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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VLIKo Seimas Floridoje
Dr. Henrikas Lukoševičius
Dirvos spec. korespondentas VLIKo Seime

ALT S-gos Detroito skyriaus suruošta lapkričio 20 d. politinė popietė sutraukė gausų
svečių būrį ir paskaitos buvo išklausytos su dėmesiu. Nuotraukoje trys paskaitininkai: Algis
Zaparackas, Dirvos politinis komentatorius Vytautas Meškauskas ir dr. Kazimieras Karvelis.
J. Urbono nuotr.

SOVIETAI UŽPULS
...kai bus tris kartus pajėgesni
Kam sovietams taip gin
su antrojo pasaulinio karo
VYTAUTAS MESKAUSKAS
kluotis, jei jie nesirengia
divizijos turi 16 kartų dau
pulti? Tai klausimas, kuris
Raven aliarmuojanti straip giau tankų ir 13 kartų dau
daug kam rūpi. Periodiniai
snį, sunkiai pažodžiui išver giau automatinių ginklų.
Į j j norėtų žinoti atsakymą
čiamu pavadinimu: DIE Viena amunicijos salvė to
M A E C HTIGE DAMPF- kios divizijos sveria 30 kar
Šiaurės Atlanto Gynimosi
Sąjungos — NATO — na WALZE WIRD FUER DEN tų daugiau negu 2-jo karo
riai, kurių krašto, apsaugos
’BLITZKRIEG’ FLOTTGE- metu.
MACHT. Jei anksčiau mil
Geriausiai esančios apministeriai pereitą savaitę
žinišką
sovietų
armiją
ga

gingluotos
tos 31 divizijos,
konferavo Briuselyje.
lima
buvo
lyginti
su
galin

kurios
stovi
Rytų Vokieti
žinia, kas gi su sovietais
gu, bet lėtu gariniu kelių joje, Čekoslovakijoje, Len
skaitytusi, jei jie nebūtų
nuo kojų iki galvos apsi- slėgtuvu (Dampfwalze), da kijoje ir Vengrijoje. Nuo jų
ginkliavę? Tas faktas juos bar ji, pagal amerikiečių ir netoli atsilieka 64, laikomos
pačios Bonnos duomenis, Pabaltyje, Gudijoje, Karpa
verčia ne tik ginkluotis, bet
ir savo apginklavimą gali jau pritaikoma vokiškam tuose, bei Kijevo, Leningrado, Maskvos ir Odesos kari
mai daugiau išpūsti. Pasku žaibo karui.
Tokia tendencija išskai niuose rajonuose. Tiesa,
tiniu atveju jie susilaukia
nemažos talkos ir iš Vaka toma ne tik iš ginklų ugnies centrinėje Europoje sovie
rų. Atsakingi už savo kraš jėgos, bet ir galimybės juos tai per paskutinius 5 metus
tų apsiginklavimą sluoks bei karius greitai permesti laiko tą patį tankų skaičių,
niai paprastai padidina, o iš vienos į kitą vietą. Kei būtent 6,100, tačiau toliau
nesumažina tikrą ar Įsivaiz čiama ir doktrina, kuri ne į Rytus stovinčių divizijų
duotą sovietų karinę galią. numato puolimo plačiu fron tankų skaičius buvo per tą
Ne iš meilės, bet dėl tos tu, bet greitus smūgius at patį laikotarpį padidintas
paprasčiausios priežasties, skirais gyliais kyliais.
50% — nuo 13,650 iki
kad demokratijose, norint
19,000. Be to senesni T
Nuo 1965 m. sovietai sa
gauti daugiau lėšų krašto
54/55 tankai keičiami nau
vo kariuomenę padidino 30
apsaugai, galimą pavojų
divizijų, kurių 907 yra jau jesniais T-62 ir T-72 tanreikia padidinti, bet ne su
(Nukelta į 2 psl.)
motorizuotos. Palyginus jas
mažinti. Dėl to prieš prade
dant svarstyti lėštj kari
niams reikalams sąmatas,
nurodama, kam tos lėšos
reikalingos, o prieš susiren
kant NATO ministeriams,
Washingtonas turi intereso
kiek pagąsdinti savo sąjun
gininkus, kad ir jie daugiau
prisidėtų prie sunkios gink
lavimosi naštos pakėlimo.
Už tat nenuostabu, kad
šiomis dienomis Hamburgo
DIE WELT paskelbė savo
ALT pirm. K. Bobelis, grįžęs iš Belgrado, kur dalyvavo
karinio žinovo Wolfram von įdomų pranešimą, kurio klausėsi perpildyta ALT namų salė.

‘Sveikiname VLIKą, ro tokį vieną pavyzdį: ryšy su
dantį nemirštamą ryžtą ko Helsinkio sutartimi, vien V.
voje už Lietuvos išlaisvini Vokietijos kancleriui ir Bunmą’ - pasakė St. Petersbur- destag’o nariams buvo išsiųs
go visų lietuviškų organiza ta net 466 laiškai! Visi kiti
cijų komiteto seimui ruošti VLIKo svarstymai ir darbai
pirmininkas dail. A. Rukšte- surašyti pirmininko praneši
lė. ‘Dabar’ - tęsė jis - ‘nuo me -19 mašinėle rašytų pus
Sandaros Skrynios raktus lapių - kurių, žinoma, šiame
perduodu VLIKo pirminin aprašyme nėra galimybės at
kui dr. Kęstučiui Valiūnui ir pasakoti.
kviečiu jį pradėti seimo dar Tas pirmas (XII.3 d.) posė
dis vyko St. Petersburgo
bus.’
Ir taip dr. K. Valiūnas Lietuvių Klube (ten vyko ir
tvirtu, ryžtingu žodžiu pra banketas). Kiti posėdžiai
dėjo gruodžio 3-4 d.d. seimą, vyko The Happy Dolphin
užtikrindamas, kad VLIKo viešbutyje, kur dauguma at
veikimas nėra nei atlyžęs, stovų buvo apsistoję. Ten bu
nei sumenkęs, nes kova be- vo padaryti Tautos Fondo
kompromisiniai bus tęsiama pranešimai, iš kurių paaiškė
ligi bus atstatyta Nepriklau jo, kad TF daugiausiai surin
soma Lietuva. Jo žodžius pa ko Kanados lietuviai, suau
lydėjo Tautos Himnas ir koję virš $30,000! Vien To
kun. J. Gasiūno invokacija. ronto apylinkės buvo surink
Tuoj pat sudarytas seimo ta $24,250. Gausiais ploji
prezidiumą šios sudėties: J. mais buvo sutikti Kanados
Sonda - pirm., J. Daugėla - TF atstovų - J. Vaičeliūno ir
vicepirm., J. Gerdvilienė - A. Firavičiaus - pranešimai.
sekr., kuriai padėti pakvies Tai nepaprastai darbščios bi
tas V. Kulpa.
telės, kurios nuostabiu pasi
Pagal Mandatų komisijos aukojimu dirba Tautos Fon
davinius, į seimą atvyko ir dui. Už didelius nuopelnus
tinkamus įgaliojimus patie Tautos Fondui, seime buvo
kė 36 atstovai, kurie atstova specialiai atžymėtas Fondo
vo 13 grupių, sudarančių garbės pirmininkas prel. J.
VLIKą. Tik dvi grupės (iš Balkūnas, per 21 metus su
bendro 15 skaičiaus) atstovų telkęs šimtus tūkstančių do
neatsiuntė. Seimo sudėtin įei lerių. Į garbės narius pakel
na VLIKo valdybos ir tary tas ir buvęs ilgametis TF iž
bos nariai. Taigi, seimas bu dininkas P. Minkūnas iš
vo gausus. Į seimą atvyko New Yorko.
Seime su dideliu dėmesiu
taip pat labai daug svečių iš
St. Petersburgo ir apylinkių. buvo išklausytos dvi ypatinSeimą sveikino ilga eilė as- gai gerai paruoštos paskaitmenų (net 12), kalbėjusių be tos apie Lietuvos valstybin
veik visų mūsų stambesnių gumo apraiškas ir formas :
organizacijų vardu, kurių čia skaitė dr. B. Kasias - apie
dėl vietos stokos negalime iš praeitį, ir dr. A. Štromas vardinti. Raštu sveikino visi apie ateitį. Dr. Štromas yra
mūsų diplomatiniai atstovai, vienas iš desidentų, atvykęs
įvairios organizacijos bei vei seiman iš Anglijos, kur jis
profesoriauja. Jo paskaita
kėjai.
VLIKo tarybos pranešimą sukėlė audrą ovacijų. Pui
padarė dr. J. Vėbra, kuria kus kalbėtojas, jis labai įdo
me kondensuotai apibūdino miai pavaizdavo Sovietų Są
tarybą liečiančią veiklą. VLI“ jungos tikrąją padėtį, jos
Ko pirmininkas savo prane silpnybes ir eventualias gali
šime vaizdžiai nupiešė bend mybes. Išanalizavęs padėtį,
rą politinę būklę ir nupasako jis konkrečiai siūlė VLIKui
jo kas VLIKo buvo daroma naują programą. Įdomu pa
ir kas nuveikta. O buvo vei žymėti, kad nemaža jo siūly
kiama tikrai energingai, vi mų pateko į VLIKo seimo re
sos progos išnaudotos ir pa zoliucijas, nustatančias VLI
daryta daug. Iliustracijai Ko vaikimo gaires. Tos rezo
čia norėtųsi paminėti kad ir liucijos, žinoma, bus paskelb
tos visuomenei, todėl apie
jas čia nerašau.
Susumuojant reikia pažy
mėti, kad šis VLIKo seimas
buvo tikrai sėkmingas, vyko
sklandžiai, tarpusavio supra
timo ir taikos ženkle. Buvo
tiesiog malonu stebėti džen
telmeniškoje atmosferoje vy
kusias ir pasikeitimus nuo
monėmis. Tenka taip, kaip
čia sako ‘atiduoti kreditą’ ir
St. Petersburgo lietuvių ko
lonijai,
kur sutartinai veiJAV delegacijos sąstate, padarė
(Nukelta
į 2 psl.)
P. Malėtos nuotr,
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WASHINGTONAS PAKEITĖ SAVO POLITIKU ARTIMUOSE RYTUOSE - IS UŽMIRŠTOS
BELGRAOO KONFERENCIIOS - SACHAROVO TRIBUNOLAS ROMOJE.
Rašyti apie Artimuosius
Rytus yra labai rizikinga,
nes iki šios eilutės pasieks
skaitytojus, ten daug kas ga
li pasikeisti. Nepaisant to,
paskutinėmis dienomis įvy
ko kai kurių svarbių pasikei
timų, kuriuose reikėtų kons
tatuoti laukiant tolimesnės
įvykių eigos. Kaip žinia, Car
terio administracija buvo įsi
tikinusi, kad atėjo laikas pa
spausti visus suinteresuotus
susitaikinti. Tam reikalui
buvo planuojama sušaukti
Ženevos konferenciją ir gau
tas sovietų principinis suti
kimas. Lėtą slinktį į Žene
vos konferenciją staiga su
stabdo Egipto prezidento Sa'
dato iniciatyva susitaikyti
su Izraeliu dar prieš Ženevą,
kurioje turėtų įvykti tik for
malus susitarimo pasirašy
mas. Savaime aišku, kad ta
iniciatyva nebuvo patenkinti
kiti arabai, nes tuo sulaužo
mas bendras arabų valsty
bių frontas. Sadatas tačiau
aiškina, kad jis, reikalui
esant, kalbėsiąs vienas už vi
sų arabų interesus ir kad ne
sieksiąs vieno Egipto susita
rimo su Izraeliu. Carterio
administracija į Sadato ini
ciatyvą iš pradžių žiūrėjo
labai šaltai. Ilgainiui tačiau
ji apsigalvojo, kad jai nėra
kito kelio, kaip tik paremti
Sadato iniciatyvą, nors tai
būtų ir atsisakymas nuo ‘ben
dro fronto’ šiuo reikalu su so
vietais. Valstybės Sekreto
rių Vance buvo išsiųstas pri
kalbinti viešai ar tyliai daly
vauti Sadato sukviestoje
konferencijoje Jordaną ir
Siriją, bei jai pritarti Saudi
Arabiją, kuri Jordaną ir
Egiptą šelpia namažomis
sumomis. Išvykdamas Van
ce padarė priekaištų sovie
tams, skųsdamasis, kad jų
paskutiniųjų dienų pareiški
mai (prieš Sadato iniciatyvą)
nieko ‘nepadėjo’ ir kad ‘jie iš
kėlė klausimą apie sovietų
tikslus’. Maskvoje tuo pačiu
laiku viešėjo ir Valstybės Pa
sekretorius Phillip Habib,
kuris, atrodo, turėjo paaiš
kinti administracijos kurso
pakeitimą. Sadatas iš savo
pusės iš Egipto išvarė sovie
tų satelitų ‘kultūrines misi
jas’ ir konsulatus.

*♦*

Vokiečių laikraščių prane
šimais, Bonnos vyriausybė
stengiasi į Belgrado konfe
rencijos ‘baigiamąjį doku
mentą’ pravesti eilę nuosta
tų, rekomenduojančių pa
lengvinimus susisiekimo ir

VLIKO SEIMAS...
(Atkelta iš 1 psl.)
kiant, į seimui ruošti komisi
ją buvo suburtos visos orga
nizacijos, pradedant vietos
ALTa, ir baigiant net ...
Žvejų Klubu.
Saulėtoje Floridoje ir
VLIKo seimas buvo saulėtas
ir našus.

susižinojimo srityse: suma imtą komunistą, matemati
žinti mokesčius už užsienio ką Masserą.
pasus, palengvinti susituoki
Savo ilgą raportažą iš Sa
mo procedūrą tarp Vakarų charovo Tribunolo, kito laik
ir Rytų gyventojų, ir pan. raščio Frankfurter Neuer
Nepaisant sovietų grąsinimo Presse korespondentas Wolfapleisti konferenciją jei ten gang Saile baigia:
bus daug kalbma apie žmo
‘Tuo laiku, kai nepapuošnių teises, mandagioje for toje salėje liudininkai nušvie
moje buvo pasakyta viskas, čia gyvenamojo laikotarpio
kas norėta, o sovietų grąsi- dramą, už langų girdisi eise
nimas pasirodė esąs blefas. nų su raudonomis vėliavo
Vietoje panašios konferenci mis maršų garsai. Romos
jos, vokiečiai norėtų ateityje gatvėmis žygiuoją nieko
sušaukti atskirus pasitari nežino apie Sacharovą. Jie
mus specifiniams reikalams. reikalauja komunistų parti
Jie tačiau sutiktų ir su da jos priėmimo į vyriausybę,
bartinės konferencijos pa kad pagaliau būtų geriau.’
kartojimu 1980 m. Tam rei
Amerikiečių Time magazi
kalui jau yra siūloma Malta, nas tą savaitę turėjo irgi vie
Madridas ir Viena. Vaka ną žinią iš Romos. Poetas
rams daugiausiai patiktų Jevtušenko buvo nuvykęs į
Madridas, sovietų blokui - tą miestą padėti atšvęsti So
Viena.
vietų Sąjungos 60 metų su
kaktį. Jis skaitė savo eilė
raščius, flirtavo su milijonų
Tuo tarpu Romoje posė paveldėtoja ir ...pasižiūrėjo
džiavo Sacharovo Tribuno filmo Casanova. ‘Esu mergi
las, kurio tikslas yra padary šius’, - prisipažino Jevtušen
ti išvadas apie Helsinkio Ak ko - ‘bet šitas Fellinio filmas
to principų laikymąsi Sovie man leido suprasti, kad nege
tų Sąjungoje ir satelituose. ra paliesti moterį, kurios ne
Pirma tos institucijos sesija myli ...’ Kas kam rūpi!
įvyko dviem mėnesiams pra
**♦
slinkus po Helsinkio Baigia
mojo Akto pasirašymo, Dani
Iš Maskvos atėjo žinia,
jos parlamento rūmuose Ko
penhagoje. Ten buvo konsta kad jaunas sovietų disiden
tuota, kad yra pagrindo ne tas, ambulanso šoferis Popasitikėti, kad Sovietų Są drobnikas, kuris prieš kiek
junga laikytųsi jos pačios pa laiko paskelbė apie priešrusirašytų nuostatų. Per ke siškas riaušes Vilniuje po fut
turias dienas Romoje buvo bolo rungtynių, gavo ‘patari
apklausinėti liudininkai, ku mą’ su tėvais išvažiuoti į už
rie, anot Die Welt, dramatiš sienius. Jis atsisakęs ...
kai patvirtino, kad Sovietų
Sąjungoje užtenka priklausy
ti tam tikrai rasei ar tautai,
Apie tokius patarimus, ku
kritiškai atsiliepti apie vy
rie paprastai yra lygūs įsa
riausybę, priklausyti kokiai
kymui, kalbėdamas Romos
religinei bendruomenei, pasi Palazzo dei Congressi (Sa
sakyti už žmonių teises ar pa charovo tribunole), sovietų
siprašyti leidimo išvažiuoti, mokslininkas Valentin Turkad negautum teisės studi cin teigė, kad tokį ištrėmimą
juoti, būtum atleistas iš tar reikia laikyti laimėjimu, nes
nybos, negalėtum ruoštis jo
‘jis įrodo, kad atskiro indivi
kiai profesijai, arba net būti do valia gali susilyginti su vi
areštuotas ir patalpintas ko
sa slaptosios policijos ‘galia’.
kioje stovykloje, beprotna
Rašydamas apie tą tribu
myje, ar kalėjime be jokios
nolą, londoniškis Economist
teisinės pagalbos ir visiškoje
pastebi, kad jis praėjęs labai
izoliacijoje ...
sklandžiai. Rusų, lenkų če
Apie teisinę situaciją So- kų, lietuvių, ukrainiečių,
vietijoje kalbėjo buv. advo bulgarų ir rytų vokiečių pa
katė Kaminskaja, kuri teigė, rodymai buvę labai ryškūs,
kad prie Chruščiovo kaltina taip, kad tribunolas posėdžia
mieji patys galėjo pasirinkti vęs lapkričio 25-28 d.d. galė
sau advokatą, bet dabar jų jo konstatuoti, jog nėra jo
pasirinkimas yra susiaurin kios abejonės, kad Sovietų
tas. Juos galima pasirinkti Sąjungoje ir Rytų Europoje
tik iš KGB pateikto sąrašo ... nesiskaitoma su žmonių tei
Romos posėdžiams pirmi sėmis, priešingai jų pačių pa
ninkavo Simon Wiesentahl, sirašytiems susitarimams.
pagarsėjęs nacių karo nusi Jei naujų faktų tenai ir ne
kaltėlių gaudytojas. Dides daug paaiškėję, svarbu, kad
nio susidomėjimo sulaukė Sa jie dar kartą buvo priminti.

charovo žento, inžinieriaus
Jankelevičiaus, patiektas pa
ties Sacharovo pareiškimų ir
prašymų tarp 1976 ir 77 m.
rugpiūčio mėn. rinkinys. Jankelevičius su šeima gavo lei
dimą išvažiuoti į JAV. Nina
Bukovskaja, disidento Bukovskio motina, ragino iš
keisti disidentą Aleksandrą
Ginsburgą į Uragvajuje su

**♦

To paties laikraščio žinio
mis Rytų Europoje padidė
jęs spontaniškų streikų skai
čius. Taip Zagrebe sustrei
kavo tramvajų konduktoriai
po to, kai kaltė dėl susidūri
mo su policijos automobiliu
buvo suversta tramvajui ir
jo vadovas buvo policijos su-

(Atkelta iš 1 psl.)
kais su didesniais 122 mm
pabūklais. S k a ič iuojama,
kad Rytų Vokietijoje atei
nančiais metais visi senesni
tankai jau bus pakeisti nau
jesniais. Bent 40% jų bus
T-72. Padidintas ne tik tan
kų skaičius — nuo 188 iki
269 šaulių divizijose ir nuo
316 iki 334 šarvuočių divi
zijose, bet stovinčios netoli
pasienio divizijos dar su
stiprintos vienu smogiamu
pulku, kurio ugnies jėga be
veik dvigubai didesnė už
normalaus šaulių pulko. Iš
to daromos išvados, kad so-

vietai nori būti ne tik skai
čiais gausesni, bet ir pasi
ruošę netikėtams smū
giams.
Aplamai imant, kariniai
ekspertai galvoja, kad so
vietai nepradės pulti, iki ne
turės puolimo vietose 3
prieš, persvaros. Toks san
tykis, žinoma, sumažina ga
limybę tose vietose jį išly
ginti.
Kalbant apie santykį, įdo
mu pastebėti, kad Pentago
no duomenimis, sovietų ir
amerikiečių ginklavimasis
1972-1976 metų laikotarpy
je taip skyrėsi:
USA

SSSR

Sunkieji tankai................
Lengvieji tankai ............
Artilerijos pabūklai........
Prieštankinės raketos ....

2770
4990
1310
27.000

469
1556
162
27.351

Santykis

5,0:1
3,2:1
8,0:1
1:1

dėsnį vaidmenį suvaidins
jau pasienyje esančios da
lys negu rezervai, kurių ne
bus laiko nei pašaukti nei
pergabenti. Bet ir tuo atve
ju, jei karas užsitęstų, jie
★
Sovietų apsiginklavimas ruošiasi trafiką jūromis su
išduoda jų viltis, kad atei laikyti. Paskutiniais skai
ties karas turėtų būti žaibo čiavimais, laivyno pajėgos
t. y. trumpas, per kurį di- taip atrodo:
Kaip matome, amerikie
čiai tik kiek pralenkė prieš
lėktuvinių raketų gamybo
je. Tai kartu parodo, kad
ruošiasi pulti ir kas gintis.

Kraštas

Didž. povandeniniai
laivai

Didž. karo
laivai

188
106
13
5
3

195
181
47
38
20

SSSR ...........
USA .............
Britanija .....
Prancūzija ....
Kinija...........

pėdų ilgumo vamzdis, savo
viduje slepiąs torpedą, pa
čią surandančią savo auką.
Tai vadinamas CAPTOR. Iš
viso tačiau atrodo, kad so
vietai prie jūrų karo neno
rėtų prieiti. Jų tikslas pasi
ruošti žaibo karui, per kurį
jie galėtų greitai užimti
tam tikras teritorijas ir pa
klausti : ar norite pereiti
prie atominio karo ar ne?
Jei jie tokį apsiginklavimo
muštas. Streikas pasibaigė laipsnį iŠ tikro galėtų pa
konduktorių laimėjimu - poli siekti, jiems ... nereikėtų
cija buvo priversta atsipra ir kariauti.
šyti. Apie streikus praneša
OPPORTUNITY FOR
ma ir iš Lenkijos, Rumunijos
Tool Maker or
Tool Room Machine Hand
bei Rytų Vokietijos. Dau
only. Se.cure night shilt
giausiai darbininkų nepasi Experienced
position with all benefits. Good start
ing salary. Liberal overtime wl
tenkinimą kelia reikalavimai fringe
benefits. Apply in person: Mon
Wednesday anct Friday. 3 to 5
pakelti darbo našmą. Visur day.
p. m. or phone for appointment.
valdžios stengėsi streikus
313-588-1900
FERNDALE FASTENER
likviduoti tyliai ir be dides
31600 STEPHENSON HWY.
nių represijų.
MADISON HE1GHTS, MICH. 4807!

Chicago Tribūne praneši
mu, kad neleistų sovietų lai
vus prasiveržti iš šiaurės,
JAV yra nusiejusios Atlan
to dugną nuo Britanijos iki
Grenlandijos tam tikrų
elektroninių sekimo paratų,
vadinamų SOSUS linija. To
ji karo atveju veiks su kita,
vadinama BARRIER siste
ma, kurios ginklas yra 11

(47-501
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AURELIJA BALAšAITIENĖ

Dažnai ir pakartotinai ak
centuojama spaudos svarba
žmogaus ir tautos gyveni
me. žodžio ir plunksnos ga
lia — tai aksioma, kurios
nereikia įrodinėti ir kurios
jėgą ne be reikalo stengiasi
slopinti diktatūrinių reži
mų, ypač komunistiniai
kraštai, spaudos cenzūrai
teikdami ne mažesnę reikš
mę, kaip ginklavimuisi.
Tiek mūsų laisvoji lietu
viška spauda, tiek kiekvie
no krašto spausdintas žo
dis, yra apsprendžiami ap
linkos, politinės atmosferos,
kultūrinių bei socialinių
reikalavimų. Mūsų periodi
nė spauda, jungiama lietu
viško tautinio solidarumo ir
bendrų įsipareigojimų savo
tautos ir valstybės likimui,
pirmoje eilėje tarnauja tar
pusavio susižinojimo ir in
formacijos tikslui. Ne mili
joninės skaitytojų masės
piniginiai remiama, ne pro
fesionalų žurnalistų ir ra
šytojų straipsniais užpildo
ma, ji vistik savo uždavinį
atlieka patenkinamai. Bet
argi kas draudžia siekti to
bulėjimo? Spaudos efektin
gumas ir kokybė priklauso
nuo ištisos eilės faktorių:
pastovių bendradarbių tink
lo, pripuolamų koresponden
tų malonės ir pačių skaity
tojų materialinės paramos
bei moralinio įvertinimo.
Pažvelkime į savo gyve
namojo krašto spaudą, čia
ji yra kapitalo remiama,
brangiai apmokamais skel
bimais išlaikoma, aukšto
profesinio lygio. Amerikie
čių visuomenėje spauda yra
aukštai vertinama, gerbia-
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SOVIETINIAI ŪKIAI IR VĖL
BADMIRIAUJA
Bolševikinės mafijos tvar nė per 30 metų nesugeba su
komas žemės ūkis Sovietuo tvarkyti.
„Kaip pasiruošta žiemoji
se vis ant badmiriavimo
prarajos. Ir tai nėra nuosta mui” klausia bolševikinis
bu. Nuolatiniai nedatekliai, laikraštis ir pats sau atsa
meilės savo darbui stoka, ko:
Gyvulių žiemojimui ūkiuo
visuotinė vienas kitam ne
apykanta, nuodija bet kurį se trūks nemažai pašarų ...
Bukonių tarybiniame ūky
ten darbą, užmuša bet ku
je spalio mėnesį primilžis iš
rią iniciatyvą.
Viso to nemato neišmanė karvės krito visu kilogra
liai, kurie „Gimtajame kraš mu ...
Trūksta išspaudų, — sa
te” triūbija apie sovietinio
„rojaus” tariamus „laimė ko vyriausias zootechnikas,
jimus”, net kūrybos gyve — varoma karves kelis kilo
metrus į ganyklą ...
nime, net menuose.
Dabar ir ganyklų žolė ma
Imame bolševikinę „Tie
są” (nr. 246) ir skaitome žai maistinga, o koncent
vaitojimus apie tas senas ruotų pašarų nedaug ...
Melžėjos pamiršdavo pabėdas, kurių ok. Lietuvoje,

Zl
MALONIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
ir
LAIMINGU NAUJŲ METŲ
draugams ir bičiuliams visuose
kraštuose linki
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Švenčių proga maloniai prisimindamos
draugus ir pažįstamus visiems linkime giedrių Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų!
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Stefanija Skučienė

i

Birutė Sidzikauskienė

į

Pompano Beach,
Florida
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LINKSMŲ ŠVENČIŲ

linki
THOMAS E.

FERGUSON
AUDITOR OF ŠTATE OF OHIO

sižiūrėti, ar gerai veikia
melžimo aparatai. Nenuo
stabu, kad karvės susirgda
vo mastitu (Mastitas yra
spenių uždegimas, S. P.)...
Tai nėra prasimanymai,
bet platokas raportas, kurį
pasirašė Feliksas Boguševičius (žemės ūkio ministeri
jos zootechnikas) ir Jonas
Žalys („Tiesos” korespon
dentas). šiuos badmiriaujančių sovietinių ūkių revi
zorius dienraštis nusiuntė
pasidairyti į Jonavos rajo
ną. Jie ten nuvyko ir par
vežė tragiškų davinių.
Stengdamiesi nekelti pa
nikos, jie tvirtina, kad „rei
klesnis” darbas ir geresnis
„įgūdis” dirbti neleisią pri
milžiams mažėti. Pagal politrukinę logiką alkanos
karvės privalo įsisąmoninti,
kad jos negalinčios mažinti
savo primilžių Brežnevo
konstitucijos skelbimo me
tais! O normalus, laisvas
ūkis gerai žino, kad karvių
propaganda nepašersi. Pro
paganda šeriami tik turis
tai, kurie „Gimtajame kraš
te” komplimentuoja okupa
cinę tvarką varganoje pa
vergtoje Lietuvoje...
(st.p.)

ma, ir jos gerokai prisibijoma. Politinio ir ekonominio
gyvenimo įvykiai aiškiai
įrodo vietinės spaudos jėgą
ir įtaką, čia spauda įstengia
versti prezidentus, griauti
„sostus”, priversti genero
lus pasitraukti iš tarnybos.
Ji iškelia ar sunaikina me
nininkus, rašytojus, muzi
kus, sugriauna ar sustipri
na politines karjeras, įtako
ja balsuotojus ir turi lemia
mos reikšmės krašto politi
kos vairavimui. Spaudos at
stovai kviečiami visur.
Jiems teikiamos didelės pri
vilegijos, rezervuojamos ge
riausios vietos, skiriami iš
taigingi lėktuvai, bilietai su
viltimi, kad kelios palankios
eilutės, pasiekusios skaitan
čią publiką, teigiamai pa
kreips kurio nors asmens
gyvenimo kryptį. Net Egip
to prezidentas Sadatas, ly
dimas gausaus spaudos kor
puso, su džiaugsmu paste
bėjo garsiąją Barbarą Walters ir jautėsi pagerbtas jos
buvimu, jai skyręs ypatingų
komplimentų su pastaba,
kad ji uždirbanti žymiai
daugiau už Egipto prezi
dentą ....
Tiražo didinimu didžioji
spauda rūpinasi tik iš to
taško, kad jų reikiamos pa
siektų galimai didesnį skai
čių žmonių, nes tik brangiai
apmokamomis reklamomis
laikosi spauda. Prenumera
tos teapmoka mažą periodi
nio leidinio išlaidų dalį. Net
ir nedideli priemiesčių laik
raštukai, kurie yra dalina
mi gyventojams veltui, fi
nansiniai laikosi labai gerai
ir be prenumeratų, nes ir
jų skelbimai yra brangiai
apmokami.
Pažvelkime į lietuviško
sios spaudos padėtį. Mes
platiname prenumeratas,
kurios turi tendencijos ma
žėti. Mūsų laikraščių bran
gios eilutės yra skiriamos
aukotojų sąrašams skelbti,
nors toji auka yra kartais
tokia mažytė, kad ir tos pa
čios eilutės neapmoka. Aiš
ku, laikraštis turi tarti sa
vo padėką, ir tai daro su
malonumu. Bet tame pačia
me laikraštyje kronikų sky
riuje tarp tikrų kronikiniu
žinučių randame praneši
mus anie būsimus banketus,
pokylius, koncertus. Tose
„korespondencijose” yra vi
si reklamos elementai, vie
ta, laikas, bilietų kaina, net
telefonai, kuriais galima bi
lietus užsisakyti.. . Praei
na parodos, koncertai, poky
liai ... Jie visi turi kilnų
tikslą, jie visi reikalingi
mūsų kultūriniam gyveni
mui palaikyti ir mūsų visuo
meniniams ryšiams ir bičiu
lystėms stiprinti. Biudžetas
yra dažnai stambokas. Salė
apmokėta, šeimininkė ap
mokėta, visos kilnių ir ma
žiau kilnių gėrimu sąskaitos
sutvarkytos. Tada spaudai
siunčiama „auka”, kurią

reikia paskelbti ir už ją pa
dėkoti. Atsiduriame užbur
tame rate ... Išvadą siūlau
pačiam skaitytojui pasida
ryti. Ar ne tiesa, kad be
tokių „žinučių” parengimų
pasisekimas būtų labai abe
jotinas ?
Spauda nori ir privalo bū
ti mūsų gyvenimo atspin
džiu. Spaudai reikalingi
bendradarbiai, kurie ją pa
laikytų gyvą, aktualią ir,
kas svarbiausia, įdomią.
Kiekviena kolonija, kiekvie
na organizacija privalo tu
rėti savo tarpe asmenį, ku
riuo galėtų pasitikėti, kad
kuris nors gyvenimo įvykis
pasieks spaudą. Keista, kad
kartais redaktorius iš kitu
šaltinių sužino reikšmingą
įvykį, apie kurį jo laikraš-*
čio niekas nepasistengė pa
informuoti. To išdavoje
vyksta nesusipratimai ir
kyla priekaištai, kurių gali
ma būtų išvengti, rengė
jams nespėliojant, kad
spaudą „kaip nors” pasieks
žinia.
Mokslo metams baigian
tis, mes su pasigėrėjimu ir
malonumu skaitome apie
mūsų jaunuosius, siekian
čius aukštųjų mokslų ir
juos sėkmingai baigiančius.
Tai džiuginanti ir maloni
žinia, neįeinanti į apmoka
mų reklamų kategoriją. Ta
čiau ir tos žinios ne visada
pasiekia redakcijas, čia jau
būtinas bendradarbiavimo
reikalas — tai šeimos atsa
komybė, kad būtų parūpin
ta nuotrauka ir parašytos
kelios eilutės apie vieną ar
kitą sėkmingai mokslus bai
gusį jaunuolį.
Mūsų spauda yra šilta,
prieinama ir bičiuliška, bet
savo darbe dažnokai labai
vieniša ir nesuprasta. Sta
tant jai reikalavimus, yra
būtinas bendradarbiavimas,
ryšių palaikymas, orus fi
nansinis santykis ir jos at
stovams šiokių tokių privi
legijų teikimas. Be to laik
raštis negali egzistuoti. Bū
tų puiku, jei mūsų korespondenci j ų šablonas kiek
pagyvėtų, kad jose, šalia
pavardžių ir protokolinių ži
nučių, prasiskverbtų nuo
taikos ir mintys ir kad ne
būtų vengiama pažvelgti re
alybei į akis. Mes visi sie
kiame viso geriausio, bet ne
visada mūsų pastangos at
neša patenkinamų rezulta
tų. Iš kitos pusės, mes pra
einame pro šalį minėtinų ar
kilnių kasdieninio gyvenimo
įvykių, į juos visai neat
kreipdami dėmesio.
Mūsų spauda, nežiūrint
nedėkingų darbo sąlygų ir
labai riboto kapitalo, yra
pagrindinis mūsų laisvėje
gyvenančios, kuriančios ir
kovojančios tautos dalies
tarpusavio ryšys, be kurio
mes būtume pasimetę, vie
niši ir išsiblaškę. Kartais
jos vaidmuo nėra tinkamai
(Nukelta į 4 psl.)
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Vaclovas Sidzikauskas

Vokietininkai bruzda
Palyginti greitai prasidėjo
antroji Klaipėdos klausimo
fazė, būtent reikalas ginti
tarptautiniame forume iš
konvencijos ir statuto išplau
kiančias Lietuvos teises. Vi
sai natūralu, kad man, vie
nam pagrindinių Klaipėdos
statuto redaktorių, teko ir
šioje fazėj dalyvauti.
1926 m. rugsėjo 4 d. Vokie
tija buvo priimta į Tautų Są
jungą ir sau išsiderėjo, kai
po vienai iš didžiųjų valsty
bių, nuolatinę vietą jos Tary
boje. Ilgainiui tai sudarė Vo
kietijai patogesnes sąlygas
jos revizionistinėms tenden
cijoms ir rėmimui irredentistinių apraiškų Klaipėdos
krašte.
Po rinkimų į pirmąjį Klai
pėdos krašto seimelį, kurie
vyko 1925 m. spalio 19 d., at
sistatydino Klaipėdos guber
natorius Jonas Budrys, o sei
mėliui susirinkus - ir E. Borcherto vadovaujama Klaipė
dos krašto Direktorija. Nau
ju gubernatorium buvo pa
skirtas kun. J. Žilius, o
naują Direktoriją sudarė
Erdmonas Simonaitis. Provokiškoji Einheitsfronto sei
melio dauguma pradėjo sau
valiauti, neboti, ar savaip aiš
kinti, Klaipėdos krašto sta
tuto nuostatus. Jau ir prieš
tai plaukti į Tautų Sąjungą
Klaipėdos krašto vokietinin
kų ir jų organizacijų skundai.
Lietuvos vyriausybei kilo
reikalas tokiems skundams
užkirsti kelią, nes pagal Klai
pėdos konvencijos 17-tąjį
straipsnį tik konvencijos sig
natarai turi teisę kelti Lietu
vai bylą Tautų Sąjungoje,
kurios funkcija buvo taikini
mo, o taikinimo procedūrai
nedavus rezultatų, jie galėjo
perkelti ginčą į Nuolatinį
Tarptautinio Teisingumo
Teismą Hagoje.
Pirmą kartą tą klausimą
svarstė Tautų Sąjungos Ta
ryba sąvo 1925 m. rugsėjo
28 d. posėdyje. Tuo klausi
mu pranešėjas Guani pasiūlė
Tarybai procedūrą faktiškai
Klaipėdos krašto organizaci
joms ir įstaigoms suteikian
čią peticijų teisę. Lietuvai
tame Tarybos posėdyje ir
vėl atstovavome mudu su
Galvanausku, tuomet Lietu
vos pasiuntiniu Londone. Jis
sėdėjo prie Tarybos stalo.

Spauda • ••
(Atkelta iš 3 psl.)
Įvertinamas. Bet ateis die
na, kada būsimos kartos
apie mūsų, šios dienos spau
dą kalbės su lygiai tokia pa
garba, kaip mes šiandieną
kalbame apie Varpą ar Auš
rą. Jos lygis, jos pajėgumas
kalbės ateičiai apie mus pa
čius ir mus atitinkamai ver
tins. Rašykime, ieškodami
mūsų gyvenimo vertybių,
kurias kuriame kiekvienas
individualiai, kain iš pavie
niu akmenų kadaise buvo
statomos amžiams išsilai
kiusios Egipto faraonų pi
ramidės.

Jis gynė mūsų tezę, kad bylą
dėl tariamų statuto nuostatų
laužymų Lietuvai gali kelti
tik konvencijos signatarai ir
reikalavo, kad Taryba pa
neigtų Klaipėdos krašto ins
titucijoms ir organizacijoms
teisę tiesioginiai kreiptis į
Tautų Sąjungą. Mums tas
klausimas turėjo didelę prin
cipinę reikšmę, nes buvo
grėsmė neleistinai praplėsti
autonominių organų kompe
tenciją ir pažeisti konvenci
jos nustatytą eventualiems
skundams procedūrą. Angli
jos atstovui Taryboje lordui
Robert Ceciliui pasiūlius Gu
ani pateiktą rezoliuciją pri
imti, Galvanauskas protesto
ženklan trenkė kumščiu į stalą, numetė paišelį, atsikelda
mas nuo stalo apvertė kėdę
ir mudu abu išėjova iš posė
džių salės.
Remdamasis ta Tautų
Sąjungos Tarybos priimta
rezoliucija, 1926 m. kovo 2 d.
Klaipėdos krašto seimelis pa
teikė Tautų Sąjungos Gene
raliniam Sekretoriui skundą
dėl finansinio atsiskaitymo
ir kitų tariamai Lietuvos
Klaipėdos statuto laužymų.
Taryba nutarė tą klausimą
svarstyti savo 1926 m. rugsė
jo mėn. sesijoje.
Tame laikotarpyje Lietutuvoje vyko rinkimai į seimą
ir jų pasėkoje buvo sudaryta
Mykolo Sleževičiaus vyriau
sybė. Norėdamas patenkin
ti bent vieną seimelio daugu
mos reikalavimų, nes to kraš
to atstovai Lietuvos seime
dalyvavo koalicijoj su social
demokratų ir liaudininkų
frakcijomis, jis atšaukė kun.
Žilių ir nauju Klaipėdos kraš
to gubernatorium paskyrė
Karolį Žalkauską.
Lietuvai atstovauti rugsė
jo mėn. sesijoj, kurios dar
botvarkėje buvo įrašyta
Klaipėdos seimelio peticija,
vyriausybė paskyrė mane,
laikydama konvencijos žino
vu. Reaguodamas į mano pa
skyrimą, iš Ženevos išvyko
dr. D. Zaunius, kuris drauge
su atstovavimu Pragoję tuo
met buvo ir nuolatinis Lietu
vos atstovas prie Tautų Są
jungos ir turėjo Ženevoje įsi
rengęs biurą. Tas nesusipra
timas greitu laiku buvo likvi
duotas ir mano santykiai su
Zauniumi nesudrumsti; jis
pyko ne tiek ant manęs, kiek
ant vyriausybės.
Tautų Sąjungos Taryba
seimelio skundą svarstė rug

sėjo 3 d. Aš jau įteikiau pla
čiai motyvuotą memorandu
mą ir savo pareiškime posė
dyje reikalavau seimelio
skundą atmesti. Matomai
mano argumentų paveiktas,
Anglijos užsienių reikalų ministeris Sir Asten Chamberlain kilusiai teisinei kontro
versijai svarstyti pasiūlė su
daryti specialią teisininkų
komisiją. Tą pasiūlymą priė
musi Tautų Sąjungos Tary
ba į Komisiją paskyrė Klai
pėdos konveciją pasirašiusių
valstybių užsienių reikalų
ministerijų juriskonsultus,
būtent: Cecil Hurst - Angli
jos, Fromageot - Prancūzi
jos, Pilotti - Italijos, Nastako
-Šato - Japonijos, taip pat ir
Švedijos bei Belgijos juris
konsultus - Sjoberg ir Rolin,
ir mane. Komisijai buvo duo
tas dešimties dienų termi
nas nutarimui paruošti. Po
labai gyvų diskusijų, komisi
ja sutiko su mano teze ir pa
siūlė Tautų Sąjungos Tary
bai seimelio peticiją amesti.
Komisijos posėdžiai vyko
draugiškoje atmosferoje; pa
vyzdžiui man motyvavus
savo atsisakymą priimti kai
kuriuos tos komisijos narių
siūlymus tarp kitko ir tuomi,
kad juos priėmęs aš rizikuo
ju būti pakartas Kaune, Fro
mageot juokais ciniškai pa
stebėjo, kad medicina laikan
ti pakorimą viena iš malo
niausių mirčių.
Po to Lietuvos laimėjimo
Klaipėdos krašto vokietinin
kai kuriam laikui aprimo.
Voldemarui perėmus užs.
reikalų ministeriją, jo buvo
padarytas rimtas bandymas,
kylančius iš Klaipėdos kon
vencijos ir statuto ginčus iš
spręsti diplomatinių keliu be
tarpiškai su Vokietijos vy
riausybe. Tuo tikslu jis 1929
m. sausio mėn. pasirašė su
Stresemannu vadinamąjį
konsilijacijos susitarimą.
Mat, dėl aštrėjančio konflik
to su Lenkija dėl Vilniaus,
jam rūpėjo turėti draugiš
kus santykius su Vokietija ir
vengti visko, kas galėtų tuos
santykius drumsti. Nežiū
rint to, iš Tilžės kurstomos
Klaipėdos krašto vokietinin
kų irredentistinės tendenci
jos netruko atgimti, taip pat
pradėjo aiškiau reikštis ir
Vokietijos kišimasis į tos Lie
tuvos provincijos reikalus.
Gubernatoriui A. Merkiui pa
leidus trečiąjį seimelį, Vokie
tija, tuomet jau Tautų Sąjun

gos Tarybos nuolatinis na
rys, apskundė Lietuvą Tary
bai, kaltindama ją Klaipėdos
krašto statuto laužymu. Kai
pasikalbėjime su to meto Vo
kietijos užs. reik, ministeriu
Julium Curtium aš pasiūliau
kilusį ginčą išspręsti diplo
matiniu keliu, kaip tai buvo
numatyta Voldemaro-Strese
manno konsilijacijos susitari

me, jis man atsakė, kad jau
esą per vėlu ir kad ‘res venit
ad triarios’ (reikalas atiduo
tas teisėjams).
Netrukus po to pasikalbė
jimo aš buvau perkeltas pa
siuntiniu į Londoną ir toles
nis mano dalyvavimas Klai
pėdos byloje vyko jau iš ma
no naujos tarnybos vietos.
(Bus daugiau)

KALĖDINIAI DOVANU
SIUNTINIAI I LIETUVA
IR KITAS ŠALIS

I

i
I

i
i
j
i
I
j
i

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 ”A11 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
Dai’ 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.

PRODUCTION FOREMAN
WE

HAVE

DJVISIC'N.

IMMEDIATE

AN

EXPER1ENCED

OPPORTUNITY

APPCL1CANT

SHOULD

HAVE

SORY/MANUFACTUR1NG EXPER1ENCE

IN

PREV1OUS,

FOR

NAVASOTA
SUPERV1-

THE MOBILE HOME

1NDUSTRY. EXCELLENT STARTING SALARY AND COMPANY PAID
BENEF1TS. INTERESTED CAND1DATES 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 Equal Opportunity Employer

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

AVAILABLE

MOBILE HOME FOREMAN AT OUR

žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

i:

m

Nr. 48 — 5

DIRVA

1977 m. gruodžio 15 d-

Trečias mokslo ir kūrybos
simpoziumas
Premijos

Antroje vakaro dalyje
buvo įteiktos net trys pre
mijos: Lietuviu rašytojų
draugijos 1976 m. literatū
ros premija teko rašytojui
Icchokui Merui už jo knygą
”Striptizas”. Premiją įtei
kė draugijos pirm. Leonar
das Andriekus. Mecenatą —
Lietuvių Fondą atstovavo
valdybos pirm. dr. Antanas
Razma. LB Kultūros Tary
bos muzikinę premiją gavo
kompozitorius Darius La
pinskas už rašomą operą.
Premiją įteikė LB atstovas
— PLB pirm. Bronius Nai
nys. Mecenatas taip pat
Lietuvių Fondas, kurį atsto
vavo Pelno skirstymo komi
sijos pirm. dr. Kazys Ambrozaitis. Lituanistikos pre
miją gavo dr. Vincas Ma
ciūnas už lituanistinius
darbus. Premiją įteikė Li
tuanistikos instituto pirm,
dr. Jurgis Gimbutas. Mece
natas kun. Juozas Prunskis.

Lietuvių Rašytojų draugijos
pirm. kun. L. Andriekus. OFM.
Įteikęs 1976 m. premiją rašy
tojui I. Merui už romaną
"Striptizas”.
A. Plaušinaičio nuotr.

Visi tarė po labai trumpą
žodelį, tik literatūros pre
mijos laureatas rašytojas
Icchokas Meras truputį il
giau pašnekėjo. Jis pareiš
kė, kad esąs ir lietuvis ir
žydas. Kelmė yra jo Lietu
va ir Jeruzalė. Kelmėje nu
žudyta jo gimdytoja . Miriam Merienė, Kelmėje
gyvena jo antroji motina
Bronė Dainauskienė. Kalbė
jo apie kūrybą ir premijuo
tą knygą ”Stripizmą”.
Rež. J. Jurašas kalba sim
Visi laureatai, ypač I.
poziume.
Meras, buvo labai šiltai su
A. Plaušinaičio nuotr.
tikti ir nesigailėta plojimų.

Abi rašytojos taip pat buvo
šiltai priimtos ir negailėta
plojimų.
Užbaigai turėjo pasirody
ti poetas Tomas Venclova,
bet telegrama iššauktas,
turėjo išvykti į Romą liudy
ti Sacharovo byloje.
Literatūros vakarą baigė
Marija Rėmienė, šio rengi
nio globėja, dėkodama už
gausų atsilankymą ir gerą
laikyseną programos metu.
Artimesniam pabendravi
mui su kūrėjais pakvietė
užsukti į kavinę.
Kavinėje visus vaišino
liet. gyd. moterų pageli),
vienetas.
Vakaro programą sklan
džiai ir dalykiškai pravedė
dr. Antanas Klimas. Jo su
gebėjimo dėka, vakaras už
truko tik dvi valandas.
Laureatas T. Meras autografavo premijuotą knygą,
kurios tą vakarą parduota
visas turėtas kiekis — 90
knygų.
šeštadienis (XI. 26 d.)

Iš pat ryto buvo tęsiami
moksliniai posėdžiai. Po
bendrų priešpiečių, ten pat
buvo kalbėta apie lietuvių
kultūros skleidimą nelietu
vių tarpe. Moderavo Anta
nas Klimas, kalbėjo: Jonas
Račkauskas ir Zenonas Re
kašius. Po to vėl buvo tę
siamos mokslinės paskaitos.
Banketas

Vakare simpoziumo daly
viai ir svečiai rinkosi į Beverly Country Klubo salę
dalyvauti derliaus užbaigtuvių pokylyje. Visi bilietai,
iš anksto buvo išparduoti ir
Savoji kūryba
džionis, pranašišku balsu, visos vietos užimtos.
Svečiais perpildytą salę,
Literatūrinę programos paskaitė naujos savo kūry
sveikino
šio renginio globė
dalį pradėjo laureatas L bos, sulaukęs šilto publikos
ja
Vilhelmina
Lapienė ir
Meras, paskalydamas iš pritarimo. Eiliuota šių die
šiam
pobūviui
vadovauti
pa
trauką iš premijuotos kny nų aktualija.
kvietė
žinomą,
jauną
visuo

Rašytoja Nijolė Jankutė
gos ”Striptizas”. Jo sklandi
menininką
Romą
Kasparą.
ir taisyklinga lietuvių kal paskaitė realistinę novelę
ba sužavėjo klausytojus ir apie ” Varpučio ravėto ją”, o Iškviestas organizacinio ko
poetė Eglė Juodvalkytė ryš miteto pirm. dr. K. Ambrosusilaukė gausių ovacijų.
Poetas Bernardas Braz- kiai perdavė savo kūrybą. zaitis sveikino mokslini n-

Simpoziumo pirmininkai: dr. Kazys Ambrozait.is ir prof. dr.
Rimvydas Šilbajoris.
A. Plaušinaičio nuotr.

kus, gausiai dalyvavusius Vilniaus universiteto 400
mokslo dienose ir pasidali metų sukaktį ir jo reikšmę
nusius savo žiniomis su vi.- lietuvių kultūrai, skaitė dr.
sa lietuviškąja visuomene, Jurgis Gimbutas. Trumpo
žodį tarė Illinois senatorius je, vos 30 min. skirtoje pa
M. Madigan. Svečių tarpe skaitoje, prelegentas skati
buvo gen. konsule J. Dauž- no minėti šią sukaktį ir
vardienė ir šen. Fr. Savic kaupti lituanistinę medžia
kas.
gą. Apgailestavo, kad Vil
Meninę programą atliko niuje esantieji lit. šaltiniai
žinoma solistų pora: Neri yra neprieinami tremties
ja Linkevičiūtė ir Bernar moks lininkams. Vilniaus
das Prapuolenis, apkeliavę universiteto minėjimus ruoš
visame pasaulyje išsibars Lituanistikos institutas ir
čiusius didesnėmis grupė Lietuvių Katalikų Akade
mis, lietuvius. Akompanavo mija. Skatino susirūpinti li
Alvydas Vasaitis. Jie solo tuanistikos išlaikymu ir lie
ir duetu padainavo links tuviškų mokyklų mažėjimu.
mesnio pobūdžio dainų ir,
Po paskaitos, pirmininkas
publikai nepaleidžiant, davė R. Šilbajoris pakvietė Tary
priedo. Solistė apdovanota bos atstovus į sceną. Prie
gėlių puokšte, o vyrai pa prezid. stalo susėdo: Tary
puošti gvazdikais.
bos pirm. dr. K. AmbrozaiSvečius linksmino Neo- tis, Lit. inst. pirm. dr. J.
Lithuania orkestras, vado Gimbutas, LB atstovas V.
vaujamas Algio Modesto.
Kamantas, A. L. Gyd. s-gos
— dr. D. Giedraitis ir A. L.
inž. ir ach. s-gos — A. Ke
relis.
Dr. K. Ambrozaitis, orga
nizacinio komiteto pirm.,
dėkojo gausiai dalyvavu
siems mokslininkams ir kū
rėjams, nepabūgusiems at
vykti net iš tolimiausių vie
tų, visai lietuvių visuomenei
ir patiekė šiek tiek statisti
nių davinių. Jaunimo Cent
re, mokslinėse paskaitose
dalyvavo per 1300 asmenų,
literatūros ir muzikos va
kare buvo 800 žmonių, banketan atvyko 411 asmenų.
Skaityta 115 paskaitų, par
duota netoli 900 egz. leidi
nio.

Po jo kalbėjo kiekvienas
Tarybos narys. Dėkojo už
taip gražiai ir tvarkingai
suorganizuotą ir pravestą
simpoziumą, reiškė pagei
Sekmadienis (XI. 27 d.)
davimą, kad ketvirtasis
Paskutinioji simpoziumo mokslo ir kūrybos sulėkidiena buvo skirta maldai ir mas būtų už trijų mietų, gal
kitoje didesnėje lietuviško
užbaigiamajam posėdžiui.
Pasimeldę tėvų jėzuitų je vietovėje, įtraukti politi
koplyčioje, padėkoję už sėk nius mokslus, daugiau laiko
mingai praėjusias mokslo skirti muzikai, ir kt. reika
dienas ir pagerbę mirusius lams. Stokojant laiko, iš
narius, padėję vainiką prie vietos paklausimai buvo ri
Laisvės paminklo, susirinko bojami.
Pirmininkas R. Šilbajoris
į didžiąją salę uždaromajam
posėdžiui. Ir vėl salė prisi dėkojo organizaciniam ko
pildė, norinčiais pagerbti mitetui ir savo bendradar
savus kūrėjus ir mokslinin biams, suradusiems tiek
daug mokslininkų. Atskirą
Simpoziumo bendrinio posėdžio prezidiumas. Iš kairės prie stalo sėdi: V. Kavolis, T. kus.
Paskaitą, apie artėjančią
(Nukelta į 6 psl.)
Venclova, V. Vardys ir R. Šilbajoris.
A. Plaušinaičio nuotr.
Dr. Janina Rėklaitienė, hu
manitarinių ir socialinių moks
lų dalies pirmininkė.
A. Plaušinaičio nuotr.
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Trečias mokslo ir kūrybos simpoziumas...
(Atkelta iš 5 psl.)
padėką išreiškė inž. J. Rim
kevičiui, s u r e dagavusiam
leidinį.
Trečiasis mokslo ir kūry
bos simpoziumas užbaigtas
tautos himnu.
Leidinys

Leidinio pavadinimas —
Trečiasis Mokslo ir Kūry
bos Simpoziumas, šį leidinį
redagavo inž. Juozas Rim
kevičius. Leidinyje yra pa
sisakymai abiejų pirminin
kų — R. šilbajorio ir K.
Ambrozaičio ir taip pat re
daktorius J. Rimkevičiaus.
Talkininkai Juozas Masilionis ir Saulius Girnius. Lei
dinį finansavo JAV Lietu
vių gydytojų s-ga ir Lietu
vių Fondas. Leidinys išleis
tas dviem kalbom — lietu
vių ir anglų. Susideda iš
dviejų dalių: programinės
ir dalyvių biografinių žinių
su nuotraukomis bei jų pa
skaitų santraukomis. Kiek
vienam dalyviui skirta po 2
puslapius. Leidinys turi 280
puslapių. Tai labai rimta ir
reikalinga knyga bei nepa
keičiamas vykusio simpo
ziumo vadovas.
Viršelis dail. Broniaus
Murino. Spaudė „Draugo”
spaustuvė. Manau, ten jį
dar galima ir gauti. Nors
kaina nepažymėta, bet buvo
parduodamas po 3 dol.

Organizacija
Šiam Mokslo ir Kūrybos
simpoziumui organizuoti,
Tarybą sudarė šių organi

zacijų atstovai: Amerikos
lietuvių gydytojų s-ga —
Gediminas Balukas ir Do-.
mas Giedraitis; Amerikos
lietuvių inžinierių ir archi
tektų s-ga — Stasys Jokubauskas ir Albertas Kere
lis; Lituanistikos Institutas
— Jonas Puzinas ir Janina
Rėklaitienė; JAV LB Kraš
to Valdyba — Modestas Ja
kaitis ir Marija Rėmienė.
Šių organizacijų sutari
mu Tarybos pirmininku pa
kviestas Kazys Ambrozaitis.
Mokslinės programos ko
mitetas. Rimvydas Šilbajo
ris — mokslinės programos
pirmininkas, Vytautas Kle
mas — griežtųjų mokslų,
techn. ir archit. dalies pir
mininkas ; Janina Rėklai
tienė — humanitarinių ir
socialoginių mokslų dalies
pirm.; Mindaugas Vygan
tas — medicinos mokslų da
lies pirm.
Organizacinis komitetas.
Pirm. Kazys Ambrozaitis,
vicepirm. Juozas Rimkevi
čius, sekretorė Pranė Masilionienė, iždininkas Kazys
Barzdukas, parengimų va
dovas Stasys Jokubauskas,
banketo globėja Vilhelmina
Lapienė, susipažinimo pobū
vio globėja Alina Lipskienė,
literatūros vakaro globėja
Marija Rėmienė, finansų
komiteto pirm. Modestas
Jakaitis ir teisinis patarė
jas Povilas žumbakis.
šių komitetų nariai įdėjo
daug darbo ir parodė nepa
prastą pasišventimą, orga
nizuojant ir pravedant Tre

1978METU EKSKURSIJOS
I LIETUVA
IŠ BOSTONO — NEW YORKO — MONTREALIO

VIENOS SAVAITĖS —
MASKVA — VILNIUS — LENINGRADAS:

Kovo 22
gegužės 1
balandžio 25
gegužės 9
balandžio 29
rugsėjo 17
rugsėjo '22
DVIEJŲ SAVAIČIŲ —
MASKVA — VILNIUS — LENINGRADAS — BRIUSELIS:

Gegužės 28
Liepos 16
birželio 11
rugpiūčio 6
liepos 2
rugsėjo 3
gruodžio 22
j Visos grupės VILNIUJE praleis po 5 naktis su dienos
ekskursijomis į Kauną ir Trakus.
Į MŪSŲ GRUPĖS BUS LYDIMOS PRITYRUSIŲ VADOVU
I

PIGIAUSIOS GRUPINĖS KAINOS, galiojančios išvykimo
laiku, bus paskelbtos vėliau.

LIETUVIŲ EKSKURSIJA Į HAWAJUS iš BOSTONO:
išvyksta LIEPOS 2 grįžta LIEPOS 14 — kaina

I

"

tik $699.00

! 3 naktys San Francisco, 7 naktys Honolulu, 3 naktys Las Vegas).

REGISTRACIJAS VISOMS GRUPĖMS JAU
PRIIMAME DABAR, kreipkitės Į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE
393 West Broadway, P. O. Box 116
South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764
Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ.

ALKOS MUZIEJAUS PRAPLĖTIMAS

čiąjį Mokslo ir Kūrybos
Prel. Pranciškus Juras,
simpoziumą.
didelis lietuvybės skatinto
Atskirai reikia paminėti jas ir rėmėjas, prieš dau
gydytojų ir inžinierių mo gelį metų savo pastango
terų pagalbinius vienetus, mis ir lėšomis pastatė Alkos
suruošusius ir finansavu muziejų prie Nekalto Mari
sius vaišes, pusryčius ir jos Prasidėjimo seselių vie
priešpiečius. Tik daugelio nuolyno Putname, Connectirankų nuoširdžia talka buvo cuto valstijoje. Jis pats ir
gauti tokie puikūs rezulta kiti rinko ir krovė šitam
tai.
muziejun Lietuvą liečian
čias senienas, kaip tautodai
Užsklandai
lės dirbinius, knygas, pa
Reikia pasidžiaugti ne tik veikslus ir periodika, taip
komitetų ir kitų organizaci pat organizacijų archyvus.
jų įdėtu darbu ir talka, ruo Per daugelį metų muziejus
šiant šį impoziumą, bet taip tapo perkrautas taip, kad
pat ir visa lietuviška vi ten nėra kur net uodui sna
suomene, gausiai lankiusia po įkišti, o tuo tarų atveža
visus renginius ir mokslines ma kartas nuo karto vis
.paskaitas. Ne tik didžiųjų daugiau medžiagos muzie
renginių metu buvo užpildy jui mirusių ar buvusių lie
tos salės, bet taip pat ir tuvybės veikėjų, žinau, kad
paskaitose dažnai pritruk čia rado medžiagos keletas
davo kėdžių ir reikėdavo pa lietuvių studentų savo dar
bams. Prieš trejetą metų
pildomai pristatyti.
Mokslo ir kūrybos simpo jis visą šį muziejų su visu
ziumas arba dienos yra pats turtu perdavė Lietuvių Ka
svarbiausias tremties lietu talikų Mokslo Akademijai.
Akademijos nariai po ilgų
vių gyvenimo įvykis. Su
kviesti šimtą ar daugiau svarstymų, pasitarimų su
mokslininkų, kurie lietuvių visuomenininkais ir lietuvy
kalba gali dalintis savo ži- bės žadintojais nusprendė
niamis su visa lietuviškąją muziejų praplėsti. Muzie
visuomene yra labai ir la jaus turimas žemės plotas
bai reikšmingas įvykis. Iš yra tik 0,6 akerio, tai naujo
laikyti mokslininkus ir kū pastato ten statyti nelei
rėjus savųjų tarpe yra la džiama, bet esamą priesta
tais padidinti leidimas gau
bai svarbu.
Džiugu, kad jų tarpe yra tas. Kitur muziejaus perkel
daug jaunų ir jauniausių ti beveik neįmanoma, nes
veidų. Lietuviškoji visuo nauji pastatai, miestų rei
menė taip pat neliko abe kalavimai viešam visuome
jinga, bet visokiais būdais niniam pastatui, automobi
rėmė ir sėmėsi mokslines lių statymo aikštė yra ne
žinias ar klausė muzikos ir prieinamos kainos akademi
jai.
žodinės kūrybos.
Pasikalbėjęs su prel. V.
Pasiūlymas tokias moks
lo ir kūrybos dienas ruošti Balčiūnu, dr. A. Matuku gy
kitose vietose yra svarsty venančiais Putname ir J.
tinas, nes sujudina tenykš Vembre gyvenančiu Bosto
tį lietuvių gyvenimą ir pa ne, kurie visi artimai susi
skatina aktyviau jungtis į rišę su Alkos muziejaus pa
lietuvybės išlaikymo darbą. didinimu, gavau tokias in
Darant sprendimą reikia formacijas apie Alkos mu
žiūrėti, kad būtų pakanka ziejaus praplėtimą, kurias
mai didelis užnugaris ir vie noriu su Dirvos skaitytojais
tovė pajėgi tokį įvykį suor pasidalinti:
1. Muziejaus dabartinė
ganizuoti ir finansiškai iš
kvadratūra yra 2400 kv. pė
nešti.
Reikia taip skirstyti lai dų, priestatas bus 3200 kv.
ką, kad nesutaptų su tauti pėdų, o po juo pusrūsis taip
nių šokių bei dainų šventė pat 3200 kv. pėdų. Pusrūsis
mis, pasaulio lietuvių jau bus tinkamas muziejaus ek
nimo kongresais ir kitais di sponatams išstatylti. Mies
to statybos komisija ten ne
džiaisiais renginiais.
Moksliniam ir organizaci leidžia dviaukščio namo.
niams komitetams bei vi Taigi muziejus su visais pa
siems talkininkams, pri didinimais turės 8800 kv.
klauso mūsų visų nuošir pėdų plotą.
2. Alkos muziejaus Glo
džiausia padėka, o moksli
ninkams prašymas — nepa bos komitetą pevesta suda
būgti patirto vargo, bet ryti Juozui Kapočiui, Lietu
jungtis i bendrą likiminę vių Enciklopedijos leidėjui.
kova už lietuvybės išlaikv- Jis pakvietė į tą komitetą
mą ir laisvės Lietuvai at virš 60 asmenų: Lietuvos
konsulus, lietuvius vysku
gavimą.

PRODUCTION FOREMAN WANTED
With experience in A.S.M.E.
benefits. Send Resume to:

Pressure

Vessel

Fabrication.

MASONITE CORPORATION
Tank Division, Harbor Project, Box 427
Vicksburg, Miss. 39180

601-636-1941
An Equal Opportunity Employer

Full

pus, daugumos lietuviškų
laikraščių redaktorius ar jų
atstovus, anksčiau statytų
lietuvių reikalams pastatų
statybų vykdytojus ir kitus
lietuvybės puoselėtojus.
3. Muziejaus statybos direktoriatas sudarytas iš 12
asmenų ir jam vadovauja
vet. dr. A. Stankaitis. Sta
tybos komisiją sudaro inž.
V. Izbickas, Putnamo Ne
kalto Prasidėjimo vienuoly
no seselė Augusta ir dr. A.
Matukas.
4. Projektus muziejaus
padidinimui sudarė vietinis
architektas Dziki, o staty
bos darbus atlikti apsiėmė
R. Parent (pastatęs kelis
namus čia persikėlusiems
lietuviams ir nuolat atliekąs
reikiamas statybas ar pa
statų atnaujinimus Putna
mo seselėms). Jie žino vieti
nes sąlygas statybų leidi
mus gauti ir vietos valdžios
reikalavimus. Jų pateikti
projektai ir jų vykdymas
daug pigiau atseis, negu kai
kurių lietuvių architektų
pasiūlyti.
5. Praplėtimo darbus pra
dės šio gruodžio mėn. pra
džioje iškasant šulinį ir
įrengiant kanalizaciją, o se
kantį pavasarį jau pačio
muziejaus statybą. Turima
keli tūkstančiai dolerių pa
čiai pradžiai, o vėliau tiki
masi sukelti daugiau lėšų.
6. Muziejaus praplėtimas
apkainuotas apie 100,000
dol. tik išorei pastatyti, o
vidaus įrengimai gal kita
tiek.
7. Muziejaus statybos au
kotojai galės nurašyti au
kas nuo pajamų mokesčių,
nes organizacija išgavo lei
dimą Connecticuto valstijo
je tiems nurašymams pada
ryti.
8. Kai jau bus galima iš
statybos ką nors parodyti,
tai bus kreiptasi valdžios
etninėms kultūroms remti
įstaigas gauti nors kiek pa
ramos.
Muziejaus praplėtimas
yra visų lietuvių reikalas ir
visi prašomi paremti auko
mis taip, kaip ir kitus lie
tuvių kultūrinius pasireiš
kimus ar tai kultūrinių pa
statų statybas. Aukas ar
čekius siųsti: L. K. M. A.
Archyvas — Alka, P. O.
Box 608, Putnam, Connecticut 06260.
Dr. Juozas S. Kriaučiūnas
INSPECTOR-FLOOR
SHEER METAL FABRICATION AND
ASSEMBLY ENVIRONMENT. MUŠT
BE DIVERSIFIED IN BENCH AND
IST PIECE INSPECTION. SHOULD
BE CAPABLE OF USJNG A VARIETY OF PREC1S1ON 1NSTRUMF.NTS.
FAMILIAR1TY WITH GOVERNMENT
SPECIr 1CAT1ON HELPFUL. LIBERAL FRINGE BENEFITS. SALARY
COMMENSURATE \VITH EXPERIENCE.

For interview appt.
Call Mrs. GREGĄ
216-248-6111
11:30 a. m. or 1:30-3:30 p. m.
Monday thru Friday.

HUNTER MFG. CO.
30525 Aurora Road
Solon, Ohio 44139
An Equal Opportunity Employer M/F
(47-48)
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■ laiškai Dirvai
KAS TIE MUSŲ BRANGUS
STUDENTAI?
Aurelija Balašaitienė len
gva plunksnele aprašo Dir
voj (Nr. 46 — 13) studen
tų suvažiavimą Clevelande
”Teigiami ir neigiami stu
dentų suvažiavimo atgar
siai .. .” Teigiamų atgarsių
nedaug Neigiamus čia paci
tuosime :
Suvažiavimui pasibaigus,
norėdama sužinoti rengėjų
išvadas, pasikalbėjau su Ro
mu Pliodžinsku ir Rimu
Aukštuoliu. Rimas Aukš
tuolis suvažiavimu paten
kintas ir optimistiškai žiūri
į Lietuvių Studentų .Sąjun
gos ateitį, nors pastebi, kad
dėl visiškai natūraliu prie
žasčių, tam tikrais metais
sumažėjus gimimų skai
čiui, šiuo tarpu jaučiasi ak
tyvių narių sumažėjimas,
tačiau ateinančių metų bė
gyje narių skaičius vėl padidėsiąs.
Mano pokalbis su Romu
Pliodžinsku mane nuteikė
graudžiai. Tikiuosi, kad šias
eilutes skaitys visi tėvai,
ypatingai iš tolimųjų mies
tų; kurių jaunimas į šį su
važiavimą buvo išleistas su
geriausiais linkėjimais ir
gražiomis viltimis, šeštadie
nį po vidurnakčio maža sau
jelė suvažiavimo dalyvių
pasielgė taip skandalingai,
kad jų lankymasis Clevelande dar ilgam laikui pasitar
naus lietuvių vardo pažemi
nimui. Sąmoningai sužalo
ję trijų elevatorių saugik
lius, paliko sausakimšą vieš
butį tik su vienu veikiančiu
elevatoriumi .nuo •keturio
likto aukšto, kai apie 500
asmenų rengėsi išvykti.
Kambariuose apgadinę sie
nų popierių, nuorūkomis
apdeginę patalus, sienas,
net lempų abažūrus nuplė
šė ir nugabenę į kitus aukš
tus, pakėlę neįmanomą
triukšmą privertė viešbučio
vadovybę kviesti policiją.
Jaunieji rengėjai, su pa
laužtu entuziazmu ir liūdna
nuotaika, dar ne pilnai žino
tų nemalonumų teisines ir
finansines pasėkas. Reikia
tikėtis, kad atsakingieji tė
vai bent medžiaginiai pasi
jus atsakomingi už savo
vaikų neleistiną vandališką
elgesį. "Studentai visada
linksmi ir triukšmauja”,
sako Romas Pliodžinskas,
penkių suvažiavimų dalyvis.
"Tačiau tokio dalyko aš ne
su matęs. 98'J visų dalyvių
elgėsi pavyzdingai, o toji
maža saujelė, atvykusi iš
kito krašto, išaugusi be pa
garbos bet kam, žemina mū
sų vardą ir griauna visa tai,
ką mes statome”. Viešbučio
vadovybė mūsų jaunimui
nepagailėjo aštrių epitetų.

Ir taip pasibaigė studen
tų suvažiavimas. Nežinia,
ar džiaugtis, ar liūdėti. Ar
kaltas mūsų jaunimas? Ar
kalti tėvai? Tačiau tai jau
ne pirmas kartas, kad mū
sų jaunimo maža, bet
triukšminga dalis, savo el
gesiu niekam nedaro gar
bės, o neša žalą, pasipikti
nimą ir palieka liūdnas savo
nepažaboto elgesio pasėkas.
Nesmerkime jaunimo, bet.
tėvai — panagrinėkime el
gesį vaikų, kai jie nėra mū
sų akivaizdoje ... ,kol dar
ne vėlu.

Kelios bendrybės: per
daug tūpčiojame apie stu
dentus. Pensininkai, sunkiai
dirbdami tėvai sudeda pini
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gus ponų studentų kelio
nėms apmokėti ir privemtų
koridorių išvalymui. Dabar
po teigiamų ir neigiamų su
važiavimo rezultatų tėvams
reikės ir būtina apmokėti.
„Studentai visada triukš
mingi” kaip tvirtina Romas
Pliodžinskas, triukšmingu
mo rezultatas. Iš kur Romas
Pliodžinskas išpešė tokią iš
mintį ... kad studentai vi
sada triukšmingi? Jeigu
triukšmingumas mūsų stu
dentų privelegi.ja, tad nieko
nuostabaus, jeigu beveik
visi studentų suvažiavimai
baigiasi . . . išmetimu iš
viešbučių arba elektros iš
jungimu, keltuvų sugadini
mu, koridorių išvalymu.
Būtina tėvams, visuome
nei ir patiems garbingiems
studentams sustatyti taš
kus ant daugelio i. Paragra
fais kalbant:
1) Reikia pervertinti mū
sų studentus ir — bendrai
studentus.
2) Amerikos gimnazijos,
universitetai jau daug metų
gamina studentus beraš
čius, analfabetus. (Skaity
kit USA pedagogų, žurna
listų pareiškimus).
3) Jau ir mes turime stu
dentų ne tik beraščių, bet
ir skandalistų, chuliganiz
mo mokovų.
4) Per didelis nuošimtis
lietuvių studentų stipendi
jomis, į suvažiavimus ap
mokamomis kelionėmis ne
sidomi mūsų kultūriniu, vi
suomeniniu veikimu, ne
skaito knygų, laikraščių.
Darosi išsivaizduo tosios
klasės aukštuomenė, privelegijuota būti triukšminga.
5) Studentų įsitikinimas
— mes esam elitas, seniai
atgyvenusi bajoriška pažiū
ra. Tūkstančiai studentų
stovi bedarbių eilėse ir ne
tik diplomas lemia, bet: Kas
tu esi, ką tu gali?
6) Mums seniai būtina
pastatyti klausimą ir į sti
pendiją pertenduojančiam
ir į suvažiavimą važiuojan
čiam: Kas tu esi ir ką tu
gali?
7) Reikia paklausti ir vi
su drąsumu atsakyti į klau
simą: kodėl universitetuos
riesusiranda klausytojų lie
tuvių kalbas paskaitoms,
nors ir žadant stipendijas?
Konkreti būtenybė; Ne
tik studentų tėvai, bet ir
mūsų atsakingi veiksniai
turi susisiekti su viešbučių
savininkais ir atsiprašyti
už mūsų studentų chuliga
nizmą. Ir atlyginti nuosto
lius.
Viešai paskelbti chuliga
nizmu pasireiškusius stu
dentus. Ir Romas Pliodžins
kas ir Rimas Aukštuolis, ir
kiti suvažiavimo vadovai
turėjo tuojau susisiekti su
atitinkamais atstovais ir
sulaikyti, kaip rašo p. Ba
lašaitienė tą.„mažą sau

jelę, atvykusią iš kito kraš
to”. Kodėl ne taip? Kodėl
nepaskelbti pavardžių ir
krašto, iš kur atvyko? Ne
kokie pusberniai, ne Chicagos Market Parko marširuotojai, o studentai taip
pasielgė...
žinom Vokietijos ”Red
Army”, žinom Japonijos
”Red Army” ir jų veiklą.
Kokiai armijai priklausė ar
priklauso Studentų suvažia
vimą apdrapstę chuliganų
purvais ?
Reikia atsakyti visu drą
sumu ir, vieną kartą, paso
dinti mūsų studentų „repre
zentantus” tinkamon vie
ton.
Trijų Studentų Tėvas

PASKELBKIT
PAVARDES
Dirvoje Nr. 46 tilpo
straipsnis „Teigiami ir nei
giami studentų suvažiavimo
atgarsiai”.
Ten aprašomi ir labai nei
giami darbai atlikti, kaip
atrodo iš straipsnio labai
mažos grupės. Su blogu
mais tegalima kovoti tik vi
siškai atidengiant tos blo
gumus papildžiusių asmenų
pavardes, arba visiškai apie
juos nerašyti ir nekalbėti.
Redakcijų tokių straipsnių,
kuriuose iškeliami teigiami
ar neigiami reiškiniai ne iš
vardinant pavardėmis, kas
tai atliko neturėtų talpinti
visai.
Blogį turime griežtai pa
neigti, asmenis kurie tai at
liko turime kelti viešumon.
Turime skelbti jų pavardes
ir adresus, kad visi žinotų
su kuo turi reikalą. Manau,
kad tas straipsnis turėtų
būti papildytas t. y. paskel
biant pavardės ir gyvena
mą vietą tų asmenų, kurie
taip negarbingai elgėsi lie
tuvių studentų vardu.
Inž. J. Mikalauskas
Cape Cod, Ma.

nu pasitikėjimu prisiunčia.
Ligšiol, išskiriant Naujie
nų, joks laikraštis BRTDGES nelaiko maskolbernių
organu. Atvirkščiai!
Blaiviom akim žiūrint,
kuris kitas lietuvių periodi
nis leidinys yra pasiekęs
6,000 Amerikos lietuvių su
žiniomis apie žmogaus tei
sių tramdymą Lietuvoje,
kuris kitas mūsų leidinys
pateikė nelietuviškai kal
bančiuosius lietuvius ir juos
informavo apie Tamonio,
Cidziko, D. Butkaus, Ant.
Terlecko, VI. Majausko, B.
Poškienės, V. Sevruko, A.
Statkevičiaus, A. žyprės, S.
Kovaliovo, Plumpos, N. Sadūnaitės ir keliasdešimt ki
tų lietuvių patriotų galgotą? Tikriausia „Tiltorius”
nežino, kad šie martirai yra
lietuvių tautinės rezistenci
jos veikėjai. Jam kliuvo so
vietų rašytojų išvardinimas. Jergutėliau! nevalia
konstatuoti kas rašo oku
puotoje Lietuvoje. Girdi,
faktinį rašytojų apžvalga
tampa išdavyste-liaupsinimas. Amerikietiškai ta
riant: Big Deal!
Nesinori su TiltoriaisTeplioriais-Smalioriais pra
sidėti. Konkrečiai, apeliuo
ju į DIRVOS skaitytojų
sveiką protavimą. Jei kam
nors yra „šešėlių” dėl to
Gavenio straipsnio, tai jis
gali kreiptis į BRIDGES, P.
O. Box 9061, Boston, Mass.
02114. Tokiam pasiteirautojui mielai prisiusime tuos
du BRIDGES numerius vel
tui. Lai jis savarankiškai
sprendžia,
ar
Gavenio
straipsnis buvo „raudonas”.
Palikime pasišaudymus epi
tetais Naujienoms, bukime
vidurinio saiko laikraštis.
Algirdas Budreckis
Boston. Mass.
ATSILIEPIMAS DĖL
SENŲ LIETUVIŠKU
DAINŲ

DIRVOS 35 nr. buvo at
spausdintas p. A. Nako
straipsnis, kuriame jis ap
Jeigu nesiskaityčiau su. rašo Ričardo Daunoro reči
DIRVOS skaitytojais, ku talį Chicagoje.
riuos laikau bendramin
Kas dėl kritikos apie R.
čiais, tai tikrai nusispiau- Daunoro koncertą, mes su
čiau perskaitęs „Tiltoriaus” p. Naku nenorime ginčytis,
„šaukštas Deguto” (DIR nors mūsų nuomonė su juo
VA, 1977. XI. 10.) ir sa nevisur sutinka. Betgi ką
kyčiau: tfui! ir būtų baig rašo p. Nakas apie mūsų
ta. Tiltorius (o gal Teplio seną liaudies dainą, nepa
rius ar Smaliorius?) su pik prastai mus nustebino ir pa
ta intencija parašė savo skatino parašyti šį laišką.
„atvirlaiškį”. Mane stebina
Jei p. Nakas pageidautų,
redakcijos leistinumas to kad koncertuose ne tik se
kius paskvilius skelbti. Ne nos, bet ir naujos dainos
jaugi DIRVA, kuri nuo pir būtų dainuojamos, tai būtų
mo TILTŲ numerio regu mums suprantama. Jis pats
liariai gauna TILTUS- yra kompozitorius ir mes
BRIDGES, leidžia užsimas pažįstame jo gražias dainas,
kavusiems skelbti melą, nevieną kart girdėtas dai
gryną melą prieš žiniaraštį, nuojant nepamirštamo sū
kuris jokiu būdu nėra kola naus.
borantų, bendradarbiauto-"
Tačiau kodėl gi p. Nakas
'jų, kultūrbolševikų ar bįm- galvoja, kad senos lietuvišbininkų stovykloje? Juk kofįųjlainos graudena, kaip
naudojamies medžiaga, ku jis^rašo? ”KoTūkio_padangės
ria ELTA, Lietuvos diplo gyventojų ir. partijos narių
matai, vyčiai, LB, PLB, širdis”? Kodėl galvoja jis,
Joint Baltic Committee, kad čia „kita žemė ir šalis;
dvasiškiai, Vliko grupių kita duona, kitas skonis ir
publicistai bei antisovieti dainos” ir kad liaudies dai
niai veiksniai mums su pil- nos su ”motušėlė sengalvė
TEGU SKAITYTOJAI
SPRENDŽIA

lė, žirgelis juodbėrėlis, mer
gužėlė lelijėlė ir daugybė
panašių kitų apibūdinimų,
kartojamų kiekvienoje dai
noje be saiko ir be galo, per
ilgus metus nusibodo klau
sytojams iki kaulų gelmių.”
Jei sena lietuviška liaudies
daina graudena kolūkių gy
ventojų ir partijos narių
širdis, tai iš to matosi, kad
gal tik ji viena ir riša mus
su tais tautiečiais. Mūsų
širdis, būtent, ji taip pat
graudena. Mes tikimės, kad
lietuviai ir po poros šimt
mečių, susitikę Lietuvoje
užtrauks tas pačias liaudies
dainas, kad Jų sugraudin
tos širdys juos sujungs į
viena tautą ir lietuvių liau
dies daina gyvuos dar ilgus
metus.

Ričardui Daunorui linki
me, išmokus daug naujų,
kompozitorių sukurtų dai
nų, kiekviename koncerte
nepamiršti ir senosios lietu
viškos liaudies dainos!
Mes manome, kad ne tik
Lietuvos kolūkiečiai ir „ge
rieji partiečiai” turi saugo
ti mūsų seną lietuvišką dai
ną nuo „Katiušos” įsibrovi
mo, bet ir mes, gyvenantys
čia laisvajame pasaulyje,
. pasaulyje, turime ja apgin
ti nuo ”kito skonio”.
Dr. Alina
V eigel-Plechavičiūf ė
Lietuvių Moterų
Klubu Federacijos
Vokietijoje Valdyba

HAND SEWING
Experience is necessary. Excellent working conditions.
Major benefits. One of America’s largest furriers.

Phone Mr. SHIFFRIN

HOPPER FURS

315-991-3600
<«-2)
WANTED JOURNEYMEN
or
1ST CLASS SKILLED

TOOLMAKERS
MOLDMAKERS
LATHE HANDS

Expanding operations have created
openings in our machine shops for top
notch individuali with Ist class skilia.
Secure job with multi-national corporation. A new, higher paying wage
structure. Tour of facilities and interview arranged at your convenience
week-days & Saturdays. Write or call
Richard Gnagey, PREC1S1ON VALVE
CORPORAT1ON. Box 309, Yonkers,
N. Y. 10702. Tel. (914) 969-6500.
(46-48)

TOOL MAKERS
DIE REPAIR
PERMANENT FIRST AND
SECOND SHIFT POSITIONS
Available to build and repair die
cast, dies, trim dies, and stamping dies. Excellent wages and
benefits with overtime.

HALEX CO.
23901 Aurora Road
Cleveland, Ohio 44146
An Equal Opportunity Employer

BORING
M1LL
DeVLIEG
$1 NIGHT SHIFT
PREMIUM
JOURNEYMAN OR PROVE 4 YEARS
DTA SHOP, FULL BENEFITS,

TURNER BROS.
2625 Hilton Road,
Ferndale, Mich. 48220
313-544-2456
(47-49)
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■ Detroito lietuviai
__ ANTANAS GRINIUS
NAUJA SLA 352 KUOPOS
VALDYBA

šilti užkandžiai, šampanas.
Sveikinimai ir šokiai. Gros
Rimo Kaspučio „Romanti
ka” orkestras. Automobilius
saugos policija. Stalai ir pa-vienios vietos užsakomos
Dariaus-Girėno klubo sve
tainėje tel. 894-9775 ir pas
valdybos narius.

1977 m. gruodžio 15 d.

KAS BUVO - KAS YRA - KAS BUS?

IŠVAOOS ŠĮ STRAIPSNIU CIKLĄ BAIGIANT
lūratė Statkutė de Rosales

užregistruoja Lietuvoje da kieno vardu ponas X bedai
bartį, lygina ją su savo patir nuotų, nei vienas rusų dali
Susivienijimo Lietuvių
timi gimtuose vakarų kraš nys dėl to nejudės nei į Lie
Amerikoje 352 kuopos susi
tuose ir užsidega misionie tuvą, nei iš Lietuvos.
rinkime gruodžio 4 d. Lietu
riaus ugnimi. O misionieriai
Gi Latvijos nutautinimas
vių Namuose išrinkta nau
juk turi turėti kontaktą su vyksta šiais 1977 metais. Tai
ja kuopos valdyba: pirmi
tais, kuriuos jie nori apšvies yra dabartis. DABARTIS,
ninkas Antanas Norus, vi
ti, ar ne?
nuo kurios priklauso ir lietu
cepirmininkas Petras Ja
Ir viena, ir kita pozicija vių tautos gyvavimo ATEI
nuška, sekretorius Birutė
yra emocinio pobūdžio, ir kai TIES galimybės. Kova dar
SUSIRINKIMAI
Januškienė, finansų sekre
po tokia - o ne kas kita - ji tu yra atvira - jos galutini rezul
1978 m. sausio 8 d. 12:15
torius Elžbieta Jodinskienė,
ri būti suprasta bei toleruo tatai priklausys nuo mūsų
vai. Lietuvių Namuose
jama.
iždininkas Petras Bliūdžius,
dabartinės orientacijos, ryž
Įvyks labai svarbus visuoti
Panašiai yra su moralinė to ir sugebėjimų ne tiktai
iždo globėjas Bronius Bur
nis Lietuvių Namų draugi
mis implikacijomis. Klausi save apginti, bet ir laiku iš
ba ir kuopos koresponden
jos narių susirinkimas. Bus
mas, ar bendravimas su so tiesti ranką žūstančiai Latvi
tas Antanas Grinius. Kuo
renkama nauja 1978 me
vietine valstybe yra mora jai (to nemokėjome laiku pa
pos valdybos raportai vien
tams valdyba ir aptarti Lie
liai
nepriimtina laisvės prin daryti nei galindų, nei prūsų
balsiai priimti. Nutarta
tuvių Namų ateities reika
cipo
išdavystė ar, priešingai, nei jotvingių agonijos metu).
ateinančiais metais sureng
lai.
tai
yra
moraliai priimtina
Čia jau nebėra laiko nei
ti koncertą. Vieta ir laikas
1978 m. sausio 22 d. 12:15
tautos
gelbėjimo
forma,
gali
vietos
sofizmams apie ben
bus praneštas vėliau. Susi
vai. Lietuvių Namuose
iššaukti tiek teigiamų ir nei dravimus ir nebendravimus.
rinkimui pasibaigus kuopos
giamų argumentų iš vienos Faktinai, kiekvienas į Lietu
Įvyks Dariaus-Girėno klubo
finansų sekretorė Elžbieta
ir iš kitos pusės, kad spren vą važiuojantis lietuvis turė
metinis visuotinis narių su
Jodinskienė ir sekretorė Bi
dimas galų gale irgi susive tų stabtelti Rygoje ir susi
sirinkimas. Valdybos narių
rutė Januškienė pavaišino
da į subjektyvų kiekvieno siekti bent su viena draugiš
pranešimai, naujos valdy
kavute ir skanumynais.
žmogaus būdo pasireiškimą. ka latvių šeima. Nebėra vie
bos rinkimai ir kiti reikalai.
Joms talkininkavo: Julija
Būtų klaidinga galvoti, tos nei psichologiniams (ir
Bliūdžiuvienė, Petrusė Juš
kad
psichologinis-emocinis tradiciniams) mūsų nesuta
BENDROS KŪČIOS
kienė ir Marija Žilinskienė.
kiekvieno asmens reagavi pimams su latviais. Tie nesu
Jūrų šaulių „švyturio”
Susirinkimas buvo gyvas ir
mas į specifines padėtis esąs tapimai yra realūs, bet da
kuopos
šaulės vadovauja
darbingas. Susirinkimą pra
kritikuotinas, nes tai esąs bartinėje padėty jie nebega
vedė pirm. P. Januška, sekr. mos kultūros vadovės Ange
subjektyvus reiškinys. Kai li turėti svarbos. Kiekvie
lės Šukienės gruodžio 24 d.
B. Januškienė.
įvyksta tautoje masinis vie nas lietuvių išeivių jaunimo
nodų ar panašių individualių suvažiavimas turėtų sueiti į
Ateinantis kuopos susi 8 vai. šv. Antano para’pijos
reakcijų reiškinys, užgimsta kontaktą su latvių jaunimu.
rinkimas Įvyks 1978 metais kavinėje rengia bendras kūiš to didelė politinė jėga, ga Kiekviena lietuvių ar latvių
sausio 8 d. 12 vai. Lietuvių čias. Norintieji dalyvauti
linti net nuversti imperijas: šeštadieninė mokykla turėtų
registruojasi tel. 382-5730
Namuose.
arba kitus kuopos valdybos pirmininkas Alfa Šukys su tokiu būdu Lietuva atkovojo pravesti ne vien teorinį, bet
žmona, stovyklos komen nepriklausomybę, o plates praktišką pabaltiečių susipa
narius.
NAUJŲJŲ METŲ
dantas
Stepas Lungys su niu mastu tokiu būdu įvyko žinimo kursą. Ir kiekvienas
SUTIKIMAS
žmona
ir
iždininkas Vincas pav. prancūzų revolicija, at lietuvis, tiesdamas ranką lat
PASTATYTA SVETAINĖ
Dariaus-Girėno klubas su
Rinkevičius buvo nuvykę Į žymėjusi pasaulio tolimesnę viui, turi aiškiai žinoti, kad
Jūsų šaulių „švyturio” „Pilėnus” ir stovyklavietę politinę galvoseną iki šių die nuo to priklauso ir lietuvių
Lietuvių Namų draugija
gruodžio 31 d. Lietuvių Na kuopos stovyklavietėje „Pi parengė žiemai. Dar ir da nų. Tačiau, kai skirtingose tautos gyvastis.
muose rengia Naujųjų Me lėnai” pastatytas naujas, bar gražu "Pilėnuose”! Ba sąlygose susiformavusios
Dabartinio dešimtmečio
tų sutikimą. Pradžia 9 vai. pastatas-svetainė. Sekma seinas padengtas ledu, šal ! tautos dalys išvysto skirtin pagrindinis uždavinys randa
vakare. Bus patiekti šalti ir dienį, gruodžio 4 d. kuopos tinėlis čiurlena, saulutė gus, ar net priešingus, emoci si ne tuščiuose ginčuose apie
nius kriterius, užgimsta vidi bendravimus ar nebendravi
šviečia nors ir nešildo.
nio tautos skilimo grėsmė. mus, o realioje kovoje už bal
Tuomet darosi būtina tautos tų tautų gyvastį.
AUKA DIRVAI
politinius veiksmus skubiai
Lietuvos Kariuomenės atpalaiduoti nuo emocinių
JOURNEYMAN
šventės paminėjimo komite kriterijų įtakos. Tokia yra,
TOOL & DIE MAKERS
tas Detroite, Įvertindamas šiuo metu, mūsų išeivijos pa Fast grovving induslry in l’ort Custer
Industrini Purk is in need of journev
gerą informaciją, paskyrė dėtis.
man. TOOL & DIT. MALI KS. A
penenced in DIE BŪH.DING preė-r
Dirvai auką 10 dol.
Dabartinė lietuviška išei red. Be able to sėt up work irom
prints & close tolrrance.
vija būtų neverta laisvės pa blue
Pleasant vvorking atmosphere and
iiberal (ringe benefits. Apply:
KULTŪRINĖ POPIETĖ
sirinkimo, jei ji neišmoktų
KEIPER USA 1NC.
kiekvieno asmens subjekty
Gruodžio 18 d. 12:30 vai. vius moralinius, ar stačiai
5600 W. Dickman Rd.
Lietuvių Namuose Jūrų emocinius sprendimus vieno
Battle Crėek, Mich. 19015
šaulių "švyturio” kuopa dai gerbti. Tačiau ta pati da
Ari Equal Opportunily Employer
<37-30)
rengia kultūrinę popietę. bartinė išeivija būtų buko
Dr. Vytautas Majauskas proto, jei ji nesuprastų, kad
VVANTED AT ONCE
skaitys paskaitą tema: Kas atsiradus dviejų priešingų
MACHINE SHOP
pavojingiau, šakutė ar emocinių kriterijų srovėms,
SUPERVISOR
be exp. vvith turrel and engiau
ginklas?” Po to dovanų pa darosi būtina blaiviai tų kri ’Mušt
athes, should be faniiliar witk N-v
be capable to inspect work m
skirstymas ir vaišės. Pelnas terijų genezę aptarti ir su lathes,
process and do some cutting tool
sharpening. This is a 2nd shift posinuo dovanų paskirstymo eis prasti, kad jokia rimta politi tion. Good vvorking conditions ik
f ringe benefits. Well established maPilėnų stovyklavietei gerin ka negali remtis dviem anta- nufacturer
of Aircraft Bround SupEquipment. Mail resumes or call:
ti. Automobilius saugos po goniškais politiniais reagavi port
PAUL FABER,
mais. Taigi, šiuo metu amo- COLUMBUS JACK CORP.
licija. Įėjimas veltui.
cine išeivijos raida taip susi
4000 S. Front Street
Columbus. Ohio 43206
klostė,
kad
savo
politinius
PADĖKA
614-443-7492
veiksmus mes turime sku
( 48- i !
A. L. Tautinės s-gos De biai atpalaiduoti nuo jausmi
troito skyriaus valdyba nuo nių sprendimų įtakos.
TOOL CRIB
širdžiai dėkoja DR. KAZI
ATTENDENT
Lieka tat tretysis bendra
MIERUI KARVELIUI, Dir vimo su kraštu aptarimo ele Required for rnodern screv.’ machine
plant. Will be responsible for all toolvos politiniam komentato mentas: daiktinis paties rei ing
& related purchasing. Experienc.<•
riui VYTAUTUI MEŠ kalo apsvarstymas.
vvith national acme equipnien: a plūs.
consider a trainee vvith mechaPraktikoje, ar dainininkas Will
KAUSKUI ir inž. ALGIUI
nical apptitute & ability to organize.
ZAPARACKUI už rimtas X čiulbės Lietuvos, ar LTSR Complete fringe benefit package inir gerai paruoštas paskai vardu, pasaulinė politikos ei cluding Dental and incentive program.
L. P. S. P. INC.
tas, skaitytas Politinėje Po goje jis absoliučiai nieko ne
13201 HANCOCK DRIVE
pakeis - nei dabar, nei atei
pietėje
š.
m.
lapkričio
20
d.
TAYLOR, MICH. 48180
Lietuvos kariuomenės paminėjime Detroite Danutė Petro
313-287-2810
Southfielde, Detroito prie tyje. Rusų kariuomenė užė
nienė sega lietuvišką kaspiną Feliksui Motuzui.
f 43-2 i
mė
Lietuvą
1944
metais
ir
K. Sragausko nuotr. miestyje.
Mūsų reakcija į bendravi
mo su kraštu temas yra tri
lypė. Jausminis (neišvengia
mas) reagavimas, moralinių
implikacijų pojūtis ir šaltas
paties reikalo svarstymas su
daro tris elementus, kurie vi
si yra vienodai svarbūs.
Jausminis reagavimas re
miasi tam tikrais kiekvieno
asmens psichologiniais bruo
žais, kurie savo ruožtu yra
ne vien prigimties, bet ir
kiekvieno žmogaus viso gy
venimo patirties rezultatas.
Kai dviejų asmenų gyveni
mo patirtis yra skirtinga, jų
reakcijos į tą patį reiškinį ir
gi bus skirtingos.
Lietuvių išeivių vyresnio
sios kartos patirtyje didelę
vietą užima buvusios nepri
klausomos Lietuvos pažini
mas. Susidūrusi su dabarti
nės Lietuvos reiškiniais, vy
resnioji karta lengvai paste
bi atsiradusius skirtumus, ir
ji yra ypač jautri tiems pasi
keitimams, kurie yra tautos
pavergimo ženklai bei pasė
kos. Emocinė reakcija tuo
pačiu įgauna aitrios ir doku
mentuotos kritikos formas.
Jaunieji negali remtis pa
lyginimais su praeitimi. Jie

DIRVA

1977 m. gruodžio 15 (1.

PAMINĖTA PREL. M. KRUPAVIČIAUS

BIRUTĖS DABŠIENES REČITALIS
LOS ANGELES SCENOJE

MIRTIES SUKAKTIS

JURGIS GLIAUDĄ
Solistė sopranas Birutė
Dabšienė nereikalinga pri
statymo plačiausiai lietuviš
kai kolonijai. Jos pasirody
mai už Los Angeles ribų
visur sulaukė šilto gausių
auditorijų dėmesio.
Losangeliškiai laiko ją
sava, myli ir didžiuojasi.
Todėl nenuostabu, ‘kad jos
solo rečitalis gruodžio 3 die
ną pripildė pilną erdvią sa
lę. Rečitalį baigus sceną už
vertė kalnai gėlių, griaus
tiniais nudundėjo katučiai
ir pasruvo šaltiniai šampa
no.
Solistei, kaip visad įtai
giai ir išieškotai akompana
vo pianistė Raimonda Apeikytė. Viename programos
numeryje lydėjo violinčelistė Jūratė Raulinaitytė.
Tai buvo puošnus, rimtas,
su lengvu akademizmo antnašu koncertas. Savo impo
nuojančiai gražia išvaizda
solistė skirta scenai. Dabar
ji savo talento viršūnėje. Ji
gimusi būti jautria Travia
ta, žaisminga ”čigono baro
no” Saffi. Mes nenustebtu
mėme, kada Chicagos lietu
vių opera pakvies ją įsi
jungti į atitinkamos operos
sąstatą.
Rečitalyje Birutė Dabšie
nė buvo patetiškai santūri,
šiltai jautri, savo laikysena
atskambėdama atliekamam
veikalui. Būdingas dailus
jos rankų judesys, sužadin
tas dainuojamo veikalo
temperamento. Koloratūri
nės trelės natūraliai ir leng
vai keičiamos dramatine in
tonacija. Jos sopranas ku
pinas lyrizmo, sodrus f<5rte
pasažuose, švelnus žemame
registre. Ji yra operinė, ne
kamerinė dainininkė. Jos
dainavimo metodas tik pa
kenčia epiką. Ji skirta eks
presijai švelniame lyrikos

fone. Jos soprano tembras
primena fleitą; ir nuosta
biai sandariai suėjo jos
balsas su čelo stygų temb
ru Villa-Lobos kūrinio čelo
ir vokalo unisone. Šie aki
mirksniniai unisoniniai pa
sažai kažin ką naują atiden
gė Birutės balso apimtyje.
Rečitalio programa yra ta
terena, kurioje tenka vokalo
rečitalistui atskleisti savo
dainavimo meną ir balso tu
rinį. Vykęs repertuaras, su
tapdamas su balso struktū
ra, su solisto muzikine kul
tūra ir veikalo atlikimo
technika rečitalio sėkmei.
Čia gali būti įvairių nuomo
nių: ar dera imti kontras
tuojančius veikalus, ar imti
priešiškus savo išraiška
kompozitorius, ar progra
mos numerius palenkti so
listo specifikai?
Oratorinių nuotaikų Handelis ir Brahmsas tiko įsi
dainuoti, bet amžinai švie
žias Mozartas su jo akom
panimento savistovumu, su
arija iš ”Cosi fan Tutti”,
priešfinaliniu blizgesiu ati
dengė puikią operinę Biru
tės soprano prigimtį.
Jeigu antroji programos
dalis su O. Metrikienės, Br.
Budriūno, V. Jakubėno ir G.
Gudauskienė kūriniais buvo
dainų prezentacija, finalinė
rečitalio dalis buvo skirta
s t a m besniems veikalams,
artimiems savo nuotaikų
evoliucija ir išgyvenimų
kaita plačioms operinėms
arijoms, ši repertuaro da
lis savaime provokuoja at
likėją pajusti1 atliekamo vei
kalo dramą ir situacijų su
dėtingumą. Šioje programos
dalyje solistė turėjo R.
Apeikytės, H. Villa-Lobos,
Ericho Korngoldo ir W. A.
Mozarto veikalus.
Kas itin praturtino pro

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 ir visų kitų Amerikos ir Kanados miestų
su papildomu mokesčiu.
PRICES-ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUB.JECT
TO CHANGES AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.

Taip pat parduodame skridimus iš Chicagos į Los
Angeles ir San Diego — kelionė į vieną galą $99.00.
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gramą ir padarė rečitalį sa
votiškai unikaliu buvo trys
kūriniai, kurie rečitalio pro
gramoje turėjo intriguojan
čią pastraipą: "Sukurta šio
rečitalio proga. Atliekama
pirmą kartą”.
Pirmą kartą atliekamas
rečitalyje kūrinys yra di
delė solistės auka kompozi
toriui. Toks kūrinys dar ne
turi savo atlikimo tradici
jos. Atlikėjui tenka pionie
riškai ieškoti atlikimo me
todo. Atlikėjui ten laužti
naujus takus.
Muzikinis G. Gudauskie
nės triptikas lopšinės tema
žavi žaismingu švelnumu ir
finalinė triptiko dalis, ”Muzikinis žaisliukas” išsiski
ria melodingais solfedžio
vibravimais. O Metrikienės
daina ”Jaunystė” sustoja
tradicinio romansinio belcanto tradicijoje. Barokinis
akompanimentas, atliepiais
antrinąs solistei, priverčia
girdėti dalyką dviem plot
mėm.
Pirmasis, debiutinis pia
nistės Raimondos Apeiky
tės kūrinys "Gulbė ir vė
jai” parašytas pagal poeto
A. Griciaus eilėraštį iš eilių
rinkinio "Pažadinti sfink
sai”. Kompozitorė pasiėmė
itin atsakingą uždavinį ne
muzikiniai iliustruoti, bet
sutapatinti muziką su Gri
ciaus eilių prigimtimi. Jei
gu kūrinio temos atskleidi
mą pavadinti tradiciniu andantino — tai buvo poeto ei
lių svaigų dekadentizmą, jo
susikurtą miražinį, o kartu
nostalgiškai - slogų pasauli.
"Gulbė ir vėjai” kompozici
jos antroje dalyje kompozi
torė palinko į epiką. Iš es
mės — tai buvo įdomus, gai
vališkas akordas.
H. Villa-Lobos "Brazilietiškoje bachianoje” (solis
tė dainavo su piano ir vio
lončelės palyda) Birutė
Dabšienė laimingai grįžo į
savo koloratūros stichiją.
Kompozitorius dalinai pri
mena romantiką Delibes, su
jo garsiąją "Lakmė” operos
koloratūrinio virtuozija.
Čeko Ericho Krongoldo
arija iš operos ”Die Tote
Stadt” (vertė N. Apeikienė
ir A. žemaitaitienė), nežiū
rint operos pavadinimo makabriškumo, nuskam bėjo
epiškai.
Šiuo rečitaliu Birutė Dab
šienė ir vėl įrodė savo mu
zikinį atrankios atlikėjos
brandumą, pavergdama au
ditoriją savo tobulai pasta
tyto balso lyrizmu.

Kaip jau plačiai išeivijai
yra žinoma, prel. M. Kru
pavičius savo gyvenimo va
karą praleido Cicero, III.,
kur ir mirė, 1970 m. Neuž
tenka pasakyti, kad prel. M.
Krupavičius, krikščioniško
sios ideologijos nenuilsta
mas veikėjas, Krikščionių
Demokratų partijos steigė
jas, ši istorinė asmenybė tik
gyveno, atseit tik tūnojo sa
vo gyvenimo pavakaryje,
šis taurusis tautos sūnus,
iškilusis valstybininkas vi
są savo gyvenimo metą sie
lojosi Lietuvos laisvės rei
kalu, tautos likiminiu rei
kalu: giliai išgyveno savo
tautos tragediją. Jis plana
vo, kūrė ir rašė iki pat iš
keliavimo į Anapilį.
Prel. M. Krupavičių lan
kydavo pasitarimo reikalu
ne tik vietiniai, ciceriškiai
veikėjai, kultūrininkai, po
litikai, bet jo nuomonės at
siklausti atvykdavo net iš
tolimiausių vietovių, net ir
iš kitų kontinentų lietuviai,
kuriems rūpėjo Lietuvos
laisvė, tautos likiminis rei
kalas. Prelatas, kaip patrio
tas, kaip patyręs valstybi
ninkas, politinės partijos
ideologas visiems surado
paguodos ir patarimo žodį.
Jis savo asmeniu garsino
šią kuklią lietuvių koloniją
ir drauge joje stipriai sklei
dė tautinę dvasią. Jis, kaip
didis demokratas surado
kalbą, turėjo kantrybės iš
klausyti. Prelatas nuošir
džiai mylėjo lietuvį: jo dva
sinei, medžiaginei gerovei
jis skyrė visą savo gyve
nimą.
Šio didžio valstybininko,
epochos politiko, prel. M.
Krupavičiaus s e p t ynerių
metų mirties sukaktis buvo
atžymėta, Cicero j e š. m.
gruodžio 4 d. Pamaldos ir
akademija įvyko šv. Anta
no bažnyčioje ir parapijos
salėje. Minėjimas buvo ga
na aukšto kultūrinio lygio.
Dalyvavo apie pusantro
šimto žmonių, daugumas jų
i n t e lektualai, visuomenės
veikėjai, politikai, krikščio
niškos ideologijos vienmin
čiai, buvę kaimynai, šios ko
lonijos gyventojai. Minėji
mą surengė LKDS Cicero
skyrius.
Pamaldas atlaikė ir pa
mokslą pasakė iškilusis žur
nalistas, kun. dr. J. Prunskis. Jis kalbėjo apie velionį,
kaip kunigą, apie jo pasi
šventimą krikščioniškajai
ideologijai, jo nuopelnus
tautai ir Lietuvos valstybei.
Akademiją atidarė, trum
pą įvadinį žodį pasakė ir

INDUSTRIAL-ELECTRICIANS
ARE YOU LOOKING FOR TOP GRADE EMPLOYMENT?

mirusiųjų pagerbimą pra
vedė L.K.D.S. Cicero sky
riaus pirmininkas K. Micke
vičius.
Paskaitą skaitė A. Kasiulaitis, iš Clevelando, akty
vus krikščionių demokratų
veikėjas, puikus oratorius.
Paskaitininkas pristatė ve
lionį, prel. M. Krupavičių,
kaip krikščioniškųjų parti
jų ideologą, Lietuvos seimų
atstovą, aštraus proto, ge
nialų valstybininką, epochos
valstybininką. Pasakė, kad
prel. M. Krupavičius buvo
Lietuvos žemės reformos
pradininkas ir uolus jos
vykdytojas. Paskaitininkas
kalbėjo gyvai ir įdomiai, vi
si atsidėję jo klausėsi.
Meninę programą atliko,
solistas V. Liorentas ir Chi
cagos simfoninio orkestro
jaunas smuikininkas Petras
Dūda. Jiems abiem akom
panavo muz. Al. Jurgutis.
Sol. V. Liorentas padainavo
kelias lietuvių muzikų charmonizuotas liaudies dainas
ir buvo iššauktas bisui pa
dainuoti. Smuikininkas P.
Dūda atliko kelis kūrinius
Bacho, susilaukęs publikos
didelių simpatijų, ilgo plo
jimo.
Akademija užbaigta vi
siems dalyviams sugiedojus
Lietuvos himną.
Z. Juškevičienė
TRAINEES
Application now being taken for
comprehensive training program for
automatic screew machine operators.
Applicants mušt be mechanical inclined with good apptitute & learning
ability.
Program is V. A. Approved.

L. P. S. P. INC.
13201 HANCOCK DRIVE
TAYLOR. MICH. 48130
313-287-2810
(48-21

GRINDER
Cutter or flat form tool grinder required for tool room in modern screw
machine plant will consider a trainee
with high mechanical appititute &
some machine shop esperience. Complete fringe benefit package including
Dental & incentive program.

L. P. S. P. INC.
13201 HANCOCK DRIVE
TAYLOR. MICH. 48180
313-287-2810
(48-2)

OPPORTUNITY FOR
JOURNEYMEN

TOOL & DIE MAKERS
FOR IST & 2ND S1-I1FTS

die designers
day shift

Mušt have job shop experience be
able to sėt up work from blue prints
& close tolerance. Excellent Pay —
F.xcellent benefits. Apply call or vvrife
to GENERAL MANAGER.

319-233-6111

Relocation Ezpenses
Negotiable

E & M MACHINE TOOL
CORPORATION
817 Jefferson Street
Waterloo, Iowa 50702

An Equal Opportunity Employer
(47 6)

TOOLMAKER or MILLING OPERA
TOR minimum 10 yrs. experience. lst
Class LATHE OR HARDINGE OPER
ATOR for small company in Staruford. Mušt be able to do prototype
and short runs without supervision,
Excellent -vvorking conditions. We pay
for your skili with above top wages.
Please call (203) 324-7578 after
.3 p. m.
(46-48>

JOIN THE TEAM AT BRAUN
Enjoy steady employment, a paid fringe benefit program, including
insurance, hospitalization, paid holdays, vacations, cost of living, bonus
and insured pension plan. Mušt have 8 years experience — or completion of an approved Apprenticeship Program.
IMMEDIATE OPENING AVAILABLE

BRAUN ENGINEERING COMPANY
19001 Glendale Avė., Detroit, Mich.
Just off the Southfield freeway & Schoolcraft.
Braun is An Equal Opportunity Employei-

(47-49)

EXCELLENT OPPORTUNITY FOR

lst Class Skilled
METAL SPINNERS
Excellent pay and benefits.

Dayton United Metai Spinners
35 S. St. Clair St.
Dayton, Ohio 45402
513-222-6732 — Days.
513-434-7495 after 5 p. m.
(48- 5)
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BROCKTON
č. JANUŠO KŪRINIU
PARODĄ APLANKIUS

BALFo Philadelphijos skyriaus darbuotojai. Sėdi iš kairės: V. Šuopys — sekretorius-rei
kalų vedėjas, R. Raubertaitė — vicepirmininkė F. Andriūnas — direktorius, A. Lukienė, G.
Mačiūnienė — susirinkimo pirmininkė, O. Kreivėnienė — pirmininkė; stovi: E. Raubertienė, dr.
V. Maciūnas, V. Matonis — kontrolės komisijos' narys, A. Špakauskienė — kontrolės komisijos
narė, U. Šuopienė, M. Sušinskienė, K. Gečienė, H. Misliauskas — iždininkas, P. Mitalas — kont
rolės komisijos pirmininkas, J. Lukas — b. pirmininkas, I. Matonienė ■=— b. vicepirmininkė.
K. Špakauskas — vicepirmininkas; trūksta kun K. Sakalausko — vicepirmininko.
K. Čikoto nuotr.

PHILADELPHIA

gražiu humoru keldamas
gyvenamo momento aktua
lijas, paliesdamas žmonių
silpnesnes ir ne taip silpnas
puses ir su įdomiais apsaky
mais klausytojus gerai nu
teikė ir pralinksmino.
Solistė Violeta Bendžiūtė
pirmoje dalyje atliko: Mie
las vakaras ir Spindulys, J.
Stankūno. Antroje dalyje:
Aš netikiu daina, V. Spilman; Nukritę lapai, Z. Kosma ir Laužo liepsna, M. Na
vikas. Solistės malonus bal
so tembras, išlygintas, gra
žus balsas, gilus įsijautimas
interpretacijoj ir atlikime
klausytojams teikė malonų
Įspūdį. Pianistė Anelė Kaulinytė akompanavo solistei
su dideliu rūpestingumu.
Koncertui pasibaigus pir
mininkė O. Kreivėnienė iš
kvietė scenon programos at
likėjus ir, su V. Baltakių
mažytės dukrelės pagalba,
apdovanojo gėlėmis ir visi
buvo pakviesti pasivaišinti
labai skaniais Philadelphi
jos balfininkių pagamintais
pietumis su kava ir labai
skaniais pyragais.
Solistė V. Bendžiūtė ir
pianistė A. Kaulinytė paro
dė gražų gestą padovanodamos honorarą Balfui.
Kun. klebono J. Degučio
pagalba, jaunimo pagelbėji
mas šeimininkauti, svečius
aptarnauti, loteriją praves
ti, ponių iškepti pyragai,
dovanotos gėlės, visa labai
prbai prisidėjo prie koncerto-parengimo pasisekimo.
Visi ilgai nesiskirstė ir da
linosi mintimis apie koncer
tą.
fa)

dį tarė Balfo direktorius F.
Andriūnas pasveikirtdamas
ir padėkodamas aukotojams
BALFO KONCERTAS
ir rėmėjams Balfo Tarybos
Šv. Andriejaus parapijos ir Balfo Centro Valdybos
salėje spalio 30 d. įvyko vardu ir skaičiai pailius
Philadelphijos Balfo vajaus truodamas Balfo darbą, nu
užbaigimo koncertas, kurio rodė Balfo atliekamos šal
programą atliko solistė Vio pos svarbą ir reikšmę,
leta Bendžiūtė, akompanuo kvietė visus ir toliau išti
jant Anelei Kaulinytei ir kimai remti Balfą, nes Bal
aktorius Vitalis Žukauskas. fo pagalba, jos reikalingiem
Koncertą-parengimą atida negali būti sustabdyta.
Aktorius Vitalis Žukaus
rė Philadelphijos Balfo pir
kas
pravedė programą su
mininkė O. Kreivėnienė, žo

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

7 3/ą % — 6 mėty su $1,000,
7’/2% — 4 mėty su $1,000,
6 3/ą % — 30 mėn. su $1,000,
6’/2% — 1 metu su $1,000,

minimam.
minimum.
minimum.
minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY FJ8.LJ.<V

aint
ttiony
avings
1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650
Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tuea., Thurs., Fri., 9-5; Sat„ 9-1; CtoMd Wed-

Juokas Gribauskas, vedėjas

PUIKIAUSIUS
KAILIUS
rasite tik pas vienintelį
lietuvį kailininką
Chicagoje

Š. m. lapkričio 19-20 National Cafe salėje pirmą
kartą Brocktone dail. č. Ja
nusas suruošė savo darbų
parodą.
Parodos rengėjai: LB
Brocktono apylinkės valdy
ba, pirm. Juozas Rentelis,
vicepirm. Mikas Subatis,
sekr. Liuda Šukienė, ižd.
Stasė Jančauskienė, paren
gimų koordin. Stefanija Subatienė ir Vida Sužiedėlienė. Menininką globojo S. ir
M. Subačiai. Parodos Įren
gimui daug prisidėjo salės
savininkai Kazimieras ir
Elena Ploniai ir kiti.
Lapkričio 19 d. vakarą
buvo oficialiai atidaryta pa
roda. Ją atidarė J. Rente
lis ir pakvietė poetą St.
Santvarą supažindinti su
dail. Česlovu Janusu bei jo
darbais. S. Santvaras gra
žiai paruoštoje kalboje susi
rinkusiems pristatė daili
ninką kaip realistą, kuris
dailės mokslus baigė lais
voje Lietuvoje.
Dail. č. Janušo šioje pa
rodoje vyraujančios temos
jūra, Lietuvos gamta, Bal
tijos įvairiu metu pajūry s,
ežerai, upės, aukštaitiškos
ir žemaitiškos sodybos. Į jo
kūrinius bežiūrint, ne vie
nam gyvai prisimena jau
nystė, tėvynė. Janušas sub
PROTOTYPE
tiliai vartoja švelnius spal
MOLD MAKERS
vų niuansus. Jo spalvų ga Long program for experienced Jourmos maloniai nuteikiančios. neymen with expertise in buiiding
zinc alloy injection molds. Top rates.
Jis yra savitas, originalus. fringe benefits.
Stovint prieš jo nutapytą ALLMAND ASSOCIATES, INC.
12001 LEVAN ROAD.
jūrą matai lyg gyvą, pulsuo
LIVON1A, MICH. 48150
jančią su saulėlydžiu, mė APPLY 9-5.
313-425-3503
(46-2)
nulio šviesoje ar vidudieny,

SECURITY OFFICERS
Full-Part time, permanent shift available. Mušt be 21-years
of age or over; Retirees welcome. Clear police record.
Transportation and phone essential. Uniforms and paid
vacations.

Apply 9378 Olive Blvd., Suite 116, St. Louis,
Mo. 63132, 9 a. m. to 3 p. m., Mon. thru Fri.
BURNS INTERNATIONAL SECURITY
SERVICES INC.
An Equal Opportunity Employer

DATE PROCESS^NG PROGRAMMER
South county automatic controls manufacturing company has immędiale
opening for an individual who has 3 to 4 years experience makinif'
computer checks, debugging computer programs, logic flow, design and
coding programa for ūse in electronics data processing equipmenl. Excellent working conditions and fringe benefits. Salary commensurate
with ability. For personai consideration write or call — Employmenl
Manager 7:30 to 4:30 daily.
:

WHITE-RODiGERS DIVISION
WANTED AT ONCE JOURNEYMEN

TOOL & DIE
MAKERS
Need experienced tool & die makers
for progressive dies. Mušt have a
minimum of 3-4 years experience.

TOOL ROOM
MACHINISTS

NORMANĄ
BURŠTEINĄ

Person experienced in surface grind
ini? for small close tolerance progressive die tooling,
Shift premium of '0% of hourlv
wage paid for working nights. Salary
commensurate with experience. Profit sharing plan, good company benefits.

185 N. Wabash Avė.
Chicago, III. 60601

Call JOHN McANALLY

Antrame aukšte.
Telefonai:
^krautuvės: (312) 263-5826
i namy: (312) 677-8489

šiltą vasaros dieną ar aud
rai siaučiant. Anot poeto St.
Santvaro, atidaromoje kal
boje, išsireiškimo: "Baltija
ir Janušas, tai Jūratė ir
Kastytis”.
Parodos lankytojai nema
žą džiaugsmą turėjo žiūrė
dami Į dailininko atsivežtą
filmą. Ekrane prabėgo Chi
cagoje, Bostone ir Clevelande suruoštose parodose jo
kūriniai, žmonės. Darbo me
tu pats dailininkas su prof.
A. Varnu ir dail. Adomo
Varno 75 m. sukakties pa
minėjimas. Buvo malonu
klausytis paties dail. dažnai
su humoru palydėtus žo
džius, kartais lyg anekdo
tus.
Brocktono parodos lanky
tojai į savo butus parsinešė
21 paveikslą. Vieną dail. Ja
nušas padovanojo LB apyl.
valdybai, kuris loterijos ke
liu atiteks laimingajam, o
iš gautųjų lėšų LB valdyba
žada paremti Brocktono lie
tuviškąją mokyklą.
Parodos rengėjai per abi
dienas svečius gaivino punču, kava ir užkandėliais.
Buvo malonu apžiūrėti tur
tingą temomis virš 60 rea
listinių ir kelis apstraktaus
meno paveikslų, šis savait
galis Brocktone buvo gražia
atgaiva paženklintas. Padė
ka dail. č. Janušui, rengė
jams, atsilankiusiems ir sa
lės šeimininkams.
E. Ribokienė

214-233-3033

ELFABCORP.
4200 WILLEY POST ROAD
ADDISON, TEXAS 75001
i

An Equal Opportunity Employer
(48-5)

EMERSON ELECTR1C CO.
9797 Reavis Road, Affton, Mo. 63123

314-577-1403
An Equal Opportunity Employer

SETUP AND OPERATE
AUTOMATIC SCREW MACHINES
ACME GRIDLEY-BROWN SHARPE-DAVENPORT
Mušt be able to sėt up work from blue prints & close tolerance.
South county manufacturer has immediate openings, night shift for
those who have sėt up experience on automatic screw machines. Excellent
working conditions, incentive pay. shift bonus, libcral overtime and
fringe benefits. For personai consideration apply personnel department —
7:30 to 4:30 or call employment manager.

WHITE-RODGERS DIVISION
EMERSON ELECTRIC CO.
9797 Reavis Road, Affton, Mo. 63123

314-577-1403
An Equal Opportunity Employer
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Constance Perotti:

"Peoples and Cultures -- yra
clevelandiečių būdas atžymėti jų

etninio paveldėjimo turtingumą.”
”šis miestas turi tikrai daug ką siūly ti. 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 vienas-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.

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 J£owcz, 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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■ Chicagos lietuviai
—ANTANAS JUODVALKIS
VAKARONĖ SU
LAUREATU RAŠYTOJU
I. MERU
Po visokeriopai pasiseku
sio Trečiojo Mokslo ir Kū
rybos simpoziumo, jaunųjų
visuomenininkų pastango
mis ir rūpesčiu, š. m. gruo
džio 2 d. Jaunimo Centro
kavinėje, įvyko pokalbis su
Lietuvių Rašytojų draugi
jos grožinės literatūros
1976 metų laureatu rašyto
ju Ischoku Meru.

pai atsakinėjo į paklausi
mus, bet nesileido į politinį
žaidimą. Politiniam pokal
biui patarė pasikviesti Iz
raelio ministerį pirmininką.
Publikai pageidaujant,
dar paskaitė iš paskutinio
laikotarpio kūrybos: ”Senė
su žaliuoju kibirėliu”. Va
karonė užtrukusi pilnas 2
vai. ir praėjusi gyvoje ir šil
toje nuotaikoje, buvo baig
ta, tikintis ir ateityje susi
tikti.

LB VIDURIO VAKARŲ
APYGARDAI 25 METAI

Icchokas Meras, laimėjęs
Rašytojų draugijos literatūros
premiją.
A. Plaušinaičio nuotr.

LB Vidurio Vakarų (ank
sčiau Chicagos) apygarda
š. m. gruodžio 3-4 d.d. pa
minėjo savo veiklos 25 metų
sukaktį.
Minėjimas pradėtas šeš
tadienį Jaunimo Centre
akamija bei banketu ir bu
vo tęsiamas sekmadienį mišiomis šv. M. Marijos Gimi
mo (Marųuette Parko) pa
rapijos bažnyčioje.
Minėjimą atidarė apyg.
pirm. Kazys Laukaitis, pa
sveikino gausiai susirinku
sius svečius ir vadovavimą
perdavė jaunajam vicepirm.
J. Ivanauskui. Sugiedotas
tautos himnas. Sveikino
gen. konsule J. Daužvardienė, PLB pirm. Br. Nainys,
Illinois senatorius Fr. Sa
vickis, Pavergtų tautų ko
miteto Chicagoje pirm, lat
vis V. Vinkšnins ir latvių
komiteto atstovė. Daug
sveikinimų buvo raštu.

Vakaronę atidarė Jauni
mo Centro direktorius kun.
A. Kezys, o ją moderuoti
pakvietė poetą Kazį Bradūną. K. Bradūnas savo žody
je pažymėjo, kad pradžioje
rašytojai buvo kunigai (Kr.
Donelaitis, vysk. M. Valan
Ilgesnę kalbą pasakė LB
čius, vysk. A. Baranauskas,
prel. Maironis, kan. Vaiž Krašto valdybos pirm. A.
gantas ir kt.), vėliau atėjo Gečys. Jis pažymėjo, kad
gydytojai (J. Basanavičius, Vidurio Vakarų apygarda
V. Kudirka, V. Pietaris ir yra didžiausia apylinkių ir
kt.) ir tik nepriklausomy narių skaičiumi, pasižymi
bės laikais pasireiškė huma dideliais kultūriniais ir vi
nitarai, o dabar ir inžinie suomeniniais renginiais bei
riai. šiemetiniai grožinės li gausiu lankytojų ir rėmėjų
teratūros laureatai: Drau skaičiumi, čia vyksta didie
go — Kazys Almenas ir L. ji teatrų, tautinių šokių ir
Rašytojų draugijos — I. dainų festivaliai, Mokslo ir
Meras, abu inžinieriai. Abu Kūrybos simpoziumai, di
sukėlė audrą mūsų nedide džiųjų organizacijų suva
žiavimai. čia veikia litua
lėje literatūros kūdroje.
I. Meras yra gimęs 1934 nistinės mokyklos, ansamb
m. Kelmėje. Ten praleido liai, chorai, vienintelė lie
savo vaikystę ir gavo pra tuviška opera. Bendruome
dinį mokslą. Vėliau studi nė auga, darbai gausėja, o
javo Kauno politechnikos darbo rankos lieka tos pa
institute ir 1958 m. gavo čios, per mažai ateina jau
radijo inžinieriau diplomą. nų jėgų. Demokratiškai be
Vokiečių okupacijos metu sitvarkančioje visuomenėje,
neteko tėvų ir geraširdžių opozicija ir kritika yra nor
malus reiškinys. Bet kai
lietuvių buvo išgelbėtas.
Rašyti pradėjo dar būda kritika išeina iš normalių
mas gimnazijoje, vietos ra ribų, virsta šmeižtais ir
jono laikraštyje. Pradžioje normalių ribų, virsta šmeiž
dirbo savo specialybėje, o tais ir vieni kitų niekinimu,
vėliau atsidėjo tik kūrybi o opozicija pradeda griau
niam darbui. Yra parašęs ir namą darbą, tai tada dar
išleidęs romanų ir apysakų. bas darosi sunkus ir nema
Rašo tik lietuviškai. Jo raš lonus. Reiktų daugiau pa
tų yra išversta ir į svetimas garbos dirbančiam lietuviui
ir didesnis bei palankesnis
kalbas.
I. Meras paskaitė ištrau atliktų darbų vertinimas,
ką iš knygos ”Ant ko laiko bet ne nuolatinis šmeižtas
si pasaulis”. Po šios ištrau ir niekinimas. Tuo nepasi
kos, moderuojant K. Bradū- tarnaujama nei lietuvybės
nui, išsivystė gyvas pokal išlaikymui nei Lietuvai lais
bis tarp rašytojo ir klausy vės priartinimui.
Dėkojo visiems gausiems
tojų. Meras gyvai ir trum

Chicagos gen. T. Daukanto jurų šaulių kuopos naujai Įstoję nariai priesaikos metu lap
kričio 27 d. Priesaiką pravedė Tėv. J. Borevičius.
P. Malėtos nuotr.

talkininkams, dirbusiems ir
t e b e dirbantiems, spaudai,
vienuolijoms, švietėjams ir
visiems geros valios lietu
viams, prisidedantiems prie
lietuvybės išlaikymo darbo.
Chicagoje yra daug nusi
pelniusių organizacijų ir
pavienių asmenų, bet juos
visus atžymėti ir įvertinti
sunku. Išskyrė tris asme
nis, kuriems įteikė plaketes
su atitinkamais įrašais.
Štai jie: dr. A. Razma, Lie
tuvių Fondo pradininkas,
rėmėjas ir puoselėtojas, dr.
T. Remeikis, ilgametis tal
kininkas, siekiant žmogaus
teisių atgavimo pavergtai
lietuvių tautai (kasmetinio
leidinio anglų kalba ”Violations” parengėjas) ir ga
liausiai, nedaugeliui žino
mas, kuklus darbininkas LB
leidinių ilgametis tvarkyto
jas ir ekspeditorius A. Ka
reiva.
Apyg. pirm. K. Laukaitis
perskaitė sąrašą buv. apy
gardos pirmininkų. Tik da
lis dalyvavo šioje šventėje,
nes kiti yra mirę arba gy
vena kitur. Buvusius Apygardus pirmininkus, o taip
pat ilgametį East St. Louis
apylinkės pirm. Z. Grybiną
ir kenošietį Br. Juškų, daž
nai LB reikalais parašantį
spaudoje, apdovanojo kny
gomis (gaila, nepaskelbė
knygos pavadinimo ir auto
riaus). ApdovanotojTi var
du žodį tarė Jonas Jasaitis.

Meninėje dalyje, pluoštą
humoristinių eilėraščių ir
feljetoną paskaitė bostoniškis rašytojas-poetas Anta
nas Gustaitis, pralinksmi
nęs visą salę. Įtarpoje pasi
rodė Antras Kaimas su ke
letą būdingi} škicų. Meninė
programa buvo linksma ir
išjudino, ilgos programos
išvargintą, publiką, o atli
kėjai sulaukė gausių ploji
mų. Poetas A. Gustaitis ir
visi Antro Kaimo aktoriai
rengėjų apdovanoti gėlėmis.
Poetą A. Gustaitį susirin
kusiems pristatė antrakaimietis Eugenijus Būtėnas.
Šis LB sukaktuvinis mi
nėjimas, nors buvo gerai su
planuotas, bet numatyta
programa užsitęsė beveik
tris valandas. Aiškiai per
ilga. Akademinė dalis už
truko vieną valandą, tokių
minėjimų metu gal ir ne per

ilgai. Meninė dalis tikrai
buvo per ilga.
Minėjimas, pradėtas pu
sės valandos pavėlavimu,
užsitęsė iki 10:45 vai. Da
lis vyr. amžiaus dalyvių, ne
sulaukę vakarienės apleido
salę. Rengėjai tai turėtu tu
rėti galvoje, ruošiant kitus
pobūvius.
Minėjimo programa at
spausta atskira knygute,
kurioje duota informacija
apie veikiančias apylinkes.
Labai gerai, bet pasigedome
tokios pat informaciios apie
Apygardos veikla. Net da
bartinės Apygardos sudėtis
neišvardinta ir liko nežino
ma.
Sceną puošė A. Trinkūno
sukurti LB ženklai.
JAUNIMO CENTRO
VAKARIENĖ

Tradicinė Jaunimo Cent
ro vakarienė įvyko š. m.
gruodžio 4 d. didžiojoje sa
lėje. Atidarė kun. A. Kezys,
invakaciją sukalbėjo kun.
A. Saulaitis.
Prisirinko pilna salė rė
mėjų. Stalus užsisakė dau
guma organizacijų ir an
samblių, naudojančių Jauni
mo Centro patalpas savo po
reikiams. Netruko ir pavie
niu asmenų.
Pasisotinus gera vakarie
ne, išklausėme aktorių: Ju
liau Balučio, Romo S t aka u sko ir Juozo Valentinio hu
moristine programą. Akto
rius publika sutiko šiltai ir
nesigailėjo katučių.
Kun. A. Kezys savo žodį
pradėjo evangelija, kurioje
kalbama apie pareigų per
davimą ir apyskaitą už at
liktus darbus. Jis dėkojo vi
siems Jaunimo Centro tal
kininkams ir bendradar
biams už jo pastangų rėmi
mą ir nuolatinę talką. Iš
vardino tik keletą žinomes
nių pavardžių, o kitas pa
likdamas nežinomomis visą
laiką talkinančiomis ranko
mis, nereikalaujanči o m i s
nei padėkų nei viešų skel
bimų.
Pakviestas jo dešinė ran
ka, nemokamas ūkio vedė
jas Antanas Vaičaitis, pa
dėkojo ir atsisveikino visų
talkininkų vardu. Skautų
vardu sktn. A. Gotceitienė
kun. A. Keziui įteikė meniš
kai išdrožinėtą lėkštę, o

naujajam direktoriui kun.
A. Saulaičiui, valdžios ženk
lą — švilpuką ir naują šluo
tą.
Naujasis Jaunimo Centro
direktorius kun. A. Saulai
tis, S. J. prisipažino, kad nesiveržęs į šį sunkų ir atsa
kinga darbą, bet turėjęs pa
klusti vyresnybės įsakymui.
Prašė visų talkos ir para
mos šiame darbe. Jaunimo
Centrą stengsiąsias ir toliau
laikyti visų lietuvių pribė
ga ir pastoge.
Susirinkusieji- sugiedojo
buv. direktoriui kun. A. Ke
ziui, S. J. ilgiausių metų, o
naujajam palinkėjo ištver
mės ir pakantos šiame sun
kiame darbe. Jaunimo Cent
ro išlaikymui reikalinga
nuolatinė parama — me
džiaginė ir moralinė.
NAUJŲJŲ METŲ
SUTIKIMAS

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagoje Naujųjų 1978 metų
sutikimą ruošia š. m. gruo
džio 31 d. Lietuvių Tauti
niuose Namuose (6422 So.
Kedzie Avė., Chicago).
Renkamasi 8-9 vai. vak.
Vakarienė 9-10 vai. vak.
šokiai, grojant VYČIO
orkestrui, šilta vakarienė,
šampanas, gėrimai.
Įėjimo auka 20 dol. asme
niui. Studentams 15 dol. as
meniui. Staliukai užsisako
mi iki gruodžio 27 d. šiais
telefonais: 778-7707 arba
925-0035.

• Antanas Kalvaitis, gyv.
Chicagoje, linkėdamas Dir
vos štabui linksmų Kalėdų,
pridėjo auką 20 dol. laikraš
čio pagerinimui.
Ačiū už auką ir linkėji
mus.

Wanted at once
Journeymen
or

• lst Class Skilled
PLASTIC INJECTION
MOLD MAKERS
Air conditioned plant. Growing conipany. Top wages benefits, and bonus
plan.

APPLY OR CALL DENNIS DEAN

PLASTRONICS INC.
3111 Garden Brook
Dalias, Texas 75234
214-243-0611
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nės dalyviams buvo suteik
ta maloni valandėlė.
Programai pasibaigus,
prasidėjo jaukios vaišės,
kurių metu buvo pravesta
loterija. Jos laimėtojais bu
vo kun. Gediminas Kijaus
kas, S. J., Vytas Malcanas,
Milda Lenkauskienė, p. Šla
pelienė ir Vilija Janavičiū
tė. Buvo skirstomas! neno
romis, nes jauki ir šilta
nuotaika nuteikusi svečius,
skatino kiekvieną dar asme
niškai išvykstantiems palin
kėti laimingos kelionės ir
”gero vėjo”.
Lauksime jų visų sugrįž
tant. praturtėjusiu nauja
patirtimi, nauja bičiulyste
ir naujai sutvirtintu visu
laisvojo pasaulio lietuvių
vienybės jausmais.

CLEVELANDE
Aurelija Balašaitienė

Clevelando skautus išlydint
į Australiją
Gruodžio 4 dienos popie
tė sutraukė į Naujosios pa
rapijos kavinę gražų būrelį
skautų ir jų rėmėjų, kurių
tarpe matėsi ir pats para
pijos šeimininkas kun. G.
Kijauskas, S. J. t
Clevelando Škautininkių
Draugovė drauge su Skau
tininkų Ramove suruošė
kuklias išleistuves aštuoniems Clevelando skautijos
atstovams, kurie gruodžio
20 dieną išskrenda kelionėn
į aną pusę žemės rutulio —
Australiją.
Skautininko Vlado Bacevičiaus iniciatyva parūpin
tos dovanos australiečiams,
knygos, kalendoriai, suve
nyrai ir atvirukai, buvo sko
ningai išdėstyti ant stalų,
kad svečiai galėtų bent pa
viršutiniškai susipažinti su
į kelionę lydinčia nuotaika
ir pasiruošimais. Išplanuota
iki smulkiausių detalių, ka
me ir vėl matėsi patyrusi
Vlado Bacevičiaus ranka.
Čia svečiai galėjo apsirūpin
ti atspausdintomis etiketė
mis su Australijoje netoli
Melbourno vyksiančios Tau
tinės Skautų Stovyklos ad
resu, kad mūsų clevelandieČius ir visus stovyklos daly
vius galėtų be rūpesčio pa
siekti sveikinimai iš Ame
rikos.
Vakaronę trumpu žodžiu
atidarė s. Jadvyga Budrie
nė, pakviesdama atsisveiki
nimo žodį tarti Aureliją Balašaitienę. Kalbėtoja, iškė
lusi viso pasaulio lietuvių
bendro saito ryšį, baigda
ma, Vladui Bacevičiui įteikė
keturias su puse kalėdinių
plotkelių, kad jomis būtii
pasidalinta Kūčių vakarie
nės metu su Australijos lie
tuviais. Likusią pusę įteik''1
S. Budrienei, kad toji pusė
būti] padalinta Clevelande
bendrų Kūčių metu, tuo bū-

du mintimis suartėjant su
išvykusiais ir jų sesėmis bei
broliais australiečiais.
S. Vladas Bacevičius iš
reiškė nuoširdžią skautišką
Skautininke Jadvyga Budrienė atidaro atsisveikinimo su
padėką Clevelando visuome išvykstančiais į Australiją skautais popietę.
nei, taip dosniai tą skautti
V. Bacevičiaus nuotr.
išvyką parėmusiai, perkant
loterijos bilietus. Iš tų pini Daina Mataitė, Alfonsas kio „Siuntė mane motinėlė”.
gų buvo apmokėta kelionė Vanagas, Daina Urbaitytė, Pramoginę programos dalį
NATIONVVIDE
iki Chicagos, įsigytos nau Linas Puškorius ir Vladas įdomiai užpildė s. Gerar
INSURANCE
jos uniformos, supirktos do Bacevičius. Alfonsas Vana das Juškėnas, parodydamas
Nationvvide is on yow side
vanos.
gas pagrojo keletą dainų skaidres iš Australijos, ku
• APDRAUDOS reikalais
Svečiam buvo pristatyti klarinetu, o Daina Urbaity rioje lankėsi prieš keletą
geriausius
patarnavimus
mūsų išvykos dalyviai: s. tė pademonstravo savo pui metų, ir ilgoką skaidrių
gausite
kreipdamiesi
į Z.
Giedrė Matienė, s. Stepas kią kanklių techniką, jaut montažą iš 1968 metų Tau
Obelenį,
tel.
531-2211.
Matas, Ričardas Matas, riai pagrodama A. Mikuls tinės Stovyklos, tuo vakaro

TINKAMIAUSIA ŠVENTINĖ DOVANA
ASMENIUI
KURIS NETURI VISKO.
Kuris draugas ar giminė jūsų šven
čių dovanų sąraše negalėtų pasinaudoti $1,000, $10,000 ar milijonu dolerių?
Su Ohio Lottery Weekly
50 c. lošimo bilietu, tai gali
būti tai ką jūs jam duosite!

Priedu džiaugsmo ir malonumo daly
vauti lošime.
Tai yra puikus būdas palinkėti kam
nors linksmų švenčių
ir turtingų Naujų
Metų.

Žiūrėkit Ohio Lottery TV programą
Weekly 50 c. game laimėjusius numerius!
Ketvirtadieniais vakare 7: 30
Daina Urbaitytė išleistuvių
popietėje skambina kanklėmis.
V. Bacevičiaus nuotr.

WEWS

5 kanale
Taip pat Istant Lottery bilietas yra puiki švenčių dovana!
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Clevelande...
Mielam Bičiuliui

VAIKŲ ŠVENTĖ

A. A.

DAIL. TELESFORUI VALIUI
mirus, jo žmonai ALDONAI ir kitiems gimi

nėms nuoširdžią užuojautą reiškia

Katrina Vilimienė
ir sūnus Viktoras
H!

Mielam kolegai ir brangiam draugui

dailininkui TELESFORUI VALIUI
užbaigus šią žemišką kelionę, žmoną ALDO
NĄ nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime drau

ge ...
Vlada Stančikaitė-Abraitienė,
Birutė Vilkutaitytė-Gedvilienė,
Jonas Račyla

Kalėdos — tai vaikų di
džiausia šventė. Vaikystės
Kalėdos atmintyje išlieka
visą gyvenimą.
Kokius atminimus Cleve
lando lietuviukams paliks
šios Kalėdos ? Ar Kalėdų
Senelis juos lietuviškai pa
sveikins? Ar atneš jiems
lietuviškų knygelių ? Ar
scenoje gražiai pasirodžiu
sius gausus būrys žiūrovų
pagirs? Ar vaikai pajus,
kad lietuvybė ne tik Įparei
goja, bet ir pradžiugina?
Šv. Kazimiero lituanisti
nė mokykla visiems Cleve
lando apylinkės lietuviams
suteiks progą Kalėdų eglu
tėje pabendrauti, pasilinks
minti ir pasidalyti mažųjų
džiaugsmu. Sekma dienj,
gruodžio 18 d., 11:30 vai.
DMNP parapijos salėje pa
kils uždanga, ir scenoje pa
matysime lietuviškai kal
bančius, dainuojančius, gro
jančius ir šokančius "žais
liukus”. Atvykęs Kalėdų
Senelis vaikus apdovanos.
(Kad jis nė vieno vaiko ne• Dirvą galima gauti nusipirkti antradieniais vaka
re Baltic ir Patria krautu
vėse East 185 St.

Mielai vilkaviškietei

A. A.

aplenktų, tėveliai prašomi pradžios mokyklos mokyto
savo vaikų dovanas atnešti jų. Kanklių ir lumzdelių or
Į salę prieš pamaldas. Tin kestrus ruošia muz. Alf. ir
kamiausia dovana — lietu O. Mikulskiai.
viška knyga).
Po programos, kuri nebus
Jaunesnieji lituanistinės ilga ir todėl net ir mažiau
mokyklos mokiniai jau se sių svečių nenuvargins, Tė
niai ruošiasi šiai šventei. vų komitetas visus skaniai
Vandos Frankienės vaizdelį pavaišins.
"Gyvieji žaisliukai” mo
Visi lietuviai — dideli ir
kyklos scenai pritaikė ir re maži, jauni ir seni — kvie
žisuoja mokytoja Amanda čiami Egtutėje dalyvauti.
Muliolienė, talkinama kitų
(va)

PADĖKA
Mūsų mylimas Tėvelis, Uošvis ir Senelis

A. t A.

JUOZAS

GUZULAITIS

mirė 1977 m. lapkričio mėn. 17 d., North Kingstown, R. I.
Buvo palaidotas Šv. Marijos kapinėse, Omaha. Nebraska.
Pasilikę giliam liūdesyje, nuoširdžiai dėkojame visiems
giminėms, draugams ir pažįstamiems už suteiktą velio
niui paskutinį patarnavimą, už atsilankymą ir maldas
koplyčioje, dalyvavimą Sv. Mišiose, prisiuntusiems gėles,
užprašytas Sv. Mišias ir aukai bei palydėjusiems į ka
pines. Dėkojame Omahos Sv. Antano parapijos klebo
nui kun. Petrui Žagarskui už Rožančių koplyčioje, už
gedulingų Šv. Mišių auką, pamokslą bei palydėjimą į
amžino poilsio vietą.
Ačiū choristams už giedojimą Šv. Mišių metu baž
nyčioje ir už vargom} muziką.
Ačiū už jautrias ir suraminančias kalbas p. B. Sulskiui, kalbėjusiam LB vardu ir dr. J. Skaudžiui kalbė
jusiam Lietuvių veteranų "Ramovės” vardu.
Dėkojame ramovėnams ir Omahos tautininkų sky
riaus nariams stovėjusiems garbės sargyba ir visiems
nešusiems karstą.
Ypatingas ačiū Antanėlių, Dapšienes, Draždžių,
Adamonių, Jaudegių ir Reškevičių žeimoms ir visiems
prisidėjusiems prie pusryčių bei mūsų šeimų priėmimą-globojimą bei visokeriopą pagalbą ir rūpestingumą.

WANTED JOURNEYMEN

ALEKSANDRAI
M AURUTYTEI-JUOZAITIENEI

TOOL & DIE MAKERS
MACHINISTS

mirus, vyrą JUOZĄ, seseris ANELĘ, AL

Mušt be able to sėt up work from
blue prints & close tolerance.

DONĄ, brolius VYTAUTĄ, BRONIŲ, JUO

UNION WAGES

ZĄ, ALBINĄ širdingai užjaučia

Juozas Lcseckas

IMMEDIATE OPENINGS
lst and 2nd Shift Opportunities

APPLY: CALL OR WR1TE TO:

Mušt be able to read blueprints, ūse measuring instruments, sėt up and
operate own machine. Experienced only.

6630 Tecumseh Rd. E.
Windsor, Ont., Canada

Experienced Mig and Tig Welders needed for a manufacturer of precision
sheet metai and aircraft type assemblies. Mušt be experienced in vvelding
of non-ferrous alloys.

Experienced in visual and mechanical inspection and history documentation necessary. Mušt be able to interpret dravvings, read micrometers,
etc. for dimensional inspection.

DETROIT PHONE

313-961-1463

Competitive wages and excellent fringe benefits.

(47-3)

Bostono Lietuvių Evangelikų parapijos

mirus, artimiesiems — žmonai ARIJANAI,

seserims MARIJAI PLAČIENEI ir MATIL
DAI KUOLIENEI, jų šeimoms ir giminėms

Lietuvoje gilią užuojautą reiškia

12633 Inkster Road
Livonia, Mich. 48150
An Equal Opportunity Employer M/F/H

GENERAL
MACHINISTS
LATHE & MILL
OPERATORS

MAINTENANCE ELECTRICIANS

Mušt be able to sėt up vzork from
blue prints & close tolerance. Mini
mum 2 years cxperience. Excellent
fringe benefits.

2204 Century Center Blvd.
Irving, Texas 75060

214-438-7150
________________________________ (48-1)

MAMERTUI STRUOPUI
mirus, jo žmonai ONAI, dukrai ž. KIŠONIENEI, sūnums KĘSTUČIUI ir ALGIUI su šei-

moms, gilią užuojautą reiškiame
Mykolas ir Elena
G u r e c k a i

Jonas ir Albina
Brazauskai

Immediate position open for a person with good background in Plant
electrical trouble shooting. Prefer applicant have at least 4 years preindustrial experience. OWENS/CORN1NG F1BERGLASS: The World
leading producer of Fibrous Glass Insulation products. For residential
& commercial applications. Offer excellent wages & benefits, outstanding Job Security & good working condition. lnterested in qualified
applicants. Qualifed applicants should apply in person at our Personnel
Office; Mon.-Fri. 9-4 or call collect

NORMAN BELL
(214) 937-1340
Interstate 35E, Waxahachie, Texas 75165
OVVENS/CORNING & FIBERGLASS

TOOLMAKERS

Mielam kolegai miškininkui

Apply in person

BROOKS & PERKINS, INC.

GROWING
COMPANY
NEEDS

DELTA BRANDS
Bostono Lietuviu
Evangeliku Parapija

WELDERS HELI-ARC

GENERAL INSPECTORS

519-944-2255

KUN. PETRUI DAGIUI

PRESS OPERATOR

STEEL MASTER TOOL
CO. LTD.

*WINDSOR PHONE

steigėjui

SŪNŪS VYTAUTAS IR RYMANTAS
SU ŠEIMOMIS

LATHE OPERATORS

An Equal Opportunity Employer M/F

JIG GRINDERS

SURFACE GRINDERS
ln exchange for your services in
these skilled occupations we offer
career opportunities with: an excellent wage program, superior health,
welfare and retirement benefits: lite
rai holiday and vacation programa
and a modern aircondit.ioned plant
conveniently located at the East 72nd
street exit off the Shoreway. Please
call to arrange for a confidential interview.

DONALD SERAFIN

QUALITY MFG. CO.
DIV. OF TUBE FORM
SUBSID1ARY OF HEALTH-MOR

216-391-9828

(45-48)

NEEDS DRIVERS N0W!I
Due to purchases of new equipment we have the following positions open

ROAD DRIVERS for
STEEL, DRY FREIGHT, REFRIGERATED
lf you have 1 year over-the-road driving experience with tractor trailer
equipment and a good driving record CRST wants to know about you

We offer:
• Top weekly pay on mileage including loading and layover.
• Excellent benefit package.
• A secure future.
Contact the Safety Department for a telephone interview.

Call Toli Free 800-553-3430

CRST, INC.
HWY. 3C WEST. CEDAR RAPIDS. IOWA 52405
An Equal Opportunity Employer M/F

(47-50)
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• Z. Dautartas, gyvenąs
Chesterland, Ohio, pasisko
linęs skaidres iš Altos apie
genocidą Lietuvoje, laikė
paskaitas. To poveikyje
Ohio Geoga apskr. respubli
konai priėmė rezoliuciją,
kad prez. Carteris daugiau
rūpintųsi Lietuvos, Latvi
jos is Estijos laisve. Antro
je rezoliucijoje prašomas
JAV respublikonų pirminin
kas skatinti rinkiminės
platformos kūrėjus įtrauk
ti Baltijos valstybių laisvės
klausimą.

• Naujųjų Metų sutikimų
pagal ilgo laiko tradiciją vi
siems Clevelando lietuviams
ruošdavo LB apylinkės val
dyba. Tad ir šiais metais
ruošia apylinkės valdyba.
Kaina asmeniui 15 dol. Sta
ATVYKSTA JAUNUTIS
lus jau dabar kviečiame už
PUODŽIŪNAS
sisakyti pas LB apylinkės
Gruodžio 17,18 d.d. įvyks
pirmininką Jurgi Malskį
šokio
studijoms skirtas satel. 486-9165) arba kitus
'
vaitgalis.
šeštadienį ir sek
valdybos narius. Stalų skai
madienį
J.
Puodžiūnas, kla
čius labai ribotas, tai vertė
sikiniam
šokiui
paskyręs sa
tų nedelsti.
vo gyvenimo dienas, turįs
šokio studiją Chicagoje,
BENDROS KŪČIOS
Grandinėlės šokėjams pra
Clevelando skautininkių
ves šokio technikos, sceni
draugovė ir šiais metais
nės laikysenos, šokio meni
rengia bendras kūčias gruo
džio 24 d. Dievo Motinos Ne nio apipavidalinimo pamo
paliaujamos Pagalbos para kas.
šis, gal pirmas toks šo
pijos patalpose.
kiui skirtas savaitgalis ir
Norintieji dalyvauti kū- Grandinėlės šokėjams naujo
Čiose, kviečiami užsiregis mokytojo, specialisto atvy
truoti iki š. m. gruodžio 15 kimas įvyks iš dalies dėka
d. pas s. Albiną Bakūnienę, ”Ohio Art Council” para
tel. 943-5948. Suaugusiems mos, kurią išrūpino A. Sa
5 dol.. vaikams pusė kainos. jienė.
• Violeta ir George Abad,
gyv. Bay Village, Ohio, už
prenumeravo Dirvą W, Abramikui, Springfield, III.
kaip kalėdinę dovaną.

Gruodžio 4 d. Lietuvių Namuose buvo suruoštos šauliams, laimėjusiems šaudymo rung
tynes premijų Įteikimas. Nuotraukoje laimėtojai: A. Karsokas, L. Staškūnas, Žalgirio šaulių kuo
pos pirm. B. Nainys, I. Muliolis ir A. Karsokas. Tarpkuopines rungtynes laimėjo Žalgirio kuopa.
J. Garlos nuotr.

• Lietusių grožio salionas
SILVER SHEAR — Hair
Fashįon, 687 East 185 St.,
Cleveland, Ohio 44119. tel.:
486-4240.
KALVIS
Prityręs rankinio ir elektrinio kūjo
naudojime įvairių dalykų ir metalo.
Labai gera galimybe . senoje firmoje.
Tiktai dienomis. Pastovu. Daug
priedų.

• Perkant ar parduodant BOSE METAL INDUSTRIES,
namus, prašome kreiptis
INC.
1536 EAST 43RD CTREET
pas čipkus Realty, 31715
CLEVELAND, OHIO
Vine St., Willowick, Ohio (216) 881.3355, ar vakare 371-2025
44094. Tel. 943-0910.

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ

0/2/O 12

mėnesių

inešu* $1.000

18 mėnesiams

NAUJAS PRISTATYMAS:

• Abiturientų balius ruo
šiamas vyresniųjų skaučių
Aušrinės draugovės, globo
jamas LB Ohio Apygardos
valdybos, įvyks sausio 21 d.
7:30 vai. vak. Lietuvių Na
muose. Bilietai gaunami pas
Juliją Ignatavičiūtę telef.
486-2446 arba pas Rasą
Petraitytę — 531-1058. Kai
na — suaugusiems $10.00,
jaunimui — $6.00.

Senesnis, 3 miegamųjų,
kolonialinis, su uždaryta ve
randa prieky, padalintas rū
sys, 2 mašinų garažas,
aukščiau 30,000.
Palikimo sutvarkymas
2 miegamųjų, koloniali
nis, 5 minutes nuo DMNP
parapijos bažnyčios, tvirtas

8 DIENŲ VELYKŲ KELIONĖ Į
LIETUVĄ
1978 m. kovo 19-26 dienomis

UŽ SANTAUPŲ PAŽYMĖJIMUS

^23/0/

ir stiprus, bet reikalingas
truputį mylinčio dėmesio.
Atidarytas šeštadienį nuo
1 iki 4 vai. 19303 Arrootvhead Avė. iš E. 185 St.
JOE DOUGHERTY
Realty
455 East 200 St.
Phone; 531-4301

TIESIOG Iš CLEVELANDO

NUOŠIMTĮ
įnešus $1.000

• 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.

įnešus $1,000
mėnesių
įnešus $1,000
72 mėnesiams

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

$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.

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BODAS
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Taipogi planuojamas 15 dienų turas balandžio ar
gegužės mėn. Kaina $1199.00.

Už įnašus mokame

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

Įdedi kiek nori, išimi kada nori.

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR ^SĄŽININGAI.

Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas
du kartus metuose.
SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI 840,000.
MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS
PASKOLAS NAMU PIRKIMUI.

Zuperio, Avinas
■and loan association *

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE

6712 Superior Avė.
431-2497

798 East 185th Street
181-8552
13515 Euclid Avė.
681-8100
32S00 Center Ridge Road
779-5915

..

14406 Cedar Avė.
381-4280

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

Lakewood, Ohio

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 185th St.
Cleveland, Ohio
Tel. 531-7770
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRA DIDELĖ
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

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

DIRVA

• Jonas K. Karys ir žmo
na sveikina savo bičiulius
šių žiemos švenčių proga,
širdingai linkėdami visoke
riopos laimės. Vietoj rašinė
jimo kortelių, jiedu paauko
mo organizatorius ir kitų jo Maironio Lituanistinei
organizacijų narys.
Mokyklai New Yorke 50 dol.
Nuliūdime liko žmona Al ir penkiems liet, laikraš
dona ir sūnus Ričardas. čiams JAV-bės (Įskaitant
Jiems Dirva reiškia užuo Dirvą) po 10 dol.
jautą.
• A. Valavičius, gvv. Los
Angeles, a t n a u jindamas
• Reorganizuotos LB su Dirvos prenumerata, padi
važiavimas ir banketas Chi- dino Vilties inaša 27 dol.,
cagoje, įvykęs gruodžio 11 tuo artėdamas prie antrojo
d. Tautiniuose Namuose, šimto.
buvo gausus dalyviais ir
Ačiū už paramą ir linkė
svečiais.
jimus švenčių proga.

MIRĖ INž. KAZYS
KRULIKAS

Š. m. gruodžio 5 d. po il
gos ir sunkios likos mirė
Floridoje inž. Kazys Krulikas, 66 m. amž. Palaidotas
gruodžio 8 d.
Velionis buvo ALT S-gos
narys, vienas iš steigėjų
ALT S-gos pirmojo sky
riaus New Yorke, pirmojo
Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų suvažiavi

• Dr. Leonas Kriaučeliūnas, gyv. Palos Park, III.,
švenčių proga Dirvai pa
remti atsiuntė auką 25 dol.
Dėkojame už auką ir lin
kėjimus.
NAUJŲ METŲ
SUTIKIMAS SANTA
MONIKOJE

Santa Monikos Amerikos
Lietuvių Klubas ruošia link
smą Naujų Metų sutikimą
gruodžio mėn. 31 d., 8:30
vai. vakare, Pilgrim audito
rijoje, 1730 Wilshire Blvd.,
S. Monikoje.
Įėjimas- su vakariene ir
šampanu $10.00 asmeniui.
Šokiams gros geras or
kestras, skani vakarienė,
veiks baras su Įvairiais gė
rimais.
Stalus prašome užsakyti
iš anksto pas: A. Markevi
čių tel. — 828-7525, M. Vai
čienę — 392-3315, E. Ged
gaudienę — 399-1825 ir S.
Kvečą — 393-3367.
Rengėjai kviečia visus.

Chicago Lithuanian
Women’s Club ............. 25.00
A. Rugens. New Britam . . 2.00
K. Balaišis. Cleveland .. 2.00
A. Steponavičius. Euclid 2.00
R. Gintautas,
Caseyville, III.................. 3.00
A. Tėvelis,
Hamilton. Ont............... 7.00
LB Clevelando
Apyl. Valdyba ............. 50.00
I. Serapinas, Chicago .... 2.00
U. Grincius. Cleveland. O. 3.00
L. Radzvickas.
Ann Arbor.................... 7.00
T. Duleba. So. Euclid, O. 7.00
J. Mingaila, Delran. N. J. 2.00
F. Dapkus,
New Vcrnon, N. J........ 7.00
P. F. Endzelis, Chicago .. 7.00
J. Laurinaitis,
Panania. Australija ... .20.00
A. Ignatonis,
St. Louis, Mo. ........ 3.00
V. Jonkus. Philadelphio 2.00
N. Bielinis. Henrietta, N. J. 2.00
A. Vasis, Cleveland .... 2.00
H. Šiaurys, Toronto. Ont. 10.00
S. Paulauskas. Chicago .. 7.00
J. Penkeliūnas, Baltimore 7.00
A. Šošė. Chicago............. ~7.00
A. Musteikis, Detroit .... 7.00
E. Cižinauskas,
Tinley Park. III............ 2.00
V. Apanius,
Chesterland, 0............... 10.00
J. Venckus, Coventry, R. I. 1.00
K. Žemeckas. Caimel. Ind. 7.00
A. Vaitiekaitis, Detroit .. 2.00
S. Mineika,
Centerville, Mass......... 7.00
J. Tautvilą, Gary, Ind. .. 2.00

INŽ. KAZIMIERUI KRULIKUI

mirus, jo žmoną ALDONĄ ir sūnų RIČARDĄ

užjaučia ir kartu liūdi

DIRVOS RĖMĖJAI

ALTS New Yorko I Sk.
Valdyba ir nariai

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis
Dirvai paremti aukojo:
A. Puskepalaitis, Boston 3.00
P. Razgaitis,
Seven Hills, Ohio......... 2.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

ALT S-gos East Chicagos skyriaus narei
A. A.

STASEI JUODAKIENEI
mirus, vyrui STEPONUI, dukterims DAN
GUOLEI ir NIJOLEI su šeima, giminėms ir
artimiesiems gilią užuojautą reiškia

ALT S-gos East Chicagos
skyriaus valdyba ir nariai

NUOTAIKINGOS
KRIKŠTYNOS

Jonas ir Rita Valkiūnai
lapkričio 27 d. savo reziden
cijoje suruošė nuotaikingas
trečio Įpėdinio krikštynas.
Vyresnioji šešių metukų
dukrelė ir rezidencijos Įpė
dinis dviejų tėtukų Jonukas
nepaprastai džiaugėsi savo
nauja sesute. Kur buvę kur
nebuvę vis prie NeringosLiepsnos lovytės ir ją viso
kiais būdais kalbina. Krikš
to tėvais buvo Audronė ir
Rimas Gulbinai. Svečių tar
pe vyravo jaunesnioji kar
ta su prieauglių — Slivinskai, Jakubauskai ir kiti. Iš
New Yorko buvo atvykęs su
šeima pusbrolis Krapauskas. Vaišės buvo karališkos.
Naujoji Valkiūnų reziden
cija tikrai Įspūdinga. Tik
gaila, kad tolokai nuo lietu
viškų centrų, bet naudinga
darbui. Tėvų didelis pasi
šventimas vyresnę šešių
metukų dukrelę kas šešta
dieni atvežti i lituanistinę
mokyklą Chicagoje.
(jj)

T. Mečkauskas,
Lansing, Mich.................. 9.00
A. Pocius, Elizabeth, N. J. 2.00
A. Stempužienė-Švcdienė,
Cleveland. 0................... 3.00
A. Balsys.
Kensington, Ont.............. 7.00
R. Zorska, Cleveland. O. 5.00
V. Vasikauskas,
Richmond Hills. N. Y. 4.00
J. Chmieliauskienė,
Los Angeles. Ca.............. 7.00
V. Jaškauskas, Dayton. O. 7.00
A. Valavičius,
Los Angeles, Ca.............27.00
J. Ulpienė, Dorchester . . 2.00
J. ir J. Kariai,
Bridgeport, • Conn......... 10.00
A. Mikoliūnas, Cleveland 7.00
M. Tijūnėlis. Cleveland . . 5.00
V. Drabišius, Cleveland . . 2.00
Dr. L. Kriaučeliūnas.
Palos Park. III............... 25.00
J. Musteikis. Rochester . . 5.00
J. Žuras. Rochester......... 7.00
P. Kudukis, Cleveland . . 2.00
J. Krivis, Seminole, Fla. 5.00
J. Mačiulis. Lakewood. O. 15.00
A. Česonis. Philadelphia 3.00
J. Daniliauskas,
Stamford. Conn............... 7.00
Č. Kiliulis, Lexington, Ma. 5.00
M. Petrulis, Toronto, Ont. 7.00
Dr. K. Pautienis.
Pompano Beach ......... 5.00
V. Civinskas. Cleveland 10.00
S. Jurgaitis, Cleveland .. 7.00
P. Keturka,
La Šalie, Que.................. 1.79

Brangiai

STASEI JUODAKIENEI
nesugrįžtamai amžinybėn iškeliavus, vyrą
STEPONĄ, dukteris DANGUOLĘ ir NIJO
LE ŠMULKšTIENĘ bei jos vyrą prof. JU
LIŲ, anūkus INGĄ ir LINĄ, gimines Lie
tuvoje skausmo valandoje nuoširdžiai užjau
čia ir kartu liūdi
Elena, Kęstutis ir Kazimieras
Pociai

A. A.

Vet. gyd. VALENTINUI BAGDONUI
mirus, skausmo valandoje žmonai BIRUTEI

I
I1
I

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Aldona ir Bronius
B e i n o r i a i

Valentina, Irena ir Pranas
Mažeikai

