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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MEKSIKOS KORTA
Po popiežiaus ir prieš JAV prezidento vizitus

Vytautas Meškauskas

Jei kalbame apie kortas 
tarptautiniame pokerio lošime 
negalime nesustoti ir prie Mek 
sikos, kurios kortą Washingto- 
nas galėtų panaudoti savo nau 
dai. Mat dabar skaičiuojama, 
kad tos JAV kaimynės naftos 
rezervai esą tikrai tokie pat 
kaip Saudi Arabijos ir net gali 
būti dvigubai didesni, ką gali
ma būtų laikyti papildomu įro
dymu, kad pats Dievas globo
ja girtuoklius, kūdikius ir ... 
Ameriką.

Iš tikro situacija nėra taip 
paprasta. Ją gerokai apšvietė 
popiežiaus vizitas. Kaip skai
tėme ir matėme, jis ten buvo 
sutiktas milijoninės minios su 
didžiausiu entuziazmu. Popie
žius ten vyko dalyvauti lotynų 
Amerikos vyskupų konferenci
joje, kurios dalyviai atstovau
ja 300 milijonų katalikų. Tie 
ir jų dvasisninkai toli gražu nė
ra vieningi. Dalis dvasiškuos 
mano, kad jos pareiga yra 
energingiau įsivelti į socialinį 
bei politinį gyvenimą ir stoti 
skriaudžiamųjų neturtėlių pu
sėn. Tuos, tačiau, jau atsto
vauja kairiųjų partijos, kurios 
apie kunigų talką paprastai 
nenori nieko girdėti. Juk net 
toje pačioje Meksikoje valdžia 
gana šnairiai žiūri į klerą - 
dvasiškiams net neleidžiama 
su ilgais rūbais pasirodyti gat
vėse. Dvasiškija, konkuruoda
ma su socialistais ir komunis
tais, dėl masių palankumo te
oretiškai rasit ir galėtų savo 
konkurentus nugalėti, bet 
praktiškai už savo talką ne tik 
nieko negauna, bet galų gale

Lietuvos tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto laiškas 
popiežiui Jonui Pauliui II.

Tikinčiųjų teisių gynimo 
KATALIKU KOMITETAS 

1978 m.lapkričio 13 d.
Nr.l.

ŠVENTASIS TĖVE!

laiką,net ir tada,kai mūsų tikinčiųjų vargai garsiai 
pagalbos,kai buvome persekiojami ir kovojome,mes buvome 
"tylos Bažnyčia”.Labai nudžiugome išgirdę iš 3ūsų Šven- 
lūpų.kad nuo dabar '•tylos Bažnyčios” nebėra,nes ji kal-

Ilgą 
šaukėsi 
laikomi 
tenybės 
bės Popiežiaus lūpomis.

Bažnyčioje garsiausiai yra girdimas apaštalų įpėdinių - vysku
pų balsas,tačiau, kovojančio ateizmo sąlygose šis balsas kartais 
būna visiškai prislopintas.Suvokdami savo atsakomybę prieš Die
vą ir Bažnyčią,taip pat žinodami,kad objektyvi informacija apie 
Katalikų Bažnyčios padėtį Lietuvoje nevisada pasiekdavo Apašta
lų Sostą,mes,Lietuvos kunigai.ryžomės kalbėti ir ginti šven
čiausias Bažnyčios ir tikinčiųjų teises,nes mūsų tyla ir lauki
mas sudaro palankiausias sąlygas griauti Bažnyčią iš vidaus ir 
išorės.Šiuo tikslu mes ir susibūrėme į TIKINČIŲ3U TEISIŲ CINIKO 
KATALIKU KOMITETĄ.

Išreikšdami savo sūnišką meilę ir besąlyginę ištikimybę 
Apaštalų Sostui,mes prašome 3us,Šventasis Tėve,palaiminti 
mūsų pasiryžimą ir darbą.

1978 m.lapkričio 13 d. Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų 
komiteto nariai:

Kun.3.Kauneckas, 
Kun.A.Svarinskas, 
Kun.S.Tamkevičius, 
Kun.V.Vėlavičius, 
Kun.3.Zdebskis

ir nukenčia. Viena iš pagrin
dinių priežasčių yra ta, kad 
kaip bedalintum esamą turtą, 
jo vistiek visiems neužteks. Už 
tat dauguma Pietinių Ameri
kos valstybių yra karinių 
diktatorių valdomos; demo
kratijos išsilaikė tik daugiau 
pasiturinčiose, ypač naftai pa 
brangus, kaip Venecueloje ir 
toje pačioje Meksikoje.

Jono Povilo II, ant savo kai
lio patyrusio komunistų jun
gą, pažiūra buvo įdomi - jis 
pasirinko vidurio kelią. Iš vie
nos pusės jis pasisakė už žmo-

Seks Helsinkio 
nutarimu vykdymą

S.m. sausio 26-27 d.d. Aa- 
rau mieste, Šveicarijoje, įvyko 
konferencija, kurią sušaukė 
‘Europinės Helsinkio Grupės’ 
paruošiamasis komitetas. Jo 
tikslas - sudaryti Vakarų Eu
ropoje organizaciją, kuri sektų 
Helsinkio nutarimų vykdymą 
ir koordinuotų atskirose valsty 
bėse esančių komitetų veiklą 
bei padėtų tiems komitetų na
riams, kurie yra nukentėję dėl 
savo veiklos.

Konferencijoje dalyvavo 
apie 100 atstovų, kurie atsto
vavo kone visoms valstybėms, 
pasirašiusioms Helsinkio susi
tarimus. Kaip bendras visų 
trijų Baltijos valstybių atsto
vas, konferencijoje dalyvavo 
Šveicarijoje gyvenąs dr. Al
bertas Gerutis. 

nių teises ir teisingumą, iš ki
tos - jis įspėjo dvasininkus nuo 
politikavimo - bažnyčios misi
ja negalinti ‘būti redukuota į 
siaurus ekonominius, politi
nius, socialinius ir kultūrinius 
reikalavimus, ar paaukota ko
kios strategijos, praktikos ar 
trumpalaikio sprendimo nau
dai.’ Tie žodžiai, pasakyti en
tuziazmo su kuriuo popiežius 
buvo pasitiktas fone, padarė 
įspūdžio abiems - konservaty
viam ir progresyviam - bažny
čios sparnams.

(Nukelta į 4 psl.)

Gana gausiai buvo atstovau 
jami rusai disidentai. Tarp 
dalyvių paminėtini Vladimir 
Maksimov, Kronid Liubarski, 
Tatjana Chodorovič, Natalija 
Gorbanevskaja, Liudmila A- 
leksiejeva, Boris Weil ir kt.

Konferencijoje ypač išsa
miai išdiskutuota padėtis So
vietų Sąjungoje ir Maskvai pa 
kliautose satelitinėse valstybė
se. Konstatuota, kad sovietų 
bloko valstybėse sistematingai 
pažeidžiamos žmogaus teisės, 
garantuotos Helsinkio aktais. 
Tuos aktus sudarius, žmonių 
būklė ten ne tik nepagerėjo, 
bet priešingai, dar pablogėjo. 
Belgrado konferencijadarLar 
tą akivaizdžiai įrodė, kad 
Maskva ir jos užvaldytų kraš
tų vyriausybės nesilaiko Hel
sinkio įsipareigojimų. Turėda
mi tai prieš akis, Aarau konfe
rencijos dalyviai nutarė įsteig
ti organizaciją, kuri visuome
ninėje (nevaldinėje) plotmėje 
sektų Helsinkio nutarimų vyk
dymą, keltų viešumon pažei
dimus ir intervenuotų pažeidi 
mų atvejais tiek nacionaliniuo 
se, tiek internacionaliniuose 
organuose. Vienas artimiau
sių steigiamosios organizacijos 
uždavinių bus pasiruošimas 
Madrido konferėncijai, kuri, 
kaip Belgrado konferencijos 
tąsa, šaukiama 1980 metais.

Aarau konferencijoje nutar
ta įsteigti specialinę teismo ins 
tanciją, pavadintą Helsinkio 
Tribunolu,, kuriam bus paves
ta nagrinėti skundus dėl Hel
sinkio nutarimų pažeidimų.

Konferencijos metu išsa
miai pasisakyta dėl 1980 me
tais rengiamos sporto olimpia
dos. Dalyviai nurodė į tai, 
kad Maskva siekia olimpiadą 
panaudoti propagandos tiks
lams, panašiai kaip 1936 m. 
Berlyno olimpiada pasitarna
vo vokiečių nacionalsocialis
tams.

Ta proga dr. A. Gerutis 
atkreipė dėmesį į tai, kad 
1980 m. olimpiada vyks ne 
tik Maskvoje, bet ir Estijoje,

JAV senatorius Howard M. Metzenbaum

Senatorius Howard 
kalbės Vasari

Howard M. Metzenbaum 
JAV senatoriaus dalyvavi
mas Vasario 16-osios minė
jime Clevelande yra įrody
mas, kad lietuviai yra žino
mi ir turi įtakos Washing- 
tone.

Jo politinė karjera prasi
dėjo 1942 m. išrinkimu į 
Ohio valstijos atstovus ir 
vėliau į seimelį. Po to jis 
kurį laiką vertėsi advokatū
roje ir biznyje parodydamas 
daug gabumo ir sumanymo. 
1973 m. H. M. Metzenbaum 
buvo paskirtas į JAV sena
tą užbaigti šen. William 
Saxbe terminą, kuris savo 
ruožtu buvo paskirtas am
basadoriaus pareigoms In
dijoje. 1976 m. buvo per
rinktas iš Ohio valstijos į 
JAV senatą gaudamas dau
giausia balsų už bet kurį ki
tą kandidatą.

H. M. Metzenbaum yra la
bai gerai informuotas lietu-

kur Piritą, tik 6 kilometrus 
nuo sostinės Talino, organizuo 
jam a olimpinė regata. Ji keti
nama pradėti liepos 21 d., tai
gi kaip tik tą pačią dieną, kai 
prieš 40 metų okupantų suda
rytieji iškamšiniai ‘liaudies sei 
mai’ įvykdė Maskvos įsakymą 
paversti Baltijos nepriklauso
mas valstybes sovietinėmis res
publikomis ir įjungti jas į So
vietų Sąjungą.

(Nukelta į 3 psl.)

M. Metzenbaum 
16 minėjime

vius liečiančiais klausimais. 
Kai buvo rengiamas Jauni
mo žygis už žmogaus tei
ses 1977 m., jis prisidėjo pa
galba ir savo dalyvavimu, 
pasakydamas kalbą, kuri 
sulaukė palankaus atgarsio 
ir Clevelando Plain Dealer 
dienraštyje. Jis yra akty
viai įsijungęs į Viktore Pet
kaus ir kitų lietuvių disi
dentų išleidimo veiklos iš
vystymą ir taip pat reiškia
si šeimų sujungimo klausi
mų sprendimuose ne tik 
Ohio, bet ir kitose valstijo
se.

Per paskutinius porą me
tų jis yra skaitomas vienu 
daugiausia susirūpin u s i u 
senato nariu, kas liečia pi
liečių ekonominį gerbūvį ir 
stipriai remia įvedimą vi
suotino sveikatos draudimo.

Turėdamas patyrimo pri
vačiame biznyje ir valstybi
niame darbe, jis įneša daug 
naujos įtakos ir perspekty
vos senato veiklon. Dabarti
nėje Kongreso sesijoje jis 
yra paskirtas į keletą svar
bių senato komitetų: ener
gijos, teisingumo, biudžeto, 
žmogaus gerbūvio ir t.t. 
Taip pat jis yra pirmininku 
antitrusto ir monopolio ko
misijos (subcommittee).

Jo dalyvavimas Vasario 
16-sios minėjime tebūna su
tiktas gausiu ir vieningu vi
sų mūsii prisidėjimu, kad 
šventė būtų prasminga (jn)
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SAVAIMĖ POLITIUg^^

'Sutanų kontra-revoliucija' prieš 'išlaisvinimo teologija*. - Irano grįžimas 

50 metų atgal. - Pahlevių praeitis ir Khomeinio nesusigaudymas.

Vokiečių spauda daug dė
mesio kreipė lotynų Amerikos 
vyskupų konferencijai ir po
piežiaus vizitui Meksikoje. 
Kaip minėjome ‘Meksikos kor
toje’, to kontinento dvasiškijo- 
je vyko ir vyksta smarkūs gin
čai dėl Bažnyčios dalyvavimo 
kasdienėje politikoje: Akstiną 
tam 1959 metais davė Fidel 
Castro revoliucijos pasiseki
mas. Vienas iš pirmųjų jo pa
sekėjų buvo Kolumbijos kuni
gas CamiloTorres, kuris revo
liuciją laikė krikščionių parei
ga, ‘jei ji yra vienintelė gali
mybė duoti meilę visiems’. Jis 
žuvo 1966 metais kovoje su vy
riausybės kariuomene. Popie
žius Paulius VI savo 1967 m. 
kovo 28 d. enciklikoje ‘Populo- 
rum progressio’ pateisino revo
liuciją ‘tuo atveju, kai aiškus 
ir ilgai užsitęsęs prievartos 
viešpatavimas sunkiai pažei
džia žmonių teises ir grąso vi
sos šalies gerovei.’

Dvasiški ja buvo priversta 
ieškoti sau naujo ‘veido’, nes 
jos skaičius ir populiarumas vi
są laiką krito. Die Welt žinio
mis iš konferencijos šaltinių, 
nuo 1972 m. iki 1975 m. kata
likų skaičius lotynų Amerikoje 
pašoko nuo 250 iki 275 milijo
nų, tuo tarpu kunigų skaičius 
sumažėjo nuo 47,779 iki 
46,392. Tokiu būdu lotynų 
Amerikoje šiandien gyvena 
40% visų pasaulio katalikų, 
bet tik 11% kunigų. Tenai 
6,000 pakrikštytųjų tenka tik 
vienas kunigas, kai tuo tarpu 
Europoje vienas kunigas ten
ka 1000, Azijoje - 2000 ir Af
rikoje - 2500 katalikų. Štai ko 
dėl net lietuviai kunigai turėjo 
būti siunčiami į Pietų Ameri
ką.

Prisidėjimas prie sukilėlių 
daugumai dvasiškuos buvo 
svetimas. ‘Išlaisvinimo teolo
gija’ bažnyčią vertė būti tik 
vienos klasės, būtent tik netur 
tėlių ir prispaustųjų, kai tuo 
tarpu tradiciniai ji turėtų būti 
visuotina. Tam principui at
statyti buvo taip gerai pasi

Grįžimas namo...

ruošta, kad krikščioniškas 
Hamburgo savaitraštis Die 
Zeit konferenciją pavadino 
‘Konter-revoliution Der Sou- 
tanen’. Ji turėjo Bažnyčią ati
traukti nuo ‘išvadavimo teolo
gijos’, dėl kurios per 12 metų 
nukentėjo apie 800 kunigų ir 
vienuolių - žuvo, buvo suimti 
ar ištremti. Nors lotynų Ame
rikos Važnyčia oficialiai grįžo 
prie savo tradicinių pozicijų, 
dalis radikalių dvasininkų li
ko prie savo įsitikinimo. Ko
munikacijos nutraukimas su 
oficialia bažnyčia juos paliuo- 
savo nuo istorinio balasto - aiš 
kiną jie. ♦ ♦ ♦

Kai buvo rašomos šios eilu
tės, Ajatolah Khomeini ruošė
si grįžti į savo tėvynę, kurią jis 
- gyvendamas Paryžiuje - grą 
žino 50 ar daugiau metų į pra
eitį. Būklė ten esanti tokia, 
kad kraštas savo buvusio ūki
nio pajėgumo dar ilgai nepa
sieks. Teisingai jį atvaizdavo 
Frankfurter Allgemeine Zei- 
tung karikatūra: žiūrėk, kas 
slypi po jo skvernais. Dauge
lyje vietų centro valdžios au
toritetas taip krito, kad ten 
prasidėjo nepriklausomybės są 
jūdžiai, ypač kurdų gyvena
mojo krašto dalyje.

Kažkas panašaus buvo po 
pirmojo karo pabaigos. Tehe
rane viešpatavusios Qajar di
nastijos valdžia praktiškai bai 
gėsi su miesto ribomis. Šiaurė 
je - Gilano provincijoje - buvo 
įsteigta sovietinė respublika. 
Vienintelės jėgos visame kraš
te buvo Pietuose veikią britų 
treniruoti South Persia Rifles 
ir Šiaurėje kazokų brigados li
kučiai, kuriai vadovavo buvę 
caro karininkai.

1919 m. rupgiūčio mėn. D. 
Britanijos užsienio reikalų mi- 
nisteris lordas Curzon pasiūlė 
Iranui įstoti į britų imperiją 
protektoriato titulu, panašiai 
kaip buvo padaryta su arabų 
valstybėmis. Iranas tačiau 
tam buvo jau per daug nepri

klausomas. JAV ambasado
riaus pranešimu, vieninteliai 
už tą planą pasisakę, persai 
buvę britų papirkti.

Po dviejų metų britai rado 
daugiau diskretų būdą savo 
valiai pravesti. Jie pradėjo 
remti tūlą Zia ed-Din Tabata- 
bai ir Rėza Khan Pahlevi, ku- s 
ris buvo pasiekęs karininko i 
laipsnį kazokų brigadoje. Rė
zai buvo duota ginklų ir jis bu
vo ‘padrąsintas’ kartu su Taba - 
tabai paimti valdžią. 1925 m 
Rėza pašalino Qajar dinastiją 
ir pats karūnavosi nauju impe
ratorium. Britai buvo paten
kinti, tačiau Rėza turėjo kitus 
planus. Jis greitai atsikratė 
britų karinių patarėjų ir ban
dė iš naujo derėtis dėl britų 
naftos koncesijų. Nuo 1930 
metų jis atvirai žavėjosi Hit
leriu ir atsisakė ištremti 2,000 
vokiečių prasidėjus antram pa 
sauliniam karui. Britams ir 
sovietams Iranas buvo per 
svarbus kraštas, kad jį paliktų 
vokiečių įtakai. Jų abiejų ka
riuomenės 1941 m. rugpiūčio 
25 d. įsiveržė į Iraną, o Rėza 
buvo ištremtas į Pietų Afriką, 
kur ir mirė. Sostan buvo įso
dintas jo 21 metų sūnus. Mo- " 
narchija turėjo du priešus - li
beralų Tautinį Frontą ir ko
munistinę Tudeh partiją. Aki
vaizdoje jų stiprėjimo, britai 
ir amerikiečiai nutarė remti 
naują šachą.

1951 metais, kai premjeras 
Mosadegh nacionalizavo naf
tos šaltinius, Irano armija bu
vo jau naujai apginkluota pa
gal Trumano doktriną. 1953 
metais Šacho dvynė princesė 
Ashraf Šveicarijoje slaptai su
sitiko su ČIA šefu Kermit Roos 
evelt, prezidento Theodore 
Roosevelt anūku. Jis atsivežė 
10 milijonų dolerių ir kelis pa
dėjėjus. Tie susitarė su pieti
nėje Thereano dalyje įsivieš
patavusiu gangsteriu Shaa- 
ban, kuris buvo pravardžiuo
jamas ‘Bimogh’(‘Besmegeniu’) 
Tas sutelkė kelis šimtus ‘sava-

■ Iš kitos pusės
Vargšė ponia Carterienė! Neseniai visą pasaulio spau

dą apibėgo jos laiškas savižudžių sektos vadui Rev. J. 
Jonės, dėkojant už pagalbą rinkiminėje propagandoje, o 
dabar pasirodė jos fotografija su... John Wayne Gacy, 
kuris prisipažino nužudęs 32 vaikinus (jau rasti 27 lavo
nai) . Tas Gacy buvo maršalu — tvarkdariu lenkų konsti
tucijos dienos — gegužės trečios parade Chicagoje. Bal
tųjų Rūmų fotografas nutraukė prezidentienę su Gacy, 
kuris vėliau gavo fotografiją su jos autografu, štai kaip 
likimo ironija atsakė į reikalavimą, kad prezidentas (ir 
jo žmona) neturi šalintis nuo liaudies.

žinia, politikai negali pasirinkti savo rinkėjus. Norma
liai jie stengiasi patikti galimai daugiau žmonių ir jei 
kas padeda tame procese — turi tiems tik padėkoti, kaip 
ir buvo šiuose atsitikimuose. Bet yra ir kita pusė. Baltieji 
Rūmai šiam tikslui turi tris fotografus, kurie kartu gau
na 78,000 dolerių Į metus atlyginimo. Jie turi dar pora 
padėjėjų, kas fotografų štabo sąskaitą pakelia iki 108,000 
dolerių į metus, neskaitant raštinės ir fotografijų išsiun
tinėjimo išlaidų. Iš viso prezidento ir jos šeimos populia
rumo palaikymui iš valstybės iždo išleidžiama per mili
joną dolerių. Ar tai pateisinamos išlaidos?

* * *

Panašus klausimas man atėjo į galvą pirmą kartą 
pamačius JAV prezidento nuotrauką su ALTos veikėjais. 
Kam važiuoti tokiai milžiniškai delegacijai? Juk tik vie
nas turėjo kalbėti jos vardu ir jei taip, kiti galėjo su 
ramia sąžine pasilikti namie. Tada nesupratau, kad jie 
važiavo ne įkalbėti prezidentą išvaduoti Lietuvą, bet tik 
su juo nusifotografuoti. Žinoma — ir tas nekenkia. Blo
giau, kad tos fotografijos, jei ką nors sako, tai tik jų 
dalyvavimas. Jas rasi tik savo spaudoje. Išimtį iš tos 
taisyįlės sudaro tik toki nelemti atsitikimai kaip anks
čiau minėti. Kaip matome, paprotis gana rizikingas, bet 
tik prezidentui. Kol jis neprieštarauja, naudokimės ir to
liau tuo papročiu. ’ vm

norių’. Iš kitos pusės veikė 
FBI pareigūnas pulk. Norman 
Schwartzkopf, karo metu bu
vusiu kariuomenės patarėju, 
kuris vėl nuvyko į Iraną ‘susi
tikti’ su senais draugais. Vie
nas tokių buvo generolas Fa- 
zlollah Zahedi.

Rugpiūčio 16 d. Šachas pa
siuntė gen. Nassiri paleisti iš 
pareigų Mossadeghą, tas ta
čiau atsisakė ir atvykusį gene
rolą įsakė susimti. Šachas ne
va tai išsigando ir išvažiavo į 
užsienius. Rugpiūčio 19 d. 
Pietų Teherane prasidėjo de
monstracijos už Šachą, paruoš 
tos Shaaban Bimogh, o Zahe
di tankai nuvažiavo į premje
ro buveinę atstatyti tvarką. Sa 
chas grįžo iš trumpos tremties. 
Teherano gubernatorium bu
vo paskirtas gen. Tenmur Bak 
htiar, dabartinio premjero tė
vas, o generolo Zahedi sūnus 
yra šacho intymus patarėjas ir 
ambasadorius Washingtone. 
Prisimindami tą istoriją kai ku 
rie persai dar vis tiki, kad Ša
chas ko gero vėl grįš. ♦ ♦ ♦

Ayatullah Ruhollah Kho
meini pirmą kartą pasirodė po 
litinėje scenoje 1962 metais, 
kada prasidėjo šacho sumoder- 
ninimo planų kritika. Reikia 
pastebėti, kad Islamo dvasiš
kų a iš pradžių rėmė šachą Rė
zą dėl to, kad bijojo Turkijos 
pavyzdžio, kur Ataturkas pa
šalino religiją iš viešo gyveni
mo. Irane tą sykį vyko kova 
dėl tautinės identifikacijos. 
Vieni, su šachu priešakyje, 
svajojo apie ariškus protėvius 
ir Irano imperijos atstatymą 
bei pašalinimą visų arabiškų 
skolinių, kiti laikė, kad Irano 
vieta esanti tarp kitų broliškų 
Islamo kraštų. Į kalėjimą Kho 
meini pakliuvo ne tiek dėl sa
vo kritikos šacho reformai, bet 
dėl JAV: ‘Visos problemos’ - 
aiškino jis - ‘kurios atsirado Ira 

. ne ir kituose Islamo kraštuose, 

yra kilusios iš bendradarbia
vimo su JAV’. Vėliau jis pra
leido 15 metų Irake, sąmoks- 
laudamas su visais kitais šacho 
priešininkais. Iš ten persikėlė 
į Prancūziją, Irakui susitarus 
su šachu dėl sienų, kas pabai
gė šacho (ir per jį amerikiečių) 
pagalbą kurdų sukilėliams.

Ar Khomeini, būdamas 15 
metų už savo krašto sienų ir 
jau sulaukęs 76 metų, supran
ta kas iš tikro darosi? ‘Man- 
chester Guardian’ cituoja vie
ną Irano žurnalistą: ‘Aš ne
manau, kad jis iš tikro supran 
ta tuos ūkinius ir socialinius 
pasikeitimus, kuriais jis pasi
naudojo’.

WANTED 
EXPERIENCED

SETUP MEN (2)
Day shift. 1 year minimum ex- 
perience on single stroke punch 
press. Immediate opening.

CLEPRO INC.
6800 Union Avė.

Cleveland, Ohio 44105
(6-18)

REGISTERED NURSES
FOR GENERAL DUTY & 

MEDICAL/SURGICAL DUTY 
11-7 SHIFT. ALSO 

REGISTERED NURSE STAFF 
DEVELOPMENT

INSTRUCTOR
Applicant mušt be a currently Li- 
censed Registered Nurse xvith some 
clinical experience, teaching experi- 
ence and/or training helpful. 130 bed 
J Cah hospital. Attractive salary & 
fringe benefits.

Contact: D1RECTOR OF NURSING 
SERVICE

FARMINGTON COMMUNITY
HOSPITAL

FARMINGTON, MO. 63640 
314-756-6451

Equal Opportunity Employer 
(50-9)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

and 
LPN’S

All shifts. Full or part time witli 
Nursing Home experience. Pre ferred. 
Good benefits, pleasant v.-orking con- 
ditions. Apply HER1TAGE MANOR 
CONVALF.SCENT CENTER, G 3201 
Beecher Road, Flint, Mich., (313 > 
732-9200. (4-10>
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Mieli lietuviai!
Artėja Vasario šešioliktoji, šios svarbios sukakties 

proga Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas svei
kina jus visus pavergtoje Tėvynėje ir laisvajame pasau
lyje ir kviečia šią sukaktį prasmingai pagal esamas sąly
gas paminėti.

Ši diena mums svarbi, kaip vienas didžiųjų Lietuvos 
istorijos įvykių, su kuriuo baigėsi daugiau kaip šimtmetį 
trukęs caro, žandaro ir tamsos metas ir prasidėjo nepri
klausomo laimingo gyvenimo laikotarpis.

Vasario šešioliktosios Aktas buvo tautinės vienybės 
išraiška, sujungusi įvairių pažiūrų Lietuvos Tarybos na
rius, skelbiančius visos tautos politinę valią. Vasario še
šioliktoji neatskiriamai siejasi su lietuvių tautos išlikimu 
ir Lietuvos valstybės tąsa — jos valstybingumu. Dėl to 
remtina ir išlaikytina visa, kas Lietuvos valstybingumą 
stiprina, kas jam dirba ir kas jį simbolizuoja, ši diena 
yra prasminga proga stiprinti ir skelbti visiems mūsų 
pasiryžimą dėl nepriklausomybės dirbti ir dėl jos kovoti.

VLIKas yra vienas mūsų valstybingumo ramsčių — 
tiek savo prigimtimi, tiek savo darbais. Jie yra nuolati
niai, platūs ir visų mūsų pastangų tarpe svarūs. VLIKas 
nuoširdžiai dėkoja lietuvių visuomenei už jam teikiamą 
paramą ir laukia jūsų, laisvieji lietuviai, tolimesnės talkos.

Mūsų pagarba lietuviams pavergtoje Tėvynėje, kurie 
aukojasi laisvės nepriklausomybės ir žmogaus teisių idė
joms, nepabūgdami okupanto žiauriausių bausmių. Nežiū
rint ilgų ir sunkių okupacijos metų mūsų broliai ir sesės 
Tėvynėje yra nepalūžę dvasia ir nepraradę vilties, kad 
ateis diena, kuomet "saulė Lietuvos tamsumus prašalins".

Mes, laisvajame pasaulyje minėdami Vasario šešio
liktąją, dar kartą pasižadėkime visomis išgalėmis remti 
jų kovą.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

1979 metų vasaris

Lietuvos kariuomenė Įžygiuoja Į Vilnių, Kario viršelis 1939 
metų. S. Urbono nuotr.

VISAD PRISIMINKIM VASARIO ŠEŠIOLIKTĄIĄ
Nenoriu dažnai ir beveik 

per metų metus tas pačias 
girdėtas kalbas kartoti. 
Stengsiuos tik kaip galima 
trumpiau priminti ir į visus 
apeliuoti, nes kas rūpinasi 
Lietuvos laisvę, jei ne mes 
patys. Būdami laisvajame 
pasaulyje galime laisvai 
reikšti savo troškimus, ko
voti ir dirbti Lietuvos vada
vimui. Mums nereikia čia 
kovojant nei degintis, nei 
sėdėti kalėjimuose.

Lietuva savo teisine pa
dėtimi išsiskyrė iš kitų Pa
balti jos valstybių Estijos ir 
Latvijos, nes Lietuva pra
eityje yra buvusi savaran
kiška valstybė. Todėl Lie
tuvai nereikėjo kurti naujos 
valstybės, o tik atkurti.

Vasario 16 Aktu Lietuvos 
Taryba paskelbė atstatanti 
nepriklausomą demokrati
niais pagrindais sutvarkytą 
Lietuvos valstybę, su tarp
tautiniais teisės principais, 
kad kiekvienos tautos apsi
sprendimo teisė yra jos lais
vė.

Šis aktas yra pats svar
biausias tautos įvykdytas 
sprendimas, kuris privalo 
išlikti ir galioti visiems lai
kams. O taip pat tenka nuo
latos prisiminti tuos garbin
gus partizanus — šaulius ir 
savanorius karius, kurių dė
ka kietose kovose buvo įgy
vendintas Vasario 16-sios 
paskelbimo aktas. Šis aktas 
nebūtų įgyvendintas, jei jie 
nebūtų stoję kovon prieš 
daug didesnį ir stipresnį 
priešą ir tą kovą laimėję.

Vasario 16-sios minėji
mas Lietuvoje buvo mūsų 
tautos pasididžiavimo šven
tė, o dabar ši šventė tapusi 
tik kovos, ilgesio. susikau- 
pimo padėti okupuotai _Lie- 
t u v ai ir pavergtai tautai.

Lietuvių tautos padėtis 
tėvynėje šiuo metu yra ne
paprastai sunki...

Šiandien Lietuvoje neplė- 
vėsuoja trispalvė, sunaikin
ti valstybės ženklai, iškalti 
iš paminklų Lietuvos himno 
žodžiai ir t.t.

Visa tai parodo, kad su
vereninės Lietuvos valsty
bės nėra.

Vasario 16-sios aktu at
kurta Lietuvos valstybė nė
ra panaikinta, o tiktai jėga 
okupuota ir prievarta prie 
Sovietų Sąjungos aneksuo- 
ta-prijungta. Taigi Lietuva 
yra agresijos auka.

Tautos tragedija yra ne 
jos ekonominė padėtis, bet 
laisvės netekimas.

Visa tai kas įvyko ir da
bar yra daroma Lietuvoje 
turi būti visam pasauliui ži
noma ir skelbiama, todėl 
kiekvieno lietuvio gyvenan
čio laisvajame pasaulyje 
yra pareiga tą pareikšti ir 
būti savo krašto ambasado
riais.

Kas vertė šaulius ar sa
vanorius rizikuoti gyvybes 
kovojant už Lietuvos lais
vę ? Tėvynės meilė. Jokio at
lyginimo, jokių gėrybių ne-

ALGIRDAS BUDRECKAS

žadėta ... Juos visus vedė 
karšta tėvynės meilė, kuri 
jų širdyse ruseno.

Apie jų žygdarbius rašė 
lenkų karių "Apžvalga” 
žurnale majoras S. Alexan- 
drovviecz: "Turėjome dide
lius nuostolius nuo lietuvių 
partizanų šaulių. Jie sekė 
mus prisidengę miškuose ir 
raistuose. Iš ten jie šaudy
davo į mus.

Paimti į nelaisvę ir nu
teisti mirčiai, lietuviai šau
liai neleido jiems užrišinėti 
akių. Drąsiai atiduodavo sa
vo gyvybes, pabrėždami, 
jog miršta už tėvynės laisvę 
ir jos nepriklausomybę ...

Lietuvos kariuomenė nuo
latos puolė ir reikėjo trauk
tis iš užimtų vietų link 
Giedraičių. Ten susitikom 
su lietuviais kariais ir įsiti
kinom, kad lietuvis karys 
drąsus ir patvarus, o taip 
pat puikus šaulys ir geras 
partizanas".

Vasario 16-sios aktas yra 
mūsų tautai svarbiausias ir 
garbingiausias. Todėl šis 
padarytas tautos sprendi
mas privalo išlikti ir galio
ti visierns laikams^ šis ak
tas nusikratė svetimo jun
go ir išvedė lietuvių tautą į 
nepriklausomą valstybinį 
gyvenimą. Tebūna šis aktas 
mums ir ateinančioms kar
toms švyturiu ir stiprybės 
šaltiniu, kovoje už tautos 
laisvę ir nepriklausomybę.

Visiškai nesvarbu ar lie

SEKS HELSINKIO NUTARIMŲ VYKDYMĄ...
(Atkelta iš 1 psl.)

Aarau konferencijos daly
viai nutarė imtis atitinkamos 
akcijos, kad tiek olimpiados 
dalyviai Maskvoje, tiek - ypač 
Estijoje - būtų supažindinti su 
tikrąja padėtimi sovietų už
valdytuose kraštuose. Ypač 
bus nušviesta, kaip Maskva, 
pasiremdama Stalino-Hitlerio 
paktu, militariškai okupavo 
Baltijos valstybes ir jas paver- 
tė savo kolonijomis.

Konferencijos metu svarsty
tas klausimas, kad Nobelio tai 
kos premija būtų paskirta So
vietų Sąjungoje susidariusiem 
Helsinkio komitetams. Šia 
proga dr. A. Gerutis iškėlė su
manymą, kad šalia Maskvoje 
esančios Helsinkio grupės kan
didatais į Nobelio taikos pre
miją būtų įsakmiai paminėtos 
lietuvių, ukrainiečių, gruzi
nų ir kitos tautinės Helsinkio 
grupės. Buvo malonu konsta
tuoti, kad visi Aarau konferen 
cijos dalyviai, įskaitant ir rusų 
disidentus, pritarė tam mūsų 
tautiečio pasiūlymui.

Lygiu būdu konferencija 
priėmė dr. Geručio sumany
mą, kad Europinės Helsinkio 
Grupės vadovybės nariais bū
tų pakviestas ne tik rusų aka
demikas Sacharovas, bet ir 
dėl Helsinkio aktų pažeidimų 
nukentėję tautinių grupių 
nariai: lietuvis Viktoras Pet
kus, ukrainietis Rudenko. gru 
žinai ir_kt. Paminėtoms sovie
tinių pesekiojimų aukoms ne
galint dalyvauti Europinės 

tuvis yra savoj tėvynėj ar 
išeivijoj, šis aktas privalo 
būtijnums visiems brangus 
ir vienodai rūpėti. Tad kur 
begyventume ar bebūtume 
ir kur dar yra plakančios 
lietuviškos širdys teneuž- 
miršta tą brangią sukaktį 
minėti ir švęsti.

Lietuvių esančių laisvaja
me pasaulyje Vasario 16- 
sios šventė turi būti kuo iš
kilmingiausiai švenčiama, 
nes mūsų broliams lietu
viams tėvynėje šią šventę 
yra uždrausta švęsti.

Minėdami Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
šventę, prisiminkime mūsų 
tautos karžygius, kurie ne
teko gyvybių, kad mes bū
tume laisvi. Jų kapais iš
puošta visa Lietuva. Prie jų 
rinkomės semti stiprybės... 
O dabar, dabar jų kapai su
naikinti arba išniekinti.

Mes turime pareikšti 
jiems didžią pagarbą, o tuo 
pačiu sustiprinti savyje pa
siryžimą eiti jų pėdomis, 
nes jų žygiai mums nėra 
mirę. Jų atlikti darbai tėvy
nei yra mums šventi.

Švęsdami Vasario 16-sios 
šventę prisiminkime ir savo 
brolius ir seses kenčiančius 
tėvynėje ir nešančius sun
kų jungą, vargą ir genocidą.

Būkime drausmingi ir su
siklausę. Pasiryžkime visi 
dar labiau aukotis ir visas 
jėgas sukaupę dirbti, kad 
galėtume savo brangiai tė
vynei Lietuvai laisvės ryto
jų priartinti.

Helsinkio Grupės posėdžiuose, 
kaip ViktorO-Petkaus antrinin 
kas numatytas Tomas Venclo- 
va, ukrainiečio Rudenko vieto 
j e ggm Grivorenkoir kt. Sis 
pasiūlymas visais balsais pri
imtas. Pasiūlymą vieningai 
parėmė ir rusų disidentai.

Pagaliau iš Aarau konferen
cijos nutarimų reikia paminė
ti pasiūlymą pasiųsti sveikini
mą sovietinių persekiojimų au
koms, speciališkai paminint 
lietuvį Viktorą Petkų.

Tarp rusų disidentų, daly
vavusių Aarau konferencijoje, 
buvo Boris Weil, šiuo metu gy 
venąs Paryžiuje. Iš dr. A. Ge
ručio pasikalbėjimų su juo pa
aiškėjo, kad jis ilgesnį laiką bu
vęs toje pat priverčiamojo dar
bo stovykloje Sibire, kurioje 
buvo kalinamas Viktoras Pet
kus. B. Weil nepaprastai pa
lankiai atsiliepė apie mūsų 
tautietį, sovietinių persekioji
mų kankinį. Weil pažadėjo 
parašyti apie susitikimus su 
V. Petkum savo atsiminimus. 
Kita, taip pat šiuo metu Pary
žiuje gyvenanti rusų disiden
te, Tatjana Chodorovič pasa
kojo, kad Viktoras Petkus ir 
Tomas Venclova ją ir kitus ru
sų disidentus lankę Maskvoje, 
kai šie ruošėsi steigti lietuvių 
Helsinkio grupę. Ji kartu su 
lietuviais disidentais automo
biliu apvažinėjusi Lietuvą ir, 
tarp kitų, aplankusi okupantų 
internuotuosius lietuvių vys
kupus. (ag)
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Diplomatijos paraštėje (91) Vaclovas Sidzikauskas MEKSIKOS KORTA...

VLIKo krizės likvidacija
Man pavyko St. Kairi per

kalbėti palikti Vykdomosios 
Tarybos nario pareigose bent 
iki VLIKo pirmininko ir ma
no sugrįžimo iš Amerikos. Ta
čiau ilgokai užsitęsęs mūsų ne
buvimas Vokietijoje turėjo sa
vo pasėkų. Sugrįžę i VLIKo 
to laiko būstinę radome padėtį 
nepagerėjusią, o greičiau pa
blogėjusią. Radome susidariu
si vadinamą ‘aktyvistų’ (‘mla- 
daturkais’ kitų vadintą) bloką 
pasišovusi ‘pajauninti’ VLIKą 
suliedinti i vieną abi institucL 
jas - VLIKą ir Vykdomąją Ta- 
ryba, neįsileisti i VLIKą Ma- 
žosios Lietuvos atstovo ir pan. 
Tam blokui priešinosi vadina
mas ‘pozityvistų’ blokas, kuri 
sudarė social-demokratai, Ūki 
ninku partija, krikščionys de
mokratai ir Ūkininkų sąjunga. 
‘Aktyvistai’ turėjo VLIKe dau 
gumą, jiems vadovavo fronti
ninkų ir liaudininkų ašis, tau
tininkų aktyviai remiama. 
1949 m. rugpiūčio 2 d. ‘pozi
tyvistai įteikė VLIKui tokį pa
reiškimą:

‘Žemiau pasirašiusių VLI
Ke dalyvaujančių keturių par 
tijų atstovai, turėdami galvoje 
kad,
1. VLIKe dalyvaujančiųjų li
kusių šešių partijų ir sąjūdžio 
atstovų - Valstiečių Liaudinin
kų Sąjungos, Lietuvių Tauti
nio Sąjūdžio, Darbo Federaci
jos, Lietuvių Fronto Sąjūdžio, 
Vienybės ir Laisvės Kovotojų 
Sąjūdžių - įneštų nauju VLI- 
Ko ir vykdomosios Tarybos 
nuostatų projektu sutapatina
mas VLIKas ir Vykdomoji Ta 
ryba (VLIKo ir Vykdomosios 
Tarybos pirmininkas yra tas 
pats asmuo ir Vykdomosios Ta 
rybos nariai komplektuojami 
iš VLIKo narių tarpo.) VLI- 
Koir Vykdomosios Tarybos su 
tapatinimas yra priešingas pa
grindiniams principams, ku
riais veikia VLIKas ir Vykdo

WE ARE EXPANDING
JOURNEYMEN
IMMlBUn OrnKTUNITIlS

Jounieyman's card or 8 years practical ezperience wtth Uiters to verify.

BORING MILL OPERATORS 
TOOLMAKERS 

SCRAPER HANDS 
DETAILINSPECTORS 

GRINDER HANDS 
LATHE HANDS

These positions offer excellent starting ratas, complete employee benefits, 58 
hours per weelc, 40 cent night shift premium and excellent working conditiont.

BENEFITS PROVIDED
GROUP LIFEINSURANCE DEPENDENT VISION CARE PLAN 
ACCIDENTAL DEATH INSURANCE 16 PAID HOLIDAYS 
SICKNESS AND ACCIDENT INSURANCE DENTAL PLAN 
PRESCRIPTION DRUG PLAN LIBERAL VACATION PLAN 

HOSPITAL, SURGICAL AND MEDICAL COVERAGE

IF INTERESTED, PLEASE CONTACT
MR. M. J. CERCONE

BENDIX MACHINE TOOL CORP. 
23655 HOOVER ROAD 
WARREN, MICHIGAN 48089 
755-6000

An Equal Opportunity Employer M/F

moji Taryba -1944 m. vasario 
16 d. deklaracija ir Berno Kon 
ferencijos nutarimai.
2. Kaip matyti iš šešių grupių 
atstovų laikysenos VLIKe, jos 
ir toliau nusistačiusios forsuoti 
savo siūlomą projektą, atmes
damos š.m. liepos 29 d. posė
dyje keturių grupių pasiūly
mą perduoti laisvinimo orga
nizacijos pertvarkymo klausi
mą VLIKą sudarančių grupių 
pasitarimui, kaip tatai nusta
to Vykdomosios Tarybos Sta
tutas, paremtas VLIKo 1944 
metų vasario 16 d. deklaracija 
ir Berno Konferencijos nutari
mu.
3. Šešių grupių atstovai ir to 
liau insistuodami jų patiektąjį 
naują VLIKo Statuto projek
tą svarstyti ir jo priėmimu le
galizuoti mūsų pagrindinius 
nuostatus paneigiančią padėti 
tuo vykdo perversmą Lietu
vos laisvinimo vadovavime, 
pakerta galimumą vieningai, 
sutartinai laisvinimo akciją 
vykdyti ir šiuo ypatingai svar
biu momentu stato pavojun to 
limesnes mūsų pastangas Lie
tuvos reikalą suvienytom jė
gomis ginti, laiko tolimesni su 
šešių partijų ir sąjūdžių atsto
vais bendradarbiavimą nebe
galimą, kol jie lojaliai nenusi- 
statys mūsų 29.7.49 pareiški
me nurodytų konstitutyviniu 
aktų atžvilgiu.’

Krizė baigėsi kompromisu, 
kurio pasėkoje Vykdomoji Ta
ryba 1949 m. rugpiūčio pra
džioje atsistatydino, M. Kru
pavičius buvo išrinktas VLI- 
Ko ir Vykdomosios Tarybos 
pirmininku, Steponas Kairys 
paliko VLIKe, aš buvau išrink 
tas VLIKo Užsienių Reikalų 
Komisijos pirmininku. Toji 
krizė ir jos peripetijos betgi su
tvirtino mano įsitikinimą, kad 
esamose grupinio susiaurėjimo 
sąlygose Amerikoj aš būsiu Lie

tuvos reikalui naudingesnis, 
nei palikdamas Vokietijoje.♦ ♦ ♦

Pokariniais laikais labai 
veikliai reiškėsi Europos Sąjū
dis (European Movement), ku 
riame nemažą vaidmenį vaidi
no Vidurio ir Rytų Europos 
vadinamų satelitinių valsty
bių egzilai. Sąjūdis susikūrė
1948 m. spalio 25 d. Buvo tai 
bandymas sukonkretinti ir įgy 
vendinti Europos apjungimo 
idėją, kurią dar laikotarpyje 
tarp dviejų pasaulinių karų 
propagavo grafas Coudenho- 
ve-Kallergi ir leido žurnalą 
‘Pan-Europa’. 1929 m. Žene
voje Europos apsijungimo idė
ją kėlė Briand’as, taip pat ir 
Eduardas Heriot, 1939 m. iš
leidęs knygą ‘Jungtinės Euro
pos Valstybės’. Europinio Są
jūdžio garbės pirmininkais bu 
vo tokios europinės asmenybės 
kaip Sir Winston Churchill, 
Robert Schuman, Alcide de 
Gasperi, Paul Henri Spaak. 
To Sąjūdžio poveikyje susikū
rė ir tebeveikia Europos Tary
ba Strasburge su Ministerių 
Komitetu, kuris turi egzekuty 
vines funkcijas, patariamuoju 
parlamentu (Assamblee Con- 
sultative) ir Sekretarijatu.
1949 m. prie Europinio Sąjū
džio buvo sudaryta Vidurio ir 
Rytų Europos Komisija, ku
rios pirmasis pirmininkas bu
vo Harold Macmillan, vėliau 
Anglijos Ministeris Pirminin
kas.

1949 m. gruodžio 8 d. Eu
ropinis Sąjūdis sušaukė Euro
pos Kultūros Konferenciją (La 
Conference Europeenne de la 
Culture), kuriai primininka- 
vo buvęs Ispanijos Ambasado
rius Londone, Salvador de 
Madariaga. Lietuva tuomet 
dar nebuvo į Europini Sąjūdį 
priimta. Kultūros Konferen
cijos proga sudarėme Europi
nio Sąjūdžio Lietuvos Tautinę 
Tarybą, su manimi pirminin
ku ir prof. Juozu Brazaičiu vi
cepirmininku. Iš Tuebingeno 
mudu automobiliu nuvykome 
i Lozaną, konferencijos pirmi
ninkui Madariagai įteikėme 
mūsų prancūzų kalba surašy
tą ir pasirašytą memorandu
mą, kuris be įžangos turėjo to
kius poskyrius:

Europos kultūra defenzy- 
voje,
Europinės kultūros naiki
nimo etapai, ir
Sąlygos Europos kultūrai 
laimėti.

Mūsų rašto pabaigoje reiškė- 
me viltį, kad Lietuva bus pri
imta į Sąjūdį.

Lozanoje užmezgėva santy
kius su Salvador de Madaria
ga, kurį pažinojau iš Ženevos 
laikų, kai jis dirbo Tautų Są-

1.

2.

3.

Į MACHINE SHOP FOREMAN ;
M Experienced person for Bross Plumbing Manufacturing plant. Mušt B 
g possess knowledge of Goss and De leuw 21 spindle machine, Warner B 
g & Swasey hand Turret Lathe. New Britain Hand Chuckers, New | 
g| Britain Gridley chuckers and drill press. Good starting salary and 

extensive fringe package. Phone for appointment. £

■ 883-0220, Mr. Cataldo ■
S CENTRAL BRASS MFG. CO. 8

2950 East 55th St.
Cleveland, Ohio 44127 B

on eguol opportunity employer B'
BBBBBBSBBB88B8BaB8BBBBfll

\Ba

(Atkelta iš 1 psl.)
Entuziazmui praėjus liksi

me su tom pačiom bėdom. 
Meksikos atveju daugiau reikš 
mės turės jos santykių su JAV 
raida. Iš pirmo žvilgsnio prob
lema atrodo lengvai sprendžia
ma. Maksika turi naftos, JAV 
jos reikalinga. Bet ir Iranas tu
rėjo naftos, darė greitą pažan
gą, bet kas šiandien iš jo liko? 
Iš principo JAV turėtų daryti 
viską, kad Meksika turėtų in
tereso būti draugiška JAV- 
bėms ir turėtų stabilų režimą. 
Tačiau tai nėra lengva. Taip, 
pavyzdžiui, pereitais metais 
Meksikos valstybinė naftos 
kompanija PEMX susitarė 6 
JAV bendrovėmis, kurios turi 
vamzdžių tinklu aprūpinti vi
są kraštą natūraliom dujom, 
pirkti jas iš Meksikos (dujos 
yra šalutinis naftos šaltinių 
produktas, kuri, negalint ki
taip sunaudoti, reikia vietoje 
sudeginti). Energijos Sekreto
rius James Schlessinger tą susi
tarimą vetavo, nes Meksika 
buvo išsiderėjusi didesnę kai
ną, negu JAV moka Kanadai. 
(Meksika būtų gavusi $2.60 už 
1,000 kubinių pėdų, kada Ka
da gauna $2.16 už tokį pat kie 
kį.) Be to, dabar tų dujų JAV 
užtenka, o ateityje jų dar gali
ma bus gauti iš Aliaskos, ta
čiau tam reikės pravesti 4,800 
mylių vamzdžių liniją, kas kai 
ną pakels iki $5 už 1,000 kūb. 
pėdų. Tokiu būdu šiuo metu 
Meksika savo dujas degina be 
naudos. Gal čia galimas koks 
kompromisas, JAV pagalba 
kaip nors sunaudoti tas dujas. 
Tai paaiškės po Carterio vizi
to Meksikoje ši mėnesi. Be to, 
Meksika turi ir žmonių pertek 
lių, kurį norėtų pasiųsti JAV- 
bėms. JAV kongresas tą klau
simą nutarė dar du metus pa
studijuoti. Jei emigrantai čia 
nerastų darbo, jie grįžtų atgal. 
Be to, milijonai meksikiečių 
jau yra čia nelegaliai atvykę. 
JAV Imigracijos ir Natūraliza
cijos Tarnyba negali su jais su- 
sitvarkyti, lygiai kaip ir su ki
tais nelegaliais atvykėliais. 
Juk kaip norėta sudrausti per
sų studentus nuo nuostolingų 

jungos Sekretarijate, Didžio
sios Britanijos atstovu Duncan 
Sandys, Churchillo žentu ir 
daugeliu kitų, kurie mums 
praskynė kelią į Europini Są
jūdi. Kultūros Konferencija 
deklaravo, kad šimto milijonų 
europiečių pavergimas neleis
tinas nei politiniu, nei mora
liniu, nei ūkiniu požiūriais. Ji 
taip pat nutarė įsteigti Vidu
rio ir Rytų Europos Jaunimo ir 
Egzilųkultūrinės veiklos komi
tetus, Tyrimų ir Informacijos 
Institutą, Europos Tremtinių 
Fondą ir kt. Deja, beveik visi 
tie gražūs nutarimai paliko tik 
pia desideria.

demonstracijų, paaiškėjo, kad 
niekas nežino kiek jų čia yra, 
kiek atvažiavo ir kiek nelega
liai pasiliko jų vizoms pasibai
gus. Tokioje situacijoje pasie
nio sargybos sumanymas vie
noje vietoje pastatyti kelių my 
lių tvorą, skiriančią Meksiką 
nuo JAV, susilaukė tik piktų 
komentarų iš abiejų pusių. Iš 
tikro nėra prasmės aptverti tik 
kelias mylias, jei jas gali apeiti 
Reikia taip pat atsiminti, kad 
Meksikoje netrūksta radikalų, 
kurie nenori naftos parduoti 
JAV-bėms už bet kokią kainą. 
Žodžiu, emocijos iš abiejų pu
sių yra įsisiūbavusios, tačiau 
po to, kai finikiečiai išrado pi
nigus, daug problemų pasida
rė lengviau išsprendžiamos.

MANAGEMENT 
OPPORTUNITY

An opening exists in our management 
training program, for a highly moti- 
vated, innovative and results oriented 
individual. We will train a successful 
candidate in all phases of the contract 
office cleaning business, from floor 
polishing and general cleaning techni- 
ques through operations management 
and sales. Upon completion, this in
dividual vvill become a member of our 
management team of the first line su- 
pervisory level. This position provides 
an opportunity for advancement 
based upon ability, a competitive 
salary and complete company ben
efits. lf your are interested, 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 awav 
from heavy traffic. Opportunity for 
advancement.

DOWDING TOOL PRODUCTS 
8950 NARROW LAKE RD. 

SPRINGPORT, MICH. 49284 
517-543-0980

(1-7)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

Rural 42 bed Acute care Osteopathic 
Hospital. 

FOR 3-11 & 11-7 SHIFT.
Completitive salaries, shift differen- 
tiąl, xharge pay and moving allow- 
anče.: LiberaI personnel policies & 
fringe benefits. Apply call or write to: 
VERA ŠHY..R. N,' asst. Director of

Nursing
SHERIDAN COMMUNITY 

HOSPITAL 
301 NORTH MAIN ST. 

SHERIDAN. MICH. 48884 
517-291-3261

(49-1!)

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. (4-9)

MACHINISTS
EXP. W1TH DIES PREFERRED BŪT 
NOT ESSENT1AL. OPPORTUNITY 
WITH GROWING CO. ALL BEN
EFITS 1NCLUD1NG PROFIT SHAR- 
ING. APPLY ENGLERT METALS, 
BROAD & RECTOR ST., PERTH AM- 
BOY, N. J. 08861. (4-10)

WANTED JOURNEYMEN
DIE REPAIRMEN

Able to sėt up work from blue prints 
& close tolerance. Also ALL' AROUND

GENERAL MAINTENANCE MAN 
with experience in stamping plant. . 
Overtime pay ant! benefits for rigtit. 
person. Apply MIDWAY PBQJįįjG;'$^ 
CORP., 523 Detroit Avė., Monroe, Mi.. 
313-241-7242.

An Equal Opportunity Employer 
(46-8)

REFRIGERATION 
ENGINEERS

First class Refrigeration, City of 
Detroit and Iow 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 equal opportunity employer m /f

(1-7)
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LIETUVIŲ KALENDORINĖS

ŠVENTĖS Emilija Čekienė^

Mes didžiuojamės lietu
vių tautos senove, didinga 
ir galinga jos praeitimi, 
garsiais kunigaikščiais, kar
žygiais, bet retai prisime
nam tuos, kurie tų gilią tau
tos senovę, didybę, galybę, 
kultūrą užregistruoja ir 
spausdintu žodžiu palieka 
ainių ainiams. Tokių asme
nų dėka mes turime progų 
pažinti savo tautines gelmes 
įvairiais gyvenimo laikotar
piais, tautos atsiekimus ne 
vien moksle, kultūroj, bet ir 
liaudies kūryboj, randame 
progų pažinti tautinę kūry
bą, tradicijas ir jose atpa
žinti patys save.

Praėjusių švenčių proga 
mūsų spaudoje ir per lie
tuviškas radijo valandėles 
buvo prisiminta įvairūs lie
tuvių gilios senovės papro
čiai, tradicijos tų švenčių 
belaukiant. Gyvendami sve
tur, tarp įvairių tautybių 
mes ir tuo labiau jaunoji 
karta, be abejo, savo tauti
nes tradicijas ir papročius 
esame pamiršę, todėl pa
skaitę spaudoje, kad kūčių 
stalo pagrinde glūdi papras
tumas, neturtas, nes Kris
tus gimė neturte ir to pri
minimui dedama po staltie
se šienas. Tačiau kiti Įrodi
nėjo, jog tai yra džiaugsmo 
šventė vien jau todėl, kad 
primena Kristaus gimimą ir 
ją nepriklausomoj tėvynėj 
esą švęsdavom džiaugsmin
gai. Tą patvirtina ir kūčių 
vakarienė iš dvylikos patie
kalų, kuo nepasižymi jokia 
kita šeimos šventė.

Ginčą išsprendė gruodžio 
mėn. iš spaudos išėjęs dr. 
Jono Balio Lietuvių Tauto
sakos Lobynas VII knyga 
iš serijos jau pasirodžiusių 
kitų, šiuo metu Lietuvių 
Kalendorinės šventės, čia 
plačiai aprašytos kūčios, jų 
valgiai, papročiai, paminė
ta ir šieno reikšmė, kur 
tarp daugybės tradicijų dėl 
šieno ir taip sakoma: ”Kū

LIETUVIŲ KALENDORINĖS 
ŠVENTĖS

Nauja Dr. Jono Balio paruošta knyga. Išleido 
į Lietuvių Tautosakos Leidykla, Silver Spring, Md., 
į' 1978. xiv -f- 160 -f- X psl. Kainą 6 dol. Tai serijos 
[, Lietuvių Tautosakos Lobynas’’ VII knyga. Galima 
į gauti pas lietuviškų knygų platintojus arba užsisa

kyti tiesiog iš leidyklos: Lithuanian Folklore Pub., 
; 1105 Chiswell Ln., Silver Spring, Md. 20901. Kana

doje galima įsigyti Anapilio knygyne.
j Knygoje duodama tautosakinė medžiaga ir aiš

kinimai apie papročius ir tikėjimus šių švenčių: Kū- 
š čių ir Kalėdų, Užgavėnių, Velykų, Jurginių, Sekmi- 
= minių, Devintinių, Visų šventų ir Vėlinių. Medžiaga 
■ buvo surinkta iš archyvų dar Lietuvoje ir panaudota j 
‘ neprikl. Lietuvos spauda, kuri čia dabar mums ne- fl 
. prieinama. Yra papročių aprašymų iš visų Lietuvos 3 
: vietų. j

čių vakarą neša šieną į vi
dų todėl, kad Kristus ant 
šieno gimė’’ (15-2 psl.). O 
mano gimtinėj Rozalime 
sakoma: ”Tą dieną kūčio- 
mis vadina todėl kad Jėzus 
kūtėje gimė” (3-1 psl.). 
„Pavalgę kūčias palieka vi
sų valgių po truputį ant 
stalo nakčiai, kad Jėzus su 
angelais turėtų ko valgyti” 
(54-5 psl. Debeikiai). „Mer
gaitės deda ant slenksčio po 
vieną sližyką ir įsileidžia 
šunį. Kurios padėtą sližyką 
šuo pirma suės, toji pirma 
ištekės (229-18 psl. Rozali
mo valse.). Kūčių, Kalėdų, 
Naujų Metų papročiai ir 
burtai bei tradicijos jau 
praeity. Toliau daug vietos 
knygoje užima gavėnios, 
verbų, Velykų. Dauguma tų 
tautinių tardicijų, spėlioji
mų skiriami mergaitėms ir 
aplabai vedyboms.

Po aukščiau minėtų šven
čių sekančios ateina užgavė
nes. štai vienas iš labai 
svarbių jaunimo įvykių yra 
toks: ”Per Užgavėnes mer
gaitės paima tris lėkštes, į 
vieną įpyla žemių, į antrą 
įdeda žiedą, o į trečią — rū
tų vainiką. Užriša vienai 
akis ir paveda toliau, reikia 
sugrįžti ir rinktis lėkštę. Jei 
nutvers už lėkštės su žiedu, 
tai po Velykų ištekės, jei už 
lėkštės su vainiku, tai liks 
senmerge, jei už lėkštės su 
žeme, tai po Velykų mirs. 
(221-62 psl. Šilalė).

„Pelenui dieną važiuoja 
bažnyčion „dantų plaust”. 
Iš bažnyčios atveža pelenų, 
silkių ir degtinės tiems, ką 
liko namie. Kai degtinės iš
geria, jau skaitos „dantys 
išplauti’’ (Tverečius, 322-69 
psl.). Sakoma, ką rasi Pele- 
nijoj už dantų, tą galima 
valgyti.. Vienas žmogus Už
gavėnių vakare guldamas 
tyčia įsikandęs lašinių šmo
tą, bet užmigęs užspringo ir 
Peleni jos rytą radę jį negy
vą. (318-69 psl. Šiaulėnai).

In

Kaip Kalėdų šventėse di
džiausią rolę turi, daugiau
sia džiaugsmo jaunimui tei
kia Kalėdų senelis, taip Ve
lykų proga linksniuojama 
Velykų bobutė, kuri nešioja 
vaikams margučius ir apie 
tai yra vėl daugybė sukurtu 
tradicijų. „Kiaušinius dažo 
todėl, kad Pono Dievo kū
nas buvo sudaužytas, žaliai 
mėlynai margas, tai ir kiau
šiniai buvo marginami”. 
(251-91 psl. Tauragė).

Vaikai eidavo per Vely
kas kiaušiniauti, gražiais 
žodžiais kreipdamasi, pav. 
vienas iš daugelio: „Aš ma
žas vaikelis, kaip pupų pė
delis. Velykų rytą lelija pra
žydo, ne dėl manęs vieno, 
ale ir dėl viso svieto. Anoj 
pusėj upės gandras betupįs, 
sparnu berašąs, kiaušinių 
beprašąs. Gaspadine, negai
lėk, į karzinką man įdėk.” 
(284-93 psl., Girkalnis).

Daug dėmesio lietuviai 
skirdavo šv. Jurgio dienai, 
kuris yra laikomas arklių 
globėju patronu, jo žinioje 
esą ir vilkai. „Kad rūtos 
gražiai augtų ir būtų gar
biniuotos, reikia jas pasėti 
šv. Jurgio rytą ir užakėti su 
katės (katino) koja (42-110 
psl., Kurkliai, Marijampolė, 
Naumiestis, Alytus ir t.t.). 
„Kad gyvuliai sektųsi, duo
da kunigui kiaušinių, svies
to, sūrių, — kad jis atlaiky
tų prie šv. Jurgio altoriaus

- - - - - - - - - - - - - - - j
CHICAGOS UNIVERSITETUI REIKALINGAS j 

LIETUVIŲ KALBOS PROFESORIUS :
Nuo šių metų rugsėjo mėn. 

pradžios, Illinois universitetui 
Chicago Circle reikia profeso
riaus lietuvių kalbai ir litera
tūrai dėstyti. Kandidatai turi 
turėti Ph. D. iš kurios nors mo 
dernios kalbos arba lingvisti
kos ir būti pasiruošę dėstyti lie 
tuvių k. ir literatūrą. Prašo
ma rašyti, pridedant curricu- 
lum vitae (resume), šiuo adre
su: prof. dr. Elmer B. Hadley 
Dean of the College of Libe- 
ral Arts and Sciences, Univer- 
sity of Illinois at Chicago Circ 
le, P.O. Box 4348, Chicago, 
III. 60680. Parašius, prašoma 
tai pranešti lituanistinėms stu 
dijoms universitetuose remti 
komiteto sekretoriui Jonui Ka
valiūnui, P.O. Box 438, Bever- 
ly Shores, Ind. 46301.

Lituanistikos kursai buvo 
minėtame universitete įvesti 
1972 m. balandžio 20 d., JAV 
LB Švietimo Tarybos iniciaty
va ir Lietuvių Fondo pagalba. 
Tai buvo daroma matant, kad 
čia yra sąlygos lituanistikai il
giau išsilaikyti, negu bet kuria 
me kitame universitete už Lie 
tuvos ribų; Chicagoje ir apy
linkėse yra didžiausias lietu
vių telkinys išeivijoje, o Illi- 
nois universiteto Chicago Circ 
le lietuvių studentų skaičius 

mišias. Taip pat (jį mel
džia), kad šeimyna neišbėg
tų, sako, kad šv. Jurgis ga
nytų. (75-112 psl., Padubv- 
sis).

Po Jurginių knygoje ran
dame Sekmines, Devintines, 
Visų šventų šventę ir Vėli
nes. Tai tautosakinė me
džiaga. čia randame papro
čių ir tikėjimų aprašymus, 
iš visų Lietuvos vietų, senų 
ir naujesnių laikų. Yra ir 
iliustracijų, rodančių būdin
gus kaimo pastatus ir mūsų 
tautotyrininkų veiklą. Vie
nas iš tokių yra ir minimos 
knygos autorius dr. Jonas 
Balys etnologas ir folkloris
tas, vienas iš pačių iškiliųjų 
mokslininkų tautosakos sri
tyje, parašęs daug įvairių 
knygų ir trumpesnių leidi
nių bei straipsnių tautosa
kos klausimais, čia prisi
mintini šie septyni leidiniai 
iš Lietuvių Tautosakos Lo
bynas serijos, būtent:

1. Dvasios ir žmonės. 
Liaudies sakmės.

2. Liaudies magija ir me
dicina.

3. Suvalkiečių vestuvės.
4. Lithuanian Narrative 

Folksongs,
5. Lietuvių Dainos Ame

rikoje..
6. Lietuvių dainos Ame- j

riko j e. Antrasis rinki- 1 
nvs, I

7. Lietuvių kalendorinės |
šventės, tautosakinė | 
medžiaga ir aiškini- j 
mat, Į

Kaina 6 dol. Adresas: Li- j 
thuanian Folklore Pub., j 
1105 Chiswell Lane, Silver j 
Spring, Md. 20901.

(per 300) yra didžiausias iš vi
sų užsienio unversitetų. Stu
dentų skaičių čia didina ir ta 
aplinkybė, kad čia eiti aukš
tuosius mokslus kainuoja ma
žiau, negu kituose universite
tuose: nereikia mokėti už 
bendrabutį, nes studentai gy
vena čia pat mieste pas tėvus, 
o valstybiniame Illinois Un-te 
Chicago Circle mokestis už 
mokslą yra žymiai mažesnis, 
negu kituose privačiuose uni
versitetuose, veikiančiuose to
je pačioje Chicagoje.

Švietimo Tarybai pasiūlius, 
lietuvių kalbos ir literatūros 
profesore buvo pakviesta dr. 
Janina Reklaitienė, kuri nuo 
1972 metų rudens ligi šiolei 
sėkmingai dėstė. Jai šią vasa
rą išvykstant į Europą, reikia 
kito profesoriaus darbui tęsti.

Universitetas lituanistikos 
kursų įvedimą sutiko labai pa 
lankiai. Jie tada buvo priskir
ti prie slavų departamento. Jo 
vedėjas prof. dr. N. Moravce- 
vich tuo metu, pašnekesy su 
Draugo redaktorium kun. dr. 
J. Prunskiu, taip kalbėjo: ‘Aš 
esu serbas. Mano ryšiai su Bal 
tijos valstybėmis maži. Ta
čiau, ateidamas iš mažo kraš
to, aš esu simpatkas toms kul
tūroms, kurias užplūsta jų kai

NAUJOS KNYGOS

• Kazimieras Barėnas. 
KILOGRAMAS CUKRAUS. 
Novelės. 270 psl. Kietais 
viršeliais. Aplankas ir titu
linis puslapis Vlado žiliaus. 
Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė Chicagoje. Išleido Al
gimanto Mackaus knygų 
leidimo fondas. Knyga gau
nama šiuo adresu: Gintau
tas Vėžys, 6349 So. Arte- 
sian Avė., Chicago, II. 60629 
ir pas knygų platintojus .

• Jokūbas Kregždė. 
LIETUVOS REFORMATŲ 
RAŠTIJA. Istorinė apžval
ga. Devenių Kultūrinio Fon
do leidinys. 272 psl. Įvadas 
V. Karoso., Viršelis Herma
no Pavilonio. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė Chica
goje.

• V. Stanley Vardys. 
THE CATHOLIC CHURCH 
DISSENT AND NATIONA- 
LITY IN SOVIET LITHU- 
ANIA. 338 psl. Kaina kie
tais viršeliais 18 dol. Išleido 
East European Quarterly, 
Boulder. Columbia Univer- 
sity Press, 562 W. 113 St., 
New York, N. Y. 10025.

• Stepas Jąkubickas — 
KAS YRA LIETUVOS AT
GIMIMO SĄJŪDIS. Išleido 
Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio Kanados Vietininkija. 
Delhi, Ontario — 1978 m. 
Techninė priežiūra — Kęs
tutis Dirkis. Viršelį paruo
šė kun. Jonas Staškus. 
Iliustruota nuotraukomis ir 
vinjetėmis. Spaudė M. Mor
kūno spaustuvė Chicagoje. 
152 psl. Kaina 5 dol.

• Vilius Bražėnas. SĄ
MOKSLAS PRIEš^žMONI- 
JĄ. Antroji laida. 110 psl. 
Kaina $2.50. Išleido „Lais
vosios Lietuvos” leidykla: 
2618 W. 71 St., Chicago, III. 
60629.

mynai. Aš branginu lietuvius 
ir net neretai juos suminiu, 
kai svarstomi kitų kalbų kur
sai mūsų universitete. Mūsų 
universiteto slavų departa
mentas nori ištaisyti tai, ką sla 
vai lietuviams yra padarę. Be 
kitų kalykų, mes rungtyniavo
me su kitais gauti savo un-tui 
a.a. prof. A. Salio biblioteką 
ir un-to patikėtiniai jau nuta
rė tą biblioteką atpirkti. Jau 
pasirašyta sutartis ir gegužės 
mėnesį tą biblioteką gausime, 
o ji turtinga lituanistiniais da
lykais. Jei mes neturėsime 
stiprios lituanistinės progra
mos, kuriame gi kitame un-te 
ji galėtų klestėti? Tokią prog
ramą labiausiai pritinka turė
ti Chicagoje, kur yra daugiau 

(Nukelta į 6 psl.)
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CHICAGOS 
UNIVERSITETUI 
REIKALINGAS...

(Atkelta iš 5 psl.) 
šia lietuvių. Apskritai mes no
rime, kad Illinois un-tas išvys
tytų etnines studijas. Mane 
vis žavi lietuvių solidarumas 
šiame reikale ... Mes norime, 
kad lietuavių kalbos studijos 
mūsų un-te išliktų’. (Draugas, 
1973.IV.28).

Atpirkęs prof. A. Salio 2000 
tomų biblioteką, universitetas 
vėliau įsigijo visąLietuvių en
ciklopediją ir kitus lituanisti
kos veikalus, kuriuos pasiūlo 
prof. dr. J. Reklaitienė.

Palankūs lituanistikos kursų 
įvedimui buvo ir dekanai, tiek 
tuometinis prof. D. Dean, 
tiek dabartinis prof. E.B. Had 
ley. Pirmasis padėjo lituanis
tiką įvesti, o dabartinis deka
nas stengiasi padėti lituanisti
kos studijoms Illinois un-to 
Chicago Circle išsilaikyti.

Bet kiti mums padės tik ta
da, kai patys savo reikalu rū
pinsimės. Ir minėtas dekanas 
prof. D. Dean, Draugo redak
toriaus kun. dr. J. Prunskiopa 
klaustas, kokiu būdu ryžosi 
įvesti lietuvių kalbos kursą į sa 
vo universitetą, atsakė: ‘Mus 
užinteresavo lietuvių visuome 
nės atstaovai. Tiesiog užaliar- 
mavo. Jie buvo judintojai’. 
(Draugas, 1972.IV.29). Tai
gi, ir lietuvių kalbos univer
sitetuose įvedimas, ir jos išsi
laikymas, priklauso pirmiau
sia nuo mūsų pačių. Todėl 
1978 m. gruodžio 3 d. Chica
goje buvo sudarytas komitetas 
lituanistinėms studijoms uni
versitetuose remti. Jis veikia 
prie JAV LB Švietimo Tary
bos. Į komitetą įėjo Švietimo 
Tarybos atstovas kun. Juozas 
Vaišnys, S.J., prof. dr. Janina 
Reklaitienė, prof. dr. Regina 
Kulienė, Irena Balaišienė, 
grad. stud. Vida Musonytė, 
stud. Lionė Bradūnaitė ir litu
anistikos kursų Illinois Un-to 
Chicago Circle iniciatoriai- 
steigėjai - Leonas Raslavičius 
ir Jonas Kavaliūnas. Komite
to pirmininku sutiko būti L. 
Raslavičius (840 Wellington, 
Apt. 319, Eik Grove Village, 
III. 60007), iždininke - I. Ba
laišienė, sekretorium - J. Ka
valiūnas ir kiti nariai. Komi
tetas palaiko ryšius su Chica
gos un-tais kur dėstoma lietu
vių kalba, ypačiai su Illinois 
un-to Chicago Circle, su stu
dentais ir lietuvių institucijo
mis. Lietuvių Fondas, padė
jęs įvesti lietuvių k. studijas 
Illinois un-to Chicago Circle, 
yra pasiryžęs remti reikalą ir 
toliau.

Prof. dr. J. Reklaitienei šią 
vasarą išvykstant, dekanas 
prof. E.B. Hadley prašė lit. 
studijoms un-tuose remti komi
tetą paskelbti lietuvių spaudo
je, kad nuo 1979 m. rudens 
ketvirčios pradžios, Illinois 
universitetui Chicago Circle 
reikia lietuvių kalbos ir litera
tūros profesoriaus. Universite
tas savo keliu reikalą taip pat 
paskelbs dviejuose profesiniuo 
se žurnaluose.

Lituanistikai bet kuriame 
universitete išsilaikyti, pir
miausia reikia, kad būtų kas 
dėsto ir kas studijuoja. Šiuo 
metu yra iškilęs kvalifikuoto 
dėstytojo reikalas. Universite
tas planuoja iš anksto, todėl 
svarbu, kad asmenys galį tą

Prie Baltijos jūros renkant audros nuzulintus akmenukus, kurie vienas už kitą gražesni, 
spalvingesni...

Gintaras Šventoje Žemėje
Shalom Yossman

Smėlys čia toks pat kaip Pa
langoje. Ir mano bičiuliai su 
kuriais sėdžiu pajūryje yra tie 
patys. Ir ta kalba kuria kalba
me yra ta pati, lietuviška. Vie
nintelis skirtumas yra jūra. 
Čia yra Viduržemio, ne Balti
jos. Be to, žmonės aplinkui 
mus kalba hebraiškai, ne lie
tuviškai. Kitaip gi ... kiek 
daug, tačiau, man slypi už 
viso to: Trakų ir Ignalinos eže
rai ir pušynai; Kauno ir Vil
niaus grožis; juokai jų garsio
siose ‘Neringos’ ir Tulpės’ ka
vinėse. Ir virš viso to, slaptas 
skaitymas Amerikos lietuvių 
laikraščių ir jautimas KGB 
agentų plieninio žvilgsnio ant 
nugaros tau jį beskaitant.

Tai buvo mūsų ankstyviau- 
sioji jaunystė Lietuvoje. Net 
ir dabar, esant Izraelyje, pa
silieki lietuviu visvien, nes ten 
yra tavo šaknys. Ir yra sunku 
persodinti jas į naują vietą, 
nors tą vietą tu skaitai sava. 
Bet tu nesi vienas. Vos porai 
valandų praslinkus, kai sakei 
‘Iki pasimatymo’ draugams 
Vilniaus aerodrome, tu gali 
būti pasveikintas su ‘Labas’ 
Ben-Gurion aerodrome Izrae
lyje.

Tai yra todėl, kad gana 
daug lietuvių žydų dirba Imi
gracijos Ministerijoje. Ir vė
liau susitinki daugiau savo 
senojo krašto pažįstamų skir
tinguose Kauno, Panevėžio, 
Vilniaus ir kituose Lietuvių ko 
mitetuose, kurie siūlo pagelbą 
mums, naujakuriams. Pagel- 
ba yra finansinė ar socialinė, 
bet labiausiai pajunti morali
nę. Ir taip pradedi sodinti 
savo baltiškąsias šaknis Paža
dėtoje Žemėje.

Lietuvių komitetai dažnai 
padeda surasti butą netoliese 
kitų lietuviškų šeimų. Jau rasi 
ten ištisus kvartalus kiekviena
me didžiųjų Izraelio miestų, 
kur žmonės lietuviškai kalba 

vietą užimti artimiausiu laiku 
kreiptųsi į dekaną prof. E.B. 
Hadley.

J. Kavaliūnas 

viens su kitu, su krautuvinin
ku, su laiškanešiu. Būti iš Lie 
tuvos reiškia daug Izraelyje. 
‘The Litvaks’ (populiarus var
das lietuviams Izraelyje) yra 
plačiai gerbiami. Gali rasti Iz 
raelio kariuomenės pulkinin
ką, kuris kalba lietuviškai su 
savo žmona, bet kariams įsa
kymą duoda hebraiškai. Gali 
būti lengviau tau kalbėti lie
tuviškai su advokatu, kurių 
daugelis yra iš Lietuvos. Net
gi pati teisė kalba lietuviškai, 
nes Izraelio Generalinis Advo
katas yra Aron Barak, kuris 
būdamas 15 metų atvyko į Iz
raelį iš Kauno. ‘Gaon me Vil
na’ - genijus iš Vilniaus. Tai 
yra didžiausias komplimentas 
kurį gali užgirsti Izraelyje, 
nes kadaise Vilnius buvo pa
saulinis žydų kultūrinis cent
ras.

Bet Izraelyje, žydų valsty
bėje, dažnai gali pajusti ir 
bendrą lietuviškosios kultūros 
įtaką. Knygų parduotuvėse 
gali rasti Maironio ar Donelai
čio poezijos rinkinius. Dauge
lyje lietuvių klubų Tel-Aviv, 
Bat Yam ar Haifa matysi Ciur 
lionio ar Krasausko kūrybą. 
‘Kol Israel’ - Izraelio radio - 
daugelis reporterių cituoja lie
tuvių rašytojų kūrybos ištrau
kas, nes - juokais - Izraelio Ra
dio dažnai yra vadinama ‘lie
tuviška mafia’. Esą, kaip sa
ko jie, nereikalinga būti geni
jum kad dirbtumei radio sto
tyje, užtenka kad esi iš Vil
niaus.

Ir vieną kartą metuose radi, 
jas praneša apie masinį lietu
vių Zydijos sąskrydį, kuris 
įvyksta Ber Yakov kiekvieną 
rugsėjo mėnesį. Sąskrydis yra 
visada svarbus, nes jame pa
grindiniu kalbėtoju yra Izrae
lio ministeris Pirmininkas. Pra 
eityje, buvęs Ministeris Pir- 
minikas Rabin yra net pava
dinęs lietuvius žydus Izraelio 
elitu. Ir kaip politikierius, vi
sada paliesdavo politiką. Gi 
pasaulinė spauda, cituodama 
Rabin, pabrėždavo jog tai bu
vo pasakyta lietuvių žydų sąs
krydyje.

Na, o šalia visų kalbų suva
žiavimas Ber Yakov yra visa
da ilgai laukta proga susitikti 
pažįstamiems. Ir taip gali su
sitikti tuos, kurių mažiausiai 
tikėjaisi, nes tas asmuo, tavo 
senas draugas, ką tik atvyko iš 
Lietuvos. Ir ten, Ber Yakov, 
tu vėl ragausi tikrus lietuviš
kus cepelinus, specialiai šiai 
progai iškeptą tikrą lietuvišką 
duoną. Ir net lietuviškas 
šnapsas ‘Neringa’ ar ‘Kristali
nė’, kažkuriuo būdu atrado ke 
lią iš Kauno į Ber Yakov.

Ir vėlai vakare tu girdėsi lie 
tuviškas dainas ir sėdėdamas 
prie laužo, bekepant bulves, 
tu prisiminsi savo jaunystę Lie 
tuvoje. Ir dažnai tu matysi 
riedant ašarą draugo veidu, 
ašarą kristaliniai tyra. Kaip 
Lietuvos gintaras. Ir naktis - 
kada karas nurimsta - yra taip 
pat rami Izraelyje, kaip tai bū 
davo Lietuvoje.

TALLIN

OTONIK

LATVIA

STOP THE RUSSIFICATION OF
THE BALTIC COUNTRIES
The Bahic countnes are fiooded by Russians. coming from 
north, east end south,

At the end of World War II, 85 percent of Latvia's inhabitants 
were t.atvians, today their share has dropped to 55 percent? 

»tf> Riga. there ere r»ow more Russians thac Latvians.

KAUNAS 1
. Q

JAV LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS ŽODIS 

VASARIO 16-SIOS PROGA
Vasario 16-sios Lietuvos 

Nepriklausomybės paskelbi
mo aktas spindi viltimi, kad 
laisvė į mūsų tėvų žemę 
gris. Paskelbtąją Nepri
klausomybę anais metais te
ko ginti krauju, tačiau kova 
dėl laisvės nebaigta ir šian
dien. Visų žuvusiųjų ir te- 
bekovojančių už tautos tei
sę gyventi laisvėje prisimi
nimas mumyse žadina ryžtą 
dirbti Lietuvai ir lietuvybei, 
pasitikint mūsų tautinės 
bendruomenės sąmoningu
mu.

JAV LB, kurioje gražiai 
reiškiasi ir pati jauniausio
ji išeivijos karta, savo vei
klą atrėmusi i Lietuvių 
Chartą, Vasario 16-sios ap
mąstyme jau gali žvelgti Į 
JAV LB-nės apčiuopiamą 
įnašą, betalkinant Lietuvos 
reikalams. Už tų darbų at
likimą padėka priklauso 
Amerikos lietuviams, rėmu- 
siems JAV LB vadovybės 
pastangas, šitokia parama 
įgalins ir ateityje planuoti 
drąsesnius užmojus, betal
kinant pavergtam lietuviui 
jo išsilaisvinimo siekiuose.

Lietuvių Chartoje nuro
dytieji išeivijos lietuviams 
veiklos bei pastangų uždavi
niai tejungia mus visus di- 

Į džiajam tikslui — pasiekti 
j Lietuvai laisvę.

Jungtinių Amerikos 
Valstybių Lietuvių 

Bendruomenės 
Krašto Valdyba

Tačiau baigiasi naktis, ir su 
ankstyva saule sakai savo 
draugui - ‘Einam’. Yra rytas 
ir vėl, ir tu turi sutikti dieną iš 
naujo. Dieną, kurią tu gyveni 
Izraelyje. Tu esi izraelitas; 
žydas; ir lietuvis.

Laisvai vertė dr. V. Stan
kus iš Lietuvių Dienų, 1978 
metų gruodžio mėn. nume
rio.
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■ Chicagos lietuviai
—■—i— ANTANAS JUODVALKIS
DAINAVA STATO 

EMILIJĄ PLATERYTĘ
Lietuvių meno ansamblis 

DAINAVA pasižymi origi
nalių veikalų pastatymu. 
Pradėjus ansambliui vado
vauti muzikui Aloyzui Jur- 
guČiui buvo pastatvti šie 
nauji veikalai: 1976 m. "Pa
mario pasaka’’, tekstas ra
šytojos Danutės Bindokie- 
nės, 1977 m. "Kūlgrinda" — 
Nijolės Užubalienės ir šiais 
metais statoma "Emilija 
Platerytė", kuriai libretą 
parašė rašytojas Anatolijus 
Kairys. Visi šie veikalai at
remti į lietuvių liaudies tau
tosakinius ar istorinius pa
grindus.

Emilija Platerytė yra is
torinė asmenybė, vadovavu
si 1831 metais lietuvių-len
kų sukilimui ir žuvusi už 
Lietuvos laisvę. Veikale iš
ryškintas lietuvių santykis 
su okupantais rusais, o taip 
pat dabar madingas, bet tuo 
laiku dar labai naujas, mo
terų teisių klausimas.

Rašytojas A. Kairys, ra
šydamas šį veikalą, sąmo
ningai pasirinko 1831 metų 
sukilimo vieną iš epizodų, 
atitinkantį ir šiems lai
kams. Artėja šio sukilimo 
150 metų sukaktis ir jau lai
kas mūsų lietuviškąją vi
suomenę supažindinti su 
ano meto lietuvių pastango
mis išsivaduoti iš rusų oku
pacijos. 1831 metų sukili
mas mūsų istorikų nepa
kankamai išryškintas ir 
įvertintas, nors buvo žymiai 
platesnis ir reikšmingesnis 
už kitus sukilimus.

"Emilija Platerytė" trijų 
veiksmų, 4 paveikslų muzi
kinė drama, atitinkanti ope
rai, nes nėra žodinio teksto. 
Muziką sukūrė ir veikalą di
riguoja pats autorius — 
muzikas Aloyzas Jurgutis, 
režisierė — Živilė Numgau- 
daitė, padėjėja Lilija Nas- 
tonaitė, dailininkas Jurgis 
Daugvila, apšvietimas — 
Česlovas Rukuiža, akompo- 
niatorė — Živilė Modestie- 
nė, chormeisterė — Rasa 
Šoliūnaitė, moterų rūbų 
projektuotoja — Monika 
Kripkauskienė.

Veikėjai: Emilija Plate
rytė (dvaro savininkė) — 
Nerija Linkevičiūtė, Ceza
ris Platelis (Emilijos pus
brolis) — Valentinas Lio- 
rentas, Antanas Stuoka — 
Rimas Strimaitis, Marija 
Prušinskaitė (Emilijos ad
jutante) — Audronė Gai- 
žiūnienė, Ivan Ivanovič (ru
sų generolas) — Vytas Ra
dy s, Kirilas (gen. adjutan
tas) — Bronius Jančys, Ju
lita (Marijos palydovė) — 
Nelia Paulauskaitė, Teofilė 
— Jolita Burgers, dvaro 
merginos, kadetai ir sukilė
liai.

Suruoštame susipažinimo 
ir informacijos pobūvyje, 
kuris įvyko sausio 24 d. LT 
Namuose, dalyvavo Daina

vos ansamblio valdyba, me
niniai vadovai, dalis solistų 
ir spaudos atstovai. Ansam
blio globėjai ir stambūs rė
mėjai yra žinomi visuome
nininkai dr. Leonas ir Irena 
Kriaučeliūnai. Dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, atidaryda
mas pobūvį, pasidžiaugė 
prasminga Dainavos ansam
blio ilgamete veikla, dėkojo 
ryžtingai valdybai, kurios 
ilgamečiu pirmininku yra 
nepailstantis darbininkas 
Aleksas Smilga.

Pasisotinus vakariene, 
apie Dainavos ansamblio 
statomą muzikinę dramą — 
operą "Emiliją Platerytę”, 
kalbėjo libreto autorius 
Anatolijus Kairys, muziki
nės dalies vedėjas ir diri
gentas Aloyzas Jurgutis, 
režisierė Živilė Numgaudai- 
tė, valdybos pirm. Aleksas 
Smilga ir globėjas dr. Leo
nas Kriaučeliūnas, kuris 
šiam pobūviui ir vadovavo. 
Muzikas A. Jurgutis pažy
mėjo, kad solistai parinkti 
tokie, kurie geriau atitinka 
veikėjo charakteriui ir pa
skirčiai. Tikisi, kad nauja
sis veikalas žmonėms patiks 
ir užpildys abu spektaklius.

Baigiant pobūvį, pirm. A. 
Smilga dėkojo d r. Leonui ir 
Irenai Kriaučeliūnams už 
sudarytą šią progą visiems 
susitikti ir supažindinti 
spaudą apie Dainavos sta
tomą muzikinę dramą 
"Emiliją Platerytę”. (Glo
bėjai Kriaučeliūnai buvu
sios vakarienės mecenatai).

Spektakliai įvyks š. m. 
kovo 31 d. (šeštadienį), 8 
vab vak. ir balandžio 1 d. 
(sekmadienį), 3 vai. po pie
tų Marijos aukšt. mokyklos 
salėje.

Dainavos valdybą suda
ro: pirm. Aleksas Smilga, 
vicepirm. Vytautas Jasine- 
vičius, kasininkas Vytautas 
Radys, sekretorė Danguolė 
Ilginytė, finansų sekr. Mėta 
Gabalienė, nariai — Nelia 
Paulauskaitė ir Jonas Paš- 
tukas.

Muzikas A. Jurgutis šį 
pastatymą dedikuoja savo 
žmonai Marijai, vis dar te- 
bevargstančiai okupuotoje 
Lietuvoje ir negaunančiai 
leidimo atvykti pas savo 
vyrą.

Atskirai tenka paminėti 
finansinius Dainavos an-

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

Dainavos ansamblio statomos muzikinės dramos "Emilija Platerytė” vadovai: kompozito
rius ir meninės dalies vadovas Aloyzas Jurgutis, režisierė Živilė Numgaudaitė ir libreto autorius. 
Anatolijus Kairys. V. Jasinevičiaus nuotr.

samblio reikalus. Šiuo metu 
nė vienas didesnis renginys 
neneša pelno, bet duoda 
nuostolius. Geraširdė lietu
vių visuomenė iki šiol kul
tūrinius renginius dosniai 
paremdavo ir įgalindavo 
rengėjus padengti susida
rančias išlaidas. Iždininko 
V. Radžio pranešimu "Emi
lijos" pastatymo išlaidos 
sieks 25,000 dol. Išpardavus 
visus bilietus numatomas 
10,000 dol. nuostolis. Tokie 
ar panašūs nuostoliai susi
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AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
, (Ėst. 1958)

9727 SOUTH HESTERN AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60643 

TELEFONAS: (312) 238-9787

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
VIENOS SAVAITES: 

Gegužės 14 Ir 21
Birželio 11, Llep. 9,
Rugp. 20, Rūgs. 3 Ir 10
Rūgs. 17

1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje

DVIEJŲ SAVAIČIŲ: 
Birželio 25, Liepos 18.
Rugpiūčio 0 $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 government approval). Vienam kambaryje 1 savaitei 
reikia primokėti $100.00; 2 savaitėms — $175.00.

Kainos 30 ar daugiau keleivių.

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANU&A1TIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos Žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

daro kiekvienam pastaty
mui. Nuostoliai padengiami 
rėmėjų dosnia auka. Daina
vos ansamblio vadovybė 
kreipiasi į lietuvių visuome
nę ir prašo jų pastangas pa
remti didesne ar mažesne 
auka. Ansamblio globėjai 
Kriaučeliūnai visad priside
da su stambesne auka ir iš
lygina susidarančius nuo
stolius. Dainava tikisi ir 
šiais metais sulaukti visuo
menės paramos.

Kviečiama lietuviškoji vi

Iš Bostono ar New Yorko
$850.00
$875.00
$875.00
$850.00

Iš Chicagos
$980.00 

$1010.00 
$1010.00
$980.00 

suomenė dalyvauti spektak
liuose ir bilietus įsigyti iš 
anksto. Mūsų visų gausus 
dalyvavimas parems Daina
vą ne tik materialiai, bet ir 
moraliai. Originalių patrio
tinių veikalų pastatymas 
galimas tik laisvojo pasau
lio lietuvių tarpe, tad ir vi
sokeriopai jų pastangas pa
remkime.

LIETUVIŲ FONDO 
VADOVAI PASIKEITĖ 

PAREIGOMIS
š. m. sausio 28 d. savoje 

būstinėje (2422 W. Mar- 
ųuette Rd., Chicago, III.), 
įvyko Lietuvių Fondo Val
dybos ir Tarybos posėdžiai.

Valdybos posėdis buvo 
numatytas sausio 24 d., bet 
dėl užėjusios sniego pūgos, 
nukeltas į sekmadienį, prieš 
Tarybos posėdį.

Valdybos posėdį pravedė 
pirm. dr. A. Razmą, o se
kretoriavo K. Gird vilas. Iš
klausyti atskirų valdybos 
narių pranešimai, priimta 
sąmata ir pasiruošta Tary
bos posėdžiui.

Tarybos posėdžiui vado
vavo pirm. dr. G. Balukas, 
o sekretoriavo J. Kučėnas. 
Dalyvavo 14 Tarybos narių, 
iš esamų 18. Dėl sniego ir 
blogo susisiekimo į posėdį 
neatvyko Vytautas Kutkus 
iš Detroito, nors anksčiau 
niekad posėdžių nėra aplei
dęs, neatvyko ir Milda Len
kauskienė iš Clevelando. Po
sėdyje dalyvavo ir daugu
ma valdybos narių.

(Nukelta į 8 psl.)
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Chicagoje...
(Atkelta iš 7 psl.)

Išklausyti Tarybos ir 
Valdybos narių pranešimai 
ir patvirtintos praėjusių 
metų apyskaitos bei šių me
tų sąmata. 1978 metais Lie
tuvių Fondo kapitalas padi
dėjo 93,000 dol. ir pasiekė 
1,524,700 dol. Pajamų turė
ta 105,900 dol., administra
cijos išlaidos sudarė 24,900 
dol. Pelno liko 81,000 dol. 
Paskirstyta įvairiems lietu
viškiems reikalams 73,400 
dol.

Pelno skirstymo komisi
ja, vadovaujama dr. K. Am- 
brozaičio turėjo 5 posėdžius. 
Nuo Fondo įsisteigimo pra
džios paskirstyta 550,000 
dol. Pelno skirstymo komi
sijos vardu pranešimą pa
darė dr. J. Valaitis.

Kaip žinoma, J. Krukonio 
palikimo palūkanos naudo
jamos lietuvių studentų sti
pendijoms. Stipendijų davi
mas yra suvaržytas taisyk
lėmis ir ne visi studentai 
pro jas pralenda.

Vienas iš domesnių ir 

I PUIKIAUSIUS
I KAILIUS
f rasite tik pas vienintelį
| lietuvį kailininką
| Chicagoje

|NORMANĄ
į BURŠTEINĄ
S

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

| 185 N. Wabash Avė.
| Chicago, III. 60601
I Antrame aukšte.
5»»m»»imuminnnim»niniiiiiiiiiniiiUilHiHiiiiniiiiiiiiii»iiiiiHiiHiiiiiininuninniiiŠ

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

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

svarbesnių reikalų yra ka
pitalo investavimas, nes nuo 
to priklauso gaunamos pa
jamos ir skirstoma parama. 
Platų apžvalginį pranešimą 
padarė investavimo komisi
jos pirm. Povilas Kilius. Jis 
panagrinėjo Lietuvių Fon
do anksčiau padarytus in
vestavimus ir numatomus 
ateityje. Spekuliatyv i n i ų 
akcijų pirkimas yra bemaž 
sustojęs, bet iš jų išeiti nė
ra taip lengva, šiuo metu 
Lietuvių Fondo pajamos 
yra nusistovėjusios ir staig
menų nelaukiama. Dabar 
gaunami įnašai ir kitos pa
jamos investuojamos į 
t r u m palaikes komercines 
obligacijas, mokančias auk
štesnes palūkanas. Ieškoma 
dalį kapitalo investuoti į ne- 
judomą turtą, bet ne taip 
lengva tinkamą objektyvą 
surasti. Į platesnes diskusi
jas nesileista, bet paprašy
ta investavimo komisija, 
kad pasiruoštų kitam Tary
bos posėdžiui,.

Vajaus pokylis numaty
tas š. m. spalio 6 d. tame 
pačiame Marriot viešbuty
je. Fondo narių suvažiavi

mo metu, gegužės 5 d., Jau
nimo Centro kavinėje, nu
matoma vakarienė. Už kiek
vieną įneštą 100 dol. bus 
duodamas vienas bilietas, 
tokie įvykiai išjudina lietu
vius ir narių įnašai padidė
ja. Praėjusiais metais va
jaus pokylio proga Lietuvių 
Fondan įnešta 18,000 dol., o 
į švenčių sveikinimą atsi
liepė su 25,000 dol. įnašais. 
Taigi, tik šių dviejų įvykių 
proga, L. Fondo kapitalas 
padidėjo 43,000 dol., netoli 
50'/. Renginių komisijos 
pirm. M. Rėmienė ir šiais 
metais pasiruošusi šiuos 
įvykius tinkamai išnaudoti.

Labai svarbūs ir reikš
mingi testamentiniai paliki
mai. šiais metais laukiama 
kelių stambesnių palikimų. 
Fondo teisinis patarėjas 
adv. P. žumbakis, pakvies
tas padaryti pranešimą na
rių suvažiavime. Fondo va
dovybė buvo paprašiusi adv. 
P. žumbakį parašyti pavyz
dinį testamentą, kuriuo ga
lėtų nariai pasinaudoti, bet 
paaiškėjo, kad tokį pavyzdį 
negalima paruošti, nes vals
tijose veikia skirtingi įsta
tymai. Bet koks įstatymi
nis prasilenkimas sudarytų 
progą testamentą sugriau
ti.. Tokiu pretekstu plačiai 
naudojasi rusų sovietinės 
įstaigos. Numatoma paruoš
ti tekstą, kad norintieji pa
likti Lietuvių Fondui tam 
tikrą sumą žinotų, kaip 
tiksliai įrašyti, kad paliki
mas nenueitų kitoms pana
šaus pavadinimo organiza
cijoms ir testamentas nebū
tu sugriautas teisme.

LIETUVIŲ FONDO 
VADOVAI

Lietuvių Fondo Tarybos 
pirmininku, vienbalsiai iš
rinktas, buvęs valdybos pir
mininkas ir Fondo pradinin
kas bei nepailstantis varyk- 
lis dr. Antanas Razma. Per
imdamas naujas pareigas 
dėkojo valdybos bendradar
biams, Tarybos nariams ir 
visoms komisijoms už 
sklandų bendradarbiavimą, 
o taip pat kvietė ir toliau 
dirbti L. Fondo labui.

Lietuvių Fondo Valdybos 
pirmininku taip pat vienbal
siai išrinktas buvęs Tary
bos pirm, nuo pat įsisteigi- 
mo pradžios aktyviai dirbęs 
visose vadovybės instituci
jose, dr. Gediminas Balu- 
kas. Perimdamas naujas pa
reigas, kvietė visus esamus 
valdybos narius pasilikti pa- 
reikose ir dirbti Lietuvių 
Fondo gerovei.

Tarybos posėdis, užtru
kęs ketvertą valandų, sukė
lęs plačių, bet tolerantingų 
diskusijų, baigtas vieningu 
visų noru, kuo daugiau pasi
tarnauti lietuvybės ir lietu
viškos kultūros klestėjimui.

Audrų nusiaubta ir snie
gu užversta Chicaga prade
da atsigauti ir grįžti į nor
malias gyvenimo vėžes, nors 
padaryta žala ir nuostoliai 
ilgai bus jaučiami. Lietuvių 

kultūrinis ir visuomeninis 
gyvenimas pradeda atgyti, 
nors visą š. m. sausio mėne
sį užplanuoti renginiai ar 
subuvimai buvo atšaukti.

Praėjusį šeštadienį (I. 
27 d.) turėjęs įvykti šaunu
sis Spaudos balius, dėl tre
čiadienį (I. 24 d.) siautu- 
sios audros buvo atšauktas. 
Nauja data dar nėra nusta
tyta, nes sunku surasti lais
vą salę ir orkestrą.

Sekmadieiiį (I. 28 d.) jau 
vyko posėdžiai ir susirinki
mai. Jaunimo Centre posė
džiavo VLIKo Taryba, ne
pasiekusi rezultatų ir neiš
rinkusi naujo pirmininko.

LB Vidurio Vakarų apy
gardos apylinkių pirminin
kai ir valdybų nariai svars
tė lietuvybės išlaikymo rei
kalus ir nutiesė gaires atei
čiai.

Buvo ir daugiau susirin
kimų bei repeticijų. Sekma
dienį Jaunimo Centras buvo 
gyvas ir judrus.

Namų savininkai kenčia 
nuo sniego gausos. Yra su
griautų garažų ir juose pri
spaustų automobilių, bet 
apie gyvenamus namus ne
teko girdėti. Tirpstantis ir 
nuo stogų slenkantis snie
gas, spaudžia vandens nu- 
bėgimo latakus, o atsiradęs 

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
7 % % — 6 metų su $1,000, minimum. 
7«/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
63A % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6«/2% — 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

galu t 
AkiitliOTiy 
gavings

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; Gloaed W«L

Juokas Gribauskas, vedėjas

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)

vanduo, prasisunkia pro 
stogo dangą ir skverbiasi Į 
vidų. Baiminamasi staigaus 
polaidžio, nes tirpstantis 
sniegas gali užkimšti kana
lizacijos vamzdžius ir iš
šaukti. nuostolingą potvynį.

NEOLITUANAI MINĖS 
VASARIO 16

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagos padalinio valdyba 
ruošia Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo minė
jimą. Minėjimas įvyks š. m. 
vasario 25 d. (sekmadienį), 
2 vai. p. p. Lietuvių Tauti
nių Namų salėje (6422 So. 
Kedzie Avė.).

Programoje numatoma: 
Iškilminga sueiga; Paskai
ta — Daiva Vaitkevičiūtė- 
Meilienė; Dailusis žodis — 
Audronė Pavilčiūtė; daini
ninkė Jūratė Tautvilaitė ir 
Neo - Lithuania orkestras, 
vadovaujamas Algio Modes
to; kavutė.

Visi korporantai su šei
momis ir artimaisiais bei 
visa lietuviškoji visuomenė 
kviečiama dalyvauti.

Valdyba

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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‘Arpber Holidays” 

1979 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

Žemiausiomis kainomis
VIENOS SAVAITES: Maskva/Vilnius/Leningradas
Kovo 19 — $725.00
balandžio 11 ir 25 — $795.00
gegužės 2 ir 9 — $829.00
gegužės 16 — $839.00

birželio 7 — $859.00
liepos 12 ir rugpiūčio 2 — $865.00
rugsėjo 19 ir rugsėjo 26 — $829.00
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 visų eilę ekskursijų į LIETUVĄ ir į 

kitas pasaulio šalis.
Įstaigai vadovauja: 

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.
PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

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

WOLVĖRINĖ BOLT CO.
DIV. ALLIED PRODUCTS CORP.

Operator and set-up men
• Bolt Makers
• Cold Headers
• Tool Makers
• Machine Rebuilders
• TOP RATES
• OVERTIME

reąuired for:
• Rollers
• Trimmers
• Machinists
• Shavers
• EMPLOYEE BENEFITS
• GROWTH POTENTIAL

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

(5-6)

WASHINGTON
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

WASHINGTONE

Vasario 16-tosios minėji
mą Washingtone šiemet 
ruošia Lietuvos Vyčių kuo
pa ir Lietuvių bendruome
nės apylinkė. Bendram ko
mitetui vadovauja L. Vyčių 
kuopos pirm. adv. Ernestas 
Raskauskas. Minėjimas tę
sis kelias dienas:

Vasario 11 d. 2 vai. popiet 
Georgetovvno Universitete 
(Gaston Hali) įvyks priėmi
mas ir minėjimo programa. 
Kalbės Lietuvos atstovas 
dr. Stasys A. Bačkis, Vals
tybės Departamento Pabal
tijo skyriaus vedėjas Tho- 
mas D. Longo Jr., prof. dr. 
Tomas Remeikis iš Chica
gos ir Bendrojo Baltų Ame
rikiečių Komiteto pirm. 
Maido Kari. Bus parodyta 
Perkūno Krukonio iš Bos
tono paruošta skaidrių ir 
muzikos pynė ”Mano Lietu
va”.

Vasario 14 d. radijo stotis 
WWGMS (AM 570 ir FM 
103.5) transliuos lietuvių 
liaudies, klasinės ir dabar
tinės muzikos kūrinius.

Vasario 16 d. 2 vai. popiet 
Kongreso Rūmuose, kon- 
gresmano Blanchardo įstai
goje, įvyks priėmimas ir vė
liavų pagerbimas. 3:30 vai. 
popiet Arlingtono Tautinėse 
Kapinėse bus aplankytas 
kapas leitenanto Samuel J. 
Harris, žuvusio Kaune pir
maisiais nepriklausomybės 
metais.

Vasario 18 d. 10 vai. rytą 
šv. Mato katedroje iškilmin
gos šv. Mišios už Lietuvą. 
Pamokslo tema — žmogaus 
teisės ir religinė laisvė Lie
tuvoje. Numatoma, kad pa
maldose organizuotai daly
vaus tautiniais drabužiais 
apsirengę lietuvių vaikai.

Rengėjai tikisi, kad sos
tinės ir apylinkių lietuviai 
ne tik patys dalyvaus minė
jime, bet ir pasikvies savo 
draugus amerikiečius.

I. T. Laučkaitė

min. Lietuvių Laisvės sve
tainėje, 269 Second Street, 
Elizabeth. Pirmą kartą šia
me mieste atitinkamu žo
džiu į mus prabils LB Kraš
to valdybos visuomeninių 
reikalų tarybos pirmininkė 
Aušra Mačiulaitytė-Zerr iš 
Philadelphijos.

Meninę programą atliks 
mūsų iškilioji dainininkė 
Irena Stankūnaitė, akompa
nuojant Daliai Sakaitei. Be 
to dar girdėsime jauną pia
nistę Audronę Veblaitytę. 
Kaip jau įprasta, matysime 
ir mūsų grakščiuosius Liep
snos tautinių šokių šokėjus, 
vadovaujant Debbie Didž- 
balytei. Be to, programos 
įtarpuose deklamuos jaunie
ji dr. V. Kudirkos vardo 
šeštadieninės mokyklos mo
kiniai.

Kaip matome, programa 
bus įvairi, bet neilga. Lietu
vių Bendruomenės Elizabe
tho Apylinkės valdyba kvie
čia visus ir visas iš plačiųjų 
apylinkių ateiti į šią mums 
taip reikšmingą dieną, nes 
ji yra didžioji mūsų tautos 
šventė. j.p.v.

PRANEŠIMAS KANDI
DATŲ Į JAV LB TARYBĄ 

SIŪLYMO REIKALU
Vyriausioji JAV LB 9- 

sios tarybos rinkimų komi
sija savo posėdyje 1979 m. 
sausio 20 d., remdamosi rin
kimų taisyklių 11a str., kan
didatų į LB 9-ją tarybą vė
liausią siūlymo terminą nu
statė 1979 m. kovo 1 d. Paš
tu pateikiami siūlymai ri
bojami tos pat dienos paš
to antspaudo data. Komisi
ja pageidauja, kad kandida
tų siūlymas būtų pradėtas 
kiek galima anksčiau, neriu- 
delsiant ligi paskutinio ter
mino dienos.

SUPERVISOR
Stamping and assembly. Shouid hav-. 
minimum of 3 years esperience with 
progressive «ies and sėt up. Associat- 
ed with a production job shop - fpr 
automotive parts. Experience shouid 
also be in a union shop background. 
Excellent sallary, cver-time pay and 
benefits for right person. Applv MID- 
WAY PRODUGTS CORP., 523 Detroit 
Avė., Monroe, Mich. 3 13-241-7242.

An Equal Opportunity Employer 
(46-8)

BURDINES
7100 N. W. 32ND

FURNITURE TOUCH UP & 
UPHOLSTERERS 

Experienced outside furniture touch 
up to repair merchandise in custom- 
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.

Equa>l Opportunity for Employer 
(1-7)

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 

tiksliai aptarnauja savo, skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t.t.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį Įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

488 MADISON AVENUE (tarp 51 ir 52 g-vės) 
FLOOR 21st NEW YORK, N. Y. 10022

ENGINEERING/TECHNICAL 
OPPORTUNITIES

Williams Research Corporation, an innovative technological leader in the 
0evelopment of small gas turbine engines for diverse applications in 
industry and government, is staffing-uh its modern suburban plant facility. 
Outstanding opportunities exist for imaginative engineering and technical 
talent in the following priority areas:

Industrial Engineer 
Lathe Operator (Second Shift) 
Grlnder Operator (Second Shift)

Sr. Manufacturing Engineer
Contract Admlnistrator 
Panagraph Operator 
Life Cycle Cost Admlnistrator MIII Machinlst (Second Shift)

We offer an exceptional range of starting salaries, a compre- 
hensive benefit program, an outstanding'working environment 
anda solid policy of promotion from within. Relocation assistance 
is provided
If unable to call collect, please forvvard resume in confidence to:

Mr. Dean Hardesty 
Williams Research Corporation 

2280 West Maple Road • Walled Lake, Michigan 48088 
313-624-5200

An Equal Opportunity Employėr M/F

ELIZABETH

VASARIO 16 
ELIZABETHE

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktis bus 
minima sekmadienį, š. m. 
vasario 11 d. Lietuvių Lais
vės salėje, 269 Second St., 
Elizabeth, N. J. Minėjimą 
rengia LB Elizabetho apy
linkė.

Kadangi šis minėjimas 
yra vienas iš reikšmingiau
sių metinių renginių, tai 
jam ir ruošiamasi su pride
rama pagarba ir orumu, šiai 
šventei atžymėti yra numa
tyta sekanti programa. Va
sario 11 d. šventė pradeda
ma pamaldomis už Lietuvos 
laisvę, 11 vai. lietuvių, šv. 
Petro ir Pauliaus bažnyčio
je. Prie bažnyčios bus iškel
ta Lietuvos tautinė vėliava.

Iškilmingas minėjimas 
įvyks po pamaldų 12 vai. 30

SKYRIAI:

Apple-Vallev, Min. 55121 7626 W. 150 St. Tel.: 612-432-7083
New. York, N. Y. 10003 45 Second Avenue 254-5156
New York, N. Y. 10011 135 W. 14 Street 243-2583
So. Boston, Mass. 02127 389 VVest Broadway 268-0068
Bridgeport, Conn. 06610 ,1880 Seaview Avenue 203-367-2863
Chicago. III. 60622 2222 IVest Chicago Avenue 278-6966
Chicago. III. 6062!) 2501 West 69 Street 925-2737
Cleveland, Ohio 11131 5879 Statė Road 884-1738
Irvington, N. .1. 07111 1082 Springfield Avenue 374-6-116
Grand Rapids. Mich 19501 636-38 Bridge St. N.W. 458-2256
Hackensack, N. J. 07601 112 Main Street 201-342-9110
Hartford. Conn. 06106 518 Park Street 246-9473
Ląkewood. N. J. 08701 241 Fourth Street 363-8569
Lesington. N. Y. 12152 Route 13 A (518) 989-6742
Los Angeles, Calif. 90022 960 So. Atlantic Blvd. 261-2994
New Haven, Conn. 06511 1329 Boulevard 562-1446
Newark. N. J. 07106 698 Sanford Avenue 373-8783
Passaic, N. .T. 07055 42 Monroe Street 472-6387
Philadelphia. Pa. 19122 1214 N. 5th Street 763-1818
Philadelphia. Pa. 19141 4925 Old York Road 455-9586
Pittsburgh. Pa. 15203 1307 E. Carson Street 481-2750
IVappingers Falls. N. Y. JI 2590 Hidden Hollovv Apts. 91 1-297-0261
Wątęrbury, Conn. 06710 .555 CooJt Street 756-.1SG8
Fort IVayne. Ind. 16808 1807 Beinekę Roajl 432-5102
M’orcester. Mass. 01610 144 Millbury Stret 798-2868
Youngstown, Ohio 44503 309 W. FederaI Street 743-0440

LABORATORY TECHNICIAN
CANDIDATES FOR THIS POSITION

MUŠT HAVE 2 YEARS OF COLLEGE MAJORING IN ENGINEERING, 
OR THE SCIENCES OR MUŠT HAVE EQUIVALENT IN EXPERIENCE.

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

An Equal Opportunity Employer
(50-6)
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Mylėsi Lietuvą is tolo
Meilės dvasia nešini savo 

mylimam kraštui prie Bal
tijos krantų visuomenė gau
siai rinkosi į didžiąją Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagal
bos salę vasario 4 d. Tai ket
virtoji parapijos rengiama 
Kultūrinė popietė. Popietę 
atidarė parapijos klebonas 
G. Kijauskas, S. J. Dalia 
Staniškienė pristatė meni
ninkus. šiai progai progra
mos viršelį puošė grakšti 
lietuvaitė, tai dail. V. Stan- 
čikaitės - Abraitienės meno 
kūrinys.

Nuskambėjus žodžiams, 
"Lietuva tu kaip saulė gy
va”, scenoje pasirodė rašy
toja Birutė Pūkelevičiūtė. 
Scena puikiai apšviesta bei 
išpuošta arch. E. Kersnaus- 
ko meniškais medžio droži
niais — saulutėmis. Birutė 
Pūkelevičiūtė tai mums vi
siems gerai žinoma aktorė, 
režisierė, rašytoja šią po
pietę pradėjo su ištrauka iš 
vienos jos knygų "Naujų 
metų istorija”. Ištraukoje 
vaizdžiai pristatė vienų sli
dinėtoji! Naujų Metų sutiki
mą Colorado kalnuose. Lie
tuviai slidinėtojai susėdę su
tikti naujuosius metus išgy
vena įvairius atsiminimus 
iš Lietuvos laikų. Užsimirš
ta net kad esą svetimoje ša
lyje ir širdyje išgyvena toli 
paliktos tėvynės ilgesį. Ra
šytoja vaizdžia ištrauka ne 
vieną mintimis nukėlė Lie
tuvon ir tai dar sustiprino 
scenoje išsirikiavusios tau
tiniais drabužiais jaunosios 
lietuvaitės — Clevelando 
Studenčių Vokalinis Viene
tas — Nerija, su vadove 
muz. Rita čyvaite-Kliorie- 
ne. šis vienetas įsisteigė 
1974 metais Clevelande, yra 
aplankęs savo skambia dai
na eilę lietuviškų kolonijų 
bei išleidęs plokštelę.

Muzikinę šios popietės 
dalį pradėjo Alg. Bražinskio 
daina "Tėvynė Lietuva". 
Dainomis viena po kitos ap
dainavo mūsų gražiąją tė
vynę bei jaunatviška šypse
na burte burė šio vakaro 
nuotaiką. Girdėjome: Tau, 
Gimtine — V. Paketūro, 
Risčiau admenėlį, St. Gaile- 
vičiaus, Tėviškėle, Br. Bud
riūno, Kur gimta padangė, 
Alg. Bražinskio, Prie ugnia- 
kurio, B. Gorbulskio —

aranž. R. Kliorienės, Nemu
nėli, Nemunėli, Alg. Bra- 
žinskio, Raiba paukštele, A. 
Raudoninio, Iš rytų šalelės, 
harm. Br. Budriūno, Obelėlė 
ir upelis, M. Vaitkevičiaus, 
Ūžia girelė, St. Šimkaus, 
Valio, valio lankele, J. Gai
žausko, Lopšinė, V. Baumi- 
lio, Krantų gėlė A. Raudo
ninio, žiema bėga, J. švedo.

Dirigentė Rita čyvaitė- 
Kliorienė daugumai dainų 
paruošusi akompanimentą. 
Nerijai akompanavo Kristi
na Kuprevičiūtė ir porai 
dainų trimitu pritarė Ilona 
Kuprevičiūtė. Grupės dai
nas paįvairino išsidėstimas 
ir judesiai.

Popietės pabaigai rašyto
ja Birutė Pūkelevičiūtė pra
bilo kūriniu "Mintys laisvės 
Vigilijai". Rašytoja pristatė 
lietuvių budėjimą laukiant 
laisvės rytojaus, Primena 
Lietuvos dabartį ir mieląją 
ramunę, kuri net prie kelio 
negali pridengti okupanto 
buvimą krašte. Rašytojos 
žodžiais visi esam užanga- 
žuoti Lietuvos laisvės bylai. 
Lietuvą niekad negalim už
miršti, ją turim pastatyti 
aukščiau už džiaugsmą. 
Nors ir iš tolo, jai meilės 
yra mūsų pareiga. Nes jos 
laisvės rytojų dar skelbs vi
si bažnyčių varpai ir kelsis 
Lietuva. Dramatiškai nu
skambėjo rašytojos žodžiai 
paliesdami kiekvieno širdį, 
dar labiau sustiprindami 
meilę tėvynei. Popietė už
baigta visiems sugiedant 
Lietuva Brangi.

Išreikšdamas padėką me
nininkams klebonas G. Ki
jauskas, S. J. štai kaip pra
bilo, "trūksta žodžių ir daug 
nereikia".

Manau kiekvienas dalyva
vęs šioje popietėje taip pat 
būtų išsireiškęs, nes tai ką 
išgyveno ilgai dar liks šir
dyje ir mintyse. O meninin
kams ir rengėjams didelis 
ačiū.

Lietuviu grožio salionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fasliion, 687 East. 185 St.. 
Cleveland, Ohio 44119, tel.. 
486-1240.

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

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• 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.

Ingrida Bublienė

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat>onw<de is on your side

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

LANKYKITE LIETUVĄ 1979 METAIS

SPECIALI 15 DIENŲ 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

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinią apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 44114

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

LATVIAN ROOFING g
Cleveland telef. (216) 521-2182 j

jį St. Petersburg, Fla. tel. (813) 866-3263
B DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. į
H Dengiame stogus apartamentams, Įmonėms, krautuvėms. ] 
n Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius. J
g MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio 1

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 patarnavimą.

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ

UŽ SANTAUPŲ
C-

1/ 07 Įnešus $1.000 
/•£/O mėnesių

Įnešus $1,000
48 mėnesiams

NUOŠIMTI

PAŽYMĖJIMUS
/ 07 Įnešus $1,000 

/g /Q 30 mėnesių

* Įnešus $1,000
72 mėnesiams

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

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BODAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖUž įnašus mokame

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

PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

/uperior /hvinoj
■and loan association *

6712 Superior Avė. 
431-2497

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS. 

MAIN ’ OFFICE
798 East 185th Street 

481-8552
13515 Euclid Avė.

681-8100
32800 Center Ridge Road

779-5915

ISI.K

14406 Cedar Avė.
381-4280
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES VASARIO SESIOLIKTOSIOS
PASKELBIMO 61 METŲ SUKAKTIES

Lietuvos gen. garbės konsulas 
Vytautas Čekanauskas

9:45 VAL. TAUTINĖS VĖLIAVOS IŠKĖLIMAS 
PRIE PAMINKLO ŽUVUSIEMS DĖL 

LIETUVOS LAISVĖS.

4 VAL PO PIETŲ IŠKILMINGAS MINĖJIMAS 
DIEVO MOTINOS NUOLATINĖS PAGALBOS 

PARAPIJOS SALĖJE.

10 VAL. DMNP PARAPIJOS ŠVENTOVĖJE IR 
10:30 VAL. ŠV. JURGIO PARAPIJOS ŠVENTO
VĖJE BUS LAIKOMOS ŠV. MIŠIOS LIETUVOS 

LAISVĖS INTENCIJA.

JAV senatorius Howard M. 
Metzenbaum

Minėjimą atidarys ir programą praves ALT skyriaus pirm. inž. A. Pautienis. Himnus giedos Čiurlionio ansamblis. Maldą 
sukalbės kun. B. Ivnauskas. Kalbės Lietuvos generalinis garbės konsulas Vytautas Čekanauskas ir JAV senatorius Howard M. 
Metzenbaum. Meninipę dalį atliks Čiurlionio ansamblis, diriguojamas muz. A. Mikulskio.

Organizacijos prašomos dalyvauti su vėliavomis pamaldose ir minėjime.
Minėjimą rengia

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA CLEVELANDO SKYRIUS

PROGRAMA: Minėjimas įvyks 1979 m. vasario 11 d., sekmadienį, tokia tvarka

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• Rašytoja Birutė Pūke- 
levičiūtė, skaičiusi savo kū
rybą vasario 4 d. kultūrinė
je popietėje "Mylėsi Lietu
vą iš tolo", išskrisdama į 
Chicagą, vasario 5 d., lydi
ma DMNP parapijos klebo
no kun. Gedimino Kijaus- 
ko, S. J., aplankė Dirvą ir 
pasidalino savo viešnagės 
Clevelande įspūdžiais, bei 
tarėsi novelių rinkinio išlei
dimo reikalu.

• Ramovėnų vyry choras, 
giedos minint Vasario 16- 
tos sukaktį š. m. vasario 11 
dieną 10 vai., sekmadienį, 
mišių metu naujosios para
pijos bažnyčioje. Taip pat 
giedos pastiprintas parapi
jos choras, vadovaujant 
muz. Reginai Brazaitienei.

LB TARYBOS RINKIMAI 
OHIO APYGARDOJE
JAV LB Krašto valdyba 

skelbia IX-os Tarybos rin
kimus 1979 gegužės 5-6 ir 
12-13 d.d. Prie LB Ohio 
apygardos priskirta: LB 
Buffalo apylinkė, N. Y., LB 
Rochesterio apylinkė, N. Y., 
LB Pittsburgho apylinkė, 
Pa. ir paskirai gyvenantie
ji lietuviai Kentucky ir Ten- 
nessee valstijoje. Visi lietu
viai gyvenantieji Ohio vals
tijoje, nepriklausą apylin

kėms, kviečiami įsijungti į 
rinkimų akciją ir aktyviai 
juose dalyvauti. Didesni 
junginiai mūsų tautiečių 
yra: Clevelande, Daytone, 
Cincinnati, Toledo, Bowling 
Green, Akrone ir dar vie
nur kitur.

Primintina apylinkių ko
misijoms, kad aktyviau im
tųsi rinkiminio darbo, dau
giau dėmesio kreiptų į rin
kimų pravedimą. Kai kurios 
apylinkės ligi šiol nėra su
dariusios rinkimų komisijų. 
Kandidatai į Tarybą turi 
būti pasiūlyti iki š. m. kovo 
1 d. ir pasiųsti Vyr. rinkimų 
komisijai, neaplenkiant LB 
Ohio apygardos rinkimų ko
misijos. LB Ohio apygardos 
rinkimų komisijos sudėtis: 
pirm. Ant. Rukšėnas, 5682 

PILĖNŲ TUNTO SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS Į 

| MALONIAI KVIEČIA VISUS I TRADICINĮ |

| UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIŲ 

g 1979 m. vasario mėn. 24 d., šeštadienį, 7 vai. vak. S
CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMUOSE, 877 E. 185 ST. |

E LINKSMA SKAUTIŠKA PROGRAMA. ŠILTA VAKARIENĖ, BLYNAI IR I

n kitokį Užgavėnių valgiai, šampanas. t

ŠOKIAMS GROJA R. STRIMAIČIO ORKESTRAS. j

į PELNAS SKIRIAMAS SKAUTŲ VASAROS STOVYKLAI. I

g ĮĖJIMAS ASMENIUI $10.00. JAUNIMUI $4.00. j

į Bilietus platina ir stalus rezervuoja M. Puškorienė, telef. 486-8613. 0

French Blvd., Mentor, Ohio 
44060, tel. 216-256-8795, J. 
Kubiliūnas, 8212 Eagle Rd., 
Kirtland, Ohio 44094 ir J. 
Gudėnas, 90 East 194 St., 
Cleveland, Ohio 44119.

"Lietuviai, kurių gyvena
moje vietovėje nėra LB 
apylinkės, LB Tarybos rin
kimams registruojasi asme
niškai arba laiškais pasi
rinktoje LB apylinkėje savo 
gyvenamos LB apygardos 
ribose" — LB rinkimų tai
syklių straip. 33. (jv)

VASARIO 
ŠEŠIOLIKTOSIOS 

LIETUVA
LB Clevelando Apylinkės 

rengiamoj vakaronėj, vasa
rio 15 d., 7:30 vai. mažoje

'N 

DMNP salėje kalbės jauni
mas simpoziumo forma. Jų 
tema "Vasario šešiolikto
sios Lietuva". Simpoziumo 
dalyviai: J. Neimanienė, A. 
Zorskienė, Rita Balytė, T. 
Palubinskas, V. Kliorys, A. 
Rukšėnas ir šio simpoziumo 
moderatorė I. Bublienė. Visi 
kviečiami gausiai dalyvauti 
ir išgirsti ką jaunimas turi 
pasakyti šia aktualia tema.

• Clevelando jūrų skauti
ninkai š. m. sausio mėn. 28 
d. turėjo sueigą. Buvo svar
styta L.S.B. Tarpmiestinės 
jūrų skautininkų Grandies 
veiklos pagyvinimas Cleve
lande. Clevelande ir jo apy
linkėse gyvena gražus būre
lis jūrų skautininkų. Suei

gos dalyvių nutarimu buvo 
įsteigta L.S.B. Jūrų skauti
ninkų Grandies įgula Cleve
lande. Tos įgulos vadu iš
rinktas j. v. s. VI. Petukaus- 
kas, pavaduotoju j. v. s. Pr. 
Petraitis.

Linkime sėkmės jūrų 
skautininkams ' savo užsi
brėžtame tiksle. Populiarin
ti jūrinį skautavimą lietu
vių jaunimo tarpe.

• 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)

OPEN SUNDAY 2-5 P. M. 
18208 Hiller Avė.

Convienient to Parochial 
school, shoping and trans- 
portation. Roomy colonial, 
first floor family room, 
fireplace and bath. Call: 
531-4478.

NATIONVVIDE 
INSURANCE 
Nationwide is on you<- sk5e

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

no vardo jaunimo premija 
— 1000 dolerių sausio 28 d. 
paskirta Gabijai Juozapavi
čiūtei, Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirmi
ninkei. Premijai skirti ko
misiją sudarė kun. P. Garš
va, L. Stončiūtė, J. Kriauče- 
liūnaitė, kun. A. Saulaitis 
ir B. Zdanytė. Premijos Įtei
kimas numatomas kovo mė
nesį Chicagos Jaunimo Cen
tre.

• So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos valdybai 
pasiūlius ir visuotinam su
sirinkimui patvirtinus, drau 
gijos sekretorius Antanas 
Matjoška atsiuntė Dirvai 
draugijos auką 25 dol.

Ačiū už auką.

Mieliems

MADEI KIRšONIENEI

ir

PAULIUI USVALTUI,

jų motinai mirus, nuoširdžią užuojautą jiems 

ir jų šeimoms reiškia liūdesiu dalindamiesi

Mylimai žmonai
A. A.

GRAŽINAI JUODELIENEI 
mirus, jos vyrui j. v. s. BRONIUI JUODELIUI, broliui 
KUNCMANUI ir kitiems artimiesiems reiškiame nuo
širdžią užuojautą

LSB JS Grandies įgula Clevelande

• Birutės Pocienės tėvu
kui Antanui Gurskiui mi
rus, jo atminimui J. Veblai- 
tis iš Union, N. J. atsiuntė 
Dirvai paremti auką 15 dol. 
Ačiū.

• Inž. Raimundas Aušro
tas, Veronikos ir Broniaus 
Aušrotų sūnus, kuris yra 
Massachusetts Institute of 
Technology orinio transpor
to laboratorijos vicedirekto
rius, sausio 1^ d. Jupiterio 
mieste suruošė JAV aero
dromų darbuotojams nau
dingą seminarą, kurio metu 
buvo gvildenamos oro ke
liais prekių transporto pro
blemos. Seminare dalyvavo 
iš visos Amerikos aerodro
mų bendradarbiai bei vy
riausybės nariai.

Vincentina ir Jonas 
Jurkūnai

• Antanas ir Ona Saulai- 
čiai iš Oakville, Conn., nega
lėdami parašyti kiekvienam 
atskirai, bando šiuo būdu 
labai padėkoti brangiesiems 
savo giminėms, geriesiems 
savo draugams, mielosioms 
sesėms skautininkėms bei 
broliams s k a u t i ninkams 
Įvairiose vietose ir visiems 
nuoširdiems pažįstamiems, 
kurie bet kada ir praėjusių 
švenčių proga prisiminė, 
sveikino, linkėjo sveikatos 
ar kitaip parodė savo gerą 
širdį šiuo metu labiau na
muose prisilaikančiai šei
mai, ir dėkodami visiems 
linki laimingų 1979 metu.

• Helen V. Kulber, žymi 
newyorkietė lietuvė veikė
ja, praneša, kad „Nežino
mas karas’’ New Yorke te
levizijoje buvo rodomas ne 
per CBS stotį (kanalas 2), 
kaip savo straipsny rašo D. 
Kučėnienė (Dirva Nr. 4), 
bet per WOR TV 9 kanalą. 
CBS stotis yra rodžiusi fil
mą „Simą Kudirką”, tad jai 
adresuoti protesto laiškus 
būtų stoties vadovybės ne
pagrįstas įžeidimas. Cleve
lande „Nežinomas karas” 
buvo rodomas per ABC sto
tį.

• Antanas Adomėnas — 
Van Reenan, pirmas pradė
jęs reaguoti dėl televizijoje 
rodyto propagandinio filmo 
„Nežinomas karas” faktų 
iškraipymo, susilaukė pla
taus atgarsio. Jis kviečia 
rašyti protesto laiškus mo
kytojų unijai, kuri „indor- 
savo” šį filmą, būtent: Mr. 
Terry F. Herndon, Execu- 
tive Director, N.E.A., Na
tional Education Associa- 
tion, 1201 16th St. N. W., 
Washington, D. C. 20036.

• Lietuvių Respublikonų 
Lyga sausio 19 d..Chicagos 
Jaunimo Centre surengė va
karonę Mažosios Lietuvos 
reikalais. Kalbėjo Algis Re
gis, kun. Ansas Trakis, Vin
cas žemaitis, Apolinaras 
Bagdonas, Antanas Martin- 
kus.

• JAV LB Vakarų apy
gardos valdyba per savo ižd. 
Antaną Adomėną atsiuntė 
Dirvai paremti auką 25 dol. 
Ačiū.

• Naujosios Vilties žur
nalo Nr. 11 jau surinktas 
ir šiuo metu yra spaudoje.

• JAV LB Krašto valdy
ba per vicepirm. R. česonį 
atsiuntė Dirvai paremti 25 
dol. iš „taupaus” spaudos 
vajaus biudžeto ir dvi nau
jas Dirvai prenumeratas.

Ačiū už auką ir naujų 
skaitytojų suradimą.

Į TALKĄ LAUPINAIČIUI 
DĖL HOLOCAUST

Meldučiui Laupinaičiui 
prašant pagalbos, žinių ko
voje su NBC filmo Holo- 
caust rodymo netikslumais 
Brazilijoje, dr. Viktoras 
Stankus išsiuntė M. Laupi
naičiui informacijų.

Siunta susideda iš telegra-

Vytautas Tomkus Įteikia 1000 dol. čekį Lietuvių Fondo Įga
liotinei Floridoje Veronikai Aušrotienei, prie savo naujo namo 
Juno Beach.

FLORIDA

VYTAUTAS IR ALBINA 
TOMKAI LF

TŪKSTANTININKAI

Po dešimtmečio sėkmingo 
ir nelengvo darbo p.p. V. ir 
A. Tomkai pardavė savo tu
rėtą Sapphire Sea Motei, 
lietuviams savininkams, at- 
vykusiems iš Cleveland, 
Ohio.

Rapolas ir Danutė Valot- 
kos, nupirko naująjį, iš de
šimties vienetų susidedantį 
pastatą, pavadindami jį: 
Sea Sunrise Motei, adresas: 
751 Ocean Or., Juno Beach, 
Fl., tel.: (305) 626-4746.

Gi, prie pat Atlanto prisi
šliejusį senąjį motelį, š. m. 
sausio 2 d. nupirko Linas ir 
Apolonija Stoškūnai.

Buvusieji šių motelių sa
vininkai V. ir A. Tomkai, 
linki naujiesiems savinin
kams visokeriopos laimės ir 
sėkmės besiverčiant motelių 
biznyje. Juodu taip pat ska
tina ir visus tautiečius, at
vykstančius vasaroti į šią 
apylinkę, apsistoti ar Va- 
lotkų ar Stoškūnų moteliuo
se.

V. ir A. Tomkai užbaigę 
savo veiklą motelių srityje 
ir perėję „pensininkų” luo- 
man, liko gyventi savo bu
vusių motelių kaimynystė
je, vakarinėje kelio pusėje 
pasistatę gražius namus. 
Juodu tikisi čia ilgai ir lai
mingai gyventi savųjų tau
tiečių tarpe, kurių gražų bū
rį, per metų eilę, subūrė į 
Juno Beach ir artimą apy
linkę.

mų, laiškų NBC, bei straip
snių iš Cleveland Plain Dea- 
ler, suredaguotų dr. V. 
Stankaus, paneigiant filmos 
netikslumus.

Dr. V. Stankus taip pat 
įdėjo dokumentinę medžia
gą iš pačių žydų šaltinių 
(žydų spauda, organizaci
jos puolė filmo gamintojus 
kam vartojo netikslus šalti
nius), kurie įrodo kad pati 
NBC filmą sukūrė nepagris
tą mitą apie tariama lietu
vių SS bei jų tariama daly
vavimą Varšuvos gete žu
dyme.

Šia proga džiugu primin
ti, kad juodu taip pat neuž
miršta ir lietuviško gyve
nimo : didžiausius darbus 
baigę nutarė įstoti į LF ir š. 
m. sausio 29 d. įteikė šios 
apylinkės LF įgaliotinei Ve
ronikai Aušrotienei 1/000 
dolerių. (ab)

PAMINĖTAS KLAIPĖDOS 
SUKILIMAS

Pietinio Atlanto pakraš
čio šaulių kuopa Pompano 
Beach sausio 28 d. suruošė 
Klaipėdos krašto sukilimo 
minėjimą, į kurį susirinko 
didelis būrys šaulių ir sve
čių iš Miami, Juno Beach ir 
kitų vietovių. Dr. K. Pau- 
tienis atidarydamas minėji
mą, pakvietė šaulių kuopos 
pirmininką M. Vitkų pra
vesti minėjimą ir tarti tai 
dienai pritaikintą žodį. Bu
vo pristatytas, Klaipėdos 
krašto sukilimo dalyvis A. 
Skučas, kuriam valdybos 
narė B. Paškienė prisegė gė
lę. A. Skučas trumpai papa
sakojo savo atsiminimus 
apie dalyvavimą Klaipėdos 
krašto sukilimo kovose. Pa
skaitą skaitė LŠST vice
pirm. dr. K. Pautienis, nuro
dydamas Klaipėdos veikėjų 
M. Jankaus, Simonaičio ir 
kitų pastangas taikiu dery
bų keliu atgauti Klaipėdos 
kraštą Lietuvai. Ir tik va
karų didžioms valstybėms 
nesutikus perleisti Klaipė
dos kraštą Lietuvai, Klai
pėdos krašto veikėjų ir Lie
tuvos šaulių sąjungos cent
ro valdybos, 1922 m. liepos 
16 d. buvo nutarta, Klaipė
dos kraštą vaduoti sukilimo 
būdu.

K. Kodatienė paskaitė sa
vo kūrinį apie Klaipėdos 
krašto sukilėlių kovas. Iš 
Kanados vasarotojas M. 
Milkeraitis tarė žodį ir svei
kino šaulius už minėjimo 
suruošimą. Po pietų vaišių, 
buvo suruošta Karvelio do
vanotų knygų ir M. Vitkaus 
ir Pautienių fantų loterija. 
Prie gero minėjimo pasise
kimo prisidėjo savo darbu 
T. Žilinskas, O. Rudaitienė,
O. Liutermozienė ir J. B. 
Paškai. Tai pirmas toks 
Pompano Beach šaulių su
ruoštas Klaipėdos krašto 
sukilimo minėjimas. (kp)
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