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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ŽVALGYBŲ KARAS
Sritis, kurioje JAV praranda pranašuma?

Reikia tikėtis, kad Kana
doje nukritęs sovietų žval
gybos satelitas primins šio 
krašto visuomenei nuolat 
vykstantį informacijų rinki
mo karą, kurs nulems ir karš
tą karą, ar nuo jo išgelbės. 
Įrodinėti geros žvalgybos 
reikalingumą turbūt nerei
kia nei viename krašte, iš
skyrus JAV. Čia jau kuris 
laikas vedama akcija, aiški
nanti, kad svarbiausia žval
gybos dalis - špionažas - yra 
nedoras užsiėmimas, nuo ku
rio reikia atsisakyti. Juk 
dar visai neseniai laikrašti
ninkai reikalavo, kad žvalgy
bos organizacijoms būtų už
drausta telkti sau bendra
darbius iš jų tarpo. Už tat vi
sai nenuostabu, kad vienas 
sovietų KGB agentas atviru- 
rumo valandoje prisipažino:

‘Iš visų operacijų, kurias 
Sovietų Sąjunga ir JAV ve
dė viena prieš kitą, niekas 
tiek daug nepadėjo KGB, 
kaip akcija JAV-bėse diskre
dituoti ČIA. Kad taip gali at 
sititikti, mes net svajoti ne- 
drįsome. Tai tokia dovana, 
kuri tik gali prisisapnuoti. 
Šiandiena mūsų vyrams 
daug lengviau ir mes tam ne 
turėjome pakelti nė piršto. 
Jūs atlikote mums visą dar
bą ...’.

Net jei tie žodžia būtų iš
galvoti, tokie mintis tikrai 
turėjo ateiti sovietams. Juk

Pagerbė laureatę...

Lietuvių Tautinių Namų pirm. J. Petronis sveikina laureatę 
M. Tūbelytę Dirvos ir Vilties draugijos vardu.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
FBI neseniai prisipažino, 
kad neturi nei žmonių, nei 
reikalingų priemonių, nei įs
tatyminio autoriteto sekti tą 
masę šnipų, kurią sovietai 
čia atsiunčia.

Lyginant abiejų kraštų 
žvalgybas visų pirma krinta 
į akis vienas didelis skirtu
mas. Tuo tarpu, kai JAV 
žvalgyba verčiasi tik 9 insti
tucijos, sovietai tam reikalui 
turi tik vieną KGB, kuriai 
priklauso ir pasienio apsau
ga ir muitinės. JAV šiam rei 
kalui darbuojasi ČIA su 
20,000 tarnautojų ir 800 mil. 
biudžetu. Jos uždavinys 
rinkti informaciją apie užsie
nį, bet ji negali verstis kon- 
tra-špionažu krašto viduje. 
Ta sritis priklauso FBI, kuri 
turi tiek pat tarnautojų ir 
513 mil. biudžetą. National 
Security Agency renka ži
nias per satelitus ir laivus, 
bando sulaužyti svetimus ko 
dus. Ji turi 24,000 tarnauto
jų ir 1.2 bilijono dolerių biu
džetą. Valstybės D-tas turi 
savo žvalgybos skyrių su 
315 tarnautojų ir 11.5 mil. 
dol. biudžetu. Gynybos De
partamentas turi savo agen
tūrą su 4,300 tarnautojų 200 
mil. biudžetu. Žvalgybos tar 
nybas dar turi atskiros 
ginklų rūšys - kaip laivynas, 
aviacija ir kariuomenė, be 

to, dar Iždo D-tas, kuris 
seka užsieniečių investicijas 
JAV; Energijos D-tas, sekąs 
naftos gamybą ir kitus ener
gijos šaltinius visame pasau
lyje, ir narkotikų administra
cija, kuri seka narkotikų tra- 
fiką viduje ir užsienyje. Tik 
šiomis dienomis prezidentas 
Carteris pasirašė administra
cinį įsakymą, kuriuo dides
nės teisės koordinuoti visų 
žvalgybų rūšių darbą paves
ta ČIA direktoriui admirolui 
Stanfield Turner.

Skaičiuojama, kad sovie
tai žvalgybos reikalams išlei 
džia apie 10 bilijonų dolerių, 
tuo tarpu JAV-bėse visos 
aukščiau minėtos įstaigos 
žvalgybai išleidžia, bendrai 
paėmus, apie 7 bilijonus do
lerių. Turima duomenų, kad 
maždaug 24% visų sovietų 
diplomatų yra tiesioginiai 
KGB agentai, JAV-bėse 
esančių sovietinių diplomatų 
tarpe net 35%. KGB priklau 
so ir daugumas sovietų laik
raštininkų užsienyje. Lietu
viams turbūt nereikia pri
minti, kad KGB gali, ir fakti- 
nai kontroliuoja, visą Sovie
tuos vidaus gyvenimą.

Žinia, nūdien satelitai ir ki 
tos techninės sekimo prie
monės atpalaidavo šnipus 
nuo daugelio pareigų. Pvz. 
aukštai skraidą lėktuvai virš 
savo teritorijos gali sekti vi
są judėjimą ir kelis šimtus ki 
lometrų nuo sienos priešo te
ritorijoje. Bet ir iš taip me
chaniškai surinktų informaci
jų reikia pasidaryti reikia
mas išvadas. Tam jau reikia 
žmonių, netik kompiuterių. 
Dažnai pasitaiko, kad valdo
vai tiesiog atsisakydavo pa
tikėti savo šnipų informacijo
mis. Taip Stalinas netikėjo 
savo šnipo, vokiečių žurnalis
to Japonijoje, Sorge atsiųsto 
mis informacijom apie ren
giamą vokiečių užpuolimą, o 
Hitleris nepatikėjo tiksliom 
savo šnipo Cicero informaci
jom iš britų ambasadoriaus 
Turkijoje seifą. Satelitų ar 
lėktuvų nuotraukom šiandie 
jau sunkiau nebetikėti. Kar
tais tačiau tiesiog nesinori ti 
keti blogom žiniom. Pabalti
jo valstybėm juk buvo visai 
nesunku prileisti sovietų 
okupacijos atvejį, tačiau ar 
tam jos buvo reikiamai pasi
ruošusios? Nepaisant to, ne
reikėtų įrodinėti žvalgybos 
svarbą. Reikia tikėtis, kad 
tuo bus įsisąmoninta ir Ame
rikoje. Žinia, visados reikia 
prileisti, kad valdžia gali pa
sinaudoti savo žvalgybos or
ganizacija ir savo vidaus poli 
tiniams tikslams, tačjau tai 
palyginti mažas pavojus, net 
jei toks užsimojimas, nepai
sant viso kongreso budru
mo, ir pasisektų.

JAV senatorius John H. Glenn.

SENATORIUS JOHN GLENN KALBĖS
VASARI016 MINĖJIME CLEVELANDE

Lietuvos Nepriklausomy
bės atgavimo 60-ji sukaktis 
šiemet bus minima sekma
dienį, vasario mėn. 19 dieną. 
Abiejose lietuvių katalikų 
parapijų bažnyčiose bus lai
komos Šv. Mišios Lietuvos 
laisvės intencija: Šv. Jurgio 
bažnyčioje 10 vai. 30 min., 
giedant R. Babicko vadovau
jamam chorui; Dievo Moti
nos Nuolatinės Pagalbos baž
nyčioje 10 vai., giedant R. 
Brazaitienės vadovaujamam 
Chorui. Čia prieš pamaldas 
prie paminklo žuvusiems dėl 
Lietuvos laisvės bus iškelta 
Lietuvos trispalvė. Organi
zacijos kviečiamos dalyvauti 
savo pasirinkimu vienoje iš 
bažnyčių su savo vėliava ir 
palyda.

Tą patį sekmadienį, vasa
rio 19 d., 4 vai. p.p., Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagal
bos parapijos salėje įvyks iš
kilmingas Vasario J.6-tosios 
sukakties minėjimas. Pagrin
dinę kalbą pasakys Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas dr. K. Bobelis. Jo va
dovaujama Amerikos Lietu
vių Taryba išvystė plačią 
veiklą Lietuvos ir jos piliečių 
laisvės interesų gynime. Iš 
daugelio darbų paminėtini: 
Kudirkos byla, Bražinskų by
la, paties dr. K. Bobelio ak
tyvus dalyvavimas žmogaus 
teisių gynime Belgrado kon
ferencijoje.

Šių metų Vasario 16-tosios 

minėjime taip pat dalyvaus 
ir žodį tars JAV senatorius 
John Glenn.

Čiurlionio ansamblis, vado 
vaujamas muz. Alfonso Mi
kulskio, sugiedos himnus, o 
meninę programą atliks šio 
ansamblio moterų choras. 
Čiurlionio ansamblis per vi
sus savo gyvavimo metus ak
tyviai prisideda prie Vasario
16-tosios iškilmių praturtini
mo.

Amerikos Lietuvių Tary
bą sudaro jungtis įvairių lie
tuvių organizacijų atstovų, 
kurie reprezentuoja anksty- 
vesniąją ir naująją lietuvių 
išeiviją bei įvairias jų pažiū
ras. Visas tas organizacijas 
jungia Amerikos Lietuvių 
Taryboje vienas ir svarbiau
sias tikslas - Lietuvos laisvė. 
Nenuostabu tad, kad Lietu
vos okupantas ir jo samdinin 
kai laiko Lietuvos laisvinimu 
besirūpinančias organizaci
jas, o ypač Amerikos Lietu
vių Tarybą, savo kritikos ir 
kaltinimų objektu.

Visa Clevelando lietuvių 
visuomenė yra kviečiama 
gausiai rinktis į Vasario 16- 
tosios minėjimo pamaldas ir 
minėjimą ir, kam sąlygos 
leidžia, savo auka paremti 
Lietuvos laisvės pastangas. 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando Skyrius, Vado
vaudamasis Clevelando lie
tuvių organizacijų nutarimu 

(Nukelta į 15 psl.)
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SAVAITINĖ POŲTiug^^

BELGRADO KONFERENCIJA BE PROTOKOLO. — 
KOMUNISTŲ NIEKAS NENORI VAKARUOSE. — RY
TUOSE PATS VADOVAUJANTIS SLUOKSNIS PRA

DEDA ĮŽIŪRĖTI SISTEMOS KVAILUMĄ.

Sausio 17 d. vėl pradėjusi 
posėdžiauti Belgrado kon
ferencija turi tik vieną už
davinį — susitarti dėl vi
siems 35 dalyviams priimti
no baigiamojo komunikato. 
Tam reikalui — kaip prane
ša FRANKFURTĘR RUN1F 
SCHAU specialus korespon
dentas Harry Schleider — 
yra 100 pasiūlymų. Kad su
sitarti nėra lengva, galima 
spręsti iš to, kad susitari
mui numatytas terminas 
yra vasario vidurys, tačiau 
"jei iki tada nebūtų susi
tarta, konferencija vistiek 
turi pasibaigti baigiamojo 
dokumento priėmimu ir su
sitarimu dėl vietos sekan
čiai konferencijai”, kas 
reiškia, kad konferencija 
galėtų ir ilgiau užtrukti.

Būdinga, kad konferenci
joje nevedamas oficialus 
protokolas kas, žinoma, kon
ferenciją degraduoja į ei
linį pašnekesį.

Pagal Helsinkio Akto, ku
rio vykdymas aptariamas 
Belgrade, sovietų atstovai 
buvo pereitą rudenį pa
kviesti į NATO Vakarų Vo
kietijoje, dabar ir sovietai 
pakvietė Helsinkio signata
rus į Varšuvos pakto daly
vių pavasario manevrus 
Gudijoje.

★
Pereitą savaitę atrodė, 

kad komunistai nebeturį 
vilties patekti į Portugali
jos, Prancūzijos ir Italijos 
vyriausybes. Pirmojoje bu
vęs premjeras Soares susi
tarė su konservatyviais cen
tro socialdemokratais suda
ryti naują koalicinę vyriau
sybę, kuri turės 23 balsų 
daugumą 263 atstovų sei
me. Sprendžiant iš partijų 
pavadinimų ta koalicija at
rodo logiška, iš tikro tačiau 
prieš tris metus socialistai 
save skaitė kairesniais net 
už komunistus, o centro so
cialdemokratus vadino užsi
maskavusiais fašistais. Abi 
partijos dabar aiškina susi
taikiusios tik išspręsti sun
kias ūkines problemas.

Prancūzijoje nėra jokių 
ženklų, kad socialistai su 
komunistais galėtų sutarti

dar prieš kovo mėn. rinki
mus, o Italijoje krikščionys 
demokratai svarsto koalici
jos galimybes su kitom par
tijom. Tokia vyriausybe vis 
tiek priklausytų nuo ko
munistų prielankumo kri
tiškais momentais seime, 
tačiau formaliai savo tarpe 
neturėtų komunistų. Tie pa
geidautų tokios vyriausy
bės, kurią sudarytų tik vie
ni krikščionys demokratai, 
papildyti keliais neparti
niais specialistais. Tokios 
vyri ausybės išsilaikymas 
jau 'oficialiai’ priklausytų 
nuo komunistų, ko krikščio
nys demokratai norėtų iš
vengti.

★
Tuo tarpu kai Vakaruose 

niekas neskuba paduoti ran
kos komunistams, Rytuose 
jų tarpe auga sąjūdžiai, rei
kalaują reformų. Mes jau 
kalbėjom apie vokiečius. 
Jau seniau Čekoslovakijoje 
net 932 žinomi komunisti
niai visuomenininkai pasi
rašė vadinamą CHARTĄ 
77, kuria reikalaujama dau
giau laisvės ir žmoniškumo. 
Kaip su disidentais savo pa
čių tarpe elgtis, nėra suta
rimo jų pačių viršūnėse. Če
koslovakijoje sausio 4 d. 
partijos prezidiumo posėdy
je kietosias linijos šalinin
kas CK sekretorius Vasil 
Bilak, padrąsintas pačių so
vietų CK sekretorių Suslovo 
ir Ponomarjovo, net bandė 
pravesti sukilimą prieš par
tijos vadą ir valstybės pre

zidentą Husaką, tačiau ne
gavo kitų prezidiumo narių 
pritarimo. Už savaitės Hu- 
sakas šventė savo 65 metų 
sukaktį, kuriame šalia jos 
paties valstybės aukštų pa
reigūnų atsilankė ir sovietų 
kariuomenės vadas, o pats 
Brežnevas atsiuntė "Spalio 
revoliucijos ordiną”.

★
Kaip dabar paaiškėjo, 

tuo pačiu laiku, kai Vokie
tijoje buvo paskelbtas 'de
mokratinių komunistų’ ma
nifestas — pereitų metų 
spalio mėn. — 14 žinomų 
Lenkijos komunistų, ėjusių 
aukštas pareigas Gomulkos 
laikais, jų tarpe ir buvęs 
Lenkijos kompartijos ir 
valstybės šefas, Ochap, pa
rašė memorandumą Lenki
jos komunistų, oficialiai pa
sivadinusių Lenkijos jung
tine darbininkų partija CK 
pirmajam sekretoriui Ed- 
wardui Gierekui — nūdie
niam Lenkijos valdovui, rei
kalaudami laisvų rinkimų, 
derybų tarp unijų ir vyriau
sybės dėl darbininkų atlygi
nimo ir laisvų diskusijų 
apie visas krašto proble
mas. Tokie reikalavimai iki 
šiol buvo negirdėti komu
nistiniuose kraštuose. Ir to 
memorandumo pilną tekstą 
kaip ir minėtą manifestą, 
paskelbė Der Spiegei sausio 
16 d. laidoje.

★
Pačioje Sovietų Sąjungo

je daugiau negu kada nors 
anksčiau girdisi kritiškų 
balsų, kurie pirmą kartą 
kaltina už absurdus ne at
skirus pareigūnus, bet visą 
sistemą. O ta sistema ”pro-

Maskvinio KROKODILO karikatūra: "Mašinas jau gavome, 
o ką toliau darysime?”

■ Iš kitos pusės
Kartais niežti įsikišti ir į nesavus reikalus. Sausio 

mėn. Akiračiuose du mūsų bendradarbiai p.p. Vytautas 
Alantas ir Stasys Santvaras išėjo ginti buvusį bendradar
bį p. Bronį Railą. Mat, prieš kiek laiko tame pačiame 
mėnraštyje pasirodė neigiama kritika apie Railos Bastū
no Maištą, po ko Akiračiuose nebesimato to paties auto
riaus "Antraip” kolumnos. Minėtų ponų mums artimumas 
provokuoja pasisakyti ir iš kitos pusės.

Mane nustebino sekantieji teigimai:
Vytautas Alantas rašo: ”Tuo aš nenoriu pasakyti, 

kad Bastūno Maištas yra tobulybė: Railos knyga tokia 
nėra. Aš tik noriu pasakyti, kad knygą parašė senas ir 
plačiai žinomas mūsų spaudos veteranas, didelis kovo
tojas dėl Lietuvos reikalų ir lietuvybės, kūrybingas ir 
atkaklus lietuvių kalbos ir savo stiliaus puoselėtojas, ir 
kad jauniems kritikams būtų labai ne pro šalį giliau ir 

; plačiau pastudijuoti jo raštus, o ne kalbėti pasislėpus už 
Į diletantizmo skydo ir įsidėjus į kišenę bet kokį kurtua- 
j zijos supratimą .. .”

Tam pritaria Stasys Santvaras, pastebėdamas, kad 
: tos puolamos kritikos autorius Aleksandras Pakalniškis 
' jr. yra 27 metų amžiaus. Anot to kritikos kritiko: tas 
• "jaunas vyras ... beveik nieko doro ir gaivaus nepasakė, 
t Tik sulaužė jis seną ir taurią lietuvių tradiciją — nešokti
■ į akis vyresniam žmogui.”

Išeina, kad Raila jau virto paminklu, kurį kritikuoti 
į būtų nemandagu ir netauru. Likimo ironija tačiau norėjo, 
į kad Raila savo karjerą pradėjo kaip tik ... "įsidėjęs į 

kišenę kurtuazijos supratimą” ir "šokdamas į akis vy- 
; resniems žmonėms”. Pylos už tai gauna ne jis, bet pa-
■ bandęs eiti didžiojo pėdomis Pakalniškis. Tačiau ir tas
Į susilaukė paguodos. Anot Alanto Bastūno Maištas nėra 
| tobulybė, o ir Santvaras neatimą visai kredito: Pakal

niškis tik BEVEIK nieko doro ir gaivaus nepasakė. Lai
kas sušvelnina žmones. Ir jų "nusikaltimus”. vm

gresuoja”. Jei 1965 metais 
statyboje laiku buvo neiš
pildyti 66 7 plano, tai 1976 
metais jau visas 80^. Pa
čioje PRAVDOJE galima 
skaityti, kad daugelyje įmo
nių, sugaišoma 20% laiko 
laukiant reikalingos darbui 
medžiagos. Baku apylinkėje 
jau 25 metai yra puikia 
tvora aptvertas ... tuščias 
sklypas. Toji tvora buvo pa
statyta tik tam, kad ... iš
pildžius planą.

Įdomu, kad tų kritiškų 
balsų autoriai yra jaunes
niosios kartos pareigūnai. 
Jų tarpe užtinkame ir už
sienio prekybos viceminis- 
terio Juri Leonidovičiaus 
Brežnevo, 44 metų, partijos 
šefo sūnaus, pavardę. Jis 
skundėsi, kad importuotos 
gerybės ilgai gulinčios uos
tų sandėliuose, nes nėra 
kam juos pervežti į krašto 
vidų. Tas pats atsitinka ir 
su eksportui skirtom pre
kėm. Visa tai buvo žinoma, 
ir anksčiau. Naujai yra ša
lia sistemos kritikos ir pa
siūlymai ją pataisyti kapi
talistiniai — padidinant 
akordinius atlyginimus.

Po to tik gali stebėtis, 

kad ilgai truko iki sovietų 
satelitas Cosmos 945 nukri
to Kanadoje.

ELECTRICIANS 
NESTLE COMPANY-

We have an immediate openings in 
our coffee plant for a journeyman / 
electrician. This is a permanent posi
tion required by our expansion. The 
job requires a working knowlędge of 
all phase of electricity in an indus- 
trial plant. Interested, qualified per- 
sons may aply at the company’s site 
on S. Columbus St., Sunbury, Ohio 
between 8-5 p. m. Mon thru Fri. or 
call 614-965-1505 for an intervievv 
appointment.

An Equal Opportunity Employer 
(6-9)

FIBERGLASS SHOP
Has immediate needs for steady 
workers for Fiberglass Fabrication. 
Mature perseons preferred.

HANLON INDUSTRIES 
1280 EAST 286 ST. 

EUCLID, OHIO 44132 
216-261-7056

(6-8)

OPPORTUNITY FOR
lst Class Skilled Help

TO WORK AND L1FE IN SU.NNY
CALIFORN1A

SHOE
DIE MAKERS

Experienced benders, ' filer finishers 
and grinders. Steady work for qua)i- 
fied help. Good salary and fringe 
bendfit.

CALL or WR1TE
ABCO CUTTING DIE INC.,

1422 HOOPER AVĖ.
LOS ANGELES. CALIF. 90021 

(213) 749-8251
(6-9)

PATTERN 
MAKERS

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ ■»

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUfiAITIS 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.

į

POLY DIE.
Experienced.

(313) 771-8230 ,6 8,

ELECTRONIC 
TECHNICIAN

Immediate opening at- our consumer 
electronic service cornptfpy for an 
individua’l with a minimuni of 2 years 
experience. Mušt be able to diagnose 
& repair. open reel taperecorders with 
limited supervision, utilizing lab grade 
tęst equipment.
Our technicians enjov outstanding 
working conditions with very high 
earning potential. Full complement of 
benefits include life insurance, hospi- 
talization, paid holidays and vaca- 
tions.

Contact Mr. WE1NENGER AT

ABL ELECTRONICS
313-588-6665

(5-6)
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DIDŽIOJI MŪSŲ SUKAKTIS
Šiemet susilaukėme ypa

tingos sukakties — 60 me
tų nuo Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo, atku
riant laisvę mūsų tėvų že- 
mėje. Užpildykime sales 
tos garbingos sukakties iš
kilminguose minėjimuose. 
Drauge giliai jauskime, kad 
šiandien lietuvis savo že
mėje negali giedoti himno, 
kad už laisvesnį žodį jis 
brukamas į kalėjimus, dar
bo vergų stovyklas ar be
protnamius, kad Lietuva 
yra paversta Maskvos kolo
nija, kur svetimieji mūsų 
brolius ekonomiškai išnau
doja, kultūriškai skriaudžia 
ir siekia užslopinti lietuvių 
patriotinius polėkius rusifi
kacijos prievarta.

Protestuokime prieš tas 
neteisybes ir kruvinas 
skriaudas mūsų tautai, kel
dami balsą televizijoje, 
spaudoje, susirinkimuose. 
Atminkime, kad laimėjimas 
tepasiekiamas tik dideliu 
ir nepalūžtančiomis pastan
gomis.

Mes nesame vieni. Lietu
vos žmonių laisvo apsi
sprendimo teisė buvo pa
brėžta tarptautiniame Bel
grado forume, kur ambasa
dorius Arthur Goldbergas 
ir senatorius Robert Dole 
ryškiai pažymėjo, kad Lie
tuva, Latvija ir Estija yra 
okupuotos, kad JAV nepri
pažįsta jų įjungimo į Sovie
tų Sąjungą, ir šios valsty
bės turi teisę į nepriklauso
mybę. Tas stiprina mūsų 
viltis ir buria naujoms 
jungtinėms laisvinimo pa
stangoms.

Amerikos Lietuvių Tary
ba jau baigia ketvirtą de
šimtmetį ryžtingai vado
vaudama Lietuvos laisvini
mo darbams. Nuoširdus 
ačiū už visokeriopą mūsų 
lietuviškos išeivijos para
mą. Amerikos Lietuvių Ta
ryba ir šiuose sukaktuvi
niuose metuose visus nuo
širdžiai kviečia jungtinėmis1 
jėgomis, bendru darbu ir 
aukomis burtis į Lietuvos 
laisvinimo gretas. To laukia 
rusų okupacinio jungo iš
kankinti pavergti broliai tė
vų žemėje. Lietuva vėl turi 
būti laisva ir nepriklauso
ma. Laisvės kovą visi ryž
tingai tęskime ligi galuti
nio laimėjimo! Kuo būsime 
ryžtingesni, tuo sėkmingiau 
laimėjimo s u s i 1 auksime, 

kuo daugiau tam skirsime 
lėšų, tuo labiau galėsime iš
plėsti laisvinimo darbus. 
Lietuvos žmonės to iš mūsų 
laukia.

Amerikos Lietuvių 
Taryba

Dr. Kazys Bobelis
Pirmininkas

Aukas prašome siųsti vie
tiniam Altos skyriui arba į 
ALT centrą, 2606 W. 63rd 
Street, Chicago, III. 60629.

IšPILDYKIME LIETUVOS 
ŽMONIŲ VILTIS

Kai mes šiemet iškilmin
gai minėsime Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 
60 m. sukaktį, kai gausiai 
rinksimės į sales ir galingai 
giedosime „Lietuva Tėvynė 
mūsų”, atminkime, kad tuo 
pačiu metu Lietuvoje už 
himną gresia kalėjimas, kad 
mūsų tėvų žemėje šeiminin
kauja ir gyventojus kolo- 
niališkai išnaudoja sveti
mieji okupantai rusai.

Sujunkime vieningai vi
sas jėgas Lietuvos laisvini-

Vokietijoje gyvenąs skulptoįrus Stasys MoC&zas, Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 60 metų sukakties proga išdrožė 
iš medžio dr. J. Basanavičiaus skulptūrą skaitant Vasario 16-tos 
aktą.
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VASARIO 16 DETROITE
Artinantis 60-tajam Lietu

vos Nepriklausomybės Šven 
tės - Vasario 16-tos dienos 
nepaprastam paminėjimui, 
Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centras informuoja De
troito ir Apylinkių lietuviš
ką visuomenę šiuo praneši
mu:

1. Iškilmingas Vasario 16- 
tos dienos paminėjimas De
troite šiais metais bus ren
giamas vasario mėnesio 12- 
tą dieną, tai yra antrą vasa
rio mėnesio sekmadienį.

2. Vasario mėnesio 16-tos 
dienos rytą.bus iškelta Lietu
vos tautinė vėliava Detroito 
miesto centre, prie City- 
County pastato.

3. Minėjimas pradedamas 
10 vai. 30 min. visose trijose 
lietuviškose šventovėse su 
Šventų Mišių atnašavimu už 
Lietuvos laisvę žuvusių sie
las ir atitinkamų pamokslų 
mintimis. Organizacijos pra
šomos dalyvauti pamaldose 
su savo vėliavomis.

4. Bendras ir iškilmingas 
visų Detroito ir apylinkių lie
tuvių Vasario 16-tos dienos 

mo darbui. Tam jau ketvir
tas dešimtmetis sėkmingai 
vadovauja Amerikos Lietu
vių Taryba, apjungusi mū
sų patriotines politines, vi
suomenines, pašalpines or
ganizacijas. Paremkime tas 
pastangas darbu ir auka, 
siųsdami aukas Amerikos 
Lietuvių Tarybai, 2606 W. 
63 St., Chicago, III. 60629. 
Kuo ilgiau tęsiasi vergija 
Lietuvoje, tuo stipresnės te
būnie mūsų pastangos, kad 
lietuviai, nusikratę kolonia- 
linio jungo, greičiau pradė
tų laisve džiaugtis.

Povilas P. Dargis
SLA Prezidentas

ir 60-tųjų Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo me 
tinių šventės paminėjimas 
vyks vasario 12-tą dieną, sek
madienį, 12 vai. 30 min. Kul
tūros Centre. Visos organi
zacijos prašomos dalyvauti 
minėjime su savo vėliavo
mis.

5. Vasario 16-tos dienos 
šventė yra nepaprastai bran
gi ir šventa kiekvienam lais
vam lietuviui, todėl visi yra 
kviečiami šioje šventėje gau
siai dalyvauti ir pabūti arti 
vienas kito, kaip broliai ir se-
serys šeimoje, atnaujinant 
savo širdyse ištikimybės 
priesaiką savo Protėvių Že
mei Lietuvai ir sustiprinant 
ryžtą - aukoti visas jėgas jos 
išlaisvinimui,

6. Detroito Lietuvių Orga
nizacijų Centras, kaip Ame
rikos Lietuvių Tarybos sky
rius Detroite, Vasario 16-tos 
dienos minėjimo metu rinks 
aukas Lietuvos laisvinimo 
reikalams, todėl visi yra nuo 
širdžiai kviečiami tą dieną 
atiduoti tinkamą duoklę 
savo Tėvynei. Negalintieji 
dalyvauti šventės paminėji
me, yra prašomi savo auką 
pasiųsti čekiu, rašant jį Ame 
rican Lithuanian Council var
du, siunčiant Elžbietos Pau- 
razienės adresu: 17403 Quin- 
cy, Detroit, MI 48221. Visos 
kitos organizacijos prašo
mos, vienybės ir solidarumo 
vardu, tą dieną jokių aukų 
nerinkti. Ačiū.

Raymondas Sakis 
DLOC pirm.

ELIZABETH
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo sukakties die
na jau čia pat. Pasiruoši
mas šiai brangiai dienai Eli- 
zabethe atžymėti vyksta su 
priderama rimtimi, šiais 
metais mūsų nepriklauso
mybės sukaktis yra svarbi 
tuo labiau, kad sueina lygiai 
60 metų, kai buvo paskelb
tas Lietuvos Nepriklauso
mybės Aktas Vilniuje.

Lietuvių Bendruomenės 
Elizabetho Apylinkės Val
dyba šiam svarbiam įvykiui 
paminėti yra numačiusi sek- 
badienį, vasario 19 dienos 
datą. Minėjimas prasidės 11 
vai. iškilmingomis pamaldo
mis šv. Petro ir Pauliaus 
lietuvių bažnyčioje, 211 Ri- 
pley Place, Elizabeth, N. J. 
Po mišių visi persikeliame 
į Lietuvių Laisvės salę, 269 
Second Street, Elizabeth, N.
J., kur vyks pati nepriklau
somybės atkūrimo šventės 
eiga.

Elizabetho apylinkės ben- 
druomenininkams pasisekė 
gauti, dar niekad šioje apy
linkėje negirdėta viešnią iš 
Baltimorės, žymią teisinin
kę Armonienę. Ji pasakys 
tai dienai pritaikytą žodį 
minėjimo dalyviams.

Meninę dalį atliks New 
Yorko vyrų choras Perkū
nas, vadovaujamas Vytauto 
Daugirdo ir New Jersey 
tautinių šokių grupė Lieps
na, vadovaujama Birutės
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PRO O 
ŽIŪRONĄ

UŽDUOTIS YRA PER 
DIDELĖ, KAD GALĖ- 

j TUME BuTI MAŽI! - pa 
j rafrazuojant Disraelį tu- 
į rėtų būti mūsų šūkis šian- 
į dien.
j Tiek daug gražių idėjų, 
» kilnių užsimojimų ir pajė- 
| gių žmonių pradingsta 
! smulkių intrigų augan- 
| čiam sraute, kad nuoskau- 
; da darosi didesnė už ge- 
Į riausią tai beteisinančią 
į prielaidą.
i Mūsų tikslo siekyje tu- 
j rime stengtis padėti vie- 
t nas kitam būti dideliais, 
- bet nežeminti kitų, kad 
| galėtume pasirodyti di- 
l deli. Per daug yra dar ne 
| užpildytų spragų, kad 
I ginčytis reikėtų kas ką 
į padarys. O sąlygos ir rei- 
į kalavimai siūlo užtenka- 
I mai progų pasireikšti vi

siems.
Turime pakankamai ti

kėjimo, ryžto, pajėgų sa
vo tarpe, kad galėtume 
ne t ik išnaudoti, bet ir su 
daryti visas galimybes 
pozityviai veiklai.

Tik turėkime pasitikė
jimo ir kito pajėgumui, 
gerai valiai - nemažiau 
kaip sau! Ir būkim pasi
ruošę talkai, jei jos rei
kės.

O kas liečia aukas - ... 
kai viščiukai nustoja peš
tu dėl pabertų grūdų - 
dažniausiai jų pakanka vi
siems ...

Ego

Vaičiūnaitės.
Kaip matome, tiek kalbė

toja, tiek meninės progra
mos atlikėjai žada mums 
nepaprastą sekmadienio po
pietę. Rusiškoji propaganda 
skelbia, kad tik dabar Lie
tuva esanti laisva ir laimin
ga sovietinių tautų kalėji
me. šiam melui atremti mes 
turime dar labiau kalbėti 
pasauliui ir kiekviena pro
ga šaukti už tuos, kurių 
balsas nutildytas tėvynėje. 
Tai yra mūsų visų, gyve
nančių laisvėje įsipareigoji
mas pasisakyti prieš oku
pantų kėslus, kurie siekia 
sunaikinti lietuvių tautos 
gentį,- sulięjant ją į vieną 
tarybinių žmonių pilką ma
sę. Tai rafinuotas komunis
tų genocidas. Sakoma, kad 
Rygoje latviai dabar sudaro 
gyventojų mažumą, o rusai 
daugumą. To paties siekia 
Maskva ir Lietuvoje.

Apylinkės valdyba kvie
čia visus lietuvius ir lietu
ves gausiai dalyvauti Lietu
vos Nepriklausomybės at
kūrimo minėjime š. m. va
sario mėn. 19 dieną, sekma
dienį, 12 vai. 30 min. po pie
tų Lietuvių Liberty Hali 
patalpose. Tegu sustiprina 
Vasario šešioliktosios dva
sia mūsų tautos lūkesčius 
atsikratyti okupanto jungo 
ir tesuteikia mums naujo 
ryžto, kad ta diena kuo 
greičiau priartėtų. (jv)

X
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Diplomatijos paraštėje (41) Vaclovas Sidzikauskas

Audra Klaipėdoje
Klaipėdos vokietininkų 

laikysena, kurią vis atviriau 
pradėjo kiršinti ir remti 
Vokietijos vyriausybė ir jos 
specialios tarnybos Tilžėje, 
peržengė leistiną ribą, kai 
1931 m. gruodžio mėn., 
prieš pat Kalėdas, Direkto
rijos pirmininkas Boetche- 
ris, Landwirtschafts parti
jos narių Gubbos ir Baltro- 
miejaus lydimas, slapta nu
vyko į Berlyną tartis su 
Vokietijos vyriausybe Klai
pėdos kraštą liečiančiais 
klausimais. Jie siekė tam 
kraštui suteiktos autonomi
jos praplėtimo ir Konvenci
jos 17-jo straipsnio pakeiti
mo ta prasme, kad Vokieti
jai, kaip nuolatiniam Tautų 
Sąjungos Tarybos nariui, 
skundų atžvilgiu būtų su
teiktos tokios pat teisės, 
kaip ir Konvencijos signa
tarinėms valstybėms. Ry
šium su nepaprasta T. S. 
Tarybos sesija 1932 m. sau
sio mėn. suvažiavome j Že
nevą — užsienių reikalų mi- 
nisteris dr. D. Zaunius, Pet
ras Klimas iš Paryžiaus ir 
aš iš Londono. Politinei pa
dėčiai Klaipėdos krašte rim- 
tėjant, į Ženevą atvyko ir 
Klaipėdos krašto guberna
torius Antanas Merkys. Jis 
painformavo mus apie Boet- 
cherio ir jo sėbrų išdavikiš
kus veiksmus ir Lietuvos 
valstybingumui didėjančius 
pavojus. Mes visi vienbal
siai priėjome išvadą, kad 
s u s i d ariusioji Klaipėdos 
krašte padėtis diktuoja 
mums drastiškus žygius.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
PIRMOJI GRUPĖ ŠIAIS METAIS IŠVYKSTA 

KOVO 23 D.
Iš BOSTONO / NEW YORKO 

kaina tik $741.00 
įskaitant pirmos klasės viešbučius, maistą, 

ekskursijas į Kauną ir Trakus.
SEKANČIOS VIENSAVAITINĖS —

MASKVA,
balandžio 25 
balandžio 29 
geugžės 4 

DVISAVAITINĖS — 
MASKVA, VILNIUS, LENINGRADAS, BRIUSELIS 

gegužės 28 
birželio 11 
liepos 2

liepos 16 
rugpiūčio 6 
rugsėjo 3 

gruodžio 22
Visos grupės skris su nuolatiniais lėktuvu skridi
mais — NE CHARTERS, aplankys Kauną ir Tra

kus, bus lydimos vadovų.
Prie grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ 

su papildomu mokesčiu.
PIGIAUSIOS GRUPINĖS KAINOS, galiojančios išvykimo 

laiku, bus paskelbtos vėliau.
Dėl smulkesnių žinių ir registracijos kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

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

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ.
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANGES AND./OR GOVERNMENT APPROVAL.

Sutarėme, kad gubernato
rius turi atstatydinti Direk
torijos pirmininką Boetche- 
rį ir jo Direkciją bei eilę au
tonominių Įstaigų atsakin
gų pareigūnų, naujam as
meniui pavesti sudaryti Di
rektoriją, o jei Seimelis at
sisakytų bendradarbiauti su 
nauja direktorija — paleis
ti Seimelį ir paskelbti nau
jus rinkimus. Boetcheriui 
nepaklusus gubernatoriaus 
patvarkymų, jį internuoti 
kareivinėse. Iš Ženevos su
sisiekėme su Kaunu, gavo
me ministerio pirmininko 
Juozo Tūbelio pritarimą. 
Ženevoje aš surašiau visus 
Direktorijos pirmininko at
leidimo ir kitus aktus, su 
kuriais gubernatorius Mer
kys išskubėjo į Klaipėdą ir 
ten vasario 6 d. mūsų Žene
voj padarytus nutarimus 
įvykdė, būtent, atstatė 
Boetchęrį ir jam atsisakius 
paklusti, internavo jį karei
vinėse, pavedė Jonui Toli- 
šiui sudaryti naują Direk
toriją. Vokietijos vyriausy
bė įteikė skundą Tautų Są
jungos Tarybai. Jos posė
džiuose vyko dramatiškas 
Lietuvos vyriausybės atsto
vų, dr. Zauniaus ir mano, 
susidūrimas su Vokietijos 
vyriausybės atstovu užsie
nių reikalų valstybės sekre
torium von Buelow. Guber
natoriui Merkiui išvykus į 
Klaipėdą į Kauną sugrįžo 
ir dr. Zaunius, tačiau Vo
kietijai padėtį nepaprastai 
sudramatizavus ir T. S. Ta
rybai tą klausimą įrašius į

VILNIUS, LENINGRADAS 
gegužės 9 (užpildyta) 
rugsėjo 17 
rugsėjo 22 

savo vasario 13 d. darbo
tvarkę, jis skubiai sugrįžo 
į Ženevą. Tautų Sąjungos 
taikinimo procedūrai neda
vus rezultatų, nes mes kie
tai laikėmės mūsų principi
nių nusistatymų, Klaipėdos 
Konvencijos signatarai Lie
tuvą apskundė Nuolatiniam 
Tarptautinio Teisingumo 
Tribunolui Hagoje. Vėliau, 
gubernatoriui paleidus Sei
melį, signatarų skundas bu
vo papildytas kaltinimu, 
kad paleidimas Seimelio to
se aplinkybėse pažeidė Klai
pėdos Statutą.

Ryšium su Klaipėdos by
los perdavimu Hagos Tri
bunolui, Lietuvos Aidas sa
vo 1932 m. balandžio 19 d. 
straipsnyje ”Haga ir Sei
melio rinkimai”, taip rašė:

"Valstybiškai mąstančio
ji Lietuvos visuomenė, ne
skiriant jos politinių įsitiki
nimų, yra vienos nuomonės 
dėl Boetcherio Direktorijos 
atšaukimo. Direktor i j o s 
priešaky negalėjo būti pa
liktas žmogus, kuris peržen
gė savo kompetencijos ri
bas, pasisavindamas centro 
valdžios prerogatyvas, ir 
įsileido į dviprasmiškas su 
svetima valstybe derybas. 
Šimtai gaunamų iš įvairių 
vietų telegramų ir rezoliu
cijų, reikalaujančių Boet
cherio Direktorijos atšauki
mo, parodė, kad lietuviu 
tautos nusistatymas šiame 
klausime yra visiškai vie
ningas. Tokio nusistatymo 
akivaizdoje Lietuvos vy
riausybė pasiliko stovėti 
valstybės reikalų sargyboje 
griežtai iki galo. Dėl to, 
tiek svarstant Boettcherio 
atšaukimo klausimą T. S. 
Taryboje, tiek duodant at
sakymą signatarams į jų 
adresuotą Lietuvai šiuo rei
kalu notą, Lietuvos vyriau
sybė nesileido į jokius kom
promisus priešingos valsty
bės interesams arba įžei
džiančius Lietuvos valsty
bės ir lietuvių tautos garbę. 
Dėl to negalėjo būti abejo
nių, kad, parodžius signata
rams norą pasinaudoti Klai
pėdos Konvencijos 17-jo str. 
II-jų posmu ir perduoti 
klausimą į Hagos Tarptau
tinio Teisingumo Tribunolą, 
iš Lietuvos pusės nebus pa
daryti Boetcherio Direkto
rijos klausimu bet kurie nu
sileidimai. Tokių nusileidi
mų negalima buvo laukti ir 
dėl to, kad ir juridiškai sa
vo žygius Lietuvos vyriau
sybė laikė ir laiko tvirtai 
p a m a t uotais. Boetcherio 
klausime mums nėra ko bi
jotis Hagos teismo. Mes 
galime būti tikri, kad neša
liška šio teismo nuomonė 
parems mūsų tezę”.

Kitaip į tą reikalą reaga
vo Vokietija ir Klaipėdos 
vokietininkai. Pavyzdžiui, 
Volkspartei šulas Kraus sa
vo Smalininkuose balandžio 

15 d. pasakytoje kalboje tei
gė, kad Boetcherio Direkto
rijos pašalinimas esąs ne
teisėtas, kad taip pat netei
sėtas esąs Simaičio Direk
torijos sudarymas, kad visi 
tos Direktorijos žygiai ne
turį galios. Tuo savo tvirti
nimus Kraus rėmė signata
rų kreipimosi į Hagą. "Ne 
mes vieni tokios nuomonės, 
— visas pasaulis su mu
mis”, sakė jis. Visa Vokie
tijos spauda sakėsi neklys
tanti tvirtindama, kad Lie
tuvai neesą jokios vilties 
laimėti Hagoje, ypač kad 
prieš ją pasisakiusios di
džiosios valstybės, Anglija, 
Prancūzija, Italija ir Japo
nija, kurios savo skunde 
prašė Hagos Tribunolo 
”dire et juger” (pasisakyti 
ir teisti) vis vien ar Lietu
va dalyvaus, ar ne.

Kadangi aš buvau Lietu
vos vyriausybės gynėjas 
Hagoje byloje su Lenkija 
dėl Vilniaus, gerai pažino
jau Tribunolo pirmininką, 
teisėjus ir sekretorių — 
greffier de la court, buvau 
gerai susipažinęs su Tribu
nolo teisena, ir be to atsto
vavau Lietuvą Olandijoje, 
vyriausybė pavedė man nu
vykti į Hagą, išsiaiškinti ir 
sutarti su Teismo pirminin
ku dėl bylos preliminarijų: 
savo pagrindinės argumen
tacijos ir kitų raštų įteiki
mo terminus, Tribunolo po
sėdžio datos, ir kt. Su Tri
bunolo pirmininku, bu v. Ja
ponijos ambasadorium Pa
ryžiuje, Adaci, mane jungė 
pasitikėjimo ir draugišku
mo santykiai iš bendros 
mūsų veiklos Ženevoj ir iš 
anksčiau tame Tribunole 
mano gintos bylos. Susita

Mažeika 8/Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

rus dėl preliminarijų, Ada
ci paklausė mane, kas bus 
Lietuvos vyriausybės advo
katas šioje byloje. Aš atsa
kiau, kad numatomas mano 
kolega Paryžiuje Petras 
Klimas. Adaci reakcija bu
vo staigi ir man visai neti
kėtai neigiama. Jis sakėsi 
pažįstąs Klimą iš Pary
žiaus, jis esąs literatūros 
profesorius. Lietuvos gynė
ju, sakė jis, norėtų matyti 
mane. ”Jei aš būčiau Lie
tuvos prezidentas, aš Tams
tai įsakyčiau Tribunole gin
ti Klaipėdos bylą”, sakė jis. 
Mano pasiaiškinimas, kad 
ši byla tiesiogiai liečia Lie
tuvos ir Vokietijos santy
kius ir, kad man, dešimt 
metų išbuvusiam Lietuvos 
pasiuntiniu Berlyne ir turė
jusiam ten draugingus san
tykius su Vokietija, gal ne
derėtų imtis misijos, nes 
tikrasis skundėjas, be abe
jo, yra Vokietija. Jo neįti
kinau. Tos mano ir Klimo 
asmeninis liečiančios pasi
kalbėjimo su Tribunolo pir
mininku dalies, aš, žinoma, 
Kaunui nepranešiau, o iš
dėsčiau tik savo samprota
vimus, kodėl man nederėtų 
būti Lietuvos gynėju šioje 
byloje. Po kiek laiko gavau 
iš Kauno tokią šifruotą te
legramą : "Ministerių Ta
ryba (Kabinetas) vienbal
siai nutarė prašyti Tamstą 
apsiimti ginti Lietuvos by
lą Haagos Tribunole”. Ka
dangi aš buvau vienas tų, 
kurie tą bylą iššaukė ir bu
vau gubernatoriaus akto 
autorius ir turėdamas gal
voje mano vaidmenį sura
šant Klaipėdos Konvenciją 
ir Statutą, laikiau neturįs 
teisės atsisakyti.

(Bus daugiau)



1978 m. vasario 9 d. DIRVA Nr, S — 5

PASAKŲ VIEŠNIA
VACLOVAS ČIŽIŪNAS

A. TAMOŠAITIENĖS AUDIMO 
PAMOKOS VENEZUELOJE

Gavęs naujai išleistą Mil
dos Kvietytės knygelę vai
kams, pavadintą „Kalnuo
se”, iš jos 2-jo puslapio pa
tyriau naują leidyklą įsikū
rus. Jos pavadinimas — 
Pasakų Fondas — rodo lei
dyklą pasiryžus stoti Į jau
nimo, ypač vaikų, literatū
ros leidimo talką. Galvoji 
žmogus: o kodėl šitokio fon
do nesusigriebta kurti visa 
pora dešimtmečių anks
čiau? Priežasčių, tiesa, ne
maža: prieš porą dešimčių 
metų ir veikliausieji atei
viai. daugelio kultūrinių ba
rų iniciatoriai ir darbuoto
jai patys kūrėsi savo pačių 
ir vaiku gvvenimo pagrin
dus ir nelnė 'kasdiene duoną* 
tik laisvalaikio išgales skir
dami. įmanomoms kultūri
nio darbo šakoms. Apie 'ša
keles’ gal tik pasvajoti tek
davo.

Tuo tarpu tik iš vieno lei
dinio, praėjusių 1977 metų 
pabaigoje išleisto, nuvokia
me naujosios Pasakų Fondo 
leidyklos užsimojimus.

Knygelės autorės Mildos 
Kvietytės vardas man, atsi
tiktiniam recenzentui, yra 
naujas, tik šį tą prisimi
nus, spėliojamas. Knygele 
turi 80 puslapių, iš kurių 
72 psl. tekste autorė duoda 
jauniems skaitytojams 8 
pasakas bei vaizdelius. Jų 
pagrindiniai personažai yra 
tokie patys, kokiems auto
rė savo dedikcijoje (3 psl.) 
"Linui, Gintai, Kovui, Vik
torui, Vėjui... (visai vardų 
dešimčiai) ir kitiems ge
riems vaikučiams” ją ski
ria. Visi jie — šių dienų iš
eivijos pasiturinčių tėvų 
vaikai. Autorė šiuo vaikų 
beletristikos rinkinėliu Įsi
rikiuoja Į negausias gretas 
jaunesniųjų, jaunimui savo 
kūrybą skiriančių, rašytojų, 
kurie vaizdeliuose, apysa
kose ir net poezijoje aplinką 
siužetams vaizduoja tokią, 
kokioje žino savo skaityto
jus gyvenant. Išeivijos vai
kai ir jaunimas savo pačių

tikrovę mato ir pergyvena 
miestiškoje aplinkoje su vi
sais nuolat moderne j ančio 
gyvenimo reiškiniais, čia 
tėvai ir vaikai gyvena ir 
veikia visiškai taip, kaip 
Amerikoje ir kitur pasauly
je urbanistinė aplinka rei
kalauja.

Pasekime paties pirmojo 
apsakymėlio „Stirnukas” 
turini. Veikėjai — tėtis, 
mama ir kokių 5-rių metų 
berniukas Kovukas. Jis su 
džiaugsmu sužino, kad visa 
šeima išvykstanti visam 
mėnesiui į vasaros nameli, 
šeima pasiima ir laiveli. At
vykę Į namelį prie ežero ir 
papietavę, laiveliu persike
lia per ežerą. Pievoje pama
to stirnų būrelį. Jos pasi
traukia išsigandusios. At
vykėliai suranda pamiškėje 
gulintį stirnuką sužeista 
koja. Tėtis su Ko vilku nu
veža stirnuką į ligonine ir 
parsivežia aptvarstytą į sa
vo namelį. Kovukas uoliai 
prižiūri ligonį, kalbina jį 
pasakodamas apie miestą. 
Kovukui atrodo, kad stirnu- 
kas visa supranta lietuviš
kai. tik atsako savaip, stir- 
m'škai. Kovukas su tėve
liais ir vėliau atvažiuodavo 
i nameli. Jis visada aplan- 
kvdavo ir stirnuką.

Panaši idiliia švyti ir vi
suose kituose ansakvmė- 
Geriausias draugas, Di
džiausias džiaugsmas, Rai- 
mutė, Kalnuose, Gegužė ir 

šnekutis. Visuose pasakoji
muose ar vaizdeliuose auto
rės įpinama didaktika ir 
moralizavimas kažkaip iš
tirpsta* ir lengvai liejasi tė
vų su vaikais, pačių vaikų 
savitarpio ir su gyvulėliais 
bei paukšteliais dialoguose. 
Pasakojimo stilius lengvas, 
sklandus trumpais saki
niais, kalba gera. Dėl vie
tomis sutirštinto mažybinių 
bei maloninių daiktavardžių 
lyčių vartojimo galima kiek 
paabejoti jų verte. Tačiau 
beveik visų pasakojimų tu
rinio pažintinė vertė, šei
mos skaisti dvasinė atmos
fera dialoguose ir situacijo
se dėl labai paprastos ir 
švelnios didaktikos daro šią 
knygelę rekomend u o t i n ą 
jauniesiems skaitytojams 
ir ne mažiau jų tėvams, ga
lintiems ją skaityti savo 
mažiems klausytojams, kol 
jie vos tik pradeda supras
ti turinį. Toks skaitymas ir 
turinio aiškinimasis būtų 
geras įvadas į vaiko moky
mosi skaityti pradžią.

Iliustracijų labai gausu 
šioje knygelėje: jų esama 
po 5-6 kiekvienam apsaky
mėliui. Dailininkės daug ir 
kruopščiai padirbėta, pasi
rinkus plunksnelės ir tušo 
techniką. Vijeikio spaustu
vė atliko savo uždavinį, kaip 
visada, be priekaišto. Gali
ma kiek paabejoti dėl pa
naudoto kelių spalvų popie
riaus tinkamumo, 'šaltųjų 
spalvų’ (kaip čia, knygelėje, 
žalia ir mėlyna), nors ir la
bai šviesių, popierius šiek 
tiek sunkina skaitymą.

Baigiant šią apžvalgėlę, 
reikia sveikinti leidėjus ir 
palinkėti sėkmės ateities 
užmojams.

Milda Kvietytė KAL
NUOSE. Pasakos ir 
vaizd e 1 i a i vaikams. 
Iiusstravo dail. Ada 
Korsakaitė-Sutkuvienė, 
1977. Išleido PASAKŲ 
FONDAS — 6540 So. 
Campbell Avė., Chica
go, III. 60629. Spausdi
no Vijeikio spaustuvė, 
Chicago, Illinois 60609. 
Kaina $3.00.

Šių 1978 metų pirmos sa
vaitės bėgyje, iš Kanados 
atvykusi menininkė — au
dėja Anastazija Tamošaitie
nė pravedė Venezueloje su
glaustą lietuviškų audinių 
kursą. Tamošaitienę lydėjo 
jauna audėja, Kristina Pi- 
kūnaitė.

Kurso parengimo organi
zacinis bei administracinis 
darbas buvo atlikti Vene- 
zuelos Jaunimo Sąjungos, o 
kursų parengimo galva ir 
ranka buvo labai jaunas 
studentas, Darius Mažeika.

Dariui prieš pusantrų 
metų buvo duota stipendija 
važiavimui į Vasario 16 
gimnaziją, Vokietijoje, šią 
vienų metų stipendiją davė 
jam bendromis jėgomis Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nė ir Vasario 16 gimnazijai 
remti komitetas Chicagoje.

Jei stipendijos davėjai 
būtų kada turėję abejonių, 
ar jų pinigas bus tikslingai 
panaudotas, iš Venezuelos 
galima juos tik nuraminti 
ir nuoširdžiai jiems padėko
ti. Geresnę pinigų investa- 
ciją vargu ar galima būtų 
rasti. Pirmas viešas vaiki
no pasirodymas Venezuelos 
lietuvių visuomenėje, po 
grįžimo namo, prašoko vi
sas į stipendininką sudėtas 
viltis. * * *

Važiuodamas namo, Da
rius skrido iš Europos via 
JAV, ir ta proga aplankė 
Kanadoje savo tetą, Anas
taziją Tamošaitienę. Tetė

Dail. Anastazija Tamošaitienė Venezueloje audimo kursų metu.

Jūratė Statkute de Rosales

nas Tamošaitis ir teta. 
Anastazija šiltai priėmė gi
minaitį, kurio dar niekad 
nebuvo mate, nes Darius 
gimė Venezueloje. Pats Da
rius tuojau visa širdimi to
kias geras gimines pamylo. 
Išvažiuodamas, kalbino tetą 
ir tetėną atsilankyti pas 
abu Tamošaitienės brolius, 
gyvenančius Venezueloje. 
Tamošaičiai yra šiuo metu 
užimti angliško veikalo apie 
lietuvių meną ruošimu, ir 
apie keliones nė galvoti ne
galvojo. Taigi iš Dariaus ir 
pačios Tamošaitienės su
jungtų pasakojimų, tenka 
atstatyti maždaug tokį 
kvietimo pasikalbėjimą:

— Tetule, žiemą, kai taip 
šalta Kanadoje, ar nenorė
tumėte atvykti pas mus Ka
lėdų šventėms ir pasišildyti 
saulėje?

Taktiška teta atsakiusi:
— Jei važiuočiau, tai gal 

tik tam, kad duoti audimo 
kursą. Tačiau, žinai, tokį 
dalyką suruošti nėra leng
va. Reiktų pastatyti gana 
sudėtingas stakles, sukalti 
kilimų audimui skirtus rė
mus (turi būti tiek rėmų, 
kiek bus mokinių). Reikia 
rasti tinkamas patalpas, 
pranešti apie kursą, apskai
čiuoti kiek bus mokinių ir 
žiūrėti, ar verta važiuoti...

Nejučiomis — nenoromis, 
savaime susidarė padėtis, 
lyg senovės pasakoje, kai 
herojus turi dideliausią už
davinį per vieną naktį atlik- 

(Nukelta į 6 psl.)
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Tamošaitienės audimo pamokų metu Caracas, Venezueloje. 
Audžia mokinė Aldona Kundrotaitė-Echaniz, specialiai atvykusi 
į kursus iš tolimo Andų kalnyne esančio Echanizų ūkio. Salia 
stovi Darius Mažeika, pagaminęs stakles.

Prievaizdas A. T. Antanaitis, Vaigalė Kavaliūnaitė, Eugenijus Būtėnas, Jūratė Jakštytė, 
Romas Stakauskas, Dana Noltaitė, Jurgis Riškus ir Juozas Aleksiūnas.

Tamošaitienė Venezueloje...
(Atkelta iš 5 psl.) 

ti, o jam jį pagalbą, ateina 
žilabarzdis nykštukas, ar 
kalbantis voras, paukštė 
stebuklinga, o gal burtų žie
das ar žodžiai. 0 kadangi 
mūsų gyvenimas yra ne pa
saka, Dariui neatėjo į pa
galbą nei nykštukai, nei ko
kie burto žodžiai, ir grįžęs 
namo įnyko jis uždavinį pil
dyti pats vienas, savo jė
gomis.

Toliau visą, tai man atpa
sakojo pati teta:

— Aš taip rimtai, dar ne- 
galvojau apie važiavimą. 
Tik staiga atvykęs tarnybos 
reikalais kitas brolio sūnus 
man pranešė, kad Darius 
stakles bebaigiąs, patalpas 
suradęs ir dabar mokinius 
renka kursui! Ką daryti? 
Negi vaiką apvilsiu? Beliko 
skubomis pirkti bilietus ir 
per savaitę laiko išsiruošti 
kelionėn...

Kadangi nuo Dariaus grį
žimo namo iki Kalėdų, iš 
tiesų, jau buvo labai mažą 
laiko, stakles Dariukas taip 
skubėjo gaminti, kad kartą 
jo paklausiau:

— Dariau, kada tu pa
skutinį kartą miegojai?

Jis paraudusiomis nuo 
nemigo akimis, lyg nesu
prasdamas klausimo, į ma
ne kurį laiką pažiūrėjo, pas
kui lėtai netai juokais, ne- 
tai rimtai, atsakė:

— Neatsimenu.
Jo paties pas tetą nubrėž

tus staklių planus pametė 
kelionėje, kai lagaminas su 
knygomis ir kitais popie
riais autobuse dingo. Teko 
stakles statyti iš atminties, 
visas dalis piaustant ar te
kinant rankomis iš medžio. 
Net volus prilaikantys dan
tračiai turėjo būti apskai
čiuoti, nubrėžti ir išpjausty
ti ranka iš medžio. '(Jau da

bar Darius turi keletą užsa
kymų kitas stakles statyti, 
bet kol kas krato galvą — 
gal vėliau, — žada).

Patalpas Darius gavo dr. 
Algio Jalovecko namuose. 
Namų šeimininkė, Rita Ja- 
loveckienė, Anglijos Nidos 
klubo steigėjo Daunoros 
duktė, pažadėdama savo na
mą kursams, nė nesuvokė, 
kokią mokinių invazija jai 
teksią atlaikyti. Tačiau kur
sui pasibaigus, nemigusi, 
išvargusi, nusidirbusi Rita 
tik tiek tepasakė: ”Kad pa
sikartotų”.

Faktinai, kursas užtruko 
tik savaitę, t. y. tol kol jau
nimas ir vaikai dar turėjo 
Kalėdų atostogas ir galėjo 
visą dieną pašvęsti audimui. 
Vakarais, sueidavo tie, ku
rie dienos metu dirba, ir va
karinės pamokos dar tęsda
vosi kas dieną iki maždaug 
11 vai. nakties. ,

Įsirašiusiu į kursą buvo 
apie 30 asmenų, o atsitikti
nų svečių kartais susimes
davo beveik antrą tiek. Kai 
kurios mokinės atvyko iš 
tolimos provincijos. Atsira
do apie 12 entuziastingai 
nusiteikusių vaikų, kuriais 
puikiai rūpinosi švelni, ga
bi Tamošaitienės padėjėja 
— Kristina Pikūnaitė. Kur
sų pasisekimą ir kurso metu 
išsivysčiusią giedrią nuo
taiką yra sunku aprašyti.

Dėmesio centre, be abe
jo, buvo Anastazija Tamo
šaitiene. Taktiška, nepa
prastai kompetetinga savo 
srityje, įdomi, gyva, — ji 
mokino, audė, rodė skaidres 
vyro, savo ir ne savo kili
mų, senoviškų ir naujų tau
tinių rūbų. Jos gili pagar
ba mūsų liaudies menui bu
vo savotiškai užkrečianti ir 
paveikė susirinkusius —

Teatras kaip tas genys 
margas, gal dar margesnis 
už genį. Taip gal ir dera te
atrui, gyvenimo atspindžių 
veidrodžiui. Išeivijos teat
ras labai sunkiai save at
randa, dar sunkiau išsilai
ko. Priežasčių gana: veika
lų stoka, režisierių ribotu
mas, o galų gale — žiūro
vas užmiega, arba neateina 
vaidinimo pamatyti.

Būtų ilga, gal net Įdomi 
kalba apie išeivijos teatrą, 
jo istoriją, jo biografiją. 
Rasi kiti tai parašys.

Jau keletas metų, Chica
goje gimęs, kartais išdrįs
tus pasikieminėti ir kituose 
lietuvių kaimuose, gyvuoja 
ir kruta Antras Kaimas. 
Apie jį nedaug rašoma, nors 
kalbama gan plačiai. Ant
ras Kaimas turi savo mo
to : "Jeigu glosto, tai tik 
prieš plauką”. Humoro val
dose toks moto giminiuoja- 
si su opozicija. Gerai ar blo
gai, reikia sutikti: humoras 
opozicijos tikras brolis.

Ne vienam žiūrovui kar
tais Antras Kaimas atrodo 
šiurkštokas, gerumo, tobulu
mo neieškąs, gal net igno
ruojąs. O tobulybės apaš
talų joks aruodas neištuš- 
tėja. Įvykiu pasikliaunant, 
Philadelphijoje vienas žiū
rovų labai užsirūstino, gir
di, ar tai ne išjuokimas gar
bingo kunigo? Ir tasai ku
nigas, ne kas kitas kaip pre
latas Krupavičius. Aš nė 
prelato, nė garbingo kunigo 
išjuokimo neįžiūrėjau, tuo 
labiau — Krupavičiaus. O 
žiūrovas, vaizdingai kal
bant, spiaudėsi skustuvais, 
stebėjosi: kaip aš neįžiūrė
jęs tokio nešvankumo, tie
siog — nepakenčiamo Ant
ro Kaimo publikos įžeidimo.

Kaip jau žinoma nuo 
švento Petro atlaidų Čeda
suose, vienas mato ant vežė
čių ienų baronkų virtines, 
kitas choristę velniškai 
trumpu sijonu. Taip ir Ant
ram Kaime kai kada ma
tom, ką norime matyti, gir
dime ką norime girdėti. Bet 

ypač jaunimą — stipriau, 
negu ilgiausios prakalbos.

Tame tur būt ir glūdi di
džiausias Dariaus nuopel
nas Tamošaitienės kursų 
parengime. Visi, kurie juo
se dalyvavo, iš ten išėjo 
persunkti gilia pagarba 
nuostabiai turtingos lietu
vių kultūros reiškiniams.

LIUDAS DOVYDĖNAS

ir tai ne apie tai. Antras 
Kaimas savaip gan įdomus 
reiškinys, ir jis kaip druska 
ant stalo, tol nepastebi, kol 
neprisireikia. Įsižiūrėjus į 
Antrą Kaimą įsitikinti : 
kad jis savo vietoj ir kad jo 
labai reikia. Mūsuose, šia
pus marių plačių, viskas la
bai platu, labai reikšminga, 
labai didinga. Jeigu, saky
kim, Nikodemas Baleika 
švenčia dvidešimt penkerių 
metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį, jeigu ten susirenka 
gerbiamieji tautiečiai, tai 
visi labai labai svarbūs, 
aukštai kelia taures, dar 
aukščiau linki, dar turinin- 
gesnio, dar sėkmingesnio, 
dar tauresnio vedybinio gy
venimo! Stalai, savaime aiš
ku, lūžo nuo gardesnių už 
gardžius valgių, gėrimų lie
josi nemunais. Ir kaipgi ki
taip, nes tai buvo didelio, 
nuostabaus veiksnio pasi- 
šventusio veikėjo garbinga 
25 metų sukaktis.

Antras Kaimas taip pat 
mini tokias sukaktis. Su
kaktis, jubiliejus ne taip la
bai didingai, bet su riete
nomis, su šiuo ir tuo, su 
svetimoterystės padažu ... 
garbinga, iškilminga, bet ne 
visai... ir iškilminga ir ne
iškilminga, ir garbinga ir 
nelabai garbinga — Antras 
Kaimas patraukė prieš 
plauką.

Antro Kaimo trumpi ga
baliukai kartais taip patai
ko į gyvenimą, į gyvenimo 
autorių-žmogų, kad net su
griebi save nusikaltimo 
būklėje: kaip aš to nema
čiau ! Tie trumpi, beveik ka- 
leidoskopiški škicai virsta 
vienas kitam per galvą, žyb
čioja scenoje, kartais, nesu
rišti, atsitiktiniai, tačiau 
junti patraukimą sekti, gė
rėtis. Kas be ko, duobių ne
peršoksi. Pasitaiko ir gana 
plokščių, jau pačio gyveni
mo nuzulintų, du kart pa
šildyta sriuba atsiduodan
čių.

Būtina pastebėti Antro 
Kaimo ypatybė, tai artistų 
ir vadovo T. Antanaičio (ji
sai vadinasi seniūnu, kaip 
ir tinka kaimui) organi
zuotas judrumas. 
Kai kurie artistai Antram 
Kaime toli prašoka Kaimo 
ribas, pasiruošimu ir talen
tu jokiam teatrui neperma- 
ži; kaip ilga ranka trumpo

koj rankovėj, jie kartais iš- 
sikiša iš Antro Kaimo ser
mėgos. Juose ir pasišventi
mo, energijos perteklius, tai 
ko mums dažnose meno sri
tyse trūkste trūksta. Dvi 
dienas ir naktis Antro Kai
mo atlikėjai iš miesto į 
miestą trenkte nusitrenkda
mi. skuba sutikti pirmadie
nio rytą — darbą duonos 
kasdienės. Pasišventimas, 
jaunystė šitaip pajėgia. 
Graži ta jėga.

Minėjau sermėgą trum
pom rankovėm, o tai bus re
pertuaras, kurį turi pagim
dyti gera galva ir nebloges
nė plunksna, čia atsiduriam 
prie rašto darbininkų-rašv- 
tojų, poetų, dramaturgų du
rų. Kiek girdėti, seniūnas 
Antanaitis kone vienas triū
sia repertuaro atkasinėji- 
muose, nešdamas gan ne
lengvą režisieriaus naštą. 
Gan ilgai išsilaikęs Antras 
Kaimas gali ir pavargti. O 
būtų ryški spraga mūsų 
gyvenime, jeigu Antras 
Kaimas virstų neapgyventu 
Kaimu — artistai išsiskirs
tytų į vienkiemius, ne dėl 
kieno kito nuodėmių, o dėl 
repertuaro stokos. Mūsų gy
venimas kupėte kūpa viso
kiais įvykiais, kurie prašo
si Antro Kaimo artojų, šien
pjovių. Antro Kaimo jud
rumas, jaunystė, dekoraci
jų saujoj sutalpinimas gali 
pasiekti mūsų susitelkimus 
ir šiaurėie ir saulėtose flori- 
dose, kalifornijose.

WANTED IST CLASS SKILLED 
JIG BORE OPERATORS

AND
N. C. MACHINE OPERATORS

Mušt have job shop experience. 
DAY AND NIGHT SHIFT 

CONNER ENGINEERING 
20222 CONNER

(1 block E. of Van Dyke off 8 Mile) 
DETROIT, MICH. 48234 

313-893-7470
(3-12)

$35.00 PER HUNDRED STUFF1NG 
ENVELOPES ALREADY STAMPED 
AND ADDRESSED. FREE SUPPL1ES, 
SEND SELF ADDRESSED STAMPED 
ENVELOPE TO:

ROEL
5005 OL MIDLOTHIAN PIKE 

SUIT 64 
RICHMOND, -VA. 23224

(5-6)

LITTLE SISTER OF THE POOR HAS
IMMEDIATE OPENINGS FOR: 
REGISTERED NURSES 
LICENSED PRACTIČAL 

NURSES 
FOR ALL SHIFTS.

Good starting salary, plūs shift dif- 
ferential. Liberal personnel policies 
and pleasant surroundings.
Send resume to Sister HELEN MARY 

LITTLE SISTERS OF 
THE POOR 

17550 SOUTHFIELD RD. 
DETROIT. MICH. 48235 

(5-18)
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F. Masaitis, ALT S-gos Los 
Angeles skyriaus pirmininkas, 
taria Įžanginį žodį.

Sekmadienį, sausio 29 die
ną, Los Angeles lietuvių 
tautinių namų salėje buvo 
jauki literatūros šventė. 
Laureatei Marijai Tūbely- 
tei - Kuhlmann iškilmingai 
įteikta „Dirvos” novelės 
konkurso premija, kurią ra
šytoja laimėjo 1977 metų 
novelės konkurse už novelę 
„Susitikimas”.

Rašytoja laureatė gyvena 
Taiwane. Skrisdama į Flori-

Dirvos novelės konkursų laureatai A. Mironas, M. Tūbe- 
lytė ii’ J. Gliaudą.

Geros nuotaikos svečiai prie ALT S-gos pirm. A. Mažeikos 
stalo. Dešinėje sėdi buvę clevelandiečiai N. ir J. Mockui.

Rašyt. J. Gliaudą. Jo kalba 
buvo atspausta praeitame Dir
vos numery.

Gen. konsulas V. Čekanauskas su ponia, J. Vidžiūnas, M. 
Tūbelytė, Vidžiūnienė, Tumas su ponia ir V. Vidugiris.

Gen. kons. V. Čekanauskas 
sveikina laureatę.

DIRVOS NOVELĖS PREMIJOS 
ĮTEIKIMO ŠVENTĖ

PAGERBTA RAŠYTOJA LAUREATĖ MARIJA 
TŪBELYTĖ-KUHLMANN

VISOS NUOTRAUKOS L. KANTO

dą, viešnia iš Tolimųjų Ry
tų sustojo Los Angeles 
mieste. Premijos įteikimo 
iškilmės buvo suderintos su 
jos atsilankymu. Laukta ir 
nuolatinio „Dirvos” novelės 
konkurso mecenato, stebuk
lingo dzūko Simo Kašelio- 
nio, deja, Chicagos šal
čiai pakenkė jo sveikatai. 
Sunegalavęs, jis negalėjo 
atvykti ir dalyvauti šioje li
teratūrinėje šventėje.

Iškilmei parengtoje salė
je susirinko per šimtą nuo
širdžių lietuvių literatūros 
mylėtojų. Dalyvavo ir Lie
tuvos generalinis garbės 
konsulas inž. Vytautas Če
kanauskas su ponia.

Inž. A. Mažeika, ALT S-gos 
pirm., sveikina laureatę.

Premijos įteikimo šventę 
pradėjo ir vedė ALT S-gos 
Los Angeles skyriaus pir
mininkas inž. Feliksas Ma
saitis, sveikindamas gausią 
auditoriją, pamargindamas 
savo žodį taikliais ir šiltais 
sąmojais. Tautinių namų 
pirmininkas Jonas Petronis 
perskaitė „Dirvos” novelės 
konkurso jury komisijos, 
kuri buvo Clevelande, nuta
rimą, kuriuo premija pa
skirta novelei „Susitiki
mas”, o voką atidarius pa
aiškėjo: autorė yra Marija 
Tūbelvtė - Kuhlmann. Lau
reatei prisegta iškilmės gė
lė (p. Čekanauskaitė).

Dalis publikos laureatės pagerbime. Iš kairės pirmoje ei
lėje: J. Čekanauskienė, gen. konsulas inž. V. Čekanauskas, A. 
Devenienė, laureatė M. Tūbelytė, L. Mažeikienė ir ALT S-gos 
pirm. inž. A. Mažeika.

Br. Dūda, sol. J. Čekanauskienė, gen. kons. V. Čekanaus
kas ir M. Tūbelytė ir J. Petronis.

Tumas, Tūbelytė ir p.p. Mažeikai pokalbyje.

Inga Tumienė skaito novelės 
ištrauką.

Iškilmės vedėjas, F. Ma
saitis, pristatė ir pakvietė 
tarti žodį rašytoją Jurgį 
Gliaudą. Savo žodyje rašy
tojas apžvelgė literatūrinės 
šventės pobūdį ir premijuo
tąją novelę. Jo kalba įdėta 
atskirai praeitame „Dirvos” 
numeryje.

Los Angeles dramos- sam

būrio narė, aktorė Inga Tu
mienė vaizdžiai ir įtaigiai 
perskaitė premi j uoto s i o s 
novelės „Susitikimas” iš
trauką.

Edvinas Balceris perskai
tė nuoširdų mecenato Simo 
Kašelionio laišką laureatei 
ir įteikė jai (publikai plo
jant) 600 dolerių premijos 
čekį.

„Dirvos” ir „Vilties” 
draugijos vardu laureatę 
sveikino J. Petronis. ALT 
S-gos vardu pasveikino są
jungos pirmininkas inž. An
tanas Mažeika, šiltą sveiki
nimo žodį tarė konsulas inž. 
J. Čekanauskas.

Laureatė M. Tūbelytė- 
Kuhlmann padėkojo rengė
jams, dalyviams ir gausiai 
iškilmių auditorijai už jai 
surengtą šventę. Rašytoja 
laureatė trumpai ir vaiz
džiai papasakojo apie savo 
gyvenimo sąlygas Taiwano 
saloje. Ten tikrai daug lai-

(Nukelta į 8 psl.)
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NAUJAS DISIDENTIZMO VEIKSNYS SOVIETIJOJE
Iki šiol buvo galvojama, 

kad Sovietijoje disidentinis 
sąjūdis apima išimtinai tik 
intelektualinius visuomenės 
sluoksnius. Matuota senos 
carinės Rusijos saikais. Ta
da carizmo griovimas prasi
dėjo intelektualų smegeny
se. Intelektualas Leninas, 
sukurstęs neraštingas de
zertyrų ir darbininkų ma
ses, ant jų sprando j jojo 
valdžion. Tad ir dabar už
sienio „sovietologai” ir 
”kremlinalogai” neteikė di
delės svarbos disidentinėms 
nuotaikoms darbininkijoje. 
Gal galvojo, kad darbininki
ja tebėra nusiteikusi proso- 
vietiškai, prorežiminiai ?

Taip nėra. Paskutinių 
mėnesių įvykiai Sovietijoje 
rodo, kad darbininkija jau, 
netgi organizuotai, įžengė į 
tikros Golgotos kelią, kovo
dama su prorežimine biuro
kratija. Darbininkai mėgi
na organizuoti savo profe
sines sąjungas, atmesdami 
prorežiminių profesinių są
jungų blefą.

Režimas jau nuo seno tu
ri kompartijos ir valdžios 
žinioje veikiančias įvairių 
sričių profesines sąjungas. 
Dabar kuriama nepriklauso
ma profesinė sąjunga.. Tai 
„Profesinė sąjunga ginti 
darbininkus”. Kol kas tai 
tik didelio judėjimo pra
džia. Padėtis yra tokia:

Laureatė...
(Atkelta iš 7 psl.)

ko mąstyti ir rašyti, nes dar 
neslegia modernaus, civili
zuoto gyvenimo skuba. Ta
čiau ten nėra lietuvių, todėl 
reikia dėti daug pastangų, 
norint išlaikyti savyje gyvą 
lietuvių kalbą.

Iškilmių vadovui F. Ma- 
saičiui paprašius, laureatė 
paskaitė įdomią ir pilną 
švelnaus humoro apybraižą, 
vaizduojančią — kaip sudė
tinga įvesti Taiwane telefo
ną į savo butą tenykščios 
aplinkos sąlygose.

Nuotaikingą ir jaukią li
teratūros šventę užbaigė 
inž. F. Masaitis, dėkodamas 
visiems šventės dalyviams. 
Dar ilgai nesiskirstyta, be
sidalinant įspūdžiais prie 
kavos puoduko ir vaišių.

(mg)

Lietuvių Tautinių Namų pirm. J. Petronis sveikina laureatę 
M. Tūbelytę Dirvos ir Vilties draugijos vardu.

RIMAS DAIGŪNAS

Jau nuo 1960 metų Uk
rainoje kilo sumanymai 
darbininkams turėti savo, 
nuo režimo kontrolės nepri
klausoma darbininkų sąjun
gą. Judėjimo pradininkai: 
47 metų amžiaus angliaka
sys Viktoras Lučkovas ir 
45 metų amžiaus darbinin
kas Klebanovas tapo naujo, 
narsaus sąjūdžio pionieriai. 
Už tai jie pateko vienas ka
lėjiman, kitas į pischogy- 
dyklą. Tačiau naujas sąjū
dis nesustojo judėjęs. „Pro
fesinė sąjunga ginti darbi
ninkus” dabar priskaito per 
200 narių, kurie veikia or
ganizuotai : nariai moka 
unijos mokesčius ir ener
gingai platina savo idėjas.

Naujoji organizacija jau 
susisiekė su „Tarptautine 
darbo organizacija”, kurios 
centras Ženevoje ir, atrodo, 
netrukus bus pripažinta, 
įtraukta į tos tarptautinės 
organizacijos sąstatą. Tai 
kažin kas visiškai nauja so
vietinio darbininkų struktū
roje: tai tikras disidentiz- 
mas prieš totalinę kompar
tijos diktatūrą.

Užsieniai žino, kad iki 
šiol laisvo profesinio judėji
mo Sovietijoje nebuvo. 1977 
metų pavasarį sovietai pa
noro nusiųsti į JAV savo 
profesinio sąjūdžio atsto- 
vus-iškamšas, pristatydami 
juos laisvo profesinio judė
jimo atstovais. Amerikoje 
galingos AFL-CIO preziden
tas George Meany atsisakė 
priimti tokius darbininkų 
"atstovus”.

Naujos Sovietijoje „Pro
fesinės sąjungos ginti dar
bininkus” vadovybė jau tu
ri informacinius ryšius su 
užsienio spaudos atstovais. 
Už tai vadovybės nariai nu
kenčia. Bolševikinė diktatū
ra ketina „susitvarkyti” su 
darbininkija. Bet laisvo ir 
savanoriško organizavimosi 
sėkla jau krito į sąmoningų 
darbininkų tarpą.

Darbininkas Sovietijoje, 
pilna žodžio prasme, įkalin
tas. Kiekvienas jų privalo 
turėti be paso dar vadina
mąją „darbo knygutę”. Pa
gal naujus įstatymus ši 
„darbo knygutė” išduota 
veikti iki gyvos darbininko 

galvos. Knygutėje įrašomos 
visakeriopos „atžymos”: ar 
gerai knygutės savininkas 
dirbo, ar šalinosi iš darbo, 
kokiomis bausmėmis baus
tas?.. Neretai ta „darbo 
knygutė” tampa žmogui tik
ru „vilko bilietu”, nusmerk- 
dama darbininką niekad ne
gauti geriau apmokamo 
darbo, užkirsdama jam ke
lią į pakėlimą ir kt.

Naujos profesines organi
zacijos pavadinimas: ''Pro
fesinė sąjunga ginti darbi
ninkus” iškalbingai byloja, 
kad darbininką reikia ginti 
tariamai vadinamoje „dar
bininkų valstybėje”! Nau
jos organizacijos pavadini
mas demaskuoja režimo 
blefą.

žinia apie darbininkų or- 
ganizavimąsi į savo sąjungą 
gintis nuo prievartos ir 
priespaudos jau pateko į už
sienį. Iš čia, per radiją ta 
naujiena pasiekė sovieti
nius darbininkus, žinia kai 
kur sukėlė furorą. Agitpro- 
pas (politinės agitacijos 
įstaiga) puolė į darbą. Or
ganizuojami priversti n i a i 
masiniai darbininkų mitin
gai, susirinkimams pakiša
mos naują sąjūdį srrferkian- 
čios rezoliucijos. „Profesinė 
sąjunga ginti darbininkus” 
jau apšaukta sovietinės val
stybės priešu, kapitalizmo 
ir buržuazinio imperializmo 
agentūra, ir kt.! Bolševiki
nis „agitpropas” savo keik
smų bagaže turi daug blefų 
ir melo, šaukiama, kad pro- 
režiminės „profesines są
jungos” yra laisvai renka
mos, darbingos, saugoja 
darbininkų interesus. Kaip 
tik tie tvirtinimai ir talkina

■ II— ,1 ■! . R — —I

EKSKURSUOS Į LIETUVĄ 
1978 METAIS!!!

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Westem Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Telephone: (312) 238-9787
Įsteigta 1959

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

Dėl kainu ir platesnių informacijų kreipkitės Į 
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.

CARSON
LAW CENTER

ATTORNEYS PROVIDING LEGAL 
SERVICES 

THAT YOU CAN AFFORD
UNCONTESTED DIVORCE.................$200.00
SIMPLE WILLS ........................................... 25.00
WILLS FOR HUSBAND & WIFE ........... 45.00
BUSINESS INCORPORATION............  200.00
WARRANTY & QUIT-CLAIM DEEDS .... 20.00
INITIAL CONSULTATIONS................ 15.00

Court Cost and Filing Fees Not Included
209 COMMERCIAL BLDG.
653 BROADWAY
BEDFORD, OHIO 
44146

------- PHONE-------

232-4204

naujam, laisvam sąjūdžiui 
rasti daugiau tylių pritarė
jų, simpatigų ir slaptų rė
mėjų.

Įdomu ir tai, kad naujos 
profesinės sąjungos darbuo
tojas Klebanovas nuneigė, 
kad gerai žinomieji disiden
tai artimi jo sąjūdžiui. 
Anaip tol, Klebanovas pasa
kė, disidentai intelektualai 
labai atokūs nuo darbininkų 
judėjimo. „Jie laiko save 
iškylesniais už eilinį darbo 
žmogų”, pareiškė Klebano- 
bas, atlaikęs kalinimo vie
nutės ir psicholigoninės te
rorą.

Tuo tarpu sovietiniuose 
fabrikuose jau ieškomas 
kiekvienas, kas kada nors ir 
kur nors pareiškė pritarimą 
laisvam darbininkų susior- 
ganizavimui. Padėtis iš tolo 
primena prieš penkiasde
šimt metų buvusią unijų 
pradžią Amerikoje. Fabri
kai bijojo unijų ir kovojo

— OPEN —
MON.-FRI. 9-8

SATURDAY 9-1 
AND BY APPT.

prieš jų įsikūrimą. Bet tai 
buvo privačių junginių ko
va. Sovietijoje į tą kovą 
stoja galingas valstybinis 
aparatas, apginkluotas šni
pais, teroru ir kalėjimais. 
Įtariamuosius dabar meto 
iš darbo, jų darbo knygutė
se rašo žmogų žudančias 
'atžymas”.

Naujas disidentizmo veik
snys užgimė Sovietijoje. 
Jeigu jis atlaikys teroro 
veiksmus, kurie jau nu
kreipti prieš jį, jis bus ga
lingesnis už paskirų inte
lektualų disidentų reiškimą
si.

TOOL
& 

CUTTER 
GRINDER

The S. K. Wellman Corp. has 

an immediate opening in the 

tool room for ♦ tool and cutter 

grinder with a minimum of 5 

years experience. Mušt be wil- 

ling to work any shift. Excel- 

lent starting rate of $6.97 per 

hour plūs shift premium, with 

full fringe benefits package. 

Interested parties contact Tho- 

mas M. Storey.

THE S. K. WELLMAN 
CORPORATION

200 EGBERT ROAD 

BEDFORD, OHIO 44146

An Equ*l Opportunity Employer M/F
(4-5}

WANTED AT ONCE

MACHINE SHOP 
SUPERVISOR

Mušt be exp. with turret and engine 
lathes, should be familiar with_ N-C 
lathėž, be capable to inspect work in 
process and do some cutting tool 
sharpening. This is a 2nd shift posi- 
tion. Good vvorking conditions & 
fringe benefits. Well established r.ia- 
nufacturer of Aircraft jGround Sup- 
port Equipment. Mail resūmes or call: 
PAUL FABER,

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

614-443-7492
(48-5)
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Nustebimo jau beveik 
neužtektų ••• BRONYS RAILA

DIRVA (1978. I. 12) pa
skelbė be jokių pastabų re
tai keistą Viliaus Bražėno 
straipsni ”apie rezoliucijas, 
kultūrą ir stebuklus Vliko 
seime”, čia, šalia rodomų 
pretenzijų aptarti lietuvių 
išeivijos politinės veiklos 
kryptį ir pagrindus, daug 
vietos paskirta ir ... mano 
pažiūrų charakteristikai ir 
žalingam vaidmeniui pasta
rajame Vliko seime, kuris 
praėjusių metų pabaigoje 
įvyko šv. Petrapilio mieste, 
Floridoje.

Rašinyje pateikiama per 
stora ”sauja skatikų”, išei
vijos politikos "pagrindų", 
netgi ”kelrodžių”, dėl kurių 
išsamios diskusijos savait
raštyje sunkiai įmanomos ir 
vargiai reikalingos. Vis dėl
to kai kuriais klausimais — 
bendraisiais ir asmeniškais 
(str. autoriaus savotiškų iš
puolių akivaizdoje) — jaus
čiau pareigą ir malonumą 
čia pasisakyti.

dom ir sąlygom Lietuvos 
laisvei atgauti, V. Bražėnas 
pirmiausiai ragina mus ne- 
sitaikyti ir priešintis dabar
tinei JAV užsienio politikos 
krypčiai. Be abejo, kilnus 
noras: ir mes kiti protar
piais ją kritikuojam, nesi- 
taikom, siekiam mūsų rei
kalui palankesnės tos politi
kos linijos.

Tačiau iš karto suabejo
čiau, ar tokią JAV užsienio 
politikos kritiką mes turė
tume grįsti amerikiečių 
"trečiosios partijos” super- 
konservatyvios ideologijos 
ir propagandos išpuoliais 
(kaip pvz. buvusio preziden
tinio kandidato John Smitz, 
John Birch Society bei kitų 
nežymių ekstremis t i n i ų 
sambūrių). ši partija atsto
vauja tik mažą JAV viešo
sios opinijos dalį, ir retas 
rimtesnis amerikietis ar ir 
lietuvis politikas lig šiol tė
ra rodęs noro vargintis to
kios krypties galimybių 
JAV politikoje svarstymu.

Liberalų ir birčininkų 
"esteblišmentai"

Karštai susirūpinęs mū
sų veiklos kryptimi, prielai-

Todėl atremti lietuvių iš
eivijos ir specialiai Vliko 
veiklą ”trečiosios partijos” 
ir birčininkų pagrindais,

man rodos, būtų visiškas 
nesusipratimas. Tai reikštų 
pasimetimą ir nesiorienta- 
vimą mūsų tautinės grupės 
siekiuose ir realių politikos 
galimybių ribose. Nepaisant 
V. Bražėno jautrių sugesti
jų, aš vis dar tebemanyčiau, 
kad ir priešinimasis "ati
duoti Panamos kanalą tarp
tautinio komunizmo kontro- 
lėn"(!) gal dar neturėtų 
virsti vienu iš pagrindinių 
Vliko darbuotės uždavinių...

Taip pat galvočiau, kad 
Vliko pirmaeilė paskirtis ir 
programa nėra ir dar netu
rėtų būti rengimasis anga
žuotis prieš Amerikos "pa
goniškas ir vandališkas be
raščių peryklas" ar ir prieš 
buvusį bei esamą JAV "li
beralinį esteblišmentą". Ko
voti su liberalizmu ar pa- 
žangesnės socialinės ap- 
draudos įstatymus vadinti 
komunistiniais — palikim 
tą malonumą šios šalies bir- 
čininkam ir Bražėno kalib-\ 
ro politikam.

Ir nors mūsiškis bismar?

vaisiais ir nevertinimą sa- klausomybes. Tai situacija 
vosios tautosi gyvastingu._ ne vienų mūsų, o visos rytų

ir centro Europos.
V. Bražėnas susirūpinęs, 

kad nors mūsų spaudoje, 
girdi, "jau ilgokai bandoma 
išgauti veiksnių vadovų pa
sisakymą šiuo klausimu", 
bet jie, it nevidonai, lig šiol 
vis niekur nė neprasitarė, 
vis tyli, "tūpčioja", "bijo 
užrūstinti ponus"... Kažin? 
Tai greičiau tik parodo, 
kad, laimei, visi mūsų veiks- 
niai dar tiek pakankamai 
nusivokia, jog^tokio naivaus 
ir trumparegiško, nepoli tiš
ko ir nebrendyliško "tauti
nės politikos kelrodžio" ne 
tik nepasisavina, bet neran
da reikalo nė rimčiau svars
tyti.

Kai tokios formulės, reiš
kiančios nepasitikėjimą sa
vo tautos jėgom ir garbei, 
lig šiol nesutiko priimti nei 
mūsų socialistai, nei libera
lai, nei frontininkai, nei vi
sos kitos rezistencinės gru
puotės, tai tektų pernelyg 

__  nustebti, jei tuo susižavėtų 
___ dvasinis sTiprumasĄ tautinė lietuvių išeivijos 

 

( ryžtingumas atkakliai išsij. srovei 
laikyti okupacijų dešimtme
čiais, kaip lygiai jų kultūri- 
jnio brendimo turtgjįnias, 
nepalūžtanti laisvėjimo yą-_ 

Jia, protinga kantrybė ir pa-

mo. Kiekvienas sveikintume 
Lietuvos laisvės klausimu 
kiek galint palankesnę JAV 
užsienio politikos kryptį, — 
tačiau ji negali ir neturėtų 
būti vienintelė pavergtųjų
tautų. taigi ir lietuvių tau
tos išsilaisvinimo viltis. Kas 
tada, jei niksoninė-kissinge- 
rinė ir gal carterinė JAV 
užsienio politika dar ilgai 
nepasikeis? Ar tai reikštų, 
kad lietuvių tautos laisvė 
bus amžiam užgniaužta ? . .

Politiškas ir patriotiškas, 
savąja tauta pasitikintis 
galvojimo procesas, visas 
mūsų dvasinis pagrindas ir 
savo tautinės vertės pras- 
mingumo pajautimas, man 
rodos, Hutų gerokai skirtin
gas. Iš anksto sutikim, kad 
nelaimėse niekas tau tiek 
nepadės, kiek reikėtų ir 

\ kiek tu norėtum. Pavergtų-, 
\jų tautų, taigi ir lietuvių 
laisvės bylą galiausiai lems 
ne tiek užsienio dėdės kie 
jų pačių tautinis pajėgu

/ mas^ T

kas_ vienu punktu gražiai sitikėjim-as savo jėgom at- teto gelmių, 
sutinka su menino eze valstybines nepri- (Bus (

Tokia iškrypusi, nepatri
otiška ir defetistinė tezė tu
rėtų būti toliausia nuo jo
sios ideologijos ir mentali-

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį ritėtų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ, UKRAINĄ ir 1.1.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLlJENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

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

SKYRIAI:
Apple-Valley, Min. 55124-7707 147St.
New York, N.Y. 10003 — 45 Second Avenue
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street
So. Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadway 
Bridgeport, Coiw 06610 — 1880 Seaview Avė.
Buftalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60629, 2501 West 69 St. 
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 Statė Road 
Irvington, N.J. 07111 — 1082 Springfield Avė. 
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.W. 
Hackensack, N. J. 07601 — 112 Main St.
Hartford, Conn. 06106 518 Park St.
Lakewood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street 
Lexington, N. Y. 12452 — Route 13 A 
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. 
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard 
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue
Passaic, N.J. — 176 Market Street
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St.
Philadelphia, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd.
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street
Wappingers Falls, N. Y. 12590 — Hidden Hollow Apts- 

914-297-0261
PL 6-6766 

432-5402 
SW 8-2868 

RI 3-0440

Tel.: 612-432-7083
AL 4-5456

CH 3-2583 
268-0068

203-367-2863
TL 6-2674 
BR 8-6966

WA 5-2737 
884-1738 
374-6446

GL 8-2256
201-342-9816

246-9473
FO 3-8569

(518) 989-6742
AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783
GR 2-6387
PO 3-4818
GL 5-9586
HU 1-2750

(mat, draugui Iljičiui libe- \ 
ralai intelektualai irgi atro
dę "naudingi idiotai"), no
rėčiau vis dėlto įsakmiai 
priminti, kad, beje, Vliko 
grupėse esama ne tik sočia- f 
lįstų, bet net ir liberalų \ 
ideotogijoš~žmonių2(ir nesi- 
baiminsiu pasisakyti —es- \ 
mi jų tarpe).

BūtV metas laiku ^su- 
Į į drausti tokių ideologinių 
/ vd i s k r iminacijų išpuolius 

Vlike ir tautinėje spaudoje, 
nes jie neišvengiamai keltų 
tolygias diskrimin a c i n e s 
nuotaikas ir prieš ekstre
mistinių ideologijų išpaži
nėjus Vliko aplinkoje.

(Bus daugiau)

r
įk-.4

į\K,

VVaterbury, Conn. — 905 Bank Street
Fort Wayne, Ind. 46808 — 1807 Beimeke Rd. 
VVorcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street 
Youngstown, Ohio 44503 — 309 W. FederaI Street

Apie mūsų pagrindinį 
kelrodį

Ne mažiau keistas tauti
nėje spaudoje puoselėjimas 
ir tokių peršamų mūsų "Vi
sos politinės veiklos išeivi-: 
joje pagrindų ir kelrodžių”, 
kaip šisai V. Bražėno net 
juodom raidėm suformuluo
tasis: girdi, "pavergtųjų 
tautų vienintelė viltis yra 
Jungtinių Valstijų užsienio 
politikos krypties pasikeiti
me". ..

Siūlytojas ta proga pasi
giria, kad tai esanti "mūr 
suose dar niekeno užginčyti 
nebandyta tiesa”. Gaila, bet 
tai netiesa. Tokį "kelrodį" 
ir mūsų tautinės politikos 
"pagrindą”, kai jis kartą 
buvo prastumtas per Dirvą 
iš Floridos, aš tuojau užgin
čijau, pateikdamas savo 
"saują skatikų” — atitin- 

mų argumentų sistemą 
<žr. AKIRAČIAI Nr. 10, 
1976 m.).

Tada tarp kitko nuro
džiau, kad tai itin nepatrio
tiška galvosena, liudijanti 
liūdną nepąsįtikėjįmą sa-

I

?«u

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 

IK namų: (312) 677-8489

HIGHLY SKILLED MACHINISTS
If you are a top machinist in the aircraft quality job 
shopfield, why not consider working for a top $hop?
Our ecmpany has ils largest backlog of orders in its his- 
fory.'M/e are cffering top pay in the area and our fringe 
benefit package is wcmi about $2.00 per hour extra. lt 
includes a liberal vacation and hoiiday scheduie, fully 
paid rnedical and deniai coverage, fuily paid disability 
incorne and $20,000 life insurance, a pension plan with 
age 60 retirement, and an annual bonus plan. We are 
wcrking a 55 hour week and we pay *i 15% night shift 
premium.
Our building is modern, clean and air conditioned. Our 
machinery is up-to-date and indudes many N/C units. 
5 crf our custcmors have named us their Outstanding. 
Vcndcr of the Year in the pust seven years. The plant is 
convoniently Lcated in a semi-rural settirig just off Exit 
f/3 of the Mass Pike.
VVe have openings in all areas induding jig boring, O.D. 
and I.D. grinding, engine lathe, as well as setup and 
operators for various N/C machines.
We can arrange an intervieiv at your convenience.

BERKSHIRE INDUSTRIES, INC.
Barnes Airport 

Westfield, Mass. 01085 
Eųual Opportunity Employer
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MASKVA STENGIASI SULIEDINTI 
NERUSIŠKAS TAUTAS

Šveicarijoje, Luzerno 
mieste nuo sausio 13 iki 15 
d. įvyko konferencija, kuri 
savo tema pasirinko neru
siškų tautų priespaudą So
vietų Sąjungoje. Konferen
ciją sušaukė šveicarų orga
nizacija, kuri vadinasi „Eu
ropinė žmogaus teisių ir ap
sisprendimo konferencija”. 

Konferenciją sausio 13 d. 
popiet atidarė organizacijos 
pirmininkas šveicarų parla
mento narys Edgar Oeh- 
ler, dienraščio ”Die Ost- 
schweiz” vyr. redaktorius. 
Jis savo kalboje, tarp kita, 
nurodė, kad neužtenka kel
ti žmogaus teisių respekta- 
vimą tuo metu, kai ištisoms 
tautoms atimta teisė į lais
vą apsisprendimą, ši kon
ferencija kaip tik pasistatė 
savo tikslu priminti pasau
liui, kad ne tik Rodezijoje 
ar Pietų Afrikoje paneigia
ma laisvo tautų apsispren
dimo teisė, bet kad čia pat, 
Europoje, ištisos tautos lai
komos svetimoje priespau
doje.

Po pirmininko kalbos su
darytas prezidiumas, į kurį 
v i c e p irmininko teisėmis 
kaip bendras baltų tautų 
atstovas įėjo dr. A. Geru
tis. Vicepirmininkais dar iš
rinkti britų ir vokiečių de
legatai kaip vakarų pasau
lio atstovai, be to, ukrainie
tis, turkmėnas ir kankinės 
Krimo totorių tautos atsto
vas, atvykęs iš Turkijos.

Pirmą įvadinę paskaitą 
apie žmogaus teisių ir tau
tų apsisprendimo problemą 
tarptautinėje politikoje lai
kė Vokietijos parlamento 
narys dr. Claus Jaeger, kon
ferenciją ruošusios šveica
rų organizacijos Vokietijos 
sekcijos pirmininkas. Jis iš
vedė, kad ne tik žmogaus 
teisės saugomos tarptauti
nių pasižadėjimų, bet ir 
laisvas tautų apsisprendi

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
7 3/i % — 6 metų su $1,000, minimum. 
7*/2% — 4 metų su $1,000, minimum.
6 3A % — 30 mėn. su $1,000, minimum.
6 ’/2 % — 1 metu su $1,000, minimum.

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

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F.S.L.LC

S aini 
thiony 

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

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Frt, 9-5; Sat., 9-1; CloMd We&

luotas Gribauskas, vedėjas

mas yra teisinė prievolė, ku
rią respektuoti yra pasiža
dėjusios visos valstybės, jų 
tarpe ir Sovietų Sąjunga.

Po pertraukos antrą ben
drinę paskaitą laikė Berno 
universiteto profesorius L. 
Revesz, nušvietęs sovietinės 
politikos teoriją ir praktiką 
nacionaliniais ir tautų ap
sisprendimo klausimais. Re
ferentas apibūdino maskvi- 
nę politiką kaip prieštara
vimą tarp teorijos ir prak
tikos. Jėga ir apgaule sovie
tai įjungė į Sov. Sąjungą 
visas nerusiškąsias tautas, 
kurias savo laiku buvo pa- 
glemžusi carinė Rusija.

Po prof. Reveszo paskai
tos prasidėjo atskirų neru
siškų tautų atstovų praneši
mai. Kaip pirmasis pranešė
jas kalbėjo ukrainiečių eg- 
zilinės vyriausybės minist
ras pirmininkas T. Leonti 
iš Muencheno. Jis atpasako
jo, kokiomis aplinkybėmis 
Ukraina, 1918 m. paskelbu
si valstybinę nepriklauso
mybę, buvo Maskvos vėl pa
glemžta. Jis taip pat primi
nė jo tėvynėje vykdomą ru
sifikaciją, masinius gyven
tojų trėmimas į Sibirą 
(prievartinė kolchozac i j a 
ukrainiečių tautai kainoja 
apie 10 milijonų žmonių au
kų!), rusų kurdinimą ir t.t.

Turkmėnų atstovas dr. B. 
Hayit kalbėjo visų penkių 
sovietinės Azijos tautų var
du. Vaizdas vėl tas pats: 
smurtas, rusinimas, kolo
nistų kurdinimas, ekonomi
nė eksploatacija ir t.t.

.Kaip paskutinis tos die
nos pranešėjas kalbėjo Kri
mo totorių atstovas, Istam- 
bulo universiteto profeso
rius J. Uralgiray. Jis atpa
sakojo savo tautiečių kry
žiaus kelius. Krimo totoriai 
išsklaidyti po sovietinės Azi
jos plotus ir jiems nelei

džiama grįžtį į tėvynę, ne
paisant to, kad jiems dary
tieji priekaištai dėl tariamo 
bendradarbiavimo karo me
tu su vokiečiais pačių sovie
tų atšaukti.

Konferencijos dalyviai iš
gyveno jaudinantį momen
tą, kai Ukrainos egzilinės 
vyriausybės pirmini n k a s 
paskelbė, kad kai jo kraštas 
bus laisvas Krimo totoriai 
galės laisvai grįžti į gimtą
jį kraštą.

Antroji konferencijos die
na prasidėjo mūsų tautiečio 
dr. Alberto Geručio įvadine 
paskaita, kurią jis laikė vie
toje Amerikos ukrainiečio 
prof. L. Dobrianskio, su
trukdyto atvykti į Luzerną. 
Referentas pasirinko tą pa
čią temą, kuri buvo skirta 
ukrainiečių p r o f esoriui: 
„Maskvinė priespaudos po
litika nerusiškų tautų at
žvilgiu”. Savo išvedžioji
muose jis išsamiai nušvietė, 
kaip Maskva planingai vyk
do komunistų partijos pro
gramoje pasistatytąjį tiks
lą — ”suliedinti” nerusiš
kąsias tautas į vieną „so
vietinę tautą”, kuri kalbėtų 
rusų kalba. Bet jokios cita
tos iš Lenino raštų nepri
vers nerusiškų tautų įvyk
dyti savižudystę ir išsiža
dėti savo kalbos ir kultūros. 
Sovietinis federalizmas tėra 
fasadas, už kurio vykdoma 
maskvinė imperialistinė po
litika, pajungusi savo tiks
lams nerusiškąsias tautas ir 
jų kraštų gamtos turtus. 
Kalbėtojas kreipėsi į vaka
rų pasaulį, kad jis paremtų 
nerusiškų tautų teisę į lais
vą apsisprendimą, į valsty
binę nepriklausomvbę. Kol 
toji teisė bus neigiama, tol 
negalės būti nei taikos, nei 
tikro atoslūgio. Vakarų pa
saulis turėtų kiekviena pro
ga kelti reikalavimą, kad 
Maskva tuojau pat sustab
dytų rusinimą ir rusų kur
dinimą.

Pasibaigus įvadinėms pa
skaitoms, vėl prasidėjo at
skirų tautų atstovų prane
šimai. Iš eilės sekė gudų, 
karelų, estų, latvių, atstovo 
iš Karaliaučiaus krašto, So- 
vietijos vokiečių, azerbei- 
džaniečių ir Pavolgio toto- 
rių-baškirų praneš imai. 
Apie padėtį Lietuvoje kal
bėjo Stasys Lozoraitis j r., 
atstovas prie Šv. Sosto. Sa
vaime visų tautų atstovų 
pranešimai lietė tuos pačius 
nusiskundimus, nes Mask
vos vykdomoji rusifikaci
jos, kolonizacijos, ekonomi
nės eksploatacijos ir kitos 
priemonės yra tos pačios vi
suose nerusiškuose kraštuo
se. Visų tautų atstovai rei
kalavo laisvo apsisprendi
mo.

Tą pat vakarą sušaukta 
spaudos konferencija, ku
rios metu laikraščių atsto
vams buvo išaiškintas kon
ferencijos tikslas ir atšaki-

Detroito skautės talentų pasirodymo vakare, kuris buvo 
surengtas tautinės stovyklos proga Sydney, Australijoje.

V. Bacevičiaus nuotr.

nėta į klausimus. Spaudos 
konferencijai pirmininkavo 
liucerniškės organizacijos 
garbės pirmininkas dr. X. 
Leu, kantonų atstovybės 
buv. atstovas, atsieit, sena
torius. Konferencijos tiks
lus spaudos atstovams aiš
kino dr. A. Gerutis.

Sekmadienį (sausio 15 d.) 
iš ryto buvo rodomas latvių 
sudarytasis ir į vakarus at
gabentasis filmas apie pri
verčiamųjų darbų stovyklas 
Rygos apylinkėse. Filmas 
vaizdžiai parodė sovietinę 
tikrovę.

Po to sekė dvi valandas 
trukęs simpoziumas apie re
ligijų persekiojimą Sovietų 
Sąjungoje. Apie katalikų, 
būklę Lietuvoje ir Sovietų 
Sąjungoje kalbėjo S. Lo
zoraitis jr. Jo taisyklinga 
bei žodinga vokiečių kalba 
išdėstytieji faktai paliko 
konferencijos dalyviams gi
lų įspūdį. Po jo kalbėjo 
evangelikų, stačiatikių, uni
tų ir islamo tikybų atsto
vai. Iš jų konferencijos da
lyviai galėjo susidaryti 
vaizdą, kaip Maskva vykdo 
tikybų persekiojimą politi
ką.

Pasibaigus simpoziumui, 

ELECTRICIANS
Immediate openings for journeymen maintenance electri- 
cians. Mušt be experienced with high voltage, new con- 
struction and trouble shooting of large control panels.

HEAVY EQUIPMENT MECHANICS
Immediate openings for mechanics specializing in the 
repair of heavy mobile eąuipment. Union wages and 
benefits.

ELECTRICAL DRAFTSMEN
EXPERIENCED

LAY OUT EXPERIENCE HELPFUL
Apply:

EDWARD C. LEVY CO.
800 DIX AVĖ., DETROIT, MICH. 48209

An Equal Opportunity Employer

padaryta konferencijos dar
bų apžvalga ir perskaityta 
rezoliucija, o taip pat atsi
šaukimai į Sovietijos neru
siškąsias tautas ir į vakarų 
pasaulį.

Taip pasibaigė konferen
cija, kuri iškėlė nerusiškų- 
jų tautų reikalavimą į lais
vą apsisprendimą. Tai buvo 
pirmas kartas, kai svar
biausios Sovietų Sąjungos 
nerusiškosios tautos prabi
lo vienu balsu ir pareikala
vo laisvės. Konferencija su
silaukė skardaus atgarsio 
Šveicarijos ir kitų kraštu 
spaudoje. „Laisvės radijo” 
atstovas visą laiką sekė 
konferencijos darbus ir 
transliavo pranešimus. Į to 
radi jaus juostas įkalbėjo 
įvairių nerusiškų tautų at
stovai.

Liucerniškė organizacija 
numato sušaukti naują kon
ferenciją, kurioje bus išna
grinėta vad. satelitinių val
stybių būklė.

WANTED JOURNEYMAN 
MACHINE REPAIR

5 years job shop exp. minimum. 
Days, full benefits, profit sharing, 
pension plan. Salary open.

WOODHILL NIPPLE & 
SUPPLY 

1862 EAST 123rd STREET 
CLEVELAND, OHIO 44106 

216-229-3900
M-6)
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■ Chicagos lietuviai
ANTANAS JUODVALKIS

IŠKILUS SPAUDOS 
BALIUS

Lietuvių žurnalistų Są- 
jungos valdyba, prieš sese
ris metus, buvo išrinkta iš 
Chicagoje gyvenančių na
rių. Perėmusi pareigas iš 
Detroite buvusios valdybos, 
atgaivino Spaudos balių tra
diciją ir dviejų kadencijų 
metu surengė septynis 
Spaudos balius.

Pastarasis Spaudos balius 
j vyko š.m. sausio 21d. gra
žioje ir puošnioje Martini- 
que salėje. Spaudos baliai 
žmonių yra mėgiami ir re
miami. Ir šių metų baliuje 
atsilankė 530 svečių ir už
pildė erdvią Martiniųue sa
lę. Pirmaisiais metais žmo
nės netilpo šioje salėje ir 
buvo perpildyta. Vėliau bu
vo apsispręsta mažinti žmo
nių skaičių, kad nebūtų to
kios didelės kamšaties, šių 
metų balius buvo neper
krautas ir svečiai laisviau 
galėjo judėti ir pasišokti.

Balių atidarė ir visus su
sirinkusius pasveikino jud
rusis vykd. vicepirmininkas 
Jurgis Janušaitis. Jis džiau
gėsi, kad Chicagos ir apylin
kių (buvo ir iš tolimų vie
tovių) visuomenė žurnalis
tų pastangas remia ir j 
kvietimą atsiliepia. Nors 
Sąjungos vadžias paveržė 
tolimųjų Vakarų — Los 
Angeles lietuviai žurnalis
tai, bet Spaudos baliai bus 
ruošiami ir toliau.

Sąjungos pirm, tėvas Juo
zas Vaišnys, S. J., pranešė, 
kad Lietuvių žurnalistų Są
jungos Centro valdyba išlai
kiusi valdžią Chicagoje dvi 
kadencijas (6 metus), nesu
tiko toliau kandidatuoti ir 
balsavimo keliu, išrinkta iš 
Los Angeles apylinkėje gy
venančių narių. Chicagoje 
lieka dr. Daužvardžio Fon
das ir Chicagos skyrius, ku
rie ir ateityje rengs visų 
mėgiamus Spaudos balius.

Jauniesiems lietuviams 
paskatinti rašyti lietuviško
je spaudoje, Sąjungos val
dyba įsteigė fondą, pava
dintą didžiojo lietuviškų 

Chicagos Lietuviu Tarybos Lietuvos Nepriklausomy
bės Vasario 16-sios minėjimas įvyks šia tvarka: 
šeštadieni, vasario 11 d. 12 vai. žuvusiųjų pagerbimas 

Jaunimo Centro sodelyje.
Sekmadienį, Vasario 12 d.:

10:30 vai. pamaldos šv. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje, šv. Mišias atnašauja ir pamokslą sako 
vysk. Vincentas Brizgys.
10 vai. pamaldos Liet. Ev. Liut. Tėviškės parapijos 
bažnyčioje. Pamaldas laiko kun. A. Trakis.
Akademinė dalis — 2 vai. p. p. Marijos Aukšt. mo
kyklos auditorijoje.
Pagrindiniai kalbėtojai senatorius Robert Dole ir 
prof. dr. Jonas Genys.
Meninę dalį atlieka solistės Roma Mastienė, Pruden- 
cija Bičkienė ir tautinių šokių grupė "ŠVYTURYS”.
Lietuvių visuomenė kviečiama minėjime gausiai da

lyvauti. Organizacijos pamaldose ir minėjime dalyvauja 
su vėliavomis.

Chicagos Lietuvių Taryba

reikalų gynėjo Lietuvos 
gen. konsulo dr. Petro 
Daužvardžio vardu. Didžio
ji Spaudos balių pelno dalis 
visad buvo perkeliama į šį 
fondą ir premijuojami jau
nieji spaudos, radijo ir TV 
bendradarbiai, šiais metais 
premijos paskirtos 26 jau
niesiems žurnalistams, viso 
1900 dol.

Pirm. J. Vaišnys pareis-- 
kė, kad Spaudos baliai Chį- 
cagoje bus rengiami tol, kol 
bus Paramos krautuvė ir jai 
vadovaus Jurgis Janušaitis. 
Didžioji Spaudos balių ren
gimo našta tekdavo Jurgiui 
Janušaičiui, kuris savo 
energija ir sumanumu su
kviesdavo didžiausi skaičių 
svečių (salėje plojimas). 
Dėkojo visiems savo bend
radarbiams ir svečiams už 
glaudų bendravimą. Buvo 
pristatyta senoji žurnalistų 
ir Daužvardžio Fondo val
dybos.

Jaunimo reikalų vadovė 
Emilija Sakadolskienė iš
kvietė salėje buv. 10 jaunų
jų spaudos bendradarbių, o 
gen. konsule J. Daužvardie- 
nė įteikė 1977 metų premi
jas ir tarė sveikinimo žodį. 
Premijas gavusiųjų vardu 
gražų padėkos žodi pasakė 
Saulius Kuprys. Jis pažy
mėjo, kad lietuvių kalba 
nėra vien tik tarpusavio su
sižinojimo priemonė, bet 
ryšys tarp savo tautiečių 
čia ir su okupuotoje Lietu
voje gyvenančiais tėvynai
niais.

Aktoriai Živilė Numgau- 
daitė ir Juozas Kapačinskas 
raiškiai perdavė rašytojo 
Juozo Toliušio humoreską 
apie "vyrų priespaudoje” 
esančias moteris.

Korp! Neo-Lithuania or- 
kastras, kurį sudaro: akor
deonistas Algis Modestas 
(vadovas), gitaristas Vytas 
Paškus ir būgnininkas Zig
mas Mikužis, talkinami so
listo Vaclovo Momkaus, pa
dainavo rašytojo Aloyzo 
Barono sukurtus kupletus, 
apie kiekvieną buv. valdy
bos narį, žodžiai ir atliki

Lietuvių Fondo valdyba įteikia 1,500 dol. Dainavos ansambliui už muzikinio veikalo "Kūl
grinda” pastatymą. Iš kairės: pirm. A. Smilga, P. Petrutis, St. Baras, A. Juodvalkis, VI. Būtė
nas, M. Remienė. A. Šantaras, dr. G. Balukas, J. Kučėnas, sekr. D. Ilginytė, Kl. Girvydas, dr. 
A. Razma, P. Želvys ii- K. Barzdukas. V. Noreikos nuotr.

mas buvo labai pavykę ir 
dalyviai linksmai ir geroje 
nuotaikoje praleido tą pus
valandį, nesigailėdami plo
jimų.

Vakarui skirtą maldą su
kalbėjo Lietuvių žurnalistų 
Sąjungos garbės narys kun. 
dr. Juozas Prunskis.

Pasisotinę gera vakarie
ne, linksminami to paties 
neolitųanų orkestro, svečiai 
linksmai suko valsus ar 
stipriau trankė polkas, kad1 
net salės grindys lingavo.

Spaudos baliuje svečių 
tarpe matėsi rašytojai, vi
suomenės veikėjai, didžiųjų 
organizacijų ar ansamblių 
vadai, radijo bei TV valan
dėlių vedėjai, ne mažą pub
likos dalį sudarė pensinin
kai, kurie visada dar pajė
gia užpildyti visokių rengi
nių sales. Buvo keletas de- 
sėtkų ir pačių jaunųjų.

Spaudos balius praėjo ge
roje ir linksmoje nuotaiko
je, buvo užmiršti nesutari
mai (bent tą vakarą), kai 
prie gretimų stalų sėdėjo 
bendruomenininkai ir alti- 
ninkai, frontininkai ir tau
tininkai, liaudininkai ar 
krikščionys demokratai. Vi
sus jungė bendra lietuviška 
pakili nuotaika.

LIETUVIŲ FONDAS 
SKIRSTO DOVANAS
Lietuvių Fondas užbaigė 

finansinius metus ir paskir
stė gautą pelną. 1977 metų 
derlius yra geras. Valdyba 
išvedė 80,430 dol. pelno ir 
pervedė Pelno skirstymo 
komisijai padalinti. Išves
tasis pelnas yra didžiausias 
L. Fondo istorijoje, bet pro
centiniu skaičiavimu nepa
siekia 1972-73 metų pelno. 
Buvo 7,5% ir 6,6%, o da
bartinis tesudaro tik 6%.

Iš patiektų davinių ma
tyti, kad Fondo pelnas ge
rokai pašoko, palyginus su 
ankstyvesniais metais, pav.
1974 m. buvo 17,150 dol.,
1975 — 48,643dol., 1976 — 
49,075 dol., o šiais metais 
80,430 dol. Dar nėra davi
nių apie investavimą ir iš 
kokių pozicijų išvestasis 
pelnas gautas. Paskirstytas 
pelnas džiugina mūsų kultū

rininkus ir švietimo vado
vus, nes didžioji pelno dalis 
eina šioms institucijoms.

Šių metų sausio 1 d. Lie
tuvių Fondo nominalinis ka
pitalas siekė 1,431,600 dol. 
su 4416 narių.

1977 m. Lietuvių Fondo 
kapitalas padidėjo 216,571 
dol. ir 146 nariais, įskaitant 
ir J. Krukonio palikimą (be
rods 143,000 dol.).

Nuo Fondo įsisteigimo 
pradžios iki šiol padalinta 
švietimo, kultūros ir specia
liems reikalams.476,677 dol. 
Tai labai graži ir impozan
tiška suma.

DAINAVAI $1500.00
Dainavos ansambliui, mu

zikinio veikalo "Kūlgrin
dos” pastatymo išlaidoms 
sumažinti, Lietuvių Fondo 
Pelno skirstymo komisija 
paskyrė 1,500 dol. Dovanos 
įteikimas įvyko š. m. sau
sio 25 d. Lietuvių Fondo 
būstinėje, čekį įteikė valdy
bos pirm. dr. A. Razma ir 
Tarybos pirm. dr. G. Balu
kas, dalyvaujant visai val
dybai, o priėmė Dainavos 
ansamblio valdybos pirm. 
Aleksas Smilga ir sekretorė 
Danguolė Ilginytė. Pirm. 
Al. Smilga dėkojo už dova
ną ir pasidžiaugė, kad ga
lės išlyginti susidariusią 
skolą, statant originalinį 
veikalą "Kūlgrindą”.

Abu pirmininkai — dr. A. 
Razma ir dr. G. Balukas pa
sidžiaugė, kad turime kūrė
jų ir ansamblių, išvedančių 
lietuviškus kūrinius į ram
pos šviesą ir parodančių 
plačiajai visuomenei.

Dainavos ansamblis, va
dovaujamas muziko Aloyzo 
Jurgučio, jau nebepirmi me
tai, pastato lietuviškus ori
ginalius muzikinius veika
lus, nebodami didesnių išlai
dų ir rizikuodami galimais 
nuostoliais.

Rašytojos N. Jankutės- 
Užubalienės ir muziko A. 
Jurgučio muzikinis veikalas 
''Kūlgrinda” buvo parody
ta Chicagos ir Clevelando 
lietuviškai visuomenei, o 
šiais metais bus nuvežtas ir 
į Torontą.

FAINHAUZO CHICAGOS 
LIETUVIŲ ISTORIJOS 

SUTIKTUVĖS
Amerikos lietuvių biblio

tekos leidykla (Lithuanian 
Library Press, Ine.) išleido 
anglų kalba profesoriaus 
Dovydo Fainhauzo veikalą 
"LITHUANIAN IN MUL- 
TI-ETHNIC CHICAGO”.

Knygos sutiktuvės įvyko 
š. m. sausio 29 d. Jaunimo 
Centro kavinėje. Popietę 
pravedė leidyklos direktorių 
Tarybos pirm. dr. Jonas Pu
zinas. Knygos vyr. redakto
rius dr. Kęstutis Girnius 
kalbėjo ne vien apie knygos 
turinį, bet daugiau apie tas 
sąlygas, kuriose ano meto 
emigrantai lietuviai gyveno 
ir dirbo. Knygoje rašoma 
apie pirmųjų lietuvių įsikū
rimą Chicagoje ir jų veiklą 
iki antrojo karo pabaigos, 
iki didžiojo pokarinio ant
plūdžio. Dr. K. Girnius pa
stebėjo, kad knygos turinio 
nenorįs pasakoti, nes knygą 
galima įsigyti, ją perskai
tyti ir sužinoti apie ką joje 
rašoma.

Knygos autorių prof. 
dr. Dovydą Fainhauzą pri
statė dr. J. Puzinas. Rašyto
jas gimė, augo ir mokėsi 
Vilniuje. Daktoratą gavo 
Leningrado u n i v ersitete. 
Profesoriavo Vilniuje, Jeru
zalėje ir kitur. Dabar gyve
na JAV, yra parašęs keletą 
knygų ir straipsnių, pri
klauso akademikų organiza
cijoms. Gaila, dr. D. Fain
hauzo nerandame Liet, en
ciklopedijoje, o knygos ap
lanke sužymėti tik didieji 
įvykiai. Net gimimo datos 
nėra ir sunku būtų pasaky
ti kokio amžiaus yra: gal 
50 metų, gal penkiais me
tais vyresnis ar jaunesnis, 
iš išvaizdos sunku spręsti.

Pakviestas, pasirodė ir 
pats autorius: nedidelis, 
plonas, kuklus, dideliais 
garbanotais plaukais. Kalba 
taisyklinga lietuvių kalba,

Apie save ne
pasakė nė žodelio, o tik apie, 
knygą ir žmones, padėju
sius ją parašyti. Emigraci-

(Nukelta į 12 psl.)
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jos priežastys daugumoje 
yra ekonominės ir tik dali
nai politinės. Chicaga pasi
darė lietuvių kultūrinis ir 
politinis centras. Chicagoje 
1902 metais lietuvių gyveno 
daugiau (90,000), kaip 
Kaune, Šiauliuose ir Pa
nevėžy, kartu sudėjus. Se
nosios emigracijos didžiau
sias nuopelnas — lietuviš
kų parapijų steigimas ir lai
kraščių leidimas. Tai di
džiausi lietuvybės išlaikymo 
židiniai. Buvę didelių nesu
tarimų tarp-^bankininko A. 
Olšausko ir dr. J. šilūpo. 
Dr. J. Šliūpas visur norėjo 
būti pirmas: jei ėjo j vestu
ves — norėjo būti nuotaka, 
jei ėjo į laidotuves — norė
jo būti numirėliu. Vienu žo
džiu, visur norėjo būti dė
mesio centre.

Baigdamas padėkojo vi
siems bendradarbiams ir 
talkininkams.

Di'. J. Puzinas, leidyklos 
vardu įteikė po knygą: au
toriui dr. D. Fainhauzui ir 
didelei talkininkei jo žmo
nai Elenai Norvvdaitei- 
Fainhauzienei.

Taip pat, po knygą gavo 
visi talkininkai ir mecena
tai, kurių susidarė geroka 
eilutė.

Pabaigoje, Al. Kezys, SJ, 
dėkojo visiems mecenatams 
bei rėmėjams ir kvietė vi
sus stoti į leidyklą nariais, 
tuo paremiant leidyklos 
darbą. Pilnateisiais nariais 
tampa įnešę bent vieną šim
tinę. Leidykla yra išleidusi 
dar šiuos leidinius: „Palikę 
tėviškės namus’’, ' „Pensil
vanijos angliakasių Lietu
va” ir angliškai ”A Lithua
nian Cemetery”. Visos kny
gos liuksusiniai išleistos, 
gražiai iliustruotos, albumo 
išvaizdos. Kiekviena kai
nuoja po 20 dol. čekius ra
šyti : Lithuanian Library 
Press, Inc. vardu ir siųsti 
šiuo adresu: 3001 W. 59th 
St?. Chicago, TU. 60629.

Chicagos lietuvių istoriją 
parašė Dovydas Fainhau- 
zas, redagavo Kęstutis Gir
nius, patarėjai: Jonas Puzi
nas ir Tomas Remeikis, ver
tėjai Saulius Girnius, Rū
ta Kulikauskas, Danguolė 
Kviklys, Aleksandras Pa
kalniškis, jr. ir Aloyzas Pa
kalniškis. Menininkai: Pet
ras Aleksa ir Vincas Lukas, 
fotografijų direktorius Al
gimantas Kezys, S J. Foto
grafijos: E. Būtėnas, Br. 
Kviklio archyvas, Balzeko 
muziejus, Lietuvių Foto ir 
Pasaulio lietuvių archyvai.

Kun. dr. Juozas Prunskis 
pasidžiaugė, kad Chicagos 
lietuvių istorija parašyta 
plačiai, paliesta visa lietu
vių emigracija, o Chicaga 
įsodinta visumoje lyg per
liukas žiede.

Nežiūrint šaltoko oro ir 
tą popietę buvusių kitų ke
lių renginių, žmonių susi
rinko gera šimtinė ir pasi
džiaugė dar vienu kultūri
niu laimėjimu.

stengėsi kuo puošniau ir 
spalvingiau įrengti savo 
būstines, kad svečiai pajus
tų šilimą ir gerą nuotaiką.

Medžiotojai įsitaisė ma
žojoje salėje ir viliojo sve
čius kepta stirniena, šer- 
niena, fazanais ir kitokiais 
skanėstais. Stelmoko orkes
tras raitė įvairias melodijas 
ir kvietė šokiui. Operos ko
lektyvas viliojo lankytojus 
į kavinės patalpas, kur ža
dėjo visus suvilioti grakšti 
šokėja, o ne daina, kaip 
dažnas galvojo ir tikėjosi. 
Chicagos neolituanai su gy
dytojų draugijos pagalbiniu 
moterų vienetu įsitaisė, 
Čiurlionio galerijoje ir įstei
gė LAS VEGAS lošimo na
mus. Moterys šinkavo gėri
mus, o grakščios merginos 
patarnavo gausiems, sve
čiams. Visi lošimo stalai ir 
ruletės veikė pilnu tempu, 
apgulti gausių svečių.

Didžiojoje salėje trenkė 
VYČIO orkestras ir kvietė 
svečius pamiklinti kojas. 
Solistės Drūtytės dainavo 
linksmas dainas, tik įsisiū
bavusi publika nemokėjo 
susikaupti ir paklausyti 
gražaus dainavimo. Visas 
Jaunimo Centras ūžė, kaip 
bičių avilys. Visos 13 or
ganizacijų buvo užėmusios 
kambarius ir viliojo lanky
tojus.

Nežiūrint tik ką praėju
sios audros, išgązdinusios 
daugelį žmonių, už vertusios 
sniego šūsnimis mažąsias 
gatveles su užpustytais ga
ražais ir juose pastatytais 
automobiliais, lankytojų 
buvo gana daug ir renginys 
skaitytinas pavykusiu. Kaip 
minėjau, šį kartą lankyto
jų didžiausią dalį sudarė 
pati jauniausioji karta, 
nors ir nebuvo specialiai de
dama pastangų.

Karnavale matėsi daug 
įdomių kaukių ir kostiumų. 
Kaukių paradas užtruko vi
są valandą, o įdomiausios 
buvo jury komisijos premi
juotos,

★
Lietuvos nepriklausomy

bės atstatymo 60 metų su
kakties minėjimas ruošia
mas ALTos Chicagos sky
riaus, įvyks š. m. vasario 
12 d. 2 vai. p. p. Marijos 
auditorijoje.

Visi kviečiami dalyvauti.
★

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagos padalinys 60 metų 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimą ruošia 
š. m. vasario 19 d. 2 vai. 
p. p. Lietuvių Tautiniuose

SPALVINGAS 
UŽGAVĖNIŲ 

KARNAVALAS
Praėjusi savaitė Chicago

je, kaip ir kitose šiaurės ir 
rytų Amerikos vietose, bu
vo snieguota ir audringa. 
Trečiadienį ir ketvirtadienį 
(I. 25 ir 26 d.d.) iškrito visa 
pėda švaraus, balto sniego, 
o stiprus vėjas, vietomis 
sunešė 4-5 pėdų pusnis. Su
stojo judėjimas aerodro
muose, keliuose ir geležin
keliuose. Auto mobiliai 
įklimpo sniego pusnyse ir 
užtvenkė kelius, žmonės 
ieškojo pastogės užeigose, 
mokyklose, bažnyčiose ir ki
tose viešose vietose. Mokyk
los, įstaigos ir net dirbtuvės 
užsidarė. Televizija ir radi
jas nuolat skelbė praneši
mus ir davinėjo patarimus. 
Paštas ir tas neveikė. Nau
dodamiesi susidariusia pa
dėtimi, laiškininkai nepasi
rodė penktadienį ir šešta
dienį, nors oras buvo gra
žus ir pėstiems išbrendamas- 
Pirmadienį pasirodė ir laiš
kų išnešiotojas, bet pristatė 
tik dienraščius (kitur gavo 
ir savaitraščius). Atseit, 
pataupė dalį krūvio kitai 
dienai. Dirvos, Tėviškės ži
burių ir Darbininko dar ne
gavau nė šiandien (I. 31).

Tokiai padėčiai esant, Už
gavėnių karnavalo rengėjai 
nuogąstavo kaip pavyks ir 
ar nereiktų atšaukti.

Jaunimo Centro aplinka 
užversta milžinišku sniego 
klodu ir dažnas nenorės ri
zikuoti įklampinti mašiną. 
Rengėjai susisiekė su Jau
nimo Centro vadovybe, pa
žadėjo finansinę paramą ir 
paprašė nustumti sniegą 
nuo gatvės ir parkinimo 
aikščių. Laiko buvo mažai, 
reikėjo greitai veikti ir pra
nešti žmonėms apie pada
rytus žygius ir palengvini
mą vairuotojams.

Suprantama, niekas nesi
tikėjo praėjusių metų re
kordinio 2000 lankytojų 
skaičiaus, bet norėjosi bent 
to skaičiaus sulaukti.

šeštadienis (I. 28) suži
bėjo auksiniais saulės spin
duliais, nors šaltis gnaibė 
ausis ir nosį, bet rengėjų 
viltys didėjo ir nuotaika ge
rėjo. Vakare pradėjo rink
tis pirmieji svečiai ir vieš
nios. šį kartą dominavo pa
ti jauniausioji karta, nebi
janti nei šalčio nei audrų. 
Svečių prisirinko pakanka
mai ir užpildė visas Jauni
mo Centro patalpas.

Organizacijų vadovybės 
užėmė skirtas patalpas ir 

Namuose. Programoje iškil
minga sueiga, paskaita ir 
meninė dalis. Korporantai 
su šeimomis ir draugais, o 
taip pat ir visa lietuviškoji 
visuomenė kviečiama daly
vauti.

APTARĖ VEIKLOS 
PLANĄ

ALT S-gos Chicagos sky
riaus naujoji valdyba š. m. 
sausio 14 d. Onos Daškevi
čienės bute buvo susirinku
si posėdžiui. Posėdžio metu 
išrinktoji valdyba 1978 me
tams pasiskirstė pareigo
mis. Posėdyje dalyvavo visi 
valdybos nariai. Pirmininko 
pareigas sutiko priimti bu
vęs 1977 metais tose parei
gose Adolfas Švažas, 5300 
Walnut Avė., Apart. 14A, 
Downers Grove, III. 60515, 
tel.: 964-1061. Vicepirmi
ninkas Jonas Gaižutis (tel.: 
778-7306). Iždininkė Ona 
Daškevičienė (telef.: PR 
8-7864). Sekretorė — Vera 
Lenkevičienė (telef.: 523- 
8145) ir kultūros ir visuo
meninių reikalų vadovas — 
Ignas Andrašiūnas (telef.: 
925-0693).

Posėdžio metu nuodug
niai apsvarstyta: „Tautinės 
minties keliu’’ knygos išlei
dimo klausimas. Pritarta 
sąjungos valdybos aplink
raštyje prašymui rinkti 
knygos išleidimui aukas ir 
skatinti, kad skyriaus na
riai ją užsiprenumeruotų. 
Be to, aptarta 1978 metų 
veiklos planas. Bendrai sky
riaus valdyba telks visas 
galimas pastangas, kad sky
riaus veikla būtų pagyvinta 

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 crew, 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)

OPPORTUNITY FOR

DIE DESIGNERS
Manufacturer of quality heavy metai stampings offers opportunity for 
advancement in a professional environment. Excellent salary and full 
benefits. SuccessfuI candidate will have a minimum of 3 to 4 yea^s 
experience designing heavy gauge stamping, dies and automation. 
Submit resume in confidence to Personnel Department:

McINTOSH, DIV. OF McINTOSH CORP.
13881 Elmira, Detroit, Mich. 48227

BALFo Chicagos apskr. val
dyba ir garbės svečiai vajaus 
užbaigimo pobūvyje. Iš kairės: 
F. Sereičikas, G. Giedraitytė, 
V. Žilinskas, K. Bružas, V. 
Šimkus, K. Čepaitis, M. Rudie
nė, gen. garbės kons. J. Dauž- 
vardienė, F. Žiogas, J. Evans, 
O. Zailskien, J. Mackevičius 
ir A. Pužauskas.

P. Malėtos nuotr.

ir šaukiami narių susirin
kimai būtų įdomūs ir turi
ningi. (ia)

ZDANIENĖS KŪRINIŲ 
PARODA

Julija Zdanienė, mirusio 
muziko Zdanio našlė, š. m. 
vasario mėn. 10-11-12 d.d. 
Chicagoje, Jaunimo centro 
mažojoje salėje, rengia siu
vinėtų paveikslų parodą, 
kurią globoja Lietuvos Duk
terys.

Zdanienė yra siuvinėjimo 
meisterė. Ji pati suranda 
sau paveikslo vaizdą ir kaip 
dailininkas su teptuku, taip 
ji su adata ir siūlu išdėsto 
to vaizdo paskirus elemen
tus medžiagoje ir drauge 
siūlų dygsniukais juos nu
spalvina. Vaizdumui sustip
rinti ji darniai naudoja sim
bolius ir kontrastus. Visu
moje taip sukuriamas ori
ginalus paveikslas, teikiąs 
pasigrožėjimą dažnam žiū
rovui.

Kviečiami visi parodą ap
lankyti. (niv)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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JAUNIMAS PASISAKO:

Tauta ir mūsų likimas
TAUTA YRA PRIGIMTOJI BENDRUOMENĖ

Kiekvienas gimėme iš tė
vų, priklausiančių kuriai 
nors tautai. Mūsų tėvai yra 
lietuviai, tad ir mes esam 
lietuviai. Nors mūsų gim
tas kraštas ir ne Lietuva, 
mes vįsvien priklausome 4 Vlietuvių tautai. Užaugome 
namuose, auklėjami lietu
viškoje dvasioje, tad mes 
gimėm lietuviais ir mirsime 
lietuviais. Girdim beveik 
kiekvieną dieną apie Lietu
vą kaip ten yra sunkus gy
venimas po okupanto val
džia. Iš tikrųjų nežinom 
kaip jaučiasi žmonės, nes 
mes patys ten nebuvome.

Mūsų priklausymas lietu
vių tautai yra prigimtas. 
Pirma sąlyga yra prigimta.

MACHINE 
REPAIRMEN

Apply with Journeyman’s card 

or 8 years documentation in 

the trade.

APPLY EMPLOYMENT OFFICE

WHITE TRUCKS
DIVISION OF WITHE MOTOR CORP.

842 East 79 Street
Cleveland, Ohio 44103

An Equal Opportunity Empioyer M/F 

(4-6)

WANTED
MAINTENANCE

AND
TOOL AND DIE MAKERS

8 years proven experience reųuired. 
Positions available immediately for 

Ist 2nd Shift.
Good pay, excellent benefits, and steą- 
dy work. Contact B1LL JOHNSTONE.

GULF & WESTERN 
STAMPING 

5511 TELEGRAPH 
TOLEDO. OHIO 43612 

419-476-9141
An Equal Opportunity Empioyer 

(49-9)

MAŠINISTAS
Plastikos gamintojas turi keletą 

vietų mašinistams. Jeigu Jūs esate 
kvalifikuotas sekančioms pozicijoms, 
susisiekit 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 
IST PIECE MECHANICAL 

INSPECTOR 
TABLE SAW OPERATOR 

antrai pamainai.
201-939-7392

(2-8)

IMMEDIATE NEEDS FOR
BRICK and BLOCK CREWS

RYAN HOMES has an immediate need for expericnced BRICK & 
BLOCK crew« for work in Summit County. We can keep your crew 
busy all year. Prompt payment, steady work and good rates. Available 
in Stow, Hudson, Green township.

Call 216-929-3061 between 8 and 5
MONDAY THROUGH FRIDAY

@)Ryan Homes, Ine.
542 Graham Road

Cuyahoga Falls, Ohio 44221
An Equal Opportunity Empioyer

RTTA ZUBRICKAITĖ

Mūsų tėvai, jų tėvai, ir mū
sų protėviai gyveno Lietu
voje. Mes daugumas gimėm 
Amerikoje, bet turim savo 
širdyje meilę Lietuvai, mes 
norime padėti mūsų gimi
nėms ir artimiems, kurie 
gyvena baimėje ir netikru
me, negali laisvai tikėti į 
Dievą. „

Antra sąlyga yra — kal
ba. Lietuvių kalba yra vie
na iš seniausių gyvųjų kal
bų pasaulyje, kartais yra 
sunku jaunimui kalbėti lie
tuviškai, nes aplinkybės, 
kuriose daugumas gyvena
me, apsunkina. Turime 
draugų amerikiečių tarpe, 
su kuriais reikia kalbėti 
angliškai. Pradžioje yra 
sunku eiti j lituanistines 
mokyklas, bet už kelerių 
metų, pastebime, kad tas iš 
tikrųjų buvo gera nauda 
mums.

JEI LIETUVA BŪTU LAISVA, AR
GRĮŽTUME ? ASTA VAIČAITYTĖ

Visi mes pergyvename 
dėl pavergtos mūsų tėvynės 
Lietuvos, bet jeigu ji atgau
tų nepriklausomybę ir būtų 
galimybė grįžti, ar daug kas 
iš mūsų pasiryžtų palikti 
šį kraštą? Sunku Į tai at
sakyti ir, aš manau, daug 
kas nežinotų, kaip tokiu at
veju pasielgti, žinoma, visi 
dėl to labai džiaugtųsi, bet, 
kai reikėtų apsispręsti dėl 
grįžimo i savo tėvynę, iš
kiltu daug abejonių ... Vy
resnio amžiaus žmonėms 
būtų lengviau apsispręsti, 
nes jie dar atsimena tuos 
laimingus išgyvenimus tė
vynėje, juos traukia Tėvy
nės ilgesys, prarasti namai, 
artimieji... Dauguma jų, 
nors tiek daug metų čia gy-

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 Empioyer 
(1-13)

Kiekvienas žmogus turi 
bendrąjj gyvenimo būdą. 
Mes lietuviai turime Įvairių 
organizacijų, kurioms nuo 
mažens priklausome. Kar
tais pagalvojam, kad jei ne- 
priklausytumėm prie kokio 
kultūrinio veikimo, nepa
žintumėm tiek daug žmo
nių ir neturėtumėm progos 
aplankyti kitus kraštus.

Mes lietuviai, taip pat tu
rim tą patĮ istorinĮ likimą. 
Daugumas atvažiavo Į Ame
riką. nes turėjo bėgti nuo 
priešų. Turėjo palikti savo 
turtą ir net šeimas. Visi 
pripažįstam, kad buvo sun
ku pradėti naują gyvenimą 
ir Įsikurti svetimuose kraš
tuose, bet lietuvių darbštu
mas ir sugebėjimas nugalė
jo visas kliūtis.

Savo gyvenimą pateisin- 
sim, jei Įsijungsime Į lietu
viškas organizacijas ir dirb
sime lietuvybės išlaikymo 
darbą, skleisime lietuvių 
kultūrą gyvenamo krašto 
žmonių tarpe.

vendami, nepajėgė pritapti 
prie šio krašto papročių. 
Bet ar jie rastų pasitenki
nimą grįžę i dabartinę Lie
tuvą? Juk jie nerastų to ką 
paliko!

Visai kitaip atrodytų 
jauniems žmonėms, čia gi- 
musiems, užaugusiems šio 
krašto sąlygose, išsimoksli
nusiems, turintiems geras 
pragyvenimo sąlygas prita
pusiems prie šio krašto kul
tūros, papročių. Jiems viską 
palikus keltis tėvynėn Lie
tuvon, būtų tas pats, kas 
buvo mūsų tėvams čia atvy
kus. Jie ten turėtų vėl iš 
naujo kurtis; priprasti prie 
to krašto gamtos ir bendrai 
gyvenimo sąlygų. O jos bū
tų tikrai skirtingos! Todėl 
daug kas suabejotų, ar ver
ta? Ypač šeimos su vaikais 
turėtų dau grūpesčių dėl šio 
klausimo išsprendimo.

Jaunajai kartai šis sve
tingas kraštas tapo lyg ir 
antrąja tėvyne, netekus tik
rosios tėvynės Lietuvos. Ji 
pažįsta tėvynę tik iš tėvų 
pasakojimų, iš lituanistinių 
mokyklų pamokų ir įsivaiz
duoja ją visai kitaip, negu 
vyresnioji karta. Tad sun
ku būtų apsispręsti, ar grįž
ti į nematytą tėvynę Lie
tuvą, ar pasilikti čia, kur 
yra prie visų gyvenimo są
lygų pripratę, darbu susi- 
ryšę ir 1.1. Ar jie norėtų 

. grįžti ? Tai klausimas, į ku
rį tikrai neįmanoma dabar 
atsakyti.

Mano pačios nuomonė 
tuo klausimu taip pat neaiš
ki. Pereitais metais aplan
kiau Lietuvą, pamačiau sa
vo tėvų gimtąjį kraštą, pa-

Simas Kudirka su žmona Genovaite nuvykęs filmo prista
tymo proga į Los Angeles, su klebonu prel. Kučingiu ir garbės 
konsulu Čekanausku. V. Bacevičiaus nuotr.

DIDINKIME AMERIKIEČIŲ
SUSIDOMĖJIMĄ LIETUVA

DR. ALVYDAS ARBAS

Jei paklaustume vidutini 
amerikietį apie Lietuvą, tai 
greičiausiai negautume at
sakymo. Kodėl? Tai todėl, 
kad vidutinis amerikietis 
beveik nieko nežino apie 
Lietuvos istoriją, kultūrą 
ir, svarbiausia, apie dabar- 
tinęLietuvos padėtį. Manau, 
kad viena pagrindinių prie
žasčių dėl ko taip mažai at
siekta. kad žmogaus teisės 
būtų Lietuvoje respektuo
jamos, yra tai, kad Ameri
kos visuomenė ir politikai 
mažai težino apie Lietuvą. 
Tad sovietams ir lengva 
meluoti amerikiečiams apie 
sąlygas, esančias užimtuose 
kraštuose.

Neo-Lithuanų korporaci
ja stipriai pabrėžia savo 
darbuose lietuvių kultū
rinę ir politinę veiklą. Ta
čiau, man atrodo, kad gal 
mes neužtektinai įvertina
me reikalą supažindinti ki
tus su dabartine Lietuvos 
padėtimi. Kitos organizaci
jos. skautai arba tautinių 
šokiu ansambliai nadeda ug-

milau jos žmones. Bet jeigu 
sąlygos leistų ten pasilikti 
ir gyventi, nežinau kaip pa
sielgčiau. Tik viena žinau, 
kad, nesvarbu kur aš gy
vensiu, visuomet būsiu nuo
širdi lietuvaitė ir niekuomet 
nepamiršiu gražios savo tė
vų šalies Lietuvos. 

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

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H

dvti lietuviu tautine kultū
ra. Mes, būdami neolitnanų 
korporacijoje, turime idea
lias salvgas skleisti žinias 
inip dabartine TJe^uvą, nes 
bedami studentai drauerau- 
iame su kitais Amerikos 
studentais

Man pačiam teko patirti, 
kaip labai amerikiečiai stu
dentai domisi Lietuvos isto
rija ir dabartine Lietuvos 
padėtimi, rusams okupavus. 
Sleisdami amerikiečių tarpe 
tikrą tiesą apie gyvenimo 
sąlygas Lietuvoje, mes ga
lime atkreipti jų dėmesį į 
žmogaus teisių pažeidimus 
Lietuvoje ir taip padidinti 
jų spaudimą į rusus, kad 
būtų suteikiama žmonėms 
daugiau laisvės.

Būdami studentais, o vė
liau dirbdami savo specialy
bėse, mes privalome panau
doti visas progas pakeisti 
amerikiečių tarpe, sovietų 
sudarytą klaidingą nuomo
nę apie Lietuvą. Supažin
dindami amerikiečius su 
lietuvių tautos laisvės 
troškimu, mes galime lai
mėti savo veiklai paramą 
visų amerikiečių, kaip rašy
tojų, mokslininkų, politikų 
ir kitų profesijų žmonių. Jų 
įtaka į Amerikos užsienio 
politiką galėtų ateityje 
mums daugiau padėti at
siekti mūsų visų tikslą — 
laisvę Lietuvai.
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Sausio mėn. 22 d. Miami Lietuvių salėje buvo J. Narūnės 
"Jaunystės” knygos sutiktuvės. Nuotraukoje to sutikimo progra
mos dalyviai su autore. Iš kairės: pianistė D. Liaugminienė, 
autorė J. Narūne, žurn. V. Semaška, sol. J. Daugėlienė ir pro
gramos vadovė K. Kodatienė.

TORONTO

VIENERI METAI BE 
PR. BASČIO

1977 m. sausio iš 22 Į 23 
d. naktį, Toronto šv. Juo
zapo ligoninėje mirė peda
gogas, žurnalistas, rašyto
jas ir visuomenininkas Pra*- 
nas Bastys.

Šiapus Atlanto žurnalisti
koj jis buvo gal žinomiau
sias kaip Dirvos bendradar
bis.

A. a. Pranas Bastys buvo 
gimęs 1905 m. birželio 3 d. 
Jurbarko valsčiuje, Geišių 
km. Mokėsi Skirsnemunėje, 
Jurbarke ir 1925 m. užbaigė 
Raseinių gimnazijų.

UŽ SANTAUPŲ
C.

įnešus 81.000
^J/2/0 12 mėnesių

PAŽYMĖJIMUS
^^3X0/ ine§us s 1,000 

/ O 30 mėnesių

Įnešus 81.000 "TF3/0/ *nCŠU! SI’.°°°
18 mėnesiams JĮ JĄmėnesiams

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

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Po to daugiau 10 metų 
buvo pradžios mokyklos mo
kytoju. Vytauto Didžiojo 
universitete studijavo lite
ratūrą ir pedagogiką, lygia
grečiai klausydamas pa
skaitų socialinių ir politi
nių mokslų institute.

Ryšium su a. a. Prano 
Basčio mirties metinėmis, 
velionies giminės, A. J. Pu- 
teriai, už jo ir žmonos Sta
sės sielas Prisikėlimo para
pijos šventovėje užprašė šv. 
Mišias, kurias koncelebra- 
cinėj formoj ir giedotiniu 
būdu atlaikė Tėvas B. Mi
kalauskas, OFM ir Kanki
nių parapijos klebonas kun. 
P. Ažubalyis. Vargonais 
grojo ir giedotinius atsaky

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

mus atliko sol. V. Verikai
tis.

Pamaldose ir po jų — už
kandžiuose parodų salėje 
dalyvavo gausus būrys žmo
nių, jų tarpe — Lietuvos 
gen. konsulas dr. J. žmui- 
dzinas su žmona, Kanados 
Lietuvių Fondo pirm. dr. A. 
Pacevičius ir to Fondo se
kretorius Lukošius, Nek. 
Pr. seselės, Lietuvių Namų, 
Kredito kooperatyvo „Para
mos” atstovai ir daugelis jo 
buv. draugų, giminių ir pa
žįstamų.

šv. Mišios atlaikytos 1978 
m. sausio 28 d. 11 vai. ryto 
Prisikėlimo parapijos šven
tovėj, Toronte. Tuo pačiu — 
gražiai prisimintas ir pa
gerbtas buvęs garbingas 
mūsų kolonijos narys.

Pranvs Alšėnas

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

W;| NATIONW1DE 
K ■ INSURANCE

Nationw<de is on your aide

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

Clevelandietis A. Vanagas įteikia clevelandiečių dovaną s. 
D. Čižauskienei, seserijos pastovyklės viršininkei, tautinėje sto
vykloje Australijoje. * V. Bacevičiaus nuotr.

PARDUODAMAS NAMAS
Nottingham iš Lakeshore 

Blvd., arti Naujos parapijos 
ir St. James. Dutch Colonial 
and 60’xl60’ sklypo turi sa- 
lioną 25’xl5’ su židiniu, 
15’xl2’ valgomasis, 12’xl0’ 
biblioteka, 15’xl0’ uždeng
tos gonkos, 12’x9’ virtuvė 
su 7’x5’ užkandine, 3 dide
li miegamieji, užbaigtas 3 
aukštas 25’xl0’, 21/> vonios, 
dengta veranda 21’xl2’, 2 
automobiliu garažas, pasi
dėt imui pašiūrė, apstatytas 
vaiku namelis. Daug vietos 
nasidėjimui visame name. 
Prašo virš 60. Dėl apžiūrė
jimo šio gerai oastatvto na
mo skambinkite John Foxx 
943-3290. arba REDLIN 
REALTY — 942-7071.

(5-8)

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

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS 1 AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 4<114

MACHINISTS
Lge Plastic Fabricatoi has sever^l 
jobs available for machinists. If you 
qualify for any of the following posi- 
tions, contact M. M1RANDO from 9 
AM-5 PM. lf yoųzwish, file yonr ap- 
plication now and mukę your movė 
after the holidays.

Numeral Contro Set-UP M/W 
ENGINE LATHE OPERATOR.

PEG-BOARD 
LATHE 

OPERATOR 
lst Piece Mechanical Inspector

TABLE SAW OPERATOR 
FOR 2ND SHIFT. 

201-939-7392
(1-7)

WANTED JOURNEYMAN
or

IST CLASS SKILLED

HARDINGE CHUCKER
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. Perm- 
anent opportunity for advancement 
in newly revised shop, Ridgewood. 
Queens.

(212) 456-2704
(4-6)

INVENTORY CONTROL

Mušt speak english. have 
mechanical ability.will co- 
ordinate material slow with 
shop and purchusing. Call 
451-6666. (4-5)

Už Įnašus mokame
įdedi kiek nori, išimi kada nori.Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas du kartus metuose.SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000. 

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMU PIRKIMUI.

Zuperio! Zovino/
"and loan association *

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS. .... ~

MAIN OFFICE FSEjC
798 East 185th Street ■■■

481-8552
6712 Superior Avė. 13515 Euclid Avė. 14406 Cedar Avė.

431-2497 681-8100 381-4280
32800 Center Ridge Road

779-5915

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

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

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO 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 balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• Vasario 16 minėjimas 
Clevelande Įvyks vasario 19 
d. 4 vai. p. p. Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos para
pijos salėje.

Pagrindiniai kalbėtojai 
bus JAV senatorius Jobu 
H. Glenn ir ALT pirminin
kas dr. Kazys Bobelis.

Koncertinę programą at
liks Čiurlionio ansamblis, 
vadovaujamas muz. A. Mi
kulskio.

Visi lietuviai kviečiami 
atsilankyti Į ŠĮ Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 
60 metų sukakties minėji- 
mą, kurį rengia ALT Cleve
lando skyrius.

ŠEN. GLENN...
(Atkelta iš 1 psl.) 

irAmerikos Lietuvių Tary
bos seimo nurodymu, rinks 
aukas minėjimo metu. Paš
tu aukas galima siųsti šiuo 
adresu: A.L.T. c/o K. Kara- 
lis, 2208 Grandview Avė., 
Cleveland Hts., Ohio, 44106.

Visų lietuvių sutelktinės 
pastangos, Simo Kudirkos 
ryžtas ir draugų amerikiečių 
pagalba nesenai išnešė pa
vergtos Lietuvos vardą į vie
šąją pasaulio opiniją mums 
palankia prasme. Tik vienin
gai ir sutelktinai ir toliau 
dirbdami sulauksime Lietu
vai vėl laisvos VASARIO 
ŠEŠIOLIKTOSIOS!

Amerikos Lietuvių Taryba 
Clevelando Skyrius

PAGALBA PAJAMŲ 
TAKSAMS UŽPILDYTI

S a v a n o rių Tarnybos 
(VISTA) narys Vikt. Ma- 
riūnas baigė Federalinės 
Taksų Įstaigos (IRS) kur
sus paruošti pagelbininkus 
pajamų taksams užpildyti. 
Pensininkai, žmonės su ma
žom pajamom ar silpnai mo
ką angliškai gali kreiptis į 
V. Mariūną, kad patartų ar 
užpildytų jų taksus. Pagal
ba teikiama nemokamai. 
Skambinti tel.: 481-4534.

l 15 DIENU KELIONĖ I LIETUVAn *- *■ t
D Iš CLEVELANDO
I1 1978 M. LIEPOS 17-31 D.

$1199.00 plius taksai.

Įskaitant kelionę ten ir atgal lėktuvu, 3 naktys LENIN- f 
GRADE, 5 naktys VILNIUJE, 4 naktys RYGOJE, 1 naktis į 
KOPENHAGOJE. Pirmos klasės viešbučiai, pusryčiai, < 
pietūs ir vakarienės Sovietų Sąjungoje, plius kiti dalykai j 

(laukiama patvirtinimo).
DĖL REZERVACIJŲ KREIPTIS Į

YVONNE MOIR
n EUROPA TRAVEL SERVICE8 911 East 185th St.

Cleveland, Ohio 44119
U Telef. f216) 692-1700
S .Rezervacijoms paskutinis laikas
g 1978 m. gegužės 15 d.

Aldonos Stempužienės-Švedienės ir Jono Švedo koncertas Įvyks š. m. kovo 12 d. 3 vai. 
p. p. Clevelando Music School Settlement salėje, Magnolia Drive. Bus atlikti Jono Švedo, Juliaus 
Juzeliūno dar negirdėti kūriniai, R. Schumanno. H. Villa-Lobos ir G. W. von Gluck. įėjimas 
laisvas. Nuotraukoje iš kairės: pianistas Stephen Kabat, sol. Aldona Stempužienė-Švedienė ir 
komp. Jonas Švedas. Peter Hastings nuotr.

• LB Clevelando apylin
kės valdyba, pasitarti dėl 
bendradarbiavimo su kito
mis Clevelando organizaci
jomis ruošiant Vasario še
šioliktosios minėjimus, šau
kia visuotinf LB apylinkės 
susirinkimą vasario 12 d., 
sekmadieni, 12 vai. D.M.N. 
P. parapijos kavinėje.

Kas turite šiuos leidinius:
1. Petras Biržys-Akiras, 

BIRŽŲ APSKRITIS, 1932 
m., Lietuva; 2. Petras Rim- 
kūnas, KIEMĖNŲ KAI
MAS, 1943 m., Lietuva. 
Parduokite man! Arba nors 
paskolinkite. Ir šiuo atveju 
atsilyginčiau. K. žygas, 
1010 E. 185 St., Cleveland, 
Ohio 44119.

• Aušrinės vyr. skaučių 
draugovė Clevelande, suruo- 
šusi sėkmingai abiturientų 
pristatymą Clevelando lie
tuvių visuomenei, iš baliaus 
pelno paskyrė lietuviškai 
spaudai ir radijui paremti 
auką.

Dirva nuoširdžiai dėkoja 
už auką.

S
3
J
s

*■ Prof. dr. Pranas Ju- 
caitis, 82 m. amž., jau antrą 
savaitę serga ir gydosi 
Lakewood ligoninėje.

Linkime profesoriui greit 
pasveikti.

• Clevelando Lietuvių 
Klubo buvęs laikinasis vedė
jas Juozas Kijauskas nuo 
sausio 26 d. iš pareigų pa
sitraukė ir vedėjo pareigas 
perėmė buvęs ilgametis Lie
tuvių Klubo vedėjas Zeno
nas Dučmanas.

• Clevelando Ramovėnų 
Vyrų Choras vasario 12 d. 
12 vai. giedos Cuyahoga 
Falls, amerikiečių katalikui 
bažnyčioje, kur vargonin- 
kauja lietuvaitė Birutė Bal
dau skaitė.

Pamaldos organizuojamos 
p.p. Prano ir Stasės Bal
dauskų mūsų vasario šešio
liktosios reikšmę paskleisti 
amerikiečių tarpe. Bus pa
sakytas ir atitinkamas pa
mokslas.

Po pamaldų bus pasivai
šinta tos dienos mintimis.

Baldauskai yra nepails
tantys kovotojai lietuvybės 
reikale. (jk)

GROŽIO SALIONO 
„SIDABRINĖS ŽIRKLĖS” 
savininkas praneša, kad 
pradėjo dirbti nauja, man
dagi ir simpatiška vedėja ir 
5 patyrusios plaukų stili
zuoto jos.

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

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

CLEVELANDO 
PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

• VASARIO 19 D. 4 vai. p. 
p. Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo Vasario 16 minėji
mas įvyks Dievo Motinos Nuo
latinės Pagalbos parapijos sa
lėje. Rengia ALT Clevelando 
skyrius.

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

• VASARIO 26 D. Lithua- 
nian Village, Ine. metinis akci
ninkų susirinkimas. Pradžia 12 
vai.

• KOVO 4 D. Kaziuko mugė 
Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos salėje.

• KOVO 5 D. 4 vai. p. p. 
ALT S-gos Clevelando skyrius 
minės savo narių ir svečių tar
pe 60 metų Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymą. Susi
rinkimas įvyks Lietuvių Na
muose.

• KOVO 12 D. Aldonos 
Stempužienės-Švedienės, Jo
no Švedo ir Stephen Kabat 
koncertas Cleveland Music 
School Settlement salėje. Pra
džia 3 vai. p. p.

ATTORNEYS AT LAW 
BLOCK & HOFFMAN 

687-0707
1406 Rockefeller Bldg. 614 Superior Avė. W.

SIMPLE WILL $30 (Husband & WIFE $50)
PROBATE WORK — AS PER PROBATE COURT RULE 
Reasonable Fees for othei’ services, including Personai 
Injury, Workers Compensation, Deeds, Bankruptcy, 
Criminal Representation, Divoce & Dissoulution, Avail

able on Reąuest.

Hours 8:30-5:30 Monday thru Friday 
Saturdav Appointment Available

^LAIŠKAI DIRVAI _

NUOMONĖS
Mes turime dvi datuota? 

mums, lietuviams, brangias 
šventes. Tai yra rugsėjo 8 
d. tautos šventę ir Vasario 
16 d. Lietuvęs nepriklauso
mybės paskelbimo šventę. 
Labai gražu būtų, kad ben
druomenės valdyba švęstų 
tautos šventę ir rinktų au
kas švietimo ir kultūros rei
kalams, o vasario 16 d., ne
priklausomybės dieną švęs
tu ALT ir rinktų aukas Lie
tuvos vadavimo reikalams. 
Tikiu, kad taip pasiskirs
čius, jokiu nesusipratimų ir 
skaldymosi tarp lietuvių ne
būtų. Tuo labiau, kad tau
tos šventė yra daugiau pa
triotinė, gal ir kultūrinė 
šventė, o Lietuvos nepri
klausomybės p a s k elbimo 
dieną yra valstybinė šven
tė.

Ign. Muliolis
Cleveland, Ohio

• KOVO 12 D. Balfo Cleve
lando skyriaus metinis susirin- 
mas.

• KOVO 26 D. Clevelando 
birutiečių vakaronė.

• BALANDŽIO 2 D. kultū
rinė popietė Lietuvių Namuose. 
Dr. Vandos Sruogienės paskai 
ta.

• 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. Literatū
rinė popietė su rašytoja Aure
lija Balašaitiene Lietuvių Na
muose.

• Gegužės 26 D. Mirusių ka
rių paminėjimas.

• BIRŽELIO 4 D. — Šv.
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokslo metų pabaigi
mas.

• BIRŽELIO 11 D. O. Mi
kulskienės kanklių studijos 
mokinių rečitalis.

• BIRŽELIO 18 D. D.M.N.P. 
parapijos parengimas.

• Rugsėjo 9 D. koncertas. 
Rengia Clevelando birutietės.

• RUGSĖJO 23 D. Dirvai 
paremti parengimas Lietuvių 
Nąpiuose. Rengia ALT S-gos 
Clevelando skyrius.
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DIRVA
A. A.

STEPONAVIČIENĖ-GRUDZINSKAITĖ 
JANINA

gyv. Clevelande, gimusi Lietuvoje Marijampolėje, 
po sunkios ligos mirė 1978 m. sausio 25 d.

Kūnas buvo pašarvotas Jakubs & Son koply
čioje sausio 30 d. Už velionės sielą gedulingos 
pamaldos buvo atlaikytos D. M. N. P. parapijos 
bažnyčioje. Po pamaldų buvo nulydėta Į Visų Sie
lų kapines.

Nuliūdę:
vyras Vaclovas, duktė Vida, žentas, 
trys anūkai, sesuo A. Dulsk.ienė, 

gyv. Chicagoje, brolis Pijus 
Australijoje, brolis Juozas 

Monticello, N. Y. ir kiti giminės

A. A.

BEATRIČEI NEVERAVIČIENEI
mirus, jos dukras DANUTĘ su INA ir žentą

IGNĄ ANUŽĮ su šeima, užjaučia ir su pa

garba velionę prisimena

A. D. Arlauskai
A. B. Astašaičiai
A. D.
V.
A.
A.

Augūnai
J. Mitkai

s
Rugieniai
Vėlavičiai

L.
D.

A. E. žalkauskai

ALT S-GOS EAST 
CICAGOS SKYRIUS 

PARĖMĖ RIRVĄ
ALT S-gos East Chicagos 

valdyba, kurią sudaro pirm, 
inž. K. Pocius, vicepirm. J. 
Neverauskas, sekr. R. Ne- 
mickas, ižd. B. Turkevičius, 
kult, reikalams narė B. 
Tampauskienė, p a d i dino 
skyriaus Įnašą Vilties drau
gijoje 500 doleriais, tokiu 
būdu iki šiam laikui skyrius 
į Vilties draugiją yra Įne
šęs 2,172 dol.

Nuoširdžiai dėkojame už 
paramą.

MIRĖ DR. P. LEGECKIS
Vasario 3 d. New Yorke 

mirė dr. Povilas Legeckis, 
sulaukęs 82 m. amž., pali
kęs liūdinčią žmoną Eleną, 
sūnų Ričardą ir dukrą Re
giną su šeimomis.

Atsisveikinime, kuris Įvy
ko vasario 4 d., kalbėjo 
kun. Račkauskas, gen. kon
sulas A. Simutis, dr. S. Jan
kauskas ir P. Ališauskas.

Velionies kūnas palaidoti 
buvo pervežtas Į Chicagoą.

• Jurgis Gliaudą prašo 
pranešti, kad nėra autorius 
„Dirvos” nr. 2, psl. 9, at
spausdinto rašinio ”Ką ten 
Dainavos Šarūnas . . .”, pa
sirašyto: Jurgis Jeronimas, 
Jr.

• A. A. Stefanijai Lilei
kienei mirus, pagerbdami 
jos atminimą paaukojo: 
Tautos Fondui $282.00 ir 
Lietuvių Fondui $100.00. Iš 
viso $382.00.

PADĖKA
A. A. 

STEFANIJA LILEIKIENĖ, 
mūsų mylima žmona, motina, uošvė ir močiutė mirė 1978 
m. sausio 4 d. Dorchester, Ma. Sausio 7 d. po gedulingų 
Šv. Mišių buvo palaidota šeimos kape Notre Dame ka
pinėse, Worcester, Ma.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie parodė daug 
nuoširdumo lankydamiesi koplyčioje, dalyvaudami lai
dotuvėse, padėdami prie karsto gėlių, užprašydami Šv. 
Mišias, aukodami Lietuvių ir Tautos fondams, paguos- 
dami mus užuojautomis asmeniškai, telefonu, telegra
momis, laiškais ir per laikraščius.

Visiems nuoširdžiausias ačiū.
Liūdintys

VYRAS ALEKSANDRAS 
IR DUKTERYS 

RITA IR ALDONA 
SU ŠEIMOMIS

Mylimai Mamytei

/ CLEVELANDO SKAVTIJA

ANELEI KUBILIŪNIENEI
amžinybėn iškeliavus, filisterei RAMUNEI gilią užuo
jautą reiškia ir liūdesiu dalinasi

Mylimai Motinai
A. A.

MARIJAI GIEDRAITIENEI
mirus, liūdintiems skautininkams, ASS nariams dukrai 
BIRUTEI JUODIKIENEI ir sūnui ALGIUI GEDRIUI ir 
jų šeimoms gilią užuojautą reiškia

CLEVELANDO SKAUT1JA

• Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje skelbia nuo 1978 
m. vasario 1, naują specialų 
vajų nariams įrašyti.

Duodama didelė 50*% nuo
laida nuo pirmųjų metų mo
kesčių visiems apdraudos 
skyriams: viso amžiaus ap
draudai, 20 metų mokamai 
viso amžiaus, 20 metu tau
poma j ai apdraudai ir 10 me
tų taupomai ai apdraudai.

Aplikantai iki 70 metų 
amžiaus gali apsidrausti ne
tikrindami sveikatos.

Susivienijimas kviečia vi
sus geros valios lietuvius 
pasinaudoti šia nepaprasta 
proga.

Smulkesnių informacijų 
galima gauti Susivienijimo 
Centre: Lithuanian Alli- 
ance of America, 307 West 
30th St, New York, N. Y. 
10001. Tel. (212) 563-2210.

• ”Gyvataras” iš Ha
miltono, vadovaujamas G. 
Breichmanienės koncertuos 
Jaunimo Centre, Chicagoje, 
š. m. vasario mėn. 25 d. 7:30 
vai, vak. Bilietai gaunami 
Vaznelių prekyboje. Kon
certą rengia ”Grandis”. ,

• Eugenijaus Kriaučeliū- 
no premija paskirta Vikto
rui Nakui už demonstracijų 
Washingtone organizavimą 
ir jo visuomeninę veiklą 
jaunimo organizacijose.

Birutietei
A. A.

DLK Birutės Draugijos 
Clevelando skyrius

ANELEI KUBILIŪNIENEI 
negrįžtamai išėjus amžinybėn, jos vyrą 
JUOZĄ, dukrą RAMUNĘ, gimines ir drau
gus, gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai 

užjaučia

I

NINAI STEPONAVIČIENEI

mirus, jos vyrui VACLOVUI STEPONAVI

ČIUI, dukrai VIDAI su šeima ir visiems ar

timiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą

U-

ANELEI KUBILIŪNIENEI, 
ilgos sunkios ligos kančios iškentėjusiai, mi
rus, jos vyrui JUOZUI, dukrai Ramunei, bro
liams VYTAUTUI, STASIUI ir 
MEILAMS su šeimomis, giminėms 
miesiems gilią užuojautą reiškia 
liūdi

JUOZUI
bei arti-
ir kartu

Rukšėnu šeima

A. A.

Ona Liutermozienė
ir šeima

Mūsų mylimai Tetai
A. t A.

JANINAI GRUDZINSKAITEI- 
STEPONAVIčIENEI 

mirus, jos vyrui VACIUI, dukrai VIDAI su 
šeima, seseriai ADELEI DULSKIENEI, bro
liams JUOZUI GRUODŽIUI ir PIJUI GRU- 
DZINSKUI (Australijoje) reiškiame gilią 
užuojautą skausmo valandoje ir kartu liū
dime

Genė Treimanienė 
Nijolė ir Valius Rentai 
Aldona ir Gedas Griniai 

Rima ir Antanas Gudaičiai 
Irena ir Vladas Kiliai 

su šeimomis ir brolienės 
Elena Grudzinskienė ir 

Ona Grudzinskienė

/
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