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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

JAV AMBASADA 
UŽDARO DURIS 
DISIDENTAMS?

RIMAS DAIGŪNAS

Plačioje spa Lidoje nu
skambėjusi žinia apie naują 
Valstybės departamento po
tvarkį priverčia komentato
rius kalbėti apie naują JAV 
užsienio politikos posūki.

Tiktai dabar sužinota, kad 
jau senokai Valstybės de
partamentas įsakė ambasa
dos pareigūnams gauti iš 
JAV ambasadoriaus išanks
tinius leidimus, norint susi
tikti su SSSR disidentais. 
Valstybės departamentas 
pasirūpino labai apriboti 
ambasados pareigūnu kon
taktus su kiekvienu SSSR 
piliečiu. Kaip žinia, tik disi
dentinės orientacijos asme
nys ieško kontakto su JAV 
ambasada.

Dabar, tvirtina Valstybės 
departamentas, ambasado
rius kontroliuos ambasados 
narių susitikimus su SSSR 
disidentais, nes tie susitiki
mai įgavo masinį pobūdį. 
Dabar jau bus atstatyta 
tvarka!

Iš tikro gi pasiuntinybių 
narių kontaktai visad buvo 
pageidaujamas ir natūralus 
reiškinys: kontaktai teikia 
pažintinės medžiagos, su
mezga bičiuliškas nuotai
kas, plečia savo įtaką. Bet 
kitaip žiūri į tą natūralų 
diplomatinės veiklos lauką 
Maskva. Kremlius išaiškina 
šiuos kontaktus JAV prie
šiškumu Maskvai ir neleis
tinu kišimusi į jos vidaus 
reikalus.

Dar neseniai, rodos, pre- 
' zidentas Carteris asmeniš

kai kontaktavo Andriejų 
Sacharovą pagarsėjusiu sa
vo laišku. Atvykęs į JAV 
Vladimiras Bukovskis buvo 
priimtas Baltuose Rūmuo
se. Dabar tam liberaliam 
santykiavimui su sovieti
niais disidentais statomas 
taškas. Net menkiausi savo 
tarnybine padėtimi JAV 
pareigūnai, kurie ketintų 
pasikeisti pora sakinių su 
sovietiniu piliečiu, privalo 
turėti tam reikalui leidimą 
iš paties ambasadoriaus. 
Net gi JAV ambasados pa
reigūnų šeimos: žmonos, 
vaikai, giminės privalo 24 
valandas prieš mėginimą 
sueiti su sovietiniu piliečiu, 
gauti daugiareikšmį amba- 

- sadoriaus leidimą. Tokiu bū
du užkertami ambasados 
pareigūnų apsilankymai so
vietinių dailės avangardistų 
parodose, asmeniški kon- 
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New Yorke posėdžiavę buvę Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pirmininkai. Is kai
rės: inž. Jonas Jurkūnas, Vytautas Abraitis, Emilija Čekienė ir inž. Eugenijus Bartkus.

L. Tamošaičio nuotr.

AUDROS DEBESYS 
įdomūs reiškiniai Rytų Vokietijoje

VYTAUTAS MEŠKAUSKASPirmas žvilgsnis į antraš
tę tur būt verčia spėti, kad 
kalbėsime apie Italiją, ku
rios politinė situacija yra 
laikytina ne tik rimta, bet 
ir aliarmuojančia. Padėtis 
ten primena 1922 metų cha
osą, kuris privedė prie fa
šizmo įsigalėjimo. Nūdien 
įvykiai verčia apsispręsti 
komunistus. Pagal populia
rų anekdotą, kompartijos 
gen. sekretoriui Enrico Ber- 
linųueriui telefonu paskam
binusi jo motina, kuri taip 
bylojusi: „žinai, aš nesiki
šu į politine veiklą, bet da
bar tu turi tuojau paimti 
valdžią!” „Mama — atsa
kęs Enrico — kodėl aš tu
riu skubėti?” „Todėl, kad
— atsakė motina, — jei tu 
to nepadarysi, komunistai 
padarys!”

Italų kompartija — PCI
— jau nuo seno siekė koali
cijos su krikdemais — DC, 
tie tačiau iki šiol sugebėjo 
valdyti kraštą, neįsileidę 
komunistų į vyriausybę, bet 
priklausydami nuo jų ma
lonės seime. Savaime aišku, 
kad tokia padėtis negali vi
sam laikui komunistus pa
tenkinti, juk jų frakcija sei
me tik truputi mažesnė už 
krikdemų (228 prieš 262 
atstovus), kurie irgi neturi 
daugumos. Berlinųueris iki 
šiol nesiskubino, nes tur būt 
skaitė, kad laikas dirba jo 
naudai, o pasiskubinimas 
galėtų išprovokuoti dešinių
jų perversmą kaip Čilėje. 
Tokia viršūnės laikysena 
tačiau nepatenkina partijos 
masių — delsimo taktika 
jom ne prie širdies.

O kokia yra Maskvos pa
žiūra? Ji įsakė prancūzų ko
munistams pasitraukti iš 
koalicijos su socialistais, 
kuri turėjo daug šansti lai
mėti kovo mėn. rinkimus. 
Dėl to, kad komunistai toje 
koalicijoje būtų silpnesnis 
partneris, griežtų tik ant
ruoju smuiku, todėl, esą, 
verta išlaikyti savo politinę 
nekaltybę, neįsileidžiant į 
kompromisius. Pagal tą re
ceptą, panašus ’patarimas’ 
galėjo būti duotas ir ita
lams, o svarbiausia Krem
lius šiuo tarpu Europoje 
nori stabilumo ir ramybės.

Gyvenimas tačiau su to
kiais norais nesiskaito. 
Kremlius visą laiką pasta
tomas prieš naujus galvosū
kius. Jei Italijos ir Prancū
zijos komunistus jis gali 
nurašyti kaip „užsienie
čius”, kurie vaidina tik pa
galbinę rolę, naujos idėjos 
Rytų Europos komunistii 
tarpe jam turėtų daugiau 
rūpėti. Apie vieną tokių ir 
norime čia pakalbėti.

Jau prezidento Carterio 
viešnagės Lenkijoje švieso
je pastebėjome paradoksa- 
Iinį reiškinį. JAV duoda 
kredito Lenkijai nusipirkti 
maisto ir tokiu būdu padeda 
tam krašte išsilaikyti ko
munistiniam režimui, bet 
tuo pačiu kraštą išgelbsti ir 
nuo žiauresnės pačių rusų 
intervencijos. Panaši situa
cija yra ir Rytų Vokietijo
je, tik čia geradarys yra ne 
JAV, bet Vakari? Vokietija. 
Tos vyriausybė ne tik išper

ka politinius kalinius, bet ir 
materialiai atsilygina už 
kiekvieną politinę nuolaidą. 
Taip kai Giereko režimas 
Lenkijoje be JAV pagal
bos susidurtų su rimtais ne
ramumais, lygiai taip pat ir 
Rytų Vokietijos Honecker 
režimas negalėtų išlaikyti 
dabartinio pragyvenimo ly
gio be Vakarų Vokietijos 
paramos. Bet ir mažiausias 
laisvės spindulėlis visados 
pažadina opoziciją. Po to, 
kai bausmė už valdžios kri
tiką pasidarė ištrėmimas į 
užsienius, sujudo ir draus
mingi vokiečiai. Rytų Vo
kietijoje pradėjo veikti 
„Bund D e m o k r atischer 
Kommun i s t e n Deutsch- 
lands”, kuris pereitų metų 
spalio mėn. išleido įdomų 30 
psl. manifestą. Jame griež
čiausiai sukritikuojamas ne 
tik Rytų Vokietijos, bet ir 
pačios Sovietų Sąjungos re
žimas, konstatuojama, kad 
Vokietijos padalinimas nie
kam neatnešė naudos ir, re
miantis paties Markso žo
džiais, reikalaujama Vokie
tijos susijungimo į vieną 
demokratinę r e s p u bliką. 
Kad tas pasiūlymas Krem
liui būtų priimtinas, mani
festas reikalauja sujungtos 
socialistinės ir demokrati
nės Vokietijos pasitraukimo 
iš NATO ir amerikiečių ka
riuomenės pasitraukimo iš 
Europos. Tą patį Sovietų 
Sąjunga turėtų padaryti 
Rytų Europoje. Vokietija 
liktų neutrali ir visai neap
ginkluota, abiejų Vokietijų 
dabar skiriamas krašto ap
saugai sumas paaukojant

REMIA LIETUVIŲ
TAUTINIO
SĄJŪDŽIO 
ATSTOVŲ VEIKLA

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos buvę pirminin
kai - Vytautas Abraitis, inž. 
Eugenijus Bartkus, inž. Jo
nas Jurkūnas ir Emilija Če
kienė, Lietuvių Tautinio Są
jūdžio pirmininkas inž. Algis 
Sperauskas, Regina Žyman
taitė ir dail. Juozas Bagdo
nas sausio 14-15 d.d., New 
Yorke, tarėsi įvairiais orga
nizaciniais reikalais.

Lietuvių Tautinio Sąjū
džio pirmininkas ir Sąjūdžio 
atstovas Vliko taryboje A. 
Sperauskas padarė išsamų 
pranešimą apie Vliko tary
bos veiklą ir bendradarbia
vimą su grupių atstovais jo 
2-jų metų atstovavimo laiko
tarpyje.

Pranešimą papildė Regina 
Žymantaitė. Po pranešimų 
ir diskusijų, LTS jauni atsto
vai su pasigerėjimu buvo su
tikti, kaip vispusiškai įsigili
nę į savo atstovaujamas or
ganizacines pareigas Vliko 
taryboje: siekti vieningos lie
tuviu tautos, laisvos ir nepri 
klausomos Lietuvos valsty
bės atstatymo, tvarkomos 
demokratiniais pagrindais, 
savo lietuviška kultūra, lais
vo ir kūrybingo žmogaus, 
krikščioniškąja morale grin
džiamo visuomeninio gyve
nimo, kurio pagrinde turi bū 
ti asmens laisvė, pareiga, tei 
singumas, solidarumas, tole
rancija ir savigarba.

Lietuvių Tautinio Sąjū
džio atstovai Vliko taryboje 
šiais siekimais vadovauda
miesi ir derina savo veiklą.

Posėdžio dalyviai, kaip ir 
dabartinė Amerkos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos valdyba 
Los Angeles, išreiškė jiems 
padėką tikėdami, kad ir atei
tyje jie liks Lietuvai pasi
šventę darabuotojai.

Posėdyje buvo apsvarsty
ti ir kiti bendrieji organizaci
nės veiklos klausimai.

ketvirtojo pasaulio vargs
tančiom šalim...

čia vertėtų prisiminti; 
kad neutralios ir neapgink
luotos Vokietijos sovietai 
jau norėjo antrojo pasauli
nio karo pabaigoje. Vokieti
jos padalinimas buvo nesu
planuotas, bet improvizuo
tas, vakariniams sąjungi
ninkams atsisakius leisti 
sovietams išplėšti savo zo
nas reparacijom padengti. 
Prasidėjus šaltajam karui 
tokia padėtis ir liko 30 me- 
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SAVAIMĖ POUTI^^

TERORAS ITALIJOJE - PRIEŠRINKIMINIS SKILIMAS PRANCŪZIJOJE - APIE KRAŠTĄ, KUR 
TIESA SAKOMA TIK SUPYKUS - SOVIETAI ETIJOPIJOJE - TURISTO SUĖMIMAS UKRAINOJE.
Padėtį Italijoje geriau nu

šviečia skaičiai negu žodžiai. 
Tame krašte veikia 115 žino
mų teroristų grupių - jų 94 
yra kairesnės už komunistus 
21 neofašistinės. Pereitais 
metais jie susprogdino 2,000 
bombų. Policija konfiskavo 
11,441 revolverį ir 937,711 
įvairios rūšies bombų. Suim 
ta buvo 590 žmonės. Perei
tais metais Italijoje taip pat 
buvo pagrobti 76 žmonės - 
dauguma ne politiniais, bet 
pasipelnymo sumetimais. 
Tos gi srities ‘darbuotojai’ 
nuo 1970 metų surinko 175.5 
milijonus dolerių ‘išperkamo
jo mokesčio’. Stipriausiam 
tvarkos ramsčiui - žandarme
rijos korpusui ‘Cara- 
binieri’ - trūkstas savanorių 
dėl labai žemo atlyginimo. 
Jie turi 8,000 mažiau karių 
negu numatyta. Jiems taip 
pat trūksta reikalingų prie
monių kontrolei.

Italijos ūkinė situacija per 
paskutinius metus kiek pasi
taisė. Infliacija sumažėjo 
nuo 22% iki 12%. Prekybos 
deficitas sumažėjo iki 3 bili
jonų dolerių, kurį dar dau
giau sumažino pajamos iš 
turistų. Unijoms pakėlus be 
veik 100% darbininkų atly
ginimą, praktiški italai rado 
išeitį: 8 milijonai dirba ‘neo
ficialiai’ už mažesnį atlygini
mą. ♦♦♦

Kairiųjų koalicijos suskili
mas Prancūzijoje iššaukė pa 
našų skilimą valdančioje de
šiniųjų koalicijoje. Atrodo, 
kad gaulistai, vadovaujami 
Paryžiaus burmistro ir buvu
sio premjero Jacųues Chirac 
nori eiti į pirminius rinkimus 
kovo 12 d. visai atskirai nuo 
prez. Giscard d’Estaing cen
tristų. Tik sekantį sekma
dienį, kada rungsis du dau
giausiai balsų gavę kandida
tai, jei nė vienas nebus ga
vęs absoliučios daugumos 
per pirmus rinkimus, jie pa
laikys Giscardo koalicijos 
kandidatą, jei tas turėtų dau
giau balsų už jų pačių kandi
datą.

To paties buvo laukiama 
ir iš komunistams palankių 
rinkikų. Jei jų kandidatas 
negalėtųpraeiti, jie per ant
rus rinkimus balsuotų už 
socialistą. Tačiau dabar ko
munistų vadas Marchais pa
skelbė, kad komunistai pa
dės socialistų kandidatams 
tik tuo atveju, jei per pirmus 
rinkimus komunistai surinks 
21% balsų. Tuo būdu jie 
tikisi priversti tuos socialis
tus, kurie savo apylinkėse 
neturi šansų pravesti savo 
pačių kandidatą, balsuoti už 
komunistų knadidatus. Fak
tinai tokį nuošimtį (21) balsų 
komunistai paprastai ir su
rinkdavo per rinkimus.

Jei formaliai komunistų- 
socialistų koalicija iširo ne
galint susitarti dėl bendros 
rinkiminės platformos - ko

Iš prancūzų priešrinkiminės kovos. Paryžiaus burmistras ir 
buvęs premjeras Chirac laikosi ant gaulistt} kryžiaus kurį ker- 

munistai norėtų suyalstybin- ta prezidentas Giscard, taip vaizduoja Le Matin karikatūristas.

ti beveik visas stambesnes 
įmones, Chiracas išėjo prieš 
Giscardą dėl paskutiniojo ne 
veiklumo kairiųjų koalicijos 
galimo laimėjimo akivaizdo
je. Chiracas norėtų griežtes
nių priemonių ūkiniam atku
timui, tačiau dabartinis mi
nisteris pirmininkas, ekono
mijos profesorius Raymond 
Barre, nenori griebtis tokių 
priemonių, kurios padidintų 
infliaciją. Jo 110 punktų rin
kiminė platforma vadovauja
si šūkiu ‘evoliucija be revo
liucijos’. Pagal paskutinius 
tyrinėjimus, kairieji - komu
nistai ir socialistai - turėtų 
gauti daugumą. Jei tos abi 
partijos iki rinkimų nesusi
taikys, eventualiai galima 
centristų-socialistų koalicija. 
Kol kas situacija dar tokia 
neaiški, kad londoniškis Eco
nomist pataria dėl galimų re 
zultatų dar nesiląžinti.

♦♦♦

Atrodo, kad sovietai nuta
rė žūt-būt laimėti Etijopijoje. 
Addis Ababos ir netoli esan
čios Debre Zeit karinės ba
zės aerodromai yra pilni so
vietų lėktuvų, tankų, ‘Stali
no vargonų’ ir kitokios kari
no vargonų ir kitos karinės 
medžiagos, kuri visą laiką 
ir sovietų krašto apsaugos 
ministeris Ustinovas ir Cas- 
tro brolis Raul. Orinį tiltą 
tarp sovietų karinių aerodro 
mų pietinėje Rusijoje bei 
Azijoje ir Etijopijos sudaro

225 didieji transporto lėktu
vai - 15% viso Maskvos ka
rinių transporto lėktuvų. 
Eritrėjos sukilėliai paskelbė 
kad juos apšaudė du sovietų 
laivai, plaukioją Raudonąja 
jūra. Pačios Etijopijos ka
riuomenė dar nemokanti ope 
ruoti sovietų ginklais, todėl 
ten skraidinami ištisi Kubos 
baltalijonai, - kai kas ten ma
tęs ir Rytų vokiečius ...

♦♦♦

Ar sovietai žino ką daro? 
Pagal pereitais metais Bel
grade pasirodžiusią Jugo
slavijos ambasadoriaus Mas 
kvoje (ir kurį laiką Washing- 
tone) Veljko Micunovic kny
gą ‘Maskvos metai 1956-58’, 
ten tiesa pasakoma tik labai 
supykus. Pats Chruščiovas 
savo ministerį pirmininką 
Bulganiną, atvirumo valan
domis, vadino ‘durniumi, ku
ris neskaito ką pasirašo’. O 
tąsyk buvęs prezidentu - 
Aukščiausios Tarybos pirmi
ninku - Vorošilovas taip ne
besusigaudė, kad, Chruščio
vo žodžiais, jei būtų pasiųs
tas valstybiniam vizitui į Ju
goslaviją, ‘jis grįžtų atgal 
kaip jūsų agentas’. Kartą, 
atsibudęs per oficialų priėmi 
mą Maskvoje - kuriame Ira
no pasiuntinys savo šachą ti
tulavo ‘jo imperatoriška di
dybe’, Vorošilovas sušuko: 
‘ir mes turėjome imperato- 
rių-carą, bet greitai nuėmėm 
jam galvą’ ... Stalino inty

mus draugas Kaganovičius, 
pagal Chruščiovą, buvo bai
lys, kuris verkė prašydamas 
jo nesušaudyti po nuvertimo 
su Malenkovu ir Molotovu 
1957 metais. Gerą žodį Chru
ščiovas turėjo tik sušaudy
tam Berijai, kuris, nepaisant 
viso jo niekšiškumo, žinojęs 
kaip ‘gerai pagyventi’. Chru 
ščiovas bijojęs tik vieno žmo 
gaus - maršalo Žukovo. Jis 
jo bijojęs net sutikęs Juodo
sios jūros bangose. ‘Kam jis 
turi plaukti taip arti manęs?’ 
- teiravosi Chruščiovas savo 
sargų. Kai Žukovas išvažia
vo vizituoti Jugoslavijos ir 
Albanijos, jis buvo tyliai iš 
visų postų pašalintas. Gomuk 
kai Chruščiovas sykį pagrąsi 
nęs, kad jei jis dar kartą už
simins apie sovietų atimtas 
Lenkijos Rytų žemes, jis, 
Chruščiovas, atims iš Lenki
jos jai priskirtą pietinę Ryt
prūsių dalį, o Vokietijoje len 
kai neras nė vieno žmogaus, 
kuris pripažintų jos sienas 
pagal Oderio-Neises liniją. 
Savo nuomonę apie ‘Vokieti
jos klausimą’ Chruščiovas 
blevizgiškai paaiškinęs. Gir
di, tik reikia įsivaizduoti nuo
gą Adenauerį: ‘iš užpakalio 
matai, kad Vokietija susida
ro iš dviejų dalių. Iš priekio 
matai, kad ten niekas nesto
vi, niekados nestovėjo ir ne
stovės joks vokiečių klausi
mas!’

Per dvejus metus Micuno
vic susekė 19 mikrofonų sa
vo bute, o kai Jugo
slavijos delegacija į Sovieti- 
jos 40 metų sukakties iškil
mes Maskvoje norėjo slaptai 
viešbutyje pasitarti,... suėjo 
į šluotų sandėliuką, kur kal
bėjosi, prie žvakės sviesos, 
neužsidegę elektrinės lem
pos ... Savo skaitytojus Mi
cunovic įspėjo, kad Maskva 
neatsisakė savo noro valdyti 
visus Balkanus.

Suprantama, kad sovietai 
pareiškė griežtą protestą, 
kurio pasėkoj knygos ištrau
kos nepasirodė, kaip buvo 
skelbiama, žurnale ‘Start’, 
tačiau pirmos laidos 10,000
egzempliorių jau buvo visi iš
parduoti. Iš dar gyvų Krem
liaus valdovų Micunovic mi
ni tik Brežnevą, kuris mėgęs 
jugoslaviškas cigaretes, Su- 
slovą - kuris vadovavęs 
Chruščiovo nuvertimui 1964 
metais ir dabartinį CK sekre 
torių Borisą Ponomarjovą, 
kuris 1958 metais - t.y. 
dviem metams praslinkus po 
Chruščiovo Staliną pasmer
kusios kalbos - savo kabine
te dar laikė didelį Stalino 
portretą. ***

Neseniai iš sovietų Sąjun
gos į D. Britaniją grįžo jos pi 
lietis, ukrainiečių kilmės jau
nuolis, Andrei Klymchuk. 
Pereitą rugpiūtį jis nuvyko 
su ekskursija į Ukrainą,'kur 
tuojau buvo KGB suimtas. 
Iškračius, jo batuos buvo ras 
ta didelė rublių suma, o laga
mine emigrantų literatūra 
siunčiama į Lwową. Po 
Klymchuko sulaikymo buvę 
suimta dar apie 20 ukrainie
čių.

Londoniškis The Econo
mist spėja, kad Klymchukas 
buvo panaudotas kaip kurje
ris, jam pačiam neži
nant, ukrainiečių Banderos

organizacijos. Stefan Ban- 
dera pats buvo Muenchene 
nušautas KGB agento Sta- 
šinskio. Sovietai labai aky
liai seka ukrainiečius užsie
nyje, kurių esą 1,5 milijono. 
•Kas suprantama, nes toji 40 
milijonų tauta sudaro rim
čiausią tautinį pavojų Sovie- 
tijai. Jų partizanai veikė iki 
1950 metų. Ukrainos išeivi
ja, kaip ir kitos, esanti gero
kai susiskaldžiusi. Banderos 
organizacija esanti stipriau
sia D. Britanijoje, tačiau jai 
nepriklausą ukrainiečiai įta
ria, kad ji esant gerokai infil
truota sovietų agentų. Tarp 
dabartinių Ukrainos disiden
tų ir emigrantų nesą jokio 
ryšio.

Audros debesys
(Atkelta iš 1 psl.)

tų. Su ja taip jau apsipras
ta, kad šių metų pradžioje 
DER SPIEGEL paskelbus 
tą manifestą, prie kurio dar 
daug kartų turėsime grįžti, 
Bonnos socialdemokratų vy
riausybė rimtai išsigando ir 
davė suprasti, kad su Ho- 
neckerio režimo ji galinti 
sugyventi ir nėra ko raus
tis po jo pagrindais, o ma
nifestas esąs kokios žval
gybos darbas. Tuo tarpu 
krikščionys demokratai ir 
jų spauda laiko manifestą 
tikru įrodymu, kad Rytų 
Vokietijoje pagaliau pradė
jo organizuotis opozicija. 
Panašios nuomonės yra ir 
didžioji pasaulinė spauda, 
kuri nurodo, kad manifesto 

• mintis jau anksčiau buvo 
iškėlę atskiri Rytų Vokieti
jos disidentai.

Pagaliau autoriaus ar au
torių išsiaiškinimas nėra 
taip svarbus. Iki šiol komu
nistiniai režimai mokėdavo 
sunaikinti savo priešus. 
Svarbiau žinoti ar manifes
tas išduoda visos tautos, 
kad ir paslėptus, jausmus. 
Teigiamu atveju, gali su
šaudyti visus jo autorius — 
idėja vistiek liks gyva. Su 
šio manifesto kritiška dali
mi tur būt visi sutiks1, nuo
monių skirtumas gali būti 
tik dėl siūlomų receptų. O 
jei taip, numesta revoliuci
jos vėliava vėl kas nors pa
kels. Manifestas, tarp kitko, 
įrodo, kad negali vienos 
tautos padalinti amžiams. 
Ji tik laukia progos vėl su
sijungti.

žinoma, negali iš akių iš
leisti ir papratimo. Juk liki
mo ironija norėjo, kad Vo
kietijos socialdemokratai, 
kurie buvo opozicijoje Ade
nauerio politikai, vedančiai 
prie padalinimo įteisinimo, 
dabar bijotų ryškesnio di
sidentinio .sąjūdžio Rytų 
Vokietijoje, lygiai taip pat, 
kaip amerikiečiai nenori 
sukilimų Rytų Europoje, 
padeda jos režimams išsilai
kyti ir į Sovietų Sąjungą 
nori žiūrėti kaip pasaulinės 
santvarkos ramstį! Taip 
žiūrint Europa galėjo pasi
džiaugti 30 metų taikos1. 
Dabar atrodo, kad jau atėjo 
laikas telktis audros debe
sims. n
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LITUANISTIKOS INSTITUTAS 
ATLIEKA DIDŽIULĮ DARDA 
LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO SRITYJE

Redaktoriaus dr. Jo
no Puzino žodis, pasa
kytas Pedagoginio Li
tuanistikos Incstituto 
absolventams, Įteikiant 
diplomus.

Tautinės gyvybės išlaiky
mas yra pagrindinis uždavi
nys tiek rusų okupuotoje 
Lietuvoje gyvenančių, tiek 
ir laisvajame pasaulyje iš
sisklaidžiusių lietuvių. Ne
turime paveikių priemonių 
tos gyvybės palaikymui pa
čiame tautos kamiene Lie
tuvoje. Tačiau, kad ir Lie
tuva rusinama bei lietuviš
koji dvasia slopinama, kiek 
turime žinių, Lietuvoje tau
tinis atsparumas nėra pa
laužtas, neapykanta paver
gėjams rusams prasiveržia 
ne tik vyresniojoje kartoje, 
bet ypačiai jaunimo tarpe. 
Tas lietuvių tautos bran
duolys, kad ir smarkiai vei
kiamas svetimos dvasios, 
sudarys būsimos laisvos 
Lietuvos pagrindą, žymiai 
didesnė nutautimo grėsmė 
supa laisvajame pasaulyje 
atsidūrusius lietuvius. Gy
venant išsisklaidžius sveti
moje aplinkoje, žmonėms 
noroms ne norom® tenka 
taikytis prie naujų gyveni
mo aplinkybių, apsiprasti 
su naujais to krašto papro
čiais, ilgainiui net juos pa
sisavinti, tenka susidurti su 
kitokia žmonių galvosena, 
dažnai vartoti to krašto kal
bą, net tapti tos valstybės 
piliečiais ir nejučiomis Įsi
traukti Į krašto visuomeni
nį ir net politinį gyvenimą. 
Amerikon ėjimo vyksmo 
ženklų jau gana apstu. Kai 
kada net vyresniosios kar
tos žmonės, nepriklausomos 
Lietuvos augintiniai, ameri
kinius reikalus ima pirmon 
eilėn, o lietuviškieji rūpes
čiai atsiduria antroje eilė
je.

Jaunimas dar labiau vei
kiamas svetimos įtakos. Jį 
veikia mokykla, kasdieninė 
aplinka, iš dalies net pati 
šeima, kurioje lietuviškieji 
rūpesčiai tolydžio vis dau
giau blunka, čia mums jau 
nepadės pamokslininkavi- 
mas, nes dažnai pamokslai 
sakomi tiems, kurie jų jau 

nebeklauso. O pamokslinin- 
kauti tiems, kurie dar jaus
dami tautinę pareigą at
vyksta į minėjimus, šventes 
bei įvairius renginius, yra 
netikslu. Yra būtinas reika
las visiems rimtai susirū- 

1 pinti besireiškiančia nutau
tėjimo grėsme, reikia steng
tis palaikyti gyvą lietuvy
bės dvasią šeimose, o visuo
menėje dėl asmeninių ambi
cijų nesiskaldyti. bet jung
tis į bendrą ir koordinuotą 
darbą.

Kodėl gi mums reikia taip 
rūpintis tautinės gyvybės 
išlaikymu? Jei mūsų tauta 
būtų didelė, keliasdešimties 
tūkstančių žmonių, nuvyrė- 
jimas nebūtų toks nuosto
lingas. Tačiau mažai lietu
vių tautai, ypačiai II-jo pa
saulinio karo metu ir po to 
n e ž m o niškai nukentėjus, 
mums yra brangus kiekvie
nas jos narys. Mes neturi
me žmonių eksportui, kaip 
airiai, italai ar kiti, štai 
kodėl mums reikia glaustis 

draugėn, derinti savo viso
keriopą darbą tiek kultūri
nėje, tiek ir politinėje plot
mėje. Būtina ugdyti savy
bėje didesnį tautinį atspa
rumą. Kol patys liksime są
moningi lietuviai, kol suge
bėsime išlaikyti lietuvišką 
jaunąją kartą, tol galėsime 
būti naudingi Lietuvai ir 
jos laisvės bylai. Uždavinys 
nelengvas, bet lietuvybės 
išlaikymo raktas yra mūsų 
pačių rankose. Teisingai sa
ko mūsų filosofas dr. Juo
zas Girnius: „...Ne mes 
buvome kalti dėl laisvės ne
tekimo. Bet mes būsime 
kalti dėl mūsų nutautėjimo. 
Kai laisvę atėmė svetimi, 
tai nutautėjimas galės atei
ti tik iš mūsų (”Lietuva”, 
2, 1952, p. 113).

Netenka nė aiškinti li
tuanistinio švietimo svar
bos. Juk tik stiprioje lietu
viškoje dvasioje išugdytas 
jaunimas yra tikras tauti
nės gyvybės laidas. Kiek 
mes sugebėsime tą proble
mą išspręsti, tiek ateityje 
pajėgsime įgyvendinti mū
sų visokeriopus darbus sa
vo Tėvų žemės laisvei ir 
bendrajam lietuvių kultū
ros ūgiui. Kad lietuviškoji 

dvasia būtų stipri ateities 
kartose, reikalinga neatlai- 
džių pastangų. Tuo turi rū
pintis ne tik tai šeima, baž
nyčia, lietuviškosios orga
nizacijos, lituanistinės mo
kyklos, bet ir tautiškai są
moninga priaugančioji kar
ta — visų mūsų busimųjų 
darbų tęsėja.

Lietuvių Bendruomenės 
švietimo vadovai turi kreip
ti ypatingą dėmesį į litua
nistines mokyklas ir jų 
aukšto lygio išlaikymą. Ta
tai rūpi ir Pedagoginiam 
Lituanis tikos Institutui, 
kad aukštesniosios lituanis
tinės mokyklos, iš kurių jis 
susilaukia savo klausytojų, 
būtų stiprios ir gerai pa
ruoštų savo auklėtinius toli
mesnėms studijoms institu
te. O Pedagoginio Lituanis
tikos Instituto uždavinys 
yra paruošti gerų jaunų 
mokytojų tiek pradinėms, 
tiek ir aukštesniosioms li
tuanistinėms mokykloms. 
Institutas, remiamas ne tik 
tėvų, bet ir visuomenės, ti
kisi patenkinti visų mūsų 
lūkesčius.

Ar Pedagoginis Lituanis
tikos Institutas pateisino 
savo egzistavimą? Ar jo ob- 
solventai pakankamai įsi
jungė į mokamąjį ir, aps
kritai, į lietuviškąjį darbą? 
žvilgterėję į instituto atlik
tus darbus, į tuos klausimus 
galime atsakyti teigiamai. 
Per visą instituto veikimo 
laikotarpį buvo įsiregistra
vę 345 kandidatai. Dalis jų 
nubyrėjo, kiti baigė dalinį 
kursą, bet 80 įsigijo diplo
mus ar pažymėjimus. Nuo 
1968 m. gruodžio 18 d. iki 
šiandien trijų metų kursą 
baigė 41 studentas ir dvie
jų metų kursą — 39 stu
dentai. šiuo metu yra 40 
studentų. Tai nedideli skai
čiai, bet reikšmingi, nes 
daugumas Pedagoginio In
stituto absolventų ir auklė
tinių yra vienaip ar kitaip 
įsijungę į lietuviškąjį dar
bą. Vieni dirba (ar dirbo) 
lituanistinėse mokyklose, 
kiti gyvai reiškėsi spaudo
je, lietuviškose organizaci
jose ir kitur.

Pirmiausia, štai, nepilnas 
sąrašas dirbančių ar dirbu
sių lituanistinėse mokyklo
se. Pačiame Pedagoginia
me Lituanistikos Institute 
dirba Ramutė Drūtytė, Ni
jolė Jankutė - Užubalienė, 
Rima Janulevičiūtė, Vilija 
Kerelytė, Vytautas Naru
tis.

Chicagos Aukštesniojoje 
Lituanist i k o s mokykloje 
dirbo ar dabar tebedirba: 
Gintaras Aukštuolis, Danu
tė Bruškytė, Giedrė čepai- 
tytė, Rimas Černius, Linas 
Rimkus, Dovas šaulys, Au
gusta šaulytė;

Dariaus ir Girėno litua
nistinėje mokykloje: Lore
ta Andrijauskaitė, Vilija 
Bilaišytė, Giedrė čepaitytė, 
Daina Naruty tė, Loreta 
Stončiūtė, Vilija Vakarė.

Donelaičio lituanistinėje 
mokykloje: Birutė Bindo- 
kienė, Sofija Jelionienė, 
Aušra Laurušonytė, Vita

Pedagoginio Lituanistikos Instituto
penktoji laida

Diplomų įteikimas
Pedagoginio Lituanisti

kos Instituto absolventų 
vakaras įvyko š. m. sausio 
14 d. Jaunimo Centro di
džiojoje salėje.

Nuskambėjus piano gar
sams — Lietuviais esame 
mes gimę ... — vėliavoms 
ir Instituto vadovybei už
ėmus skirtas vietas, rek
torius prof. dr. Jonas Puzi-

Musonytė, Asta Ramanaus
kaitė, Viktoras Rimas, I. 
šeredienė, Mirga šerepkai- 
tė-Valaitienė, Albertas Va
lavičius, Gražina Valavičiū
tė.

Lemonto lituanisti nėję 
mokykloje: Rasa Ardytė, 
Ofelija Barškėtytė, Juozas 
Ivanauskas, Agnė Katiliš- 
kytė, Ramunė Kubiliūtė, 
Rasa šoliūnaitė.

Už Chicagos ribų dau
giausia dirba neakivaizdinio 
sk. auklėtiniai.

Bostono lituanistinėje mo
kykloje: Kristina Giedri- 
maitė-Alšėnienė, Dana Lu- 
kavičiūtė, Dalia Pajerskai- 
tė, Rūta Ona šiūlytė.

Australijoje: Altonos li
tuanistinėje mokykloje — 
Danguolė Juškaitė-Jokūbai- 
tienė, Adelaidėje — Algis 
Dunda, Rasa Kubiliūtė ve
da chorą ir dėsto lituanisti
nėje mokykloje.

Iš Pedagoginio Lituanis
tikos Instituto auklėtinių 
yra rašytojų, spaudos ir ra
dijo informacijos darbinin
kų. štai jie: Pranys Alšė- 
nas „Martyno Jankaus” 
monografijos autorius, Ofe
lija Barškėtytė (redaguoja 
”Akad e m i n e s Prožvais- 
tes”), Živilė Bilaišytė (iš
leido poezijos rinkinį), My
kolas Dranga, Eglė Juod
valkytė (išleidusi poezijos 
rinkinį, dirba radijuje), 
Petras Kisielius, Ramunė 
Kubiliūtė, Mirga Pakalniš
kytė - Girniuvienė (poetė), 
Emilija Pakštaitė-Sakadols- 
kienė (muzikė), redagavo 
„Akademines Prošvaistes”, 
Audrius Regis (dirba „Mar
gutyje”), Romas Sakadols- 
kis (dirba „Amerikos Bal
se”, „Margutyje”, reiškiasi 
spaudoje), Lidija šimkutė- 
Pocienė, Rūta šiūlytė, Vili
ja Vakarė ir kt.

Daugelis aktyviai veikia 
įvairiose jaunimo organiza
cijose ir jų leidžiamuose lei
diniuose. Ofelija Barškėty
tė yra ALTos Tarybos narė.

Taigi, kaip matome, Pe
dagoginis Lituanistikos In
stitutas, bedirbdamas ty
liai, be pigaus reklamavimo
si, yra atlikęs didžiulį darbą 
lietuvybės išlaikymo srity
je. Džiaugiamės, kad gražus 
būrys Instituto auklėtinių 
yra įsijungęs į lietuviškąjį 
darbą. Jūsų nuoširdus įsi
jungimas teikia daug 
džiaugsmo ir vilties vyres
niajai kartai.

A. JUODVALKIS 

nas atidarė iškilmingąjį po
sėdį.

Lektorių tarybos sekreto
rei Stasei Petersonienei iš- 
kviečiant absolventus, rek
torius dr. J. Puzinas, talki
namas akivaizdinio sky
riaus direktoriaus Alek
sandro Dundulio ir neaki
vaizdinio — Igno Serapino, 
įteikė pažymėjimus-diplo- 
mus.

Dviejų metų kursą išėjo 
ir pradinės mokyklos moky- 
jo cenzą įsigijo: Dalia Bilai
šytė, Dana Brazdžiūnaitė, 
Marija Andrijonaitė Rita 
Likanderytė, Marius Naris, 
Dalia Vindašiūtė ir Andrius 
Valavičius.

Visą (3 metų) programą 
išėjo, parašė diplominius 
darbus ir įsigijo aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos 
mokytojo cenzą bei baka
lauro laipsnį: Vytenis Senu- 
ta (neakivaizdiniu būdu), 
Ramūnė Kubiliūtė, Vilija 
Vakarytė ir Loreta Andri
jauskaitė.

Visi absolventai apdova
noti lietuviškomis knygo
mis: „Sparnuoti lietuviai”
— a. a. E. Izokaitienės pa
likimas, „Tryliktoji laida”
— dovana skautų vyčių „Ša
rūno” būrelio, „Liepkalnio 
sodyba” — Lietuvių agro
nomų sąjungos.

Lietuvių Moterų Federa
cijos Chicagos klubo skir
tas premijas gavo geriau
siai baigę absolventai: Vy
tenis Senuta — $150, Ra
munė Kubiliūtė $100 ir Vi
lija Vakarytė — $50.

Apie Pedagoninio Litua
nistikos Instituto veiklą iš
samų pranešimą padarė 
rektorius dr. J. Puzinas. (Jo 
kalba spausdinama atski
rai).

Sveikinimai
Sveikinimo žodį tarė gen. 

konsule Juzė Daužvardienė, 
o vysk. V. Brizgio (negalė
jusio dalyvauti) sveikinimą 
perdavė pats rektorius dr. 
J. Puzinas. Mecenatų vardu 
sveikino: Lietuvių Fondo 
atstovas K. Girvilas, Tauti
nio Akademinio Sambūrio 
vardu, pirm. A. Kalvaitis, 
Lietuvių Moterų Federaci
jos Chicagos klubo — pirm.
M. Marcinkienė, LB Vidurio 
Vakarų Apygardos vardu
— absolventė A. Katiliš- 
kytė.

Absolvento Vytenio Se- 
nutos (gyvenančio Bosto
ne) padėkos laišką perskai
tė St. Petersonienė ir gautą 
tautinę juostą su įrašu: 
„Kur bėga Šešupė, kur 
Nemunas teka, ten mūsų 
tėvynė brangi Lietuva” — 
įteikė neakivaizdinio sky
riaus direktoriui Ig. Serapi
nui. Visi sveikintojai džiau
gėsi didėjančiu lituanistų 
skaičiumi ir linkėjo nepasi
mesti gyvenamoje aplinko
je, bet glaustis prie lietuviš- 

(Nukelta į 11 psl.)
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Diplomatijos paraštėje (39) Vaclovas Sidzikauskas

Patarimas Neurathui
Užsimezgus asmeniniams 

draugingiems santykiams, 
vyria usybės, parlamento 
nariai ar kuris iš didikų 
pasikviesdavo diplomatą Į 
savo dvarą kurapkų me
džioklei. Tok| pakvietimą 
aš gaudavau iš Vidaus rei
kalų ministerio Sir John 
Gilmoure, kuris turėjo savo 
dvarą Škotijoj. Tai buvo lai
bai maloni, bet drauge ir 
brangi pramoga. Reikėjo ne 
tik turėti medžioklei tinka
mą aprangą ir Įrankius, bet 
taip pat nusivežti savo le- 
kajų, kuris paruoštų rūbus 
kiekvienam dienos metui ir 
šiaip jau patarnautų. Išva
žiuojant reikėdavo palikti 
riebius arbatpinigius.

Į savo gyvenvietes, ato
kiai nuo Londono, pasi
kviesdavo ir Foreign Offiso 
pareigūnai, su kuriais turė
ta daugiausia reikalų. Mu
du su žmona kviesdavo 
šiaurinės Europos Departa
mento viršininkas Seymour, 
kurio žinioje buvo Baltijos 
valstybės.

Londone akredituoti dip
lomatai kasmet buvo kvie
čiami j Lord Mayor banke
tą garsioje Gųildhall. Ten 
dalyvaudavo ir j Lord Ma
yor kalbą atsakydavo Vali- 
jos princas, sosto įpėdinis. 
Būdavome sodinami drau
ge su žmonomis, aplinkui 
paleidžiamas ”love cup” — 
meilės taurė, iš kurios ge
riant kaimynai iš dešinės ir 
iš kairės stovi, tęsiant vi
duramžių paprotį geriantįjį 
apsaugoti nuo eventualaus 
nužudymo.

Su Londono Lord Mayor 
pas mane užsimezgė netikė
tai artimi santykiai. Jis 
dažnai mus kviesdavo į savo 
priėmimus Mansion House, 
siūlydavo visokeriopą pa
slaugą, kuria aš pasinaudo
jau, kai Londone lankyda
vosi Lietuvos vyriausybės 
nariai ar kiti žymūs asme
nys.

Šekspyro gimtadienį dip
lomatinių misijų šefai kas
met būdavome kviečiami į 
Strattford-upon-Avon, kur 
rašytojas buvo gimęs. Savo 
lėktuvu atskrisdavo ir sosto 
įpėdinis. Valstybių raidyno 
tvarka aikštėje buvo išri
kiuoti aukšti siebai su su
vyniotomis tų valstybių vė
liavomis. Kiekvienas turė
davom atsistoti prie savo 
vėliavos stiebo, ir, padavus 
ženklą, patraukti virvę. 
Staiga suplevėsuodavo visų 
valstybių vėliavos, jų tarpe 
ir Lietuvos. Po to Stratt- 
fordo miesto rotušėje daly
vaudavome iškilminguose 
pietuose, kurių metu mus 
pasveikindavo miesto bur
mistras, tardamas atitinka
mą žodį, ir į jo prakalbą 
atsakydavo sosto įpėdinis. 
Iškilmėse dalyvaudavo ir 
žymiausieji anglų rašytojai, 
tad buvo gera proga su jais 
susitikti. Vieną kartą, per 

iškilmingus pietus, mano 
kaimynas iš dešinės buvo 
žinomas anglų rašytojas 
John Galsworthy, 1932 me
tais gavęs Nobelio literatū
ros premiją. Po pietų būda
vome kviečiami į Šekspyro 
atminčiai pastatytą teatrą, 
kuriame būdavo vaidinamas 
vienas jo veikalų.

Londone greitai suėjome 
į draugiškas santykius su 
neseniai iš Romos atkeltu 
Vokietijos ambasadorium 
Baronu von Neurath ir ją 
žmona. Pirmąją progą su
darė man įteikimas Vokie
tijos kanclerio Bruenningo 
atsiųstos dovanos, kuris 
įvyko Vokietijos ambasado
je. Netrukus po to buvome 
pakviesti į ambasadą pie
tums, drauge su Sir Robert 
Vansittart, nuolatiniu Ang
lijos užsienių reikalų vice- 
ministeriu, sir Austen 
Chamberlainu, buv. užs. 
reik, ministerių, mano pa
žįstamu iš Ženevos, ir jo 
broliu Neville Chamberlai
nu, finansų ministerių. Pie
tūs sutapo su Hitlerio pa
ėmimu valdžios Berlyne. Po 
pietų, kai ponios pasitrau
kė į kitą salioną, geras pa
protys, baronas Neurathas, 
atskleidė mums, kad prieš 
keletą valandų jis gavęs te- 
tegramą iš Fuehrerio, kuria 
jis buvo kviečiamas užimti 
Vokietijos užsienių reikalų 
ministerio postą, ir klausė 
mūsų patarimo. Buvau jau
niausias, tad turėjau, pasi
sakyti pirmasis. Mano sam
protavimai buvo tokie: Hit
lerio vyriausybė pasaulio 
politinių sluoksnių bus su
tikta su tam tikru nepasiti
kėjimu. Ambasado r i a u s 
Neuratho asmuo, jo didelė 
diplomatinė patirtis, žino
mas politinis nuosaikumas, 
žymia dalimi atsvers tą ne
pasitikėjimą ir abejones, 
skatins pasitikėjimą nauja 
Vokietijos vyriausybe, žy
mia dalimi atsvers pasauli
nių politinių sluoksnių abe
jones ir bus naudingas ne 
tik Vokietijai, bet ir visai 
Europos valstybių bendruo
menei ir ras gero atgarsio 
Tautų Sąjungoje. Nuste
bau, kai mano samprotavi
mams pritarė ir sir Robert 
Vansittart, turėjęs didelį 
autoritetą Europos valsty

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

bių diplomatiniuose sluoks
niuose ir abu Chamberlai- 
nai. Kitą dieną baronas von 
Neurath išvyko į Berlyną 
ir Hitlerio pristatymu pre
zidentas von Hindenburgas 
paskyrė jį užsienio reikalų 
ministerių. Vokietijos am
basadoriams Londone pasi
keitus — iš Paryžiaus buvo 
atkeltas von Hoesch, kurį 
vėliau pakeitė von Ribben- 
tropas — ir Klaipėdos bylos 
Hagos Tribunole poveiky
je mano santykiai su Vokie
tijos ambasada Londone ge
rokai atvėso.

Gerus, sakyčiau net šil
tus, santykius, turėjau ir 
su kitais Londone akredi
tuotais diplomatais, jų tar
pe ir su Sovietų Rusijos 
ambasadorium Ivan Mais- 
kiu. Tačiau ypatingai drau
giški buvo mūsų santykiai 
su baltiškaisiais kaimynais 
— Latvijos ministerių Kar- 
lis Zarinšu ir Estijos minis- 
teriu Augustu Torma, kurį 
pažinojau dar iš tų laikų, 
kai jis buvo Estijos karo 
atstovu Kaune. Deja, jų jau 
nebėra gyvųjų tarpe.

(Bus daugiau)

Uždara duris...
(Atkelta iš 1 psl.)

taktai, atsilankymas disi
dentų spaudos konferenci
jose. Tarp JAV ambasados' 
Maskvoj ir tarp tų SSSR vi
suomenės sluoksnių, kurie 
taip suinteresuoti patraukti 
į savo veiklą ”amerikonų” 
dėmesį, pastatoma savotiš
ka „Berlyno gėdos siena”.

Tenka galvoti, kad per 
tuos ankstyvesnius kontak
tus būta daug provokacijų, 
šnipų infiltravimo, kontūzi
ju. Bet per tuos pat gana 
intensyvius kontaktus turė
ta ir daug pažintinės me
džiagos, padedančios JAV 
žinių tarnybai sudaryti rea
lų vaizdą: kas yra tas SSSR 
disidentizmas, ko jis siekia, 
kas jo darbuotojai?

Tenka spėti, kad visos tos 
informacijos galimybės da
bar paaukotos „šventos” 
ramybės labui. JAV ir 
SSSR santykių raidoje iš 
naujo kyla dr. Kissingerio 
slaptos ir JAV-ėms taiu ža
lingos diplomatijos šešėlis. 
Tai vadinamos pakantos po

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANŪSAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos Žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

litika. Tai tariamas respek- 
tas pragaištingai Helsinkio 
baigiamojo akto dvasiai: 
nesikišimas į kitos valsty
bės vidaus politikos rikia
vimą.

Juk dar visi . atsimena 
nuotraukas, rodančias, kaip 
sovietiniai m i 1 i c i ninkai, 
kaip maitvanagiai puldavo 
sovietinį pilietį prie JAV 
ambasados durų, jeigu toks 
ketino prasibrauti į amba
sadą. Dabar niekas neke
tins į ambasadą įžengti. Su 
tokiu niekas ten nekalbės, 
nes pokalbiui, nuo kurio ne
retai pareina asmens gyvy
bės klausimas, nebus amba
sadoriaus leidimo.

Nauja Washingtono poli
tika varžant JAV ambasa
dos pareigūnų ir SSSR pi- 
liečių-disidentų kontaktus 
galima traktuoti kaipo Wa- 
shingtono nuolaidą Mask
vai. Padėtis itin specifinė, 

TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bęt 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Mažeika 8/Evans
y Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.
CHICAGO, ILL.

? Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

įį Tel. 737-8600
b? Tel. 737-8601

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
734% — 6 metų su $1,000, minimum. 
71/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 % % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6 */2 % — 1 metu su $1,000, minimum.

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

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

gaint 
2&nttiony
gavings

1447 So. 49th Court • C»cero, Illinois 60650 
Phone (312) 656-6330 ,

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Ctoead Wei.

Juokas Gribauskas, vedėjas

nes jai nėra atatikmens 
Washingtone. Washingtone 
niekas nesiveržia, skusda
masis politiniais persekioji
mais į SSSR atstovybę! 
Grynai humanistinė gaida 
skirta tik Maskvoje esan
čioms sąlygoms.

JAV ambasadoje Mask
voje dirba apie 150 pareigū
nų. Iki šiol jie galėjo savo 
nuožiūra susitikti su sovie
tiniais piliečiais, neskirsty
dami jų, kas disidentas, kas 
bolševikas? Nuo dabar tie 
kontaktai pastatyti po kon
trole. Todėl tie susitikimai 
netenka savo natūralaus 
spontaniškumo, tampa ofi
cialiais susitikimais: žino
mi asmenų vardai, susitiki
mo vieta, pokalbio tema. To
kių kontaktų, aišku, vengs 
patys disidentai. Tokiais 
kontaktais galės naudotis ir 
juos piktnaudoti tik režimo 
agentai.
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VYTAUTO SMETONOS
DIDINGAS KONCERTAS

30,000 dolerių Baltų Studijoms

Kai prieš trejetą metų 
pamačiau Vytautą Smeto
ną, pagalvojau, kad tikriau
siai tai sportininkas. Pasi
rodo neapsirikau, nes tai 
vienas iš geriausių Cleve
lando tenisistų. Stebėdamas 
jj teniso aikštėje gėrėjausi 
jo tiksliais smūgiais, jo ne
paprastu judrumu, užtar
nautais laimėjimais.

Bet kada jis išeina j vie
nos iš geriausių Clevelando 
koncertinių salių sceną ir 
šiek tiek suvaržyta šypsena 
lenkiasi publikai, jj pasiti
kusiai gausiais aplodismen
tais, po to sėda prie forte- 
piono ir priverčia publiką 
dėmesingai klausyti jo įdo
maus skambinimo, darosi 
aišku, kad tai yra užtekanti 
žvaigždė muzikaliniame pa
saulyje.

Toks jausmas buvo ap
ėmęs mane, kai aš pirmą 
kartą išgirdau Vytautą 
Smetoną skambinant, nors 
tada jo nepaprastas talen
tas dar neryškėjo visom 
spalvom. Dar reikėjo šlifa
vimo, jaunatviški prasiver
žimai turėjo pasikeistį Į gi
lesni muzikalinį supratimą, 
žodžiu dar reikėjo daug

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Pirmoji grupė šiais metais išvyksta 

KOVO 23 D.
Iš BOSTONO IR NEW YORKO KAINA TIK 

$741-00
įskaitant maistą, ekskursijas į Kauną ir Trakus.

Užsiregistruoti galima iki vasario mėn. 9 d.
SEKANČIOS VIENSAVAITINĖS —

Maskva-Vilnius-Leningradas
Balandžio 25 
balandžio 29 
gegužės 4

DVISAVAITINĖS —
Mask va-Vilnius-Leningradas-Bri ūselis

gegužės 28
birželio 11
liepos 2

gruodžio 22
Visos grupės skris su nuolatiniais lėktuvų skridi
mais — NE CHARTERS, aplankys Kauną ir Tra

kus, bus lydimos vadovų.
Prie grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ 

su papildomu mokesčiu.
PIGIAUSIOS GRUPINĖS KAINOS, galiojančios 

išvykimo laiku, bus paskelbtos vėliau.
Dėl smulkesnių žinių ir registracijos 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.

PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.

BORIS HALIP 
Cleveland Civic Orkestro 

dirigentas

dirbti devyniolikmečiui pia
nistui.

Paskutinių trijų metų bė
gyje aš nepraleidau nei vie
no Vytauto Smetonos kon
certo. Man, kaip muzikui jo 
skambinimai visuomet su
teikdavo milžinišką estetinį 
pasitenkinimą.

Artimoje ateityje aš pla
nuoju jį pakviesti solistu į 
vieną iš mano diriguojamų 
simfoninių koncertų.

Paskutinis Vytauto Sme
tonos koncertas mane įti
kino, kad Clevelando simfo
ninių koncertų publika 
(nors Vytautas anksčiau 
jau yra skambinęs su sim
foniniu orkestru) teisingai 
įvertins paskutinį laisvos 
Lietuvos prezidento vaikai
čio skambinimą.

Šiuo metu Clevelande įsi
steigė naujas Allan D. 
Forbes vardo fondas turįs 
tikslą padėti naujiems var
dams pasireikšti Clevelando 
scenoje. Aišku, kad šios or
ganizacijos artistiški reika
lavimai yra labai dideli —

gegužės 9 (užpildyta)
rugsėjo 17
rugsėjo 22 

liepos 16 
rugpiūčio 6 
rugsėjo 3 

taigi būti jos išrinktam jau 
yra didelis pasisekimas.

Pirmajam savo koncertui 
Allan D. Forbes fondas pa
sirinko Vytautą Smetoną. 
Koncertas įvyko Cleveland 
Music School Settlement sa
lėje.

Plataus mąsto, skoningai 
parinkta programa apėmė 
Haydno, Liszto, Skriabino, 
Rachmaninovo ir Chopino 
kūrinius. Tokia programa 
reikalauja iš artisto kūrybi
nio ir interpretacinio įvairu
mo.

Reikia pasakyti, kad Vy
tautas Smetona tas ypaty
bes turi ir visa programą 
atliko brilijantiškai, Hayd
no sonatas krištolinis tyru
mas ir klasikinio stiliaus 
aiškumas. Maištinga, demo
niškai gaivalinga Liszto so
nata jau pirmoje dalyje pa
gavo klausytojus ir iššaukė 
audringus aplodismentus.

Antroje dalyje kiekvie
nas kūrinys iškėlė naujas 
geras, to nepaprastai ap
dovanoto pianisto, ypaty
bes.

Išimtinai sunkus, pianis- 
tiškai ir muzikaliai Skria
bino kūrinys ”Vers la f lam
ine” (Į liepsną). Kartais 
net iššaukė vaizdingą aso
ciaciją tikros, viską api
mančios liepsnos...

Trys, labai skirtingi 
Rachmaninovo etiudai buvo 
atlikti giliu įsijautimu

Koncerto pabaigoje Vy
tautas Smetona skambino 
Chopino veikalus: Tarante
lą, F-moll Nocturną ir B- 
moll Scherzo. Tai buvo ste
buklingas finalas koncerto, 
kuriame kiekvienas sekan
tis kūrinys buvo atliktas 
”dar geriau”, nors ir anks
tyvesnieji kūriniai buvo pa
sigėrėtini.

Tai atsitinka tiktai kon
certuose didelių meisterių.

Publika pakartotinai šau
kė Vytautui ”bis”. Pianis
tas dar paskambino Debus- 
sy — serenadą lėlei, Chopi
no Mazurką ir etiudą.

Klausytojai sukėlė jam 
milžiniškas (bet tikrai už
tarnautas) ovacijas.

PASKIRTA 1,000 DOL. 
PREMIJA Už POEZIJĄ
Lietuvių rašytojų drau

gijos Lietuvos nepriklauso
mybės 60-čiui paminėti 
1,000 dol. premija už poezi
ją, kurios mecenatas yra 
Klemensas Galiūnas, visais 
vertinimo komisijos balsais 
paskirta Bernardui Braz
džioniui. Vertinimo komisi
ją sudarė: Leonardas And- 
riekus, pirm., Leonardas 
Žitkevičius, sekr. ir nariai 
— Nelė Mazalaitė-Gabienė, 
Henrikas Kačinskas ir Ste-

JAV valdžios agentūra 
National Endowment for 
the Humanities (NEH) per 
savo tyrimų šaltinių skyrių 
pireš porą mėnesių patvirti
no $30,000 stipendiją studi
jai apie šaltinius balųt mok
slinių tyrimų srityje. Apie 
$18,000 skyrė pati NEH, o 
likusią sumą pridėjo Wis- 
consino universitetas, kuris 
administruos šį projektą.

Šios studijos direktoriumi 
yra Wisconsino universite
to profesorius Valters Nol- 
lendorfs, kuris šiuo metu 
taip pat eina Baltų studijų 
Draugijos (AABS) pirmi
ninko pareigas. Prof. Vy
tautas S. Vardys (Univ. of 
Oklahoma) kartu su prof. 
Ilse Lehiste (Ohio Statė 
Univ.) yra šios studijos vi- 
cedirektoriai. Numatyta su
telkti korespondentinę spe
cialistų tarybą. Ją sudarys 
parinkti estų, latvių ir lie
tuvių specialistai iš įvairių 
humanitarinių mokslų sri
čių.

Tyrimų šaltinius, kuriuos 
šios studijos darbuotojai 
registruos, sudaro visa bal
tų kraštus liečianti studiji
nė medžiaga, padedanti šios 
srities tyrinėtojams jų 
mokslo darbuose. Tai būtų 
specialūs reti leidiniai, do
kumentu rinkiniai, statisti
nė medžiaga, bibliografijos, 
ąn c i k lopedijos, žodvnni, 
skaičiavimo mašinomis pri
einami šaltiniai. Visa toii 
medžiaga bus suregistruota 
ir suklasifikuota. Taip nat 
bus pažymėta, kurie šalti
niai yra prieinamiausi, ku
riuos reikia išversti į pa
grindines vakarų
Bus ieškoma ir rankrašti
nės medžiagos, kuri padės 
nuspręsti geriausius būdus 
naujiems tyrimų šaltiniams 
kaupti ir tam darbui ieško
ti valdiškos finansinės pa
ramos.

Studijos metu bus ap
klausinėjama apie 800 baltų 
srities mokslininkų dviem 
atskirom anketom.

Studijos direktorius Nol- 
lendorfs pabrėžia, kad šis 
šaltinių surašymas turi du 
pagrindinius tikslus. Pirma, 
padėti baltų studijų moksli
ninkams atverti tyrimų šal
tinių prieinamumą, kas tu-

pas Zobarskas. Komisijos 
posėdis įvyko 1978 sausio 
14 Kultūros židiny j, Brook- 
lyne, N. Y.

Komisija vadovavosi kon
kurso sąlygomis, kurių pir
masis punktas yra toks: 
Premiją gali gauti tik gy
vas ir laisvajame pasaulyje 
gyvenąs poetas, kuris savo 
iškilia poetine kūryba la
biausiai gaivino, įkvėpė ir 
stiprino lietuvių tautą vie
nu ar kitu metu nuo 1918 
iki 1978 metų. 

retų paspartinti šios srities 
mokslinį darbą vakarų 
kraštuose. Antrasis tiks
las yra padėti NEH agentū
rai' nuspręsti kurie, šaltinių 
kaupimo projektai yra la
biausiai remtini. Nollen- 
dorfs mano, kad ši studija 
padės baltų mokslininkams 
geriau formuluoti savo tyri
mų programas ir padės sėk
mingiau rungtis dėl tyrimų 
paramos valdiškose agentū
rose.

Prašyd amas paramos 
šiais studijai, Nollendorfs 
pabrėžė aiškų baltų studijų 
augimą per paskutinį de
šimtmetį Amerikoje ir ki
tuose vakarų kraštuose. 
Nors beveik nėra institutų 
ir specifinių programų šiai 
mokslo sričiai puoselėti, 
baltų studijų mokslininkai 
yra išvystę stebėtiną akty
vumą. Daugelis konferenci
jų ir čia ir užsienyje, visa 
eilė brandžių mokslo darbų 
ir leidinių rodo gyvą dėmesį 
šiai sričiai. Nollendorfs ti
kisi, kad ši studija paska
tins dar didesnį mokslinį 
aktyvumą baltų temomis.

Norėdami sulaukti kuo 
platesnės talkos šiame stu
dijiniame darbe, direktoriai 
kreipiasi ir į baltų moksli
ninkus ir į etnines bendruo
menes, prašydami atsiliepti 
ir tuos, kurie dar nėra tie
sioginiai gavęs studijos ap
klausinėjimo anketų. Visi 
kurie galėtų iš savo patir
ties suteikti žinių apie bet 
kokius baltų studijom nau
dingus šaltinius, prašomi 
rašyti šiuo adresu: RE
SEARCH TOOLS IN BAL-

kalbas. TIC STUDIES, 812 Vart
Hise, 1220 Linden Dr., Uni- 
versity of Wisconsin, Madi- 
son, Wisc. 53706.

MACHINE 
REPAIRMEN

Apply with Journeyman’s card 

or 8 years documentation in 

the trade,

mm
VVHITE MCTORCORPORATION

APPLY EMPLOYMENT OFFICE 

WHITE TRUCKS 
DIVISION OF WITHE MOTOR CORP.

842 East 79 Street 
Cleveland, -Ohio ,44103

An Equal Opportunity Employer M/F
(4-6)

WANTED JOURNEYMAN
or

1ST CLASS SKILLED

HARDINGE CHUCKER
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. Perm- 
anent opportunity for advancement 
in newly revised shop, Ridgewood, 
Queens.

(212) 456-2704
(4-6)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

28-ji SPORTO ŠVENTĖ

Gražioje Tasmanijos sa
los sostinėje Hobarte jau 
dvidešimt aštuntąjį kar
tą susirinko Australijos 
lietuviai sportininkai at
švęsti savo tradicinę sporto 
šventę ir išbandyti savąsias 
sportines jėgas. Laikotar
pis tarp Kalėdų ir Naujų 
Metų yra sportinių lietuviš
kų varžybų laikotarpis ir jo 
kiekvienas Australijos lie
tuvis sportininkas nekant
riai laukia ir jam ruošiasi. 
Sporto šventė Hobarte vyko 
jau antrąjį kartą. -Ir tikrai 
stebėtina ir net pavyzdžiu 
galima būtų rodyti, kad šia
me mieste, gyveną 150 lie
tuvių, iš kurių aktyviam 
lietuviškam gyvenimui pri
klauso tik 30 šeimų, gali su
ruošti tokio masto sporto 
šventes, iš kurių paskutinė
je dalyvavo apie trys šim
tai sportininkų. Visiems 
jauniams ir merginoms bu
vo parūpinta pilnas išlaiky
mas privačiuose namuose, 
kai visi kiti sportininkai ir 
svečiai buvo apgyvendinti 
papigintuose hoteliuose ar 
moteliuose. Be moralinės 
paramos, šventės rengėjai 
hobartiškai gavo ir finansi
nę paramą iš savo valstijos 
vyriausybės, kas parodo 
kaip stiprūs čia yra vieti
niai lietuviai ne tik politi
niame, bet ir australiškai 
visuomeniniame gyvenime.

Iš visų Australijos pa
kraščių sportininkai pradė
jo į Hobartą skristi gruo
džio 26 dieną ir po regis
tracijos jiems buvo paliktas 
laisvas vakaras, ką daugu
mas išnaudojo savo laimės 
pabandymui vieninteliame 
oficialiame Australijos loši
mų cazino, kuris, pastatytas 
ant pat įlankos kranto, duo
da pasakiškai gražų vaizdą. 
Vieniems pavyko, kitiems 
ne, tačiau jau sekantį rytą 
sportininkai su savo vėlia
vomis ir, pasipuošę išeigi
nėmis uniformomis, rinkosi 
šv. Teresės bažnyčioje, kur 
Brisbanės kapelionas kun. 
dr. P. Bačinskas atlaikė iš
kilmingas pamaldas ir pa
sakė sportininkams pritai
kintą gražų pamokslą. Po 
pamaldų, netoli esančiame 
puikiame restorane, pasi
renkant įvairių patiekalų 
valgius, buvo suruošta spor
tininkams pietūs ir po jų, 
oficialus atidarymas gra
žiame krepšinio ir tinklinio 
stadione.

Šventė prasidėjo. Skam
bant lietuviškų maršų gar
sams ir gausiai publikai pri
tariant plojimais, į salę, Ho
barto sportininkų yra įneša
mos vėliavos: Australijos 
lietuvių sporto švenčių, Lie
tuvos ir Australijos, kai jas 
seka Adelaidės „Vyties”, 
Canberros „Vilko”, Geelon- 
go „Vyties”, Melbourno 
„Varpo”, Sydnėjaus „Kovo” 

ir Hoberto „Perkūno” vė
liavos ir paskui jas einą tų 
klubų sportininkai. Vaizdas 
stebėtinai gražus. Jaunam 
hobartiškiui sportini n k u i 
perskaičius šventės priesai
ką, šventė pradedama Aus
tralijos ir Lietuvos him
nais. Pirmąjį sveikinimo 
žodį taria šios šventės ren
gimo komiteto ir Hobarto 
LB Apylinkės pirmininkas 
J. Paškevičius, gražiais žo
džiais pasveikindamas sve
čius ir palinkėdamas vi
siems sportinės laimės. 
Šventės ceremonijų prave- 
dėjas A. Kantvilas pakvie
čia žodį tarti Tasmanijos 
vyriausybės vicepremjerą 
ir vėliau didžiulio Moonah

Hobarte P.
Hobarto šventės

Andrijaitis. 
rengimo pirm.

prie stadijono: Adelaidės atstovas 
ALFAS pirm. A. Laukaitis ir 
J. Paškevičius.

priemiesčio, kuriame vyko 
visos sportinės varžybos, 
varžybos, burmistrą, tarti 
sveikinimo žodžius. Tiek 
vicepremjeras, tiek ir bur
mistras labai šiltais ir gra
žiais žodžiais atsiliepė apie 
jų valstijos lietuvius, duo
dami juos gražiu pavyzdžiu 
ir kitoms tautybėms, šilti 
australų žodžiai lietuviams 
buvo palydėti plojimų aud
ra. Oficialiam šventės ati-

Clevelando Pilėnų ir Neringos tuntų atstovai VI tautinėje stovykloje Australijoje. Prieky 
Daina ir Ričardas Matai, sk. vytis L. Puškorius neša vėliavą ir šalia A. Vanagas.

V. Bacevičiaus nuotr.

Vs V. Bacevičius greičiau parskrido iš Australijos negu jo nuotraukos pasiekė paštu, 
aiškintos stovyklos laboratorijoje sausio 8 d. Nuotraukoje LSS vyriausieji vadovai su VI Tau
tinės stovyklos vadovybe ir Australijos aukštais skautų vadovais. V. Bacevičiaus nuotr.

darymui buvo pakviestas 
Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo Sąjungos pirmi
ninkas A. Laukaitis. Padė
kojęs visų sportininkų var
du australams ir visiems 
Hobarto lietuviams už tokį 

gražų šventės suruošimą, 
jis įteikė vieepremjerui, bur
mistrui ir visam šventės 
rengimo komitetui po Aus
tralijos Lietuvių sporto 
ženkliuką, kuris yra paga
mintas kelionei į Pasaulio 
Sporto žaidynes Toronto, 
tuo pačiu paskelbdamas ir 
oficialų 28-sios Sporto šven
tės atidarymą. Oficialią dalį 
sekė pirmosios sportinės 
žaidynės.

TUNTAI CLEVELAND
CLEvrUND L

5.

1.
3.

1.
3.

šventės laimėtojai
Vyrų krepšinis: 1. Gee- 

longas, 2. Melbourno II, 3. 
Adelaidė, 4. Melbourno I, 
5. Sydnėjus, 6. Hobartas ir 
7. Canberra.

Moterų krepšinis: 1. Mel- 
bournas, 2. Adelaidė, 3. Syd
nėjus, 4. Geelongas ir 
Canberra.

Berniukų krepšinis: 
Adelaidė, 2. Melbournas, 
Hobartas, 4. Geelongas.

Mergaičių krepšinis: 
Melbournas, 2. Adelaidė, 
Hobęrtas.

Vyrų tinklinis: 1. Sydnė
jus, 2. Adelaidė, 3. Geelon
gas. 4. Hobartas.

Moterų tinklinis: 1. Syd
nėjus, 2. Adelaidė.

Tenisas: vyrų — A. Kal
tinis, moterų G. Valuckaitė, 
abu Hobarto. Vyrų dvejetas 
— A. Kaltinis ir A. Andriu- 
konis — Hobartas, moterų 
dvejetas — R. Vaičiulevi- 
čiūtė ir R. Chare — Hobar
tas. Mišrus dvejetas — A. 
Andrikonis ir G. Valuckytė.

Stalo tenisas — vyrų ko
mandiniai — Hobartas, mo
terų — Sydnėjus. Vyru in
dividualiai — A. Andriko
nis, moterų indiv. — O. 
Bone (Adelaidė), vyrų dve
jeto — tėvas ir sūnus And- 
rikoniai, moterų dvejeto N. 
Wallis ir V. Laukaitienė — 
Sydney ir mišraus — A. 
Andrikonis ir O. Bone.

Golfas: — Turnyro lai
mėtojas V. Vičiulis ir ”Han- 
dicap” — V. Binkis — abu 
Sydney.

Šachmatai: Turnyro — I. 
Venclovas ir „žaibo” — J.

Dambrauskas — abu Syd
ney.

Sųuash’as: Vyrų — V. 
Ramonaitis ir moterų — J. 
Verbylaitė — abu Adelaidė.

Gruodžio 31 dieną po vi
sų sužaistų rungtynių įvyko 
dovanų įteikimas ir šventės 
uždarymas. Dovanų dalį 
įteikti, buvo pakviestas mū
sų Lietuvos sporto vetera
nas L. Baltrūnas, kuris ne
senai lankėsi Kanadoje ir 
Amerikoje ir buvo Austra
lijos lietuvių sportininkų 
įgaliotinis tartis dėl važia
vimo į Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynes. Paspaus
damas laimėtojams ranką, 
jis palinkėjo ir geriausios 
sėkmės Toronto žaidynėse. 
Atsisveikinimo žodį tarė ir 
kun. dr. P. Bačinskas. Ofi
cialiai perdavus šventės vė
liavą sekančios sporto šven
tės rengėjams — Sydnėjaus 
„Kovui”, 28-ją Sporto Šven
tę uždarė ALFAS pirminin
kas A. Laukaitis. Šventė bu
vo baigta Lietuvos himnu.

Kiti šventės parengimai
Be visų šventės sportinių 

varžybų, beveik kiekvieną 
vakarą vyko vienoks ar ki
toks parengimas ar pasi
linksminimas. Pirmasis iš 
jų buvo susipažinimo vaka
ras. Dalyvaujant virš 400 
svečių, gražioje lenkų salė
je buvo smagus ir jaukus 
artimesnio susipažinimo va
karas. Sekantį vakarą toje 
pačioje salėje vyko mūsų 
disidento, tuo metu atvyku
sio į Tasmaniją, Tomo 
Venclovos paskaita ir atsa
kinėjimas į klausimus, šia
me vakare dalyvavo eilė žy
miųjų vietos australų poli
tikų, parlamentarų, lietuvių 
ir kitų tautybių atstovų, 
kuriems labai plačiai ir įdo
miai T. Venclova papasako
jo apie politinę padėtį Sov. 
Sąjungoje ir Lietuvoje. 
Kaip ir kituose miestuose, 
taip ir čia, platus aprašy
mas su jo nuotrauka tilpo 
Hobarto dienraštyje „The 
Mercury”.

Kitus vakarus svečiai ir 
sportininkai praleido Vinco 
ir Marytės Vaičiulevičių so
dyboje suruoštoje puikioje 
Iešminėje — B-B-Q ir nak
tinėje iškyloje ant laivo, 
kuris pasitiko tarptautinių 

(Nukelta į 8 psl.)
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VYTAUTO IR STELLOS ABRAIČIU 
IŠLEISTUVĖS

Saulėtoji Florida vis dau
giau pavilioja lietuvių į sa
vo padangę. Tuo negalime 
džiaugtis, juk šiltas klima
tas slopina energiją, nors 
jie ten daugiau laisvo laiko 
turi, bet abejotina, ar lietu
viška veikla nenukentės, ar 
visi floridiečiai pajėgs ją 
taip gerai, gyvai ir karingai' 
išvystyti, kaip čia šaltuose 
kraštuose.

Ir štai sausio 14 dieną iš
leidome ne eilinį New Yor
ko ir New Jersey ilgametį 
gyventoją, gilų pėdsaką 
įminusj lietuviškos veiklos 
pasaulyje — Vytautą ir 
Stellą Abraičius. Vytautas 
atvyko į šį kraštą, jo laimei, 
būdamas JAV pilietis jau 
pirmos bolševikų okupacijos 
metu ir todėl jam teko ypač 
daug pasidarbuoti tarp se
nųjų veikėjų veteranų tau
tinės minties organizacijo
se, kol jos 1949 m. susijun
gė į vieną gausią Amerikos 
Lietuvių Tautinę Sąjungą, 
kurios vienu iš steigėju ir 
iki šių dienų aktyviu veikė
ju eidamas įvairias parei
gas jis buvo. Plačiau čia ne
minėsiu, nes Abraičiai ne 
poilsiui į Floridą keliasi, 
tam turi dar daug laiko 
laukti, bet ramesnėj ir šil
toj atmosferoj pasižadėjo ir 
toliau visuomeninį darbą 

Julius Veblaitis, naujasis skyriaus pirmininkas atidaro Vy
tautui ir Stellai Abraičiams išleistuvių vakarą. Sėdi K. Jankū
nas, LB New Jersey apyg. pirm, ir p. Mamaitienė.

Šišas, Žymantaitė, Mačiulaitis, Abraitienė, Abraitis ir Šišienė.

litai
ALTS Elizabetho skyrius išvykstančiam savo pirmininkui 

įteikia dovaną prisiminimui žiemos.

tęsti nepasitraukdamas iš 
einamų pareigų.

Per eilę metų Vytautas 
ėjo šias organizacines pa
reigas: ALT S-gos valdy
bos pirmininko, kurio vado
vavimo metu išleista Lietu
vos prezidento A. Smetonos 
monografija A. Merkelio 
parašyta; Lietuvos Nepri
klausomybės Fondo pirmi
ninko, BALFo centro valdy
bos vicepirmininko ir vėliau 
iždininko, ALTo centro iždo

Išleistuvių rengimo komitetas su Abraičiais. Iš kairės sėdi: Vytautas ir Stella Abraičiai ir 
Petras ^Mačiulaitis. Stovi: P. Lanys, P. Damijonaitis, J. Veblaitis ir V. Misiūnas.

Išleistuvių tostas. Iš kairės: Jurgis Sirusas, inž. Jonas Jurkūnas, Danguolė Bartkuvienė, Vy
tautas ir Stella Abraičiai, inž. Eugenijus Bartkus,•Emilija Čekienė ir Elena Sirusienė.

Visos nuotraukos L. Tamošaičio.

globėjo ir t.t. Be to, jis ak
tyviai reiškėsi ir amerikie
čių respublikonų veikloje, 
įgijęs daug asmeninių kon
taktų politikų tarpe.

Vytauto Abraičio visuo
meninę veiklą lydi įsitikini
mas, kad ALT S-ga yra to
kia, kurioje gali sutilpti vi
si lietuviai, siekią Sąjungos 
įstatuose nurodytų tikslų ir 
nuoširdžiai už lietuvių tau
tos laisvę. Jo šūkis — tegu 
mus jungia principai, o ne
skiria smulkmenos.

Nuo vyro siekimų neatsi
liko ir jo gyvenimo palydo
vė Stella, taip pat dalyvau
dama tautinėje veikloje, pa- 

skutiniu laiku buvusi ALTS 
valdybos vicepirmininkė.

Jų išleisti buvo atvykę

trys ALTS buvę pirminin
kai : inž. E. Bartkus su žmo
na, inž. J. Jurkūnas dr E. 
Čekienė, gausus būrys drau
gų ir Elizabetho skyriaus 
narių, kuriam keletą metų 
jis vadovavo ir tas parei
gas dabar perdavė J. Veb- 
laičiui.

Vakarui vadovavo Jurgis 
Sirusas ir atsisveikinimo 
žodžius, perpintus humoru 
tarė: J. Veblaitis, E. Bart
kus, J. Jurkūnas, E. čekie
nė, J. Bagdonas, A. Spe
rauskas ir K. Jankūnas. 
Nežiūrint labai blogo oro, 
daug sniego ir ledo ir nuola
tinio radijo įspėjimo be di
delio reikalo niekur iš namų 
nejudėti, bet atsilankė virš 
60 asmenų. Ne be reikalo iš
vykstantieji, tardami atsi
sveikinimo žodį susijaudino, 
palikdami tiek daug nuošir
džių toje padangėje įgytų 
malonių veidų. (eč)

Sėdį iš kairės: Regina Žymantaitė, Stella Abraitienė ir Mil
da Sperauskienė. Stovi LTS pirm. Algis Sperauskas ir vicepirm. 
Vytautas Abraitis.
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Australijoje...
(Atkelta iš 6 psl.) 

jachtų lenktynių laimėto
jų — amerikiečių didžiulę 
jachtą, laimėjusia Sydnev- 
Hobart jachtų lenktynes. 
Vaizdas buvo labai įspūdin
gas, nes visas miestas bu
vo iliuminuotas ir švietė 
kaip dieną, o vakare azarti
niam cazino dominavo ame
rikiečiai.

Šventė buvo baigta gran
dioziniu N. Metų baliumi, 
įvykusiu Hobarto miesto 
puikioje salėje. Nuo pat 
pirmųjų minučių iki pasku- 
tinioisos išvykimo valan
dos, visur matėsi ir jautėsi 
pavyzdinga tvarka ir tikras 
lietuviškas nuoširdumas už 
ką visai tai mažai Hobarto 
lietuvių kolonijai priklauso 
didelis ačiū.

DĖMESIO AMERIKOS 
LIETUVIU SPORTO 

KLUBAMS
Sporto šventės metu Ho- 

barte buvo galutinai išrink
tos Australijos lietuvių 
sporto rinktinės, kurios 
Australijos lietuvių bend
ruomenę reprezentuos Pa
saulio Lietuvių Sporto žai
dynėse Kanadoje. Pasiruo
šimai Australijoje eina pil
nu tmpu ir, tikimės, kad 
mes nuvežime į Torontą 
gražų būrį mūsų sportinin
kų. Su Toronto šventės ruo
šimo komitetu ryšiai ir yra 
labai tamprūs. Tačiau, Aus
tralijos lietuviai sportinin
kai, po savo dalyvavimo 
žaidynėse Toronto, labai no
rėtų pavažinėti po paskiras 
Amerikos lietuvių koloni
jas ir ten sužaisti draugiš
kas rungtynes su vietos lie
tuvių sportinėmis koman
domis, tuo pačiu plačiau 
susipažįstant ir su Ameri
kos lietuviais. Tačiau iki 
šiol mes gavome oficialų pa
kvietimą tik iš Los Angeles 
sporto klubo „Bangos”. 
Australijos lietuvių sporti
ninkų vardu, aš kreipiuosi 
į Amerikos lietuvių sporto 
klubus, jeigu jūs numatote 
mus pakviesti viešnagėn 
pas save, prašau kuo sku
biau apie tai pranešti ŠAL- 
FASS valdybai ir Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynių 
rengėjams Toronto, žinoji
mas ar mes būsime kur nors 
pakviesti ar ne, yra mums 
labai svarbus, nes nuo to 
priklausys mūsų kelionės il
gis ir oficialus atostogų lai
ko gavimas, šiuos dalykus 
mes turime labai skubiai 
sutvarkyti. Tat iki pasima
tymo Kanadoje ir, gal Ame
rikoje.

WANTED AT ONCE 

MACHINE SHOP 
SUPERVISOR

Mušt be exp. with turret and engine 
lathes, should be familiar with N-C 
lathcs, be capable to inspect vvork in 
procesą and do some cutting tool 
sharpening. This is a 2nd shift posi- 
tion. Good vorking conditions & 
fringe benefits. Well established ma- 
nufacturer of Aircraft .Giround Sup- 
port Equipment. Mail resumes or call: 
PAUL FABER.

COLUMBUS JACK CORP. 
1000 S. Front Street 
Columbus, Ohio 43206 

614-443-7492
(48-5)

JANUARY 
SALES AND CLEARANCES

surAUPYSii $3 - ji! akt pirmo: riisies 
HORnERH UEtnilI 1HMII
I- Dviguba (tik rudos)I W Res- $27

Kainuoja naudojimas tik 3 c. per 
naktį jei pažeminate savo termostatą ir 

taupote energiją. Pagamintos iš polyester-acrvlic, 
žalios, auksinės ir mėlynos. 

Saugios, su termostatu šilumos kontrolei. 
Skalbiamos mašina. Su vieno kontrole, 

reg. $31, 24.99. Su dviguba kontrole, 
reg. $35, 31.99. Queen reg. $55, 44.99 

King, reg. $70, 59.99.
Dept. 94-Budget Domestics, visuose skyriuose, 

išskyrus Randall.

MAY CO. BUDGET STORE
PIRKITE MIESTE KETVIRTADIENĮ 10 IKI 6,

Užsakymai priimami 24 valandas kasdien telef. 664-6666. SKYRIUOSE 10 IKI 9:30, SHEFFIELD IKI 9 V. V. 
Iš toliau skambinti nemokamai: 1-800-362-0700. MES DUODAME IR KEIČIAME EAGLE STAMPS.
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JAUNIMAS APIE JAUNIMO DEMONSTRACIJAS

POLITINIU DEMONSTRACIJŲ
TIKSLAS AUDRIUS REGIS

Gyvename demonstracijų 
amžiuje. Visame laisvame 
pasaulyj, o ypatingai Jung
tinėse Amerikos Valstybė
se, įvairios žmonių ir tau
tybių grupės savo nepasi
tenkinimus ar reikalavimus 
išreiškia viešomis, dažnai 
masinėmis, demonstracijo
mis svarbiose vietose. Jau 
ir lietuviai kuris laikas šią, 
viešą formą naudoja iš
reikšti savo protestus prieš 
įvairius mūsų tautą žlug
dančius įvykius, o taip pat 
pareikšti reikalavimus Lie
tuvai laisvės._

Jau trisdešimt septyneri 
metai, kai Lietuvai žiauria 
klasta ir smurtu buvo atim
ta nepriklausomybė, o lietu
vių tautai atimta bet kokia 
teisė į laisvę. Šimtai tūks
tančių lietuvių buvo žiau
riausiu būdu sunaikinti, iš
tremti iš savo krašto. Ke
lios dešimtys tūkstančių 
laimingesniųjų lietuvių iš
sigelbėjo iš pražūties, pasi
traukdami į Vakarus. Jų 
tarpe esame ir mes. Mūsų 
išsigelbėjimas, mus įparei
goja nuolat budėti ir dirbti 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymui ir lietuvio teisių 
į laisvą gyvenimą ir valsty
binio gyvenimo apsisprendi
mo atgavimui. To mes turi
me siekti įvairiais būdais.

1) Išlikdami sąmoningais 
lietuviais ir stengdamiesi 
kuo ilgiau išlaikyti lietuviš
kus papročius, kultūrą ir 
kalbą.

2) Ieškoti įtakingų drau
gų įvairių valstybių politi
kų ir kultūrininkų tarpe.

3) Nuolatos kelti mūsų 
tautai ir tėvynei padarytas 
skriaudas ir reikalauti jai 
laisvės ir nepriklausomy
bės.

Viena iš veiksmingiausių 
priemonių yra viešos de
monstracijos. Kad jos būtų 
veiksmingos, jas reikia ge
rai apgalvoti, išplanuoti ir 
jom pasiruošti. Į jas turi
me stengtis sutraukti ne tik 
visų kartų lietuvius, bet 
taip pat kitataučius ir ame
rikiečius. Į jas turime siekti 
traukti įtakingus asmenis, 
ypatingai valdžios atstovus 
ir stengtis iš jų gauti nau
dingus mūsų reikalui pa
reiškimus ir pažadus.

Labai svarbu turėti ge
rus santykius ir ryšius su 
JAV komunikacijos priemo
nėmis. Mūsų veikla ir de
monstracijos yra veiksmin
gesnės ir labiau atsiekia sa
vo tikslą, kai apie tai pra- 
nešinėjama oro bangomis, 
rodoma televizijoje, nuo
traukos ir straipsniai bei 
komentarai talpinami di
džiosios spaudos puslapiuo
se. Be komunikacijos prie
monių ir spaudos dėmesio 
mūsų demonstracijos, kad 
ir labai svarbios, lieka pla

čiųjų Amerikos gyventojų 
sluoksnių nepastebėtos, lie
ka tik mūsų demonstracijos 
prieš save pačius, nieko ne
atsiekiančios. Komunistinė 
sovietų Rusija bijo veiks
mingų demonstracijų, ką 
jau esame patyrę Simo Ku
dirkos ir kitais atvejais.

Kita teigiama demonstra
cijų reikšmė, ypač lietuvių 
jaunimui, yra tarpusavio 
suartėjimas, susipažinimas 
ir tautinės savigarbos pa
jautimo pabudinimas. Be- 
planuodami ir besiruošdami 
d e m o nstraci joms žmonės 
susipažįsta ir susidraugau
ja. Mažiau apie Lietuvos 
reikalą žinantieji, praplečia 
savo žinojimą ir tampa są- 
moningesniais lietuviais.

Ruošiant demonstracijas 
ir ko nors reikalaujant, ne
turėtume kartoti vyresnio-

Prie Linkolno paminklo
Po daugelio kalbų, susi

rinkimų ir rašymo laikraš
čiuose lietuviai, latviai ir 
estai pernai susirinko Wa- 
shingtone prie Linkolno pa
minklo protestuoti dėl pa
niekintų pagrindinių žmo
gaus teisių Sovietų Sąjun
goje ir kituose komunistų 
kraštuose.

Ta vieta buvo parinkta 
dėl to, kad Washingtonas 
yra Amerikos sostinė ir vi
so pasaulio valstybių atsto
vybių centras, o Linkolno 
paminklas yra visų žmonių 
laisvės simbolis, nes pats 
prezidentas Linkolnas buvo 
didelis kovotojas už žmo
gaus teises.

Aikštėje prie paminklo 
susirinko apie 5 tūkstančiai 
žmonių. Nors tai nemažas 
skaičius, bet, dėl aikštės di
dumo, neatrodė labai daug. 
Reikia manyti, kad lietuviai 
sudarė daugumą dalyvių, 
nes lietuvių yra daugiausia 

sios kartos daromų klaidų, 
tai yra — kalbėti vien lietu
vių vardų. Tas amerikie
čiams sudaro vaizdą, kad 
demonstruoja ar ko nors 
reikalauja kažkokia maža 
pabėgėlių imigrantų grupė. 
Kad būtų veiksmingiau, tu
rime kalbėti lietuvių ame
rikiečių — Lithuanian 
American vardu. Politikie
riams neužmiršti visur pri
minti, kad esame stipri bal
suotojų grupė ir kad rem
sime juos balsavimuose, tik 
jei jie rems mūsų reikala
vimus. Vien nusižeminimu 
ir nuolankiais prašymais 
nieko nelaimėsime. Tik ryž
tingai keldami savo balsą ir 
pabrėždami savo pilietines 
teises, kaip šio krašto pilie
čiai, galime tikėtis dėmesio 
ir paramos iš įtakingų JAV 
valdžios atstovų.

VIOLETA BUROKAITĖ

Amerikoje, palyginus su 
latviais ir estais.

šiomis demonstracijomis 
mūsų jaunimas nepadarė 
sau gėdos, nes daugiausia 
jaunimas jas užpildė, patys 
jas ruošė ir jas pravedė. 
Niekas negali mūsų jauni
mo kaltinti, kad esame ne
veiklūs. Programai prie pa
minklo vadovavo latvis TJ1- 
dis Sipolis. Maldas sukalbė

Demonstracijos prie sovietų
ambasados dalia vindasictė

1977 m. rugsėjo mėn. 26 
d. buvo labai svarbi diena 
laisviesiems pabaltiečiams 
Washingtone. Prie Lincolno 
paminklo įvyko ramios de
monstracijos, kuriose buvo 
reikalaujama sovietų pa
vergtiems kraštams laisvės 
ir pagrindinių žmonių tei
sių.

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ
185 N. Wabash Avė. 
^hičago, III. 60601 
Antrame aukšte.

Telefonai:
krautuvės: (312) 263-5826 

; namų: (312) 677-8489 

jo vyskupas Brizgys, latvių 
ir estų dvasiškiai. Po to 
kalbėjo JAV atstovas Mark 
Schneider, senatorius Ro- 
bert Dole, senatorius Ho- 
ward Metzenbaum, sovietų 
disidęntai Amalrik ir Litvi- 
nov. Jie visi pabrėžė, kad 
negali būti pats laisvas, tos 
laisvės neduodamas ki
tiems. Ypač gražiai ir ilgai 
kalbėjo senatorius Dole. Jis, 
kaip Belgrado komisijos na
rys žmonių teisėms ginti, 
pažadėjo iškelti žmogaus 
teisių klausimą, liečiantį 
Pabaltijo valstybes. (Ir iš
kėlė) .

Toje pačioje aikštėje bu
vo atlikta ir programa. 
Gražiai pasirodė lietuvių 
Philadelphijos tautinių šo
kių grupė "Aušrinė”. Jie 
puikiai buvo pasiruošę ir 
gražiai reprezentavo lietu
vius. Po to padainavo kele
tą liaudies dainų latvė Rūta 
Švilpė.

Bet ypač gerai pasirodė 
demonstrantai su savo pla
katais. Jų buvor labai daug 
ir įvairių. Kad viskas gerai 
pavyktų, daugelis žmonių 
įdėjo daug darbo ir laiko.

Programa buvo užbaigta, 
latvių ir estų, o taip pat ir 
Amerikos himnais. Visos 
demonstracijos užsitęsė nuo 
12 vai. iki 3 vai. po pietų. 
Dalyvių buvo suvažiavę iš 
visų Amerikos ir Kanados 
didžiųjų miestų: Chicagos, 
New Yorko, Bostono, Cleve- 
lando, Detroito, Toronto ir 
kt. Demonstracijos praėjo 
labai kultūringai ir ramiai, 
išskyrus tik tą epizodą, ku
ris vyko prie rusų atstovy
bės. Nors kelionė ir buvo 
ilga, bet nejutome nuovar
gio ir visi įspūdžiai negreit 
išdils iš mūsų atminties.

Po demonstracijų prie 
Lincolno paminklo, keletas 
jaunuolių nutarė eiti iki so
vietų ambasados. Juos pa
sekė ir daugiau pabaltiečių 
jaunuolių. Apie 200 asmenų 
žygiavo link sovietų amba
sados. Aš ir buvau įsijun
gus į tą labai reikšmingą 
žygį.

Jaunimas žygiavo ramiai 
ir tvarkingai su iškeltais 
plakatais ir vėliavom iki 
policija juos sustabdė ir pa
prašė nuleisti žemyn plaka
tus ir suvynioti vėliavas. 
Bet mes ėjome toliau iki 
priartėjome apie pusblokį 
nuo ambasados. Ir vėl poli
cija mus sustabdė. Jie pasi
teiravo, kur mes einame. 
Buvo paaiškinta, kad nori
me praeiti pro sovietų am
basadą. Tai išgirdusi poli
cija uždraudė mums su iš
keltom vėliavom ir plaka
tais toliau žygiuoti. Ką da
ryti? Palikti viską toje vie
toje ir tik praeiti pro am
basadą, nebuvo mums pras
mės. Užsispyręs jaunimas, 
žūt būt, stengėsi pasiekti 
savo užsibrėžtą tikslą. Po-

ŽIŪRONĄ
PAGARBA Clevelan- 

do Skautijai!
Gražiu, trumpu ir prin

cipiniai tiesiu pasisaky- 
kymu Clevelando Skauti- 
ja nedelsdama reagavo į 
neigiamą aspektą lietu
vybės darbe (žiūr. Dir
va, Nr. 3, psl. 11).

Nors vietovė dūzgė lyg 
pajudintas bičių avilys, 
tik, jie vieni išdrįso viešai 
pasakyti kur stovi ir ko 
nori. Be pykčio, be 
užmetimų.

Ir visa tai dar labiau iš
ryškino degantį vadų no
rą dalintis dar nesurink
tomis aukomis, be respek- 
to reikalui, pareigoms ir 
turimam pasitikėjimui.

Griaudžiai džiugu, kad 
be pretenzijų dirbančių 
eilėse atsirado išdrįstą 
pasakyti - 'KARALIUS 
NUOGAS!

Atnaujintas ir vėl tikė
jimas organizuoto jauni
mo darbu. Sėkmės jiems!

Jų gražus pavyzdys te
virsta 'epidemija' visoje 
lietuviškoje veikloje, nes, 
sekant Edmund Burke, - 
'kad blogis galėtų trium
fuoti, užtenka tik kad ge
ri žmonės nieko nedary
tų'.

licija įsakė mums apeiti 
ir nedrįsti prisiartinti prie 
ambasados.

Bandėme tada apeiti iš 
iš kitos pusės. Einant pro 
YMCA pastatą, prie kurio 
buvo iškeltos dvi vėliavos 
(Amerikos), p a m a t ėmė, 
kad jie mus pastebėję, grei
tai nuleido Amerikos vėlia
vas. Jaunimas, pamatęs šį 
įvykį, labai užsigavo. Juk 
mes žygiuojame, ar de
monstruojame ne prieš 
Ameriką, bet prieš rusų blo
gus veiksmus!

Toliau ėjome policijos ly
dimi link lietuvių ambasa
dos, kuri buvo nelabai toli 
nuo sovietų ambasados. Ei
dami vis sušukdavome: 
”Laisvės Pabaltijo kraš
tams ir žmogaus teisių!” 
Netoliese nuo lietuvių am
basados estai ir latviai pra
dėjo kalbėti, kad mes grįž
tume atgal ir kokiu nors 
būdu pasiektume sovietų 
ambasadą. Visi susėdome 
prie bažnyčios ant laiptų ir 
tarėmės ką daryti. Kad po
licija nesuprastų, pradėjo
me kalbėtis tik savo tėvų 
kalbomis. Pagaliau nutarė
me grįžti prie sovietų am
basados.

Grįždami pamatėme daug 
policijos netoli sovietų am
basados. Policija buvo pa
siruošusi mus sutikti. Pri- 

(Nukelta į 10 psl.)
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ėję prie policijos, pasileido
me bėgti, bandydami pra
bėgti policijos linijas ir pa
siekti ambasadą. Tuo laiku 
ambasada buvo užsidariusi 
ne tik duris bet ir langus. 
Daugumai iš mūsų nepavy
ko prabėgti policijos linijų, 
tai sustojome netoliese 
šaukdami „Laisvės mūsų 
tėvų kraštams 1” ir sugiedo- 
jome lietuvių, latvių ir estų, 
o taip pat ir amerikiečių 
himnus.

Policija nežinojo ką su 
mimus daryti, ar mus areš
tuoti, ar palikti ramybėje. 
Policija bandė mus pagąs
dinti sakydami, kad, jei mes 
neišsiskirstysime, tai visus 
areštuos. Tuo laiku, teisybę 
sakant, ir aš suabejojau. 
Reikėjo pasirinkti: toliau 
pasilikti demonstracijose, 
ar pasitraukti? Pajutau, 
kad aš esu tikra lietuvaitė, 
supratau, kodėl mane siuntė

Wa$hingtono 
išvados

-Rugsėjo mėnesio 24-25 
dienomis turėjau progą ir 
privilegiją dalyvauti Jauni
mo ruoštose demonstracijo
se už žmogaus teises Wa- 
shingtone. Mano manymu, 
tikslas šių demonstracijų 
buvo atkreipti amerikiečių 
spaudos ir gyventojų dėme
sį į Pabaltijo tautų kovą dėl 
laisvės.

Pati demonstracija buvo 
labai gerai organizuota. Vi
sa eilė senatorių, kongres- 
manų ir kitų valdžios parei
gūnų dalyvavo. Taip pat 
buvo matyti ir atstovai iš 
laikraščių, televizijos ir ra
dijo. Rengėjai visą demons
traciją gerai pravedė. Dėl 
to yra labai įdomu kad ši 
demonstracija negavo tiek 
vietos amerikiečių spaudo
je, kiek tą antroji dalis —■ 
kuri buvo neplanuota ir ne
skelbta: tai žygis prie so
vietų ambasados ir sovietų 
vėliavos deginimas. Ta ant
roji dalis, kur jau reikėjo 
policijos tvarkai palaikyti, 
buvo tipiškai amerikiečių 
masei daug įdomesnis įvy
kis. Todėl ir mano manymu, 

tėvai j lituanistines mokyk
las, kodėl priklausau orga
nizacijoms. Nutariau pasi
likti ir, jei areštuos visus, 
tai bus tėvų žemės labui. 
Tuo metu, atrodo, visas jau
nimas pasijuto kaip viena 
šeima, kuri kovoja už vieną 
principą — už tėvynę. Užsi
spyręs jaunimas sakė poli
cijai, jei jie nori, tegu areš
tuoja, bet mes neišsiskirs
tysime. Vėl sugiedojome vi
sus himnus ir keli drąsuo
liai sudegino sovietų vėlia
vą. Pamatę degančią vėlia
vą, visi iš džiaugsmo pradė
jome šaukti. Policija supy
ko ir pradėjo mus stumti 
jėga toliau nuo sovietų am
basados. Mes savo tikslą 
jau buvome atsiekę ir ra
miai, su plakatais ir vėlia
vomis, grįžome prie Lincol- 
no paminklo, kur mūsų lau
kė autobusai. Linksmi grį
žome į viešbutį, šių'demon
stracijų aš niekad nepamir
šiu.

demonstracijų
VILIJA JAKAITYTĖ

mes pabaltiečiai esame per 
daug švelnūs ir mandagūs, 
mūsų metodais, norėdami 
atkreipti Amerikos gyven
tojų dėmesį į mūsų kovą. 
Tik pagalvokime, kiek ame'- 
rikiečių spauda duoda vie
tos ir dėmesio tokiems atsi
tikimams, kaip lėktuvų pa
grobimams, juodųjų žy
giams į mūsiškį Marąuette 
Parką ir visom kitom triuk
šmingom demonstracijom. 
Kitas, nors ir tragiškas, bet 
tinkamas pavyzdys yra Vil
niaus demonstracijos kurios 
neseniai atsitiko. Kai kurie 
amerikiečių laikraščiai rado 
reikalo šį įvykį skelbti pir
muosiuose puslapiuose. To
dėl man atrodo, kad būtu
mėm daug sėkmingesni, 
ieškodami naujų būdų savo 
tikslams siekti, nors ir įsta
tymų ribose, skelbdami sa
vo tikslus, naujais ir ne
įprastais metodais, į ku
riuos amerikiečių spauda ir 
gyventojai atkreiptų daug 
didesnį dėmesį;

Vis dėl to, šios demons
tracijos parodė vieną labai 
svarbų ir malonų reiškinį,

Čiurlionio ansamblis Clevelande sausio 15 d. paminėjo savo veiklos 38 metų sukakti. 
Nuotraukoj piaunant sukaktuvinį tortą Čiurlionio ansamblio vadovas muz. A. Mikulskis su čiur- 
lioniečiais ir svečiais. J. Garlos nuotr.

Filmas apie Simą Kudirką
Drama yra gerai techniš

kai ir meniškai pastatyta. 
Alan Arkin, kuris vaidina 
Simą Kudirką, gerai išstu
dijavo Kudirkos manieras ir 
ryškesnius c h a r a k terio 
bruožus. Simas pristatomas 
ne kaip herojus, bet kaip 
eilinis žmogus, linksmo bū
do, mylįs gyvenimą ir savo 
šeimą. Jo kuklus troškimas 
yra gyventi Klaipėdoje, o 
ne plaukioti laivu ir tik po
ra kai;tu per metus pasima
tyti su savo šeima. Bėt be- 
asmeninė sovietinė sistema 
jam ir to neleidžia. Jam 
įsakoma grįžti į laivą ir vėl 
mėnesiams apleisti savuo
sius.

Drama vystosi nuosekliai 
ir vis kylančia įtampa. Jo 
šuolis į laisvę yra sponta
niškas, o ne iš anksto ap
galvotas. Pačiu dramatiš
kiausiu momentu, kai sovie
tų pareigūnai reikalauja 
grąžinti Kudirką, pasigirs
ta tarp aktorių lietuvių kal
ba, ne visai tobula, bet su
prantama.

Išskyrus Kudirkos apdau- 
žymą jį grąžinant, filme 
brutalumo nedaug, bet žiū
rovas gali subtiliai pajaus
ti tą nykią ir grąsią nuotai- 

tai lietuvių jaunimo suge
bėjimą suorganizuoti ir 
pravesti tokį didelį įvykį, 
kaip šias demonstracijas. 
Nors ir galima sakyti, kad 
demonstracijų tikslas la
biau išryškėjo dėl antros, 
neplanuotos dalies, bet yra 
svarbu paminėti, kad ta an
tra dalis buvo jaunimo su
galvota ir jaunimas ją sėk
mingai pravedė. Man yra 
aišku, kad lietuvių jauni
mas, nors kartais ir nepa
kankamai lietuviškai kalba, 
yra giliai patriotinis ir su
sipratęs. O gi, ne vien tik 
gryna lietuviška kalba mū
sų tėvynę išlaisvins, bet ir 
kietas darbas ir pasiauko
jimas kuri ši demonstraci
ja reikalavo iš jos rengėjų 
ir dalyvių.

ką, kuria persunktas gyve
nimas Sovietų Sąjungoje.

Teismo scena trumpa, bet 
ryški. Apkaltintas tėvynės 
išdavimu, Kudirka staiga 
prasiveržia šauksmu, kad 
jis nesąs išdavikas, nes per 
daug myli savo tėvynę Lie
tuvą. Jis tik norėjęs pabėgti 
iš šios žmogaus dvasią var
žančios sistemos į laisvę. Jis 
daugiau nebebijąs savo nuo
monę viešai išreikšti, nes 
jau per daug kentėjo ir nie
kas jo daugiau nebegalįs 
įbaiminti.

Amerikos viešosios opini
jos ir Kudirkos gelbėtojų 
balsą filme atstovauja dak
taras Paegle ir jo žmona. 
Amerikiečių laivyno vado

EKSKURSIJOS Į LIETUVA 
1978 METAIS!!!

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Westem Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Telephone: (312) 238-9787
Įsteigta 1959
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VISOS EKSKURSIJOS APLANKYS KAUNĄ IR 
TRAKUS. VISOS SKRENDA SU PALYDOVU.

Taipogi parduodami papigintus skridimus (čarterius) į 
Londoną, Frankfurtą, Zuerichą, Varšuvą, Havajus, Las 

Vegas ir kitur.

vybė ir Statė Departamen
to galva parodyti neigiamai, 
abejingi vienišo jūreivio 
pagalbos šauksmui ir nenorį 
įtempti tariamai gerų san
tykių su sovietais. Drama 
baigiama, Vigilant laivo 
įgulai pagerbiant Amerikon 
atvykusius Simą Kudirką ir 
jo žmoną.

Mums lietuviams šis fil
mas turi neįkainojamos 
reikšmės. Sausio 23 dieną, 
per CBS kanalą televizijoj 
rodomas filmas pravers ge
ležinę uždangą plačią jai 
Amerikos visuomenės ma
sei ir parodys Sovietų Są
jungos mūsų tautai daromą 
skriaudą, kuri yra išreikš
ta kančia eilinio jūrininko, 
mylinčio savąją tėvynę ir 
laisvę. (Elta)
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ko kamieno ir skleisti lietu
vybę priaugančio jaunimo 
tarpe.

Ig. Serapinas sujaudintu, 
balsu dėkojo už jo prisimi
nimą, minėjo darbą Institu
te ir pranešė, kad pasitrau
kia iš neakivaizdinio sky
riaus direktoriaus pareigų.

Absolventų vardu tikrai 
šiltą ir prasmingą žodį pa
sakė Ramunė Kubiliūtė. Ne- 
pertirščiąųsiai užpildyta sa
lė, visiems nuoširdžiai pa
plojo.

Oficialioji diplomų įteiki
mo dalis baigta visiems su
giedojus Lietuvos himną.

nio Lituanistinio Instituto 
asistentė Vilija Kerelytė.

Visiems programos daly
viams publika šiltai paplojo.

Sveikinimo dalį pravedė 
rengimo komiteto pirminin
kė Regina Andrijauskienė, 
meninę — Stasė Petersonie
nė, maldą sukalbėjo tėvas 
L. Zaremba.

Direktorius A. Dundulis 
dėkojo lektoriams, studen
tams, tėvams, mecenatams, 
šio vakaro rengėjams ir vi
siems dalyviams.

Rengimo komitetą suda
rė: pirm. R. Andrijauskie
nė, padėjėja S. Pranckevi- 
čienė, nariai-ės — K. Kubi
lienė, V. Orentienė, I. Re-

Pedagoginio Lituanistikos Instituto absolventų dalis, išleistuvių proga. Iš kairės: Marius 
Naris, Ramunė Kubiliūtė, už jos Dalia Vindašiūtė, Rita Likanderytė, Dana Brazdžiūnaitė, už 
jos Dalia Bilaišytė ir Albertas Valavičius. L. Meilaus nuotr.

Meninė dalis
Pianinu M. K. Čiurlionio 

kūrinį skambino Instituto 
studentas Arūnas Pemkus. 
Kanklininkių ansamblis, va
dovaujamas Emilijos Saka- 
dolskienės paskambino A. 
Mikulskio, V. Klovos, M. 
Petrausko ir kitų kūrinius. 
A. Eitutytė paskambino so
lo. Ansamblį sudaro: R. 
Dapkutė, A. Eitutytė, A. 
Kubiliūtė, R. Narutytė, R. 
Pakštaitė ir L. Slanskytė.

V. Senutos dipl. darbo iš- . 
trauką paskaitė Pedagogi-

gienė ir V. Kelmelis. Lek
torių Tarybai ir Rengimo 
komitetui priklauso visų da
lyvių gili padėka už gerai 
suorganizuotą ir sklandžiai 
bei tvarkingai pravestą va
karą.

VYČIO orkestrui grojant, 
šio pobūvio dalyviai, turėjo 
progos tarpusavyje paben
drauti ir pasilinksminti.

PAMINĖTA KLAIPĖDOS 
KRAŠTO ATVADAVIMO

55 METŲ SUKAKTIS
Korp! Nėo-Lithuania Chi-

Dir. A. Dundulis sveikina Albertą Valavičių, PLI baigimo 
proga. Sėdi absolventė R. Kubiliūtė, gavusi II premiją.

L. Meilaus nuotr.

Lietuvių Tautinio Akademinio Sambūrio pirm. A. Kalvaitis, 
lydimas dir. A. Dundulio, neša auką Pedagoginio Lituanis
tikos Instituto rektoriui prof. dr. J. Puzinui, absolventų išleistu
vių proga. Šis Sambūris kasmet aukoja tūkstantines šio Insti
tuto išlaikymui paremti. L. Meilaus nuotr.

cagos padalinio sueiga įvy
ko š. m. sausio 15 d. LT 
Namuose. Sueigai pirminin
kavo pati pirmininkė Vida 
Jonušienė, o sekretoriavo

Audrius Regis. Išklausyti 
pranešimai ir patvirtintos 
patiektos apyskaitos. Para-

ginti korporantai dalyvau
ti vysk. V. Brizgio kunigys
tės auksiniame jubiliejuje, 
spaudos baliuje, Užgavėnių 
karnavale ir kituose rengi
niuose.

Pedagoginio Lituanistinio 
Instituto absolventėms Lo
retai Andrijauskaitei ir Da
liai Vindašiūtei už domėji
mąsi lituanistiniu mokslu ir 
dirbančiom su jaunimu, pa
skirta premijos po 50 dol. 
Lietuviškos radijo valandė
lės „Margutis” nuolatiniam 
talkininkui Audriui Regiui 
už jo darbą lietuviškoj in
formacijoj gražia lietuvių 
kalba, taip pat paskirta 50 
dol. premija.

Filisteris Mečys Valiukė
nas skaitė paskaitą apie 
Klaipėdos atvadavimą, 55 
metų sukakties proga. Pre
legentas žvilgterėjo į tuo
laikinę bendrą politinę pa
dėtį, aptarė Klaipėdos mies
to ir krašto situaciją ir po 
prijungimo susidariusią pa
dėtį. Jauniesiems klausyto
jams daug kas* buvo naujo, 
o vyresniesiems — nubrau
kė laiko dulkes ir atgaivino 
beprimirštamąs žinias.

Fil. inž. Petras Steikūnas, 
aktyvus sukilimo dalyvis, 

(Nukelta į 12 psl.)

I ŽGAVEMI! KAMAVAUS - 'IIII III GIMS
įvyks š. m. sausio 28 d. (šeštadienį), 6:30 v. vak. 

JAUNIMO CENTRO RŪMUOSE, 
5620 SO. CLAREMONT AVĖ., CHICAGO, ILLINOIS 60632

Gražiausi kostiumai ir kaukės bus premijuojamos specialiai sudaryto jury 
komisijos.

Skiriamos 5 piniginės premijos ir orgaizacijų dovanos. Kaukių paradas prasidės 
10 vai. vak. didžiojoje salėje. Inf. teikia V. Markevičius (737-5750). Įvairi programa. 
Šokiams grieš du orkestrai. Veiks užkandinės, barai, lošimo namai ir kitos promogos. Visi 
kviečiami dalyvauti varžybose ir atsilankyti į šį didžiausi renginį. Bilietai gaunami pas 
organizacijų narius ii' prie Įėjimo — kasoje. Įėjimo auka 5 dol. asmeniui.
Dalyvauja šios organizacijos:

Chicagos lietuvių opera, Chicagos neolituanai, Cicero lietuvių medžiotojų ir meš
keriotojų klubas, Illinois lietuvių gydytojų moterų pagelbinis vienetas, Studentai ateiti- 
tininkai, Lemont lituanistinė mokykla, Skautai, Prezidento Smetonos jūrų budžių ir Ne
rijos tunto gintarių Įgulos, Jaunimo chorai VAIVA ir AUDRA, LB Gage Parko apylinkė.

Kviečia ORGANIZACIJŲ JUNGTINIS KOMITETAS
Lietuvių Moterų Federacijos Chicagos Klubo pirm. M. Mar

cinkienė sveikina Pedagoginio Lituanistikos Instituto absolven
tus. L. Meilaus nuotr.
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DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:

J. Jurevičius, Chicago .... 7.00 
A. Sušinskas, Cleveland 2.00 
A. Misiūnas, Detroit .... 7.00 
A. Drasutis, Chicago .... 3.00
K. Spakauskas,

Dearborn Hts.................. 2.00
J. Sirusas,

Flemington, N. J......... 7.00
J. Vinciūnas, Chicago .... 2.00 
P. Šimoliūnas, Chicago .. 5.00 
J. Mačėnas, Chicago .... 5.00 
V. Stasiūnas,

St. Petersburg, Fla........ 2.00
J. Staškus, Yonkers, N. Y. 3.00 
Dr. J. Bartkus, Chicago 12.00 
P. Sideravičius, Chicago 2.00 
S. Čepas, Weston, Ont. .. 7.00 
P. Gailiūnas, Brooklyn .. 2.00 
JAV LB Indianapolio

Apylinkės valdyba .... 1-0.00 
M. Jonikienė, Chicago .. 7.00
K. Širvinskas, Cleveland 2.00 
M. Subonis,

Youngstown, 0............... 2.00
V. Sutkus, Bad Kreuznach

V. Vokietija .................37.00
J. Lepeška, Cleveland .... 7.00
A. Juodvalkis, Chicago .. 7.00 
M. Kleinaitis,

Gulfport, Fla...................7.00
X. Y., Chicago.................17.00
E. Varekojis,

St. Petersburg, Fla.......... 2.00
A. Repšys, Bellwood, III. 2.00 
V. Paulauskas,

Plymouth, Pa.................. 2.00
K. Kaulinis, Philadelphia 7.00 
Dr. A. Kisielius, Sidney, O. 7.00 
J. Kavaliauskas, Detroit 2.00 
A. Ambrazas, Euclid, O. 5.00
P. Kašiuba, Lisle, III........ 7.00
M. Selivončikas,

Dorchester.................... 2.00
M. Šaltenienė, Los Angeles 7.00 
R. Covolesky,

New Fairfield, Ct.........5.00
O. Elerts, Chicago ......... 5.00
A. Griauzdė, Aavon, Ma. 5.00
V. Gilys, Los Angeles, Ca. 12.00 
Dr. A. Palaitis, Racine .. 2.00
F. Andriūnas, Wyncot, Pa. 7.00 
P. Minkūnas, Woodhaven 2.00
L. Švelnis, Needham, Ma. 2.00 
J. Lesčinskas, Detroit .... 2.00 
B. Oniūnas,

Juno Beach, Fla.............. 2.00
P. Indreika, Chicago .... 4.00 
V. Petrauskas, Chicago .. 2.00 
A. Vaškelis, Springfield .. 2.00 
J. Rekašius, Chicago .... 7.00 
J. Kavaliūnas, Chicago .. 2.00
J. Reedy, Elizabeth......... 7.00
K. Leknius, Detroit .... 5.00 
A. Bliūdžius, Detroit .... 7.00 
V. Misiūnas, Chicago .... 3.00 
T. Blinstrubas, Chicago 10.00 
K. Cesna,

Worchester, Mass......... 7.00
A. Juška,

Sterling Hts., Mich........7.00
V. Meilė, Chicago ........... 2.00
A. Zatkus, Lawndale, Ca. 10.00 
V. Satkus,

St. Catharines ............. 2.00
K. Karečka, Putnam, Ct. 7.00 
V. Matonis, Philadelphia 7.00 
Clevelando Skautininkių

Draugovė .................... 20.00
A. Saulaitis, Oakville, Ct. 2.00
J. Bereiša, St. Louis .... 2.00
V. Jankūnas, Rochester .. 2.00
J. Petkevičienė, Cleveland 2.00
E. Mazys, Stanton, Ca. .. 2.00
N. Gintalas, Baltimore .. 3.00
J. Valaitis, Great Neck .. 2.00 
V. Vinclovas,

Richmond Hts., 0........... 7.00
J. Narbutas,

Dollard dės Ormeaux .. 2.00
J. Sandargas,

Ormond Beach, Fla. .. 7.00
V. Civinskas,

Terra, Chicago............. 25.00
D. Tamulionytė, Cleveland 5.00

Chicagoje...
(Atkelta iš 11 psl.) 

papasakojo turėtus nuoty
kius iš arti. Fil. T. Blinstru
bas apgailestavo, kad dėl 
jauno amžiaus, negalėjo ak
tyviai dalyvauti Klaipėdos 
prijungime, bet visi Kretin
gos gimnazistai simpatiza
vo ir rėmė sukilėlius.

Pasiaiškinus vieną kitą 
bėgamą reikalą, pasivaiši
nus kavute, geroje nuotai
koje išsiskirstė j namus.

Sueiga buvo darbšti ir 
gyva, tik gaila, kad jaunes
nių korporantų per mažai 
buvo.

LB VIDURIO VAKARŲ 
APYGARDA

Apygardos valdyba buvo 
sušaukusi apylinkių pirmi
ninkų ir valdybos narių in
formacinį susirinkimą. Po
sėdį atidarė pirm. A. Lau
kaitis, pasveikino susirin
kusius ir pakvietė PLB 
pirm. Bronių Nainį pada
ryti pranešimą apie atei
nančią vasarą Toronte, Ka
nadoje, įvykstančias Pasau
lio Lietuvių Dienas. Vyks 
trys dideli renginiai: spor
to varžybos, dainų šventė ir 
Pasaulio lietuvių seimas. 
Tai pirmas užsimojimas, 
vykdomas vienu metu ir 
vienoje vietoje. Dalyvaus 
visų laisvųjų kraštų lietu
viai sportininkai, JAV, Ka
nados ir Australijos lietu-

A. Rastauskas, Cleveland 2.00
V. Kecorius, Toronto .... 7.00 
V. Janušauskas,

Longueuil, Que............... 3.00
V. Ambraziejus, Newark 5.00 
V. Kalytis,

Great Neck, N. Y.........7.00
V. Dūda,

Woodland Hills, Ca. .. 2.00 
J. Riauba, Toronto......... 7.00
Br. Thomas, North Miami 12.00 
J. Vaitkus, Rexdale, Ont. 2.00 
S. Tallat-Kelpša,

Baltimore .................... 5.00
S. Stulpinas, Griffith, Ind. 5.00
S. Pročkienė, Chicago .. 12.00 
J. Vedegys, Chicago .... 7.00
G. Musteikienė, Chicago 2.00
B. Makaitis, Norwood, Ma. 2.00
A. Klein, Rochester .... 5.00 
J. Atkočaitis, Detroit .... 2.00
N. Matijošaitis,

Los Angeles, Ca............ 10.00
J. Lapinskas, Chicago .... 7.00
B. Dundulis, Chicago .... 2.00
P. Lekutis, Fruitport, Mi. 7.00
M. Izokaitis, Welland, Ont. 7.00 
P. Ridikas, Sydney......... 2.00
M. Ginčas, Jupiter, Fl. .. 2.00 
G. Miller, Wheeling, W. V. 2.00 
V. Petukauskas, Cleveland 2.00 
J. Matiukas,

Woodhaven, N. Y.........2.00
B. Vaičaitis, Rexdale, Ont. 5.00
E. J. Misiūnas, Chicago 7.00 
V. Sirutis, Los Angeles .. 2.00 
S. Jonaitis, Grainville .. 7.00 
S. Jaseliūnas, Toronto .. 5.00 
R. Nelsas, Fullerton, Ca. 2.00 
J. Turčinskas, Chicago .. 4.00 
G. Marchertas,

Culver, Ind......................2.00
Č. Satkas, Kirtland, Ohio 10.00 
J. Gaižutis, Detroit......... 4.00
Clevelando Lietuvių

Pensininkų Klubas .... 15.00 
LB Brighton Park 
apylinkės valdyba ..........25.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame. 

vių chorai ir visų laisvųjų 
kraštų deleguoti pasaulio 
seimo atstovai. Renginys 
yra plataus masto ir vie
niems kanadiečiams būtų 
sunku užpildyti sales ir su
rinkti finansus. Vien tik 
dainų šventei yra paimta 
16,000 vietų salė, kuriai už
pildyti reikia JAV lietuvių 
dalyvavimo. Taip pat ir fi
nansinė našta reikės dalin
tis su JAV lietuviais.

Pasaulio lietuvių seime 
turėtų būti diskutuojami 
šie pagrindiniai reikalai:

1. Lituanistinių mokyklų 
tinklo išplėtimas ir išlaiky
mas, mokytojų paruošimas, 
vadovėlių ir skaitinių parū- 
pinimas. Tie reikalai labai 
aktualūs Pietų Amerikos 
lietuviams.

2. Organizuotas kultūri
ninkų pasikeitimas su viso
mis lietuviškomis salomis, 
ypač su Pietų Amerikos lie
tuviais.

3. Stiprintinas globaliniu 
mastu Lietuvos laisvinimo 
darbas, ruošiant tuo reikalu 
leidinius ir kontaktuojant 
visų kraštų politikus.

4. Neužmirštini ir lietu
vių jaunimo reikalai, šiuo 
metu veikia PLJ s-ga, kuri 
PLB valdybos talkinama, 
ruošia jaunimo kongresus, 
davusius gerų rezultatų ir

5. Lėšų klausimas. PLB 
valdyba yra palikta be lėšų. 
Iš gaunamų 10% nario mo
kesčio įnašų, vos padengia
ma susirašinėjimo išlaidos.

Po pranešimo buvo gyvos 
diskusijos, kurių metu iški
lo naujų minčių ir idėjų, ku
rias pirm. Br. Nainys ža
dėjo perduoti rengimo ko
mitetui.

Apylinkių pirmininkai pa
sidalino savo bėdomis ir 
pasiaiškino veiklos būdus.

• Užgavėnių karnavalas 
įvyksta sausio 28 d. 6:30 
vai. vak. Jaunimo Centro 
visose patalpose.

Programą atliks trys se- 
sutės Drūtytės. Gros VY
ČIO ir A. Stelmoko orkes
trai. Originaliausios kaukės 
bus premijuojamos. Daly
vaujančių o r g a n. i z acijų 
skaičius jau pašoko iki dvy
likos.

Las Vegas lošimo namai 
veiks naujosios Čiurlionio 
Galerijos salėse.

Visi kviečiami dalyvauti.

}

AMERIKOS LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOS

LEIDYKLA
Šių metų pradžioje Ame

rikos Lietuvių Bibliotekos 
leidykla persikėlė į naujas 
patalpas, esančias Chicagos 
lietuviškojo Marųuette Par
ko šiaurės vakaruose. Nau
jasis adresas yra: 3001 
West 59th Street, Chicago, 
III. 60629.

Naujoje vietovėje leidyk
la bus kartu su Mykolo 
Morkūno spaustuve. Morkū
no spaustuvė, apie 20 metų 
išbuvusi prie 60 ir Ashland 
gatvių, dėl visiško tos apy
linkės susmukimo, buvo

Be žodžių...

priversta ieškoti naujų pa
talpų.

Naujos, didesnės ir pa
togesnės patalpos, su mo
derniška, 1977 metais įsi
gyta kompiuterine spaudos 
rinkimo mašina, prisidės 
prie lengvesnio lietuviškos 
spaudos darbų vykdymo.

Naujausias šios leidyklos 
leidinys, prof. D. Fainhauzo 
LITHUANIANS IN MUL- 
TI-ETHNIlC CHICAGO, jau 
yra rišykloje ir sausio gale 
pasieks skaitytojus.

Knyga yra parašyta ang
liškai, gausiai iliustruota, 
joje skelbiama daug naujos 
ir įdomios medžiagos. Turi
nys apima Chicagos lietuvių 
istoriją iki II Pasaulinio ka
ro laikų. Kaip ir kiti leidyk

DESIGNER-DETAILER
For light construction equipment manufacturer. Position requires 
design capabilities ancl experience in manufacturing fields.

Send resume with salary history or apply to:
T. R. ROBERTS

KOEHRING CONSTRUCTION 
EQUIPMENT DIVISION

1752 STANLEY AVENUE 
DAYTON, OHIO 45404

An Equal Opportunity Employer

eAstside special machine 
BUILDER

NEEDS

TOOLMAKERS 
MACHINE BUILjDERS 

HELPERS
4 YEARS EKPERIENCE

TOP RATES - ALL FRINGES

3840 E. OUTER DRIVE

DETROIT, Mich.
368-3530

los leidiniai, ši knyga yra 
kruopščiai, moksliškai pa
ruošta ir liuksusiniai išleis
ta.

Tradicinis knygos prista
tymas įvyks Chicagos Jau
nimo Centre sekmadienį, 
sausio 29 d., 3 vai. po pietų?

• Lietuvių Moterų Fede
racijos jubiliejinė šventė, 
ruošiama Chicagos klubo, 
bus atžymėta akademija ir 
banketu. Minėjimas įvyks 
š. m. vasario 18 d. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose. Vie
tas rezervuoti tel. 925-0035.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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Detroito lietuviai
ANTANAS GRINIUS

LIETUVIŲ BALSO 
KLUBO POBŪVIS

Amerikos Lietuvių Klu
bas ”Lietuvių Balsas” sau
sio 15 d. Kultūros Centro 
salėje turėjo suruošęs tra
dicinę "gegužinę po stogu”. 
Pasisekimas buvo didelis. 
Didžiojoje kultūros centro 
salėje žmonės ūžė, kaip bi
tės avilyje. Ilgos, ilgos ei
lės stovėjo prie svetainės ir 
dovanų stalo. Baras irgi bu
vo apgultas. Turtingas bu
vo ir Įvairių kepsnių stalas. 
Galėjai valgyti ką norėjai 
ir gerti ką širdis geidžia. 
Nerašysiu kas ir kokias do
vanas laimėjo dovanų pa
skirstymo stale. Ten buvo 
jų labai daug ir laimėtojų 
sąrašas ilgas.

ŠIAITDINIUKŲ KURSAI
Intensyviai šiaudini ūkų 

meno mokinasi gražus būre
lis židiniečių. Pamokos vyk
sta dienos metu, šio meno 
mokina šiaudiniukų specia

FALLS STAMPING 
and 

WELDING CO.
HAS LMMEDIATE NEED FOR THE FOLLOWING:

PRESS SET-UP PERSONS
3 to 6 years experience on big and multiple die setups.

PRESS ET-UP OPERATOR
3 to 6 years experience on set-up and operating of auto
matic presses (coil feed).

TOOL & DIE MAKERS
5 years experience on making deep draw and progres
sive dies. Mušt have own tools.

MAINTENANCE
Minimum of 5 years experience on mechanical and build- 
ing maintenance. Mušt have own tools.
Candidates mušt have good work and attendance record, 
only experienced candidates need apply. We offer fully 
paid company benefits plūs 11 paid holidays.

Send resume ot. Personnel Mgr. office

FALLS STAMPING & WELDING,
2900 Vincent Street 

Cuyahoga Falls, Ohio 44222
An Equal Opportunity Employer 

(3-4)

“MERGAITĖ iŠ GETO”
366 psl., kainavęs 5 dol., didelį pasisekimą sulaukęs 
skaitytojuose, per trumpą laiką buvo išparduotas. 
Liko dar nedidelis kiekis su mažais rišyklos defek
tais ir be aplanko, parduodant po 3 dol. Užsakiu

siems tuoj išsiųsime.
— — — — IŠKIRPTI — — — —

Siunčiu 3 dol. ir prašau atsiųsti man R. Spalio 
romaną „Mergaitė iš geto”.

Pavardė ir vardas...................................................................

Adresas................................................. ..................................

■■■■■■■■■■■>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

The S. K. Wellman Corp. has 
m immediate opening in the 

R. SPALIO Romanas tool room for tool and eutter

listė Antanina Jonynienė 
savo namuose.

VAKARAS-KONCERTAS
Sausio 28 d. Kultūros Cen 

tre Įvyksta vakaras-koncer
tas. Vakaras pradedamas 7 
vai. kokteiliu ir po jo 8 vai. 
koncertas. Dainuos solistai:
N. Linkevičiūtė ir B. Pra
puolenis. Rengia Detroito 
sporto klubas "Kovas”.

PALAIDOTAS
Sausio 14 d. po atlaikytų 

šv. Antano bažnyčioje pa
maldų Holy Sepulchre kapi
nėse buvo palaidotas, Chica
goje sausio 2 d. miręs, An
tanas Girdžiūnas. Buvo gi
męs 1932 m. Paluknės km., 
Skuodo valse, ir jaunas karo 
audros atneštas į Vokietiją. 
Iš jos emigravo Į Australi
ją. O iš ten atvyko ir kuri 
laiką gyveno Detroite.

Vėliau persikėlė į Chica- 
gą ir ten mirė Laidojimui 
buvo atvežtas Į Detroitą ir 

jomis rūpinosi Yolanda Za- 
parackienė-Bauža.

Nuliūdime liko motina 
Ona Girdžiūnienė - Gudienė 
82 metų, penkios seserys: 
Ada Telyčėnienė ir Felemo- 
na Ogintienė Amerikoje, 
Ona Laurinavičienė Austra
lijoje, Julija Panavienė ir 
Kazė Pilipaitienė Lietuvoje.

Savo dėdės Antano Gir- 
džiūno liūdi ir Dirvos jauna 
skaitytoja Vilija Telyčėnai- 
tė.

AUKOS DIRVAI
Dirvos gerinimui ir palai

kymui aukojo: "švyturio” 
jūros šaulių kuopa 20 dol. 
ir vienas asmuo (pavardės 
nenorėdamas sikelbti) 5 dol.

Dirva nuoširdžiai dėkoja.

PAMINĖTA KLAIPĖDOS 
KRAŠTO SUKAKTIS

Klaipėdos Krašto prie 
Lietuvos prisijungimo 55 
metų sukaktis paminėta 
per abi lietuviškas radijo 
valandėles.

Sausio 15 d. per Lietuvių 
balso radijo valandėlę apie 
krašto prisijungimą ir patį 
kraštą kalbėjo Michigano 
Universiteto studentė Aida 
Petersonaitė.

Sausio 16 d. per Lietuvių 
meliodijų radijo valandėlę 
kalbėjo Oakland universite
to studentė Kristina Vesel- 
kaitė. Abi. su Klaipėdos 
kraštu buvo gerai susipaži
nusios ir kalboms gerai pa
siruošusios. Kristina Vesel- 
kaitė savo kalboje paminėjo 
šiam prisijungimui dirbu
sius, organizatorius1, veikė
jus ir eilę kovotojų. Ji pa
minėjo ir Detroite gyvenan
čius Klaipėdos krašto prisi
jungimo kovotojus: Juozą 
Augaitį, Petrą Bliūdžiu, 
Vincą Tamošiūną, Bronių 
Tatarūną, Stasį šimoliūną 
ir Kazį Spakauską.

TOOL
& 

CUTTER 
GRINDER

grinder with a minimum of 5 

years experience. Mušt be wil- 

ling to work any shift. Excel- 

lent starting rate of $6.97 per 

hour plūs shift premium, with 

full fringe benefits package. 

Interested parties contact Tho- 

mas M. Storey.

THE S. K. WELLMAN 
CORPORATION

200 EGBERT ROAD

BEDFORD, OHIO 44146

An Equal Opportunity Employer M/F 

(4-5)

ELIZABETHE VYTAUTO IRSTELLOS 
ABRAIČIŲ IŠLEISTUVESE

Iš kairės: R. Žymantaitė, inž. J. Jurkūnas ir M. Sperauskienė.

D. Bartkuvienė, J. Veblaitis, V. Misiūnas ir J. Šišienė.

Sėdi iš kairės: D. Bartkuvienė, S. Abraitienė, E. Sirusienė 
ir E. Čekienė. Stovi: inž. J. Jurkūnas, adv. V. Abraitis, J. Siru- 
sas, P. Mačiulaitis ir inž. E. Bartkus.

Dalis svečių. Visos nuotraukos L. Tamošaičio.
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A. A. ANTANĄ 
PLEČKAITĮ IR PETRĄ 
SEJONĄ PALAIDOJUS
Ilgesnį laiką sunkio? ligos 

iškankinti j š. m. sausio mėn. 
pradžioje, savaitės laiko
tarpyje Clevelande mirė 
Antanas Plečkaitis ir Pet
ras Sejonas. Abu priklausė 
LKVS "Ramovė” Clevelan
do skyriui.

A. a. Antanas Plečkaitis 
gimė ir augo gražiame Su
valkijos mieste Marijampo
lėje. Prasidėjus vokiečių 
rusų karui, jaunas būdamas 
stojo Į sudarytus lietuvių 
batalijonus su tikslu, padė
ti sunaikinti Lietuvos oku
pantą rusą ir gražinti Lie
tuvai laisve ir nepriklauso
mybe. Bet deja, priešo pusė 
esant stipresnėms pajėgom, 
po keleto? sunkiu kovos me
tu, reikėjo trauktis ir nu- 
mvieta tėvyne Lietuva vėl 
užleisti pavergėjui rusui.

Velionis Antanas, atva
žiavęs į Ameriką apsigyve
no Clevelando mieste, ir su
sirado darbą Cleveland 
Twist Drill įmonėje, darba
vosi iki negailestingoji liga 
pakirto sveikatą. Ligos pa
liestas prieš metus laiko 
pasitraukė iš darbo, gauda
mas nedarbingumo pensiją.

A. a. Antano kūnas buvo 
pašarvotas Della Jakubs & 
Son laidotuvių namuose, 
kur LKVS ”Ramovė” Cle
velando skyriaus pirminin
kas V. Stuogis, stovint ra- 
movėnams garbės sargybo
je, tarė paskutinį atsisvei
kinimo žodį ir Lietuvos tri
spalvę, kuri dengė velionio 
karstą, įteikė velionio duk
rai. Toliau kalbėjo velionio 
kovos draugas LKVS "Ra
movė” centro valdybos pir
mininkas A. Jonaitis.

Atsisveikinimo išvakarė
se su velioniu, laidotuvių 
namuose giedėjo Clevelando 
ramovėnų choras, vadovau

8 DIENU VELYKŲ KELIONĖ Į 
LIETUVĄ

TIESIOG Iš CLEVELANDO 
1978 m. kovo 19-26 dienomis 

$850.00
Įskaitant lėktuvu kelionė į Vilnių (5 naktys Vilniuje), 
1 naktis Maskvoje, 1 klasės viešbučiuose, plius mais

tas, palydovai ir t.t.
Dėl rezervacijų susisiekite su:

EUROPA TRAVEL SERVICE
911 EAST 185th ST., CLEVELAND, OHIO 44119 

Tel.: 216-692-1700 ar su Irena Kijauskiene — 
tel. 216-486-9670.

Registracija baigiasi 1978 m. vasario 1 d.

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

WANTED EXTERIOR PAINTER
AND

CARPENTER 
SUBCONTRACTORS

JIM WAL-TER HOMES has work available for contract with framing 
subcontractors in all parts of the Dalias area. Plenty of work, sub- 
contractor mušt have adeęuate crew, tools & transportation. Contact

Russ Pratt 214-224-8437.
JIM WALTER HOMES

1-35 S. at Pleasant Run Rd.
Lancaster, Texas 75211

An Equal Opportunity Employer
(49-6)

jamas muziko J. Kazėno. 
Sekančią dieną velionio An
tano kūną išvežė į New Jer- 
sey valstiją, kur su šeima 
gyvena velionio dukra.

A. a. Petras Sejonas, gy
vendamas Clevelande dirbo 
įvairiose darbovietėse ir 
įvairius darbus. Prieš kele
tą metų, važiuojant į darbą 
velionis Petras buvo sun
kiai sužeistas ir po to, svei
kata negrįžo, bet ėjo žemyn 
iki š. m. sausio mėn. 9 d.

Velioniui Petrui Cleve
lande neturint artimų gimi
nių, iki atvažiavo pusbrolis 
Jonas Saulėnas su šeima iš 
Providence, R. I., laidotuvių 
reikalais rūpinosi V. čyvas.

A. a. Petro kūnas taip pat 
buvo pašarvotas Della Ja
kubs and Son laidotuvių na
muose, ir kaip LKVS "Ra
movė” nariui, Clevelando 
skyriaus pirmininkas V. 
Stuogis stovint garbės sar
gybai, tarė atsisveikinimo 
žodį ir kartą dengiančią Lie
tuvos trispalvę įteikė velio
nio pusbroliui J. Saulėnui.

A. a. Petro kūnas, po ge- 
gulingų šv. Mišių, iš D. M.
N. P. parapijos bažnyčios 
nulydėtas į Visų Sielų ka
pus.

Su velionių Antano ir 
Petro mirtimi, Clevelando 
lietuvių kolonija neteko 
dviejų lietuvių, ramovės 
skyrius narių ir dukra tėvo.

Ilsėkitės ramybėje, nors 
ir svetimoje, bet svetingo
je Amerikoje žemėje.

E. Pranckus

Wanted Journeymen
or

lst Class Skilled
TOOL & DIE MAKERS

Growing manufacturing concern needs 
experienced TOOL & DIE MAKERS. 
Lot of growth potential. Good fringe 

benefits. Send resume to or phone
205-874-9001

ALL-LOCK CO., INC.
P. O. Box 1349

Seimą, Alabama 36701
(1-4)

CLEVELANDO 
I PARENGIMŲ
į kalendorius

• SAUSIO 28 D. Ateitininkų 
studentų ir moksleivių litera
tūros vakaras.

• VASARIO 4 D. tradicinis 
Užgavėnių blynų balius Lietu
vių Namuose. Rengia Pilėnų 
Tunto Skautų Tėvų Komitetas.

• VASARIO 19 D. 4 vai. p. 
p. Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo Vasario 16 minėji
mas įvyks Dievo Motinos Nuo
latinės Pagalbos parapijos sa
lėje. Rengia ALT Clevelando 
skyrius.
• VASARIO 25 D. Ateities 

klubas ruošia koncertą. Pro
gramą atliks solistai Nerija 
Linkevičiūtė ir Bernardas Pra
puolenis.

• VASARIO 26 D. Lithua
nian Village, Inc. metinis akci
ninkų susirinkimas. Pradžia 12 
vai.

• KOVO 4 D. Kaziuko mugė 
Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos salėje.

• KOVO 5 D. 4 vai. p. p. 
ALT S-gos Clevelando skyrius 
minės savo narių ir svečitį tar
pe 60 metų Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymą. Susi
rinkimas Įvyks Lietuvių Na
muose.

• BALANDŽIO 8 D. Gran
dinėlei 25 metai: sukaktuvinis 
pokylis, muzika, šokiai Slovė
nų salėje.

• BALANDŽIO 23 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos pavasario šventė — 
vaidinimas.

• BALANDŽIO 29 ir 30 D. 
Ateitininkų šeimos šventė.

• GEGUŽĖS 7 D. — Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
mokinių pirmoji komunija.

• BIRŽELIO 4 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokslo metų pabaigi
mas.

• RUGSĖJO 23 D. Dirvai 
paremti parengimas Lietuvių 
Namuose. Rengia ALT S-gos 
Clevelando skyrius.

• LAPKRIČIO 19 D. 4 vai. 
po pietų Naujos parapijos au
ditorijoje Grandinėlės atsisvei
kinimo koncertas prieš išvyk
stant į Australiją.
• LAPKRIČIO 18 D. Lietu

vos kariuomenės šventės mi
nėjimas Lietuvių Namuose. 
Rengia LKVS "Ramovė" Cle
velando skyrius.

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

Person experienced in surface grind- 
ing for small close tolerance progres
sive die tooling.
Shift premium of of hourly
wage paid for working uights. Salary 
commensurate with experience. Pro- 
fit sharing plan, good company ben
efits.

Call JOHN McANALLY 
214-233-3033

ELFABCORP.
4200 WILLEY POST ROAD 

ADD1SON, TEXAS 75001
An Equal Oppoitunity Employer

(48-5)

WEATHER STRIPPERS
Work in sunny California year around. 
Experienced in complete interiocking 
heads and jams. No others need call. 
Excellent wages and benifits.

Call 714-558-1618
(4-8)

SLIDINĖJIMAS
Kai gamta pasipuošia bal

tu sniego rūbu ir žmonės 
sėdėdami šiltose patalpose 
skundžiasi "blogu” oru, da
lis žaibo slidininkų pramo
gauja kalnuose, laukuose ir 
miškuose.

"Cross-country” slidinėji
mas yra šiltas sportas. 
Kiekvienas slidinėto jas turi 
su savim savo šilumos ter
mostatą. Jeigu slidinėtojas 
nori šiltesnės temperatūros 
— jis greičiau slidinėja.

Prieš savaitę žaibo slidi
ninkai besitreniruodami Pa
saulio Lietuvių Sporto žai
dynėm — žiemos įvykiams, 
kurie bus vasario mėn. 25- 
26 d.d. matavo savo slystan
čius žingsnius. 300 pėdų 
nuotolis buvo atliekamas 
per 30 slistančių žingsnių, 
t. y. kiekvienas žingsnis sli
dėmis atliko 10 pėdų.

žaibo slidinėjimo sekcija 
parūpina taip pat slides 
tiems, kurie norėtų šį spor
tą pamėginti prieš perkant 
pilną aprangą. Kreiptis pas 
Vytenį Čiurlionį telefonu: 
481-1525. (vč)

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pąs čipkus Realty, 31715 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

INVENTORY CONTROL

Mušt speak english. have 
mechanical ability.will co- 
ordinate material slow with 
shop and purchusing. Call 
451-6666. (4-5)

WANTED JOURNEYMEN
or

1ST CLASS SKILLED 
DIEMAKERS

Fos die repair department in stamp- 
ing plant located in Clare County 
resort area. Steady employment with 
benefit plan. Call or write SURR’SY 
PRODUCTS CO., Personnel Dept., 333 
Grace St., Farwell, Mich. 48622. (313) 
961-7200 or 517-588-9922. (49-2)

WANTED JOURNEYMEN

TOOL & DIE MAKERS 
MACHINISTS

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

UNION WAGES
APPLY: CALL OR WR1TE TO:

STEEL MASTER TOOL 
CO. LTD.

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

WINDSOR PHONE
519-944-2255

DETROIT PHONE
313-961-1463

(47-3)

ELECTRICIAN
IMMEDIATE OPENING is available 
for an experienced industrial electri- 
cian. Essential experienced reųuire- 
ment are the ability to perform cont- 
rol wiring and to trouble shoot prob- 
lems on automatic controlled produc
tion equipment. Minimum experience 
requirfid is 5 years as an industrial 
electrican. Some knowledge of elec- 
tronics is preferred būt not essential. 
Qualified candidate mušt be able to 
perform with minimum supervision. 
We offer stable employment, compe- 
titive wage, and benefits program. 
Interested candidates should call Per
sonnel Department or interview appt.

HEUBLEIN INC.
2500 Enterprise Dr.

Alleen Park, Mich. 48101
313-271-3100

An Equ*l Opportunity Employer M/F

MACHINISTS
Lge Plastic Fabricatoj has several 
jobs available for machinists. Jf you 
qualify for any of the following posi
tions, contact M. M1RANDO from 9 
AM-5 PM. If you wish, file your ap- 
plication now and make your movė 
after the holidays.

Numeral Contro Set-UP M/W 
ENGI NE LATHE OPERATOR.

PEG-BOARD 
LATHE 

OPERATOR 
lst Piece Mechanical Inspector

TABLE SAW OPERATOR 
FOR 2ND SHIFT.

201-939-7392
(1-7)

ST. BEDE ACADEMY

A Resident High School for

Boys.

Conducted By The

Benedictine Fathers.

For Information Write

ADMISSION OFFICE
ST. BEDE ACADEMY

PERU, ILL. 61354

815-223-3140
(2-4)

IMMEDIATE OPENING
FOUNDRY 

MAINTENANCE MECHANIC
Steady employment 

No lay offs 
6 paid holidays 
Paid vacations

Paid Hospitalization
Paid life insurance 

Earn up to $5.63 per hotir. 
APPLY IN PERSON

3400 BRYCE or call 817-738-1925 
FT. WORTH. TEXAS 76101 

TRINITY VALLEY 
IRON AND STEEL CO.

An Equal Opportunity Employer 
(1-13)

ELECTRICIANS
Immediate openings for electricians 
with journeyman's card or eouivalent 
experience. Experience in OSHA re- 
quirement in solid statė electronics 
in an industrial setting is a plūs. You 
will receive an excellent wage and 
fųll benefit program. Johns-Manville 
is an aggressive equal opportunity 
employer. Apply in person or call for 
an appointment:

JOHNS-MANVILLE
SALES CORP.

River Rd., Waterville, Ohio
419-878-8111, Ext. 296

(2-4)

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)

WANTED 1ST CLASS SKILLED 
JIG BORE OPERATORS

AND
N. C. MACHINE OPERATORS

Mušt have job shop experience. 
DAY AND N1GHT SHIFT

CONNER ENGINEERING 
20222 CONNER

(1 block E. of Van Dyke off 8 Mile) 
DETROIT, MICH. 48234 

313-893-7470
(3-12)

WANTED JOURNEYMAN 
MACHINE REPAIR

5 years job shop exp. minimum. 
Days, full benefits, profit sharing, 
pension plan. Salary open.

WOODHILL NIPPLE & 
SUPPLY

1862 EAST 123rd STREET 
CLEVELAND, OHIO 44106 

216-229-3900
(4-6)

MAŠINISTAS
Plastikos gamintojas turi keletą 

vietų mašinistams. Jeigu jūs esate 
kvalifikuotas sekančioms pozicijoms, 
susisiekit su M. MIRANDO^ nuo 9 
vai. ryto iki 5 vai. vak. užpildykit 
aplikaciją dabar, kad pradėti darbą 
po švenčių.
NUMERAL CONTROL SET-UP M/W

PEG BOARD LATHE 
OPERATOR

ENGINE LATHE OPERATOR
1ST PIECE MECHANICAL 

INSPECTOR
TABLE SAW OPERATOR 

antrai pamainai.
201-939-7392

(2-8)
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• Vasario 16 pagrindinis 
minėjimas Clevelande įvyks 
vasario 19 d., sekmadienį, 4 
vai. p. p. Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos para
pijos salėje. Rengia Ameri
kos Lietuvių Tarybos Cle
velande skyrius.

Visi lietuviai kviečiami 
atsilankyti į šį pagrindinį 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo 60 metų sukak
ties minėjimą.

• J. Malskis, LB Cleve
lando apyl. pirmininkas, per 
Tėvynės Garsų radiją sau
sio 22 d. pranešė, kad LB 
apylinkės planuotas atski
ras Vasario 16 d1, minėjimas 
nebus rengiamas.

• Clevelando Lietuvių Na
mų direkcija padarė du 
svarbius nutarimus: nuo š. 
m. sausio 1 d. organizacijų 
valdybų posėdžiams leidžia
ma naudotis Lietuvių Namų 
kambariais be jokio mokes
čio. Antrasis reikšmingas 
nutarimas, kad 50% Lietu
vių klubo nariu metinio mo
kesčio bus skiriama visuo
meninei ir kultūrinei premi

jai bei papildomai lietuviš
kų organizacijų ir apskritai 
tautinės veiklos paramai.

• Lietuviu Pensininku 
Klubas Clevelande nėr V. 
Mariūna atsiuntė Dirvai pa
remti auka 15 dol. Nuošir
džiai dėkojame.

PENSININKU 
SUSIRINKIMAS

Clevelando Lietuvių Pen
sininkų Klubo metinis susi
rinkimas įvyks vasario 1 d., 
trečiadienį, 3 vai. p. p. nau
josios parapijos kavinėje. 
Bus renkama nauja valdyba 
ir kontrolės komisija bei 
keičiamas statuto 12 straip
snis. Po susirinkimo — 
karšti užkandžiai.

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

VAKARONĖS
Vasario 10 d., penktadie

nį, 7:30 vai. vak. Dievo Mo
tinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijos mažojoje salėje 
kalbės Rita Balytė apie 
1977 metų Nobelio premi
jos laureatą tema: ”Vicente 
Aleixandre gyvenimo ir kū
rybos bruožai”. Prelegentė 
Akrono Universitete baigia 
ruošti magistro laipsnį iš 
ispanų kalbos ir literatūros, 
kartu ten pat eidama asis
tentės pareigas. Visi kvie
čiami jaunosios kalbėtojos 
pasiklausyti.

Dėl blogu keliu ir orų du 
kartus atidėta vakaronė su

Buvusioji ir dabartinė OLGD-jos valdybos. Iš kairės sėdi: dr. N. Juškėnienė, dr. H. Bra
zaitis, dr. T. R. Degėsienė, dr. G. Matienė. Stovi: dr. J. Skrinska, dr. Dainius Degėsys, dr. Jonas 
Stankaitis ir dr. Viktoras Čeičys. Trūksta dr. A. Čepulio.

OHIO LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS VALDYBA 

PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS

Š. m. sausio 22 dieną nau
joji Ohio Lietuvių Gydyto
jų Draugijos valdyba kartu 
su buvusiąja turėjo bendrą 
posėdį, kurio metu naujoji 
valdyba perėmė draugijos

dr. J. Jakštu (tema ”Algir
das tarn rusu ir totorių”) 
įvyks kovo 10 d.

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ
Įnešus $1.000

^J/2/0 12 mėnesių

Įnešus $1.000
18 mėnesiams

PAŽYMĖJIMUS
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 likusi periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5'U').

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖUž inašus mokame

Įdedi kiek nori, išimi kada nori.Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas du kartus metuose.

kasą, bylas ir pasiskirstė 
pareigomis.

Naująją 1978-79 valdybą 
sudaro: dr. Henrikas Bra
zaitis — pirmininkas, dr. 
Viktoras čeičys — vicepir
mininkas, dr. Juozas Skrins
ka — sekretorius, dr. Dai
nius Degėsys — iždininkas 
ir dr. Roma Degėsienė — 
valdybos narė.

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugija yra gerai organi
zuota ir turi apie 60 narių. 
Ne visi nariai yra aktyvūs 
draugijos veikloje, bet dide
lė jų dauguma draugijos 
veiklą remia. Per paskuti
nius dvidešimt vienus me
tus OLGD yra įteikusi 21 
metinę kultūrinę tūkstan- 
ties dolerių premiją, kultū
rinėje- ir visuomeninėje vei
kloje pasireiškusiems asme
nims atžymėti. Tenka tik 
gėrėtis tokiu profesinės or
ganizacijos ištvermingumu 
remti mūsų kultūrininkus 
ir visuomenininkus. Reikia 
tikėtis, kad naujoji valdy
ba bus aktyvi tiek visuome
ninėje tiek draugijos veik- 
loję, juo labiau, kad šiai 
valdybai pirmininkauja pa
tyręs visuomenininkas ir 
buvęs jau keletą kartų 
draugijos bei Pasaulio Lie

tuvių Gydytojų sąjungos 
pirmininkas, dr. Henrikas 
Brazaitis. (rd)

GROŽIO SALIONO 
” SIDABRINĖS ŽIRKLĖS” 
savininkas praneša, kad 
pradėjo dirbti nauja, man
dagi ir simpatiška vedėja ir 
5 patyrusios plaukų stili
zuotoj os.

Lietuvių grožio salionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fashion, 687 East 185 St., 
Cleveland, Ohio 44119, tel.: 
486-4240.

• Patria prekybos na
muose 794 E. 185 St. Cleve
lande, galima įsigyti nau
jų maišto produktų bei do- 
vaninių reikmenų. Turime 
naujų knygų, plokštelių, lie
tuviškų sveikinimo kortelių 
ir eilę kitų prekių. Prašome 
atsilankyti. Tel.: 531-6720.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nationwide is on your side

• APDRAUDOS reikalais
geriausius patarnavimus 
gausite kreipdamiesi į Z. 
Obelenj, tel. 531-2211.

SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI 840,000.

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms. 

Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

/uperior Avino/
■and loan association *

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
79S East 185th Street

481-8552
6712 Superior Avė. 

431-2497
13515 Euclid Avė. 

681-8100
14406 Cedar Avė. 

381-4280
32S00 Center Ridge Road

779-5915

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 balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.



DIRVA
LIETUVIŲ TAUTINIAI 

RŪBAI
Dailininkų A. A. Tamo

šaičių iniciatyva įsteigto 
Lietuvių Tautodailės Insti- 
tyto vienas iš pirmųjų už
simojimų yra išleisti jų pa
čių paruoštų spaudai kny
gą "Lithuanian National 
Costume” anglų kalba. Kny
ga yra ilgų metų ir kruopš
taus darbo kūrinys, kurioje 
gausu puikių spalvotų ilius
tracijų ir istorinės medžia
gos apie mūsų tautinius 
drabužius, audimo meną ir 
pan. Ją išleisti yra sudary
tas kelių asmenų komitetas, 
vadovaujamas p. I. Šernai- 
tės-Meiklejohn, kuris šiuo 
metu vajaus būdu renka 
prenumeratas. Knygos pre
numerata yra $25.00, o gar
bės — $100.00 ir daugiau. 
Garbės prenumeratoriai bus 
įrašyti knygoje ir kiekvie
nas iš anksto užsiprenume
ravęs gauna pakvitavimą.

PADĖKA

1977 m. gruodžio 9 d. mirė mūsų mylima žmona, 
motina, uošvė ir senelė

A. t A.
STASĖ JUODAKIENĖ-PIESLEKAITĖ

Palaidota gruodžio 12 d. Swane Lake Memorial Gar- 
den mauzoliejuje prie Michigan City, Indiana.

Nuoširdžiai dėkojame visiems atsilankiusiems i kop
lyčią, pareiškusiems mums užuojautą žodžiu, laiškais, 
spaudoje ir palydėjusiems Velionę į kapus.

Dėkojame kun. Howard Murray už maldas koply
čioje ir mauzoliejuje.

Nuoširdus ačiū už gėles, aukas Šv. Mišioms ir pini
gus, skirtus ”Cancer Service of Berrien County” drau
gijai, kuri be atlyginimo daug padeda sergantiems vėžio H 
liga.

Mūsų nuoširdi padėka p.p. K. Pociui, J. Rimkūnui, 
A. Klimavičiui už atsisveikinimo kalbas koplyčioje bei 
mauzoliejuje ir taip pat visiems karsto nešėjams.

Ačiū Smith koplyčios laidotuvių direktoriui, New 
Buffalo, Mich. už rūpestingą patarnavimą laidotuvių 
metu.

Nuliūdę
VYRAS STEPAS, DUKROS DANGUOLĖ 

IR NIJOLĖ, ŽENTAS JULIUS ŠMULKŠTYS, 
ANŪKAI INGA IR LINAS

PADĖKA

1977 m. gruodžio mėn. 1 d. staiga mirė mano my
limas vyras

A. A.
DR. VALENTINAS BAGDONAS.

Palaidotas 1977 m. gruodžio mėn. 5 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

Šia proga noriu visiems nuoširdžiai padėkoti, kurie 
atsilankė į koplyčią, pareiškė man užuojoutą žodžiu ar 
raštu, dalyvavo pamaldose ir palydėjo a. a. Valentiną 
į kapus.

Gili padėka kan. V. Zakarauskui už maldas koply- 
gioje, gedulingas pamaldas, už jautrius, paguodžiančius 
pamokslo žodžius ir apeigas kapinėse.

Nuoširdus ačiū visiems už gėles ir aukas Šv. Mi
šioms ir Liet. Dukterų Draugijai.

Ačiū mieliems solistams p. D. Stankaitytei ir p. J. 
Vazneliui ir akompaniatoriui Alv. Vasaičiui, už giedo
jimą bažnyčioje.

Taip pat mano gili padėka visiems kalbėjusiems per 
atsisveikinimą koplyčioje ir karsto nešėjams.

Ačiū Whitey ir Stanley Evans už nuoširdų ir rū
pestingą patarnavimą laidotuvių metu.

Dar kartą visiems, visiems nuoširdus ačiū.

Liūdinti ŽMONA BIRUTĖ BAGDONIENĖ

-——---i

Susidomėjimas knyga yra 
nemažas, be to tikimasi 
gauti paramos ir iš Kana
dos valdžios, jeigu bus su
rinkta tam tikra suma mū
sų pačių jėgomis. Knyga 
įdomi ir vertinga ne tik 
mums, bet ir bibliotekoms, 
universitetams, kultūrinėm 
institucijoms ir gero dova
na padovanoti įvairioms 
progoms mūsų kitatau
čiams draugams. Todėl ir 
prašome visų tautiečių sa
vo prenumeratomis ir auko
mis tą vajų paremti, kad 
knyga kuo greičiau būtų 
galima atiduoti spausdini
mui. čekius prašome rašyti 
"Lithuanian National Cos
tume" vardu ir siųsti šiuo 
adresu: Marija Vasiliaus
kienė, 51 Smithfield Drrive, 
Toronto, Ont. M8Y 3M1.

Iš anksto nuoširdžiai dė
kojame.

"Lithuanian National 
Costume" knygos 
leidimo komitetas

• LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba (pirm. 
Vytenis šilas ir ižd. Simas 
Jokūbaitis) atsiuntė Dirvai 
paremti auką 25 dol., lin
kint nepavargti spaudos 
darbe.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• V. Civinskas, kristalų 
ir brangenybių krautuvės 
Terra Chicagoie savininkas, 
Dirvos skaitytojas ir rėmė
jas, atnaujindamas prenu
merata pridėjo auką 25 dol.

Ačiū už auką.

• Lietuvių Tautinių šokių 
Institutas praneša, kad tau
tinių šokių mokytoj ų-vado- 
vų suvažiavimas įvyks š. m. 
balandžio 8 d. 10 vai. ryte 
Chicagoje, 6422 So. Kedzie 
Avė. Suvažiavimo svarbiau
sias tikslas — išrinkti nau
ją Instituto vadovybę.

Dėl smulkesnių informa
cijų rašyti: J. Matulaitie
nei, 188 Logan St., Brook
lyn, N. Y. 11208.

• Eugenijaus Kriaučeliū- 
no premijai gauti yra suda
ryta Jury komisija, kurią 
sudaro: kun. Pranas Garš
va, Irena Kriaučeliūnienė, 
Gabija Juozapavičiūtė (Pa
saulio Lietuvių Sąjunga), 
Birutė Zdanytė (JAV Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga) ir 
Romas Kasparas (PLB Jau
nimo Reikalų Vadovas). Ju
ry komisijos posėdis įvyks 
š. m. vasario mėn. 4 d.

NEW YORK
PIRMOJO SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS
ALT S-gos I skyriaus na

rių susirinkimas įvyko 
gruodžio 16 d. Kultūros ži
dinyje.

Buvo išklausyti trys pra
nešimai. Dr. Bronius Ne
mickas pranešė apie VLIKo 
seimą Floridoje bei jo nu
tarimus, ir prisiminė a. a. 
advokatą Olį, jo 20 metų 
mirties sukakties proga.

Ant. Diržys papasakojo 
apie Neo-Lithuanų suvažia
vimą Chicagoje, kuriame jis 
dalyvavęs ir žodį taręs.

Jurgis Kiaunė, nepavarg
stantis savanoris - kūrėjas, 
paporino prisiminimus iš 
gruodžio 17 d. perversmo 

; 1926 metais, įrodydamas, 
kad jau tada buvo ruoštas 
komunistų sukilimas. Ta 
pačia proga jis priminė tu
rįs nemaža filmų iš lietu
vių — ypač tautininkų — 
gyvenimo šiame krašte, ir 
apie Olio jo pirmininkavimo 
metu suruoštą lietuvių su
važiavimą Washingtone ir 
iškilmes, kur dalyvavo ir 
daug kongresmanų bei se
natorių.

Susirinkimui vadovavo 
skyriaus pirmininkas Apoli
naras Vebeliūnas. Po susi
rinkimo buvo pasivaišinta ir 
pasilinkėta gerų švenčiu ir 
geresnių naujų metų, (ak)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

ARE YOU INTERESTED IN 
THE CLOISTERED LIFE?

Writeto: Dominican Nuns
802 Court Street 
Syracuse, N. Y. 13208

(4-6-8-10)

FLORIDA
POMPANO BEACH 
LIETUVIŲ VEIKLA

Pompano Beach su 60,000 
gyventojų yra prie Atlanto, 
30 mylių į šiaurę nuo Miami 
Beach.

Floridos Atlanto rytinis 
pakraštys daug tirščiau ap
gyventas; negu vakarinė 
dalis. Pompano Beach ir 
apylinkės dar vadina Auk
siniu Krantu, yra greitai 
auganti lietuvių kolonija. L. 
Bendruomenė 1977 metais 
su energingu ir aktyviu pir
mininku J. Paškum, pade
dant veikliom valdybos na
rėms N. Žutautienei, B. Si- 
dzikauskienei, D. Liutermo- 
zienei, O. Rudaitienei ir J. 
Butkui, suruošė bendras lie
tuviškas kūčias ir Naujų 
Metų sutikimą. Parengi
muose dalyvavo apie 150 
asmenų (atskirai kiekvie
name. Kūčios buvo labai iš
kilmingos. Pirm. J. Paškus 
tarė tai dienai pritaikinta 

Brangiam tėvui ir seneliui
A. t A.

KRISTUPUI VEC-ZEMEL1UI 
mirus, dukrą ELEONORĄ SAKALAUSKIE
NĘ anūkus VYTAUTĄ, GINTARĄ ir DAI
VĄ nuoširdžiai užjaučiame ir mintimis esa

me drauge

Genovaitė ir Kazys 
Trečiokai

Mielam lietuviui

KUN. PETRUI DAGIUI

iškeliavus Amžinybėn, prie jį mintimis ly

dinčių jungias

Danutė Venclauskaitė

A. A.

STEFANIJAI LILEIKIENEI

mirus, jos vyrą ALEKSANDRĄ ir dukteris

RITĄ ir ALDONĄ su šeimomis liūdesio va

landoje nuoširdžiai užjaučia

Luke H. Rhoad 
Chicago, III.

gražų žodį ir pristatė sve
čius.

Šioje apylinkėje yra lie
tuvių motelių, prekybinin
kų ir nejudomo turto parda
vėjų, kaip J. Paškus, G. 
Petrauskienė ir D. Luter- 
mozienė. Juos atvykęs gali 
susirasti tel. knygoje. N. 
Žutautienė turi net dvi mo
terų rūbų parduotuves.

Klaidingai manoma, kad 
Florida yra daugiau pensi
ninkų kraštas. Pagal statis^- 
tiką, Pompano Beach gy
ventojų amžius yra toks: 
48 % gyventojų yra nuo 20 
metų iki 59 m., tik 27 % yra 
virš 60 metų ir 18% nuo 5 
iki 19 metų. (kp)

WANTED 
MAINTENANCE

AND
TOOL AND DIE MAKERS

8 years proven experience required. 
Positions available immediately for 

lst A 2nd Shift.
Good pay, excellent benefits, and stea
dy work. Contact B1LL JOHNSTONF 

GULF & WESTERN
STAMPING

5511 TELEGRAPH 
TOLEDO. OHIO 43612 

419-476-9141 
An Equal Opportunity Employer 

(49-9)
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