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PASIKEITIMAI 
ALT SĄJUNGOS 
VALDYBOJE

1977 m. spalio mėn. 6 d. 
JAV Valstybės Departa
mentas pripažino inž. Vy
tautą Čekanauską Lietuvos 
Generaliniu Garbės Konsulu 
Los Angeles mieste. Tai 
milžiniškas visų lietuvių lai
mėjimas, o ypač tautininkų 
pasididžiavimas, kad mūsų 
Sąjungos valdybos II vice
pirmininkas buvo mūsų 
atstovybės Washing tone 
šioms garbingoms parei
goms pilnai įvertintas ir ofi
cialiųjų JAV Washingtono 
sluoksnių vertai pripažin
tas.

Tai papildomas akivaiz
dus įrodymas, kad JAV nie
kada nepripažino ir nepripa
žins sovietų smurtu įvykdy
tos Lietuvos okupacijos. Po 
tiek daugel metų Lietuvos 
okupacijos ir net šiais de- 
tentes laikais JAV paskel
bė visam pasauliui ir pa
vergtai lietuvių tautai, kad 
Lietuvos Valstybė ir lietu
vių tauta turi visas teises 
savitam ir nepriklausomam 
gyvenimui.

Sveikiname mūsų Nepri
klausomos Lietuvos konsu- 
larinį atstovą, kurio tiesos 
ir laisvės šauksmas nenuil
stamai žadins mūsų viltis ir 
be atodairos belsis į pasau
lio sąžinę.

šitaip aplinkybėms susi
dėjus, mūsų naujasis Gene
ralinis Garbės Konsulas V. 
Čekanauskas įteikė ALT 
S-gos valdybai savo atsista
tydinimo laišką iš vicepir
mininko pareigų, kurį val
dyba su apgailestavimu tu
rėjo priimti.

Gintaro įlanka Kuršių marėse, ties Juodkrante. Toje vietoje kadaise gintarą iš marių 
dugno kasdavo. Vyko tikra gintarinė karštligė, kol marių lobiai buvo išsemti. Ir dabar kartais 
po audros čia marios išmeta į krantą gintarą.

TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Šioms valdybos II vicepir
mininko pareigom užimti 
pasiūlė ALT S-gos tarybos 
nariams išrinkti buvusį il
gametį ALT S-gos Clevelan- 
do skyriaus pirmininką, bu
vusį Korp!! Neo-Lithuania, 
Clevelando pirmininką, nuo
latinį Sąjungos seimų akty
vų dalyvį ir pasišventusį 
tautininką Joną MOCKŲ. 
Balsavusieji tarybos nariai 
vienbalsiai pasisakė už Jo
no Mockaus kandidatūrą.

Sveikiname naująjį ALT 
S-gos valdybos II vicepirmi
ninką ir linkime našaus dar
bo ! (eb)

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos valdyba po persitvarkymo, V. Čekanauskui ta
pus Lietuvos gen. garbės konsulu. Sėdi iš kairės: J. Mockus — dabartinis II vicepirmininkas, Br. 
Dūda — I vicepirmininkas, V. Čekanauskas — Lietuvos gen. garbės konsulas, A. Mažeika 
pirmininkas, Ed. Balceris — sekretorius ir A. Tumas — iždininkas.

JAV IR SOVIETIJA
Carterio viešnagės užsieniuose šviesoje

Per Carterio spaudos 
konferenciją Varšuvoje — 
pirmą bet kurio JAV pre
zidento komunist i n i a m e 
krašte — TV reporteris 
Sam Donaldson patiekė įdo
mų klausimą. Girdi, kai pre
zidentas Fordas per viešas

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
diskusijas su kandidatu 
Carteriu pareiškė, kad "len
kai yra laisvi’’, Carteris ta
da atkirtęs: "Paklausk apie 
tai pačių lenkų"! .. . Ar 
pats Carteris, dabar viešė
damas Lenkijoje, tai pa
klausęs ? Carteris. nedavė 
tiesioginio atsakymo, tačiau 
aplamai imant teigė, kad 
lenkai yra laisvesni už ki
tas Rytų Europos tautas, 
nors pats konferencijos 
pradžioje pranešė, kad keli 
norintieji dalyvauti spaudos 
konferencijoje nebuvo įleis
ti į salę. Į jų klausimus jis 
žadėjo atsakyti raštu.

Tos greitai pamirštos 
smulkmenos yra labai bū
dingos JAV užsienio politi
kos vedimo būdui. Prieš 
rinkimus reikia daryti pa
reiškimus, kurie kandidatui 
sukeltų simpatijas — lenkų 
kilmės JAV gyventojų yra 
apie 6 milijonus. Po rinki
mų atsiduriama prieš sun
kesnį uždavinį tuos pareiš
kimus suderinti su gyveni
mo realybe. Iš tikro Lenki
joje politinių kaliniui gal ir 
nėra, bent apie juos nieko 

negirdėti, tačiau tai ne dėl 
to, kad lenkai būtų ’laisvi’, 
bet todėl, kad lenkams ne
apsimoka versti dabartinę 
vyriausybę, nes tuo atveju 
gręstų tiesioginė sovietų 
okupacija. Už tat ten politi
nė kova vyksta ne dėl reži
mo pakeitimo, bet dėl mais
to kainų ar didesnės laisvės 
Bažnyčiai. Carterio pažadas 
dar 200 milijonų doleriij pa
didinti kreditą Lenkijai ja
vų pirkimui JAV-bėse fak- 
tinai buvo pagalba dabarti
niam režimui. Tokiu būdu 
iš vienos pusės kalbama 
apie žmonių teises ir tas 
neva pademonstru o j a m a 
spaudos konferencijoje, bet 
vėliau tyliai paremiamas 
priespaudėjų režimas. Nėra 
ko stebėtis, kad Carteris 
lenkų buvo sutiktas be di
desnio entuziazmo.

žinia, politika visados 
reikalauja visokių vingių, 
ypač tokioje mišrioje vals
tybėje kaip JAV. šiame 
krašte užsienio politika 
komplikuoja ne tik gyven
tojų kilmė, bet ir santvar
ka. Išmintingasis New York 
Times diplomatinis kores- 

(Nukelta į 4 psl.)
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SOVAITinĖ POŲTIU^^

ANTISEMITIZMO BANGA 
SOVIETIJOJE

Sadato taikos su Izraelio 
iniciatyva taip supykino 
Kremlių, kad tas įsakė su
stiprinti jau seniau prasi
dėjusią antisemitizmo ban
gą. Ta proga populiarus 
žurnalas OGONTOK, turįs 
2,000,000 skaitytojų, net 
paskelbė, kad Hitleris laiky
tinas tikruoju Izraelio stei
gėju, nes jo pradėta kampa
nija prieš žydus paskatino 
žydų emigraciją į Izraelį ir 
tuo reikalu tarp sionistu ir 
nacių buvo formalus susita
rimas. Tik kai naciai užėmė 
Vakarų Europą ir Romme- 
lis pasiekė Egipto sieną, 
Hitleris nustojo laikyti žy
dus savo sąjungininkais, 
kuriuos panaudotų Palesti
noje kovai su britais, ir pra
dėjo juos naikinti. OGO- 
NIOK cituoja Der Spiegal, 
kuris savo laiku pranešė, 
kad iš tikro Vokietijoje bu
vo maža grupė žydų, ku
rie persjekiojimo pradžioje 
samprotavo, kad tas perse
kiojimas sudaro istorine 
progą Izraelio įsteigimui. 
Šitą mažą grupę OGONIOK 
pavertė visu sionistų sąjū
džiu.

Bet ne dėl Izraelio įsteigi
mo Maskva pyksta ant žy
dų. žymiai daugiau už daly
vavimą disidentų sąjūdžiuo
se Rusijoje ir satelituose. Iš 
tikro didelė dalis disidentų 
pavardžių yra žydiškos. 
Pradėtas spaudimas pasi
reiškė ir studentų skaičiu
je. 1968 metais žydų stu
dentų universitetuose buvo 
111,900, 1975 m. tik 75,250. 
Nuo 1970 m. žydai nepri
imami į institucijas, susiju
sias su krašto apsauga. Per 
paskutinius 6 metus Sovie
tijoje pasirodė netoli 200 
antisemitinių knygų, net 
oficialioje Markso biografi
joje nustota minėti jo kil
mė. Įdomu, kad paties Brež
nevo žmona Viktorija yra 
žydė, bet apie tai nerašoma. 
Maskvoje ketvirtalis visų 
akademikų yra žydai, taip 
pat žydas yra ir kas septin
tas gyventojas su daktaru 
laipsniu.

NATO IR SOVIETU 
TANKŲ VARŽYBOS

Ekspertai skaičiuoja, kad 
rimties momentu 6,400 NA
TO tankų turėtų laukti 
19,000 Varšuvos pakto tan
kų puolimo. Negalėdamos 
konkuruoti skaičiuose, NA
TO šalys, visų pirma JAV 
ir Vokietija, stengiasi su
stiprinti savo prieštanki
nius ginklus. Galvojama ir 
apie neutroninę bombą dėl 
kurios Brežnevas pasisakė 
Pravdoje. Girdi, jei nuo jos 
nebūtų atsisakyta, ir sovie
tai ją įsigys. Kompiuteriai 
apskaičiavo, kad ideališku 
atveju prieštankiniai gink
lai: raketos, minos, lėktuvų 
bei helikopterių bombos ga-

Libijoje taip vaizduojamas Sadatas ...

lėtų sunaikinti 80 G puolan
čių sovietų tankų kolonų, 
tik likusieji 20 G turėtų su
sidurti su sąjungininkų tan
kais. Praktiškai, žinoma, 
gali visaip pasitaikyti, to
dėl NATO nutarė įsigyti to
kius tankus, kurie būtų vi
sais atvejais pranešesni už 
sovietų naują tanką T-72.

Kaip paprastai būna koa
licijose, visų pirma prasidė
jo smarkus ginčas, kas tu
rėtų naują tanką statyti. 
Vokiečiai iš pradžių manė. 

Vokiečių tankas Leopard 2.

Sovietų tankas T-72.

Amerikiečių tankas XM-1.

kad jų Leopardas II bus ge
resnis už amerikiečių XM-1. 
Jų Leopardas I buvo priim
tas ne tik pačių vokiečių ap
ginklavimui, bet ir smar
kiai perkamas užsieniuose. 
Iki šiol eksportuoti 2,378 to 
tanko egzemplioriai. Lygi
nant XM-1 su Leopardu II 
tačiau pasirodė, kad ameri
kiečių produktas yra prana
šesnis. Bendri interesai ta
čiau reikalauja, kad ginklai, 
neišskyrus ir tankų, būtų 
suvienodinti. Jau Fordo ad

ministracijos Gynybos Se
kretorius Runsteld siekė ko
kio kompromiso su vokie
čiais, kad bent tam tikros 
tankų dalys, ypač patran
kos būtų bendros. Vokiečiai 
vėl manė, kad jų 120 mm 
nauja patranka bus prana
šesnė už amerikiečių 105 
mm, bet atsirado dar tre
čias konkurentas — britai. 
Jų nauja amunicija senom 
120 mm patrankom pasiro
dė pranešesnė už vokiečių, 
naujus šaudmenis vartoda
mos ir amerikiečių 105 mm 
patrankos galėtų pramušti 
bet kokius šarvus iki šiol 
matytus pas sovietus. Pa
gerinę savo amuniciją, vo
kiečiai vėl pasirodė prana
še sni. Londono Economist 
siūlo amerikiečiams ir bri
tams • savo tankų apginkla
vimui pirkti vokiečių pa
trankas. Jos esančios šiuo 
metu geriausios, o be to, to 
reikalauja ir politiniai su
metimai. Vokiečiai beveik 
visą savo apginklavimą per
ka Amerikoje ir pastaroji 
turėtų atsilyginti pirkdama 
vokiečiu gaminius. Atitin
kamo Carterio administra
cijos sprendimo laukiam šį 
ar vėliausiai kitą mėnesį.

Ginklų varžybose tačiau 
niekados negali pasilsėti. 
Der Spiegei patyrė kari
niuose sluoksniuose, kad so
vietai bando naują tanką, 
kuriam Vakarų žvalgybos 
davė T-80 pavadinimą. Iki 
šiol buvo laikoma, kad vo
kiečių Leopard I buvo kiek 
pranašesnis už T-62, o Leo
pard II bus pranašesnis už 
T-72, kuris dar neseniai 
pradėtas įvesti į rikiuotę. 
Tokiu būdu bent iki 1990 
metų NATO būtų pasisekė 
išlaikyti kokybinį pranašu
mą. Tą viltį T-80 dabar iš
blaškė. Tas tankas turįs ke
lių sluoksnių šarvus, kurie 
yra atsparūs bet kokiai Va
karų tankų patrankų amu
nicijai, o pats su savo 125 
mm patranką ir nauja amu
nicija gali pramušti ir nau
jausių NATO tankų šarvus. 
Be to, nauji prietaisai buvo 
pastebėti ir T-72 tipo tan
kuose, kurie paradavo pa
skutiniame spalio revoliuci
jos parade Maskvoje. T-80 
dar niekas iš vakariečių nė
ra matęs, todėl neišskirtina 
ir galimybė, kad jis tėra 
sovietų blefas. Antra ver
tus, sovietų tankai buvo 
pranašesni už vokiečių ir ki- 
tj vakariečių tankus antro
jo pasaulinio karo pradžio
je, nesiskaitydami su lėšo
mis jie gali būti pavojingi 
priešai ir dabar. 12 vokiečių 
firmų jau pradėjo varžytis 
dėl parangų V. Vokietijos 
krašto apsaugos ministeri
jos projekte ”Kampfpanzer 
3”.

NEUTRONO IR 
SKRAIDANČIOS BOMBOS

Dar kalbant apie gynimo
si problemas ... NATO 
kraštams labai praverstų 
neutrono bombos, kurios 
palyginti padaro mažiau ža
los aplinkai, bet išveda iš 
rikiuotės karius. Pagal 

NEWSWEEK, 4 kraštai: 
Danija, Norvegija, Olandi
ja ir Islandija — neutroni
nės bombos bijo, nes ji ga
linti duoti smūgį visai de- 
tentei. Mažiau baisi jiems 
yra 'skraidanti bomba’ — 
bepilotinis lėktuvas, kurį 
vysto amerikiečiai. Skrai
dančios bombos labai pra
verstų britams ir vokie
čiams, kurių pramonės ga
lėtų jas išvystyti ir be ame
rikiečių malonės, bet tam 
joms reikėtų išleisti bilijo
nus dolerių. Anot ECONO- 
MIST, europiečiams dar 
reiktų išrasti specialę auk
štumos rodyklį (laser alti- 
meter), kuris skraidančiai 
bombai leidžia skristi prie 
pat žemės paviršiaus. Kol 
kas silpnoji skraidančios 
bombos pusė buvo jos paly
ginti nedidelis greitis, kuris 
leistų ją numušti priešo 
naikintuvams. Tačiau dabar 
Boeing ir McDonnell-Doug- 
las bendrovės jau dirban
čios labai greitus (2,000 
mylių per vai.) modelius. 
Kodėl amerikiečiams nepa
sidalinti savo patyrimu su 
europiečiais ? Reikalas ta
me, kad skraidanti bomba 
yra koziris SALT II dery
bose su sovietais. Už tam 
tikras sovietų nuolaidas, 
amerikiečiai pasižadėtų ne
išduoti savo skraidančios 
bombos paslapties europie
čiams per tris metus. ECO- 
NOMIST prisibijo, kad po 
trijų metų tas protokolas 
bus pratęstas toliau. Tiesa, 
per tuos trys metus ameri
kiečiai turės teisės patys 
vystyti tą ginklą, tačiau ri
botu mastu. Sovietai per tą 
laiką skubina savo greitųjų 
bombonečių ir SS-20 raketų 
statybą t. y. ginklus, kurie 
gresia Vakarų Europai, bet 
ne JAV-bėms ir tuo pačiu 
neįeina į SALT II derybas.

ST. BEDE ACADEMY

A Resident High School for

Boys.

Conducted By The

Benedictine Fathers.

For Information Write

ADMISSION OFFICE
ST. BEDE ACADEMY 

PERU, ILL. 61354 

815-223-3140
(2--O

WANTED JOURNEYMEN

TOOL & DIE MAKERS 
MACHINISTS

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

UNION WAGES
APPLY: CALL OR WR1TE TO:

STEEL MASTER TOOL
CO. LTD.

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

VVINDSOR PHONE
519-944-2255

DETROIT PHONE
313-961-1463

f 47-3)
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Ko siekia Vlikas?
Vyriausias Lietuvos Išlais

vinimo Komitetas, kuri šiuo
metu sudaro 15organizaci jų, 
yra visiems gerai žinoma Lie 
tuvos laisvinimo institucija.
VLIKo valdyboje yra šeši as-, 
menys, o VLIKo taryboje - 
visų 15-kos organizacijų po 
du atstovus, kurie posėdžiau
ja kas du mėnesiai.

Jei kuri organizacija nega
li pasireikšti efektingesniais 
darbais, tai visuomenė pra
deda nerimauti, o tada ir pa
ti vadovybė yra verčiama ieš 
koti visokių projektų ją per
tvarkyti. Toks reiškinys yra 
pastebimas ir VLIKe, iš jo 
paskutiniojo seimo nutarimų. 
Lietuvos laisvinimas yra di
delis ir komplikuotas, o mū
sų pajėgos ribotos, todėl gy
vybiniai svarbu, kad VLIK- 
ąs visus jungtų, ypač dabar, 
šiuo kritišku tautai momen
tu, kada kiekvieno asmens, 
ar organizacijos lietuvių 
vienybę skaldantis žygis iš 
anksto užsitarnauja mūsų is
torinio pasmerkimo.

VLIKą suprantam, kaip 
lietuvių politinės vienybės 
simbolį, moralinę stiprybę 
užsienio lietuvių tarpe ir 
vien jau dėl to vertas savo 
buvimo. Ką tik įvykusį Flo
ridoje seimą aprašė visa lie
tuvių patriotiška spauda. Jį 
pristatė savo skaitytojams 
ir tautinės minties laikraštis
Dirva.

Deja, jau keletą atveju 
šios mūsų lietuvių politinės 
vienybės simbolio - VLIKo -

1977 metų gruodžio 11 d. 
per Laisvės Žiburio radiją, 
vadovaujamą p. Romo Kezio 
VLIKo valdybos vicepirmi
ninkas dr. Bronius Nemic- 
kas, kalbėdamas apie įvyku
sį VLIKo seimą pranešė se
kančiai: *... seime dalyvavo 
13-kos organizacijų atstovai. 
Dvi grupės savo atstovų ne
atsiuntė. Ūkininkų partijos 
vadai išmirę, o Lietuvių Tau
tinio Sąjūdžio priežastys ki
tos. Ten vadai neišmirė, o vi
sa nelaimė, kad santykiuose 
su VLIKu tos grupės vadai 
įsipainiojo į bolševikines pro
vokacijas ir pakaitalo tokiu 
atveju, žinoma, negalėjo gau 
ti’ ...

Ar reikia didesnio pasity
čiojimo ir Ūkininkų partijos 
(vienos iš VLIKą sudarančių 
15 organizacijų) ir iš paties 
VLIKo, kai VLIKo valdybos 
vicepirmininkas viešai pa
skelbia, kad ‘Ūkininkų parti
jos vadai išmirę’, nors ji ir 
pranešėjo, ir paties VLIKo 
laikoma kaip viena iš 15 or
ganizacijų?

Ar reikia didesnio pasity
čiojimo iš Lietuvių Tautinio 
Sąjūdžio ir paties VLIKo su
dėties, kai VLIKo vicepirmi
ninkas viešai pareiškia, kad 
LTS (taip pat vienas iš jį su
darančių 15-kos organizaci
jų) neturėjo VLIKo seime sa
vo atstovų dėl to, kad santy
kiuose su VLIKu tos grupės 
vadai įsipainiojo į Bolševiki
nes provokacijas ir, žinoma, 
pakaitalo negalėjo gauti?

LIETUVOS ATSTOVO LINKĖJIMAI
Lietuvos atstovo, dr. 

S. A. Bačkio žodis į 
Lietuvą perduotas per 
Amerikos Balsą Nau
jųjų 1978 Metu proga.

Brangūs Tautiečiai,
Sutinkame Naujuosius 

1978 Metus, prisimindami 
svarbesnius 1977 metų da
lykus ir klausdamies, ką 
mums žada 1978 metai.

Visų Vakaruose esančių 
lietuvių veikla 1977 metais 
buvo nukreipta Į tai, kad 
tinkamai būtų pateikta do
kumentacijos Helsinkio Bai
giamąjį Aktą 1975 m. rug
piūčio 1 d. pasirašiusioms 
valstybėms, kada jų atsto
vai susirinks Belgrade ap
žvelgti ir Įvertinti pasira
šytų nuostatų Įgyvendinimo 
reikalą. Lietuvių gerai pa
ruošta medžiaga buvo pa
teikta ne tik JAV instituci
joms, bet ir kitų valstybių 
Helsinkio Baigiamąjį Ak
tą pasirašiusiųjų vyriausy
bėms. Joje buvo aprašyta 
lietuvių tautos būklė, aspi
racijos bei faktai, kaip Lie
tuvoje pažeidžiamos žmo
gaus teisės, pagrindinės 
laisvės, tarptautiniai nuo
statai, kuriuos Sovietų Są
junga yra pasižadėjusi vyk
dyti. Taip pat buvo pateik
ta medžiagos apie padėtį 
Lietuvoje Vakarų pasaulio 
spaudai.

1977 m. lapkričio 25 d. 
JAV delegacijos narys Bel
grado konferencijoje, sena
torius DOLE, savo kalboje 
priminė, jog — „Faktas 
yra, kad JAV niekada ne
pripažino Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos inkorporacijos 
Į Sovietų Sąjungą ir kad

svarstoma. Tat, Lietuvos 
Pasiuntinybės vardu linkiu 
visiems tautiečiams gražio
mis prošvaistėmis gauses
nių Naujųjų Metų!

DĖMESIO NEPILIEčIAMS

JAV imigracijos ir natu- 
rlizacijos tarnyba primena, 
kad JAV gyveną asmenys, 
ne JAV piliečiai, privalo re
gistruotis 1978 m. nuo sau
sio 1 iki sausio 31 d. Regis
tracijai kortelės gaunamos 
pašto Įstaigose. Kortelę iš
pildžius, belieka priklijuoti 
pašto ženklą ir pasiųsti Imi
gracijos ir Natūralizacijos 
Įstaigai. To neišpildę gali 
būti baudžiami.

kai kurie vadovybės nariai w 
yra pasimoję žengti vienybę 
skaldančiu keliu.

1977 m. vasario 19 d. 
VLIKo tarybos posėdyje Lie
tuvių Tautinio Sąjūdžio at
stovai Algis Sperauskas ir 
Regina Žymantaitė padarė 
pranešimus dėl Kapsuko kur
sų lankymo Vilniuje, pasisa
kydami prieš jų lankymą ir 
nurodydami motyvus. ELTa 
(VLIKo leidžiamas biulete
nis) jų nespausdino, bet at
spausdino ištisai tų jaunuo
lių pareiškimus, kurie vasa
rio 26-27 d.d. pasisakė už 
Kapsuko universiteto kursų 
lankymą. Nepaslaptis, kad 
šis klausimas užsienio lietu
vių tarpe yra tapęs kontra- 
versiniu. Nepaslaptis, kad 
šiuo klausimu nėra vienin
gos nuomonės ir pačioje 
VLIKo vadovybėje. Kyla 
klausimas, kodėl ELToje rei 
kėjo talpinti tik vienos šalies 
pasisakymą, o netalpinti ir 
kitos,, jeigu net daleisti, kad 
tai iš viso talpintina ELTos 
biuletenyje?

Atrodo, kad VLIKo pra
nešėjui per radio apie savo 
seimą negalėjo būti perdaug 
sunku pasiteirauti LTS vado
vybės, kodėl LTS iš tiesų ne
turėjo savo atstovų tame sei 
me, vieton pranešti savo iš 
piršto išlaužtą pasityčiojimą. 
O jei iš tiesų LTS vadai yra 
įsipainioję į bolševikines pro
vokacijas, kaip tvirtina VLI- 
ko vicepirmininkas, tai kaip 
gali VLIKo vadovybė, žino
dama tai, iš viso leisti ne tik 
LTS vadams, bet ir pačiam 
Lietuvių Tautiniam Sąjū
džiui būti VLIKo nariu? Juk 
partija tegali būti tik tokia, 
kokie yra jos vadai. Tvirtin
ti, kad LTS vadai, o tuo pa
čiu ir Lietuvių Tautinis Są
jūdis yra įsivėlęs į bolševiki
nes provokacijas, gali tik 
žmogus, ar žmonės, kurie 
turi kitų priežasčių arba tiks
lų.

Kyla klausimas, kaip sude
rinti VLIKo vicepirminko 
dr. Broniaus Nemicko pareiš
kimus per radiją, kurie gali 
pasitarnauti tik Lietuvos

okupantui, su VLIKo seimo 
nutarimu: ‘Seimas sveikina 
VLIKo aiškų nusistatymą 
prieš sovietines provokaci
jas ir smerkia visus tuos, 
kurie sąminingai ar nesąmo
ningai (?) pasiduoda joms ir 
tuo pasitarnauja Lietuvos 
okupantui’? Kaip tai sude
rinti ir su kitu VLIKo seimo 
nutarimu: ‘Seimas taria, kad 
VLIKo veikla remiasi visuo
menės pritarimu ir parama. 
Organizacijų tarpusavio geri 
santykiai lengvina ir skatina 
tautos vadavimo pastangas. 
Seimas pageidauja vis geres
nių tarpusavio santykių ir su
derintos veiklos.’

Kad VLIKas jau ne nuo 
šiandien ieško naujų projek
tų savo persitvarkymui, tai 
ne naujiena. Vieni nori vie
nos viską apimančios lietu
vių išeivijoje vadovybės. Ki
ti nori, kad VLIKas būtų su
stiprintas įtraukiant į jį jau
nesnes jėgas, paliekant jo se
nąją struktūrą. Nesigilinant 
į pagrindines VLIKo gali
mas reformas, viena visiems 
turėtų būti aišku, kad 
VLIKo vadovybėje neturėtų 
būti vietos asmenims, kurie 
VLIKą nori naudoti vienos 
kurios nors organizacijos am
bicijoms, ar asmeninėms sąs
kaitoms tenkinti.

JAV oficiali nepripažinimo 
politika nebuvo paliesta Eu
ropos Saugumo Konferenci
jos rezultatais, šis pastovus 
principas yra JAV politika 
ir ji yra remiama JAV Kon
greso.”

Po to, 1977 m. gruodžio 
9 d. JAV delegacijos pirmi
ninkas, ambasadorius Gold- 
bergas, kalbėdamas Belgra
do konferencijoje apie 29 
metų Pasaulinės žmogaus 
Teisių Deklaracijos sukak
tį, priminė J. T. Organizaci
jos Gen. Sekretoriaus Wald- 
heimo ir 32-sios J. T. Orga
nizacijos Pilnaties pirmi
ninko Mojsov žodžius, 
kad —

„Taika, saugumas ir žmo
gaus Teisės yra neišskiria
mi dalykai ir kad visi, kurie 
siekia DETENTE — turi 
pripažinti, jog DETENTE, 
kurios siekiame turi turėti 
žmonišką išraišką, jei no
rime, kad ji būt; efektyvi 
ir patvari.”

Visai nesenai, 1977 m. 
gruodžio 15 d. JAV Prezi
dentas Carteris pareiškė skriaudžia, 
žmogaus Teisių Savaitės 
proga, kad

„Mes sustiprinome mūsų 
užsienio politiką žmogaus 
teisių klausimu ir mes lei
džiame aiškiai žinoti, kad 
JAV yra priespaudos aukų 
pusėje. Mes esame už kan
kinamuosius, už neteisingai 
kalinamus ir su tais, kurie 
buvo nutildyti.”

šiandieninėje mūsų padė
tyje paminėtieji pareiški
mai mus guodžia ir stiprina. 
Tiesa, realybė dabar tokia 
yra, kad pasaulinė politika 
yra atsargi ir galimumai ką 
padaryti, atsiekti yra ribo
ti. Bet, nežiūrint galimumų 
ribotumo, tikėkimės, kad 
žmogaus teisių ir pagrindi
nių laisvių nuolatinis primi
nimas pradės reikštis dides
niu tų teisių ir laisvių pa
gerbimu.

Sutikime Naujuosius Me
tus su viltimi didesnio žmo
gaus teisių ir pagrindinių 
laisvių Įgyvendinimo, kas 
Belgrado konferenc i j o j e

KOVA PRIEŠ 
MELAGYSČIŲ KŪRĖJĄ

Marksas tikėjo Dievą, bet 
Jo nekentė. Jis tikėjo vel
nią ir jį garbino. Velnias —r 
melagių tėvas.

Marksizmas — komuniz
mas gyvena melagystėmis. 
Jis „bendrininkus savo 

laužo duotąjį
žodį. Iš veido jis saldus, bet 
širdis — tik kautis” (Ps. 
54:21).

Rusiškasis komunizmas 
sulaužė (kaip man atrodo) 
37 sutartis, pradedant 1918, 
kada Sovietinė Rusija paža
dėjo Vokietijai suteikti Lie
tuvai nepriklausomybę ir 
panaikinti komunistinę vei
klą Lietuvoje, baigiant Hel
sinkio-sutartimi.

Marksizmas — komuniz
mas yra paneigimas ne tik 
mąstymo, žodžio laisvės, bet 
gyvenimo laisvės. Jis paža
dėjo „rojų”, bet tiesia kelią 
į pragarą.

Linkėjimas Dirvai: ties
ti lietuviams kelia Į laisvę, 
jungti lietuvius po tautiš
kumo sparnais. Tvirtas tau
tiškumas — stiprus noras 
gyventi laisvėje. Lenktina 
kelius ir melstis: — Lais
vės, kuri yra Kūrėjo do
vana, Įdiegta su lietuvišku 
gimimu.

Jonas žvirblis
Grand Rapids, Mi.

Kiti rašo • Tėviškės žiburiai sau
sio 5 d. vedamajame ”Tolvn 
nuo Lietuvos” rašo:

NĖRA ABEJONĖS, kad Lietuva, kaip sveikata (poeto 
A. Mickevičiaus žodžiais tariant), yra visiems išei
viams reikalinga. Tik vieni daugiau, kiti mažiau tą 

reikalingumą jaučia. Okupacinė valdžia, pasitelkusi ap
mokamus statytinius lietuvius,, spekuliuoja išeivijos po
reikiais ir kartais iš jų tyčiojasi. Iš vienos pusės ji vilioja 
išeivius kaip turistus, iš kitos — juos nežmoniškai varžo 
ir išnaudoja. Ji praveria Lietuvos langelį. penkiom die
nom, bet už tai lupa dolerius, panašiai kaip ir už siuntinius, 
ir uždeda varžtus. O jei kas nori didesnių privilegijų, turi 
nusilenkti okupacinei valdžiai, jai pasmilkyti, ją paliaup- 
sinti propagandinėje spaudoje, televizijoje. Jau nevienas 
išeivis tuo keliu nuėjo. Vieni tai padarė iš situacijos ne
supratimo, kiti iš palankumo sovietams (raudonieji), treti 
— atsilygindami už vienokią ar kitokią privilegiją, ket
virti — iš kolaborantinio nusiteikimo. Kokie motyvai be
būtų, .toks smilkymas Maskvai per Vilnių yra negarbin-. 
gas, nes yra nusilenkimas smurtui, tautos pavergėjui ir

L 
s

ž

gas, nes yra nusilenkimas smurtui, tautos pavergėjui ir / 
didžiajai melo niekšybei. Ryšiai su pavergta tauta yra 
girtini, bet laisvo lietuvio tarnavimas kokiu nors būdu
jos pavergėjui yra peiktinas. Kaikurie išeiviai, norėdami 
nenutolti nuo Lietuvos, mielai palaiko ryšius su Maskvos 
statytiniais, manydami, kad tuo būdu stiprina ryšius su 
savo tautos kamienu. Bet tai iliuzija, naudinga tik paver
gėjams. Ji stiprina vergiją, bet su tikrąja Lietuva nesuar
tina. Pastaroji ir toliau lieka izoliuota.

‘LB
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Diplomatijos paraštėje (37) Vaclovas Sidzikauskas JAV IR SOVIETIJA...
Olandijoje ir Londono 

etiketas
Būdamas Londone aš, 

kaip ir mano pirmtakūnas, 
buvome paskirti atstovauti 
Lietuvai ir Olandijoj. Susi
žinojęs su Olandijos užsie
nių reikalų ministerija, jos 
kvietimu nuvykau Į Hagą 
įteikti kredencialus karalie
nei Wilhelminai. Kredencia
lų įteikimo ceremonialas 
Hagoje buvo kuklesnis nei 
Londone. Karalienė mane 
priėmė savo rūmuose, asis
tuojama savo vyro Mecklen- 
burgo hercogo ir užs. reik, 
ministerio Jonkher Bealerts 
van Blockland, mano gero 
pažįstamo iš Ženevos, nes 
po Hymanso jis buvo mūsų 
bylos su Lenkija pranešėjas 
Tautų Sąjungos Taryboje. 
K r e d encialus įteikdamas 
pasakiau kalbą, kurios teks
tą turėjau iš anksto įteikti 
užsienių reikalų ministeri
jai, į kurią karalienė atsakė 
jai ministerijos paruošta 
kalba. Po to karalienė mane 
pristatė savo asistai ir 
trumpai su manim kalbėjo
si, žinoma, bendrybėmis.

Po audiencijos pas kara
lienę, buvau nukreiptas į 
kitą, mažesnę salę, kur ma
ne priėmė jos vyras princas 
konsortas ^Vilhelmas, žino
damas, kad aš ilgus metus 
atstovavau Lietuvai Berly
ne, jis mane užkalbino vo
kiečių kalba, kurią visą au
diencijos laiką ir vartojome. 
Be politinių klausimų jis 
domėjosi mano ordinais, 
ypač žavėjosi D.L.K. Vy
tauto ordinu. Jis man taip 
pat pasakė, kad Vokietijoj 
dažnai dalyvaująs medžiok
lėse Lietuvos pasienyje, Ro
mintą miške. Kartą net bu
vo priartėjęs prie Lietuvos 
sienos, bet išvydęs aukšto 
ūgio -Lietuvos pasienio po
licininkus, skubiai pasišali
nęs. Aš jo paprašiau įspė
ti mane kai jis sekantį kar
tą vyks medžioti į Romintą 
mišką, kad galėčiau jam su

Min. V. Sidzikauskas, Regina Sidzikauskienė, Vincė Januškaitė-Zaunienė ir Lietuvos 
užs. reikalų ministeris dr. D. Zaunius, jam vizituojant Londoną 1932 metais.

daryti sąlygas pereiti Lie
tuvos sieną, jei jis to no
rėtų. Apie savo pasikalbėji
mą su Olandijos princu kon- 
sortu ir jo žavėjimąsi Lietu
vos ordinais, parašiau užsie
nių reikalų ministerijai.

Atlikęs kredencialų įtei
kimą dariau vizitus vyriau
sybės nariams ir diplomati
niam korpusui, Londone ir 
vėliau Hagoje. Mano misiją 
ir, sakyčiau savo rūšies įsi- 
pilietinimą Londone, leng
vino mano veikla Ženevoj ir 
mano ilgametis buvimas pa
siuntiniu Berlyne, Berne, 
Vienoje ir Budapešte. Iš Že
nevos buvau pažįstamas su 
Anglijos užsienių reikalu 
ministeriu Sir John Simon 
ir parlamentiniu viceminis- 
teriu Anthonv Eden, vėles
niu lordu Avon, taip pat su 
Foreign Offiso juriskonsul
tu Sir Cecil Hurst, vėliau 
nuolatiniu Hagos Tribunolo 
teisėju. Londone akredituo
to diplomatinio korpuso na
rių tarpe radau ir kelis savo 
buvusiuš kolegas iš Berlyno 
ir kitų sostinių, taip pat bu
vusių delegatų Tautų Sąjun
gos Pilnaties posėdžiuose 
Ženevoje. Kiti, pav. suminė
siu Prancūzijos ambasado
rių Berlyne, Pierre de Mar- 
gerie, mane šiltai rekomen
davo savo Londono kole
goms. Man padėjo ir Tautų 
Sąjungoj informacijos sky
riuje dirbusi kunigaikštytė 
Gabrielė Radvilaitė, save 
laikiusi lietuvaite. Pas ją 
Ženevoj susipažinau su eile 
žymių Anglijos asmenybių, 
kaip kad Churchill’io žentu 
Duncan Sundys, buvusiu 
Londono ”Times” korespon
dentu Vienoje ir vėliau to 
laikraščio vyriausiu redak- 
toriūnr Wickham Steed, Jo
nu Masaryku ir kt.

Londonas skyrėsi nuo Eu
ropos kontinento sostinių, 
savo etiketu. Sakysime, ten 
buvo laikoma netaktiška, 

jei naujai atvykęs diploma
tas savo iniciatyva ir pasi
rinkimu darys vizitus as
menims, su kuriais norėtų 
bendrauti. Jis turi su jais 
susipažinti, kuriose nors iš
kilmėse ar parengimuose, 
kuo nors jiems užimponuo
ti ar atkreipti į save dėme
sį, paliekant iniciatyvą 
jiems, kad jie paprašytų lei
dimo pirmieji padaryti vizi
tą ar užvežti savo vizitinę 
kortelę, po to pakviestų pie
tums ar popiečio arbatai ar 
kokteiliui. Tik po to gali jį 
pasikviesti, su juo bendrau
ti.

Naujai atvykęs į Londoną 
diplomatas turi sugebėti 
susidaryti- savo ”circle” 
(ratą), kitaip jis paliks 
dirbti savo keturiose sieno
se, laikas nuo laiko lanky
sis tik Foreign Offiso, mano 
atveju šiaurinės Europos 
D e p a r tamente, dalyvaus 
oficialiuose priėmimuose, iš 
laikraščių sukompiliuos mė
nesinius ar dvimėnesinius 
pranešimus užsienių reikalų 
ministerijai.

Reprezentacijos požiūriu 
Londono diplomatinis pos
tas skyrėsi nuo kontinenti
nių sostinių, kuriose man 
teko Lietuvai atstovauti ir 
tuomi, kad kitų valstybių 
ambasadoriai ir įgalioti mi- 
nisteriai Londone laikomi 
akredituotais prie kara
liaus, tad privalo santykiau
ti su jo dvaru, o ne tik su 
vyriausybe, parlamento at
stovais, spauda, prekybi
niais sluoksniais ir visuo
mene.

(Bus daugiau)

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ 
SĄJUNGOS NAUJI 

PAREIGŪNAI
Lietuvių žurnalistų Są

jungos nominacijų-rinkimų 
komisija, kurią sudarė Pra
nas Garšva, Petras Petru-

(Atkelta iš 1 psl.) 
pondentas C. L. Sulcberger, 
š. m. sausio 1 d. baigdamas 
savo 44 metų karjerą tarp 
kitko priminė eilės prezi
dentų patarėjo advokato 
Cliffordo įspėjimą tada dar 
senatoriui John Kennedy, 
kad Amerikos valdžios ma
šinerija yra beviltiškai pa
senusi. Kas buvo pakanka
ma 13 smulkių ūkininkų 
b e n d ruomenių, vadinamų 
valstijomis, daugeliu atve
ju jau netinka super-valsty
bei. Net jei sutikti su Gio- 
vanni Vico, kad valdžia turi 
derintis su valdomųjų pri
gimtim, reikia kartu atsi
minti, jog atskirų individų 
ribotumas (supratimas apie 
užsienio politiką) reikalau
ja autoriteto perdavimo.

Anot Sulcbergerio, ge
riau koordinuotos JAV-bės 
galėtų lengviau derėtis su 
Sovietų Sąjunga, kraštu, 
galingu kariškai, bet silnu 
ūkiškai. Ir kurią nors dieną 
tokios derybos — ne tik ka
rinėje srityje — bus neiš
vengiamos. Rusija vien dėl 
savo geografinės egzisten
cijos galėtų dominuoti visą 
Europą, jei mes atitrauktu- 
mėm iš ten savo kariuome
nę.

Kurią nors dieną reikės 
kalbėtis su Maskva dėl visa- 
ko, išskyrus ideologija. Tik 
toje srityje negalimas joks 
kompromisas. Ideologija ta
čiau pasidarė jau sunkiai 
apibrėžiama, jai neliko jo
kios rolės sutartyse. Bet de
rybos neįmanomos, kol nė
ra stiprios, pilnai koordi
nuotos a d m i n i s tracijos 
Jungtinėse Valstybėse.

Bet grįžkime prie Carte- 
rio... Jei jo sustojimas 
Varšuvoje padarė sunkų 

tis ir Juozas Toliušis, ko
respondentiniu būdu prave
dė sąjungos rinkimus ir 
skelbia, kad yra išrinkti šie 
pareigūnai:

LŽS CENTRO VALDY
BĄ pagal balsų eilę sudaro 
J. Gliaudą, dr. G. Valan
čius, prof. J. Kuprionis, St. 
Pautienienė ir J. Kaributas, 
kandidatai — K. Karuža, 
dr. P. Pamataitis ir VI. Ši- 
moliūnas.

Kontrolės Komisiją suda
ro R. K. Vidžiūnienė, I. Me
džiukas ir J. Kojelis, kandi
datas — J. Kut.ra.

Garbės Teismą sudaro J. 
Vaičeliūnas, J. Dagys, J. 
Karka, kandidatai — A. 
Gurevičius ir J. Varanavi
čius. f

Daužvardžio Fondo val
dybą sudaro prof. dr. J. Pu- 
zinas, kun. A. Saulaitis, E. 
Sakadolskienė, D. Vakarė ir 
A. Juodvalkis, kandidatai 
— P. Indreika ir A. Pužaus
kas.

Balsavo 162 sąjungos na
riai, trys laiškai grįžo ne
suradę adresatų. Pareigų 
perėmimą nauji pareigūnai 
susitaria su buvusia Centro 
Valdyba.

įspūdį, tolimesni vizitai 
Irane, Indijoje, Saudi Ara
bijoje ir Egipte turėjo šio
kio tokio triumfo atspindį. 
Tiesą sakant, Egipte jam 
nebūtų reikėjo sustoti, jei 
nebūtų neatsargiai viešai 
pritaręs Izraelio min. pirm. 
Begino taikos planui, kuriuo 
Palestinos arabams žadama 
autonomija, bet ne visiško 
apsisprendimo teisė. Tuo 
tarpu Egipto prezidentas 
Sadat, ir visi arabai, norėtų 
visų pirma palestiniečių ap
sisprendimo teisės deklara
vimo, bet sutiktų kiek pa
laukti su jos įgyvendinimu, 
kas palieka vietos kompro
misui.

Paliekant tą temą atei
čiai, dabar reiktų pastebė
ti, kad visos tos valstybės 
ieško JAV draugiškumo. 
Stiprios JAV joms reikalin
gos ūkiškai ir ypač kariš
kai, kad atremtų galimą so
vietų įsigalėjimą tame ra
jone. Juk dar neseniai at
rodė, kad visa Afrika slen
ka į jų glėbį, o jų santykiai 
su Indija buvo pavydėtini. 
Dabar tačiau, nepaisant 
JAV paskutiniųjų metų 
nuosmukio, Der Spiegei So- 
vietijos pereitų metų ba
lansą suvedė po antrašte: 
”Moskau — von allen im 
Stich gelassen”.

Iš jos grandiozinių planų 
nieko neišėjo. Tiesa, nuo 
jos paramos dar priklauso 
Angolos ir Etijopijos reži
mai, bet pirmosios pusę te
ritorijos valdo juodieji par
tizanai, kuriuos slaptai re
mia Pietų Afrika, o Etijo- 
piją sovietai iškeitė į ma
žesnę, bet daugiau strategi
niai svarbią Somaliją.

Net Stalinas, tam tikrais 
laikotarpiais susitardamas 
su Hitlerio Vokietija, Japo
nija, Anglija, Amerika ir 
tautine Kinija pasirodė 
daug lankstesnis už dabar
tinius Kremliaus valdovus. 
Iš tikro dabartiniam Mask
vos režimui nesunku būtų 
buvę susitarti su Japonija, 
atiduodant jai dvi mažas 
Pietų Kurilų salas, ar Vo
kietija už ūkines nuolaidas, 
duodant daugiau teisių Va
karų Berlynui. Vietoje to 
sovietų propaganda skelbia, 
kad Vokietijoje grįžta na
cizmas ir militarizmas. So
vietų politikos nesėkmę pa
rodus ir faktas, kad Belgra
do konferencijoje ji atsi
dūrusi kaltinamųjų suole. .. 
Vienu žodžiu, Dievas kiau
lei ragų dar nedavė.GROWINGCOMPANY NEEDS 

GENERAL 
MACHINISTS 

LATHE & MILL 
OPERATORS

Mušt be able to sėt up v;ork from 
blue prints & close tolerance. Mini
mum 2 years experience. Escellent 

frinąe benefits.DELTA BRANDS 
2204 Century Center Blvd. 

Irving-, Texas 75060 
214-438-7150

(48-1)
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KŪRYBA IR MOKSLAS i
Vytauto Alanto kaimas 
LIEPKALNIO SODYBOJE’r

Vytautas. Alantas, rašy
tojas beletristas ir žurnalis- 
tas-redaktorius yra vienas 
iš tų labai retų garbingų 
sukaktuvininkų, kuris, dar 
geros sveikatos ir aukščiau
sio kūrybingumo bei dar
bingumo, pasiekęs gražų 
amžių ir kuris gali didžiuo
tis, jau beveik pusšimtį me
tų vaisingai besidarbuojąs 
mūsų raštijos ir kultūros 
laukuose. Nors autorius vie
šai pasisakė, kad "Liepkal- 
nio sodyba” — jo paskutinis 
romanas, bet, kas jį asme
niškai pažįstame, tuo neti
kini ir laukiam, jei ne roma
nų, tai naujų scenos veika
lų ar kitokių įdomių jo ra- 
šytojiškų užmojų. Laukia
me ir tikimės, kad jo, darbš
taus ir kūrybingo pensinin
ko, dienos dar atneš gražių 
kultūrinių vaisių.

Rašytojas V. Alantas sa
vo gausius raštus pradėjo bei savo vaikus mokslinti 
novelėmis. Pirmasis novelių 
rinkinys atspausdintas 1930 
m. — ”Artisto širdis”. Po 
to, jo kūrybiška plunksna 
išsiliejo scenos veikalais, 
kurių pats pirmasis — "Už
tvanka” (1932 m.). V. Alan
tas metų metais juokino, 
arba liūdino ir guodė — 
pjesėmis bei dramomis — 
tūkstančius savo tautos 
brolių, kitaip sakant, drum
stė, gaivino, neleido užmig
ti lietuviškai sąmonei.

Turėjau laimės rašytoją 
Alantą iš arčiau (Detroite) 
pažinti ir laikyti bičiuliu, ir 
žinau, kaip jis nepaprastai 
kruopščiai išstudijuodavo 
medžiagą, kuri pripildys jo 
sekantį veikalą, kaip sąži
ningai planuodavo, kaupda
vosi į šį atsakingą darbą, 
kaip visomis galiomis valė 
ir dailino savo raštų kalbą 
(autorius — garsaus kalbi
ninko K. Būgos mokinys). 
Tai atsispindi jo raštuose, 
tai ypač matyti ir jo pasta
rajame veikale "Liepkalnio 
sodyba”.

Šis Alanto romanas buvo 
"užprašytas” Lietuvos ag
ronomų sąjungos išeivijoje. 
Bet, įsivaizduoju, užprašy- 
mo ar užsakymo momentas 
nė kiek netrukdė spontaniš
kai autoriaus kūrybai, jis 
įžangoje pats pasisako, kad 
visada svajojęs tokį roma
ną iš Lietuvos ūkininkų gy
venimo parašyti. Tik, žino
ma, užsakymas lyg dar la
biau autorių įpareigojo, ir 
jis itin kruopščiai šiam 
darbui pasiruošė. Užtat dėl 
tikrovinio vaizdo "Liepkal
nio sodybai” nieko negali 
prikišti. Kultūriško ir ag- 
rariško lygio nepriklauso
moje Lietuvoje kilimas šia
me romane ryškiai parody
tas ; šios srities spaudos 
("Ūkininko patarėjo”), že-

ALĖ RŪTA

Rašytojas Vytautas Alantas 
mės ūkio ministerijos pa
stangų ir Jaunųjų ūkininkų 
ratelių tinklo plitimas, ūki
ninkų entuziazmas šviesėti, 
kultūrėti ir ūkiškai turtėti 

aiškiai matyti "Liepkalnio 
sodybos” pagrindinių veikė
jų Juozo ir Rožės ir vėliau
— Kosto ir Agnės Norgailų 
gyvenimuose. Norgailos — 
tipingi pasiturintys Aukš
taitijos ūkininkai. Tėvai — 
iš pradžių konservatyviai 
nusiteikę, nelabai pasitiki 
agronomų siūlomomis1 nau
jovėmis (nors Rožės dėdė ir 
kunigas — profesorius), bet 
jų vaikai — sparčiai rieda 
n e p r įklausomos Lietuvos 
kūrybiškais keliais, net ir 
ūkininkavimo srity. Kostas 
Norgaila, iš pradžių pritin
gėjęs ar visiškai nenorėjęs 
mokytis, pastūmėtas į že
mės ūkio mokyklą (agrono
mo Rožėno), grįžęs prie 
ūkio, įsikabina į žemę visa 
gaivalinga žemdirbio siela. 
Sėkmingai parodytas Kosto 
dvasinis lūžis: pradžioj jis 
užsispyrusio entuziasto ro
lėj, kuris žemę nori prievar
tauti, priverst auginti ir ati
duot jam vaisius, o vėliau, 
po kelių skaudžių patirčių,
— jo sielai lyg ir atbundant 
ir suprantant, kad žemę rei
kia mylėti, kad jai reikia 
duoti — trąšų, maisto ir 
ypatingai — savo prakaito, 
kad ir ji tau duotų, ūkinin
kas žemės negalėjo priverst 
ir nevertė, bet ją gaivališ
kai mylėjo, ją savo darbu 
glamonėdamas, su ja per 
gamtos nelaimes kentėda
mas, tik tada žemė jam, lyg 
mylimoji, atsidavė, tik tada 
apdovanojo vaisiais. Tai 
kaip tik charakteringa ir 
Lietuvos ūkininkui, ūkinin
kai daugumoje triūsė ir 
prakaitavo ne tik dėl pelno, 
ne dėl materijos, kaip da
bar suprantama vakarų 
kraštuose, ūkininkui Lietu
voje, nepriklausomoje vals
tybėje, buvo tai esminė bui
tis ir būtis, tai jo gyvenimo 

stilius, tarytum paties Die
vo duotas ir nurodytas, ku
ris, kraštui ir ūkiškai ky
lant, iš esmės daug nepaki
to. Tėvai žemę perdavė vai
kams, išgražintą, apsodintą 
sodybą, užmerkdami amži
nai akis, palaimindami per
davė savo palikonims, liep
dami mylėti ir dar gražinti, 
kad sekančioms kartoms 
būtų ta žemelė dar dosnes
nė, ir tie nameliai — dar 
meilesni... Su šia ūkinin
ko filosofija buvo palaiko
ma ir moralė, ir skatinamas 
ūkio kilimas, o su pavienių 
ūkių kilimu — kilo ir Lie
tuvos gerbūvis.

Visa tai atsispindi Vytau
to Alanto "Liepkalnio sody
boje”.

šioms lietuvio ūkininko 
egzistencinėms nuotaikoms 
išreikšti romane yra dvi, 
mano manymų, gražiausios 
vietos: Kosto pokalbis su 
simboliniu "akiniuotu slie
ku” ir — romano pabaigoj 
— kylanti totalinė audra, 
kuri autoriaus irgi simboliš
kai sutirštinta, kur šeimos 
tėvas taria žmonai: "Bėk 
su vaikais vidun, aš uždary
siu langynes, nes audra ga
li ilgai užtrukti”, šiose vie
tose keliais autoriaus psi
chologiniais brūkšniais la
bai daug pasakyta apie ūki
ninką apskritai ir ypatingai 
apie lietuvį ūkininką, įvai
riopų audrų akivaizdoje. 
Vien dėl šių kelių puslapių 
romanas vertas išskirtinio 
dėmesio (ir diskusijų).

"Liepkalnio sodybos” 
vaizduojamoje aplinkoje ir 
visame romano siužete 
įjungiama ir dvaras, ir nau- 
jaukurių ilgai skurstančios 
sodybos, ir šlėktelių įsibro
vę ūkeliai, tartum šašai, ir 
kaimo menininkų — diev- 
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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 sutikimg rengia
ALT S-gos Los Angeles skyriaus Valdyba.

dirbių charakteriai ir iš kai
mo kilusių inteligentų dra
mos. Ir laiko atžvilgiu — 
gana plati skalė, per senelį 
Motiejų ir prisimintiną tra
gišką jo mylimosios Katriu
tės likimą užgriebti bau
džiavos laikai ir jų siaubas, 
o per Kosto ir Agnės, prasi- 
mokslinusių žemdirbių ir 
ūkininkų gyvenimo laips
nišką kilimą parodyta, kur 
galėjo nužygiuoti žemės 
kraštas — Lietuva, — jei 
dangaus nebūtų aptemdžiu- 
sios kruvinai raudonos aud
ros.

Romane vaizduojamoji 
aplinka ir žmonės pristato
mi natūralistiniu, tikrovi
niu žvilgiu, bet yra nemažai 
ir sugestyvių momentų, 
apie kuriuos būtų galima 
daug kalbėti, padiskutuoti 
ir pasiginčyti.

Dėl vaizduojamų romane 
charakterių išbaigtumo ga
lėtų būti ilga šnekta. Prie 
šios savo temos tik trumpai 
suabejosiu Agnės charakte
rio lygumu ir Antosės — 
šios aistringos žemės duk
ros — dramos baigme. Kaip 
Norgailų motina Rožė — 
kieto charakterio, aštraus 
tamsių akių žvilgio, užsi
spyrusio būdo, taip ir jos 
marti, iš Žemaitijos atkilu
si (žemės ūkio mokykloje 
Kosto susipažinta ir pamil
ta) Agnė — kietasprandė, 
gilios savigarbos, Įvairių 
naujovių pradininkė ir kie
ta jų įgyvendintoja. Savo 
vyrui Kostui Agnė ne tik 
visur padeda, bet daugumo
je net jį patraukia, pastū
mėja. Romane žymus mat
riarchalinis elementas ir tai 
— tikroviška. Bet Agnės 
nusileidimas, kur ji pasiju
to lyg ir žeminama, nes ati
tekėjo be pasogos ir kraičio, 
abejotinas. Nors ji savotiš
kai, ūkininkei neįprastai, tą 
pasogą, lyg ir kokią skolą 
vyro ūkiui parūpino (kas 
įrodo jos išdidumą ir cha
rakterio tvirtumą), bet pa

radoksaliai — ji tartum nu
sileido, nusižemino. Roma
ne lyg ir būtų tikę, kad Ag
nė nenusileistų, kad iš es
mės moderniose (kaip jų), 
iš meilės vedybose pasogų 
nei kraičių nereikalinga, 
kad ji, buvusi neturtinga 
našlaitė, trumpu laiku pa
kankamai įrodė savo darbš
tumą ir sugebėjimus, ir kad 
tai — jos pačios vertė, kaip 
asmens ir buvo jos geras 
indėlis į Norgailų gražų 
ūkio gyvenimą.

Antosė, kuri pradžioje 
pasirodė išskirtinai ugnin
ga, žadanti audrą, į romano 
pabaigą buvo lyg ir užmirš
ta, lyg išblėso, ir jokių dra
mų iš jos pusės nebeįvyko. 
Šios merginos charakterį 
romane stebint, nenoromis 
išsprūsta liaudies posakis: 
"Iš didelio debesio — maža 
lietaus”.

Šiame virš keturių šimtų 
puslapių veikale norint ga
lima būtų prižvejoti tam 
tikrų kalbinių klaidelių. Il
gosios ar trumposios i — 
norėtųsi tikėt, kad tai ko
rektūros klaidos: "supintas 
iš šykšnelių (259 p.) ; turė
tų būt — šikšnelių ; "plačia- 
brilę skrybėlę” (381 p.) ; 
turi būt — plačiabrylę; 
"mykčiojo” (mikčiojo), ryk- 
telėjo — riktelėjo ir t.t. Au
torius labai mėgsta mažy
binius žodžius, — lyg ir per 
daug jų: istorijėlė, dalykė
liai, bufetėlio, sofelė, lankė 
kurselius, pobūvėliai ir t.t.

žinoma, tai tėra smulk
menos. Draugo spaustuvės 
darbas atliktas gražiai. 
Knyga kietais viršeliais, A. 
Verbicko iliustracijos — šio 
pobūdžio knygai — tinka
mos, be pretenzijų, anot 
dažnai vartojamo išsireiški
mo, — dalykiškos .. .

"Liepkalnio sodyba” — 
patraukli knyga apie Lietu
vos ūkininką, kuria, esu tik
ra, nenusivylė "užprašyto- 
jai” agronomai, nenusivils 
ir skaitytojas . . .
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DIDŽIOJI ILIUZIJA
Prof. dr. Vlado Juodeikos veikalo apie 
marksizmo teoriją išleidimo proga

Tik laisvės sąlygose įma
nomas bešališkas Markso 
teorijos nagrinėjimas ir nuo 
dabar lietuviai turi monu
mentalų veikalą apie mark
sizmą. Tai Vlado Juodeikos 
studijos "Didžioji Iliuzija" 
pirmasis tomas. 720 pusla
pių knygą pavyzdingai at
spaude Lietuvių Enciklope
dijos leidykla. Veikalas 
iliustruotas, kietais virše
liais. Autorius išleido knygą 
savo lėšomis, su išankstinės 
prenumeratos talka, talki
nant specialiam komitetui 
(ižd. A. Pažiūrienė — 1284 
Live Oak Dr., Anaheim, Ca. 
92805).

"Didžioji Iliuzija" dėka 
puikaus pasakojimo nuo 
pirmojo puslapio patraukia 
skaitytojo dėmesį. Galingas 
yra demosteniškas dėstymo 
menas. Puikus veikalo pla
nas ir proporcijos. Tai šal- 
takraujo mokslininko, skep
tiko ir taiklaus disputanto 
strategija. Galima tarti be 
rezervų — tai pasaulinio 
kalibro darbas. Parinkęs tai 
studijai lietuvių kalbos rė
mus, autorius pasielgė dau- 
kantiškai ir valančiškai. 
Anie mūsų milžinai savo 
veikalams rinko, tada dar 
taip neištobulintą, lietuvių 
kalbą. Pasaulinėmis kalbo
mis gausioje literatūroje V. 
Juodeikos veikalas būtų 
vienas geriausių, todėl kyla, 
tuo tarpu dar nedrąsus pa
geidavimas perteikti "Di
džiąją Iliuzija", kuria nors 
pasauline kalba.

Analitiko galia mūsų au
torius demaskuoja geopoli
tinę Markso teoriją ir mato
me kietus ekonomisto prie
kaištus Marksui — filosofui 
ir utopistui. Istorija nunei
gė marksizmo pranašavi
mus ir istorinio patyrimo 
faktai atsidūrė V. Juodei
kos dispozicijoje.

Istorinio empirizmo me
todu autorius demaskuoja 
Markso aprioriškumą, me- 
sianistines spėk uliacijas, 
p r o p a gandinius iššūkius. 
Pranašystes ir mesianizmas 
sudaro marksizmo stuburą 
ir tuolink Juodeika nukrei
pia seavo kategoriškas, lo
gika ir istoriniu patyrimu 
paremtas, neretai sarkazmu 
nusmailintas pastabas.

Sovietinės buities aplin
koj marksizmui gintis nuo 
priekaištų lengva. Ten 
marksizmą gina politinis 
diktatas. Tai "įtikinimo" 
metodas nieko bendro netu
ri su mokslu. Ten tėra tik 
valdančiųjų "aprobatur stu
dijos”. O, štai, laisvėje, 
vieną geriausiųjų knygų 
apie marksizmą parašė ne 
marksistas-valdininkas, bet 
lietuvis mokslininkas, Vla
das Juodeika, įrodęs polite- 
konominės Markso teorijos 
nerealumą ir makabrišką 
utopizmą.

JURGIS GLIAUDĄ

Objektyvu tiesos ieškoji
mą Juodeiką siekė santū
riai, absoliučiai ne emocin
gai, kietai logiškai. Kont
rastuoja, pav. rusų moksli
ninko Vvšeslavcevo defini
cija: 'Marksizmas yra ink
vizicinė dogma, persekio
janti ’heretikus’ ugnimi ir 
kardu." Juodeikos veikale 
kiekvieną istorine, politinę 
ar ekonomine tiesą atsta
tantis; pareiškimas tartas 
šaltai, kritiškai, atremtas Į 
fakto bazę.

V. Juodeika mėgsta su
vesti Marksą ir jo teorijos 
šalininkus į disputą su eko
nomistais klasikais. Tai sa
votiškas Markso žinių pa
tikrinimas. Ir tas cross-ex- 
amination pastato į mesia
nizmą įtikėjusį Marksą ne- 
jaukion pagrindinių ekono
minių dogmų neįsisavinu
siojo padėtim Juodeika ak
centuoja, kad pagal savo 
mokslinį treningą Marksas 
yra filosofas, pagal savo 
temperamentą Marksas ver
žiasi tapti pranašu. Tai su
kelia Juodeikai sarkazmo 
šypsnį, ir Markso "tiesas" 
Juodeika eliminuoja iš mok
slo kaip gryną propagandi
nį elementą. Jis įrodo, kad 
marksizmo tariamo neklai
dingumo aureolė blanki, kad 
marksizmo su žmogišku vei
du iš viso nesą,

V. Juodeika žinoviškai ir 
raiškiai tapybiškai pavaiz
duoja marksistinės kabalis
tikos "slaptybes”: dialekti
nį materializmą, marksisti
nę ekonomiką ir politiką, 
moralės sampratą marksiz
mo interpretacijoje, religi
jos degradaciją, vertybių 
hierarchijos suvulgarinimą. 
Tai akistata su marksizmu 
jautrioje, intelektualinėje 
plotmėje. Marksizmas žalo
ja iliuzorinį trikampį, kurio 
katėtus sudaro filisofija, 
ekonomika ir istorija. 
Marksizmas esąs šių ele
mentų hibridas. Tai yra 
marksizmo Achilio kulnas, 
už kurio mūsų autorius nu
tvėrė tebesiautėjantį mark
sistinį milžiną.

Kiekvienas šios studijos 
skyrius su plačiais mostais, 
su gausios literatūros išna
šomis, su raiškia, kategoriš-

ka kalba, su d'une clarte 
latine (su lotynišku aišku
mu) reljefu vis yra nauja 
skaitytojo ekskursija į ben
dros temos autonomiškas 
sritis.

Marksistinė politekonomi- 
nė teorija yra tam tikrame 
savo dogmų erozijos stovy
je (prisiminkime tik pelno 
teorijos deformacija). "Vis
kas teka, viskas kinta bū
ties sąlygotume", sakė grai
kų-joniečių išminčius He
raklitas. Vladas Juodeika 
ima tų dogmų visumą ir jo 
analizės išdavoje ekonomi
nėje marksizmo teorijoje 
pradeda žiojoti plyšiai ir 
properšos. Fantastiškas ap
riorinių nusakymų miražas, 
kurį taip entuziastingai ta- 
Karolis Marksas, pradeda 
blukti ir netekti savo propa
gandinių spalvų. Mūsų mok
slininko analizės išdava yra 
beapeliacinis sprendimas: 
Markso teorija pavadinta 
"didžiąja iliuzija”, o visas 
marksizmo pastatas nukel
tas į Utopijos šalį.

Lietuvių kalba literatūra 
apie marksizmą plati Vil
niaus leidyklų laidose. Tai 
veikalai su režiminės glori- 
fikacįjos pamušalu. Tai vei
kalai pilte pripilti egzaltaci- 
nij panegirikų politinei bei 
ekonominei Markso teori
joms. Todėl Vlado Juodei
kos veikalas yra epochinės 
antidotum (priešnuodžių) 
reikšmės. Nėra abejonių, 
kad "Didžioji Iliuzija" tik 
jai težinomais keliais, per
žengs geležinės uždangos 
kliūtis, bus ten įkalinta 
slaptos, antimarksistinės li
teratūros seifuose ir bus 
plačiai kotiruojama pogrin
dyje. Nerealiam, "polėkiš- 
kam" Markso utopizmui 
Juodeika parengė realius 
stabdžius. Marksizmas lai
kosi savo suponuota ateiti
mi, o ateitis ateina kita, ne 
marksistų išpranaš autos 
formos, šitą ginklą Juodei
ka logiškai ir galingai nau
doja savo veikale. Liesda
mas Markso teorijos išta
kus, mūsų autorius sustoja 
ties Hėgelio, Feuerbacho ir 
Markso trikampiu, akcen
tuodamas to trikampio pro 
ir contra sąlygotumą. Pro 
tą momentą neretai be dė
mesio praeina Markso bio
grafai, teorijos formaciją 
prirašydami Hegeliui.

Šis, pirmasis "Didžiosios 
Iliuzijos" tomas skirtas 
marksizmo teorijai. Sekan
čiame tome autorius susi

tiks su marksizmo teorijos 
taikymu buityje, su vadina
muoju "marksizmu-leniniz- 
mu”, su tos utopijos taiky
mu buv. Rusijos imperijai, 
sovietiniėms satelitams ir 
militariniąi. okupuotam Pa
baltijui.

Pirmojo tomo išpirkimas 
yra lemtinga sąlyga antra
jam tomui išleisti. Autorius 
staiga mirė, vos suskubęs 
pamatyti "Didžiosios Iliuzi
jos" pirmojo tomo išleidi
mą. Toks tragiškas auto
riaus santykis su savo vei
kalu, kurį jis rašė keletą 
metų! Tačiau antrojo tomo 
rankraštis, spaudai pareng
tas, liko našlės, Gražinos 
Juodeikienės, žinioje. Ji 
energingai tęsia velionies 
planą — antras tomas jau 
įžengė į spaustuvę.

IMMEDIATE OPENING
FOUNDRY 

MAINTENANCE MECHANIC
Steady employment 

No lay offs 
6 paid holidays 
Paid vacations

Paid Hospitalization
Paid life insurance 

Earn up to $5.63 per hour. 
APPLY IN PERSON

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

TRINITY VALLEY 
IRON AND STEEL CO.

An Equal Opportunity Employer 
(1-13)

FOUNDRY FOREMAN
New and progressive foundry prodiic- 
ing grey iron is 'iooking for a fore
man with experience in Hunter Mold- 
ing, Shell Molding and Finishing. 
Foundry is located along the shores 
of Lake Michigan with 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 
requirements to: 

Bridgman Casting Center 
Attn: Ted Hitt/PersonneI 

Director
9550 MATHIEW ST. 

BRIDGMAN, MICHIGAN 49106 
0-3)

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

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

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

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
7 3/ą % — 6 metą su $1,000, minimum. 
7*/2% — 4 metų su $1,000, minimum.
6 % % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6'/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 F.S.L.I.C

alnt 
tliony

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

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

Juokas Gribauskas, vedėjas

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Apie rezoliucijas, kultūra ir 
stebuklus Vliko seime

Jau seniai, atrodytų, pra
šosi reikalas pasistatyti ir 
atsakyti esminius klausi
mus dėl mūsų politinės vei-, 
klos išeivijoje krypties ir 
pagrindų. Berods1 visi sutin
kame, kad Lietuva laisvę 
atgauti galės tik tam tik
roms politinėms sąlygoms 
susidarius. Todėl, akivaizdo
je to, ką matome tarptauti
nėje arenoje, mums būtina 
pasvarstyti visą eilę svar
bių klausimų.

Ar mūsų dabartinė veik
la yra pagrindinai nukreip
ta j Lietuvos atstatymui 
palankių sąlygų sudarymą, 
ar labiau i Sovietinės oku
pacijos "nepripažinimo" už
tęsimą, j ”lietuvybės išlai
kymą” išeivijoje, Į mūsų 
veiksnių ”gerų santykių” su 
Vakarų vadovais užtikrini
mą?

Ar tikslu prisitaikyti ir 
tuomi palaikyti valdančiuo
sius, kurie skelbia ir vykdo 
"tiltų statybą” bei "deten- 
tę”, vietoje parėmus tuos 
opozicijoje, kurie bando 
”detentę” sustabdyti, ir 
tuomi pačiu užsitikrinus pa
ramą iš pastarųjų?

Ar (pagaliau, ir gerokai 
suvėlavę) įsijungdami į 
JAV politinę veiklą skaito- 
mės su vis labiau, (gi ypač 
po pastarųjų prezidentinių 
rinkimų), išryškėjusiu fak
tu, jog, kaip tvirtino trečio
sios. partijos prezidentiniai 
kandidatai George Wallace, 
John Schmitz ir Tom An- 
derson, tarp dviejų didžių
jų JAV politinių partijų — 
Respublikonų ir Demokratų
— nebeliko ”nei daimo (10 
centų) skirtumo”?

Kuriuo pagrindu mes ga
lime tikėtis teisingumo ir 
laisvės Lietuvai iš "libera
linio establišmento”, kuris 
Jaltoje išdavė Lietuvą ir to
liau išduoda vieną po kitos' 
tautas komunizmui, ap
ginkluoja ir maitina Lie
tuvos okupantą, nuginkluo
ja Ameriką ir jos sąjungi
ninkus, mus pačius apiplė
šia materialiai per infliaci
ją ir aukštus mokesčius 
(tuomi pakasant ir mūsų 
tautinės gyvybės pamatus), 
sužaloja mūsų jaunąją kar
tą pagoniškose ir vandališ
kose beraščių peryklose ir 
net prieš aiškiai pareikštą 
tautos valią bando atiduoti 
pačios Amerikos teritoriją
— Panamos kanalą tarptau
tinio komunizmo kontrolėn ?

1974 metu Pavergtųjų 
Tautu Savaitės ir preziden
to Nixon kelionės Į Maskvą 
proga konservatyvus ko- 
lumnistas (JAV armijos at
sargos generolas)) Thomas 
A. Lane Wanderer savait- 
raštvie atspausdino straips
nį "Antroji Jalta išduoda 
pavergtąsias tautas”. Ten 
jis, tarp daugelio kitų mū
sų veiklos pačią esmę lie
čiančių minčių, štai ką pa
sakė:

VILIUS BRAŽĖNAS

”Kai įsižiūrime į etninių 
amerikiečių istoriją, mums 
neišvengiamai krenta akys- 
na jų politinio efektingumo 
stoka... Jie nėra paveik
ius, kadangi jie pavergti po
litinių partijų ...”

”Kaip gali ši tauta, ku
rioje tiek daug žmonių kilę 
iš Europos tautų . .. meilin
tis prispaudėjams ir ne
kreipti dėmesio į prispaus
tųjų šauksmus?..”

Išminėjęs eilę etninių 
grupių, gen. Lane klausia: 
”Ar gal jų vadai yra tiek 
žiopli (witless), kad gali 
būti apgauti tariamu taikos 
siekimu, po kuriuo paslėp
tas išdavimas ? ..”

Pagaliau jis pasako mū
suose dar niekeno net už
ginčyti nebandytą tiesą, ku
ri privalėtų būti mūsų visos 
politinės veiklos išeivijoje 
pagrindu ir kelrodžiu:.

"Pavergtųjų tautų vie
nintelė viltis yra Jungtinių 
Valstijų užsienio politikos 
krypties pakeitime.”

Mūsų spaudoje jau ilgo
kai bandoma išgauti veiks
nių vadovų pasisakymą vie
nokį ar kitokį reagavimą, 
šiuo klausimu. Iškilusis ra
šytojas ir mąstytojas Jur
gis Gliaudą yra Drauge pri
minęs Thomas Lane straip
snio mus taip opiai liečian
čias mintis, gi mūsų tupčio- 
jijno_prieš "valdžią” abejo/? 
finos vertės pasėkos nekar
tą buvo nurodytos to pat 
dienraščio vedamuosiuose. 
Įdomu, kad, be jokio ryšio 
su gen. Lane straipsniu, jau 
prieš keletą metų, tada Tau
tinės Sąjungos pirmininkė 
Emilija čekienė Dirvoje ne
dviprasmiškai teigė, jog 
Lietuvos bylos reikalai tol 
nepagerėsią, kol nepasikeis 
JAV užsienio politika. Prieš 
fris metus, ir vėl prieš me
tus, Laisvoje Lietuvoje 
veiksnių vadovai net veda
muoju buvo raginami pasi
sakyti dėl Thomas Lane 
kaltinimo mesto "etnikų” 
vadovybėms. Tačiau ligi šio
lei nė vienas mūsų veiks
nys tuo klausimu neprasi
tarė.

Pagaliau 1977 metų gruo
džio 3-4 d. Floridoje įvyku
siame VLIK seime lyg ir 
gautas netiesioginis atsaky
mas atmetant štai kokią 
seimui pasiūlytą rezoliuci
ją:

"Komunistinei diktatūrai 
Sovietų Sąjungoje ir tuomi 
pačiu Sovietinei okupacijai 
Lietuvoje išsilaikyti padeda 
Vakarų vyriausybių Sovie
tams teikiama finansinė, 
jtechnologinė ir politinė pa
rama. Todėl laisvųjų kraš
tų piliečiai lietuviai skati
nami naudoti savo gyvena
mų kraštų žinių tarnybą ir 
politinį procesą tos paramos 
sustabdymui įtaigoti.”

DIRVA

Ši, rodos paprasta ir kon
kretų būdą Lietuvos laisvei 
siekti nurodanti, rezoliuci
ja sukėlė ką tai panašaus į 
paniką kai kurių seimo de
legatų tarpe, ir reikalingos 
balsų daugumos negavus, 
buvo atmesta. Cinikai galė
tų pasakyti, kad VLIKo sei
mas tuomi pasisakė už pa
galbos tiekimą Lietuvos 
okupantui. To, žinoma, ne
buvo. Tikrumoje už to įvy
kio slypi jau minėtas esmi
nių mūsų veiklos klausimų 
neišsiaiškinimas viešumoje 
ir, gal svarbiausia, baimė 
užrūstinti "ponus”.

Atrodytų, kad realios po
litinės padėties akivaizdoje 
mūsų veiksnių vadovybių 
pareiga būtų įrodyti visuo
menei, kuomi jos pateisina 
dabartinės mūsų politinės 
veiklos krypties tęsimą ir 
toliau. Jei negalėtų tai pa
teisinti, tektų tą kryptį pa
keisti. Tačiau iš pastarojo 
VLIK seimo pagrindinės te
mos, pranešimų bei rezoliu
cijų susidaro įspūdis, kad 
bent jau čia negalima tikė
tis pasikeitimo griežtesnės 
laikysenos linkme. Kviestie
ji kalbėtojai porino apie 
praeiti ir ateitį, na dar ir 
anie dabartį Lietuvoje, ta
čiau veik visiškai nieko apie 1 

Imūsų pačių tautos laisvini
mo pastangų šiandien, čia, 
sustiprinimą. Išgirdome pa
skaitininkų ir pranešėjų už-* 
tikrinimus, kad Sovietija 
pati subyrės, tačiau mums, 
išeivijai, nurodytas uždavi
nys ne Sovietijos subyrėji
mą užtikrinti ar paskubin
ti, bet tik ”ateities valsty
bingumą” svarstyti, išsiva
davusiai (be mūsų pastan
gų) tautai santvarkos pla
nus paruošti. Net būsimos 
Lietuvos pilietybės ir bau
džiamuosius įstatymus mes, 
čia, meldžiamieji, surašysi
me ! . .. Rodos pakankamai 
tais klausimais buvo D. P. 
stovyklose posėdžiauta ir 
rašalo išlieta?

Tai dar ne viskas. Politi
nę veiklą skirtą okupanto 
rėmimui sustabdyti, atme
tęs seimas padarė pirmąjį 
žingsnį VLIKą paversti is 
politinės į kultūrinę organi- j 
zacija. Priimta rezoliucija j 
Tfr. 4 mums skelbia, kad 
". .. Intelektualinis kūrybi- 
nįsjnašasj lietuvių kultūrą 
yra būtinas tautinei išeivi
jos dvasiai kelti ir stipriau 
paremti tautą nelaisvėje". 
Tam reikalaujama "pajėgių 
intelektualų” VLIK veiklon 
įtraukimo. Skaitytojams tu
rėtų būti įdomus faktas, 
kad šios rezoliucijos įkvė
pėjas ir redaktorius (tikiuo
si neišduodu valstybinių pa- 
slačių ? . .) buvo Bronys 
Raila. Taip, tas pats, Raila, 
kuris taip dažnai ir tiekų 
įvairių būdų yra puldinėję* 
VLIKą ir įmantriai šąipęsis 
iš mūsų politinės veiklos, 
siūlydamas tik kultūrine

veiklą ir aštriai gnaibyda- 
has suvažiavimų rezoliucijų 

rašymus. Pamačius jį "sė
dintį dešinėje . . . VLTKo 
pirmininko, nesinorėjo tikė
ti savo akimis. Paklaustas 
jis pats viešai patvirtino 
esąs B. Railos raštų auto
rius. Tai, žinoma, gal yra 
didžiulis VLIKo laimėjimas 
— tokio anti-politiko, anti- 
veiksmininko, anti-rezoliu- 
cininko atsivertimas, net 
dalyvaujant VLIKo seime 
ir (tik įsivaizduokite!) re
zoliucijas redaguojant.

Kadangi į stebuklus pa
prastai žiūrima su dideliu 
rezervu, gal būtų patartina 
iš visų pusių apuostyti ir šį 
atsivertimą, žinome, kad 
k r i k š čionybę persekiojęs 
Paulius pakeliui į Damaską 
tapo krikščioniu. Nežinia 
kaip anti-vlikininkas Raila 
pakeliui į Floridą, staiga 
vlikininku pasidarė. Dar 
nematėme jo vilkinio kovin
gumo, jei neskaityti prieš 
pagalbą okupantui nukreip
tos rezoliucijos nuslėpimą 
nuo seimo bendro posėdžio. 
Tad visas šis reikalas iške
lia daugiau klausimų, negu 
buvo gauta atsakymų sei
me.

Ar rezoliucija Nr. 4 reiš
kia, kad gal tikrumoje 
VLIKas "atsivertė” ir išei
na varžytis kultūrinėje vei
kloje su Pasaulio Lietuvių 
Bendruomene? Kam tuo at
veju paliktų vadovauti "iš
laisvinimo" (kaip yra šio 
veiksnio pavadinime) veik
lai — ar "pajėgiems inte
lektualams"? Kas ir pagal 
kokį mąstą nuspręs, kuris 
yra "pajėgus" ir kuris ne? 
Vakaruose daug kur inte
lektualų sluoksniuose skai
tomi pajėgiais tik tie, kurie 
yra "prieš fašizmą”, prieš 
"Amerikos imperializmą”, 
už "vieno pasaulio brolys
tę” po kolektyvistine vėlia
va. Gi tas, kurs yra prieš 
raudonąją tironiją, net in
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Neringos kopose.

teligentu, ką jau besakyti 
apie "intelektualą”, neskai
tomas. Pamatysime kokiu 
principu mūsų "intelektua
lai” VLIKo talkon bus ver
buojami. Galų gale kyla 
klausimas, kodėl kas tai tu
ri traukti, kviesti, prašyti 
"intelektualus” į Lietuvos 
vadavimo ar kultūrinę veik
lą? Kas privalo būti tais 
traukėjais, kvietėjais, pra
šytojais ? Kodėl gi "intelek
tualai”, jei jie tokiais yra, 
neįtraukia visus kitus? Kas 
įtraukė Kudirką, Basanavi
čių, Smetoną, Maironį? Kas 
įtraukė Sacharovą, Solženi
cyną, Tumonį, Kazlauską?

Kitas svarstytinas reika
las — Lern'no įspėjimas 
mums, kurį politinės komi
sijos posėdyje priminiau ir 
pačiam Railai: Leninas ano 
meto 'liberalus” intelektua
lus pavadino "naudingais 
idiotais". JAV visuomenėje 
ir šiandien tokių gausu. Tu
rėtume dabotis, kad "nau
dingi idiotai" nepakliūtų į 
VLIKo patarėjus ir veiklos 
gairių' smaigstytoj us.

Kaip ten bebūtų, yra vi
sa eilė esminių klausimų, 
kurie turi būti iškelti, atsa
kyti ar bent viešai apsvar
styti. Kadangi tokiems rei
kalams nerandama laiko 
seimuose, kongresuose ir 
suvažiavimuose, tai daryti
na spaudoje. Laimei išeivi
joje dar turime pakankamai 
laisvos, patriotinės spaudos 
ir tiesai pasišventusių jos 
darbuotojų.

Wanted Journeymen
or

lst Class Skilled
TOOL & DIE MAKERS

Grovving manufacturing concern needs 
experienced TOOL & DIE MAKERS. 
Lot of growth potentiai. Good fringe 

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

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

Selina, Alabama 36701
(1-4)
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Nereikalinga ir nevykusi spaudos 
konferencija su JAV prezidentu 

(RAŠO WASHINGTONO KORESPONDENTAS)

Visą valandą trukęs per 
TV keturių didžiųjų Ame
rikos žinių agentūrų atsto
vų pokalbis su prez. Carte- 
riu gruodžio 28 d. buvo ne 
kas kita, kaip tuščios pa
stangos atsiekti kas nega
lima, arba ”exercise in fu- 
tility”. Tas pokalbis leido 
pasireklamuoti parinktie
siems žurnalistams, bet nie
kuo nepasitarnavo prez. 
Carterio mažėjančiam auto
ritetui pakelti. Visi žinome, 
kad prezidentas yra bejė
gis prastumti per kongresą 
energijos įstatymą. Nieko 
arba labai mažai jis tegalės 
padaryti nedarbui sumažin
ti ar infliacijai sulaikyti, 
kai darbo unijos įgijo tokią 
didelę galią ir streikais išsi
kovoja nerealius atlygini
mus. Biudžetą subalansuoti 
nėra jokios vilties, kai bili
jonai nueina Izraeliui ir 
„foreign aid”, arba eikvoja
mi dėl „sočiai welfare”, 
„medicare”, „urban affairs” 
ir pan. projektams, toleruo
jant fantastiškas sumas sie
kiančius sukčiavimus ir mi
lijonines kompiuterių daro
mas klaidas čekiuose. Nie
ko neįtikino, kam bus rei
kalinga ta keliolikos tūks
tančių mylių prezidento ke
lionė į 9 svetimus kraštus, 
tarsi nebūtų Valstybės de
partamento ir ambasadų. 
Visi laukia tokia proga do
vanų iš „dėdės Šamo”. O 
dolerio vertė tarptautinėje 
pinigų rinkoje nesulaikomai 
krinta. Tokios kelionės jo 
vertės nepakels. Seniai jau 
aišku, kad arabų ir žydu 

EKSKURSUOS Į LIETUVA
1978 METAIS!!!

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Western Avenue t 
Chicago, Ulinois 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 —l. 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 kainu 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, Zuerichą, Varšuvą, Havajus, Las 

Vegas ir kitur.

taika ar karas nepriklauso 
nuo JAV. Agitacijos už Pa
namos kanalo atidavimą 
marksistiniam diktatoriui, 
panaudojant net Fordo ir Į 
Kissingerio autoritetą, bu
vo tiesiog koktu klausytis. 
Mums aišku, kodėl Fordas 
nebuvo perrinktas. Išvada 
savaime prašosi.

Iš kitos pusės visa eilė 
labai svarbių klausimų kaip 
tik buvo vengta iškelti. Gal 
tie žurnalistai, už suteiktą 
malonę patiems pasirekla*- 
muoti, nenorėjo duoti prezi
dentui sunkius klausimus. 
Nixonas ir Fordas iš žurna
listų tokios malonės nesusi
laukdavo. Pavyzdžiui, nei 
žodžiu nebuvo užsiminta 
apie daugelio keliamus rū
pesčius dėl krašto saugumo. 
Juk pilnu tempu yra vykdo
mas visuotinis vienašališ
kas JAV nusiginklavimas. 
Prezidentas sulaikė naujo 
bombonešio gamybą, biu
džete jis pats nubraukė kre
ditus naujoms tunelinėms 
raketoms gaminti, nieko ne
girdėti apie „cruise missile” 
ir neutrono bombos gamy
bą. Kam sovietams bus rei
kalingas taip prezidento 
trokštamas SALT II susi
tarimas, kai ir be jo ameri
kiečiai sustabdė savo apsi
ginklavimą? O sovietai gin
kluojasi dar istorijoje ne
buvusiu mastu ir tempu, 
pralenkdami ir Hitlerį. Jūs 
ten miegokite sau ant de- 
tantes pagalvėlio.

Apie „žmogaus teisių” 
gynimą irgi klausimų ne
buvo, tik pats prezidentas 

užsiminė. Tačiau niekas ne
paklausė, kodėl taip rūpi
namasi apie tas teises Čilė
je, Brazilijoje, Argentinoje 
ar Pietų Korėjoj, bet ma
žiausia kalbama apie „socia
listinius kraštus”, kur vy
rauja marksistinė diktatū
ra. Į vieną tokį kraštą, Len
kiją, prezidentas pirmiausia 
ir vyksta, O kaip su Kinija, 
Kuba ir Panama, kodėl jos 
atsidūrė malonėje ar bent 
neužkabinamos ? Ar todėl 
kad jos marksistinės ?

Prezidentas pats pasigy
rė, kad ambas. Andrew 
Young laimėjęs Amerikai 
simpatijas juodojoje Afri
koje. Ir nei vienas žurnalis
tas nepaklausė, o kaipgi yra 
su baltųjų žmonių teisė
mis Angoloje, Mozambike, 
Ugandoje ir kitose juodųjų 
valdomose Afrikos valsty
bėse. Kokią moralinę teisę 
turi amerikiečiai kištis į 
Pietų Afrikos ir Rodezijos 
vidaus reikalus, jų pastan
gas sutramdyti teroristus? 
Ar tai neprieštarauja tarp
tautinei teisei ? Jei keliamas 
triukšmas, kad ten nesilai
koma principo „vienas žmo
gus — vienas balsas”, tai 
kodėl nekeliamas klausimas, 
kai tas pats yra ir mažiau
sia 99 kitose valstybėse, at- 
s t o v aujamose Jungtinėse 
Tautose, kodėl ten, daug 
kur Europoje ir Azijoje, nė
ra „daugumos valdžios’’ ? 
Dvejopo masto vartojimas 
yra moralinis bankrotas, ne
pateisinamas ir politiškai.

Nebuvo klausimų ir apie 
labai svarbius vidaus poli
tikos reikalus. Nieko neuž
siminta, kągi administraci
ja daro ar darys, kai krimi
nalistų daromos žudynės 
pasiekė rekordinę statisti
ką, ypač ten, kur nėra nei 
popieriuje mirties bausmės, 
kaip Kalifornijoje. Nieko 
neužsiminta apie atbulinę 
arba baltųjų diskriminaciją, 
apie HEW pastangas su
žlugdyti mokyklas Chicago
je, Virginijoje ir kitur, kai 
biurokratai reikalauja, kad 
mokyklose ir kolegijose bal
tų ir juodų studentų ar mo
kytojų nuošimtis dirbtinu 
būdu pasiektų santykį 50— 
50. Kodėl čia nepaisoma 
„daugumos valios’’ ir neat
sižvelgiama į gyventoju 
statistiką ? Ar tai demokra
tija, kai mažumos naudai iš
prievartaujama dauguma ? 
Esą blogai, kai Pietų Afri
koje baltųjų mažuma dik
tuoja elgesio taisykles juo
dųjų daugumai, tačiau lai
koma gerai, kai JAV-se juo
dųjų mažuma diktuoja bal
tųjų daugumai savo nepa
sotinamas pretenzijas mo
kyklų, darbų ar tarnybų at
žvilgiu? Taip ir vėl varto
jamas dvejopas mastas, ku
rį ir Biblija smerkia. O apie 
tai turėtų žinoti „Sunday 
school teacher” pareigų mė-

TREZ

Be žodžių...

gėjas, pasidaręs JAV pre
zidentu.

Didelė laiko dalis buvo 
prezidento pasikalbėjimas 
paties su savim ir pasigyri
mas. Nei vienas žurnalistas 
nepaklausė apie žmogaus 
teises, Belgrado konferenci
ją, rėmimą marksistinių 
juodžių rasistinės politikos 
Afrikoje, prezidento sunku
mus su kongresu, — jis 
pats tuos klausimus kėlė ir 
pats atsakinėjo. Į pabaigą 
pačių žurnalistų užduoti 
klausimai buvo tiesiog juo
kingi : ar prezidentas paten
kintas savo pareigomis, ko
dėl nesilaiko kai kurių per 
rinkiminę kompaniją pada
rytų pažadų (kuris prezi
dentas jų laikėsi?), kokią 
jaučiasi padaręs didžiausią 
klaidą per pirmus preziden
tavimo metus, ar jis linkęs 
eiti į politinius kompromi
sus, kodėl žmonės skundžia
si dėl taip daugelio dalykų 
(kada gi kas nors nesiskun
dė?) ir pan. Tiesiog gaila 
buvo prezidento, kai jis tu
rėjo išsisukinėdamas atsa
kinėti į.tokius kvailus klau
simus. Tie didieji Amerikos 
žurnalistai pasirodė neverti

nei nudilusio cento, jie vi
siškai nesiorientuoja di
džiuosiuose vidaus ir užsie
nio politikos klausimuose, 
viskas, kas jiems daugiau
sia rūpi — tai Izraelio ir 
arabų santykiai. Išvada: to
kios spaudos konferencijos 
nereikalingos, arba jų turė
tų būti kuo mažiausia, nes 
jos kompromituoja didelės 
valstybės galvą. Atrodo, 
kad jos daromos tik norint 
įsigyti spaudos ir TV pa
lankumą, bet nieko svar
baus nepasako. O preziden
tas atsiduria tokioje rolėje, 
kaip negabus mokinys per 
baigiamuosius egzaminus. 
Kam to reikia? (bj)

MAŠINISTAS
Plastikos gamintojas turi keletą 

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

PEG BOARD LATHE 
OPERATOR

ENGINE LATHE OPERATOR 
1ST PIECE MECHANICAL 

INSPECTOR
TABLE SAW OPERATOR 

antrai pamainai.
201-939-7392
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Ką ten Dainavos 
Šarūnas •••

ŽENGIANT Į 1978 METUS

0 buvo geri laikai, kai 
žiobiškio mieste gyveno So- 
lamas Kušleika, ir jis turė
jo du sūnus, o jau gudrūs 
jie buvo. Iš ryto jie tars, 
būdavo, kad lietus lis, o ant
ras sakys, kad saulė žeme 
ridinės. Ir vis vienas jų at
spėdavo orą. Viskas šiam 
pasaulyje ateina ir praeina, 
taip praėjo ir Solamo sūnūs.

Bet kaip saulė nenusilei
džia mūsų apvalioj žemėj, 
taip ir oro pranašai nemirš
ta. Oi nemiršta!

Ir atjojo, atplasnojo iš 
Britanijos salų dar protin
gesnė dar šviesesnė galva, 
dar geriau, dar tiksliau orą 
pranašauja, žiobliškiui rei
kėjo dviejų galvų, o mūsų 
veiksniams, pusveiksniams 
ir atoveiksniams užtenka 
vienos galvos. O galva tai 
galva! Kokio pusveiksnio 
galva tai tik skurdus riešu
tėlis prieš oro pranašo iš 
Britanijos salų galvą, galvą 
kaip arbūzą. Kur, kada ma

tėt tokį pranašą, tokią gal
vą, kuri kaip iš devinragio 
pranešė savo pranašystėje: 
”Rytų valdos, ir jų viešpa
čiai laikosi kaip ant senos 
vištos kojos. Ir grius rytoj! 
Nu, gal ne rytoj, o jau poryt 
tikrai. Tik dulkių debesį 
pamatysim ir skudurai ka
daruos visam ore, aš jums 
tai sakau, aš jums tai pra- 
našo balsu sakau. Nu,' jei
gu negrius poryt, tai užpo
ryt tikrai grius. Nu, jeigu 
jūs netikit, tai jum labai 
blogai. Aš jums sakau ... 
nu, gal už metų grius, tik
rai grius. Nu, gal už penkių 
metų, bet aš jums prisiekiu 
savo skųsta barzda, kad už 
dešimties . .. gal už dešim
ties metų, bet aš jums sa
kau: grius, viskas, ką aš 
sakau — man žinoma, tai 
kaip jūs galit netikėti!”

”Mes tikim, tikim, kam 
mes čia saulėtoj žemėj su
sirinkom, jeigu neišklausyti 
jūsų pranašysčių, o prana-

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

še didis, šaukia unisonu 
pusveiksniai, atoveiksniai ir 
veiksniai. j

”0 dabar klausykit, — 
sako svečias iš Britanijos 
salų, — ką aš jums pasaky- ( 
siu. Labai klausykit, nes j 
jeigu mano žodis kris į ne- < 
derlių dirvą, tai jūs piausi- ; 
te blogą derlių, tai jūs pavė- ; 
luosit, kai Rytų viešpačiai i 
dulkėmis pavirs. Tai ir sa- 1 
kau aš jums: meskit visokį ’ 
žaidimą su komitetais, vai- ; 
dybomis, tarybomis, nes, 
kaip sakiau, jeigu ne ryt 
tai poryt grius sistema, 
klausykit, grius!... Nu, gal . 
ne poryt, tai už metų ... 
kaip sakiau ... grius.

”Jeigu, pranaše, negrius ‘ 
už metų?

”0 aš jums sakau kad 
grius tai grius, tai ko jums 
dar! Ko jums dar, ar aš už 
dyka jūsų pinigais skraidau 
po visas jūsų kolonijas, ar 
j ūs manot, kad aš pasamdy
tas, kad aš ? ..

”Ne, pranaše, mes tikim, 
kaip kurmiai staigios švie
sos apakinti, jūsų pranašiš
ko žodžio savo mažutėmis 
galvelėmis neįvertindami', 
tikim jumis, pranaše. Tęs
kit toliau. Ar tikrai užpo
ryt?

”0 varge mano, kam aš 
skraidau pas jus, jeigu jūs 
nesuprantate, kas dabar 
reikia daryti. 0 aš jums sa
kau, reikia dabar tuojau 
sutverti valdžią. Ir dar ko
kia valdžia! Nu, valdžia ... 
Su prezidentu, su ministe- 
riu pirmininku, su visais fi
nansų ministeriais. Kuo 
daugiau ministerių, tuo ge
riau. Ir mes turim tuojau 
pasiųsti delegacijas į visas 
pasaulio vyriausybes, su vi
sais įgaliojimais, nes mums 
gana žaisti su komitetais, 
tarybomis, valdybomis, nes 
mums reikia valdžios egzi- 
lėje, štai ko mums reikia!

”0 jeigu nepripažins”, iš
drįsta vienas pusveiksnis 
paabejoti.

”0 varge mano! Spiaut į 
pripažinimą, mes patys pri
pažįstam ! 0 kai mes turė
sim valdžią, tai mes valdy- 
sim, o jeigu valdai, tai tu 
esi valdovas. Nu, kai tik te
nai sugrius, tai mes tuoj su 
savo valdžia, o kad tuoj su
grius, tai aš jums sakau, 
ko dar daugiau. Ir aš labai 
dėkoju, kad jūs susirinkot 
saulėtoj žemėj; man tose 
salose ir šalta ir nuobodu, 
tai aš dabar pavažinėsiu po 
jūsų kupetas, tai aš turiu 
nuvežti linksmiausią ži-

Praėjusius metus Tarp
tautinei Amnestijos organi
zacijai paskelbus Sąžinės Ka
linių metais, galima buvo vil
tis politinių kalinių sumažė
jimo. Betgi dėjosi atvirkščai
- Sovietų sąjungos Gulago sa
lyne lietuvių kalinių pagau
sėjo. Ten atsidūrė Viktoras 
Petkus ir apie 300 okupuo
tos Lietuvos jaunimo. Negrį
žo Lietuvon ir Nijolė Sadū- 
naitė - ji, atlikusi lagerio 
bausmę, tebekenčia nutrė- 
mime.

Helsinkyje, Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijos 1975 m. rug
piūčio 1 d. pasirašytuoju ak
tu 35 valstybės pasižadėjo 
gerbti žmonių ir tautų teises 
ir 1977 m. spalio 4 dieną Bel
grade susirinko jų atstovai 
apžvelgti, kaip per tuos dve
jus metus buvo vykdyti Hel
sinkio susitarimai. Kaip ži
nia, Sovietų Sąjungoje ir jos 
pavergtuose kraštuose žmo
gaus priespauda pasunkėjo, 
lietuvių tautai negrąžinta ga
limybė pačiai valdytis, su
griežtintas Lietuvos žmonių 
religinis persekiojimas, net 
ir tie - kurie taikiu būdu nori 
atkreipti valdančiųjų akis į 
Helsinkio susitarimų pažadą
- yra griežčiausiai persekio
jami.

Dėka Helsinkio baigminio 
akto, mums draugingų kraš
tų vyriausybių bei parlamen
tų ir ypač JAV prezidento 
Carterio žmogaus bei tautų

nią ... kad grius. Jeigu ne 
ryt, tai užporyt, o jei-.. .

”0 jeigu dešimt metų, 
jeigu .. .” Sunku buvo pa
matyti, koks ten pusveiks- 
nis už kampo. Bet jį su
tramdė atoveiksniai; tai jis 
ten kaip pelų maišas ir su
krito.

Po pranašysčių Pranašas 
iš salų buvo nevestas į slap
tus pasitarimus; visi vėl jo 
klausėsi ir mušėsi i krūti
nes kokie mes buvom, kaip 
nepraregėję kačiukai! O ko
dėl, kodėl Pranaše taip vė
lai ištrūkai iš tos šalies, ku
ri grius? Vai, kodėl?

Bet visi buvo kaip ant Ša
rūno žirgo užsodinti, visi 
pasijuto, kiek laiko ir triū
so praleista komitetuose, 
valdybose, tarybose, kai vis
kas bus ryt, užporyt.

Ir susimąstė visokios gal
vos, didelės ir mažos ; kaip 
sukurti valdžia, kas tenai 
bus, kas finansus, kas pre
feransus, kas pranaši! ke
liais keleliais neš linksmąją 
pranašystę — Grius!

Saulėtos žemės darže mo
teris pirštu patikrinusi, ku
ri višta su kiaušiniu, susi
mąstė; kiek reikės aukoti 
komitetui, kad jis atsikvies
tų daugiau tokių pranašų?

Kur reikėjo dviejų Sola
mo gudriausių sūnų, dabar 
vienas Pranašas ir atskrai
dintas ir navalgvdintas pa
sako tokią teisybę. Ką ten 
Dainavos Šarūnas, ką ten 
dar kai kas?

Jurgis Jeronimas, Jr.

teisėms palankaus pareiški
mo, 1977 metais laisvųjų 
kraštų spaudoje buvo dažnai 
minimas Lietuvos vardas ir 
lietuvių tautos kančia ryšiu- 
mi su ten tebeviešpataujan
čia sovietine priespauda.

Mūsų tautai paneigta vie
šojoj okupuotos Lietuvos 
spaudoj išsakyti savo politi
nę valią, tačiau 1977 metais 
Lietuvoj buvo leidžiami slap
ti laikraščiai, kurie reikalavo 
laisvės ir sąlygų patiem tvar 
kyti savo reikalus. Tą bylo
ja Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronika, Aušra, Die
vas ir Tėvynė ir kt. Pogrin
džio spauda atspindi teisė
tus tautų poreigius ir oku
panto žiaurumus, išryškina 
šių dienų kankinius ir didvy
rius, stiprina solidarumo 
jungtį tarp pavergtojo ir lais
vojo lietuvio, skatina laisvės 
truškulį ar valstybinės nepri
klausomybės lūkestį.

Įžengiame į 1978 metus su 
tikėjimu, kad mūsų tauta iš
tvers šių dienų rūsčius ban
dymus ir su viltimi, kad So
vietų Sąjungos pavergimas 
veikiai liausis.

Pradedame 1978 metus Si
mo Kudirkos žygiu per 
JAV: Simo TV filmu, knyga, 
spaudos konferencijom, iškil
mingais priėmimais, Ame
rikos mokyklų lankymu ir pa 
sikalbėjimais su besimokan
čia amerikiečių karta.

VLIKas tęs savo veiklą 
tarptautiniuose forumuose. 
Veiks viešąją opiniją spaus
dintu žodžiu įvairiomis kal
bomis. Informuosis pats ir 
informuos tautą. Derins 
veiksnių darbą, jungs moks
lininkus ir kultūrininkus.

VLIKas ir toliau leis šešio
mis kalbomis Eltos biulete
nius, tuoj išleis anglų ir kito
mis kalbomis leidinėlį apie 
Lietuvą, vėliau - enciklope
dinio pobūdžio informacijos 
knygą apie Lietuvą anglų ir 
gal kitomis kalbomis.

VLIKas bandys intensy
vinti spausdinto žodžio mai
nus tarp pavergtųjų ir lais
vųjų lietuvių. Tęs radio ban
gomis pavergtos tautos in
formavimą, nes jaunoji kar
ta nori ir turi pažinti tikrą, 
neklastotą Lietuvos istoriją. 

Šie užmojai bus įvykdyti, 
jei tik mūsų tautos išeiviai ir 
šiais metais bus duosnūs 
Tautos Fondui, finansuojan
čiam VLIKo veiklą. Nei 
VLIKo valdybos, nei tary
bos nariai, nei Lithuanian 
In- 
formation Service - nėra at
lyginami. Tačiau Tautos 
Fondui šiais metais reikės 
sutelkti daugiau kaip 70,000 
dolerių VLIKo darbams fi
nansuoti. Tad atlikime savo 
patriotinę pareigą metų pra
džioje, prisiųsdami savo au
ką Tautos Fondui. B.B.

(Elta)
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Dail.Telesforo Valiaus netekus KLIMATO PAKITIMO PROBLEMOS
Apstulbo Toronto lietu

viškoji visuomenė kai pa
sklido žinia, jog 1977 m. 
gruodžio 1 d. Toronto šv. 
Juozapo ligoninėj mirė žy
mus dailininkas, nepamai
nomas grafikos meno spe
cialistas, a. a. Telesforas 
Valius.

Dar tik praeitų metų lap
kričio 24 d. spaudoje skaitė
me žinutę, jog dail. T. Va
lius prieš kuri laiką, eida
mas gatve, buvo ištiktas 
lengvo priepuolio — neteko 
kalbos ir nevaldė dešinės 
rankos. Nugabentas Į ligo
ninę, po keletos valandų at
gavo kalbą ir paralyžuotos 
rankos valdymą. Likę, net
gi, vidurių skausmai. Dėl to 
antrą kartą buvęs nuvežtas 
į šv. Juozapo ligoninę, kur 
buvusi padaryta operacija. 
Buvo išreikšta viltis, kad 
dailininkas netrūkus grįš i 
savo namus. Deja, jis nebe
grįžo ...

Dail. T. Valius savo kūry
bingumu ir energija — bu
vo toli pralenkiantis savo 
kolegas dailininkus. Jis ne
buvo iš tu, apie kuriuos sa
koma: "Dienos bėga, o jie 
stovi”. Jis niekad nestovėjo 
vietoje, o dirbo, plušo, kūrė 
iki paskutiniųjų savo gyve
nimo dienų.

A. a. Telesforas Valius' 
gimė 1914 m. liepos 10 d. 
Rygoje, Latvijoje. 1931-37 
m. baigė Kaune Meno Mo
kyklą pas prof. Adomą Gal- 
riką. Specializavosi grafiko
je. Toliau 1942-44 m. Vil
niaus Dailės Akademijos 
grafikos katedros vedėjas: 
1946-49 m. ”Ecole dės Arts 
et Metiers” Freiburg i Br. 
grafikos studijos vedėjas; 
nuo 1960 m. Centrai Tech- 
nical School Toronte, mene 
skyriuje, dėstė metalo gra
viūra vakariniame kurse. .

Klaipėdos senamiestyje.

PRANYS ALŠĖNAS

Kaip grafikas T. Valius 
ypatingai daug iliustravo 
knygų, štai, šiek tiek (toli 
gražu, ne visos!) knygų au
torių pavardžių, kurių kny
gų viršelius ir iliustracijas 
sukūrė grafikas T. Valius: 
Kazys Zupka, Juozas Ke- 
liuotis, Faustas Kirša, Rei- 
ner Maria Rilke (vertimai
H. Nagio), Kazys Bradū- 
nas, Stasys Santvaras, Leo
nardas Andriekus, Vytau
tas Alantas, Bernardas 
Brazdžionis, Antanas Vai
čiulaitis, Leonardas Žitke
vičius, Juozas Kralikauskas, 
A. Maceina, kun. dr. J. Gu
tauskas, Pr. Alšėnas, A. 
Rinkimas ir eilė kitu.

Jei įsižiūrėsime į Čia pa
duotąsias autorių pavardes, 
pamatysime, jog tai dau
giausia — poezijos rinki
niai. Kodėl taip? Manytu
me, todėl, kad grafiko T. 
Valiaus subtili siela jam ge
riausia leido įsijausti į poe
tinę kūrybą.

Vienok, priduriant prie 
to, pasakytina, jog T. Va
lius, kaip grafikas, labai 
preciziškai įsijautė ir į vi
sokių kitokių žanrų knygų 
turinį.

Dail. T. Valius buvo atli
kęs eile scenos veikalų api
pavidalinimu Lietuvoje ir 
išeivijoje. Be to, daugelį 
metų prižiūrėjęs ir tvarkęs 
mėnesinio kultūros žurnalo 
”Aidų” meninę sritį, spau
doje davęs nemaža straips
nių ir kritikų meno klausi
mais, skaitęs paskaitų meno . 
temomis etc.

Velionis priklausė Lietu
vos Dailininkų sąjungai, 
Kaune; Austrų Dailės Insti
tutui Insbruck’e, paskuti
niuoju metu buvo narys: 
Lietuvių dailės Instituto: 

Society of Canadian Pain- 
ters and Engravers; The 
Canadian Society of Gra- 
phic Arts; American Print 
Societv (Philadelphia); Fel- 
low of the International In
stitute of Arts and Letters 
(Šveicarija).

Meno parodose su savo 
kūryba T. Valius dalyva
vęs: Lietuvoje, Austrijoje, 
Vokietijoje, Prancūzijoje, 
Belgijoje, Olandijoje, N. Ze
landijoje, Argentinoje, Ja
ponijoje, JAV ir Kanadoje.

Dail. T. Valiaus vieno as
mens parodos buvusios: 
Montrealyj, Paryžiuj (dvi), 
New Yorke, Great Neck, 
Toronte.

Dail. T. Valiaus kūryba 
reiškėsi grafikoje (bene, 
daugiausia), medžio ir lino 
rėžinyje, metalo graviūroje, 
spalvotoje tipografijoje ir 
litografijoje.

Taigi, lietuviai netekome 
didelio menininko, o svar
biausia — labai mielo ir 
nuoširdaus tautiečio, dide
lio demokrato ir didelio 
džentelmeno.

Velionies palaikai gruo
džio 5 d. buvo palaidoti Ana
pilyje šv. Jono lietuvių ka
pinėse.

Ilsėkis, mielas ir didis 
Dailininke, nors svetimoje, 
bet ir svetingoje Kanados 
žemelėje, o mielai žmonai ir 
artimiesiems — mano nuo
širdžiausia užuojauta.

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN

TOOL & DIE 
MAKERS

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

TOOL ROOM 
MACHINISTS

Person experienced in surface grind- 
ing for small elose tolerance progres- 
sive die tooling.
Shift premium of 10 c-'. of hourlv 
wage paid for vvorking uights. Salary 
commensurate with experience. Pro- 
fit sharing plan, good company ben
efits.

Call JOHN McANALLY 
211-233-3033

ELFABCORP.
4200 WILLEY IOST ROAD 

ADD1SON, TEXAS 75001
An Equal Oppoitunitv Employer

(48-5)

EXCELLENT OPPORTUNITY FOR 
lst Class Skilled

METAL SPINNERS
Excellent pay and benefits.

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

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

513-434-7495 after 5 p. m. 
(48-5)

TOOL CRIB 
ATTENDENT

Required for modern screvz machine 
plant. Wi)l be responsible for all tool
ing & related purchasing. Experience 
with national aenie equipment a plūs. 
Wi)l consider a trainee with mecha
nical apptitute & ability to organize. 
Complete fringe benefit package in
cluding Dental and incentive program.

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

313-287-2810
(43-2i

OPPORTUNITY FOR 
Tool Maker or 

Tool Room Machine Hand
Experienced only. Secure night shiit 
position cvith all benefits. Cood start- 
ing salary. Liberai overtime -nul 
fringe benefits. Apply in person: Mon- 
day, Wednesday anef Friday. 3 to 5 
p. m. or phone for appointment.

313-588-1900 
•FERNDALE FASTENER 
31600 STEPHENSON HWY.

MADISON HEIGHTS, MICH. 48071
(47-50)

Daug mateorologų mano, 
kad prasidėjo nauja klima
to "blogėjimo” epocha. Pa
vyzdžiui, nuo 1890-1945 m., 
klimatas žemėje palaipsniui 
šiltėjo, ir orai globaliniu 
mastu darėsi žmogui palan
kesni. Tačiau nuo penktojo 
dešimtmečio vidurio klima
to vystymasis pakrypo į ki
tą pusę, ir tai sukėlė min
čių apie galimą naują ledyn
metį. Nors yra jau apie 50 
hipotezių ir teorijų, aiški
nančių buvusių ledynmečių 
žemėje priežastis, bet rimti 
mokslininkų apskaičiavimai 
rodo, kad ne taip daug ši
luminiai pusiausvyriai že
mėje sutrikdyti. Mokslinin
kų apskaičiuota, kad tik lrJ 
sumažėjus ateinančiam į že
mę spinduliavimui arba 4% 
padidėjus debesuotumui vi
soje žemėje, ledo danga mū
sų planetoje imtų greitai 
plisti.

Kai kurių mokslininkų 
manoma, kad, vėstant žemei 
(jos atmosferai, hidrosferai 
ir, tur būt litosferai — pa
viršiniams žemės plutos 
sluoksniams, keičiasi vyrau
jančių oro srautų kryptys 
ir keliai. Pasak mokslinin
kų, dabartiniu metu paste
bimai pasistūmėjo į pietus 
vakaru vėjų srautas šiaurės 
pusrutuly. Jis, lyg barje
ras, uždarė kelią aukšto slė
gimo sritims, kurios anks
čiau iš pietų dažnai išplis- 
davo į šiaurę, todėl suma
žėjo, ramių giedrų orų šiau
rės Europoje, JAV ir Kana
doje. Dabar čionąi vasarą ir 
žiemą pasireiškia dažnesni 
permainingi, cikloniniai su 
vėjais, debesimis, krituliais, 
žodžiu, klimatas pasidarė 
jūrinis) su šaltesnėmis žie
momis ir vėsesnėmis, lietin
gomis vasaromis.

Anglų meteorologo Ku- 
bert Lamb nuomone, dabar
tinis klimato vėsimo laiko
tarpis truks ne mažiau kaip 
40 metų. Taigi maždaug iki 
1985-1990 metų palankesnio 
klimato nesitikima. Šią jo 
nuomonę palaiko ir kai ku
rie JAV, Kanados, Austri
jos klimatologai.

Kalbėdami apie klimato 
pakitimus, negalim pamirš
ti ir dar vieno veiksnio, at
siradusio ne anksčiau, kaip 
prieš 100-150 metų. Tai — 
žmonijos poveikis klimatui. 
Tiesa, dar nėra vieningos 
nuomonės, kokios įtakos 
žmogaus veikla turi globali
niam klimatui: "taiso” jį ar 
"gadina” (čia nekalbant 
apie oro užteršimą ir žalin
gą teršulių poveikį žmogaus 
organizmui). Mat pramonė, 
be kitų atliekų, į orą išlei
džia daug anglies dvidegi
nio, kuris kaupiasi atmosfe
roje. šios dujos turi įdomi'ą 
savybę: jos praleidžia atei
nančius į žemę saulės spin
dulius (t. y. trumpabangę 
radiaciją), bet sulaiko at
mosferoje arba gražina at
gal į žemę nuo paviršiaus 
sklindančių šilumą (ilgaban- 
gę radiaciją), vadinasi, at

lieka tokią pat funkciją, 
kaip šiltnamio stiklas (šis 
reiškinys ir vadinamas at
mosferos "šiltnamio efek
tu”) . Taigi žemėje ir atmos
feroje kaupiasi šiluma — 
klimatas turi šiltėti. Vieni 
t y r i n ėtojai prognozuoja 
Arktikos atjaunėjimą, kiti 
a t v i rkščiai, nuogąstauja, 
kad, ištirpus ledynams, bus 
apsemti milžiniški žemių 
plotai. Bet gal anksti dėl to 
džiaugtis ir nuogąstauti? 
Pasak kai kurių mokslinin
kų, kad "šiltnamio efektas”, 
gali sukelti tokių pasekmių, 
kurios jį patį neutralizuos. 
Mat, kylant žemės tempe
ratūrai, labiau garuos van
denynai, ežerai, didės debe
suotumas. Debesys nepra
leidžia saulės spindulių, — 
vadinasi, vėl prasidės atša
limas. Taigi sunku tuos 
veiksnius tiksliai įvertinti, 
todėl niekas negali tvirtai 
paneigti, kad ir prie šiuolai
kinių klimato svyravimų 
žmogus nėra prikišęs pirš
tų. Be to, yra dar viena pa
naši problema. Ji liečia ozo
no sluoksnį — dar vieną ap
sauginį atmosferos sluoks
nį, saugantį žemę nuo mirti
nų kosminių spindulių. 
Mokslininkai pateikė įrody
mų, kad branduoliniai spro
gimai, reaktyvinė aviacija 
ardo šį sluoksnį, skaldydami 
ozoną į molekulinį ir atomi
nį deguonį.

Atrodo, kad žmonija jau 
priartėjo prie realios sąmo
ningo klimato keitimo gali
mybės. Bet kol nežinoma vi
sų atmosferos gudrybių to
dėl negalima tiksliai numa
tyti visų žmogaus įsikišimo 
pasekmių.

Tačiau mokslas nestovi 
vietoje. Juk nelabai seniai 
taikusis atomas ir svajonės 
virto tikrove. Ateis gal ei
lė ir taikiajai atmosferai.

J. MŠkns
WANTED JOURNEYMEN

or
LST CLASS SKILLED 
MODEL MAKER

Salaried position in well-equipped re- 
search and development model shop. 
Mušt be experienced in making small 
produet models from a variely of ma- 
terials. F’ollow prints and specs. and 
vvork elosely with designers in friend- 
ly atm'osphere, to apply call IVAYNE 
KL1NKNER 616-453-445 1.

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 single spindle, Acme- 
Gridley 8 spindle. Warner & S'vassey 
5 spindle; Mazak single spindle; 
Davenport 5 spindle, Potter & John- 
son No. 400 Chucker; 4 A 5 \V & S 
Turret Lathe.

TOOL MAKERS
To run horizontai Bridgeport. and 

Engine Lathes,
Also 

INSPECTORS
For small part3. Needed for Day & 

Night shifts.
CONTINENTAL LP PRODUCTS

130 W. YORKTOWN 
DALLAS, TEXAS 752G8 

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

JOURNEYMAN

TOOL & DIE MAKERS
Fast growing industry in Fort Custer 
lndustrial Park is in need of journey- 
man. TOOL A DU. MAK1 RS. 1.x- 
perienced in DIE BUILDING preler- 
red. Be able to sėt up wdrk Irom 
hlue prints A elose tolerance.
Pleasant working atmosphere and 
hberal fringe benefits. Apply:

KE1PER USA INC.
5600 W. Dickman Rd.

Katile Creek, Mich. 49015
An Equal Opportunity Employer 

(37-50)
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■ Chicagos lietuviai
ANTANAS JUODVALKIS

DIDŽIOSIOS ŠVENTĖS
Triukšmingas ir spalvin

gas Kalėdų laikotarpis jau 
praeityje. Gruodis pasižy
mėjo dideliais oro bangavi
mais. Chicagą kliudė net 
trys sniego audros, o tempe
ratūra šokinėjo nuo vasa
ros malonaus oro iki arkti- 
kos šalčių. Pirmoji sniego 
danga per trumpą laiką iš
nyko, o antroji — išsilaikė 
ir per Kalėdų šventes. Ame
rikiečių terminu tariant, 
turėjome baltas Kalėdas.

Lietuviškos parapijos, 
kaip visuomet, turėjo iškil
mingas Bernelių vidurnak
čio mišias, žmonės užpildė 
erdvias šventoves, o chorai 
su solistais giedojo pritai
kytas giesmes. Reikia ap
gailestauti, kad viena se
niausių, erdviausių ir gra
žiausių šventovių — šv. 
Kryžiaus bažnyčia, dėl gy
ventojų kaitos, išslydo iš 
lietuvių rankų ir pereina ki
tataučių vadovybėm

Dainavos ansamblis su 
soliste D. Stankaitytė, va
dovaujant muzikui A. Jur- 
gučiui, Bernelių Mišių me
tu, paskutinį kartą didingai 
giedojo lietuviškas giesmes. 
Per keletą dešimtmečių 
skambėjusi lietuviška gies
mė nutilo.

Iki šiol ALTos rengiamas 
didysis Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo minėji
mas, visuomet būdavo erd
viausioje šv. Kryžiaus šven
tovėje, bet šiais metais jau 
perkeltas į šv. M. Marijos 
Gimimo (Marąuette Parko) 
bažnyčią.

Trečioji sniego audra 
prasidėjo Naujųjų Metų iš
vakarėse ir tęsėsi per visą 
naktį iki pusiaudienio. Nau
jųjų Metų sutikėjai, išėję, 
iš šiltų ir išpuoštų salių, ra
do automobilius padengtus 
storu sniego sluoksniu, o 
kelius pavojingus vairavi
mui.

Nežiūrint snieguoto bei 
slydaus kelio ir dažno vai
ruotojo jaučiamo nuovar
gio, lietuviams, kiek teko 
girdėti, didesnių nelaimių 
neįvyko. Visos lietuvių tu
rimos salės ir net kai ku
rios parapijos ruošė Nau
jųjų Metų sutikimus. Ne
žiūrint tokio didelio išsi
skaidymo, visos salės turėjo 
pakankamai svečių ir gana 
sėkmingai sutiko Naujuo
sius 1978 metus. Netruko 
sutikimų ir privačiuose na
muose, kur susimetę kelioli
ka ar keletas artimesnių 
šeimų bendrai praleido tą 
vakarą.

Prakutusi mūsų jaunoji 
karta ir įsigijusi užmies
čiuose erdvesnius namus, 
dėl jiems vieniems žinomų 
priežasčių, vengia organiza
cijų rengiamų viešo pobū
džio renginių, bet lenda į 
rūsius (tegu ir puošniai 
įrengtus) ir atsiskiria nuo 
didžiosios lietuviškos visuo
menės. Vis dar vyresnieji 

amžiumi vyrauja užpildant 
didžiąsias sales ar dalyvau
jant rengiamuose minėji
muose, sukaktyse, knygų 
sutiktuvėse ir kt. Uždaru
mas ir atsiskyrimas nuo 
plačiosios visuomenės yra 
nenaudingas lietuviškai vei
klai. Reikėtų daugiau kon
taktų ir bendravimo visų 
lietuvių tarpe.

SPAUDOS BALIUS
Vienas iš pačių didžiųjų 

įvykių Chicagoje yra Spau
dos balius. Balius įvyks š. 
m. sausio 21 d. (šeštadienį), 
7 vai. vakaro Martiniąue sa
lėje, 2500 W. 94th Place, 
Evergreen Park, III.

Programoje rašytojų A. 
Barono ir J. Toliušio links
ma kūryba, kurią išpildys 
solistai M. ir V. Momkai, 
muzikai A. Jurgutis ir A. 
Modestas bei aktorė ž. 
Numgaudaitė. Jauniesiems 
žurnalistams premijų įtei
kimas ir naujosios Daužvar
džio fondo valdybos įvesdi
nimas.

Programa numatyta labai 
kondensuota, be ilgesnių 
kalbų ir tetruks nepilną va
landą.

Bilietai į Spaudos balių 
gaunami Paramos prekybo
je, pas Jurgį Janušaitį: 
2534 W. 69th St., Chicago,
III. 60629, telef. 737-3332.

Visa lietuviškoji visuo
menė kviečiama šiame ban
kete dalyvauti ir kvietimus 
įsigyti iš anksto.

ABSOLVENTU 
IŠLEISTUVĖS

Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto absolventų išleis
tuvės ir diplomų įteikimas 
įvyks š. m. sausio 14 d. 
(šeštadienį), 7:30 vai. vak. 
Jaunimo Centro salėje.

Stalus ar pavienes vietas 
užsisakyti iš anksto pas
S. Pranckevičienę telef. 
776-2191, po 7 vai. vak.

Visa lietuviškoji visuo
menė kviečiama dalyvauti 
ir paremti vienintelę aukš
tąją lituanistinę instituciją 
laisvuose vakaruose.

UŽGAVĖNIŲ 
KARNAVALAS

Daugelio lietuviškų orga
nizacijų rengiamas didy
sis Užgavėnių karnavalas 
(Mardi Gras) įvyks š. m. 
sausio 28 d. (šeštadienį), 
6:30 vai. vak. Jaunimo Cen
tro visose salėse, šiais me
tais dalyvauja 8 organiza
cijos, kurios turi atskiras 
patalpas ir savistovias pro
gramas. Grieš keli orkes
trai. Geriausios kaukės bus 
premijuojamos piniginėmis 
dovanomis.

Užgavėnių karnavalas su
traukia didžiausius būrius 
dalyvių, čia nėra generaci
jų skirtumo. Dažnai matyti 
kartu vaikai, tėvai ir sene
liai.

Bilietai į šį renginį gau-

Kuršių marėse.

TARNAVIMAS TAUTAI - DIDYBĖ 
IR GARBĖ

Šiandien stebėdami pa
saulyje politinio ir ekonomi
nio gyvenimo vykstančius 
reiškinius, matom kaip min
domos tarptautinės sutar
tys ir žmoniškumo idėjos.

XX amžiaus civilizacija 
pasiekė negirdėtą aukštu
mą. Su pasididžiavimu ir 
pasitenkinimu šiais laikais 
žmogus žiūri į savo nuveik
tuosius darbus. Genialūs 
mokslininkai tyrinėtojai ir 
išradėjai, gabūs įmonių sa
vininkai ir apsukrūs didžio
sios pramonės organizato
riai atlieka nepaprastus žy
gius. Atrodo, kad šių dienų 
technikai beveik nieko nėra 
negalimo. Ji pakeitė žemės 
rutulio veidą ir pasakiškai 
padidino produktingumą. 
Tačiau šalia milžiniškos ga
mybos atsirado godumas, 
ištaigingumas, tautų vergi- 
mas ir autoritetų-,negerbi
mas.

Taigi tokia yra vyraujan
ti dabartinių laikų nuotaika, 

narni pas dalyvaujančių or
ganizacijų narius ir prie 
įėjimo kasoje.

Visi kviečiami dalyvauti 
ir kartu spalvingai praleisti 
Užgavėnių vakarą ...

LIETUVIU MOTERŲ 
FEDERACIJOS

JUBILIEJINĖ ŠVENTĖ
Lietuvių Moterų Klubų 

Federacija šiais metais 
švenčia 30 metų veiklos su
kaktį. Chicagos klubo val
dyba šią sukaktį atžymės 
akademija ir banketu. Minė
jimas įvyks š. m. vasario 18 
d. Lietuvių Tautiniuose Na
muose.

Visi kviečiami tą vakarą 
praleisti su veikliomis mū
sų moterimis. 

kuri vienur stipriau jaučia
ma. Kilnieji žmogaus idea
lai pamirštami ir žingsnis 
po žingsnio smunkama ir 
artėjama į nesustabdomą 
politinių ūkanų naktį.

Gyvendami išeivijoje sa
vo idealizmo ramstį pasi
rinkom tautą, ryžtamės jai 
aukoti visą entuziazmą, vi
sas jėgas, nes tautos gero
vėje sutelpa ir paskiro žmo
gaus gerovė bei jos buities 
prasmė.

žodžiu, tautos džiaugsmai 
yra mūsų džiaugsmai, jos 
liūdesiai — mūsų liūdesiai. 
O tautos didybė ir jos gar
binga praeitis sukelia gi
liausią mūsų būtybės gel
mių entuziazmą.

Kas tautai graso, kas ją 
žaloja ir įžeidžia, tas už
gauna mūsų akies lėliukę 
ir paliečia intymiausias mū
sų širdies gilumas. Jokia že
miška auka neatrodo per di
delė, kai eina kalba apie 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M

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.................................................... ...............................

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

mūsų teises ir jos laisvę. 
Mes čia matome vieną 
aukščiausių ir kilniausių 
sielos žmogaus gyvenimo 
aistrų.

Tai kilnioji tautos meilės 
astra yra siekimas ir glo
bojimas savo asmens ver
tingumo, kurio šaknys glūdi 
tautoje. Negalima įsivaiz
duoti tokio išskirto žmo
gaus, kuris neturėtų pavel
dėtų savo tautos ypatybių. 
Ir tik ten ji gali tarpti, kur 
jos įgimtieji tautiniai ypa
tumai randa atitinkamas 
sąlygas savo tautoje. Taigi 
ryšio nutraukimas su tau
ta būtų žygis prieš savo pa
ties prigimtį.

žmogus pasaulin atsine
ša palinkimą gėrio. Beieš
kant gėrio konkretaus pavi
dalo, būtinai apsistojama 
ties savo tauta, nes patsai 
žmogaus instiktas lyg sako, 
kad tauta yra tas šaltinis, 
kuris jį apdovanoja praei
ties turtais, ir kur jis gali 
palikti savuosius laimėji
mus, tą šaltinį praturtinda
mas vienaip ar kitaip. Tai, 
va, taip kuriamas, tautos 
menas, literatūra, taip gim
sta politiniai laimėjimai. 
Todėl kiekvieno lietuvio pa
reiga rūpintis, kad mūsų 
tauta žengtų didybės keliais 
ir kad niekas to žengimo jai 
netrukdytų.

žmogus nutraukęs ryšį su 
savo tauta, su jos papro
čiais, kalba ir tradicijomis, 
yra tarsi benamis, kuris sa
vo tarpimui neberanda tin
kamų sąlygų. Jis yra išrau
tas iš tos žemės, kurioje gali 
rasti sau tinkamo dvasinio 
maisto. Su tokiu šavęs išro- 
vimu iš tautos seka ir jo 
sielos nuskurdinimas, nes 
jis nebeturi po savo kojomis 
tvirtos atramos.

Tarnavimas tautai reiš
kiasi aktyviu darbu, ginant 
ją nuo žalingų įtakų, didi
nant jos fizines ir moralines 
jėgas, apsaugant gyvenusių 
kartų sukurtus kultūros 
turtus. Vadinasi, tarnavi
mas tautai gali būti įvairus, 
bet tikslas tegali būti vie
nas — tautos didybė ir gar
bė.

J. Miškinis
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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 wagcs and a full range of company 
benefits. lf you meet the qualifications apply in person, call or 
send resume to: E. C. P1SULA, Vice-President, lndustrial Relations.

ALLOYTEK, INC.
2900 VVilson 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 & profit 
sharing capable persons.

Apply, Call, or Write:
CSAPO DENTAL 

LABORATORIES, INC. 
22340 LORAIN RD. 

CLEVELAND, OHIO 44126 
216-734-6222

(1-3)

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

ica’s largest furriers.

Phone Mr. SHIFFRIN

HOPPER FURS
315-991-3600

(46-2)

WANTED EXTERIOR PAINTER
AND

CARPENTER 
SUBCONTRACTORS

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

Russ Pratt 214-224-8437.
JIM WALTER HOMES

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

An Equal Opportunity Employer
(49-6)

WELDERS
3-POSIT1ON VELDERS REQU1RED FOR MANUFACTURER OF 
CUSTOM1ZED, 1NDUSTR1AL HEAT1NG AND VENT1LAT1NG EQU1P- 
MENT. MUŠT BE ABLE TO EIT AND READ PRINTS. JOURNEYMEN 
NOT REQU1RED. EXCEELENT RATE AND FULLY PA1D FRINGE 
BENEFITS (1NCLUDES DENTAL AND OPT1CAL). APPLY:

CHAS. A. STRAND CO.
12995 HILLVIEW,

DETROIT, MICH. 48227
(FENKELL-MEYERS AREA)

An Equal Opportunity Employer

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

Numeral Contro Set-UP M/W 
ENGINE LATHE OPF.RATOR.

PEG-BOARD 
LATHE 

OPERATOR 
lst Piece Mechanical Inspector

TABLE SAW OPERATOR 
FOR 2ND SHIFT. 

201-939-7392
(1-7)

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

SANDWICH, III. 60548
815-786-2195

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

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

• Excellent benefit package.
• A secure future. 

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

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

An Equa] Opportunity Employer M/F
(47-50)

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. Prirnarily 
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 surface 
grinders. Some milling exp. desirable.

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

EXTRUSION OPERATORS
Minimum I year exp. operating plastic 
extrusion equipnient.

WE offer pleasant tvorking con-

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, night shift for 
those whc have sėt up experience on automatic screw machines. Excellent 
vvorking 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.

WHITE-RODGERS DIVISION 
EMERSON ELECTRIC CO.

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

An Equal Opportunity Employer

DATE PROCESSING PROGRAMMER
South county automatic controls nianufacturing company has immediate 
opening for an individual who has 3 to 4 years experience making 
computer checks, debugging computer progranis, logic flow, design and 
coding programa for ūse in eleetronies data processing equipmenl. Ex- 
cellent vvorking conditions and fringe benefits. Salary commensurale 
with ability. For personai consideralion write or call — Employmenl 
Manager 7:30 to 4:30 daily.

WHITE-RODGERS DIVISION 
EMERSON ELECTR1C CO.

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

An Equal Opportunity Employer
(46-2)

ditions and wide range, company 
paid benefits.

R & G SLOANE 
MFG. CO.

6100 Hillcrest Dr.
Valley View lndustrial Pkwy.

Contact R. L. Masal 
216-524-8600

An Equal Opportunity Employer M/F 
(49-1)

PRODUCTION FOREMAN WANTED
With experience in A.S.M.E. Pressure Vessel Fabrication. Full 
benefits. Send Resume to:

MASONITE CORPORATION
Tank Division, Harbor Project, Box 427 

Vicksburg, Miss. 39180 
601-636-1941

An Equal Opportunity Employer

Skaitykit ir platįnkit 
DIRVĄ

TOOL & DIE MAKERS
Second and Third Shift Openings

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

Journeymen card or equivalent experience 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 maker during the past 50 
years.

1F YOU MATCH THESE QUAL.IF1CATIONS, APPLY AT: 

GRAND HAVEN 
STAMPED PRODUCTS 

12'50 S. Beechtree
Grand Haven, Mich. 49417

An Equal Opportunity Employer

PRODUCTION FOREMAN
WE HAVE AN IMMEDIATE OPPORTUNITY AVAILABLE FOR 
EXPF.R1ENCED MOBILE HOME FOREMAN AT OUR NAVASOTA 
DJVIS1CN. APPCL1CANT SHOULD HAVE PREV1OUS, SUPERVI- 
SORY/MANUFACTUR1NG EXPER1ENCE IN THE MOBILE HOME 
1NDUSTRY. EXCELLENT START1NG SALARY AND COMPANY PAID 
BENEFITS. INTERESTED CANDIDATES SHOULD CALL OR SEND 
RESUME TO:

CHARLES K. HORNER
GENERAL MANAGER

SCHULT HOMES CORP.
P. 0. Box 571

Navasota, Texas 77868
(713) 825-7501

An Eąual Opportunity Employer

INSPECTOR-FLOOR
-$HEET METAL FABRICATION AND 
ASSEMBLY ENVIRONMENT. MUŠT 
BE D1VERS1F1ED IN BENCH AND 
1ST PIECE INSPECTION. SHOULD 
BE CAPABLE OF USJNG A VARIU- 
TY OF PREC1S1ON 1NSTRUMF.NTS. 
FAMILIARITY W1TH GOVERNMENT 
SPEC1F1CAT1ONS HELPFUL. LIBJ< 
RAL FRINGE BENEFITS. SALARY 
COMMENSL'RATE WiTH EXPERI- 
ENCE.

For interview appt.
Call Mrs. 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 Equal Opportunity Employer M/F 
(47-48)

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 metai and aireraft type assemblies. Mušt be experienced in welding 
of non-ferrous alloys.

GENERAL INSPECTORS
Experienced in visual and mechanical inspection and history doeumenta- 
tion necessary. Mušt be able to interpret drawings, read micrometers, 
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
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CLEVELANDĖ
Aurelija Balašaitiene

Lietuviškos knygos 
likimo klausimu

Šį klausimą diskutuojame 
spaudoje, skatindami mūsų 
rašytojus kurti, mūsų kny
gų platintojus knygas pla
tinti, o mūsų visuomenei 
tas knygas pirkti lietuvybės 
ir mūsų spausdinto žodžio 
išlaikymo vardan. Tokia tu
rėtų būti logiška mūsų kny
gos gyvenimo raida. Pažiū
rėjus gyvenimo tikrovei į 
akis, vistik turime pripažin
ti, kad lietuviška bet kokio 
turinio knyga mūsų šeimų 
gyvenime užima ribotą vie
tą.

Pasidairius lietuviu na

andre chava1
šios dienos grožio salionas 

su vakar dienos kainomisViskas vėliausios mados pas Andre Buvai...
Patrauklus naujas de

koravimas, patys naujau
si įrengimai ir geriausiai 
už viską, mūsų einančios 
su diena talentingos pa
tarnautojos, kiekviena iš 
jų eksperte technikoje ir 
stiliuje.Taip viskas seka šios dienos reikalavimus, išskirus kainas . . .

Shampoo & HAIRCUTTING $3.45 
Styleset $3.45 from only

not 87.50 not $7.50

BLOWER CUT & STYLING, only $7.95
Marie Ames 

SOFT VELVET 
Perm 
$12.95 
not $17.50

Sale of Beauty $9.95
Special — the famous 
Nutra Perm complete 
with cut. Permanent Eyelashes, individually applied, $15 

The marvelous No Sėt Perms, from only $10.95 
by Hibner, Helene Curtis.

No roilers, no pincuris, ever againj
Jeigu jūs dar nebandėte mūsų saliono, jūs pra>» 

randate puikų grožio pažinimą. Nieko nėra ką jūs 
galėtume prarasti — ir jeigu jūs neesate patenkinta 
mūsų stiliumi, sąskaita nebus pristatyta.

Yra kuklus 30 c. papildomas mokestis 
visai sumai.

Penktadienį ir šeštadieni
EAST

• 406 Euclid Avė., 2d F. 781-3161
• Southgate, 5899 Warrensville, 

663-6346
• Severance Center, 

382-2600, 382-2569
• Shoregate, 944-6700,
• Mentor, 255-9115, next to Zayre’s 

Lake Shore Blvd.

muose, stebimės įmantriais, 
dailiai iliustruotais Ameri
kos spaudos leidiniais, ypa
tingai įvairių meno repro
dukcijų albumais, enciklo
pedijomis, dailiai ir praban
giais įrištais viršeliais po
puliarios literatūros knygo
mis. Ne be to, kad Galdiko 
ar Puzino reprodukcijų 
knyga, ar vienas kitas lietu
viškas domanas nebūtų kur 
pastebimai padėtas "dėl de
koracijos”, kad būtų bent 
simboliškai išlaikytas lietu
viškas aplinkos tonas.

Tikrumoje nei tie, kurie

not S15
Frosting $17.50 

not $30 cup 
or

cap

.. Incl. cut
UfliPctm $16.99

The great new wave 
that’s pre-programed 
for beautiful results 
every time $30.00 at 
most salons.

50 centų daugiau.
WEST

• Opposite Soutbland, 
845-3400

• Opposite Westgate, 
333-6646

• Parmatown, 
884-6300

• Sheffield Center 
Lorain 233-7211 
233-8020 
Elyria 324-5742

sielojasi mūsų knygų liki
mu, nei tie, kurie tas kny
gas rašo, neanalizuoja mū
sų knygos padėties iš gry
nai ekonominio taško, kuris 
vistik vaidina nemaža vaid
menį ir teikia knygos pasi
sekimo kriterijaus vaizdą.

Neužtenka skatinti rašy
tojus rašyti. Juose turėtų 
aidėti visuomenės balsas. 
Ieškodami naujų temų ar 
bent naujų formų amžinoms 
temoms nagrinėti, būdami 
gyvi mūsų gyvenimo daly
viai, jie privalo tenkinti 
skaitančiųjų pageidavimus 
ta prasme, kad būtų užpil
dytos spragos. Kai savo lai
ku buvo susirūpinta truku
mų jaunimui ir vaikams 
pritaikintos literatūros, su 
tinkamu paskatinimu ir ge
roku žiupsniu propagandos 
šiandieną jau turime paken
čiamą pasirinkimą tos sri
ties knygų. Monografijų, 
biografijų ir prisiminimų 
paklausa niekada nebuvo 
didelė, nes tokio pobūdžio 
knygos yra įdomios tik pa
skirų grupių žmonėms. Kai 
kurie jas perka, negalėdami 
atsispirti draugų siūlomi ar 
stačiai iš pareigos jausmo, 
kad lietuvišką knygą reikia 
palaikyti. Nežiūrint to, kad 
mūsų tautos atgimimui pa
sitarnavo poetai daugiau 
negu bet kokio kito žanro 
kūrėjai, poezija pas mus ve
getuoja, net ir mūsų knygų 
lentynose nerasdama vie
tos. Suprantama, kad ne vi
siems poezija suprantama, 
ne visiems prieinama.

Dabar tenka prieiti prie, 
gal paties svarbiausio, po
puliarios literatūros taško. 
Knyga kultūringam žmogui 
nėra vien pareigos išpildy
mo uždavinys. Knyga nėra 
vien mokslo priemonė ir bū
tinų žinių šaltinis. Knyga 
yra poilsio malonumas, auk
što lygio pramoga ir didelio 
dvasinio poilsio šaltinis. 
Taip vadinama pramoginė 
ar grožinė literatūra, nesie
kianti spręsti amžinųjų pro
blemų, nevedanti tautas į 
žūtbūtinę kovą — yra la
biausiai pageidaujama tų, 
kurie dar ir dabar, nežiūrint 
visagalės televizijos, randa 

laiko ir noro skaityti.
Tiek Cleveland e, tiek ki

tose lietuvių kolonijose ran
dame vieną kitą pasišventu
sį asmenį, kuris apsideda 
lietuviškos knygos platini
mo našta. Tokių yra ne
daug. Daugumoje tenka pa
sitenkinti mūsų laikraščių 
skelbimais, knygas užsisa
kant paštu iš leidyklų ar 
pavienių leidėjų.

Tarpušventyje radau pro
gos pasikalbėti ir artimiau 
susipažinti su populiariuoju 
Clevelande knygų platinto
ju Juozu žilioniu. Jo jau
kaus namo didokoje virtu
vėje, šalia didžiulio šviežiai 
iškeptų sližikų ir kitų lietu
viškų šventiškų skanėstų, 
kuriuos pagal visas lietuviš
kas tradicijas vaišingai iš
dėliojo ponia žilionienė, pa
dėtas didelis pašto ženklais 
apklijuotas siuntinys.

Pastebėjęs mano smalsų 
žvilgsnį, ponas Žilionis kuk
liai paaiškina: ”Tai papil
doma Alanto Liepkalnio So
dybos siunta. Visas, kiek 
turėjau, apie trylika egzem
pliorių, labai greitai išpar- 
daviau”.

Šalia guli nedidukė vai
kiškos literatūros krūvelė. 
Leidiniai dailūs, prieinami 
ir patiems jauniausiems 
tiek savo turiniu, tiek savo 
iliustracijomis.

"Nežinojau, kad jūs ir 
namuose laikote knygas”, 
pastebėjau.

"Ne, aš knygų namuose 
nelaikau pardavimui, čia 
tik mažytė paslauga. Prieš 
šventes vieni norėjo pasi
rinkti pas mane vaikišką 
knygutę, bet negalėjo nu
matytomis valandomis at
vykti į naują parapiją. Tai
gi, todėl ir turiu, kad turėtų 
iš ko pasirinkti”...

Juozas Žilionis kuklus, 
■savo meilę lietuviškai kny
gai slepia po savotiška "pri- 
puolamumo” skraiste. "Kai 
prieš keletą metų naująją 
parapiją perėmė tėvai jėzui
tai, tėvas Kijauskas iškėlė 
lietuviško kiosko reikalą. 
Suradęs savanorį, taip mane 
ir įtraukė”. Trumpa ir aiš
ki istorija sėkmingo Nau

joje parapijoje veikiančio 
knygyno, kuris sekmadie- 
nias po pamaldų yra visada 
apgultas būrio žmonių, kny
gas vartančių, kai kurias 
diskutuojančių ir ... ne
daug perkančių.

Juozas Žilionis, su prity
rusio pedagogo metodingu- 
mu, yra įdomiai ir nuosek
liai’ išanalizavęs mūsų kny
gos populiarumo ir platini
mo problemas. Lietuvoje 
baigęs mokytojų seminari
ją, Vytauto Didžiojo Uni
versitete Teisių fakultete 
klausė ekonominius moks
lus ir buvo Kaune pradžios 
mokyklų vedėju. Pasirodęs 
kaip energingas administra
torius ir sugyvenamas as
muo, jis buvo paskirtas kul
tūrinių reikalų direkcijos 
viršininku prie Vidaus rei
kalų ministerijos. Savo tar
nybos metu iki pat pasi
traukimo į vakarus, jis savo 
žinioje turėjo visus Lietu
vos provincijos teatru rei
kalus. Įsikūrus Lietuvos 
Kariu ir jų šeimų Globos 
Komitetui, jis organizavo 
pagalba savisaugos dali
niuose esančiam lietuviš
kam jaunimui ir jo šei
moms. Karui pasibaigus, 
Hanau tremtinių stovyklo
je kurį laika mokytojavęs, 
įstojo į atsikūrusi. Daina
vos Ansambli ir buvo iš
rinktas stovyklos komiteto 
švietimo vadovu. Ir savo 
naujoje gyvenvietėje Cleve
lande Juozas Žilionis toliau 
tęsė lietuviško švietimo 
darbą, ilgus metus mokyto
jaudamas Vysk. Valančiaus 
lituanistinėje mokykloje ir 
vėliau šv. Kazimiero mo
kykloje. Jis taip pat eilę 
metų vadovavo Vysk. Va
lančiaus mokyklai.

"Esu įsitikinęs, kad da
bartinėje kovoje už lietuvy
bę lietuviška knyga yra mū
sų didžiausias ir stipriau
sias ginklas”, tvirtina jis, 
vartydamas "Nykštukų mo
kyklą”. Užrašų knygutė 
mirga faktais ir skaitlinė
mis. "Apsiėmęs šį darbą, 
turiu vesti ne tik susiraši
nėjimą. bet drauge ii' sas- 
kaityba bei detalią atskaito-

(Nukelta į 14 psl.)
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Clevelande...
(Atkelta iš 13 psl.) 

mybę su parapija. Ji parū
pina patalpas, o su laiku ža
da ir įrengti patvaresnę ir 
talpesnę spintą. Prieš kurį 
laiką kažkas išbandė ir taip 
jau ne stiprų užraktą ir 
„pasiskolino” brange s n e s 
mūsų dailininkų meno re
produkcijų knygas. Buvau 
nusiminęs, tačiau po kurio 
laiko jos visos atsirado vir
tuvėje ... Ar tai sąžinės 
balsas, ar tai skonis?” Juo
zas Žilionis šyptelėjo, nie
kada nenustodamas savo 
įgimto humoro jausmo, ku
ris yra ytin gerai pažįsta
mas tiems, kurie jį yra gir
dėję kalbant viešai.

Sužinau, kad čia Cleve
lande daugiausiai yra par
duodama knygų vaikams, 
kurias perka močiutės savo 
anūkėliams. Jų tarpe la
biausiai perkamas yra „Ma
no žodynas vaikams’’, kurį 
perka net ir studentai. Jo 
išparduota net 175 egzem
plioriai. Labai populiarūs 
yra „Rimas pas Kęstutį’’ ir 
„Nykštukų Mokykla”. Su
augusių knygų tarpe di
džiausią pasisekimą turi 
Spalio „Mergaitė iš Geto”. 
Kai pasirodo, išperka visas. 
Taip pat dideli pasisekimą 
turi „Sauja skatikų”. Įdo
mu, kad mūsų inteligentai, 
skaitantieji šių laikų mo
dernią literatūrą, toje kny
goje vistik neranda taip va
dinamos pornografijos, o 
skaito ją su pasigerėjimu ir 
įdomumu. P. Žilionis paste
bi, kad žmonės visiškai ne
nori pirkti „Striptyzo”, ne-

• Vincent C. Campanella, 
Cuyahoga county auditor 
praneša, kad šunų savinin
kai gali pasinaudoti žemiau 
spausdinamu kuponu leidi
mui išsiimti. Reikia iškirp
ti ir pridėjus 2 dol. Čekiu ar 
money order grąžinti iki 
sausio 20 d. County Auditor 
Vincent C. Campanella, 
Dog Lincence Department, 
County Administ r a t i o n 
Bldg., 1219 Ontario St., 
Cleveland, Ohio 44113, pri
dedant sau adresuotą voką 
su pašto ženklu. Leidimas 
bus atsiųstas paštu. Po sau
sio 20 d. bus pabauda 2 dol. 

žiūrint išgarbinimo spaudo
je. Jaunavedžiai perka Sin
kevičiūtės anglų kalba viri
mo knygą „Lithuanian Coo- 
kery”... ‘

Juozas Žilionis nėra ne
patenkintas lietuviška kny
ga ir nėra per daug pesimis
tiškai nusiteikęs jos likimo 
atžvilgiu. Tačiau jis paste
bi, kad vidurinioji karta per 
mažai perka knygų pasi
skaitymui. Lietuviškas ro
manas turi pasisekimą, ta
čiau jį mėgsta skolintis, 
leisti per rankas. O vistik 
reikalinga parama lietuviš
kai knygai, ir jos rašytojui 
ji tegali būti konkretizuota 
jos pirkimu. Tėvai perka 
knygas vaikams, bet ne sau. 
Įdomu, ką jie skaito? .. An
glų kalba parašytos knygos 
kur kas brangesnės už lie
tuviškas, ir jų apstu viešose 
bibliotekose. Argi nebūtų 
tikslu, kad, nupirkus vieną 
anglišką knygą, šalia jos 
būtų vietos knygų lentyno
je ir bent vienai lietuviš
kai?

Juozas Žilionis savo dar
bą myli ir jam atiduoda 
daug laiko ir pastangų. Ne 
paslaptis, kad jo namai yra 
atdari ir tiems, kurie nau
dojasi jo paslaugumu ir at
siima užsakytas knygas jo 
namuose. Ne kartą jis yra 
jų nuvežęs ir tiems, kurią, 
neturi savo susisiekimo 
priemonių. Taigi, lietuviški] 
knygų yra. Yra ir patarna
vimas. Tik trūksta pirkėjų.

Pradedam naujuosius me
tus. Ar ne tikslu būtų at
naujinti seną lietuvišką 
tradiciją, kad vardinių ir ki
tų švenčių proga būtų dova
nojama lietuviška knyga. 
Tuo būdu ne vien pasitar
nausime lietuviškos kultū
ros palaikymui, bet ir pa- 
skleisime tą nuostabų 
džiaugsmą, kurį teikia kny
ga kiekvienam kultūringam 
žmogui, šalia kvepalų, pa
puošalų ir skanėstų raskime 
vietos lietuviškai knygai. Ji 
yra mūsų kūrybinės dvasios 
gražiausias atspindys ir 
mūsų gyvybės įrodymas.

Dėka klebono kun. G. Ki- 
jaųsko idėjos ir Juozo ži- 
lionio pasišventimo, lietu
viška knyga Clevelande yra 
ne toliau, kaip telefono ra
gelis ar sekmadieninis pasi
važinėjimas į pamaldas ...

--------------------------- j š

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"Tuošia koncertą. Pro
gramą atliks solistai Nerija 

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.

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

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

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East 185th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

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

kirpti

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 mo
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. 
Rengia LKVS „Ramovė” Cle
velando skyrius.

Wl| NATIONWIDE 
K 1INSURANCE 

Nationwide is on you’’ siete

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

GROŽIO SALIONO 
'SIDABRINES ŽIRKLĖS’

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

LietuSrių 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., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

VVANTED AT ONCE
MACHINE SHOP 

SUPERVISOR
Mušt be exp. with turret and enginu 
lathes, should be familiar witk N-C 
lathe"-, be capable to inspect work m 
procese and do sonie eutting tool 
sharpening. This is a 2nd shift posi
tion. Good working conditions & 
fringe benefits. Well established ma- 
nufacturer of Aircraft Ground Sup- 
port Equipment. Mail resutnes or call: 
PAUL FABER,

COLUMBUS JACK CORP.
1000 S. F r ont Street 
Columbus, Ohio 43206 

614-443-7492
(48-5)

JOURNEYMEN

TOOL MAKERS 
and 

INJECTION MOLD 
MAKERS

Mušt be able to sėt up work f reni 
blue prints & close tolerance. Mušt 
have journeyman's card and a mini 
mums of 5 years esperience since 
graduation. Mušt be receplive to ac- 
cepting job respcnsibility. Growth 
oriented company with top wages, 
paid hospitalizations and many ad- 
ditional fringe benefits including IRS 
approved pension plan.

Send resume to:

RONALD G. PROPER, " 
Personnel Manager

MEADVILLE PRECISION
TOOL & MOLD INC.

P. O. Box J99D

Meadville, Pa. 16335

APPLICATION o?Rd™.^<T™'VEaOrN 1978

I. the undenigned. Owner, Kecper or Harborer. hereby tender the le*al fee and apply for the reęittration. for the year 1978 of the dof dcacnbed beiow.

OVVNER OF DOG____________________________________ ... •■■■—. ADDRESS________________________________________
To the Auditor of Cuyaho<a County. Cleveland. Ohio. PHONF. GI IY ______________________________________________________________________

AGE SEX F»«
Ponaity

COIOR HAIR
BREED IF KNOWN

Dot. Acqv>r«d

Y.ir Month Malt Fomale Neutartd 
Spayed

Poid
Block Wh>t« Groy fcndl Ton B'»wn ftod long Shoil

Ovtr.d. Ohio

B«eom. 3 Mo.

Subscribed before me according to law by the applicant this___________ day of__________________ 197 _______

Vincent C. Campanella, County Auditor. Ovvner---------------------------------------------------------- ----------- —
By----------------------------------------------------------------------------------

Ry ______________________________________ Address_____ i___________________________________________

VVANTED JOURNEYMEN
or

1ST CLASS SKILLED 
DIEMAKERS

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

ELECTR1CIANS
Immediate openings for eleetricians 
with journeynian’s card or eouivalent 
experience. Experience in OSHA re- 

\ quirement in solid statė eleetronies 
m an industrial setting is a plūs. You 
will receive an excellent wage and 
full benefit prograni. Johns-Manville 
is an aggressive equal opportunity 
employer. Apply in person or call for 
an appointment:

JOHNS-MANVILLE 
SALES CORP.

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

(2-4’
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

KLAIPĖDOS SUKILIMO 
MINĖJIMAS

Sausio 22 d. 3 vai. Lietu
vių Namuose Kar. A. Juo
zapavičiaus šaulių kuopa, 
t a 1 k i n inkaujant Žalgirio 
šaulių kuopai ruošia Klaipė
dos sukilimo minėjimą. Pa
maldos už žuvusius šaulius 
įvyks šv. Jurgio bažnyčioje 
10:30 vai. Paskaitą skaitys 
F. Eidimtas.

Meninę programos dalį at
liks pianistė Birutė Smeto
nienė ir Čiurlionio ansamb
lio kanklininkai, vadovauja
mi O. Mikulskienės.

• Žalgirio šaulių kuopos 
skelbtas visuotinis nariu 
susirinkimas sausio mėn. 15 
d. neįvyks. Apie kitą susi
rinkimo datą valdyba pra
neš vėliau.

• Dr. J. Jakšto paskaita 
”Algirdas tarp rusų ir toto
rių”, prisiminimui DLK Al
girdo 600 m. mirties sukak
ties, įvyks sausio 13 d. 7:30 
vai. vak. DMNP parapijos 
mažoje salėje. Vakaronę 
rengia LB apylinkė.

• Lithuanian Village, Ine. 
metinis akcininkų susirinki
mas Įvyks Lietuvių Namuo
se vasario 26 d. 12 vai.

• Kaziuko mugė, ruošia
ma Clevelando skautijos 
įvyks kovo 4 d.

• Rita Matas ir Albinas 
Vaičeliūnas išlaikė nekilno
jamo turto pardavimo Ohio 
Statė valstybinius egzami
nus ir pradėjo dirbti čipkus 
Realty įstaigoje.

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

\ atsilankyti. Tel.; 531-6720.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

BALYS AUGINĄS

EINU AISČIŲ ŽEME

Einu aš aisčių žeme —
Miškai, ežerai, upės
Ir lygios arimų vagos — 
O po smiltim neramia
Meldžias mano senolio lūpos-------

Ir matau, kaip nudegęs, 
Išbalusio lino plaukais, 
Jis glosto žiedą rugių.
Sparnais vėdindami erdvę, 
Varpučiu sklendžia drugių
Lengvos plazdančios vėlės-------

Lyg namų pasiilgusios gervės, — 
Į širdį suskrenda žodžiai—:
Daina elniu nudunda laukais-------

Ir žemės plutą pakėlęs 
Mano dainos klausos godžiai 
Senolis, šilainė ir sodžiai-------

VIENINGUMO ŽENKLE
Pilna šio straipsnelio už- 

vardinimo prasme, Clevelan
do skautininkės pradėjo ju
biliejinius darbo metus su 
Kalėdine sueiga-pobūviu.

Į šią. sueigą buvo pakvies
ta su artimaisiais visa vyres
nioji Clevelando skautija - 
skautininkės, skautininkai, 
vyr. skaučių židinys, vyr. 
skautės, skautai vyčiai, jūrų 
skautų budžiai ir A.S.S.

Įėjus į salę iškart susidarė 
šventiška nuotaika. Salė pa
dalinta į dvi dalis, vienoje 
salės pusėje ratu sustatyti 
gražiai išpuošti stalai. Pačia
me centre pastatytas apskri
tas stalas, kurio viduryje sto 
vėjo 7 aukštos raudonos žva
kės, simbolizuojančios 7 dar
bo dienas. Žvakės apgaub
tos įspūdingu varpų vainiku. 
Stalo pakraščiai apdengti ža
liom pušų šakelėm iš po ku
rių žybčiojo mažytės baltos 
švieselės. Virš stalo ir nuo 
visų salės lubų siūbavo pa
didinto formato juostų rašto 
šiaudinukai. Įspūdis nepa
mirštamas.

sitinkame metų bėgyje reika- 
lų-užduoties apimtyje. Daž
nai skuboje net nepamatome 
žmogaus. Tad tuo smagiau 
šiandien, Skautininkių Drau
govės vardu, pasveikinti 
visus jus čia, susirinkusius 
tiktai pabūt drauge, viešnio- 
mis-svečiais pas save.

Tebūnie šis vakaras mūsų 
stabtelėjimu pamatyt vie- 
nam-kitą, pastebėt (ir pasa
kyt), pasidžiaugti kai gera ir 
gražu. Švenčių nuotaika te
duoda pagrindą tikėti švie
sia naujųjų metų ateitimi -

bendru, sėkmingu ir džiugiu 
darbu ...

Pirmininkė pažymėjo, kad 
ši yra jau trečioji, tradicine 
tapusi, skautininkių ruošia
ma Kalėdinė sueiga. Pirmą
ją sueigą suruošė prieš tris 
metus tuolaikinė draugovės 
pirmininkė v.s. Stefanija Ra
dzevičiūtė. Toje sueigoje da 
lyvavo tik skautininkės ir 
skautininkai, kurių buvo 
virš 20. Dabartinė sueiga pa 
rodė, kad kuriame tradicijas 
ir apimame platesnius darbo 
barus, nes dalyvių buvo arti 
šimto, kurių tarpe daug jau
nimo.

Baigdama savo žodį, pirmi
ninkė paprašė Marių Prapuo
lenį, svečią iš Chicagos, už
degti salės viduryje esančias 
žvakes, padėkojo v.s. S. Ra
dzevičiūtei už gražų sumany
mą virtusį tradicija ir papra
šė ją sukalbėti atidarymo 
maldą. V.s. S. Radzevičiūtė 
iškėlė gilias ir prasmingas 
mintis, kurios taip tiko susi
mąstymo valandėlei.

Po to buvo patiekta šiltų 
valgių skani vakarienė ir vi
si svečiai pavaišinti s. Zeno
no Dučmano paaukotu vynu.

Po vakarienės ir trumpos 
pertraukos visi dalyviai pe
rėjo į antrąją salės pusę iš
klausyti meninės dalies.

Šios sueigos meninės- da
lies prelegentą, rašytoją-poe- 
tą Balį Auginą, pristatė ps. 
Aldona Miškinienė. Jinai pa
žymėjo, kad pristato jį kaip 
dvejopą asmenybę: poetą-ra- 
šytoją ir radio pranešėją. Ra 
šytojas Balys Auginąs eiles 
pradėjo rašyti vaikystėje, o

radijo pranešėju ilgą laiką 
buvo Kauno radijofone. 
Atvykęs į Clevelandą taip 
pat daug metų vadovavo lie
tuvių radijo valandėlei. Al
dona Miškinienė apgailesta
vo, kad poetas per retai pasi- 
rodąs mūsų tarpe, nes per 
12 metų jinai pamatė rašyto
ją Balį Auginą tik pirmą kar
tą.

Dažnai poetai savo kūri
nius paskaito blogiau negu 
eilinis deklamuotojas. Vie
nok šį kartą savo kūrybą ra
šytojas Balys Auginąs skai
tė taip užburiančiai, kad sa
lėje buvo mirtina tyla. O už
baigus jam skaityti, publika 
taip entuziastingai plojo, 
kad privertė jį net tris kar
tus sugrįžti dar ką nors pa
skaityti.

Pasibaigus meninei daliai, 
sueigos dalyviai vėl grįžo 
prie savo stalų pasivaišinti 
kavute ir gausiais saldumy
nais.

Jeigu subuvime dalyvauja 
maestro Alfonsas Mikulskis, 
tai be dainų neapseinama. 
Jo talka suorganizuoti entu
ziastai padainavo ir pažaidė 
kelis ratelius.

Pažaidę, padainavę ir pasi • 
sėmę dvasinio peno iš girdė
tų eilėraščių, sueigos daly
viai su pakilusia nuotaika ne
noromis skirstėsi namo.

Clevelando skautininkės 
dėkoja visiems ir visoms da
lyvavusiems šioje sueigoje 
ir ypatingai gilią padėką reiš 
kia rašytojui Baliui Auginui 
už suteikimą nepamirštamos 
valandėlės.

v.s. Izabelė Jonaitienė

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲc-

inešu« $1.000
12 mėnesiu

PAŽYMĖJIMUS
įnešus $1,000
30 mėnesiu

Sueigą atidarė Skautinin
kių Draugovės pirmininkė v.s 
Stefa Gedgaudienė. Savo 
trumpame žodyje iškėlė se
kančias mintis:

- Nebus pilnai išgyventa 
diena, jei nerasime laiko joje 
sustoti minutėlei, kad pasi
džiaugus nauju žiedu, dings
tančio saulės spindulio žais
mu, ar šypsniu atsakyti į pra
skriejančių šypseną.

Vienos idėjos, vieno siekio 
rišami, dažniau ar rečiau su-

Įnešus si.ooo TF3/0/ S1:000
18 mėnesiams g m®nes*ams

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

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖUž Įnašus mokame

ABITIKII YH VAKARAS.
RUOŠIAMAS VYRESNIŲJŲ SKAUČIŲ 3 

B AUŠRINĖS DRAUGOVĖS,
jį globojamas Lietuvių Bendruomenės 
B Ohio Apygardos
S įvyks sausio 21 d., 7:30 vai. vak.

‘ LIETUVIŲ NAMUOSE. 3
g Bilietai gaunami pas Juliją Ignatavičiūtę 531-2446 8 
E arba pas Rasą Petraitytę 531-1058. «
į Kaina: Suaugusiems — $10.00. Jaunimui $6.00. 3

S Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

Įdedi kiek nori, išimi kada nori.Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas du kartus metuose.
SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI S40,000.

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

Zuperio/ Avino/
"and loan association

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

6712 Superior Avė. 
431-2497

MAIN OFFICE
79S East 185th Street 

481-8552
13515 Euclid Avė. 

681-8100
32800 Center Ridge Road 

779-5915

14406 Cedar Avė. 
381-4280
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BIOLOGIJOS IR GAMTOS
MOKSLŲ DRAUGIJA
Laike Trečiojo mokslo ir 

kūrybos simpoziumo (lap
kričio 26 d.) Chicagoje bu
vo įsteigta pirmoji Lietuvių 
Biologijos ir gamtos moks
lų draugija, kurios valdybą 
sudaro: dr. Jonas Genys — 
pirmininkas, Birutė Saldu- 
kienė, Teresė Balčiūnienė, 
dr. Antanas Butkus ir dr. 
Raimundas Sidrys — vice
pirmininkai.

Ši Biologijos ir gamtos 
mokslų draugijos valdyba 
rūpinsis sudaryti lietuvių 
biologų, gamtininkų, šių 
sričių studentų, bei draugi
jos rėmėjų kartoteką; palai
kys su jais ryšius bei jiems 
padės jų profesiniuose rei
kaluose; steigs skyrius di
desnėse kolonijose; paruoš 
veiklos įstatų projektą; su
organizuos ateinančio Mok
slu ir Kūrybos Simpoziumo 
biologijos ir gamtos mokslų 
paskaitas1; sušauks visuoti
ną narių suvažiavimą; pri
ims mažas aukas Draugijos 
veiklai paremti; reprezen
tuos lietuvių biologus ir 
gamtininkus amerikiečių ir 
lietuvių mokslo institucijo
se, federacijose bei suvažia
vimuose atliks kitas narių 
pageidaujamus uždavinius 
bei rems visas lietuvių kul
tūrines, mokslines ir Lietu
vos tyrinėjimų pastangas.

Artimoje ateityje bus su
daromos biologijos ir gam
tos mokslų sekcijos — bio

PADĖKA
1977 metais lapkričio 9 dieną, Juno Beach Floridoje 

po sunkios ir ilgos ligos savo žemišką kelionę užbaigė 
mūsų mylima žmona ir sesuo

A. A.
ALEKSANDRA JUOZAITIENĖ.

Palaidota lapkričio 12 dieną Waterbury, Connecticut 
Lietuvių kapinėse šalia savo mamytės.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Senkui už lankymą ligo
ninėje ir suteiktą paskutinį patarnavimą, kun. Ruokiui 
už Rožančių koplyčioje, kun. Sabuliui už gedulingų Šv. 
Mišių atnašavimą, pamokslą ir palydėjimą į Amžino 
Poilsio vietą.

Dėkojame grabnešiams: S. Augaičiui, A. Čampei, J. 
Kazlauskui, V. Skladančiui, A. Uogintui ir V. Vaitkui.

Gili padėka Waterburio Šv. Juozapo parapijos cho
rui ir vargonininkui p. Beinoriui už giedojimą koply
čioje ir kapuose. P. J. Brazauskui už taip jautriai giedo
jusiam solo bažnyčioje laike Šv. Mišių. P. A. Čampei ir 
choro pirmininkui p. J. Muraškai už atsisveikinimo žo
džius koplyčioje. P. V. Vaitkui už Bendruomenės vardu 
pareikštus paguodos žodžius kapuose.
C Taip pat dėkojame p. V. Vaitkui prisiminus velionę 
per lietuvių radijo valandėlę Waterbury ir p. J. Stem- 
pūžiui per Clevelando radijo valandėlę.

' Mūsų gili ir nuoširdi padėka visiems mūsų drau
gams ir pažįstamiems lankiusiems ligonę Floridoje jos 
sunkios ligos metu, kurie mūsų liūdesio valandoje teikė 
mums paguodą, pareiškė užuojautą žodžiu, laiškais ir 
spaudoje, aukojo Šv. Mišias, gėles ir skyrė aukas Lie
tuvių Fondui. Taip pat dėkojame poniai Ringailei ir Dr. 
Aleksui Zotovams už rūpestį. Dr. Šontai ir Dr. Degėsiui 
už patarimus.

Nuoširdus ačiū visiems, visiems.

Nuliūdę:
VYRAS JUOZAS, SESERYS ANElĖ 

STEPĄNAUSKIENĖ, ALDONA 
RAUGALIENĖ, BROLIAI JUOZAS, 
BRONIUS, ALBINAS IR VYTAUTAS 

MAURUČIAI IR JŲ ŠEIMOS.

chemijos, genetikos, bio
metrijos, zoologijos, geolo
gijos, geografijos, ekologi
jos, miškų mokslų, agrono
mijos, žuvininkystės, gam
tos turtų, gamtos apsaugos 
(oro ir vandens), micro- 
biologijos, klimatologijos, 
gamtos tyrimų ir kitos. 
Mokslo ir Kūrybos simpo
ziumo organizatoriai priža
dėjo naujai Draugijai pa
skirti $160.00, todėl valdy
ba nario mokesčio nerenka, 
bet, žinoma, aukas priims, 
kaip nuoširdų aktą. Norin
tieji prie numatomų darbų 
aktyviai ar pasyviai prašo
mi rašyti sekančiu adresu: 
Lithuanian Society of Bio- 
logical and Natūrai Sciences 
(c/o Prof. J. Genys), Uni
versity of Maryland, IEL- 
CESS, College Park, Mary
land 20740.

• Prof. Adomui Varnui, 
gyv. Chicagoje sausio 1 d. 
sukako 99 metai. Sukaktu
vininkas buvo pasveikintas 
kolegų dailininkų ir jo ger
bėjų savo namuose 3721 W. 
65 St., Chicagoje.

• Rašytojui Kazimierui 
Barėnui, gyv. Anglijoje, su
kako 70 metų amžiaus.

Kūrybinį darbą sukaktu
vininkas pradėjo 1926 me
tais būdamas gimnazijoje. 
Po karo įsikūręs Anglijoje, 
dirbo tekstilės fabrike, bet 
neužmiršo ir pluksnos ir Čia 
gimė jo trys knygos: Gied
ra visad grįžta, Karališka

Prof. Adomui Varnui 99 metai...

diena ir Atsitiktiniai susiti
kimai, o 1969 m. išėjo jo 
pirmas romanas Tūboto gai
džio metai.

K. Barėnas ilgą laiką re
dagavo Europos Lietuvį ir 
už apysakų rinkinį Dvide
šimt viena Veronika laimė
jo Lietuvių Rašytojų Drau
gijos premiją.

Nuo 1964 m. jis taip pat 
redagavo literatūros alma
nachą „Pradalgė”, kurio iš
ėjo devynios knygos.

Sukaktuvininkas bendra
darbiauja lietuvių laikraš
čiuose, jų tarpe ir Dirvoje. 
Linkime jam ilgiausių me
tų. _______

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

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

Richmond Hill, N. Y. 7.00
I. Vasyliūnas,

Somerville. Mass........... 10.00
S. Antanaitis, Chicago ..12.00 
Agnė Lukšytė-Meiliūnienė,

Australija .................... 7.00
S. Vilkas, Detroit, Mich. 7.00
S. Giedrikis,

So. Orange, N. J.........7.00
T. Stankūnas. Boston .. 7.00 
S. Butkūnas,

St. Charles, III................. 3.00
E. Mažionis, Elizabeth, NJ 2.00 
V. Damaroda, Baltimore 7.00
N. Užubalis, Chicago .... 7.00 
G. Natkevičius, Cleveland 2.00
J. Andrius,

Santa Monica, Ca.........2.00
A. ir A. Juciai, Toronto 10.00
V. Kazlauskas, Toronto .. 7.00
K. Martinkus,

Berwyn, III......................2.00
S. Baniulis. Chicago .... 5.00 
S. Vaišvilienė, Chicago .. 2.0.0 
A. Petravičius,

Miami Beach, Fla........ 5.00
K. Rimša, Chicago ........  2.00
M. Aukštaitė,

Downsview, Ont............ 12.00
E. Ribokienė, Brockton .. 2.00 
P. Dagys, Columbus .... 7.00
J. Mačys, Cleveland ... .10.00

J. Mockus, Yucaipa, Ca. 12.00 
Dr. K. Avižienis, Chicago 5.00 
S. Dalius, Hamilton, Ont. 2.00 
B. Tiškus, Collinsville .... 5.00
K. Virbickas, Philadelphia 7.00
J. Jankauskaitė, Cleveland 2.00 
J. Gelažius, Chicago .... 2.00 
A. Neverauskas, Chicago 7.00 
V. Bakūnas, Willowick, O. 7.00 
P. Mačernis, Chicago .... 7.00 
V. Radys, Beverly Shores 5.00 
P. Sirgedas, Cicero, III. .. 2.00 
J. Graužinis, Chicago .... 7.00

f.

PRANO ČEPĖNO J 
„NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJOSE S 
pirmas tomas — lietuvių tautos atgimimas iki J 

1914 m. — gaunamas parduotuvėse. n
Baigiamas ruošti antrame tome — mūsų tautos g 
istorija iki 1920-1922 m., trečiame — Lietuvos 

nepriklausomybės metai. H
Istorijos pirmasis tomas — vertinga knyga kiek- 3 
vienam lietuviui ir graži dovana švenčių bei kito- g 
mis progomis. Kietuose viršeliuose, 560 psl., kaina fj 

$15.00. Užsisakyti leidėjo adresu: 9
J. URBELIS, O
1649 NO. BROADWAY, 3
MELROSE PARK, ILL. 60160.

a -a

■
■
■

■
■
■

■
■

MACHINISTS
SHAPERS
TURRET LATHE
HORIZONTAL MILLING MACHINE 
VERTICAL MILLING MACHINE 
HORIZONTAL BORING MILL 
DRILL PRESS

PMC Industries has openings in the above categories for ■ 
experienced operators who can do their own sėt ups, read ■ 
blue prints and read measuring devices.

■

■ 
■
■

PLEASE APPLY IN PERSON

PMC INDUSTRIES
29100 LAKELAND BLVD.

WICKLIFFE, OHIO 
216-943-3300

B An Equal Opportunity Employer ■
■ B
■UB8aB8BU8BWUBUaBBUaUUUaUBU8B8aua8UUBBaOBBOBBB

Dr. J. Gedaugas,
Santa Monica, Ca.........2.00

V. Aglinskas, Chicago .. 7.00 
A. Reivytienė,

Middle Village, N. Y. .. 7.00
L. Lendraitis, Boston .... 2.00 
V. Oželis, Malartic, Que. 2.00 
R. Sakas, Glendale, Ca. 2.00 
J. Jurgelis,

Mayfield Hts., Ohio ..12.00 
J. A. Vigelis,

Cherry Hill, N. J.........2.00
Kun. P. Žvirblis,

Grand Rapids, Mich. . .12.00 
V. Bačiulis, Willowick, O. 2.00 
V. Miškinis, Toronto .... 2.00
M. Karaša, Baltimore .... 7.00 
T. Sperauskas,

GlenCove, N. Y.............. 7.00
J. Mockaitis, Lansing, Mi. 2.00
A. Šukaitis, Hamilton Ont. 2.00
L. Virbickas,

St. Petersburg, Fla........3.00
I. Vovilavičius,

Yonkers, N. Y..................7.00
L. Stasiūnienė, Chicago .. 5.00 
R. Karlove, Niles, III........ 2.00
B. Bukauskas,

Bay Harbor, Fla.............. 2.00
H. Satinskas,

Drexel Hill, Pa...............2.00
K. Vėlyvis, N. Madison, O. 3.00
A. Gudėnas, Euclid, Ohio 2.00 
Dr. E. Juodėnas, Cleveland 7.00
V. Palubinskas, Cleveland 2.00
I. Alimas, Cicero, III........ 3.00
J. Stankūnas, Chicago .. 2.00 
Prof. R. Vaišnys,

Mt. Carmel, Ct............... 5.00
J. Užupis, Chicago ......... 2.00
K. Šeputa,

Miami Beach, Fla.........7.00
P. Milašius, Cleveland .. 2.00
P. Žilinskas, Hemet, Ca. 2.00
G. Juškėnas, Cleveland .. 9.00
S. Račiukaitis, Detroit .. 2.00
Dr. J. Šonta, Akron, Oh. 25.00
J. Stonkus, Hamilton, Ont. 7.00 
P. Litvinas, Los Angeles 2.00
V. Stropus, Chicago ....20.00
S. Petrulis, Omaha......... 7.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

■

■
■
■
■
■
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