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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

POPIEŽIAUS 
TRIUMFAS 
MEKSIKOJE
Popiežiaus Jono Pauliaus 

II kelionė i Meksiką susi
laukė didelio triumfo. Mili
joninė minia iš viso krašto 
susirinko j sostinę pamatyti 
popiežių ir dalyvauti pamal
dose,

Prieš vykstant Į Meksiką, 
Vatikane popiežius priėmė 
sovietu iižs. reik, ministrą 
Gromyko, su kuriuo turėjo 
ilgą pasikalbėjimą.

Patiriama, kad svarbiau
sias pasikalbėjimo punktas 
buvęs pripažinimas Lenki
jos rytų sienų, kaip sąlyga 
popiežiaus lankymuisi Len
kijoje.

Kaip žinoma Vatikanas 
1972 m. pripažino vakaruo
se Oder-Neisse sieną. Dabar 
norima, kad tas pats būtų 
padaryta ir su Lenkijos — 
Sovietijos siena.

Šiuo metu Vilniaus dioce- 
zija savo būstinę turi Len
kijos teritorijoje Bialyšto
ke, Pinsko diecezija Dro- 
chitzyne, o Lwovo yra Lų- 
baczowe. Šias trys diocezi- 
jas valdo ne vyskupai, o ad
ministratoriai. Sovietai no
ri, kad šios vyskupijos būtų 
atskirtos nuo Lenkijos, bet 
lenkų dvasiškija su kardi
nolu Wizsinskiu priešaky 
nori jas išlaikyti savo val
džioje. Dabar Maskva sta
to sąlygą popiežiui, jei jis 
pripažinsiąs tų vyskupijų 
atjungimą nuo Lenkijos, 
galėsiąs lankytis Krokuvo
je.

MIRĖ NELSON A. 
ROCKEFELLER

Praeitą penktadieni, sau
sio 26 d., New Yorke, nuo 
širdies smūgio mirė buvęs 
ilgametis New Yorko gu
bernatorius ir JAV vicepre
zidentas Nelson A. Rockefe- 
ller, sulaukęs 70 metų am
žiaus.

Laidotuvėse dalyvavo tik 
šeimos nariai ir artimieji.

Situacija Indokinijoje vokiečių karikatūristo akimis.

Stiklių skersgatvis Vilniuje. Nuotrauka iš Albumo Vilnius — Architektūra 1978.

'LAIVINIAI ŽMONĖS’
Komercinis pabėgėlių bangos išnaudojimas

LB ATSTOVAS 
KINUOS 
VICEPREMJERO 
PRIĖMIME
Baltiesiems Rūmams pa

kvietus, JAV LB atstovas 
Washingtone Algimantas 
Gureckas su žmona Virgi
nija, š. m. sausio 30 d. da
lyvavo oficialiame JAV ad
ministracijos priėmime Ki
nijos Liaudies Respublikos 
vicepremjerui Teng.

JAV LB visuomenių rei
kalų taryba jau eilę metų 
Kinijos liaudies respublikai 
teikia informaciją apie Sov. 
Sąjungos smurtu įvykdytą 
Pabaltijo valstybių okupa
ciją, sovietu vykdomus 
žmogaus teisių paneigimus 
ii- lietuvių tautos rezisten
ciją prieš okupantą.

Pažymėtina, kad š. m. 
sausio 1 d. Algimanto Gu- 
recko dalyvauta Kinijos 
Liaudies Respublikos pri
ėmime, kuriame taip pat 
dalyvavo JAV vicepreziden
tas Maudei, valstybės sekre
torius Gyrus Vance, patarė
jas dr. Zbignievv Brzezinski 
ir kiti administracijos pa
reigūnai.

žurna 1 i s t a s William 
Ringle keliuose amerikiečių 
laikraščiuose išspausdinta
me reportaže citavo LB at
stovo pareiškimą, kad Lie
tuva ir Raudonoji Kinija tu
rinti "bendrą priešą".

Vytautas Meškauskas

Kiekvienas karas ir revoliu
cija paprastai pasibaigia pa
bėgėlių banga. Priklausyda
mi patys tokiai kategorijai, 
turėtume būti jautrūs dabar
tiniam pabėgėlių veržimuisi 
iš Indo-Kinijos. Gali juk su
prasti, kad ten gyventi nesino
ri. Be to, amerikiečiai taip 
greitai pabėgo, kad net didelė 
dalis jiems atsidavusių žmo
nių buvo palikti savam liki-

tz, Miinchen 

mui. Sykį ten į karą įsivėlu- 
sios JAV turi moralini įsiparei
gojimą ir toliau jiems padėti. 
Faktinai ir padeda. Iki šio 
laiko iš visų trijų Indo-Kinijos 
kraštų — Vietnamo, Laoso ir 
Cambodijos -TTĮAV buvo įsi- 
leista apie 200.,000 pabėgėlių, 
kurie visi čia pakenčiamai įsi
kūrė, tik 5% jų turėjo būti 
kiek ilgėliau šelpiami. CBS 
neseniai turėjo apie tuos pabė
gėlius savo ‘Special’, kuriame 
labai vaizdžiai perdavė jų var 
gą stovyklose ir neviltį nesulau 
laukiant leidimo kur įsikurti. 
Ypatingai didelio dėmesio su
silaukė dviejų laivų — Huey 
Fong ir Tung An — likimas, 
kurių pirmasis su 2,700 pabė
gėlių atplaukė į Hong Kongą, 
o antrasis su 2,300 žmonių į 
Manilą Filipinuose. Abu bu
vo labai nesvetingai sutikti ir 
gali lengvai suprasti, koks juo
se siaučia vargas. Prieš pasi
piktinant tų abiejų vietovių 
biurokratų elgesiu, verta pa
žiūrėti ir iš jų pusės. Apie tą 
požiūrį iš Hong Kongo prane
ša Frankfuerter Rundschau 

korespondentas Christian Roll.
Hong Kongo įstaigos aiški

nasi, kad tas laivas pagal savo 
popierius turįs plaukti į Tai- 
waną ir jei jam bus leista tik 
laikinai sustoti, susidarytų 
nemalonus precedentas. Jau 
dabar Hong Konge yra 4,000 
pabėgėlių ir kai buvo gauta te 
legrama iš Frankfurto sutin
kant priimti 400 žmonių iš Hu 
ey Fong, buvo atsakyta, kad 
pirmiausiai reikia pasiimti 
bent dalį anksčiau atvykusių 
‘valčių žmonių’ (boat people), 
taip pramintais todėl, kad bė
ga valtimis — kito kelio tam ir 
nėra. Hong Kongo Marine De 
partament įtaria, kad laivas 
ne atsitiktinai surinko tuos sa
vo 2,700 pabėgėlių sugedus jo 
mašinoms, dėl kojis turėjo plū 
duriuoti Vietnamo pakraščiuO' 
se 2 dienas, bet tai buvusi iš 
anksto numatyta pasipelnymo 
operacija. Pagal privalomą 
laivo dienoraštį, Huey Fong iš ^ 
plaukė iš Bangkoko Thailandė 
gruodžio 9 d., o 17-tą surinko ' 
pabėgėlius iš 9 didelių valčių. 
Pagal pabėgėlius, jie turėję su

VLIKO TARYBOS 
POSĖDIS ATIDĖTAS
Praeitą sekmadieni Chi

cagoje vykęs Vliko tarybos 
posėdis nesudarė valdybos..^ 
Tarybos pirmininkas at
kreipė dėmesį, kad taryba 
rado dviejų grupių (Lietu
vių Darbo Federacijos ir 
Lietuvos Valst. Liaudinin
kų S-gos) atstovavimą ne
sutvarkytą ir to pasėkoje 
sutarta valdybos sudarymą 
nukelti į kitą posėdį, kuris 
įvyks kovo 11 d. Chicagoje, 
Jaunimo Centre ir jam pir
mininkaus kun. A; Trakis ir 
sekretoriaus K, .„Dirkįs.

•i 
mokėti po $2,000 už atvykimą 
į JAV. Jiems buvo pasakyta 
kur susirinkti. Ten įsėdo J di
delę valtį ir po kelių valandų 
buvo priimti į Huey Fong. 
Tas laivas yra registruotas Pa
namoje, bet jo tikrasis savinin 
kas gyvenąs Taiwane ir yra 
buvęs aukštas Kuomitango ar
mijos karys. Pietryčių Azijos 
valstybės ir UN pareigūnai 

(Nukelta į 2 psl.)
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SOVfllTinė POLĮTI^^

Carteris žada 'naujus pagrindus' taikai ir gerovei .- Naujas biudžetas 
vadinamas 'liesu', bet ne visiems. - Žmonių teisės JAV ambasadoje 

______________ Maskvoje ir JAV teisme Vak. Berlyne. ------ -----------------

Tradicinis metinis preziden 
to pranešimas abiem Kongre
so Rūmams duoda progos pa
skelbti kokią naują politiką, 
ar bent mesti tautai kokį nau
ją šūkį. Pereito antradienio 
vakarą prezidentas Carteris 
pareiškė pastatysiąs naujus pa 
grindus taikai ir gerovei, nesi- 
leisdamas į konkrečias detales. 
Užsienio politikos srityje jis 
net tris kartus pasakė nepasira 
šysiąs SALT II sutarties, jei ji 
nebūsianti JAV-bėms naudin
ga. Už tai jis susilaukė ploji
mų, bet, bendrai paėmus, jų 
buvo dvigubai mažiau negu 
pereitų metų kalbos bėgyje. 
Daugiau negu pati kalba, 
bendrą būklę nušviečia naujo 
biudžeto skaičiai.

♦ ♦ ♦

Rimtą tarptautinę situaciją 
pabrėžė išlaidų krašto saugu
mo reikalams padidinimas vi
su 11 bilijonų dolerių - nuo 
114 iki 125, tačiau - jei paskai 
čiuosime sekantiems metams 
infliacijai numatytus 7 % - ra 
sime, kad biudžetas padidin
tas ne 10 su viršumi procentų, 
bet tik 3.1 -1.y. maždaug tiek 
kiek sovietų ginklavimosi aki
vaizdoje savo išlaidas saugu
mo reikalams pasižadėjo padi
dinti visi NATO sąjungininkai. 
Naujam biudžete yra numa
tyta 670 mil. dolerių naujos ra 
ketos M-X išvystymui, kuri tu
rėtų pakeisti jau senstelėjusias 
dabar turimas Minuteman ra
ketas - tos gali būti lengvai pa 
žeidžiamos, nors ir paslėptos 
požemyje, sovietų raketų su 
naujais, labai galingais užtai
sais. Už 475 milijonus žada
ma įsitaisyti 225 naujas ‘skrai
dančias’ bombas, kurios galė
tų būti paleistos iš dabar irgi 
labai senų B-52 bombonešių. 
Skirta lėšų tyrimui, bet ne 
įtraukimui į rikiuotę tokių 
skraidančių bombų, kurios 
galėtų būti paleistos ir nuo že
mės ir nuo laivų (tos labai rū
pi europiečiams, bet Washing 
tonas atskiru protokolu prie 
SALT sutarties susilaikys nuo 
jų gamybos dar 3 metus).

♦ ♦ ♦

Čia reikia atsiminti, kad 
nors ir padidintos išlaidos gy
nimosi reikalams - yra vis dar 
proporcingai su kitom išlai
dom mažesnės negu 1970 me
tais. Tąsyk karinės pajėgos 
gaudavo 39% viso biudžeto, 

dabar tik 23 %, bet ir tos susi
lauks nemažos kritikos iš kai
riųjų demokratų tarpo, kurie 
nori dar daugiau pinigų socia
liniams rekalams, nors jiems 
dabar išleidžiama 39% viso 
biudžeto, nepaisant kai kurių 
pozicijų apkirpimo.

♦ ♦ ♦

Mūsų skaitytojų dauguma 
yra suinteresuota Sočiai Secu- 
rity mokėjimais. Visa ta siste
ma yra tikras farsas. Pristato
ma buvo jį kaip draudimą, 
bet panašumo su komerciniu 
draudimu liko nedaug. Visų 
pirma infliacija ištirpino sūdė 
tų sumų vertę, o reikalas suly
ginti mokamas pensijas su in
fliacija dar daugiau ištuštino 
sukauptas tarnj-ęikalni sumas. 
Kadangi valstybė atsakinga ir 
už infliaciją ir už pensijas - 
kad iš jų būtų galima kaip 
nors išgyventi - būtų tiksliau, 
jei pensijos būtų mokamos iš 
bendraTšurinktųTėsų^ Dabar 
vedama dviguba buhalterija. 
Šiais metais pajamų mokesčiai 
kiek sumažinti, bet už tat pa
didinti Sočiai Security mokes
čiai. Žinoma, kiekviena refor
ma susilauks didelio pasiprie
šinimo. ‘Žiūrėk, aš mokėjau ir 
už tat turiu atgal gauti’ - gali 
pasipiktinti koks iš infliacijos 
pralobęs pilietis, jei bus kėsin
tas! į jo pensiją. Tuo tarpu 
koks nors nuo infliacijos nu
kentėjęs turi ne tik pasitenkin
ti faktinai mažesne pensija, 
bet dar jam draudžiama užsi
dirbti daugiau kaip $4,000 į 
metus. Tuo tarpu turįs paja
mų iš kapitalo gali džiaugtis 
savo nuo mokesčių atpalaiduo 
ta pensija, nors uždirbtų ir mi
lijoną.

Dabar numatomos sekan
čios reformos. Per du metus 
palaipsniui bus panaikintos 
pensijos vaikamsvirš 18 metų, 
jėijiB eifiaTunivefsitetus.Tik- 
rai neturtingi gaus stipendijas 
Našliams ir našlėms nebus mo 
karna, jei jie nėra pasiekę pen
sininko amžiaus, nebent turi 
vaikų nevyresnių kaip 18 m. 
Tas dabar bus sumažinta iki 
16 metų. Negalima bus gauti 
dvigubų pensijų - ir iš Sočiai 
Security ir iš federalinių val
dininkų pensijų fondo, kurio 
pensijos yra labai geros. Ne
bus mokami $255 pensininkui 
mirus, tačiau neturtingi galės 
gauti tam atvejui pašalpas ki

tais keliais. Panaikinamas 
nuostatas mokąs mažiausiai 
$120 pensiją vistiek kiek dir
bai ir kiek mokėjai mokesčių. 
Tais nuostatais dabar labai 
daug kas pasinaudoja. Visi tie 
nauji patvarkymai galėtų su
taupyti netoli bilijono dolerių. 
Tai yra mažiau 1 % Sočiai Se
curity mokėjimų, kurie pa
sieks 129 bilijonus.

♦ * ♦

Atsimenate dvi penteostalis 
tų šeimas iš Cernagorsko Sibi
re prasiveržusias į JAV amba
sadą Maskvoje ir ten pasiliku
sias? Tai buvojau prieš 7 mė
nesius. Jie tikėjosi, kad - toks 
pat kaip jie - baptistas Carte
ris priims juos į JAV, kur jie 
galės savo tikėjime auklėti vai
kus. Legaliai jie bandė išva
žiuoti jau 17 metų be sėkmės. 
Iš pradžių 7 bėgliai turėjo fak
tinai gyventi ambasados fojė, 
galėdami tik sykį į savaitę nu
simaudyti. Vėliau jie gavo 
kambariuką rūsyje, pro kurio 
langą jie gali matyti sovietų 
sargybinius - ir tie juos. Am
basada leidžia jiems pasilikti, 
bet kartu nenori per daug už
gauti sovietų. Užtai jiems ne
leidžiama gauti laiškų per dip 
lomatinį paštą, o siunčiamus 
paprastu paštu sovietai, žino
ma, konfiskuoja. Net maistas 
jiems duodamas sovietinis, bet 
ne importuotas amerikoniškas 
Juos lankyti gali tik ambasa
dos kapelionas. Jų vienintelis 
ryšys su likusiu pasauliu yra 
tik radio priimtuvas, gautas 
po ilgų prašymų. The Eco- 
nomist skelbia, kad bėglių mo
ralė yra labai kritusi ir jie gali 
netrukus grįžti į sovietų ran
kas. * * *

Kita žmonių teisių, ar 
tiksliau vargo istorija ateina iš 
Vakarų Berlyno. Newsweek 
pranešimu, vienas rytų vokie
tis, kuris privertė nusileisti len 
kų lėktuvą amerikiečių kari
niame aerodrome Vakarų Ber 
lyne, dabar bus teisiamas pa
čių amerikiečių teismo Berly
ne, nes Vakarų Vokietija ir Va 
karų Berlynas atsisakė teisti. 
Teismas įvyks kovo mėn. Va
karų Vokietija sumokės hono
rarą kaltinamojo advokatui Ju 
dah Best, kuris atstovavo buv. 
viceprezidentą Spiro Agnevv, 
kai tas buvo patrauktas atsa
komybėn.

■ Iš kitos pusės
Jei patikėti J. D. (žiūr. Jo laišką Dirvoje sausio 18 

d.) nuopelnas už sovietų laimėjimus priklauso NBC, CBS, 
ABC, Time, Newsweek, New York Times ir Washington 
Post. Girdi, ’kai kurie kongresmanai ir senatoriai balsuo
ja priešingai savo įsitikinimams, tik bijodami patekti 
aukščiau paminėtų septynių paraudusių ar papirktų sli
binų nemalonėn, kurių galia šiame krašte yra didesnė ne
gu JAV prezidento (prisiminkime tik Nixono nulinčia- 
vimą)

Iš to išeitų, kad J. D. (kaip ir aš) Nixono gailisi, ta
čiau dabartinis ginčas kilo dėl vadinamų 'prokomunisti
nių, politikų, kuriuos Vytautas Smetona surado mūsų pa
rengimuose, ir jei taip — Nixonui toks titulas labai tik
tų: ar ne jis pradėjo detente su sovietais ir flirtą su ko
munistine Kinija, nors savo karjerą pradėjo kaip aršus 
antikomunistas?

J. D. perėjus prie spaudos, man atėjo nuodėminga 
mintis prisiminti Nepriklausomos Lietuvos spaudą. Ar 
joje rasi bet kokį priešsovietinį pareiškimą? Net jei kas 
ir parašytų, cenzūra nebūtų praleidusi, nes visa Lietuvos 
užsienio politika rėmėsi draugiškais santykiais su sovie
tais. Tiesa savo komunistus sodindavom į kalėjimus, kas 
nebuvo tikslinga, nes ’sklandų^_perėjimą kormmistįnėn 
sistemonpravedė ne komunistai, bętoportunistai. Ir jei 
jau esame savo kieme — kaip pavadinti-tuos,l?urie An- 
taną Smetoną įkalbinėjo grįžti iš Eitkūnų? O pagal Si
dzikauską paskutinis ministeris pirmininkas Antanas 
MerkysJjolšeyikams sudarantsavo kabinetą tikėjosi gauti 
Valstybės kontrolieriaus_jpostą. Vietos pas komunistus 
prašėsi ir užs, reik, min. Urbšys, kūriamf atgal žiūrint, 
tikrai vertėjo pabėgti. Ar negrįžo Lietuvon tada ir A. 
Voldemaras? Ar ir jie buvo ’prokomunistai’?

Pikantiška smulkmena ir iš dabartinio gyvenimo — 
atsimenate kaip Bendruomenė pradėjo girtis, kad jos ry
šininkas užmezgė kontaktą su kiniečių komunistais. Kur 
buvo tada tie, kurie kaip dabar (bj) tame pačiame Nr. 
verkšlena dėl Taivvano išdavimo? Vienu žodžiu turime du 
standartus: viena sau, kitą amerikiečiams. Iš tikro kvai
lumo niekas negali vien tik sau monopolizuoti. vm

'Laiviniai’ žmonės...
(Atkelta iš 1 psl.) 

jau seniai įsitikino, kad dabar
tinis pabėgėlių antplūdis yra 
labai gerai organizuotas biz
nis, o pagal tautybę pabėgė
liai yra kiniečiai. Gali supras
ti, kad dabartinėje situacijoje 
jiems nemalonu gyventi Viet
name, o taip pat, kad jiems 
būtų maloniau įsikurti kur 
nors kitur, bet ne savo tikroje 
tėvynėje.

Kiniečiai Indo-Kinijoje atsi
rado tuos kraštus Prancūzijai 
pradėjus valdyti 19-me šimt
metyje. Daug pirmųjų atei
vių buvo viengungiai, kurie 
vedė vietos moteris, bet galu
tinai kiniečių asimiliacija bu
vo pravesta 1956 m., tuome
tiniam Vietnamo prezidentui 
Ngo Dinh Diem patvarkius, 
kad visi ten gimę kiniečiai tu
rėtų būti laikomi Vietnamo pi
liečiais — vietnamizuotų savo 
pavardes ir uždarytų savo mo
kyklas bei laikraščius. Kinie
čiai, to nepadarę, negalėtų 
verstis pelningom prekybos ša 
kom. Tokiu būdu 1975 m. 
Vietnamui karą laimėjus, 
90% kiniečių buvo to krašto 
piliečiai ir turėjo vietnamizuo- 
tas pavardes. Gerais laikais 
beveik % jų gyveno Saigono 
priemiestyje Cholon, kuris 
vietnamietiškai reiškia Didžio 
ji Rinka. Gyveno jie labai ge 
rai — jiems priklausė visa pre
kyba, įskaitant ir ryžių bei 
prieskonių, didelė dalis upių 
ir jūros laivininkystės bei žu
vininkystės. Ūkininkams jie 
duodavo paskolas, bet labai 
aukštais nuošimčiais, kas vedė 
prie tų amžino įsiskolinimo; 
Bet didžiausias biznis sukles
tėjo atvykus amerikiečių GI. 
Kiniečiai tuojau atidarė barus 

ir paleistuvystės namus, nuo 
muodavo butus, pirkdavo iš 
karių PX gėrybes ir net gink
lus, kuriuos parduodavo Viet- 
kongui. Aprūpindavo ameri
kiečius moterimis ir narkoti
kais. Nors teoretiškai jų vai
kai turėjo eiti kariuomenėn, 
turtingi kiniečiai iš tos parei
gos išsipirkdavo. Kai pagaliau 
Vietkongas įžygiavo į Saigoną, 
kiniečiai išėjo į gatves su 
komunistinės Konijos vėlia
vomis.

Iš pradžių nauji viešpačiai 
kiniečius paliko ramybėje, bet 
nuo pereitų metų kovo mėn. 
kiniečiams jau buvo įsakyta 
uždaryti savo krautuves ir kel
tis į provinciją — ‘naujas eko
nomines zonas’, kur pragyve
nimą reikėjo uždirbti ranko
mis. Tokiu būdu šiandien jie 
bėga ne politiniais, bet ūki
niais sumetimais. Juo labiau, 
kad dar turi pakankamai do
lerių ir aukso savo keliones į 
nežinomą ateitį apmokėti. Pa
ti Vietnamo valdžia ta emi
gracija irgi yra patenkinta, 
tuo būdu galėdama patogiai 
atsikratyti pavojinga mažuma. 
Bet sykį dalykams taip susi
klosčius, kas gi gali pirmas pa
kelti akmenį prieš bėdoje at-;- 
dūrusį žmogų?

P.S. Australijos imigraci
jos ministeris Michael Mac- 
Keller pereitą savaitę pareiškė 
kad pati Vietnamo vyriausy
bė ima 2,700 US dolerius už 
leidimą įsėsti į valtį iš savo pi
liečio kiniečių kilmės ir $3,700 
iš tikro vietnamiečio. Jis tei
gė: ‘Vietnamas maino žmo
nes į pinigus, stumdamas juos 
į jūrą visai nesirūpindamas ar 
jie liks gyvi ar mirs — tikėda
mas, kad likusis pasaulis susi
tvarkys su ta problema. Iki 
šiol dar nebuvo nieko pana
šaus.’
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POPIEŽIUS IR LOTYNU AMERIKA
Jau visą šimtmetį Argen

tina ir Čilė kivirčijasi dėl 
nuosavybės teisių Į keliolika 
mažų salų. Tas miniatiūri
nis konfliktas neretai gra
sina tapti dideliu. Argenti
na ir Čilė ginkluojasi, ir 
nors abiejų šalių dauguma 
gyventojų yra beturčiai, 
ginklams valstybės išleidžia 
bilijonus dolerių. Padėtis 
absurdiška, nes tos mažytės 
salos nėra vertos tokios 
įtampos konflikto.

Lotynų Amerika yra iš
imtinai katalikiškas kraš
tas. Jos gyventojai sudaro 
beveik pusę visų katalikų.

Popiežius Jonas Paulius 
II pasiuntė į Argentiną ir 
Čilę savo specialų pasiunti
nį, lietuviams gerai pažįs
tamą kardinolą Antonio Są- 
more su specialia taikos ar
ba taikinimo misija. Kardi
nolas turėjo ištirti ginčo ap
linkybes ir pasiūlyti taikos 
programą. Kardinolo misija 
buvo Vatikano diplomatinis 
mostas, imponuojąs savo 
savo tikslu: kova dėl taikos.

Ryšy su Samorės misija 
pasaulio spauda rašo apie 
bendrąjį Lotynų Amerikos 
vaizdą, kuriame susipina to
kie nesutapatinami elemen
tai : krikščionybė ir socia
lizmas ! Popiežius Jonas 
Paulius II gal būt giliau už 
bet kokį Vatikano dignito
rių mato socializmo nesude
rinamumą su Evangelijos 
dogmomis, nes pats užaugo 
ir veikė vadinamojo ”socia
lizmo statybos” krašte ir 
juto ateistinio valdymo kon
frontaciją su katalikų baž
nyčios politika.

Lotynų Amerika, išimti
nai katalikiškos valstybės, 
atrodo, stengiasi jungti 
krikščionybę ir socializmą 
kovoje prieš visuotinį skur
dą. šios pakraipos judėji
mai, kurių vadovybėje daug 
tikrų kompartiečių ir tikrų 
kunigų, neša "sukrikščio
nintos komunos” ir ”suko- 
munistintos krikščionybės” 
vėliavas, čia visiškai igno
ruojama krikščionybės ir ko- 
munizmo-socializmo priešy
bė: tikėjimas Dievu ir Die
vo atmetimas, šios dogmos 
atpuola, turint prieš akis 
ekonomiką, klasių kovą, so
cialinių reformų karštligę. 
Viską dengia kovų azartas 
prieš įvairių valdančiųjų 
juntu frontą. Milžiniškoji 
Lotynų Amerika gyvena to

mis pat azartiškomis krikš
čioniškosios kovos prieš 
skurdą nuotaikomis, kurios 
kadaise, po karo buvo ban
doma įgyvendinti Prancūzi
joje. Tai vadinamųjų "kuni
gų darbininkų” judėjimas. 
Kunigai ėjo dirbti darbinin
kais į įmones, ka dtik būtų 
"lygūs su lygiais” proleta
riato sferoje, kad tik galėtų 
kartų kovoti dėl ekonomiš
kai giedresnių laiku. Savo 
laiku tas judėjimas buvo 
Vatikano nerespektuotas, ir 
jis palengva nunyko.

Lotynų Amerikoje plačiai 
reiškiasi "Krikščionys už so
cializmą" judėjimas. Krikš
čionybės ir marksizmo mi
šinys, atrodo, turėtų po vie
nu skiečių suvesti nesuve
damų ideologijų žmones jų 
bendroje kovoje prieš jun
tu diktatūras, siekiant dras
tiškų socialinių reformų, 
kurios panaikintų, ar bent 
sumažintų skurdą. Kovų 
azartas siekia taip toli, kad 
kunigai nusiima savo suta
nas ir stoja į pogrindžio ko
votojų eiles.

Bet ką laimi iš to krikš
čionybė? Ties tuo klausimu 
sustojo Vatikano sprendi
mai. 1968 metais vyko Lo
tynų Amerikos vyskupų 
konferencija, pasižymėjusi 
drastiškomis kalbomis, aš
triu susirūpinimu skubio
mis socialinėmis reformo
mis, susikūrė vadinamoji 
"liberalinė teologija”.

Dabar padėtis kiek paki
to. Švento Petro soste sėdi 
asmuo, turįs platii ir gilų 
žinojimą, kad "krikščionys 
už socializmą" judėjimas 
yra kaip tik pragaištis ... 
krikščionybei. Visi tokio 
junginio veiklos metodai, 
tezės, siekiai, savo partne
riais laikymas ateistinių jė
gų telkinius, tėra bendros 
kovos dėl gėrio iliuzija. To
kia santalka, tikrumoj, yra 
savo pagrindinių tezių išda
vimas. Todėl su dideliu su
sidomėjimu laukiama ant
rojo Lotynų Amerikos vys
kupų kongreso Meksikoje, 
Pueblo miestę, sausio 27 d. 
iki vasario 12 dienos. Per 
šešiolikos dienų kongrese 
bus pasakyta daug kalbų, 
visaip aiškinančių "krikš
čionys už socializmą” judė
jimo esmę. Bus, reikia tikė
ti, ir priešiškų pareiškimų. 
Kongreso dienomis popie
žius Jonas Paulius II ruo-

DIEVAS SUPRANTA LIETUVIŠKAI...
Kaip žinot, buvo tokie lai

kai, kai Dievas lietuviškai 
nesuprato. Ir ne taip seni 
laikai. Vilniuje 1940 m. įžy
mi lietuvių veikėja Šlapelie
nė prašė į vaikų prieglaudą 
priimti du berniukus. Bu
vau aš tada Priešmokykli
nio Auklėjimo viršininku, 
darželius, prieglaudas tvar
kiau. Šlapelienė, padėkoda
ma už vaikų priėmimą prie- 
glaudon, pasakė: "Tėvai ti
kisi, kad kalbos, kurios Die
vas nesupranta .^vaikams ne
teks mokytis". Ne be ironi
jos pridūrė, kad Vilniaus 
krašto kunigai — lenkoma- 
nai Jelbžikovskio, Bocians- 
kio laikais dar tvirtinę, jog 
Dievas pagonų litvinų kal
bos nesuprantąs.

Atgalios pasisiekus, kun. 
Burba atvykęs Ameri
kon, vadinaman šenadorin, 
Pennsylvanijoj, sutikęs ne
maža kliūčių iš lenkų kata
likų parapijiečių ir kai ku
rių kunigų, kurie tvirtinę: 
Dievas nesupranta litvinų- 
pagonų kalbos.

Turėjo Neris daug van
dens nunešti Nemunan, kol 
Gedimino mieste šeimininko 
teisėmis prakalbo lietuvis 
lietuviškai. Ir gatvėje, ir 
prie stalo, ir mokykloj.

Atsitiko kone stebuklas: 
Karol Wojtylą išrinko po
piežium. Ir dar atsitiko: 
tarp dvylikos kalbų praby
lant į pasaulį Karol Woj- 
tyla — popiežius tarė Lietu
vai ir lietuviams pasaulyje 
lietuviškus žodžius, žodžius 
poeto, kuris visą savo am
žių ir poeto talentą pašven
tė savo tėvynei išgarbinti, 
išgarsinti.

Tatai, reikia manyti, ir 
Seinų ir Punsko vyskupijoj 

šiasi pasakyti specialią kal
bą, skirtą aštriai kongreso 
temai: ar įmanoma krikš
čionims (katalikams) jung
tis su ateistiniais judėji
mais, kad ir koks jautrus 
būtų tokio jungimosi sie
kis ?

Eventuali požiežiaus kal
ba kongreso dienomis, be 
abejo, atitinkamai rikiuos 
kongreso veiklą, nustatys 
jo gaires,

Paskutinį dešimtmetį ka
talikų bažnyčia Lotynų 
Amerikoje drastiškai stojo 
kovon už socialines, net po
litines reformas.

Tačiau neturima davinių, 
ar bendros kovos fronte 
krikščionys partizanai pa
veikia marksistų partizanų 
ideologiją ar priešingai. Tu
rint prieš akis Lotynų Ame
rikos gyventojų platų anal
fabetizmą, socialinių teori
jų pažinimo stoką, tempera
mentą ir marksistinių "cre
do” paragrafų suvulgarin
tą patrauklumą, tenka gal
voti, kad "krikščionys už 
socializmą" lengvai gali 
tapti marksistais nė nepa
jutę tos metamorfozės.

(rd)

LIUDAS DOVYDĖNAS

lietuviai girdėjo, suprato, 
nors kai kurie klebonai, net 
vyskupas, nenori Seinų baž
nyčioje girdėti lietuviški! 
maldų.

Netruko praslinkti ke
liolika dienų nuo popie
žiaus pasveikinimo lietuviš
kai Romoje, Washingtone 
susirinkusiems lietuviams 
Zbignievv Brzezinski, prezi
dento artimiausias patarė
jas, atidengė savo šeimos 
paslaptį. Gal tai ne didelė 
paslaptis, bet itin reikšmin
ga tokia proga ir Baltuo
siuose Rūmuose pirmą kar
tą taip gausiai susirinku
siems lietuviams. Ir mūsiš
kė spauda praslydo pro tą 
reikšmingą Brzezinski pa
sakymą, gal susižavėjusi 
Baltųjų Rūmų iškilmingu
mu.

Brzezinski patarė Baltuo
se Rūmuose susirinkusiems 
papasakojo: popiežiui svei
kinant Lenkiją lenkiškai, 
tėvą, Zbigniew Brzezinski, 
paklausęs sūnus: tėve, ko
dėl aš nesuprantu popie
žiaus lenkiško sveikinimo?

Brzezinski ptarė Baltuose 
I Rūmuose su si rinkusiems 
lietuviams išmokyti vaikus 
Įkalbėti lietuviškai. Nevengė 
Zbigniew Brzezinski prisi
pažinti, kas atsitiko Romoje 
jam ir sūnui, kai jų tautie
tis popiežius kalbėjo lenkiš
kai.

Būtų labai pravartu suži
noti, kiek Brzezinski am
žiaus lietuvių, girdėjusių jo 
kalbą Washingtone, būtų 
galėję pasakyti: mano vai
kas suprato popiežiaus pa
sveikinimą lietuviškai?

Neparanku paminėti pa
vardę išeivio inteligento, 
kuris dukrai patarė namuo
se nekalbėti lietuviškai, jei
gu nenorinti sugadinti ak
cento, tarties. Tėvas ir mo
tina ragino vienintelę duk
terį taikytis prie angliškai 
kalbančiųjų. "Gana mums 
juodo vargo, sunkaus gyve
nimo . ..” Dukra suprato, 
kad dėl vargo ir sunkumų 
kalta lietuvių kalba, gal net 
tautybė.

Universitete dukra suti
ko profesorių, kuris iš pa

MŪSŲ SENOLIŲ ŽODŽIAI 
IŠ ANAPUS

Kad aiškiai žinotum mūsų didingos tautos tikrą
ją praeitį, jos kilnumą, jos viršžmonišką būdą ir jos 
gamtos nesugriaunamais dėsniais sukurtą gyvenimą 
bei tikrą visatos pastovumo nustatytą amžinumą. 
Remiantis mūsų tautos padavimais, tikra tautine va
lia ir sveiku — tarptautinių šmėklų neužburtų protu, 
šioje knygoje yra išdėstyta tikra ir nieku kitu nepa
mainoma mūsų tautos būtis.

Knyga 306 psl. Kaina 5 dol. Už platinimą 1 dol. 
Šią knygą turėtų skaityti ir į duotus padavimus įsi
gilinti kiekvienas lietuvis, o ypač mūsų tautos jau
nimas

Knygos autorius M. Aukštuolis. Užsisakyti gali
ma pas autorių šiuo adresu: M. Aukštuolis, 4 Eliza- 
beth Avė., Springdale, Conn. 06907.
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vardės spėjęs studentės 
tautybę ir paprašęs išversti 
Donelaičio vieną eilutę "Jau 
saulelė atkopdama vėl bu
dino svietą.”

Nustebino studentę pro
fesorius: iš kur, girdi, senis 
iškasė Donelaitį ir tokią po
eziją?! Galima stebėtis stu
dentės žinių aruodu, bet 
taip dėjosi. Studentė, vėliau 
— ekonomistė surado ir 
Saulelės atkopimą ir Done
laitį, bet ji surado dar dau
giau, — kai nustebintas 
profesorius storai pasakęs, 
girdi, tave tėvai apiplėšė, 
atimdami vieną seniausių 
kalbų, sanskrito giminietę. 
Studentės — ekonomistės 
akyse tėvai ne tik atėmė iš 
jos galimybę namuose iš
mokti gimtąją kalbą, bet ir 
atidengė tėvų dvasinę mize
riją.

Metai darbuojasi. Mes tu
rim pakankamai davinių pa
sakyti : lietuvių kalba, kū
ryba laisvan pasaulyje die
na iš dienos plinta ,garse ja. 
Dera tikėti, kad ta krypti
mi stumsimės ir ateinan- 
čiuos metuos. Kas būtu drį
sęs spėlioti, kad ateis tokia 
diena, kai popiežius prabils 
lietuviškai, Pilsudskio, Že
ligovskio, Jelbžikovskio, Bo- 
cianskio viengentis Brze
zinski savo šeimos paslapti
mi skatina neatimti iš vai
kų savo tautos kalbos . .. 
net tada, kai Seinuose, 
Punske ir vyskupas nelei
džia lietuviui melstis tėvų 
kalba, tėvų pastatytose baž
nyčiose.

Reikia išriesti išvadą, 
kaip ir dera tokių intencijų 
rašiniuose. Išvada štai ko
kia : jau buvo ne kartą lukš
tentas uždavinys: kaip, kur 
įkurti Lituanistikos skyrių 
ar fakultetą? Mano many
mu, tai neatidedamas ir bū
tinas uždavinys. Kaip girdė
jot spaudoje, Rimvydas Šil
bajoris tokią lituanistikos 
užuovėją ragina įkurti prie 
kurio nors universiteto. Ir 
skatino ir pajėgų turime, 
tai, va, ir nederėtų atidė
lioti.

Ypatingai dabar, kai pa
aiškėjo, jog ir Dievas su
pranta lietuviškai.
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Diplomatijos paraštėje (90) Vaclovas Sidzikauskas

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Įsteigimas -- VLIKo krizė...

Antrasis pasaulinis karas, 
tiksliau pirmoji ir antroji bol
ševikinės okupacijos, iš Lietu
vos išbloškė mūsų anų laikų - 
apskaičiavimu apie 100,000 
lietuvių. Dalis jų rusų kariuo
menės buvo užklupti Rytprū
siuose, Danzigo koridoriuje ir 
Pomeranijoj. Vienas kitas 
tremties sąlygomis nusivylęs 
pats sugrįžo į tėvynę, tokiu bū 
du Vakarų Europoje, daugiau
sia Vakarų Vokietijoje, pasto
gės ieškojo apie 65,000 1iętu- 
vių tremtiniu. Jų ateitis buvo 
netikra. Profesoriaus Pakšto 
planas sukurti naująją Lietu
vą Britų Hondūre, lygiai kaip 
ir kompaktinio tremtinių ap
gyvendinimo Vokietijos parei- 
nyje ar kituose žemynuose pro 
jektai - susidūrę su gyvenimiš
ka tikrove - sudužo. VLIKe 
mes jautėme pareiga rūpintis, 
kad bolševikiškojo siaubo iš tė
vynės išblokštoji tautos dalis 
nesutirptų svetimoje aplinkoje 
ir tarp svetimųjų, kad ji išlik
tų lietuviška ir politiškai pa
veiki. Ieškojome tiems tiks
lams atatinkančios organizaci
nės bazės. Buvo apsistota ant 
sionizmo idėją kiekprimenan- 
čio bendruomeninio principo. 
Lietuvių tremtinių 1946 ni.^ 
kūvo 3-4 d. cfTjsu važiavimas 
Hahau stovykloje buvo priė
męs Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto parengtą 
Lietuvių Bendruomenės Kons 
titūciją. Iš jos išsivystė Pasau- 
lio LietuviųCharta, kurios api 
pavTdalmimui labiausiai pasi
darbavo Vytautas Vaitiekū- 
nas ir kurią^drauge su Laiki
naisiais PLB Santvarkos Nuos
tatais, priėmė mano vadovau
toji Vykdomoji Taryba ir 
VLIKas, ir paskelbė ją 1949 
metų birželib~T4^dieną?

1950 m. liepos mėn. apsigy
venęs JAV turėjau progos įsi
tikinti, kad būdami Vokietijo
je padarėme didelę klaidą pa- 
skelbdami Charta ir PLB 
Konstitucija, nesusitarę su di
džiausios lietuvių ^šeivljds 
Amerikoje organizacijų vadais. 
Iš jų susilaukėme aktyvaus ir 
pasyvaus pasipriešinimo, nes 
naują organizacinę formą jie 
laikė jiems primetama iš ana
pus vandenyno ir naikinančią 
jų didelėmis pastangomis ir 
aukomis sukurtąsias organiza
cijas. VLIKas buvo man pa
vedęs nuraminti ir _įtikinti 
Amerikos Lietuvių Tarybos va 
dovybę, gauti jų pritarimą 
Bendruomenei. Tuo klausi- 

ALTos kviečiarni_- pirminin
kas ir aš - turėjome vykti į 
JAV. Krizės pobūdi ir prie
žastį aiškiai nusako šis mano 
archyvuose užsilikęs Stepono 
Kairio, alias J. Kaminsko, 
man adresuotas atsistatydini
mo raštas (S. Kairys tuomet 
buvo Vykdomosios Tarybos na
rys), kuriame sakoma:

‘Nuo to laiko, kai grupių at
stovų pasitarimuose buvo iškel 
tas reikalas papildyti VLIKą 
Mažosios Lietuvos atstovu ir 
kai tas klausimas buvo patiek
tas VLIKo pasisakymui, mūsų 
kovai už Lietuvos laisvinimą 
vadovaująs organas neteko 
bet kurio darbingumo, nusto
ja ėjęs savo pareigas, nustoja 
savo reikšmės ir net prasmės. 
Dar daugiau. Paskutiniame 
VLIKo 1949.1.11 posėdyje, 
kaiTčurių jame dalyvaujančių 
grupių atstovų buvo daryta 
pastangų pairdinti ir Vykdo
mąją Tarybą, tuo tarpu vie
ninteli organą, vykdanti jam 
pavestus uždavinius.’

‘Man, kaip ir Tamstai Pone 
Pirmininke, aišku, kad svar
biausia ir pirmutini esamos 
VLIKe suirutės priežastis yra 
Mažosios Lietuvos atstovo pri- 
ėrnimo į ~VLIKą ''klausimas. 
Man taip pat aišku, kad to 
klausimo ir iškėlimas, ir teigia
mas išsprendimas yra gyvena
mojo momento diktuojami. 
Mažosios Lietuvos lietuviai, 
pirmieji pakėlę skaudžius iš 
Hitlerio Vokietijos smūgius 
Klaipėdos kraštą atplėšus nuo

žiamai, ir iš vien su mumis, 
siekti bendrųjų mūsų tikslų.’ 

‘Kiek man teko įvairiomis 
progomis įsiklausyti i argu
mentacijas grupių priešingų 

„ įsileisti i VLIKą Mažosios Lie- 
BiHiiiiiiiiiiiiiHiaiiiiiiiiiiiiiiHiiiiHHiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiif tuvos atstovą lygiomis su ki

tais teisėmis, aš iki šiol nemo
kėjau ir nemoku jose surasti 
nei vieno motyvo, kuris būtų 
pagristas mūsų bendru, lietu
višku reikalu. As dėl to esu 
priverstas manyti, kad įsilei
dimo priešininkų motyvai ei
na iš kitų sumetimų* kurių nei 
pateisinti, nei priimti negali
ma. VLIKo uždavinių esmė 
eliminuoja iš jo veiklos ir tos 
veiklos motyvų viską, kas ne
sisieja su mums svarbiausiu ir 
šiandien vieninteliu uždavi
niu - kovoti už Lietuvos išlais
vinimą. Niekam mūsų neva
lia jungti su tuo, VLIKui pati
kėtu Lietuvos ateities saugoji
mu, bet kurie sroviniai inte
resai, kurių rūpinimą kiekvie
na mūsų visuomenės srovė tu
ri teisę ir nevaržomą galimy
bę perkelti i plačią visuome
nę, joje dirbdama savąjį visuo- 
meniniai-politinį darbą.’

rioleigiamasIšsprendimas, pa 
tarnaudamas nepriklausomos 
Lietuvos reikalui, kartu būtų 
moralinis atpildas už pakeltas

s

I

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

=

■
s

Telefonai: 
krautuvės: (312) 263-5826 
namų: (312) 677-8489

185 N. Wabash Avė. t
| Chicago, III. 60601
| Antrame aukšte.
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t Labdarai’
Praėjusieji metai Lietu

vių šalpos draugijos „Lab
dara” veikloje buvo pasek
mingi, šalpai pajamos pir
mą kartą Draugijos gyveni
me viršijo dešimt tūkstan
čių DM, tiek pat išlaidos. 
Teko paremti Vokietijoje be 
kitų diplomantus su Suval
kų trikampyje didesni skai
čių paramos reikalingų.

„Labdaros” Draugija, 
ypač remiant Suvalkų tri
kampio lietuvių moksleivi
ją, gauna paramos iš kitų 
kraštų ir užjūrio lietuvių 
pinigais ir rūbų siuntomis. 
Paminėtini Šveicarijos, An
glijos, JAV ir Kanados lie
tuviai ir jų organizacijos. 
Jau daug metų pastoviai re
mia a. a. kun. šen. dr. Petro 
Dagio suorganizuotas būre
lis JAV — Woodhaven, pa
deda, atsiunčiant platinimui 
kalėdinių atvirukų ir pinigų 
Vydūno Jaunimo Fondas 
Chicagoje, palankiai atsilie
pė paramą suteikiant Kana
dos Hamiltono lietuvių ban
kas „Talka” ir pavieniai kil
nių širdžių rėmėjai.

„Labdaros” Draugija 
įžengė į vienuoliktus savo 
veiklos metus. Per tą de
šimtmetį Draugijos veikla

Lietuvos valstybės, kovoję už 
suvienytą Lietuvą visą nacių 
okupacijos metą, su tokiu pat 
nusistatymu ir pasiryžimu te
bekovoja ir dabar, kada-Vo 
kietijai vėl atsigaunant -jie 
yra statomi prieš naują ir di
delį pavojų, kad Mažoji Lietu 
va vėl gali tapti Vokietijos da
limi.’

‘Bet Mažosios Lietuvos lietu- 
vių pavojus yra Lietuvos pavo 

- jūs? Pavojus nepasinaudoti 
gal vienintele istorijoj galimy
be įgyvendinti lietuvių tautos 
siekimo, puoselėto istorijos am
žiais, apjungti vienoje valsty
bėje visas lietuviškas žemes ir 
visas tautos padermes. Dabar
tinės, mums likiminės kovos 
metu tas uždavinys įgauna im
peratyvaus ir neatidėliotino 
pobūdžio. Turime jau dabar
tinės kovos metu apjungti ir 
konsoliduoti visas mūsų jėgas, 
įjungti jas į bendras mūsų pas 
tangas, jas organiškai surišti 
su lietuvių tautos likimu da
barčiai ir ateičiai. Mažąją 
Lietuvą tas liečia pirmoje ei
lėje.’

'Mažosios Lietuvos lietuvių 
atstovojjųngimas ir į VLIKą, 
kuriam tautos pavesta mūsų 
laisvės kovai vadovaut ir ku
ris visa savo esme turi būti ko
vojančios tautos valios reiškė- 
jas mano įsitikinimu yrane^ sios Lietuvos jr toRau Uu 
diskutuotinas būtinumas, ku- •_  ■—- 7 7iQrDQ! ir ic vien cn mumic

aukas ir moralinis paskatini
mas mūsų^Broliams iš Mažo-

10 metų
buvo gana kukli, prisilai
kant pajamų. Draugija la
bai taupiai tvarkosi, kad 
gaunamos pajamos eitų tik 
šalpai. Per visą dešimtmetį 
nebuvo išmokama jokių at
lyginimų už darbą, nebuvo 
telefono ir kelionių išlaidų. 
Didesnis darbas — jiaruošti 
rūbų siuntinius moksleivi
jai į Suvalkų Trikampi, o jų 
išsiunčiama per 60 per me
tus, atliekamas be jokių at
lyginimų Lietuvių Moterų 
Klubų ir pavienių rėmėjų.

Šiais metais Vokietijoje 
įvyksta IV Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresas, tai 
„Labdaros” Draugija savo 
veiklos dešimtmečio pami
nėjimą perkelia į sekančius 
metus. Bus išleista platesnė 
informacija apie Draugijos 
veiklą per dešimtmetį.

„Labdaros” Draugija la
bai širdingai dėkoja visiems 
savo nariams ir rėmėjams 
už teikiamą paramą, kvie
čia į narius ir į talką visus 
susirūpinusius mūsų išeivi
jos moksleivija kur jį be
būtų, ypač kviečia į talką 
mūsų jaunimą.

Draugija tikisi ir toliau 
mūsų visuomenės palanku
mo ir su šviesiomis viltimis 
žengia į Naujuosius Metus.

Su geriausiais linkėjimais

J. Gemža
„Labdaros” Draugijos 
valdybos pirmininkas

Adresas: J. Glemža, Con- 
ventrain 33, 7260 Calw-Hir- 
sau, W. Germany. Banko 
konto: Labdara e. V. Lan- 
desgirokasse Stuttgart, Nr. 
1185168 BLZ 60050101.

MACHINISTS 
N/C MACHINISTS 

LAHTE HANDS 
TOOL MAKERS 

PERMANENT POSITION FOR F1RST 
CLASS HANDS VVITH JOB SHOP 
EXPERIENCE ON ALL LASTEST 
EQUIPMENT, AND TOP WAGES, 
ALL BENEFITS. MODERN PLANT. 

ALL TOOL CO.
899 RAHWAY AVĖ. 
UNION, N. J. 07083

MACHINIST
EXP., RESP. MUŠT ‘BE ABLE TO 
SĖT UP & READ BLUEPRINTS FOR 
LATHE MACHINES. SALARY COM- 
MENSURATE W1TH ABILHY. BEN
EFITS INC. BLUE CROSS, MAJ. MED. 
LIFE 1NS. PD. VAC. 6c HOLIDAYS.

201-278-3249
(1-5)

mu turėjau eilę pasikalbėjimų 
su Leonardu Simučių, Anta- 
nu ČXiu._£iįum Grigaičiu, ir 
Mykolu Vaidyla Chicagoje. 
Jų nusistatymą ir viešąją lai
kyseną pavyko kiek sušvelnin
ti, bet bendruomeninės orga
nizacijos nei entuziastais, nei 
šalininkais jų paversti nepavy
ko. Toji, mūsų Vokietijoje pa- 
pildytoji‘pirmapradėnuodė- 
mė’ ir šiandien dar yra Ben- ~ 
druomenės turimų sunkumų 
^Siaurės Amerikoje priežastis.

Eilinė VLIKo organizacijos 
ir struktūros krizė prasidėjo 
1948 m. pabaigoje. Ji labai 
paaštrėjo 1949 m. sausio pra
džioje, kaip tik tuo metu,kaT

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUftAITIS ir J. MA1EIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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NAUJOS KNYGOS

•Jonas Narbutas. SPOR
TAS NEPRIKLAUSOMO 
JE LIETUVOJE. II dalis. 
Aprašomi įvykiai, gausiai t 
iliustruoti, nuo 1937 iki į 
1940 m. 445 psl. Viršelis [ 
Romualdo Bukausko. Kalba ?‘ f taisė Anupras Tamulynas. > 
Spaudė M. Morkūno spaus- : 
tuvė Chicagoje. Autoriaus 
leidinys. Gaunama pas kny
gų platintojus ir autorių: 
J. Narbutas, 2549 W. 69th 
St., Chicago, III. 60629.

w .jonu p. Vcivizo^v • * 
LITHUANIANS AMERI- j 
CANS AND THEIR COM- į 
MUNITIES OF CLEVE- j 
LAND. Cleveland Ethnic | 
Heritage Studies. Išleido į 
Cleveland Statė University. 
188 psl. Knygai įvadą para- ; 
šė Kari Bonutti. Knygoje 
dr. John F. Cadzow vaiz
džiai aprašo lietuvių politi- s 
nę, kultūrinę bei sportinę j 
veiklą Clevelande, paduoda
mas ir Lietuvos istorijos 
santrauką. Knyga gausiai i 
iliustruota. Prie medžiagos 
rinkimo daug talkininkavo 
J. Stempužis, A. Rukšėnas, 
dr. V. Stankus, St. Barzdu
kas ir Pr. Karalius.

• Jurgis Jankus. ANA
PUS RYTOJAUS. Roma
nas. Aplankas autoriaus. 
296 psl. Kaina 7 dol., kie
tais viršeliai 9 dol. Išleido 
Ateitis, 17689 Goldvvin Dr., 
Southfield, Mi. 48075.

• ENCYCLOPEDIA LI
TUANICA. Volume VI. V-Z. 
Redagavo Simas Sužedelis 
ir Antanas Vasaitis. Red. 
pavaduoja Rita Kapočius. 
Išleido Juozas Kapočius — 
Encyclopedia Lituanica, 395
W. Broadvvay, So. Boston, 
Mass. 02127. Tai paskutinis 
Encyclopedia Lituanica to
mas, apimas V. W, Y, Z ir 
Ž. Be to, yra papildymas 
viso to kas nepakliuvo į 
ankstesnius enciklopedijos 
tomus. Prie jo pridėtas Lie
tuvos žemėlapis.

Skaitykit ir platinkit
D I R V A

AABS konferencijos Columbia universitete dalyviai: Prieky sėdi dr. Ivar Ivask, dr. Vytau
tas S. Vardys, Janis Gaigulis, dr. R. Šilbajoris.

W
"'A:;: •

PIRMAS DEŠIMTMETIS BALTU STUDIJŲ SĄJUNGOS
Lietuvių išeivijos spaudoj 

mažai randama žinių apie 
didelį darbą dirbančią orga
nizaciją — Association for 
the Advancement of Baltic 
Studies (AABS — Sąjunga 
Baltų Studijoms Puoselėti).

Praėjusių metų gruodžio 
1 d. suėjo 10 metų nuo mi
nėtos sąjungos įsteigimo. 
Kas pirmieji sugalvojo 
AABS steigti? Kokius dar
bus steigėjai numatė atlik
ti?

1966 Maryland Universi
tete latviai; akademikai su
rengė pirmą Baltų Studijų 
konferenciją, kurioj nutarė 
išvystyti Baltų Studijas 
plačiu mastu kultūrininkų 
ir akademikų tarpe. Ir 1968 
metais gruodžio 1 dieną 48 
asmenys — lietuviai, lat
viai ir estai įsteigė organi
zacinį komitetą, kurio pir
mininku buvo dr. Gunder J. 
King, o vėliau pirmuoju 
AABS pirmininku buvo iš
rinktas dr. Vytautas Var
dys.

Per eilę metų AABS iš
vystė savo veiklą gana pla
čiai. Pirmiausiai sėkmingai 
ėmėsi organizuoti ir šaukti 
kas antri metai tarptauti
nes konferencijas Baltijos 
kraštų studijų klausimais: 
1970 m. San Jose kolegijoj, 
Kalifornijoj, 1972 ir 1978 
metais Toronto universite
te, Kanadoj, 1974 metais 
Columbia universitete, New 
Yorke, 1976 metais Illinois 
universitete, Chicagoje. Be 
to, Ohio ir Wisconsin uni
versitetuose buvo sušaukta

■FOUND OBJECf BRONZE 1978ELENA KEPALAS

Viena iš Elenos Kepalaitės skulptūrų, kuri bus išstatyta jos 
kūrinių parodoje New Yorke Phoenix galerijoje nuo vasario 3 
iki 22 d. Atidarymas parodos vasario 3 d. nuo 5 iki 7 vaL vak.

3 literatūrinės konferenci
jos, kurioms vadovavo dr. 
R. Šilbajoris ir V. Nollen- 
dorfs.

Buvo sudaryta bibliogra
fijos ir tyrimo komisijos, 
kurių nariai, suradę Ameri
kos ar kitų kraštų universi
tetų knygynuose ,archyvuo
se Baltijos kraštus liečian
čią medžiagą, ją sugrupuo
ja ir aprašo. Skatina ir re
mia pavienius akademikus 
aktyviai jungtis į Baltijos 
kraštų tyrimų sritį.

AABS konferencijų svar
besni straipsniai spausdina
mi ”Journal of Baltic Stu
dies”, kuris pasirodo kas 
trys mėnesiai, žurnalą pre
numeruoja 160 universiteti
nių bibliotekų. AABS biule
tenis pasirodė 1976 metais, 
jo tiražas apie 2000 egz. 
1974 metų konferencijos 
straipsnių rinkinį — Pabal
tijo valstybės karo ir taikos 
metu — baigiama spausdin
ti Pennsylvanijos Valstybės 
Universiteto leidykloj.

AABS veikia ne tik Ame
rikoj, bet ir kituose konti
nentuose Europoje (Švedi
joj, Vakarų Vokietijoj) Ka
nadoj ir Australijoj. Pasta
rojoje numatoma artimiau
siu laiku kviesti pirmąją 
Baltų Studijų konferenciją. 
Pažymėtina, kad AABS yra 
gana didelė organizacija: — 
turi 880 narių. Įdomu paste
bėti, kad daugiausia yra lat
vių — 386, estų — 220 ir 
lietuvių — 190, kitų tauty
bių — 84. Iš visų AABS 
priklausančių narių dau

giausia yra JAV-bėse — 
580, Kanadoj — 160, Euro
poj — 100, Australijoj ir 
kitur — 40. Dabartinis 
AABS pirmininkas yra lat
vis dr. Ivar Ivask, 1981-82 
metais pirmininko pareigas 
perima dr. Marija Gimbu
tienė.

Suminėjus kelis svarbes
nius momentus iš AABS 
pirmojo dešimtmečio veik
los, matome, kad organiza
cija yra labai aktyvi, kūry
binga ir ateitin žengia su 
naujais užmojais. Linkėti
na, kad antram dešimtme- 
tyj organizacija susilauktų 
daugiau dėmesio ir akcijos 
iš lietuviškos visuomenės, o 
ypač, iš mūsų studentijos.

(vs)

PETRAS PERKUMAS 
IR DVASINIAI 
PAŠAUKIMAI

Prieš ketvertą metų žino
mas Kinijos misionierius 
salezietis, kun. Petras Ur- 
baitis, 20 metų praleidęs 
Kinijoje ir ją gerai pažinęs, 
išleido įdomiai parašytą vei
kalą "Kinija — Azijos mil
žinas”. šios knygos reikšmė, 
turint prieš akis, ypač Azi
jos plotmėje, tebesikaupian- 
čią politinę konsteliaciją, 
yra mums tiesiog likiminė 
Dievo duota dovana. Ne vel
tui prof. dr. J. Eretas, šios 
knygos įvado vietoje, savo 
platų str. baigia šiais pras
mingais ir viltingais žo
džiais : ”Tad kas atskleis 
šią knygą ne tik nuostabiai 
praplės savo akiratį, bet ir 
sustiprins savo pasiryžimą 
išlaisvinti tėvynę iš Sovietų 
jungo”.

Dabar ir vėl tas pats ne
pailstas autorius kun. P. 
Urbaitis, dirbdamas lietu? 
vių saleziečių misijoje Bra
zilijoje, paruošė nemažiau 
įdomų veikalą ”Petras Per- 
kumas” ir dvasiniai pašau
kimai.

Petras Perkumas — jau
nas žemaitis nuo Darbėnų, 
sužavėtas saleziečių veiklos 
ir jų siekių — daryti gerą 
artimui, pasekė pavyzdžiu 

(Nukelta į 6 psl.)

KNYGŲ DERLIUS
Jurgis Gliaudą

1975 metais buvo šimt
mečio metai po vyskupo M. 
Valančiaus mirties. Sovie
tai tuos metus nutylėjo, o 
tremtis atžymėjo gana en
tuziastingai. Tais metais 
tolimam vyskupo giminai
čiui dr. Grigui Valančiui 
atėjo mintis pastatyti vys
kupui knyginį paminklą. Jis 
suskubo įgyvendinti savo 
sumanymą. 1976 metais pa
sirodė didžiulis ’Tstoriobio- 
grafinių pasakojimų” pir
masis tomas ”žemaičių Di
dysis”. Dabar išėjo ir ki
tas, baigiamasis tomas. 
Knygą išleido autorius ir 
Lietuvos Šaulių tremty J. 
Daumanto kuopa Kaliforni
joje. Išleidęs pirmąjį tomą 
darbštusis autorius mirė. 
Galutinis tomas pasirodė 
post mortem.

Šie istoriniai ir gausiai 
iliustruotieji pasakojimai 
sudaro neeilinį veikalą. Tai 
savotiškas priėjimas prie 
istorijos, kaip prie gyvo or
ganizmo. Tai milžiniška me
džiagos apie vyskupą san
krovą. Tai savo tempera
mentu spinduliuojantis ar
chyvas, kuriame, apstu tai
kaus humoro, retų nuotrau
kų, įdomiausių istorinių 
faktų. Už. visa tai pirmasis 
tomas sulaukė priekaištų 
dėl darbo metodo, dėl me
džiagos neatrankos, dėl tik
ro, mumyse taip reto ir taip 
brangintino .. . polėkio is
torijos erdvėje.

Atsakymu į priekaištus 
buvo kaip tik puikaus isto
rinio veikalo parašymo ir 
parengimo faktas, "žemai
čių Didysis” yra gajus au
toriaus, dr. Grigo Valan
čiaus individualiomis jo bū
do savybėmis, kurias jis 
įaudė į tą veikalą. Tur būt 
ilgai dar neatsiras tokiu 
metodu duoto kito veikalo, 
kuris atkurs ne schematinį, 
bet gyvą laikmetį. Medžia
gos platybėje iškyla gar
saus laikmečio panorama — 

' ji nesustumta į pedantiško 
planavimo rėmus; ji chao
tiška, kaip chaotiška pati 
istorija.

Kaip paprastai būna, nau
jovė (dėstymo ar atrankos 
metode, siužete) ne iškarto 
įvertinama ir priimama.

"Nesu, nei istorikas nei 
biografas, o tik abiejų mė
gėjas”, parašė autorius 
knygos įvade. Ir šios auto
riaus savybės panaikino is
toriografiniame veikale tra
dicinę tokio žanro sausrą, o 
davė gyvybe pulsuojančią 
knygą.
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■ laiškai Dirvai
RŪPI IR 

NEKALBININKUI
Skaitydami ” Dirvą ” 

užeinam T. Klygos straips
nių kalbos reikalu. Labai 
gražu, kad šalia kalbininko 
St. Barzduko i tą kaskart 
vis didesni šiukšlių apsiva
lymo darbą įstoja naujų pa
jėgų.

Tiesa, dar vos koją Įkėlus 
į Australiją, ir kada dar tu
rėjom tik vieną savaitrašti, 
buvo pageidauta, kad redak
torius paskatintų nusima
nančius rašyti, o taipogi net 
Įvesti specialią lietuvių kal
bai skiltelę. Deja — nepri
gijo ir net iki šiol tuo reika
lu niekas nerašo, nežiūrint 
ir į tai, kad Į lietuvių kalbą 
veržiasi aibės usnių, barba-

PETRAS PERKUMAS IR 
DVASINIAI 

PAŠAUKIMAI
(Atkelta iš 5 psl.) 

vyresniojo brolio Antano,, 
praleidusio su knygos auto
rium kun. Urbaičiu 20 metų 
saleziečių misijoj Kinijoj, o 
dabar dirbančių saleziečių 
misijoj Venezueloj.

Eidamas 15-tus metus 
Petriukas išvyko Italijon į 
lietuvių saleziečių centrą — 
pasiruošti pilnai saleziečių 
vykdomai misijų veiklai. 
Čia belankydamas specialią 
mokyklą, besimokvd a m a s 
siuvėjo amato, savo būdo ir 
proto kilniomis savybėmis 
— meile, pasišventimu, 
darbštumu, religi n g u m u 
etc., jis Įgijo didelę pagarbą 
ne vien jo mokytojų ir ben
dramokslių, bet ir visų kitų, 
kam tik teko iš arčiau ji 
pažinti.

Petriukas ruošėsi salezie
čių misijai ir grįžti Lietu
von, ar vykti pagalbon bro
liui Antanui Į Kiniją. Taip 
jam besiruošiant, 19 metų 
sulaukus, sušlubavo sveika
ta, ir trumpą laiką pasirgęs, 
širdies negalavimų kamuo
jamas mirė 1937 m. sausio 
12 d., Italijoje.

Knygos antroj daly kelia
mas ir nagrinėjamas kuni
go pašaukimo klausimas. 
Ryšium su tuom pabrėžia
ma vis labiau pasireiškianti 
pašaukimų stoka lietuviu 
išeivijoje. Dėl to nuogastaii^ 

jama, kad gali atsirasti di
delė lietuvių kunigų stoka, 
siūlomi būdai tai išvengti, 
apeliuojant Į lietuvius kata
likus tėvus ir jų bręstantį 
atžalyną.

Ši knyga „Petras Perku- 
mas”, bus svarbus indėlis į 
mūsų jaunimo literatūrą, ir 
jos išleidimą kiekvienas lie
tuvis katalikas sulyg savo 
išgalių turėtų paremti.

Pinigus prašoma siųsti 
(tik čekiais) rev. P. Urbai- 
tis, ar rev. P. Gavėnas, Lie
tuviu Misija C. P. 4421, 
0100 S. Paulo, SP., Brazi].

V. žemaitis 

rizmų ir visokiausių, net 
naujadarų dagių.

Ne visiems turint vadovė
lius, prisimirštama, tat se
kama laikraščių redakto
rius, bet keista kada ir tie 
jau dažnai privelia nevieno
dumų — vieną kartą rašo 
aukštas, kitą — augštas, 
arba apsčiai ir aksčiai, dau
giausiai ir daugiausia ir ki
tų tokių panašių gramati
kos klaidų Įvelia.

Su gyvenimo pažanga, 
modernizmu, itin technolo
gija, ateina daug naujų ter
minų ir jų sulietuvinti ne
būtų Įmanoma ir nereikalin
ga. Betgi tokių „grožybių” 
kaip parkingai, cinkai, mo- 
pai etc., tai tikrai nereika
lingi. Kažin ar juos nepa
keistų daleiskim — stovie- 
tės, plaujos, gniūžtes. Ne 
kažkoks ir tas penkiaaukš
tis sugestijonavimas, ar ne
pakaktų gražios itagos ar, 
pagal vietą, Įtakos?

Kažin ar tik dar nereikė
tų gerai perkratyti ir tą iš
pildymą Į kurio vietą taip 
veržiasi atliko. Būdinga kad 
net kalbininką girdėjom 
kritikuojant, girdi „kada ir 
kas pripylė, kad reikia iš
pildyti ...” O nekalbininkui 
visgi atrodo, jog pildymas 
ir pilstymas yra visai atski
ri du žodžiai. Pamenam tė
vas sakydavo — pripilkit Į 
lovį vandens, o kartį (cent
neris) rugių pripildykit kad 
būtų pilnas net su kaupu. 
Ir atliko anaiptol dar nereiš
kia, kad išpildė — išsėmė 
kūrinį detaliai iš pačių šak
nų ; net mūsų šventąją gies
mę himną pradeda jau tik 
atlikti, nelyg kokį savo rei
kalą; taigi dvi sąvokos. Ka
da ir kur reikia išpildyti ir 
Į kokią vietą įstatyti atliko, 
reikėtų pasimokyti, kad ir 
iš p. Vasiliūnienės (jos 
straipsnis Ričardas Dauno
ras Bostone Dirvos nr. 41).

Nūn skaitėm ir apie tamp
rų, kaip pavartotą nevietoj. 
Betgi vis tiek neatrodo, jog 
tamprumas galėtų reikšti 
bent kokio stovio palaidu
mą, nes tai tamprumo-glau- 
dumo sinonimas. Gyvoj kal
boj kaimiečiai sakydavo — 
„susiveržk savo diržą taip 
tampriai, kad nesmukinė
tų ... ir neatsipalaiduotų.” 
Gal gerai, kad ir tie jie — 
Įvairių kraštų lietuvių ry
šiai tamprintini. Gaila kad 
neturim žodžio — tampus, 
o kaip tik čia toks pravers
tų.

Kai lietuvybė tik viena 
tai ir tie, anot p. Klygos, — 
lietuvių kalbos vargai — 
tokie pat visur. O tie „yrai” 
jei kam priklūs, tai dėl jų 
net prieš dvidešimts penkis 
metus buvo susirūpinta. 
Deja, ir mūsieji to svirplio 
mėgėjai niekaip .nepajėgia 
nusikratyti, perlaik tebekai- 
šioja kur reik ir nereik. 
Viename tiktai puslapyje jo 
buvo suskaityta, pamenam, 
net virš 70 kartų. Jeigu sla

vas be to savo ’jestij’ ar vo
kietis be ’ist’ negali apsiei
ti, tai nėra ko tą skolinį kai
šioti ir kartais sklandumą 
savo kalbos paluošinti.

Kaip jūs taip ir mes pa
stebėjom, kad Į lietuvių kal
bą grįžta net tokie slaviz
mai, kurių Kriaučiūno ar 
Gustaičio patarimu tuojaus 
po spaudos atgavimo buvo 
nusikratyta. Iš tokių pame
nam grubų, možna, prašy
mas, sulietuvinant šiurkš
čiu, galimu, meldimu etc.

Na, o jeigu rašo ne tik 
tas kas turi aštrią plunks
ną ir pajėgus, tat nesistebė- 
kit dėl klaidų, nes kartais 
rašo ir tas kam skaudu. 
Mat, kai teko gimnazisto 
knygą savanorišku šautuvu 
pakeisti, kad plėšikus ties 
Jieznu pastotum, taip lite
ratūriniai bei kalbiniai stu
dijų reikalai ir nutrūko.

Naujųjų Metų proga kiek 
senesnis skaitytojas, svei
kindamas Dirvą, kartu 
džiaugiasi, matydamas ją 
taip sustiprėjusią, net švie
žiu krauju atsigavusia ir 
linki, kaip ir pridera Dir
vai, vešliai tebepurenti lie
tuvybės dirvonus, saugoti 
savąją tremtį nuo negeisti
nų svetimybės Įtakų, nuo 
ištautėjimo, o lietuvių kal
bą, kaip patį pagrindą, ir 
nuo šiukšlių.

S. čėsna
Adelaidė

DĖL T. KLYGOS KALBOS 
RŪPESČIŲ

T. Klyga rūpinasi ir ge
rokai pasibara, dėl lietuvių 
kalbos taisyklingo rašymo 
nebojimo ir svetimų žodžių 
vartojimo.

Š. m. sausio 4 d. Dirvos 
laidoje rašo: „Jau ilgokas 
protarpis prabėgo, kai oku- 
puotoj Iietuvoj oficialiai pa
skelbti kai kurie rašybos 
pakeitimai”... Toliau rašo, 
kad ir mums išeivijoj verta 
prisiderinti, kad nuo tautos 
kamieno neatitoltttįne.

Tas viskas gerai, bet, kad 
ir pas juos spaudoje, vieto
je vartojus gražius lietuviš
kus žodžius, keičia Į angliš
kus su sulietuvintomis galū
nėmis. Pav. gražų lietuviš
ką žodį stovykla pavadina 
kempingu. Leidžiama — li
mitu, ledkalnį — aisbergu.

Įdomu kaip jaučiasi T. 
Klyga tokiuos žodžius skai
tydamas ?

Stasys Juškėnas
Chicago

T. KLYGOS PRIERAŠAS
Tikrai džiugu, kad spau

dos bendradarbiai ir skaity
tojai domisi kalbos klausi
mais, kad netingi atsiliepti 
dėl įvairių negerovių. Išeivi
jai pasklidus po svetimų 
kraštų erdves, mūsų kalbai 
gresia pavojus sunykti, tad 
reikia uolių pastangų jos 
gyvybei atlaikyti. Svetur 
visi aliai vienas esame sa
vos kultūros ambasadoriai.

Kalba — labai sudėtingas 
žmogaus dvasios galių reiš
kinys. Jai nuodugniai su

prasti būtinas nemažas ati
tinkamų žinių kiekis. O da
rant sprendimus reikia di
delio apdairumo. Kartais 
susikryžiuoja net keletas 
dėsnių, ir išvada nelengvai 
aižosi. Gali būti žodis netai
syklingai sudarytas, gal 
pasenęs ir todėl netinka
mas. O juoba sunku su sve
timybėm : per keletą šimt
mečių slavizmai taip įsišak
nijo — tapo veik neišrau
nami. Pvz. bažnyčiai turim 
puikių savų pakaitalų, bet 
kai kam vis dar svetima 
slavybė atrodo šventesnė 
(nors išvertus lietuviškai 
bažnyčia tai — dievnamis 
ar dievybė).

S. Čėsna ir St. Juškėnas 
teisingai piktinasi, kad oku- 
puotoj Lietuvoj be reikalo 
Įbrukami anglicizmai. Bet 
tai okupanto sąmoningai 
vartojama priemonė lietu
vybei žlugdyti, tai jo anti- 
tautinė politika. Neperseniai 
ten mūsų kalbininkų visas 
būrys išmirė, o žymiausias 
jų, J. Kazlauskas, buvo nu
žudytas. Tai likusieji jau iš
gąsdinti, partijos varžtų te
rorizuojami, nepajėgia vi
sais atvejais spirtis. Net žo
dis tauta prievarta iškeistas 
Į svetimžodį nacija, o tau
tos kultūrinės pastangos 
smerkiamos kaip „antitary
binės”. Tačiau ten dori lie
tuviai prieš rusinimą atkak
liai kovoja. Todėl maskvi- 
nei valdžiai yra nauda bent 
angliškom svetimybėm mū
sų kalbą sujaukti — suin- 
ternacionalinti. Taip suktai 
nedorų tikslų siekiama.

S. čėsna pastebi išeivijos 
spaudos gėdingą nuosmukį, 
kad grąžinami seniai išmes
ti slavizmai. Tikrai smun- 
kam žemyn. Betgi ir jis sa
vo gražiam rašiny nė nepa
junta Įvėlęs slavybę: daleis
kim. Irgi pakračius tą jo 
pamėgtą „išpildyti progra
mą arba muzikos dalyką”, 
randame taipogi slavišką 
skoni, t. y. pasėkimą sveti
mu — ispolnit. Lietuviškai 
tariame; atliko darbą, pa
reigą, apeigas, programą. 
Be abejo, himną ne atlie
kam ir ne išpildom, o tik 
giedame! Tiktai pažadą iš- 
pildome, o sapnas išsipildo. 
Kuomet kuris žodis geriau 
tinka, tik ypatingai jaut
ri kalbinė nuovoka parodo. 
Pilti, pilnas — reikšmė vi
sai aiški. Tas pat ir su šios 
šaknies dariniais: pilstyti 
ar pildyti, tik čia kiti, to 
pat veiksmo atspalviai 

Mažeika &Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

(kartotinis ir parūpinama
sis). Tąjį pilnas ir pildyti 
— pagal slavus nusižiūrėję 
nuo seno perdaug visur 
peiktinai tebekišam. Pvz. 
Aš pilnai sutinku (== vi
sai). Jis turi pilną pasitikė
jimą (•= visišką). Net per 
išpažintį kunigas klausda
vo: Kokių griekų dar papil
dei ?

S. čėsna tebegina tampru 
vietoj glaudus, artimas ar 
tvirtas, nors tamprus visų 
pirma reiškia tempimo, tę
simo pažyminį daiktui ar 
dalykui. Tik retai ir tik per
kelta prasme jis tegali gre
tintis su glaudus. Tad kam 
vartoti dviprasmį, nevisai 
aiškų žodį, kai turim tikslų 
ir neabejotiną? Argi ne aiš
kiau: glaudūs, geri, drau
giški, tvirti ryšiai? O tasai 
tamprus taip ir primena, 
anot S. Čėsnos — diržo ant 
juosmens užtempimą . ..

Rašyba — daugiau for
mos dalykas. Tad ir klaidos 
ar keitimai — mažiau pa
veikia kalbą iš esmės. Gal 
būt ar galbūt, augštas ar 
aukštas — tariant veik nė
ra skirtumo. Betgi rašyba 
pagelbi praktiškai tiksliau 
ir sklandžiau kalbai reikš
tis. Todėl ji turi būti aiški 
ir vienodai vartojama. O 
netvarkinga ar paini — ap
sunkina minties išraišką 
raštu ir spaudoj.

Tik jau redaktoriai dėl 
kalbos ir rašybos negerovių 
nekaltintini: argi vienas as
muo gali ištaisyti daugybės 
bendradarbių klaidas? O 
kalbininką samdytis — nors 
tai būtų naudinga — nėra 
mūsų svetur skurstančiai 
spaudai tiek išteklių.

Antitautinę okupanto po
litiką šiuo tarpu sunku su
stabdyti, nors labai skaudu 
matant, kaip žalojama mū
sų kultūra ir kalba. Drąsuo
liai lietuvybės gynėjai ten 
karžygiškai grumiasi: po
grindžio spauda, vieši pa
reiškimai ,teismų bylose tie
sos atidengimai ir kt. Tie 
kovotojai už žmogiškas tei
ses tremiami į Sibiro kanki
nimus ... Todėl išeivijos 
prievolė — ryžtingiau vi
siem palaikyti savos kultū
ros gyvybę, visų pirma puo
selėjant savos kalbos gry
numą ...

T. Klyga

Tool & Die Maker for. manufacturer 
of vveather proof wiring devices. Exp. 
on dies, jigs & fixtures competative 
wages, hospitalization, etc. Perfect 
Line MFG., 80 E. Gatės Avė., Linden- 
hurst. 516-893-2000. (4-91
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Dr. Leonas Kriaučeliūnas pasisako 
aktualiais lietuvių reikalais

Dirvos bendradarbio A. Juodvalkio pasikalbėjimas 
su dr. L. Kriaučeliūnu

Dr. L. Kriaučeliūnas, žinomas visuomenės veikėjas 
sielojasi lietuvių vienybės reikalais, dėjo ir tebededa daug 
pastangų atsiradusius nesklandumus šalinti ir nesutari
mus likviduoti.

šiuo metu dr. L. Kriaučeliūnas yra Vyčių atstovas 
Amerikos Lietuvių Taryboje, yra valdybos vicepirminin
kas ir visuomeninių reikalų komisijos pirmininkas. Pra
ėjusiais metais visuomeninių reikalu komisija išvystė pla
čią veiklą, suorganizavo didesnėse lietuvių kolonijose sim
poziumus, kurių metu ALTos valdybos nariai aiškino Hel
sinkio akto reikšmę ir Belgrado konferencijos eigą.

Be to, dr. L. Kriaučeliūnui teko susitikti su JAV LB 
Krašto valdybos vadovais ir aiškintis ALTos ir JAV LB 
santykius. Vieno tokio susitikimo metu (1978. VI. 1$, 
Rochesteryje, N. Y.) ALTos atstovai — dr. L. Kriauče
liūnas ir dr. J. Valaitis sutarė su JAV LB krašto valdy
bos atstovais — A. Gėčių ir A. Gurecku kai kuriuos bend
ros veiklos punktus ir patiekė savoms valdyboms patvir
tinti. LB valdyba padarytą sutarimą patvirtino, o ALTos 
valdyba atidėliojo ir dabar dar“tebėra nepatvirtinti ar 
atmesti.

Šie sutarimai sukėlė ginčų ALTos seime, o ir dabar 
dar spaudoje plačiai komentuojami ir iškraipomi.

Dirvos bendradarbis Antanas Juodvalkis, prašomas 
Dirvos redakcijos, norint suteikti skaitytojams tikslią in
formaciją, kreipėsi į ALTos visuomeninių reikalų komi
sijos pirmininką dr. L. Kriaučeliūną, prašydamas atsakyti 
į pateikiamus klausimus.

— Gal galėtumėte su
glaustai papasakoti pasita
rimų eigą ir kokie asmenys 
dalyvavo.

— Altos valdybos posė
dyje 1978 metais vasario 
mėn. 10 d. buvo atkreiptas 
ypatingas dėmesys į vyks
tančius nesutarimus su 
JAV Lietuvių Bendruome
ne. Buvo konstatuota, kad 
susidariusi padėtis yra ža
linga mūsų lietuviškam gy
venimui, ardo vienybę, ken
kia vieningam Lietuvos 
laisvinimo darbui. Tame 
pat posėdyje buvo pavesta 
visuomeninių ryšių komisi
jai aiškintis su JAV Lietu
vių Bendruomenės atsto
vais dėl susidariusios padė
ties ir paieškoti būdu tiems 
nesutarimams išlyginti. Vi
suomeninių ryšių komisija, 
kurią tada sudarė Teodoras 
Blinstrubas, dr. Vladas Ši
maitis, dr. Jonas Valaitis ir 
dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
savo posėdyje 1978 m. ge
gužės 18 d. pavedė man ir 
dr. J. Valaičiui susitikti su 
JAV Lietuvių Bendruome
nės atstovais ir tas susiti
kimas įvyko tų pačių metų 
birželio 18 d. Rochester, N.
Y. Pasitarimuose dalyvavo 
JAV Lietuvių Bendruome
nės Krašto Valdybos pirmi-, 
ninkas p. A. Gečys ir jų at
stovas Washingtone p. A. 
Gureckas. Po draugiškų ir 
nuoširdžių i š s i kalbėjimu, 
kiek trumpas susitikimo 
laikas leido, apsvarsčius 
esamą padėtį buvo prieita 
vieningos nuomonės, kad 
dabartinė padėtis yra ne
normali. Pasitarime buvo 
sutarti punktai, kuriuos tu
rėjom pristatyti savo val
dyboms svarstyti. Noriu pa

dalyvių aptarti 
siūlyti savoms 
punktai, kurie 
valdybų posė-

brėžti, kad tai nębiivo Al- 
to’s ir Bendruomenės susi- 
tarimas, kaip kas bando da
bar aiškinti, bet tik mūsų 
pasitarimo 
ir priimti 
valdyboms 
atskiruose
džiuose būtų apsvarstyti. 
Tiek Altos tiek Lietuvių 
Bendruomenės valdybos ap
svarstę tuos punktus turė
jo teisę juos priimti, at-\ 
mesti arba siūlyti kokiui 
nors pakeitimu. kurie 1 
abiems pusėms turėtų būti 
priimtini.

— Ar ALTos valdyba bu
vo davusi įgaliojimą tartis 
jos vardu ar tai darėte sa
vo iniciatyva asmeniškai?

— Kaip jau minėjau ank
sčiau tiek Altos valdybos./ 
tiek visuomeninių ryšių ko
misijos buvom įgaliotL&ųjsL^, 
tikti su LB atstovais Ro
chester, N. Y. Net ir mūsų 
kelionė buvo Altos apmokė
ta, todėl negali būti jokių 
abejonių dėl įgaliojimų.

Tiesa, kad daugiau apie 
susidariusia padėti pasiin- 
formuoti ir patirti apie ga
limybes pradėti bet kokius 
nors pasikalbėjimus, susi
dariusiems nesklandumams 
išlyginti, savo asmeniška 
iniciatyva, privačiai buvau 
nuvažiavęs tais pat metais 
sausio 29 d. į Philadelphiją 
ir turėjau privatų pasikal
bėjimą su JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Val
dybos pirmininku p. A. Gė
čių.

— Ar žinomos priežas
tys, kodėl ALTos valdyba 
nesvarstė padarytų susita
rimų, o jei svarstė, kodėl 
nepadarė nutarimo ir ne

skelbė lietuviu visuomenei?
— Altos posėdyje, kuris 

įvyko 1978 m. liepos 21 d. 
buvo padarytas pranešimas 
apie Įvykusį susitikimą su 
JAV LB atstovais ir buvo 
patiektas mūsų susitarimo 
projektas svarstymui7 Fo~ 
trumpų diskusijų paaiškėjo, 
kad kai kurie valdybos na
riai pageidautų, kad būtų 
duota daugiau laiko susipa
žinti su projekto turiniu ir 
dėl atostogų nevisi valdybos 
nariai tame posėdyje daly
vavo, tai daugumos buvo 
nutarta šį klausimą atidėti 
sekančiam posėdžiui, kuris 
būtų specialiai tuo reikalu 
sušauktas. Gaila, kad šito 
taip mums svarbaus ir jaut
raus klausimo sprendimas 
užsitęsė jau net virš 6 mė
nesių. Neabejoju, kad besi
artinanti metinė Altos kon
ferencija, valdybos žmonių 
pasikeitimai, o kas svar
biausia ilgokai užsitęsęs Al
tos pirmininko išrinkimas, 
prisidėjo prie šio klausimo 
sprendimo uždelsimo. Tikiu, 
kad dabar sudarius nauja 
valdyba ir išrinkus pirmi
ninką prasidės normalus 
darbas ir šis klausimas ne
tolimoj ateityje bus_ svars-, 
tomas.

— Kaip vertinate padary
tą susitarimą ir ar jis at
neštų darnesnę abiejų veik- 

, snių veiklą?
\ — Mūsų gjj si tarimus ver
tinų labai teigiamai. Juk ki
taip ir būti negali, nes aš 

1 pats dalyvavau tame pasi
tarime. Jeigu reiktu iš nau
jo tartis, tai ir vėl ne kiek 
neabejodamas dėčiau savo 
parašą po tais susitarimais. 
.Gal tik reiktų, kai kuriuos 
punktus daugiau pasiaiš
kinti, ypač kas liečia Lietu
vos laisvinimo darbui skir
tas lėšas bei jų telkimą. Bet 
6-tame mūsų pasitarimų 
punkte kaip tik ir siūloma 
sudaryti specialią komisiją, 
kuri aiškintųsi tuo reikalu. 
Todėl man atrodo, kad gali
mai greičiau mūsų sutartus 
punktus apsvarsčius ir juos 
priėmus arba po kai kurių 
abiems pusėms priimtinu 
pakeitimu tas daug prisidė- 
tų prie Altos ir JAV LB 
tarporganizacinių santykių 
išlyginimo ir tas be abejo 
atneštų 
veiksnių

darnesnę abiejų 
veiklą.

VLIKo paskutinis— Ar
seimas neturi panašumo į 
buv. ALTos seimą, nes abie
juose nepavyko surasti vi
siems priimtinų kandidatų į 
pirmininkų postus?

— Gaila, Vliko seimo po
sėdžiuose neteko dalyvauti, 
bet kiek sekiau iš aprašymu 
ir iš pasakojimų, norėtųsi

Dr. Leonas Kriaučeliūnas

teigti, kad panašios bėdos 
lydėjo abu Seimus. Mes, 
Amerikos Lietuvių Taryba, 
po daug posėdžių, pasitari
mų, telefoninių skambini
mų, agitacijų ir visos eilės 
balsavimų ir įstatų keitimo 
savo problema išsprendėme. 
Turim pirmininką ir naują 
valdybą. Vliko Seimas vyko 
vėliau, bet iki šiol dar ne
turi pirmininko. Gal kai šis 
pasikalbėjimas bus skaito
mas spaudoje jau ir Vlikas 
bus išsprendęs pirmininko 
klausimą. Atrodo, kad ir 
Vliko žmonės — grupės — 
braidžioja po tas pačias 
klampynes. Ar ne keistoRgt 
atrodo; Seimas vyko Chica
goje, atstovai suvažiavo, 
posėdžiavo, svarstė ir nuta
rė, kad pirmininko rinkimus 
reikia atidėti ir vėl suva
žiuoti į Chicaga vėliau su
tarta data. Ir laikas ir jė
gos, ir pinigai eikvojami. 
Darbas sustoja, nes visi lau
kia kas bus naujas pirmi
ninkas ir jo sudaryta valdy
ba. Man atrodo, kad visa 
mūsų bėda yra tame, jog 
mes rinkdami pirmininką 
neieškom žmogaus, kuris 
toms pareigoms ir tam dar
bui būtų tinkamai pasiruor 
Šęs. kvalifikuotas, bet žiū
rim ar jis tai ar kitai gru- 
pei-partijai yra priimtinas 
ar ne. Susidaro grupių-par- 
tijų blokai ir vyksta užku
lisinė kova. Tačiau nežiū
rint visų sunkumų, tikiu ir 
Vilkui pavyks nugalėti vi
sus sunkumus ir surasti ge
riausią išeitį, šiuo metu ne
laikąs vesti tarp grupių ko
vą. Visi turim kartu dirbti 
nežiūrint ar atstovaujam 
daugumą ar mažumą.

— Ar čia neįžiūrite vy
resniųjų veikėjų pastangas 
kuo ilgiau išlaikyti valdžią 
savo rankose?

— Norim ar nenorim, bet 
turim sutikti, kad į mūsų 
veiklą ateina nauja karta 
žmonių, nauji veidai, nauji 
metodai iššaukti šių dienų 
sąlygų ir aplinkybių. Besi
keičiant tarptautinei politi
kai, turi keistis ir mūsų 
veiklos metodai. Nesikeičia 
tik mūsų veiklos tikslas — 
kova dėl Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės. 
Todėl ir nenuostabu da

rosi, kad mūsų jaunimui 
mažiau ir mažiau besu- / 
prantama buvusios Lietu- \ 
voje prieš 30-40 metų par- / 
tijos, _bei jų pagrindu su- / 
daryti Vlikas ir Altas. Tiek \ 
Vlikas tiek Altas yra atlikę ■' 
didelius darbus, nusipelno 
mūsų visų pagarbos ir pa
dėkos. bet reikalingi ir tam 
tikri pakeitimai, kad prisi- 
derint prie šių dienų gyve
namojo momento ir kad bū
tų patrauklesni mūsų jauni
mui. čia ir reikėtų sutikti 
su jūsų keliamu klausimu, 
kad kai kurie mūsų vyres
nieji veikėjai deda visas pa
stangas, kad tik nebūtų jo
kių pakeitimų, kad tik il
giau išlikti valdžioje. Jiems 
veikla ir veiklos metodai 
galioja tie patys kas buvo 
prieš 30-40 metų.

— Kokia Jūsų nuomonė, 
dėl aukų rinkimo nepriklau
somybės paskelbimo šven
tės (vasario 16) metu vada
vimo reikalams. Ar aukos 
duotinos tik ALTai ar pa
liktinos aukotojo valiai ir 
skirtinos taip pat kitiems 
veiksniams: VLIKui, Tau
tos Fondui, LB-nei ir kit.

— Kai bus svarstomi Al
tos valdybos posėdyje mūsų 
pasitarimų su Lietuvių Ben
druomene siūlomi punktai, 
bus liečiamas ir lėšų klau
simas. Ir aš tikiu, kad bus 
rastas sprendimas priimti
nas abiems pusėms ir nau
dingas lietuviškai veiklai.

— Ar ne laikas bandyti 
iš naujo sudaryti bendrą 
laisvinimo fondą, iš kurio 
būtų finansuojamas veiks
nių dirbamas darbas ir 
veikla?

— Mūsų gretos retėja, to
dėl ir jėgos mažėja ir visas 
veikimas silpnėja. Trumpė
ja ir aukotojų sąrašai. O 

Kmūsų jaunimas neperdaug 
domisi Lietuvos laisvinimo 

.dąibll^, žinoma, turim gra
žių pavyzdžių ir iš jaunimo 
tarpo, bet jų galėtų būti žy
miai daugiau. Todėl many
čiau, kad ne tik laikas su
daryti bendrą laisvinimo 
fondą, iš kurio būtų finan
suojamas veiksnių dirba
mas laisvinimo darbas ir 
veikla, ne tik įsteigti vieną

(Nukelta į 8 psl.)
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Dr. Leonas Kriaučeliūnas pasisako... ■ Detroito lietuviai
(Atkelta iš 7 psl.) 

informacinį centrą, bet pa
dėjus į šalį visas ambicijas 
būtų pats laikas pagalvoti 
ir apie mūsų politines veik
los Lietuvos laisvinimo dar
bų konsolidacija. Tai yra 
Altos, Vliko ir Lietuvių 
Bendruomenės susijungimo. 
Gal ne vienas šiandien" iš šio 
mano siūlymo pasijuoks ir 
palaikys ji nerimtu, bet 
man atrodo, kad pats gyve
nimas prie to veda, šita 
mintį kėliau prieš keletą 
metų. Ji neprigijo. Gal dar 
buvo peranksti. Tikiu, kad 
šiuo klausimu dabar ir dau
giau pasisakys. Tada nerei
kėtų mums tarpusavyje 
peštis ir eikvoti jėgas, ne
reikėtų veltui gaišinti laiko 
besiaiškinant apie darbų pa
sidalinimą.

— Kokie būtų Jūsų pa
siūlymai lietuviškai veiklai 
pagyvinti, Įtraukiant dau-* 
giau jaunimo ir kt. Gal tu
rite kokį magišką receptą 
paskatinti augantį lietuviš
ką jaunimą labiau domėtis 
lietuvių kalbos geresniu mo
kėjimu, lietuviškomis orga
nizacijomis .lietuviška veik
la.

— Jokio magiško recepto 
neturiu. Lietuviškai veiklai 
pagyvinti man atrodo reikia 
mažiau ambicijų, o daugiau 
tolerancijos, kantrybės ir 
pakantos kitaip galvojan

čiam. Mums reikalingi visų 
pažiūrų, visų įsitikinimų, 
visi sušipratęTietuviai. Bet 
tegul mus jungia yieną_par- 
tija — Lietuva.

Sudarykim sąlygas ir 
jaunimui. Ruoškim jauni
mui Lietuvos laisvinimo 
darbo simpoziumus, politi
nes studijų savaites ir 1.1. 
Praverkim plačiau mūsų or
ganizacijų duris jaunimui. 
Susilauksim stiprios para
mos. Jaunimas čia baigęs 
aukštuosius mokslus, geriau 
pažįsta šio krašto politinį ir 
kultūrinį gyvenimą, gali bū
ti žymiai naudingesnių ir 
mūsų Lietuvos laisvinimo j 
darbe. O kad paskatinti au- ; 
gantį lietuvišką jaunimą la- I 
biau domėtis lietuvių kalbos 
geresniu mokėjimu, lietu
viškomis organizacijomis ir 
lietuviška veikla tai visa tai 
reikia vaikui skiepyti iš ma
žens ir čia pagrindinė sąly
ga lietuviška šeima ir lietu
viška aplinka, kuri formuo
ja jaunimo vaiko dvasią.

— Ką siūlote dėl LB ir 
RLB atsiradusių plyšių už- 
lopymo ir vieningo darbo?

— Šiuo klausimu daug 
kalbama, ginčijamasi ir ra
šoma. Skaudu, kai reikia 
kalbėti apie dvi Bendruome
nes. O visi sutinkam, kad 
mums reikia vienos stiprios 
Bendruomenės, kad ji ap
jungtų visų pažiūrų lietu-

vius, kad ji visiems būtų sa
va ir kiekvienas jaustųsi 
p r o p o rcingai atstovauja- 
mas.

Nesigilinsiu ieškodamas 
skilimo priežasčių ir nema
nau, kad vienu brūkštelėji
mu galėsime šį klausimą iš
spręsti, bet visuomet ban
dyti galima. Norėčiau siū
lyti vieną "receptą” Jeigu 
jis būtų abiems Bendruome
nėms priimtinas. Šį pavasa
rį vyks Bendruomenės rin
kimai. Sudarykim neutra
lias komisijas, kad nebūtų 
įtarinėjimu dėl neteisingų 
rinkimų. Pakvieskim į tas 
komisijas ajbiejų Bendruo
menių, Vliko, Alto arba vi
sai neutralius žmones. Sta
tykim visi kandidatus į Ta
rybą ir eikime visi balsuoti. 
Ką išrinksim, visi paklus- 
kim. Turėsim vieną, tvirtą, 
mus visus jungiančią Bend
ruomenę.

Dėkoju Jums, ponas 
Juodvalkį ir Dirvai už su
teiktą progą pasisakyti kai 
kuriais mums visiems rūpi
mais klausimais. Nesijaučiu 
esąs didelis veikėjas, kad 
galėčiau būti kompetentin
gu iškilusioms problemoms 
spręsti, todėl ir į šiuo klau
simus pareiškiau tik grynai 
savo asmenišką nuomonę.

Dr. Leonui Kriaučeliūnui 
dėkojam už suteiktą pasi
kalbėjimą, kuris Įneš dau
giau aiškumo Į painius mū
sų veiksniu santykius.

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Vasario 16 minėjimas De

troite įvyks vasario 11 d. 
tokia tvarka:

1. Mišios Lietuvos inten
cija atnašaujamos 10:30 vi
sose trijose lietuvių parapi
jų bažnyčiose, šv. Antano, 
šv. Petro ir Dievo Apvaiz
dos. Organizacijos su vėlia
vomis ir pavieni žmonės da
lyvauja savo pasirinktoje 
bažnyčioje.

2. Akademija-meninė da
lis bus Dievo Apvaizdos pa
rapijos Kultūros Centre 
12:30. Vėliavų įnešimą 
tvarko Jūrų "Švyturio” kuo
pos šauliai.

Invokaciją sukalbės šv. 
Antano parapijos klebonas 
kun. Alfonsas Babonas. Kal
bą pasakys Antanas Kučys, 
Varpo redaktorius. Meninė
je dalyje pasirodys muz. St. 
Sližio vad. mergaičių choras 
ir G. Gobienės vad. tautinių 
šokių grupė "Šilainė".

Programą praves DLOC 
vicepirmininkas inž. Saulius 
Kaimelis. Laisvinimo reika
lams Altui bus renkamos 
aukos. Aukų rinkimui vado
vauja vicepirm. E. Paura- 
zienė. Visi lietuviai kviečia
mi pamaldose ir minėjime 
gausiai dalyvauti. Lietuvos 
vėliava prie miesto rotušės 
bus pakelta vasario 16 d. 8 
vai. ryto ir nuleista 5 v. v.

Antanas Grinius

i

‘Arpber Jfolidays” 

1979 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

Žemiausiomis kainomis
VIENOS SAVAITES: Maskva/Vilnius/Leningradas
Kovo 19 — $725.00 birželio 7 — $859.00
balandžio 11 ir 25 — $795.00 liepos 12 ir rugpiūčio 2 — $865.00
gegužes 2 ir 9 — $829.00 rugsėjo 19 ir rugsėjo 26 — $829.00
gegužes 16 — $839.00 spalio 10 — $829.00
DVIEJŲ SAVAIČIŲ
birželio 7 —Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro

poje: Viena, Miunchenas, Kofeinas, Briuselis — $1399.00 
birželio 20 —Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,

Helsinkis 2 — $1189.00 

liepos 12 —Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00

rugpiūčio 2 —Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00

rugpiūčio 8 — Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2, 
Helsinkis 2 — $1189.00

VISOS GRUPĖS aplankys Kauną ir Trakus, bus 
lydimos vadovu. Prie šių grupių galima jungtis iš 
VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su 

papildomu mokesčiu.
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway, P. O. Box 116 MEMBER 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsie
nio agentūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI or
ganizuoja visą eilę ekskursijų į LIETUVĄ ir i 

kitas pasaulio šalis.
Įstaigai vadovauja: 

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANGES AN/OR GOVERNMENT APPROVAL. 
REGISTERED OHJO TRAVEL AGENT.

WOLVĖRINĖ BOLT CO.
DIV. ALLIED PRODUCTS CORP.

Operator and set-up men reąuired for:
• Bolt Makers
• Cold Headers
• Tool Makers
• Machine Rebuilders

• TOP RATES
• OVERTIME

• Rollers
• Trimmers
• Machinists
• Shavers
• EMPLOYEE BENEFITS
• GROWTH POTENTIAL

9685 GRINNELL AVĖ., DETROIT, MICH.
An Equal Opportunity Employer

(5-6)
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ST. LOUIS OPPORTUNITIES 

SCREW MACHINE SĖT UP
AND

SCREW MACHINE SUPERVISOR
HAS OPENINGS FOR INDIVIDUAL WITH SĖT UP AND OR SUPER- 
VISORY EXPERIENCE ON MULTI-SPINDLE, ACME GRIDLEY AND 
R/DAVENPORT AUTOMATIC SCREW MACHINES.

JOURNEYMEN

ELECTR1CIANS
PIPEFITTERS

A MINIMUM OF 4 YEARS INDUSTRIAL EXPERIENCE REQUIRED.

ABOVE POSITIONS OFFERS EXCELLENT STARTING WAGE 
SUPERIOR BENEFIT PROGRAM.

• Dr. A. E. Majauskas, 
naujas dantų gydytojas, 
atidarė dantų gydymo ka
binetą 43411 Garfield Rd., 
Suite C, Clinton Township, 
Mi. Pacientai priimami su
sitarus tele. 286-0790.

Dr. A. E. Majauskas yra 
Vandos ir dr. Vytauto Ma
jausko sūnus. Gimnazijos 
mokslus ėjo Windsore, Ka
nadoje. Studijavo Michiga- 
no universitete biologiją ir 
1974 m. gavo bakalauro 
laipsnį. Vėliau tame pačia
me universitete studijavo 
dantisteriją ir 1978 m. pa
vasarį gavo dantų gydytojo 
diplomą.

• Detroito Lietuvių Kul
tūros klubo valdyba sausio 
21 d. šv. Antano parapijos 
patalpose turėjo posėdį. Da
lyvavo: pirm. A. Musteikis, 
vicepirm. St. Kaunelienė, 
sekretorius V. Tamošiūnas, 
K. Sragauskas, J. Gaižutis, 
B. ir dr. A. Barauskai ir A. 
Grinius. Nutarta: paruošti 
lietuvišką programą "Vasa
rio 16 Detroite’’ ir ją per
duoti per televizijos kanalą 
56. Programą sudaro ir ją 
perduos St. Kaunelienė ir 
dr. A. Barauskas; surengti 
spaudos reikalams Mercy 
kolegijos patalpose koncer
tą.

• Tarptautinio Instituto 
Tarybos susirinkimas įvyks 
vasario 16 d., penktadienį, 
6-9 vai. Wayne statė univer
sitete, Lietuvių kambaryje. 
Lietuvių atstovas padarys 
pranešimą apie Lietuvą. 
Lietuvių kambarį tą dieną 
bus galima apžiūrėti nuo 
6-7 va. vak.

• žiburio lituanistinės 
mokyklos metinis balius 
įvyks vasario 3 d., 7 v. v. 
Dievo Apaizdos parapijos 
Kultūros Centre. Programą 
atliks G. Gobienės vadovau
jama tautinių šokių grupė 
"Šilainė", šokiams gros 
Neolithuanų orkestras iš 
Chicagos. Svečiai bus vaiši
nami šilta vakariene. Stalai 
užsakomiū tel. 626-6365 ir 
268-0585.

• Dariaus-Girėno klubo ir 
Lietuvių Namų draugijos 
susirinkimai vasario 14 d. 
tokia tvarka: 12:15 L .- 
riaus-Girėno klubo ir 3.00 
Lietuvių Namų draugijos.

Bus renkamos valdybos ir 
apsvarstyti einamieji reika
lai,

Call 314-721-5000 Station 293

PERSONNEL DEPARTMENT

6400 ftymoufr Avenue 
St. Louis, MiSKuri 63133

Egual Opportunity Employer M/F

or send resume to

^WAGNER

AND

• Mirė a. a. Juozas Kar
pus vasario 21 d. Anapolio 
ligoninėje po ilgos ir sun
kios ligos, sulaukęs 78 me
tų. Nuliūdime liko žmona, 
du sūnus, dvi dukterys ir 
sesuo.

Skaitykit ir platinkit Į 
DIRVĄ
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Svečiuose pas
Kanados šaulius...

Įspūdingas Lietuvos kariuomenės šventės
minėjimas ANTANAS GRINIUS

Jonas Dūda, Antanas Jaki
mavičius, Antanas Paciū- 
nas, Liudas Vastokas, Adol
fas Sėtikas ir Juozas Sarap- 
nickas įšaukiami į priekį ir 
šaulės — Marija Jokūbai
tienė ir Irena Pečiulienė pri
segė jiems prie krūtinės po 
gėlę. Jų garbei salėje skam
bėjo valio, valio ir ilgi plo
jimai.

Po to, St. Jokūbaitis pri
statė LŠST Garbės Teismo 
pirmininką Marijoną šnapš- 
tį, šios dienos paskaitinin
ką.

Marijonas šnapštys savo 
paskaitoje įspūdingai ir 
vaizdingai nušvietė karinių 
pajėgų reikšmę ir jų įverti
nimą. Pajėgos yra tautinės 
valstybės išlaikymo laidas 
ir gyvybė jos egzistencijos 
dalis. JAV gen. McArthu- 
ras yra pasakęs: „Laisvę iš- 
kovoja karys ir jam pakai
talo nėra’’. Kada karinės pa
jėgos nebepajėgia atlikti 
savo uždavinio — tautos 
laisvė ir valstybės nepri
klausomybė prarandamos. 
Pirmieji išsirikiuojantieji 
skinti laisvėn kelius yrą, 
buvo ir bus tautinio parei
gingumo vedami savanoriai. 
Karaliaus Mindaugo laikais 
ir šimtmečiais prieš jį už
tekdavo tik šauklio prane
šimo ar pilies kuore uždeg
to laužo ar karo pašvaistės, 
visi kas galėjo valdyti gink- 
lą susirinkdavo ir atremda
vo priešą. Savanoriai apgy
nė Lietuvą nuo priešų ir iš
kovojo n e p r iklausomybę. 
Prasidėjus 1941 m. birželio 
22 d. vokiečių-rusų karui 
savanoriai spontaniškai sto
jo Į kovą prieš okupantą. 
1944 m. kai nacinė Vokieti
ja buvo triuškinama ir ru
sai vėl įsiveržė i Lietuvą, 
tai jos laisvės gynėjai per

Šis reportažas apie 
Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimą To
ronte ir nuotraukos bu
vo gautos dideliu pavė
lavimu dėl pašto "mo
derniško” laiškų skirs
tymo. Red.

Lietuvos kariuomenės at
kūrimo 60-ties metų sukak
ties minėjimas - koncertas 
Įvyko lapkričio 25 d. Toron
to Lietuvių Namuose.

Minėjimą atidarė, atvy
kusius pasveikino, žodi tarė 
ir svečius pristatė Toronto 
Vlado Pūtvio šaulių kuopos 
pirmininkas Stasys Jokū
baitis. Savo žodyje St. Jo
kūbaitis nušvietė Lietuvos 
kariuomenės reikšmę ir ko
dėl ji tokia brangi. Jis pa
sakė: „žuvusiųjų partizanų 
testamentas ir lapkričio 23 
d. įsakymas tegu mus visus 
Įpareigoja vesti tautos lais
vės kovą su mokslininko 
knyga, dailininko paveikslu, 
lietuvišku žodžiu ir daina, 
tautiniu šokiu ir malda. Tik 
bendras jungtinis ir vienin
gas darbas atneš mūsų tau
tai ir valstybei nepriklauso
mybę’’ !

Petrui Gulbinskui vado
vaujant Į salę Įnešamos 8 
organizacijų vėliavos. Gro
jamas Kanados himnas. 
Kun. P. Ažubalis sukalba 
invokaciją. Estų orkestras 
groja ”Marija-Marija”.

šventės proga sveikino: 
Lietuvos konsulas Kanadoje 
dr. Jonas žmuidzinas, Esti
jos — August Nomik ir 
Latvių — Edmund Ozols, 
savo sveikinimo žodį už
baigdamas „Tegyvuoja Lie
tuva”.

Buvę Lietuvos kariuome
nės kūrėjai-savanoriai — 
Alfonsas Zubrys, Stasys 
Banelis, Vladas Kazlauskas,

lauskas, S. Banelis ir A. Zubrys. Prie mikrofono S. Jokūbaitis. S. Dabkaus nuotr.

I. Pečiulienė ir M. Jokūbaitienė sega gėles savanoriams.

siformavo į partizaninius 
dalinius ir kovėsi 10 metų 
už tiesą — prieš melą, už 
gėrį prieš blogį. Jie išken
tėjo milžiniškas kančias ir 
dešimtys tūkstančių nusto
jo sveikatos ar gyvybės. Di
dis partizanų kovų vadas 
Juozas Lukša testamente 
prašo: „Mes mirštame, bet 
mirdami norime žinoti, kad 
yra pasaulyje žmonių, kurie 
nebijo nors gyvu žodžiu ko
voti už pavergtą, naikinamą 
Lietuvos laisvę”!

St. Jokūbaitis padėkojo 
paskaitininkui už įspūdin
gą ir vaizdingą paskaitą ir 
jo švarko atlapan įsegė pa
auksuotą šaulių ženklelį. 
Sugiedotas Lietuvos him
nas ii’ vėliavų išnešimu bu
vo baigta šventės minėjimo 
pirmoji dalis.

Meninė dalis — koncertas
St. Jokūbaitis pristatė es

tų orkestro vadovus: diri
gentą muz. Uno Kook, di
rektorių Mr. Kasin ir A. 
Pralgų, kuris lietuviškų — 
kariškų ir liaudies dainų 
muzikinę pynę pats parašė. 
Koncertas pradėtas muz. B. 
Jonušo maršu ”Ramovėnai 
žengia”. Po jo buvo groja
mos lietuviškos, kariškos ir 
liaudies dainos: Lietuva 

brangi, Gaudžia trimitai, Ei 
Lietuvos kareivėli, Geleži
nio vilko maršasį Į kovą, šė
riau žirgelį, Augo sode kle
velis, Stoviu aš parvmus.

Ir taip estų orkestras 
”Estonia”, kurį sudaro 30 
muzikantų, atliko 24 dainas. 
Publika koncertu buvo su
žavėta. Padėkos žodį vieto
je K.L.B. Toronto apylinkės 
valdybos pirmininko A. Ju- 
zukonio tarė jaunuolė Bri
gita Paliunytė.

Minėjimą-koncertą rengė 
KLB Toronto apylinkės val
dybos pakvietimu Toronto 
Vlado Pūtvio šaulių kuo
pa. Minėjimui atspausdinta 
graži programa, kurios, me
cenatai yra A. ir O. Skre
bu na i.

Vaišės ir šokiai
Gretimoje salėje veikė 

įvairių valgių ir gėrimų bu
fetas, o koncerto salėje vai- 
šintasi ir vyko šokiai, estų 
orkestro 5 muzikantams 
grojant. Rengėjai turėjo 
turtingą dovanų - loterijos 
stalą. Dovanų buvo daug. O 
kai daug dovanų, tai daug 
kas ir laimėjo. Loteriją pra
vedė V. Pečiulis talkinin
kaujant šaulėms.

Pamaldos

Lapkričio 26 d. Anapolio 
lietuvių bažnyčioje karių ir 
šaulių intencija klebonas 
kun. P. Ažubalis ir kun. Gri
gaitis koncelebravo mišias. 
Mišiose šauliai dalyvavo su 
vėliavomis, šaulės Zuzana 
Jonikienė ir Teresė Gražu- 
lienė prie altoriaus padėjo 
krepšį gėlių. Mišių metu 
gražiai giedojo choras.

Išleistuvės
Dętroitiškiams paskaiti

ninkui Marijonui šnapščiui 
ir su juo kartu vykusiam 
spaudos bendradarbiui An
tanui Griniui, Irenos ir Vy
tauto Pečiulių namuose bu
vo suruošti pietūs. Pietuose 
be šeimininkų dar dalyva
vo; Marija ir Stasys Jokū
baičiai, Gražuliai, Jonikai, 
Banhertas. Pietų metu pa
sikeista mintimis ir išsikal

S. Dabkaus nuotr. 

bėta šaulių ir kitais reika
lais.

Toronto VI. Pūtvio šaulių 
kuopos pirmininkas St. Jo
kūbaitis spaudos bendradar
bį Antaną Grinių, jau tretį 
kartą dalyvaujantį šaulių 
renginiuose ir rašantį jų 
veiklą spaudoje, apdovano
jo paauksuotu šaulių ženk
leliu.

Marijos ir Stasio 
Jokūbaičių pastogėje

Paskaitininką M. šnapš- 
tį ir mane esant mums To
ronte, savo namuose pri
glaudė ir mumis rūpinosi 
M. ir S. Jokūbaičiai. Gyve
nant pas juos, šeimininkas 
S. Jokūbaitis aprodė savo 
namus ir papasakojo savo 
veiklos keleto nuotrupų. Jo 
rūsio sienos nukabintos 25 
metų vedybinės sukakties ir 
jo 50 metų gimimo sukak
ties sveikinimo pažymėji
mais, tarp kurių yra ir PLP 
Karo Mokyklos 1936 metų 
karininkų laidos vinjetė. 
Prie jos pilnoje karininko 
uniformoje stovi maneke
nas. Ant staliuko sudėtos 
dovanos-prizai, kuriuos jis, 
jo žmona ir duktė gavo šau
dymo rungtynėse. O tų pri
zų gana daug. Iš sveikinimo 
pažymėjimų ir nuotraukų 
matosi, kad St. Jokūbaitis, 
Kanadoje yra labai populia
rus žmogus. Jį sveikino Ka
nados ministeris pirminin
kas, senatoriai dalyvavo 
vaišėse. Jis pats pas juos 
nuvyksta, pasikalba ir lie
tuvių kultūriniams reika
lams gauna pinigų. Kitą to
kį žmogų sunku ir rasti.

SUPERVISOR
'Stamping and assembly. Shouid hav’s 
minimum of 5 years experierice with 
progressive d'.es and sėt up. Associat- 
ed with a production job shop fpr 
automotive parts, Experience shouid 
also be in a union shop backg'round. 
Excellent sallary, cver-timė pay a.-.tl 
benefits for right person. Applv MID- 
WAY PRODUC.TS CORP.. 5 23 Detroit 
Avė., Monroe, Mich. 315-24I■7242.

An Equal Opportunity Emplover 
(46 Si

BURDINES
7100 N. W. 32ND 

FURNITURE TOUCH UP & 
UPHOLSTERERS

Experienced outside furniture touch 
up to repair merchandisė in custorn- 
ers home. Experienced upholsterers 
for in shop repairs. Liberal benefits 
plūs store discount. Apply Mon., Tues. 
& Thursday 9 to 10:30 a. m. Call 
305-835-5254 for appointment.

Equal Opportunity for Employer 
(1-7)
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Baltimorės Lietuvių Radijo Valandos vakaras
Baltimorės lietuvių radi

jo valandėlė "Radijo pro
grama lietuviams” jau Įžen
gė Į 32-sius gyvavimo me
tus. Per tą laiką ji kasmet 
sausio mėnesi surengia savo 
tradicini vakarą. Jos am
žius jau netrumpas, tik at
rodo nesensta patys jos ve
dėjai : Albertas Juškus ir 
Kęst. Laskauskas, na, ir 
puslaikio pranešėja Angelė 
Juškienė. Su nei kiek nema
žėjančiu pajėgumu ir iš
tverme jie metai iš metų 
kantriai neša savanoriškai 
užsidėtą naštą. Darbas ne
lengvas, bet garbingas ir 
lietuvybei gyvybiškai reika
lingas. Ne tik palaiko nuo
latinį ryši, bet savo rengi
niais su Įvairiomis progra- 
momis prisideda prie vietos 
lietuvių kultūrinio veikimo.

Š. m. sausio 13-tos dienos 
vakaro meninę dali atliko 
c 1 e v elandietis dainininkas 
Julius Kazėnas, fortepionu 
jam pritarė vietinių chorų 
— vyrų "Dainos” ir mote
rų "Baltijos” — dirigentė 
Cheryl Toboll. J. Kazėnui 
labai sėkmingai pasirodžius 
lapkr. 11 d. Bendruomenės 
suruoštame dviejų clevelan- 
diečių chorų (ramovėnų ir 
merginų "Nerijos”) koncer
te, radijo programos vedė
jai, pasiklausę apie solistą 
gerų publikos atsiliepimų, 
pasikvietė ji padainuoti ir 
savo vakare. Programa ne- 
perdaug sudėtinga: savų ir 
svetimų kompozitorių dau
giausia trumpoki dalykėliai 
ir pora liaudies dainų.

Buvo staigmena, kai so
listas iš klausytojų tarpo

REFRIGERATION 
ENGINEERS

Firdt class Refrigeration, City of 
Detroit and low pressure boiler li- 
censes required. 3 p. m. to II p. m. 
shift.

BORDEN INC.
14707 DEXTER BLVD. 
DETROIT, MICH. 48068

CALL LES BABCOCK 313-861-5250 
An equa! opportunity employer in/f 

(1-7)

pasikvietė, kaip jis sakė, sa
vo seną draugą, vietini dai
nininką, Igorį Kučiauską, ir 
abu kartu darniai ir Įspū
dingai sudainavo St. Šim
kaus "Ar vėjai pūtė”. Smar
kiais plojimais ir šūkčioji
mais publika prašė, kad 
duetas dar ką padainuotų, 
bet, deja, nebeturėta gaidų.

Savo koncertą J ui. Kazė
nas užbaigė linksma V. Ba
cevičiaus dainele "Ona” ir 
arija iš J. Planųueto operos 
"Kornevilio varpų”, ši ari
ja bene bus geriausiai nu
skambėjusi.

Klausytojus maloniai nu
stebino vietinės vokiečių 
radijo valandos ”Edelweiss” 
vedėjas Paul Lūdtke, su ku
riuo mūsų radijo vyrai pa
laiko draugiškus santykius. 
Atėjęs scenon pasveikinti 
mūsiškių radijo vadovų, jis 
per mikrofoną užtraukė: 
"Edelweiss, Edeliveiss, eve- 
ry morning you great me”. 
šia daina vokiečiai pradeda 
savo radijo valandą, kuri 
eina tuoj po lietuviškosios. 
Iš publikos salėje jam daug 
kas pritarė. Reiškia: ir vo
kiečių radijo valanda balti- 
moriečių mėgiama ir dauge
lio lietuvių klausoma,

J. Kazėnu susidomėta 
greičiausia dėlto, kad jis 
dainuoja sodriu bosu, kuris 
yra nedažnas šio atspalvio 
balsas. Išeivijoj bene dau
giausia turime baritonų ir 
tenorų. Bosas yra Įspūdin
gas ir kai atskirai dainuoja, 
jis ir chore labai reikalin
gas. Tikrai žemų gaidų, gi
lus, boso balsas prasiveržia 
savyje paslėpta jėga, skam
ba patvarumu ir stiprybe. 
Chore bosai sudaro tarsi vi
so balsų sambūrio pagrindą 
ir atsparą.

Vienas Rygiškių Jono 
gimnazijos choro dirigentų 
choro bosams vis priminda
vo: "Vyrai, gaubkit!" Mu
zikinio sakinio pabaigą jie 
tarytum prigaubia, lyg su-

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
1%% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7 ’/j % — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 % % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6 % — 1 metų sų $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

gįalnt 
A\ptl>ony 
Savings

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrĖ, 9-5; Sat., 9-1; CIoMd Wed.

Juokas Gribauskas, vedėjas

laikydami, kad paskutiniai 
melodijos tonai taip greit 
n e i š s isklaidytų. Kitiems 
choro balsams aptilstant, 
bosai dar būna girdimi, tar
si po audros duslus perkūno 
dundėjimas.

Clevelandiečiui bosui ypač 
moterys nepagailėjo delnų, 
kai jis, padainavęs B. Bud- 
riūno "Aš jaunas vėl”, pla
čiai išskėstu glėbiu prisipa
žino visas mylįs.

Radijo vakarai paprastai 
esti jaukūs pobūviai. Salė
je skoningai papuošiami 
stalai ir scena. Šįmet ant 
kiekvieno stalo stovėjo Ang. 
ir Alberto Juškų sumaniai 
padirbdinta kanklių figūrė
lė, Įtvirtinta Į medinį pa
grindą, simbolizuojanti Lie
tuvių Melodijos Valandą. 
Nepaisant šalto oro, žmonių 
susirinko nemažai, tačiau 
toli gražu iki tokio publikos 
užgriuvimo, koks būdavo 
prieš keletą metų. Tai jau 
ne atšiauraus oro kaltė, o 
vietinės paslankiosios lietu- 
vijos retėjimo pasėka ... Iš
tvermingieji, sėslieji, šiltes
nių jų kraštų dar nesuvilio
ti, savosios radijo progra
mos likimu rūpinasi ir jau
čia priedermę ją remti.

Mūsų organizacijų ir Įvai
rių meno sambūrių veikmė 
aiškiau pajuntama tik ypa
tingomis progomis, kai jie 
išeina viešumon. Tuo tarpu 
radijo programa kas sekma
dienis pasiekia mieste ir už
miesčiuose plačiai išsisklai
džiusius tautiečius, o ne 
vieną ir savo dvasia jau be- 
nutolstantį nuo lietuvybės 
versmių pažadina,- sukvie
čia, atitrūkus nuo kasdie
ninių reikalų, bent valandai 
pagyventi tarsi savoj lietu
viškoj pastogėj.

Organizacijose ar draugi
jose žmonės pasiskirsto pa
gal sau artimas idėjas arba 
pritarimą siekiamiems tiks
lams. Gi radijo programa 
apima visus lietuvius, ji yra 
pati bendriausia bendruo
menė; čia visi randa savąją 
dalį: pasiklauso liet, dainos 
ir muzikos, sužino, kas ren
giama ar vyksta išeivijos 
gyvenime, sužino vietines 
naujienas, čia gali ir patys 
klausytojai — rėmėjai pa
siskardenti savais gimtadie
niais ar kitokiais savo šei
mos Įvykiais,

Tačiau bendrajam tautos 
reikalui, supažindinant ki
tataučius su mūsų rūpes
čiais, ypač esti svarbūs keli 
sakiniai pačioje programos 
pradžioje, kai pagarsėjęs 
sportininkas Jonas Jonaitis 
primena, kad jo tėvų kraš
tas yra pavergtas ir kenčia 
anapus geležinės uždangos. 
O kitas čiagimis Albertas 
Juškus, kiekvieną kartą vis 
garsina liet, kalbos moksli
nę ir kultūrinę reikšmę. Už 
nuopelnus šioje srityje jis 
tikrai vertas atžymėti kokio 
veiksnio (gal Lituanistikos 
Instituto?) ypatingu žyme
niu. S.-M.

— Tėte, ar neradai mano sliekų?!

tP

— Ar tu negali paprašyti, kad paduočiau?

— Kokia nelaimė, o aš tikėjausi rasti 
blondinę!...
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LIETUVOS SIENOS JONAS STELMOKAS BALTIC STATĖS

Istorija kartojasi. Antra
sis pasaulinis karas ir jo 
baisumai jau tampa istori
ja. Naujoji karta gimus ir 
augus jau taikoje. Pasako
jimai apie pasaulini karą 
nedaro Įspūdžio ir nedomi
na klausytojų.

Istorija kartojasi ir poli
tiniam bei diplomatiniam 
pasaulyje. Rusiškasis ko
munizmas kaip vokiškasis 
nacizmas priėjo tokį išsiplė
timo laipsni, kad jau tik pa
saulinis karas gali išspręsti 
susidariusią Įtampą. Ir kas 
seka pasaulinę spaudą, aš 
tikiu sutiks, kad rusiškojo 
komunizmo ekspansija pri
vers demokratinį pasauli 
gintis, nes jau nėra kur 
trauktis ir ką aukoti.

Dirva trečiam pasauli
niam karui sparčiai ruo
šiama. Tad ar norime ar ne, 
turime ruoštis naujiems 
įvykiams, kurie palies ir 
Lietuvą.

Be abejonės, šalia diplo
matinių žygių neišvengsime 
ir kraujo praliejimo, atsta
tant Lietuvos nepriklauso
mybę. Kaip ta kova vyks 
čia ir Lietuvoje yra sunku 
pramatyti, bet svarbu jau 
šiandien aiškiai pasisakyti 
kokios Lietuvos norime ir 
pasvarstyti su kokiomis 

problemomis turėsim susi
durti.

Šiaurinė siena;
Mūsų šiaurinė siena, tai 

Lietuvos — Latvijos siena. 
Deja, ši siena buvo nusta
tyta labai sunkiu Lietuvai 
laiku. Ir nors ši siena nebu
vo svarstoma nepriklauso
mybės laikotarpyje mums 
yra nepriimtina.

Latvija, pasinaudodama 
mūsų sunkia padėtimi, už
ėmė Palangą ir Unkšto teri
torija. Lietuvos kariuome-• ___ ________________
nei išvijus latvių adminis
traciją iš Palangos, vargais- 
negalais sTs ginčas buvo įš- 
spręstas, Bet Ilukštasir~ki- 
ti lietuvių apg\venti plotai 
pasiliko Latvijos pusėje.

Mes turėsime broliams 
latviams atvirai pasakyti, 
kad mes nemanome ir ne
manėme, kad mūsų sienos 
su Latvija buvo išvestos 
tiesos ir broliškumo dvasio
je.

Mes turėsime būti atsur- 
gūs ir ateityje savo santy- 
kiuose su Latvija. Mes dar 
neužmiršome, kad Latvija 
niekad neparėmė Lietuvos 
ginče su Lenkija dėl Vil
niaus. Dėl šios priežasties ir 
Pabaltijo Sąjunga negalėjo 
būti pasirašyta.

Rytinė siena;

JEI JUS NORITE SIŲSTI

Mūsų rytinė siena, tai 
Lietuvos — Gudijos siena. 
Deja, Gudija buvo ir yra 
valdoma Rusijos ir jokios 
valios mūsų santykiuose ne
turi.

Su Sovietų Sąjunga, tai
gi ir Gudija, mūsų sienos 
buvo nustatytos 1920 metų 
sutartimi. Mūsų siena su 
Gudija, pagal tą sutarti, bu
vo gana reali ir mus galėtų 
patenkinti ir ateityje. Ko
lonizacija, rusinimas ir len
kų kultūros likučiai toje te
ritorijoje, šiandien sovieti
nės Gudijos žinioje, bus len
gvai išsprendžiama, sunai
kinus imperialistinę Rusi
jos valstybę — Sovietų Są
jungą.

Tikėsim, kad su nepri
klausoma Gudija neturėsi
me didelių problemų. Mūsų 
ilga istorija vienoje valsty
bėje senovėje kartais suda
ro sunkumų Gudijai suras
ti save ii- nustatyti savo 
santykius su Lietuva ir Ru
sija.

Bet reikia pripažinti, 
kad ir pirmos ir antros ru
siško komunizmo okupaci
jos metu, Gudija bandė nu
statyti realias ir 1920 metų 
sutartimi nubrėžtas sienas, 
su Lietuva, bet Stalinas ir

ypač Molotovas atmetė Gu
dijos pasiūlymus ir taip 
Lietuvos sienos su Gudija 
liko nubrėžtos Stalino pyp
kės.

Pietinė siena:
Su Lykija turimeJSuval- 

kų sutartį. Nors ši sutartis 
nebuvo ratifikuota dėl Želi
govskio smurto, tačiau tai 
yra dokumentas, kuris rea
liai nustatė mūsų sienas su 
Lenkija, ši sutartis buvo 
pasirašyta Suvalkuose abie
jų valstybių delegacijų, ste
bint tarptautiniam atstovui, 
ir yra vienintelė teisinė, su^ 
tartis pagal kurią" ir ąteitv- 

j e turėtų būti mūsų sienos 
nustatytos. Tačiau ir šian
dien lenkų veiksniai užsie
nyje vis kartoja tą pačią 
melodiją, kad Vilnius turi 
priklausyti Lenkijai.

Aš manau, kad mums bū
tina visada prisiminti, kad 
turim reikalą su labai ap
gaulingu kaimynu ir jo baž
nyčia, kuri prisidengusi re
ligine misija, ir šiandien 
kaip ir anksčiau stengiasi 
tarnauti Lenkijos imperia
listiniams tikslams ir tik 
antroje vietoje Dievui. Len-

(Nukelta į 12 psl.)

SIUNTINĘ - DOVANĄ Ę LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETU SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine.
(Licenaed by VneSposyltorg) VYRIAUSIA (STAIGA

1776 Broadway, N. Y. 10019
Tel.: 581-6590; 581-7729

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA*.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

ELECTRONICS ELECTRICAL 
MAINTENANCE

(IMMEDIATE OPENINGS IN TAMPA, FLORIDA)

A FORTUNE 500 COMPANY NEEDS SPECIALISTS TO 
DIAGNOSE, TROUBLESHOOT AND REPAIR N. C.,
C. N. C. SYSTEMS ASSOCIATED WITH LARGE MA
CHINE TOOLS. TECHNICAL SCHOOL/APPRENTICE 
GRADUATE A PLŪS WITH 5 OR MORE YEARS EX- 

PERIENCE.

SEND RESUME TO:

P. O. BOX 19054 DEPT. S 
TAMPA, FLORIDA 33686

OUTSTANDING PAY AND BENEFITS

An Eąual Opportunity Employer
(2-8)

M C S U SKYRIAI
Miami Beach, Fla. 33139-1201 17 St. ..............................
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street ....,..................... .
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street.......................
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue —....
BufFalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue .....................
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue .............-
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Street ..................
Chicago, III. 60609 — 1855 West 47 -Street ...................
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue ..........
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ..........
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue .......
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue .......
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue .........................
Nęw York 3, N. Y. — 324 E. 9 St..........................„...
Philadelphia, Pa. 19123 — 1013 N. Marshall St...........
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy. 

,.Rahway, N.J. — 47 East Milton Avenue ........................
Silver Springs, 1002 Kennebec Avė............................
South River, N.J. — 41 VVhitehead Avenue ..................
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ......... .
Woodhaven, Queens, N.Y. 11421 — 80-14 Jamdica Avė.
Lakewood, N. J. 08701 — 234 Second St................
Herkimer, N. Y. — McKennan Rd............................

. 305 673-8220 
....... 435-1654 
....... 342-4240 
....... 633-0090 
....... 895-0700 
....... 486-2818 
....... 925-2787 
....... 376-6755 
....... 771-0696 
....... 365-6780 
....... 365-6740 
....... :185-655O 
...... 674-1540 
....... 475-74.30 
215-WA-5-8878 
....602-942-8770 
....... 381-8800 

301-589-4464 
.........  257-6320 
........  475-9746 
...... . 296-5250
........ 363-0494 
.. 315-866-3939

OWNER OPERATORS
Are you ready to build a solid career as an independent? 
Secure opportunities exist xvith a National Carrier Pulling 

Vans and Reefers

DENVER SOUTHWEST EKPRESS
DRIVERS

RECEIVE HIGH REVENUE MILEAGE.
EKCELLENT INSURANCE PROGRAM 

AVERAGE 87% LOADED MILĖS.
RECEIVE LIBERAL ADVANCES, AND ON TIME

SETTLEMENTS.

Call toli free for more information

DENVER SOUTHWEST EXPRESS
800-643-6300

(3-4)



Nr. 5 — 12 DIRVA 1979 m. vasario 1 d,

Lietuvos 
sienos

(Atkelta iš 11 psl.) 
Rijos bažnyčia skriaudžia 
lietuvius Seinų teritorijoje 
ir Lietuvą tarptautiniuose 
veiksmuose, ir šiandien.

Visoje vokiškoje teritori
joje priskirtose Lenkijai po 
karo, bažnytinė valdžia bu
vo Vatikano pakeista len
kiška, o Vilnius ir šiandien 
yra lenkiškos bažnytinės 
provincijos dalis, nors Vil
nius nėra Lenkijos valsty
bės dalis. Kardinolas Wy- 
šinskis sužinojęs7kad Vati
kanas galvoja išjungti Vil
nių ir Lvovą iš lenkiškos 
bažnytinės provincijos, nu
vyko j Vatikaną, užprotes
tavo, ir po to apsilankymo 
tas nebuvo padaryta, nors 
buvo einama tuo pačiu prin
cipu kaip tai buvo padaryta 
su vokiškoms teritorijoms.

Nustatant sienas su Len
kija greičiausiai turėsim 
daug vargo padėti, o gal ir 
kraujo pralieti. Tačiau, 
šiandien mūsų padėtis tarp
tautiniam forume yra daug 
geresnė negu po pirmo pa
saulinio karo. Tikėkim, kad 
naujoji karta Lenkijoje bus 
reališkesnė ir nesirgs unijos 
svaičiojimais.

Vakarinė siena:
Mūsų vakarinė siena, tai 

Baltijos jūra ir Mažoji Lie
tuva su Tilže ir Karaliau
čium. Tai ”Prūsų Lietuva”, 
tai ”Lituania Minor”, tai 
”Klein Litauen”.

Tai__mūsų palikimas. Jau 
Vytautas Didysis sakė kry
žiuočių ordino magistrui, 
kad tai jo tėvūnija ir jis jos 
reikalaus.

Pagaliau atėjo istorinis 
momentas Lietuvai viešai ir 
nedvejojant pareikšti savo 
pretenzijas i šią žemę, šian
dien vadinamą Karaliau
čiaus kraštu. Kitos tokios 
progos Lietuva ir lietuviai

LABORATORY TECHNICIAN
CANDIDATES FOR THIS POSITION

MUŠT HAVE 2 YEARS OF COLLEGE MAJOR1NG IN ENGINEERING, 
OR THE SC1ENCES OR MUŠT HAVE EQU1VALENT IN EXPER1ENCE.

IF YOU FEEL YOU CAN QUAL1FY:

Apply 8:30 a.m. to 4:30 p.m. or call 313-364-9000

ARMAK TAPĖ DIVISION
317 KENDALL AVĖ.

MARYSVILLE, MICH. 48040

(50-6)

jau neturės.
Tikėkim, kad mūsų dip

lomatai lengvai apgins šias 
mūsų pretenzijas. Juk ži
nom, kad vokiečiai čia ne
grįš, o rusai čia tik nauji 
kolonistai.

Atsiminkim, jeigu leisim 
rusams čia pasilikti, tai šis 
istorinis Lietuvos apsupi
mas, Stalino ir Molotovo 
taip puikiai suplanuotas, 
bus Lietuvos ^a 1 as_ ateity
je. šiomis replėmis rusai ar 
komunistai ar fašistai, mus 
mirtinai užgniauš.

Apgynę šias sienas, pa
galiau subarsime visas Lie
tuvos etnografines žemes.

Pasakysim tada savo kai
mynams, kad mes esam pa
tenkinti. Pasakysim, kad 
mes nesieksim svetimos že
mės, bet neatsisakysim nei 
vienos pėdos savo.

Mes daugiau niekad nepa- 
sitikėsim t a r p i n inkams, 
tautų sąjungom ir sutartim. 
Mūsų skaudi patirtis įrodė, 
kad mes, ir tik mes patys, 
turim garantuoti savo sie
nų ir žemių saugumą.

Tikėkimės, kad po trečio 
pasaulinio karo suvienytų 
Europos valstybių idėja 
taps realybe ir Lietuva įsi
jungusi į tokią sąjungą ga
lės susikoncentruoti savo 
kultūros ir gerbiūvio ugdy
mui.

IV PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESAS
IV VVELTKONGRESS DER LITAUISCHEN JUGEND
IV LITHUANIAN VVORLD YOUTH CONGRESS

IV PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESO INFORMACIJOS

Kongreso atstovai — 120 rinktų asmenų, kurie atstovaus savo gyvena
mą kraštą Jaunimo Kongrese.

Kongreso dalyviai — asmenys tarp 16 ir 35 metų amžiaus, dalyvau
jantieji stovykloje ir Kongreso renginiuose. Dalyvių skaičius 
ribojamas iki 500. Pirmenybė duodama pirmiausia užsire
gistravusiems.

Turistai — asmenys, kurie Kongreso metu keliaus po Europą ir lan
kysis Kongreso renginiuose.

KALENDORIUS
Liepos 11 TV PLJ Kongreso stovykla Anglijoje. Atstovai ir dalyviai 

stovyklaus iki liepos 18 d. Liepos 14 ir 15 vyks j Londoną 
koncertui ir baliui.

Liepos 14-15 Turistai galės dalyvauti Kongreeso atidaryme, koncerte 
ir kituose renginiuose. Bilietai įsigijami Anglijoje.

Liepos 11, 12, 13, 16, 17 turistai galės pasirinkti iš įvairių/ ekskursijų 
po Angliją.

Liepos 18 Grupinis išvykimas iš Londono į Dover if iš ten persikėlimas 
per kanalą į Ostendę, Belgiją. Atstovai vyksta tiesiai į Studijų 
Dienas Altenberg’e, kurios vyks nuo liepos 19 iki 27 d.

Bilietus Vokietijoje vykstantiems renginiams galima iš anksto 
užsirezervuoti registruojantis. Pirmenybė duodama dalyviams 
ir turistams, dalyvaujantiems ekskursijose.

An Equal Opportunity Employer
MACHINISTS

EXP. W1TH DIES PREFERRED BŪT 
NOT ESSENTIAL. OPPORTUNITY 
W1TH GROWING CO. ALL BEN
EFITS INCLUDING PROFIT SHAR
ING. APPLY ENGLERT METALS, 
BROAD & RECTOR ST., PERTH AM- 
BOY, N. J. 08861. (4-10)

Studijų Dienų metu Kongreso dalyviai ir turistai gali pasirinkti:
1. Dalyvauti A, B, C ar D ekskursijose
2. Vykti į Europos Studijų Savaitę Louvain, Belgijoje
3. Keliauti po Europą asmeniškai

Liepos 27 Atstovai ir dalyviai atvyksta į Koenigstein Kongreso užda
rymui, kuris vyks iki liepos 29 d.

,Turistai gali dalyvauti Kongreso uždarymo programoje (už
baigiamajame posėdyje, koncerte ir kituose renginiuose).

ELECTRICIANS 
MACHINE REPAIRMEN 

MACHINISTS 
DIE SINKERS 

FORGING DIES 
DIEMAKERS 
TRIMMER DIES 

DIE TRYOUT 
TOOL & DIE MAKERS 

ELECTRICAL DISCHARGE 
MACHINE OPERATORS

JOURNEYMAN OR 8 YEARS 
EXPERIENCE REQUIRED 

CHEVROLET 
DETROIT FORGE PLANT 

8435 St. Aubin Detroit, Michigan
313-556-1800

An equal opportunity employer
(2-4)

ENGINEERS-DRAFTSPEOPLE
Mech/Elec. Unlimited 

opportunity.
PURDY-McGUIRE, INC. 

4300 Sigma Road 
Dalias, Texas 75234 

214-239-5357

LIVE GOD’S W0RD 
IN COMMUNITY

Live the Rule -of
St. Bev.edict

Priests and Brothers of 
various talents Live, Pray 

and work together in 
mutual concern

Vocation Director 
HOLY CROSS ABBEY 

BOX 351 
CANON CITY, COLO. 81212 

(3. 5. 7)

Liepos 30 Prasideda ekskursijos E, F ir G po Europą.
EKSKURSUOS
Kelionė A — Prancūzija — Italija — Šveicarija — Vokietija

— liepos 19 — 27 d. d. (Paris, Grenoble, Nice, Mo- 
naco, Zurich, ir t. t) $300.00

Kelionė B — Prancūzija — Vokietija — liepos 19 — 27 d. d.
(Paris, Strassburg, Munchen, Numberg, ir t. t.) $300.00

Kelionė B i— Prancūzija — Vokietija — liepos 19 — 27 d. d.
(Paris, Strassburg, Munchen , Numberg, ir L t.) $300.00

Kelionė C — Belgija — Olandija — Vokietija — liepos 19
— liepos 27 d. d. (Gent, Brussel, Rotterdam, Ham- 

burg, W. Berlin, Koln, ir t. t.) $300.00
Kelionė D — Prancųzija — Šveicarija — Vokietija — liepos

19 — 27 d. d. (Brussel, Paris, Versailles, Bem, Zu
rich, Munchen, ir t. t. $210.00

Kelionė E — Italija — Austrija — liepos 30 — rugpiūčio 8
d. d. (Verona, Florence, Venice, Viena, ir t t.) $300.00

Kelionė F — Prancūzija — Šveicarija — Italija — Austrija
■— Vokietija — liepos 30 — rugpiūčio 8 d. dL (Paris,
Lyons, Milan, Frankfurt, Berlin, ir t t) $290.00

Kelionė G. — Prancūzija — Šveicarija — Vokietija — liepos
30 — rugpiūčio 5 d. d. (Paris, Dijon, Zurich, Frank
furt, Berlin, Hamburg, ir t. t) $220.00

GO WEST—WYOMING’S CALLING

CORDERO MINING COMPANY
(A Subsiderary of Sun Co., Ine.)

NEEDS A COMPUTER PROGRAMMER

i' Reąuirements:
* • Application programming experience with proficiency in

COLBOL preferred.
• Good analytical ubiHiy and the ability to communicate 

clearly.
• Knowledge of Easytrieve and Fortran desirable. Will 

consider recent computer science graduate.
CORDERO MINING CO. offers excellent wages and 

fringe benefits.

CONTACT:

CORDERO MINING COMPANY
P. O. BOX 1449

GILLETTE, WY0MING 82716
or call 1-307-682-8005 Ext. 223

An Equal Opportunity Employer Male/Female
t t

MILLWRIGHT MECHANIC
Journeyman, Experienced Welder, able 
to run lathe, milling machine, some 
hydraulic experience, 4 years in ma
chine repair required.

MINNESOTA MINING
& MFG. CO. (3M) 

WAYNE, MICHIGAN 48184 
313-565-2700 

Equal Opportunity Employer 
(50-2)

FISHER BODY
PONTIAC PLANT

Joumeymen:
DIE TRYOUT — 
TOGGLE PRESS

APPLY IN PERSON

Monday through Friday
8 a. m- — 3p. m.

FISHER BODY
900 Baldwin Avė.
Pontiac, Michigan

An Equal Opportunity Employer M/F
(50-2)

Kainos yra apytikrės — jos gali pakilti iki 10%. I kainą įeina auto
busas, nakvynė vidurinės klasės viešbučiuose, miestų apžiūrėjimas su 
vadovais.
Visas keliones tvarko IV PLJK Registracijos komisija Čikagoje.
Iš JAV išskrendama liepos 8, 9, 10 d. d. į Londoną. Grįžti galima 
per Londoną arba per Frankfurtą. Skridimai iš JAV miestų:

New York — London/Frankfurt — New York $405.00 
New York — London — New York $402.00
Los Angeles — London/Frankfurt — Los Angeles $534.00 
Los Angeles — London — Los Angeles $512.00
Chicago — London/Frankfurt — Chicago $445.00
Chicago — London — Chicago $432.00
Kelionė iš Londono į žemyną — apie $30.00

Kongreso atstovai, dalyviai ir turistai gali pasirinkti išvykimo ir 
grįžimo datas. Keleiviai iš kitų JAV miestų prisijungia prie skridimų 
jiems artimiausiame išvykimo punkte. Skridimams naudojama pigiausia 
"Super Apex’* ir ’'Apex'’ kaina.
TAISYKLES
1. Kelionėje reikia išbūti nemažiau 14 ir nedaugiau 45 dienas.
2. Registracija ir kelionės užstatas $205.00 sumoje turi būti atlikti 

iki vasario 16 d.
3. Pilna suma už kelionę į Europą turi būti sumokėta iki balandžio

15 d.
IV PLJ Kongreso būstinė: Darbo valandos (Čikagos laiku):
c/o Psaulio Lietuvių Bendruomenė
IV PLJK — Registracija Darbo dienomis 9 vai. ryto — 1 vai. p. p. 
5620 S. Clafemont Avenue 6 vai. vak. — 9 vai. vak.
Chicago, IL 60636 šeštadieniais 9 vai. ryto — 1 vai. p. p.
Telef.: (3112) 778-2200 Sekmadieniais 10 vai. ryto—■ 1 vaL p. p.
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Hot Springs lietuviai
KALĖDŲ EGLUTĖ

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiais metais gruodžio 
17 d. Hot Springs miesto ir 
apylinkės visuomenei buvo 
suruošta kalėdinė eglutė su 
programa konvencijų audi
torijoj, į kurią atsilankė 
apie 2300 žmonių.

Šią programą organizavo 
gabi, tam darbui pasišven
tusi, visų pensininkų direk
torė Esther McKeever, pa- 
kviesdama ir LB-nės apyl. 
valdybą talkininkauti puo
šiant eglutes. Deja, šventė
je buvo tik viena, lietuvių, 
eglutė papuošta meniškais 
tautiniais motyvais, šiaudi
nukais, kuri reprezentavo 
Hot Springs visus lietuvius.

Eglutės parengimu ir 
puošimu rūpinosi LB-nės 
valdybos pirm. St. Ingau- 
nis, sekr. dr. V. Sakaiienė 
ir parengimų vadovė L. Ta
mošaitienė. Daug kantrybės 
ir darbo įdėjo gaminant 
šiaudinukus ir meniškai 
puošiant eglutę: J. ir V. 
Šklėriai, K. Stasiūnaitienė, 
Onutė Ingaunienė ir kiti.

Programos lankytojai bu
vo sužavėti originaliais pa
puošalais papuošta eglute ir 
lietuvių moterų įvairiaspal
viais tautiniais rūbais. Pro
grama pavyko puikiai.

KŪČIOS
Gruodžio 24 d., kaip ir 

anksčiau, LB Hot Springs 
apylinkės valdyba suruošė 
visiems lietuviams bendras 
Kūčias. Tą dieną 5 vai. p. 
p. vienuolyno koplyčioje, 
kun. P. Patlaba atnašavo 
šv. Mišias ir pasakė pritai
kinta pamokslą. Mišių me

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

MACHINISTS

JOURNEYMEN or lst CLASS
MACHINISTS

• Horizontai Boring Mills • Engine Lathes
• Vertical Boring Mills

MUŠT BE ABLE SĖT UP WORK FROM BLUE PRINTS & CLOSE 
TOLERANCE.

OPPORTUNITIES YOU WANT — AND A PRIME 
HOUSTON — AREA LOCATION! WITH YEAR 

ROUND TEMPERATE CHM ATE!
The Baylor Company, a leader in designing and manufactur- 
ring eųuipment for the petroleum and minnig industries, has 
immediate openings at our Houston-area plant for machinists 
experienced in any of the above areas.
Our facility is located in Sugar Land, just minutes from 
Houston, and provides excellent working conditions (air-condi- 
tioned shops). Baylor offers competitive benefits, TOP WAGE 
RATES, and night shift differential up to $.75 per hour.

Apply call or \vrite to Personnel Manager

(713) 494-6111
500 Industrial Road
Sugar Land, Texas 77478

We Are An Equa! Opportunity Employer M/F

tu, Stasiūnaičių vaikaitis 
(su tėveliais atvykęs iš Chi
cagos) pagrojo, obo instru
mentu, kelias kalėdines 
giesmes.

Po mišių vienuolyno salė
je jvy ko tradicinė Kūčių va
karienė. Vakarienėje daly
vavo 110 lietuvių ir 20 vie
nuolyno seselių. Salės sce
noje buvo įrengta prakar- 
tėlė ir dvi eglutės papuoš
tos, J. ir V. Šklėrių, lietuviš
kais šiaudinukais, visa tai 

suteikė tikra šventišką nuo
taiką.

Pirm. St. Ingaunis susi
rinkusius pasveikino ir toli
mesnę programą pravesti 
pakvietė sekr. dr. V. Saka- 
lienę, kuri angliškai apibū
dino Kūčių reikšmę ir pa
pročius lietuvių tautoje. 
Šiam vakarui pritaikyta, 
Bernardo Brazdžionio eilė
raštį: "Kūčios po palmė
mis", vykusiai paskaitė H. 
Dūda.

Kun. J. Burkui sukalbė
jus maldas, palaiminus sta
lus su maistu bei kalėdai
čiais, prasidėjo vakarienė. 
Po vakarienės, mūsų mote
rų dainos mėgėjų būrelis 
sugiedojo kelias, šiam vaka
rui, pritaikytas giesmes, o 
Stasiūnaičių vaikaitis pa
grojo obo ir paskambino pi
aninu. Neatsiliko seselės, 
kurios sugiedojo prancūzų 
kalba kelias giesmes. Jos 
yra prancūzės ir priklauso: 
"Our Lady of Charity of 
Refuge" ordinui. Kun. P. 
Patlabos rūpesčiu ir lietu
viams palankaus vyskupo 
Andr. McDonaųd sutikimu, 
seselių koplyčioje, Hot 
Springs apylinkės lietuviai, 
kas sekmadienį meldžiasi

Hot Springs lietuvių kalėdinė eglutė papuošta šiaudinukais. Tarp dalyvių matosi ir ameri
kiečiai svečiai. Pirmoje eilėje ketvirta iš dešinės sėdi Ms. Esther McKeever. Paskutinėje eilėje iš 
kairės: apskr. teisėjas Bill McCuen, Hot Springs meras Elsvvorth, prekyb. rūmų atst. L. Smith 
ir apyi. pirm. St. Ingaunis. Reivyčio nuotr.

savo gimtąja kalba, šioje 
apylinkėje turim nuoširdų 
kun. J. Burkų, kurs reikalui 
esant pavaduoja kun. P. 
Patlabą.

Kūčių, technišku, paruo
šimu rūpinosi valdybos pir
mininkas St. Ingaunis, sekr. 
dr. V. Sakalienė, nariai: A. 
Bertulis, V. Mazuraitis, J. 
žemaitis ir Br. Gudonis. Su
negalavus parengimų vado
vei L. Gudelienei, o L. Ta
mošaitienei negalint daly
vauti, vakarienės paruoši
mu teko rūpintis A, Ingau- 
nienei, kuriai nuoširdžiai 
talkininkavo: O. Šneiderie
nė, Tamoliūnienė, Dimgai- 
lienė, K. Stasiūnaitienė ir 
jos dukra su šeima, R. Ju
cienė, G. Gedvilienė ir K. 
Rožėnienė. Maistą aukojo O. 
Dambrauskienė, Z, Grigai
tienė, A. Kalvėnienė, M. 
Šlegaitienė ir L. Tamošai
tienė.

Visi dalyviai skirstėsi pa
tenkinti.

LB-nės apylinkės valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visoms- 
visiems talkininkėms-talki- 
ninkams bei atsilankiu
siems

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Gruodžio 31 d. LB-nės 
Hot Springs apylinkės val
dyba ruošė visų lietuvių 
bendrą Naujų Metų sutiki
mą, kurio pelnas buvo nu
matyta skirti spaudai pa
remti.

Naujų Metų sutikimas bu
vo vykusiai suruoštas, kurs 
praėjo pakilioj nuotaikoj. 
Ruošimu rūpinosi: pirm. St. 
Ingaunis, talkinant J. ir V. 
Šklėriams, J. Kiburui ir R. 
Sakarui.

Maistą paruošė A. Ingau
nienė su talkininkėmis: V. 
Škleriene ir Dimgaliene. Gė
rimų bare darbavosi: K. Ro
žėnienė ir J. žemaitis. Va
karą paįvairino H. Dūda pa- 
skaitydamas kelis A. Baro
no, humoristinius eilėraš
čius.

Nors užsiregistravo 75, 

bet orui pablogėjus ir kai 
kam susirgus, atvyko tik 
apie 50 žmonių. Vakarą ati
darė pirm. St. Ingaunis su 
trumpu pasveikinimu ir to
limesnį programos vedimą 
perdavė sekr. dr. V. Saka- 
lienei. Kun. J. Burkus su
kalbėjo maldą ir palaimino 
maistą. Prasidėjo vakarie
nė, o po jos orkestrui gro
jant poros sukosi salėje.

12 vai. N. Metus sutikom 
su šampanu ir giedodami 
Tatftos Himną. Po linkėji
mų ir sveikinimų vieni ki
tiems, dar smagiai pašo
kom. Skirstėmės geroj nuo
taikoj į namus.

ATEITIES DARBAI
Šių metų vasario 18 d. 

LB-nės Hot Springs apylin
kės valdyba ruošią visų lie
tuvių bendrą Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
ir karaliaus Mindaugo vai
nikavimo minėjimą, kurį 
pradėsime lf vai. iš ryto 
vienuolyno koplyčioje iškil
mingomis šv. Mišiomis už 
kenčiančią Lietuvą.

Tuojau po Mišių, 1 vai. p. 
p., vienuolyno salėje bus 
akademinė dalis su menine 
programa.

Prieš ir po minėjimo bus 
duodama kava su užkan
džiais, kad nereiktu alkti.

Pagrindinę kalbą pasakys 
svečias iš Chicagos inž. Val
das Adamkus, kuris yra pa
siekęs iškilią vietą tarny
boje ir už gabumus Ameri
kos valdžia apdovanojo jį, 

PETKUS
tėvas ir sūnus 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 St., Chicago, III.
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.

Tel.; 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

aukso medaliu.
Meninę dalį atliks H. Dū

da ir mūsų moterų dainos 
mėgėjų būrelis..

Minėjime dalyvaus iški
lesni amerikiečiai.

Tad, vasario 18 d. visi 
Hot Springs ir apylinkės 
lietuviai gausiai dalyvauki
me, idant atšvęstame šią 
mums didingą ir svarbią 
šventę iškilmingai ir įspū
dingai.

RADIJO VALANDĖLĖS 
POBŪVIS

Šių metų vasario 27 d. 
LB-nės radijo programų 
"Laisvės Varpai" valdyba 
ruošią vienų metų sukaktį 
ir Užgavėnių parengimą-va- 
karą. Bus vakarienė, veiks 
baras ir laimės šulinys. 
Gros orkestras (tas pats 
kurs grojo N. M. sutikime).

Įėjimas auka. Norintieji 
dalyvauti virš minėtame pa
rengime, prašomi pranešti 
iki vasario 19 d. dr. V. Sa- 
kalienei telef. 767-5985 va
karais nuo 7-8 vai., arba 
Irenai Sirutienei telef. 623- 
5971 diena — 10-12 vai.

LB-nės radijo "Laisvės 
Varpai" veikia kiekvieną 
pirmą mėnesio sekmadienį, 
9:30 vai. ryte banga 96.5. 
Prašom pasiklausyti.

SUSIRINKIMAS

šių metų kovo 3 d. 4 vai. 
p. p. YWCA salėje šaukia
mas Hot Springs LB-nės 
apylinkės visuotinis metinis 
narių susirinkimas. J. ž.



Nr. 5 — 14 DIRVA 1979 m. vasario i d.

FILATELIJA
Nr.1

JAV šiais metais išleido 
šiuos naujus pašto ženklus: 
1. Sausio 12 d. — 15 centų 
pagerbti senatoriui Rober
tui F. Kennedy, kuris buvo 
nužudytas prieš keletą me
tų. Pašto ženklai spausdin
ti mėlyna spalva.

ANTANAS BERNOTAS
*

Kolumbo atradimų gadynė
je. Buvo aukštosios mate
matikos dėstytojas Coimbre 
ir karališkasis kosmogra- 
l’as. Daug padėjo navigaci
jai, išradęs liniją, vadina
mą loksodromiją. Ta linija 
kerta visus dienovidinius 
tuo pačiu kampu ir labai pa
lengvina nustatyti laivo pa
dėtį atvirose jūrose. Parašė 
keletą studijų matematikos 
ir navigacijos reikalais.

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲc.
1/ Oi Įnešus $1,000 
/^/o 12 mėnesiu

PAŽYMĖJIMUS
Įnešus $1,000
30 mėnesiu

Įnešus $1.000
48 mėnesiams

Įnešus $1,000
72 mėnesiams

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

2. Sausio 15 d. išleistas 
15 centų pašto ženklas pa
gerbti Martin Luther King, 
j r., kuris savo laiku buvo 
gavęs Nobelio taikos premi
ją, taipogi nužudytas prieš 
keletą metų.

SOUTH-WEST AFRIKA 
(Pietvakarių Afrika) išlei
do keturių pašto ženklų se
riją su žymesniomis krašto 
bažnyčiomis, čia dedame 
tos serijos 4 centų pašto 
ženklą su sostinės Wind- 
hoek bažnyčia.

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

NEPALAS išleido 4 rupi
jų pašto ženklą paminėti 25 
metų sukakčiai, kai buvo 
pirmą kartą užkopta Į Eve
resto viršūnę..

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

du kartus metuose.
SANTAUPŲ Sz^SKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000.

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

Everesto kalnas (tibetie
čių kalboje jis vadinasi 
Chomolungma), pati aukš
čiausia Himalajų kalnų vir
šūnė, turinti apie 29,000 pė
dų aukščio^ randasi tarp Ne
palo ir Tibeto. Savo angliš
kąjį pavadinimą kalnas ga
vo nuo vyr. Indijos mati
ninko, Sir George Everesto, 
kuris pirmasis 1841 m. nu
statė kalno aukštį ir jo geo
grafinę padėtį. Pradedant 
1922 m. kelios alpinistų 
grupės mėgino pasiekti kal
no viršūnę, bet vis nesėk
mingai. Kol galop Naujo
sios Zelandijos alpinistas 
Sir Edmund Hillary, lydi
mas nepaliečio Tensing Nor- 
kay, 1953 m. gegužės 29 d. 
pasiekė to kalno viršūnę. 
Daug alpinistų, benorėdami 
į kalną užkopti, prarado sa
vo gyvybes.

Pietvakarių Afrika, 318,- 
000 kv. mylių kraštas, ran
dasi žemyno pietų-vakarų 
kampe ir prieina Atlanto 
vandenyną. Kolonijų steigi
mo gadynėje, kraštą 1884 
m. užėmė Vokietija ir kaip 
Sued-West-Afriką valdė iki 
I Pasaulinio karo. 1915 m., 
likviduojant visas vokiečių 
turėtas kolonijas, kraštą už
ėmė Pietų Afrikos kariuo
menė. 1920 m. Tautų Sąjun
ga teritoriją valdyti manda
to teisėmis pavedė Pietų 
Afrikai. Ir taip pasiliko iki 
po 11 Pasaulinio karo, kada 
naujai įsikūrusios Jungti

/uperior /avino;
AND LOAN ASSOCIATION *

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

481-8552

ĖSK

6712 Superior Avė. 13515 Euclid Avė. 14406 Cedar Avė.
431-2497 681-8100 381-4280

32800 Center Ridge Road
779-5915

nės Tautos (UN) 1946 m. 
pareikalavo, kad valdymo 
mandatas būtų perduotas 
joms. Pietų Afrika tam 
priešinosi iki šiol, ir tik pra
eitų metų pabaigoje buvo 
sutikta pravesti rinkimus.

PETRAS 
KLIMAS

Naujai sudaryta valstybė 
vadinsis Namibija, nuo ten 
esančios dykumos Namib. 
Kraštas apgyventas olandų 
ir vokiečių kilmės žmonių. 
Gyventojų daugumą sudaro 
Įvairių genčių juodukai. 
Kraštas turtingas minera
lais ir metalais. Gyventojai 
verčiasi žemės ūkiu ir gyvu
lių auginimu. Krašto sosti
nė yra Windhoek miestas, 
turįs apie 12,000 gyventojų.

PORTUGALIJA išleido 
dviejų pašto ženklų seriją 
savo žymiam matematikui 
ir navigatoriui Fedro Nunez 
pagerbti.

Dr. Alberto Geručio parašyta monografija PETRAS 
KLIMAS valstybininkas, diplomatas, istorikas, kankinys. 
320 psl. Išleido Viltis. Kaina 10 dol. Pagrindiniai skyriai 
knygoje: Tiesiant kelią į laisvę; Lietuvos diplomatinis 
atstovas užsienyje; Antrasis pasaulinis karas ir Lietuvos 
okupacija; Petras Klimas — totalitarinių režimų auka.

Knyga galima įsigyti leidykloje — Dirvoje, pasinau
dojant šiuo kuponu, ar pas knygų platintojus.

Lietuvių grožio salionas 
SILVER ŠHEAR — Hair 
Fashion, 687 East 185 St.. 
Cleveland, Ohio 44119, tel. 
486-1240.

IŠKIRPTI

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 10 dol. ir prašau man atsiųsti Dr. A. Geručio 
monografiją PETRAS KLIMAS.

Pavardė ............................................................................................. .

NATIONWIDE
K f INSURANCE

vJe Nationwide is on your siete

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

Adresas
Pedro Nunez (1492-1578), 

lotyniškai vadinęsis Petrus 
Nonius Salaciensis, gyveno

MECHANIC exp. liquid filling 
labeling machine private label 
cosmetic manufacturer. B. H. 
KRUEGER, 1709 Zinc Place, 
Fairlawn, N. J. 07410. (201) 
797-8890. (3-5)

MANAGEMENT 
OPPORTUNITY

An opening exist» in our management 
training program, for a highly moti- 
vated, innovative and resulls oriented 
individual. We rvili train a successful 
candidate in all phases of the contract 
office cleamng business, from floor 
polishing and general cleaning techni- 
ques through operations management 
and sales. Upon completion, this in
dividual will become a member of our 
management team of the first line su
pervisory ievel. This position provides 
an opportunity for advancement 
based upon ability, a competitive 
salary and complete company ben- 
efits. If your are inlerested, send your 
resume to

PERSONNEL DIRECTOR
SPANN BUILDING 
MAINTENANCE CO.

2035 Olive St.
St. Louis, Mo. 63103

equal opportunity employer M/F 
(4-7).

OPPORTUNITY FOR JOURNEYMEN 
TOOL AND DIE MAKERS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance and 
have experience in progressive dies.

Also

DIE REPAIRMEN
Die repair experience in progressive & 
deep draw dies. Wages based on ex 
perience metai stamping plant cent- 
rally located, southern Michigan away 
from heavy traffic. Opportunity for 
advancement,

DOWDING TOOL PRODUCTS 
8950 NARROW LAKE RD.

SPR1NGPORT, MICH. 49284
517-543-0980

(l-7>

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

Rural 42 bed Acute care Osteopathic 
Hospital.

FOR 3-11 & 11-7 SHIFT.
Completitive salaries, shift differen
tial, charge pay and moving allow- 
anče. b'Liberai personnel policies N 
fringe benefits. Apply call or vvrite. to: 
VERA SHY..R. N.’ asst. Direėtor of

Nursing
SHERIDAN COMMUNITY 

HOSPITAL
301 NORTH MAIN ST. 

SHERIDAN, MICH. 48884 
517-291-3261

(49-11)
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• Akademiku Skautu Są
jūdžio sueiga, įvyks vasario 
4 d. 6 vai. p. p. p Jokūbai
čiu namuose, 3000 Hadden 
Road, Euclid, Ohio. Progra
moje bus: Einamieji reika
lai ir A. S. S. ateities pla
nai ; Kandidatų pristaty
mas; Įspūdžiai iš kelionės 
Į Australiją — kalbės — 
Gintautas ir f ii. JJiratė Neį
manai ir pabendravimas — 
kovutė.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti šioje sueigoje.

• Remigijus Belz.inskas, 
Clevelando Pilėnų tunto 
tuntininkas, praneša, kad į 
skautų eiles priimami ber
niukai nuo 6 metų amžiaus. 
Kreiptis į jį skautų reika
lais telef. 531-4607.

• Clevelando jaunimą at
stovauti IV Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongrese Eu
ropoje išrinktos: Danutė 
Balčiūnaitė, Nijolė Len
kauskaitė, Rasa Petraitytė 
ir Kristina Rociūnaitė.

PROTESTUOJA DĖL 
„NEŽINOMO KARO”

Kaip jau buvo Dirvoje 
rašyta, mokytojas Antanas 
Adomėnas — Van Reenan, 
kreipėsi su protestu į moky
tojų uniją, kuri remia pro
pagandinį sovietų gamybos 
filmą „Nežinomas karas”, 
iškreipiantį istorinius fak
tus

Linas Jokūbaitis, cleve- 
landietis akademikas, irgi 
ragina visuomenę reaguoti, 
rašant protesto laiškus mo
kytojų unijai ir ABC tele
vizijos stočiai, kuri tą filmą 
rodė.

Algis Rukšėnas sausio 16 
Cleveland Press laikraštyje 
laiškų skyriuje reagavo ir 
gavo minutę laiko pasisaky
ti per televiziją (5 kanalą) 
parodant kaip sovietai šia
me filme iškreipia tikrovę, 
kiek tai liečia Lietuvos įjun
gimą į Sov. Sąjungą.

Laukiama, kad ir mūsų 
didžiosios organizacijos ne
tylėtų, reikalautų iš Fede-

LANKYKITE LIETUVĄ 1979 METAIS

SPECIALI 15 DIENU KELIONĖ, ĮSKAITANT RO- 
MĄ. Vilniuje 5 naktys, Maskvoje 2 naktys, Romoje 

6 naktys.
LIEPOS 14-18 RUGPIŪČIO 15-29

1 savaitės kelionė asmeniui nuo $795.00
2 savaičių kelionė asmeniui nuo $1189.00

2 savaičių kelionė įskaitant Vokietiją asm. nuo $1399.00

VISOS KAINOS IŠ NEW YORKO, NUO BALANDŽIO 
IKI GRUODŽIO, PAGRINDAN IMANT KAMBARIUS 

DVIEM ASMENIM.

EUROPA TRAVEL SERVICE, INC.
911 EAST 185th STREET 

CLEVELAND. OHIO 44119 
(216) 692-1700

Lietuvos gen. garbės konsulas V. Čekanauskas

JAV SENATORIUS H. METZENBAUM IR 
LIETUVŪS KONSULAS V. ČEKANAUSKAS 

KALBĖS VASARIO 16 MINĖJIME
Lietuvos Nepriklausomy

bės atgavimo 61-i i sukaktis 
šiemet bus minima sekma
dienį, vasario 11 dieną. 
Abiejose lietuvių katalikų 
parapijų bažnyčiose bus lai
komos mišios Lietuvos lais
vės intencija: Šv. Jurgio 
bažnyčioj 10 vai. 30 min. ir 
DMNP bažnyčioj 10 vai. čia 
prieš pamaldas prie pamink
lo žuvusiems už Lietuvos 
laisvę bus iškelta Lietuvos 
trispalvė. Organizacijos yra 
kviečiamos dalyvauti savo 
pasirinkimu vienoje iš baž
nyčių su savo vėliavom ir 
palyda.

4 vai. p. p. DMNP para
pijos auditorijoj Įvyks iš
kilmingas Vasario 16-tosios 
minėjimas. Pagrindinę kal
bą pasakys Lietuvos Gene
ralinis garbės konsulas Vy

rai Communications Com- 
mission ir kongresmanų ati
taisyti šią žalą ir sustabdy
ti komunistinę propagandą.

• Išnuomojamas didelis 
kambarys vyrui su baldais. 
Galima naudotis virtuve. 
Tel.: 486-1336. 

tautas Čekanauskas. Minė
jime sutiko dalyvauti ir tar
ti žodį JAV senatorius iš 
Ohio Howard Metzenbaum. 
Meninę dalį atliks Čiurlionio 
ansamblis, vadovaujamas 
A. Mikulskio.

Lietuvos gen. garbės kon
sulas V. Čekanauskas yra 
gimęs Kaune. Į Ameriką 
emigravo iš Vokietijos 1949 
metais. Karinę tarnybą at
liko US armijoj Korėjos ka
ro metu. Kare buvo sužeis
tas ir apdovanotas „Purple. 
Heart” medaliu ir kitais at- 
žymėjimais.

Jis yra baigęs Illinois 
(Urbana) universitetą elek
tros inzimėriaus_ laipsniu. 
Yra aktyvus Los Angeles 
lietuvių ir amerikiečių vi
suomeninėj veikloj ir pri
klauso įvairiom organizaci
jom.

1977 metais Lietuvos Dip
lomatinės Tarnybos šefo 
buvo paskirtas Lietuvos ge- 
neraliniu garbės konsulu. 
Paskyrimas buvo patvirtin
tas JAV Statė Departamen
to.

Konsulas su žmona ir 
trims dukterims gyvena 
Los Angeles, Calif.

Vasario 16-tą atgautąją 
laisvę Lietuva prarado di
džiųjų valstybių karo ir po 
karinės politikos išdavoj. 
Dabar tarptautinėj arenoj 
vyksta svarbūs įvykiai. 
Kaip jie atsilieps į pa
vergtų tautų likimą — pa
rodys ateitis.

Kiekvienas lietuvis ir 
mūsų rinktieji veiksniai ne
turi praleisti progos primin
ti pasauliui, kad mūsų vals
tybės laisvė turi būti atsta
tyta. Vergija neturi atei
ties. Lietuva prisikels!

Visa Clevelando ir apy
linkių Lietuvių vishuomenė 
yra kviečiama gausiai rink

tis į Vasario 16-tos pamal
das ir minėjimą. Laisvinimo 
veiklai paremti yra reika
lingos lėšos, todėl ALTa 
kreipiasi į visus tautiečius 
prašydama dosniai aukoti.

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• VASARIO 4 D., 4 vai. 
popiet — Kultūrinė popietė 
„Mylėsi Lietuvą iš tolo ...”, 
rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė 
ir Clevelando „Nerija”, vad. 
Ritos Kliorienės.

• VASARIO 11 D. Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimas. Rengia ALT.

• VASARIO 24 D. tradicinis 
Užgavėnių blynų balius Lietu
vių Namuose. Rengia Pilėnų 
Tunto Skautų Tėvų Komitetas.

• KOVO 11 D., 4 vai. popiet 
— Kultūrinė popietė, Birutės, 
Antano ir Vytauto Smetonų 
koncertas.

• KOVO 24 D., šeštadieni, 
Clevelando Skautijos Kaziuko 
mugė.

• KOVO 25 D. BALFo meti
nis susirinkimas.

• BALANDŽIO 7-8 D. J. 
Shukio meno paroda Lietuvių 
Namuose. Rengia Korp! Gied
ra.

• BALANDŽIO 21 D., šešta
dienį, D.M.N.P. parapijos salėje 
Rochesterio jaunimo sambūris 
„Teatras vienas” stato Anatoli
jaus Kairio vaidinimą. Ruošia 
Clevelando Skautininkų Ra
movė.

• BALANDŽIO 28 D. Čiur
lionio ansamblio tradicinis ba
lius Lietuvių Namų salėje.

• BALANDŽIO 29 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokinių pirmoji Komu
nija.

• GEGUŽĖS 5-6 D.D. Cle
velando Ateitininkijos tradici
nė Pavasario Šventė DMNP 
patalpose.

• GEGUŽĖS 13 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos rengiamas Motinos die
nos minėjimas.

• GEGUŽĖS 19 D., 7 vai. 
vak. — Poezijos vakaras „Šau
kiu aš tautą ...” — vad. poetas 
Balys Auginąs.

• BIRŽELIO 3 D. — Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
mokslo metų pabaigtuvės.

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

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

St. Petersburg, Fla. tel. (813) 866-3263
[, DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
r Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms.
[ Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius. J

d MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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 balzamuoto ja i. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.

• BIRŽELIO 17 D. — Kar. 
Juozapavičiaus šaulių kuopos 
gegužinė.

• LAPKRIČIO 17 D. Ka
riuomenės šventės minėjimas 
Lietuvių Namuose. Rengia L.K. 
V. S. „Ramovė” Clevelando 
skyrius.

REIKALINGAS BIZNIO 
VEDĖJAS

Clevelando lietuvių na
mams ir klubui reikalingas 
vedėjas, kuris turi patyrimo 
baro ir restorano biznyje, 
moka tvarkyti personalą ir 
kiekvienos dienos operacijų 
atskaitomybę. Vedėjas turi 
kalbėti lietuvių ir anglų kal
bomis.

Suinteresuoti asmenys sa
vo pasiūlymus prašau at
siųsti raštu iki vasario 5 
dienos šiuo adresu: Lithua
nian Village Ine. Direkcijai. 
877 East 185th»Street, Cle
veland. Ohio 14119.

• LB Ohio apygardos at
stovų suvažiavimas įvyks 
Clevelande vasario 18 d. 12 
vai. DMNP parapijos salėje.

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

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

FOR RENT

4 rooms upstars of double 
with garage off East 185 
St. Call: 261-4477. (4-5)

NATIONVVIDE 
INSURANCE 
Nat<onw<de i» on you<-

• APDRAUDOS reikalais 
geriausius patarnavimus 
gausite kreipdamiesi į Z. 
Obelenį, tel. 531-2211.
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• Vytautas Abraitis, bu
vęs Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos pirminin
kas, vasario 18 d. dalyvaus 
Los Angelėje ruošiamame 
Vasario šešioliktosios minė
jime ir pasakys pagrindinę 
kalbą.

Minėjimas įvyks vasario 
18 d. 12:30 vai. Marshall 
Aukšt. mokyklos salėje.

Meninėje programoje bus 
ateitininkų paruoštas mon
tažas su paveikslų rodymu 
ir "Spindulio” tautiniai šo
kiai.

Iškilmingos pamaldos 
vyks šv. Kazimiero bažny
čioje 10:30 vai. ryto. 

Vasario 16 d. 12 vai. prie 
Los Angales miesto rotušės 
bus pakelta Lietuvos vėlia
va.

Minėjimą rengia ALT 
Los Angeles skyrius.

• Dr. Adolfas Palaitis, 
buvęs Vasario 16 gimnazi
jos direktorius, sunkiai ser
ga. šiuo metu, žmonos Idos 
slaugomas, randasi namuo
se. Gyvena Racine, Wis.

• Lietuvių žurnalistų Są
jungos valdyba praneša, 
kad nariai, norintieji gauti 
žurnalisto pažymėjimą, pra
šomi atsiųsti žinias: var
das, pavardė, gyvenamas 
adresas, kada gimęs, ir pa
so formos, 2x1colio di
dumo nuotrauką. Valdybos 
adresas: L.Ž.S., 6601 Dens- 

more Avė., Van Nuys, Calif. 
91406.

• Pik. Kazys Ališauskas, 
karo istorikas, sausio 16 d. 
mirė Chicagoje po ilgos ir 
sunkios ligos, sulaukęs 81 
m. amžiaus.

Velionis, Lietuvos kariuo
menės kūrėjas - savanoris, 
tarnaudamas Lietuvos ka
riuomenėje buvo aktyviai 
įsitraukęs į karinę spaudą.

Gyvendamas Chicagoje 
parašė ir išleido stambu 
veikalą*— Lietuvos laisvės 
kovų istorijos T dali.

• Sol. Gina čapkauskienė, 
mūsų koloratūrinis sopra
nas iš Montrealio, atliks 
Liucijos vaidmenį šį pava
sarį Chicagoje Lietuvių ope
ros statomoje operoje ”Lu- 
cia iš Lammermoor”.

• Povilo ir Gertrūdos 
Dargių vadovaujamai Pitts- 
burgho lietuvių radijo pro
gramai sukako 45 metai. 
Kiekvieną sekmadienį nuo 
12 iki 1 vai. p. p. per WPIT 
stotį — 730 klc. duodamos 
informacijos iš lietuvių gy
venimo ir lietuviška muzi
ka.

Povilas Dargis yra Susi
vienijimo Lietuvių Ameri
koje ilgametis prezidentas 
ir Amerikos Lietuvių Tary
bos vicepirmininkas.

UŽGAVĖNIŲ 
KARNAVALAS

Daugelio organizacijų ren
giamas Užgavėnių karnava
las (Mardi Gras) įvyks š. 
m. vasario 17 d. 6:30 vai. 
vak. Jaunimo Centre. Kar
navalo reikalams užimtos 
visos Jaunimo Centro patal
pos. Veiks užkandžių ir gė
rimų barai, šokiams gros du 
orkestrai. Bus įvairi ir įdo
mi programa. Geriausios 
kaukės bus premijuojamos.

Visi kviečiami dalyvauti 
ir bilietus iš anksto įsigyti 
pas dalyvaujančių organiza
cijų narius ir prie įėjimo. 
Auka tik 5 dol.

Tad, visi į didžiulį ir įdo
miausi šio sezono renginį!

(aj)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti 

L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA 56 METŲ IŠKILMINGAME 

MINĖJIME-B ALIU JE.
1979 m. vasario mėn. 17 d., 7:30 vai. vak., 
TAUTINIŲ N AMŲ SALĖJE, 

3356 GLENDALE BLVD., LOS ANGELES, CALIF.
IŠKILMINGOS ŠVENTĖS PROGRAMA:

1. IŠKILMINGAS KORPORACIJOS POSĖDIS,
2. SVEIKINIMAI,
3. VAKARIENĖ IR ŠOKIAI.

KAINA (VAIŠĖS IR GĖRIMAI — $15.00. STUDENTAMS — $10.00. 
Apie dalyvavimą šventėje prašome iš anksto iki š. m. vasario mėn. 12 d. 

pranešti: H. Balcerienei — tel. 820-1620, D. Gudauskaitei — 826-8502, R. Mulo- 
kienei — 368-2032, V. Ruokytei — 661- 6222.

L. S. T. KORP! NEO-LITHUANIA 
LOS ANGELES

IS PHILADELPHIJOS PADANGES

VINCO KRĖVĖS 
MOKYKLOS DARBAI 

. IR PLANAI

Philadelphijos ir pietinės
N. J. lituanistinė Vinco 
Krėvės mokykla praeitais 
mokslo metais pergyveno 
didelius pasikeitimus. Mo
kykla turi naują vedėją ir 
visą eilę naujų mokytojų. 
Tačiau su taip pat naujo, 
bet energingo Tėvų komite
to pagalba, mokykla sklan
džiai ir tvarkingai tęsia sa
vo darbą.

Naujasis mokyklos vedė
jas yra Stasys Rudys, kuris 
su jauna šeima jau keli me
tai gyvena Philadelphijos 
kaimyninėje Delaware vals
tybėje.

Mokykloje veikia darže
lis, pagelbinės klasės ir de
vyni skyriai. Jeigu atsiras
tų mokinių, būtų ir dešim
tas skyrius. Darželyje yra 
dvi grupės. Su lietuviškai 
kalbančiais dirba Danutė 
Pliuškonytė talkinant Danai 
Surdėnaitei. Abi yra mo
kyklos abiturientės. Angliš
kai kalbančius moko Rima 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
(Ėst. 1959)

9727 SOUTH WESTERN AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60643 

TELEFONAS: (312) 238-9787

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje

NOS SAVAITES: Ii Bostono ar New Yorko Iš Chicagos
Gegužės 14 ir 21 $850.00 $980.00
Birželio 11, Llep. 9, $875100 $1010.00
Rugp. 20, Rūgs. 3 ir 10 $875.00 $1010.00
Rūgs. 17 $850.00 $980.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ:
Birželio 25, Liepos 16.
Rugpiūčio 6 $1200.00 $1330.00
. 2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 3 naktys Rygoje,

3 naktys Leningrade, 2 naktys Helsinke

Liepos 2 $1375.00 $1500.00
2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje, 
5 naktys Romoje

Liepos 23 $1400.00 $1530.00
2 naktys Maskvoj, 5. naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje,
2 naktys Luceme, 2 naktys Muniche, 1 naktis Baden-Baden,

1 naktis Zuriche

Rugpiūčio 14 $1375.00 $1500.00
1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje,
6 naktys Paryžiuje

Visas grupes lydės patyrę vadovai. Įskaitoma ekskursijos j Kauną ir 
Trakus, ir vizų mokesčiai. Kainos asmeniui, dviese kambaryje (are subject 
to changes and/or govemment approval). Vienam kambaryje 1 savaitei 
reikia primokėti $100.00; 2 savaitėms — $175.00,

Kainos 30 ar daugiau keleivių.

Mironienė. Pirmame skyriu
je nėra mokiniu, bet veikia 
dvi pagelbinės klasės. Jau
nesniųjų grupę moko Genė 
Ugianskienė. Vyresn i ų j ų 
grupės mokytojai Nijolei 
Botyrienei išsikeliant į Cle- 
velandą, jos vietą perėmė 
Valdonė Gaver. Il-ro sky
riaus mokytoja yra Marija 
Sušinskienė, 111-čio ir IV-to 
Leonora Balten. V-to ir Vi
to Alė Surdenaitė. Su Vil
tu dirba Ona Pliuškonienė 
ir Stasys Rudys. IX-tas 
skyrius turi tris mokyto
jus: Romą česonienę, Jūrą 
Viesulienę ir dr. Joną Stik- 
lorių. Mokslo metus pradėjo 
47 mokiniai, deja septyniais 
mažiau nei baigiant perei
tus mokslo metus. Vedėjas 
Rudys ieško būdų pritrauk
ti daugiau mokinių. Be abe
jo, Philadelphija, pietinė N. 
J. ir netolimos apylinkės tu
ri bent antra tiek galimų 
mokinu.

Tėvų komitetui pirminin
kauja Kęstutis Pliuškonis. 
Jam talkina sekr. Giedrė 
Šnipienė, ižd. Vytautas Su- 
šinskas bei nariai Genė 

Ugianskienė ir Gabrielius 
Mironas.

Tėvų komitetas visokiais 
būdais telkia lėšas, gerina, 
organizuoja mokyklos pa
rengimus. Pasikvietę pagal
bon kitas organizacijas šv. 
Andriejad parapijos salei 
užsakė langų ir scenos užuo
laidas. Sėkmingai dalyvavo 
miesto mugėje ”Super Sun- 
day” pardavinėdami pyra
gus ir kavą, čia jiems gra
žiai talkino pietinės N. J. 
LB apylinkė.

Mokykla taip pat turėjo 
savo stalą Lietuvių Namų 
ruoštoje mugėje. Prekes su
organizavo ir tris dienas 
pardavinėjo Ievutė Kaza- 
kauskienė. Tuomi ji ne tik 
uždirbo mokyklai pinigų, 
bet ir painformavo besido
minčius apie mokyklos dar
bą.

Be šių jau suminėtų dar
bų, Tėvų komitetas yra su
planavęs Vasario 16-tos ir 
Motinos Dienos minėjimus. 
Gegužės 5 d. numatyta Ma
dų paroda ,0 gale mokslo 
metų šeimyniška gegužinė.

Tad, planų daug, bet 
jiems įvykdyti reikės visuo
menės paramos ir dėmesio. 
Praeityje Philadelp h i j o s 
apylinkių lietuviai nebuvo 
abejingi lietuviškai mokyk
lai. Tikimasi, kad ir šiais 
metais nebus kitaip. (tg)

REGISTERED NURSES
FOR GENERAL DUTY & 

MEDICAL/SURG1CAL DUTY 
11-7 SHIFT. ALSO 

REGISTERED NURSE STAFF 
DEVELOPMENT

INSTRUCTOR
Applicant mušt be a currently Li- 
censed Registered Nurse with sonie 
clinical experience, teuching experi- 
ence and/or training helpful. 130 bed 
J Cah hospital. Attractive salary 6c 
fringe benefits.

Contact: D1RECTOR OF NURSING 
SERVICE

FARMINGTON COMMUNITY 
HOSPITAL

FARMINGTON, MO. 63640 
314-756-6451

Equa] Opportunitv Employer 
(50-9)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

and 
LPN’S

All shifts. Full or part time with 
Nursing Home experience. Pre feirred. 
Good benefits, pleasant working con- 
ditions. Apply HF.R1TAGE MANOR 
CONVALESCENT CENTER, G 3 201 
Beecher Road, Flint, Mich., <313» 
732-9200. (4-10>

\VANTED JOURNEYMEN
DIE REPA1RMEN

Able to sėt up work from blue prints 
6c close tolerance. Also ALL AROUND

GENERAL MAINTENANCE MAN 
with experience in stamping plant. 
Overtime pay and benefits for Tighit 
person. Apply M1DWAY PROJiUG?^ 
CORP., 5 23 Detroit Avė., Monroe, Mi.. 
313-241-7242.

An Equal Opportunity Employer 
(46-8)
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