
vertinimas Tautinės Sąjun
gos seimo, bei oficialus Dar
bininko Redakcijos pasisa
kymas, kad ateitininkai lai
svoje Lietuvoje tikrai buvo
persekiojami, ir kad tai nė
ra kokio suklaidinto, ar suklvdusio korespondento iš
puolis.
Dabar, kiek tai liečia pa
tį atsakymą.
Atsakyme Darbininko Re
dakcija tvirtina, kad Abrai
tis sugretina tautininkų
Philadelphijoje seimo at
stovų skaičių su ateitinin
kų IX kongreso Clevelande
registruotų dalyvių skaičiu
mi. Bet tai pirmoje vietoje
sugretino ne Abraitis, o
Darbininko Redakcija su la
bai aiškiu tikslu suniekinti
tautininkų seimą Philadel
phijoje. Savo laiške kaip tik
pabrėžiau priešingai, kad
toks atstovų ir dalyvių skai
čiaus gretinimas turi pa
slėptą mintį. Abraitis savo
laiške neturėjo tikslo ir ne

niekino ateitininkų kongre
so, o priešingai rašė, kad
"galiu tik sveikinti pavyku
sį IX ateitininkų kongresą
Clevelande.

Yra tokia patarlė: „Skai
čiai niekad nemeluoja, bet
dažnai susimeluoja tie, ku
rie tais skaičiais operuoja”.
Ši patarlė pritaikytina šia
me atvejuje abiems šalims:
Darbininko Redakcijai ir
man. Jei mano „apgauli
aritmetika” pakelia tauti
ninkų seimo apimtį, tai to
kia pat ”apgauli” yra ir
Darbininko Red akcijos
„aritmetika”, menkinanti
tautininkų seimą ir iške
lianti ateitininkų kongresą,
kuri po visų išimčių ir daugybų galutinoje išvadoje
pati sau prieštarauja savo
ankstyvesniam tvirtinimui,
rašydama: ”anaiptol mes
neteigiam, kad visos tauti
ninkų "armijos” dydį tiks
liai išsprendžia mūsų išves
tas Philadelphijos tautinin
kų seimo daugiklis, kad
"valdančioji partija” jau
taip sumenkėjusi.” Va, Tau
ir ”geležinė” Darbininko
Redakcijos logika! Iš vie(Nukelta į 4'psl.)

Mokyklom darbą pradėjus, visiem teberūpi lietuviško lavinimopažanga ir tikslingumas. Tėviškės Žiburių nr. 42 jaunimo
skyriuj Rūta Ona Šiūlytė rašo — iš vasaros stovyklos paskaitų
5 ir pokalbių, — jog mūsų jaunimo tik mažas nuošimtis skaito
' savą spaudą ir knygas.o ir tie perskaito metuose vos vieną ar
» dvi knygas. Angliškų romanų yra daug ir įvairių, net apstu
visai menkų, tad daugelis dažnai gaišta skaitydami svetimą
' šlamštą. Ir autorė pasiūlo: ”Ar nevertėtų pradėti skaityti įdo■ mesnę lietuvišką knygą?” Sako, pradėti — lyg suvis naują,
(neįprastą dalyką. O kodėl neįprato? Girdi, kai kam atrodo, pa
sirinkimas mažas, temos neįdomios, nedaug turim gerų rašytojų,
nėra tokių klasikų, kaip Šekspyras, Dikensas ar Faulkneris. Be
to, lietuvių mokyklose peranksti įveda į sunkesnę literatūrą,
j taigi, netinkamai pateikiama medžiaga. R. O. Šiūlytė ateina su
■ geru pasiūlymu: esą reikia jaunimui ne tik skaityti, bet ir
s bandyt po truputį rašyti sava kalba. Susiburt mažom grupelėm
ir pradėt nuo paprastų vaikam apsakymėlių... Girdi, "stovyk
j lose kiek kyla idėjų, kurios tinkamos rašyti...”
• Gražūs žodžiai iš jaun. kartos pusės mums įsidėmėtini,
Į negirdom nepraleistini: mokyklose metodiškiau dėstyti, lengvais
skaitiniais patraukti, patį jaunimą daugiau įpratinti į knygų
Įskaitymą, net ir į savarankų rašymą.
Tad verta šiais mokslo metais itin atsidėti skaitiniams. Tai
? kertinis bet kokio lavinimo pagrindas. Tik silpni mokiniai —
tinginiai tenkinasi vadovėliu ir pamokų žiniom, o gausesnis skai; tymas labai praplečia nuovoką, giliną išmintį, ugdo sąmoninI# gumą. Tad mokykloj knygynėlis turi tapti viena svarbiausių
priemonių, ir juo naudojimasis įterptinas į mokslo programą.
?
■
>
į
i

• Skaitymą itin paakstina įvairios varžybos, tik jas reikia
gabiai suplanuoti ir gyvai pravesti. Skaitymo ir tarsenos patikrinimas gali būti vykdomas taip: pamokos pradžioj keletą minųčių tepaskaito ką nors iš geros knygos kuris pasiruošęs mokinys (paeiliui ir visi). Už gražų skaitymą ar deklamavimą
rašytini pažymiai.
Kai kurie jaunimo sambūriai turi savą periodinę spaudą;
šiaip laikraščiai deda po puslapį jaunimui, mokyklos ruošia sa
vus leidinius, tik reikia tuo viskuo ryškiau naudotis, nepalikti
nuošaly ar tik reprezentacijai. Ir vienas pageidavimas girdėtas:
daugiau dėti linksmos medžiagos, kuris jauniem tikrai patinka.
• Neseniai pasigirdo balsas iš jaunimo: reikia naujų, gyvų,
įspūdingų dainų! Atrodo, niekas neišgirdo. O puiki priemonė
j alinus telkti draugėn ir lietuvybėn pakurstyti! Ateina 60 m.
nepriklausomybės sukaktis, ar vėl senas giesmeles grosim? Kur
nauji tekstai ir kompozicijos? Ir jaunimo spaudai verta skatinti
daugiau eiliuoto teksto, juokingų posmelių, kad ir netobulų
poezijos bandymų. Tik terašo patys, kaip moka, bet neeikvotina vieta senų eiliakalių nuobodžiom talalynėm, kurių ir tu
rinys jauniem nuobodus, ir forma banaliai atgrasi. Šiaip ar
taip, o jaunimui į savą kultūrą tvirčiau įglausti būtina kasmet
pertikrint metodus ir priemones vis kuo nors gaiviau panaujinti.

Nr. 44 — 4

Vytautas Abraitis atsako...
(Atkelta iš 3 psl.)
uos pusės „armija” jau ne
taip sumenkėjusi, o iš ant
ros pusės jos seime, išsky
rus „didžiūnus” beveik nie
ko nebuvo. Jei bemaž nie
ko nebuvo, tai nebuvo nei
ko apie tai rašyti ir lygin
ti su juo gerą ateitininkų
kongresą?
Labai didelio nusistebė
jimo vertas Darbininko Re
dakcijos tiesiog nuostabus
žinių bagažas apie A. L.
Tautinę Sąjungą. Ji deta
liai žino jos įstatus, Sąjun
gai vadovaujančių organų
(Valdybos ir Tarybos) as
meninį sąstatą ir tautinin
kų seime Philadelphijoje,
kas ką atstovavo. Tai svei
kintina, ypač, kai su tomis
žiniomis pasirodo laikraščio
redakcija, kuri apie Tauti
nės Sąjungos veiklą, visuo
menei informuoti, nuo Dar
bininko 1951 metais pasiro
dymo Brooklyne, t. y., per
25 metus, nėra paskyrusi
savo skiltyse tiek vietos,
kiek jos paskyrė mano atvi
ram laiškui atsakyti. Keis
ta yra tik viena, kad taip
gerai informuota Darbinin
ko Redakcija apie Tautinę
Sąjungą, (įdomu būtų ži
noti iš kur tos žinios gau
tos) analizuodama tautinin
kų seimo sudėtį, rašo, kad
„Dr. Bronius Nemickas dar
prieš seimą buvo „nušluo
tas” — jo pavardė sovieti
nės enciklopedijos pavyz
džiu dingo iš Tautinės Są
jungos oficialiu blanku”,
dedasi nežinojusi, kad Dr.
Bronius Nemickas jau 1975
metais iš Tautinės Sąjun
gos išstojo, ir todėl nieko
nuostabaus, kad Sąjungos
Valdyba jo pavardę iš Są
jungos Tarybos narių sąra
šo išbraukė. Dėl šios Darbi
ninko Redakcijos „paklai
dos” ne vienam gali kilti
klausimai ? Ar tai nėra dar
vienas demagogiškas pasi
tyčiojimas iš Tautinės Są
jungos, lyginant jos san
tvarką su sovietine? Ar tai
yra ta pati Darbininko Re
dakcija, kuri rašė apie atei
tininkų IX Kongreso pir
muosius įspūdžius ir dabar
aiškina Abraičio „apgaulę
aritmetiką” ?
Kaip anksčiau minėjau,
vildamasis Darbininko atsa
kymo į mano atvirą laišką
Dirvoje tikėjau, kad Dar
bininko Redakcija įrodinės,
kad tikra valdančia, ne ka
butėse, partija Amerikoje
yra ateitininkai, o ne tau
tininkai, kaip šaipydamasis
sugesti j onavo Darbininkas
savo originaliame ateitinin
kų Kongreso aprašyme, o
taip pat pateiks ir visą eilę
įrodymų, kaip žiauriai lais
voje Lietuvoje tautininkai
persekiojo ateitininkus. De*ja, į šiuos du klausimus
atsakyti Darbininko Re
dakcija neparašė nei vienos
eilutės. Neparašė todėl,
kad tautininkai Amerikoje
niekad nelaikė savęs val
dančia partija, o Lietuvoje,
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kaip ir Amerikoje, niekas
ateitininkų nepersekiojo ir
nepersekioja, ši rolė daug
geriau tinka Darbininko
Redakcijai, kai jai vaidena
si stoka ”Abraičiui klusnių
karo komendantų, kurie
partijai neklusnius asmenis
sukištų į kalėjimus, ar į
Dimitravo priverčiamą dar
bų stovyklą” Tokios rūšies
„svaisčiojimaisi”, man gai-.
la, bet irgi tegali būti kva
lifikuoti tik kaip demago
gija.
Savo atvirame laiške Dir
voje nurodžiau, kad pagal
Darbininko Redakciją toji
”oficialiai laisvoje Lietuvo
je persekiojama ateitininkų
organizacija” buvo finan
siškai remiama Taupomųjų
Valstybės Kasų. Niekur ne
sakiau, negalvoju ir negal
vojau, kad taip elgdamasi
Taupomųjų Valstybės Ka
sų Valdyba blogai darė. Nu
rodžiau tik, kaip juokingai
atrodo Darbininko Redakci
jos tvirtinimas, kad ateiti
ninkai Lietuvoje buvo per
sekiojami, kai valstybinė
įstaiga, vadovaujama vien
tautininkų, faktiškai ateiti
ninkus rėmė. Prisipažinsiu,
kad atvirkščiame atsitiki
me, jei Tautomųjų Valsty
bės Kasų Valdybą sudarytų,
sakykime, vieni Darbininko
Redakcijos pažiūrų žmonės,
labai abejoju, ar neolituanai
gautų nors vieną centą ? Ap
gailestaujant, taip galvoti
verčia Darbininko Redakci
jos aiškus noras vandens
šaukšte paskandinti visus
tautininkus.
Pagaliau, Darbininko Re
dakcijai galutinai išlenda'
yla iš maišo, kad savo at
sakymu jai daug daugiau
rūpėjo Tautinę Sąjungą dar
kartą „sumauti”, nei pa
grįsti savo užgaulingus
tvirtinimus apie tautinin
kų „seimo menkystę” ir
„ateiti ninku persekioji
mus”, kai ji baiminasi, kad
ir vėl nebūtų įskųsta ame
rikiečių vyskupui, kaip tai
padarė buvusi Tautinės Są
jungos pirmininkė E. Če
kienė (mano pabraukta).
Bet gi, faktas lieka faktu,
kad vyskupui pasiskundė
ne A. L. Tautinės Sąjunga,
o Emilija čekienė per savo
advokatą ir tai ta pati Emi
lija čekienė, kuri ne tik bu
vo A. L. Tautinės Sąjun
gos pirmininkė, bet 1960
metais laimėjo Hamiltono
ateitininkų kuopos konkur
sinį straipsnį „Lietuvių Ka
talikių moterų misija” ir
1970 metais tos pačios Dar
bininko Redakcijos apdova
nota Lietuvos 3-jų Prezi
dentų medaliu ir Redakci
jos pažymėjimu,, pasirašytų
net dviejų dabartinių Dar
bininko Redakcijos narių:
Tėvo K. Bučmio ir P. Jur
kaus už knygos Lithuania
700 years išleidimą. Nors1
to skundo aš ir neesu ma< tęs, bet kiek girdėjau, tas
skundas kaip tik lietė Dar
bininke anksčiau tilpusius

NETEKOME STEPONO KESGAILOS
Baigęs gimnaziją stojo į
Montrealiečius sukrėtė la
bai liūdna ir staigi žinia, kad Kauno V.D. Universitetą,
rugsėjo 29 d., 1977 m. mirė teisių fakultetą ir tarnavo
mūsų nepailstamas, žymus Kauno miesto savivaldybėje
visuomenininkas Steponas eidamas įvairias atsakingas
Kęsgailą (anksčiau Kensta- pareigas. Finansų skyriuje
vičius). Sunegalavus širdžiai sykiu dirbo ir studentė Joa
greitai buvo išvežtas į ligoni na Stepanavičiūtė, su kuria
nę, nors anksčiau niekuomet 1935 m. sukūrė šeimą.
Nepriklausomoje Lietuvo
širdimi nesiskundė. Žemai
je
Steponas aktyviai reiškė
tis, vyras kaip mūras. Net
si
tautinėse organizacijose.
negali įsitikinti, kad negai
lestinga mirtis taip greitai jį Lygiagrečiai dalyvavo ir stu
pasisavino. Rūpestingoje gy dentiškoje veikloje, buvo
dytojų priežiūroje vistiek korp. ‘Samogitia’ pirmininku.
kartojosi širdies sukrikimai Jis buvo Vilniui Vaduoti
ir po keturių dienų jis atsi S-gos narys, bendradarbia
vo N.L. spaudoje: Jaunoje
skyrė su šiuo pasauliu.
Visi montrealiečiai ir daug Kartoje, Vaire ir Lietuvos
kanadiečių Steponą labai ge Aide.
Sovietams okupavus Lie
rai pažinojo - jį mėgo, mylė
tuvą,
tuojau buvo atleistas
jo ir gerbė. Laidotuvių na
iš
tarnybos.
Nuo 1941 m. ru
mai ir Aušros Vartų švento
dens
iki
1944
m. vasaros vėl
vė, su juo atsisveikinant, bu
dirbo
Kauno
miesto
savival
vo pilna žmonių.
dybėje,
eidamas
burmistro
Gedulingas šv. Mišias at
našavo kleb. kun. Jonas Ku pareigas. 1944 m. sovietams
bilius. Karstą dengė Nepri artėjant prie Kauno, jis su
klausomos Lietuvos Tripal- žmona pasitraukė į vakarus.
Karui pasibaigus gyveno
vė. Uniformuoti šauliai ir
Vokietijoje,
tremtinių sto
šaulės stovėjo garbės sargy
vyklose.
1947
m. emigravo į
boje.
Angliją, o 1948 m. persikėlė
A.a. Stepono kūnas lėktu
į Kanadą.
vu pervežtas į Torontą Atvykęs į Montrealį, tuo
Missisangos lietuvių kapines.
jau įsijungė į lietuvišką veik
Jį lydėjo žmona Joana, kun.
lą. Įsteigė Lietuvių Tautinę
Tėvas J. Kubilius - netik kai
Sąjungą ir jai pirmininkavo.
mynas, bet ir labai artimas
Organizuojant Lietuvių Ben
Kęsgailų bičiulis, J.M. Juoddruomenę, buvo laikino orga
viršiai, I.P. Lukoševičiai ir
nizacinio komiteto pirminin
brolis Antanas Kenstavičius
ku. Vėliau - Kanados Lietu
iš Britų Kolumbijos. Laido
vių Bendruomenės, Krašto
tuvėse dalyvavo V.M. BanTarybos, valdybos pirminin
kauskai iš Dawners Grove,
ku ir keletą kartų Montrea
III., buvę montrealiečiai gy
lio apylinkės pirmininku.
veną Toronte ir jo apylinkė
Būdamas Kultūros ir Švie
se, taip pat ir kun. Tėvas J .
timo Fondo įgaliotiniu, 1955
Kulbis. Kapinėse su a.a. Ste
metais suorganizavo pedago
ponu atsisveikino K.L.B. pir
ginius kursus mokytojams.
mininkas J. Simanavičius,
Kai kurie buvę kursantai
Šaulių vardu - S. Jakūbaitis,
dar ir dabar tebedirba Mont
Montrealio pensininkų klu
realio lituanistinėje mokyk
bo ‘Rūtos’ vardu - - J.
loje.
Adomaitis, artimųjų vardu Statant Aušros Vartų baž
dr. Petras Lukoševičius.
nyčią, buvo parapijos komi
Montrealiečiai ir kiti kana
teto pirmininku ir kleb. kun.
diečiai Steponą gerbė ir mėJ. Kubiliaus artimiausiu vi
lėjo - matyti iš to, kad jo at
sokių reikalų patarėju. Vė
minimui suaukota K.L. Fon
liau daug kartu buvo išrink
dui $1234, o vien tik Aušros
tas į A.V. parapijos komite
Vartų parapijoje, laidotuvių
tą.
metu, už jo sielą buvo užpra
Priklausė ir aktyviai reiš
šyta 56 šv. Mišios.
kėsi, eidamas įvairias valdy
Steponas Kęsgailą gimė
bos pareigas - Šaulių S-goje,
1910 m. grudžio 8 d, Dapšių
Nidos žvejotojų klube, Pensi
kaime, Židikų valse., Mažei
ninkų klube ‘Rūta’ - kuriam
kių apskr., pasiturinčių ūki
paruošė klubo įstatus, Lietu
ninkų Kenstavičių šeimoje.
vių banke ‘Litas’ nuo pat įsi
1930 m. baigė Mažeikių valst.
kūrimo. Priklausė Montre
gimnaziją.
Jau būdamas
alio dramos sambūriui, su ku
gimnazijoje įsitraukė į visuo
riuo apvažinėjo daug lietu
meninę veiklą. Suorganiza
vių kolonijų. Jį buvo malonu
vo moksleivių šaulių būrį ir
matyti ‘Milžino Paunksmėje’
jam vadovavo. Redagavo aukštą, stambų ir kietą že
moksleivių šaulių būrio laik
maitį.
raštėlį ‘Tėvynės sūnus’. Pri
Daug poilsio ir miego va
klausė ir skautams.
landų jis skyrė lietuviškai
veiklai. Jo gerai paruoštas
paskaitas su malonumu klau
sėmės Vasario 16, Kariuome
aprašymus, skaudžiai palie
nės Šventės, Motinos Die
tusius S. čekienės asmenį, nos progomis, Išvežtųjų Si
neįrodytais tvirtinimais jos biran minėjimuose bei įvai
bendradarbiavimu su Lie riuose kituose parengimuo
tuvos okupantu.
se.
Užtikrinu Darbininko Re
Būdamas K.L.B. Tarybos
dakciją, kad aš vyskupui pirmininku, su paskaitomis
nesiskųsiu, o Jus, p. Dirvos jis aplankė tolimiausias Va
Redaktoriau, kad šiuo bai karų Kanados lietuvių kolo
giu savo vieša pasikalbėji nijas. Ruošiant Lietuvių Die
nas Montrealyje, jis buvo
mą šiuo reikalu.
Vytautas Abraitis nuolantinis rengimo komite. ?• t. i i '■ j
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A. A. Steponas Kęsgailą
V. Noreikos nuotr.

to narys. Turbūt nebuvo nei
vieno minėjimo, parengimo
ar koncerto, kuriame neda
lyvautų Steponas Kęsgailą.
Betgi ir žmonės jį mylėjo ir
gerbė. Jam suruoštame 65
metų sukakties pobūvyje
buvo pilna Aušros Vartų pa
rapijos svetainė atsilankiu
siųjų.
Steponas buvo didelis lie
tuviškos spaudos rėmėjas.
Jis prenumeravo visus lais
vojo pasaulio lietuviškus
dienraščius, savaitraščius ir
žurnalus. Bendradarbiavo:
Dirvoje, Nepriklausomoje
Lietuvoje ir Tėviškės Žibu
riuose. Jo bibliotekoje gali
rasti, tur būt, visas išeivijo
je išleistas knygas.
Yra labai liūdna ir skaudu
ne tik žmonai, giminėms, ar
timiesiems prieteliams, bet
visiems montrealiečiams Ste
pono netekus.
Mielas Steponai! Nesulau
kei tos dienos apie kurią sva
jojai ir nuolatos kalbėjai apie laisvos Lietuvos rytojų.
Ilsėkis ramybėje svetingoje
Kanados žemėje. Esi gyvas
mums prisiminimuose ir
maldose...
A. Ališauskas

SĖT UP AND WELD
(SHEET METAL)
Mušt be experienced in fitting arid
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
(38-44)

HOUSEKEEPER
Full and part-time position available
on our day shift. Schedule includes
some weekend work. If you are inexperienced, we will provide training.
Apply

JEWISH CENTER FOR AGED
HIGHWAY 40 AND MASON ROAD
CHESTERFIELD, MO. 63017

314-434-3330
An Equal Opportunity Employer
(39-47)

1977 m. lapkričio 17 d.

DIRVA

VYTAUTAS DIDYSIS OBJEKTYVIOJE
ŠVIESOJE
<2)

Santrauka Lietuvos gen.
konsulo A. Simučio kalbos
pasakytos spalio 1 d. Tau
tos Šventės minėjime Elizabeth, N.J.
Mirus Algirdui 1377 me
tais, prasidėjo nesutarimai
tarp Jogailos ir Kęstučio dėl
D.L. Kunigaikščio sosto.
1382 metais tragiškai žuvo
Kęstutis, o Vytautas pabėgo
pas kryžiuočius. Tvirtinama
kad Kęstutį nužudęs Skirgai
la su Jogailos žinia, o gal ir

be jos. Skirgaila buvo arti
miausias Jogailos patarėjas,
kuris vėliau vyko į Krokuvą
ir Jogailos vardu pasipiršo
Jadvygai.
Matydamas augant Vy
tauto šalininkų skaičių, Jo
gaila su juo susitaiko paža
dėdamas grąžinti Kęstučio
tėviškę, o Vytautas sutinka
pripažinti Jogailą Didžiuoju
Lietuvos Kunigaikščiu.

KALBOS VARGAI
T, KLYGA

Mūsų jaunoji karta visu
pirma išmoksta lietuviškus
namų apyvokos žodžius —
jei tėvai dar savą kalbą ger
bia: valgiai, drabužiai, ap
avas, įrankiai, baldai, vir
tuvės ruoša ir t.t. Todėl šios
srities žodynas, jo tikslu
mas ir grynumas, turėtų
būti mūsų pirmuoju užda
viniu. Deja, kaip tik čia mes
apsileidžiame. Ginčijamės
dėl svetimų pavadinimų ra
šybos, dėl sudurtinių žo
džių,. kirčiavimų ir kitų
plonybių, o pirmaeilį žings
nį pražiūrime. Ar daug mū
sų šeimininkių žino, kaip
lietuviškai vadinti sinką,
bliūdą, kotlietą, baranką ?
Ir nekaltos, jei nežino, o
kalti kultūros vadovai, kad
to nepastebi.
štai, moteriškas gražus
drabužėlis tebevadinamas
bliuze arba b 1 i u z y t e . O kur savas žodis ? Tu
rim jų gana, tik joks auto
ritetas neparinko ir neįtvir
tino (čia būtina kalbos ko
misija prie Kultūros Tary
bos, koks mokytojų viene
tas ar žurnalistų būrelis).
Tikras vargas kai vienai są
vokai yra keletas įvardų —
darosi painiava, nė vienas
neįsiteisina. Taip yra šiuo
atveju: striukė, trumpikė,
pasegtinė, palaidinė. Pasirinkim, kuri tinkamiausia.
Regis, visai atmestina pa
laidinė, palaidinukė. Viena,
tai ilgas, nepatogus žodis,
antra — visai neatitinka są
vokos. Lietuviškai ”bliūzė”
dėvima jokiu būdu ne pa
laida, kaip mėgsta rusės ir
gudės, bet pasegta po sijono
juosmeniu. Tai parodo mū
sų moterų tvarkingą būdą
vilkėti ne padrikai, ne bet
kaip. Pasegtinė — jau ge
rėlesnė, atitinka sąvoką, tik
irgi perilga. Trumpikė —
vaizdinga, ryški, tik dėl ter
miškos priesagos ikė ne
įprasta, kažin ar įsiteisin
tų? Taip geriausia lieka
striukė, striukelė — vaizdi
ir negaišli, lengva išraiška.
Gal ja pakeisim galop tą
”bliuzę”?
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1386 metų sausio mėn. ga
le Jogaila kartu su būriu ku
nigaikščiu, jų tarpe Vytautu
Skirgaila, Lengveniu, išvy
ko į Lenkiją. Vasario 14 d.
atvyko Krokuvon, sekančią
dieną buvo pakrikštytas VIa
dislovo vardu, o vasario 18
dieną įvyko vestuvių iškil
mės - 35 metų amžiau D.L.
Kunigaikštis Jogaila vedė 13
metų amžiaus Lenkijos kara
lienę.
Iš visko atrodo, kad vedy
bos nebuvo iš laimingiausių,
bent Jadvygai. Laimingi bu
vo tik Lenkijos politikos vairuotuojai, nes vienu šūviu
nušovė net tris zuikius - atsipalaidavo nuo nemėgstamų
Habsburgų, nuo Vengrijos
dominavimo ir prišliejo didelę Lietuvą prie Lenkijos karunos.
Jadvyga d’Anjou buvo
Vengrijos karaliaus Liudviko duktė, gimusi ir išauklėta
Vengrijoje, daugiau vengrė
ir prancūzė negu lenkė. Tik
po trylikos metų bendro gyvenimo grime jiems pirmoji
duktė, kuri vos tris savaites
išgyvenusi pasimirė, o po ketūrių dienų mirė ir karalienė.
Tad Jogaila liko našliu be
įpėdinių.
Kadangi iš Krokuvos ne
buvo įmanoma valdyti milži
nišką D.L. Kunigaikštiją, tai
Jogaila 1387 metais savo vie
tininku paskyrė brolį Skir
gailą. Siekdami savo valdžią
ir įtaką išplėsti Lietuvoje,
lenkai atsiuntė į Vilnių ir ki
tus Lietuvos miestus savo
kariuomenės įgulas. Toks
lenkų elgesys iššaukė didžiulį nepasitenkinimą Lietuvoje
kuo sumaniai ir greit pasinaudojo Vytautas. Gavęs
kryžiuočių pagalbą jis jėga
pradėjo imti vieną po kitos
Lietuvos pilis. Pavyzdžiui,
imant Gardiną jam pasipriešino tik lenkiškoji įgulos dalis, kurią lietuviai greit nuginklavo. Susidarė tokia padėtis, kad Vytautas su savo
šalininkais galėjo netik lenkus, bet ir Jogailą išvyti iš
Lietuvos. To labai bijojo netik lenkai, bet ir Jogaila, nes
netekęs Lietuvos jis prarastų atramą ir Lenkijos soste.
Tad Jogaila sutiko grąžin
ti Vytautui Trakų ir Lucko
žemes. Tą laimėjęs Vytau
tas ėmė tvarkyti sritinius
kunigaikščius, Jogailos bro
lius, tuo stiprindams savo,
kaip didžiojo kunigaikščio
valdžią.
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Sau ištikimus ir gabumais
pasižymėjusius lietuvius ba
jorus Vytautas iškėlė ir da
vė jiems žemių ir tarnybų.
Bematant apie Vytautą susi
darė didžiojo kunigaikščio ta
ryba, kurioje pagrindinį
vaidmenį vaidino iškilusi Lie
tuvos bajorija.
Pirmoji Vytauto demons
tracija, kad jis yra nuo Len
kijos nepriklausomas valdo
vas, įvyksta Salyno taikos
sutarties su Ordinu pasira
šymo metu, 1398 m. spalio
12 d. Ordino didžiojo magist
ro Konrado von Jungingeno
suruoštoje puotoje įvyksta
įdomi staigmena - lietuviai
bajorai paskelbia Vytautą
Lietuvos karaliumi. Nors
tuo metu tas įvykis ir netu
rėjo juridinių pasekmių, bet
jis aiškiai rodo, kad vainikaPasiruošiant ”Christmas Around the World” festivaliui Chivimosi klausimas brendo Lie cagos gamtos ir pramonės muziejuje lietuvių atstovai aptaria
tuvos bajorų ir Vytauto min kaip geriau pasirodyti. Nuotraukoje iš kairės Wanda Radavich,
tyse per 30 metų.
Lietuvos gen. garbės konsule J. Daužvardienė, Eleonora Zapolis
Nors po Jadvygos mirties ir Ewald Radavich. Parodoje dalyvaus 36 tautybės ir kalėdinės
Lenkijos ponai ir patvirtino eglutės ii' jų papuošimai bus išstatyti nuo lapkričio 25 iki
Jogailą Lenkijos karalium, sausio 1 d.
bet kylanti Vytauto galybė
ir garsas buvo rūpesčių prie lenkų bajorų herbai ir lenkų
žastimi lenkų ponams, kad bajorų privilegijas tapusiem
Lietuva neišslystų iš jų ran katalikais. Tas turėjo suar
kų. Tad užsitikrinimui siekė tinti Lietuvos bajorus su len
naujo susitarimo su Lietuva. kų bajorais, kas palengva ir
Po derybų 1401 m. buvo įvyko. Čia lenkai panaudojo
sudaryta Vilniaus-Radomo gudrų metodą pasikasti po
sutartis, kuria lenkai patvir kunigaikščio pamatais, Her
tino Lietuvos valstybinį sa bais apdovanotojų lojalumas
varankiškumą, o Vytautą turėjo būti nukreiptas nuo
pripažino Didžiuoju Lietu kunigaikščio į Lenkijos ka
vos Kunigaikščiu (Magnus ralių.
Įdomu pastebėti, kad Vy
Dux). Bet toje sutartyje
• Juozas Almis Jūragis.
taipgi pažymėta, kad Jogai tautas irgi nesnaudė. Kai
AKMENS IR PAUKŠČIO
Lenkijos
bajorai
bandydavo
la pasilieka Aukščiausiu Lie
tuvos Kunigaikščiu (Supre- iš karaliaus Jogailos išgauti METAS. Eilėraščiai, 108
mus Dux) ir kad Lietuva po sau naujų privilegijų, tai Vy psl. kietais viršeliais. Išlei
Vytauto mirties turinti grįž tautas visuomet juos parem dimą finansavo Pranas ir
ti Jogailai arba jo įpėdiniui davo, nors savo valdomoje Elena Nagiai ir Zigmas Kykunigaikštystėje, kame bajo zelis, atžymėdami Minties
Lenkijos karaliui.
rų privilegijos buvo ribotos,
Aptvarkę savitarpio san jis elgėsi priešingai ir su pri spaustuvės 25 metų sukak
tykius abu valdovai patylo vilegijų davimu perdaug ne tį. Išleido Mintis Australi
mis pradėjo ruoštis karui su skubėjo. Tad nieko stebėti joje. Tiražas 250 egz.
Ordinu, kuris įvyko 1410 me no, jei Vytautas pasidarė la
• Kostas Ostrauskas. ČI
tais ir istorijoje žinomas Žal bai populiarus Lenkijos bajo ČINSKAS. Drama ir dvi
girio Mūšio vardu. Kaip ži rų tarpe.
mikrodramoš — šaltkalvis
nome, šis karas baigėsi visiš
Net ir mūsų laikais malo ir Lozorius. 104 psl. kietais
ka Lietuvos-Lenkijos perga nu stebėti, kaip Vytautas viršeliais. Aplankas Vytau
le. Anų laikų sąlygomis tai žingsnis po žingsnio stiprino to O. Virkau. Tiražas 600
buvo didžiausias karas Rytų savo galybę ir palaipsniui
egz. Spaudė M. Morkūno
Europoje, iškėlęs Lietuvos ėjo į visišką Lietuvos nepri
spaustuvė. Išleido Algiman
ir Lenkijos garbę į negirdė klausomybės atstatymą, ku
to
Mackaus knygų leidimo
tas aukštybes. Nors forma ris buvo pažeistas Kriavo ir
fondas.
Kaina 5 dol. Gauna
liai karo vadu skaitėsi Lenki po jo sekusiais aktais. Pa
ma
pas
knygų platintojus
jos karalius Jogaila, bet tik siekęs aukščiausią didybės
arba
fonde:
Gintautas Vė
ruoju jo paruošėju, vadu ir laipsnį ir sukūręs Didžiąją
žys, 6349 So.- Artesian Avė.,
vykdytoju buvo Vytautas.
Lietuvos Kunigaikštiją, ku
Kylant Vytauto galybei ir rios teritorija apėmė plotą Chicago, II. 60629.
garsui, lenkai vėl ėmėsi žy nuo Baltijos iki Juodosios jū
• GYVOJI EVAN< ^BI
gių apsidrausti nauja sutar ros (tarp Dniepro ir DnestJĄ.
Medžiagą surinko Kos
timi. 1413 m. spalio 2 d. Ho ro žiočių), Vytautas nutarė
tas
Burbulys.
348 psl. Išlei
rodlėje buvo surašyti nauji žengti paskutinį ir lemiamą
susitarimai dėl Lietuvos ir žingsnį į visišką išsivadavi do ”Rūta”. Hamiltone, Ka
Lenkijos valstybinių santy mą iš Lenkijos globos - karū nadoje.
kių. nors ir kartojama daug nuotis Lietuvos karaliumi.
• LIETUVIŲ TAUTOS
žodžių ir anksčiau surašytų Tą darė subtiliai ir planingai
IR VALSTYBĖS ISTORI
aktų, bet Hordlės susitari karūnacijos klausimą iškelti
JA. Istorijos vadovėlis li
muose matyti ir didelė pa palikdamas kitiems. Vei
žanga Lietuvos savistovu kiausiai jis tą turėjo mintyje tuanistinių mokyklų XII
mui atstatyti. Horodlės ak šaukdamas Lucko suvažiavi skyriui arba VIII klasei. IV
tuose Jogaila ir Vytautas mą, bet oficialioji priežastis dalis. Redagavo Vincentas
yra lygiateisiai valdovai. buvo kita - husitų klausimas. Liulevičius. Išleido JAV LB
švietimo Taryba su Lietu
Juose aiškiai pasakyta, kad
(Bus daugiau)
vių
Fondo finansine pagal
po Vytauto mirties Lietuvo
ba.
228 psl. Spaudė ViVi
•
Lietuvių
išeivijos
1970-.
je liks atskiras didysis kuni
spaustuvė
Chicagoje. Kaina
gaikštis. Bet ir čia matomos 1974 m. bibliografija, nuga
aiškios lenkų pastangos ma lėjus finansinius sunkumus, kietais viršeliais 5 dol. Gau
žinti lietuvių atsparumą vei baigiama spausdinti ir, kaip nama leidykloje; A. Karei
kiant iš vidaus. 47-nioms ba praneša P. Gaučys, netru va, 7030 So. Rockwell St.,
jorų giminėms buvo suteikti kus pasieks skaitytojus.
Chicago, III. 60629.
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Kanados...
(Atkelta iš 1 psl.)
panto organais. Paskaitoje
pareikštos mintys buvo
naujos ir įdomios, sunku
jas čia tiksliau atpasakoti,
būtų visiems įdomu jos iš
tisą. tekstą paskaityti spau
doje.
Po paskaitos sekė A. Rinkūno pranešimas apie KLB
įsteigimą, jos stiprėjimą ir
nuveiktus darbus. Smulkiau
nupasakojo apie Kanados
lietuvių padėtį prieš Bend
ruomenės įsteigimą apie
1948 m. Montrealyje Įvyku
si Seimą, kur jam teko pir
mininkauti Seimo suskili
mą, LOK’o organizavimą ir
pagaliau 1952 m. Kanados
Lietuvių Bendru o m e n ė s
Įsteigimą. Iš atliktų dides
nių darbų Rinkūnas pami
nėjo kasmetinĮ Lietuvių
Dienų ruošimą, įkūrimą
meno ansamblių ir lituanis
tinių mokyklų iš kuriu To
ronto Maironio šeštadieni
nė mokykla buvo didžiausią
laisvame pasaulyje — 630
mokinių. Bendruomenės rū
pesčiu Įsteigtas savaitraštis
"Tėviškės žiburiai" ir Ka
nados Lietuvių Fondas. To
liau Rinkūnas išvardijo vi
sus buvusius Krašto Valdy
bos pirmininkus ir papra
šė dalyvavusius, šešius iš
jų, atsistojus pasirodyti. Iš
viso Krašto Valdybos pirmi
ninkų buvo devyni, būtent:
Jonas Matulionis 1952-1955,
Balys Sakalas 1955-1957,
Vytautas Meilus 1957-1959,
Steponas Kęsgailą 1959-62,
dr. Petras Lukoševičius
1962-1965, Antanas Rinkū
nas 1965-1968, dr. Silvest
ras Čepas 1968-1971, inž. E.
Čuplinskas 1971-1974, Jo
nas R. Simanavičius 1974—
1977. Iš jų pokilyje negalė
jo dalyvauti trys: Matulio
nis sunkiai serga, guli ligo
ninėje. Meilus tarnauja Ka
nados diplomatinėje tarny
boje ir gyvena Stuttgarte.
S. Kęsgailą prieš porą sa
vaičių mirė. Jis pagerbtas
minute susikaupimu.
St. Kęsgailos ir dr. P. Lu
koševičiaus kadencijos me
tu Krašto Valdyba buvo
persikėlusi Į MontrealĮ, nes
tuo metu Toronte rezidavo
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdyba pirm. dr. J.
Songailos. Montrealyje bu
vo paruošta KLB statuto
angliškoji redakcija, kuri
1963 m. Įregistruota Ottawoje. Rinkūnas pasidžiau
gė, kad Kanados Lietuvių
Bendruomenė dabar turĮ ge
rą vardą Kanados valdžios
sferose ir nesunku iš val
džios gauti po 10 po 5 tūks
tančius dol. Įvairiems Bend
ruomenės kultūriniams rei
kalams. Jei pirmiau šeštad.
mokyklos mokytojas gauda
vo 5 dol. už dieną, tai dabar
valdžia apmoka 40 dol. už 3
pamokas. Jei mums atvykus
Į Kanadą labai mažai kas
lietuvius težinojo, tai dabar
koks ten dypukas Jonas Ro
bertas Simanavičius atsisė
da prie bendro stalo su ka
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raliene ... (Krašto Valdy
bos pirm. J. Simanavičius
dalyvavo karalienės sutiki
me ir priėmime Ottawoje).
Pats Rinkūnas per 25 me
tus Bendruomenės veikloje
aktyviai dalyvavo, daugiau
sia Įvairiems jos organams
pirmininkaudamas. Jis kaip
prokuroras saugojo ją nuo
įvairių nukripimų ir erezi
jų. Baigdamas savo prane
šimą tvirtai pareiškė: "Ka
nados Lietuvių Bendruome
nės niekas nesuskaldys".
Ilgesniu žodžiu sveikino
iš New Yorko atvykęs Vliko
vicepirmininkas J. Valaitis,
gen. konsulas dr. J. žmuidzinas ir PLB pirm. inž. B.
Nainys. Trumpu žodžiu
sveikino Lietuvių Namų
pirm. J. Strazdas ir Moterų
šalpos grupės "Daina" pir
mininkė M. Jokubynienė.
Baigus oficialią dalį šei
mininkės pradėjo nešti ant
stalų valgius ir gėrimus. Po
apie valandą trukusių vai
šių pasikėlė uždanga ir sce
noje pasirodė žymūs smuikininkai-virtuozai Dana ir
Jurij Mazurkevičiai su pia
nistu Jonu Govėdu. (Mazurkevičienė-Pomerancaitė dar
kūdikiu būdama Kauno ge
te, Kipro Petrausko šeimos
pastangomis išgelbėta ir iš
auginta kaip- lietuvaitė, ji
puikiai kalba lietuviškai,
jos vyras ukrainiečių kil
mės. Abu mokinosi smuiko
pas žymųjį Maskvos smui
kininką Oistrachą. Emigra
vę apsigyveno Toronte).
Smuikininkai ir pianistas
atliko lietuvio Klovos ir
tarptautinių muzikų Šuma
no ir Bramso kūrinius.
Pirma jie grojo tik dviem
smuikais, paskiau keitėsi
dėl įvairumo. Dana su pia
nistu puikiai susiderinę mu
zikiniais tonais ir vikriais
pirštų judesiais sudarė
klausytojams malonų pasi
gerėjimą. Ant galo visi trys
muzikos menininkai, dviem
smulkiais ir fortepijonu, sa
vo
suderintu
atlikimu
Bramso kūrinio, užburė
klausytojus ekstazėje taip,
kad pasibaigus muzikos to
nams visa publika, susto
jusi, kėlė ovacijas.
Apie 10 vai. baigus kon
certą, publika geroje nuo
taikoje, pradėjo skirstytis
Į namus, aptardama gražiai
praleistą vakarą.
Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

NAUJA SOVIETŲ SĄJUNGOS KONSTITUCIJA:
BLIZGUČIŲ IR KUOKŲ SANDĖLIS

RIMAS DAIGŪNAS

4. Kuoka nėra deficitinė
prekė
Kur bepasisuksi, sovietų
konstitucija formuoja so
vietų piliečio, tiksliau "so
vietinio pavaldinio" gyveni
mą. Viskas priklauso vals
tybei, tiksliau, valstybės
pareigūnų prievaizdavimui.
Jeigu filatelistas sumano
suburti keletą filatelistų,
organizuoti draugijėlę —
tam jis neturi teisės. Vals
tybė jau parūpino jam drau
giją. Jis gali prisirašyti. Fi
latelija — pavojingas po
mėgis ...
Religingasis žmogus nori
praktikuoti jam konstituci
jos garantuotas tikėjimo
teises. Jis taip elgtis negali.
Jo veikimas varžomas tos
pat konstitucijos, kuri nu
rodo — "neleistinas veiki
mas, sukeliąs nepagarbą ki
tiems piliečiams." Esamose
sąlygose, kaip rodo mums ir
Lietuvių katalikų kronika,
— nestokoja tokių, kurie
piktinasi, matydami mote
rėlę skubant prie bažnyčios
slenksčio. Ką kalbėti apie
vaikus. Konstitucija skel
bia: "sovietinio piliečio pa
reiga ir teisė auginti pilna
verčius narius socialistienei
visuomenei." Ir šis nuosta
tas atima tėvams teisę au
ginti savo vaikus, jeigu tė
vai religingi, savo pasaulė
žiūroje. Kuoka nėra defici
tinė prekė ir muša tiesiog
kakton.
Tuo tarpu, ignoruojant
daugelio piliečių teisės vie
šai lankyti bažnyčią ir ne
bijoti to lankymo žalingų
padarinių, konstitucija raginte ragina savo teksto
prielankumu, viešai prakti
kuoti ateistinio veikimo iš
daigas. Tuo remiantis, Įmo
nės proforgas turi teisę
ateiti Į tikinčiojo butą ir
priversti tokį praleisti kar
tu visą popietę, bediskutuojant Dievo "mito" klausi
mą, Įtikinėjant tikinti atsi
žadėti tikybinių "burtų". O
reikalui esant ir drūčiai pri
grasinti ...
Konstitucijoje itin skam
būs postringavimai apie tei
sę Į darbą. Ir čia pat nuro
doma, kad "darbas turi būti
sąžiningas", "respektuoti
socialistinės visuomenės ko
deksus", "saugoti Sovietų

valstybės interesus”. Tai
vis konstituciniai spąstai,
Įsibrovę Į eilinius darbovie
tės nuostatus. Skirtumas
toks. Laisvos santvarkos
krašte netikęs darbininkas
pašalinamas iš darbo, o So
vietuose, pagal "teise Į dar
bą", netikęs darbininkas
traukiamas teisman už anti
konstitucinį poelgį, nes jis
"nesaugojo Sovietų valsty
bės interesų. Taip teisė į
darbą, su prikergtais kon
stituciniais koment arais
tampa spąstais žmogui, Gu
lago "atostogom”.
Kaip bežiūrėtumėm iš
vieno šono, ar kito, naujoji
sovietų konstitucija griebs
žmones kiečiau, kaip kad
laikė juos pažabotus 1936
metų Stalino konstitucija.
”Teisė Į darbą”, kaip
tvirtina aštrūs liežuviai, pa
imta iš gulaginių statutų —
Teisė auginti vaikus (to
kius, ne kitokius), nukopi
juota iš nacistinio rasės iš
laikymo kodekso...

Daug tokių "importų" iš
labai kategoriškų kodeksų,
statutų, jaučiama šioje
Brežnevo konstitucijoje.
Imdamasis už kuokos,
gintis nuo savo buržuazinių
analistų, Brežnevas sam
protavo : "Argi pagal klasės
priešus iš užsienio, mes tu
rime suteikti vienintelę lais
vę — teisę kovoti prieš So
vietų valstybę, prieš socia
listinę sistemą ir tokiu būdu
džiuginti imperialistų šir
dis?”
Tai yra visiškai logiška
išvada: kol kuoka rankose,
apie kokias ten teises ir lais
ves, tamstos, kalbate?
Tuo tarpu susirinkimai,
”mitingai”, seminarai, vai
dinimai, giesmės, eilėraščiai
ir odės, kaip liepsna po stip
riu politinės propagandos
viesulu, siautėja naują kon
stituciją glorifikuojant.
Visi sužavėti konstituci
niais blizgučiais. Visi priva
lo jais žavėtis1. Taip veikia
kompartijos diktatūra.

Mažeika S/Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas^ RE 7-3332
Savininkai: J. J AN ŪSAITIS 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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KODĖL LIETUVA JAUNIMUI TAIP TOLIMA
VIDA AUGULYTĖ

(2)
Žmogus naujas žinias leng
viau supranta ir greičiau įsi
savina, kai jos yra palygina
mos su kuo nors, ką jis jau ži
no ar supranta. Todėl, jau
nimui pasakojant apie Lietu
vos gyvenimą ir istorinius
įvykius, patartina juos paly
ginti su panašiais įvykiais
Amerikoje. Štai vienas pa
vyzdys: palyginkime JAV ir
Lietuvos vyriausybių pastan
gas pagerinti savo eilinių pi
liečių būklę šio šimtmečio
pradžioje. JAV sociaHnio
draudimo įstatymas išleistas
1935 m., šešeriems metams
praėjus nuo didžiosios depre
sijos pradžios. Tuo tarpu,
tik atsikūrusioje Lietuvoje
socialinio draudimo įstaty
mai pradėta leisti dešimtme
čiu anksčiau. Kovojant su
plintančiu nedarbu Lietuvos
miestuose, viešieji darbai bu
vo įvesti 1933 metais (JAV
panašūs įstatymai išleisti
1933 m. ir 1935 m.). Tais pa
čiais 1933 m., Vokietijai stai
ga nustojus iš Lietuvos im
portuoti žąsis, valdžia ne
delsdama sumanė ir išleido
‘žąsų kortelių’ įstatymą. To
kie palyginimai jaunimui pa
dės geriau pažinti Lietuvos
gyvenimą ir tuo pačiu suža
dins pasididžiavimą savo
tauta.
Su vaikais apie Lietuvą
kalbėti nepratusieji tėvai
gali klausti, nuo ko reikėtų
pradėti. Paprasčiausios yra
iš kasdieninio gyvenimo ky
lančios temos, pagrįstos Lie

tuvos ir Amerikos palygini
mu, pav.: tėvų ar senelių
namai Lietuvoje, Lietuvos
mokyklos seniau ir dabar,
Jaunimo pasilinksminai Lie
tuvoje, atostogos Lietuvos
kaime, atostogos Palangoje,
panašios šventės (pvz. Vėli
nės ir Memorial Day; Užga
vėnės ir Halloween; Vasario
16-oji ir Liepos -4-oji), Lietu
vos ir mūsų gyvenamos vie
tovės augalai ir gyvūnija,
žaidimai ir sportas Lietuvoj
ir Amerikoje, tautodailė, tur
gai ir krautuvės Lietuvoje ir
Amerikoje, Lietuvos kapai,
tautinių ir rasinių mažumų
problemos JAV ir Lietuvoje
Tai tik keli pavyzdžiai.
Pradėjus dažniau pasikalbė
ti apie Lietuvą, patys vaikai
savo klausimais iškels įvai
rias temas.
Prisimenant gražiuosius
nepriklausomybės metus ir
smerkiant okupanto žiaurų
Lietuvos išnaudojimą, nerei
kia nueiti į kraštutinumą; ne
galima užmiršt ar jjaneigt tė
vynėje vykstančių pasikeiti
mų ir šiokios tokios techni
nės pažangos. Kai mes atvy
kome į Ameriką, ne vienas
senasis ateivis manė, kad
Lietuvoje niekas nepasikei
tė nuo jo išvykimo prieš I-ąjį
pasaulinį karą. Jie manė,
kad mes nebuvome matę
elektros, telefono, rentgeno
aparato ... Kai kurie mūsų
vaikai dabar panašiai galvo
ja, man akivaizdžiai priminė
vieno mano mokinio pasaky

MARIJA TŪBELYTĖ-KUHLMANN

SUSITIKIMAS
DIRVOS KONKURSE PREMIJUOTA NOVELĖ
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Bet Jonas ją sulaikė už alkūnės. — Pala ... pala ...
Man tik ką dingtelėjo mintis, kad man rytoj išvažiavus į
Filadelfiją, šitas mano namelis ir vėl stovės tuščias. Ko
dėl jums su Vytu į jį nepersikraustyti? Tu juk minėjai,
kad jūs apsigyvenote toli nuo jūros ir tik retai ją tepamatote. O čia ji prieina, kaip sakoma, prie pat slenksčio.
Danutė susidomėjusi apsižvalgė aplink.
— Būk gera, neatmesk šito mano pasiūlymo. Aš
juk taip norėčiau jums padėti.
— Vytas tikrai įvertins tavo gerą širdį, Jonuk. Mums
čia, be abejo, būtų labai patogu.
— Judu čia galėtumėt gyventi kiek tik norėtumėt.
Apie jokias nuomas, žinoma, nė negalvok. Man juk šito
namo visai nereikia. Būkite nors ir per vasarą.
Jis paėmė Danutę už parankės. — Leisk man tau
aprodyti savo palocių. čia, štai gyvenamasis,-čia, mažu
tis valgomasis. Ten už jo virtuvė ,..

f

★

Grįžusi namo Danutė Vytautą rado atsikėlusį ir sė
dintį krėsle ties langu.
— Kur tu taip ilgai basteisi ? Aš jau buvau pradėjęs
susirūpinti, kad tu nebesugrįši. Kad tu kur nors super
markete susipažinai su kokiu nors gražiu ir sveiku vy
ruku — ir sudieu, Vytai! — nelinksmai nusijuokė jis.
Danutė sumišusi prikando apatinę lūpą. — Aš ...
aš... išeidama iš vaistinės tikrai susitikau vieną seną
pažįstamą — Joną Vizgirdą. Tu tur būt jį prisimeni?
— Kaip aš galėčiau jo neatsiminti? O ir jis, kaip
matau, dar nėra tavęs nė kiek pamiršęs, — atsakė mostu
nurodydamas žmonos rankose laikomas rožes Vytautas.
— Aš valandėlei buvau užsukusi į jo namus ir...
— Ir su malonumu klauseisi, kaip jis tave įtikinėjo,
kad! jis tave vis dar tebemylįs. Jeigu tarp mūsų nebūtų
įsibrovęs tas nelemtas Audriūnas, mes su tavim būtume
buvę tokie laimingi, Danužė. Tokie neapsakomai neapsa
komai laimingi...

mas, kad, jeigu Lietuva ne
tolimoje ateityje atgautų ne
priklausomybę, jis nenorėtų
joje gyventi nes ten viskas
esą labai senoviška: visi šo
ką tik valsus ir polkas, klau
są tik klasikinės muzikos, nė
šioją senoviškus drabužius...
Tokį įspūdį jam sudarė tėvų
pasakojimai apie Lietuvą.
Nelengvai jį įtikinau, kad dabar ir Lietuvoj jaunimas
mėgsta tuos lituanistinėj
mokykloj draudžiamus ‘džin
sus’, klausosi ‘rock’ muzikos,
šoka ‘moderniškus’ šokius,
važinėjasi motociklais. Gal
mums patiems būtų malo
niau, jei lietuvių jaunimas
abipus geležinės uždangos
būtų atsparesnis įvairioms
neigiamoms madoms. Bet
teisybės paneigimu ar igno
ravimu padėties nepakeisi; o
savąjį jaunimą gal dar labiau
atitolinsi nuo Lietuvoje gy
venančių brolių ir sesių.
Pakalbėjus apie vieną ar
kitą pavergtosios Lietuvos
gyvenimo aspektą, galima
paspėlioti, kaip dabar būtų,
jei Lietuva būtų išlikusi lais
va. Tokius spėliojimus reikė
tų grįsti Lietuvoje padaryta
pažanga nepriklausomybės
metais ir pasikeitimais lais
vuose kraštuose per tuo
sius 25 metus. Tai jaunimui
padėtų suprasti okupanto da
romą skriaudą ir jiems su
teiktų atsparumo rusų sklei
džiamai propagandai apie ‘ta
rybinės’ Lietuvos kultūrinę
ir ekonominę pažangą.

Viena geriausių priemonių
žmogaus akiračiui praplėsti
yra skaitymas. Deja, mūsų
jaunimas labai mažai teskai
to apie gyvenimą Lietuvoje.
Sudominę vaikus Lietuvos
gyvenimu, tėvai ar seneliai
gali jiems parinkti knygų,
kuriuose aprašyti nuotykiai
vyksta Lietuvoje, ir tas kny
gas su vaikais kartu skaityti
ir aptarti. Štai keli tokių
knygų pavyzdžiai: Zobarsko
‘Ganyklų vaikai’, Vaivorytės
‘Viltrakių vaikai’, Giedriaus
‘Lekučio atsisminimai, Spa
lio ‘Gatvės berniuko nuoty
kių’ serija, Pūkelevičiūtės
‘Aštuoni lapai’, _
Žinoma, nereikia nueiti į
kraštutinumą, vaikų skaity
mą stengiantis apriboti kny
gomis apie Lietuvą. Jiems
reikia ir gyvenamąją aplinką
bei kitus kraštus aprašančių
lietuviškų knygų, kaip Jan
kutės ‘Šamo ežero sekliai’,
ar Gylienės ‘Gabriuko užra
šai’.
Vaikus taip pat reikia pra
tinti prie lietuviškos periodi
nės spaudos, pradedant ‘Eg
lute’ bei vaikų skyriais laik
raščiuose, kiek vėliau pride
dant jaunimo žurnalus ir pa
mažu pereinant prie suaugu
siųjų spaudos. Šioje spaudo
je aprašytų faktų ir dejų ap
tarimas namuose (pvz. visai
šeimai valgant pietus ar va
karienę) padidins jaunimo
susidomėjimą lietuviškais
laikraščiais ir žurnalais.
Žaidimas yra labai svarbi
vaiko gyvenimo dalis. Jo
vaizduotės sukurtas ‘pasau
lis’ vaikui dažnai atrodo net
realesnis už jam nesupranta
mą suaugusiųjų tikrovę. Žai

Vytautas sarkastiškai nusijuokė. — Išdrįsk neprisipažint!
Stengdamasi nuslėpti savo staigų paraudimą, Da
nutė nuėjo į mažutę, sienos nišoje įrengtą virtuvėlę ir,
pripylusi į ąsotį vandens, pradėjo jame merkti Jono rožes.
— Ne, jis dėl manęs nė kiek nedūsavo, — atsigręž
dama per petį sumelavo ji.---- Jis atrodė viskuo paten
kintas ir netgi pasigyrė, kad jam labai pasisekę biznyje.
— Tai kodėl tu parėjai tokia visa nušvitusi, tokia
lyg ir pajaunėjusi?
— Todėl, kad jis mums pasiūlė kraustytis į savo
vilukę. Jis rytoj vėl grįžta atgal į Filadelfiją. Toji jo
vilukė visai prie vandens, su didele terasa.
— Aha! Kaip matau, tas tavo Jonas nė tik turtin
gas, bet ir kilnus. Kai jį nugalėjęs konkurentas tapo
invalidu, jis netgi teikiasi jį sušelpti.
— Vytai, susimildamas nustok šitaip kalbėjęs! Tik
pagalvok, kaip mums ten būtų gera, kaip patogu. Nebūk
neprotingas, Vytai.
Vytautas sunkiai pasikėlė nuo krėslo ir lazda trenkė
į grindis. — Niekados! Nejaugi tu įsivaizduoji, kad aš
iš buvusio tavo meilužio pradėsiu priiminėti pašalpą! Nie
kados, niekados, niekados! — pakartojo jis ir vėl sustuk
sendamas lazda.
— Vytai, nesitrankyk! Juk šalimais gyvena žmonės.
Ir dargi senukai. Tu gi žinai’, kaip šitame name viskas
girdisi.
— Jeigu tu nori, kad aš nurimčiau, prašau man nei
to savo Jono, nei to jo namo daugiau nebeminėti. Nė
vienu žodžiu! O taip pat išnešk šitas jo rožes atgal į
virtuvę.
— Bet .kodėl tu toks užsispyręs. Tau ten ...
— Nutilk! — užkimusiu balsu sušuko Vytautas.
Danutė sudrebėjo visu kūnu ir pravirko. — Aš tikrai
nenorėjau tavęs suerzinti, Vytai1...
Vytautas Audriūnas, pasiramsčiuodamas dviem laz
dom, prisiartino prie žmonos.
— Atleisk man, Dana. Aš juk žinau, kad tu man
nori gero. Tikrai žinau. Bet yra tokių situacijų, kurių
negali priimti joks save gerbiąs vyras. Netgi ir toks
pusvyris, koks dabar esu aš.

(Bus daugiau)

dimus galima lengvai panau
doti ir tautiniam auklėjimui.
Reikia parinkti vaiko amžiui
tinkamus žaidimus ir juos
pristatyti palankiu laiku.
Kur tokių žaidimų rasti?
Daug vaiko kalba turtinan
čių ir kitais atžvilgiais pamo
kančių žaidimų yra JAV
Švietimo tarybos išleistoje
knygoje ‘Šimtas žaidimų di
deliems ir mažiems’. Vaikai
taip pat domisi žaidimais, ku
riuos tėvai ar seneliai žaisda
vo, būdami jų amžiaus. Nors
tokie žaidimai ir neturėtų jo
kio tiesioginio ryšio su litua
nistika, jie padeda vaikus
įvesti į lietuvių kultūrą ir
juos sudomina Lietuvos gy
venimu.
Daug apie Lietuvą galima
išmokyti, vaikams padedant
žaisti visus metus ar net ke
lerius metus besitęsiantį ‘Tė
viškės’ žaidimą. Jį gali žais
ti kaimynų, giminių ar pana
šaus amžiaus vienos šeimos
vaikai. Kiekvienas vaikas iš
sirenka vieną vietą Lietuvo
je, kurioje jo tėvai ar sene
liai yra gyvenę. Žaisdamas
jis įsivaizduoja, kad tai yra
jo namai. Jis tą vietą atran
da žemėlapyje ir apie ją kiek
galima daugiau sužino iš tė
vų ar senelių (Lietuvą įsi
vaizduojama laisva - gal ne
seniai atgavusi nepriklauso
mybę). Susipažinę su savo
‘namais’, vaikai vieni kitus
pasikviečia Kalėdų, Velykų
ar vasaros atostogoms.
Kviesti galima laiškeliais ar
žaisliniu telefonu. Kviečiantysis draugui nurodo, kaip
jis galėtų ‘atvykti’: jei va
žiuotų traukiniu ar autobusu
- kur įlipti, persėsti, išlipti;
jei automobiliu - kuriais ke
liais važiuoti. Draugui atvy
kus, vaikai inscenizuoja įvai
rius tam metų laikui ir įsi
vaizduojamai vietai tinka
mus darbus ir žaidimus. Vai
kai taip pat gali ‘suvaidinti’
įvairias ekskursijas po Lietu
vą, dalyvavimą dainų ar šo
kių šventėse, vasarojimą Pa
langoje ir t.t. Šitoks žaidi
mas vaikus sudomins Lietu
vos žemėlapiu ir pratins juo
naudotis, sustiprins jų Lietu
vos pažinimą ir sudarys pro
gų pokalbiams apie Lietuvą
su tėvais, seneliais ar kitais
vyresniaisiais. O kai kurie
vaikai bežaisdami pajus ir
tikrą artimumo jausmą ‘sava
jai’ tėviškei, ypatingai jei
ten tebegyvena giminės. Pa
mažu šis žaidimas gali pri
vesti prie supratimo, kad
Lietuvoje tikrai yra jų ant
rieji namai.
Kadangi vaikai turi įaugti
į lietuvių visuomenę ir kultu
rą, juos reikia iš mažens pra
tinti prie lietuviškų kultūri
nių renginių, tokius rengi
nius ruošiančios organizaci
jos turėtų neužmiršti jaunų
šeimų ir dažniau lygiagrečiai
su vien suaugusiems tinka
momis programomis suruoš
ti užsiėmimus vaikams. Pav.
kai vyresnieji klausosi pa
skaitos, vaikams galėtų bųti
suruošta pasakų valandėlė.
Meno parodų proga atskira
me kambaryje galėtų vykti
vaikų piešinių parodėlė. Tai
nebūtų labai sunku įvykdyti,
nes beveik visose Lietuvių
kolonijose prie salių yra vai
kų užsiėmimui tinkamos
patalpos.
(Bus daugiau)
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Vaclovas Sidzikauskas

Klaipėdos klausimas
Savo žemiu pakraščiuose, Tautų Sąjungos Taryboj.
ypač rytuose ir vakaruose, Dėl jų aš patekau į vokiečių
lietuvių tauta šimtmečiais k o n c e n tracijos stovyklą
buvo gynimosi pozicijoje. Auschwitze ir turėjau kitų
Rytuose ji grūmėsi su sla nemalonumų, bet apie tai
vų — lenkų, rusų ir balt- vėliau.
Tilžėje susikūrusi Prūsų
gudžių — karine ir kultūri
ne ekspansija. Nulietuvini Lietuvių Taryba 1918 m.
mo banga užliejo rytų Lie lapkričio mėn. 30 d. pasiun
tuvą, gerokai palietė jos tė peticiją Paryžiuje susi
miestus: Vilnių, Gardiną, rinkusiai Taikos Konferen
Lydą, Ašmeną, ir veržėsi cijai, reiškiančią norą ma
toliau į aukštaičių ir dzūkų žąją ar prūsų Lietuvą at
žemes. O vakaruose, po skirti nuo Vokietijos ir pri
Kryžiaus karų įsikūręs jungti ją prie Lietuvos. Tą
Marienburge teutonų ordi savo prašymą ji motyvavo
nas, išnaikino lietuviškąją prezidento Wilsono prokla
prūsų gentį, įsistiprino Ka muota teise tautoms laisvai
raliaučiuje, šiaurės vaka apsispręsti.
1919 m. kovo 24 d. Lietu
ruose germanizmo banga
vos
delegacija Taikos Kon
pasiekė Nemuną, ties Tilže
persimetė į sritį, vėliau pa ferencijai įteikė tos Konfe
vadintą Klaipėdos kraštu. rencijos pirmininkui notą,
Didžiųjų Lietuvos kuni kuria jie revandikavo Mažą
gaikščių valstybinė ekspan ją Lietuvą. Klaipėdos kraš
sija beveik išimtinai buvo to klausimą sakytoj Konfe
nukreipta į rytus. Atsista- rencijoj kėlė ir Lenkijos de
čiusi, po 120 metų truku legacija, siekdama sudaryti
sios carų Rusijos okupaci Lenkijai atramos tašką Ne
jos savą valstybę, lietuvių muno žiotyse ir Klaipėdos
tauta stengėsi užtvenkti uoste. Versalio sutarties
nulietuvinimo bangą rytuo 99-ju straipsniu Klaipėdos
se ir bandė atsikovoti, bent kraštas buvo atskirtas nuo
dalį, savo tautinio.palikimo. Vokietijos. Savo pastabose
Tos pastangos ir pagimdė dėl jai įteikto taikos sutar
Vilniaus ir Klaipėdos bylas. ties projekto Vokietijos de
Tie samprotavimai sudarė legacija, tarp kitko, protes
foną mano Lietuvos teisių tavo ir prieš Klaipėdos
gynybai Hagos Tribunole ir krašto atskyrimą. Atsaky

WORK OVERSEAS!!
Australia - Europe - Japan - The South Pacific - Africa
Far East - South America - Centrai America * Middle East
$800.00 to $4000.00 Per Month - Tax Benefits
U.S. Government, Private Corporations and Organizations.
Construction - Engineering - Sales - Transportation - Teaching - Oil Refining Medical - Accounting - Manufacturing - Secretarial - Aircraft. etc., etc.
If you likę travel. excitement and adventure. then overseas employment is for you. To allow
anyone the opportunity to explore overseas employment we have published a complete sėt of
Overseas Employment Guides. Our Overseas Employment Guides contain the follovving
information ...
• List of CURRENT OVERSEAS JOB OPPORTUNITIES with a special section on overseas
construction projects. executive positions and teaching opportunities.
• How. Where and VVhom to apply for the job of your choice OVERSEAS!
• FIRMS and ORGANIZATIONS employing all types of Personnel in nearly every part of the
Free World.
• Firms and organizations engaged in OVERSEAS CONSTRUCTION PROJECTS, MAN
UFACTURING. MINING. OIL REFINING. SECRETARIAL. AIRCRAFT. ENGINEERING.
SALES. SERVICES. TEACHING. ETC!
• COMPANIES and GOVERNMENT AGENCIES employing personnel in nearly every occupation. from the semi-skilled laborer to the College trained professional
• How and VVhere to apply for OVERSEAS GOVERNMENT JOBS!
• Employment on U.S. Government ships "MERCHANT MARINES"!
• Directory of U.S. Businesses operating in AUSTRALIA that employ Americans.
• Lįst of U.S. DEFENSE CONTRACTORS with operations OVERSEAS THAT EMPLOY
Americans!
• Information about TEMPORARY and SUMMER JOBS OVERSEAS!
• You vvill also be told How to write your resume or application letter! How to plan your job
hunting compaign! How to conduct yourself in a job intervievv! Plūs many professional tips
that may mean the difference betvveen landing the job of your choice or missing out.
MAIL OUR ORDER FORM TODAY!!!
The Job You Want OVERSEAS May Be VVaiting For You Right Now!!

ORDER FORM
Overseas Employment Guides
1727 SCOTT ROAD, SUITE C
BURBANK, CA 91504
I am enclosing $10.00 cash. check or money order. Please send me ybur complete sėt of
OVERSEAS EMPLOYMENT GUIDES immediately.

dami į tai alijantai atmetė
Vokietijos protestą, paste
bėdami, kad Klaipėdos kraš
to gyventojų dauguma vi
suomet buvo ir yra lietu
viai ir kad Klaipėdos uostas
yra vienintelis Lietuvos iš
ėjimas į jūrą. Tačiau, ka
dangi tuo laiku, dėl savo
ginčo su Lenkija, Lietuva
nebuvo alijantų pripažinta
de jure, Klaipėdos kraštas
nebuvo priskirtas prie Lie
tuvos, o pavestas Prancūzi
jai alijantų vardu laikinai
jį administruoti. Alijantai
pripažino Lietuvą de jure
tik 1922 m. gruodžio 22 d.
Arti pustrečių metų tru
kęs prancūzų valdymas
smarkiai sukomp 1 i k a v o
Klaipėdos problemą, padarė
ją svetimų intrigų objektu.
Jau 1921 m. rugsėjo mėn.
Tautų Sąjungos referentas
Vilniaus klausimu Hvmansas bandė suplakti Klaipė
dos krašto ir Vilniaus pro
blemas. Lenkija stengėsi
visais būdais įkelti savo ko
ją į Lietuvos uostą, jei ne
tiesiogiai, tai siekiant Klai
pėdos kraštą paversti kondominijimu ar ”freistaatu”
— laisva valstybe. Varšuva
taip pat viliojo Klaipėdos
miško pirklius ir pramoni
ninkus Nemuno aukštupio
miško žaliava. Lenkijos
pretenzijas rėmė Prancūzi
ja, o jos balsas turėjo dide
lį, jei ne lemiamą svorį, nes
be viso kito ji tą kraštą ir
valdė. Suminėti verta ir tų
laikų Vokietijos laikysena,
kuri buvo priešinga Lenki
jos įsigalėjimui Lietuvos
pajūryje. Tačiau, negalėda
ma pati jo susigrąžinti, ve
lijo, kad Klaipėdos kraštas
būtų prijungtas prie Lietu
vos, tik kiek galima silpnes
niais saitais-, kad pabrėžus
to krašto skirtingumą nuo
Didžiosios Lietuvos ir kad
neužkirtus kelio vokiškajai
įtakai. Sprendimą turėjo
padaryti Ambasadorių Kon
ferencija, kuri buvo Aukš
čiausios Alijantų Tarybos
.įgalinta spręsti Pirmojo pa
saulinio karo iškeltus, bet
Paryžiaus Konferen c i j o s
n e i š s pręstus, klausimus,
kaip kad Lenkijos rytų sie
nų ir kt. Ambasadorių kon
ferencija jau buvo pradėju
si paruošiamuosius darbus,
apklausinėj o suinteresuo
tuosius, jų tarpe ir paties
Klaipėdos krašto atstovus,
ir tuomet turėtomis žinio
mis buvo paruošusi projek
tą atitinkantį Lenkijos ir
Klaipėdos vokietininkų už
mačias.

NAME ____________________________________________________________________________________ _ —

ADDRESS________________________________________________________________________________ —

CITY_______________________________

STATĖ________________________ ZIP_________________

Or charge this order on your BankAmericard or Master Charge

BankAmericard Account No.
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Master Charge Account No.
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If your are dissatisfied with our Overseas Employment Guides. for any reason. simply retum our Guides to us
vvithin 30 days and your $10.00 vvill be refunded to you immediately. NO OUESTIONS ASKED.

Pajutę grėsmę pajūrio
lietuviai sukilo ir savo Di
džiosios Lietuvos brolių pa
dedami nušalino prancūzų
administraciją, įsakė Lenki
jos konsulatui išsikraustyti
iš Klaipėdos, paskelbė tą
kraštą sujungia su Lietuva.
Nelaimingu būdu, per Suki
limą žuvo du prancūzų ka

riai. Už įvykius prancūzai
laikė atsakingą Lietuvos
vyriausybę, reikalavo at
šaukti iš Lietuvos pagalbon
atėjusius savanorius.
Man teko aktyviai daly
vauti sukilimo sularytos
padėties įteisinime ir po to
Lietuvos teisių gynime
tarptautiniame forume.
Sukilėliams laimėjus, ma
ne iškvietė Vokietijos užsie
nių reikalų ministeris Carl
von Schubert ir savo vy
riausybės vardu pareiškė
protestą prieš bandymą iš
spręsti Klaipėdos krašto
klausimą kitokiais nei Ver
salio sutarties numatytais
metodais. Tą savo protestą
jis prašė mane perduoti į
Kauną ir tai tokiu būdu,
kad jis galėtų patekti į vie
šumą. Mat Vokietijai rūpė
jo atrodyti korektiškai ali
jantų atžvilgiu ir užkirsti
kelią pasklidusiems įtari
mams, kad ji buvo sąmoks
le su Lietuva. Jaučiau, kad
savo širdies gilumoje Vo
kietijos vyriausybė Klaipė
dos sukilimo metu buvo Lie
tuvos pusėje.
1923 m. vasario pradžio
je su Klaipėdos klausimu
susidūriau Paryžiuje, kai
tuo metu ten Prancūzijos
senato patalpose buvo susi
rinkusi posėdžio Tautų Są
jungos Taryba. Jos darbo
tvarkėje buvo ir neutralio
sios zonos tarp Lietuvos ir
Lenkijos padalinimo klausi
mas, kurį ji sprendė vasa
rio 3 d. Vasario 4 d. buvau
pakviestas į Prancūzijos už
sienių reikalų ministeriją.
Mane ir Lietuvos atstovą
Prancūzijai Milosz-Milašių
priėmė Politikos departa
mento direktorius Peretti
de la Rocca. Klaipėdos suki
limas ir jo pasisekimas
skaudžiai įžeidė Prancūzijos
prestižą, tuo labiau, kad už
Klaipėdos kraštą ji buvo at
sakinga prieš visus alijau
tus. Be to, kaip esu minėjęs
sukilimas pareikalavo pran
cūzų aukų. Peretti de la
Rocca neslėpė savo įtūžimo,
dėl sukilimo jis kaltino Lie
tuvos vyriausybę, reikalavo
nedelsiant atšaukti savano
rius, grasino pasiųsti į Bal
tijos jūrą karo laivus Klai
pėdai1 subombarduoti nepa
likus, kaip jis sakė, akmens
ant akmens. Mudviems su
Milašium pavyko gerokai jį
apraminti, duoti reikiamų
užtik rinimų, pavaizduoti
gyvybinę Klaipėdos uosto
reikšmę atsistačiusiai Lie
tuvos valstybei,' Klaipėdos
krašto gyventojų nuotaikas
ir svetimųjų intrigas bei
kėslus. Atsisveikinome su
juo geruoju. Prižadėjome
mūsų pasikalbėjimą per
duoti į Kauną.
Be prancūzų karine inter
vencija grąsino ir Lenkija.
Diplomatiniais kanalais Lie
tuvą rėmė Sovietų Rusija.
Visų dėmesį buvo atkreipęs
Galvanausko pasikalbėji
mas su į vakarus prava
žiuojančiu čičerinu Kauno
stotyje, kurį vėliau Pary
žiuje mums priekaištavo
Poincarė.
(Bus daugiau)

STEEL PROCESSING

BAR MILL
OPERATOR
FOR NEWLY ESTABLISHED BAR
OPERATOR
AT
LARGE
AREA
STEEL PROCESSOR. SHOULD BE
FAMILIAR W1TH SCHUMAG COLD
F1N1SH BAR EQUIPMENT. GOOD
WAGES AND BENEFITS.

CALL R. BAUR,
313-254-9300
An Equal Opportunity Employer
(43-45)

Wanted Journeymen
or

Ist Class Skilled
MOLD MAKERS
BORING MILL OPERATORS
DUPLICATER OPERATORS
Mušt be able to sėt up work from
blue prints & elose tolerance.
Also

DEEP HOLE DRILL OPR.
Second shift only. Long program.
Overtime. All fringe benefits. Top

PYALE MOLD & ENGRAVING
COMPANY
24501 HALLWOOD..............
FARMINGTON. MICH. 43024
313-477-0300

(.43-47)

TOOLING
DRATSMAN
1MMEDIATE POSITION AVAILABLE
FOR AN INDIVIDUAL W1TH F.XPER1ENCE IN DRAFTING. MUŠT BE
KNOWLEDGE ABLE
\VITH
TIIE
DESIGN IN OPERATION OF TOOL
ING. IF INTERLSTED CALL FOR
\PPO1NTMENT

DENNIS O’FALLON

314-381-9850
KISCO CO., INC.
6300 ST. LOUIS AVĖ.
ST. LOUIS. MO. 63121
An Equal Opportunity En-.ployer
(44-47)

ENGINEER
INDUSTRIAL
1MMEDIATE POSITION AVAILABLE
FOR AN INDIVIDUAL WITH EXPERIENCE IN INDUSTRIAL ENGI
NEERING EXPERIENCE. MUŠT INCLUDE PLANT LAYOUT ROUTE
SHEETS AND BILL OF MATERIAL
PREPERATION. IF 1NTEREST CALL
FOR APPO1NTMENT

DENNIS O’FALLON

314-381-9850
KISCO CO., INC.
6300 ST. LOUIS AVĖ.
ST. LOUIS, MO. 63121
An Equal Opportunity Employer
(44-47)

TOOL ROOM
MACHINIST
Neer individual with background in
tool and die repair. Openings are permanent positions with a liberal fringe
benefit package.
If interested, call for appointment

DENNIS O’FALLON

.314-381-9850
KISCO CO., INC.
6300 ST. LOUIS AVĖ.
ST. LOUIS, MO. 63121
An Equal Opportunity Employer
(44-47)

JOURNEYMAN

TOOL & DIE MAKERS
Fast growing industry in Fort Custer
Industrial Park is in need of journeyman. TOOL & D1F. MAKERS. Experienced in DIE BUILDING preferred. Be able to sėt up work from
blue prints & elose tolerance.
Pleasant working atmosphere and
liberal fringe benefits. Apply:

KEIPER USA INC.
5600 W. Dickman Rd.
Battle Creek, Mich. 49015
An Equal Opportunity Employer
(37-50)

WORK OPPORTUNITIES FOR
THE RIGHT IND1VIDUALS
NOW HIRING:

Journeymen
or Ist Class Skilled
TOOL & DIE
ALL AROUND
MACHINISTS
MACHINE REPAIRMEN
Mušt have job shop experience.
APPLY CALL OR WR1TE

PLAS/STEEL PRODUCTS
U. S. 6 W. WALKERTON, 1ND. 46574
(37-46)

SALES POSITION
TOLL FREE

1-800-327-9696
RECORDED MESAGE
(41-45)
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tas doleris gali nušluostyti
ne vienam našlaičiui vargo
ašarą ir paguosti ligonį ar
senelį. Duokime, pagal turi
mus išteklius, kad ir nedide
lėmis sumomis, bet duoki
me visi. Prisidėkime prie
mūsų tautiečių skurdo naš
tos palengvinimo.
Kurių nepasiekia rinkė
jai, dėl adresų pasikeitimų
ir didelių nuotolių, skirtas
aukas siųskite apskr. iždi
ninkės Bronės Motušienės
adresu: 1621 So. 61st Avė.,
Cicero, III. 60650.
Darydami testamentus,
nepamirškime įrašyti ir
BALFo, skirdami tam tikrą
dalį.
Pašnekesį pravedė Vale
rijonas Šimkus ir Jonas Ja
saitis.

■Chicagos lietuviai
—ANTANAS JUODVALKIS
KORP! NEO-LITHUANIA
METINĖ SUEIGA

kas — pranešėjas, baigęs
aukšt. lit. mokyklą ir lanko
Pedagoginį institutą, studi
juoja DALEY kolegijoje
komunikaciją, dalyvavo demonstracijoes Washingtone.
'
Dr. Alvydas Arbas, gyve
no Beverly Shores, Ind.,
baigęs veterinariją Purdue
universitete. Dabar pradėjo
dirbti Chicagoje.
Visi minėti junjorai pa
skaitė parašytus referatus.
Keliamųjų lituanistinis iš
silavinimas kai kurių yra
net labai geras, kalba
sklandi, kai kuriems reiktų
dar šioje srityje padirbėti
ir daugiau su lietuviais pa
bendrauti.
Sueiga išklausiusi tėvūno
ir magistros pranešimus,
visus priėmė į Korporaciją
pilnateisiais nariais. Jiems
spalvos bus uždėtos per
Korporacijos šventę, iškil
mingos sueigos metu. Pa
kvietus į salę naujuosius
šen j orus, pi rm i n i nka u j anti s
juos pasveikino, o sueigos
dalyviai sutiko plojimais.
Naujųjų Korporacijos or
ganų rinkimai praėjo sklan
džiai, nes Algis Modestas,
buvo suradęs kandidatus ir
nominacijų komisijos vardu
pristatė sueigai.
Į valdybą išrinkti ir pasi
skirstė pareigomis: pirm.
Vida Jonušienė, vicepirm.
Gražina Kasperaitienė, se
kretorius Gintaras Valiukė
nas, narė kultūros reika
lams Valentina Mažeikienė
ir iždininkas Antanas Juod
valkis.
Kontrolės komisiją suda
ro : dr. Jonas Juodikis, Algis
Modestas ir Algis Augaitis.
Išrinkus vykd. organus,
buvo aptarti artėjančios
šventės reikalai ir Korpora
cijos suvažiavimas.
Pirmininkaujantis, palin
kėjęs naujai valdybai sėk
mingo darbo, uždarė suei
gą. Po sueigos, pabendrauta
prie kavos puoduko.

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagos vieneto sueiga įvyko
š. m. lapkričio 6 d. Lietuvių
Tautiniuose Namuose. Su
eigai pirmininkavo Algis
Modestas, o sekretoriavo
Algis Ankus. Apie Korpo
racijos veiklą pranešimą
padarė Zigmas Mikužis, fi
nansinę apyskaitą iždinin
kas Antanas Juodvalkis, re
vizijos aktą perskaitė kont
rolės komisijos pirm. dr.
Jonas Juodikis (kiti nariai
— Algis Modestas ir Ginta
ras Valiukėnas). Po trumpų
diskusijų visi pranešimai
buvo priimti, o pirminin
kaujantis valdybai išreiškė
padėką.
Valdybos vardu junjorų
tėvūnas Algis Modestas ir
magistrą Loreta Andrijaus
kaitė pristatė junjorus pa
kelti į senjorus. Buvo pri
statyti 7 junjorai: Vilija
Jakaitytė skautė, baigusi
Lemonte Maironio aukšt.
lit. mokyklą, lanko Illinois
universiteto Chicagos Circle
skyrių, dalyvavo Washingtono demonstracijose.
Rita Zubrickaitė, skautė,
dainuoja „žiežirbų” chore,
šoka tautinius šokius „žil
vytyje”, baigusi Maria H.
S., studijuoja De Paul uni
versitete medicinos techno
logiją.
Asta Vaičaitytė, skautė
— stovyklų vadovė, baigu
si lituanistinę mokyklą, ke
lionių vadovių kursus, įsto
jo į DALEY kolegiją ir stu
dijuos ispanų kalbą, talkina
korporacijos renginiams.
Violeta Burokaitė, skau
tė, šoka tautinius šokius
„Grandyje”, baigusi Maria
H. S. ir aukšt. lit. mokyklą,
lanko Illinois universiteto
Chicagos Circle skyrių, da
lyvavo demonstracijose Washingtone ir išvykoje į Tabor Farmą.
Dalia Vindašiūtė, skau
tė, tautinių šokių grupės
„Sūkurys” mokytoja, dai PRATĘSIAMAS BALFO
nuoja jaunimo chore, bai
VAJUS
gusi aukšt. lit. mokyklą ir
BALFo Chicagos apskri
Pedagoginį institutą, lanko
ties
valdyba, vadovaujama
de Paul universitetą.
ilgamečio
pirmininko Vale
Audrius Regis, skautas,
Margučio radijo talkinin rijono Šimkaus, painforma-

LIETUVIŲ FONDO

POKYLIS
LST Korp! Neo-Lithuania, Chicagos padalinys, lapkričio 6
d. metiniame susirinkime, Lietuvių Tautiniuose namuose išsi
Kiekvienais metais Lie
rinko naują valdybą. Sėdi iš kairės: Gražina Kasperaitienė —
tuvių Fondo valdyba rudens
vicepirm., Vida Jonušienė — pirmininkė, Valentina Mažeikienė
metu
skelbia vajų ir ruošia
— valdybos narė — parengimų vadovė. Stovi: Gintaras Va
užbaigtuvių
pokylį, šiais
liukėnas — sekretorius ir Antanas Juodvalkis — iždininkas.
V. A. Račkausko nuotr. metais Fondo vakarienė-

vo spaudos ir radijo darbuo
tojus, kad Chicagos apskri
ties vajus pratęsiamas visą
lapkričio mėn. Dauguma
skyrių vajų jau įvykdė, bet
yra vienas kitas skyrius, dėl
įvairių priežasčių, šio užda
vinio dar neužbaigęs.
Chicagos apskrityje, ap
imančioje visą Illinois, In
dianą ir kitas kaimynines
valstijas, BALFo vajus
vykdomas einant iš namo į
namą, aplankant kiekvieną
lietuvi. Tokių pasišventėlių
kiekvienais metais sutelkia
ma 120-150 asmenų. Dar
bas niekam nemalonus, bet
užtai pasiekiami geresni re
zultatai. šiuo metu jau be
maž pasiekta praėjusių me
tų suma $35,000. Norima
sumą padidinti bent 10%,
kad išlyginti visus žudančią
infliaciją.
Šis rinkimo būdas jau
praktikuojamas 16 metų.
Prieš tai aukos buvo ren
kamos vokais ir surinkdavo
tik 7-8000 dol., o jau 1960
metais buvo surinkta 18,000
dol. Kas metai' aukos augo
ir praėjusieji metai buvo
derlingiausi. Visas surink
tas aukas apskr. valdyba
atiduoda BALFo centrui, o
bėgamas išlaidas dengia iš
daromų renginių pelno.

Šalpą vykdo Centro val
dyba. Daugiausiai šelpiami
Sibiro tremtiniai ir Suval
kų trikampio lietuviai, o
taip pat ir visi į vargą pate
kę tautiečiai. Vietos sky
riams yra leista sušelpti iki
50 dol., o tolimesnį šelpimą,
jei yra reikalas, pasiima
Centras.
Apskr. valdyba, kiekvie
nais metais išleidžia leidinį
su aukotojų sąrašais ir įtei
kia renkant aukas, lyg pa
kvitavimą anksčiau duotai
aukai.
Reikia pasakyti, kad
BALFo vykdomas šalpos
darbas yra prasmingas ir
reikalingas. Reikalingų pa
ramos tautiečių skaičius ne
mažėja, bet didėja, nes at
siranda daugiau invalidų ir
senelių bei vargingai gy
venančių žmonių. Okupan
tai, pavergę Lietuvą, nero
do atlydžio žymių, bet me
tai iš metų vergijos naštą
sunkina, o kitaip galvojan
čius persekioja. Mūsų duo

koncertas įvyko š. m. lap
kričio 5 d. Jaunimo Centro
didžiojoje salėje. Buvo pa
dengti 35 stalai ir visi sau
sakimšai užpildyti. Šio po
kylio vyriausia šeimininkė
ir organizatorė buvo žino
ma visuomenininke, dauge
lio renginių sumanytoja ir
vykdytoja, valdybos narė
Marija Rėmienė. Atidary
dama pokylį, M. Rėmienė
pasveikino gausiai susirin
kusius Lietuvių Fondo rė
mėjus ir tolimesnį vakaro
vadovavimą perdavė dr. Jo
nui Račkauskui.
Dr. J. Račkauskas, jauno
sios kartos mokslininkas,
įsijungęs į Lietuvių Fondo
veiklą, ne tik pinigine auka,
bet ir darbu, maldą sukal
bėti pakvietė jėzuitų pro
vincijolą kun. L. Zarembą.
Koncertinę programą atli
ko viešnia iš Kaliforni
jos solistė Birutė Dabšienė, talkinama muziko Alo
yzo Jurgučio. Solistė B.
Dabšienė padainavo keletą
(Nukelta į 10 psl.)

1977-1978METU EKSKURSIJOS
Į LIETUVĄ
AMERICAN TRAVEL SERVICE
BUREAU
9727 South Western Avenue
Chicago, Illinois 60643
Telephone: (312) 238-9787
NAUJI SKRIDIMAI (CHARTERS) Į VILNIŲ SU
PAN AMERICAN LĖKTUVAIS Iš NEW YORKO:
Išvykimo datos: 1978 m. vasario mėn. —
$669.00; kovo mėn. $691.00 ir $746.00; balandžio
mėn. $746.00.

Kalėdinė kelionė 1977 m. GRUODŽIO mėn. 20 d. —
2 savaičių (Maskva, Vilnius, Ryga) $1138.00.
1 savaitė Havajuose — 3 salos, 1978 m. sausio 14 d.
— $564.00.
Prie visų aukščiau minėtų grupių galima jungtis iš CHICAGOS ii1 visų kitų Amerikos ir Kanados miestų
su papildomu mokesčiu.
LST Korp! Neo-Lithuania Chicagos padalinio metinio susirinkimo dalis dalyvių. Pirmoje
eilėje iš kairės: magistrė Loreta Andrijauskaitė ir naujai pakelti i seniorus Asta Vaičaitytė,
Rita Zubrickaitė, Dalia Vindašiūtė, Violeta Burokaitė, Vilija Jakaitytė, vet. gydytojas Alvy
das Arbas ir Audrius Regis bei ligšiolinis pada linio pirm. Zigmas Mikužis. Nuotraukos vidury
kalba Korp! vyr. vald. pirm. Mečys Šimkus.
V. A. Račkausko nuotr.

PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT
TO CHANGES AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.

Taip pat parduodame skridimus iš Chicagos j Los
Angeles ir San Diego — kelionė į vieną galą $99.00.
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Chicagoje...
(Atkelta iš 9 psl.)
lietuvių kompozitorių dai
nų ir publikai nepaliauja
mai plojant ir valioj ant pri
dėjo dar vieną priedui. So
listė buvo apdovanota gėlių
puokštėm.
Trumpą padėkos žodį pa
sakė Lietuvių Fondo pradi
ninkas ir ilgametis ^pirmi
ninkas dr. Antanas Razma.
Jis pasidžiaugė gausia Lie
tuvių Fondo rėmėjų šeima
ir vieningu darbu. Lietuvių
Fonde sutelpa visi ir jokio
skaldymosi nesijaučia, šiuo
metu Lietuvių Fonde yra
4383 nariai su 1,392,151 dol.
kapitalo. Lietuviškam švie
timui, kultūriniams reika
lams ir spec. uždaviniams
vykdyti iš LF pelno išmo
kėta 437,750 dol. Šiais me
tais į LF įstojo 116 naujų
narių ir pagrindinis kapita
las. paaugo 177,121 dol.,
įskaitan ir J. Krukonio pali
kimą 125,000 dol. Prašė ir
toliau neužmiršti Lietuvių
Fondo, kas metai didinant
įnašus, įrašant mirusius na
rius ir darant testamentus.
Lietuvių Fondo Tarybos
pirm. dr. G. Balukas padė
kojo talkininkėms už tokį
puikų vakarą, o rengėjų pir
mininkei M. Rėmienei įtei
kė gėlių puokštę. Vajaus ir
vakarienės metu Lietuvių
Fondui suaukota per 15,000
dolerių.
Dovanų paskirstymą pra
vedė V. Momkus.
Svečiai tarpusavyje tu
rėjo progos kultūringai pa
bendrauti, o norintieji ir
pasišokti. Grojo puikus neolituanų orkestras, vadovau
jamas Algio Modesto.

J. KRUKONIO
PALIKIMAS

J. Krukonio palikimas
įjungtas į Lietuvių Fondą,
o gaunamos palūkanos per
vedamos į specialiai sudary
tą stipendijų fondą. Stipen
dijų fondui administruoti
sudaryta komisija, į kurią
įeina : dr. R. Razma, dr. G.
Balukas, J. K. Kučėnas, adv.
P. žumbakis ir K. A. Girvilas. Stipendijos skiriamos
lietuvių kilmės krikščio
nims, gyvenantiems Ame
rikoje. Pageidaujama, kad
stipendijatai studijuotų lie
tuvių kalbą ar lituanistiką.
Studijuojantieji lituanis
tiką turės progos pasinau
doti J. Krukonio stipendijo
mis. Tikėkime, kad lietuvių
kilmės studentus paska
tins daugiau skirti litua
nistinėms studijoms. Įdo
mu, ar šiomis stipendijomis
galės pasinaudoti jau dabar
kas metai ruošiami lituanis
tikos seminarai, už kuriuos
studentai gauna užskaitas.
DR. J. BASANAVIČIUJ
PAMINĖTI FILATELIJOS
IR KNYGŲ PARODA

Filatelistų draugija „Lie
tuva”, š. m. lapkričio 5-6
d.d. Jaunimo Centre Chica
goje, suruošė dr. Jono Ba
sanavičiaus 50 metų mirties

(Hmm
PATIKSLINIMAS DĖL
BERŽORO

Chicagos Gen. T. Daukanto kuopos jūrų šauliai laimėję šaudymo trofejas, kuriuos jiems
buvo Įteiktos plaukiojimo sezono užbaigimo pobūvyje spalio 29 d. Iš kairės: LŠS pirm. K.
Milkovaitis, E. Holtzas, V. Utara, S. Ripskienė, G. Martinkienė, L. Litvinienė ir kuopos pirm.
E. Vengianskas.
P. Malėtos nuotrJ

sukakčiai paminėti Filateli
jos parodą. Paroda susidėjo
iš dviejų dalių: filatelijosnumizmatikos ir istoriniobibliografinio skyriaus, ku
riam eksponatus parūpino
redaktorius Bronius Kvik
lys iš savo gausaus rinkinio.
Draugijos pirm. Jonas
Adomėnas parodą atidaryti
pakvietė gen. konsule J.
Daužvardienę, kuri visada .
ir visokiom progom randa
tinkamą žodį. Ji pasidžiau
gė, saviškų būdu pagerbian
čius didįjį kovotoją už Lie
tuvos laisvę dr. Joną Basa
navičių. Be kitų svečių, ati
daryme matėsi veteranas
dailininkas prof. Adomas
Varnas ,vis dar guviai atro
dąs, nors jau visai priartė
jo prie šimtinės metų.
Didžiausią dėmesį traukė
surinkti leidiniai apie dr.
Joną Basanavičių. Ant še
šių stalų išdėstyti jo para
šyti tautosakiniai raštai, iš
leisti spaudos draudimo lai
kais Tilžėje, pilni ”Aušros”
originaliniai komplektai ir
daugelis kitų veikalų. Ant
sienų pakabintuose 25 rė
muose matėsi originalių
laiškų, nuotraukų, šimtai
kitokių dokumentų.
Parodos rengėjai, be gau
saus filatelinio'-numizmatinio skyriaus, ypač atžymė
jo dr. Jono Basanavičiaus
veiklą ir gyvenimą Br._
Kviklio rinkiniu, vertu pla
tesnės visuomenės dėmesio.
Parodos eksponatai buvo
premijuojami.
Parodai ruošti komitetą
sudarė: pirm. K. Meškoms,
J. Adomonis (draugijos pir
mininkas), B. Jurėnas, J.
Janušaitis, A. Beleška, K.
Rožanskas, J. Liubinskas ir
Al. Žakas.

LB ŠVIETIMO TARYBA
DIRBA

narių. Norima ją šiek tiek
papildyti ir ribotis 20 as
menų. Išplėsta švietimo Ta
ryba nėra veiksminga, nes
vistiek posėdžiuose tedaly
vauja tik pusė ar dar ma
žiau narių.
Pirmajame poatostoginiame posėdyje buvo priimta
mokytojų studijų savaitės
apyskaita ir pasidalinta
Įspūdžiais. Savo nuomones
pasakė visi švietimo Tary
bos nariai dalyvavę Studi
jų savaitėje. Mokytojų stu
dijų savaitė buvo gerai or-.
ganizuota ir sėkmingai pra
vesta.
Apgailestauta 8 narių pa
sitraukimas. Apsispręsta su
likusiais 18 narių tęsti dar
bą.
šiame posėdyje švieti
mo Taryba svarstė ir
priėmė lituanistinių mo
kyklų darbo ir tvarkos
nuostatus, aukštesniosioms
mokykloms skaitymo pro
gramą, visuomeninio ugdy
mo programą 7 ir 8 kla
sėms, Švietimo Tarybos
struktūrą ir apimtį. Nu
tarta sujungti į vieną —
priešmokyklinį ir pradžios
mokslo departamentus, o
pačią struktūrą studijuoti
ir ateityje svarstyti. Dabar
yra departamentų direkto
riai (labai skambūs vardai,
bet menka darbo apimtis)
ir dėstomų dalykų vedėjai:
religijos, muzikos, tautinių
šokių. Bandyti surasti bū
dą visiems dėstomiems da
lykams vienodai atstovauti
ir jais rūpintis.:

Pirmininkas painformavo,
kad vietoj pasitraukusio
(dėl pasikeitusiu pagrindi
nio darbo sąlygų) R. Ma
čiulio, vicepirmininko parei
goms pakviesta dr. J. Rėklaitienė, kitiems departa
mentams ieškomi kandida
tai.

Po vasaros atostogų ir
demonstratyvaus 8 Tarybos
SKIRKIME PADĖKOS
narių pasitraukimo, š. m.
DIENOS ILGĄJĮ
lapkričio 2 d. švietimo Ta SAVAITGALĮ MOKSLO
ryba turėjo jau antrą posė
IR KŪRYBOS
dį. švietimo Taryba buvo
SIMPOZIUMUI
labai išplėsta ir sudaryta
Trečiasis Mokslo ir Kū
net iš 26 narių, šiuo metu
rybos
simpoziumas įvyksta
Švietimo Tarybą sudaro 18

Antanas Juodvalkis ko
mentuodamas B. Pūkelevičiūtės trijų veiksmų dra
mą „Palikimas” pastatymą
Chicagoje, vienoje vietoje
rašo šitaip: „Tiesa, vieto
vės pavadinimas Beržoras
pramintas nuo ten augančio
puikaus beržyno, primenan
čio Lietuvos aplinką. (Ar
ne gražiau ir lietuviškiau
skambėtų Beržyne ar Beržotas, o ne Beržoras, prime
nąs
rusišką
„Samavoras”)”. („Dirva” 1977. 11.
3 Nr. 42 — 11 „Chicagos
Lietuviai”).
Beržoras nėra rusiška gy
venvietės pavadinimo for
ma, o paimtas vieno Žemai
tijos, Platelių valse, gražios
apylinkės, pietiniame Pla
telių ežero galo tąsoje gu
linčio bažnytkaimio pavadi
nimas.
Vietovių ir upių pavadini
mų su galūne orą ir orai
Žemaitijoje yra ir daugiau,
būtent: Laborai — Linku
vos valse., Skaborai — Tve
rų valse., Lieporai gelž. sto
tis, ten pat.
A. PJeškys
Chicago, III.

Padėkos Dienos ilgajame
savaitgalyje š. m. lapkričio
23-27 d.d. Jaunimo Centre,
Chicagoje.
Trečiadienį, lapkričio 23
d. 19:30 vai. susipažinimo
pobūvis. Ketvirtadienį, lap
kričio 24 d. 14 vai. iškilmin
gas atidarymas. Penktadie
nį, lapkričio 25 d. 19:30 vai.
literatūros vakaras, šešta
dienį, lapkričio 26 d. 19 vai.
pokylis. Sekmadienį, lap
kričio 27 d. 12 vai. iškilmin
santraukos ir smulki pro
gas uždarymas..
Visos paskaitos ir kiti grama bus specialiam leidi
renginiai, — išskyrus po nyje.
Visi lietuviai dalyvauki
kylį, kuris bus Beverly
me
paskaitose ir visuose
Country klube, — vyks Jau
renginiuose,
šių metų ilgąjį
nimo Centro patalpose. Tre
Padėkos
savaitgalį
skirkime
čiajam Mokslo ir Kūrybos
pabendravimui
su
mūsų
simpoziumui ruošti Tarybą
sudaro: JAV LB Krašto mokslininkais ir kūrėjais.
valdyba, Amerikos lietuvių
NAUJAS JAUNIMO
gydytojų sąjunga, Ameri
kos lietuvių inžinierių ir ar CENTRO DIREKTORIUS
chitektų sąjunga ir Litua
Turimomis žiniomis, nau
nistikos Institutas. Moksli ju Jaunimo Centro direkto
nės programos* pirmininkas rium paskirtas tėvas Anta
prof. dr. Rimvydas Šilbajo nas Saulaitis, S. J., atsipa
ris organizacinio komiteto laidavo nuo administracinio
pirm. dr. Kazys Ambrozai- darbo ir daugiau laiko ga
tis.
lės pašvęsti knygų leidybai
Simpoziume dalyvaujan ir Lietuvių Fondo archyvo
čių mokslininkų paskaitų tvarkymui.

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

7%%
7«/2%
6 3/ą %
61/2 %

— g metų su $1,090, minimum.
— 4 metų su $1,000, minimum.
— 30 mėn. su $1,000, minimum.
— i metų su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus nauja
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
AyitbLony
1447 So. 49th Court • Cicero, Ulinois 60650
Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; Cloeod WeA.
Juokas Gribauskas, vedėjas
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Constance Perotti:

"Peoples and Cultures -- yra
clevelandiečių būdas atžymėti jų

etninio paveldėjimo turtingumą.”
”šis miestas turi tikrai daug ką siūlyti. Clevelande yra 90 etninių grupių. Peoples
and Cultures duoda galimybę clevelandie ciams tai išmėginti”, sako Constance Perotti,
Peoples and Cultures Executive Director.
Peoples and Cultures yra non-profit organizacija įsikūrusi 1971 m. pripažinimui
daugelio etninio pagrindo ir tautybių Clevelande. Vienas iš pagrindinių jos pro
jektų yra Shop-in-the-Flats. ”Tai vieta kur amatininkai gali išstatyti tra
dicinius paveldėjimo sugebėj imus. Jau dabar ten yra atstovaujama 50
grupių”, sako Connie.

Peoples and Cultures na ujausias užsimojimas yra World-in-YourBackyard Tours, kurį dalinai remia Gund Foundation. ”Mes tikimės
apie 100 aplankymų šiais metais į italų, slovėnų ir ispanų bendruome
nes tarp kitų, šių aplankymų grožis yra jų asmeniniame būti vie-

nas-iš-mūsų-tiliuje. Lankytoja; iš tiesų parsineša į namus iš tų lan
kymų dalį kultūros.” Cleveland Trust sveikina Peoples and Cul
tures darant Clevelan dą geresne vieta gyventi.

cr CLEVELAND TRUST
Raskite ką nors jūsų siekiui.

Amparo de Herandez,
Shop-in-the-Flats
vedėja, kabina
krautuvėje
macrame”.

Velykinių kiaušinių marginimas yra ukrainiečių tra
dicija. Taras ’Kowcz, Case Western Reserve teisių studen
tas, išmoko juos marginti iš savo motinos būdamas mažas.
Constance Perotti rodo
Cleveland Trust Ter
minai-Prospect sky
riau vedėjui išstatyta
Shop-in-the-Flats
lietuvių medžio
drožinį ”Palangos
Juzė”.
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■ Detroito lietuviai

PIRMOJI NAKTIS

ANTANAS GRINIUS
SKAITYS PASKAITAS

Dirvos politinis komenta
torius V. Meškauskas, inž.
A. Zaparackas ir dr. K. Kar
velis lapkričio 20 d. 12 vai.
30 min. Dievo Apvaizdos
parapijos Kultūros Centro
salėje, 25335 West Nine
Mile Rd., Southfield, Mich.
skaitys paskaitas. Po pa
skaitų klausimai ir diskusi
jos. Rengia ALT S-gos De
troito skyrius.
SPORTO KLUBO
"KOVAS” NAUJA
VALDYBA
Spalio 23 d. įvykusiame
sporto klubo "Kovas” spor
tininku ir jų tėvų susirinki
me išrinkta valdyba: T klu
bo valdybą: Vytas Rugie
nius, VI. Simutis, Jonas Gri
gaitis, Kristina Merkienė,
Marytė Alkevičiūtė. Į tėvų
komitetą: Rasa Orentienė,
Stasė Matvekienė, Antanas
Viskantas, Vida Mimėnienė,
Algis Rudis, V. Raguckienė
ir Edv. Skiotys.
Į revizijos komisiją: Jur
gis Jurgutis, Jonas Svera ir
Jonas Urbonas Klubo infor
macijos vadovas — Jonas
Urbonas.
Tautinių šokių ansamblis
"Šilainė” į tėvų komitetą iš
rinko : Alfonsą Kasputį,
Praną Zaranką, Edvardą
Alkevičių, Jurgį Idzelį ir

Danutę Miciūnienę. "šilai
nei” ir toliau vadovauja Ga
lina Gobienė, jai talkinin
kauja Rusnė Baltrušaitytė.

BOSTONO LIETUVIU BENDRUOMENĖS
JAUNIMO SEKCIJA

SLA 352 KUOPA
Po vasaros atostogų kuo
pos pirmas susirinkimas
įvyko lapkričio 6 d. Lietuvių
Namuose. Balfui paskirta
auka 10 dol. šiais metais
kuopa jau neteko 7 narių.
Nauji įrašyti 3.
Metinis
susirinkimas
įvyks gruodžio 4 d. 12 vai.
Lietuvių Namuose. Susirin
kimas svarbus ir visi nariai
prašome dalyvauti. Bus ren
kama 1978 metams kuopos
valdyba ir po susirinkimo
vaišės.
KARIUOMENĖS
ŠVENTĖS
MINĖJIMAS

Lietuvos kariuo menės
šventės minėjimas įvyks
lapkričio 27 d. Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje ir Kul
tūros Centre.
10:30 atnašaujamos mi
šios, kurių metu giedos Cle
velando ramovėnų choras.
Organizacijos dalyvauja su
vėliavomis.
12:30 minėjimas Kultū
ros Centro salėje. Paskaitą
skaito Ramovės centro val
dybos pirmininkas A. Jonai
tis. Meninę dalį atlieka Cle
velando ramovėnų choras.

KALĖDINIAI DOVANU
SIUNTINIAI I LIETUVA
IR KITAS ŠALIS
KALĖDINIS 1977.
Vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė; 2
m. vilnonės medžiagos suknelei ; 2,75 m. crimpleno
medžiagos moteriškai eilutei; 1 moteriškas arba vy
riškas puikus nertinis; 2 poros vyriškų arba moteriš
kų storų nailono kojinių; 1 sv. šokoladinių saldainių
dėžė; 40 angliškų cigarečių ir 3 m. vilnionės eilutei
medžiagos su įaudimu ”All wool made in England”.
Kaina su įskaičiuotu muitu ir visomis persiunti
mo išlaidomis $180.00.
Į šį siuntinį dar galima dadėti prekių 8 svarų
svorio. Gali būti 4 m. medžiagos, 2.75 m. dirbtinio
minko kailis arba kitokios prekės, žemiau siūlome
keletą populiaresnių dovanų. Visos kainos yra jau
su įskaičiuotu muitu.
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui......... $80.00
Jeans ”Wrangler”, vyriškos arba moteriškos $40.00
Nertinis, vyriškas arba moteriškas.................... $27.00
Geresnis nertinis ................................................. $32.00
Nailono kojinės, vyriškos arba moteriškos .... $ 3.00
Tights .................................................................. $ 3.50
Vilnonė medžiaga suknelei .............................. $24.00
Crimpleno medžiaga suknelei .................. :... .$18.00
Crimpleno medžiaga moteriškam kostiumėliui $30.00
Nailono apatinis ................................................. $10.00
Nailono marškiniai ............................................. $11.00
Geresni marškiniai ............................................. $15.00
Vilnonė skarelė..................................................... $11.00
Lietsargis telescopic............................................. $12.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei.................... $50.00
Geresnės rūšies medžiaga eilutei .................... $60.00
Dar geresnės rūšies medžiaga eilutei............... '$75.00

Sudarant visai naują siuntinį dar reikia pridėti
$24.00 persiuntimui.
Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, persiunčiame palikimus į Lietuva ir kitas
šalis.

BALTIC STORES LTD
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT.
Tel. 01 460 2592.

1978
fl

ruošia

NAUJŲ METŲ SUTIKIMA
KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS Iš VISŲ LIETUVIŲ KOLONIJŲ

1977 M. GRUODŽIO 31 D.. 8:00 VAL. VAK.
Boston Park Plaza Hotel, Grand Ballroom (buvęs Statler Hilton)
Programoje: Įspūdinga vakarienė, garsus aštuonių asmenų orkestras.

Bilietų kaina: Įskaitant vakarienę, gėrimus ir šampaną — $26.00 asmeniui.

rį

p

Bilietai Įsigyjami iki gruodžio 10 d. Stalai 10-čiai asmenų rezervuojami pas: Birutę Adomavičiūtė (617 '729-0278, 4 Sheffidd West, Winchester, Ma. 01890; Daivą Izbickaitę (517)
326-7442, 20 Old Stone Road, Westwood, Ma. 02090.

I

Norintiems nakvoti viešbutyje, rengėjai parūpins rezervacijos korteles su 29% nuolaida.

Virginija DaugvyMinėjimą
: LKK
Automobiliųrengia
pastatymas
garažeLansige
$1.00. LAUKIAME!
savanoriai, ramovėnai, bi- daitė Dean perskaitė Michirutininkės ir šauliai. Įėji gano valstybės gubernato
mas auka $3.00, mokiniams riaus laišką. Gaila, kad lie
tuviai per mažai įvertino
veltui.
jaunimo darbą ir demons
tracijose mažai tepasirodė.
VIOLETOS
Į demonstraciją kviestas
RAKAUSKAITĖS
kongresmanas Blanchard,
KONCERTAS
atsiuntė telegramą iš WaLapkričio 5 d. Dievo Ap shingtono, apgailestauda
vaizdos Kultūros Centre mas, kad negalėjęs atvykti.
dainavo Violeta Rakauskai
tė. Ji dviem išėjimais pa
dainavo 18 lietuviškų ir 2
vokiškas dainas. Dainavo į
hikrofoną, plokštelių muzi
kai grojant. Muzika tokia
skardi ir rėkianti, kad kar
tais buvo sunku ir girdėti
For yeor round Residential and

FOREMAN
FABRICATION
Individuat mušt have exlensive background supervising fabrication ma
chine operators. Mušt have thorough
working knovdedge of the set-up and
operation of punch presscs, brake
presses, and shears.
If interested, call for appointment.

DENNIS O’FALLON

314-381-9850
K1SCO CO., INC.
6300 ST. LOUIS AVĖ.
ST. LOUIS. MO. 63121
An Equal Opportunity Employer
(44-47)

PLUMBERS
NEEDED

ką dainininkė dainuoja, ži
noma vieniems patiko, ki
tiems ne, bet po kiekvienos
dainos visi plojo.
Koncerto pradžioje daini
ninkę pristatė ir jai baigus
dainuoti padėkojo Rusnė
Baltrušaitytė. Po koncerto,
grojant Rimo Kaspučio ka
pelai ”Romantika" vyko šo
kiai. Veikė baras ir bufetas,
kuriame buvo galima gauti
gėrimų, sūrio ir kitų ska
nėstų. Į koncertą atsilankė
apie 300 žmonių. Koncertą
surengė PLJS Detroito sky
rius, kuriam pirmininkauja
Violeta Abariūtė.

Commercial construction.
DALLAS AND FORT WORTH

. PLUMBERS
. and PLUMBERS HELPERS
Benefits for Oualified Employees include:
TOP PAY
Group Insurance Plan
Paid Holidays
Two weeks paid vacation
Truck Leases
Retirement Program
If you are interested in being port of one of the leoding mechanicol contractors in the
Metroplex, please contact:

FRYMIRE ENGINEERING
COMPANY

11120 Indian Trail
Dalias, Texas 75229
214-241-6851
An Equal Opportunity Employer

JAUNIMO SURENGTOS
DEMONSTRACIJOS

Lapkričio 5 d. PLJ S-gos
Detroito skyrius buvo su
rengęs Kennedy aikštėje de
monstracijas, kuriose rei
kalavo teisių ir laisvės Pa
baltijo valstybėms. Prie šių
demonstracijų buvo prisi
jungę estai, latviai ir suau
gę lietuviai. Demonstraci
jos savo gausumu nepasižy
mėjo, bet skaitomos prie
pavykusių, nes televizijos
2-ros stoties pareigūnai fil
mavo ir vakare 6 vai. šias
demonstracijas parodė tele
vizijoje.
Demonstracijose kalbėjo
Violeta Abariūtė ir Virgili
jus Kasputis. Komercijos
departamento direktorė

PRODUCTION FOREMAN
WE

HAVE

AN

IMMEDIATE

OPPORTUNITY

AVA1LABLE

FOR

EXPERIENCED MOBILE HOME FOREMAN AT OUR NAVASOTA

D1VIS1ON.

APPCL1CANT

SHOULD

HAVE

SORY/MANUFACTUR1NG- EXPER1ENCE IN

PREV1OUS,

SUPERVI-

THE MOBILE HOME

1NDUSTRY. EXCELLENT STARTING SALARY AND COMPANY PAID
BENEFITS. INTERESTED CANDIDATES SHOULD CALL OR SEND

RESUME TO:

CHARLES K. HORNER
GENERAL MANAGER

SCHULT HOMES CORP.
P. O. Box 571
Navasota, Texas 77868
(713) 825-7501
An Eųual Opportunity Employer
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Salėje iškilo daugybė ran ristų pažeminantį traktavi tuo tarpu gyvenimas ana
kų. Inž. Paulius Alšėnas, mą, apribojant jų svečiavi- pus geležinės uždangos kas
mikliai tąsydamas ilgą mosi laiką, judėjimą, ver dieną reikalaująs žmogiško
mikrofono laidą, laviravo čiant juos lankytis ir Ame sios gyvybės aukų. Antrasis
tarp kalbėtojų, suolų ir pub rikos dolerius leisti Mask klausimas, prajuokinęs pub
Aurelija Balašaitierrė
likos nuotaikų. Pirmąjį voje, mokant už dovanas liką, lietė sveikinimo laiš
klausimą dėl šv. Stepono ka „dolerinėse” krautuvėse pa kus, gaunamus nepriklauso
rūnos atidavimo komunisti sakiškas kainas, pasakišką mybės švenčių metu. Kasunei Vengrijai su dideliu muitą už siuntinius ir do laičio manymu, tai esanti
orumu, gilia emocija ir se- vanas. Kalbėtoja, atkreipu studija, kaip rašyti tuščius
natorišku stiliumi vengrų si dėmesį į visišką valstybės laiškus ir sveikinimus, jais
išeivijos vardu paklausė departamento abejingumą nieko nepasakant... Ame
vengrų atstovas. .Pamaino tam reikalui, užklausė, ar rikos konsulo Leningrade
mis Vest ir Derian gynė ekonominis boikotas, suor lankymasis pavergtos Lie
gaus teises, vistik negalinti prezidento nusistatymą ka ganizuotas etninės masės tuvos sostinėje turėti! būti
priversti jokios kitos vy rūnai grąžinti. Jų atsaky Amerikoje, būtų efektin laikomas pavergtos tauriausybės, kad ji paleisti! mas nebuvo patenkinamas gas. Sekr. Vest į šiuos klau tautos įžeidimu ir nesideri
nors viena asmenį iš kalė ne vien vengrų mažumai, simus atsakė išsamiai, ma nąs su Amerikos nepripaži
jimo. Tik žodžiu esą galima bet ir visiems susirinkimo tomai gerai pasiruošęs, nimu Lietuvos aneksijos. Į
perduoti jausmus ir nuomo dalyviams.
naudodamas iki šiol pasenu Kasulaičio klausimus gar
Po eilės specifinių Jugo sius traferetinius išsireiški bingieji pareigūnai neturė
nes bei prašymus ... žmo
gaus teisių klausimas esąs slavijos, Rumunijos ir kro mus, nuolatos kartojamus jo nei vieno patenkinančio
atų problemas liečiančių mūsų delegacijoms. Ameri atsakymo. Antanas Kalvai
skaudus ir opus.
Sekr. George S. Vest, il klausimų, buvo leista kal kos vyriausybė Pabaltijos tis iškėlė tautinių mažumų
gametis diplomatinės tar bėti ir lietuviams, šių eilu aneksijos nepripažinimo po atstovų nebuvimą diploma
nybos narys, pabrėžė, kad, čių autorė iškėlė Pabaltijo litikos nekeičianti, pripažįs tinėje tarnyboje. Į tai buvo
esą, reikią sutikti su tuo . tautų likimą pabrėždama, tanti Pabaltijo konsulus ir atsakyta, kad visi paskyri
faktu, kad Sovietų Sąjunga kad trys nedidelės, bet se t.t. Derian papildė sakyda mai esą daromi objektyviai,
esanti didelė, galinga ir nos, aukštos kultūros tau ma, kad visi Rytų Europos atsižvelgiant į esmens kva
stipri konkurentė. Niekas tos, kovojusios šimtmečiais kraštai esą traktuojami in lifikacijas ir egzaminų duo
neturėtų pageidauti veltis Į už savo teisę gyventi lais dividualiai, kreipiant dėme menis. čia nenoromis man
sį į kiekvieno krašto specifi pačiai peršasi klausimas:
abipusiškai destruktyvų ka vai, šiandieną neturinčios
rą. Geležinė uždanga ne net ir ”iškamšinės” vyriau nę padėtį.
kodėl Virginijos valstijos
Algirdas Kasulaitis, tie gvventoja. baigusi univer
santi toji neperlaužiama už sybės, su kuria Amerikos
danga, kaip prieš 25 metus. valdžia galėtų tartis tarp sioginiai reaguodamas į sve sitetą su slaugės dinlomu,
čių įžanginę kalbą, kritika kuri laiką dalyvavusi prezi
Padėtis esanti žymiai page tautinės politikos forume.
„Malonaus
įtikinimo
”
poli

vo
dabartinę valstybės de dentinių rinkimų kampani
rėjusi, užmezgus abipuses
partamento laikyseną už ge joje, yra pakankamai kvali
prekybines sutartis, pavie tika, nelydima veiksmais,
ležinės uždangos kraštų at fikuota žmogaus teisių ir
niais atvejais iškovojus šei tai tik tuščiažodžiavimas,
žvilgiu, prisimindamas pre Rytų Europos klausimams
mų susijungimą, palengvi neturintis jokios reikšmės
zidento Johnsono „burnos spręsti ? ..
nus emigraciją iš kraštų už gyvenime už geležinės už
aušinimo” politiką (jaw
geležinės uždangos į laisvą dangos. Ji iškėlė ne vien
Algis Rukšėnas iškėlė
žmogaus teisių klausimą už
boning). čia gyvenantiems Bražinskų klausimą, į kurį
jį pasaulį.
prabangoje lengva sėdėti atsakė Patricia Derian, su
Po jų kalbos prasidėjo geležinės uždangos, bet taip
pat
Amerikos
piliečių-tuprie konferencijų stalo, kai jų reikalu matomai gerai
klausimų-atsakymų laikas.
susipažinusi. Leisdama sa
ve cituoti spaudoje, ji pa
reiškė, kad iš jos kabineto
išėjęs raštas Natūralizaci
MOKAME AUKŠČIAUSIA
jos ir Imigracijos įstaigai
įsakmiai pabrėžęs, kad
NUOŠIMTI
„Bražinskų deportavi m a s
yra nerekomenduoj amas,
UŽ SANTAUPŲ PAŽYMĖJIMUS
nes jie būtu išstatyti į di
delį pavojų”. Pareikalavus
įnešus S 1,000
įnešus 'S 1.000
tikslesnio
atsakymo, Darien
30 mėnesių*
12 mėnesiu
ilgai svarstė kiekvieną žodį,
pagaliau pasakė, kad toks,
ineSus si’Ooo
inešiK $1.000
72
mėnesiams
procesas esąs „ištęstas, rei
g
IS mėnesiams
kalaujantis daug laiko, ga
Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas, išimtas iš pažymėlintis nusitęsti eilę metų”...
jinio sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienų,
Dr. Viktoras Stankus kė
o už likusi periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
lė reikalą reikalauti, kad as
taupų knygutės nuošimtis (5UG).
menys, gyveną anapus ge
ležinės uždangos, turėtų
.PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS
galimybę laisviau lankytis
Amerikoje be baimės su
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ
grįžti ar net nustoti leidimo
Už Įnašus mokame
grįžti namo. Juozas Stempužis siūlė sudaryti komi
siją iš etninių mažumu at
stovų, kuri galėtų pasitar
Įdedi kiek nori, išimi kada nori.
nauti1 valstybės departa
Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas
mentui patariamuoju balsu.
Svečiams pareiškus, kad
du kartus metuose.
.
panašaus pobūdžio komisija
SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI 840,000.
egzistuojanti, publika pa
MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS
aiškino jos visišką neefekPASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.
tingumą. Sekr. Vest, links
mai nusišypsojęs, su tuo
teigimu sutiko.
Nustatytu laiku oficialiai
daliai
pasibaigus, Vest ir
and loan association
Derian tarė savo baigia
ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.
muosius žodžius. Jie stipriai
MAIN OFFICE
reagavo į kai kurių pasisa
798 East lSSth Street
kymą, kad užsienio politiko
481-$552
je naudojamas dvigubas
13515 Euclid Avė.
14406 Cedar Avė.
6712 Superior Avė.
standartas, reaguojant į
681-8100
381-4280
431-2497
žmogaus teises negerbian
32800 Center Ridge Road
čius kraštus. Ekonominės
779-5915
(Nukelta į 14 psl.)

CLEVELANDE

šių metų lapkričio 9 die
nos vakare į Lietuvių Namų
didžiąją salę suplaukė įdo
mus būrys svečių: iš vie
nos pusės Clevelando gau
sių tautinių mažumų atsto
vai, iš kitos pusės — Ame
rikos užsienio politiką nu
statantys ir joje rimtą vaid
menį vaidinantys asmenys.
Salėje girdėjosi įvairių kal
bų mišinys. Kroatai, serbai,
jugoslavai, latviai, ukrai
niečiai, vengrai — visi at
rodė susirūpinę, tarsi ant
savo pečių į mūsų jaukią
sale būtu atsinešę visos sa
vo išeiviu grupės naštą ir
jos problemas.
Kai pagaliau scenoje pa
sirodė garbingieji svečiai,
prie scenos rampos išsiri
kiavo aštunto televizijos
kanalo aparatai, keli foto
grafai, o dalis publikos išsi
traukė užrašų knygutes.
Nuotaika buvo iškilminga,
lyg vyktų Jungtinių Tautų
sesijos rimta repeticija.
Buvo jaučiama įtampa,
susidomėjimas ir savotiškai
įvairias tautybes vienijan
tis susinervinimas.
Jonas Nasvytis, Clevelan
do Apskrities Lietuvių De
mokratų Klubo pirminin
kas, trumpu žodžiu pasvei
kinęs publiką ir garbingus
svečius, susirinkimą modetarybos pirmininko parei
gūnus pristatyti pakvietė
Paulių Alšėną, kuris tą pa
reigą atliko su tinkamu oru
mu ir elegancija. George S.
Vest, Valstybės Sekreto
riaus pavaduotojas Europos
reikalams, ir Patricia De
rian, pavaduotoja žmogaus
teisių reikalams ir JAV at
stovė Belgrado konferenci
joje, ir ambasadorius Edward E. Swank, šiuo metu
einantis Pasaulio reikalams
tarybos pirminingo parei
gas Clevelande, buvo pri
statyti publikai su visais jų
kredencialais ir trumpomis
biografijomis. Valstybės
departamento pareig ū n a i
trumpai nusakė savo atvy
kimo į Clevelandą tikslą,
paaiškindami zsavo darbo
sritis. Mrs. Derian, žmo
gaus teisiu srities darbuoto
ja, pareiškė esanti ypatin
gai suinteresuota tiesiogi
niai patirti žmonių nuotai
kas. Jos darbo sritis esanti
padalinta į tris pagrindinius
uždavinius: pabėgėlių aprū
pinimą Amerikoje, dingusių
karo belaisvių programą, ir
statutinius klausimus, ky
lančius iš konkretaus rei
kalo pagelbėti asmenims,
atsidūrusiems pavojuje. Ji
pabrėžė, kad Amerikos vy
riausybė, kovoje už žmo-

/uperior Avino/
"

.r/

*
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Clevelande...
(Atkelta iš 13 psl.)
sankcijos naudojamos Pie
tų Amerikos kraštams, o
ne komunistų valdomoms
sritims. Jų teigimu, ”tai ga
lima daryti tik su kraštais,
su kuriais yra užmezgiami
prekybiniai ir ekonominiai
ryšiai”... tarsi su Sovietų
Sąjunga tų ryšių nebūtų .,,
Derian, jautriai reaguo
dama Į salėje vyraujančias
nuotaikas, prisipažino gero
kai iš šio vakaro pasimokiu
si ir turėjusi progos patirti
gyvas nuotaikas bei susida
ryti tikrą nusistatymo vaiz
dą. Būdama JAV atstovė
Belgrado konferencijoje, ji
vistik bandė ginti Helsinkio
sutarties vertę dėl žmogaus
teisių apsagojimo, nors
stipriai pajutusi susirinki
mo dalyvių tam susitarimui
išreikštą panieką.
Atrodė, kad valstybės de
partamento pareigūnai tam
susirinkimui buvo gerai pa
siruošę. Nežiūrint jų mus
nepatenkinančių atsakymų,
ginant valstybės departa

mento iki šiol vedamą už
sienio politiką ir savo pa
čių pozicijas, jie buvo nuo
širdūs ten, kur jų diploma
tinis taktas jiems leido.
Toks abipusis akivaizdinis
susitikimas negali būti vi
siškai bereikšmis, nors vie
tinė spauda, ypatingai Cle
veland Plain Dealer, savo
sekančios dienos reportaže
ne tik iškraipė visą susitiki
mo eigą, bet net nesiteikė
paminėti pačių organizato
rių ir tikros susirinkimo su
dėties. Dėl to kalta ir mū
sų visuomenės apatija, kuri
į tokius vietinės spaudos
pasielgimtfs nereaguoja ma
siniais laiškais.
Susirinkimui pasibaigus,
kad ir su kai kuriais trūku
mais, atliko pagirtiną dar
bą.

FOREMAN

TAILORS
Mušt be experienced in bushling and
fitting of men's clothing. Positions
available at Downtown and Branch
Store locations.

Call 664-6779 for
1NTERV1EW APPOINTMENT.

WELDING

FOREMAN
MACHINIST

Immediate opening for individual experienced supervising welders. The
job entails the following. Seam weldin, spot welding, mig and tig vvelding
on light gauge sheet metai.

Need individual with thorovgh knowledge of the set-up and operation of
automatic screw machines and/or
centerless grinders.

If interested, call for appointment

If interested, call for appointment.

DENNIS O’FALLON

THE MAY CO.
An Equal Opportunity Employer M/F

WAREHOUSE
PERSONNEL
Large East gide firm has immediate
openings in our distribution center.
Pleasant vvorking conditions. Oour offices are located r.ear Chagrin and
Green Rds. Apply in person only.

FABRI-CENTERS
OF AMERICA

DENNIS O’FALLON

314-381-9850
KISCO CO., INC.

314-381-9850
KISCO CO., INC.

6300 ST. LOUIS AVĖ.
ST. LOUIS, MO. 63121

6300 ST. LOUIS AVĖ.
ST. LOUIS, MO. 63121
An Equal Opportunity Employer
(44-47)

An Equal Opportunity Employer
(44-47)

ELECTRICIAN

23550 COMMERCE PARK RD.
BEACHWOOD, OHIO

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

Journeyman able to handle all types of electrical installation, to
trouble-shoot machine tool controls, be thoroughly familiar with the
National Electrical Code, be familiar with solid statė controls and
qualify to obtain a City License. Good hourly rate, insurance and
other fringe benefits. Call Mrs. H. C, BEACH, 216-341-9494, for
interview appointment.

INLAND STEEL CONTAINER
DIV. INLAND STEEL CO.
Cleveland, Ohio 44105

MACHINE
OPERATORS

Equal Opportunity Employer

AUTOMATIC SCREW
MACHINE

WANTED

ALL AROUND GENERAL
MACHINISTS
For Electronics manufacturer in Ann
Arbor Area has opening for an experienced MACHINIST.
Who can sėt up work from blue
print^ & close tolerance. Full or part
time. lnquires from retired persons
welcome. Call 313-973-2505, ask for
MR. HESKETT.
(34-47)

8 DIENU VELYKŲ KELIONĖ į
LIETUVĄ
TIESIOG Iš CLEVELANDO
1978 m. kovo 19-26 dienomis

SET-UP AND OPERATORS

40-Hour Week
Plūs Overtime

Severai immediate opportunities
for individuals with experience
on
Acme - Gridley
multiple
spindle machines. We offer a
40-hour week plūs overtime, a
full company-paid benefits pro
gram and a centrai Geauga
County location. Salary is open.
FOR IMMEDIATE ATTENT1ON
PLEASE CALL:

HAL REINTJES

$850.00
Įskaitant lėktuvu kelionė į Vilnių (5 naktys Vilniuje),
1 naktis Maskvoje, 1 klasės viešbučiuose, plius mais
tas, palydovai ir t.t.
Dėl rezervacijų susisiekite su:

EUROPA TRAVEL SERVICE
911 EAST 185th ST., CLEVELAND, OHIO 44119
Tel.: 216-692-1700 ar su Irena Kijauskiene —
tel. 216-486-9670.
Registracija baigiasi 1978 m. vasario 1 d.
Taipogi planuojamas 15 dienų turas balandžio ar
gegužės mėn. Kaina $1199.00.

(216) 247-3339
H. C. REINTJES ASSOCIATES
530 E. Washington St.
Chagrin Falls, Ohio 44022
An Equal Opporturtity Employer M/F
(43-44)

III

Williams Research Corporation

• MANUFACURING WEIDING
ENGINEER

• PROCESS MANUFACTURING
ENGINEER

• TOOL MAKER - Second Shift
• LATHE MACHINIST - Second Shift

• LATHE OPERATOR - Second Shift
An excellent salary and benefits package are offered,
Please forward your resume, in strict confidence, to:

The Personnel Department

VViIliams Research Corporation
2280 VVEST
VVALIED

MAPLE

IAKE

ROAD

MlCHIGAN

48088

WANTED

(313) 624 5200

EXPERIENCED MACHINE
SHOP OPERATORS

An tqual Opportunity Employer M/F

TURRET LATHE. RADIAL DRILL
PRESS ROTARY GRINDER.
Mušt be able to read blueprints. Ist
and 2nd shift available. Good wages
and fringes.

Call 216-234-4725
between 12 and 5 p. m. for interview.

An Eaual Opportunity Employer

(43-44)

MAINTENANCE FOREMAN
Full time position available immediately. Preferred applicant mušt
have experience in machine repair, electrical trouble shooting, and
hydraulic systems. Liberal fringe benefits. Salary cornmensurate with
experience. Forward resume with salpry requirements in complete
confidence to:

GEORGE MENDIANS

WANTED IST CLASS

EXPER1ENCED

FITTER-WELDERS
EXPERIENCED. ON STRUCTURAL WELDING FOR OILED FIELD
FABRICATION. START $5.00 TO $6.00 AN HOUR. PLŪS BENEFITS.

LATHE OPERATORS

WH1TTAKER STEEL STRIP

Requires experience with single point
tools, able to make simple sėt up and
read simple part drawings. Ūse of
scales and micrometers a mušt.

20001 SHERWOOD
DETROIT, MICH. 48234

ACIMET MFG. CO.

1710 CLARKSTONE RD.
CLEVELAND, OHIO 44112
216-692-2250

Apply call or write to:

TRI-STATE FABRICATORS, INC.

MACHINIST
MACHINE REPAIR
TOOL MAKER

An Equal Opportunity Employer

MUŠT BE JOURNEYMAN OR
HAVE EQU1VALENT EXPF.RIENCE.
Excellent rates and benefits.

CALL ROBERT NEIL

FEDERAL SCREW WORKS

SPLINE FORM GRINDER

3401 MART1N AVĖ.
DETROIT, MICH. 48120
313-841-8400
(41-45)

$9.80 per hr.

PBM COMPANY
(41-44)

TOOLMAKEKS
•GRINDER HANDS
MILL HANDS
LATHE HANDS
TOP RATES, FULL BENEFITS.
58 HOUR WF.EK PLŪS.
CONSTACT DAN ZINC.

OPPORTUNITY FOR EXPERIENCED

313-544-8181

WELDERS

INSPECTION ENGINEERING
& EQUIPMENT INC.
1300 Batavia
Royal Oak, Mich. 48077

This interesting and challenging job calls for multiple inachine
experience as well as some metai fabrication know how.
Good fringe benefits and wages.

EMPLOYEE RELATIONS DEPT.

SPARTON ELECTRONICS
2400 EAST GANSON
JACKSON, MlCHIGAN 49202

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

(40-46)

TAKE CHARGE

Equal Opportunity Employer

HOUSEKEEPER OR COUPLE

AQUATIC

Experience in precision machining, tool, die and prototype work.
Capable of performing all machine and bench operations to construct,
alter or repair complicated parts for engineering models and prototypes. Work with minimum supervision.

An Equal Opportunity Employer — A Sparton Corporate Policy.
(43-45)

OVERTIME — GOOD PAY — STEADY W0RK

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

SENIOR MODEL MAKERS

Apply in person, or send resume and salary requirements to:

Lucrative fringe benefit package

PIPE — SHORT ARC
PIPE — STRUCTURAL
PLATE — SHORT ARC

(4.2-46)

(41-44)

2101 S. BROADWAY
MOORE, OKL. 73106
405-799-3361

313-469-4133

An Equal Opportunity Employer

Private gate house to live in Bloomfield Hills. Mušt drive, cook, & clean.
Excellent advantages for right per
son or persons. Mušt have reliable
references.

Call (313) 585-7386
9 į». n>. to 5 p. m. Monday thru Fridav
(42-48)

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

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

Lakevood, Ohio

1977 m. lapkričio 17 d.

DIRVA

CLEVELANDE IR
APYLINKĖSE

Nr. 44 — 15

L. S . S.

S

KALAKUTŲ
BANKETAS

į

Pranešame, kad š. m. lapkričio mėn. 8 d. 3
vai. p. p. po sunkios ir ilgos ligos mirė mūsų
mylimas vyras ir tėvas
A. A.
1

MYKOLAS VENCLAUSKAS.

lapkričio 26 d., šeštadienį,

Palaidotas lapkričio 10 d. Visų Sielų kapinėse.

BOND COURT HOTEL MAIN BALLROOM U
}

7:30 banketo pradžia.

6:30 kokteiliai.

Nuliūdę žmona ir sūnūs

j

<1

Bus programa, šokiai ir bufetas.

1

1

Kaina: $15.00 suaugusiems, $12.00 studentams.

.į

4

Kviečiama visa Clevelando visuomenė.

į

į

Dėl rezervacijų skambinti A. Nagevičiui 845-4954.

į

Vilties Draugijos šimtininkui, tautinin
kų veikėjui

AGR. IGNUI ANDRAŠIŪNUI,

TRADICINĖ VAKARIENĖ
š. m. lapkričio 20 d. 4 vai.
po pietų' Dievo Motinos
Nuolatinės Pagalbos para
pijos valgykloje Lietuvių
Moterų Sąjunga rengia tra
dicinę vakarienę.
Kur kaip viena didžiulė
šeima atšvęsime Kristaus
Karaliaus1 šventę.
Dėl vietų skambinti —
481-4170. Lauksime visų!
LIETUVOS
KARIUOMENĖS
MINĖJIMAS
LKVS Ramovė Clevelan
do skyrius lapkričio 19 d., 7
vai. vak, Lietuvių Namų au
ditorijoje rengia Lietuvos
kariuomenės minėjimą. Me
ninę programą atliks ramo
vėnų choras, vadovaujamas
J. Kazėno.
Clevelando ir apylinkės
lietuviai kviečiami minėj i-"
me dalyvauti ir stalus iš
anksto rezervuoti pas val
dybos narius V. Stuogį, tel.

nuoširdžią užuojautą

SUVAŽIAVIMAS
S H

įvyks lapkričio 24-27 dienomis

Vilties Draugijos Valdyba
ir
Dirva

BOND COURT HOTEL
777 ST. CLAIR AVĖ., CLEVELAND, OHIO

Registracijos informacijai kreiptis į:
Algį Nagevičių
7702 W. Plėšant Valley
Parma, Ohio 44130
(216) 845-4954

CLEVELANDO
RAMOVĖS VYRŲ
CHORAS
Sparčiai ruošiasi vietos
ramovėnų kari u o m e n ė s
šventės minėjimui, kur at
liks seniai girdėtų karo žy
gio, ar kitų, lietuvių mėgs
tamų dainų programą.
Lapkričio 27 dieną choras
vyksta į Detroitą, taip pat
kariuomenės šventės minė
jimui, kurį ruošia ramove
nai, savanorįai-kūrėjai, birutietės ir šauliai drauge.
Bus giedama liet. Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčio
je pamaldų metu. Po to, ten
pat, parapijos namų salėje,
minėjimo nroga choras at
liks pilną koncerto progra
mą.
J Detroitą vykstama au
tobusu ir ta pačią dieną
grįžtama. Autobuse dar yra
vietų norintiems kartu vvkti papiginta, kaina.
(jk)

mirus jo mylimai žmonai ELENAI, reiškiame

LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS

• Dennis J. Kucinich, de
mokratų kandidatas, 31 me
tų amžiaus, lapkričio 8 d.
rinkimuose buvo išrinktas
Clevelando miesto meru —
tapdamas jauniausiu Ame
rikos didžiųjų miestų meru.
Bus įdomu sekti jauno ir
entuziastingo mero pastan
gas tvarkant . didmiesčio
problemas.

486-2387 ar E. Pranckų —
885-4006. Stalai po dešimts
asmenų, tad gera proga su
daryti stalą su draugais ar
pažįstamais. Vaišių metu
gros R. Strimaičio orkest
ras.
Lapkričio 20 d. 10:30 vai.
ryto šv. Jurgio parapijos
bažnyčioje bus atnašauja
mos iškilmingos šv. Mišios
už žuvusius ir mirusius Lie
tuvos karius. Organizacijos
prašomos šv. Mišiose daly
vauti organizuotai su vėlia
vom.
Visos organizacijos ren
kasi parapijos salėje 10 vai.
ryto, iš kur organizuotai
vyks į pamaldas.
(ep)
• Vilija Nasvytytė, clevelandiečių Reginos ir Jono
Nasvyčių duktė, tarnaujan
ti JAV karo aviacijoje Ispa
nijos bazėje, kurios gra
žius aprašymus spausdino
me Dirvoje, atnaujindama
prenumeratą pridėjo auką
12 dol. Ji rašo, kad džiaug
davosi kiekvienu gaunamu
Dirvos numeriu, lyg tai bū
tų laiškas artimųjų jai ra
šytas.
'
Ačiū už auką ir linkėji
mus.

Romą Pliodžinską
1554 Rydalmant
Cleveland Hts., O, 44118
Č216) 932-4242

A. t A.

u
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ELENAI ANDRAŠIŪNIENEI
mirus, jos vyrui, mūsų Skyriaus Valdybos
nariui agronomui IGNUI ANDRAŠIŪNUI

TO SETTLE ESTATE

gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Two bedrooms colonial,
five minutes from O. H.
Perry school, sturdy and
strong, būt needs a little
tender loving care.
Open Saturday 2-5
19303 Arrowhead Avė. off
East 185th Street
GEO. DOUGHERTY
Realty
/ 455 East 200 Street
Phone: 531-4301

A.L.T. Sąjungos Chicagos
Skyrius

A. A.

STEPONUI KĘSGAILAI
mirus, žmonai JOANAI ir giminėms, skaus

• Light Assembly work,
some shop experience necessary. East 131 St. Near
Freeway. Call: 451-6666.

mo ir liūdesio dienose, reiškiame gilią užuo
jautą

(44-45)

• 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. Tel.: 531-6720.

Veronika Gudienė
ir dukterys

s
A. A.

ALEKSANDRAI JUOZAITIENEI

• Perkant ar parduodant
namus, prašome kreiptis

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

mirus, jos vyrą- JUOZĄ, brolį su šeima, se

serį su šeima ir visus kitus gimines, arti
muosius ir draugus, liūdesio valandoje nuo
širdžiai užjaučiame

I----------

š. m. lapkričio 9 d. Floridoje po sunkios ir •
ilgos ligos mirė mūsų brangi sesute
A. A.

ALEKSANDRA (OLESE)
JUOZAITIENĖ (MAURUTYTĖ)
Bus laidojama lapkričio 12 d1., šeštadienį, Waterbury, Conn.
Prašome pasimelsti' už jos sielą.

I

Vyras Juozas, seserys Anelė
ir Aldona, broliai Juozas,
Vytautas, Bronius ir Albinas
ir jų šeimos

S. J. Garlai
ir
V. šniolis

I
Mylimam broliui
A. A.

ALFONSUI LIUTKUI
Lietuvoje mirus, mielą choro narį ALEKSĄ LIUTKŲ ir
jo šeimą nuoširdžiai užjaučia
Clevelando D.M.N.P. parapijos
bažnytinis choras ir vadovė

k

DIRVA
ATITAISYMAS
Dirvos Nr. 43 Jurgio
Gliaudos straipsnyje "Kon
sulato reikšmė ir konsulo
asmenybė" antroje pastrai
poje turi būti: "Valstybės
departamentas priima inži
nieriaus Vytauto Čeka
nausko kandidatūrą ir tvir
tina (ne skiria) jį Lietuvos
generaliniu garbės -konsulu
Los Angeles mieste".
žiūrr Lietuvos atstovo
Washingtone prane Šimą
Dirvoje Nr. 42 16 psl.

REORGANIZUOTOS
BENDRUOMENĖS
SUVAŽIAVIMAS

JAV (R) LB Tarybos
Prezidiumas š. m. gruodžio
11 d., sekmadienį, Tauti
niuose Namuose Chicagoje
(6422 So. Kedzie Avė.) šau
kia JAV (R) LB Tarybos
narių metinį suvažiavimą.
Svečių ir atstovų regis
tracija prasidės 9 vai. ryto.
Registracijos mokestis ir
priešpiečiai 5 dol.
10 vai. suvažiavimą ati
darys prezidiumo pirm. dr.
V. Plioplys.
Invokaciją- sukalbės kan.
kun. V. Zakarauskas. Po to
seks mirusiųjų pagerbimas,
sveikinimai, prezidiumo ir
komisijų sudarymai, pa
skaita, pranešimai ir disku
sijos dėl pranešimų. Tary
bos prezidiumo, centro val
dybos ir kontrolės komisijos
rinkimai, rezoliucijų pri
ėmimas ir suvažiavimo už
darymas.
Vakare (6:30) Tautiniuo
se Namuose įvyks banketas.
25-JI EUROPOS
LIETUVIŠKŲJŲ
STUDIJŲ SAVAITĖ

Muencheno, senas vokiečių
kultūros miestas, su dauge
liu bažnyčių ir seniausia
bravoru pasaulyje.
Studijų namai, iškilę
virš miestelio, gražiai įreng
ti ir patogūs.
LIETUVIŲ ISTORIJOS
DRAUGIJOS PREMIJA

Draugija skiria premiją
1000 dolį už parašytą mok
slinę Lietuvos istorijos mo
nografiją.
Premijai gauti taisyklės:
1. Monografija turi būti
pagrįsta šaltiniais ir
moksline istorine lite
ratūra.
2. Tema pasirinktina iš
bet kurių Lietuvos is
torijos laikotarpių.
3. Monografija turi būti
parašyta lietuvių kal
ba.
4. Monografijos apimtis
—150-200 psl. (dvigu
bų tarpų rankraščio,
kanceliarinio formato
lapuose).
5. Monografija pasirašo
ma slapyvardžiu. Prie
jos pridedamas užda
rytas vokas su jo išvir
šinėje pusėje lapelis su
autoriaus tikru vardu
ir pavarde, veikalo
antrašte ir adresu (pagaidaujamas ir telefo
no numeris).
6. Monografijai parašyti
terminas — 1978 m.
gegužės 1 d.
7. Rankraštį siųsti šiuo
adresu: Lietuvių Isto
rijos Draugija, 6547
So. Washtenaw Avė.,
Chicago, III. 60629.
Premijos mecenatas kun.
dr. Juozas Prunskis.

PRANO ČEPĖNO

g
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Atsiliepdami į mūsų pra
šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:
M. Matuzas, Chicago ....10.00
A. Garka, Euclid, Ohio .. 7.00
J. Matulevičienė,
Cleveland, Ohio ......... 5.00
V. Nasvytytė,
Madrid, Ispanija ......... 12.00
J. Strazdas,
Woodhaven, N. Y......... 2.00
X. L., Chicago................ 5.00
K. Pocius,
Beverly Shores, Ind. ..30.00
A. Kavaliūnas, Cleveland 5.00
M. Ignienė, Cleveland ..10.00
S. Berkiel, Antich, III. ..10.00
J. Augustas,
South Euclid, Ohio ... .15.00
V. Apeikis, Los Angeles 10.00
A. Januška, Milton, Mass. 5.00
A. Vakselis,
Richmond Hill, N. Y. 20.00
F. Juras, Cleveland .... 5.00
V. Prūsaitis, Toronto .... 4.30
V. Miklius, Chicago ... .10.00
R. Vaišnys,
Mt. Carmel, Ct............... 5.00
B. Basiulis,
Long Beach, Cal.............. 5.00
V. Čiurlionis, Euclid, O. 10.00
K. Šimulis,
Juno Beach, Fla............ 12.00
A. Kazilis, Concord, Ont. 20.00
J. Jasinevičius,
Cleveland Hts., Ohio ..10.00
T. Bartkus, Samia, Ont. 10.00
S. Šimoliūnas, Detroit .. 20.00
V. Vaškys,
Crownsville, Md.............. 5.00
P. Pečenkis, Elizabeth, N.J. 5.00
Ch. Bogushas,
Middlebury, Ct............... 5.00
P. Zailskas, Cicero, III. .. 5.00
V. Tamošaitis, Los Angeles 3.00
M. Kizis, Tecumsen. Ont. 10.00
A. L. Sagiai,
Lyndhurst, Ohio ......... 10.00
Č. Tamašauskas,
Philadelphia, Pa........... 5.00
J. Tallat-Kelpšienė,
Cleveland, Oihio......... 2.00
C. Modestas,
Oak Lawn, III............... 10.00
J. Krygeris, Clevelanl .. 2.00
X. Y., Brecksville, Ohio 10.00
J. Tūbelienė,
St. Petersburg, Fla........ 20.00
N. Von Kiparski,
Huntsburg, Ohio......... 5.00
M. Židonis,
New Haven, Ct............ 10.00
Dr. J. Kazak, Rome, N. Y. 5.00
H. Kmitas, Los Angeles .. 10.00
E. Gontar, St. Lovis, Mo. 5.00
S. Bučmys, Dayton, Ohio 10.00
B. Klovas, Chicago......... 7.00

• Dr. K. Bobelis spalio 12
d. išrinktas Kane apskrities
gydytoju sąjungos prezi
dentu. Kane apskritis yra
viena iš dviejų pačių di
džiausių apskričių Illinois
valstijoje. Tos apskrities
Visiems aukotojams nuo
medikų organizacijai pri širdžiai dėkojame.
klauso 349 gydytojai. Pir
mas atsitikimas, kad lietu
vis būtų išrinktas šios or zys Bobelis; vicepirminin
ganizacijos prezidentu.
kai: Teodoras Blinstrubas,
Povilas Dargis, dr. Leonas
• Amerikos Lietuvių Ta Kriaučeliūnas, dr. Vladas
rybos naujoji valdyba pasi Šimaitis, dr. Kazys Šidlaus
skirstė pareigomis sekan kas, dr. Jonas Valaitis; se
čiai : pirmininkas — dr. Ka- kretorius — kun. Adolfas
Stašys; iždininkas Juozas
Skorubskas, finansų sekre
torius Eugenijus Smilgys,
protokolų sekretorius Grožvydas Lazauskas ; valdybos
"NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJOS”
y
pirmas tomas — lietuvių tautos atgimimas iki
0 nariai: Stanley Balzekas,
jr., Ofelija Baršketytė, Pet
1914 m. — gaunamas parduotuvėse.
ras Bučas, Julius Pakalka,
Baigiamas ruošti antrame tome — mūsų tautos g Jonas Talandis, Emilija Vi
istorija iki 1920-1922 m., trečiame — Lietuvos O limaitė; ALT atstovas Wanepriklausomybės metai.
U shingtone — dr. Jonas Ge
Istorijos pirmasis tomas — vertinga knyga kiek- 0 nys; reikalų vedėja — Ire
vienam lietuviui ir graži dovana švenčių bei kito- g na Blinstrubienė, informa
mis progomis. Kietuose viršeliuose, 560 psl., kaina 3 cijai — kun. Juozas Pruns
$15.00. Užsisakyti leidėjo adresu:
U kis.
J. URBELIS,
n
• Pirmojo Lietuvos Pre
1649 NO. BROADWAY,
U
zidento
Karo Mokyklos XIX
MELROSE PARK, ILL. 60160.
laida ruošiasi paminėti 40

Studijų savaitės dalyviai
Londone pageidavo jubilie
jinę stud. savaitę ruošti Vo
kietijoje — prie Baltijos
jūros arba netoli Muencheno. Negavus tinkamomis są
lygomis patalpų prie Balti
jos jūros, 25-j i Europos lie
tuviškųjų studijų savaitė
bus rengiama Freisinge prie
Muencheno, 1978 m. liepos
16-23 d.d., Muencheno-Freisingo diecezijos studijų
centre — Bildungszentrum
"Kardinal-Doepfner-Haus".
Freisingas — 33 km. nuo

n
B

DIRVOS RĖMĖJAI

Paulius Mitalas prie savo laimikių Floridoje.

metų sukaktį 1978 m. gegu
žės 28 d. Chicagoje. Norin
tieji dalyvauti prašomi ra
šyti rengėjų grupei — J.
Gradinskas, 2512 W. 47th
St., Chicago, III. 60632 iki
š. m. gruodžio 15 d.

PAAUKŠTINTAS
TARNYBOJ

Paulius V. Mitalas, buvęs
Clevelando Neo - Lithuania
pirmininkas ir vėliau ALT
S-gos Clevelando skyriaus
valdybos narys, prieš ket
vertą metų persikėlė gy
• Aldona ir Stepas Mac- venti į Floridą — Jacksonkevičiai. Dirvos rėmėjai ville ir pradėjo dirbti Blue
New Yorke, trijų savaičių Cross of Florida, Ine. kaip
atostogas praleido važinė metodų analizuotojas. Dirb
dami no Maroką ir Saharos damas, vakarais lankė uni
pakraščiu.
versitetą ir įgyjo magistro
laipsnį prekybos adminis
• Vliko seimas įvyks š.
tracijos srityje. Po neilgo
m. gruodžio 3-4 d.d. St. Pelaiko buvo pakeltas į plana
tersburge, Floridoje.
vimo skyriaus vedėjo parei
Gruodžio 3 d. atidaroma
gas ir šių metų pradžioj pa
sis posėdis įvyks 10 vai. ry
skirtas Medical Departa
to Lietuvių Klubo patalpose,
mento direktorium.
4800 46th Avė., N. St. Pe
Turint galvoje, kad Blue
tersburg, Fla.
Cross
apima visą Floridos
Po pietų antrasis posėdis
valstiją
ir • yra didelė su
prasidės The Happy Doldaug tarnautojų įstaiga,
phin Inn viešbutyje, 4900
mūsų tautiečio iškilimas
Gulf Blvd., St. Petersburg
yra džiugus reiškinys.
Beach, Fla. Bus tarybos ir
Paulius yra vedęs Jūratę
valdybos bei Tautos Fondo
Karaliūtę ir turi dukrelę
atstovybių pranešimai ir dr.
Kristiną pustrečių metų
B. Kaslo ir dr. A. Štromo
amžiaus. Jūratė buv. Neopaskaitos.
Lithuania valdyboj Cleve
Gruodžio 4 d. no komisi jų
lande, dabar mokytojauja
posėdžių 12 vai. Hannv DolJacksonvillėj. Jie nenutrau
phin Inn ivvks tretysis po
kė ryšių su Tautinės Sąjun
sėdis. kuriame bus priimti
gos Clevelando skyriumi ir
nutarimai ir pirm. dr. K. ten gyvendami moka nąrio
Valiūno uždaromasis žodis. mokestį. Taip pat remia ir
tautinę spaudą.
PADĖKA
Floridos klimatu jie yra
ALT S-gos Los Angeles patenkinti. Laisvu laiku
skyriaus valdyba nuošir Paulius žvejoja, kas matyti
džiai dėkoja visiems padė- iš nuotraukos. Neseniai per
j usiems suruošti banketą š. sikėlė į naujus namus : 5014
m. spalio 22 d. Tautiniuose Harraw Rd., Jacksonville,
Florida 32217. Buvę drau
Namuose.
Ypatingai dėkoja solistei gai ir vienminčiai iš Cleve
poniai J. čekanauskienei ir lando ir kitur, lankydamiesi
muzikei panelei R. Apeiky- Floridoj visada mielai lau
f-c)
tei už meninę programą. kiami jų namuose.
Vyriausiai šeimininkei po
niai J. Petronienei ir poniai ką pertraukų metu tvarkė
A. Juodvalkienei. Iškepu V. Gilys.
sioms pyragus ponioms Ma• Išrinkta LFB vyr. ta
saitienei, Petronienei, Juod
valkienei,
Dženkaitienei, ryba. Rinkimai į Lietuvių
Steikūnienei, Bužėnienei ir fronto bičiulių vyr. tarybą
buvo pravesti korespondenMažeikienei.
Prie baro dirbusiems — ciniu būdu. Iš 16 kandidatų
vyriausiam barte nderiui buvo renkami 9 tarybos na
Vincui Aneliauskui ir G. riai ir pagal balsų daugumą
Kvedarui, R. Aneliauskui, buvo išrinkti: Algis Raulinaitis, Linas Kojeils, dr.
V. štokui.
Programų pranešėjoms Zigmas Brinkis, Kęstutis
Audronei Bužėnaitei ir Dai Girnius, Edmundas Arbas,
nai Petronytei. Svečius vai dr. Rožė šomkaitė, Vytau
šinusioms Dainai Petrony tas Aušrotas, kun. Viktoras
tei, Audronei Bužėnaitei, Dabušis ir Antanas Sabalis.
Reginai Stančikaitei ir Lai Kandidatais liko dr. česius
Kuras ir Vacys Rociūnas, J.
mai Steikūnaitei.
Jaunimo orkestrui — R. Mikonis. Balsams skaičiuoti
Polikaičiui, Dobilui Steikū- komisiją sudarė — pirm.
nui už linksmą muziką šo J. Baužys ir nariai N. Ba
kiams. Mikrofonus ir muzi- ronienė, č. Grincevičius.

