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VIENYBĖS KLAUSIMU
Gal ne taip blogai kaip teigiama?

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Turime tradiciją, kad Va

sario 16 d. kalbose šaukia
mės vienybės. Nėra abejo
nės, kad vienybė didelė do
rybė. Tai pasakius ir minė
jimams praėjus, sustokime 
prie klausimo, kuris iškil
mingom progom neliečia
mas. Būtent, kiek mūsų ne- 
vieningumas mums paken- 
kė? Apsiribokime iš pradžių 
Tik politine sritimi. Juk 
apie ją paprastai ir būna 
kalbama.

Ar būdami vieningesni, 
mes būtumėm daugiau pa
dėję Lietuvos bylai? Atsa
kymas, ačiū Dievui, turėtų 
būti neigiamas. Visų pirma 
neesame skaitlinga grupė. 
Antra, net jei galėtumėm, 
pavyzdžiui, priversti šio 
krašto administraciją iškel
ti Lietuvos klausimą Jung
tinėse Tautose, tos institu
cijos Saugumo Taryboje tą 
bylą palaidotų savo veto 
Sovietų Sąjunga, o Visuo- kad ir tylų nepripažinimą 
tiniame Susirinkime nieko (Nukelta į 2 psl.)

Vasario 16 proga priėmimas 
New Yorire

Lietuvos gen. konsulo ir 
VLIKo suruoštam Vasario 
16-sios priėmime dalyvavo 
per šimtą svečių, kurių tar
pe aštuonių draugingų val
stybių konsulai, Ukrainos 
prezidentas egzilyje dr. My
kolo Livvicki su keliais uk
rainiečių vadais, Europos 
Pavergtųjų Tautų gen. se- 
kertorius Dodomski su žmo
na, Bulgarijos Tautinio Ko
miteto pirm. dr. Petkoff, 
Rumunijos Tautinio Komi
teto pirm. Jon Vavala, Pa
saulio Estų Tarybos pirm. 
H. Raudsepp, Pabaltijo Mo
terų Klubų pirm. Helga 
Ozolins, JAV LieLJBendruo- 
menės pirm. Gečys su žmo
na, Laisvės Radijo lietuvių, 
latvių ir estų skyrių vedė
jai ir eilė New Yorko lietu
vių organizacijų vadovų bei 
lietuviškosios spaudos ben- 
dradarbių.

Svečius pasitiko Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis ir 
VLIKo pirm, dr. J. K. Va- 
liūnas su žmonomis ir Si
mas Kudirka.

Pirmoji į priėmimą atvy
kusi Helga Ozolins Pabalti
jo Moterų Klubų Federaci
jos vardu prisegė Simutie
nei orchidėją.

Įpusėjus priėmimui kon
sulas Simutis pakvietė Dai
vą Kezienę perskaityti Val- 

nepeštumėm dėl to, kad so
tus alkano neužjaučia, ir 
daugumas Afrikos ir Azi
jos valstybių valdovų savo 
pačių saugumo sumetimais 
nori nusistovėjusio status 
quo išlaikymo.

Taip nusiraminus, susto
kime prie nevieningumo 
priežasčių. Prieš atvykstant 
tremtinių bangai, visas lįe- 
tuviškas išeivijos gyveni
mas sukosi aplink laikraš- 
čius. Su laikraščiais jTš~Tr 
pasibaigs. Dalis tremtinių 
galvojo, kad laikraščių ir 
koncertų per maža, reikia 
veikti plačiau, o svarbiau
sia šaltasis karas puoselėjo 
ir politines viltis. Politiniai 
išeiviją tačiau atstovavo 
laikraščių redaktoriai, ku
rie savo turėtų pozicijii 
Amerikos Lietuvių Tarybo
je nenorėjo atiduoti. Ir vi
sai teisingai daugiau negu 
jie padarė — prijungimo, 

stybės Sekretoriaus Cyrus 
Vance raštą Lietuvos atsto
vui dr. S. A. Bačkiui Vasa
rio 16-sios proga. Po to kon
sulas Simutis trumpam žo
dyje apibudino Vasario 
16-sios reikšmę ir pakvietė 
tarti žodį konsularinio kor
puso dekaną Urugvajaus 
gen. konsulą Goyen-Alvez,

(Nukelta į 3 psl.)

Lietuvos gen. konsulo ir VLIKo suruoštame Vasario 16-sios priėmime kalba Ukrainos 
prezidentas egzilyje dr. Mykolą Liwicki, šalia įo gen. kons. Simutis, kun. Baltakis, Čekienė, 
kun. Račkauskas, Sperauskas, Jurašas, Kazickienė, Šimėnas, Gerdvilienė ir Vakselienė. Žemai: 
Žukauskienė ir EI. Barnet. L. Tamošaičio nuotr.
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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Vasaroi Šešioliktosios minėjime dalyvavę šen. John Glerm ir ALT pirm. dr. Kazys Bobe
lis pokalbio metu Lietuvių Namuose suruoštose vaišėse. Kairėje Ohio lietuvių demokratų pirm. 
Jonas Nasvytis, suorganizavęs šias vaišes. J. Garlos nuotr.

Vasario Šešioliktoji Clevelande
Lietuvos Nepriklausomy

bės atkūrimo 60-ties metų 
sukaktis buvo atšvęsta va
sario 19 dieną, sekmadienį. 
Minėjimas buvo vykdomas 
pagal Amerikos Lietuvių 
Tarybos Clevelando sky
riaus valdybos paruošta 
programą. Tą dieną, iš ly
to, prie paminklo žuvusiems 
dėl Lietuvos laisvės, su tam 
momentui pritaikintom ap
eigom buvo iškelta Lietuvos 
vėliava, vadovaujant Ramo-
vės c. v. pirmininkui A. Jo
naičiui. 10 vai. ir 10:30 bu
vo atlaikytos pamaldos Lie*- 
tuvos laisvės intencija abie
jose lietuvių bažnyčiose. Iš
kilmingas minėjimas prasi

dėjo 4 vai. p. p. Dievo Mo
tinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijos salėje.

Prieš iškilmingą minėji
mą, Amerikos Lietuvių De
mokratų klubo pirmininko 
Jono Nasvyčio pastangom į 
minėjimą pakviestas Ohio 
senatorius John Glenn 1 
val. atvyko į Lietuvių na
mus, kur buvo paruošti jo 
garbei iškilmingi pietūs. 
Pietuose dalyvavo pakviesti 
tautybių ir spaudos atsto-
vai, Clevelando teisėjai E. 
Katalinas ir F. O’Bell, ALT 
cv pirm. dr. K. Bobelis, vie
tos ALT skyriaus valdybos 
nariai ir įvairių lietuviui or
ganizacijų atstovai. Viso 70 

asmenų. Tai buvo gražus ir 
kultūringas priėmimas kas 
buvo jaučiama ir iš senato
riaus trumpos kalbos pasi
keičiant tostais.

4 vai. iškilmingų pietų 
dalyviai persikėlė į parapi
jos salę Vasario 16 iškil
mingam minėjimui, čia šen. 
J. Glenn su palyda buvo su
tiktas plojimu publikai su
stojus.

Minėjimą atidarė ALTo 
Clevelando skyriaus pirmi
ninkas A. Rukšėnas. Ame
rikos ir Lietuvos himnus ir 
invokacijos giesmę - maldą 
sugiedojo Čiurlionio An
samblio mišrus choras muz. 
A. Mikulskiui diriguojant. 
Organizacijų vėliavos salėn 
buvo įneštos A. Jonaičiui 
vadovaujant.

Pagerbti, sava noriai-kūrė
jai: Jonas Barniškis, Vy
tautas Braziulis, Vincas če- 
pukaitis, Aleksandras Jo- 
hansonas, Vaclovas Kasa- 
kaitis, Jonas Lozoraitis, Ka
zimieras Pautienis ir Vol
demaras šenbergas. Klai
pėdos sukilimo dalyviai: D. 
Mašiotas, V. Braziulis- ir V. 
Bartuška. Visiems priseg
tos gėlės ir sukelti aplodis
mentai.

Proklamacijų paskelbi
mas: A. Rukšėnas perskai
tė Ohio gubernatoriaus ir 
Cuyahoga apskrities komi- 
sionierių proklamacijas Va
sario 16 proga pasirašytas. 
Clevelando mero proklama
ciją perskaitė į minėjimą 
atvykęs jo tėvas Kucinich. 
Clevelando miesto Tarybos 
vardu proklamacijų perda- 

(Nukelta į 11 psl.)
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SPVOITinĖ ■ Iš kitos pusės

BELGRADO KONFERENCIJAI BAIGIANTIS - SOVIETAI NUSIMETĖ KAUKE - GINČAI DĖL 
BAIGIAMOJO DOKUMENTO - 0 VIS DĖLTO BREŽNEVAS SUKLYDO...

‘Perkaitintose konferenci
jos patalpose politinis klima
tas kasdien daugiau atšala’ - 
pranešė iš Belgrado specia
lus Hamburgo Die Welt ko
respondentas Axel Schutz- 
sack. Temperatūra smarkiai 
kritusi po to, kai sovietų vyr. 
delegatas Voroncovas, kuris 
tarp kitko, yra paskirtas am
basadorium į Indiją, pareika
lavo į baigiamąjį konferenci
jos dokumentą įtraukti tik 
tai, dėl ko dalyviai sutarė. 
Prieš tai tuojau pasisakė 
JAV, Vokietijos, Olandijos, 
Luksemburgo ir Jugoslavi
jos delegatai, reikalaudami, 
kad dokumente būtų konsta
tuoti ir nesutikimai dėl žmo
nių teisių. Kai vokiečių vyr. 
delegato pavaduotojas Wilf- 
riedHofman švelniai paste
bėjo, kad gal dar galima bū
tų pasiekti kokį nors kompro
misą su visų nuolaidomis, Vo
roncovas atkirto, kad komp
romisas yra kalba tarp per
galėtojų ir nugalėtų, o šioje 
konferencijoje tokių nesą, vi
si lygūs. Vasario 16d. sovie
tai pareiškė, kad jie atšaukia 
savo atstovus iš pasitarimo 
grupės, kurios uždavinys bu
vo surašyti baigiamojo doku 
mento dalį apie žmonių tei
ses. Po sovietų panašų pa
reiškimą padarė ir lenkų de
legatas Marian Dobrosielski. 
Po to neutralūs stebėtojai 
priėję išvados, kad joks 
kompromisas jau negalimas.

Sueddeutsche Zeitung ko
respondento Olaf Ihlau pra
nešimu, Prancūzijos netikė
tai pasiūlytas jos baigiamojo 
dokumento 15 psl. projektas 
sukėlė didelio nepasitenkini
mo kitų vakariečių tarpe. 
Girdi, jis esąs ‘per silpnas ir 
pataikaująs Rytams’. Pras- 
mingesnio dokumento reika
lavusios Vakarų Vokietija, 
Olandija, Danija ir Kanada.

★★★

Aptardamas Belgrado kon 
ferenciją londoniškis The 
Economist pastebi, kad Hel
sinkio Akte, be įprastų ben 
drybių, yra ir vienas naujas 
elementas, būtent, sovietai 
ir kitos Rytų Europos vyriau 
sybės davė specifinių paža
dų apie žmonių judėjimo ir 
susižinojimo laisvę signata
rų valstybėse. Kad tai išga-

vus iš sovietų, reikėjo be
veik trijų metų ir Brežnevas 
pasirašydamas Helsinkio Ak
tą, žinojo ką daro. Jį pasira
šydamas Brežnevas paneigė 
sovietų aiškinimą, kad nie
kas neturi teisės rūpintis 
tuo, kaip jie elgiasi su savo 
pavaldiniais. Tai dar dau
giau pabrėžta susitarimu su
šaukti Belgrado konferenci
ją už dviejų metų.

Belgrade NATO ir neutra
lūs kraštai reikalavo konsta
tuoti, kad komunistinai kraš
tai nesilaikė savo duotų pa
žadų. Sovietai tačiau vieto
je to, kad tai paneigtų, pra
dėjo aiškinti, kad tai ne jų 
reikalas. Bet tas argumen
tas jau negalioja nuo 1975 m.

Kai prieita prie baigiamo
jo dokumento suformulavi
mo, rusai patiekė keletą sa
vo projektų ir atsisakė disku
tuoti kitų. Tuo tarpu NATO 
kraštai sutiko priimti neutra
liųjų projektą, nors pagei
dautų stipresnio. Ginčas nei
na dėl kabliukų ar kokių 
komplikuotų išsireiškimų, 
bet dėl esmės. Kiekviename 
sovietų projekte žmonių tei
sės buvo nušluotos po kilimu 
lygiai kaip ir įrodymai apie 
Helsinkio Akto nuostatų ne
silaikymą. Sutikti su tokiu 
baigiamuoju dokumentu - 
reikštų atsisakyti nuo visų 
Helsinkio Akto teigiamų 
reiškinių. Jei rusai nesutiko 
įrašyti žmonių teisių, neko- 
munistai turėtų išsiskirstyti 
be jokios formalės pabaigos, 
išskyrus nutarimą, kad turi 
būti tolimesnės konferenci
jos. Tokia pabaiga būtų 
bent garbinga ir padėtų pa
sauliui aiškiau pamatyti, kas 
kaltas dėl Helsinkio kelio už- 
blokavimo.

Kodėl gi sovietų vyriausy
bė taip desperatiškai norėjo 
užblokuoti progresą? Pra
džioje Helsinkis buvo Brež
nevo kūdikis. Jis ir toliau ga 
lėtų juo būti, jei augtų kaip 
Brežnevas planavo. Brežne
vui patiktų,kad konferencija 
sektų konferenciją, kuriose 
būtų sakoma plokštybės 
apie taiką ir vakariečiai po 
truputį būtų užmig
dyti ir nustotų savo budru
mo. Tai, kaip jis pats paaiš
kino, buvo detentes idėja. Jo 
nelaimei, jis padarė didelę

klaidą, pažadėdamas paisyti 
žmonių teisių.

i

Dėl tų pažadų sulaužymo 
po Helsinkio komunistinėje 
Europos pusėje žmonių tei
sių tema liko vyraujanti, o 
Baigiamasis Aktas įpareigo
jo nekomunistinę Europos 
pusę tą temą vis iš naujo kel
ti. Atskirų asmenų bylos ne
gali būti nutylėtos, jei neno
rima laikyti Helsinkio aktą 
kartu su Brežnevu tik apgau 
le.

To reikalauja ne tik Hel
sinkio straipsniai, bet dar 
daugiau tas samprotavimas, 
kuris privedė prie žmonių 
teisių įrašymo į tą aktą. Pa
prastai kalbant, europiečiai 
negali saugiai jaustis ir su 
pasitikėjimu bendradarbiau
ti, jei pusei jų neleidžiama 
laisvai santykiauti su kita 
puse.

Niekas nesitikėjo, ir da
bar nesitiki, kad Brežnevas 
pakeltų geležinę uždangą ir 
leistų rusams lankytis Hel
sinkyje taip laisvai, kaip suo
miai gali Leningrade; ar kad 
nekomunistiniam leidiniams 
būtų leista taip lengvai cir
kuliuoti Rusijoje ir Rytų Eu
ropoje, kaip komunistų leidi
niai cirkuliuoja Vakaruose; 
ar kad būtų panaikinta pašto 
cenzūra, priešinga tarptauti
niams susitarimams. Bet pil
dymas Helsinkyje duotų pa
žadų, ypač leidžiant susijung 
ti išskirtoms šeimoms, ar pa
lengvinimas suvaržymų žur
nalistams, būtų ėjimu teisin
ga kryptimi prie mažiau žiau 
riai ir grasinančiai suskaldy
tos Europos, žygis į tikrą de- 
tantę.

Bet vietoje, kad laikytųsi 
savo įsipareigojimų, sovietų 
vyriausybė bandė nutildyti
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Anot vokiečių karikatūristo Belgrade buvę trys Brežnevai: 
vienas nekalbėjo, kitass nematė, o trečias nesiklausė apie žmo
nių teises.

Tikiuos, kad ne pirmas rašau apie NAUJOSIOS 
VILTIES 10 Nr. Jis jau bus skaitytojams pristatytas iš 
pirmosios, pačios gražiausios, pusės. Iš kitos pusės žiūrint, 
jei leidinys pristatomas kaip 'politikos ir kultūros žur
nalas’, jis turėtų išlaikyti tam tikrą lygį ir savo smulkes-, 
nėm raidėm surinktuose, 'apžvalginiuose’ straipsniuose. 
Sunku, pavyzdžiui, ką nors iš bet kokios pusės prikišti 
dr. Broniaus Nemicko pranešimui 'Belgrado Konferenci
jai įpusėjus’. Nebent sustoti prie jo Helsinkio 'finai act’ 
vertimo. Profesorius jį vadina 'baigiamuoju veiksmu’. Iš 
tikro 'act' gali būti ne tik veiksmas, bet ir a formai writ- 
ten statement, o lietuviškai: 'aktas oficialus dokumen
tas, raštas, protokolas’. Gal čia tik žodžių žaidimas .. .

Į neviltį patenki perskaitęs pasirašytą J. D. inicialais 
'Namie ir svetur’ skyrių, ypač 'Prezidento sunki našta’ 
dalį. Ji prasideda sakiniu ’Prez. Carteris buvo išrinktas, 
nes mokėjo gražiai šypsotis .. .’ Vėliau paaiškinama, kad 
jaunimas yra ne tik pavojingas Railai Akiračių skiltyse, 
kaip čia neseniai minėjome, bet ir aukštesniems pareigū
nams:

”Jauni ir nepatyrę patarėjai yra pavojus kiek
vienam JAV prezidentui. Kas sužlugdė Nixoną? 
Tokie pat nepatyrę, jauni, ambicingi, valdžios ga
lybe apsvaigę patarėjai, dabar atsidūrę kalėjime. 
Fordą sužlugdė ne toks jau jaunas Kissingeris. O 
Carterį sužlugdys jo proteguojamas juodasis ra
sistas Andrew Young ...”

O kad tik jie visi būtų vyresni, juk išmintis prasi
deda tik į pensiją išėjus! Nors aš pats toks, bet dar neno
riu atimti kredito jaunimui. Perskaitęs tokią apžvalgą, 
prisiminiau pora sakinių iš tame pačiame Nr. paskelbto 
dr. Jono Balio str. 'Apie mitologiją iš esmės’, kur jis 
kritiškai pažiūri į A. J. Greimo bandymus toje srityje. 
Jie dar daugiau tiktų po tos apžvalgos:

”žinoma, didelės bėdos dėl tokių rašymų nėra. Tik 
gaila popieriaus.” vm

kiekvieną balsą, kuris tik no
rėjo tai iškelti. Ji, tai daryda 
ma aliarmuoja visą vakarinį 
apsaulį (ir didesnę dalį Rytų 
Europos) ir sunaikina deten- 
tės, kurios ji nori, galimybes. 
Koks bebūtų Belgrado bai
giamasis aktas, iš ten turi 
ateiti aiškus įspėjimas. Jis 
turi būti adresuotas Brežne
vui: tikrai taikai ir saugumui 
Europoje turi pasibaigti eu
ropiečių segregacija. Negau
si detentes, ar Vakarų kredi
tų, ar ginklavimosi naštos su 
mažinimo - jei piktinsi vaka
rų opiniją persekiodamas 
tuos, kurie tai sako. Ir didy
sis brolis yra stebimas.

kvapas, atsiskleid ž i a 
vaizdai Nemuno kran
tų. Kalba tokia graži ir 
skambi, jog beskaity
damas pats atsigauni ir 
išsineri iš slogios trem
tinio aplinkos.”

Dėl to, kiek šilo, laukų 
kvapas ir upės vaizdas yra 
lietuviškas ar ne, ginčytis 
jau buvo pradėta Nepri
klausomoje Lietuvoje. Prie 
to čia neverta grįžti, citata 
norima tik priminti, kad ąt- 
skiros lietuvybės užjūriuor 
se nesukursi ir net nėra

Vienybės klausimu
(Atkelta iš 1 psl.)

— pasiekti negalima buvo 
tikėtis. Ar mums patinka 
ar ne — rinkimus Ameriko
je negalima buvo laimėti 
aiškinant, kad sovietai blo
gi, bet tik teigiant, kad ži
nome paslaptį kaip su jais 
galima būtų sugyventi.

Bendruomenės kūrėjai 
turėjo planą, kuris prilygo 
valstybei įkūrimui. Valsty
bės įsteigimas tačiau pra
sideda su policijos nuovada. 
Nė vienos dar neturime, už 
tat remtis galima buvo tik 
entuziazmu, kuris greitai iš
blėso. Laikraščių redakto
riams greitai pasitraukus1 
pensijon ar išmirus, visi 
laikraščiai vienokia ar kito- 

. kia forma pateko naujų 
ateivbTų^zinibn. Nuo redak-~ 
torių - leidėjų sugebėjimo, 
pasiaukojimo ir biznieriš
kos gyslelės priklauso ir vi
sos lietuvybės šiame krašte 
tolimesnė ateitis.

Atgal žiūrint, bendrųo-

J

menės kūrėjai būtų geriau 
padarę, jei savo organizaci
ją pavadintu kukliau, kokia 
švietimo draugija ar pana- 
šiai. Toji rūpintųsi mokyk
lų išlaikymu, vadovėlių iš
leidimu, jaunimo subuvi
mais ir t.t. Neateitų tada 
galvon ir nerealios preten
zijos.

Bet istorijos rato atgal 
neatsuksi. Blogiau, kad jis 
toliau rieda ir keičiasi visas 
gyvenimas. Kas verčia pa
liesti dar vieną temą, kuri 
patriotinėje spaudoje dar 
laikoma ”tabu”. Nebijokite, 
aš necituosiu iš Akiračių. 
Citata yra iš Neo-Lithua- 
nios ir Amerikos Lietuvių’
Tautinės Sąjungos oficia
laus leidinio. Naujoji Viltis, 

psl. 2-ros pastraipos:81

”Kai skaitai knygą, 
Lietuvoje, išleistą, pa
junti rašytojo meilę sa
vam kraštui. Iš jos pa
dvelkia šilų ir laukų

taikalo- Tauta dar gyva ir 
. jai reikia, jei galima, padė

ti. O tai jau yra politinis 
uždavinys. Galima rėkti ir 
protestuoti, bet naudingas 
ir asmeninis ryšis, kad žino
tumei kada ką daryti. Kai 
kada gal ir reikia prisimest! 
kuo neesi. Tai per daug sub- 
tylus darbas, kad galėtum 
jam išleisti kokias taisyk
les ar turėti bendrą vadovy
bę. Pažiūrėkite tik į mūsų 
spaudos puslapius: kas dau
giausia kolioja sovietus, pa
sirašo slapyvarde! Palai
mintas atsargumas, bet ne
labai taurus! Prel. M. Kru
pavičius jau seniai įspėjo, 
kad VLIKui ir šiame kraš
te gali prisieiti pasitraukti 
į pogrindį. Vietoje to at- 
šventėm jubiliejų Floridoje 
su jį sekusių Bražėno-Rai- 
los ginču Dirvoje. Ar tai 
realybė, ar košmaras?

Kaip ten būtų! Iškilmin
gom progom linksniuokime 
vienybę, išėję iš salės pa
galvokime ką galime pada
ryti dar atskirai.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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JAUNIMAS IR LIETUVA
Šių metų vasario 16 d. suė

jo 60 metų nuo Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo. 
Svarbu pabrėžti žodį atkūri
mo, nes Lietuvos įkūrimas 
įvyko dvyliktame šimtmety
je. Mindaugą karūnavus 
1253 metais, Lietuva tapo 
valstybė. Žvelgdami į septy 
nių šimtų metų Lietuvos is
toriją, mes galim tik didžiuo
tis. Nei karai, nei okupacijos 
Lietuvos dvasios palaužti ne 
įstengė.

Šiandien mes minim Lietu
vos nepriklausomybės atkū
rimą žinodami, kad Lietuva 
vėl okupanto priespaudoj. 
Tą realybę priėmus, mes tu
rime žvelgti į ateiti su opti
mizmu, nes su pesimizmu ir 
ašarom mažai ką atsieksim.

Lietuvos likimas priklau
so pagrindinai nuo pačių lie.- 
tųvių tėvynėje. Kol ten išsi
laikys lietuvių kalba, kultū
ra ir tradicijos, mūsų tauta 
liks gyva. Lietuvių didelis 
tautiškumas, troškimas lais
vės ir neapykanta okupantui 
duoda daug vilties, kad Lie
tuva išsilaikys.

Įvykis po įvykio, per tris
dešimt septynerius okupaci
jos metus, matome ryžtingą 
lietuvių pasipriešinimą. Pas
kutiniam dešimtmety atsira
do pogrindžio laikraščiai: 
Aušra, L.K.B. Kronika ir ki
ti. Mes pergyvenome Simo 
Kudirkos žygį į laisvę, Romo 
Kalantos pasiaukojimą ir po 
to kilusias riaušes, Sadūnai- 
tės teismą ir Lietuvos disi
dentų veiklą su kalėjimo pa
sekmėm. Tai nėra ženklai re 
zignavusios tautos, bet kova 
dėl laisvės.

Man ilgą laiką atrodė, kad 
laisvo pasaulio valstybė ne
rūpėjo, kokia yra okupuotų 
kraštų dalia. Tūkstančių lie
tuvių žygis New Yorke 1965 
metais vos atkreipė laikraš
čių dėmesį. Bet politiniai vė
jai keičiasi. Laisvas pasaulis 
pradeda kreipti didesnį dė
mesį į disidentus. Prasidėjo 
susirūpinimas dėl žmogaus 
teisių. Mūsų įdėtos pastan
gos, per tiek daug metų Lie
tuvos vardą garsinant, nenu
ėjo veltui. Pasaulis mūsų ne
užmiršo. Dabar įvairiuose 
laikraščiuose ne tik Ameriko
je, bet ir Italijoj, Pracūzijoj, 
Vokietijoj ir kituose kraštuo
se, visuomenė skaito apie 
Lietuvą ir jos dabartinę pa
dėtį. Praeitą mėnesį milijo
nai žiūrovų turėjo progą ma
tyti televizijoje filmą apie Si
mą Kudirką. Po to, amerikie 
čių mokyklose tas filmas bu

vo nagrinėjamas. Demons
tracijos, laikraščių straips
niai ir televizijos programos 
supažindina visuomenę su 
Lietuvą ir jos kančia. Bet 
svarbiausia, tai formuoja pa
saulio visuomenės nuomonę, 
kuri veikia Sovietams prieš 
plauką.

Ir štai prieinam prie mūsų 
išeivijos uždavinio. Mes, gy
vendami laisvuose kraštuo
se, turime paremti pavergtą 
mūsų tautą dvasiškai. Doliti- 
niai ir materialiai. Pirmoji 
rusų okupacija užsitęsė 120 
metų. Išeivijos lietuviai atli
ko svarbų vaidmenį nepri
klausomos Lietuvos atkūri
me. Sovietų padėtis blogėja. 
Pavergtų tautų tautiškumas 
nemažėja. Visur matyti ne
pasitenkinimas ekonominiu 
gyvenimu, eurokomunizmas 
skaldo ideologija ir Kinija už
mezga santykius su vakarais. 
Tikėkimės, kad pasaulio poli
tika keisis ir toliau ir, kad ši 
okupacija 120 metų neužsi
tęs. T lietuviai turi išsilaikv- 
ti_išeiviioje taip pat, kaip Lie 
tuvoje.ir išgarsinti Lietuvos 
vardą, bei palankiai paveikti 
krašto politiką. Kai prinoks 
laikas Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymui, mes turi
me būti pasiruošę padėti Lie
tuvai atsistoti ant kojų taip, 
kaip išeiviai lietuviai padėjo 
aštuonioliktaisiais metais.

Kaip visur, taip ir lietuvių 
išeivijoje ateitis priklausys 
nuo jaunimo. Jei jaunuolis 
mokės lietuvių kalbą, pažins 
istoriją, kultūrą ir papročius 
jis bus praturtėjęs žmogus. 
Jei bus jautrus Lietuvos lais 
vės klausimui ir supras tau
tos padėtį, tai jis bus pasi
ruošęs perimti senosios kar
tos darbus.

Žvelgdami į jaunimą deda
me į jį dideles viltis. Tauti
nių šokių grupės ir chorai 
mus žavi savo veikla. Spor
to klubai, jaunimo organiza
cijos ir sąjungos aktyviai vei
kia ir pritraukia prieauglį. 
Toks jaunimo dalyvavimas 
lietuvių išeivijos gyvenime 
teikia daug vilčių ateičiai. Li
tuanistinėse mokyklose mo
kytojų tarpe randame ne vie 
ną jauną studentą. Laikraš
čiuose skaitome jaunų kores
pondentų straipsnius. Įvai
riausių organizacijų valdybo
se randame jaunimo atsto
vus. Per lietuviškas radijo 
programas girdim jaunų pra 
nešėjų balsus. Tai bendri pa 
vyzdžiai jaunimo aktyvaus 
įsijungimo į lietuvių tautos 
gyvenimą.

Lietuvos gen. konsulo ir VLIKo suruoštame Vasario 16-sios priėmime VLIKo pirm. dr. 
J. K. Valiūnas (dešinėje) kalbasi su Urugvajaus gen. kons. H. Y. Goyen-Alvez, E. Valiūnienė, 
Simas Kudirka, J. Simutienė ir gen. kons. A. Simutis. Binkins nuotr.

Vasario 16-toji New Yorke
(Atkelta iš 1 psl.) 

kuris tarp kitko priminė, 
kad Urugvajus džiaugiasi

Politinėje ir Lietuvos var
do garsinimo srityje matom 
gausų jaunimo ne tik dalyva
vimą, bet ir organizavimą 
(Lietuvos laisvės) demons
tracijų. Du pavyzdžiai dides
nio masto demonstracijų yra 
1965 metų žygio į Jungtines 
Tautas New Yorke ir praei
to rudenio pabaltiečių žygis į 
Washingtone. Visas mažes
nes demonstracijas, suruoš
tas jaunimo, išnaudojant 
įvairias progas atkreipti 
dėmesį į Lietuvos dabartinę 
padėtį, būtų sunku suskai
čiuoti. PLJS dabar turi poli
tinį koordinatorių. Jaunimo 
pastangos vieningai ir efek
tingai veikti šioje srityje 
rodo susirūpinimą Lietuvos 
laisvės klausimu. Per pasku
tinius dešimt metų lietuvių 
studentų skaičius ir veikla 
universitetuose padidėjo. 
Jie reiškiasi universiteto 
tarptautinėse mugėse, paro
dose ir laikraščiuose, supa
žindindami Amerikos stu
dentiją (šio krašto ateitį) su 
Lietuva, jos žmonių perse
kiojimu ir nelaisve. Taip pat 
prisideda pavienių studentų 
įnašas moksliniuose darbuo
se, nagrinėjant lietuviškas 
temas. Tai jaunimo reagavi
mas į Lietuvos laisvinimą ir 
jos vardo garsinimo darbą.

Per 37 išeivijos metus bu
vo įdėta daug energijos lie
tuvybės išlaikymui. Šių die
nų jaunimas yra tų pastangų 
vaisius. Tapatybę išlaikyti 
šitame krašte, kur tautybės 
tirpinamos į vieną masę, nė
ra lengva. Mes negalim leis
ti mūsų veiklai susilpnėti, 
kad visa kas atsiekta nenuei
tų veltui. Korp! Neo-Lithua
nia šūkis Pro Patria mums 
primena mūsų uždavinį. Te
gul korporacija savo veikla 
rodo kelią, auklėdama lietu
viškąją studentiją. Šia, Va
sario 16 d. proga, turim pasi
ryžti nepilstančiai vykdyti 
savo uždavinį: išlikti lietu
viais ir kovoti dėl Lietuvos 
laisvės.

Dr. Arūnas Vaitiekaitis 

turėdamas nemažą skaičių 
lietuvių. Jo kalbą susirin
kusieji sutiko šiltais ploji
mais.

Prieš pristatydamas Si
mą Kudirką konsulas Simu
tis papasakojo apie sausio 
23 d. per CBS televizijos 
tinklą JAV-bėse ir Kana
doje transliuotą filmą ”The 
Defection of Simas Kudir
ka”, kartu padėkodamas 
CBS bendrovei už atkreipi
mą dėmesio į žmogaus tei
sių laužymą okupuotoje 
Lietuvoje. Kudirka susirin
kusiųjų buvo sutiktas 
g r i a usmingais plojimais. 
Trumpam, bet prasmingam 
žodyje Kudirka pasidžiaugė 
Vasario 16-ja, kuri lietuvių 
tautai ir jam esanti laisvės 
simboliu.

Pristatydamas pereitais 
metais Į laisvąjį pasaulį iš 
okupuotos Lietuvos atvyku
sį Kęstutį Jokubyną konsu- 
las "pastebėjo", kad, nors jo 
į laisve išvykimas ir nebu
vo toks dramatiškas kaip 
Simo Kudirkos, vis tik jis 
sovietų kalėjimuose ir dar
bo stovyklose praleido dau
giau kaip septyniolika me- 
tų. Jokubynas ilgesniam žo- 

"clyje taisyklinga anglų kal
ba sužavėjo klausytojus iš
reikštų minčių gilumu.

Ukrainos vardu sveikini
mo žodį prancūziškai tarė 
jos prezidentas egzilyje dr. 
Mykolą Liwicki pabrėžda
mas lietuvių ir ukrainiečių 
tautų draugingumą.

Paskutiniuoju kalbėjo Pa
vergtųjų Europos Tautų ge
neralinis sekretorius Go- 
domski prisimindamas Vac
lovą Sidzikauską ir pabrėž
damas, kad Pavergtųjų 
Tautų organizacijoje lietu
viai pastoviai vaidino vado
vaujamąją rolę.

Trumpas minėjimas bu
vo užbaigtas Lietuvos him
nu. Po to svečiai vaišinosi 
ir šnekučiavosi daugiau 
kaip valandą;

Tenka dar pastebėti, kad 
CBS televizija ruošia naują 
transliaciją apie Simą Ku
dirką per savo tinklą JAV- 
bėse ir Kanadoje. Tam tiks

lui savaitę prieš Vasario 
16-ją buvo pradėtas filmuo
ti ir rekorduoti pasikalbėji
mas su juo, užtrukęs dau
giau trijų valandų. Sekan
čias dvi dienas filmuoto j ai 
jį sekiojo ir filmavo jo na
muose prižiūrint šildymo 
sistemą, taisant užraktus, 
elektros jungiklius ir 1.1. 
Penktadienį atsekė jį į Va
sario 16-sios priėmimą fil
muodami ir rekorduodami 
kiekvieną jo žingsnį susi
tinkant svečius, draugus ir 
kalbant į susirinkusius. Su
sidarė daugiau dvylikos va
landų filmas, iš kurio bus 
padaryta penkiolikos minu
čių santrauka ir transliuo
jama per antrąjį televizijos 
kanalą Bill Moyer progra
moje. New Yorke programa 
bus matoma kovo 7 d. 8 
vai. vak., o kituose miestuo
se vietos laiku. (r)

PRIĖMIMAS VASARIO 
16 DIENĄ LIETUVOS 

PASIUNTINYBĖJE
Lietuvos atstovas dr. S. 

A. Bačkis ir ponia Vasario 
16 dieną surengė priėmimą 
Lietuvos Pasiuntinybėje.

Priėmiman atsilankė ir 
pareiškė sveikinimus Vals
tybės Departamento parei
gūnai, Amerikos Balso, Dip
lomatinio Korpuso Dekanas 
bei kelių Lietuvai draugin
gų valstybių atstovai ir 
Apaštališko Delegato pava
duotojas.

Taip pat priėmime daly
vavo keli žurnalistai.

Be to, priėmime dalyvavo 
estų, latvių, ukrainiečių ir 
lietuvių organizacijų Wa- 
shingtone pirmininkai su 
žmonomis, The Joint Baltic 
American National Com- 
mittee pirmininkas su Pub- 
lic Relations direktoriumi 
bei buviesieji lietuvos už
sienio reikalų ministerijos 
pareigūnai su žmonomis.

Priėmime buvo virš 100 
svečių.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS
PRENUMERATĄ
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Diplomatijos paraštėje (44) Vaclovas Sidzikauskas

Smulkesni įvykiai
1933 m. vasarą Londone 

buvo sušaukta tarptautinė 
Ekonominė ir Finansinė 
Konferencija, kurioje aš 
buvau paskirtas atstovauti 
Lietuvai. Ta proga susipa
žinau su Cordell Hull. JAV 
Valstybės Sekretorium, va
dovavusiu to krašto delega
cijai.

★
Aukščiau su minėto j kon

ferencijoj Sovietų Sąjungai 
atstovavęs jos užsienių rei
kalų liaudies komisaras M. 
Litvinovas pasiūlė valsty
bėms, su kuriomis Sovietų 
Sąjunga turėjo Nepuolimo 
sutartis, pasirašyti kolekty
vią agresijos aptarimo kon
venciją. Dėl savo konflikto 
su Lenkija Lietuva atsisakė 
tokią kolektyvią drauge su 
Lenkija sutartį pasirašyti, 
nes tai būtų galėję būti aiš
kinama, kad Lietuva pripa
žįsta Lenkiją su Vilniumi. 
Vyriausybės pavestas suta
riau su Litvinovu pasirašyti 
bilateralinę, atseit tik tarp 
Sovietų Sąjungos ir Lietu
vos agresijos aptarimo kon
venciją. Ją ir pasirašiau so
vietų ambasadoj Londone 
1933 m. liepos 5 d. Prie pa
sirašymo dalyvavo ir Sovie
tų ambasadorius Londone 
Ivan Maiskis. Tą įvykį at
žymėjome šampano taure; 
visi trys gėrėme už "am
žiną Sovietų Rusijos ir Lie
tuvos draugystę” (sic!).

★
1933 m. Palangoje buvo 

surengta Lietuvos skautų 
jamboree, į kurios atidary
mą iš Londono vyko viso 
pasaulio skautų šefas Lor
das Baden Powell su žmona. 
Į South Hampton uostą, iš 
kurio jiedu išplaukė, nuvy
ko va su žmona jų išlydėti. 
Laive drauge valgėme 
priešpiečius. Jamboree ati
darymo iškilmėse dalyvavo 
taip pat ir prezidentas A. 
Smetona. Lord Baden Po- 
well’io atvykimas į Palan
gą buvo didelė paskata mū
sų skautija! ir drauge pri
sidėjo prie Lietuvos presti
žo pakėlimo pasaulio akyse. 
Jiems sugrįžus į Londoną, 
su jais pasimačiau, juodu 
su entuziazmu minėjo savo 
dalyvavimą Palangos jam
boree, gražiai atsiliepė apie 
Lietuvos skautiją, jos vado- 
vus, parengimų, ypač lau
žų, programų įvairumą ir 
prasmingumą.

★
Kunigaikštytė Gabrielė 

Radvilaitė Ženevoj mane 
supažindino su buvusiu 
Londono ”Times” vyriau
siu redaktorium Wickham 
Steed’u. Kas antrą šešta
dienį rinkdavosi pas jį ar
batos gerti būrys diploma
tų ir žymių anglų asmeny
bių, vykdavo diskusijos ak
tualiaisiais politikos klausi
mais. Dažnai dalyvaudavo 
ir vienas kitas totalitarinių 
kraštų egzilų. Apie 12 as-

menų šeimininkas pasilik
davo vakarienei, aš buvau 
nuolatinis, kai tik laikas 
leisdavo, tų subuvimų ir va
karienių dalyvis. Wickham 
Steed’o šeštadieniai buvo 
gera proga pasiinformuoti 
apie Anglijos vidaus ir už
sienio politiką, apie tarp
tautinius įvykius ir susipa
žinti su naudingais žmonė
mis. Dažnai atsilankančių
jų tarpe būdavo Lenkijos 
ambasadorius Konstantinas 
Skirmuntas, Čekoslovaki
jos pasiuntinys Jan Masa- 
rykas, Graikijos, Rumuni
jos ir kt. valstybių diplo
matai. Wickham Steed di
džiavosi savo kulinariškais 
sugebėjimais, dažnai vai
šindavo savo paties paruoš
tais valgiais, sakydavo, kad 
skanesnės barščių sriubos 
galima gauti tik Lenkijos 
ambasadoj pas Skirmuntą, 
nes pastarasis, anksčiau bu
vęs Rusijos Dūmos narys, 
turėjo atsivežęs iš Petrapi
lio virėją. Lietuvos Nepri
klausomybės šventės proga 
jis keldavo šampano taurę 
už Lietuvą. Man būdavo 
įdomu stebėti Lenkijos am
basadorių Skirmuntą, kuris 
nepaisant mūsų konflikto 
su jo atstovaujama valsty
be, atsistojęs lenkdavo tau
rę iki dugno už Lietuvą. 
Skirmuntas buvo lietuvių 
kilmės, Lietuvos bajorų ai
nis, turėjęs dvarus Baltgu- 
dijoje.

★
Santykiams plečiantis su 

Anglija vis dažniau lanky
davosi Londone Lietuvos 
vyriausybės nariai ir kiti1 
žymūs asmenys. Ryšium su 
padidėjusiu anglies impor
tu, ypač Lietuvos geležinke
liams, į Londoną atvyko Su
sisiekimo ministeris Vytau
tas Vileišis. Mano priete- 
liaus Lord Mayor pakvies
tas, jis drauge su manim 
dalyvavo bankete Mansion 
House (rotušėj), kur aš jį 
pristačiau tame bankete da
lyvavusiam sosto įpėdiniui 
Valijos princui, kuris su V. 
Vileišiu ilgokai pasikalbėjo. 
Mūsų Susisiekimo ministe- 
riui tas paliko neužmiršta
mą įspūdį.

Londone apsilankė ir už
sienių reikalų ministeris dr.
D. Zaunius su žmona, kurie 

buvo apsistoję mūsų pa
siuntinybėje. Be politinių 
vizitų ir pasikalbėjimų, pri
ėmimuose pas markizą Lon- 
donderry ir Lady Astor tu
rėjau progą juodu prista
tyti karališkosios šeimos 
nariams; nuėjome ir į kara
liškąją Covent Garden ope
rą. Iš Londono japonų laivu 
„Haruna Maru” juodu iš
plaukė į Afriką.

Buvo apsilankęs ir Finan
sų viceministeris Julius In- 
drišiūnas, kurį iš Londono į 
Paryžių išskraidinome lėk
tuvu. Tai buvo jo pirmasis 
skridimas. ”Ant drąsos”, 
nęs jam jos smarkiai stigo, 
patarėme lėktuve išgerti 
šampano. Paryžiaus aero
drome jį sutikęs Petras Kli
mas konstatavo, kad jo tik
rai bijota skristi.

Norėčiau suminėti ir bu
vusio Lietuvos Teisingumo 
ministerio ir Vytauto Didž. 
Universiteto Teisių Fakul
teto dekano prof. Petro Leo
no apsilankymą. Jam rūpė
jo iš arti pažinti Anglijos 
teismų sistemą ir teismų 
praktiką. Mudu priėmė Lon
dono Lordas Mayor ir suda
rė galimybę aplankyti jam 
pavaldų Old Bailey krimi
nalinį teismą. I tą teismą 
nuvažiuoti Lord Mayor da
vė savo, dviem arkliais pa
kinkytą, paauksuotą karie
tą. Ne tik vežėjas buvo 
puošnia uniforma, bet ir ka
rietos užpakalyje, iš lauko, 
sėdėjo du gražiai unifor
muoti palydovai — lekajai, 
kuriuos prof. Leonas vadino 
„gaidukais”. Teismo rū
muose teisėjai mudviejų 
laukė su pietumis, po kurių 
nusivedė į teismo salę. Tei
sėjas pasisodino mudu šalia 
savęs iš abiejų pusių, kreip
damasis į perukuotus ir to
gomis apsisiautusius advo
katus, kurių salėje buvo 
apsčiai, mudu labai gražiai 
pristatė, išvardino mudvie
jų titulus, eitąsias ir eina
mas pareigas, ypač pabrėž
damas, kad esava Anglijai 
draugingos Lietuvos valsty
bės atstovai. Advokatų at
stovas prisidėjo prie teisė
jo žodžio ir labai šiltai savo 
ir kolegų vardu mudu pa
sveikino. Išklausėva visą 
bylą, liudytojų parodymus, 

prokuroro ir advokatu kal
bas, o po jų teisėjo pamo
kymą prisiekusiems posėdi- 
ninkams — jury, ir šiems 
pasitraukus į kitą salę, pa
dėkoję teisėjui ir advoka
tams, apleidome teismo rū
mus. Mano svečias buvo la
bai patenkintas priėmimu, 
pagerbimu ir gautais įspū
džiais. Kitą dieną prof. Leo
ną nuvežėme į Cambridge 
susipažinti su garsiuoju 
universitetu, ypač Teisių 
koledžiais. Grįždami į Lon
doną aplankėme Bath mies
tą, kuriame tebėra išlikę ro
mėnų valdymo laikų pa
minklai ir griuvėsiai. Prof. 
Leonas taip pat domėjosi 
Anglijos socialine ir politi
ne santvarka, ypač Angli
jos parlamentu, visų par
lamentų motina.

★
Aš kiek smulkiau ir iš

samiau atkūriau, kiek lei
do mano turėti užrašai ir 
atmintis, savo diplomatinę 
ir su diplomatija susijusia 
veikla Berne, Berlyne, Lon
done, Ženevoje, Hagoje ir 
Budapešte. Tai padariau ne 
pasigyrimui, koks aš buvau 
"veiklus ir išmintingas”, o 

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

kad pavaizduoti tiems, ku
rie nuo valstybės reikalų 
stovėjo toliau ar kurie iš 
viso, dėl savo amžiaus, ne
turėjo progos nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimo pa
žinti, su kokia problemų 
gausybe Lietuvai ir jos jau
nai, be profesinio paruoši
mo ir patyrimo, diplomati
jai reikėjo susidurti, kokie 
dideli reikalavimai jai buvo 
statomis ir kaip, drįstu pa
sakyti, ji tuos uždavinius 
atliko. Tuo stebėjosi ir tą 
pripažino ir geresnes sąly
gas turėjusi kitų, senesnių
jų valstybių, diplomatija.

0WNER/0PERAT0RS
Casket Distributors needs a few good 
owner/operators with late model 
single axle tractors to pull our trai- 
lers from York Hoover Corp., York. 
Pa. Will operate in all statės east of 
Mississippi River. Will gross $50,0!) 
annually. Concact:

J. D. CAMBELL 
812-637-3244

(8-14)

WANTED JOURNEYMAN 
or IST CLASS SKILLED 

OD & ID GRINDER 
LATHE HAND

FIXTURE & GAC.E BUILDER 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. Helth 
insurance, all fringe benefits, profit 
sharing, overtime. davs. Apply ai 

ROYAL DESIGN AND 
MANUFACTURING 

32401 Stephenson Highvzay 
Madison Heights. Mich. 48071 

(8-10)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Grandinėlei 25 metai
šiais metais balandžio 8 

d. Grandinėlė švenčia savo 
25 metų gyvavimo sukaktį. 
Per tą laiką ji yra davusi 
253 koncertus, ir joje da
lyvavo apie 300 jaunuolių. 
Vis nauji šokėjai šoko ir 
šoka Rusniečius, Kupoli
nius, Kepurines ir kitus šo
kius. Su savo koncertais 
Grandinėlė aplankė ne tik 
daugelį Š. Amerikos ir Ka
nados miestų, bet 1970 me
tais koncertavo Pietų Ame
rikoje ,o 1972 Anglijoje ir 
Vokietijoje. Grandi n ė 1 ė s 
koncertus matė nebesuskai- 

» čiuojamas skaičius lietuvių

NAUJOS 
KNYGOS

• Danguolė Sadūnaitė. 
BALTASIS IEVOS MEDIS. 
Eilėraščiai. Aplankas Nijo
lės Palubinskienės 126 psl. 
kietais viršeliais. Kaina 5 
dol. TšJeido Ateities leidyk
la. Galima užsisakyti lei
dykloje šiuo adresu: Mrs.
M. Baiorūnienė. 17689 Gold- 
win Dr., Southfield, Mich. 
48075.

• Kun. dr. Felikass Gu- 
reckas. ESAME NEMA
RŪS. Pomirtiniai raštai. 
Redagavo Vladas Būtėnas. 
312 psl. Viršelis ir meninė 
priežiūra Kazio Veselkos. 
Sielovadinius raštus atrin
ko ir rankraštį peržiūrėjo 
kun. A. Tamošaitis. Spaudė 
Draugo spaustuvė. Išleido 
kun. dr. F. Gurecko Fondas. 
Kaina. 6 dol.

• Petras Stravinskas. IR 
ŠVIESA IR TIESA. Raštai 
ir cerdo. Pirma knyga. 214 
psl. Viršelis dail. Jono Tri- 
čio. Išleido Valerijonas Šim
kus. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Tai straipsnių 
rinkinys, kuriuose autorius 
išryškina savo pažiūras bei 
idėjas.

• Stasys Yla. JURGIS 
MATULAITIS. Asmenybės 
apybraiža. Viršelis Nijolės 
Vedegytės - Palubinskienės. 
Išleido ir spaudė Nek. M. 
Pr. Seserys Putnam, Conn. 
384 psl. Kun. S. Yla, šios 
knygos autorius, susikau
pia ties vienu asmeniu — 
ark vysk. Jurgiu Matulaičiu 
ir jį ryškina įvykiais, po
kalbiais, laiškų ištraukomis 
ir buvusių mokinių ir bend
radarbių liudijimais. Knyga 
nuo pirmųjų puslapių tam
pa intriguojančiži kelione po 
neseniai praeitus Lietuvos 
istorijos takus.

ir svetimtaučių, ir garsas 
apie ją pasiekė net tolimąją 
Australiją. 1978 metų gale 
Grandinėlė yra kviečiama 
dalyvauti Australijos Lie
tuvių Dienų programoje ir 
atlikti koncertus didesnėse 
Australijos lietuvių koloni
jose.

Prieš 10 metų, su šeima, 
pirmą kartą pamatę Gran
dinėlės koncertą, buvom su
žavėti. Didžiavaus tada 
prieš svetimtaučius, ir ma
no vaikai pareiškė norą kad 
ir jie taip šokti norėtų. Ste
buklai įvyksta, ir jau penk
ti metai kaip vėžio j u vaikus 
į repeticijas. Tiek metų re
peticijose prasėdėjus ga
vau pamatyti ką Grandinėlė 
daro tarp koncertų, ir kar
tu paaiškėjo kaip ir kodėl 
ši grupė tiek daug atsiekė. 

Grandinėlės pasisekimo 
kaltė atitenka beveik gry
nai jos vadovui Liudui Sa- 
giui, ir jo pagelbininkei — 
Aleksandrai Sagienei. Jie 
Grandinėlei pasišventė visa 
širdim ir visom savo fizi
nėm jėgom. Milžinišką 25 
metų darbą jie atliko ir at
lieka be jokio piniginio at- 

į lyginimo, pašvęsdami ne tik 
j visą savo laisvalaikį, bet 
į daug ir poilsio valandų. Ne- 
i nustoja jie galvoje ir plana- 
| vę net ir tarnybos metu.

Be nuolatinių ir pastovių 
Į pagelbininkų, tokiai grupei 

vadovauti neiengva. Yra tė- 
j vų ir grupės rėmėjų, kurie 

patalkininkauja ir padeda, 
bet didžioji darbo dalis ten
ka Liudui ir Aleksandrai 
Sagiams. šalia repeticijų, 
kurios užima du vakarus ir 
sekmadienio popietę, jiems 
atitenka skrybėlių taisy
mas, rūbų tvarkymas, šokių 
bateliam puspadžių dėji
mas, o kur dar koncertinių 
kelionių tvarkymas, stebu
lių darymas, reklama, susi
rašinėjimas, šokių parinki
mas bei išdėstymas.

Visus Sagių darbus ir rū
pesčius čia sunku suminėti. 
Retai pamatysi juos sėdin
čius — vietoje stovinčius. 
Patys sunkiai į darbą įsi
kinkę, reikalauja tvarkos ir 
iš jaunimo.

Jaunuoliai atėję į Gran
dinėlę greit sužino, kad atė
jo ne pramogai bet kietam 
darbui. Tinginiavimas, ap
sileidimas, nemandagumas 
ir repeticijų nelankymas 
netoleruojami. Kaip ir pas 
kitus, Grandinėlėje atsitin
ka visko, bet su blogom 
idom ir išsišokimais vyksta 
nuolatinė kova. Jaunimas 
auklėjamas save kontro
liuoti ir susivaldyti. Repe
tuojama beveik iki nuvir- 
timo ir prakaitas rankšluos
čiais šluostamas. Kas nesi
stengia ir prie Grandinėlėje 
įvestos tvarkos neprisitaiko 
ilgai Grandinėlėje neišbūna.

Grandinėlės šokėjai.
Ilgamečiai šokėjai ir muzi
kantai labai branginami, 
nes pagal juos ir su jų pa
galba ruošiami vėliau atė
jusieji. Grandinėlė laimin
ga, kad turi Joną Pažemį, 
kuris tvarko visą sceninių 
šokių muziką ir muzikinę 
grupę.

Grandinėlės kelionė į 
Australiją iš grupės vadovų 
ir narių pareikalaus daug 
įtempto darbo, vargo ir gal 
net ašarų. Grandinėlės na
riai yra daugumoje gimna
zistai ir studentai, ir jiems 
trūksta ne tik laiko, bet ir 
pinigų. Visi turės save dar 
daugiau įtempti, kad su
spėtų į repeticijas ir į mo
kyklas; kad sutaupytų 700 
dolerių dėl kelionės į Aus
traliją.

Per ketvirtį šimto metų 
Grandinėlės vadovai ne tik 
mus džiugina savo puikiai 

ALDONOS STEMPUŽIENĖS-ŠVEDIENĖS
KONCERTAS

Sol. Aldona Stempužienė-Švedienė, kuri drauge su Jonu 
Švedu ir Stephen Kabat atliks koncertą š. m. kovo 12 d. 3 vai. 
p. p. Cleveland Music School Settlement salėje, Magnolia Dr. 
Bus atlikti Jono Švedo ir Juliaus Juzeliūno dar negirdėti kūri
niai, o taip pat R. Schumanno, H. Villa-Lobos ir G. W. von 
Gluck. Įėjimas laisvas. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

atliekamu šokiu, bet daug 
pasidarbavo ir dėl Lietuvos 
vardo išgarsinimo. Ten kur 
Grandinėlė šoka ten vaiz
duojama graži ir įdomi Lie
tuva ; ten žmonės mato, kad 
Lietuva dar yra ir kad ji 
gyva. Tautai sunku išnykti 
kada ji turi ir palaiko ką 
nors vertingo, ir sugeba ir 
išdrįsta tas savo vertybes 
pasauliui parodyt. Tai 
Grandinėlė dėl mūsų visų 
ir atlieka.

Ketvirtis šimto — tai il
gi metai, bet noro toliau 
dirbti tiek pas vadovus tiek 
pas šokėjus ir muzikantus 
atrodo netrūksta. Jei kas 
pavargsta, tai neilgam. Ma
tyt pamėgimas ir meilė lie- 
tuviškam tautiniam šokiui 
viską nugali. Gerai atliktas 
šokis, pavykęs koncertas 
tai tik paskatinimas toliau 
dirbti, ir kuo daugiau žmo- 

J. Garlos nuotr. 
nių savo koncertais džiu
ginti. Tikiu, kad dar ilgus 
metus Liudas ir Aleksandra 
Sagiai nepavargs, ir dar ne
greit, pagal tą nelaimingą, 
bet visų priimtą tradiciją, 
išeis į pensiją. Liūdna tai 
bus diena, ir gal tik tada 
pajusim ką turėjom ir ką 
praradom.

Nijolė Bartuškaitė - von 
Kiparski

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą. ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:

G. Juškėnas, Cleveland .. 5.00 
L. A. Jurgutis. Montreal 3.00 
A. Matjoška, Dorchester 7.00 
K. Dūlys, Crownsville, Md. 7.00
S. Kęsgailą, Montreal .... 2.00 
J. Roland,

San Francisco ............. 2.00
J. Deksnys, Vineland, N.J. 4.00 
A. Pautienis, Cleveland . .10.00
G. Maldėnienė, Chicago .. 2.00 
A. Staugaitis,

St. Catharines, Ont. .. 5.00
P. Šlepetys, Elizabeth, N.J. 2.00 
A. Garmus. Juno įsiės

Palm Beach, Fla............ 7.00
Dr. F. Tallat-Kelpša,

Chicago, III....................12.00
J. Ramonis,

Hollywood, Ca............... 2.00
P. Mikšys,

Juno Beach, Fla.............. 2.00
J. Taoras, Pittsbugh, Pa. 6.00 
Ateities Klubas

Clevelande.................... 20.00
P. Mačiulaitis, Union, N. J. 7.00
A. Ignas, Brooklyn, N. Y. 7.00 
J. Paškus,

Pompano Beach, Fla. .. 2.00
A. Leikus, W. Haven, Ct. 2.00 
Dr. P. Banys, Peoria, III. 5.00 
O. Josiukas,

St. Petersburg, Fla. .. 5.00 
M. Puškorienė, Cleveland 4.00
A. Puskepalaitis, Boston 3.00 
A. Zaparackas,

Royal Oak.................... 2.00
P. Grigonis, Cleveland .. 2.00 
S. Mankus, Chicago .... 7.00 
V. Jurevich, Hazleton, Pa. 2.00 
Dr. D. Giedraitis,

So. Elgin, III................... 12.00
A. Jonaitis, Cleveland .. 7.00 
J. Liaukus,

St. Petersburg Beach, Fl. 2.00 
J. Petrauskas,

Oak Park, III.................. 7.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.
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■ Detroito lietuviai
ANTANAS GRINIUS

PAMINĖTA LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 60 

METŲ SUKAKTIS 

(Tęsinys iš pr. nr.)

Vitalija Vaškelytė per
skaitė paruoštą rezoliuciją, 
kuri plojimais buvo priimta. 
Išdalintos ”žiburio” litua
nistinės mokyklos moki
niams premijos po 10 dol. 
už geriausiai parašytus ra
šinius mokykloje: ”Ką man 
reiškia vasario 16”. Premi
jas gavo: Danutė Petruse- 
vičiūtė, Violeta Doveinytė, 
Alma Lelitė, Saulius Jurgu
tis,'Algis Rugienius ir An
tanas Kizlauskas. Premijų 
mecenatai Rožė ir Kazys 
Ražauskai. Danutė Petrose- 
vičiūtė savo rašinį paskaitė 
svečiams. Visi stebėjosi jos 
gražiu rašiniu ir puikia lie
tuvių kalbos tarsena.

Meninė dalis
Po 10 minučių pertraukos 

buvo pradėta meninė dalis. 
Pirmosios scenoje pasirodė 
St. Butkaus šaulių kuopos 
Danutės Petronienės vado
vaujamos kanklininkės. Jos 
atliko: Skamba, skamba 
kanklės, Pas motinėlę, pas 
širdužėlę, Kalveli ir Giesmę 
į Mildą dievaitę. Dviejose 
iš jų dainavo sol. Danutė 
Petronienė.

Mergaičių choras vado
vaujamas muz. Stasio Sližio 
padainavo: Kur giria ža
liuoja — J. Gudavičiaus, 
Tu neužmiršk, Geriausio 
draugo —• A. Raudonikio, 
Taip toli žadėta — M. K. 
Čiurlionio ir Nemunėli, Ne
munėli — A. Bražinsko. 
Chore dalyvavo ir šis ins
trumentalistų vienetas: Ai
da Petersonaitė (klarnetas, 
pianas), Asta Šepetytė 
(fleita) ir Rimas Kasputis 
(akordeonas). Su kiekviena 
daina supažindino lietuvių 
ir anglų kalba choro prane
šėja Laima Tautkevičiūtė.

Pabaigoje Algis Baraus
kas padėkojo kalbėtojui inž. 
Eug. Bartkui, St. Butkaus 
šaulių kuopos kanklinin
kėms, solistei Danutei Pet
ronienei, muz. St. Sližiui, 
mergaičių chorui, Pranui 
Zarankai, birutietėms ir vi
siems atsilankusiems. Minė

Inž. E. Bartkus kalba Vasario 16 minėjime Detroite.
J. Urbono nuotr.

jimas baigtas mergaičių 
chorui ir viešiems sugiedant 
Lietuvos himną. Akompa
navo A. Petersonaitė, fleita 
grojo A. Šepetytė ir tram- 
peta R. Kasputis. Paminė
jimą surengė DLOC-ras. 
Programos s p a u sdinimo 
mecenatai dr. Algis ir po
nia Barauskai.

Muziko Stasio Sližio va
dovaujamas mergaičių cho
ras šiame minėjime viešai 
pasirodė pirmą syki. Tačiau 
savo išvaizda ir dainavimu 
labai gražiai užsirekomen
davo ir nuo publikos susi
laukė gausių aplodismentų.

RICHARDO BILAIČIO 
MENO PARODA

Vasario 18 d. 2 vai. Arvin 
galerijoje 222 Grand River 
West buvo atidaryta Wayne 
Statė Universiteto prof. Ri
chardo Bilaičio paveikslų 
paroda. Salėje iškabinti 29 
paveikslai .(akvarelė) ir vi
suose žydančios gėlės ir žie
dai. Atidarymo proga at- 
vykstantieji svečiai buvo 
pavaišinti šampanu ir kava. 
Prof. Richardo Bilaičio pa
veikslai yra laimėję daug 
premijų. Jis savo paveikslų 
parodas, šioje galerijoje, 
rengia nuo 1964 metų. Pa
roda tęsis iki kovo 3 d. Prof. 
R. Bilaičio motina Rožė Bi- 
laitienė yra lietuvių visuo- 
meninkė - darbuotoja, De
troito Kultūros klubo vice
pirmininkė ir daug darbuo
jasi talkininkaujant, ren
giant lietuvių festivalius 
ir tarptautiniame Institute 
rudens muges.

BALFO 76 SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Balfo 76 skyriaus metinis 
visuotinas narių susirinki
mas Įvyko vasario 19 d. 
Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros Centro patalpose. 
Balfo skyrius turi 440 na
rių. Susirinkimą pravedė 
skyriaus pirmininkė Rožė 
Ražauskienė, sekretoriavo 
Vladas Staškus. Skyriaus 
veiklos apžvalgą padarė Ro
žė Ražauskienė ir fin. sekr. 
Česys šadeika, sekr.-ižd. 
Vladas Staškus ir pravesto 
vajaus pirmininkė Elžbieta 
Paurazienė.

Elenos Kepalaitės skulptūra, kuri su kitais jos kūriniais 
išstatyta parodoje New Yorke Phoenix galerijoje (30 W. 57 
St.) nuo vasario 25 iki kovo 16 d.

DAYTONO LIETUVIAI GRAŽIAI PAMINĖJO 
VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ

Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo 60 metų su
kaktį daytoniškiai paminėjo 
vasario mėnesio 12 dieną. 
Nors minėjimui buvo ruo
šiamasi ilgesnį laiką, tačiau 
beveik iki paskutinės die^- 
nos nebuvo tikri ar minėji
mas galės įvykti, nes Ohio 
valstiją kartu su Daytonu 
buvo užklupę šalčiai, sniego 
pūgos, paralyžavo bet kokį 
judėjimą. Tačiau gamta 
mums padėjo atšvęsti tau
tos šventę. Išaušo gražus 
vasario mėn. 12 rytas, pir
mą kartą pasirodė pavasa
rio saulutė, ragindama vi
sus, o ypač toliau gyvenan
čius, dalyvauti minėjime.

Minėjimas pradėtas lietu
viškomis pamaldomis šv. 
Kryžiaus bažnyčioje 2 vai. 
po pietų, šv. Mišias atnaša
vo kun. V. Katarskis už 
kenčiančius lietuvius ir tai 
dienai pasakė pritaikintą

Revizijos aktą perskaitė 
Martynas Stonys. Raportai 
buvo priimti ir patvirtinti.

Į 1978 metų skyriaus val
dybą išrinkti: Rožė Ražaus
kienė — pirmininkė, Jūratė 
Pečiūrienė — vicepirminin
kė, Vladas Staškus — sekn 
ižd., česys šadeika — fin. 
sekr., Elžbieta Paurazienė, 
Lidija Mingėlienė, Ona ša- 
deikienė, Zita Bliudžiūtė ir 
Kazys Ražauskas — valdy
bos nariai. Albinas Giesius, 
Kazys Sragauskas ir Anta
nas Vaitėnas — kandidatai.

Į revizijos komisiją: Jur
gis Baublys, Antanas Bu
kauskas ir Vacys Urbonas. 
Susirinkimas buvo gyvas ir 
darbingas ir Rožės Ražaus- 
kienės sklandžiai praves
tas. Susirinkime, palyginus 
su kitų metų susirinkimais, 
narių irgi nemažai daly
vavo.

pamokslą. Pamaldų metu 
lietuviškai giedojo choras ir 
Steponas Bučmys pagiedo
jo solo, pritardamas pats 
vargonais. Pamaldoms pa
sibaigus visi rinkosi į Lie
tuvių Klubą, kur buvo tę
siamas minėjimas. Minėji
mą pradėjo Kultūrinio Ko
miteto pirmininkė Aldona 
Ryan pasveikindama visus 
dalyvius.

Programa buvo pradėta 
Amerikos Himnu ir malda. 
Po to sveikino Daytono 
miesto burmistras James 
H. McGee kartu paskelbda
mas Vasario 16 Daytone 
kaip ”Republic of Lithuania 
Day”. Latvių vardu — 
Alexander Dzirne, palinkė
damas laisvės Lietuvai. Ofi
cialiai minėjimo programai 
baigiant buvo perskaityta 
keletas rezoliucijų Lietuvos 
laisvinimo reikalu, ir pa
siųsta valdžios atstovams 
reikalaujant Lietuvai lais
vės. Pasibaigus iškilmingai 
daliai visų dalyvių sugiedo
tas Lietuvos Himnas.

Po oficialiosios dalies, mi
nėjimo dalyviai turėjo retą 
bet malonią proga išklausy
ti mūsų žinomos ne tik 
Amerikoje, bet ir kituo
se kraštuose, talentingos 
smuikininkės Elenos Kupre- 
vičiūtės-Bergen koncertą. 
Tai pirmą kartą daytoniš- 
kius aplankė aukštos kla
sės solistė — smuikininkė. 
Ji atliko Budriūno — Rau
dą, Paltanavičiaus pora lie
tuvių liaudies šokių, Medinš 
elegiją ir klasikų kompozi
cijas, viso 8 dalykus. Da
lyviai labai šiltai priėmė 
jos koncertą ir publika ne
pasigailėjo gausių plojimų. 
Ją pianinu palydėjo Colum- 
bo Capital Universiteto mu
zikos profesorė Verena 
Dambrans. Menininkėms po 
po koncerto, padėkos ženk- 

lan, buvo įteikta gyvų gė
lių.

Muzikas Faustas Strolia 
iš Chicagos, pagrindinis mi
nėjimo kalbėtojas, lietu- 
vių ir anglu kalbose vaiz- 
džiai kalbėjo apie Lietuvių 
tautos neįkainuojamą bran
genybę, lietuvybės palaiky
toją”— lietuvių dainas ir 
giesmes. Lietuvių dainos 
visad lietuvį lydėjo, jį drą
sino ir guodė. Lietuviai tu
ri milžinišką dainų ir gies
mių lobyną.

Po programos muzikas F. 
Strolia, išdalinęs lietuviškų 
dainų tekstus, pakvietė vi
sus dalyvius, lietuvius ir 
nelietuvius bendrai dainai. 
Net miesto burmistras ban
dė sekti lietuviškų dainų 
žodžius ir meliodiją. Išdai
nuota net 16 dainų palydint 
muzikui F. Strolia su akor
deonu. Vietinė tautiniu šo- 
kių grupė "Vėjeliai” paly
dimi akordeonais Judy Pet- 
rokas ir Cecelia Lisanskis 
pašoko kelius tautinius šo
kius. Su šokiais supažindino 
Elinor Sluzas. Pabaigoje 
Mary Lucas su savo štabu, 
pagamintais ir suneštais 
valgiais, pavaišino svečius, 
programos dalyvius.

Minėjime gausiai dalyva
vo iš Columbus, Cincinnati, 
Lima ir kitų vietovių. Day
tono TV kanalai įdomavosi 
lietuvių programa, filmavo 
ir vakare tūkstančiai apy
linkės žiūrovų turėjo progos 
gėrėtis lietuviška progra
ma.

Pranešėja Laima Rašti- 
kytė kruopščiai pasiruošusi 
gražiai supažindino publiką 
abiem kalbom apie progra
mą ir suteikdama žinių 
apie menininkus.

Lietuvos laisvinimo rei
kalams buvo suaukota apie 
600 dol.

Minėjimą ruošė Lietuvių 
Kultūrinis Komitetas, ku
riam šiais metais vadovau
ja Aldona Ryan, kuri daug 
padirbėjo dėl minėjimo su
ruošimo. J-s

(Iltinis rašo
PATIKSLINIMAS

Š. m. Dirvos 6-tan num. 
straipsnyje "Dirvos” Nove
lės Premijos Įteikimo šven
tė” esu klaidingai tituluo
jamas ’Tnž.” Norėdamas tą 
klaidą atitaisyti, maloniai 
prašau patalpinti Dirvoje šį 
mano 3-jų žodžių pareiški
mą : Aš nesu inžinierius.

Iš anksto dėkingas.
Su gilia pagarba,

Feliksas Masaitis

MANTENANCE 
MECHANIC

EXPERIENCED MA1NTENANCE ME- 
CHAN1C FOR AUTOMATED EQU1P- 
MENT. MUŠT FIAVE EXPERIENCl. 

1NCLUDE ELECTRICAL AND 
TROUBLE SHOOTING

Complete Broad Fringe Benefits. 
CALL MR. FREUE 

313-925-9070
EVER FRESH JUICE CO. 

6431 E Palmer St. 
Detroit, Mich. 48211 

(9-11)
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SKLANDYTOJO A, GYSO ATSIMINIMAI (2)

Steigiame sklandymo mokyklą
Pradžioje Lietuvos Aero 

Klubas (sutru m p i n t a i 
LAK) sklandymo sporto 
nerėmė: gal jį laikė esant 
bereikalingu dalyku. Bet 
mes, ATM aviacijos būrelio 
nariai, apie sklandymą daug 
galvojome. Buvome daug 
skaitę apie vokiečių sklan
dymo mokyklą Rasytėje, 
Kuršių Nerijoje, netoli nuo 
Nidos. Apie Rasytę mums 
daug papasakodavo ir ltn. 
Heidrikis, kuris ten buvo 
gavęs sklandymo piloto ”C” 
laipsnį. Sakėme, jei vokie

čiai sklandyme yra toli pa
žengę, seksime jų pėdomis. 
Jei vokiečių Rasytė yra .ge
ra, tai mūsų Nida nėra blo
gesnė: tas pats smėlis, tos 
pačios kopos. Užsigeidėme 
statyti sklandymo mokyklą 
Nidoje. Pirmiausia reikėjo 
pastatyti sklandytu v a m s 
pastogę — angarą. Su anga
ro konstrukcija mums sun
kumų nebuvo, nes technikai 
patys galėjo sukonstruoti ir 
paruošti brėžinius. Sunku
mas buvo su pinigais.

Kaip tik tuo laiku LAK

Ties Jurbarku...

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

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

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

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metą su $1,000, minimum. 
7 ’/2 % — 4 metę su $1,000, minimum. 
6 % % — 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 INSURĘD UP TO $40,000.00 BY FJS.L.I.G

S aint 
2&pttiony
Savings

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Ck)Md Wet

Juotas Gribauskas, vedėjas

pradėjo darytis palankes
nis sklandymo idėjai, ir pa
skyrė 3000 litų angaro sta
tybai.

Tuo metu veik išimtinai 
žydų rankose esą Nemuno 
garlaiviai tarpusavyje kon
kuravo, ir už 50 centų galė
jai nuplaukti nuo Kauno iki 
Jurbarko. Mums pasitaikė 
proga, kai vienas toks gar
laivis plaukė iš Kauno Į 
Klaipėdą, a p s i s todamas 
kiek ilgesniam laikui Nidos 
uoste, taip kad mums užte
ko laiko apžiūrėti Nidos ko
pas ir miestelį. Buvome nu
vykę: Oškinis, Paknys, Aš- 
menskas ir aš. Ar su mumis 
buvo ir Reimeris, šiandien 
nebepamenu. Nidos kopo
mis buvome sužavėti. Įsibė
gėję, nuo viršūnės šokdavo
me šuoliu žemyn. Sakėme, 
jei čia sklandysime, tai pa
laužimų tikrai nebus. Ap
žiūrėję būsimą sklandymo 
mokyklos vietą, grįžome į 
Kauną ir skubiai pradėjome 
ruoštis angaro statybai.

Pinigo buvo mažai, nes 
angaras turėjo būti laisvai 
nešančios konstrukcijos, be 
atramų viduryje, su pakan
kamai vietos dešimčiai 
sklandytuvų. Tuos 3000 li
tų paskirstėme taip, kad už
tektų lėšų bent medžiagos 
supirkimui. Medžiagą pir
kome vienoje Šančių lent
pjūvėje ir ją iš anksto su- 
piaustėme taip, kad nuve- 
žus beliktų tik sustatyti da
lis ir jas tinkamai suveržti. 
Nupirkome angaro pama
tams reikalingą kiekį ce
mento, įvairias kitas dalis, 
ir pasisamdėme metalinę 
”šalandą” (laivą krovi
niams).

Ant šalandos pakrovėmę 
angaro statybos medžiagas 
ir 4 skalndytuvus (T-l, du 
„Gandrus” ir ”Sakalą”), ir 
1933 m.' rugpiūčio 2 d. iš 
Kauno žiemos uosto išplau
kėm pasroviui Nemunu že- 

. myn. Aš ir K. Denisenka 
plaukėme baidarėmis, o G. 
Heidrikis išvyko motociklu.

Kiek pamenu, šalandoje 
plaukė A. Paknys, V. čv- 
pas, G. Miliūnas, B. Oški
nis, J. Dovydaitis ir V. Aš- 
menskas. Smalinin k u o s e 
mus su motorlaiviu pasitiko 
ltn. Heidrikis. Nuo čia per 
likusią Nemuno dalį ir per 
Kuršių marias mus per
traukė garlaivis. • Kelionė 
nuo Kauno iki Nidos užtru
ko lygiai vieną savaitę.

(Bus daugiau)

LITTLE S1STER OF THE POOR HAS 
IMMEDIATE OPENINGS FORt 
TtEGISTERED NŪRSES
LICENSED PRACTICAL 

NURSES
FOR ALL SHIFTS.

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

LITTLE SISTERS OF 
THE POOR 

17550 SOUTHFIELD RD. 
DETROIT. MICH. 48235

(5-18)

Pirmieji sklandytojai Nidoje. Iš kairės: L. Kinaitis, V. But
kevičius, A. Paknys, G. Heidrikis (instr.), V. Ašmenskas, A. 
Gysas, B. Oškinis.

Garlaivio tempiami, išplaukiame į Kuršių marias. Ant ša
landos stovi: V. Ašmenskas, V. Čypas, J. Dovydaitis, G. Miliū
nas, A. Paknys ir B. Oškinis. Pačioje kairėje — šalandos dar
bininkas.

ARE YOU INTERESTED IN
THE CLOISTERED LIFE?

Write to: Dominican Nuns
802 Court Street
Syracuse, N. Y. 13208

(4-6-8-10)

TOOL AND.DIE MAKERS
The Huffy Corp., in Celina, Ohio, has immediate openings 
for tool and dies makers. We offer competitive wages, steady 
employment, and an excellent fringe benefit package. If you 
have a journeymens card or 5 to 8 years of solid experience, 
call collect to Mr. H0WARD GEORGE.

419-586-5171
THE HUFFY CORPORATION

THE OHIO BICYCLE DIVISION
410 Brand Lake Rd. 
Celina, Ohio 45822

An Equal Opportunity Employer M/F

ELECTRICAL 
SUPERVISOR 
An excellent opportunity with a large national corpo
ration in.the Detroit Metro area for an individual to 
assume responsibility for the electrical operation in an 
industrial atmosphere
The ąualified individual will direct electrical mainte
nance activities and be responsible for the safety, 
training and productivity of the hourly personnel as- 
signed to that department

Will also be responsible for planning and scheduling 
j- repairs making recommendations and keeping reports

to maximize eąuipment life and plant continuity
Mušt have BSEE degree plūs 2-3 years plant experi- 
ence with electrical construction/maintenance experi- 
ence in previous supervisory experience. Oualified 
individuals should submit a resume in complete 
confidence to:

I ALLIED CHEMICAL CORP.
P.O. BOX 58 

Detroit, Mich. 48231
• Attention Employee Relations
s Equal Opportunity Emplcyer M/F
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■ Chicagos
LB ŠVIETIMO

Posėdis įvyko š.m. vasa
rio 15 d. Jaunimo Centre. Da
lyvavo 15 Tarybos narių. Pa
tvirtinta praėjusių metų fi
nansinė apyskaita. Pajamų 
turėta $43,303 (stambesnės 
pozicijos - Lietuvių Fondo pa
rama $14,600 ir gauta už par
duotus leidinius $17,780), iš
leista $34,392 (stambesnės 
išlaidos - leidinių spausdini
mas $20,000, lituanistinėms 
mokykloms parama $2,100, 
leidinių paruošimas $2,300, 
knygyno išlaikymas $1,850, 
švietimo Gairės $1,066, ad
ministracinės išlaidos $1,400 
ir t.t.) Leidinių inventorius 
siekia bemaž $53,000, o pla
tintojai skolingi virš $19,000 
Visas kapitalas siekia 81,140 
dolerį.

Taip pat priimta ir šiems 
metams sąmata. Numatoma 
- pajamų ir išlaidų po 40,250 
dolerių. Svarbiausios paja
mų pozicijos: už parduotus 
leidinius $16,000, Lietuvių 
Fondo parama $20,650 ir 
Krašto valdybos - $3,000.

★
Lietuvių Fondo lit. mokyk

loms paremti skirta $6,400 
suma, paskirstyta visoms 
veikiančioms mokykloms, at
sižvelgiant į mokinių skaičių 
ir prašomą sumą. Parama 
daugiausiai sukasi tarp $100 
ir $350, su mažomis išimti
mis. Didžiausiai Kr. Done
laičio mokyklai teko $650, 
Lemonto $400, o mažiausiai 
Baltimorės ir Worcesterio - 
po $50.

★
Mokytojų studijų dienas 

nutarta rengti Toronte, Ca- 
naęloje, greta Pasaulio Lietu
vių Dienų (birželio 27-30 ), 
jei Torontas išrūpins tinka
mas sąlygas. Numatyta stu
dijų savaitė Dainavoje ar Ke 
nnebunkporte, dėl šią vasa
rą įvykstančių kitų renginių, 
gali turėti per mažai dalyvių.

Pasaulio Lietuvių Dienos 
yra vienas iš pačių didžiau
sių lietuvių gyvenime įvykių 
į kurį turėtų suplaukti mi
nios žmonių, jų tarpe ir daug 
mokytojų. Suprantama, pil
ną savaitę studijų reikalams 
bus sunku įsprausti, bet 3-4 
laisvesnes dienas galima su
rasti. Daugeliui, ypač jaun. 

- mokytojų, būtų sunku atos
togas padalinti į dvi dalis, o 
ir išlaidos dviem stovyklom 
taip pat būtų didesnės. Švie
timo vadovybė nori vienu šū 
viu nušauti du zuikius: daly
vauti Pasaulio Lietuvių Die
nose ir aptarti mokytojų ir 
mokyklų reikalus.

Tikra vieta ir laikas bus 
paskelbta vėliau, kai tik pa
aiškės sąlygos.

Švietimo leidinių komisija 
savo pirmininku išsirinko 
Antaną Dundzilą. Komisija 
paprašyta, kad būtų peržiū
rėta dabar naudojami vado
vėliai ir pritaikyti šių dienų 
sąlygoms, ypač kurių laidos 
baigiasi.

Federalinių lėšų gavimas 
buvo sukliuvęs, bet teikiami 
papildomi daviniai ir daro-

lietuviai
■ ANTANAS JUODVALKIS

TARYBOJE
mas visoks galimas spaudi
mas bent dalį prašomų lėšų 
gauti. Šiame reikale daug 
padeda ten dirbanti Loreta 
Kuncaitytė. Sprendimas 
bus žinomas tik po liepos 1 d

Visi dalyviai gavo tik ką 
atspausdintą Lituanistinių 
mokyklų programą. Švieti
mo Tarybos pirm. B. Juode
lis padėkojo kun. A. Saulai- 
čiui, kun. A. Tamošaičiui ir 
D. Bindokienei už įdėtą dar
bą išleidžiant šį leidinį. Prog
rama apima visus skyrius ir 
klases bei turimus išeiti daly
kus. Leidinys turi 88 pusi, ir 
gaunamas Švietimo Tarybos 
knygyne (Mr. A. Kareiva, 
7030 So. Rockwell St., Chi- 
cago, III. 60629).

Posėdžiui pirmininkavo B. 
Juodelė, o sekretoriavo I. Še- 
relienė.

Moterų Federacijos 
jubiliejus

Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos 30 metų veiklos 
sukaktį Chicagos klubas, va
dovaujamas Matildos Mar
cinkienės, paminėjo š.m. va
sario 18 d. Lietuvių Tauti
niuose Namuose.

Susirinko artipilnė salė 
klubo narių, svečių ir dauge
lio organizacijų vadovų. Mi
nėjimą pradėjo pirm. M. 
Marcinkienė, pasveikinda
ma visus dalyvius, o maldai 
sukalbėti pakvietė kun. dr. 
J. Prunskį. Pasisotinus gera 
vakariene, prasidėjo progra
ma. Centro valdybos pirmi
ninkė Irena Banaitienė, spe
cialiai šiam vakarui atvykusi 
iš New Yorko, papasakojo 
apie Moterų Federacijos 
įsteigimą, tikslus ir veiklą.

Lietuvių Moterų Federa
cija įsisteigė 1947 m. Europo
je (įstatai priimti 1948 m.), o 
kartu su emigracija persikė
lė į Ameriką ir kitas vieto
ves. Pradžioje vadinosi Lie
tuvių Moterų Atstovybė, o 
1963 metais pasivadino da
bartiniu vardu. Lietuvių Mo 
terų Klubų Federacija yra 
narys General Federation of 
Women’s Clubs (11 milijonų 
narių, 54 valstybėse). Mote
rų Federacija turi įsisteigusi 
klubus daugelyje kraštų ir 
vietovių, kur tik yra dides
nis veiklesnių moterų skai
čius. Moterų Klubų Federa
cijos veikla yra dvejopa: kul
tūrinė ir politinė. Per savo 
atstoves tarptautiniuose jun
giniuose kelia Lietuvos lais
vinimo klausimą, reikalauda 
mos Lietuvai nepriklausomy 
bės, okupacinių jėgų pasi
traukimo. Šiuo metu dides
nis . dėmesys kreipiamas į 
žmogaus teisių įgyvendini
mą, politinių kalinių išlaisvi
nimą ir šeimų susijungimą. 
Kultūrinėje srityje dirbama 
su lietuvėmis moterimis, sie
kiant įdiegti lietuvybę priau
gančiai kartai, išlaikyti lietu
viškus papročius bei kultūri
nes vertybes. Lietuvių Mo
terų Klubų Federacijai vado

vavo žinomos veikėjos: dr.
M. Žilinskienė, B. Novickie- 
nė, L. Bieliukienė, V. Jonuš- 
kaitė-Leskaitienė ir dabarti
nė Irena Banaitienė.

Centro valdybos pirminin
kė pasidžiaugė puikia Chica
gos klubo veikla ir nuošir
džiai dėkojo už šio vakaro 
surengimą bei Federacijos 
idėjų ir darbų populiarinimą 
Susirinkusieji plojimu, o 
pirm. M. Marcinkienė gražiu 
žodžiu, padėkojo aukštajai 
viešniai.

Moterų Klubų Federaciją 
šiltu žodžiu sveikino gen. 
konsule J. Daužvardienė, 
PLB pirm. B. Nainys, Lietu
vių Fondo - M. Re
inienė, Šaulių s-gos pirm. K. 
Milkovaitis, Birutininkių - 
pirm. K. Leonaitienė, Lietu
vių Moterų klubo pirm. L. 
Dargienė; raštu - viena iš 
steigėjų - S. Gedvilienė ir 
garbės pirmininkė Vincė 
Zaunienė-Leskaitienė.

Meninėje dalyje puikiai ke 
lėtą smagių dainų padainavo 
solistė Prudencija Bičkienė, 
akompanuojant muzikui Alo 
yzui Jurgučiui. Susirinkusie
ji buvo taip sužavėti dainavi
mu, kad išprašė net porą pri
dėtinių dainų. Pirm. M. Mar
cinkienė nuoširdžiai padėko
jo visiems sveikintojams, 
programos išpildytoj ams ir 
svečiams.

Reikia pripažinti, kad mi
nėjimas buvo gerai suorgani
zuotas ir pravestas. Progra
ma gera ir neilga. Mūsų mo
terys moka tvarkingai ir kul
tūringai suruošti minėjimus 
ir kitus renginius.

Ta pačia proga noriu stab
telėti prie LMF Chicagos klu 
bo praėjusių metų veiklos, 
nors šiame renginyje ir ne
buvo apie tai kalbėta. Valdy 
ba surengė keletą didesnių 
renginių (Velykų stalas, abi
turientų pristatymas, Der
liaus šventė), kurie davė di
desnį ar mažesnį pelną. Iš 
gauto pelno paremta lietuviš 
kos institucijos: po $100 - III 
mokslo ir kūrybos simpoziu
mas, Lietuvos konsulatas, 
Amerikos Lietuvių bibliote
ka, Žygis į Washingtoną, 
Margutis. Po $50 - Chicagos 
Aukštesnioji ir Donelaičio 
mokyklos. Mažesnėmis su
momis paremta spauda ir 
daugelis kitų lietuviškų insti
tucijų. Pedagoginio Lit. Ins
tituto absolventams premi
juoti duota $300. Viso per 
vienerių metų laikotarpį iš
dalinta apie $1,300. Ne daž
na organizacija pasidžiaugti 
gali tokiais darbais.

Lietuvių Moterų Federa
cijos Chicagos klubui linkėti
na ir toliau judėti ir ištiesti 
jautrią moterišką ranką pa
galbos reikalingiems. Jos ne 
sitenkina vien materialine 
parama, bet taip pat talkina 
darbu didesnių įvykių rengė
jams. Dažnai šaukiami susi
rinkimai, paįvairinami pas
kaitėlėmis, ar svarbesnių 
įvykių paminėjimu.

L1VE IN COOPLE (NO CH1LDREN) 
CARETAKER OF BU1LDING, CLEAN- 
1NG — L1GHT MAINTENANCE 3 
APTS. INCLUDJNG. UT1LITIES BEN
EFITS, PLŪS SALARY, PHONE

MR. BERKIE

201-489-5900
(8-9)

Neolituanai minėjo Vasario 16-tąją
Lietuvos nepriklausomy

bės paskelbimo 60 metų su
kaktį, Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje paminėjo š.m. va
sario 19 d. Lietuvių Tauti
niuose Namuose. Korpora
cijos herbu papuoštoje salė
je dalyvavo didokas korpo- 
rantų ir svečių skaičius. Mi
nėjimas pradėtas iškilminga 
sueiga. Vėliavai ir valdybai 
užėmus vietas, sugiedotas 
Lietuvos himnas, o vietoje 
tradicinio minutės susikaupi
mo, pagerbiant žuvusius už 
Lietuvos laisvę, sugiedota 
‘Lietuva Brangi’. Pirminin
kė Vida Jonušienė priminė, 
kad prieš 60 metų taurių Lie 
tuvos sūnų dėka, buvo atgau 
ta nepriklausomybė, bet 
klastingų ir žiaurių kaimynų 
vėl pavergta. Tėvynėje bro
liai lietuviai kenkčia negirdė
tą priespaudą, atiduodami 
net gyvybės auką, kaip Ro
mas Kalanta, o mes čia gali
me jai padėti tik vieningu 
šauksmu, keldami spaudoje 
brolių kančias ir reikalauda
mi Lietuvai laisvės. Ragino 
būti tikrais lietuviais ir bran 
ginti savo gražiąją kalbą. 
‘Tautą gyvą išlaikysime mes 
patys, jei dažniau pagalvosi
me apie garbingą tautos pra
eitį, aukštą jos kultūrą ir se
niausią bei gražiausią kalbą’, 
pasakė Vida Jonušienė.

Dar pridėjo: ‘Mačiau ir aš 
tą mažytį tėvų kraštą, mums 
visiems brangią žemę - Lietu 
vą. Pajutau jaunų žmonių 
norą būti laisvais ir dabar ge
rai suprantu, kokie kilnūs, 
garbingi ir jautrūs žodžiai 
yra supinti į mūsų dažnai dai
nuojamą dainą ‘Lietuva bran
gi mano tėvynė’, baigė pirmi
ninkė Vida Jonušienė ir pa
kvietė paskaitai jauną filiste
rį dr. Arūną Vaitiekaitį iš Mi 
chigan (jo kalba spausdina
ma 3 psl.).

Iškilminga sueiga baigta 
studentų himnu Gaudeamus. 
Dainoms vadovavo vyr. dai- 
ninkas Antanas Plytnikas.

Meninėje dalyje, jaunieji 
korporantai ir filisteriai 
skambino, dainavo, deklama 
vo ir grojo. Meninę dalį pra
vedė pakaitomis Violeta Bu- 
rokaitė ir Audrius Regis.

Pradėjo V. Burokaitė pa
deklamuodama Stasio Sant-

OPPORTUNITY FOR

SHIPPING FOREMAN
Openings for day and afternoon sbift supervisors are available in our 
West Side and Centrai facilities. While warehousing supervision back- 
ground is desirable, non-warehousing supervieing experience may help 
you ęualify. Supervisory experience in a Union shop is rec\uired.

We offer excellent starting salaries and benefit porgrams. If you are 
qualified and interested in pursuign these opportunities please send 
your resume and salary requirements in confidence to us,

DETROIT COCA COLA BOTTLING CO.
5981 W. Warren, Detroit, Mich. 48201

An Equal Opportunity Employer

OPPORTUNITY FOR INVESTMENT BUYERS 
FOR COMMERCIAL LAND

IN DALLAS, TEXAS
224,401 SQ. FT.

Woodall Rodgers flc Centrai Expressway
228,253 SQ. FT.

Inwood Rd. Near Lemmon Avenue
358,319 SQ. FT. 

Love Freeway & Hampton Rd. 
CONTACT N. W. AHLERS

FORD MOTOR COMPANY
P. O. Box — 43336, Detroit, Mich. 48243

(313) 568-4683
(7-10)

varo Korporacijos dainą. Fil. 
Zita Petkevičienė, akompa
nuojant fil. dr. Živilei Modes- 
tienei, padainavo pora dainų 
(dainininkė atsiprašė, kad 
po ligos dar nesanti pilnai pa
sveikusi ir balsas prikimęs). 
Neolituanų orkestras pagro
jo keletą dainų, o dainininkai 
- Algis Modestas ir Zigmas 
Mikužis, akompanuojant Vy
tui Paškui su gitara, padai
navo savo kūrybos.

Dalia Vindašiūtė deklama
vo dainą ‘Laikykis kolega tė
vynės laukuose’ - žodžiai Al
gio Modesto.

Meninė dalis baigta orkes
trui grojant ir dainuojant 
‘Kauno valsą*.

Pirmininkė V. Jonušienė 
padėkojo paskaitininkui A. 
Vaitiekaičiui už puikią pas
kaitą, visiems programos at
likėjams, korporantams ir 
svečiams už prasmingai pra
leistą popietę ir pakvietė pa
sižmonėti prie savųjų pa
ruoštų užkandžių ir kavos.

Minėjimas buvo šiltas ir 
spalvingas.

PAKVIETIMAS
Lietuvių Tautinių Namų 

Valdyba šaukia šių namų 
narių vienuoliktąjį metinį 
susirinkimą, 1978 m. kovo 
11 d. (šeštadienį), 5 vai. p. 
p. nuosavoje pastogėj, 6422 
So. Kedzie Avė., Chicagoje.

Susirinkime sprendimo 
teisę turi tik Lietuvių Tau
tinių Namų nariai, įmokėję 
nemažiau $100.00, tačiau 
susirinkime dalyvauti ir sa
vo pasūlymus reikšti, kvie
čiami visi Chicagos lietu
viai.

Susirinkimui pasibaigus, 
7 vai. vak. visi susirinkimo 
dalyviai ir jų artimieji kvie
čiami šeimyniškai vakarie
nei toje pat salėje. Vaka
rienei prašoma iš anksto re
gistruotis pas namų šeimi
ninką B. Kasakaitį, telef. 
778-7707 arba 778-9878.

WANTED EXPERIENCED 
PAPER and FILM SLITTER 
OPERATORS ALSO NEEDED 
WORKING FOREMAN 

Modern clean plant. Ali fringe 
benefits.

CUSTOM MATERIALS INC. 
16865 P ARK CJRCLE DRIVE 

CHAGRIN FALLS, OHIO 44020 
(9-11»
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CLEVELANDE
Aurelija Balašaitienėt

Pirmasis astronautas mūsų tarpe
Šių metų iškilmingą Cle

velande 60 metų Vasario 
16-osios minėjimą paįvairi
no populiari senatoriaus 
John H. Glenn asmenybė.

Lietuvių Demokratų Klu
bas, vadovaujamas Jono 
Nasvyčio, jam pagerbti lie
tuvių svetainėje suruošė iš
kilmingą priėmimą. Be se
natoriaus, kuris atskrido 
privačiu dvimotoriu spraus- 
miniu lėktuvu is~Colūmbus, 
lydimas "savo žmonos, pri- 
ėmime dalyvavo lietuvių 
visuomenės, spaudos ir ki
tų tautybių atstovai bei 
vietinės valdžios pareigū
nai. Malonu buvo matyti 
lietuvių kilmės teisėjus, 
Frank O’Bell ir Edvardą 
Kataliną, Euclido miesto 
burmistrą, ALTos pirminin
ką dr. K. Bobelį ir eilę kitų.

Savaime suprantama, kad 
visiems buvo įdomu iš ar
čiau susipažinti su tuo gar
siu žmogumi, kuris pirmas 
drįso pasileisti į iki tol ne
žinomas orbitos paslaptis ir 
padarė pirmąjį žingsnį į 
žmogaus kelionę į erdves. Jo

buvimas mūsų tarpe malo
niai sutapo ir su jo pirmo
jo skrydžio sukaktimi. 1962 
metų vasario 20 dienos rytą 
9 vai. 45 min. jis pakilo į 
erdvę pirmoje kapsulėje, 
kurią jis pavadino „Drau
gyste” (Friendship). Jo pa
ties pasakojimu, tai kapsu
lei vardą išrinkę jo vai
kai. Išbuvęs orbitoje iki 162 
mylių nuotolyje nuo žemės, 
po 4 valandų ir 56__sekun- 
džiųlaimingaijiusileįdo^At- 
laųte ^įetbliBahamu. Jis 
buvo apdovanotas aukščiau
siais ordinais ir prieš keletą 
metų, pasiekęs pulkininko 
laipsnio, pasitraukė iš ak
tyvios karinės tarnybos ir 
nukreipė savo dėmesį į po
litiką. Ohio valstijoje lai
mėjęs rinkimus į Senatą ne
paprasta balsų dauguma, 
John H. Glenn aktyviai da
lyvauja įstatymdavy s t ė s 
tarnyboje. Tautinių mažu
mų atžvilgiu iki šiol laikę
sis nuošaliai, jis kai kuriuos 
politinio gyvenimo stebėto
jus nustebino savo sutikimu 
dalyvauti mūsų šventėje

Šen. John Glenn Clevelando lietuvių namuose. Iš kairės 
Vilmars Kukainis, šen. John Glenn ir Jonas ir Regina Nasvyčiai.

estas Andreas Traks, latvis
J. Garlos nuotr.

tuo labiau, kad, būdamas 
populiarus kalbėtojas, John 
H. Glenn lengvai galėjo nuo 
dalyvavimo atsisakyti, pa- 
s i t eisindamas „užpildytu 
kalendoriumi”.

Priėmimo oficialiai daliai 
pasibaigus ir pasivaišinus, 
John H. Glenn buvo apsup
tas autografų ieškotojų ir 
asmenų, norėjusių su juo 
arčiau susipažinti ir pasi
kalbėti. Kiek girdėta, ir 
pats senatorius pageidavęs

galimai platesnio kontakto 
su pavieniais asmenimis.

Pasitaikius progai, ir 
man pavyko senatorių pa
klausti keletą klausimų. 
Pirmoje eilėje norėjau pa
siteirauti jo nuomonės apie 
paskutiniuoju metu pagyvė
jusią etninių grupių veiklą 
ir jų įtaką. Pastebėjęs ma
no rankose užrašų knygutę 
ir pieštuką, jis kiek susi
mąstė. Aš suskubau prisi
statyti kaip spaudos atsto
vė ir pareiškiau, kad jo pa-

nius liberalus ir konserva
tyviuosius. Pozityvų etninių 
grupių judėjimą aš palai
kau”.

Paklaustas apie šios die
nos iškilmių prasmę, John 
Glenn atsakė: „šios dienos 
šventė, simboliškai beveik 
sutampanti ir su mano ke
lionės į erdvę metinėmis, 
turėtų vieną dieną būti 
švenčiama, minint naująjį 
Lietuvos laisvės atgavimą^* 
Mūsų Prezidentas tuo tar
pu deda visas pastangas,

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTIc.

UŽ SANTAUPŲ
C.

įnešus S 1.000
12 mėnesių

įnešus SI.000
18 mėnesiams

PAŽYMĖJIMUS
C3/Q/ Įnešus SI,000 

mėnesių

Įnešus S 1,000
72 mėnesiams

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

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖUž Įnašus mokame

sisakymus savo skaityto
jams pedduosiu citatos pa
vidale. Pagaliau, svarstyda
mas kiekvieną žodį, senato
rius pareiškė: „Pasididžia- 
vimas savo kilme yra svei- 
kasdalykas, nebent jis siek
tų perversmo (overthrow)7) 
Sakydamas paskutiniuosius 
žodžius, senatorius šyptelė
jo. „Tas pasididžiavimas tu
ri sekti po pasididžiavimo 
buvimu Amerikos piliečiu. 
Etninės kultūros padarė di
delį įnašą į Amerikos gy
nimą ir jam suteikė naujų 
dimensijų. Aš esu labai lai
mingas, galėdamas atsto
vauti senate Ohio valstiją. 
Ohio yra lyg ir visos Ame
rikos mikrokosmas, kuria
me randame visas etnines. 
grupes, net ir sioux indė
nus. čia randame kraštuti-

kad žmogiškųjų laisvių 
klausimas būtų sprendžia
mas galimai efektyviau”.

Savaime suprantama, kad 
kai kurie sakiniai skambėjo 
kaip ištrauka iš jo paruoš
tos kalbos minėjimo progra
mai. Tačiau buvo malonu 
tai, kad senatorius nesisvai- 
dė tuščiomis frazėmis ir ne
pasakė nieko, ko vėliau rei
kėtų išsižadėti. Jo asmuo 
dvelkia paprastumu ir di
deliu vidiniu orumu, tuo iš
siskirdamas iš mums taip 
įprasto politinių asmenybių 
šabloniško tipo. Jei iš tikro 
malonu mūsų tarpe turėti 
populiarų senatorių kaip 
Vasario 16-osios minėjimo 
kalbėtoją, tai vistik jo isto
riškas žingsnis į erdves jį 
mums padarė išskirtinai 
garbingu svečiu.

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.

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS. '

MAIN OFFICE FSLK
798 East 185th Street —

181-8552
6712 Superior Avė. 13515 Euclid Avė. 14406 Cedar Avė.

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

779-5915
Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos Clevelande mokiniai

A. Miškinis ,R. Kazlauskaitė, P. Palūnas, R. Bankaitytė ir R. 
Urbaitis atlikę mokykloje Vasario 16 minėjimo programą.

V. Bacevičiaus nuotr.
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BALFO RINKLIAVOS 
ŽINIOS

Balfo Clevelando sky
riaus, 1977 m. aukų vajaus 
aukotojai:

500 dol. — A. ir F. Kūne- 
vičiai.

160 dol. — J. Wanicki.
150 dol. M. M. J.

100 dol. —dr. VI. Bložė ir 
dr. J. A. Jasiai.

80 dol. — J. Kunevičienė.
Po 51 dol. — d.r A. Bal- 

trukėnas, dr. J. ir D. Mau
rukai, dr. A. Nasvytis, dr. 
J. Mačiulis, dr. J. Skrinska.

Po 50 dol. — A. Bielskus,
I. ir č. Šatkai.

45 dol. — T. ir V. Urbai- 
čiai.

41 dol. — A. Alkaitis.
36 dol. — dr. A. Martus.
35 dol. V. O. ir L. Jo

kūbaičiai.
33 dol. J. A. ir R. Kubi

liūnai.
Po 32 dol. — O. ir P. Ži

linskai, J. ir E. Januliai.
Po 31 dol. — J. Krištolai

tis, dr. V. ir A. Mauručiai
Po 30 dol. A. ir E. Mac- 

kevičiai, R. ir A. Babickai,
J. ir M. Mikoniai.

27 dol. — dr. V. ir A. 
Karobliai.

26 dol. — dr. A. ir V. 
Butkai, V. ir G. Plečkaičiai, 
P. ir A. Razgaičiai, dr. J. ir
I. Stankaičiai, A. Buknis, B. 
Navickaitė, J. Stravinskas, 
dr. H. Brazaitis, P. ir N. 
Bieliniai, dr. E. ir B. Juo- 
dėnai.

Po 25 dol. — dr. V. ir V. 
Gruzdžiai, dr. E. ir M. Len
kauskai, dr. J. šonta, A. ir
E. Garkai, V. Radžius ir 
sūnus, kun. B. Ivanauskas, 
V. ir S. Akelaičiai.

Po 21 dol. — M. Žitkus, 
Z. Dučmanas, A. Puškoriū- 
tė.

Po 20 dol. — S. ir S. Ma
čiai, D. ir G. Ješmantai, F, 
ir N. Kaminskai P. ir O. 
Skardžiai, R. ir D. Apana- 
vičiai, A. Styra, dr. S. Ma
čys, V. ir M. Valiai.

CLASS A MACHINIST
THIRD SHIFT

Mušt have own tools and be able to run drills, mills, and 
lathes. Mušt be able to work from blueprints and have a 
willingness to leam fabrication and welding of sheet 
metai. Excellent starting salary with many company 
fringe benefits. Interested parties please contact:

Marge Smith

STOUFFER FOODS
5750 HARPER ROAD
SOLON, OHIO 44139

LATHE OPERATORS
I. D. / O. D. GRINDERS

Northeast suburban cold heading manufacturer is in need 
of skilled individuals to fili Lathe Operators and I.D./O.D. 
Grinder classifications. Applicants mušt have 4 to 8 years 
experience.

We are offering a starting salary of $7 to$8 per hour plūs 
an excellent fringe benefits package.

Call Mr. MILĖS at:

MICHIGAN SCREW PRODUCTS 
313-536-6296

6400 E. 11 Mile, Centerline, Mich. 48015

An Equal Opportunity Employer
(9-10)

Po 17 dol. — J. ir G. čy- 
vai, V. ir A. šenbergai.

Po 16 dol. — V. ir O. Ro- 
ciūnai, E. ir J. Stepai, J. ir 
M. Švarcai, J. ir A. Augus- 
tinavičiai, P. Maželis, dr. A. 
ir E. Kisielius, F. ir A. Mac- 
kai, J. Pivoriūnas, M. Ig- 
nienė, A. ir V. Valaičiai, V. 
Bossinas, V. ir J. Stepona
vičiai.

Po 15 dol. — G. Juškėnas, 
kun. A. Goldikovskis, A.’ir
R. Petrauskiai, A. Pautie- 
nis, V. ir S. Knistautai, P. 
ir E. Jogai, Penkauskienė,
H. Stasas.

13 dol. — J. Virbalis.
Po 12 dol. — B. ir O. Ma

želiai, S. ir S. Laniauskai, 
V. ir J. Dautai, P. Butku
vienė ir Švedienė, L. ir S. 
Keženiai, D. ir D. Staniš- 
kiai, J. ir F. Jasinevičiai, J. 
Gudėnas, H. ir S. Idzeliai.

Po 11 dol. P. Tamulionis,
A. Balašaitienė, B. Snars- 
kis, A. Rukšėnas, A. Miko
liūnas, J. ir A. Šiaučiūnai,
J. Sniečkus, V. Kasakaitis,
B. ir E. Steponiai, V. Degu
tis, A. ir M. Mulioliai, D. 
Mikoliūnienė, V. ir N. Palu
binskai, S. ir E. Alšėnai, J. 
Balbatas, F. ir J. Kamins
kai, V. ir J. Januškiai, J. 
Kaklauskas, O. ir J. Juodi- 
šiai, V. ir B. čyvai, V. ir L. 
Apaniai, K. ir O. Raliai. A. 
ir E. Steponavičiai. E. įlen
da, A. Karklius, Z. Obele- 
nis, J. ir M. Apanavičiai.

Po 10 dol. A. Ambrazie- 
nė, S. Matas, A. Sušinskas, 
V. ir J. Ramūnai, V. Tamu
lis, L. ir A. Sagiai, dr. P. 
Stungys, K. Narbutaitis, G. 
ir E. žemaičiai, B. ir E. Nai
niai, A. ir E. Lūžos, P. Kau
nas, P. Ambrazevičius, V. 
ir D. Sirgėdai, E. Unger, J. 
žygas, P. Kudukis, H. ir G. 
Pikturnai, K. Šlapelienė, A. 
ir K. Laikūnai, S. Astraus
kas, S. ir J. Butrimai, V. ir 
J. Sniečkai, K. ir M. Tijū
nėliai, J. ir S. Kazlauskai,
S. Pabrinkis, R. ir A. Zors- 

kos, A. ir D. Penkauskai, V. 
ir J. Stuogiai, dr. S. Jan
kauskas, dr. P. Jucaitis, A. 
Tamulionis, dr. D. Tamulio- 
nytė, P. Kliorys, J. Naujo
kaitis, J. Petkevičienė, Alg. 
Karsokas, A. ir G. Karso- 
kai, K. Stephens, A. ir E. 
Stepanavičiai, J. Pikturna,
I. ir M. Janavičiai, P. Mila
šius, M. Aukštuolis, A. Nas-. 
vyttis, Kz Civinskas, E. 
Kersnauskas, S. Lukas, D. 
Vaičiūnas, O. Matusevičie- 
nė, V. Blinstrubas, V. šnio- 
lis, A. Spririkaitis, K. ir E. 
Gaižučiai, M. ir O. Nauma- 
nai, B. Karklius, S. Mika
lauskas, D. čiupkienė, S. ir
K. Lazdiniai, A. Kavaliū
nas, P. Jocius, dr. D. Degė- 
sys, F. Navickas.

8 dol. — J. Lepečka.
Po 7 dol. K. ir E. širvi- 

niai, A. ir A. Kavaliūnai.
Po 6 dol. S. Jurgaitis, V. 

Benokraitis, K. Balaišis, S, 
Barzdukas, A. Baltrukėnie- 
nė, A. Kasulaitis, R. Bra- 
zaitienė, E. Martinėnienė, 
V. Matulionis, V. Bartuška, 
V. Matulionis, V. Palūnas,

JOIN THE TEAM AT

HORIZONTAL 
BORING MILL 

OPERATORS
MUŠT BE ABLE TO SĖT UP AND 

W0RK FROM BLUE PRINTS 
ATTRACTIVE W0RK 

SCHEDULE
DAYS OFF = DAYS WORKED 

FULL FRINGE BENEFITS 
EXCELLENT WAGES FOR 
OUALIFIED INDIVIDUALS 

NON-FERROUS 
METALS 

FABRICATING
21721 Tungsten Road 
Euclid, Ohio 44117 

216-531-3585 7 n

OPPORTUNITY FOR 

PROFESSIONAL HELP
TO WORK AND LJVE IN SUNNY 

FLORIDA
If the weather isn’t to your liking . . . 
don’t wait for it to change . . . MOVĖ 
TO PORT CHARLOTTE, FLORIDA. . .

RN’S AND LPN’S
We have immediate needs for RN's, 
LPN's, supervisory and staff posi
tions, available on all three shifts,- 
Good starting salary. Plūs shift dif- 
ferential. Other medical opportunities 

are also available for

REGISTERED MEDICAL 
LABORATORY

TECHNOLOG1ST ASCP
REGISTERED X-RAY 

TECHNOLOGIST
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPIST
Salary commcnsurate with experience 
& ability. Liberal Personnel Policies 

and fringe benefits.

So . . . If you're looking for opportu
nity, challenge and warm weather . . . 
we’ve got the answer! For immediate 
attention, please send your resume 
or call JO ANN LONG, Personnel 

Director.

FAWCETT MEMORIAL 
HOSPITAL

101 N. W. Olean Blvd.
Port Charlotte, Fla. 33952 

(813) 629-1181

An Equ«l Opportunity Employer M /F 
(9-10) 

K. Mažonas, S. Melsbakas, 
V. Bačiulis, V. šamataus- 
kas, A. Brazaitis, V. Ta- 
raška, A. Liutkus, V. Stim- 
burienė, B. Smetonienė, R. 
ir V. Švarcai, J. ir O. žilio- 
niai.

Po 5 dol. — J. Marcin
kus, J. ir A. Jankai, P. Zig
mantas, M. Rudaitienė, V. 
Civinskas, K. Gaižutis, G. 
A. Masilionis, V. Nykštė- 
nas, P. Ežerskis, J. ir L. 
Jucaičiai, V. Leparskas. A. 
Vasis, A. Brazis, V. Stan- 
kauskas. A. Rastauskas, B. 
Bernotas, D. Kizys, A. Bu- 
jokas, E. Vyšniauskienė, B. 
Malcanienė, K. ir O. žygai, 
A. Kazlas, P. Vaiginis, F. 
Juras, J. Zoruba, J. Kalvai
tis, J. ir O. Vaškai, O. Ka- 
šūbienė, V. ir A. Miškiniai, 
M. Ivanauskienė, J. Darnu
sis, M. J. Bartkus, O. ir V. 
Kavaliūnai, B. ir S. Gar- 
lauskai, J. Naujokaitis, J. 
Jakštas, V. Augulytė, K. 
Palubinskas, L. Nagevičius, 
V. Andriušaitis, J. Skavi- 
čius, A. Kuprevičius, J. 
Bružas, V. Kaunas, V. Rut
kauskas, J. ir A. Ožinskai, 
V. Čiurlionis, J. Sadauskas,
J. Chaleckienė, A. Vedegvs, 
M. Balys, M. Vinclovas.

4 dol. — J. ir B. Dumb- 
riai.

Po 3 dol. — J., A. ir B. 
Kazėnai, M. Barniškaitė, I. 
Jonaitienė.

Po 2 dol. — V. Gedvilas, 
V. Amšiejus, V. Bacevičius, 
J. žagarskas, P. Jurgutavi- 
čius.

Po 1 dol. — K. ir A. At- 
kočaičiai, Ig. Belžinskas, 
Br. Gražulis, J. Zaunis.

Šia proga skyriaus val
dyba visiems prisiuntu- 
siems savo aukas, vargstan
čių tautiečių pagalbai, taria 
šiltą lietuvišką ačiū.

Balfo Clevelando 
Skyriaus Valdyba

FOUNDRY PERSONNEL 
EXPER1ENCED

Are you looking for an apportunity 
to advance? Or are you just looking 
for a change of scenery? Whatever 
the case, we may be interested in 
you. We have fotman and cratsman 
positions open in all departments of 
our modern gray and ductile iron 
facflity due to recent expansion. For 
information, phone or v/rite;

Mr. Davė Ford
NORTH AMERICAN FOUNDRY CO. 

4721 S. Zero St.
Fort Smith, Arkansas 72901

Nights 6-8 p. m., 918-436-2593
(8-14)

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

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

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

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

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 CONIROL SET-UP M/W

PEG BOARD LATHE 
OPERATOR

ENGINE LATHE OPERATOR 
IST P1ECE MECHANICAL 

INSPECTOR
TABLE SAW OPERATOR 

antrai pamainai.
201-939-7392

(2-8)

IMMEDIATE OPENING
FOUNDRY 

MAINTENANCE MECHANIC
Steady employment 

No lay offs 
6 paid holidays 
Paid vacations 

Paid Hospitalization 
Paid life insurance 

Earn up to $5.63 per hour.
APPLY IN PERSON

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

TRINITY VALLEY 
IRON AND STEEL CO.

An Equal Opportunity Employer 
(1-13)

OPPORTUNITY FOR
Ist Class Skilled Help

TO WORK AND LIVE IN SUNNY 
CALIFORN1A

SHOE
DIE MAKERS

Experienced benders, filer finishers 
and grinders. Steady work for quaii- 
fied help. Good salary and fringe 
benefit.

CALL or IVRITE

ABCO CUTTING DIE INC.,
1422 HOOPER AVĖ.

LOS ANGELES, CALIF. 90021
(213) 749-8251

(6-9)

WANTED JOURNEYMEN
or

IST CLASS SKILLED 
TOOL MAKERS

or
MACHINISTS

Who can sėt up work from blue 
prints and elose tolerance. With 
plastic extrusion experience.

FOR ALL SHIFTS.
Salary commensurate with experience 
& ability and fringe benefits.

CALL OR \VR1TE
INDUSTRIAL PLASTICS 

SPECIALITIES
570 CLEVELAND STREET 

CHELSEA, MICHIGAN 48118 
313-475-8637

(7-13)

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 hlock E. of Vatt Dyke off 8 Mile) 
DETROIT, MICH. 48234 

313-893-7470
(3-12)

WANTED
MAINTENANCE

AND
TOOL AND DIE MAKERS

8 years proven experience required. 
Positions available immediately for 

Ist Ac 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 Employar 

(49-9)
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• Clevelando Lietuvių 
Tautinės Sąjungos skyrius 
kiekvienais metais savo na
rių ir kviestų svečių tarpe 
ruošia Vasario 16 Nepri
klausomybės paskelbimo 
minėjimą. Šių metų pami
nėjimas įvyks kovo mėn. 5 
dieną, 4 vai. p. p. Lietuvių 
namuose apatinėj salėj. 
Programoje kalbėtojas sve
čias iš Chicagos, Tautinės 
Sąjungos ir visuomenės vei
kėjas dr. Vytautas P. Dar
gis. Po to vaišės ir drau-
giškas pabendravimas.

Skyriaus valdyba malo
niai kviečia skyriaus narius 
su šeimomis ir prijaučian
čiais susirinkime dalyvauti.

• Ateities Klubo vaka
ronė įvyks penktadieni, ko
vo 3 d. 7:30 vai. vak. Nau
jos parapijos mažojoj salėj. 
Kalbės A. Kasulaitis tema: 
"Lietuvos byla Helsinkio ir 
Belgrado konferencijų švie-
soje”.

Visi prašomi atsilankyti.

Savanoriai-kūrėjai J. Barniškis ir V. Šenbergas uždega ugnį 
prie laisvės paminklo. Dešinėje Ramovės cv pirm. A. Jonaitis.

J. Garlos nuotr.

S 15 DIENU KELIONĖ I LIETUVA ri «- *»
D IŠ CLEVELANDO
| 1978 M. LIEPOS 17-31 D.
| $1199.00 plius taksai.

w įskaitant kelionę ten ir atgal lėktuvu, 3 naktys LENIN- 
g GRADE, 5 naktys VILNIUJE, 4 naktys RYGOJE, 1 naktis 
n KOPENHAGOJE. Pirmos klasės viešbučiai, pusryčiai, 
jj pietūs ir vakarienės Sovietų Sąjungoje, plius kiti dalykai 
P (laukiama patvirtinimo).
g DĖL REZERVACIJŲ KREIPTIS Į
S YVONNE MOIR
B EUROPA TRAVEL SERVICE
B 911 East 185th St.
į Cleveland, Ohio 44119
į Telef. f216) 692-1700

B Rezervacijoms paskutinis laikas
g 1978 m. gegužės 15 d.

ii

Čiurlionio ansamblis, vadovaujamas A. Mikulskio, gieda Lietuvos himną. J. Garlos nuotr.

Vasario 16-toji Clevelande
(Atkelta iš 1 psl.) 

vė Tarybos narys D. Tren- 
ton.

Euclid priemiesčio meras 
Tony Sustarsic pirmą kartą 
dalyvavo ir perskaitė mies
to proklamaciją Vasario 16 
Nepriklausomybės 60 metų 
sukaktį paminėti. Ta proga 
meras pasakė lietuviams 
komplimentą; esą jam pa
tinka lietuviai gyvenantieji 

jo miesto ribose, dėl to, jis 
norėtų "aneksuoti” kaimy
nystėje esančią East 185 
apylinkę, kur gyvena daug 
lietuvių tautybės žmonių.

Minėjime dalyvavo ir bu
vo pristatyti tautybių at
stovai: estų, latvių, lenkų 
ir žydų. Dr. Alan Riga įta
kingas žydų organizacijų 
veikėjas ir kovotojas prieš 
Sovietų Sąjungoje pasireiš
kiantį antisemitizmą. Taip
gi, dr. A. Riga, reikalui 
esant, ir mums talkininkau
ja, kaip pav., dėl Bražins
kų jis rašė laiškus JAV pre
zidentui, senatoriams ir kt.

Sekant programą A. Ruk
šėnas pristatė ir pakvietė 
pagrindinį kalbėtoją ALTo 
cv pirm, dr. K. BobelįTTia- 
na ilgoj kalboj pirmininkas 
nušvietė kokią didelę reikš
mę ir svorį turi Amerikos 
lietuvių gyvenime organiza
cijos įvairių politinių bei re
liginių įsitikinimų susijun
gusios į vieningą veiksnį — 
Amerikos Lietuvių Taryba. 
Kai tenka atstovauti Lietu
vos laisvinimo reikalai, 
Amerikos valdžios sluoks
niai žino, kad ALTo atsto
vai turi mandatą kalbėti su
jungtų orgaiiizacij'ų vardu. 
Kalbėtojas plačiau sustojo 
apie Belgrado konferencija, 
kur ir pats dalyvavo kaip 
Amerikos delegacijos pata
rėjas ir kur ambasadorius
A. Goldberg daug karčios 
tiesos pasakė mūsų krašto 
okupantams — rusams. Dr.
K. Bobelio kalba daug kartų 
buvo sutikta plojimais.

Po dr. Bobelio kalbos tei
sėjas E. Katalinas pristatė 
senatorių Glenn. Jis kalbėjo 
apie senatorių kaip žymų 
lakūną ir astronautą, papa
sakodamas apie jo skridimą 
į erdves.

Išėjusį į sceną senatorių 
publika sutiko ilgais ploji
mais. Senatorius trumpai 
apžvelgė Lietuvos istoriją, 
jos laisvę ir pavergimą, pa
brėžė Amerikos pastovų nu
sistatymą už tautų laisvą 
apsisprendimą ir asmens 
laisvę. Dėkodamas už gražų 
priėmimą, senatorius linkė

damas Lietuvai laisvės už
baigė kalbą lietuviškai 
"Laisvės Lietuvai!”

Sekė ilgi aplodismentai. 
Senatoriui baigus kalbėti V. 
Smetona įteikė jam peticiją 
su keliais šimtais parašų, 
prašant, kad senatorius bal
suotų prieš Panamos kanalo 
atidavimą Panamos valsty
bei.

Meninėje dalyje Čiurlio
nio ansamblio moterų cho
ras ir kanklių orkestras. 
Kanklininkės solistės V. 
Juodišiūtė, M. Bankaitytė ir 
E. Muliolytė skambino solo 
ir kartu su choru. Choras 
su soliste I. Grigaliūnaite 
padainavo 6 dainas, kurios 
publikai ir svečiams labai 
patiko, nes buvo audringi 
plojimai. Chorui dirigavo 
komp. A. Mikulskis, Kank
lių orkestro vad. O. Mikuls
kienė. Ansamblio vadovai 
apdovanoti gėlėmis.

Į sceną buvo iškviesti se
natorius Glenn su ponia ir 
čia jiems A. Rukšėnas įtei
kė ALTo skirtas dovanas —> 
senatoriui medžio drožinys 
lėkštė — Vytis, poniai lietu
viška lėlė su tautiniais rū
bais ir gėlių buketas. Sena
torius ir ponia širdingai pa
dėkojo už dovanas ir netikė
tai šiltą priėmimą. (Kitą 
dieną buvo sužinota, kad se
natorius dovanotą Vyti pa
sikabino savo ofise Wa- 
shingtone).

Baigiantis programai lais
vinimo reikalu buvo pasiū-
lyta rezoliucija, kurią susi
rinkę priėmė plojimu.

Visais atžvilgiais pavy
kusi Vasario 16 minėjimą 
pravedė Clevelando ALTo 
skyrius. Minėjimo progra
mai ir svečių pristatymui 
sėkmingai vadovavo sky
riaus pirm. A. Rukšėnas ir 
vicepirm. dr. V. Stankus. 
Įėjimo bilietų pardavimui 
valdybos nariai A. Pautie- 
nir ir Pr. Razgaitis talki
ninkaujant V. Stuogiui ir 
A. Bakūnienei. Aukų stalas 
— iždininkas K. Karalis, 
talkininkaujant A. Bakū
nienei. Bilietų kontrolė: J. 
žagarskas ir P. Tamulionis. 
Minėjimo programos at
spausdinimą ir skelbimų 
rinkimą tvarkė J. Nasvytis.

Sekmadienį nuo 11 vai. 
parapijos apatinėje salėje 
Grandinėlė gamino pietūs, 
kuo pasinaudojo ir gausūs 
minėjimo dalyviai. Grandi
nėlės šokėjų mamytės pa
ruošė stalą ir svečiams bei 
minėjimo bendradarbiams 
— viso 30 asmenų. Grandi
nėlės jaunimas tvarkė rū
binę. Tai nepaprastai ener
gingas kolektyvas su savo 
vadovais ir visu komitetu.

Turėjo nemažai darbo ir 
baras V. Skirpsto ir V. 
Blinstrubo tvarkomas.

Pagal gana tikslius ap
skaičiavimus, minėjime da
lyvavo arti 700 žmonių. 
Kiek gauta aukų laisvinimo 
reikalams, tikslūs daviniai 
dar nesuvesti, nes aukos 
dar tebesiunčiamos paštu. 
Tie, kurie dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių, negalė
jo aukų įteikti, gali ir vė
liau ALTo iždininkui įteik
ti arba atsiųsti per paštą. 
. Pajamos už įėjimą į mi
nėjimą, tikimasi, kad pa
dengs rengimo išlaidas.

K. Karalis

KVIETIMAS Į KAZIUKO 
MUGĘ

Maloniai kviečiame visus 
Clevelando lietuvius daly
vauti Clevelando skautijos 
ruošiamoje Kaziuko mugė
je. Savo atsilankymu pada
rysite mums daug džiaugs
mo, o pirkdami mūsų dar
belius ir pavalgydami pas 
mus pietus paremsite mūsų 
skautus ir skautes.

Tad lauksime jūsų kovo 
mėn. 4 d. 4-tą vai. po piet 
Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijos salėj — 
KAZIUKO MUGĖJE.

Clevelando Neringos, 
Pilėnų ir Klaipėdos 

tuntai

GROŽIO SALIONO 
"SIDABRINĖS ŽIRKLĖS" 
savininkas praneša, kad 
pradėjo dirbti nauja, man
dagi ir simpatiška vedėja ir 
.5 patyrusios plaukų stili- 
zuotojos.

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

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

NATIONW1DE 
INSURANCE
Nationvvide is on you^ sid*

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

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



DIRVA
ALTS EAST CHICAGOS 

SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos East Chica
gos skyriaus metinis susi
rinkimas įvyks kovo 12 d. 
(sekmadienį, po lietuviškų 
pamaldų 11:30 vai.), šv. 
Pranciškaus lietuvių para
pijos patalpose, Harbor, 
Ind.

Darbotvarkėje: Susirin
IMIM

Korp! Neo-Lithuania filisteriui
A. t A.

inžinieriui BRONIUI MAKAIČIUI
mirus, žmonai GRAŽINAI, dukroms NIJO
LEI ir SKIRMAI ir sūnui KĘSTUČIUI su 

šeimomis reiškiame gilią ir nuoširdžią užuo

jautą

Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

ii.hi—į-—bmi ■■in ■■ihm»įrwiii.!M LLL.HilJ.iil

Mielai

ANELEI KUBILIŪNIENEI

mirus, jos vyrui JUOZUI ir dukrai RAMU

NEI, broliams VYTAUTUI, STASIUI ir JUO

ZUI MEILAMS su šeimomis gilią užuojautą

reiškiame ir kartu liūdime

Kapočių ir Pabedinskų 
šeimos

-----------------------------------------8

.A.

JANINAI STEPONAVIČIENEI 

mirus, jos vyrui VACLOVUI, dukrai VIDAI 

su šeima, giminėms ir artimiesiems reiškia

me nuoširdžią užuojautą

Bl

A. A.
ANELEI KUBILIŪNIENEI-MEILUTEI 

mirus, jos vyrui, buvusiam Balfo Clevelando skyriaus 
valdybos nariui JUOZUI KUBILIŪNUI ir dukrai RA
MUNEI giliausią užuojautą reiškia

BALFO CLEVELANDO 
SKYRIAUS VALDYBA

Mylimai motinai
A. A.

MARIJAI GIEDRAITIENEI 
mirus, dukrai BIRUTEI JUODIKIENEI su šeima ir sū- 
nuo ALGIUI su šeima reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir kartu liūdime

EMMAJR JUOZAS KRYGER1AI

kimo atidarymas, mirusių 
narių pagerbimas, prezidiu
mo sudarymas, pereito vi
suotinio narių susirinkimo 
protokolo skaitymas, valdy
bos ir revizijos komisijos 
pranešimai, diskusijos dėl 
pranešimų ir apyskaitų 
tvirtinimas, naujos valdy
bos ir revizijos komisijos 
rinkimai, pranešimas iš 
Tautinės Sąjungos įvykusio 
seimo ir Vilties susirinki-

Bronė ir Antanas 
Reventai 

1

J

mo, einamieji reikalai ir su
sirinkimo uždarymas.

Po susirinkimo bus kavu
tė.

Skyriaus valdyba malo
niai kviečia visus narius su
sirinkime gausiai dalyvauti.

MALDOS Už LIETUVĄ
Washingtono arkivysku

po kardinolo William Baum 
patvarkymu, 1978 m. va
sario 19 d. visose Washing- 
tono arkivyskupijos bažny
čiose, mišių metu, po tikin
čiųjų maldos buvo skaito
mos keturias intencijos: 
viena už pavergtas Baltijos 
valstybes, kitos trys už 
kenčiančią Lietuvą, perse
kiojamą Katalikų Bažnyčią 
ir persekiojamuosius tikin
čiuosius.

CAMBRIGE
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

CAMBRIDGE
Vasario 19 dieną buvo 

minima mūsų Nepriklauso
mybės šventė Cambridge, 
Mass. Minėjimas buvo pra
dėtas specialiomis pamaldo
mis, kurias atnašavo Nekal
to Prasidėjimo lietuvių pa
rapijos klebonas kun. Si
meonas Saulėnas. Pamaldų 
metu smuikininkas Iz. Va- 
syliūnas grojo smuiku, o 
Vytenis Vasyliūnas užbaigė 
pamaldas Bacho trumpu 
preliudu G-Moll. Po pamal
dų žmonės susirinko Į baž
nytinę svetainę, kur įvyko 
oficialioji dalis.

Įnešus vėliavas, atgiedo
jus himnus, kun. S. Simeo
nas Saulėnas atkalbėjo in- 
vokaciją ir EI. Vasyliūnie- 
nė skaitė paskaitą. Ji pa
brėžė lietuvių plitimą pa
saulyje, kaip ir jų kapų au
gimą, ieškodama prasmės 
toje misijoje. Išnagrinėjusi 
istorinius faktus, prelegen
tė pabrėžė religijos reikšmę 
kovoje už tautinę nepriklau
somybę, bei tautinės sąmo
nės egzistenciją ir išsilai
kymą. Kun. Jonas Klimas 
įnešė įdomių minčių savo 
kalboje: jie kalbėjo apie at
skirus įvykius, kurie įvyko 
vasario 16. Pav. vyskupas 
Baranauskas gimė vasario 
16. Jo kalba buvo originali. 
Kun. Vincas Valkavičius ra
gino čia iš seniau gyvenan
čius lietuvius rinkti seniau 
spausdintas knygas, rašy
tus laiškus ir bendrai me
džiagą, kuri vis labiau daro
si mums brangesnė, kada 
keičiasi gyvenimo sąlygos ir 
mūsų buvę gyvenimo reika
lai darosi istorija. Meninė
je dalyje kun. V. Valkavi
čius atliko trijų kunigų su
kurtas dainas, Vyteniui Va- 
syliūnui akompanuojant. 
Šios dainos yra: kun. Alek
navičiaus "Prašom, prašom 
paklausyti" prel. Maironio 
"Kur bėga Šešupė" (Sas
nausko melodija) ir vysku
po Baranausko "Giedu dai
nelę”. Susirinkę šiltai pri
ėmė šią programą. Pasku
tinis kalbėjo klebonas S. 
Saulėnas apie savo įspū
džius Lietuvoje.

Susirinkę atgiedojo "Ma-

BOSTONO LIETUVIU ŽINIOS
ST. SANTVARO 

PASKAITA 
INŽINIERIAMS

Bostono lietuviai inžinie
riai savo susirinkime š. m. 
vasario 17 d. paminėjo Lie
tuvos Nepriklauso m y b ė s 
šventę. Ta proga kalbėti bu
vo pakviestas poetas sava- 
noris-kūrėjas Stasys San
tvaras.

St. Santvaras įdomiai pa
pasakojo iš savo prisimini
mų apie Lietuvos nepriklau
somybės kovas, kuriose ir 
jis pats dalyvavo.

Jaukiuose L. ir A. Ra
džiūnų namuose Stanton, 
Mass.. susirinkimas praėjo 
šventiškai pakilioje nuotai
koje. Po susirinkimo buvo 
renkamos aukos Lietuvos 
laisvinimui.

Visus susirinkimo daly
vius namu šeimininkė gra
žiai pavaišino.

Šiuo metu Bostono lietu
viams inžinieriams vado
vauja Bronius Galinis, pa
dedamas Mariaus Žiaugros 
ir Algio Vasio.

BOSTONO 
LITUANISTINĖ 

MOKYKLA
Sėkmingai veikianti Bos

tono lituanistinė mokvkla, 
vadovaujama, ilgamečio di
rektoriaus Antano Gustai
čio, šiuo metu turi 13 mo
kytojų ir 86 mokinius. Mok
slas mokykloje tęsiasi 11 
metų. Pamokos vyksta šeš
tadieniais miesto mokyklos 

rija, Marija", vėliavos buvo 
išneštos ir prasidėjo neofi
cialioji dalis: valgė ir šne
kučiavo. Minėjimas praėjo 
nuoširdžioje, šiltoje nuotai
koje. Susirinkę pasijuto esą 
broliai ir seserys, visi ly
gūs tos pačios motinos vai
kai, kurios vardas yra Lie
tuva.

Iš viso surinkta 315 doJ. 
Buvo atsiklausta kam tosT 
pinigus siųsti ir vienbalsis 
nutarimas buvo — ALTui. 
Pinigus persiųs” kun. kleb. 
S. Saulėnas. Didesnėmis su
momis aukojo: po 30 dole
rių aukojo Martišauskai iš 
Brightono ir Juozas Ane- 
liauskas iš Cambridge. Po 
20 dol. aukojo Vasyliūnai, 
Stasys Luinys, Petras Nar
kevičius iš Somerville, M. 
Jankauskas iš Cambridge. 
Po 10 aukojo kun. S. Saulė
nas, Petras Paliulis iš Cam
bridge. Po 5 dol. aukojo kun. 
Valkavičius, Mrs. Panico, 
M. Raulinaitis, A. Rutkaus
kas. Kiti aukojo mažesnė
mis sumomis. Visiems nuo
širdus ačiū. (v)

ELECTRICIANS 
NESTLE COMPANY

We have an immediate openings in 
our coffee plant for a journeyman į 
electrician. This is a permanent posi
tion reąuired by our expansion. The 
job requires a working knowlędge of 
all phases of electricity in an indus
trial plan*.. Interested, ųualified per
sona 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 interview 
appointment.

An Equal Opportunity Employer 
(6-9)

patalpose So. Bostone. Mo
kytojai apmokami tėvų ko
miteto, kuris lėšas surenka 
iš mokesčio už mokslą ir 
kiekvieną rudenį rengiamo 
šaunaus baliaus. (in)

VASARIO 16-TOJI 
BOSTONO ROTUŠĖJE
Nepaprastos sniego pū-_ 

gos, važiavimo suvaržymai 
ir didelis šaltis Lietuvos ne
priklausomybės šventės mi
nėjimą privertė derinti su 
esamom sąlygom. ALT Bos
tono skyriaus parengta pro
grama vasario 19 d. buvo 
atidėta į vasario 26 d. Lie
tuvių Piliečių klubo salėje. 
Nežiūrint stipraus šalčio 
vasario 16 d. 11 valandą ry
to būrys lietuvių susirinko 
miesto rotušės aikštėje Lie
tuvos vėliavos pakėlimui.

Kadangi sniego audros 
vėliavų stiebai buvo pažeis
ti, tai visi lietuviai buvo pa
prašyti į mero K. White 
antrojo aukšto salę, čia 
Bostono šaulių "Vanagai
čio" kuopos pirmininko J. 
Stašaičio ir ramovėnų buvo 
iškabinta Lietuvos vėliava 
ir sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai. ALT sky
riaus pirmininkas inž. Ed. 
Cibas pasveikino susirinku
sius ir pakvietė mero pava
duotoją Ed. Sullivan tarti 
žodį.

Sullivan savo kalboje pri
minė gražų lietuvių įnašą į 
miesto gyvenimą, ragino 
aktyviai kovoti dėl žmogaus 
teisių ir laisvės principų sa
vo pavergtoje tėvynėje. My
kolas Drungą paskaitė 
miesto mero proklamaciją, 
skelbiančią Vasario 16-tąją 
lietuvių diena. Po oficialio
sios dalies miesto valdybos 
narys Fraser visus dalyvius 
pakvietė į mero K. White 
priėmimų kambarį kavai, 
kur šeimininke buvo lietu
vių kilmės Rosemarie Sam
sone.. Buvo pakelti tostai už 
Lietuvos nepriklausomybę! 
Mykolas Dranga atsakė lie
tuviškai, padėkodamas 
miesto vadovybei už lietu
vių ir Lietuvos prisiminimą, 
švenčiant 60-ties metų jos 
nepriklausomybės atstaty
mo šventę.

Tos pat dienos 6 vai. vak. 
vietinė radijo stotis WLYN 
perdavė pusės valandos pro
gramą apie Lietuvą ir Va
sario 16-tosios šventę ang
lų kalba. Programą pareng
ti pasirūpino LB Bostono 
apygardos valdyba. Sekma
dienį, vasario 19 d. lietuvių 
radijo valandėlės "Laisvės 
Varpas" ir Minkų radijo 
perdavė specialią Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo 60-ties metų programą.

★
Kovo 5 d. Lietuvių Pilie

čių draugijos salėje įvyks 
Bostono lietuvių skautų 
Baltijos ir Žalgirio tuntų 
tradicinė Kaziuko mugė su 
programa, jaunimo rank
darbių ir įvairių užkandžių 
stalais. Seni ir jauni kvie
čiami atsilankyti.

.T. V, Siiduvas
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