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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

DEMASKUOS 
MASKVOS 
PRIESPAUDA

1978 m. pradžioje Luzer- 
ne, Šveicarijoje, įvyks svar
bi konferencija, kurios tiks
las — demaskuoti Maskvos 
vykdomą nerusiškų tautų 
v i s o k e riopą priespaudą. 
Konferenciją šaukia šveica
rų organizacija, kuri pati 
vadinasi "Europos žmogaus 
teisių ir apsisprendimo kon
ferencija”.

Minėtoji šveicarų organi
zacija ligšiol jau surengė 
dvi plačiai nuaidėjusias 
konferencijas, kuriose buvo 
pirmoje eilėje nušviesta so
vietinė žmogaus teisių pa
žeidimų politika, vykdoma 
nepaisant Helsinkio nutari
mų.

Nūn šaukiamoji konfe
rencija nesiriboja žmogaus 
teisių pažeidimų konstata
vimais. Ji kels aikštėn Mas
kvos pavergtų tautų teisę į 
laisvą apsisprendimą, į ne
priklausomą , valstybini gy
venimą. Konferencijoje taip 
pat bus perteikta visokerio
pa priespauda, kurią Mask
va vykdo prieš nerusišką- 
sias tautas, kaip antai ru
siškumo brukimas, rusų 
kurdinimas, ekonominis iš
naudojimas ir t.t. Viena 
priešpietė paskirta simpo
ziumui apie religijų perse
kiojimą Sovietų Sąjungoje.

Konferencija prasidės 
sausio 13 d. popiet ir baig
sis sausio 15 d. (sekmadie
nį). Ją atidarys minėtosios 
organizacijos pirmininkas 
dr. E. Oehler, šveicarų na
cionalinės tarybos (parla
mento) narys. Vokietijos 
parlamento narys dr. C. 
Jaeger, pirmininkaująs liu- 
cerniškės organizacijos sek
cijai Vokietijoje, laikys įva
dinę paskaitą apie žmogaus 
teisių ir tautų apsisprendi
mo problematiką tarptauti
nėje politikoje. Po jo kalbės 
Berno universiteto profeso
rius L. Revesz apie sovietų 
nacionalinės ir tautų apsi
sprendimo politikos teoriją 
ir praktiką. Paskum seks 
atskirų tautų atstovų pra
nešimai apie padėtį jų kil
mės kraštuose.

Sausio 14 d. (šeštadienį) 
paskaitą apie maskvine 
priespaudos politiką neru
siškų tautų atžvilgiu laikys 
prof. L. Dobriansky iš Wa- 
shingt^nn. Toliau vėl eis pa- 
v-. u prane-

■'•'•vla

VYTAUTAS RAUL1NA1TIS Vizija (raižinys)

ATEITIN ŽIŪRINT
IR VIENYBĖS STOKA GALI IŠEITI Į NAUDĄ...

Viešai diskutuojant susi
dariusią būklę dažnai išgir
sti pažiūrą, kad, girdi, nėra 
reikalo gilintis į Helsinkio 
Aktą, ginčytis ko tikėtis iš 
disidentų ar kitų nūdienių 
reiškinių. Lietuvos byla 
esanti visai aiški. Reikia tik 
pareikalauti, kad rusai pa
sitrauktų, atstatytų prieš 
37 metus buvusią padėtį. 
Tai labai patogi pažiūra. Pa- 
reiški ją per kokias meti
nes ir jauties atlikęs savo 
pareigą. Juo labiau, kad šia
me krašte prieš rinkimus 
visados gali surasti politi
kų, kurie jai pritars, pri
mesdami kaltę buvusiai ar 
esančiai Washingtono admi
nistracijai. Blogiau, kad 
mums simpatingi politikai 

na; "inkimus pralaimi ir 
Scenos pasitrau-

• žino, kur

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS 
«. - - - - -

djngo Jtongresmanas Kers- 
ten, kurio pakomise tyrrnė- 
jo Lietuvos pagrobimą? 
Mat, rinkimus šiame krašte 
nulemia ne tiek pažiūros į 
užsienio politiką ar ideolo
giją, kiek javų ar kokių ki
tų rinkiminės apylinkės pro
duktų kainos, kiti daugumai 
rinkikų opūs reikalai.

Iš kitos pusės Lietuva ir 
toliau pasilieka okupuota 
daugiau kaip trečdalis šimt
mečio. Ten ir čia išaugo 
nauja karta, neprisimenanti 
praeities, bet gyvenanti da
bartimi.. Ar ji galvoja pana
šiai kaip mes ? Kanauninkas 
Fabijonas Kemėšis, kuris 
jautėsi kaip namie ir Lietu
voje ir Amerikoje, antrojo 
pasaulinio karo išvakarėse 
buvo iškėlęs klausimą, kas 

gi bus, jei lietuvių tauta-at
sidurtų abejose kariaujan
čiose pusėse. Tą syk, prieš 
40 metų, tai atrodė dar per 
anksti rimtai svarstyti, 
šiandien tačiau jau pasitai
ko, kad koks tautietis pasa
kęs karingą .kalbą Vasario 
16 d. minėjime, netrukus 
važiuoja į tėviškę, kur net 
pasikalba su 'Gimtuoju 
Kraštu', pagirdamas pada
rytą pažangą ! Tokia tragiš- 
kai-komiška situacija veda 
prie rimtesnio klausimo: ar 
siejant Lietuvos klausimą 
su JAV politika, nedarome 
kliūčių paties krašto pa
stangom palengvinti savo 
likimą. Kažin ar naudinga, 
kad sovietai kiekvieną lie
tuvį būtinai laikytų ameri
kiečių agentu ar bent są
jungininku ?

(Nukelta į 2 psl.)

VLIKO SEIMO 
NUTARIMAI

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto Seimas 
susirinkęs St. Petersburge, 
Floridoje, 1977 gruodžio 3-4 
dienomis priėmė šiuos nu
tarimus :

1. Lietuvos valstybės at
statymo 60 metų sukakties 
išvakarėse, iškeliant Lietu
vos valstybingumą, tenka 
pabrėžti, kad lietuvių rezis
tencijos okupuotoje tėvynė
je tikslai sutampa su VLIK 
tikslais, nustatytais jau 
1943 metais. Pavergtųjų lie
tuvių žingsnius ir žygius te
nai apsprendžia sąlygos: il
ga patirtis ir nepalauž
tų patriotų išmintis. Oku
puotos Lietuvos išsilaisvi
nimui mes galime ir priva
lome paveikiau padėti, dirb
dami įvairiais įmanomais 
būdais įvairiuose prieina
muose forumuose.

2. Bendras ir aukščiau
sias visų lietuvių tikslas 
okupuotoje tėvynėje, trem
tyje bei laisvajame pasau
lyje buvo ir tebėra tas pats: 
pastovus, bekopromi s i ni s 
siekimas atstatyti nepri
klausomą Lietuvos valsty
bę. Lietuvos gyventojai, 
remdamiesi esminių žmo
gaus teisių pagrindu, turi 
atgauti sąlygas savo laisva 
valia demokratiškai tvarky
ti savo krašto bei tautos da
bartį ir ateitį.

3. Atsižvelgiant į vis gau
sėjančius lietuvių tautos 
gyvųjų sluoksnių pageidavi
mus gauti talkos iš laisvojo 
pasaulio lietuvių politinių ir 
intelektualinių pajėgų, Sei
mas rekomenduoja VLIKo 
Tarybai ir Valdybai suda
ryti iš kvalifikuotų asmenų 
specialią komisiją išsames
nei programai paruošti, 
įtraukiant į šį darbą jaunes
niąją kartą, šis darbas ryš
kintų politinius nusistaty
mus ir natūralią diferencia
ciją, tuo būdu gilindamas 
demokratijos šaknis lietu
vių visuomenėje.

4. Akivaizdus Lietuvos 
kultūrinio gyvenimo sovie- 
tinimas, rusifikacija ir vi
sose srityse sunkėjanti prie
spauda reikalauja suakty
vinti talką pasipriešinimui. 
Inte lektualinis kūrybinis 
įnašas į lietuvių kultūrą yra 
būtinas tautinei išeivijos 
dvasiai kelti ir stipriau pa
remti tautą nelaisvėje. Tuo 
pačiu vengtina bolševikų 
propagandos piešiamo ne
tikro Lietuvos gyvenimo 
paveikslo.

5. Mūsų tikslui pasiekti 
yra būtina bendradarbiauti 
su rusiškojo bolševizmo pa-

(Nukelta į 6 psl.)
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SAVAIMĖ POLITIU^^

SU ŽMOGAUS TEISĖMIS SKAITOSI TIK TREČDALIS VALSTYBIŲ - PRUNSKIS GIRIA JAV 
DELEGACIJĄ BELGRADE, KITI III LAIKO 'PER DAUG SANTŪRIA’ -ŪKINIAI PRANAŠAVIMAI: 

DAR VIENI GERFmETAI? - KAIP VALDŽIA APGAUDINĖJA SU MOKESČIAIS...
Washingtono Freedom 

House — privati organiza
cija besirūpinanti žmonių tei
sėmis visame pasaulyje, pa
skelbė, kad rimtai skaitoma
si su žmonių teisėmis tik 44 
valstybėse. Turint galvoje, 
kad viso labo nepriklausomų 
valstybių yra per 150, su 
žmonių teisėmis skaitosi tik 
nepilnas trečdalis. Aplamai 
imant, tas skaičius per 1977 
metus padidėjęs, nes prie 
žmonių teisių gerbėjų prisi
dėjo Indija su savo 622 mil. 
gyventojų ir Ispanija su 40 
milijonų.

Tuo tarpu Belgrado konfe
rencijoje prieš Kalėdas buvo 
ginčyjamasi ar dar galima 
būtų iškelti žmonių teisių 
klausima pilnaties posėdyje. 
Apie jas buvo plačiau kalba
ma tik komisijos posėdžiuo
se. Frankfurter Rundshau 
pranešimu, sovietai buvo 
linkę į kompromisą ...

Chicago Tribūne antradie
nį paskelbė kun. J. Prunskio 
ALTo informacijos direkto
riaus, straipsnį, kuriame gi
riama JAV delegacija su 
amb. Goldbergu priešakyje. 
Girdi, jai dėkingi esą milijo
nai žmonių Europos valsty
bėse. Iš tikro, kiekviena de
legacija laikosi duotų instruk 
ei jų ir neturi didesnės lais
vės. Ar tos instrukcijos bu
vo geros ar blogos, dėl to bū
tų galima dar ilgai ginčytis. 
Pavyzdžiui, britų The Eco- 
nomist magazinas, kuris - pa 
lyginus su Amerikos spauda 
- labai plačiai aprašo tą kon
ferencija, pastebi, kad Vaka
rų delegacijos laikėsi ‘per 
santūriai’. Taip amerikiečių 
delegacija nuo spalio 4 d. kol 
kas per visą konferencijos ei
gą paminėjusi tik tris kartus 
kai kurių_suimųjų individų 
pavardes. Tuo tarpu tokių

Demaskuos...
(Atkelta iš 1 psl.) 

simpoziumu apie tikybų 
persekiojimą sovietu Są
jungoje. Prieš uždarant, 
bus perskaitytos rezoliuci
jos bei paskelbti atsišauki
mai į Maskvos pavergtąsias 
nerusiškąsias tautas ir i 
vakarų pasaulį.

Pranešimą apie lietuvių 
tautos revendikacijas darys 
S. Lozoraitis jun., Roma. 
Kaip Lietuvos atstovas prie 
Vatikano jis, be to, daly
vaus simpoziume apie reli
gijos padėtį Sovietų Sąjun
goje, nušviesdamas ne tik 
Katalikų Bažnyčios padėtį 
Lietuvoje, bet taip pat kata
likiškoje Latvijos dalyje 
(Latgalijoje) bei iš viso ka
talikų būklę Sovietijoje.

Minėtosios Luzerno orga
nizacijos, ruošiančios kon
ferenciją, valdybos narys 
yra dr. A. Gerutis, gyvenąs 
Šveicarijos sostinėje Berne. 

žmonių pavardžių yra žino
ma daug daugiau. Tas laik
raštis atstovauja nuomonę, 
kad jei Sovietų Sąjungoje su 
imami žmonės vien už tai, 
kad nori išsiaiškintu kiek joje 
laikomasi paties Brežnevo 
pasirašyto Helsinkio Akto 
nuostatų, nėra apie ką dau
giau kalbėti. Laikraštis būk- 
štavo, kad tokie pagarsėję 
tos teisės reikalautojai kaip 
Ščaranski, Orlov ir Ginsburg 
laikomi suimti kaip įkaitai, 
duodant suprasti, kad jų liki
mas priklauso nuo vakarie
čių laikysenos Belgrade. Jei 
čia triukšmaus, tie Maskvo
je smarkiai nukentės.

Ir Newsweek pamini tuos 
tris kalinius, plačiau susto
dama prie jų žmonų - Human 
Rights Widows - vargano gy 
venimo. Pagal tą laikraštį, 
Carterio administracija ty
liai įspėjusi Kremlių, kad tų 
trijų bylos gali pakenkti 
JAV-Sovietų santykiams ir 
net prisidėti prie eventua
laus kongreso atmetimo nau 
jos SALT II sutarties. Ant
radienį rytą tačiau buvo pa
skelbta, kad Ščeranskis bus 
teisiamas už ... išdavimą.

Pernai, metams baigiantis 
aptariant ir ieškant progno- 
zo ateičiai, Time ekonimistų 
taryba nubalsavo, kad 1978 
metai bus panašūs į 1977 m. 
Atseit, dar neblogi. Dides
nių rūpesčių kelia tolimesnė 
ateitis, nes šiais metais baig
sis ir dabartinis ūkinės eks- 
pancijos ciklas. 1979 ar 1980 
metais infliacija ir nedarbas 
pareikalaus didesnių persi
tvarkymų, kas reiškia depre 
siją. Savo pranašavimams 
toji taryba turi neblogą re
kordą, todėl verta prie jų il
gėliau sustoti.

G.N.P. Gross National 
Product - visos tautos paja
mos už gėrybes ir patarnavi
mus - kuris 1977 metais, at
skaičius infliaciją, buvo net 
4.8% didesnis už pereitų 
metų, 1978 m. augsiąs pana
šiai. Ekonomistai laukia 
4.6% prieauglio.

NEDARBAS sumažės tik 
labai nedaug. Nepaisant to, 
kad naujai dirbanč iųjų skai
čius 1977 metais padidėjo vi
sais 3.7 milijonais, dar 6.9 mi
lijonai ieško darbo ar gauna 
bedarbio pašalpą. Mat, dau
giau negu kada nors anks
čiau, darbo ieško moterys ir 
jaunimas.

INFLIACIJOS sparta bū
sianti tokia pati, apie 6.2%. 
Nepaisant to, kad paskuti
niais mėnesiais ji buvo nu
smukusi iki 4.5%, tai tik lai
kinas reiškinys, susijęs dau
giausiai su maisto kainų stag
nacija.

DEFICITAS prekybos ba
lanso, kuris 1977 metais sie
kia 30 bilijonų dolerių, 1978 
metais nedaug sumažės, ne
bent pradėtų veikti naujos 

energijos įstatymo siūlomi 
mokesčiai, siekią energijos 
sunaudojimo sumažinimo ir 
bus susitarta su eksportinin- 
kais, ypač Japonija, dėl di
desnio pirkimo JAV-bėse. 
Prekybos balanso deficitas 
prisidėjo prie dolerio vertės 
smukimo užsieniuose, kas sa 
vo keliu pabrangina impor
tuotas prekes, bet atpigina 
JAV prekes eksportui.

Viena iš svarbiausių kliū
čių ūkinei ekspansijai buvo 
ir dar bus 1978 metais biznie 
rių nenoras daugiau inves
tuoti. 1977 metais įmonės 
naujiems pastatams ir maši
noms išleido apie 8% savo 
pajamų. Prekybos Departa
mento žiniomis, 1978 metų 
pradžioje tas nuošimtis su
mažės iki 5.4%, tuo tarpu 
Carterio administracija ap
skaičiavo, kad - norint išlai
žanti bedarbių skaičių - išlai
dos naujiems pastatams, ma’ 
šinoms ir kitokioms produk
cijos priemonėms turėtų 
sudaryti bent 10%. Dėl men
ko investavimo kaltas yra 
visame pasaulyje įsivyravęs 
netikrumo dėl ateities jaus
mas. Svarbiausia dėl atei
ties energijos kainos ir tie
kimo. w

Jei neatsitiks ko nors ne
tikėto, 1978 metais mokėsi
me mažiau federalinių mo
kesčių. 4 asmenų šeima, tu
rinti mažiau $20,000 pajamų, 
mokėsianti apie $300 mažiau. 
Bet dėl to sumažinimo kon
greso rinkimų metais per 
daug dar nesidžiaukime. Tu
rėsime daugiau mokėti už 
energiją, nes ji bus apdėta 
aukštesniais mokesčiais, kad 
sumažinus jos suvartojimą, 
ir gerokai bus padidinti - jei 
ne tuojau, tai už metų-kitų - 
Sočiai Security mokesčiai.

Tą žaidimą su mokesčiais 
prof. Milton Friedman News- 
week skiltyse vadina apgau
dinėjimu. Visų jjirmą inflia
cija, padidindama gaunamų 
dolerių skaičių - bet ne vertę 
mokesčių mokėtojus vis stu
mia į aukštesnes kategorijas 
kuriosmoka aukštesnius mo
kesčius. Siūlomi sumažinti 
mokesčiai faktinai tiktai pa
dengs tą nuostolį, kurį pada
ro infliacija, pakeldama mo
kesčių mokėtojus į aukštes
nę kategoriją.

Antra, neteisinga laikyti 
dabartinę Sočiai Security sis
temą draudimu, užtikrinan
čiu senatvę ar pagalbą bėdos 
atveju. Iš tikro Sočiai Secu
rity yra sistema, kurioje dir
bantieji moka mokesčius, 
kad išlaikius nedirbančius, 
nes anksčiau iš jų pačių ir ki
tų dirbančiųjų surinktų su
mų neužtenka vis augančiom 
pensijom apmokėti. Už tat 
teisingiau būtų tas pensijas 
padengti iš bendrų valsty

bės lėšų, bet ne iš atskiro mo
kesčio, kurio vistiek neužten
ka.

Iš viso, mokesčių didumas 
ar mažumas nevertintinas 
mokamais skaičiais, bet dali
mi žmonių pajamų, kurią jie 
turi atiduoti valstybei. Ki
taip sakant, jei valstybės biu 
džetas didėja, mokesčių mo
kėtojai turi mokėti daugiau 
mokesčių, nepaisant visokių 
suktų aiškinimų. Kadangi iš 
tikro valstybės išlaidos vis 
auga, jos piliečiai turi atiduo 
ti vis didesnę savo pajamų 
dalį. Kitaip sakant, tikri mo
kesčiai vis daugiau auga. 
Kalba gali būti tik apie mo
kesčių naštos kitokį išskirs
tymą, bet ne jos sumažinimą. 
Taip tačiau gali samprotauti 
tik nepriklausomas profeso
rius, bet ne politikas, siekiąs 
išrinkimo. Tas toliau kalba 
apie mokesčių sumažinimą 
tiktai ...

Ateitin žiūrint...
(Atkelta iš 1 psl.)

O jei žengtumėm toliau 
ta kryptimi, atsidurtumėm 
ir prieš klausimą, ar verta 
lietuviams veržtis ne tik į 
vietinę, bet ir visasąjunginę 
valdžią? žinoma, į tai gali
ma būtų atsakyti tik teoriš
kai, bet turime pavyzdžių 
ir iš praeities.

Imkime tokį Martyną 
Yčą. Vietoje kovos su loka
liniais caro režimo pareigū
nais, jis kandidatavo ir lai
mėjo rinkimus į IV Durną, 
caristinės imperijos seimą. 
Kaip durnos atstovas jis jau 
galėjo daryti tai, kas buvo 
neprieinama eiliniam Kau
no advakatui. Ypač karui 
prasidėjus jo veikla gavo 
puikios progos per nukentė- 
j tįsiems nuo karo šalpos ko
mitetus, kurie sudarė bran
duolį vėlesnei mūsų politi
nei ir administracinei veik
lai. Jis parūpino 150.000 
rublių, aniems laikams di
delę sumą, tokiam Vilniaus 
komitetui. Kadangi Yčas 
buvo kunigaikštytės Tatja
nos šalpos komiteto narys, 
o vėliau ir vicepirmininkas, 
netrukus jis galėjo adminis
truoti jau milijonus rublių. 
Kaip švietimo viceministe- 
ris jis galėjo atidaryti Hvi 
lietuvių gimnazijas Vorone
že.. Per privačią aTidijenci- 
ją su popiežium Benediktu, 
reformatas Yčas iškelia lie
tuvių dienos viso pasaulio 
katalikų bažnyčios mintį. 
(Per tą dieną buvo renka
mos aukos nukentėjusiems 
nuo karo). 1916 metais per 
Sibirą ir Japoniją Yčas 
vyksta į Ameriką, kur. kaip 
skaitome pageltuosi u o s e 
1921 m. išleisto Lietuvos 
Albumo puslapiuose:

"Matydąmu (kartu su 
kun. J. žilium), kad Ame
rikos lietuvių spauda veda 
rusufilų politiką ir Lietuvai 
reikalauja tik autonomijos, 
daro juodu ten reikiamą 
presiją į liet, organizac1" 
ir laikraščius nr 
jos, bet n« 
reikalr

jiedūm ir pasiseka.”
Tai tau ir caristinės Ru

sijos establishment’o atsto
vas ! Paliekant klausimą, ar 
istorija pasikartoja, nuoša
liai, reikia tačiau konstatuo
ti, kad tinkamas žmogus 
reikiamoje vietoje ir laiku 
gali padalytiSaugiau už 
milžiniškas organizacijas. 
Skaičiuojama, kad Ameri
kos žydai Izraeliui suauka- 
vo 3 bilijonus dolerių, kon- 
gresmanai ir senatoriai jam 
nubalsavo 14 bilijonų iš val
stybės iždo ...

Gyvenimas nestovi vieto
je, o kaip keičiasi pažiūros! 
Šią vasarą pasirodžiusioje 
knygoje The Poli ties of De- 
feat, buv. vyr. karo aviaci
jos žvalgybos analistas dr. 
Joseph Churba skelbia, kad 
Valstybės Departam e n t o 
ekspertai priešinosi žydii 
valstybės įsteigimui Pales
tinoje, nes būkštavo, kad ji 
būsianti komunizmo skleidi
mo tame pasaulio rajone 
lizdu. Prezidentas Truma
nas tai pažiūrai pasiprieši
no vidaus politikos sumeti
mais. Kaip ten būtų . .. 
šiandien Izraelis laikomas 
prieškomunistine tvirtove. 
Žydai nūdien yra pirmose 
antikomunistų eilėse. Ame
rikiečiu išlaikomo Muenche- 
no galingo Radijo Libertv 
siųstuvo rusų departamento 
redaktorių dauguma — 
iš 22 — yra žydai. Kaip pa
prastai emigrantų tarpe, ir 
tas faktas sukėlė nepasiten
kinimo ir kritikos. Sklei
džiami atsišaukimai, pasira
šyti 'rusų nacionalistų’, ku
riuose teigiama, kad nauja, 
trečia emigracijos iš Rusi
jos banga, slepianti savyje 
KGB agentus, besistengian
čius užimti svarbiausias 
vietas tame siųstuve, kuria
me viso labo dirba apie 
1.800 žmonių. Iš kitos pusės 
teigiama, kad siųstuvo re
dakcijose atgimė 'nacių 
dvasia’. Skundai ir atsikir
timai pasirodė ne tik emi
grantų spaudoje, bet pasie
kė Der Spiegei ir Amerikos 
įstaigas. Rezultatas? Siųs
tuvo direktorius Starr pri
sipažino Paryžiuje leidžia
mos International Herald 
Tribūne reporteriui, kad dėl 
vidaus ginčų kritęs trans
liuojamų programų lygis ir 
klausytojų skaičius sumažė
jęs iš 6,2 iki 3,1 milijono. 
Ar nauji emigrantai nesu
kelia kažką panašaus ir pas 
mus? Toks klausimas vestų 
prie dar vienos nuodėmin
gos minties.

Būtent, iškilmingom pro
gom paprastai paverkiame 
dėl vienybės stokos. Bet gal 
tai turi ir gerų pusių ? Tau
tos gyvenime pasitaiko mo
mentų, kada susiskaldymas 
ir išsisklaidymas jai padeda" 
daugiau už totalinį susiklauT* 
simą. Atskiri sambūriai at
stovauja skirtingas pažiū
ras, kr *i/'<rali
dah
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AR LAIKAS GYDO ŽAIZDAS
Tai ne būrys balandžių skrenda, 
Tave pralenkia jauną, — 
Tai lekia dienos, skuba metai 
Ir mus visus apgauna.

G. Tulauskaitė

upė, skrenda kaip vėjas, lai
kas lekia ir mes kartu su 
juo, bet pralenkti nei atsi-

Naujieji Metai jau pra
darė savo vartus, bet ką su
tiksime už jų — dar ateities 
paslaptis. Tačiau darbas, 
idėjinis, tautinis darbas tė
vynėje ir čia išeivijoje tik
rai nesumažės.

Praeitieji metai daug 
šviesių ir niūrių dienų Įpy
nė Į mūsų tautos ir išeivijos 
buitį. Vyresniųjų mintimis 
perbėga jausmas tartum 
kažkas nesugrąžinamo nu
ėjo ir niekuomet nebesu
grįš. Jų mintys krypsta Į 
praeitį, kuo nueinantieji 
metai buvo atžymėti: 
džiaugsmu, skausmu ir aša
rom, pilka kasdienybe bei 
rūpesčiais ar kūrybiniais 
darbais ir laimėjimais?

Vyresnieji praeityje ma
to save pačius, savo laike 
įmintas pėdas ir ilgiau mąs
to mintyse nusikeldami kaž 
kur toli iš namų, net keletą 
šimtmečių praeitin ir susi
mąsto, koks didelis pasau
lio skirtumas, kiek išradimų 
žmonijos gyvenimo paleng
vinimui, kiek prabangos 
malonumams ir už vis dau
giausia nuolatinio skubėji
mo visas tas amžių bėgyje 
sugalvotas gėrybes žmogui 
aprėpti, bet, ar šiandien 
žmogus kitokiu ir labai įvai
riu žvilgsniu į gyvenimą 
žvelgia, skirtingų vertybių 
iš jo laukia. O laukiame vi
si, seni ir jauni. Ne be rei
kalo yra posakis: pasakyk 
man, ko tu lauki, ir aš tau 
pasakysiu, kas tu esi, nes 
laukime atsispindi mūsų 
praeitis ir dabartis, lauki
me prasišviečia mūsų troš
kimų ateities šešėliai.

Taigi, pasaulis visais iš
radimais ir savo gyvenimo 
prabanga žengia vis pir
myn, bet pačios didžiausios 
prabangos žmonijai — me
tų laiko prailginti dar nie
kas neturėjo galios. Vienin
telio ir nepamainomo turto 
— laiko trūksta visiems ir 
visuomet. Trūksta jo vai
kams, jaunuoliams ir vy
resniems bei seneliams. Vi
si dejuoja, kad nespėja at
likti didesnių užsibrėžtų už
davinių, trūksta laiko ne tik 
darbams, bet ir malonu
mams. Kasdien girdime ta
riant: laikas bėga, kaip 

likti nepajėgiam, tik priėję 
kiekvienų metų paskutinį 
slenkstį sustojam vieni liūd
ni ir nusiminę, pilni baimės 
ir netikrumo jausmo, skaus
mo ir susirūpinimo dėl atei
ties. Kiti su viltimi ir drą
sa, su klausimu, kaip atei
ties paslaptį praskleisti, pa
žvelgti į tolimesnį rytojų.

Laikas mums nepamaino
mas turtas ir kita prasme. 
Jau gilioj senovėj ir ligi šių 
dienų žmonių įprasta saky
ti ir gydytojų sergančius 
raminti, jog laikas yra visų 
ligų geriausias gydytojas. 
Laikas gydo ne tik fizines, 
bet ir dvasines ligas, visuo
menines ir politines. Tačiau, 
ar tikrai dar tuo tebetikime 
šiandien, jau reiktų suabe
joti. Ketvirtą dešimtmetį 
lietuvių tauta gyvena sovie
tų komunistinėj vergijoj, o 
laikas ne tik neapgynė tau
tai padarytų žaizdų, nenu- 
vedė žmonių užmarštin, bet 
,vis dar jas atnaujina. Tai 
ženklas, kad laisvojo pasau
lio lietuvių išeivija, peržen
gus Naujųjų Metų slenkstį, 
į tai atkreiptų didesnį dė
mesį savo veiklos planavime 

,ir vienybės siekime.
E. čekienė

LIETUVOS ATSTOVO, DR. S. A. 
BAČKIO, SVEIKINIMAS 

ŠVENČIŲ PROGA
Lietuvos pasiuntinybės ir savo vardu nuoširdžiai 

sveikinu visus JAV lietuvius Kalėdų švenčių ir Naujųjų 
1978 Metų proga.

Gražios ir ryžtingos buvo visų pastangos 1977 me
tais ginant žmogaus teises ir mūsų tautos laisvės bylą.

1977 m. gruodžio 15 d. JAV Prezidentas Carteris 
pareiškė, kad — ”Mes sustiprinome mūsų užsienio poli
tiką žmogaus teisių klausimu ir mes leidžiame aiškiai 
žinoti, kad JAV yra priespaudos aukų pusėje. Mes esame 
už kankinamuosius, už neteisingai kalinamus ir su tais, 
kurie buvo nutildyti.” Tie žodžiai tesustiprina mūsų ryž
tą žmogaus teisių ir laisvės gynimo bare ir ateityje.

1978 metais1 švęsime 60 metų Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktį. Ta proga linkiu visiems sėk
mės tiek asmeniškai, tiek apjungtoje veikloje ginant mū
sų tautos laisvės ir gerovės troškimus.

Dr. S. A. Bačkis
Lietuvos atstovas

MIN. BRONIAUS K. BALUČIO UŽRAŠUS DABAR 
BUS GALIMA VIEŠAI PASKELBTI

Gruodžio mėn. 30 d. suėjo 
10 metų kai su šiuo pasau
liu atsiskyrė Lietuvos Ne
paprastas Pasiuntinys ir 
Įgaliotas Ministeris D. Bri
tanijai K. B. Balutis. Jis 
mirė sulaukęs žilos senat
vės (buvo gimęs Dzūkijoje 
1879 m. gruodžio 29 d.).

Po ilgo ir savo darbais 
turtingo gyvenimo, vietoj 
svajotos Palangos, jis am
žinam poilsiui atsigulė gre
ta kitų savo tautiečių šv. 
Patriko kapinėse rytų Lon
done. B. Britanijos lietuviai 
neteko ne vien tik Lietuvos 
Ministerio, kuris per dau
gelį metų gynė Lietuvos 
reikalus ir rūpinosi šio 
krašto lietuvių buitimi, bet 
taipogi visi lietuviai neteko 
mūsų tautos veterano, kuris 
nuo pat pirmųjų Lietuvos 
atkūrimo dienų, be pertrau
kos ir su dideliu atsidavi
mu dirbo dėl šviesesnės mū
sų tautos ir krašto ateities.

Nepakeldamas carinės 
Rusijos priespaudos, 1905 
m. jis paliko savo kraštą ir 
įsikūrė JAV, kur vos atvy
kęs, tuojaus įsijungė į lie
tuvišką gyvenimą ir akty
viai dirbo visokiose organi-

PETRAS B. VARKALA 

zacijose. Buvo Tėvynės My
lėtojų draugijos pirminin
ku, laikraščio "Lietuva” re
daktorium (1912-1919) ir 
įvairių komitetų aktyviu 
nariu. 1919 m. jis buvo iš
rinktas ir pasiųstas į Tai
kos Konferenciją Paryžiuje, 
kaip Amerikos Lietuvių De
legacijos narys, Atvykęs į 
Prancūziją jis tuoj buvo 
pakviestas būti Nepriklau
somos Lietuvos Delegacijos 
nariu. Nuo to laiko prasidė
jo jo nepaliaujamas darbas 
Nepriklausomos Lietuvos 
atstatymo bei kūrimo dir
voje. Nuo 1920 m. jis dirbo 
Užsienių reikalų ministeri
joje kaip departamento di
rektorius, vėliau kaip gene
ralinis sekretorius, įvairių 
delegacijų deryboms su sve
timomis valstybėmis pirmi
ninkas ir t.t. 1928 m. jis bu
vo paskirtas Lietuvos Ne
paprastu Pasiuntiniu ir Įga
liotu Ministerių JAV. Ten 
labai sėkmingai mūšų tautą 
atstovavo iki 1934 m.

Į Angliją jis pirmiausiai 
atvyko kaip prekybinės de
legacijos pirmininkas 1934 
m. Derybas sėkmingai pra
vedęs, tų pat metų birželio 
1 d. buvo paskirtas Nepa
prastu Pasiuntiniu ir Įgalio
tu Ministerių D. Britanijai 
(taipogi ir Olandijai). Pir
muosius 4 metus jis pašven
tė daug pastangų išplėtimui 
mūsų krašto prekybiniu 
santykių su D. Britanija. 
Ligi 1934 m. didelė dalis 
Lietuvos užsienio prekybos 
buvo nukreipta, savo arti
miausio kaimyno Vokieti
jos linkme. Kada Hitleris 
pradėjo spaust Lietuvą ir 
reikalauti specialių privile
gijų Klaipėdos krašto vokie- 
čiams-naciams, Anglija pa
sidarė nepaprastai svarbi 
rinka mūsų žemės ūkio pro
duktams. Pasirašius naują 
sutartį, prekybinė apyvar
ta tarp Lietuvos ir D. Brita
nijos pradėjo labai greitai 
augti ir tokiu būdu Lietu
vos vyriausybė galėjo tvir

čiau atsispirti nacių Vokie- 
jos spaudimui.

Sovietams okupavus Lie
tuvą min. Balutis visokiais 
būdais, tiek per britų vy
riausybę, tiek per įvairias 
britų organizacijas bei 
spaudą, kėlė mūsų krašto 
tragišką likimą ir padarytas 
skriaudas. Dažnai jis tai 
darė kartu su mūsų kaimy
nais latviais ir estais. Ma
nau, kad neapsiriksiu pasa
kydamas, kad didelė dalis, 
kartu su baltų kaimynais, 
įteiktų memorandumų ar 
notų, buvo suredaguoti min. 
Balučio.

Nutrūkus ryšiams su 
kraštu jo kaip Lietuvos mi
nisterio padėtis, tiek mora
liai tiek matęriafiai, labai 
pasunkėjo. Teko likviduoti- 
senus pasiuntinybes rūmus 
ir keltis į "mažus, namus Es- 
sex Vilias^ Ten kartu, su 
daug metų tarnavusia ir at
sidavusia šeimininke Koste 
Noreikaite, jis išgyveno iki 
savo mirties. Čia reikėjo 
verstis labai kukliai iš ri
botų resursų. Jis pats buvo 
ir sekretorius ir mašinin
kas, dažnai ir durininkas. 
Neatsižvelgiant į tai, kiek 
jo sveikata leido, jis vis dir
bo, rūpinosi ir kiekvienam 
besikreipiančiam tautiečiui 
patardavo, padėdavo ir kar
tais net finansiniai. Kiek 
galėjo lankėsi mūsų paren
gimuose, dalyvavo minėji
muose arba asmeniškai ar
ba savo turtingais — pil
nais tėvynės meilės laiškais 
bei sveikinimais. Jo pasi
šventimo ir atsidavimo mū
sų tautos reikalams, negali 
būti geresnio pavyzdžio.

Jį man teko pažinti nuo 
1935 m. ir nuo to laiko, 
ypatingai karo ir pokari
niais metais mudviejų san
tykiai buvo glaudūs ir arti
mi. Todėl gal būt, jis ir pa
skyrė mane savo testamen
to vykdytoju. Jis man buvo 
ir pasiliko ne tik kaip švie
si ir garbinga asmenybė, 
bet taipogi kaip žmogus pas 
kurį pareigos ir atsakomy- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Diplomatijos paraštėje (36) Vadovas Sidzikauskas

Paskyrimas į Londoną
Yra jau tokia nusistovėju

si užsienių reikalų ministeri
jų praktika, kad atsakinguo
se postuose diplomatiniai at
stovai keičiami kas kelinti 
metai, nes yra pavojus, kad 
per ilgai būdamas tame pa
čiame poste, diplomatas gali 
nejučiomis pavirsti tos vals
tybės atstovu prie savo vy
riausybės. Toji taisyklė tai
koma ypač subalterniniams 
postams, patarėjams ir sek
retoriams, kad davus jiems 
galimybės susipažinti su įvai
rių, dažnai visai skirtingų, 
valstybių politika ir jų vidi
nėmis užsieninėmis proble
momis. Išimtis daroma didie
siems postams, kaip kad Lon
donas, Berlynas, Paryžius, 
Maskva, nes ten reikalingas 
ilgesnis laikas diplomatui už- 
megsti pasitikėjmo santy
kius su vyriausybių nariais, 
parlamentarais, spauda, eko
nominiais-4r kultūriniais 
sluoksniais bei visuomene. 
Tai turint galvoje ir mūsiš
kis Stasys Girdvainis, mano 
patarėjas Berlyne, ir vėliau 
Juozas Urbšys, tos pasiunti
nybės pirmasis sekretorius, 
buvo perkelti į Paryžių; Sta
sys Lozoraitis, ilgametis Ber 
lyno pasiuntinybės sekreto
rius, vėliau patarėjas, buvo 
perkeltas patarėju į pasiun
tinybę prie Šventojo Sosto, 
ir t.t. Atėjo eilė ir man, arti 
dešimties metų išbuvusiam 
Berlyno poste. Londone Lie
tuvai atstovavęs Kazys Bi
zauskas 1931 m. spalio mėn. 
buvo atšauktas į U .R. M-ją. 
Nepaprastu Pasiuntiniu ir 
Įgaliotu Ministeriu prie Šv. 
Jokūbo dvaro (Court of St. 
James’s) buvau paskirtas aš.

Iš Berlyno mudu su žmo
na buvom labai šiltai išlydėti 
Vokietijos vyriausybės na
rių, parlamentarų, spaudos 
ir asmeninių draugų, Berly
no diplomatinio korpuso, Lie 
tuvos pasiuntinybės perso
nalo ir lietuvių kolonijos. Mū 
sų vagonas skendo gėlėse.

Victoria geležinkelio stoty
je Londone mus pasitiko 
Anglijos Foreign Office at
stovas, pasiuntinybės perso
nalas - pasiuntinybės sekre
torius Juozas Kajeckas, 
generalinis konsulas Vytau
tas Gylys, antrasis sekreto
rius Jonas Žmuidzinas - da
bar Lietuvos generalinis kon 
sulas Toronte, ir pasiuntiny
bės Žemės Ūkio attache Ka
zys Gineitis, bei gana gau
sios lietuvių kolonijos atsto
vai. Apsigyvenome Lietu
vos pasiuntinybės nuosavuo- 
se namuose Palace Gate 10, 
netoli Kensingtono parko. 
Po Berlyno pasiuntinybės 
rūmų, mūsų Londono pasiun 
tinybės patalpos buvo kuk
lios ir gerokai apleistos. Tu
rėjome nemažai darbo kol 
viską aptvarkėme ir ypač 
reprezentacinius kambarius 
padarėme tinkamus jų pa
skirčiai.

Atvykus į Londoną buvau 
pakviestas įteikti kredencija- 
lus karaliui George V, Buc- 
kinghamo rūmuose. Kreden 
cijalų įteikimas vyko pagal 

Anglijos protokolą. Trys nu
silenkimai karaliui, būtent: 
vienas - peržengus audien
cijos salės slenkstį, antras 
padarius tris žingsnius ir tre 
čias - priartėjus prie kara
liaus, stovinčio salės vidury
je, apsirengusio tokiems įvy
kiams nustatyta uniforma. 
Po to įteikimas kredencijalų 
be prakalbų, pasikalbėjimas 
su karalių, atsakymas į jo pa 
klausimus, nes pasikalbėji
mo iniciatyva priklauso jam. 
Karalius manęs klausė, kaip 
man patinka Anglija ir Lon
donas, ar esu jauLada buvęs 
šiame krašte, kaip laikosi 
Lietuvos prezidentas ir pa
galiau, kiek aš moku kalbų. 
Kai aš išvardinau mokamas 
kalbas, karalius pašoko ant 
vienos kojos ir, plodamas 
ranka sau per šlaunį, tarė: 
‘Kaip galima vienoj galvoj 
sutalpinti tiek žodžių!’ Atsi
sveikinant karalius palinkė
jo sėkmės mano misijai. Išei
ti reikėjo atbulam ir vėl tris 
kartus nusilenkti karaliui.

Kelioms savaitėms praslin 
kus, atėjo pakvietimas man 
ir mano žmonai prisistatyti 
Karalienei Mary tuose pa
čiuose rūmuose, tik kitame 
salione. Kaip ir su karalium, 
pasikalbėjimas su ja vyko 
stovint. Kadangi į Londoną 
buvau atkeltas iš Berlyno, 
tai ji manęs klausinėjo apie 
Hindenburgą, tuomet Vokie
tijos prezidentą, politines 
Vokietijos nuotaikas, stiprė
jantį nacional-socialistinį są
jūdį, Weimaro Reicho vyriau 
sybės pajėgumą atsispirti 
Hitleriui ir pan. Karalienės 
klausimai daugumoje lietė 
politiką ir buvo kreipiami į 
mane. Tatai sudarė progą 
mano žmonai apžiūrėti kara
lienės apsirengimą nuo gal
vos iki kojų, jos dėvėtas 
brangenybes ir ordinus.

Po to sekė audiencija pas 
sosto įpėdinį, Valijos princą, 
vėliau karalių Eduardą VIII, 
St. James Palace. Į audien
ciją buvau pakviestas aš vie
nas, nes sosto įpėdinis buvo 
nevedęs. Ir čia pasikalbėji
mas, šalia Lietuvą liečiančių 
klausimų, sukosi apie Vokie
tiją, Hitlerį, prasidėjusį žy
dų persekiojimą Berlyne. Pa 
sižiūrėjęs į mano labai švie
sius plaukus jis pasakė, kas 
ir jis su savo šviesiai raus
vais plaukais galėtų laisvai 
vaikščioti Berlyno Unter 
den Linden alėjoje ... Pasi
kalbėjimą pradėjo anglų 
kalba, paskui jis perėjo į 
prancūzų kalbą, vėliau į vo
kiečių, nes, pastebėjo jis, 
grįždamas iš Stockholmo jis 
paprastai sustodavęs pas sa
vo prietelius vokiečius Ham
burge, su kuriais kalbasi vo
kiškai. Audienciją baigė ke
liais ispaniškais žodžiais. Va
lijos princas, su kuriuo vė
liau turėjau progų susitikti 
per Londono Lord Mayor 
banketus garsioje Londono 
Guildhall’ėje per Šekspyro 
gimimo sukakties iškilmes 
Stratford-upon Avon, pas 
markizą Londonderį, Lady

Astor, Ispanijos ambasadoje 
ir kitur.

Kaip tik iš vieno priėmi
mo Ispanijos ambasadoje pri 
simenu tokį įvykį, didžiaja
me ambasados salione buvo 
įrengta estrada, kurioje 
šoko garsi tų laikų argenti
nietė šokėja. Valijos prin
cas su palydovais sėdėjo pir
moje eilėje, antroje eilėje - 
Lady Astor si kitais dvaro 
sluoksniams artimais asme
nimis, trečioje eilėje diplo
matai, jų tarpe ir mudu su 
žmona. Pirmojo šokio metu 
balerinai iškrito šukos iš is
paniškos šukuosenos. Pirmo- York), ir jo žmoną princesę 
je eilėje sėdėjęs sosto įpėdi
nis grakščiai pakėlė šukas ir 
atidavė šokėjai. Visi paplo
jome. Antrojo šokio metu 
šokėja iš savo frizūros pabė
rė visą eilę puošnių ispaniš
kų šukų. Visi žiūrėjome kas 
bus. Lady Astor plojimu ra
gino Valijos princą padaryti

Min. Broniaus K. Balučio
(Atkelta iš 3 psl.) 

bės jausmas, savo tautai ir 
tėvynei, kartais ir net labai 
žiauriai, buvo jo gyvenimo 
pagrindiniu motyvu. Toks 
jis pasiliko per visą savo 
amžių.

Dar prieš pirmą pasaulinį buvo svarbu, kad bendra- 
karą, jam begyvenant JAV, 
jo bendradarbis V. Ambra
zevičius šitaip apie jį atsi
liepia: "Balutis buvo griež
tos disciplinos organizacijų 
ir visuomenės gyvenime ša
lininkas. Jo giliausiu troški
mu buvo apjungti visus ge
rus lietuvius^ kad Be'ndro- 
mis jėgomis, sėkmingiau 
siektų bendrųjų tautos tik
slų . ..” Lygiai taip pat jis 
galvojo 1947 m. kada mes 
įsteigėme D. B. L. S. Pavyz
džiui, sveikindamas pirmo
jo atstovų suvažiavimo pro
ga jis pasakė: "Lietuvių Są
junga yra gimusi po laimin
ga žvaigžde: jos vadovybė-/ 
je, tiek ir skyriuose, išsiten-| 
ka senieji šalia naujai atvy-1 
kusitijų, pasauliečiai ir dva- į 
sįškiai, net^skirtingų socia
linių pažiūrų lietuviai; visi 
traukia lietuvius į vieną 
krūvą — į Sąjungą, bendro 
lietuviško darbo dirbti". To
ki jo lietuviško gyvenimo 
principai buvo jaunystėje, 
toki dirbant Lietuvos val
džios įstaigose, tokia filoso
fija jis vadovavosi iki gra
bo lentos.

Kitą min. Balučio charak
terio pusę teisingai apibrė
žia jo senas pažįstamas ir
gi dzūkas kun. Krupavi
čius. Kalbėdamas apie min. 
Balutį jis sako — "jis tik
ras dzūkas: karštas, links
mas, malonus, poetiškų po
linkių, pilnas juokų ir anek
dotų. vadinasi vyras nenuo
bodus, su kuriuo susidrau
gauti nesunku ..." Tokį aš 
pažinojau Balutį išvažiuo
damas su juo į pajūrį pa
atostogauti ar per kitokius

n

panašų pasitarnavimą, jai 
visi plojimu pritarėme. Ta
čiau busimasis Anglijos kara 
liūs šį sykį iš vietos nepaju
dėjo. Po vakarienės vyko šo 
kiai, kuriuose visi dalyvavo
me ir įdomu buvo stebėti, 
kaip ponios varžėsi viena su 
kita būti pašokdintos Valijos 
princo. Įdomu pastebėti, 
kad sosto įpėdinis nerodė jo
kio išdidumo, buvo maloniai 
jaukus ir kalbus tiek sve
čiuose, tiek ir savo rūmuose 
per audienciją, kurios metu 
jis mane pasivedėjo prie de
gančio židinio, kur mudu 
tęsėva pasikalbėjimą rūky
dami.

Paskutinė audiencija pas 
karališkos šeimos narius bu
vo pas antrąjį karaliaus sū
nų, Yorko princą (Duc of

Elžbietą, kurie po Eduardo 
VIII atsistatydinimo tapo ka
raliumi George VI ir karalie
ne Elžbieta. Buvome priimti 
abu su žmona Yorko rūmuo
se. Mūsų labai malonus ir 
jaukus pasikalbėjimas ilgo
kai užsitęsė.

(Bus daugiau)

susitikimus ar subuvimus. 
Ponas Kajeckas, buvęs jo 
Bendradarbis Londone, pa
skutiniu metu mūsų atsto
vas Washingtone, šitaip Ba
lutį apibudina: — "Balutis 
buvo teisingas . . . Jam te- 

darbis būtų tinkamas savo 
vietai, ištikimas Lietuvai, 
rūpestingas, teisingas, mo
kąs liežuvį valdyti — žo
džiu, kad gėdos Lietuvai ir 
įstaigai nedarytų. Pataikū
nų nemėgo ..

Būtų galima dar labai 
daug apie buvusį mūsų mi- 
nisterį parašyti ir paryškin
ti kitus^jo turtingo charak
terio bei būdo bruožus. Rei
kia tikėtis, kad gal netru
kus bus paskelbti jo atsimi- 
nimai . užrašai, dienynai,
kuriuos jis, pagal savo tėS* 
tamentą paliko savo jaus- 
nystės draugui, jau miru
siam Juozui Bačiūnui.*TĮe 
atsiminimai ^dlabar yra po-
mos Bačiūnienes žinioje.
Neabejoju, kad ten yra 
daug medžiagos apie mūsų 
krašto paskutiniųjų metų 
istoriją, parašyti žmogaus, 
kuris nepriklausė jokiai 
partijai ir vertino įvykius 
tik tai iš savo lietuviškos 
širdies.

Buvau raginamas jau per 
keletą metų paskelbti min. 
Balučio testamentą. Susilai
kiau, nes norėjau prisitai
kinti prie jo pareikšto noro 
dėl savo atsiliminimų, ne
skelbti nieko kol nepraeis 
10 metų po jo mirties. Ka
dangi jo testamentu sura
šytame 1963 m. rugpiūčio 
8 d. ryškiai atsispindi jo lie
tuviška širdis, žemiau pa
duodu vertimą iš anglų kal
bos, paskutiniųjų dviejų pa
ragrafų, kurie manau bus 
įdomūs visiems mūsų tau
tiečiams. Paskirstęs savo 
giminėms bei pažįstamiems 
kai kuriuos savo asmeniš-

kus, daugiau simboliškos 
nei materialinės vertės, da
lykus, nepamiršdamas nei 
D.B.L.S. nei Lietuvių Baž
nyčios Londone, visą kitą 
turtą jis palieka, kaip jis 
sako: "Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės atgavimo 
reikalui..." Tie du para
grafai šitaip skamba: —

"2 (g) Įvertindamas mū
sų viso gyvenimo draugystę 
Juozui J. Bačiūnui, gyve
nančiam Sodus, Michigan, 
J.A.V., palieku savo dieno
raščius ir asmenišką kores
pondenciją, susidedančią iš 
ĮjįJkivįgtĮ, jam įteiktų 1960 
metais,ir visus mano busi
muosius dienoraščius ~ bei 
asmenišką korespondenciją, 
sekančiose knygose (prade
dant ~No“ 19) Minimųjų 
knygų turinys gali būti 
naudojamas jo nuožiūra, 
tačiau aš pageidauju, kad 
būtų vykdomas mano no
ras neskelbti šių knygų tu
rinio ar jo dalies ir neleisti 
juo viešai naudotis iki bus_ 
praėję dešimtis metii ^po* 
mano mirties?*

€ ”3. Apmokėjus visas 
laidotuvių, testamento ir 
palikimo teisines išlaidas, 
visą nejudomąji ir asmeniš
ką turtą, kur jis bebūtų, 
kurį aš galiu savo valia pa
skirti ir kuris nėra specia
liai kam nors paliktas, ski
riu ir palieku savo draugui 
ir ilgu metu bendradarbiui. 
Lietuvos Atstovvbės Lon
done Prekybos Patarėjui ir 
einančiam Atstovybės Pa
tarėjo pareigas VINCUI 
BALICKUI, gyvenančiam 
78 Dora Rd., London, S. W. 
19. Nenorėdamas apsunkin
ti patikėtiniais ar teisiniais 
įpareigojimais, aš prašau 
bet nereikalauju Vincą Ba- 
licką vykdyti mano norus 
ryšium su šiuo palikimu, 
kurį aš pavedu jam, visiškai 
juo pasitikėdamas, pripa
žindamas jo ištikimą darbą 
Lietuvos laisvės reikalui ir 
tvirtai tikėdamas, vildama
sis ir pasitikėdamas, kad po 
mano mirties jis ir toliau 
dirbs tam pačiam patrioti- 

Iniam tikslui ir naudos šį pa
likimą Lietuvos ' laišves~lr 
nepriklausomymes atgavi
mo reikalui. as taipogi no- 
riu ir pageidauju, jei Lietu
va atgautų 1940 metais 
prarastąją laisvę ir nepri
klausomybę ir laisvai atsi
kurtų dar Balickui tebegy
venant, kad jis atiduotų ir 
pervestų likusį nesunaudo
tą palikimą tuometinės lais
vos ir suverenūs Lietuvos 
vyriausybei ar jos teisėtam 
atstovui. Taipogi aš noriu ir 
pageidauju, kad Vincas Ba- 
lickas parašytų testamentą, 
kuriuo dar likusiąją šio pa
likimo dalį paskirtų tinka
mam jo parinktam asme
niui naudoti panašiems tik
slams".

Tad tokia buvo minis- 
terio Balučio paskutinė va
lia. Tegu lengva Jam būna 
Anglijos žemė.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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SVAJINGAS ATSIGRĮŽIMAS

| JAUNYSTĘ JURGIS GLIAUDĄ

žmogaus gyvenime jau
nystė turi magiškos reikš
mės. Jaunystė nekintą at
mintyje. Jaunystė atminty
je nesensta. Tai stebuklin
gas gyvenimo laikotarpis, 
kuris juo toliau, juo skais
čiau žydi savo gėlėmis; juo 
mėlynesni tada jaunystės 
dangaus skliautai..

Nenuostabu, kad rašyto
jai mėgsta ilgesingai atsi
gręžti į tą skaistų laikotar-

DAILININKĖS
A. TAMOŠAITIENĖS 

DIENOS
PHILADELPHIJOJE

Philadelphijos ateitinin
kai gruodžio 4-11 d. surengė 
dail. A. Tamošaitienės dar
bų parodą ir kilimų bei juos
tų audimo kursus, kuriems 
vadovavo pati A. Tamošai
tienė, padedama meno mo
kyklos studentės K. Pikū- 
naitės (iš Detroito).

Gausus philadelphieČių 
būrys, kuriame matėsi sve
čių ir iš kitų miestų, turėjo 
retą progą šv. Andriejaus 
parapijos salėje pasigrožėti 
A. Tamošaitienės paveiks
lais ir audiniais, o taip pat 
pasižiūrėti dailininkės pade
monstruotų skaidrių. Visą 
savaitę užtrukusiuose kili
mų ir juostų audimo kur
suose uoliai šio meno mokė
si ir atitinkamus Lietuvių 
Dailės Instituto pažymėji
mus gavo 25 moterys ir vie
nas vyras.

Visi džiaugėsi dail. Tamo
šaitienės rūpestingu moky
mu ir stebėjosi jos nepa- 
vargstamumu, nes kursai 
vyko nuo ryto ligi vėlyvo 
vakaro, kadangi daugelis 
galėjo lankyti kursus tik 
vakarais po darbo. Kursai 
vyko privačiuose namuose: 
dienos metu'.pas Pliuško- 
nius, o vakarais pas Maciū
nus. Jaukios kursų užbaig- 
tuves buvo gražiuose Pliuš- 
konių namuose. Buvo Įteikti 
p a ž y mėjimai, pasišneku
čiuota ir skaniai pasivaišin
ta.

Dail. R. Viesulas, profeso
riaująs Temple universite
te, Įdomiai pakalbėjo apie 
dail. A. ir A. Tamošaičių 
nuopelnus, gaivinant ir po- 
puliariant lietuvių liaudies 
meną.

Dail. A. Tamošaitienės 
atsilankymas paliko visiems 
gražiausius prisiminimus. 
Parodos ir kursų metu buvo 
surinkta nemaža dail. Ta
mošaičių spaudai rengiamos 
angliškos knygos apie lie
tuvių tautinius drabužius 
prenumeratos, jų tarpe trys 
garbės prenumeratos po 
šimtą dolerių. Prenumerata 
renkama ir toliau. (d) 

pĮ ir rašydami apie savo 
jaunystę atranda jam vaiz
duoti nuoširdžiausius žo
džius, skaisčių metaforų, 
polėkiškų jausmų.

Lietuvių literatūroje yra 
puikių veikalų, kuriuose ra
šytojas sustoja betarpiška
me prisiminimų santykyje 
su savo jaunyste. Prie tokių 
jautrių, skaidrių, vaiskios 
nuotaikos pilnų atsiminimų 
priklauso naujausioji rašy
tojos Alės Rūtos 130 pusla
pių knyga „Laiškas jaunys
tei”. Autorės dukros dail. 
Rasos Arbaitės liustruota, 
ši nauja mūsų laureatės 
knyga gali būti laimingai 
atrastoji dovana lietuviui 
skaitytojui.

Naujo, kieto gyvenimo 
sūkury, kuris taip plėšriai 
sugriebė lietuvišką išeiviją 
už Tėvynės sienų ir sunkaus 
gyvenimo slėgty, kuris ap
gobė lietuvius Tėvynėje, 
Alės Rūtos '-Laiškas jau
nystei” iškyla prieš mus 
kaip miela nostalgijos nu
skaidrinta giedro mėlyno 
dangaus properša švininių, 
sunkių, lietingų debesų iš
karpoje.

Jai įprasta patrauklaus, 
įdvasinto pasakojimo ma
niera autorė dėsto nesudė
tingą knygos fabulą, bet 
mums visad brangi ta buko- 
liška, seseriška atvirybė, 
žodžiai apie tas dienas, kada 
Lietuvos kaime, tėvų na
muose augo ir brendo malo
ni mergaitė, kada ji patyrė 
pirmas sandūras su pasau
liu už kaimo ribų. Tada, tos 
Arkadijos rėmuose, viskas 
atrodė platu, sudėtinga ir 
baugoka. Jaunutei mergytei 
ir tas mažas pasaulis buvo 
kaip visa Amerika prieš Ko
lumbą: didelis, nežinomas, 
įdomus.

Philadelphijoj Anastazijos Tamošaitienės vadovautų audimo kursų, surengtų Philadelphi
jos ateitininkų gruodžio 4-10, lankytojos: pirmoj eilėj iš kairės — A. Rygelytė (iš New Yorko), 
R. Pliuškonytė, O. Pliuškonienė, D. Jovaišienė, D. Muraškaitė, D. Dragūnienė, antroj eilėj — 
M. Raugienė, S. Jurskytė, K. Pikūnaitė (A. Tamošaitienės asistentė), Anastazija Tamošaitienė 
(kursų vadovė), G. Mačiūnienė, O. Šeštokienė (šeimininkė), M. Sušinskienė, O. Šalčiūniepė, 
trečioj eilėj — J. Viesulienė, B. Muraškienė, K Holloway, V. Štarkienė, K. Razgaitis, B. Karaš- 
kienė, G. Dilbienė. I. Brinklienė. nuotraukoje nėra — E. Balten, V. Buinienės, A. Čepulienės, 
P. Dilbienės, D. Pliuškonytės, D. Surdėnienės, L. Tvarkūnaitės. K. Čikoto nuotr.

„Mano jaunų dienų take
liai, tėvų ūky, žaliuojantis 
Rudžių kaime ... Brangiau
sia vieta pasauly. Nes ten 
praėjo besistiebianti vai
kystė, bežydinti jaunystė. 
Tenai nedrąsūs troškimai ir 
sapnai išsiskleidė, išbujojo į 
darbus ir darbelius, pripildė 
gyvenimą”, (psl. 103), jaus
mingai ir švelniai patetiškai 
pareiškia autorė.

Ir retas atsiminimuose 
motyvas, apibūdinąs lietu
viškos, doros buities pozity
vą, prakilniai suskamba 
merginos gyvenime. Tai 
darbo motyvas. Darbas ją 
džiugina, teikia pasitikėji
mą savimi, pasididžiavimą 
ir prasmę. Autorė suderina 
darbą ir džiaugsmą gyven
ti į vieną melodiją. Kaime 
nieko nėra be darbo — ir ta 
gyvenimo filosofiją Alė Rū
ta ataudžia savo ažūriniai 
parašytuose mini-memua- 
ruose.

Struktūriniai „Laiškas 
jaunystei” sudėtas iš dvyli
kos skyrių, įrėmintų tarp 
prologo ir epilogo. Tai epi
zodų grandinė. Epizodai, 
sekdami vienas kitą, nęsu- 
jungti pareinamybe, jie ne
išvysto jokios istorijos, ne

sumezga intrigos. Tai kaip 
paskiri žiedai vienoj puokš
tėj — kiekvienas sau, bet be 
tų žiedų nebūtų ir puokštės, 
nebūtų ir to ilgesingai nu
teikiančio aromato, kurį Alė 
Rūta suteikė šiai prisimini
mų knygai.

Epizodai lakoniškai su
tirštinti, be išbėgų į šonus. 
Kiekvienam epizodui, pa? 
straipoje, galima tarti kate
gorišką, lotynišką ”dixi” — 
pasakiau ir taip priimk.

Ir kada pastebime, kad 
šie miriadai epizodų, kiek
vienas turi savo koloritą: 
graudulį, sąmojų, humorą, 
žaismingumą, net pašaipū- 
niškumą, net lengvą kartais 
sarkazmą, epizodai tampa 
ištisa paveikslų paroda: 
kiek jų daug ir kokie gra- 
viūriškai-dailūs.

Atskira tema sektų pa
stangos nagrinėti šių mi- 
ni-atsiminimų veikiančiuo
sius asmenis. Jie reljefiški, 
perdėm spalvingi ir smar
kiai vitališki*. Jie ateina į 
skaitytojo dėmesį kiekvie
name epizode nauji, autono
miški. Autorė pristato juos 
ne detaliu škicavimu, bet 
leisdama jiems elgtis ir kal
bėti. Ir taip, 100 puslapių 

knyga prisipildo minia gy
vų personažų.

Lyg paklusdama knygos 
esminei tonacijai, dailinin
kė Rasa Arbaitė, davusi 
dvyliką užsklandų, neretai 
grįžta prie gėlių temos, prie 
atskleistos knygos, gėlėmis 
užverstos gyvenimo kny- 
knygos simbolikos. Stebina 
savotiško skausmingo vie
nišumo kamojami žolių sta
garai, vėjuje besiplakantie
ji (psl. 91), autorei besiar
tinant prie knygos finalo, 
prie atsisveikinimo su jau- 
natviš.kais jos Arkadijos 
prisiminimais.

Rasa Arbaitė atskamba 
švelniai patetiškam autorės 
dėstymo būdui: dailininkės 
piešinys kategoriškas, sod
rus ir (psl. 65) primenąs 
čiurlioniškąjį mįslingumą.

Radę tą, jaunatvės prisi
minimų knygą ant knygne
šio stalo, žinokite — tai 
knyga jums.

PARAMA ALGIRDO 
BRAŽINSKO MOKSLUI
Grupė Los Angeles lietu

vių suorganizavo komitetą 
Algirdui Bražinskui parem
ti studijuoti Universitete. 
Komitetą sudaro pirm. inž. 
V. Vidugiris, vicepirminin
kai R. Šakienė, L. Reivydas, 
A. Skirius, sekr. K. Matjo- 
šaitienė.

Komitetas prašo visų lie
tuvių paramos. Aukas siųs
ti : Algirdo Bražinsko Mok
slui Remti Komitetui, c/o 
adv. Nida Z. Brinkis, P. O. 
Box 6093, Torrance, Calif. 
90504.

WANTED 
MAINTENANCE

AND
TOOL AND DIE MAKERS

8 vears proven experience required. 
Posilions available immediately for 

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

GULF & WESTERN
STAMPING 

5511 TELEGRAPH 
TOLEDO, OHIO 43612 

419-476-9141 
. . ‘unity Employer

(49-9)

WANTED JOURNEYMEN
or

1ST CLASS SKILLED 
DIEMAKERS

Fos die repair department in stanip- 
ing plant located in Clare C’ounty 
resort area, Steady employment with 
benefit plan. Call or write SURREY 
PRODUCTS CO., Personnel Dept., 353 
Grace St., Farwell, Mich. 48622. (313) 
961-7200 or 517-588-9922. (49-2)
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Vliko seimo 
nutarimai...

(Atkelta iš 1 psl.) 
jungtomis ir išsilaisvinimo 
s i e k i a n čiomis tautomis, 
ypatingai su mūsų kaimy
ninių latvių ir estų tauto
mis.

G,. Seimas pataria VLIKo 
Tarybai ir Valdybai susi
siekti su Lietuvos Diploma
tine Tarnyba, stengiantis 
išsiaiškinti, susitarti ir im
tis atitinkamų veiksmų Lie
tuvos valstybiniam tęstinu
mui sutvirtinti ir siekti jo 
pilnaties atkūrimo.

7. VLIKo Seimas didžiai 
vertina veiksnių konferen
cijų reikšmę tautos vadavi
mo pastangoms paremti ir 
apgailestauja, kad paskuti
nioji konferencija, dėl kai 
kurių priežasčių, dėtų pa
stangų nepateisino. Seimas 
siūlo Valdybai imtis inicia
tyvos šiems kliuviniams pa
šalinti.

8. Seimas taria, kad 
VLIKo veikla remiasi vi
suomenės pritarimu ir pa
rama. Organizacijų tarpu
savio geri santykiai lengvi
na ir skatina tautos vadavi
mo pastangas. Seimas pa
geidauja vis geresnių tarpu
savio santykių ir suderintos 
veiklos.

9. VLIKo Seimas, Įvertin
damas glaudų VLIKo ir pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos bendradarbiavi
mą, siūlo jį stiprinti ir rem
ti PLJ Sąjungos dalyvavi
mą politinėje veikloje. 
yLIKas pritaria artėjančiai 
jaunimo politinei konferen
cijai ir įsipareigoja ją rem
ti.

10. Seimas dėkoja Tautos 
Fondo vadovybei, atstovy
bėms ir įgaliotiniams ir vi
siems aukotojams, ypač ka
nadiečiams, už gausias au
kas, įgalinančias vykdyti 
VLIKo uždavinius. Visuo
menė prašoma dar labiau 
remti Tautos Fondą auko
mis ir palikimais, nes Lie
tuvos laisvinimo darbai di
dėja.

11. Seimas sveikina VLIK 
aiškų nusistatymą prieš so
vietines provokacijas ir 
smerkia visus tuos, kurie 
sąmoningai ar nesąmonin
gai pasiduoda joms ir tuo 
pasitarnauja Lietuvos oku
pantui.

12. Seimas dėkoja VLIKo 
Valdybai už atliktus darbus, 
taip pat vertina jos ir kitų 
veiksnių pastangas iškelti 
Belgrado konferen c i j o j e 
Lietuvos laisvės ir pagrin
dinių žmogaus teisių klau
simus.

13. VLIKo Seimas prašo 
VLIKo Valdybą pasveikin
ti Jungtinių Amerikos Val
stybių Prezidentą Carter’į, 
jam tapus žmogaus teisių 
gynėjų vadovaujančia as
menybe visame pasaulyje.

14. VLIKo Seimas dėkoja
visiems jį sveikinusiems. 
Visų mūsų solidarumas te
lydi mus. (Elta)
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Vliko seimo dalyviai posėdžio metu. L. Knopfmilerio nuotr.

VLIKo seimo atgarsiai
Vilius Bražėnas "Laisvo

je Lietuvoje’’ gruodžio 20
d. numeryje, komentuoda
mas Floridoje įvykusį Vliko 
seimą, rašo;

"Apskritai paėmus, mūsų 
politinė laikysena yra labai 
kumetinė, laukiant trupinių 
nuo pono stalo. Jeigu mūsų 
liaudis carų laikais būtų ro
džiusi tiek nuolankumo po
nijai, ir jeigu mūsų inteli
gentija būtų taip visuotinai 
vengusi užpykinti valdan
čiuosius, šiandien mes visi 
ko gero būtume stačiati
kiais, kalbėtume rusiškai ar 
bent jau skaitytume "graž
danką”.

Vis būta galvosūkio, kaip 
yra, kad nėra svarstomi jo
kie kitokios politinės linijos 
pasiūlymai Veiksnių sei
muose bei suvažiavimuose. 
Gruodžio 3 ir 4 dienomis St. 
Petersburge paaiškėjo, jog 
tai padaryti labai lengva. 
Pirmiausia — apribok suva
žiavimo laiką iki minimumo. 
Tam padeda begaliniai svei
kinimai ir pobūviai, kurie 
atima bent 6 brangias posė
džiavimo valandas, įskai
tant atsigaivinimus sekan
čią dieną. Tai savaime iš
jungia galimybę diskusi
joms, pasiūlymams ir jų 
svarstymams. Antra — biu
rokratiniai ir parlamentari
niai triukai gali būti panau
dojami kaip atsarginis sau
giklis rengėjams nepato
gioms mintims pačioje 
užuomazgoje nuslopinti.

Pastarajame VLIKo Sei
me galima būtų teigti, kad
net dviems rezoliucijoms 
vienaip ar kitaip buvo pri
taikinti visi trys užgniauži
mo metodai. Tačiau čia kal
bama tik apie vieną tų rezo
liucijų. Jį, priėmus dėmesin 
kai kurias, nors gal ir ne
pilnai pagrįstas pastabas 
padarytas politinės komisi
jos posėdžio metu, štai ką 
sako:

"Komunistinei diktatūrai 
Sovietų Sąjungoje ir tuomi 
pačiu sovietinei okupacijai 
Lietuvoje išsilaikyti padeda 
vakarų vyriausybių sovie
tams teikiama finansinė, 
technologinė ir politinė pa
rama. Todėl laisvųjų kraštų 
piliečiai lietuviai skatinami 
naudoti savo gyvenamų 
kraštų žinių tarnybą ir poli
tinį procesą tos paramos su
stabdymui įtaigoti”.

Ši, rodos, paprasta ir sa
vaime aiški rezoliucija bu

vo, žinoma, padaryta kont- 
raversine, kai politinės ko
misijos rezoliucijų redakto
riai (įsisenėjęs veiksninis 
biurokratas Stasys Lūšys ir 
viešai bei nedviprasmiškai 
prieš mūsų politinę veiklą 
pasisakęs Bronys Raila), 
vietoje bandę, kaip ir kitas 
rezoliucijas, perredaguoti 
šią rezoliuciją pagal komisi
joje padarytas pastabas, jos 
visai nepristatė Seimui. 
Reiškia pasisavino komisi
jos ir viso Seimo teises pa
tys nutardami rezoliuciją^ 
atmesti. Protesto pasėkoje 
rezoliucija buvo svarstoma 
ir, negavusi balsų daugu
mos nepraėjo.

Tikrumoje tokia Seimo 
nuotaika, kai didelė dalyvių 
dalis pasisakė už pasiprie
šinimą prieš pagalbą Lietu
vos okupantui, turėtų pri
versti ne tik VLIKo, bet ir 
kitų veiksnių vadovybes-šį 
opų klausimą svarstyti ar
ba pateisinti jo ignoravi
mą ir tolimesnį pataika
vimą tiems, kurie minėtąją 
pagalbą okupantui teikia. 
Čia nebandoma įtaigoti, kad 
kas nors Seime sąmoningai 
pritarė okupanto rėmimui. 
Reikia manyti, kad vienas 
delegatas tiksliai apibudino 
nuotaikas ir pažiūras visų 
tų, kurie pasisakė prieš šią 
rezoliuciją, siūlydamas ją 
atmesti ir įspėdamas būti 
atsargiems, teigdamas, jog 
"gyvename svetimame kra
šte” ir, kad su tokia rezo
liucija mes "kasame sau 
duobę”. Reikia pripažinti, 

MACHINISTS
Immediate openings for experienced machinists ir a 
variety of |ob dassifications including:

TOOLROOM MACHINISTS
TOOLMAKER 
N/C OPERATOR

(Pr ai t & WhitRey ;
Our business is manufacturing special machinery tor 

the electric motor industry. \Ve need skilled craftsmen 
who can make machine parts or machine tools and are 
interestea in a solid career opportunity.

We are offering excellent starting rotes and top rates 
are available to gualified people. A good comprehen- 
sive benefit program including pension plan as well as 
secure steady employment makes this opportunity one 
you should check into.

Sorry, būt these opportunilies are for first class ma
chinists only.

MACHINE PRODUCTS CORP.
5660 WEBSTER ST. 
Day to n, O. 45414

An Equal Opportunity Employer

kad tokie įspėjimai yra 
svarstytini, tikintis, kad jie 
būtų paremti rimtais argu
mentais ir įrodymais, jog 
dabartinė mūsų užimta poli
tinė laikysena "svetimuose 
kraštuose” padeda laisvės 
pergalei’ pasaulyje ir Lietu
vos išlaisvinimui iš okupa
cijos. Taipogi, svarstytina 
ir diskutuotina esminis 
"duobės kasimo” klausi
mas: ar mes ”duobę kasam” 
kuriam nors veiksniui ar 
Lietuvos laisvei? Be to, at
sakytinas klausimas, ar da
bar, varstydami bet kieno 
į detentės sostą atsisėdusio 
duris, mes nepadedame sta
tyti kartuves Lietuvos lais
vės viltims nužudyti ir pa
laidoti Chruščiovo-Sušlovo- 
Brežnevo iškastoje duobėje, 
kai mūsų "draugai" per de- 
tentę parūpina raudonie
siems duobkasiams kastu
vą, prie kurio gamybos mes 
patys esame verčiami pri
sidėti savo darbo prakaitu? 
Pagrindinis klausimas, ku
rį mes privalome išspręsti ir 
kurio svarstymo taip ven
gia mūsų spauda ir visuo
menės vadovai, yra: kas 
svarbiau — mūsų vadovams 
ir atstovams gerus, drau
giškus santykius išlaikyti 
su valdžios žmonėmis, ku
rie veda laisvajam pasauliui 
ir pavergtiesiems pražūtin
gą politiką, ar susijungti su 
tais, kurie siekia šią politi
ką sustabdyti ir laisvąjį pa
saulį pastatyti ant tvirto ir 
tiesaus pasaulio laisvėn ve
dančio kelio, kurio gale ir 
Lietuva pasiektų savo lais
vės žibintą?”

MACHINE BUILDER 
LATHE OPERATOR 
BRI06EP0R1 OPERATOR

J//w vąšo
JUPITERIS SMARKIAI 

SUPYKO...
Buvau labai nustebintas 

mano gaunamo biuletenio 
"Bridges" neatsakingai pa
lankiu sovietinių propagan
diniu rašytojų bei gastrolie
rių įvertinimu. (G. Kaukai
tė, J. Marcinkevičius ir kt.).

Vadindamas "Bridges” 
darbą ir tikslus kuo palan
kiausiu palyginimu, "stati
ne medaus”, mažą biulete
nio redakcijos neapdairu
mą, tikrą klaidą, tas panegi
rikas sovietiniams rašyto
jams propagandistams, pa
vadinau "šaukštu deguto” 
(Dirva, nr. 43).

Štai Algirdas Budrec- 
kis iš Bostono daro meš
kos patarnavimą biuleteniui 
"Bridges", dirgindamas tą 
redakcijos neapdairumą ir 
atakuoja mano pastabą pra
vardžiavimais ir spiauda- 
lais, vartoja savo puolime 
nusispiaudimo žodį "pfui!" 
(Dirva, nr. 48).

Jis skaičiuoja "Bridges” 
nuopelnus, ką aš ir vadinau 
”Statine medaus", o negir
domis prasmunka pro mano 
laiško temą, pro sovietinių 
propagandistų tapnojimą 
per petį.

A. Budreckis kalba ne į 
temą. Niekas neneigia 
"Bridges” nuopelnų, bet 
laisvos spaudos pasaulyje 
priimta viešai reaguoti į vi
sokius "liapsusus”. Argi to 
naudingo metodo taisyti ir 
reaguoti A. Budreckis iki 
šiol nežino? Ir netinka už 
tikrų nuopelnų uždangos 
stengtis "šaukštą deguto" 
įmaišyti į "statinę medaus” 
Tam nė smarkus "pfui!’’ 
nepadės.

Tikėkimės, kad šis audros 
siautėjimas stiklinėje bus 
naudingas laisvos spaudos 
būdu sulaikyti komplimentų 
barstymą tiems, kurie ten, 
už geležinės uždangos, taip 
šlykščiai teršia Nepriklau
somos Lietuvos atminti.

Tolesnių aiškinimų nebus.
P. Tilforius

FOUNDRY FOREMAN
New and progressive foundry prodnc 
ing grey iron is looking for a fore- 
man with experience in Hunter Mold
ing, Shell Molding and Finishing. 
Foundry is located alonf? the shores 
of Lake Michigan wilh ideal living 
conditions. This may be the oppor
tunity you and family have been 
waiting for to improve your career 
in the foundry industry and to enjoy 
resort living.

Please send resume and salary 
requirernents to: 

Bridgman Casting Center 
Attn: Ted Hitt/Personnci 

Director
9550 MATH1EVV ST. 

BRIDGMAN, MICHIGAN 49106 
(1-3)
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■ Chicagos lietuviai
ANTANAS JUODVALKIS

PAPILDYTA ŠVIETIMO 
TARYBA

JAV LB Švietimo Tary
bos eilinis posėdis Įvyko 
1977 m. gruodžio 18 d. Jau
nimo Centre.

Posėdį atidarė pirm. Bro
nius Juodelis, sekretoriavo
— sekretorė Irena šerelie- 
nė.

Pirmininkas supažindino 
su naujais švietimo Tary
bos nariais, štai jie: iždi
ninkas Jeronimas Gaižutis, 
aukštesniųjų mokyklų rei
kalų vedėja Zina Katiliškie
nė (žinoma poetė Liūne Su
tema), pradžios mokyklų 
reikalų vedėja Mirga Valai
tienė, tautinių šokių lavini
mo vedėja Jadvyga Matulai
tienė, švietimo leidinių ko
misiją dabar sudaro: Anta
nas Dundzila, Irena Buka- 
veckienė, Liuda Germanie- 
nė, Nijolė Užubalienė, Rū
ta Penkiūnienė ir dr. Si
gita Ramanauskienė. Visi 
yra pasiruošę pedagoginiam 
darbui ir dauguma tiesio
giai dirba lituanistinėse mo
kyklose.

Knygyno ilgamečiam ve
dėjui Antanui Kareivai, 
įteiktas Krašto valdybos žy
muo. Ta proga, buvo padė
kota A. Kareivai už nuošir
džią ir ilgametę talką LB 
Švietimo Tarybai.

Išrinkti 9 direktoriai į 
s u f o r muotą Lithuanian 
Educational Council of 
USA, Ine. Direktorijatas ir 
ši įstaiga yra reikalingi, 
gaunant pašalpas iš etni
nėms grupėms skiriamų su
mų. Tuo reikalu sudaryta ir 
pasiųsta sąmata į Washing- 
toną gauti 100,000 dol. pa
šalpą lituanistinių mokyklų 
reikalams. Visos sumos ne
sitikima gauti, bet bent da
lį prašomų išlaidų gali pa
dengti Valstybės iždas. Ma
šina yra užvesta, tik reikia 
visų galimos talkos, toliau 
ją varyti. Viskas daroma 
su JAV LB Krašto valdybos 
žinia, pritarimu ir parama.

Dėl vietos rengiamai 1978 
m. mokytojų studijų savai
tei, nutarta atsiklausti visų 
mokyklų. Mokytojų Studijų 
savaitė įvyks 1978 m. rug
piūčio 20-27 d.d. Yra siūlo
mos dvi vietos: nuolatinė
— Dainavos stovyklavietė 
ir nauja Kennebunkporte 
(pranciškonų). Dainava yra 
paprastesnė ir pigesnė, o 
pranciškonų ištaigingesnė 
(su vėsinamais kambariais) 
ir brangesnė. Kai Dainavo
je 1 asm. iki šiol kainuodavo 
70 dol. savaitinis išlaiky
mas pranciškonų — kainuo
tų 50'7 brangiau.

Studijų savaitės laikas 
paliekamas rugpiūčio pabai
ga, kad nesusikryžiuotų su 
Lituanistikos seminaru, ku
ris bus rugpiūčio 5-20 d.d. 
Lituanistikos seminare pra
šomi dalyvauti ir jaunieji 
mokytojai, kad galėtų pagi
linti lituanistines žinias, 
ypač lietuvių kalbą.

Pasiaiškinus bėgamuosius 
reikalus ir išklausius pirm. 
Br. Juodelio pranešimą, apie 
Atlanto rajono mokytojų 
suvažiavimą, posėdis buvo 
uždarytas. Dalyvavo 15 Ta
rybos narių (iš 24) ir tetrū
ko 2 valandas.

Kai kas iš skaitytojų ga
lėjo pastebėti, kad išnyko 
skambūs "departamentų” 
pavadinimai, o įvesti daug 
kuklesni ir kasdeniškesni 
"reikalų vedėjai". Pav.: 
vietoj "Aukštesniųjų mo
kyklų departamento direk
toriaus", dabar bus "Aukš
tesniųjų mokyklų reikalu 
vedėjas" ir pan.

ŠVIETIMO GAIRĖS
Administiratorius Jonas 

Bagdonas, visut dalyvau
jančius posėdyje, apdova
nojo nauju "švietimo Gai
rių” numeriu (3). Šiose Gai
rėse rašo d. b. b. (tur būt, 
pati redaktorė Danutė Bra- 
zytė-Bindokienė), apie mo
kyklų darbingas nuotai
kas ir praėjusios vasaros 
drumzles, o Br. Juodelis — 
apie lituanistinę mokyklą iš 
arti ir toli. A. Saulaitis,SJ, 
lygina švietimą Pietų Ame
rikoje su mūsiškiu, o Jonas 
Kavaliūnas paberia keletą 
žodžių apie romantizmą. 
Taip pat nagrinėjama kata
likų religinė programa (A. 
Saulaitis), bendruomenės 
mokslas ir jo dėstymas li
tuanistinėje mokykloje, fi
zinis auklėjimas bendrame 
lietuvybės ugdymo plane (J. 
Jašinskas). L. Eimantas 
meta žvilgsnį Į praėjusią 
XI mokytojų ir jaunimo 
studijų savaitę.

šis švietimo Gairių nu
meris gražiai ir švariai iš
leistas, turiningas ir aktua
lus. Verta pasiskaityti ne 
tik mokytojams, bet ir ki
tiems šviesuoliams.

KŪČIŲ POBŪVIS
Lietuvių Tautinių Namų 

vadovybė 1977 m. gruodžio 
18 d. savoje pastogėje su
ruošė lietuviškas kūčias.

Apie Kūčių religinius ir 
tautinius papročius papasa
kojo Antanas Kalvaitis. 
Jam vadovaujant visi sugie
dojo "Tyliąją naktį”. Po to, 
susi r inkusieji pasidalino 
plotkele, linkėdami vieni ki
tiems džiaugsmingų Kalėdų 
švenčių.

Namų šeimininko Bro
niaus Kasakaičio ir virtu
vės specialistų Paulių pa
stangomis pagamintais įvai
riais Kūčių valgiais, susi
rinkusieji buvo pavaišinti. 
Po vaišių, žinomas visuo
menininkas ir kūrėjas Vla
das Vijeikis, paskaitė savo 
sukurtos humoristikos, apie 
praėjusių metų svarbesnius 
įvykius, paplakdamas vi
suomenės ydas ir plačiai 
linksniuojamas literatūri
nes premijas. Pro jo pasta
bią akį ir kritišką plunksną
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Kūčių vakarienės metu kalba Z. Juškevičienė. Prie stalo sėdi iš kairės: Vytauto D. šaulių 
rinktinės pirm. V. Išganaitis, p. Milkovaitienė, LŠST pirm. K. Milkovaitis, gen. T. Daukanto 
jūrų šaulių kuopos pirm. E. Vengianskas. P. Malėtos nuotr.

nepasislėpė nė vienas svar
besnis politinis bei kultūri
nis įvykis.

Anot pobūvio vadovo A. 
Kalvaičio, mūsiškiai humo
ristai nė kiek nėra blogesni 
už amerikietiškus Hope, ku
riems programas rašo de
šimtys rašytojų. Salė nuo
širdžiai pritarė gausiais plo
jimais.

Po poros valandų pabend
ravimo, Kūčių dalyviai išsi
skirstė laukti Kalėdų ir 
Naujųjų Metų švenčiu.

★
Organizacijų ruošiamos 

Kūčių, Velykų ar Padėkos 
stalai turi savo reikšmę, 
nors ir neatsiekia skirto 
tikslo. Įprasta, kad po Kū
čių vakarienės, einame į 
Bernelių mišias, į Kūdikė
lio Jėzaus gimimo šventę. 
Kadangi Kūčių vakaras 
švenčiamas šeimose, tai or
ganizacijos savo nariams 
negali tą patį vakarą su
ruošti Kūčias. Greta orga
nizacijų rengiamų anksty
vų Kūčių, reikėtų bent vie
nas Kūčias suruošti tą patį 
Kūčių vakarą. Yra vienišų 
žmonių, kurie neturi kur 
praleisti tą vakarą, todėl 
reiktų sudaryti progą lietu
vių tarpe praleisti Kūčių va
karą. Spaudoje jau teko 
skaityti, kad kai kurie di
desni lietuvių telkiniai 
(New Yorkas, Clevelandas, 
Detroitas, Torontas) orga
nizuoja Kūčias priklauso
mą vakarą — gruodžio 24 
d. Reikėtų bendras Kūčias 
suruošti ir Chicagos visuo
menei. Tėvai jėzuitai jau 
organizuoja bendras vardy
nas, tai kodėl negalėtų su
ruošti ir Kūčių vakarienės. 
Niekam nepakenktų, o pa
darytų gerą ir prasmingą 
darbą.

SPAUDOS BALIUS
Lietuvių žurnalistų są

jungos Centro valdyba ruo
šia tradicinį Spaudos balių 
š. m. sausio 21 d. (šeštadie
nį), 7 vai. vakaro Martini- 
que salėje, 2500 W. 94th 
Place, Evergreen Park. 
Linksma meninė programa, 
vakarienė ir šokiai, grojant 
neolituanų orkestrui.

Užsisakyti PARAMOS 
prekyboje pas Jurgį Janu-

KŪČIOS GEN. T. 
DAUKANTO JURU 
ŠAULIŲ KUOPOJE

Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopa Chicagoje Vy
čių salėje gruodžio 17 d. 
surengė savo nariams, šei
moms ir kviestiems sve
čiams tradicinę, su lietuviš
kais papročiais, Kūčių vaka
rienę, kuri, dalyvaujant ne
toli dviejų šimtų asmenų, 
praėjo rimties bei susikau
pimo dvasioje.

Kūčių vakarienes progra
mą pradėjo kuopos pirm. E. 
Vengianskas, kviesdamas, 
visus atsistojus, išklausyti 
Tėvynės prisiminimo mal
dą, kurią perskaitė j. š. B. 
Aniulis.

" Aidint "Lietuva Brangi” 
dainos jausmingai meliodi- 
jai, girdėjome Lietuvos lais
vės kovotojo — miško bro
lio, kažkur Lietuvos žaliojo 
eglyno globoje, eiliuotas 
mintis, skirtas savo motinai 
šventą Kūčių naktį. Sekė 
tradicinės žvakučių uždegi
mo apeigos: Lietuvos lais
vės kovotojo, partizano ir 
miško brolio prisiminimui 
žvakutę uždegė Lietuvos 
Kūrėjų Savanorių Sąjungos 
pirm. pik. J. Švedas, Lietu-

šaitį, telef. (312) 737-3332 
(2534 W..69th St., Chicago,
III. 60629).

Visi kviečiami dalyvauti.

UŽGAVĖNIŲ 
KARNAVALAS

Didysis Užgavėnių karna
valas (Mardi Gras), įvyks 
1978 m. sausio 28 d. Jauni
mo Centro visose patalpose. 
Karnavalą rengia specialus 
komitetas, dalyvaujant de
šimt organizacijų.

IMMEDIATE OPENING
FOUNDRY 

MAINTENANCE MECftANĮC 
Steady employment

No lay offs.
<b paid liolidavs 
Paid vacations 

Paid Hos-pilidization 
Paid life insurance 

Eam up to S5.63 per hour. 
APPLY IK PERSON

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

TRINITY VALLEY 
IRON AND STEEL CO.

An Eaual Opportunity Empioyer
11 • 13 i 

vos karių prisinimui — 
LKVS "Ramovė” Chicagos 
skyrių atstovaujantis kpt. 
A. Juškevičius, prisimenant 
lietuvius jūrininkus, šian
dien plaukiojančios po sve
tima mums vėliava — Lie
tuvos pajūrio sūnus J. 
Pronskus, už ištremtuosius 
ir Tėvynėje likusius šau
lius — Vytauto Didž. rinkt, 
pirm. V. Išganaitis ir prisi
menant visus artimuosius 
likusius pavergtoje Lietu
voje DLK Birutės Draugi
jos atstovė p. Z. Juškevičie
nė. Visus Kūčių vakarienės 
dalyvius ir čia aukščiau pa
minėtus, kurių garbei bei 
prisiminimui buvo uždegtos 
žvakutės, vienon didingon 
patriotinėn šeimon simboli
niai apjungė Lietuvos šau
lių Sąjungos Tremtyje pir
mininko K. Milkovaičio, 
s p a 1 v i ilgomis šviesomis 
įžiebta Kalėdų eglutė.

ši įspūdinga, religiniai 
patriotinė, Kūčių vakarie
nės programa privertė bent 
minutėlei kiekvieną susi
mąstyti ir mintimis skristi 
į brangią tėvynę Lietuvą, 
pas savo artimuosius, ken
čiančius pavergėjo prie
spaudą, kankinamus Sibiro 
koncentracijos lageriuose ir 
plačiai pasklidusius po pla
tųjį pasaulį, toli, toli nuo 
gimtojo krašto.

Uždegus žvakutes, spal
vingą kalėdinę eglutę, tra
diciniai buvo laužiama lie
tuviškoji duonelė, vieni ki
tiems linkėjo džiaugsmingų 
šv. Kalėdų, prasidėjo kuo
pos sesių skaniai pagamin
tos Kūčių vaišės, kurių me
tu buvo sakomos kalbos ir 
sveikinimai.

Skambėjo lietuviškos ka
lėdinės giesmės vakarienės 
dalyvių giedamos ir buvo 
laukiama Kalėdų Senelio su 
dovanomis. Triukšmingai 
atvykęs į salę, Kalėdų Se
nelis, j. š. K. Vidžius, visus 
pralinksmino ir gausiai ap
dovanojo.

Taip, religiniai patrioti
nio susikaupimo dvasioje, 
Gen. T. Daukanto jūrų Šau
lių kuopa, darniai suorgani
zuota ir prasmingai praves
ta Kūčių vakariene, pasitiko 
Kalėdas ir užvertė savo dar
bingos metinės veiklos lapą 
Chicagoje. (vg)
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JAV LB KULTŪROS TARYBOS SVEIKINIMAS
Šv. Kalėdų ir Naujųjų 

1978 Metų proga JAV LB 
Kultūros Taryba sveikina 
mūsų:

rašytojus, poetus, drama
turgus, kritikus, literatūros 
analitikus, istorikus, kalbi
ninkus, žurnalistus, redak
torius, laikraščių, žurnalų, 
knygų leidėjus, puoselėjan
čius mūsų žodinio meno, 
kalbos ir informacijos kul
tūrą bei skleidžiančius ją 
svetimųjų tarpe;

vaizdinio meno kūrėjus 
dailininkus, meno parodų 
rengėjus ir vertintojus;

kompozitorius, dirigentus, 
solistus, instrumentalistus, 
chorus, ansamblius ir kitus 
dainos meno vienetus;

teatrines grupes, jų reži
sierius, aktorius, adminis
tratorius ;

literatūrinių ir kitų kul
tūrinių premijų mecenatus 
ir laureatus;

bažnytinės vyrėsn y b ė s 
lietu viškąją hierarchiją, 
vienuolijas, religines orga
nizacijas, katalikų ir pro
testantų parapijas, jų kle
bonus, kunigus, aptarnau
jančius lietuvių religinį gy
venimą lietuviškoje dvasio
je ir aktyviai prisidedančius 
prie lietuviškosios kultūros 
palaikymo ir ugdymo;

Lietuvių Enciklopedijos ir 
Encyclopedia Lituanica ini

JEI JŪS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĮ - DOVANĄ Į LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETŲ SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOSEXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine
(Licensed by Vnešposyltorg) VYRIAUSIA ĮSTAIGA

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

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

MOŠŲ SKYRIAI 
Miami Beach, Fla. 33139-4201 17 St........................................
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street .................................—
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street.............................. .
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ____ ........ ,
Buffaio 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ......... .............. ......
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue ............ -........
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Street ...........................
Chicago, III. 60609 — 1855 West 47 Street .................. ........
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue ..................
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ..................
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ...... .........
Hartford, 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue .................. .
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ....... .
New York 3, N.Y. —- 78 Second Avenue ............ ....... ..........
Nęw York 3, N. Y. — 324 E. 9 St.............................„............
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Cirard Avenue ............. ..........
Phoeniz Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy...... .
Rahway, N.J. — 47 East Milton Avenue ..............................—
Silver Springs, 1002 Kennebec Avė.....................-.................
South River, N.J. — 41 Whitehead Avenue ........................ .
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ...............  —
Woodhaven, Queens, N.Y. 11421 —- 80-14 Jamdica Avė.........
Lakewood, N. J. 08701 — 234 Second St...........................
Herkimer, N. Y. — McKennan Rd.........................................

ciatorių ir leidėją Juozą Ka
počių, enciklopedijų redak
torius ir bendradarbius;

mokslininkus, profesorius, 
turtinančius pasaulio žiniją 
šio krašto mokslinėse insti
tucijose, o taip pat įsijungu
sius į lietuvių mokslines or
ganizacijas ;

radijo ir televizijos pro
gramų organizatorius, ve
dėjus, pranešėjus, bendra
darbius, rėmėjus ir išlaiky
to jus;

tautinių šokių vienetus, 
jų vadovus ir šokėjus;

sportininkus, sporto klu
bus ir visas sportinio pobū
džio organizacijas;

kultūriškai besireiškiantį 
jaunimą, jo organizacijas, 
vadus ir auklėtojus;

visas lietuvių organizaci
jas ir sambūrius, priside
dančius prie kultūrinės vei
klos.

Kultūros Taryba sveikina 
lietuviškąją visuomenę, ku
ri domisi ir naudojasi lietu
viškosios kūrybos vaisiais, 
remia kultūrinę veiklą. 
Ypač tuos, kurie aukoja 
Lietuvių Fondui šimtines, o 
dažnai ir tūkstantines, ir, 
sukaupę pirmąjį Fondo mi
lijoną dolerių, siekia jau ir 
antrojo. Už šias pastangas 
Kultūros Taryba nuošir
džiai dėkoja visiems Lietu
vių Fondo nariams, jo ini

ciatoriams, vadovybei, nes 
jų idealizmas kuria morali
ni ir materialinį pagrindą 
mūsų tautinės dvasios iš
raiškai — kultūrai. Mūsų 
kultūra — tautinio išlikimo 
ir valstybinės ateities lai
das.

Linksmų ir prasmingų 
švenčių visiems lietuviškos 
širdies tautiečiams.

JAV LB Kultūros 
Taryba

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
A. Leparskas,

Warren, Mich.................. 2.00
D. Mikaliūnienė, Cleveland 7.00
I. Janavičius, Cleveland 2.00
X. Y. Baltimore ...............25.00
E. E. Arbai,

Santa Monica, Ca.........10.00
E. Josen, Phoenix Ariz. 2.00
V. Kecorius, Toronto .... 7.00
R. Minkūnas,

Seven Hills, Ohio......... 2.00
K. Skirmantas,

Glendale, Ca................... 7.00
A. Pimpė, Chicago ..........10.00
A. Adomavičienė,

Winchester, Ma............. 12.00
S. Mačys, Cleveland .... 5.00
M. Ambrose, Paramus, NJ 7.00 
V. Stimburienė,

Willowick, Ohio ......... 5.00
D. Senikienė,

Rock Hill, N. Y............ 12.00

.. 305 6734220 

....... 435-1654 

....... .342-4240 

....... 6334090 

....... 895-0700 

....... 486-2818 
...... 925-2787 
...... 376-6755 
....... 771-0696 
...... 365-6780 
...... 365*6740 
------- .246-2:M8 
----- 385-6550 
....... 674-1540 
....... 475-7430 
----- 769-4507 
....602-9424770 
....... 3814800 

301-589-4464
........ 2574320 
.......  475-9746 
...... 2964250
...... 363-0494 
. 315-866-3939

Z. Jurys, Great Neck, N.Y. 2.00
J. Sudavičius, Omaha .... 2.00
F. Kvedaras, Toronto .... 7.00
P. Narkevičius,

Somerville, Ma............... 2.00
V. Noreika, Chicago ....15.00
V. Matulionis, Cleveland 3.00 
K. Algenis,

Woodhaven, N. Y.........12.00
P. Didelis, Philadelphia .. 2.00
P. Paprockas,

Forest Hill Gard, N. Y. 7.00
A. Dilba, Philadelphia .. 10.00 
Beverly Shores

Lietuvių Klubas ..........25.00
V. Tamulis, S. Euclid, O. 2.00
I. Alimas, Cicero, III. .... 3.00
J. Stelmokas,

Landsdowne, Pa.............. 2.00
J. Montvila, Bayside, N. Y. 2.00
J. Švarcas, Wickliffe, Ohio 7.00
I. Jonaitienė, Euclid, Ohio 2.00 
Lietuvos kariuomenės

šventės Detroite
minėjimo komitetas .... 10.00

B. Dunda, Cicero ......... 5.00
A. Siliūnas, Chicago .... 2.00
K. Sragauskas, Detroit .. 2.00 
P. Vaičaitis, Largo, Fla. 2.00
J. Briedis, Detroit ........... 5.00
V. Šamatauskas, Cleveland 2.00 
O. Mekišienė,

Long Beach, Ca.............. 5.00
J. Žebrauskas, Chicago 10.00 
O. Mironaitė, Chicago .. 7.00 
S. Radzys, Chicago......... 5.00
A. Krakauskas, Chicago 3.00 
V. Staskevičienė, Detroit 7.00 
A. Malakauskas,

Waterbury, Conn.........2.00
Dr. V. Dubinskas,

Chicago, III................... 25.00
J. Zdanys, W. Hartford, Ct. 2.00 
J. Jurkūnas, Chicago ... .10.00 
J. Kasakaitis, Chicago .. 3.00 
D. Januta, Sausalito, Ca. 10.00
P. Dalinis,

St. Petersburg, Fla........7.00
V. Janušonis,

Dausman, Wis..................2.00
Z. Jakulis,

Rocky River, Ohio .... 7.00 
L. Naglius, Chicago .... 5.00
J. Matusevičius,

Evanston, III................... 7.00
A. Milūnas,

Downers Grove ......... 2.00
V. Urbaitis, Cleveland .. 2.00
K. Sakalas, Surfside, Fl. 7.00
A. Mickūnas, Boston .... 2.00
E. Gantautas, Brideport 2.00 
A. Masiulis, Chicago .... 7.00
P. MicheleviČius, Chicago 7.00
L. Morkūnienė, Cleveland 7.00 
Dr. V. Slavinskas,

Monticello .................... 10.00
D. Vaičiūnas, Cleveland 2.00
S. Jakubonis, Chicago .. 2.00
D. Ūsas, Maspeth, N. Y. 10.00
E. Litvinas, Chicago .... 7.00 
J. Plečkaitis,

Merrillville, Ind...............7.00
V. Juodka, Chicago .... 2.00 
A. J. Van Reenan,

Pittsfield, Mass............ 10.00
Žalgirio šaulių

kuopa Cleveland.........25.00
A. Karsokas, Cleveland .. 2.00 
Susivienijimas Lietuvių

Amerikoje Pild.
valdyba ........................ 50.00

A. Šalčiūnas, Philadelphia 7.00 
S. Rydelis, Cleveland .... 7.00 
Clevelando Lietuvių

Golfo Klubas.................15.00
G. H. Bitėnai, Elizabeth 12.00 
A. Tarvydas, Philadelphia 3.00 
Br. Šilas. Elizabeth. N, J. 7.00 
P. Damijonaitis,

Cranford, N. J............... 2.00
A. Milaknis,

Santa Monica, Ca. .... 4.00 
A. Burneika,

New Britain, Conn. .. 5.00
Br. Tvarkūnas, Phila........2.00
Br. Keturakis,

Milwaukee, Wis............ 17.00
E. Mikužiūtė, Chicago .. 15.00
J. Šiaučiūnas, Cleveland 5.00
L. Ramančionis. Brooklyn 2.00 
V. Bražėnas,

Fort Myers, Fla.............12.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Skaitykit DIRVĄ !

P. Zailskas, Chicago .... 2.00
O. Čiuprinskienė, Cleve. 5.00
G. Vidmantas, Rochester 2.00 
Dr. R. Kašuba, Concord

Township, Ohio ......... 15.00
V. Vaičiūnas,

Kalamazoo, Mich......... 12.00
J. Slavinskas,

Waterbury, Conn......... 7.00
ALT S-gos Detroito

skyriaus valdyba......... 20.00
J. Kaunas, Cleveland .... 2.00
L. Kerulis, Chicago .... 2.00 
B. Balcanas, Cleveland .. 2.00
A. Jonys, Delanco, N. J. 7.00
B. Kasakaitis, Chicago ..12.00 
V. Numgaudas, Chicago 7.00 
V. Nagevičienė,

Willoughby, Ohio .... 10.00
A. Motiejūnas, Phoenix .. 5.00
A. Yankus, Delair, N. J. 2.00 
J. ir L. Žviniai,

St. Petersburg Beach 50.00
P. Vėbra, Chicago ......... 12.00
A. J. Puteris, Toronto .. 7.00
H. Dilienė, Chicago......... 12.00
G. Valantinas, Cicero, III. 2.00 
M. Vansauskas,

Lyons, III;.................... 2.00
A. Stanionis, Detroit .... 7.00
B. Maželis, Cleveland .... 7-.00
M. Vinclovas, Cleveland 5.00 
A. Augustinavičienė,

Cleveland, 0...................2.00
P. Bielinis, Cleveland .... 2.00 
V. Tervydis, Collinsville 5.00
I. Verbyla, Cleveland .... 7.00 
Dr. H. Brazaitis,

Willoughby, Ohio.........15.00
V. Prūsaitis, Toronto .... 7.00
W. Užpurvis, Largo, Fla. 5.00 
P. Bielskus, Brooklyn, .. 7.00
J. Dačys, Norwood, Ma. 7.00 
S. K. Balys,

Grand Rapids, Mich. .. 5.00
V. Mažeika,

Park Ridge, III............... 7.00
P. Jonikas, Riverside, III. 3.00
E. Misiūnas, Chicago .... 5.00
Lietuvių Moterų Klubų

Feder. Chicagos Klubas 25.00 
P. Stankus, Hartford, Ct. 2.00 
V. A. Trečiokas,

Wethersfield, Ct.............. 7.00
S. Velbasis,

St. Petersburg, Fla. .. 4.00 
V. Petraitis, Toronto .... 5.00
T. Bartkus, Samia, Oni. 10.00
P. Matulevičius, Toronto 3.00
X. Y., Centrai, N. M....... 12.00
J. Dabrega, Brockton, Ma. 2.00 
Liet. Fondas Chicagoje 75.00 
D. Kikas, Venezuela .... 2.00 
G. Karsokienė, Cleveland 2.50
K. Biskis,

Downers Grove, III. .. 7.00 
Dr. P. Pamataitis,

Santa Monica, Ca.........5.00
V. Šukienė Toledo, Ohio 12.00
J. Nurka, Hartford, Ct. 7.00
K. Puskunigis, Chicago .. 2.00
J. Kumpikas,

Holis Hills, N. Y............2.00
S. Bartkus, Detroit......... 2.00
C. Bogushas,

Middlebury, Conn.........2.00
K. Damijonaitis,

New Bern, N. C............2.00
J. Juška, Warren, Mich. 7.00 
S. Banelis, Weston, Ont. 2.00 
P. Mičiulis, Gulfport, Fl. 2.00
K. Tamošiūnas, Parma, O. 2.00 
A. Rakauskas, Cleveland 2.00 
S. Kvečas,
Santa Monica, Ca...............7.00
J. Leščinskis, Dorchester 7.00 
P. Budininkas, Cicero, III. 25.00 
Dr. J. Leseckas, Chicago 2.00 
A. Kruvelis, Chicago .... 7.00 
Adelaidės Lietuvių Namų

spaudos kioskas ..........10.00
K. Daugvydas, Detroit .. 4.00 
Dr. D. Kasaitis,

Baltimore, Md................12.00
J. Baublys, Detroit .... 7.00 
J. Vodopalas,

Great Falls, Va...............2.00
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'Perkūno’ koncertas Baltimorėje
Paskutinis 1977- jų metų 

didesnės apimties kultūri
nis įvykis — tai vietinės 
Bendruomenės lapkričio 29 
d. suruoštas koncertas. Jis 
buvo ne eilinis, nes paminė
ta ir šios organizacijos 25 
metų gyvavimo sukaktis. 
Meninę dalį atliko New Yor- 
ko vyrų choras "Perkūnas", 
vadovaujamas V. Daugirdo.

Po įvedamojo LB apyl. 
■pirm. V. Eringio žodžio va
karas pradėtas dviejų sve
čiu, Bendruomenės veikėju, 
Alg. Gečio ir dr. J. Genio 
trumpomis kalbomis. Ne
sant spausdintos progra
mos, dainuojamus dalykus 
pranešinėjo akt. J. Kazlaus
kas.

Nėwyor kiečių "dainų 
skrynelę” sudarė įvairaus 
pobūdžio ir išraiškos kūri
niai. Pirmoje dalyje padai
navo E. Gailevičiąus Ramo- 
vėnų maršą, Teod. Brazio 
"Oi, toli toli”, A. Račiūno 
"Karą”, St. Šimkaus "Ru
denėlį” ir VI. Paulausko Jū
reivių maršą. Paskui — 
staigmena: scenon išėjo 
rengėjų skelbimuose iš ank
sto negarsinta solistė 
Ugianskienė. Ji padainavo: 
G. Gudauskienės "Prisimi
nimą”, J. Gaižausko "Ra
munėlę”, St. Gailevičiaus 
"Gamtoje” ir Gurbulskio 
"Mylėkite motiną brangią”. 
Šį pastarąjį dalyką dainavo 
nužengus nuo scenos, salėje 
vaikščiodama tarp sėdinčių
jų klausytojų, čia tarsi pa
dvelkė kabaretinė nuotaika, 
tačiau publikai patiko, nes, 
mat, naujovė. Grakščios iš
vaizdos dainininkei ypač 
smarkiai plojo vyrai. Solis
tės sopranas lengvai plau
kia, malonus ausiai, jos mu

EKSKURSIJOS Į LIETUVA
1978 METAIS!!!

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Telephone: (312) 238-9787
Įsteigta 1959

6 VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS:
#1 — gegužės mėn. 1 d.; #2 — gegužės mėn. 8 d.; 
#3 — gegužės mėn. 14 d.; #15 — rugsėjo 25 d.; 
#16 — spalio mėn. 9 d.; #17 — spalio mėn. 16 d.
DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS:
#4 — birželio mėn. 12 d. (Vokietija); 
#5 — birželio mėn. 18 d. (Roma, Italija); 
#6 — birželio mėn. 26 d. (Leningradas);
#7 — liepos mėn. 2 d. (Roma, Italija);
#8 — liepos mėn. 10 d. (Šveicarija);
#9 — liepos mėn. 17 d. (Paryžius, Prancūzija); 
#10 — liepos mėn. 24 d. (Ryga-Leningradas); 
#11 — liepos mėn. 31 d. (Leningradas);
#12 — rugpiūčio mėn. 7 d. (Šveicarija);
#13 — rugpiūčio mėn. 14 d. (Paryžius);
#14 — rugsėjo mėn. 4 d. (Ryga-Leningradas); 
#18 — gruodžio mėn. 20 d. (Kalėdinė).

Dėl kainų ir platesnių informacijų kreipkitės i 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU!

VISOS EKSKURSIJOS APLANKYS KAUNĄ IR 
TRAKUS. VISOS SKRENDA SU PALYDOVU.

Taipogi parduodami papigintus skridimus (čarterius) Į 
Londoną, Frankfurtą. Zueriehą, Varšuvą, Havajus, Las 

Vegas ir kitur.

zikinis išprusimas visai be 
priekaištų.

Antru išėjimu "Perkū
nas" padainavo liaudies dai
ną "Klumpes”, H. Veito 
"Vabalą ir gėlę”, J. Strolios 
"Tykus buvo vakarėlis”, St. 
Šimkaus "Vai, broli, broli” 
ir Vyt. Daugirdo harmoni
zuotą "Arą’’ su solo parti
ja, kurią atliko St. Karma
zinas, vienas choristų.

Po pertraukos sambūris 
atliko ištraukas iš amerik. 
kompozitoriaus S. Romber- 
go ”The Student Prince”, 
lietuviškai išvertė J. Augai- 
tytė ir G. Ugianskienė. Į 
vientisą muzikinę pynę su
tvarkė pats dirig. Vyt. Dau
girdas ir pavadino "Auksi
nėmis dienomis”, šalia G. 
Ugianskienės dalyvavo ir 
keturi vyrai solistai: Povi
las Dulkė, Mečys Ilgūnas, 
Zenonas Jūrys ir Br. Svogū
nas. Veikalas pradėtas aka
deminiu himnu "Gaudea- 
mus”, sugiedotu už scenos 
užuolaidos. Visas kūrinys 
praskambėjo darniai, leng
vai ir patraukliai. Smarkiu 
plojimu publika dėkojo pa
kaitomis pavieniams daini
ninkams, visam sambūriui, 
šauniam dirigentui ir jau
nai akompaniatorei Daliai 
Sakaitei.

Newyorkiečių dainavimas 
įspūdingas savo priešybė
mis (kontrastais): čia jie 
griaudėja perkūnu, čia vėl 
nuslieidžia į švelnų pianissi
mo. Muzikinį sakinį dažnai 
užbaigia staigiai, lyg kirviu 
užkirsdami — dirigentas 
ūmai juos sustabdo, tarsi 
prie pat bedugnės krašto, 
šitoks dainavimo būdas rei
kalauja didelio choristų

DIRVA

Žalgirio kuopos šaulės per Kalėdų šventės papuošė šiaudiukais penkias eglaites Clevelando 
teisingumo rūmuose, įrengiant prakartėlę ir išstatant lietuvaitės manekeną su kanklėm. Nuo
traukoje grupė talkininkų prie eglučių. Iš kairės: muz. A. Mikulskis, L. Caplickienė, E. Šalkaus
kienė, O. Mikulskienė, M. Jiešmantienė, J. Šat kauskas ir P. Neimanas. J. Garlos nuotr.

akvlaus dėmesio dirigentui. 
"Perkūnas” visiškai pa

valdus savo vadovo energin
giems mostams. V. Daugir
das diriguoja ne vien ranko
mis ir veido išraiška, bet 
juda visu kūnu, iš daininin
kų išgaudamas didelę jėgą 
ir muzikines plonybes.

Čia man prisimena lygia
gretus atvejis Neprikl. Lie
tuvoje. Rygiškių Jono gim
nazijos Marijampolėje mu
zikos mokytojas ir mokslei
vių choro dirigentas velio
nis Ant. Vaičiūnas mėgo 
nuo fortissimo viršūnių 
strimagalviais leistis į be
veik šnabždesį. Kai mūsų 
šimto jaunuolių būrys už- 
traukdavom visa jėga, klau- 

drausmingumo ir įtempto ■ sytojus ko ne versdavo iš
kėdžių ; o pereinant į pianis
simo, A. Vaičiūnas nuolat 
sakydavo: "Dainuokite taip, 
kad aš negirdėčiau”, kad 
būtų akivaizdžiau, pirštais 
užspausdavo sau lūpas.

V. Daugirdas, "Perkūno" 
vadovas, kasdieniniame gy
venime esąs elektronikos in
žinierius, šios profesijos tu
rįs ir daugiau choristų tar
pe, o vienas jų ir gydytojas. 
Juos visus sieja į sambūrį 
pasiaukojimas liet, dainos 
menui. Vyrai, sakė dirigen
tas, į repeticijas suvažiuoją 
iš tolimų Newk Jersey vie
tų, net ligi 60 mylių atsto.

Smuikininkas Iz. Vasiliūnas. V. Maželio nuotr.

Užtat "Perkūno” sambūris 
vertas didelio liet, visuome
nės dėmesio ir pagarbos. 
Garsindami liet, dainą, jie 
išeivijoje stiprina ir pačią 
lietuvybę. (sm)

VASYLIONŲ 
KONCERTAS 

BOSTONE
Jau tradicija tapęs meti

nis Vasyliūnų koncertas 
Bostone, Mass. įvyks sek
madienį, sausio mėn. 8 die
ną, 3 vai. dienos metu, Jor- 
dan Hali mažoje salėje, 
New England konservatori
joje, Huntington Avė. kam
pas Gainsboro. Tai yra vie
nas kvartalas nuo Sympho- 
ny Hali. Bus atlikta Beetho- 
veno, Brahmso ir Banaičio 
veikalai. Programa perdėm 
romantinio pobūdžio, su 
malonumu klausoma. Bilie
tų viena kaina: $2.50. Visi 
nuoširdžiai kviečiami.

VASYLIŪNAI 
KONCERTUOJA 

NEW YORKE
šeštadienį, sausio mėn. 7 

dieną, 2:30 vai. dienos me
tu, Carnegie Rečitalių salė
je, 154 West 57th Street, 
New York City, smuikinin
kas Izidorius Vasyliūnas ir 
pianistas Vytenis M. Vasy
liūnas' duoda kamerinės mu
zikos koncertą.

Nr. I — 9

Koncertą rengia Norman 
J. Seaman, New Yorko ži
nomas koncertų rengėjas. 
Koncerto programoje Beet- 
hoveno, Brahmso ir Banai
čio veikalai.

New Yorko ir jo apylin
kių lietuviai nuoširdžiai 
kviečiami nepraleisti retos 
progos pasiklausyti savų 
menininkų, ypač pasigrožėti 
savo, kadaise New Yorke 
gyvenusio kompozitoriaus 
Kazio Viktoro Banaičio tau
tiniai romantinio, giliai dra
matinio veikalo. Savi meni
ninkai reikalingi jūsų para
mos.

PAMINĖJOME LIETUVOS
KARIUOMENĖS 59-SIAS 

METINES
Šį minėjimą, surengtą LB 

Palm Beach apylinkės val
dybos, šventėme per du sek
madienius: gruodžio 4 d. ir 
gruodžio 11 d.

Gruodžio 4 d. kun. A. Sen
kus atnašavo iškilmingas 
mišias vietinėje katalikų 
bažnyčioje ir pasakė tai die
nai pritaikintą pamokslą. 
Per mišias giedojo solistė 
Ona Blandytė-Jameikienė.

Oficialioji minėjimo da
lis, su dailininko A. Petri- 
konio, su šia švente suriš
ta kūrinių paroda buvo 
švenčiama gruodžio 11 d. 
Minėjimas įvyko Hovvard ir 
Johnson pobūvių salėje. Po 
Tautos Himno ir susikaupi
mo minutės už Lietuvos 
laisvę žuvusius, Z. Strazdas, 
paskaitė turiningą paskaitą 
apie Lietuvos kariuomenę. 
Meninę programos dali atli
ko Elena Blandytė, dailiojo 
žodžio menininkė. Ji paskai
tė Nako ir Mazalaites tai 
dienai pritaikintus eilėraš
čius.

P. Banienė ir P. Mikšys 
supažindino klausytojus su 
dailininku A. Petrikoniu ir 
kvietė visus apsilankyti į 
netoliese esančią L. ir A. 
Petrikoniu meno galeriją ir 
įsigyti jo meno kūrinių

(ab)
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Detroito lietuviai
Laimingų Nauju Metu 

linkiu visiems šios skilties 
skaitytojams.

*
LIETUVIŲ BALSAS

"Lietuvių Balso" radijo 
programų transliaciiu lai
kas, sekmadienio rytais bus 
pakeistas.

Sausio 1 ir 8 d. transliuo
jama 8:25 iki 9 vai. rvto. 
Nuo sausio 15 d. pastoviai 
bus transliuojama nuo 8:20 
vai. iki 9 vai. ryto.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

R. SPALIO ROMANAS

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

siems tuoj išsiųsime.
______ IŠKIRPTI — — — —

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

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

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

■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ANTANAS GRINIUS
LIETUVOS DUKTERŲ 

, DRAUGIJA
Gražiai reiškiasi ir sutar

tinai dirba Lietuvos Dukte
rų Draugijos Detroito sky
rius. Jis gyvuoja dėka mo
terų, kurios gerą daro savo 
artimui-lietuviui.

Šis skyrius išsirinko 1978 
metams valdybą: pirminin
kė — Dana Arlauskienė, vi
cepirm. — Emilija Kutkie- 
nė, finansų sekretorė — 
Angelė Zablockienė, sekre-
tore — Bronė Nakienė ir

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vieninteli 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

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

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

VIRŠUJE: Grandinėlės šo
kėjai turėjo keletą baleto re
peticijų su iš Chicagos atvyku
siu baletmeisteriu Jaunučiu 
P uc džiūti u * antras iš dešinės), 

į . J. Garlos nuotr.

nynienės šiaudinukų pa- 
■' veikslas teko O. ir J. Ri- 
z binskams, Antaninos Jony- 

nienės keramikos vaza teko 
Juozui Paulikui. Piniginę 
dovaną 100 dol. laimėjo He- 
len Mallen Chamberlaino 
kepyklos savininkė, ir 200 
dol. teko Onai Pusdešrienei.

KALĖDŲ EGLUTĖ
Aušros lituanistinė mo

kykla gruodžio 18 d. šv. An
tano parapijos patalpose su
rengė Kalėdų Eglutę. Moki
niai, Marijonui šnapščiui 
vadovaujant pagiedojo Ty
liąją naktį ir Lietuviais 
esame mes gimę. Eilėraš
čius pasakė: Rūta šnapšty- 
tė, Vytė šnapštytė, Algir-

narė Janina Mitkienė.
Į revizijos komisiją — 

Irena Alantienė, Jūratė Pe
čiūrienė ir Laima Žemaitie
nė. Susirinkimą pravedė 
Dana Arlauskienė.

STASIO BUTKAUS 
ŠAULIŲ KUOPA

Valdyba ruošiasi Klaipė
dos krašto prie Lietuvos 
prisijungimą paminėti per 
abi lietuviškas radijo valan
dėles. Sausio 15 d. Klaipė
dos krašto prisijungimo rei
kalu per Amerikos Lietuvių 
Balsą kalbės Aida Peterso- 
naitė, o sausio 16 d. per 
Lietuvių Meliodijos — Kris
tina Veselkaitė.

St. Butkaus šaulių kuo
pos 20 metų sukakties pa
minėjimas bus atliktas ge
gužės antroje pusėje. Lie
tuvių Namuose su banketu 
ir koncertu. Programą at
liks sol. Danutė Petronienė. 
Šios sukakties atžymėjimui 
rengiamas specialus leidi
nys ir jam redaguoti yra 
pakviesti: istorikas Jonas 
Švoba, Tremties Trimito re
daktorė Stefa Kaunelienė ir 
Dirvos korespondentas An
tanas Grinius.

"ŠVYTURIO” ŠAULIU 
KUOPOS KULTŪRINĖ 

POPIETĖ
Gruodžio 18 d. "švyturio” 

jūrų šaulių kuopa buvo su
rengusi Lietuvių Namuose 
kultūrinę popietę. Dr. Vy
tautas Majauskas savo ge
rai paruoštoje paskaitoje 
"Kas pavojingiau, šakutė ar 
ginklas” kalbėjo apie širdį 
ir širdies ligas. Paskaitoje 
išvestos mintys, visos ligos 
dažniausia ateina nuo nutu
kimo. Nutukimui sumažin
ti dr. V. Majauskas patarė 
kontroliuoti maistą ir laiky
tis dietos. Paskaita buvo la
bai turininga ir įdomi. Po 
paskaitos dr. V. Majauskas 
atsakinėjo į klausimus. Pa
skaita susidomėjimas buvo 
didelis.

Po paskaitos buvo praves
tas dovanų paskirstymas, 
kurį atliko Angelė Šukienė, 
Juozas Kinčius ir Vincas 
Rinkevičius. Vito Jeweler 
rankinis laikrotis- teko Po
vilui čečkui, Antaninos Jo-

i’
1978 m. sausio 5 d.

das Nemanis ir Natalija 
San John. Rūta ir Vytė 
šnapštytės klernatu pagro
jo porą dalykėlių. Mokiniai 
iš mokyklos kapeliono kun. 
K. Simaičio dovanų gavo po 
knygą, o Kalėdų senelis ap
dalino saldainiais.

Mokyklai vadovauja mo
kytojas Antanas Vaitėnas, 
jam talkininkauja mokytoja 
Cicilija Gajauskienė (Gib- 
son) ir kapelionas kun. Ka
zimieras Simaitis.
GEGUŽINĖ PO STOGU

Amerikos lietuvių radijo 
klubas "Lietuvių Balsas" 
gegužinę po stogu rengia 
1978 m. sausio 15 d. Dievo 
Apvaizdos parapijos kultū
ros centre. Gegužinėje bus 
išdalinta daug dovanų, o So
fijos Drižienės vadovauja
mos svetainės visus aprū
pins skaniais lietuviškais 
valgiais. Gegužinė prasidės 
tojau po 10:30 vai. lietuviš
kų pamaldų. Gegužinės ren
gėjams reikalingos dovanos. 
Turintieji jas gali įteikti 
valdybos nariams: Vaciui 
Urbonui, Antanui Sukaus- 
kui, Stasiui Garliauskui, 
Kaziui Gogeliui ir kitiems.

★

Stasys Bartkus švenčių 
proga per Dirvos bendra
darbį A. Grinių pratęsė me
tams Dirvos prenumeratą ir 
įteikė kuklią auką.

JOURNEYMAN

TOOL & DIE MAKERS
F»sl g»-owing induslry in Tori Ctisler 
industrial Park is in įtveri <;i journev- 
man. TOOL & DIE MAK1 RS. i'.x 
perienced in DIE BUIJ.DINC preū-r- 
red. Be able to sėt up w<>rk irom 
blue prints & close tolerance.
Pleasant vvorking atnmsphere and 
liberal l’-in^e benefits. Applv:

KEIPER USA INC.
5600 W. Dickman Rd.

Battle Creek, Mich. 49015
An Equal Opportunity Employer 

<37 >0)

Mažeika S? Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601
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Vestuvės ir laidotuvės ok. Lietuvoj
2.

Ankstesniame rašinyje 
vadinome vestuves "vėliavų 
iškėlimu". Tai džiaugsmo, 
triumfo dienos paženklini
mas. Tos triumfo dienos ga
na anekdotiškai praeina 
"sovietinio serviso" globoj. 
Visuotinio deficito ženkle 
praeina vestuvių apeigos: 
trūksta laiko tinkamai apei
gas pravesti, trūksta stan
dartinių "toksydų”, ginčija
masi dėl rūtų vainikėlio se
gimo ir nusegimo, prastos 
santuokinės registrac i j o s 
patalpos, tik jau gėrimo ne
stokoja ...

Bet ne amžinai "vėliavos 
iškeltos plakas”, ateina niū
ri diena ir vėliavas tenka 
nuleisti. Sovietinis pilietis, 
arba pavaldinys, miršta. 
Dabar jau jo nuvytęs kūnas 
turi ir vėl patekti j "sovie
tinio buitinio aptarnavimo 
ministerijos’’ globą. Ilgai 
dirbo sovietinis pavaldinys 
ir statė komunizmą, snaudė 
politinėse paskaitose, šaukė 
"valio” ir ”ura” (kai kada 
tenka), atostogų kombina
vo, taurelėmis stuksteno ir, 
pagaliau^ mirė statomo ko
munizmo triumfo nesulau
kęs.

Numiręs turi būti palai
dotas.

Šiaip laidotuvių įstaigų 
ok. Lietuvoje nėra. Tik Vil
nius tokia, Lietuvoje vienin
tele, puikuojasi. Tik laidotu-

RIMAS DAIGYNAS

vių įstaigų užuomazgos, 
kaip pastogė, bet ne palai
dojimo paslauga, kai kur 
egzistuoja. Apie tai savo 
laiku buvo rašyta ir Dirvoj. 
Tai gailios pašiūrės. Nere
tai vaikai futbolistai kerta 
sviediniu į tokios pažiūrės 
paskutinės sovietinio nabaš- 
ninko užeigos, sieną.

Čia tenka kalbėti tik apie 
tą, ok. Lietuvoje, ektraordi- 
narinę Laidojimo įstaigą 
sostinėje, Vilniuje. Savo 
metu tos įstaigos atidary
mas, o kartu ir ditirambai 
sovietinei valdžiai nuskam
bėjo per sovietinę spaudą, 
radiją ir televiziją. Vilniuje 
pradėjo veikti šauni laidoji
mo įstaiga: jūs būsite palai
doti iškilmingai, kaip tai de
ra sovietiniam žmogui. Apie 
sovietų žmogaus didingu
mą, prieš pusšimti metų 
riktelėjo poetas Majakovs- 
kis, ir mes jūs1 palaidosime 
pagal rangą: iškilmingai ir 
puošniai.

Imame visus čia minimus 
davinius iš ”Literatūros ir 
menas" savaitinuko. Mat, 
Sovietuose, ir apie laidojimo 
biurokratiją rašoma me
nams skirtame leidinyje. 
Tai Birutės Mackonytės nu- 
verkšlenimai 42-me minimo 
savaitinuko numeryje.

Norėdami tinkamai pa
statyti laidojimo meną, tūli 
biurokratai vyko į . . . Tal-

JĄU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 4^114

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su $1,000, minimum. 
71/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 % % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
61/2% — 1 metų su $1,000, minimum.

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

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY FJ8.L.I.G

S aini 
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; Ckned Wed-

Juokas Gribauskas, vedėjas

liną, nes atėjo gandų, kad 
Estijos sostinėje gerai iš
sprendė laidotuvių proble
mas. Bendrai gi laidotuvių 
"biznis" vis dar negauna 
biurokratijos sferose tinka
mo dėmesio, nes Cvirka taip 
išgarsino savo amerikinį 
graboriu Franką Kruką. 
kad ir dabar niekas nenori 
būti Franku Kruku pravar
džiuotas..

Akcentuojama, kad Bui
tinio patarnavimo ministe
rijos įstaiga, laidotuvių na
mai Vilniuje, dirba... be 
pelno.

Minimas savaitinukas ra
šo, kaip dirbama sovietiniai, 
be pelno, čia prasideda ne
sklandumų labirintai. Ame
rikiečiai taip įgudo į savo 
"graboriu” patarnavimus, 
kad net bus nelengva su
prasti sovietinių Frankų 
Krukų viešpatiją.

Vilniuje, į Laidotuvių rū
mus lavoną reikia atvežti 
karste. Lavonas turi būti 
parengtas laidotuvėms, ap
rengtas, sutvarkytas. Jeigu 
mirtis užtiko ligoninėje, pa- 
likonys turi susitarti dėl la
vono parengimo su ligoni
nės sanitarais. Jeigu mirė 
po operacijos — tada jau ir 
operacinės laborantai įtrau
kiami į lavono parengimą. 
Laidotuvių rūmuose visiš
kai nėra nė etato, nėra tar
nautojų, kurie pasirūpintų 
lavono parengimu padėti 
karstan. Laidojimo rūmai 
tik užleidžia tam tikrą salės 
plotą, arba atskirą patalpą 
pašarvotam lavonui, karste, 
tam tikrą laiką pabūti, čia 
gali su velioniu atsisveikin
ti, tarti žodį, padėti vaini
ką. Taip Vilniuje. Provinci
joje neretai tenka pasiten
kinti tokiam pat reikalui 
skurdžiomis patai pomis. 
Laidotuvių namų stoka pa
verčia eilinio žmogaus lai
dotuves gana gailiu spek
takliu. Kai kada išdrįsta 
p a s i naudoti bažnyčiomis, 
bet tai jau savo karjeros 
laužymas, savo pozicijos 
praradimas. Daug pagarsė
jusių bylų kilo dėl bažnyti
nių laidotuvių.

Tenka netgi galvoti, kad 
p a s i n audojimas Vilniaus 
laidotuvių rūmais yra tam 
tikras statuso rodymas. Ta
čiau bendroji nepagarbos ir 
apsileidimo atmosfera ryški 
ir sostinėje.

Karstus parduoda Laido
jimo rūmai. Todėl klijentas, 
atėjęs karstą pirkti dažnai 
turi problemų. Neretai iš 
viso, jokio karsto, ”tuo tar
pu" nėra.

— Kodėl neužsakei iš 
anksto — sukamba prie
kaištas.

Klijentas turi aiškintis, 
kad mirtis nebūna iš anksto 
užplanuota. Kad mirtis bu
vo staigi, auto avarija, etc.

Pagaliau jis gauna kars
tą. Karstą jis turi tuoj pat, 
vos apmokėjo, išvežti iš Lai
dojimo rūmų sandėlio. Jei
gu klijentas tikėjosi gauti 
čia automobilį karstui iš-

vežti, o automobilio nepasi
taiko, kyla nesusipratimas. 
Pagal laidojimo rūmų sta
tutą, parduotas karstas tuč 
tuojau turi būti išneštas iš 
rūmų patalpų. Kitaip, esą, 
kaip "neužpajamuota pre
kė”, tas karstas bus nusi
kaltimo objektas revizijos 
akyse.

Tarnautojos, dažniausiai, 
nemandagios ir nekantrios. 
Korespondentė Birutė Mac- 
konytė nurodo, kad laidoji
mo patalpoje girdėti pakel

tu balsu nukeiksnojimų kli- 
jento adresu:

— Pasiimk savo grabą ir 
prasmek iš akių.

Klijentas norėtų Čia gau
ti, nes tai tokia vienintelė 
Vilniuje pardavimo vieta, 
įkapių reikmenų: įkapinės 
suknelės. Uždavinys ne 
lengvas. Klijentas norėtų 
juodos spalvos. Tėra parda
vime tik mėlyna. Nori mė
lynos, tau siūlo juodą su 
baltais nėriniais.

(Nukelta į 12 psl.)

Lietuvoje mirus, jo broliui JUOZUI,- gyve

nančiam Worcester, Mass. su šeima ir ki

tiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuo

jautą

KAR. A. JUOZAPAVIČIAUS Š KUOPA

Dr. Vaclovas ir Emilija 
čekai

KOSTUI MATULEVIČIUI

Vytautas ir Birutė 
Ignai

DAIL. TELESFORUI VALIUI

mirus, jo žmonai ALDONAI ir artimiesiems

nuoširdžią užuojautą reiškia

M. MIKUčlAUSKIENEI
mirus, jos seserei šaulei A. SMELSTORIENEI. broliui 
J. KREIVĖNUI ir giminėms reiškiame gilią užuojautą
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V. Žiliaus piešinys, darytas 1965 m. Vilniuje. Jo kūrinių paroda įvyksta sausio 7-8 d. 
Kultūros Židinyje Brooklyne, N. Y.

Vestuvės ir laidotuvės.
(Atkelta iš 11 psl.)

Klijentas nori vainiko. 
Jam paduoda taip apvytusį, 
kad ir į rankas paimti nesi
nori. Kodėl taip?

Laidotuvių rūmai užsako 
iš karto daug vainikų. Vai
nikai laikomi nešaldomoje 
patalpoje. Jie nuvysta. Pa-

WANTED JOURNEYMEN

TOOL & DIE MAKERS 
MACHINISTS

Muši be able to sėt up work from 
blue prints & close tolemnce,

UNION WAGES
APPLY: CALL OR \VR1TE TO:_

STEEL MASTER TOOL 
CO. LTD.

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

WINDSOR PHONE
519-944-2255

DETROIT PHONE
313-961-1163

(47-3)

GROWING
COMPANY 

NEEDS
GENERAL

MACHINISTS 
LATHE & M1LL 

OPERATORS
Mušt be able to sėt up vzork frori 
blue prints & close tolerunce. Mini- 
mum 2 years experience. F.:;cellent 

f rinite benefits.

DELTA BRANDS
2204 Century Center Blvd.

Irving, Tėvas 75060
214-438-7150

, (48-!)

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN

TOOL & DIE 
MAKERS

Need experienced tool & die .nukers 
for progressive dies. Mušt have a 
minimum of 3-4 years experience.

TOOL ROOM 
MACHINISTS

Person experienced in sulfate grind
iny for small close tolvranci- progres
sive die tooling.
Shift premium of 1Or' oi hourly 
wage paid for working iiights. Salary 
commensurate with experience. Pro- 
fit sharing plan, good company ben
efits.

Call JOHN McANALLY 
214-233-3033

ELFABCORP.
4200 WILLEY POST ROAD 

ADD1SON. TF.XAS 75001
An Equal Oppotlunify Employer

(13-3) 

sidaro apgailėtinai neišvaiz
dūs.

— Aš esu direktorius, — 
verkšlena klijentas, — aš 
noriu, kad visi matytų, kokį 
vainiką aš padedu, o ką jūs 
man siūlote!

Iš tikro vainikas niekam 
tinka. Dargi vainikų supi
mas toks jau griozdiškas, 
kad kaimo moterėlė paga
mins tokį ir dailesnį ir gra
žesnį. Vainikų parūpinimas 
sunki problema Vilniaus 
laidotuvių rūmuose.

— Nepatinka? — taria 
nekantrus tarnautojas. — 
Pasiieškokite kitur, tai jū
sų reikalas.

Sovietinės biurokratijos • 
ir kvaišumo sukurta vadi- 
gnamoji ”j uodo ji rinka” 
įžengia į klijento poreikį.

Prie Laidotuvių rūmų du
rų yra tam tikras dengtas 
peronas. Lietaus dingstimi. 

Be žodžių...

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos Žemos- Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — JSITIKINSITE.

Pūgos metu. Bet ir vėl pro
blema. To garažo stogas per 
žemas. Karstą atvežęs mo- 
torvežimis, ne kiekvienas 
gali įvažiuoti po labai žemu 
stogu, ir ”Literatu ros ir 
meno” korespondentė rū
pestingai įspėja, kad sovie
tinių markių automobiliai 
GAZ 52 ir PAZ 672, nemė
gintų spraustis, neįvažiuos. 
Tokie turi sustoti atokiau ir 
per tą atstumą klijento pa
rūpinti žmonės turi nešti 
karstą su velioniu.

Priėję prie Laidotuvių rū
mų durų karstnešiai turi 
persirikiuoti, nes durys per- 
siaurios. Keturi karstnešiai 
normalia tvarka negali pro 
duris prasispausti. Durų 
plotis — vienas metras!

Kaip matyti, Vilniuje dar 
negirdėjo apie specialius ve
žimėlius, ant kurių vežamas 
karstas, nes karstnešiu 
funkcijos yra daugiau cere
monialas, ne nešimo funkci
ja. Apie tai, savo laiku, ži

nojo Cvirkos graborius. Vil
niaus laidojimo rūmai apie 
tai nė negirdėjo.

Pasirodo ir dar sovieti
nio ”buitinio patarnavimo” 
keistenybė. Laidotuvių rū
muose budi, paliepimo lauk
dama!, duobkasiai. Jie sto
vi, esą, rašo korespondentė 
”ant paskutinio laiptelio vi
suomenės hierarchijos”. Ra
šo įžvalgi korespondentė, 
kad į laidotuvių rūmus atė
ję duobkasiai "tvirtai laiko
si ant kojų”. Aiškėja, kad 
Vilniuje kasa duobes tradi
ciškai, rankomis. Duobė yra 
pusantro metro gylio ir kaip 
kadaise kaminkrėčiai, taip. 
dabar Vilniuje duobkasiai 
yra specilinė pazsakomis, pa
davimais apipinta profesija. 
Jie "tvirtai laikosi ant ko
jų”.

Ar yra ir duobių defici
tas, korespondentė nerašo.

Palyginę "frank-krukiš- 
ką” patarnavimą sunkiomis 
gyvenimo valandomis Ame
rikoje ir sovietin. patarna
vimą ok. Lietuvoje, nedve
jodami pasukame į Cvirkos 
aprašytą "funeral home”.

EXCELLENT OPPORTUNITY FOR 
lst Class Skilled

METAL SPINNERS
Excellent pay and benefits.

Dayton United Metai Spinners
35 S. St. Clair St. 

Dayton, Ohio 45402 
513-222-6732 — Days. 

513-434-7495 after 5 p. n».
(48-5)

TOOL CRIB 
ATTENDENT

Required for modtrn screv/ machine 
plant. 'Vili be re»ponsible for all tool
ing & related purchasing. Experien< ■■ 
with national acme equipmenl a plūs. 
Will consider a trainee with mecha- 
nical apptitute & ability to organize. 
Complete fringe benefit package in- 
cluding Deniai and incentive program.

L. P. S. P. INC.
13201 HANCOCK DRIVE 
TAYLOR, MICH. 48180 

313-287-2810
(43-2i

1978 m. sausio 5 d.

WANTED JOURNEYMEN

1ST CLASS SKILLED 
MODEL MAKER

Salaried position in well-equipped re- 
search and development model shop. 
Mušt be experienced in making small 
product models from a variely of ma- 
terials. Follow prints and specs. and 
work closely with designers in friend- 
)y atmosphere, to apply call WAYNE 
KLINKNER 616-453-4451.

BISSELL, INC.
2345 VVALKER AVĖ N. W. 
GRAND RAPIDS, MICH.

An Equal Opportunity Employer 
(49-2)

WANTED JOURNEYMEN or 
IST CLASS SKILLED 

AUTOMATIC SREW MACHINE 
OPERATORS AND SĖT UP MEN. 

Browne & Sharp singlė spindle, Acme- 
Gridley 8 spindle. Warner & Svvassey 
5 spindle; Mazak single spindle; 
Davenport 5 spindle, Potter & John- 
son No. 400 Chticker; 4 & 5 W & S~ 
Turret Lathe.

TOOL MAKERS
To run horizontai Bridgeport and 

Engine Lathes.
Also 

INSPECTORS 
For small parts. Needed for Day & 

Night shifts.
CONTINENTAL LP PRODUCTS

130 W. YORKTOWN 
DALLAS, TEXAS 75208 

214-741-6081 JIM CAMPBELL 
(49-3)

OPPORTUNITY FOR 
Tool Maker or 

Tool Room Machine Hand
Experienced only. Secure night shift 
position with all benefits. Good start- 
ing salary. Liberal overtime aitri 
fringe benefits. Apply in person: Moli- 
day, Wednesday ancl Friday. 3 to 5 
p. m. or phone for appointment.

313-588-1900
FERNDALE FASTENER
31600 STEPHENSON HWY. 

MADISON HEIGHTS, MICH. 4S07!
(47-50)

HAND SEWING
Experience is necessary. Ex- 
cellent vvorking conditions. 
Major benefits. One of Amer- 

ica’s largest furriers.

Phone Mr. SHIFFRIN

HOPPER FURS
315-991-3600

(46-2)

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

Naujųjų metų angoje
Naujųjų Metų sutikimo vi

durnakčio triukšmui nuri
mus, baltos žiemos tyloje ap
šalęs Erie ežeras vos paste
bimų bangų viršūnėmis pluk
do ir supa ledo šukes. Ban
dau, įsiklausiusi į šiaurų Ka
nados vėją, įsivaizduoti ana
pus vandenyno likusią Balti
ją, kurios pakrantėje liko ne
pamirštami jaunystės metai, 
nors naujo prieglobsčio ieš
kojime jų vaizdą ne kartą nu 
stelbia kasdienio gyvenimo 
pilkuma.

Dvyliktą valandą, laikro
džiui išmušus paskutiniuo
sius dūžius, kiekvieno žmo
gaus širdyje kažkas virpteli, 
kažkokio nerimo šešėlis ne
jaukiai paliečia smilkinius. 
Nežiūrint juoko, kainos, lai-. 
mės linkėjimų ir malonaus 
šampano burbulėlių sprogi
nėjimo, dar vienerių metų 
nugrimzdimas į nesugrąžina
mą praeitį bent valandėlei 
pripildo mus bauginančios 
ateities nežinios baime. Ta
čiau, objektyviai žvilgsnį me
tus atgal', su tikru lietuvišku 
įgimtu optimizmu, jau vien 
iš dėkingumo Apvaizdai už 
tai, kad rytojų sutinkame

laisvėje, prabėgusieji metai 
lieka šviesia atmintimi ilgoje 
praeitų metų grandinėje.

Kai kuriuos iš mūsų, gyve
nimo ir gamtos įstatymų ne
išvengiamume gyvenant, gal 
yra palietęs liūdesys. Tačiau 
reikia prisipažinti, kad visi 
daugiau ar mažiau praturtė
jome tiek žmogiškosiomis, 
tiek tautinėmis vertybėmis. 
Susikūrusios jaunos šeimos, 
į ateitį savo drąsų žvilgsnį 
metąs mūsų lietuviškas jau
nimas, mūs nenuilstantys vi
suomenės ir kultūrinių sri
čių darbuotojai - visa tai džiu
gina ir pripildo nauja viltimi 
ateičiai. Mūsų visuomenės 
tamprūs tarpusavio saitai, 
nutiesę plačius tinklus be
veik apie visą žemės rutulį, 
ne vien palaiko mūsų laisvė
je gyvenančios tautos dvasi
nę gyvybę, bet ją nuolat stip
rina ir papildo naujomis idė
jomis ir nauju judėjimu, žo
džiu, kaip tas lietuvis ūkinin
kas, sukrovęs derlių į aruo
dus džiaugiasi, taip ir mes sa
vo laimėjimų ir atsiekimų 
vaisiais turime didžiuotis. 
Kiekvieni metai, kiekvienas 
žingsnis į rytojų mus artina

prie tos valandos, kuri atneš 
laisvę pavergtoms tautoms 
neišvengiamų istorinių įvy
kių išdavoje. Prisiminę 1918 
metus, turime tos valandos 
atėjimu tikėti.

Gyvendami laisvėje ir 
turėdami visas sąlygas pozi
tyviam darbui, pateisinkime 
savo pastangomis tą mums li
kimo suteiktą privilegiją, 
nes į mus kaupiasi viltys tų, 
kurie ir po sunkia priespau
dos letena nepalūžta savo 
dvasioje. Mes - jų atrama ir 
jų vilties šaltinis.

Clevelando lietuvių gyve
nimas pereitais metais pasi
žymėjo dideliu judėjimu. 
Nuo Kūlgrindos grandiozi
nio pastatymo iki Andriaus 
Kuprevičiaus koncertų triu
mfo, nuo meno parodų ne
paprasto pasisekimo iki re
kordinės sumos surinkimo 
šalpos reikalams, lietuviško 
solidarumo dvasia buvo gy
va, bujojanti ir kūrybinga. 
Entuziastų netrūko bet ko
kios rūšies visuomeniniam 
darbui. Ir netrūko publikos 
bei rėmėjų tam darbui įprąs- 
minti ir jam įvertnti.

Clevelando jaunimas vasa 
ros metu turėjo stovyklų pa
sirinkimą, kurios buvo gau
siai lankomos ir praėjo su di
deliu pasisekimu. Šv. Kazi
miero mokykla, išleidusi pa
vasarį gražų būrelį abiturien
tų, rudenį vėl ėmėsi darbo. 
Šių metų Kalėdų eglutė bu
vo pasigėrėtina, savo skonin
gomis dekoracijomis ir origi
naliais kostiumais džiuginusi 
ne vien jaunųjų, bet ir suau-

gūsių akis. Clevelando skau- siekia kiekvieną geros valios 
tininkių draugovės gerasis lietuvį, visus jungdamos lie-

MOKAME AUKŠČIAUSIA
NUOŠIMTI

UŽ SANTAUPŲ
Įnešu<= $1.000
12 mėnesių

Įnešus Si.000
18 mėnesiams

PAŽYMĖJIMUS
Įnešus SI,000 
30 mėnesių

Įnešus SI,000
72 mėnesiams

už santaupas, išimtas iš pažymė-Pagal federalinės valdžios Įsajką 
jimo sąskaitos prieš nurodytąjaiką. nemokamas nuošimtis už 90 dienų, 
o už likusi periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5’i^).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖUž Įnašus mokame

Įdedi kiek nori, išimi kada nori.Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas du kartus metuose.SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI 840,000. 
MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 

PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

/uperior Aivino/
"and loan association *

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

_MAIN OFFICE
798 East 185th Street 

481-8552 
13515 Euclid Avė.

681-8100
32800 Center Ridge Road

779-5915

6712 Superior Avė. 
431-2497

14406 Cedar Avė. 
381-4280

darbelis - bendros Kūčios - 
turtingos šeimyniška ir jau
kia nuotaika, buvo vienas iš 
prasmingesnių Kalėdų sezo
no projektų.

Žvelgiant į naujus metus - 
teko patirti, kad LB Cleve
lando apylinkė, vadovauja
ma energingo ir nepailstan
čio Jurgio Malskio, ruošiasi’ 
dideliam naujam projektui. 
Judri ir darbšti valdyba iki 
šiol Clevelando visuomenės 
nėra apvylusi, todėl sekan
tiems metams tereikia jai lin 
keti ir tolimesnio pasisekimo 
bei ištvermės.

Kuria, repetuoja ir planuo 
ja didesnio masto pasirody
mus garsioji Clevelando 
‘Grandinėlė’, kuri š.m. balan
džio 8 d. švęs savo iškilmin
gą dvidešimtpenkerių metų 
gyvavimo sukaktį. Į galą me 
tų, kviečiama Australijos 4 
Lietuvių Bendruomenės, ruo 1 
šiasi keliauti į kitą pusę že
mės rutulio. Apkeliavusi 
Pietų Ameriką, Šiaurinę 
Ameriką ir Europą, Grandi
nėlė ir šios kelionės metu at- 
lks svarbią lietuvių suartini- 
mo misiją.

Savo trisdešimt aštuntuo
sius gyvavimo metus plokš
telės išleidimu planuoja at
žymėti Čiurlionio Ansamblis 
Naujoji plokštelė, kurią su
daro A. Mikulskio sukurtos 
Mišios chorui ir kanklėms, ir 
kelios religinio turinio gies
mės, jau yra įrašyta. Reika
lingas tik galutinis jos apdir
bimas, viršelio pagaminimas 
ir t.t. Jau susitarta dėl išvy
kų į Bridgeport, Conn. ir Ro- 
chesterį. Čiurlionio ansamb
liui ir jo vadovams tenka pa
linkėti ir toliau tęsti gerokai 
nutiestą lietuviškos dainos 
vagą.

Neatsilieka ir Clevelando 
populiarus ramovėnų choras 
kurio vadovas Julius Kazė
nas su pasididžiavimu pareiš 
kė, kad esamas repertuaras 
yra ruošiamas antrai ramo
vėnų plokštelei leisti choro 
penkmečio sukakties proga. 
Ta pačia proga projektuoja
mas ypatingas koncertas, ku
riame bus išgirsti originalios 
dar negirdėtos lietuviškos 
muzikos kūriniai.

Kaip matome, mūsų meni
niai vienetai, projektais, ta
lentais ir pasiryžimu, žada 
sekančiais metais atlikti ne 
mažiau, negu iki šiol, jei ne 
daugiau. Mūsų Bendruome
nė ir šalpos organizacijos pa-

tuviško solidarumo saitu.
Žengiant į Naujuosius Me

tus, meskime žvilgsnį pir
myn, kad geresnio rytojaus 
viltis mūsų brangiai Tėvynei 
teiktų mums įkvėpimo ati
duoti savo jėgas ir sugebėji
mus ten, kur jų labiausiai rei 
kia. Tikėkimės, kad mūsų 
jaunimas, sekdamas pačiais 
geriausiais pavyzdžiais, stos 
šalia vyresniųjų į bendrą ko
vą už mūsų tautos gyvybės 
palaikymą ir mūsų nepriklau
somos valstybės atstatymą. 
Santaika ir sugyvenimas te
lydi mus per ištisus metus, 
kad mūsų darbai sektųsi ir 
mūsų pastangos būtų įpras
mintos konkrečiais rezulta
tais. Laimingų Naujų 1978 
Metų!

CLEVELANDO 
PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

•SAUSIO 21 D. Abiturientų 
balius Lietuvių Namuose. Ren
gia Vyr. skautės.

• SAUSIO 22 D. Klaipėdos 
sukilimo minėjimas Lietuvių 
Namuose. Rengia kar. Juoza
pavičiaus šaulių kuopa, talki
nant Žalgirio šaulių kuopai.

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

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

• VASARIO 25 D. Ateities 
klubas ruošia koncertą. Pro
gramą atliks solistai Nerija 
Linkevičiūtė ir Bernardas Pra
puolenis.

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

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

• BALANDŽIO 29 ir 30 D. 
Ateitininkų šeimos šventė.

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

• GEGUŽĖS 21 D. — Šv.
Kazimiero lituanistinės nfo- 
kyklos mokslo metų pabaigi
mas. . .

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

• LAPKRIČIO 18 D. Lietu
vos kariuomenės šventės mi
nėjimas Lietuvių Namuose.

8 DIENU VELYKŲ KELIONĖ Į 
LIETUVĄ

TIESIOG Iš CLEVELANDO
1978 m. kovo 19-26 dienomis

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

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

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

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

Registracija baigiasi 1978 m. vasario 1 d.

Taipogi planuojamas 15 dienų turas balandžio ar 
gegužės mėn. Kaina $1199.00.
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HERE IS YOUR OPPORTUNITY TO JOIN 
A PROGRESSIVE GROWTH COMPANY.

IMMEDIATE OPENINGS
ENGINEERS TOOL AND DIE 

MAKERS
Exeptional opportunities are now available due to growth 
of our new organization, Alloytek, Ine., in the Grand Rapids, 
Michigan area.

TOOL DESIGNERS
TOOLS. DIES, JIG AND FIXTURE DESIGN.

PROCESS ENGINEERS
MACHINING, PRESS. METAL FABRICATION, WELDING.

TOOL AND DIE MAKER
MUŠT BE JOURNEYMAN OR VARIFIED 8 YEARS OF TRADE.

ESTIMATING ENGINEER
METAL FABRICATION.

MILLING MACHINE OPERATORS 
BULLARD OPERATORS

We have immediate openings. Our need is nowl These salaried 
opportunities offer excellent vvagCs and a fui! range of company 
benefits. lf you meet the qualifications apply in person, call or 
send resuine to: E. C. PISULA, Vice-President, lndustrial Relations.

ALLOYTEK, INC.
2900 Wilson Avė. 

Grandville, Michigan 49418 
Phone 616-534-8621

WE ARE AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

OPPORTUNITY FOR
DENTAL TECHNICIANS

OPENINGS for experienced DENTAL 
Technicians in modern quality crown 
& bridge laboratory. Excellent op
portunity with full benefits & profil 
sharing capable persons.

Apply, Call, or Write:
CSAPO DENTAL 

LABORATORIES, INC.
22340 LORAIN RD. 

CLEVELAND, OHIO 44126 
216-734-6222

(1-3)

CHEMIST 
PRECIOUS METALS

Southern California refinery seekiug 
experienced Chemist in Fire Assay. 
Wet and instrumentai Analysis for 
precious and b-metals. Send resume 

or call
(714) 835-2317

Box SL 5 
L1THUANIAN PAPER 
Jefferson Building 

I’hiladelphia, Pa. 19107

WANTED EXTERIOR PAIN.TER
AND

CARPENTER 
SUBCONTRACTORS

JIM WALTER HOMES has wotk available for contract with framing 
subeontraelors in all parts of the Dalias area. Plenly of work, sub- 
contractor mušt have adequate crew, tools & tiansportation. Contact

Russ I’ratt 214-224-8437.
JIM WALTER HOMES

1-35 S. at l’leasant Run Rd.
Lancaster, Texas 75211

An Equal Opportunity Employer
(49-6)

WELDERS
3-POS1T1ON WELDERS REQUIRED FOR MANUFACTURER OF 
CUSTOMIZED, JNDUSTR1AL HEATING AND VENT1LATING EQUIP- 
MENT. MUŠT BE ABLE TO FIT AND READ PRINTS. JOURNEYMEN 
NOT REQUIRED. EXCELLENT RATE AND FULLY PAID FRINGE 
BENEFITS (INCLUDES DENTAL AND OPTICAL). APPLY:

CHAS. A. STRAND CO.
12995 HILLVIEW,

DETROIT, MICH. 48227
(FENKELL-MEYERS AREA)

An Equal Opportunity Employer

MACHINISTS
Lge Plastic Fabricatoi has several 
jobs available for machinisls. If you 
qualify for any of the following po* i- 
tions, contacl M. M1RANDO from 9 '
AM-5 PM. lf you wish, file your ap- 
plication novv and niake your mov'e 
after the holidays.

Numeral Contro Sėt UP M/W 
ENGINE LATHE OPF.RATOR. ‘

PEG-BOARD 
LATHE 

OPERATOR 
lst Piece Mechanical Inspector

TABLE SAW OPERATOR 
FOR 2ND SHIFT. 

201-939-7392
(l-7|

TOOL ROOM FOREMAN
Growing Company, 50 miles west of Chicago, desires an experienced 
supervisor capable of heading and expanding an existing tool room. 
Experience in building and maintaining die cast dies, trim dies, and 
machinery fixtures a mušt. For personai growth and development, top 
salary, and excellent fringe benefits, contact JOHN BOELKE.

IMPACT DIE CASTING CORP.
1212 EAST 6th STREET

SAND^ ICH, III. 60548815-786-2195
(49-3)

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

ROAD DRIVERS for
STEEL, DRY FREIGHT, REFRIGERATED

lf you have I year over-the-road driving experience with tractor trailer 
equipment and a good driving record CRST wants to know about you

We offer:
• Top vveekly pay on mileage including loading and layover.

• Excellent benefit package.
• A secure future. 

Contact the Safety Department for a lelephone interview.
Call Toli Free 800-553-3430

CRST. INC.
HWY. 3C WEST. CEDAR RAPIDS. IOWA 52405 

An Equal Opportunity Employer M/F
(47-50)

DATE PROCESSING PROGRAMMER
South countv automatic controls manufacluring company has immediate 
opening for an individual who has 3 to 4 years experience making 
computer checks, d-bugging compuler programs, logic flow, design and 
coding programa for ūse in eleetronies data processing equiprnent. Ex- 
cellent working conditions and (ringe benefits. Salary comniensurale 
with ability. For personai consideration write or call — Eiuploynient 
Manager 7:30 to 4.30 daily.

AVHITE-RODGERS DIV1S1ON 
EMERSON ELECTR1C CO.

9797 Reavis Road, Affton, Mo. 63123
314-577-1403

An F.qual Opporlunity Employer
(46-2)

PRODUCTION FOREMAN
VE HAVE AN IMMEDIATE OPPORTUNITY AVAILABLE FOR 
EXPF.RIENCED MOBILE HOME FOREMAN AT OUR NAVASOTA 
DIVISICN. APPCL1CANT SHOULD HAVE PREV1OUS, SUPERVI- 
SORY/MANUFACTURING EXPER1ENCE IN THE MOBILE HOME 
1NDUSTRY. EXCELLENT STARTING SALARY AND COMPANY PAID 
BENEFITS. INTERESTED CAND1DATES SHOULD CALL OR SEND 
RESUME TO:

CHARLES K. IIORNER
GENERAL MANAGER

SCHULT HOMES CORP.
P. O. Box 571

Navasota, Texas 77868
(713) 825-7501

An Equal Opportunity Employer

FACTORY 
OPENINGS

Rapidly growing plastic mfg. co. 
has several career opportunities 
in the following areas:

MAINTENANCE 
MECHANICS

3-5 yrs. exp. in hydraulies, electrical, 
and mechanical systems. Primarily 
related to injection molding and ex- 
trusion equipment.

MACHINE SET-UP
3-5 years exp. in injection molding 
or extrusion. in addition to familiarity 
with PVC.

MACHINISTS
3-5 years exp. setting up and operat- 
ing Bridgeport lathes, and surfacc 
grinders. Some milling exp. desirable.

BLENDERS
Minimum 2 yrs. exp. blending PVC 
and resins for plastic pipe extrusions.

EXTRUSION OPERATORS
Minimum 1 year exp. optraling plastic 
extrusion equipment,

WE offer pleasant vvorking con
ditions and wide range, company 
paid benefits.

R & G SLOANE 
MFG. CO.

6100 Hillcrest Dr.
Valley View lndustrial Pkxvy.

Contact R. L. Masal
216-524-8600

An Equal Opportunity Employer M/F

Skaitykit ir platįnkit 
DIRVĄ

INSPECTOR-FLOOR
-SHEET METAL FABRK Al ION AND 
ASSEMBLY ENVIRONMENT. MUŠT 
BE DIVF.RS1FIED IN BENO! AND 
IST PIECE INSPECT1ON. SHOULD 
BE CAPABLE OF USING A VARI E- 
TY OF PRF.CISION INSTRUMF.NTS. 
FAM1L1ARITY W1TH GOVERNMEN .’ 
SPEC1FICAT1ONS HELPFUL. LIBJ-- 
RAL FRINGE BENEFITS. SALARY 
COMMENSURATE WiTH EXPERE 
ENCE.

For interview appt.
Call Mis. GREGĄ 

216-248-6111 
11:30 a. m. or 1:30-3:30 p. m. 

Monday thru Friday. 
HUNTER MFG. CO.

30525 Aurora Road 
Solon, Ohio 44139

An F.qual Opportunity Employer M/F 
(47-48)

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

Apply 9378 Olive Blvd., Suite 116, St. Louis,
Mo. 63132, 9 a. m. to 3 p. m., Mon. thru Fri.

BURNS INTERNATIONAL SECURITY 
SERVICES INC.

An Equal Opportunity Employer
’ (48-1)

SETUP AND OPERATE 
AUTOMATIC SCREW MACHINES 

ACME GRIDLEY-BROWN SHARPE-DAVENPORT
Mušt be able to sėt up work from blue prints & elose tolerance. 
South county manufacturer has immediate openings, nighl shift for 
those whc have sėt up experience on automatic screw niachines. Excellent 
working conditions, incentive pay. shift bonus, liberal overtime and 
fringe benefits. For personai consideration apply personnel department —• 
7:30 to 4:30 or call employment manager.

AVHITE-RODGERS DIVISION 
EMERSON ELECTRIC CO.

9797 Reavis Road, Affton, Mo. 63123
314-577-1403

An Equal Opportunity Employer x

PRODUCTION FOREMAN AVANTED
With experience in A.S.M.E. Pressure Vessel Fabrication. Full 

l benefits. Send Resume to:

MASONITE CORPORATION 
Tank Divįsion, Harbor Project, Bos ‘427^ 

Vicksburg, Miss. 39180 
601-636-1941

An Equal Opportunity Employer

TOOL & DIE MAKERS
Second and Third Shift Openings

Class A $7.40-$8.13 per hr.
Class B $6.66-$7.36 per hr.

Journeyn.en c.ard or equivalent experien.ee preferred. Mušt have progres- 
sive die experience. You will be doing die repair work on a wide variety 
of tooling, including progressive and transfer dies. Working conditions 
are excellent — fringe benefits are very competitive. Job security is 
top — we have not laid off a tool & die niaker during the past 50 
years.

IF YOU MATCH THESE QUAL.IFICATIONS, APPLY AT: 

GRAND HAVEN 
STAMPED PRODUCTS 

1250 S. Beechtree
Grand Haven, Mich. 49417

An Equal Opportunity Employer

IMMEDIATE OPENINGS
lst and 2nd Shift Opportunities 

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

WELDERS HELI-ARC
Experienced Mig and Tig Welders needed for a manufacturer of prec.ision 
sheet melai and aireraft type asseniblies. Mušt be experienced in vvelding 
of non-ferrous alloys.

GENERAL INSPECTORS
Experienced in visual and mechanical inspection and history clocumenla- 
tion necessary. Mušt be able to interpret drawings, read micronieters, 
etc. for dimensional inspection.
Competitive wages and excellent fringe benefits.

Apply in person
BROOKS & PERKINS, INC.

12633 Inkster Road 
Livonia, Mich. 48150 

An Equal Opportunity Employer M/F/H

experien.ee
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• SKAUTUOS KALĖDI- 
NĖ SUEIGA, kurią rengia 
Skautininkių D-vė, įvyks šį 
penktadienį, sausio 6 d. 7
v.v. Lietuvių Namų didžio
joje salėje. Sueigon malo
niai kviečiami ASS, Židinys, 
Skautininkų Ramovė, vyr. 
skautės, skautai vyčiai ir bu- 
džiai ir jų artimieji.

Po vakarienės svečias po
etas Balys Auginąs skaitys 
savo kūrybą.

SKAUTININKIŲ 
DOVANA

CLEVELANDIEčIAMS
Gražu, kai prie kūčių 

stalo susėda didelė šeima. 
Deja, išsisklaidę po pasau
lį, nebe visi galime susėsti 
prie bendro stalo su tėvais 
ir seneliais, vaikais ir vai
kaičiais, broliais ir seseri
mis. Tačiau, gyvendami sve
tur, pasijutome esą lyg vie
nos didelės šeimos nariai ir 
pradėjome ruošti bendras 
kūČias.

Clevelande tokias kūčias 
apylinkės lietuviams šiemet 
vėl suruošė skautininkių 
draugovė. Lauke kūčių va
karą pūtė žvarbus vėjas, 
bet DMNP parapijos salėje 
buvo šilta ir jauku. Prie 
šiaudinukais papuoštos eg
lutės svečius su šypsena pa
sitiko skautininkės J. Bud
rienė, St. Gedgaudienė, M. 
Puškorienė, A. Balašaitienė, 
St. Radzevičiūtė ir M. Ki- 
žienė. (Jei ką užmiršau, 
prašau atleisti).

Susėdus prie didžiulio 
baltai dengto stalo, klebo
nas kun. G. Kijauskas, S. J. 
sukalbėjo maldą, o jaunimo 
atstovai — R. Balašaitis, V. 
Ramūnaitė ir P. Ramūnas 
— atnešė simbolines žvakes 
ir visus apdalijo kalėdai
čiais (plotkelėmis). Skauti
ninke J. Budrienė atsinešė 
pusę kalėdaičio, kurio kita 
pusę Clevelando skautai 
nusivežė į Australiją, kaip 
visų lietuvių vienybės sim
bolį. Eidami aplink stalą, 
dalydamiesi kalėdaičiais, vi
si, nuo penkiamečių Astros 
ir Julytės iki žilagalvių se
nelių, tikrai pasijutdme 
kaip viena didelė šeima.

Vėl susėdę prie gražiai 
papuošto stalo, pradėjome

ŠVENČIŲ PROGA prašau priimti mano nuo
širdžiausius linkėjimus. Telydi Dievo malonė, Jo 
palaima, Jo begalinė meilė visus mano artimuosius, 
bičiulius ir pažįstamus — visą žmoniją per išti
sus Naujuosius Metus.

Ypatinga padėka 36 kuopos moterų sąjungos 
narėms už suteiktą man didelę dvasinę dovaną.

Sveikinu mielą sesę Viliją N a s v y t ę 
esančią Ispanijoj, linkėdama jai ištvermės savo 
siekimuose.

Dirvai — rūpestingai, gerai "išpurento) že
mėj" — gero derliaus.

Stefanija Radzevičiūtė

DIRVA

Šv. Kazimiero lit. mokyklos Clevelande Kalėdų eglutės programos atlikėjai
V. Bacevičiaus nuotr.

ragauti sesių skautininkių 
paruoštus tradicinius kūčių 
valgius. Vai, koks tų valgių 
įvairumas, ir visi taip gra
žiai paruošti ir tokie ska
nūs! Laikydamiesi tradici
jos,’ sakykime, kad buvo 
dvylika valgių, nors man 
pačiai atrodo, kad ragavau 
daugiau kaip tuziną.

Kūčios mums neįsivaiz
duojamos be pasakų, legen
dų, būrimų. Ir čia mums 
padėjo jaunimas: puikiai 
padeklamuotais (ne per
skaitytais, bet mintinai iš
moktais!) eilėraščiais mūsų 
mintis į tolimą tėvynę nu
kėlė Rimas Balašaitis ir Vi
lija Ramūnaitė, o visiems 
laimę išbūrė iš Lietuvos at
skubėjęs Kalėdų Senelis 
(Paulius Nasvytis). Visą 
Kūčių vakaro programą 
pravedė Aurelija Balašaitie
nė.

Pagiedojus kelias gies
mes, vieni išsiskirstė į na
mus, o kiti, susėdę prie eg
lutės, šnekučiavosi ir laukė 
Bernelių mišių.

Ačiū skautininkėms už 
tokį gražų, lietuvišką Kū
čių vakarą.

V. Augulytė

METŲ UžBAIGTUVĖS
Žalgirio šaulių kuopa Cle

velande, š. m. gruodžio mėn. 
4 d., lietuvių namuose su
ruošė rudens popietę, metų 
darbo užbaigimo šventę.

Kuopos pirmininkas B. 
Nainys, atidarydamas šven
tę savo kalboje pabrėžė, kol 
gyvuos organizacijos, orga
nizacijose bus vartojama 
sava kalba, mūsų tauta ne
žus. Pirmininkas kvietė 
jaunimą, stoti į šaulių są

jungą, kurioje gali pasi
reikšti sporte, mene ir t.t.

Po trumpos pirmininko 
kalbos, sporto vadovas I. 
Muliolis pristatė šaudymo 
sporte geriausiai pasiro
džiusius šaulius šaudytojus 
ir įteikė jiems laimėtas tro- 
fėjas.

Priziniam šaudyme, dau
giausiai taškų surinko ir 
pirmą vietą laimėjo jaunas 
šaulys Algis Karsokas, ant
rą vietą Linas Staškūnas, 
ir trečią vietą Albinas Kar
sokas. Viso sezono metu, 
daugiausia taškų surinko ir 
kuopos pereinamąją taurę 
laimėjo Algis Karsokas, 
moterų sekcijos geriausia 
šaudytoja E. šarkauskienė. 
Tarpkuopinę taurę laimėjo 
žalgiriečiai, ž a 1 g i r iečiai 
draugiškas šaudymo runk- 
tynes turėjo su Kar. Juoza
pavičiaus kuopos šauliais 
šaudytojais. Po trofėjų ir 
atžvmėjimu įteikimo sekė 
vaišės. Užkandį paruošė 
šaulės O. čiuprinskienė, E. 
šarkauskienė ir moterų sek
cijos vadovė O. Mikulskienė.

Rudens šventė buvo ge
rai paruošta ir pravesta, už 
ką pagarba tenka kuopos 
valdybai.

žalgirietės šaulės, šiais 
metais papuošė ir pastatė 
dvi lietuviškas eglutes Eu
clid prekybos centre ir Cle
veland teisingumo rūmuose.

Sekantis visuotinas narių 
susirinkimas įvyks sausio 
15 d., 4 vai. po pietų D. M.
N. P. parapijos mažojoje sa
lėje. Nariai ar norintieji 
įstoti į šaulių sąjungą, pra
šomi susirinkime dalyvauti.

E. Pranckus

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

• Abiturientų balius ruo
šiamas vyresniųjų skaučių 
Aušrinės draugovės, globo
jamas LB Ohio Apygardos 
valdybos, įvyks sausio 21 d. 
7:30 vai. vak. Lietuvių Na

muose. Bilietai gaunami pas 
Juliją Ignatavičiūtę telef. 
531-2446 arba pas Rasą 
Petraitytę — 531-1058. Kai
na — suaugusiems $10.00, 
jaunimui — $6.00.

GROŽIO SALIONO
SIDABRINES ŽIRKLĖS’

Savininkas praneša, kad 
pradėjo dirbti nauja, 
mandagi ir simpatiška 
vedėja ir 5 patyrusios 
plaukų stilizuoto jos.

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

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

WANTED AT ONCE

MACHINE SHOP 
SUPERVISOR

Mušt be exp. with lul'iel and engine. 
lathes, should be familiar wilh N *, 
lalhes, be capable to inspect work in 
procese and do sonie cutting tool 
sharpening. This is a 2nd shift posi- 
tion. Good v/orking conditions & 
fringe benefits. Well established r.ia- 
nufacturer of Aircraft Grnund Sup 
port Equipment. Mail resumes or call: 
PAUL FABER.

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

614-443-7492
( fH- i •

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

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

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East I85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
įrengta, gerai vėsinama ir yra didelė 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

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

Nr. 1 — 15

KALĖDŲ EGLUTĖ
Šv. Kazimiero lituanisti

nės mokyklos Kalėdų eglu
tė įvyko gruodžio 18 d. Mo
kiniai suvaidino Vandos 
F r a n k i enės vaidinimėlį 
"Gyvi žaisliukai". Vaidini 
me dalyvavo visi mokiniai 
nuo darželio iki šešto sky
riaus. Vieni vaidino, kiti šo- 
koi, o dar kiti kankliavo ar 
pūtė lumzdelius.

Pirmame veiksme matė
me kaip nykštukai ir jų ka
ralius Protenis su burtinin
kės žinutės pagalba tikrino 
jų pagamintus žaislus. Bur
tininkei pamojus plunksna, 
klaūnai šoko "Kalvelį", o 
tautinės lėlytės pašoko 
"Kiškelis bebėgdams". Kar
veliui grojo kanklių ir lumz
delių orkestras, kuriuos 
gražiai paruošė muzikai Mi- 
kulskiai. šokėjus mokė mo
kytojos Dana Grigaliūnienė 
ir Regina šilgalienė.

Antrame veiksme matė
me 2 angeliukus puošiant 
miškelį ir, kaip įprasta, 
snaiges šokant ir puošiant 
Eglutę, kuri sakė, kad no
rinti būti Dievo medeliu. 
Grupė našlaičių, pabėgusiu 
iš prieglaudos, ją pasirinko 
ir papuošė šiaudinukais. 
Kadangi vaikai pasirodė 
teisingais ir gerais, juos ap
lankė Kalėdų Senelis su 
maišais dovanų. Dar mums 
pašoko ir patys mažiausi 
mokiniai.

Jie vaidino kareivėlius ir 
mažas lėlytes. Kareivėliai 
ypatingai gražiai atrodė, 
nes dėvėjo trispalves juos
tas ant krūtinės.

Kanklių ir lumzdelių or
kestrai dar pagrojo keletą 
veikalų.

Kalėdų Senelis apdalino 
visus dovanomis.

Tėvų komitetas pavaišino 
visus mokinius ir mokyto
jus bei svečius gražiai su
ruoštomis vaišėmis.

Jonas Muliolis

Wt| NATIONWIDE 
K i INSURANCE 

i Nationwide is on yocr sid*

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



DIRVA
JUNKIME GRETAS 

BENDROM LAISVINIMO 
PASTANGOM

Su giliu lietuvišku nuo
širdumu sveikiname mūsų 
patriotinę visuomenę Kalė
dų švenčių proga, dėkodami 
už moralinę ir materialinę 
paramą ir linkėdami, kad 
Nauji 1978 metai mums vi
siems būtų dar našesni Lie
tuvos laisvinimo fronte.

Jūsų taip nuoširdžiai re
miama Amerikos Lietuvių 
Taryba stengėsi Lietuvos 
reikalą pristatyti svarbio
joje paskutinio laikotarpio 
tarptautinėj e konf er enci j o- 
je Belgrade. Perteikėme 
Helsinkio komisijai Wa- 
shingtone išsamų liudijimą 
apie sunkumus ir skriaudas 
okupuotoje Lietuvoje, Įteik
dami memorandumą žmo
gaus teisių klausimu, kalbė
dami visų trijų Pabaltijo 
valstybių vardu.

Amerikos Lietuvių Tary
ba suvaidino pagrindinį 
vaidmenį, kad senatorius 
Robert Dole Belgrade pada
rė reikšmingą pareiškimą 
Lietuvos ir kitų Baltijos 
valstybių reikalu. Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirminin
ko dr. Kazio Bobelio daly
vavimas Belgrado konferen
cijos vadovybės narių buvo 
ypatingai svarbus siekiant 
Lietuvos klausimą kelti 
tarptautiniame forume, rei
kalaujant ne tik žmogaus 
laisvių, bet ir laisvo tautos 
apsisprendimo.

Ateinančiuose metuose 
stengsimės panaudoti kiek
vieną susidarančią galimy
bę iškelti Lietuvos paver
gimo neteisybes ir reika
lauti Lietuvai laisvės. Be to 
tikimės, kad sekančioje Eu
ropos Saugumo ir koopera
cijos konferencijoje 1980 m. 
pavyks Lietuvos klausimą 
iškelti tarptautinėje politi
nėje arenoje dar stipriau, 
negu jis buvo iškeltas Bel
grade. čia reikalinga mums 
visų pagalba ir parama.

Junkime jėgas bendram 
pavergtos Lietuvos laisvi
nimo darbui.

Amerikos Lietuvių 
Taryba

REORGANIZUOTOJI LB 
IŠSIRINKO VADOVYBĘ

Gruodžio 11 d. Chicagoje 
įvyko JAV reorganizuotos 
Bendruomenės tarybos su
važiavimas, kuris tarybos 
prezidiumam išrinko dr. Z. 
Danilevičių, dr. V. Plioplį, 
A. Juškevičių, kan. Zaka
rauską ir A. Repšienę.

Į centro valdybą išrinkti: 
dr. V. Dargis, dr. V. Balčiū
nas, dr. V. Šimaitis, K. Po
cius, M. Pranevičius, P. 
Šernas, A. Orentas, A. Ka
činskienė, St. Vanagūnas,
L. Hofmanienė, I. Serapi
nas, Z. Juškevičienė, J. Gir- 
džiūnas, P. šilas, V. Pauža, 
E. Jasiūnas, J. Vaičiūnas, 
K. čiurinskas, Gabalienė, K.

Rutkauskas, A. Švitra ir A. 
Brusokienė.

Į kontrolės komisiją iš
rinkti: J. švedas, E. Smil- 
gys ir St. Pranskevičius.

Suvažiavimą sveikino Lie
tuvos gen. garbės konsule 
J. Daužvardienė, vysk. V. 
Brizgys, ALT pirm. dr. K. 
Bobelis, LAS pirm. M. Bly
nas, LKVS Ramovė pirm. 
A. Jonaitis ir kt.

Dalyvavo 38 atstovai ir 
arti šimto svečių.

RADIJO PROGRAMOMS
Radijo valandėlių vado

vai, kurie norėtų gauti me
džiagos Vasario 16 d. pro
gramoms lietuvių ar anglų 
kalba, prašomi neatidėlio
jant kreiptis į Amerikos 
Lietuvių Tarybą, 2606 W. 
63rd Street, Chicago, Illi- 
nois 60629.

• Dr. Algirdas Tautvydas 
užprenumeravo P. A. Bra
žinskams Dirvą, kad jie ga
lėtų siekti lietuvišką gyve
nimą.

• Dirva gavo daug svei
kinimų švenčių proga. Ne
pajėgdami kiekvienam as
meniškai padėkoti už svei
kinimus, linkėjimus ir pri
dėtą auką, nuoširdžiai dė
kojame visiems, su viltimi, 
kad jų linkėjimai 1978 me
tuose išsipildys.

• Dr. K. Bobelis, ALTos 
pirmininkas, dalyvavęs a. a. 
prel. M. Krupavičiaus sep- 
tynerių metų mirties sukak
ties minėjime Cicero je, 
gruodžio 4 d. pasakė trum
pą kalbą, prisimindamas 
Velionio nuopelnus Lietu
vos valstybei ir tautai.

• Amerikos Lietuvių Ta
rybos visuomeninių reikalų 
komisija 1978 m. vasario 5 
d. 3 vai. p. p. Lietuvių Tau-
tiniuose Namuose rengia 
diskusijas tema: „Lietuvos 
byla Helsinkio - Belgrado 
konferencijos šviesoje”. Pa
grindinis kalbėtojas Algir
das Kasulaitis iš Clevelan
do, koreferentai: dr. K. Bo
belis ir dr. K. Šidlauskas.

• ALT S-gos Elizabetho 
skyriaus valdybai, surinku
siai Dirvai kalėdinius svei
kinimus, ypač P. Damijo
naičiui, gražiai juos paruo
šus, nuoširdžiai dėkojame.

• Jonas Mockus, buvęs 
ALT S-gos Clevelando sky
riaus pirmininkas, persikė
lus gyventi į Yucaipa, Cal., 
pakviestas į ALT S-gos val
dybą II-j u vicepirmininku, 
vietoj pasitraukusio inž. V. 
Čekanausko, patvirtinus jį 
Lietuvos gen. garbės konsu
lu.

• Ada ir Aleksas Jucys, 
gyv. Toronte, vietoj kalėdi
nių sveikinimų, atsiuntė 
Dirvai paremti 10 dol.

Ačiū už auką.

Los Angeles ir apylinkių lietuviai 
maloniai kviečiami i Dirvos novelės premijos 
įteikimo
laureatei MARIJAI TŪBELYTEI
iškilmes š.m. sausio 29d., sekmadienį 1 v. p.p. 

Los Angeles Lietuvių Tautiniuose Namuose 
Laureatė MARIJA TŪBELYTĖ atskrenda iš Taiwano 

ir jq pristatys rašytojas JURGIS GLIAUDĄ. 
Premija Įteiks mecenatas SIMAS KAŠELIONIS.

Laureatės sutikimę rengia
ALT S-gos Los Angeles skyriaus Valdyba.

♦ Dail. Vlado žibaus kū
rinių paroda rengiama sau
sio 7-8 d. Kultūros židinio 
didžioje salėje, 361 High- 
land Blvd., Brooklyn, N. Y. 
Oficialus atidarymas įvyks 
šeštadienį, sausio 7 d., 7 vai. 
vak. Kalbės Lietuvos gen. 
konsulas A. Simutis. Sve
čiai po atidarymo bus vai
šinami. Paroda lankoma 
šeštadienį nuo 12 iki 9 vai. 
vak. ir sekmadienį nuo 12 
iki 6 vai. vak. Bus išstaty
ta aliejinė tapyba, akvare
lės, piešiniai.

Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti.

• Lietuvių Moterų Klubų 
Federacija Chicagos klubas 
(pirm. M. Marcinkienė ir 
ižd. O. Juodvalkienė) šven
čių proga Dirvai paremti at
siuntė 25 dol. su geriausiais 
linkėjimais 1978 metams.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• Beverly Shores Lietu
vių Klubo pirm. Valerian F. 
Radys švenčių proga Dirvai 
paremti atsiuntė klubo au
ką 25 dol.

Nuoširdžiai dėkojame.

• Lietuvių Fondas, infor
macijos vedėjui VI. Būtėnui 
pasiūlius, paskyrė Dirvai 
paremti auką 75 dol., ku
riuos atsiuntė ižd. K. Barz- 
dukas.

Ačiū už auką.

• PLJ S-gos Valdyba 
(pirm. Julija Juozapavičiū
tė, vicepirm. Dainora Juoza
pavičiūtė ir sekr. Vaida 
Kuprevičiūtė) švenčių pro
ga sveikino Dirvą linkėda- 
mos stiprumo toliau tęsiant 
lietuvišką darbą.

Wanted Journeymen
or

lst Class Skilled
TOOL & DIE MAKERS

Grovving manufacturin.g concern needs 
experienced TOOL & DIE MAKERS. 
Lot of growth potential. ęood fringe 

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

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

Seimą. Alabama 36701
(1-4)

Veikalo 'Didžioji Iliuzija’ sutikimas
Praeitais metais gruo

džio 18 d., apie 250 knygos 
mylėtojų susirinko i erdvią 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lę susitikti su naujai išleis
tu prof. dr. Vlado Juodeikos 
veikalu „Didžioji Iliuzija”.

Sutikimą organizavo ko
mitetas, talkinąs šiam vei
kalui išleisti. Prie velionio 
autoriaus portreto uždegta 
žvakė — senas lietuviškas 
gyvybės simbolis liepsnoja. 
Prie portreto atskleistas 
„Didžiosios Iliuzijos” to
mas.

Iškilmę pradėjo komiteto 
pirmininkas Jurgis Gliaudą. 
Atsistojimu ir susikaupimu 
pagerbtas veikalo autorius, 
staiga miręs, vos suskubęs 
pamatyti dar šviežiais spau
stuvės dažais kvepiantį sa
vo veikalą. Autoriaus naš
lei Gražinai Juodeikienei 
prisegta iškilmių gėlė. Ko
miteto iždininkė Alfa Pa- 
žiūrienė įteikė Gražinai 
Juodeikienei komiteto ren
kamos prenumeratos Čekį 
— 1700 dolerių. Iš viso Ko
mitetas sukėlė aukų išank
stinės prenumeratos vajuje 
5660 dolerių-, įskaitant inž. 
J. Jodelės spontanišką Me- 
morial Fund talką, apie 650 
dol. Komiteto vedamoji ban
ko sąskaita veikia vardu 
„Book Fund”. Adresas: 
1284 Live Oak Dr., Ana- 
heim, Cal. 92805.

Toliau iškilmes vedė ko
miteto vicepirm. prof. Jo
nas Kuprionis, plačiu įvadu 
palietęs iškilmių pobūdį, 
minėdamas velionio auto
riaus asmenį.

Veikalo „Didžioji Iliuzi
ja” apžvalgas padarė Jurgis 
Gliaudą ir dr. Grigas Va
lančius. Abu prelegentai 
plačiai ir iš paskirų aspektų 
vertino V. Juodeikos veika
lą — sutikdami, kad „Di
džioji Liuzija” yra didelės 
reikšmės knyga, demaskuo
janti pačius Lietuvos oku
panto politikos pamatus.

Solistė Stasė Pautienienė 
meistriškai, per du skaity
mus, parodė Vlado Juodei

kos dėstymo stilių, jo rašy
mo gyvumą ir patrauklumą.

Našlė Gražina Juodeikie
nė, jautriai dėkodama už 
knygos sutikimo organiza
vimą, už nepaprastai gausų 
mūsų visuomenės atsilan
kymą į iškilmę, pranešė, 
kad antras „Didžiosios Iliu- _ 
zijos” Tomas jau atiduotas 
^spaustuvę. Kaip žinia, „Di
džiosios Iliuzijos” buvo nu
matyti du tomai. Pirmasis 
skirtas teorijai, antrasis 
apie tos teorijos Veikimą 
jokJ^bfflYie^.

Minėjime parduota apie 
30 veikalo tomų.

Iškilmės baigtos Lietuvos 
Himnu ir dalyvių pabendra
vimu prie gausių vaišių sta
lo.

Akademinė rimtis, punk
tualumas, šimto minučių 
tąsa, auditorijos dėmesys 
prelegentų žodžiui — buvo 
šio neeilinio kultūrinio įvy
kio privalumai. f mg)

• Lietuvos Dukterų drau
gijos Los Angeles skyrius 
išsirinko naują valdybą: 
pirm. V. Irlikienė, vicepirm.
M. Maskoliūnienė, ižd. P. 
Valiulienė, narės: E. Matu
laitienė ir E. Skirmantienė. 
Naujoji valdyba pradėjo 
ruoštis baliui, kuris įvyks 
sausio mėn. 21 d. 8 vai. va-- 
karo, šv. Kazimiero salėje. 
Kaip ir praeitais metais 
taip taip ir šiais metais, 
dukterys nepasigailės savo 
kulinarinių gabumų paruoš
ti įvairiam ir skaniam mais
tui.

Bilietus įsigyti pas: V. 
Irlikienę 660-8671, M. Mas- 
koliūnienę 394-4406, E. Ma
tulaitienę 662-8822, P. Va
liulienę 654-4938, E. Skir- 
mantienę 790-0878.

• Los Angeles sporto klu
bas „Banga”, besiruošiąs 
žiemos sporto žaidynėms 
Toronte, ruošia slidininkų 
iškylą — varžybas kalnuo
se. Besidomį slidžių sportu 
prašomi registruotis pas D. 
Raulinaitį ar A. šėką.


	1978 Saus.05 0001
	1978 Saus.05 0002
	1978 Saus.05 0003
	1978 Saus.05 0004
	1978 Saus.05 0005
	1978 Saus.05 0006
	1978 Saus.05 0007
	1978 Saus.05 0008
	1978 Saus.05 0009
	1978 Saus.05 0010
	1978 Saus.05 0011
	1978 Saus.05 0012
	1978 Saus.05 0013
	1978 Saus.05 0014
	1978 Saus.05 0015
	1978 Saus.05 0016

