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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ČESIŪNO ATVEJIS
Vokiečių vidaus ir užsienio 

politikos sūkuriuose
Vytautas Meškauskas

Spalio. 17 d. N.Y. Times pa
skelbė savo korespondento 
Bonnoje John Vinocur prane
šimą apie Vlado Cesiūno pa
grobimą, kuriame tarp kitko 
buvo tokia pastraipa;

‘Rugsėjo 4 d. Chicagoje lei
džiamam lietuviškam dien
raštyje DRAUGAS pasirodė 
pasikalbėjimas su kanuistu 
(Cesiūnu). Pagal vieną iš 
laikraščio redaktorių Alek
są Pužauską, pranešimas 

- skelbė, kad Cesiūnas plana
vo rašyti ‘atsiminimus išduo
dančius sovietų sporto tik
rąjį veidą’.
Vinocuras nuo savęs pridė

jo, kad ‘Lietuvos išeiviai’ (Ex- 
patriates) prileidžia, kad tas 
straipsnis įspėjo sovietų įstai
gas (served as a tip) ir kad jie 
pasiskubino sutrukdyti jiems 
nesmagių revaliacijų paskel
bimą Maskvos olimpijados iš
vakarėse.

Sekančią dieną paskambi
no man pažįstamas Der spie
gei korespondentas Washi:.gto; 
ne, teiraudamasis apie tą patį 
Draugo straipsnį - kas tą inter- 
view pravedė, kur jį galima 
būtų pasiekti ir pan., o už ke
lių valandų paprašė telefonu 
perduoti viso to straipsnio ver
timą. (Kiek žinau, dar viena 
vokiečių leidykla paprašė to 
paties Draugo numerio.)

Mat šitas Draugo interview 
buvo vienintėlis viešas Cesiū
no pareiškimas. Tai, ką jis pa 
sakė vokiečių ištaigoms prašy
damas leidimo pasilikti, ir gal 
vėliau - viešumai liko nežino
ma iki nebus baigtas tardy
mas. O ir po to, eventualiai 
tai galėtų likti nuslėpta. Su 
vokiečių laikraštininkais Ce
siūnas nekalbėjo.

Pasveikinau Draugą sušilau, 
kusį pasaulinį dėmesį, nors 
mūsų akyse $u tam tikru šešė
liu. Cesiūnas pats tiesiogiai 
nesakė, kad atidengsiąs tikrą 
sovietų sporto veidą. Tai pa
skelbė su juo kalbėjęs Kazys 
Baronas jau baigęs pasikalbė
jimą:

‘Taip pat teko sužinoti, kad 
VI. Cesiūnas pradės rašyti 
savo atsiminimus, atideng
damas tikrą S.S-gos sporti
nio gyvenimo veidą.’ 
Neaiškus liko ir to straipsnio 

paskutinis sakinys:0
‘Teko sužinoti, kad mažą fi
nansinę pramą jis jau yra 
gavęs iš vokiečių įstaigų.’ 
Kokių? Ir ar tai yra įprasta 

pašalpa visiems pabėgėliams, 
ar kas nors specialaus išskirti
no?

Antra vertus, tas straipsnis 
pasirodė rugsėjo4 d., o Cesiū
nas buvo pagrobtas rugsėjo 13 
dieną. Truputį per greitai. 
Ypač turint galvoje, jog pagro 
bimas reikalauja didesnių 
pasirengimų, kad tikrai pasi
sektų. O be to, tam reikia gau

ti labai aukštų instancijų suti
kimą. Greičiau Cesiūno pa
grobimas buvojau daug anks
čiau, negu pasirodė Draugo 
straipsnis, nutartas. Sovietai 
paprastai suima ne už tai, kas 
ką padarė, bet už tai, ką jis 
GALĖTŲ padaryti.

Sykį tačiau paleista prielai
da nenori išnykti. Taip, pa
vyzdžiui, Frankfurter Rund- 
schau pereitą savaitę paskelbė 
ilgesnę vokiečių telegramos 
agentūros dpa versiją, kurioje 
tarp kitko jau sakoma:

‘Savo sumanymą parašyti 
knygą, sportininkas pareiš
kė interview su vienu Chi
cagoje (USA) išeinančiu eg- 
ziliniu lietuvių laikraščiu. 
STRAIPSNIS PASIRODĖ 
RUGSĖJO 11 D. Po dvie
jų dienų Cesiūnas dingo ... 
Pagal vieną vokiečių žinovą 
interview Maskvos ausyse 
turėjo suskambėti kaip aliar
mas.’
Kiek neaiškumų kelia ir pa

ties Cesiūno naivumas. Pagal 
tą patį pranešimą, Cesiūnas 
įspėjęs pas jį Lietuvoje atsilan
kiusiai Folkertų šeimai (pas 
kurią jis vėliau rado prieglobs
tį Vokietijoje), kad jos kiekvie
nas žingsnis yra KGB sekamas.

Deja, visas tas triukšmas ki
lo ne dėl susijaudinimo Cesiū
no likimu. Jį reikia vertinti 
dabartinės Vokietijos politinės 
situacijos šviesoje. Ir čia su
siduriame su tam tikru ‘lietu
višku įnašu’. Vokietijos Lietu
vių Bendruomenė yra verta 
komplimento už kreipimąsi i 
abi didžiąsias Vokietijos parti
jas - socialdemokratus ir krik, 
demokratus - dėl Cesiūno at
vejo. Kaip jau Dirvos skaity
tojai žino iš pereitame Nr. pa
skelbto Die Welt pranešimo, 
atsakė tik soc. dem. frakcijos 
vadas Herbert Wehner - paaiš 
kindamas, kad atitinkamų įs
taigų žiniomis, Cesiūnas grį
žęs savo valia. To Wehner 
laiško nuotrauką pirmame 
puslapyje paskelbė Die Welt 
(deja, bent tame numeryje ku
rį aš gavau, laiško išskaityti ne 
galima - nuotrauka išėjo kaip 
pilkas kvadratas).

Die Welt, kuris yra artimas 
krik. dem. opozicijai, tą laišką 
įdėjo į tokią pagarbią vietą ne 
dėl paties Cesiūno, bet dėl to, 
kad jis įrodo, jog Wehner ga
vo tokias informacijas, kurios 
krik. dem. atstovams nebuvo 
duotos teisinantis, kad dar tar
dymas nebaigtas. O be to, 
Wehner teigimas, kad Cesiū
nas grįžo savo noru, priešta
rauja kitiems žinomiems fak
tams - Draugo interview čia 
gali būti įrodymu - kas gali su 
kelti įtarimą, kad čia norima 
kaž ką užslėpti, pridengti, 
nesukelti naujų diskusijų dėl 
vadinamos... OST-POLITIK.

(Nukelta į 4 psl.)

George V. Voinovich, Ohio vicegubernatorius, kandidatas į Clevelando merus.

Dirva remia George V. Voinovich 
kandidatuojantį į Clevelando merus

Clevelando lietuviai, o 
taip pat ir kitos tautybės, 
turi retą progą išrinkti 
George Voinovičių į Cleve
lando merus. Rinkimai bus 
lapkričio 6.

Pirmiausia pasakytina, 
kad Voinovičius turi būti iš
rinktas meru ne dėl to, kad 
jis yra lietuvių bičiulis, kad 
jis net gyvena lietuvių apy
linkėje. Bičiulystė ar kai
mynystė čia yraperįmenkas 
argumentas.

Clevelando miestas yra 
finansinėje ir administraci
nėje krizėje. Atstatyti tai, 
ko kitos miesto administra
cijos nepadarė ir ką dabar
tinis meras dviejų metų lai
kotarpyje kontra versi jomis 
ir antagonistiška politika 
sugiovė, reikia išmintingo, 
patyrusio ir darbštaus 
administratoriaus. Voinovi
čius yra tas žmogus.

Jis yra advokatas. Aš
tuonerius metus buvo Ohio 
valstijos seimo narys, įsta
tymų projektuotojas ir lei
dėjas. Įvedė gerų adminis
tracinių pakeitimų apskri
ties kontrolieriaus įstaigo
je, sėkmingai, kad ir trum
pai, tarnavo kaip apskrities 
komisijonierius. Jo admi
nistraciniam talentui ir

Z /

sveikai politinei nuovokai 
stipriai pritarė šios apskri
ties balsuotojai, kai jį išrin
ko Ohio valstijos vicegūber- 
natorium. Voinovičiaus po
litinio gyvenimo horizonte 
natūralus siekis būtų dide
lės, ekonomiškai stiprios 
Ohio valstijos gubernato
riaus, postas. Deja, jo gim
tajame mieste pasikeitė po
litinė situacija.

Kai dabartinis Clevelando 
meras iš tuščio miesto iždo 
nebegalėjo atmokėti ban
kams miesto paskolų, kai iš 
miesto pradėjo kraustytis 
pramonės ir prekybos įstai
gos, kai padidėjo plėšikavi
mas ir žmogžudystės, mies
to piliečiai mėgino atšaukti 
merą, o atsakingi žmonės 
ieškoti naujo žmogaus, ku
ris paimtų miesto adminis
traciją į tvirtas ir patyru
sias rankas.

Dauguma miesto gyven
tojų šiandien yra sutelkę 
viltis į Voinovičiaus kandi
datūrą. Gaila, kad šiuo 
svarbiu metu jo šeimą išti
ko skaudi tragedija. Bet to
kiose sunkiose valandose, 
jis toliau eina pilietiškos at
sakomybės keliu. Jis pareiš
kė, kad jo pirminis rūpestis 
būtų sustiprinti etninių ma

žumų rajonus ir gelbėti nu- 
niokiotus kvartalus. Geres
nė policijos apsauga tose 
apylinkėse yra pirminės 
svarbos; Voinovičius ypa
tingai rūpinsis miesto eko
nominiu gerbūviu, rūpinsis, 
kad pensininkams ir senė- 
liams būtų statomi nauji 
namai, kuriuose jie galėtų 
gauti butą ir priežiūrą už 
nedidelę nuomą. Jis palai
kys ryšius su apylinkių at
stovais ir su jais aptars 
apylinkių saugumo ir atsta
tymo darbus.

Neužmirškime, kad Voi
novičius yra tvirtas mūsų 
bičiulis kovoje prieš komu
nizmą, kovoje dėl pavergtų
jų tautų laisvės ir žmogaus 
teisių. Tai jis yra įrodęs 
daugelį kartų, gindamas pa
vergtuosius kongrese ir 
Baltuosiuose Rūmuose.

Būtų nedovanotina, jeigu 
šiuose rinkimuose mes lik
tume tik abejingi stebėto
jai, jeigu dėl blogo oro ar 
kitų tariamų nepatogumų 
neitume balsuoti. Lapkričio 
6 visi lietuviai, gyveną Cle
velando mieste, eikime at
likti svarbią pilietinę parei
gą. Eikime balsuoti ir bal
suokime už George Voinovi
čių.

Dirva
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Besikeičiančios nuotaikos Amerikoje: negalima daugiau trauktis... - Tačiau 

žodžius dar neseka veiksmai. - Kremliaus pastangos Vokietiją ištraukti iš 

______________  NATO. - Maloni staigmena iš Italijos. _______________

Tai, kas anksčiau buvo sa
koma pašnabždomis ir rašoma 
tik kraštutinių dešiniųjų laik
yčiuose, šiandien jau sakoma 
garsiai ir net kairiųjų laikraš
čiuose. Štai, pavyzdžiui, Rea- 
der’s Digest lapkričio Nr. pa
skelbė B.J. Wattenberg straip 
snį: ‘It’s Time to Stop Ameri- 
ca’s Retreat’.

Šitas plačiai skaitomas mėn 
raštis visą laiką buvo konser
vatyvių pažiūrų, pasisakyda
mas prieš SALT II sutartį ir 
pan. Sį kartą tačiau įdomu, 
kad straipsnį, kiek sutrauktą, 
jie persispausdino iš ... N.Y. 
Times magazino, kuris anks
čiau jo nebūtų dėjęs. Tokią 
tendenciją jau anksčiau gali
ma buvo pastebėti net tokiam 
liberaliam savaitraštyje, kaip 
The New Republic, jau nekal
bant apie žydų Commentary. 
Naujas vėjas, kaip pastebėjo
me pereitame Nr., pučia ir iš 
Foreign Policy puslapių. Da
bar jau sutinkama su Nixon, 
kad JAV negali ilgai vaizduoti 
esančios ‘pasigailėjimo vertas, 
bejėgis milžinas’.

Kaip toli tokia laikysena nu 
vedė, parodo paskutiniųjų die- kaip sovietai. Praktiškai JAV 
nų įvykis. JAV įsileido gydy
tis vėžiu sergantį Irano šachą. 
Valstybės D-tas rado reikalo 
dėl to teisintis Ajatolos Komei- 
ni vyriausybei, kuri iš savo pu

sės panoro pasiųsti savo gydy
toją patikrinti, ar amerikie
čiai nemeluoja!

Jei buvę Amerikos draugai į 
šį kraštą įsileidžiami tik susir
gę, koks gi akstinas lieka lai
kytis Amerikos skverno dar 
esantiems valdovams? Tiesa, 
jų tarpe yra ir diktatorių, ne
norinčių skaitytis su žmonių 
teisėmis, tačiau nuo preziden
to Thieu režimo Pietų Vietna
me tikrai nebėgo tiek daug 
žmonių, kaip dabar nuo ko
munistinio. Visa ‘žmonių tei
sių politika’, kurios paskirtis - 
anot minėte B.J. Wattenberg -> 
buvo sugalvota kovai su stip
riais priešais, praktiškai tapo 
rykšte silpniems sąjunginin
kams. ♦ * ♦

Nuotaikų keitimąsi parodo 
ir paskutinis balsavimas sena
to užsienio reikalų komisijoje, 
svarstant SALT II sutartį. Te' 
nai vos 8 balsais prieš 7 buvo 
atmestas šen. Howard Baker 
(rep. Tenn.) pasiūlymas prie 
tos sutarties pridėti straipsnį, 
garantuojantį JAV teisę turėti 
tiek pat pačių sunkiųjų raketų

SALT įsakmiai leidžia tik so
vietams turėti 308 sunkias 
SS-18 raketas. SALT II sutar
tis jau bus pasibaigusi, kai 
praktiškai JAV galėtų įsitaisy
ti tokias raketas, jei rastų tai 
tikslinga. Būdinga, kad už to
kį Baker pasiūlymą balsavo ne 
tik respublikonai, bet ir trys 
demokratai: John Glenn (Oh) 
Edward Zorinsky (Nebr) ir 
Richard Stone (Flo). Tai pa
rodo nuotaikų keitimąsi, ta
čiau kol kas dar nė vienas po
litikierius nepasakė, kad griež
tesnė politika pareikalaus ir 
naujų aukų iš piliečių - dides
nių išlaidų kariuomenei, kari
nės prievolės įvedimo ir kitų 
iki šiol labai nepopuliarių prie - 
monių, apie kurias dar tyli ir 
griežtesnės laikysenos šalinin
kai.

Gynimo D-tas niekados nepla 
navo turėti tokių sunkių rake
tų, grynai kariniams tikslams 
pakanka lengvesnių ir iki šiol 
daug taiklesnių raketų, bet
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♦ ♦ ♦
Šiam kraštui vis daugiau įsi

traukiant į priešrinkiminę 
karštligę, jame palyginti ne
daug diskutuojamas Brežnevo 
paskutinis pasiūlymas atitrau
kti šiek tiek pasenusių tankų ir 
raketų iš Vidurio Europos. Eu
ropiečius šis klausimas dau
giau domina. Mes jau citavo
me čia daug įvairių pasisaky
mų, jų tarpe ir liberalių The 
Guardian ir The Economist. 
Sį kartą sustosime prie konser
vatyvaus Londono Sunday Te 
legraph komentaro. Jo auto
rius Gordon Brook Shepart 
konstatuoja, kad Vokietija yr 
lemiamas faktorius diskusijose 
dėl Vakarų Europos apsigink
lavimo vidutinės distancijos ra
ketomis. Jei Bonnos politikai 
neparodys tam noro, su rake
tų išrikiavimu savo kraštuose 
nesutiks ir kiti Europos politi
kai. Autorius rašo:

‘Iš esmės Kremliui rūpi Vo
kietijos dalyvavimas NATO. 
Beveik 30 metų vyriausias So
vietų Sąjungos tikslas buvo ati 
traukti Vokietija iš tos santar
vės ir ją neutralizuoti.’

Nereikia užmiršti, kad ru
sams pasisekė sulaikyti Euro
pą nuo apsiginklavimo neutro 
no užtaisais, kurie buvo ge
riausias ginklas mūšio laukui, 
padedąs išlyginti Varšuvos 
pakto 3 prieš 1 persvarą. Tas 
ginklas būtų leidęs Europai 
daugiau priešintis sovietų 
spaudimui.

Tai išdavęs Vengrijos kom
partijos centrinio komiteto užš, 
reik, skyriaus vedėjas Janos 
Berecz rašęs ideologiniam žur
nale: ‘Politinė kampanija 
prieš neutrono ginklą buvo pa 
ti reikšmingiausia ir sėkmin
giausia po antro pasaulinio 
karo pabaigos.’

Kremlius dabar tikisi to pa
ties su vidutinės distancijos ra
ketomis. Kancleris Schmidt į 
tai (Brežnevo pasiūlymą Rytų 
Berlyne) reagavo išmintingai 
ir blaiviai, kaip jis paprastai 
daro. Tačiau ilgainiui jis gali . 
nusileisti ‘socialistinės viršūnės 
trotkai’: Bahr, VVehner ir 
Brandt. Schmidt esą negali
ma pavadinti jos (tos trijulės) 
nelaisviu, tačiau ji ji trigubai 
supančiuos, jei jis bandytų

Rinkimams artinantis bus iškeltas tradicinis klausi
mas, kurios partijos pasaulėžiūra geriau tiktų ne tik šio 
krašto valdymui, bet ir padėtų Lietuvai atgauti laisvę. 
Jei Washingtono valdžia visą laiką nusileidžia sovietams, 
savaime'aišku nėra ko laukti bet kokios pagalbos išsiva
davimui ! Bet ar konservatyvai tikrai1 norėtų ar galėtų 
padėti ?

Tokios mintys man atėjo skaitant paplitusio Wash- 
ington savaitraščio U. S. NEWS AND W0RLD REPORT 
spalio 22 d. labai konservatyvų 'redakcinį puslapį’. Ten 
redaktorius Marvin Stone sielojasi dėl Amerikos prestižo 
kritimo visame pasaulyje ir cituoja brito Robert Con- 
quest nuomonę:

”... norime tikėti, kad sovietų valdovai yra tokie 
pat žmonės kaip mes. Kai kurios jų pažiūros ski-’ 
riasi nuo mūsų, bet jie galvoja panašiai į mus, ir 
todėl, jei mes juos įtikintumėm, jie galėtų savo 
galvoseną pakeisti. Bet taip nėra. Jų istorija, psi
chologija ir motivacija yra visai skirtingos. Per 
paskutinius kelis metus man atrodo, kad Vakarų 
vyriausybės to nesuprato. Pavyzdžiui, rusai įtem
pė savo ekonomiją iki sprogimo taško, kad įsigytų 
milžiniškus ginklų kiekius. Kam? Aišku, kad ki
tus paspausti... Bet Valstybės Departamente ga
li išgirsti įžymius žmonės sakant, kad jie nori tik 
įsigyti lygią su JAV įtaką visam pasaulyje ...”

Vadinamam Trečiam Pasaulyje vakariečiai atrodo 
galvoją, kad geriausia jiems politika būtų užsidėti ant 
sėdinės parašą: ’prašau spirti’!

čia be abejo yra dalis teisybės, tačiau kaip iš tikro 
reikėtų elgtis. O gi ginčytis, o ne vengti pasakyti rusam 
teisybę į akis. Jei, pavyzdžiui — aiškinama ten toliau —' 
kas nors paminės mūsų buvusį ar esamą kolonializmą, 
tuojau reikėtų iškelti jų (sovietų) kolonializmą:

”Mes turime pasakyti; ’jei jūs norite kalbėti 
apie Puerto Rico, mes tuojau (damn well) iškel
sime Baltijos valstybių klausimą’.”

Bet kas bus, jei rusai apsispręstų Puerto Rico palikti 
ramybėje? vm

prieš Sovietų Sąjungą nukreip 
tą politiką. * ♦ ♦

Anksčiau, jei kas pradėda
vo kalbėti apie Italijos kariuo
menę, susilaukdavo šypsenos. 
Tačiau Die Welt koresponden 
tas Cay Graf Brockdorf, daly
vavęs paskutiniuose Italijos ka 
riuomenės pratimuose, buvo 
maloniai nustebintas. Nepai
sant chroniškos vyriausybės 
krizės, dabartinė Italija turi 
visai rimtą 365,000 vyrų kari
nę pajėgą, kuri yra daugiau
siai pačios Italijos gaminiais 
apginkluota. Ir svarbiausia - 
yra labai pakilios, bet draus
mingos nuotaikos. Su karinin
kų laipsniais mažai skaitoma
si, jei jie nėra lydimi sugebėji
mo vadovauti. Apmokymas 
esąs kietesnis ir reikalaująs 
daugiau drausmės negu da
bartinėje vokiečių kariuome
nėje. Povandeniniai laivai ir 
jų įgulos esą tokio laipsnio,kad 
juos vyr. NATO vadas pietinė
je Europoje, amerikiečių 4 
žvaigždžių admirolas Harold 
Shear, pavadino ‘puikiais’.

Tai esą vieninteliai dabar, 
kurie galėtų pavogti bananus 
iš gorilos.

Italija vaidina labai svarbią 
rolę Viduržemio jūros basei
ne, kurio operacinis plotas nu
sitęsia 4,000 km. gynime. Ma
nevrų stebėtojų entuziazmą 
kiek slopino perspektyva. Ita
lijos parlamentas svarsto įsta
tymo projektą, kuriuo karinė 
prievolė iš 18 mėn. sumažina
ma iki 12 mėn., kurių neuž
tenka karių supažindinimui 
su naujais, komplikuotais gink 
lais.

Tarp kitko, per manevrus 
gausiai buvo naudojama gyVa 
amunicija, kurios nebuvo duo 
ta į Kubą - Castro pabaidyti - 
išsikėlusiems iparinams. Ne
paisant to, per manevrus Ita
lijoje nebuvo nei užmuštų, nei 
sužeistų.

WANTED EXPER1ENCED 
ALL AROUND MAINTENANCE MAN

FOR HEAT TREAT SHOP. 
Good wages & benefits. 

APPLY IN PERSON 
ENGINEERED HEAT TREAT INC 

31271 Stephenson Hwy.
Madison Hts., Mich. 43071 

An Equal Opportttnity Employer 
(38-44)

CHEMISTS
Th« Top« DMėon of our divonified ehomieol company h 
seeking the profenional talent of career-mtnded BJS. Cho- 
mi$H for our R4D Department, in our Marysville, Miehigan 
facil'rfy. You will brmg your 2 to 5 years experience m 
adhesive, coatings, rubber compoundmg or other related 
oreas to bear in product develofment and modifieation. You 
should have a knowledge of synthetic polymers, resim, hot 
mėlt technology and water boso coafing ond adhesive 
systems.
ExceUent starting salary and fuU benefits. WrMe in confi 
dence. induding salary history tet

ARMAK TARI NYKIOM

An Eguai Opportunity Employer
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DEMOKRATIJA IR MES
Jau trisdešimt metų gyve

name laisvame demokratiš
kame krašte, kuriame galime 
pilnai laisve naudotis. Kiekvie 
nas žmogus, tikrosios demokra 
tijos požiūriu, yra vienodai 
vertintinas, nors - stebint vi
suomenės gyvenimo ir veiklos 
veidą - kartais atrodo, kad kai 
kuriems visuomenininkams, 
ypač politikams, demokratija 
tėra tik parankus šydas pri
dengti savo egoistinius intere
sus. Ir ne vienam iš jų toji de
mokratija baigiasi su rinki
mais.

Demokratiniu požiūriu kiek 
vienas žmogus tarpusavio ir vi 
suomeniniuose santykiuose tu
rėtų pasižymėti tauriu huma
niškumu, atvirumu, nuošir
dumu ir pagarba kitam asme
niui. O kaip gi toji demokra- 
tijs vykdoma lietuvių išeivijos 
organizacijų bei visuomenės 
tarpe? Tikiu, neklysiu many
dama, jog ir mes rieatsilieka- 
me nuo svetimųjų ydų. Per ei 
lę metų praradome pradžioje 
taip ryškų lietuvišką nuošir
dumą, pamėgom atsitverti vie 
ni nuo kitų ‘garbės tvora’ - ver 
tai ar nevertai pakilę j aukš
tesnę vietą, prisisegę mokslo 
laipsnį, ar turto įgiję. Visomis 
priemonėmis stengdamiesi išsi 
laikyti garbinguose postuose, 
pūsdamiesi prieš visus, rody
dami savo ‘autoritetą’ užmirš
tame, kad tai - noras žūt būt 
būti pranašesniu už kitus, per 
vertinimas savo jėgų žeminant 
ir niekinant kitus - yra svar
biausia šių dienų priežastis vi
sų asmeninių ir grupinių peš
tynių. Ir vis dėlto reikėtų ne
užmiršt, kad kiekvienas žmo
gus - vargšas ar milijonierius, 
be jokio apčiuopiamo talento 
ar pripažintas genijus - aukš
čiausiu demokratijos požiūriu 
yra vienodai vertingi ir gar
bingi.

Nesunku pastebėti, kad juo 
toliau, tuo dažniau išgirstame 
lietuvių visuomenėje išdidų 
skirstymą į aukštesnį ir žemes
nį luomą. Pirmasis save dar 
vadina intelektualais, kurie 
‘žino’ ką darą, esą išmintin
gesni už kitus, todėl tie kiti te
turėtų jų nuomonei pritarti. 
Net ir bendradarbiavimo su 
kraštu klausimu.

Tačiau, ar galima pamiršti, 
kaip istorija rodo, jog kultūri
ne skraiste prisidengęs komu
nizmas pirmiausia patraukia 
viršūnes, naiviai savim besi
džiaugiančius ‘intelektualus’ 
ir jųjų talkos dėka įsibrauna į 
mases. Tą ir dabar aiškiai ma 
tome JAV politikos ir prekybos 
viršūnėse esančių asmenų, bei 
universitetų profesorių tarpe, 
kurie - gal kartais tik norėda
mi kokiu nors pranašumu iš
siskirti iš kitų - ima skelbti kul 

tūrinio bendradarbiavimo su 
Sovietų Sąjunga didelę teigia
mą reikšmę ir naudą, net gi 
geriausią jo valdžioje ateities 
gyvenimą visiems. Ir nėra re
ta girdėti skundžiantis, kad 
vaikai vis giliau profesorių 
‘šviečiami’ komunizmo nau
dai, jo įtakoje ryškinant moks
lą, kultūrą, literatūra. Neap
lenkia tai ir lietuvių išeivijos 
studentų.

Bet gi mes, kuriems teko tie
sioginiai pažinti sovietinį ko
munizmą, turėtume gerai 
žįnoti, kad - kur jų propagan
da negali tiesioginiai visuome
nės paveikti - ten jis pradeda 
lįsti keisdamas spalvą ir vardą 
į mokslinio, kultūrinio, litera
tūrinio, taikos palaikymo bei 
kitomis pasiūlomis. O to viso
keriopo bendradarbiavimo ko 
munistai tikrovėje siekia tik
tai tam, kad jie galėtų nekliu
domi skelbti savo propagandą 
laisvuose kraštuose; kad jų šni 
pai galėtų laisvai lankytis ir 
tvarkyti jiems pavestus užda
vinius.

Lietuva yra žiauraus oku
panto prispausta, išnaudoja
ma, suniekinta ir terorizuoja
ma. Kokia gali būti galimy
bė, tokioms sąlygoms esant, 
kalbėti apie bet kokius rimtes
nius išeivijos santykius su kr aš 
tu (beteisiu!) mokslo, kultūros 
ar kitokia oficialia prasme? 
Dargi tuo metu, kai Maskvos 
diktatūra savo kieta letena ne 
tik naikina Lietuvos kūną ir 
sparčiai siekia rusinti dvasią 
tėvynėje, netgi silpnindama 
mūsų atsparumą laisvėje ...

Okupanto viltys yra jauni
me, dar jų nepažinusiame, to
dėl jį visais būdais ir vilioja. 
Kaip mūsų ‘išmintingoji’ klasė 
beįrodinėtų tą bendradarbia
vimo klausimą užmiršti, apie 
tai nekalbėti, nerašyti, kiek
vienam vadovautis tik savo 
sveika nuovoka - vargu visuo
menę įtikins. Ir kyla klausi
mas, kuo gi bus paremta jau
nosios kartos sveika nuovoka, 
jei mes tylėsim, o svetimuose 
universitetuose ir tėvynėje kur 
sus ar pionierių stovyklas lan
kydami girdės neteisingas in
formacijas, kad Lietuva savo 
noru įsijungė į Sovietų Sąjun
gą, skaitys suklastotą Lietuvos 
istoriją?

Visos valstybės informaciją 
laiko svarbiausiu savo krašto 
valdymo įrankiu, teikiančiu 
teisingas žinias apie kraštą. 
Tuo labiau yra mūsų pareiga 
išeivijoje, visomis mums priei
namomis priemonėmis, be pa
liovos skleisti mūsų pačių jau
nimui, ir svetimiesiems, teisin 
gą informaciją, atitaisant klai 
dingas žinias.

Ir kad Lietuvos okupanto 
apie mūsų tėvynę klaidingų

LIETUVOS LAISVES VILTIS SU) 
LAIKU TARPTAUTINĖJE RAIDOJE

Lietuvos gen. kons, 
Aniceto Simučio refe
ratas, skaitytas Ame
rikos Lietuvių Kongre< 
se Clevelande 1979 m. 
spalio 13 d.

(2)
Kuba yra geriausias pa

vyzdys kaip sovietinės im
perijos laimėjimai pasiekia
mi. Buvęs JAV-bių Amba
sadorius Earle T. Smith 
prie Kubos diktatoriaus Ba- 
tistos valdžios laiške N. Y. 
TIMES (1979 m. rūgs. 26 
d.) redakcijai rašo, kad be 
JAV-bių pagalbos Fidel 
Castro nebūtų galėjęs už
grobti valdžios. JAV-bių 
spauda jį rėmė moraliai, o 
sovietinė imperija — gink
lais ir direktyvomis. Kada 
JAV-bėse pasigirdo balsų, 
Castro vadovaujamoji revo
liucija pereinantį į komu
nistų rankas ir kad pats va
das galįs būti komunistas, 
tai didžioji JAV-bių ir pa
saulio spaudoj buvo aiški
nama, kad revoliuciją veda 
agrariniai reformatoriai ir 
kad jos vadas jokiu būdu 
nesąs komunistas. Kas to
liau įvyko visi žinome — 
Castro pasirodė besąs ne tik 
komunistas, bet ir lojaliau
sias Kremliaus agentas kokį 
jis Vakaruose yra turėjęs. 
Kol Kubos diktatorium bu
vo Batistą, tai prieš jį ėjo 
visas demokratinis pasaulis 
ir sovietinė imperija, o kai 
jo vieton atsisėdo Castro, 
tai vieninteliu jo oponentu 
beliko JAV-bės. Net dikta
torių nekenčianti liberalinė 
spauda pasidarė nebe tokia 
iškalbinga kaip prieš Ba
tistą.

Tokios padėties akivaiz
doje prieiname prie pagrin
dinio klausimo, būtent, ar 
tokiai totalitarinei valsty
bei, kurios santvarka pa
remta melu ir neribotą ga
lią turinčios policijos tero
ru, lemta ir toliau plėstis ir 
užvaldyti pasaulį, ar jai 
lemta žūit kaip žuvo Hitle-

informacijų skleidimą įmano
ma atitaisyti - matome iš pa
vyzdžių. Vienas iš jų pami
nėtinas yra prof. Antanas Kli
mas, dėjęs pastangų atitaisyti 
paskelbtas klaidingas žinias 
apei Lietuvą Encyclopedia 
Britanica. Tą ‘klaidą’ tada 
pareikalavus atitaisyti, spau
doje paminėjo New York 
Times, Human Events, The 
Christian Science Monitor, 
Washington Post, The Phila
delphia Inąirer, Baltimore 
Sun, Globė and Mail (Toron
te), Chicago Tribūne ir kt. 
Laikraščiai tada plačiai pami
nėjo, bet nebuvo žinoma, ar 
tikslas bus pasiektas.

Šiandien jau aišku, kad dė
tos pastangos - įtempto ir ne
paliaujančio darbo dėka - su
silaukė pripažinimo. Išryškin
ta ‘klaida’ yra atitaisyta.

E. Cekienė 

rio nacionalsocializmas ir 
Musolinio fašizmas. Daug 
ženklų rodo, kad jai lemta 
išnykti nuo žemės pavir
šiaus, nors gal ir ne taip 
greit kaip pranašavo prieš 
kelis metus išleistoje kny
goje sovietų rašytojas ir is
torikas Amalrik, kuris, ste
bėdamas įvykius iš vidaus, 
kėlė klausimą, ar Sovietų 
Sąjunga išsilaikys iki 1984- 
jų metų.

Jei mums kelia susirūpi
nimą sovietinės imperijos 
laimėjimai, prisimin k i m e 
Mussolinio laimėjimus už
kariaujant Etijopiją ir Hit
lerio užkariavimus Europo
je. Visi žinome kuo tie lai
mėjimai baigėsi.

Tad šitokiame fone tenka 
kalbėti apie Lietuvos lais
vės atgavimo viltis, kurių 
įgyvendinimas turi išplauk
ti iš tolimesnės dviejų pa
saulio galybių, JAV-bių ir 
vadinamosios Sovietų Są
jungos, santykių vystymosi 
eigos.

Juridiniai Lietuvos kaip 
valstybės egzistavimas te
bėra pilnai pagrįstas. Pir
moje eilėje Lietuvos-Sovie
tų Sąjungos 1920 metų lie
pos 12 dienos Taikos Sutar
timi, kuria Rusija visiems 
laikams atsisakė nuo bet 
kokių teisių į Lietuvą. Toji 
sutartis buvo sustiprinta 
1926 m. rugsėjo 26 d. Lie
tuvos-Sovietų Sąjungos Ne
puolimo Sutartimi, kuri bu- 

_vo pratęsta dviem atvejais, 
būtent, 1931 m. gegužės 6 
d. ir 1934 m. balandžio 4 d. 
Paskutinis pratęsimas ga
liojo iki 1945 m. gruodžio 31 
dienos.

Pirmoji tas galiojančias 
sutartis sulaužė Sovietų Są
junga žinomuoju 1939 m. 
rugpiūčio 23 d. Stalino-Hit- 
lerio susitarimu ir rugsėjo 
28 dienos papildymu, kuriuo 
Lietuva, Latvija ir Estija 
buvo perleista Rusijos "įta
kos sferai". Šį susitarimą 
sekė invazija ir okupacija 
lydima mums žinomos rin
kimų komedijos ir tariamų
jų prašymų priimti į Sovie
tų Sąjungą.

Kai Hitleris 1941 m. bir
želio mėn. atsisuko prieš sa
vo sąjungininką, Baltijos 
Baltijos valstybės atsidūrė 
pastarojo okupacijoje, kuris 
lygiai kaip ir Stalinas ne
paisė lietuvių tautos valios 
išreikštos visuotinu sukili
mu prieš rusiškąjį okupan
tą.

Kaip jau žinome, į teisiš
kai pagrįstą Nepriklauso
mos Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos padėtį tarptautinėje 
arenoje rugpiūčio 23 d. 
Maskvoje atkreipė spaudos 
dėmesį 45 lietuviai, latviai 
ir estai kreipdamiesi memo
randumu į Sovietų Sąjun
gos vyriausybę, į Federali
nės ir Demokratinės Vokie
tijos vyriausybes, į visas 

Atlanto čarterį pasirašiu
sias vyriausybes ir į Jungt. 
Tautų Generalinį Sekreto
rių Kurt Waldheim primin
dami prieš 40 metų neteisė
tą Hitlerio-Stalino susitari
mą apie Baltijos valstybių 
ir Lenkijos bei Suomijbs že
mių pasidalinimą.

Jie primena 1941 m. rug
piūčio 14 d. Atlanto čarterį, 
kurio 2-rasis paragrafas 
skelbia, kad nei JAV-bės, 
nei Didžioji Britanija nesu
tiks su teritoriniais pakeiti
mais, kurie nesiderins su tų 
teritorijų gyventojų laisvai 
išreikšta valia. Tų pat metų 
rugsėjo 24 d. Sovietų Sąjun
ga prisidėdama prie Atlanto 
Carterio pareiškė, kad So
vietų Sąjunga visada laikėsi 
apsisprendimo teisės princi
po palikdama kiekvienai ' 
tautai teisę į nepriklauso
mybę, teritorialinę neliečia
mybę ir į tokią socialinę 
santvarką, kuri jos žmonių 
sprendimu būtų reikalinga 
krašto ekonominiam ir kul
tūriniam vystimuisi.

Hitleriui užpuolus krimi
nalo partnerį Staliną rug
piūčio 23 d. ir rugsėjo 28 d. 
susitarimai savaime nusto
jo reikšmės ir galios, bet 
iki šios dienos Sovietų Są
junga nėra viešai pareišku
si, kad ji nuo tų susitarimų 
atsisako panašiai kaip tą 
padarė Vakarų Vokietijos 
vyriausybė viešai pareikš
dama, kad 1938 m. rugsėjo 
25 d. Hitlerio susitarimas 
su Čekoslovakija yra nie
kingas ir neegzistuojantis 
nuo pat pasirašymo momen
to. Iš Hitlerio gautąjį gro
bį ir šių dienų sovietų im
perijos valdovai nori pasi
laikyti.

Tad nieko stebėtino, jei 
nesenai iš sovietinio kalėji
mo į Vakarus išleistas uk
rainietis Valentinas Moroz 
vienoje savo kalboje pasa
kė, kad jei Ukraina būtų 
juoda ir Afrikoje, tai ji jau 
senai būtų nepriklausoma.

Pasinaudodami ta pačia 
analogija prileiskime, kad 
Lietuva, Latvija ir Es
tija yra juodos ir Afrikoje 
ir iki šiol kokiu tai nesu-, 
prantamu būdu dar neatga
vusios nepriklausomybės. Ir 
štai iš ten ateina žinia, kad 
prisimindami keturių de
šimtų metų vergijon parda
vimo sukaktį 45-ki tų tautų 
atstovai pareikalavo apsi
sprendimo teisės ir kad tam 
paremti surinkta net 35,000 
parašų, nežiūrint baltųjų 
kolonistų policijos žiauriau
sio persekiojimo.

Reakcija pasaulyje būtų 
nepaprasta. Iš visų pasau
lio kampų į ten skubėtų žur
nalistai ir reporteriai su te
levizijos ir foto aparatais, 
spaudoje pasirodytų ilgiausi 
pasikalbėjimai su vadais ir 
eiliniais — visų pasirašiusių 
ir nepasirašiusių tas pats 
laisvės ir nepriklausomybės 
troškimas. Sovietų imperija 
viena iš pirmųjų iškeltų J. 
Tautose tų tautų dekoloni
zacijos klausimą, o paslap- 

(Nukelta į 4 psl.)
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čiom siųstų i ten ginklus ir 
terorizmo instruktorius mo
kinančius kaip kovoti su 
prispaudėjais. Greitas ne
priklausomybės atgavimas 
būtų užtikrintas. JAV-bės 
nedelsdamos ateitų j pagal
bą su ”foreign aid” stam- 
besnėm sumom.

Argi dėl to, kad nesame 
juodi ir nesame Afrikoje, 
mes žiauriai diskriminuoja
mi? šiandien niekas nežino 
kas atsitiko su tais 45 drą
suoliais, kaip lygiai nežino
me kiek dar yra laisvėje iš 
tų 35,000 drįsusių savo pa
rašais reikalauti apsispren
dimo teisės. Po vieno šūkte
lėjimo laisvojoj pasaulio 
spaudoj užviešpatauja mir
tina tyla. Mes nepavydime 
Afrikos tautom laisvės, bet 
liūdime, kad ne visiems im
perialistams taikomas tas 
pats matas tarptautinėj 
arenoj.

Jei tik Sov. Sąjunga lai
kytųsi tarptautinių sutarčių 
ir savo viešij deklaracijų, 
tai Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymui,kliūčių tarp
tautinėje arenoje nebūtų.

Deja, Maskva nuo pat 
pradžios pasirinko kitą ke
lią. Net tuo metu kai Hitle
rio armijos buvo prie Lenin
grado ir Maskvos, Sovietų 
Sąjungos vyriausybė darė 
didžiausią spaudimą į nau
juosius sąjungininkus, Di
džiąją Britaniją ir JAV-bes, 
kad jie sutiktų iš Hitlerio 
gautąjį grobį įteisinti.

Apie 1942 metais tuo rei
kalu vykusias slaptas dery
bas tuometinis Valstybės 
Sekretorius Cordell Hull ra
šo savo atsiminimuose 
(THE MEMORIES OF 
CORDELL HULL, The Mac 
Millan 1948), kad joms už
sibaigus jis pajutęs didelį 
palengvėjimą, jo žodžiais 
tariant: ”1 was enormously 
relieved”. Mat JAV-bėms ir 
Anglijai pavyko atsispirti 
prieš nepaprastą spaudimą 
pripažinti Baltijos valsty
bių inkorporavimą į Sovietų 
Sąjungą.

Vėliau sekė visa eilė de
rybų ir susitarimų su Rusi
ja: Teherano Konferencija 
1943 m., Jaltos Susitarimas 
1945 m., Potsdamo Konfe
rencija 1945 rn. liepos mėn. 
ir, pagaliau, 1975 m. rugpiū
čio 1 d. 35 valstybių pasira
šytoji Helsinkio deklaraci
ja. Nė vienoje jų Lietuva ir 
bendrai Baltijos valstybės 
nepripažįstamos Sovietų Są
jungos dalimi. Daugelis įta
ria, kad vienoje i štų konfe
rencijų Anglija ir gal JAV- 
bės yra davusios Rusijai ty
lų pritarimą užvaldyti Bal
tijos valstybes. Ne vienas 
yra linkęs aiškinti, kad 35 
valstybių pasirašytoji Hel
sinkio ' Deklaracija (Finai 
Act) pripažino karo metu 
Sovietų Sąjungos laimėtąjį 
grobį užmiršdami, kad tai 
yra tik dalyvavusių valsty
bių deklaracija nekeisti esą-

■ ■■

mų sienų jėga. Tai nėra ka
riavusių valstybių sienų nu
statymo taikos sutartis. 
Vienu iš įrodymų galėtų bū
ti ir tai, kad tos deklaraci
jos labiausiai nepaiso taip 
primygtinai jos siekusioji 
Sovietų Sąjunga kiek tai jo
je kalbama apie žmogaus 
teises, laisvesnį žmonių ir 
idėjų per sienas judėjimą, 
išskirtų šeimų sujungimą 
ir t.t.

Mums gi rūpi, kad juridi
niai tebeegzistuojanti ir 
tarptautinį pripažinimą tu
rinti Lietuvos valstybė vėl 
galimai greičiau grįžtų į 
pilnai nepriklausomų vals
tybių šeimą.

Viena iš tokių galimybių . 
būtų tai didžiausios ir pa
skutinės kolonijinės imperi
jos subyrėjimas, kuris gali 
įvykti dėl kelių priežasčių. 
Man yra tekę matytis ir 
šnektelti su ankščiau minė
tuoju Valentinu Moroz. Jo 
įsitikinimu, jei visos pa
vergtos tautos vieningai 
veiktų, daug būtų galima 
atsiekti. Sovietinėj imperi
joj vien tik ukrainiečių esą 
netoli 50 milijonų, o sudė
jus kitas pavergtas tautas, 
rusai atsiduria mažumoj. 
Kalėjimai ir koncentracijos 
stovyklos tai tikras politi
nių kalinių internacionalas. 
Ukrainiečių ten esą dau
giausia, o toliau eina rusai, 
lietuviai, latviai, estai ir t.t. 
Visi tarpusavyj gerai sugy
vena, pasiryžę politinę veik
lą skatinti ir koordinuoti ne 
tik kalėjimuose, bet ir už 
kalėjimų ribų. Jie įsitikinę, 
kad pavergtųjų tautų galy
bė yra vienybėje.

(Bus daugiau)

WALNUT PARK PLAZA 
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Wie kam der Genosse Kanute vom Rhein an die Wilija?
In Bonn geht der Streit tiber den Fall dės Kanuten Tschessitmas weiter

ZWISCHENRUF
Entfiihrung ohne Rišiko

Dreistigkeit dės KGB ?

Woher hat Wehner seine 
i Information?Kohl 

yvurde šie vorenthalten
Sowjetischer Spitzensportler wieder in Moskau - Justizmihister unterrichtet InnenausschuB

KGB hat Tschessiunas verschleppt
Wie lange schweigt Bonn 

zu der Entfiihrung 
dės sowjetischen SportJers? T)er Tschessiunas-Skandal

Noch immer keine Klarung im Fall Cesiūnas
Ausweichende Bonner Antworten auf Fragen im Buidestag / Heute gibt der GeaeraBnmdesanvndt Auskunft

Fiirchtete sich Moskau vor „Enthullungen"?

Vokiečių laikraščių antraštės apie Česiūną.

CESIŪNO ATVEJIS
(Atkelta iš 1 psl.)

Juo labiau, kad artinasi se
kančių metų rinkimai, kurių 
propagandos įkarštyje lengvai 
svaidomasi nelabai rimtais 
priekaištais, šiuo atveju gali 
būti užmestas tam tikras šešė
lis ant Wehner asmenybės, 
kuris pats prieš karą buvo Ko
munistų Internacionalo stam
bi figūra.

Mat, socialdemokratai giria
si savo kanclerio Brandt lai
kais pradėta OST-POLITIK, 
kurios esmė, ryškiai tariant, 
yra tokia: susiėmus abiem su- 
per-valstybėms taip, kad jos 
praktiškai negali pajudėti ne- 
suardydamos atominės grės
mės balanso, Vokietija turi pa 
ti ieškoti būdų sumažinti įtem~ 
imą ir palengvinti Rytų Vokie
tijos gyventojų likimą. Weh- 
ner yra tos politikos šalinin
kas, tačiau ne pradininkas. 
Jos‘tėvu’ laikomas dabartinis 
partijos reikalų vedėjas (kitur 
jis vadintųsi generaliniu sek
retorium) Egon Bahr.

H. Kissinger pasakoja savo 
atsiminimuose, gavęs įspūdį, 
kad Bahr papasakojus jam sa
vo idėją, jai jau buvo pritarę 
sovietai. Kai jis apie tai vė
liau kalbėjęs su ambasado
rium Dobryninu, atrodė, kad

t

PRESS OPERATORS
Expanding northern Ca company needs 
qualified journeyman craftšmen presą 
operators for combination web & 
sheet fed equipment up to 40”. Heavy 
4. color & book work. Ahove scale 
wages & attractive benefits. For more 
information send resume to: FREE- 
MONT LITHO 44799 Industrial Dr., 
Freemont, Ca. 94538. (39-42)

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINA •’

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

185 N. Wabash Avė, 
Chicago, III. 60601 J 
Antrame aukšte.

ji jam nebuvo svetima.
‘Aš nežinau nė vieno sovie

tų diplomato, įskaitant ir 
patį Gromyko’ - sako Kissin- 
ger - ‘kuris priimtų kokį 
svarbesnį pasiūlymą prieš 
tai jo nepatiekęs Maskvai.’ 
Jam, Kissinger, taip ir liko 

neaišku per kokius ‘kanalus’ 
ėjo visos derybos.

Kol kas socialdemokratai ga 
Įėjo savo Ost-Politik girtis, 
nors faktinai santykių su sovie
tais gerėjimą pradėjo senasis 
Adenauer. Ir dabar, preten
dentas į kanclerius, Franz Jo- 
se£ Strauss laiko sau politiniai 
naudingu dar prieš rinkimus 
atsilankyti Maskvoje ir būti 
priimtam Brežnevo ar jo įpė
dinio.

*!Žinia, kad Ost-Politik yra 
susijusi ir su pavojais. To pa
ties Kissinger teigimu, kai 
Brand susitikęs su gudriu poli
tiku Nixon 1971 metais Flori
doje pdėkojo už NATO para
mą jo Ost-Politik’ai, Nixon šal
tai jį pataisęs, kad NATO tik 
nepareiškė JOKIO PRIEŠTA
RAVIMO.

Nūdien situacija keičiasi. 
Atominė lygsvara pradėjo keis 
tis sovietų naudai, kas verčia 
europiečius daugiau susirūpin
ti savo atomine atsvara. Brež- 
nev nuo to bando atkalbėti. 
Vokiečių socialdemokratai no
rėtų dar su sovietais pasiderė
ti, tuo tarpu kiti - jų tarpe ir 
jų partneris koalicinėje vyriau
sybėje, užs. reikalų min. libe
ralas Genscher - manytų, kad 
pirmiau reikėtų apsiginkluoti, 
o tik po to derėtis.

Dėl to Vokietijoje dar bus 
daug ginčų, nors laikinai par
tijos padarė kompromisą. 
Gruodžo mėn. turinčiam įvyk 
ti NATO krašto apsaugos mi- 
nisterių posėdyje vokiečiai pri 
tars Europoje esančių atomi
nių raketų distancijos prailgi
nimui. Bet kol jos bus ameri
kiečių pagamintos ir paruoštos 
išrikiavimui Europoje, NATO 
dar turėtų pasiderėti su sovie
tais. Brežnev pasiūlymo - ne
išsiaiškinus, ką jis iš tikro ma
no - negalima atmesti. Nepai
sant tokio kompromisinio su
tarimo, dar liko nemažai vie
tos politinėm diskusijom, už
metimams - kad sovietai per 
daug pasitikima, jų žygiai pa
čioje Vokietijoje nesekami, dėl 
jų neprotestuojama ir 1.1, ir 1.1

Čia ir Cesiūno atvejis gali 
pasitarnauti kamuoliu politi
niam futbolo žaidimui. Todėl

a i f 
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yra ir toks susidomėjimas juo. 
Bet kiek jam pačiam iš to nau
dos?

Spalio 25 d. Die Welt pa
skelbė, kad Vokietijos fed. gen. 
prokuroras Kurt Rebmann ir 
žvalgybos tarnybos BND pre
zidentas Klaus Kinkei paaiš
kino seimo slaptųjų tarnybų 
kontrolės komisijai, kad BND 
yra užregistravusi du Cesniū- 
no telefoninius pasikalbėjimus 
su Sovietų ambasada Bonnoje.

Pirmą kartą Cesiūnas tik 
pranešė, kad jis pametęs kon
taktą su savo grupe ir randasi 
Altenos mieste. Jam buvo įsa
kyta prisistatyti į ambasadą 
Bad Godesberge, prie Bonnos. 
Antru paskambinimu Cesiū
nas teiravosi prisistatymo bū
dą. Balsas buvo neabejotinai 
Cesiūno.

Ten buvo taip pat pranešta 
kad kriminalinė policija suse
kusi taxi šoferį, kuris už 180 
DM Cesiūną iš Iserlohn nuve
žė į Bonną, kur Cesiūnas per
sėdo į kitą taxį.

Tai Cesiūnas papasakojo ir 
laikraščiui Literaturnaja Ga- 
zeta. .

Neaiškios likusios apystovos, 
kurios privertė Cesiūną grįžti. 
Kriminalinės žinybos versija 
yra, kad Cesiūnas buvo nusi
vylęs negavęs pakvietimo da
lyvauti vokiečių komandoje, 
nes sovietai dėl to įspėję vokie
čių sportininkus.

Cesiūno kambaryje rasti ir 
suplėšyti laiško gabalėliai, iš 
kurių atrodo, kad tai buvęs at
sisveikinimo laiškas.

Neaišku taip pat, kuriuo 
būdu Cesiūnas išvyko. Vienas 
Aerofloto lėktuvas buvo sulai
kytas Frankfurto aerodrome, 
nes turėjo atvykti koks tai pa
vėlavęs keleivis su palydovu. 
Tačiau tas keleivis buvo mažo 
ūgio, o Cesiūnas yra aukštas.

Spalio 10 d. Sovietų amba
sada pranešė turėsianti trans
portą į Rytų Vokietiją per Hel 
msteto pereinamąjį punktą. 
Greičiausiai tame transporte 
buvęs ir Cesiūnas. Gen. pro
kuroras komisijos posėdyje dar 

' kartą pasakęs, kad kol kas ne
nustatyta, ar Cesiūnas aplei
dęs Vokietiją savo noru, ar ne.

Der Spiegei spalio 22 d. nu
meryje pranešė, kad Cesiūnas 
kalbėdamas su LB Vokietijos 
krašto Valdybos pirmininku 
Justinu Lukošium ir ‘pražilu
sia Radio Liberty tarnyboje’ 
Alina Griniene pareiškė, kad 
gali būti, jog jis neilgai liksiąs 
gyvas, ne ir čia, Vokietijoje, 
pilna sovietų agentų.
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KŪRYBA IR MOKSLAS
40,040 DOLERIU LITUANISTINIU MOKYKLŲ 

MOKYTOJU LAVINIMUI
PASIKALBĖJIMAS SU LB ŠVIETIMO TARYBOS PIRMININKU

BRONIU JUODELIU

LB Krašto valdyboj vienas iš svarbiausių darbų^ 
yra lituanistinis švietimas, mokytojų paruošimas, moks
lo priemonių parūpinimas. šiems uždaviniams vykdyti* 
vienam iš Krašto valdybos pakviestų vicepirmininkų, yra 
pavedama sudaryti Švietimo Tarybų ir jai pirmininkauti. 
Pastaruosius tris metus Švietimo tarybos pirmininku bu
vo visuomenininkas-pedagogas Bronius Juodelis.

Br. Juodelis gimė 1924. XI. 16 d. Dusetose, Zarasų 
apskr. Gimnaziją pradėjo lankyti Zarasuose, o baigė 
Kemptene, Vokietijoje. Atvykęs į JAV bakalaurą gavo 
Illinois universite iš ekonomijos, o De Paul universitete 
magistrą iš pedagoginių mokslų. Daug metų dirba moky- 
tojo-administratoriaųs darbą Chicagos valstybinėje aukš
tesnėje prekybos mokykloje.

Dirba skautuose. 1963-67 m. skautų brolijos vyr. 
skautininkas. Baigęs JAV aukštąją skautų vadovų mo
kyklą (B.S.A. Wood Badge School). Veikė studentų są
jungoj, bendradarbiauja skautiškoje spaudoje ir kituose 
leidiniuose.

Br. Juodelio pastangomis buvo gauta stambi 40.040 
dol. parama iš federalinių fondų. „Dirvos” bendradarbis 
norėjo plačiau painformuoti lietuvių visuomenę apie šį 
neeilinį įvykį.,.

Bronius Juodelis, JAV LB 
Švietimo Tarybos pirmininkas.

— Kartais raštuose, ar 
spaudoje LB švietimo tary
ba pavadinama „Lithuanian 
Educational Council of the
U.S.A., Ine.” Gal galėtumė
te pasakyti, kaip ir kodėl 
toks pavadinimas atsirado?

— JAV LB švietimo ta
ryba buvo inkorporuota 
1973 metais Illinois valsti
joje, kaip pelno nesiekianti 
švietimo institucija. 1979 
metais, išpildžius reikalavi
mus, švietimo Tarybai bu
vo suteikta privilegija vi
siems aukotojams išduoti 
pažymėjimus, kad tas au
kas jie nurašytų nuo paja
mų mokesčių. Taigi, anglų 
kalboje, švietimo Taryba ir 
buvo pavadinta Lithuanian 
Educational Council of the 
II A~. Inc.,^ priklausanti 
JAV Lietuvių Bendruome
nei? Organizacijos legaliza
vimas buvo reikalingas ieš
kant pripažinimo ir lėšų iš 
JAV valdžios įstaigų. Jis 
labai svarbus legalios atsa
komybės atžvilgiu. Jis pa
lengvina mokyklų tėvų ko
mitetų būklę, o tėvams su
mažina finansinę duoklę.

— Lietuvių Fondas šiais 
metais lituanistines mokyk
las pirmą kartą parėmė 
stambia 16.200 dol. suma. 
Kodėl tokia dosni buvo pel
no skirstymo komisija?

— Šių metų Lietuvių 
Fondo 16.200 dol. tiesioginė 
parama visoms JAV litua
nistinėms mokykloms yra 
didžiausia lituanistinių mo
kyklų istorijoje. Per tris 
kadencijos metus, 2/3 mano 
gautų raštų iš lituanistinių 
mokyklų, kalbėjo apie mo
kyklų finansinius sunku
mus, paramos prašymą, o 
tik 1/3 raštų buvo skirti 
mokslo reikalams. Tokiai 
padėčiai esant daugiau pra

dėjau domėtis mokyklų fi
nansine padėtimi. Pastebė
jau, kad eilė mokyklų moks- 
lapinigiais surenka tiK pusę 
reikalingų sumų metiniam 
mokyklos išlaikymui. Kita 
pusė buvo sukeliama viso
kiais renginiais, loterijomis, 
bazarais, pyragų išpardavi
mais — į juos įtraukiant 
mokytojus ir mokinius. Šios 
pastangos vienur buvo sėk
mingos, kitur ne, bet visur 
tam buvo panaudojamas 
brangus mokyklos pamokų 
laikas ir pačių mokytojų pa
stangos. žinant kiek mažai 
laiko turi mūsų šeštadieni
nė mokykla ir kaip svarbu 
tą laiką panaudoti mokinių 
mokymui, o ne lėšų telki
mui, dėjau visas pastangas, 
kad daugiau lėšų lituanisti
nei mokyklai ateitų iš mūsų 
vislomenės. Deja, kaip prisi
mename, iš praėjusių mėtų 
rudens aukų vajaus, litua
nistinėms mokykloms, su
rinkta suma buvo labai 
menka. Vajaus aukų 3.000 
dol. buvo mokykloms išda^ 
linta per švietimo Tarybą ir 
gal kita tiek mokyklos ga
vo iš LB apylinkių. Gerai, 
kad 3.000 dol. tada paskyrė 
JAV LB Krašto valdyba ir 
4.600 dol. Lietuvių Fondas.

Kadangi šiais metais LB 
Krašto valdyba rugsėjo - 
spalio mėn. LB aukų rinki
mą dedikavo švietimui ir 
kultūrai paremti, bet mažai 
apie vajų girdime, atrodė, 
kad gali būti blogiau, negu 
pernai, žinodamas LF Pel
no skirstymo komisijos di
delį prielankumą lituanisti
niam švietimui ir dideles 
pastangas gyvosios lietuvy
bės išlaikymui, šį rudenį pa
ruošiau prašymą, paremtą 
plačia dokumentacija, pagal 
p e r n ykščius lituanistinių 
mokyklų davinius. Todėl šį 

kartą švietimo Tarybos pra
šymą, L. Fondo Pelno skir
stymo komisijos posėdyje 
gyniau smarkiau, negu kad 
pedagoginių mokslų magis
tro laipsnio tezę universite
te. Pavyko. Prašytą sumą 
gavome, už ką nuoširdžiai 
dėkoju Lietuvių Fondui.

žinoma, Lietuvių Fondo 
suma sudaro tik pusę mo
kykloms reikalingų papildo
mų lėšų. Kitą pusę turės 
sukelti aukų vajus, visokie 
baliai ir tėvų komitetų ren
giniai.

Pilnai sutinku su Jūsų 
straipsnio (Dirva, Nr. 28, 
P. 3) pagrindine mintimi, 
kad visa lietuvių visuomenė 
privalo prisidėti prie finan
sinio lituanistinių mokyklų 
išlaikymo, o Lietuvių Bend
ruomenės rugsėjo mėnuo 
turėtų būti pavadintas li
tuanistinių mokyklų rėmi
mo mėnesiu, surenkant 
daug gausesnes lėšas litua
nistinėms mokykloms.

— Gal turite žinių, kaip 
vyksta šį rudenį lit. mokyk
lų registracija. Ar numa
toma didesnis nubyrėjimo 
nuošimtis?

— Šių mokslo metų lit. 
mokyklų mokinių registra
cijos dar nežinome, žinau, 
kad padidėjo Lemonto litua
nistinės mokyklos mokinių 
skaičius. Mokinių sumažėji
mo nenumatoma. Atvirkš
čiai, tikiuosi padidėjimo, 
nes turint A. Rinkūno va
dovėlius ir pratimus lietu
viškai nekalbantiems (ačiū 
jam už šių labai reikalingų 
priemonių greitą paruoši
mą!) padidės specialios kla
sės.

Lituanistinių mokyklų re
gistracijos duomenis, nori
me surinkti dar šį rudenį, 
kad turėtume paskutines 

žinias lėšoms iš JAV fede
ralinės valdžios gauti.

— Anksčiau gandas ėjo, 
o dabar ir spaudoje yra pa
skelbta, kad iš federalinės 
valdžios gaunama pirmą 
kartą stabi pašalpa lituą- 
nistinėm mokykloms pa
remti. Gal galėtumėte pla
čiau painformuoti skaityto
jus, kaip pasisekė ją gauti, 
kieno pastangomis ir ku
riam tikslui turi būti nau
dojama?

— šiais metais pavyko 
pralaužti storus ledus Wa- 
shingtone ir iš švietimo de
partamento gavome 40.040 
dol. lituanistinių mokyklų 
mokytojų lavinimui 1980 m. 
vasaros kursuose, studijų 
savaitėse. Pernai prašėme 
100.000 dol. lituanistinių 
mokyklų išlaikymui. Prašy
mą atmetė, kaip ir visus 
tuos anksčiau įteiktus bu
vusių švietimo Tarybos 
pirmininkų. Pamačiau, kad 
su Washingtonu kalbamės 
jiems nesuprantama kalba.

Pernai rudenį, LB Tary
bos sesijos Washingtone 
proga, paprašiau pasimaty
mo su atitinkamais švieti
mo departamento pareigū
nais. Priėmimo metu pavy
ko išsiaiškinti kam lėšos 
duodamos ir kokie yra jų 
reikalavimai. Gavus jų pa
tarimus ir pamokymus, kaip 
daryti, buvo paruoštas vien
kartinis projektas — meti
nis mokytojų lavinimas, tuo 
prisidedant ir prie JAV 
švietimo ir kultūros kėlimo. 
Technišką prašymo paruo
šimą atliko specialistas 
prof. dr. V. Damušis.

JAV švietimo departa
mentui patikrinus mano 
kvalifikacijas, buvau pa
skirtas projekto direktoriu
mi. Paskyrimą nulėmė turi
ma mokytojo-administrato- 
riaus profesija JAV švieti
me, magistro laipsnis peda
gogikoje, ir ilgametis admi
nistracinis patyrimas, dir
bant Chicagos miesto švie
timo Taryboje (Board of 
Education). Ateinančią va
sarą JAV ir Kanados moky
tojų pasitobulinimas bus 
vykdomas pranciškonų va
sarvietėje Kennebunkporte, 
Dainavos stovykloje ir LJS 
Ryšių Centro kursuose Lo- 
yola of the Lake.

— Ar federalinė parama 
numatoma gauti kiekvie
nais metais, ar yra vienkar
tinė?

— JAV federalinė para
ma yra skiriama kas metai. 
Iš 400 prašančių, gauna tik 
40. Tokiai didelei konkuren
cijai esant, pirmiausiai lė
šos skiriamos metiniams, 
naujiems projektams. Kar
tą pralindus, vėliau gauti 
yra lengviau. Galima gauti 
ir senam projektui, jo tęs
tinumą aprengus „nauju rū
bu”. Labai svarbu plačiai 
surašyti, daug puslapių, 

sveriantį kelis svarus, jei 
kartais būtų sveriama svar- 
styklėbis.

Manau, kad prašymas 
JAV federalinei valdžiai rei
kia įteikti ir ateityje, bet 
tai jau naujų LB švietimo 
Tarybos pirminnikų užda
vinys.

— Jūs išbuvote švietimo 
Tarybos pirmininku ištisus 
treji metus ir įdėjote daug 
darbo ir pastangų pakelti 
švietimo lygį, tobulinti mo
kymo priemones ir vadovė
lius. Kaip pasisekė Jūsų pa
stangos ir kaip žiūrite į to
limesnį lit. švietimą bei lit. 
mokyklų išlaikymą?

— Matau pastovią ir ga
na šviesią ateitį lituanisti
nio švietimo ir lituanistinių 
mokyklų išlaikyme. Litua
nistinė dabarties mokykla 
išeivijoje neparuoš rašytojų 
ar redaktorių. Pradžios ir 
aukštesnioji mokykla jų 
niekad ir neparuošė net Lie
tuvoje. Tam reikalinga auk
štoji mokykla, studijos, ko 
mes čia neturime. Reikia tik 
džiaugtis, kad Pedagoginis 
Lituanistikos Institutas, ar 
kokie kursai paruošia lit. 
pradžios mokykloms moky
tojus, kurie dirba lituanisti
nio švietimo darbą. Tik nuo 
jų priklauso tolimesnė lit. 
mokyklų egzistencija. Aiš
ku, keisis standartai ir va
dovėliai, bet jei lituanisti
nė mokykla pajėgs išmokyti 
pakenčiamai lietuviškai kal
bėti, skaityti, rašyti ir išlai
kys tautinę dvasią, jos mi
sija bus atlikta.

Trijų metų lituanistinio 
švietimo darbas mano pa
reigose man buvo labai 
reikšmingas ir mielas, ži
nau, kad dalyvavau svar
biausiame mūsų Lietuvių 
Bendruomenės darbe. Nors 
nelengva, bet malonu buvo 
dirbti Lietuvių Fondo Pelno 
skirstymo komisijoje. To
kio patyrimo jokios studijos 
negalėtų suteikti. Taip pat 
malonu buvo dirbti su JAV 
LB Krašto valdybos pirm. 
Algimantu Gėčių, visais 
valdybos nariais ir su da
bartine visa švietimo Tary
ba. Visiems jiems priklau
so mano didelė didelė padė
ka.

Ne visos dienos buvo sau
lėtos, ir virš Chicagos atsi
radę dūmų debesėliai kar
tais graužė akis. Svarbiau
sia, kad ir parėkaujant, vi
sų buvo ištvermingai dirba
mas lit. švietimo darbas.

A. Juodvalkis

HE AT TREAT-has openings 
in the following positions; 
VACUUM OR Batch fvpe 

Furnoce Operators 
Inspectors (Hordness testingi 

Stroightener 
Salt Bath tool hardner 

Exp. only need apply. Contoct Don 
or George, 391-0M6 9am-4pm. 
Eaual Opportunity Empioyer M/F

(42-51)
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■ Los Angeles lietuviai
KONCERTAS IR 

TAUTINIŲ RŪBŲ 
PARODA

Didžiausias D.L.K. Biru
tės Draugijos Los Angeles 
skyriaus ruošiamas šio se
zono įvykis, solistės LAI
MOS STEPAITIENĖS reči
talis, įvyks šių metų gruo
džio 1 dieną, 8 vai. vakare, 
Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos didžiojoje salėje.

Laima Stepaitienė yra ly
rinis - koloratūrinis sopra
nas, dainos mokslą įsigi
jusi Amerikoje, Vokietijoje, 
Šveicarijoje ir Italijoje. Ka
lifornijos lietuviams ji yra 
beveik nepažįstama, pirmą 
ir vienintelį kartą tik trum
pai pasirodžiusi ir publiką 
sužavėjusi pernai rudenį 
birutiečių pokylyje, šį kartą 
solistė išeina su dideliu ir 
labai turtingu repertuaru. 
Tie muzūkos mėgėjai, kurie 
yra turėję malonumo jau 
anksčiau pasigrožėti šios 
menininkės balsu, išvaizda 
bei scenos laikysena, pui
kiai žino, kokią dvasios puo
tą pergyvensime gruodžio 
pirmą dieną. Mūsų iškilioji 
pianistė Raimonda Apeiky- 
tė mielai sutiko solistei 
akompanuoti, pabrėždama, 
kad tokio mąsto ir muziki
nio išsilavinimo menininkei 
akompanuoti yra vienas 
malonumas.

Po rečitalio, mažoje para
pijos salėje, bus JULIJOS 
ŠLAPELYTĖS lietuviškų 
tautinių rūbų parodos atida
rymas ir vaišės. Julija Šla- 
pelytė yra ne tik tautodai
lės menininkė bet ir didelė 
lietuviško audinio ir jo is
torijos žinovė. Kadangi D. 
L.K. Birutės Draugija jau 
Lietuvoje viena iš savo 
veiklaus organizacinio dar-

Los Angeles Birutiečių valdyba su sol. Laima Stepaitiene. Iš kairės: vicepirm. Aldona 
Audronienė, sol. Laima Stepaitienė, pirm. Rūta Šakienė, kor. Elena Pažėrienė, vald. narė Marija 
Kairienė-Roberts, sekr. Monika Gasparonienė. Trūksta ižd. Nelės Apeikienės.

Sol. Laima Stepaitienė

bo paskirčių turėjo tautinių 
rūbų tobulinimą bei puose
lėjimą, mums Los Angeles 
birutietėms, yra ypatingai 
malonu savo nare turėti mo
terį, kuri yra tautinių rūbų, 
jų kilmės bei tradicijų ži
novė, jau nekalbant apie tai, 
kad ji moka sukurti įvai
riausius bei gražiausius lie
tuviškus audinius, kurie yra 
ir turėtų būti lietuvės mo
ters puošmena bei »pasidi
džiavimas.

Visi muzikos ir meno mė
gėjai yra maloniai kviečia
mi atsilankyti šiame kon
certe ir parodoje, drauge su 
birutietėmis pasidžiaugti jų 
dviejų narių meniniais ga
bumais, tuo pačių pare
miant sol. L. Stepaitienės 
įkurta muziko A. A. Jono 
Būtėno vardo stipendiją bei 
įvairius ir gausius birutie
čių šalpos ir kultūrinius 
darbus. (rs)

Z
•^Tautinės Minties Keliu, 

gerai dokumentuotas veika
las apie tautininkų veiklą

BALSUOKIT UZ ISSUE 4
CUYAHOGA COUNTY PUBLIC LIBRARY 

LEVY-RENEWAL — ”KEEP IT GOING!”
26 BRANCHES: Garfield Hts., Maple Hts., Regionai, Parma Regionai, Parma 
Hts., Parma-Snow, Brook Park, Brooklyn, Bedford, Independence, Brecksville, 
Middleburg Hts., Bay Village, Berea, Chagrin Falls, Fairview Park Regionai, 
Gatės Mills, Lyndhurst, Mayfield Regionai, North Olmsted, North Royalton, 
Olmsted Falls, Orange, Solon, South Euclid, Strongsville, Warrensville.
ENDORSED BY: Citizens League, Gr. Cleve. Growth Assn., League of Women 
Voters, ĄFL-CIO, Cuy. Cty. Democratic Etfec. Committee, Cuy. Cty. Republican 
Organization, Mary Rose Oakar, Dorothy Fuldheim, Curtis Lee Smith, Sidney An- 
dorn, Ed Fisher—WQAL Radio, Gib Shanley, Parma Bar Assn., and many 
more.

Library Levy-Renewal Committee, J. Bonadio Chm., 4510 Memphis, 44144

LKDS TARYBOS 
SUVAŽIAVIMO 

KOMUNIKATAS
Lietuvių Krikščionių De

mokratų Sąjungos Taryba 
savo V-jame suvažiavime 
Clevelande 1979 m. rugsėjo 
15 svarstė svarbiausius Są
jungos darbo, lietuvių poli
tinės ir visuomeninės veik
los reikalus.

1. LKDS Taryba pritarė 
Sąjungos Centro Komiteto 
laikysenai Vlike, išreiškė 
solidarumą naujai Vliko 
Valdybai ir pritarė jos pla
nams Lietuvos laisvinimo 
darbe. Taryba pasisakė 
prieš Vliką ir prieš jų sieki
mą pakeisti Vliko prigimtį.

2. LKDS Taryba su pasi
tenkinimu konstatavo tam
prius ryšius tarp LKDS ir 
Altos. Taryba užgyrė pras
mingą Altos veiklą.

3. LKDS Taryba pasisakė 
prieš PLB pastangas dup- 
likuoti politinių veiksnių

Lietuvoje iš išeivijoje, kurį 
išleido ALT S-ga, galima 
tiesiog užsisakyti pas są
jungos pirmininką A. Ma
žeiką, 13055 Mindanao Way 
#3, Marina dėl Rey, Calif. 
90291. Knygos kaina $12.50. 

veiklą kuriant PLB politinę 
komisiją. Taryba šias Ben
druomenės pastangas įver
tino kaip netikslingas ir 
skaldančias lietuvių politinį 
vieningumą.

4. LKDS Taryba dėl lais
vojo pasaulio lietuvių ryšių 
su pavergtąja Tėvyne pa
kartojo savo ankstyvesnį 
nusistatynlą, kad toks ry
šys šiandieną tegali būti 
tiktai asmeninėje plotmėje. 
Bendravimas su okupantu 
ar jo talkininkais yra nusi
kaltimas prie lietuvių tautą.

5. LKDS Taryba viešai 
pakartojo Lietuvių Krikš
čionių Demokratų Sąjungos 
tvirtą pasiryžimą: dirbti ir 
kovoti dėl Nepriklausomos 
Demokratinės Lietuvos Val
stybės atstatymo. Lietuviai 
krikščionys demokratai jau
čia savo pareigą skelbti ko
munizmo kėslus ir padary
tas skriaudas Lietuvai.

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
— 6 metų su $1,000, minimum. 

7'/2%, — 4 metų su $1,000, minimum. 
63/< % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6*/2% — 1 metu su $1,000, minimum.

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

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

aint 
thony 

avings
1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; Ctoaad We£.

Juokas Gribauskas, vedėjas

Taryba pasisakė prieš vi
sas defetistines nuotaikas, 
silpninančias lietuvių lais
vės kovą.

Šis LKDS Tarybos suva
žiavimo komunikatas buvo 
priimtas užbaigiamajame 
posėdyje šv. Jurgio parapi
jos salėje Clevelande, 1979 
m. rugsėjo 16.

BROWN & SHARP 
AUTOMATICS

A1RBORN INC., Addison has employ
ment opportunities for person w/some 
experience on Brown & Sharp or other 
types of Automatic Lathes. We have 
positions on first & second shifts. 
New plant & exceHent working con- 
ditions. We are an expanding com
pany & manufacture connectors for 
the Electronics lndustry. ESOP profit 
sharing plan & other benefits. .We 
also have openings for Machinist 
trainee. Interviews can be arranged 
to your schedule.

CALL MILDRED FRANKLIN AT 

214-233-2000
FOR APPOINTMENT.
Come Grow With US.

Equal Opportunity Employer
(41-43)

PRIVERSTINI UŽSTATAI 
PRIVERSTINI UŽSTATAI 
PRIVERSTINI UŽSTATAI

verčia kelti kainą, 
išstumia žmones iš darbo, 
neišsprendžia šiukšlinimo Vote

N|J Sustokime žaidę su priverstiniais užstatais... nMj
om

Z

onl ir raskime būdą prieš šiukšliiiiiną
Paid for by Ohioans for a Practical Litter Law, Harry Armstrong, Chairman, Rural Rt. 3,. Logan, Ohio
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PAMINĖTA ALT S-gos DETROITO 
SKYRIAUS SUKAKTIS

Antanas Grinius

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Detroito 
skyriaus 30-ties metų gyva
vimo sukaktis buvo atšvęs
ta 1979 m. spalio 21 d. Lie
tuvių Namuose.

Skyriaus pirmininkas Jo
nas Švoba atidarė iškilmin
gą posėdį, pasveikino atvy
kusius ir pakvietė Praną 
Turūtą iš Grand Rapids 
pravesti šios sukakties mi
nėjimo programą.

Sugiedamas Lietuvos him
nas ir invokacijai sukalbėti 
pakviečiamas šv. Antano 
parapijos klebonas kun. Al
fonsas Babonas.

Pranas Turūta perskai
tė trisdešimts metų laiko
tarpyje mirusių skyriaus 
narių pavardes ir paprašė 
atsistojimu juos pagerbti.

St. Butkaus šaulių kuopos 
pirmininkas Vincas Tamo
šiūnas perskaitė LšST šau
lių žvaigždės Ordino Tary
bos aktą, o LŠST Garbės 
Teismo pirmininkas Marijo
nas šnapštys, asistuojamas 
Juozo Augaičio, Jonui Švo
bai prie krūtinės prisegė 
šaulių žvaigždės ordiną.

Pranas Turūta supažindi
no su atsilankiusiais j šį 
minėjimą svarbesniais sve
čiais ir juos pristatė: Vy
tautą Alantą, ALT S-gos 
vicepirmininką Bronių Dū
dą, atvykusi iš Los Ange
les ir Joną Normantą — iš 
Australijos.

Skyriaus pirmininkas Jo
nas Švoba paskaitė sky
riaus veiklos 30 metų laiko
tarpio apžvalgą:

Jono Švobos apžvalga

Nuo 1914 metų Amerikos 
lietuvių tautininkų srovė 
jungėsi į Amerikos lietuvių 
tautinę Sandarą, kuri 1920 
metais turėjo virš 100 kuo
pų. Detroite Sandarai pri
klausė dr. Juozas Jonikai- 
tis, Juozas Ambrozevičius 
Kizis, Feliksas Motuzas ir 
kiti.

1941 m., kuriantis tauti
ninkų Lietuvai vaduoti są

Dalis svečių ALT S-gos Detroito skyriaus minėjime. Pirmoje eilėje sėdi iš kairės: M. 
Snapstys, J. Augaitis, V. Tamošiūnas, A. Grinius, ALT S-gos vicepirm. Br. Dūda, J. Baublys.

n J. Gaižučio nuotr.

jungai, Juozo Bačiūno va
sarvietėje Tabor Farm, So
dus, Mich., suvažiavime iš 
Detroito dalyvavo dr. Juo
zas Jonikaitis, dr. Jonas 
Sims - šimoliūnas, Juozas 
Smailys, Feliksas Motuzas, 
Juozas Kripas. Lietuvai va
duoti Detroito skyrius tu
rėjo energingų žmonių.

1942 metų lapkričio mėn. 
1 d. labai gražiai suorgani
zavo Lietuvos Respublikos 
Prezidento Antano Smeto
nos sutikimą Detroite, su
traukiant minias žmonių ir 
ta proga surinko Lietuvos 
vadavimui per dieną $700. 
1944 metais skyrius akty
viai įsijungė į milijoną

J. Švoba, skyriaus pirmininkas, apdovanotas šaulių žvaigžde, 
kalba minėjime. J. Gaižučio nuotr.

Toronto Gintaro 
Kairėje skyriaus pirm.

ansamblis ALT S-gos Detroito skyriaus 30 metų sukakties minėjime. 
J. Švoba ir ansamblio vadovė G. Pauliūnienė. J. Gaižučio nuotr.

parašų rinkimą po peti
cija Amerikos Prezidentui 
Rooseveltui, kad užtartų 
Lietuvos reikalus. Viena

skyriaus narė Ona Vilkienė 
surinko 7000 parašų.

1944-1948 metų laikotar
pyje skyrius išsiuntė para
mos į Vokietiją pabėgu
siems lietuviams daugiau 
kaip už 1000 dolerių. Taip 
pat stropiai rūpinosi sky
riaus nariai padėti pabėgu
siems lietuviams atvykti 
Amerikon. Dr. Jono ir poe
tės Marijos Simsų namai 
virto tiesiog atvykstančių 
lietuvių iš Vokietijos parei
nama stovykla, kol gaudavo 
kur apsigyventi.

1949 metų liepos mėn. 23 
d. Lietuvai Vaduoti S-gos 
skyrius Detroite persiorga
nizavo j Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Detroito 
skyrių. Prisijungus naujai 
a t v y kstantiems tautinin
kams skyrius pasiekė arti 
šimto narių. Kartu kilo nau
jų planų ir darbo entuziaz
mas. Jau 1950 metais nu
tarta skyriui pirkti na
mus. Tuojau atsirado pasi
žadėjimų iš narių tarpo po 
1000, 500, 300 dolerių. La
bai gaila, kad susivėluota 
svetimomis pagundomis ir 
nebuvo išnaudota gražus 
narių entuziazmas ir proga.

Tautinės sąjungos De
troito skyriaus bendroji vei
kla derinosi prie Tautinės 
sąjungos veiklos, glaudžiai 
bendradarbiaujant ir su ki
tomis lietuvių organizacijo
mis, kur būdavo visų lietu
vių bendras reikalas.

Skyrius rengė koncertus, 
vaidinimus, meno parodas, 
paskaitas, minėjimus, išvy
kas, gegužines, rėmė bend
rus Tautinės Sąjungos užsi
mojimus.

1956 metais Tautinei są
jungai rengiant Washingto- 
ne lietuvių sąskrydį, iš De
troito skyriaus jame daly
vavo 40 asmenų, nuvežta 
eksponatų parodai ir parem
ta pinigais. Tais pačiais me
tais skyriaus su kitomis 
tautinio sambūrio organiza
cijomis Detroite buvo gra
žiai sutiktas, priimtas ir 
pagerbtas Nepriklausomos 
Lietuvos diplomatinis še
fas Stasys Lozoraitis. Lie
tuvos Respublikos Preziden
tas Antanas Smetona Tau
tinės sąjungos Detroito 
skyriaus ar jo iniciatyva su 

kitomis lietuvių organizaci
jomis Detroite buvo tinka
mai paminėtas bei pagerb
tas jo mirties 10, 20, 25 ir 
30 metų ir 100 metų jo gi
mimo sukakčių proga. Be 
to, atitinkamomis progomis 
buvo paminėti ir pagerbti 
Antanas Olis, Juozas Bačiū- 
nas, Bronius Balutis, 75 
metų amžiaus proga pa
gerbti skyriaus nariai agra- 
nomas Alfas Gilvydis ir 
teis. Vincas šarka.

1959 metais ir 1973 me
tais Detroito skyrius orga
nizavo Tautinės Sąjungos 
seimus.

Remta įvairiomis progo
mis tautinė spauda, Vilties 
draugija, Lietuvos Nepri
klausomybės Talka, Balfas, 
skautai, sporto organizaci
jos ir kiti lietuviški reikalai.

Skyriaus veikla daugiau
sia kripo į lietuviškąją kul
tūrinę veiklą, nors šioje sri
tyje daugiau patirdavo nuo
stolių negu pelno. Šį reika
lą vieną kartą aptarė sky
riaus ir Tautinės sąjungos 
garbės narė poetė Marija 
Sims po vieno didelio kon
certo taip: ”Beveik visi mū
sų kultūriniai parengimai 
neša nuostolius doleriniu 
požiūriu, bet kultūrine ir 
lietuviška dvasia jie yra 
pelningi”. Piniginės naudos 
skyrius daugiau turėdavo iš 
paprastesnių ir mažesnių 
renginių. Tik išimtį sudarė 
viena nemaža meno paroda 
ir pora vaidinimų, kurie 
gražiai papildė skyriaus ka
są, tai buvo 1964 ir 1966 
metais.

Dabar jau ketvirti metai 
rengiamos išvykos į gerųjų 
ponų šadeiikų sodybą papil
do skyriaus iždą, kas įgali
na leistis į nepelningus ren
ginius, paremti laikraštį 
Dirvą, paaukoti labdarybei, 
lietuviškam reikalui ir ati
duoti duoklę Sąjungos cen
trui. Tiek bendrai skyrius, 
tiek atskiri jo nariai akty
viai jungiasi su kitomis or
ganizacijomis į bendrą lie
tuviams naudinga darbą. 
Nemažąi skyriaus nariai 
prisidėjo prie lituanistinės 
mokyklos, Detroito lietuvių 
mokytojų draugijos, Lietu
vių Bendruomenės Detroito 

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

apylinkės, skautų, Lietuvių 
radijo klubo, Detroito lie
tuvių organizacijos centro, 
Balfo, Lietuvių kultūros 
klubo, Lietuvių šaulių są
jungos ir Lietuvių^ organi
zacijos darbuose. Toks ak
tyvus skyriaus narių daly
vavimas . kitų organizacijų 
darbuose, gal kiek silpnina 
paties skyriaus veiklą, bet 
tautininkams yra svarbus 
bendras lietuviams ir Lietu
vai darbas. Vardan tos Lie
tuvos Vienybė težydi, šiais 
žodžiais Jonas Švoba baigė 
savo skyriaus apžvalgą.

Po Jono Švobos padarytos 
skyriaus apžvalgos, Pranas 
Turūta pakvietė ALT S-gos 
vicepirmininką Bronių Dū
dą tarti žodį. Jo žodis spaus
dinamas atskirai. Toliau se
kė rašytojo Vytauto Alan
tos paskaita "žvilgsnis Į lie
tuvišką nacionalizmą"

Jis savo paskaitoje išve
džiojo nacionalizmo sąvoką 
ir aptarė kaip jį kas supran
ta. Paskaita buvo turinin
ga ir įdomi ir kaip Vytau
tas Alantas sakė, ji bus 
spausdinama Dirvoje, tai 
plačiau čia ir neminėsiu.

Meninė dalis
Meninę dalį atliko Toron

to Gintaro ansamblio daini
ninkės vadovaujamos Gied
ros Paulionienės: D. Jokū- 
baitytė, R. Gustainytė, ž.

Rašytojas Vytautas Alantas skaitęs paskaitą ''Žvilgsnis į 
lietuvišką nacionalizmą”, kurią pradesime spausdinti ateinan
čiame numeryje. . J. Gaižučio nuotr.

vardu Jonas Atkočaitis ir 
St. Ėutkaus šaulių kuopos 
pirmininkas Vincas Tamo
šiūnas.

Raštu sveikino JAV LB 
krašto valdybos vardu Vy
tautas Kutkus, Savanorių ir 
Ramovėnų vardu Kazimie
ras Daugvydas, SLA 200 
kuopos vardu Antanas Su- 
kauskas, Skautų Baltijos 
tunto vardu Jurgutis, Skau
čių Gabijos tunto vardu Gil- 
vydienė ir Jūrų šaulių 

"Švyturio" kuopos pirmi
ninkas Alfas Šukys.

ALT S-gos Detroito sky
riaus pirmininko Jono Švo
bos išreikštais padėkos žo
džiais baigėme šią skyriaus 
30 metų sukakties šventę. 
Minėjimas skaitosi prie sėk
mingo. Dalyvavo apie 120 
svečių.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

ALT S-GOS VICEPIR- 
NINKO BRONIAUS 

DŪDOS ŽODIS

Brangūs vienminčiai ir 
visi šio minėjimo dalyviai. 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos pirmininko 
Antano Mažeikos ir visos 
valdybos vardu nuoširdžiai 
sveikinu Tautinės Sąjungos 
Detroito skyriaus narius ir 
visus čia susirinkusius sve
čius atšvęsti skyriaus 30 
metų sukaktį.

Tai rodo, kad skyrius per
siorganizavo tuojau po 1949 
metų gegužės mėnesį įvy
kusio New Yorke seimo, ku
riame ir man teko garbė 
dalyvauti.

Negaliu tylomis praeiti 
nepaminėjęs tada Antano 
Olio kalboje iškeltų pagrin
dinių mūsų veiklai gairių. 
Sutrauktai perduodu: "Visi 
darbai turi būti skirti Lie
tuvos išlaisvinimui; turime 
n e a t idėliojant susirūpinti 
lietuvybės išlaikymu; susi
pratęs lietuvis yra geresnis 
amerikietis; turime steng
tis pabudinti teisingumo ir 
garbės sąžinę Amerikos po
litikoje".

šie žodžiai, prieš 30 metų 
mums visiems, naujai įsilie- 
jusiems į Amerikos gyveni
mą, buvo kasdieninio gyve
nimo dalimi. Turėjome lai
ko, ryžto ir jėgų. Tačiau lai
kas bėga. Netekome visos 
eilės savo tauriųjų pradi
ninkų: Antano Olio, Juozo 
Bačiūno, Pijaus žiūrio, Ste

pono Biežio, Motiejaus Col- 
ney-Aukštikalnio ir daug 
kitų. Apgydėm šėtoniško 
okupanto padarytas žaiz
das, užmiršome siaubą, įsi
kūrėme ir įsiliejome į platų 
šio krašto gyvenimą.

Šiandien pučia kiti vėjai. 
Amerikos kūnu perbėgusi 
visokių negerovių banga pa
lietė ir mus. Kas anksčiau 
visiems buvo aišku ir šven- 
ta, dabar pasidarę j^epopur 
liaru. Suskilom ir mes. Vie
ni kitus įtarinėjame, nieki-

>i.c

nam, šmeižiam. Asmeniniai 
pykčiai, intrigos, ambicijos 
keliami aukščiau tautinių 
reikalų. Pasimetėme kartu 
su gyvenimo aplinka, o ko
munizmas ryja naujas au
kas.
^ Kadaise tautai iš miego 
kelti rašytojas Vydūnas su
kūrė sau — žmogaus idealą. 
Anot rašytojo, žmogus ne
tekęs pilnos tautinės sąmo
nės — netenka nė žmogiš
kos savigarbos. Jis tampa 
kitų vergu. Tik sušvietusi 
tautinė* sąmonė jį padaro 
sau — žmogumi. Cituoju: 
"Dievo valia, matykita, kad 
žmogus sau — žmogumi bū
tų, o ne kitam. O pastojęs 
sau — žmogumi gali būti 
žmogumi ir kitam, iš meilės 
kaip brolis broliui." Tai gi
liai prasmingi žodžiai, į ku
riuos pravartu kiekvienam 
iš mūsų įsigilinti.

Šiandien mums reikia 
ne tik kovoti su labai suktu, 
visas mūsų silpnybes išnau
dojančiu priešu, bet ir išgel-

Šilininkaitė, B. Nakrošiūtė, 
A. Biretaitė, S. Zenkevičiū- 
tė, L. Kaminskienė, R. Ka
minskaitė, D. Vitkutė. La
bai gražiai ir smulkiai dai
nas aptardavo pranešėja Bi
rutė Nakrošiūtė. Akordeonu 
joms pritarė A. Kaminskas. 
Jonas Švoba padėkojo už to
kią gražią atliktą programą, 
o jaunos mergytės Vytė ir 
Rūta šnapštytės ansamblio 
vadovei G. Paulionienei įtei
kė raudonų rožių puokštę.

Pietūs
Prieš pietus maldą sukal

bėjo kun. Kazimieras Si
maitis. Pietų metu, skyrių 
švenčiant 30 metų sukaktį, 
žodžiu sveikino: LB Detroi
to apylinkės pirmininkas 
Algis Rugienius ir po svei
kinimų Jonui Švobai įteikė 
Vilniaus universiteto meda
lį. DLOC vardu Stasys ši- 
moliūnas, birutiečių vardu 
Kristina Daugvydienė, Jo
nas Normantas Australijos 
lietuvių vardu, Albertas Mi- 
šiūnas Vilniaus sąjungos ir 
Lietuvių Meliodijos radijo 
valandėlės vardu Leonardas 
Brizgys Krikščionių demo
kratų ir Balfo vardu. L. ž. 
S-gos DeDtroito skyriaus 
pirmininko Stasio Garliaus- 
ko sveikinimą perskaitė An
tanas Grinius, Lietuvių Kul
tūros klubo vardu Stefani
ja Kaunelienė, LB Michi- 
gan Apygardos vardu Pra
nas Turūta, Windsoro šau
lių vardu Mykolas Kizis, 
Lietuvių Namų draugijos

Petronėlė Orintartė

ALMA MATER LITUAN A
Daugelis dar toki netašyti liurbiai, 

Dieve neduok. Nei kepurės dailiai nukelt nei šokiui ve
dant nusilenkt grakščiai ... Vai, kokių gremėzdų pas mus 
daug ... Man ciocė sako, Varšuvoj studentų išsilavinimas 
bent aukšto lygio: vaikinai damoms ir rankas pabu
čiuoja ...

Replikos. Ėėė! Ooo! Cha cha! Nuo koto nubirbinai 
jau ...

Guoba. Pavėlavai gyvent, mergele. Rankų pabučia
vimas — persenusi mada. Ir nelietuviška ...

Alina. Tikroji kultūra juk niekad nesęsta, ji tarp
tautinė, kaip ir mokslai, pervien pasaulis naudojasi aukš
tom vertybėm. O mes, kaimiečių tauta, tad verta iš kitų 
mokytis.

Guoba. Bet ką čia siūlai — nebe kultūra, tik dar 
didesnis atsilikimas, tik plikbajorių blizgatūra. Dėkui 
Dievui, atėjo artojų Lietuva, o dykaduonių pseudokul- 
tūra nebegrįš.

Keršis. Cho cho, ji norėtų, kad mes dar atsiklaup
tume prieš Dulcinėjas, lyg Donkichotas!

Alina. Fi, storžieviai koki, mužikai! Kaip ne gėda 
didžiuotis prasta kilme... Neišmanėliai dar nepriaugę 
tikrai kultūrai, tiktai medinėm klumpėm. Bent jau studen
tam verta išbrist iš chamų papročių ir manierų. O garbė 
sekti bajorų pavyzdžiu, nes tik jie mūsų šalyje buvo 
šviesuoliai, kai juodnugariai artojai vien žemės purvą 
kapstė...

Keršis. Bet tie tavo plikbajoriai savo puikybe visus 
žmones, nuskurdino ir. galop — valstybę rusams turėjo 
atiduoti. Tai gėda minėti tokią paiką kultūrą ...

Guoba. O rankų bučiavimas — baudžiavos palaikas, 
mergele. Tie puikių manierų ponai buvo veidmainiui — 
skriaudė ir išnaudojo žmones. Tai antikrikščioniškas luo
mas. Jau artojų kilmė daug garbingesnė, nes tie muži
kais pravardžiuojami žemdirbiai — doru darbu sau duo
ną pelnės ir kitiem ant sprando nesėdo, nekankino savo 
artimo...

Raginis. Gana tos praeities, kolegos — jau nebeak
tuali, ir nebegrįš. Mūsų seimas panaikino antihumaniš

kas luomus, mes džiaugiamės lygybe ir demokratija. Kas 
dar turi ką naujo?

Pukys. Man rodos, pirmiausia suraskim gerą mece
natą,'ministrą arba direktorių, arba šiaip turtuolį. Tada 
visos idėjos klestės kaip su sviestu. Juk mūsiškės drau
gijos dabar tik varžosi: kuri puikesnę puotą surengs ir 
išgarsės? Ir narių taip pritraukia. Mecenatas atritina 
statinę alaus, užperka prancūziško konjako, apmoka or
kestrą — visi patenkinti. Po šimts pupų būtume pirmaei
lis sambūris. Ir visiem patiktų ...

Guoba. O man nepatiktų. Pramogos ir smaguriavimai, 
ypač iš svetimo krepšio — tik amžiniem studentam rūpi! 
Kurie neturi gabumų studijom ir — jokių egzaminų 
neišlaiko. Tai pseudostudentai. Dėkui Dievui, tokių ne
daug, tik jie balsiai tarška, kaip tuščios statinės ...

Keršis. Pukys toks ir yra, švaistuolis kaip povas, o 
rimto darbo baidosi.

Guoba. Tokiem ne į universitetą lįst, o tik smuklėj 
švilpaut ir dyku pinigu švaistytis.

Keršis. Dar ir mergas už pasamonų gaudyt — tai 
jų sportas!

Pukys (išdidžiai įsirėmęs). O, jūs veidmainiai dvi
veidžiai! Bet būkim atviri ir kalbėkim tiesiai: kas jaunus 
labiausiai traukia, ar ne linksmybės? Šokiai, vynas ir 
merginos! Tokia jauno prigimtis, jūs nepakeisit, net ir 
himnas mums šaukia: Gaudeamus, kol jauni esam! Tai 
ko jūs mane užpuolat, atžagareiviai? (ranką iškėlęs re- 
čituoja):

Mylim gyvenimą — šokam, dainuojam!
Širdys kaip paukščiai laime žėruoja! 
Vynas ir meilė — amžinos puotos, 
Vakaras rytas taurėm ratuotas ...

Replikos. Nutilk! Liaukis! Skystagalvis! Amžinas 
dykūnas...

Keršis. Kolega, tavo pakaušis prakiuro — visi moks
lai išbyra, j uokų pelai telieka ...

Pukys. O iš kokio katekizmo jūs jaunystei linksmintis 
draudžiate? Surukę sengaidžiai!

Guoba. Linksmintis gali ir be universiteto, kolega, 
šokių salių ir vyno smuklių tiek ir tiek mieste, kur be
žengsi, kaip karuselė — vis buteliukai ir mergeliukai 
laukia... Tik lėbauk sau, kaip visi besmegeniai, kol 
dyka galva nuo sprando visai nusisuks bešokuojant...

Keršis. Tikrai tau užeigų ir pramogų į valias visur 
ir be'.auditorijų. O čia mes ne gerkles laidyt atėjom. Vy-
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Detroito jaunimo choras, su vadovu S. Sližiu, gruodžio 
A. Gustaičio Sekminių vainiką.

bėti pačius save nuo nutau
tėjimo. Jei mes neišaugin
sime tautinėj dvasioj naujų 
kartų, jei patys suskursime 
idėjiškai, paliegsime mora
liškai, žūsim tautiškai; jei 
rūpinsimės tik savimi, už
miršdami, jog yra kenčian
ti tauta, — mes veltui bū
sime palikę kraštą.

Pasekime mūsų tauriųjų 
pradininkų pėdomis, kurie 
giliai įleidę šaknis į Ameri
kos gyvenimą neprarado 
tautinės sąmonės, dirbo, au
kojosi, mokėjo gerbti kitus 
už tai ir jie buvo gerbiami 
visų. Tai tikri Vydūno žmo
gaus idealai.

Stebint Tautinės Sąjun
gos Detroito skyrių galima 
tik džiaugtis, nes jūsų veik
la atsispindi giliu tautiniu, 
kultūriniu ir politiniu su
brendimu. Tikiu, kad ne 
sau, ne skyriaus garbei dir

riškiui būtina padirbėt iš paties, kad įsigytum profesiją, 
paskiau gerą tarnybą gautum ... Tam tikslui tai ir me
cenatas būtų pravartu ...

Guoba. O kokia, anot tamstos, ta gera tarnyba? Juk 
visos profesijos gyvenime reikalingos.

Keršis. Tu lyg žvirblis, nuo kraigo nukritęs, kad 
dar nežinai... Studento tikslas — pasiekti tokią profe
siją, kur nepersunkus darbas, o didelė alga, štai, kur 
laimikis! Kad netupėtum kur skurdžiu raštininku, lig 
pražilsi. Arba pelkes neklampotum tamsioj provincijoj.

Živilė. Ai, Keršeli broleli, visai nuo stogo nutraškė
jai! Koks siauras materialistas! Jokia padori mergytė 
nemylės tavęs, jei taip žemos pažiūros į mokslą. Ir į 
gyvenimą ...

Guoba. Panašiai, kaip ta poniška blizgatūra su rankų 
laižymu, neverta studento vardo.

Keršis (Živilei). Priešingai, visos moterys myli pra
bangą ir turtą. Kaip musės medų . .. Tik tau nepatinka, 
kad tiesą rėžiu į akis. O aš atviras, be užuolankų. Mes 
visi materialistai, nė vienas nėra šventa dvasia sotus, 
tik kiti slepia tikrus norus ir — angelus bando suvaidin
ti. Matysi, kai aš tapsiu turtingas, merginų spiečiai šim
tais laižysis ir mylės ... Cha!

Živilė. Tu klysti. Vien tamsiam protui, vien bešir- 
džiams — pinigas aukščiau visko! Nors ir tarp mūsų 
yra karjeristų ar savanaudžių, bet dauguma ne toki. Mes 
ne ta kiaulė po ąžuolu, kuriai maga tik sotus penas ir 
lašinių patogumai... O nešmeižk moterų, čia ir mane 
užgauni, kolega! Tikra studentė myli bernaičius tik jaut
rios širdies ir išmintingus, ne bukus savanaudžius ar 
egoistus, vien turtą gerbiančius.

Reginis, žinoma, turto gali pelnytis ir be universi
teto. O mes čia suėjom ...

Keršis. Nagi pelnykis, jei loterijoj tik vienas iš mi
lijono didesnį lobį išlošia! Ir aš atvirai sakau: jeigu drau
gija neduos apčiuopiamos naudos, kuriam galui dar su 
ja gaišti, energiją eikvoti?

Raginis. Eik sau su kiaulės po ąžuolu pažiūrom. Jei 
tik kišenę ir skilvį kimštis tau maga — į zoologijos sodą 
tetinki, brolau, jokių draugijų tokiem nereikia, žinoma. 
Visuomenės bendravimo nei mokslo vertės nesupranti 
anei per nago juodymę, ar tai studentas?

Živilė. Nepaisykim jo. Visokių pasauly žmonių yra 
ir tegu sau būna. O mūsų dauguma dairomės ko nors

pakiliau, į aukštumas . .. Straigės tegu sau lieka prie 
velėnos ... Ir manau, visi pritars, kad reikia įkurti dar 
vieną draugiją’ kokios labiausiai stingame, kaip čia da
bar paaiškėjo iš kalbų ...

Balsai. Kokią ? Sakyk ...
Živilė. Ogi — idealistų draugiją kurkim! žavingiau

sias šūkis doram jaunimui. Telkimės būrin — nustelbti 
tuos švaistūnus ir smagurius, karjeristus ir dvasios tam
suolius, kurie tik gėdą daro čia ... mūsų šūkis tebus: 
kūrybos polėkiai ir dvasios skrydžiai — į tyrą gėrio 
džiaugsmą ...

Raginis. Puikus pasiūlymas, turbūt niekas neprieš
taraus? Organizuoto idealistų sambūrio tikrai dar netu
rim, o reikia, kad ir toj srity nebūtų spragos ... Jei dau
gumas pritars ...

Keršis. Vėl tos dausos, tie angelų migdolai. Idealistai! 
Kokia nauda? Eikit sau vėjų gaudyt, jum vieno šulo 
trūksta ... Aš išeinu.

Živilė. Ir eik sau, jokio nuostolio, mes dėl tavęs ne- 
verksim, nepagydomas kurmis. Ir cinikas. Kaip ir Pu- 
kys ■— švaistuolis ...

Raginis (žiūrisi į laikrodį). Bet, kolegos, laikas bai
giasi . .. Buvo naudinga, tiek naujų gairių aptarėm, tiek 
minčių išgvaldėm. Ir pabendravom. Bet — reikia atidėt 
kitam kartui, tada galutinai... Teliks formaliai įkurti. 
Čia buvo gera įžanga .:.

Guoba. Bet daugelio nuomonės dar skiriasi?
Raginis. O kada jos nesiskyrė? Įvairių pažiūrų gin

čai niekada nesibaigs, ir tai normalu: skirstybės ir prie
šingumai irgi veda Į pažangą, parodo proto gajumą, mąs
tymų originalumą, tai gyvas pulsas ... O vienodos nuo
monės, Dieve neduok, būtume, kaip avių banda. Bet tik 
visuomeniškai veikiant pakyla savitarpio kultūra, išmoks- 
tam įvairias idėjas derint ir — padoriai keistis nuomo
nėm ir ginčytis ...

Vijūne (braunasi priekin, tik įbėgusi). Kolegos gė
ris, ar ne? Ir sykiu pramoga. Jei dar muzika su daina, 
studentiškas šurum burum — valio! (rečituoja):

Dainuok, gyvuok, šauni jaunyste!
Mes laimės ilgimės ir klystam, 
o jaunos dienos laime trykšta, 
žydėk, spindėk, laki jaunyste!..

Vijūne. Su šokėjais ima suktis, muzikai pritariant 
subilda Tryptuko šokis ...

(Pabaiga)

bama, bet Lietuvos išlaisvi
nimui ir lietuvybės išlaiky
mui. Dar kartą sveikinu ir 
linkiu ištvermės bei pasise
kimo..

PAMINĖTA VILNIAUS 
UNIVERSITETO 

SUKAKTIS
Vilniaus universiteto 400 

metų sukaktis buvo pami
nėta spalio 14 d. Kultūros 
Centre.

Minėjimas pradėtas 12 
vai. Lietuvos himnu. Pa
skaitą skaitė Draugo redak
torius Bronius Kviklys, ku
ris suglaustai papasakojo 
visą Vilniaus universiteto 
istoriją, nuo jo įsisteigimo 
iki šių dienų.

Po paskaitos Pranui Za- 
rankai vadovaujant buvo 
sugiedotas studentų himnas 
”Gaudeamus” ir po to Pra

1 d. Kultūros centre pastatys 
J. Gaižučio nuotr.

nas Zaranka ir ”žiburio” li
tuanistinės mokyklos moki
niai Algis Rugienius, Pau
lius Jankus, Paulius Gražu
lis ir Darius Rudis paskaitė 
Jurkaus legendą apie Vil
nių „žvaigždė”.

Prieš minėjimą ir po mi
nėjimo buvo apžiūrima Bro
niaus Kviklio suruošta Vil
niaus universiteto sukaktu
vinė paroda, kurioje su
kaupta ir išstatyta daugy
bė iš Vilniaus universiteto 
istorijos eksponatų: knygų, 
visokių raštų, paveikslų ir 
medalių iš visų universiteto 
gyvenimo amžių.

Minėjime dalyvavo ir pa
rodą aplankė apie 400 žmo
nių. Ją surengė LB Detroi
to apylinkės valdyba, o mi
nėjimą pravedė Liuda Ru- 
gienienė.

Atvykusiems j minėjimą 
buvo parduodami bilietai.

Nebuvau ir aš nuo to atleis
tas, nors vykau su intenci
ja, kad šį tą parašius. Anks
čiau būnant LB informaci
jos vadovu Vytautui Kut- 
kui į bet kokį renginį bilie
tą gaudavau net paštu. Nie
ko nepadarysi! Keičiasi LB 
valdybos žmonės, keičiasi ir 
jų pažiūros į spaudos dar
buotojus.

• Kęstutis Smalinskas, 
baigęs University of Michi- 
gan bakalauro laipsniu is 
meta lurginės inžinerijos, 
tame pačiame universitete 
dirba tyrimo darbus ir tę
sia studijas magistro laips
niui. Bendradarbiauja uni
versiteto laikraštyje. Yra 
baigęs lituanistinę mokyk
lą, šoko „šilainėje” ir daly
vavo muz. Stasio Sližio j. 
chore. Kaip krepšininkas 
yra sporto klubo narys ir 
veiklus ateitininkas.

• Danutė Veselkaitė, atei
tininkė ir talkininkė Detroi
to Lietuvių Organizacijų 
Centre ir Lietuvių Bendruo
menėje, baigė Wayne Statė 
universitetą ir gavo Bache- 
lor of Fine Arts su aukš
čiausiais pažymiais. Ji yra 
taip pat baigusi Auston 
profesinę modeliavimo mo
kyklą ir joje dirba kaip 
instruktorė. Savo dailės 
darbų yra išstačiusi Lafa- 
yette galerijoje. Irgi baigu
si lituanistinę mokyklą, dai
navusi muz. Stasio Sližio 
chore ir šoko „šilainėje”.

PAKEISTA DATA

A. Gustaičio Sekminių 
Vainikas bus pastatytas ne 
lapkričio 17 d., bet gruodžio 
1 d. Kultūros Centre. Ins
trumentalistų vienatas su
darytas iš pianino (S. Sli
žys), klarineto (A. Matvė- 
kaitė) ir akordeono (V. Ne- 
verauskas) palydės choro 
dainas ir tautinius šokius.

Dr. Otonas ir Vanda Vai
tai yra programos spausdi
nimo mecenatai. Į jaunimo 
chorą įstojo Lidija Gilvydy- 
tė. Dabar choras turi 32 
choristus, kurie intensyviai 
ruošiasi muzikiniam vaidi
nimui.

„IMKITE MANE IR 
SKAITYKITE”

Jau praėjo keleri metai, 
kai Vitalijos Keblienės ir 
Jūratės Pečiūrienės dėka 
buvo pradėtos rinkti knygos 
LB Detroito apylinkės ži
burio lituanistinės mokyk
los bibliotekai, Pirmosios 
knygos glaudėsi vežiojamo
je lentynoje. Iki šiol knygas 
daugiausiai naudojo aukš
tesniosios mokyklos moki
niai. Pernai į prašymą su
aukoti daugiau knygų, atsi
liepė Detroito ir apylinkių 
lietuviai. Dabar Daliai Na- 
vasaitienei didžiąją knygų 
dalį sutvarkius, knygos bus 
grąžintos visuomenei — 
skaitymui. Yra tinkamų 
knygelių vaikams, jaunimui 
ir suaugusiems. Yra knygų 
apie Lietuvą ir anglų kalba.

Nuo spalio 21 d., sekma
dieniais, 11:30 vai., darželio 
klasėje (kambarys 5), bus 
galima gauti bibliotekos 
kortelę ir pasirinkti skaity
mui knygų.

BALFO DETROITO
SKYRIAUS 35 METŲ 

SUKAKTIS
Balfo 76 skyriaus 35 me

tų sukaktis bus paminėta 
lapkričio 11 d. 12 vai. Lie
tuvių Namuose. Paskaitą 
skaitys Ą. Vaitėnas. Meninę 
dalį atliks sol. Danutė Pet
ronienė ir Karolis Balys. Po 
programos pietūs. Automo
bilius saugos pasamdyta po
licija.

ALL AROUND 
MACHINIST

Experienced. Mušt be cap- 

able of reading and inter- 

preting prints. 48-54 hour 
week. Excellent fringe ben- 

efit program.

APPLY AT

AMERICAN 

INDUCTION 

HEATING
5353 Concord Avė.

Detroit, Michigan 48211
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■ Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

dol.,premiją^ kurią paskyrė 
spec. sudaryta komisija. 
Premijos mecenatas — Lie
tuvių Fondas.

Rengimo komitetas pa-
PLJ S-GOS VALDYBA 
PERĖMĖ PAREIGAS

JAV Lietuvių Jaunimo 
S-gos Chicagos skyriaus 
valdyba š. m. spalio 19 d. 
Jaunimo Centro kavinėje, 
suruošė PLJ S-gos naujo
sios valdybos pristatymą.

Vakaronę atidarė ir ją 
pravedė Chicagos skyriaus 
pirm. Pranckęvičius.

Pranešimus padarė buv. 
PLJ S-gos pirm. Gabija 
Juopavičiūtė - Petrauskienė 
iš Toronto ir Violeta Aba- 
riūtė iš Detroito, PLJ S-gos 
studijų metu (liepos 20-27 
d.d. Vakarų Vokietijoje) 
priimtus nutarimus, įdomiai 
pristatė ir aptarė prezidiu
mo pirmininkas Petras Ki
sielius.

Į paklausimą dėl neįsilei- 
dimo į studijų dienas iš ok. 
Lietuvos atvykusio jauni
mo, paaiškino buv. pirm. G. 
Petrauskienė. Studijų die
nose dalyvavo kraštų rinkti 
jaunimo atstovai ir pašali
niai nebuvo įleidžiami. Ne
toliese apsistojusi ok. Lietu
vos jaunimo grupė, stipriai 
saugoma KGB seklių, buvo 
pakviesta į kongreso užda
rymą, talentų vakarą ir šo
kius, bet kvietimu nepasi
naudojo ir nedalyvavo.

Pabaigoje, PLJ S-gos nau
jasis pirmininkas Gintaras 
Aukštuolis dėkojo buv. val
dybai už labai našų ir sėk
mingą trijų metų darbą, 
kvietė jaunimą ir lietuvių 
visuomenę remti jaunimo 
pastangas ir supažindino su 
naujaja valdyba.

KULTŪROS PREMIJA 
AKTORIUI JONUI 

KELEČIUI
Aktorius Jonas Kelečius 

scenoje reiškiasi nuo pat 
gimnazijos laikų. Jo talen-

■ tas ypač išsiskleidė Chica
goje. Susidaręs komitetas, 
vadovaujamas Irenos Pem- 
kienės, š. m. spalio 21 d. 
Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje, Chicagoje, suruošė 
jo vaidybos rečitalį.

Pripildytoje salėje, akto
rius Jonas Kelečius, pilnas 
dvi valandas atmintinai 
perdavė ilgą ir įvairią pro
gramą. Jo rečitalis susidėjo 
iš trijų dalių. Pirmoje daly
je vaizdžiai perdavė Kazio 
Bradūno „Pokalbius su ka
ralium”. Tai pati ilgiausia 
programos dalis.

Antroje dalyje rečitavo 
Mariaus Katiliškio „Kaimiš
ką detalę” ir Vytautės Ži
linskaitės komišką vaizdelį 
„Labai išsiilgęs”.

Paskutinėje dalyje pasi
rodė su Oskaro V. Milašiaus 
misterija „Miguel Manara”. 
Šis veikalas yra O. V. Mila
šiaus mėgiamos Don žuano 
temos variantas, šeštasis 
misterijos paveikslas vaiz
duoja Miguelį jo prasmin
goje senatvėje, jau priartė
jusi prie amžinybės slens- 
čio, kur kelią bando pastoti 
žemės Dvasia, pasivertusi 
Gundytoju, čia įvesta įre- 
korduoti tekstai, muzika ir 
garsai.

Aktoriui Jonui Kelečiui 
puikiai talkino dailininkas 
Adolfas Valeška, paruošęs 
scenos dekoracijas. Apšvie
timą ir muziką pritaikė 
Vanda Aleknienė, o techniš
kai atliko Paulius ir Audra 
Aleknos.

Aktoriaus Jono Kelečiaus 
rečitalis labai puikiai pavy
ko ir žiūrovus tikrai sužavė
jo. Nesiliaujant plojimams 
kelis kartus.buvo iškviestas 
į sceną.

Pabaigoje, č. Grincevi- 
čius JAV LB Kultūros Ta
rybos vardu, įteikė 1,000

vaišino pyragais ir kava.

KORP! NEO-LITHUANIA 
METINĖ SUEIGA

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagos padalinio valdyba š. 
m. lapkričio 4 d,. 2 vai. p. p. 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose šaukia metinę suei
gą.

Darbotvarkėje numatyta: 
vykd. organų pranešimai ir 
naujų rinkimai, junjorų kė
limas į senjorus- ir kiti rei
kalai.

Visi korporantai kviečia
mi dalyvauai. Po sueigos 
kavutė.

KORP! NEO-LITHUANIA 
ŠVENTĖ

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagos padalinio valdyba š. 
m. lapkričio 10 d. 7 vai. vak. 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose, ruošia korporacijos 
įsteigimo paminėjimą.

Vakarinėje programoje 
numatyta trumpa akade
minė dalis, naujiesiems 
senjorams spalvų uždėji
mas, vakarienė ir šokiai, 
grojant Neo-Lithuania or
kestrui (vadovas Algis Mo
destas).

Iš ryto bus pagerbti mi
rusieji korporantai. Mišios 
bus lapkričio 10 d. 10 vai. 
ryto tėvų jėzuitų koplyčio
je. Po mišių vainiko padėji
mas prie paminklo ir korpo- 
rantų kapų lankymas šv. 
Kazimiero ir Lietuvių Tau
tinėse kapinėse.

Visi korporantai kviečia
mi su šeimomis ir draugais 
gausiai dalyvauti. ■

Į vakarinę programą vie
tas rezervuoti ir pinigus iš 
anksto sumokėti šiems as
menims : Br. Kasakaitis, tel. 
778-7707 (7150 So. Spauld- 
ing) arba A. Juodvalkis, tel. 
925-0035 (6620 So. Rock- 
well).

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

Apple-Valley, Min. 55121
New York, N. Y. 10003
New York, N. Y. 10011
So. Boston. Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610
Chicago. III. 60622
Chicago. III. 6062!)
Cleveland. Ohio 11131 
Irvington, N. .1. 07111
Grand Rapids. Mich 19501 
Hackensack. N. J. 07601
Hartford. Conn. 06106
Lakewood. N. J. 08701
Los Angeles. Calif. 90022 
New Haven. Conn. 06511 
Newark. N. J. 07106
Passaic. N. J. 07055 
Philadelphia. Pa. 19122
Philadelphia, Pa. 19111 
Pittshurgh. Pa. 15203
Waterbury, Conn. 06710
Fort IVayne. Ind. 16808 
IVorcester. Mass. 01610 
Youngstown, Ohio 14503

SKYRIAI:
7626 W. 150 St. Tel.: 612-432-7083
45 Second Avenue 254-5456
135 W. 14 Street 243-2583
389 West Broaduay 268-0068
1880 Seaview Avenue 203-367-2863
2222 Mest Chicago Avenue 278-6966
2501 West 69 Street 925-2737
6089 Statė Road 881-1738
1083 Springfield Avenue 374-64 16
636-38 Bridge St. N. W. 458-2256
112 Main Street 201-342-9110
518 Park Street 246-9173
241 Fourth Street 363-8569
960 So. Atlantic Blvd. 261-2991
1329 Boulevard 562-1 146
69S Sanford Avenue 373-8783
42 Monroe Street 472-6387
1214 N. 5th Street 763-4818
4925 Old York Road 455-9586
1307 E. Carson Street 481-2750
555 Cook Street 756-1668
1807 Reineke Road 432-5102
144 Millbury Stret 798-2868
309 W. Federal Street 743-0440

OPPORTUNITY FOR R. N.’s & L. P.’s
EXCELLENT START1NG HOURLY MAGE, PLŪS SHIFT D1FFEREN 
T1AL. THE FOLLOW1NG FRINGE BENEFITS:
• Employer paid medical insurancc for employee & dependents
• Employer paid lffe insurance
• 7 paid holidays
• Paid vacations
• Disability insurance coverage
• Credit Union participation

• Free meals
• Stock purchase plan
• EducationaI reimbursement
• Siek leave pay
• One meal on duty

PLEASE CONTACT PERSONNEL DEPARTMENT: 
UNITY HOSPITAL

1301 Main St., Buchanan, Mich. 49107 
616-683-3547, Ext. 222

An Equal Opportunity Employer 
(43-48)

I
III

I

I
i

4Arpber Holidays” Į
PASKUTINĖS ŠIŲ MĖTŲ EKSKURSIJOS Į 

LIETUVĄ IŠVYKSTA:
GRUODŽIO 19 D. (DVIEM SAVAITĖM) $1045.00 |
GRUODŽIO 26 D. (VIENAI SAVAITEI) $821.00 |

su Naujaisiais Metais Vilniuje.
PRIE ŠIŲ GRUPIŲ GALIMA JUNGTIS IŠ VISŲ 

AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, SU 
PAPILDOMU MOKESČIU.

1980 metų ekskursijos į Lietuvą vyks sekančiai: s 
kovo 20, balandžio 3, 16, gegužės 7, 14, 21, birželio S 
5, 19, liepos 3, 16, 30, rugpiūčio 7, 13, 28, rugsėjo = 
17, 24, spalio 8, gruodžio 26. REGISTRUOJAME f

JAU DABAR*

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway
P. O. Box 116, 

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764

Įstaigai vadovauj a:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIUNAS.

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

REGISTERED OHIO TRAVEL AGENT # TA 0324.

MEMBER

S

STALO TENISO 
PIRMENYBĖS

š. Amerikos Pabaltiečių 
stalo teniso pirmenybės 
įvyks š. m. lapkričio 10 d., 
Lietuvių Kultūros židinio 
patalpose, 341-361 Highland 
Blvd., Brooklyn, N. Y. Var
žybas vykdo New Yorko 
Lietuvių Atletų Klubas.

Lietuvių pirmenybės bus 
įvykdytos kartu su pabalk 
tiečių.

Tiek pabaltiečių, tiek ir 
lietuvių pirmenybėse daly
vių skaičius neapribotas.

Varžybų^, pradžia — šeš
tadienį, lapkričio 10 d., 9:00 
vai. ryto. Dalyviai prisista
to 8:00 vai. Jei pirmenybės 
negalės būti užbaigtos per 
vieną dieną, bus pratęstos 
sekmadieniui.

Dalyvių registracija atlie
kama iki 1979 m. lapkričio 
3 d., šiuo adresu: Mr. Pra
nas Gvildys, 93 Wheeling 
Avė., Staten Island, N. Y. 
10309. Telef. 212-356-7871.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.:i 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Mažeika &Evans
jS Laidotuvių Direktoriai
E 6845 SOUTH WESTCRN AVĖ.
S CHICAGO, ILL.
tg Trys Moderniškos Koplyčios 
J Mašinoms Vietaį Tel. 737-8600 737-8601K 9837 SOUTH KEDZIE AVENUE

EVERGREEN PARK, ILL. 60642
Tel. 422-2000
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- PRANO BALTUONIO 
KŪRYBA CHICAGOJE

Putnamo seselių rėmėjos 
pradėjo savo kasmetinę ru
dens savaitgalinę šventę 
Jaunimo Centre, rugsėjo 28 
d. meno paroda, ir baigė 
sekmadienį po piet su savo 
įspūdingą madų parodą.

Skulptoriaus Prano Bal- 
tuonio darbai atskleidžia 
mum užburtą pasaulį, sapnų 
vaizdus. Mes turbūt visi ka
da nors matėm tokias 
figūras savo fantazijose per 
miglas: liekni žmonių ir gy
vulių kūnai, žemių ir lapų 
spalvomis — rudos, rausvos 
ir geltonos.

Kaip jau yra žinoma,, Pr. 
Baltuonis ieško įvairių me
džio šakų ir kelmų, JAV ir 
Kanados pelkėse ir miškuo
se. Jis renka įvairių medžio 
rūšių šakų — klevo, beržo, 
ąžuolo ir vinegar (acto). Jis 
renka gyvas ir negyvas ša
kas, ir rūpestingai, per ke
lis metus, jas džiovina ir 
paruošia savais metodais. 
Dažniausiai jo darbai ir

DESIGNERS
ELECTRICAL & MECHANICAL

6-10 Years Experience

ELECTRICAL — EXPERIENCED IN ELECTRICAL DESIGN FOR COM- 
MERC1AL, LIGHT 1NDUSTR1AL, RESEARCH AND OFFICE 

FACIIJTIES.

MECHANICAL — EXPERIENCED IN PIPING DESIGN FOR COMMER- 
CIAL, LIGHT 1NDUSTR1AL, RESEARCH AND OFFICE FACILIT1ES.

EXCELLENT WORKING CONDITIONS IN ATLANTA. FULL SCALE 
COMPANY BENEFITS 1NCLUDIND LIFE INSURANCE. PENSION, 

VACAT1ON AND S1CK LEAVE.

Call or send resume to: MR. BALLENGER
404-394-2500

THE AUSTIN COMPANY
48 Perimeter Center East*

Atlanta, Georgia 30346

An Equal Opportunity Employer

OPPORTUNITY FOR PROFESS*ONAL HELP 
FOR 600 BEDS GENERAL HOSPITAL IN A CONGENAL HOSPITAL 

AND COMMUNITY.

REGISTERED NUCLEAR TECHNICIAN-BODY 
SCANNER

REGISTERED TECHNICIAN-IVPs & ROUTINE 
RADIOGRAPHY

REGISTERED TECHNICIAN-FLUOROSCOPY.
We have the following day shift positions available with 

excellent salary & fringe benefits:
ALSO

REGISTERED NURSES
FOR ALL SERVICES AND 3-11 SHIFT DIFFERENTIAL $150.00 PER 
MONTH. 11-7 SHIFT DIFFERENTIAL $200.00 PER MONTH. LIBERAL 

PERSONNEL POLICIES & FRINGE BENEFITS.
APPLY CALL OR IVRITE SHARON WILSON,

HARRIS HOSPITAL-METHODIST 
1300 West Cannon, Forth Worth, Texas 76104 

1-817-334-6303
Eaual Opportunity Employer

(39-45)

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

Pranas Baltuonis, Aleksandra Eivienė ir Marija Remienė 
parodoje. P. Pupiaus nuotr.

vienos šakos išdirbtos, bet 
kartais ir sudėtingos.

Parodos atidaryme, M. 
Rėmienė pristatė žiūrovam 
Pr. Baltuonio kūrybą saky
dama, kad ir gamta kuria 
meną, ne tik žmogus. Čia 
aiškiai matyti kaip gamta 
pradeda ir žmogus užbaigia 
skulptūra. Prof. Mečys Mac
kevičius trumpai apibrėžė 
Baltuonio kūrybą, sakyda

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANU4AITIS ir J. MAftEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

mas, kad Baltuonio skulptū
ros mum atidaro akis, at
skleidžia naują, užmirštą 
pasaulį. Jo- darbai intro- 
spektyvūs, ir suartina mus 
su augalais. Baltuonis, kaip 
archeologas, iškasa kelmus 
ir šaknis ir tada jo laki vaiz
duotė iššaukia medyje pa
slėptas mintis.

Baltuonio skulptūros iš
kelia medžio gabalo indivi
dualumą — formoj ir spal
voj. Išdrožtos, nušlifuotos, 
padailintos kartais ir ginta
ru, skulptūros dažniausiai 
paprastos, vientisos. Kar
tais komplikuotesniam siu
žetui naudojamos sudėtinga 
medžio kompozicija. Temos, 
pasiūlytos pačios medžia
gos, dažniausia natūralios, 
gamtos — paukščiai, žuvys, 
gyvatės ir grybai. Kitur, 
žmonių gyvenimas figūruo
ja: šokėjai, krepšinio žaidė

MASTER 
DIEMAKERS

Ali opplicants mušt be a Journeyman 
or have 8 years documented experi- 
ence. We offer top wage$, excellent 
fringe benefits, liberal overtime, and 
an excellent working environment. 
Please apply in person.

MtCORO GJSKET DIVISION 
EICELLO CORPORATION 

191 Labadie 
Wyandotte, Mi. 48192

Monday thru Friday between the hours of 0:30 
a.m. to 11:30 a.m. and 1 p.m. to 4 p.m. or 
tolephono:

284-3600 ext. 132 or 133
An Equal Opportunity Employer M/F

jai, slidinėtojai, raganos ir 
žaidžią vaikai. Taip pat ir 
religinės temos pasirodo, 
pvz. Nojaus laivas ir lietu
viški kryžiai ir dievdirbiai.

Skulptūros vaizduojančios 
žmonės labiausia parodo ab
strakčias emocijas: despe
raciją, džiaugsmą, baimę, 
viltį. Pasistiebus figūra, 
rankas ištiesus, paveikia 
žiūrovą labai stipriai, ir iš
kelia visokių jausmų ir min
čių.

Pr. Baltuonio gabumas 
matyti tuos gyvulius ir 
jausmus žalioj medžio ša
koj ir po ilgo laiko ir dabo
jimo, paruošti medį ir iš
laisvinti tas gyvas formas.

Viktorija 
Kašubai tė-Matranga

OMAHA

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 
IR KONCERTAS

Lapkričio 17 d., 7 vai. va
karo šv. Antano parapijos 
salėje Ramovės Omahos 
skyrius ruošia kariuomenės 
šventės minėjimą, kartu 
įvyks ir koncertas. Progra
mą atliks vietinis mūsų cho
ras ir tautinių šokių grupė.. 
Linksmoje dalyje gros mu
zika, veiks bufetas ir bus 
karšta vakarienė. Paskaiti
ninkas svečias iš Chicagos 
dr. Leonas Kriaučeliūnas. 
Bilietų kainos — suaugu
siems 4 dol., moksleiviams 
ir studentams 1 dol. Bilie

tus iš anksto platina valdy
bos nariai: Algis Antanėlis, 
Vitalis Gaidelis ir Stasys 
Pangonis. Visuomenė pra
šoma atsilankyti į minėji
mą ir koncertą.

J. Smailys, Sr.

PHILADELPHIA

BALFO 35 METŲ 
MINĖJIMAS

Spalio 28 dieną šv. And
riejaus parapijos salėje, 
Philadelphijoje įvyko Balfo 
35 metų sukakties minėji
mas. Meninę programos dalį 
atliko solistė O. šalčiūnienė, 
akompanuojant F. Stanku
vienei ir jauna, talentinga, 
su koncertais gražiai besi
reiškianti kanklininkė solis
tė M. Bankaitytė iš Cleve
lando. Sol. M. Bankaitytė 
Philadelphijoje koncertavo 
pirmą kartą ir jos dalyvavi
mas sukėlė susidomėjimą 
Koncertu, ypač, kad buvo 
numatyta, jog M. Bankai
tytė keturias dainas akom
panuos sol. O. šalčiūnienei 
kanklėmis. (fa)

PABALTIEČIŲ 
ŠACHMATŲ TURNYRAS

I
Pirmasis šiaurės Ameri

kos Pabaltiečių individuali
nis šachmatų turnyras — 
1979 m. pirmenybės įvyks 
1979 m. lapkričio 10-11 d.d., 
Lietuvių Kultūros židinyje, 
341-361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y.

Turnyras bus pravestas 5 
ratų šveicarų sistema. Lai
ko riba 40 ėjimų per 90 mi
nučių.

Trys ratai bus vykdomi 
šeštadienį ir 2 sekmadienį. 
Pirmo rato pradžia — šeš
tadienį, lapkričio 10 d., 10 
vai. ryto. Dalyvių pristaty
mas — 9:00 vai.

Dalyvavimas atviras vi
siems lietuvių, latvių ir es
tų žaidėjams. Dalyvių skai
čius neapribotas.

Dalyvių registracija at
liekama iki š. m. lapkričio 
3 d., šiuo adresu: Mr. Anta
nas Mačiulis, 86-23, 12th 
St., Richmond Hill, N. Y. 
11418. Telef. 212-441-1131.

Experienced
Combination

FITTER / WELDER/BU RN ER
Mušt be able to read blueprints and 
fit material to specifications. Mušt 
be able to weld in any position and 
burn.

Call 313-849-1200, Ext. 267 
L. Alley

WHITEHEAD & KALES
58 HALTINER 

RIVER ROUGE, MICH. 48218
An Equal Opportunity Employer

(41-50)

HAVEN BUSCH CO.
1S PRESENTLY LOOK1NG FOR. 

STEEL FABRICATING HELP.
WELDERS

Requirements are certification in ARC 
welding or enough experience to( en- 
able you to pass a' certification 'tęsL.

ALSO NEEDED
Experienced

FITTERS & LAYOUT MEN 
lf you have these qualifications and 
want excellent wages and benefits.

Call 616-532-3641 
FOR APPOINTMENT 

HAVEN BUSCH CO. 
3443 CHICAGO DR. S. W. 

GRANDVILLE, MICH.
An Equal Opportunity Employer 

(40-42)
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Scena iš muzikinio pastatymo "Emilija Platerytė”.

Siuntiniai i Lietuva - 1979c. «-
Patariame siųsti tik tai, kas paskutiniu laiku Lietuvoje 

pageidaujama ir naudinga.
Siuntinys nr. 2, 1979

Labai gera vyriškai eilutei vilnonė angliška medžiaga — 3 m.; 
vilnonė angliška moteriškai eilutei medžiaga — 3 m.: vilnonė me
džiaga suknelei arba vakarinei suknelei medžiaga (visos šios me
džiagos gali būti įvairių spalvų): vyriški išeiginiai marškiniai; vy
riškos arba moteriškos firmos ‘•Levi" arba ,lWrangler” džinsai (tik 
tokių Lietuvoje pageidaujama) ir trumpas sudedamas lietsargis 
vyriškas arba moteriškas.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu ....$275,00
Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių. 

Medžiagos dar galima dadėti 4 m., 3 m. dirbtinio minko 
kailio arba ką nors iš žemiau išvardintų naudingesnių 
dalykų:

Avikailiai. Ilgi, vyriški arba moteriški, tikro kailio

VISUOMENINIS KOMI
TETAS „EMILIJOS 

PLATERYTĖS” VEIKA
LUI PASTATYTI

Lapkričio 18 d. 3 vai. p. p. 
Euclid Aukštesniosios mo
kyklos auditorijoj matysi
me Aloyzo Jurgučio muziki
nį veikalą „Emiliją Plate- 
rytę”. Medžiaginei šio pa
statymo paramai telkti yra 
sudarytas visuomeninis ko
mitetas, kuriam pirminin
kauti sutiko J. Mikonis. Ko
miteto nariai: dr. D. Degė- 
sys, V. Čyvas, B. Skrins- 
kienė, D. Čipkienė, M. Len
kauskienė, G. Kudokienė, S. 
Sankalaitė, I. Bublienė, V. 
Rociūnas, A. Balašaitienė, 
V. Plečkaitis, I. Sušinskie- 
nė, J. Žilionis ir O. Ralienė.

Komitetas savo pirmaja
me posėdyje pasidžiaugė su
laukęs paramos iš sekančių 
clevelandiečių: spektaklio 
mecenatais sutiko būti: J. 
ir M. Mikoniai, J. Balbotas, 
P. Milašius, dr. J. ir B. 
Skrinskai, dr. E. ir M. Len
kauskai, V. ir R. Matai. 
Garbės rėmėjai: dr. H. Bra
zaitis, B. Paulionis, dr. E. 
Juodėnas, kun. G. Kijaus
kas, S. J., V. Knistautas, V. 
Šenbergas, A. Jonaitis. Rė
mėjas dr. V. Gruzdys.

„Emilija Platerytė” yra 
muz. Aloyzo Jurgučio ir 
daugelio kitų pastatyme da
lyvaujančių kūrybingų žmo
nių pasiaukojimo ir ilgų 
darbo valandų vaisius.

Tad Komitetas tikisi, kad 
ir visuomenė įvertins šias

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 ar’° ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambini ti
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036 
CLEVELAND, OHIO 44114

I
JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR J 

PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I I

į LATVIAN ROOFING į
J Cleveland telef. (216) 521-2182 |

j DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. I 
j Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms. | 
1 Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius. I 
1 MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio |

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

936 East 165th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRA DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnui William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzaftiuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

pastangas ir skaitlingai bei 
dosniai atsilieps į prašomą 
komiteto paramą. Ohio Lie
tuvi Dienas rengia Lietu
vių Bendruomenės Cleve
lando Apylinkės valdyba 
kartu su LB Ohio Apygar
dos Valdyba.

FLORIDA
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Pietinio Atlanto pakraš
čio šaulių kuopa Aušra lap
kričio 17 d. 1 vai. ruošia 
Lietuvos kariuomenės atkū
rimo minėjimą Sweden 
House 5550 N. Federal 
Hwy., Ft. Lauderdale. Tarp 
Commercial ir Atlantic 
Blvd. Paskaitą skaitys dai
lininkas Juodis. Kadangi pa
rengimas surištas su vaišių 
paruošimu, tai apie dalyva
vimą malonėkite pranešti 
iki lapkričio 14 d. telef. 943- 
9735 O. Rudaitienei, 946- 
4389, J. Paškui, 782-0395 K. 
Pautieniui.

CNGINEER

DESIGNERS 
★ 

LAYOUT
As a major aupplier of 
induction heating equip- 
ment, we are aeeking per
sonnel to ezpand our 
engineering staff in this 
rapidly espanding and 
innovative field. Appli- 
cants mušt have a 
minimum of 5 years 
eiperience in special ma
chine design and/or lay- 
out. Presently operating 
on a 48 to 54-hour week. 
EXCELLENT BENEFIT 
PROGRAM INCLUD- 
ING PAID MEDICAL 
AND LIFE INSURANCE 
PLŪS MORE.

Submit resume to: 

AMERICAN 
INDUCTION 

HEATING 
S3S3Concord 

Dftrott, MtoMgan 4tt11

TOOLMAKER
Our toolmaker has retired. Small 
machine shop division of larger com
pany. A mature person vvould find 
this a perfect working environment 
in a secure day shift position.
Full benefit program. Established 
compai)j^with newly expanded facili- 
ties in. ctmvenient suburban location.

CALL MR. GARON AT 
216-461-4300 

or apply 6660 Beta Driye
IN PERSON AT:

EUCLID INDUSTRIES
Mayfield Village, Ohio 44143

(40-43)

kalnierius, tikros odos viršus, dirbtinio kailo 
pamušalas ....'...........................................................$242.00
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui ............. 94.00
Jeans, Wrangler arba Levi Strauss ............   44.00
Vyriškas arba moteriškas megstinis ......................... 37.00
Vyriškos arba moteriškos nailoninės kojinės ......... 3.30
Tights (kojinės-kelnaitė)  ...................................... 4.40
Vilnonė gėlėta skarelė arba nailono didelė skarelė 13.00 
Geresni marškiniai .........  15.00
Vyriški arba moteriški bateliai.......................   39.00
Puiki suknelei medžiaga............................................. 30.00
Vilnonė eilutei medžiaga, vyrams arba moterims .. 61.00
Geresnė vilnonė medžiaga eilutei ........................... 88.00
Crimplene medžiaga suknelei .................................. 22.00

Kartu su rūbais galima siųsti šie maisto produktai: % 
sv. arbatos — $4.40; Vs sv. nescafes — $6.60; 1 sv. pupelių 
kavos — $7.50; 1 sv. šokoladinių saldainių — $7.50; 116 sv. 
razinkų — $2.60; 40 cigarečių — $5.00.

Norime atkreipti klijentų dėmesį, kad mes 
siuntimus tuojau išsiunčiame vos gavę užsakymą. 
Sąskaitas prisiunęiame tik pasiuntus siuntinius, 
kurios galima apmokėti paprastu čekiu.

BALTIC STORES LTD.
(Z. & V. Juras)

11 London La ne, Bromley, Kent, BRI 4HB, England
Telefonas 01 460-2592

Employee
Fast Food Operation 

Part time positions available withln the KMart Interna- 
tlonal Headųuarters. VVorking hours: Monday - Frlday, 
10AM-2PM

Apply Mon.-Fri., from 8 A. M. - 3 P. M. 
Building Personnel Office,

KMART
International Headguarters 

3100 W. Big Beaver Rd. 
Corner of Coolidge Hwy. 

Troy, Michigan
An Eąual Opportunity Employer M/F/H (43-45)

ENGINEERING —

INDUSTR1AL ENGINEER
Suburban Detroit fastener manufacturer is seeking an industrial 
Engineer with minimum of 2-5 years experience. e
Your background should include exposure to methods, ircprovement, 
standard cost system and capital expenditure planning and jusaifica- 
tion.
Since this position is a result of an expansion program, it offers ąn 
excellent opportunity for a challenging, rewarding and firtancially 
strong future.
We are offering an excellent salary, fringe benefits package inclu-^ng 
payment of all relocation expenses and career growth.

Interested candidates shoud forward their resumes to:
R. R. MILĖS

MICHIGAN SCREW PRODUCTS
<'6400 E. Eleven Mile Road

Center Line, Mich. 48015
An Equal Opportunity Employer

ARTCO PRESS INC.
TERRE HAUTE, INDIANA

THE FOLLOWING POSITIONS ARE NOW OPEN FOR OPERATORS 
AND APPRENT1CES W1TH SOME EXPERIENCE.

1. CASEMAKERS 5. CASING IN LINE
2. PERFECT BINDERS 6. HOT STAMPERS
3. SMYTH SEWERS 7. FOLDER OPERATORS
4. LAWSON THREE KN1FE 8. BINDERY MACHINE

TRIMMERS MECHANICS
THE ARTCO PRESS 1S A RAPIDLY EXPAND1NG BOOK MANUFAC
TURER. WE OFFER LIBERAL FRINGE BENEFITS AND SALAR1ES 

ARE NEGOTIABLE BASED ON EXPERIENCE.
Call FRANK MacLEAN. Tool free 1-800-457-0773

Eoual Opportunity Employer
(43-46)
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KENT STATĖ UNIVER
SITETO DEKANAS 
DALYVAUS KORP! 
NEO-LITHUANIA 

ŠVENTĖJE

Šiais metais Korp! Neo- 
Lithuania per savo metinę 
šventę lapkričio 17 d., 7 vai. 
vak. Lietuvių Namuose iš
girs garbingą svečią Kent 
Statė Universiteto Meno ir 
Mokslo kolegijos dekaną dr. 
Rudolph O. Buttlar, kuris 
trumpai apibudins Kent 
Statė Universiteto svarba 
lituanistikos baruose ir ra
gins lietuvius toliau puose
lėti tą mokslinį darbą, ypa
tingai Vilniaus universite
to 400 metų sukakties pro
ga.

Ta proga, banketo metu 
dekanui dr. Buttlariui bus 
įteikta piniginė dovana 
Kent Statė Lituanistikos 
Stipendijos Fondui (Lithu
anian Fellowship Fund) pa
remti.

Lituanistikos stipendija 
yra skiriama lietuvių kil
mės ar lietuviškos orienta
cijos studentams, besiekian
tiems magistro ar doktora
to laipsnio lituanistikos 
moksle. Lituanistikos sti
pendija Kent Statė univer
sitete jau duodama porą 
metų ir savo piniginė para
ma yra įgalinusi keturiems 
studentams pereiti magis
tro programą, o vienam įsi

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ
1/ įnešus $100 
/2 /v 12 mėnesių

PAŽYMĖJIMUS

įnešus $100
48 mėnesiams

įnešus $100
30 mėnesių

įnešus $100
72 mėnesiams

r ' Lietuvių klubo patikėtiniųfj
[ taryba u
[ (42-43) fi

gyti doktoratą lituanistikos 
moksle.

Į steigiamą Lituanistikos 
stipendijai remti komitetą, 
kuris palaikys glaudžius ry
šius su akademinėm organi
zacijom, kol kas be dr. V. 
Stankaus savanoriškai pa
sisiūlė įeiti ir finansus telk
ti: inž. Jaunutis Nasvytis, 
dr. Augustinas Idzelis, Su
perior Savings banko prezi
dentas Kęstutis Povilas Šu
kys, kaip finansų konsul
tantas, Tėvynės Garsų-ra
dijo programos vedėjas Juo
zas Stempužis kaip spaudos 
ir informacijos patarėjas, 
Lietuvių Namų vedėjas Ri
čardas Armonas kaip laiškų 
r e d a k torius moksliniams 
fondams.

Tikslas yra sutelkti 50,000 
dolerių Kent Statė Litua
nistikos stipendijų fondui. 
Šiuo metu fonde jau yra su
aukota 7,000 dolerių. Fondo 
lėšos, pagal universiteto 
įstatus, gali būti naudoja
mos lituanistikos studijoms 
siekiant daktarato ar ma
gistro laipsnio.

Teoretiškai reikėtų su
telkti tik 25,000 dol. Jeigu 
jie būtų aukojami tų asme
nų, kurie dirba dėl tų kom
panijų ar įmonių, kurios 
duplikuoja savo tarnautojų 
aukas moksliniam fondam 
(Matching Funds). Iš tokių 
kompanijų galima paminėti 
American Motors Corp.,

Grandinėlės šokėjai dalyvavę tradiciniame tautų festivalyje Clevelande savo programos 
atlikimu išsiskyrė iš kitų tautybių ir susilaukė didelio pasisekimo. J. Garlos nuotr.

f ie•Ali!
j» S

* • JI

Bell Telephone, Cleveland 
Trust, Diamond Shamrock, 
Eaton Corp., TRW ir t.t.

Aukoti reikia čekiu Li
thuanian Felloship Fund 
pažymint savo vardą, pa
vardę, adresą, tai Kent 
Statė universitetas atsiųs 
kvitą ir formą, kuria tada 
galima nunešti savo kom
panijai, kuri pažymės ar 
duplikuos tą auką ar ne. 
Tai tikriausias būdas, nes 
aukojančių kompanijų skai
čius kasdien kinta ir auga.

| MALONIAI KVIEČIAME JUS DALYVAUTI j

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ
KLUBO g

į $1000 VISUOMENINĖS IR KULTŪRINĖS 0 

E PREMIJOS LAIMĖTOJO

Clevelando Lietuvių Bendruomenės 
| pirmininko j
| JURGIO MALSKIO 

g PAGERBIME IR PREMIJOS ĮTEIKIMO j 

| _ BANKETE, J 
šeštadienį, 1979 m. lapkričio 3 d., į 

t 7 vai. 30 min. vak. į
g CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMŲ SALeJE. | 
į SKANŪS PIETŪS SU GĖRIMAIS, ŠOKIAI. į 
I Bilietai $15.00 asmeniui. 1
į Rezervacijos klube tel. 531-2131. r

j Visi dalyvaukime nuotaikingame premijos } 
I bankete. ■ J

įnešus $100
96 mėnesiams

Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas, išimtas iš pažymė
jimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienų, 
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5*4%)

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

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

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

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

Zuperio/ Zovi no/
"and loan association

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.
MAIN OFFICE

798 East 185th Street 
481-8552 

32800 Center Ridge Road 13515 Euclid Avė.
779-5915 681-8100

FSI.K

14406 Cedar Avė. 
381-4280

žinoma kompanijų sąrašą 
bus galima įteikti formuo
jamo Lituanistikos Stipen
dijos Komiteto nariams bei 
akademinėm, profesinėm or
ganizacijom ir korporaci
jom. Aukas bus galima 
įteikti per komitetą, per 
minėtas organizacijas ar 
Neo-Lithuania šventės me
tu.

Tai reta proga lietuviam 
ne tik sutikti Kent Statė 
universiteto dekaną su vai
šinga nuotaika, bet jam ir 
Kent Statė universitetui pa
rodyti lietuvių, ypač akade
minių organizacijų, ryžtą 
puoselėti lietuvišką mokslą 
šiais Vilniaus universiteto 
400 sukakties metais.

Dr. V. Stankus

MECHANICAL 
MAINTENANCE 
JOURNEYMAN

Columbus & Southern Ohio Electric Co. is currently 
occepting applications for the Mechanical Mainten
ance Journeymon openings in the Conesville Gen- 
erating Station. Appliconts mušt be high school 
graduates.or have the equivalent G.E.D. certifi* 
cate. Mušt pass the company specifications and 
physical examination. Mušt have evidence of 
vvorking as journeyman in one of the follovving 
crafts for a minimum of 4 years, Boilermaker, Mill- 
vvright, or Power Plant Mechanical Maintenance 
Mechanic. Good pay, good benefits. Oualified can
didates send resume of education, vvork experi- 
ence to:

COLUMBUS & 
SOUTHERN OHIO 

ELECTRIC CO.
P.O.BOX 2525 

COLUMBUS, OH 43272
An tqual Opportunity 

tmployor M/f

(43-45)
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PRIVERSTINI UŽSTATAI verčia kelti kainą.
PRIVERSTINI
PRIVERSTINI UŽSTATAI neišsprendžia šiukšlinimo 

problemos

UŽSTATAI išstumia žmones iš darbo, Voteproblemos.

Mokime žaidę su priverstiniais užstatais... 
ir raskime būdą prieš šiukšlinimą. Olllonl

Paid for by Ohioans for a Practical Litter Law, Harry Armstrong, Chairman, Rural Rt. 3, Logan, Ohio

Clevelando lietuvių Civie Club apklausinėja kandidatą į Euclido merus Joe Farrell. 
Nuotraukoje iš kairės: A. Mockus, Joe Farrell, R. Kudukis, A. Širvaitis, A. Rukšėnas ir G.
Lazdinis.

LITHUANIAN CIVIC 
CLUB REKOMENDACI

JOS RINKIMAMS

Jau eilė metų kai Cleve- 
lande veikia Lithuanian 
Civie Club; grupė kurią su
daro susiinteresavę apylin
kės lietuviai. Jie įdomaujasi 
politinėm, problemom ir sten
giasi kasdieninius lietuvių 
rūpesčius perteikti vietos 
politiniams veiksniams.

Pereitą savaitę Lithua
nian Civie Club apklausinė- 
jo keletą apylinkės kandi
datų ir nutarė, kad sekan
tieji yra tinkamiausi kan

r |
E
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GINTARO VALGYKLOJE

877 East 185th Street
Tel. 531-2131

VĖŽIU VAKARIENĖ

ketvirtadieni, lapkričio 8 d.
12 dol. asmeniui. 

Rezervacijas užsakyti iš anksto.
Šį sekmadieni

nuo 11:00 v. ryto iki 3:30 v. p. p. 
duodami sekmadieniniai lietuviškųbus 

tiekalų pietūs:
pa-

(Su šiuo kuponu sekmadieniais, lapkričio mėn. 
vienam asmeniui nuolaida 50 c.).

= 
= s

=I

I
s

Kopūstų sriuba
Silkės
Zrazai
Cepelinai 
Karbonadai 
Balandėliai 
Virtimai
Viščiukas 
ir visi priedai.

didatai. (Rekomendac i j o s 
yra bazuotos šiais kriteri
jais: kandidato bendros pa
žiūros; jautrumas toms pro-, 
blemoms, kurios gali pa
veikti lietuvių kasdieninf 
gyvenimą ir jų tolimesnius 
interesus).

C levelando meras — 
GEORGE V.; VOINOVICH 
Voinovich yra jau senai ži
nomas lietuvių bičiulis. Jis 
kompetetingai ėjo eilę pa
reigų h dabar yra Ohio 
Valstybės Lt. Gubernato
rius. Tik jis iš kandidatų 
sugebėtų jvesti programas, 

I

|
I
I

MUUUUlUUllllUllUluf
g Rengia C. S. U. LIETUVIAI STUDENTAI

A. Pliodžinsko nuotr.

kurios išvestų Clevelandą iš 
savo dabartinių bėdų.

—- Euclido meras — JOE 
FARRELL. Farrell dabar 
eina Euclido miesto Tary
bos nario pareigas. Jis jau 
daugelj metų veikia Eucli
do miesto savivildybėje. Jis, 
atrodo, geriausia susipaži
nęs su miesto problemom ir 
turi speciafiškų planų ir 
būdų, kaip padėti Euclido 
miestui ateityje.

Euclido Tarybos preziden
tas — EDWARD L. MAH- 
NIC. Mahnic yra patyręs 
biznierius, kuris jaučia pa
reigą ir politinėje srityje. 
Jis ilgametis Euclido gy
ventojas ir gerai pažįsta 
įvairias miesto problemas. 
Jo administraciniai talentai, 
atrodo, gerai tiktų Tarybos 
prezidento poste.

Clevelando miesto tary
bos — 32-ro Wardo narys 
— DAVID J. TRENT0N. 
Trentonas yra gerai mums 
pažįstamas. Jis kompetetin- 
gas, energingas, ir lietu

8 KVIEČIAME CLEVELANDO JAUNIMĄ, 
JŲ DRAUGUS IR C. S.U. AUKLĖTINIUS

KAUKIU BALIUS
[ 1979 m. lapkričio 9 d., 8 vai. vak.

CLEVELAND STATĖ UNIVERSITETO 
MATER HALL

[ Bilietai: $5.00 iš anksto, $6.00 prie durų.
Į Bilietus užsisakyti skam-
[ binkite Diana čapas —
I 944-7742, Daina Motiejū-
I nas — 486-0881, Ramunė
{į Jonaitis — 531-4608.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS

RUDENS ŠVENTE 
SEKMADIENI, 

1979 m. lapkričio 11 d.
NUO 12 IKI 3 VAL. PARAPIJOS SALĖJE.

LAIMĖJIMAI: $1,000 GRYNAIS...
... VIRŠ 50 KITŲ •..

PIETŪS-BARAS-KALAKUTAI...
Laimėjimų bilietas tik $1.00, visa knygelė — $10.00.

ĮSIGYKITE LAIMĖJIMŲ BILIETUS Iš ANKSTO:
Parapijoj, Lietuvių Namuose, PATRIA prekyboj.

ATEIKITE VIENAS — ATEIKITE SU 
PAŽĮSTAMAIS ... ATEIKITE VISI I 

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĘ!

viams labai palankus. Tren
tonas jau eilę metų eina tas 
pareigas ir vis klausė lietu
vių patarimų. Jo oponentas, 
atrodo nesugeba suvokti es
mines šio rajono temas.

(PASTABA: Visi kandi
datai buvo apklausinėjami, 
išskiriant George Voino
vich. Voinovich rekomenda
ciją teikiam bazuojantis jo 
mums gerai žinomu rekor
du). (ar)

WANTED

MOLD MAKERS & 
TOOL & DIE MAKERS 
PERMANENT JOB IN 

LOS ANGELES, CALIFORNIA 
Modern Faucet manufacturlng 
company needj 3 or. 4 qualified men 
for our lool room deparfment. Per
manant posltlon, excellent frlnge 
benefltj. If you have 4 or more 
vears exper(ence as a tool & die 
maker or mold maker and wlllfhg to 
relocate, call collect, our Personnel 
Oftlce In Loj Angeles, 213-582-6286

(39-45)

GĖRIMAI VELTUI 
GERI UŽKANDŽIAI 

KAUKIŲ KONKURSAS 
ŠOKIŲ KONKURSAS 

PRIZAI

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis j Č1PKUS 
REALTY. 31715 Vine St., 
Wil!owick. Ohio 44094. Tel. 
913-09J0.

REGISTERED NURSES
URGENTLY NEEDED

BECAUSE of U.S. medicare. ruling, 
Wayne County Hospital in lowa mušt 
hire at least 4 Registered Nurses. 
Lpcated in Corydon, . South Centrai 
lowa, with progressive school systems 
& churches, recreation, less than 20 
miles to Lake Rathbun, local golf, 
svvimming & tennis. 30 bed hospital 
with 4 doctors, offering primary care, 
emergency care, obstetrical service, 2 
becklCU-CCU, regular surgery sched- 
ule.

ALSO NEEDED
REGISTERED 
LABORATORY 

TECHNOLOGISTS 
ASCP W1TH KNOWLEDGE OF 

X-RAY
ambulance service with 2 v.p-to datę 
ambulances and 8 EMT’s available. 
Also state-wide helicopter service for 
patients to Dės Moines & Iowa City. 
Wages to meet or exceed statė aver- 
age levels. Will consider payment of 
portion of expenses for interviews. 
Apply call or send resume with photo 

encouraged to: ADMINISTRATOR 
hours 10 am to 3 pm

WAYNE COUNTY HOSPITAL
417 S. E. ST.

Corydon, Iowa 50060
515-872-2260 collect

(37-46)

Wanted lst Class Skilled
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE
SĖT UP & OPERATORS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & elose tolerance. We are 
located in Sportman’s Paradise o>i 
Greenbay. Excellent hunting & fish- 
ing. Quality small-town environment. 
Tor vvages. Experience Acme-
Grialey AutomatiC3 preferred.

APPLY CALL OR WR1TE TO:
SANTO INDUSTRIES

Menojn.inee Industrial Park
Menoffiinee, Michigan 49858 
906-863-2671 (41'43’
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George V.

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

Balsuokime 
lapkričio 6

George Voinovich, Ohio vi- 
cegubernatorius, kandidatuo
jąs į Clevelando merus, savo 
laiške į Clevelando lietuvius - 
išdėstęs sunkią miesto padėtį, 
kurion įstūmė dabartinė ad
ministracija - sako, kad toliau 
nebegalima pasilikti pasyviais. 
Reikia suburti visas jėgas mies
to gerovei ir sustabdyti sukri
kimus, kurie stumia cievelan- 
diečius priešingomis kryptimis

‘Jei būsiu išrinktas meru’ - 
sako George Voinovich, - ‘aš 
mėginsiu suteikti lygias gali
mybių teises visiems gyvento
jams, darbus tiems kurie gali 
dirbti, paramos užtikrinimą 
tiems, kurie jos reikalingi.’

Jis žada nutraukti specia
lias privilegijas tai mažai gru
pei, kurie dabar naudojasi pa
dėtimi. Išlaikys pilietines lais
ves visiems.

Jis tiki, kad galės tai pada
ryti, nes dirbs kartu su žmo-. 
nėmis, bet ne prieš juos.

Tačiau jam reikalinga visų 
parama, jei norima pajudinti 
Clevelandą pirmyn į 1980-siųs 
metus. Clevelandas turi turė
ti naują administraciją, kuri 
galėtų dirbti kartu su visais ir 
kuri grąžintų miestą į atsista
tymo ir pasitikėjimo kelią.

Ir jis prašo visų lietuvių lap
kričio 6 d. rinkimuose balsuoti 
už jį, kad visi kartu galėtume 
grąžinti Clevelandui saugu
mą ir gerbūvį.

Tenelieka nei vieno lietu
vio, turinčio teisę balsuoti, 
kuris nebūtų pasisakęs už savo 
miesto atstatymą!

TAUTYBĖS CLEVELANDE 
TURI IŠSKIRTINĄ 
GALIMYBĘ IŠRINKTI 
TIKRĄ DRAUGĄ 
MERU — 
GEORGE VOINOVICH!

George Voinovich yra įrodęs savo veikia tarnyboje. Jo etninis paveldėjimas atsispindi jo poli
tinėje filosofijoje. Jis yra sąžiningas, pasišventęs, darbštus ir jautrus tikriems žmonių reika
lams.

George Voinovich žino, kad mūsų miesto stiprumas yra apylinkėse. Jis nori išlaikyti jų stabilu
mą ir dirbti jų atgaivinimui.

George Voinovich buvo pradininkas pravedimui įstatymo Homestead Exemption Act. Bet mums 
— jis turi patirtį, kuri padaro jį ilgalaikiu draugu lietuvių visuomenėje. George Voinovich žino 
kovą mūsų žmonių už geležinės uždangos.

George Voinovich yra užsitarnavęs mūsų pasitikėjimą ii; paramą mero rinkimuose. Lapkričio 6 
balsuokite už Voinovich į Clevelando merus.

Tada mes galėsime būti išdidūs savo miestu!

Togetbcr<and°'*•

Paid for by Voinovich for Mayor Committee, Sally Furlich, Secretary, 18709 Kewanee Avė., Cleveland, Ohio 44119
Dr. Victor Stankus, Co-Chairman

NAUJA GYDYTOJŲ 
DRAUGIJOS VALDYBA

Ohio Lietuvių Gydytojų 
draugijos susirinkime spa
lio 27 d. buvo išrinkta nau
ja valdyba: dr. Henrikas 
Brazaitis, dr. Dainius De
gėsys, dr. Algimantas Čepu
lis, dr. Vytautas Gruzdys 
ir dr. Juozas Skrinska. Mo
terų pagelbinio vieneto va- 
dovybėn: Roma Degėsienė 
ir Regina Ramanauskienė.

Draugijos susirinkime 
buvo įteikta metinė kultū
rinė premija 1000 dol. pia
nistui Andriui Kuprevičiui. 
Vakaro meninę programą 
atliko rašytojas Antanas 
Gustaitis iš Bostono.

• Padėkit bibliotekoms 
balsuodami už Issue 4, ku
ris duos galimybių viešo
sioms biblitekoms išsilaiky
ti, nepakeliant mokesčių.

KAUKIŲ ŠOKIAI

Clevelando' Statė Univer
siteto lietuvių studentų klu
bas ruošia lapkričio 9 d. 8 
vai. vak. Cleveland Statė 
Universitete Mather Hali — 

Ballroom (University Hali) 
Kaukių šokius. Bilieto kaina 
$5.00 iš anksto ir $6.00 per
kant prie durų. Bilietus ga
lima užsisakyti iš anksto 
pas*Dianą čapas: 944-7742, 
Ramunę Jonaitis: 531-4608, 
Dainą Motiejūnas: 486- 
0881.

Bus šokių varžybos, ge
riausiam kostiumui prizas, 
ir veltui gėrimai.

Kviečiamas visas lietuvių 
jaunimas, svečiai, o ypatin
gai buvę Cleveland Statė 
Universiteto auklėtinai.

(41-43)

KARIUOMENĖS 
ATKŪRIMO ŠVENTĖ

L. K. V. S-gos ”Ramovė” 
Clevelando skyriaus valdy
ba kaip ir kiekvienais me
tais, taip pat ir šiemet ren
gia 61 metų Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo sukak
ties minėjimą, sekančią 
tvarką:

1979 m. lapkričio mėn. 10 
d., 7 vai. vak. Lietuvių Na
muose rengia Lietuvos ka
riuomenės 61 metų atkūri
mo minėjimą-balių.

Bilietai, asmeniui 15 dol., 
gaunami pas valdybos na
rius: V. Stuogį, E. Pronc
kų, Ig. Stankų, Pr. Mainelį,
V. Skirpstą, V. Jokūbaitį ir 
S. Macį.

1979 m. lapkričio mėn. 11 
d., 10 vai. 30 min. šv. Jur
gio bažnyčioje už žuvusius 
kovoje, mirusius ir kenčian
čius okupanto priespaudoje 
savanorius, karius, šaulius, 
partizanus ir visus lietuvius 
Šv. Mišios.

Skyriaus valdyba prašo 
organizacijas su vėliavomis 
dalvauti Šv. Mišiose.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
ŠVENTĖ

Tradicinė metinė šv. Jur
gio parapijos šventė šiais 
metais įvyks lapkričio 11 d. 
parapijos salėje po pamal
dų — pietūs, baras... lai
mės ratas. Piniginiai laimė
jimai — 1000 dol,, kalaku
tai... ir kiti..iš viso virš 
50 laimėjimų.

Visi kviečiami ir laukia
mi. Įėjimas nemokamas, gi 
laimėjimų bilietus prašoma 
įsigyti iš anksto parapijoj, 

6527 Superior Avė. (telef. j 
431-5794), Lietuvių Namuo
se ir PATRIA prekyboj. |

• Alfonsas Telyčėnas, 
buvęs clevelandietis, spalio 
24 d. mirė Kalifornijoje. Jiš 
yra kilimo nuo Daugėliškiu, 
Vilniaus krašto. Palaidotas 
šeštadienį, spalio 27 d. iš šv. 
Kazimiero bažnyčios Los 
Angeles. Liko sūnus, duktė 
ir sesuo su šeimomis.

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 St., Cle
velande, yra didelis pasirin
kimas vietinių ir imnortuo- 
tų maisto produktų. įvairių 
skanumynų, lietuviškos juo
dos duonos, o dovanų sky
riuje yra gintaro, plokšte
lių, audinių, knygų ir lietu
viškų sveikinimo kortelių. 
Prašome atsilankyti. Telef. 
531-6720.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS 
REALTY. 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

Lietuvių grožio salionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fashion, 687 East 185 St., 
Cleveland, Ohio 44119, teL: 

>486-4240.

I Wl| NATIONVVIDE 
K 1INSURANCE

I is oo yotr sMs

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

HOUSE FOR SALE
Ali brick, 3 bedrooms, 

full carpeting, fier place, 
and basement off East 185 
St. and Lake Shore Blvd. 
Price: $49,900. Call: 481- 
4373. After 5:00 p. m.



DIRVA
• Dr.'Danielius Degėsys, 

Vilties draugijos pirminin
kas praeitą ketvirtadienį 
Chicagoje pasėdžiavo su ten 
r e z i d uojančiais valdybos 
nariais K. Pocium, J. Jurkū
nu, J. Jurevičium,. A. Švažu. 
Buvo aptarti Dirvos finan
siniai ir kitokie reikalai. 
Pasidžiaugta naujais skai
tytojais ir gražia parama, 
kurios susilaukia Dirva iš 
savo skaitytojų.

PREMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos Kriau

čeliūnų šeima savo miru
siam sūnui ir broliui prisi
minti skiria kasmetinę EU
GENIJAUS KRIAUČELIŪ- 
NO PREMIJĄ.

Premijai skirti sąlygos 
yra tokios:

1. Eugenijaus Kriaučeliū- 
no 1000 dolerių premija ski
riama lietuviui jaunuoliui, 
geriausiai pasireišku šiam 
raštais (lietuvių, anglų ar 
kita kalba) veikla, organi
zaciniu veiklumu, ar jauni
mo vienetui (sambūriui, 
tautinių šokių grupei, jau
nimo chorui, sporto būre

A. A.

JONUI AKMONUI
mirus, jo žmonai BARBORAI, dukrai DO

NAI, sūnui JONUI jr. ir dviem anūkams 

nuoširdžią užuojautą reiškia

Brigita ir Algirdas 
Nasvyčiai 

su vaikais

liui), geriausiai reprezenta
vusiam lietuvius ir Lietuvą 
vienerių metų bėgyje;

2. Premijai gauti asmenis 
ar vienetus raštu pasiūlo 
jaunimo organizacijų vado
vybės, jaunimo grupės, vy
resniųjų organizacijos ar 
paskiri asmenys iki kiekvie- 
nerių metų gruodžio 31 d. 
(pašto antspaudas) ;

3. Premijuotino asmens 
ar jaunimo vieneto tinka
mumui įvertinti sudaroma 
Jury komisija, kurion po 
vieną atstovą skiria Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
jaunimo reikalams vadovas, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos valdyba ir JAV 
Lietuvių Jaunimo sąjunga, 
o du atstovus paskiria 
Kriaučeliūno šeima;

4. Jury komisija, aptarusi 
asmens ar vieneto tinkamu
mą premijai, ją skiria balsų 
dauguma iki sekančių metų 
vasario 15 d. ir susitaria su 
Kriaučeliūnų šeima dėl pre
mijos įteikimo laiko ir po
būdžio ;

5. Premijai asmenys ar 
vienetai siūlomi raštu, nu
rodant tiksliai premijai

DIRVOS RĖMĖJAI
Atsiliepdami į mūši] pra

šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:
L. Krajauskas, 

New Buffalo................10.00
J. A. Raškauskai,

Cleveland ................... 10.00
J. Juozaitis, Juno Beach 7.00
O. Vilėniškienė,

Dorchester.....................25.00
P. Matiukas, Rochester . .20.00
J. Tamašauskas, Putnam 10.00
E. Tenney, Belleair Beach 20.00
V. Misiūnas, ElizAbeth .. 10.00 
V. K. Jonynas,

Queens Village............. 15.00
J. Tallat-Kėlpšienė, Cleve. 2.00
J. Lusaitis, Philadelphia 2.00 
V. Trečiokas,

Wethersfield .................20.00
A. Zenkus, Worcester ... .10.00 
Al. Chaplikas, So. Boston 22.00
K. Statkus, Santa Monica 20.00 
A. L. Mažeikos,

Marina dėl Rey.............25.00
A. Dovydaitis,

St. Petersburg............. 2.00
A. Kalvaitis, Chicago ... .10.00 
P. Linkus, Edwadsburg .. 5.00 
A. Liutkus, Shaker Hts. . .10.00 
A. Rūkštelė, St. Pete........ 10.00
P. Naujokaitis, River Edge 2.00
C. Kiliulis, Lexington .. 5.00 
Z. Vyšniauskienė, Malvern 8.00 
Dr. V. Dubinskas,

Chicago ........................25.00
V. M. Šimaičiai, Moscow 5.00
N. Matijošaitis-Mattis,

Los Angeles................ 25.00
J. Baublys, Detroit..........10.00
P. Pajaujis,

Mount Clerriėns ..........  3.00

tinkamumo motyvus, ir 
siunčiami: EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO PREMI
JOS KOMISIJAI, 12500 
Pawnee Road, Palos Park, 
Illinois 60464.

AUKOS KORP! 
NEO-LITHUANIA 
KNYGŲ LEIDIMO 

FONDUI
R. Spalio "Auksinio sau

lėlydžio gundymams" ir ki
tiems leidiniams išleisti 
Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba, be anksčiau pa
skelbtų rėmėjų, susilaukia 
vis daugiau paramos. Po 50 
dol. aukojo: Juozas Jurevi
čius, Stasys Virpša, Korp! 
Neo-Lithuania Los Angeles 
padalinys. Po 25 dol. Ed
vinas Balceris, Stasys Pet
ravičius, Rimas Mulokas, 
Vitas Burokas, Ramunė 
Jurkūnaitė-Vitkuvienė, Ja
nina Rukšėnienė. Po 10 dol. 
Jonas Normantas, Juozas 
Matusevičius, Bronius Tiš
kus, A. a. Vaclovo Bagdono 
atminimui gauta 15 dol.

CEZARIS MODESTAVI- 
ČIUS — KORP! NEO-LI

THUANIA PIRMININKAS
Sekančiai dvejų metų ka

dencijai išrinkta Korp! 
Neo-Lithuania vyr. valdyba 
pasiskirstė pareigomis, pir
mininku išsirinkdama Ceza
rį Modestavičių, buv. pirmi
ninką praėjusioje kadenci
joje. Dabartinėje valdyboje 
viicepirmininkais yra Jolita 
Kriaučeliūnaitė ir Jonas 
Bertulis, sekretoriumi And
rius Regis ir iždininku bei 
arbiter elegantiarum Petras 
Bučas.

V. Mažeika, Park Ridge 10.00 
G. Balanda, Warren ....10.00
K. Kizlauskas,

W. Bloomfield ............. 10.00
R. Kuzavinis, Los Angeles 7.00
D. Brazdžionis,

Los Angeles .................10.00
K. Naudžius, Los Angeles 10.00 
A. Valiulis, Los Angeles 10.00 
C. Staniulis,

Bloomfield Hills ......... 5.00
A. Andriušienė,

Dorchester •.......  25.00
Dr. A. Jasys, Columbus 7.00
L. J. Žvyniai, St. Pete. 20.00
E. Donohue, Woodhaven 10.00 
Dr. A. Razma,

Wilmington .................10.00
Dr. E. Stanat, Chicago .'. 7.00
K. Ražauskas, Dearborn 5.00
M. Šelmys, Etobicoke .... 2.00 
Br. Bražinskas,

Homestead.....................10.00
Br. Michels, Siesta Key .. 2.00 
P. Rulys, New Port Richey 5.00 
K. Šidlauskas, Chicago ..15.00 
A. Petravičius,

Miami Beach................ 5.00
K. Vaitaitis, Westbrook .. 5.00 
A. Balčiūnienė,

Los Angeles ~..............  5.00
S. Šimoliūnas, Detroit ..10.00
J. Deksnys, Vineland .... 5.00
L. Raslavičius,

Eik Grove Village ....10.00 
A. Beresnevičius, Webster 7.00
K. Leknius, Shelbi.......... 10.00
E. Jodinskas, Detroit .... 2.00 
P. Koncė, Stockbridge .. 5.00 
Pr. Turūta,

Grand Rapid................  5.00
V. Mitchell, Taylor.........10.00
T. Mečkauskas, Lansing 10.00 
E. Lembergienė, Agoura 15.00 
K. Marcinkevičius, Cleve. 10.00 
Dr. A. Baltrukėnas,

Akron .......................   ? 20.00
M. Ambrose, Walkersville 15.00
J. Petrauskas, Detroit .... 5.00 
A. Barčas, Elmhurst .... 5.00 
J. Puteris, Toronto.........20.00
P. Dargis, Pittsburgh ... .10.00 
J. Jasiūnas, Evanston .... 2.00 
J. Preibys, Detroit......... 5.00

G. Stančienė,
Mount Vernon......... . .20.00

A. Statulevičienė, Weston 10.00
A. Šimkus, Oak Lawn .. 5.00
J. Saladžius, Chicago ..... 5.00
St. Petokas, Chicago .....10.00-
H. Vaitaitis,

Old Saybrook ......... . .20.00
E. Vaitkus, Statford ..... 5.00
J. Jackūnas, Paterson ,.. 5.00
T. Jurčys, Palos Hills ... .10.00
J. Giedraitis,

E. Northport.............. .. 5.00
J. Jurkūnas, Chicago .... 20.00 
S. Neimanas, Evanston .. 2.00 
D. Senikienė, Monticello 20.00 
P. Steikūnas, Chicago .... 5.00
K. Januška, Chicago .... 5.00 
A. Pakalnis, Linden .... 4.00 
F. Lapinskas, So. Winasor 10.00 
K. Bartys, Elizabeth .... 7.00 
A. Stempužienė-Švedienė,

Cleveland .....................15.00
B. Paliulionis, Cicero .... 5.00 
V. Kalytis, Great Neck 10.00 
Rūta Peters, New York 100.00 
V. Česnavičius,

Richmond Hill............ 20.00
T. Baltikauskas,

Baltimore ..............  2.00
Dr. L. Griniūtė, Chicago 7.00 
A. Mironas, Carlsbad .... 5.00 
D. Trimakas, Westlake ..10.00 
J. Račius, Los Angeles 2.00 
A. Ambrazienė, Cleve. 15.00 
J. Kalnietis, Baltimore .. 5.00 
Dr. P. Švarcas,

Mascoutah.................... 20.00
J. Lozoraitis, Euclid .... 5.00 
V. Ramonis,

Richmond Hts..................5.00
S. Liepas, Cicero............. 10.00
J. Januška, Rexdale .... 5.00
Ed. Mazys, Stanton.........20.00
L. Nagevičius, Parma .... 1.00 
A. Valavičius,

Los Angeles .................. 20.00

Br. Užemis, Hot Springs 10.00
P. Molis, Shrewbury ....15.00
V. Petrauskas, Chicago .. 10.00
V. Mažeikienė,

Lake Zurich ................. 20.00
A. J. Augustinavičiai,

Cleveland ................... 15.00
I. Kemeklis,

Lagūna Niguel............ 5.00
P. Jonikas, Riverside .... 5.00
ALT S-gos Chicagos Sk. 15.00
Ed. Litvinas, Chicago .... 10.00
Z. Mikužis, Chicago .... 5.00
P. Mačiulaitis, Union .... 5.00 
R. E. Vaišniai,

Mt. Carmel.................... 10.00
II. Vasyliūnas, Somerville 10.00
P. Indreika, Pacifica .... 10.00
J. Virpša, Chicago ..........10.00
M. Biliūnas, Centerville 5.00
J. Mulokas, Santa Monica 7.00
K. Pažemėnas,
PLS VRD PNSLA.........25.00
M. Jauniškis, E. Northford 5.00 
J. Mockus, Yucaipa ....10.00
VI. Jonkus, Philadelphia 5.00
Dr. F. Juras, Lake Vilią 12.00
J. Petružis, Milton ..........25.00
A. Jonušas, Palos Hills .. 10.00
J. Talandis,

Olympia. Field ............22.00
K. Martinkus, Chicago .. 2.00
O. Dorn, Coming...........10.00
A. Iškauskas, Weston .. 5.00
A. Kruvelis, Chicago .... 20.00
L. Petronis, Melvindale .. 20.00 
J. Šulaitis,

La Grange Park......... 5.00
J. Švedas, Elizabeth .... 2.00
L. Meilus, Warren .......... 5.00
E. Ribokienė, Brockton .. 5.00 
A. Juodikis,

Seven Hills ................  5.00
S. Balys, Grand Rapids .. 5.00 
A. Janušauskas, De Land 2.00
P. Vėbra, Chicago ..........10.00
K. Praleika, Little Falls 15.00
I. Malakauskas,

Waterbury.....................10.00
K. Narbutaitis, Cleveland 5.00
J. Kazickas, Greenwich .. 10.00
V. Čiurlionis, Euclid .... 10.00
P. Vasiliauskas,

Woodhaven ................  2.00
Dr. H. Brazaitis,

Willoughby .................20.00
M. Blynas, Cleveland .... 2.00
J. Galinis, Lemont......... 15.00
R. K. Sušinskas,

Vilią Park.................... 10.00
J. Rugienius, Detroit .... 10.00
I. Obolėnienė, Tucson .... 10.00
N. J. Rasteniai, Baltimore 10.00
J. Jurevičius, Chicago ..10.00
Dr. J. Bartkus, Chicago .. 15.00
A. Milūnas, 

Dowers Grove ............... 5.00
J. Matusevičius,

Evanston.................... .'. 15.00
V. Narkevičius, Hamilton 7.00 
•V. Staškevičienė, Detroit 10100 
K. Bruožis*, Cleveland .. 10.00
I. Jonaitienė, Euclid ....10.00 
V. Šniolis, Juno Beach .. 5.00
J. Dunčia, Southfield .... 5.00
K. Širvinskas, Cleveland 2.00 
V. Matuzas, La Grange . .5.00
J. Šeputa, Berkeley......... 5.00
J. Kiznis, Brooklyn......... 2.00
I. Verbyla, Cleveland .. 5.00
S. Strasevičius, Chicago . .10.00
J. Dūda, Boston ............. 10.00
N. Šalkauskis, Hollywood 2.00
M. Šimkus, Chicago .... 10.00
G. Dumbrys,

Fairview Park............. 5.00
V. Vaitkeviįčienė,

Chicago ...................... 10.00
A. Čepulis, Philadelphia 5.00
J. Bakšys, St. Petersburg 5.00
P. Sakas, Glendale......... 12.00
S. Mineika, Centerville .. 5.00 
J. Sandargas,

Ormond Beach............. 10.00
J. Staskus, Yonkers .... 2.00
A. Šileika, Detroit......... 5.00
Dr. A. Lipskis,

La Grange Park..........20.00
A. Kazilis, Concord..........15.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.
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