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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

IRANO PAVYZDYS
Ar kas nors panašaus nelaukia 

ir Sovietų Imperijos?
Vytautas Meškauskas

Joks kompiuteris negalėjo 
pramatyti Irano įvykių. Tiek 
ten buvo politinių pažiūrų ir 
jų reiškėjų. Dešinioji politinio 
spektro pusė buvo suskilusi į 
norinčius sekti Vakarų pavyz
dį ir tradicinius Islamo šalinin
kus. Kai kurie jautė simpatijų 
fašistiniam pavyzdžiui, kiti no
rėjo karinės diktatūros, treti 
buvo šacho linijos šalininkai. 
Nemažiau marga buvo ir kai
rioji pusė. Čia buvo ir demo
kratų ir marksistų ir Islamo ša
lininkų. Iš to chaoso kol kas 
laimėtoju išplaukęs Ayatulla 
Khomeini nėra aiškaus nusi
statymo. Paskutiniu laiku jis 
vartoja daugiau kairiesiems 
artimų šūkių, tačiau iš jo raštų

KARO VEIKSMAI 
TARP KINUOS 
IR VIETNAMO
Praeitą savaitgalį Kini

jos kariuomenė pradėjo 
prieš Vietnamą karinius 
veiksmus. Per dvi dienas iš
ilgai 650 km. pasienį už
ėmė didelę Vietnamo terito
rijos dalį, įskaitant keletą 
didelių miestų ir kaimų. Ha- 
noi praneša, kad kinai įsi
veržė tik 10 km. gilumon, 
bet pripažįsta, kad abi pu
sės turėjo didelių nuostolių.

Puolimui momentas bu
vo parinktas patogus, kai 
100,000 vietnamiečių ka
riuomenės k o n c e ntruota 
pietuose Kombodijos užgro
bimui.

Maskva įspėjo Pekiną, jei 
nebus sustabdyti karo veik
smai ir atitraukti kinų da
liniai, ji vykdys savo įsipa
reigojimus Vietnamui eiti 
pagalbon.

★
• Irane naujasis premje

ras Bozargan pareiškė, kad 
Iranas atnaujins naftos 
eksportą į visus kraštus, 
įskaitant ir Ameriką.

Khomeiniui įsakius, dar
bininkai grįžo į darbą. Tuo 
tarpu amerikiečiai civiliai 
paskubomis evakuojami.

Khomeiny žadąs pravesti 
krašte referendumą, atsi- 
klausiant gyventojų ar jie 
nori monarchijos ar islamiš
kos respublikos.

★
• Egipto prezidentas Sa- 

dat, pareiškė, kad šią savai
tę prasidedančiose Camp 
David derybose su Izraeliu, 
Egiptas nebedarys daugiau 
jokių nuolaidų.

jį galima butų laikyti dešiniuo
ju.

Nepaisant tokio savo politi
nių priešų susiskaldymo ir fak
to, kad Irano kariuomenę ap
siginklavimu ir karių skaičiu
mi galima lyginti su nūdienės 
Vokietijos kariuomene, šacho 
režimas staiga sužlugo. Ra
šant šias eilutes atrodė, kad 
krašte vis dar viešpatauja cha
osas. Sostinėje siaučia įvairių 
pažiūrų ginkluotos gaujos, ku
rių viena trumpam laikui bu
vo užėmusi ir JAV ambasadą. 
Khomeini autoritetas tačiau 
nebuvo dar kritęs. Dėl to, 
kad kariuomenė, neskaitant 
gausių dezertyrų ir aukštų ka
rininkų suėmimų ir egzekuci
jų, vis dar buvo jėga, kurią 
Khomeini galėtų panaudoti 
tvarkos atstatymui, bet to jis 
vengia, nes bijo savo paties nu 
vertimo.

Kol kad Irano įvykiai paro
do, kad jokia kariuomenė ir 
jokia saugumo sistema ilgai
niui negali išlaikyti režimo 
kuris nusibodo. Ir jei taip, 
kaip atrodo sovietinio režimo 
perspektyvos? Klausimas tuo 
labiau vietoje, nes viena iš 
Khomeini idėjų yra sudaryti 
islaminių tautų bendruomenę, 
o Svietų Sąjungos mahometo
nai sudaro 5-tą savo gausumu 
grupę po Indonezijos, Pakista
no, Indijos ir Bangladešo. So- 
vietijoje jie sudaro šešių res
publikų gyventojų daugumą, 
kartu suėmus - per 80 mil. gy
ventojų. Jie daug greičiau 
dauginasi kaip rusai ir dar šia 
me šimtmetyje galėtų pasiekti 
net 100 milijonų skaičių. Pra
džioje Maskva nelaikė Islamo 
rimtu priešu. Juk šiaip ar 
taip Islamas nėra kokia ab
strakti religija, kuri galėtų pri
sitaikyti bekintančioms gyve
nimo sąlygoms, bet 610 me
tais Mahometui iš dangaus 
duotas gyvenimo būdas - Ko 
ranas, kurį šiandien sunku im
ti pažodžiui. Nepaisant to, jo 

; pasekėjų skaičius auga. Mili
jonams Koranas yra geresnis 
pasirinkimas negu Lenino raš
tai.

Pats Leninas vadino caro 
imperiją ‘tautų kalėjimu’, ta
čiau praktiškai jį toliau paliko- 
Naujas drastiškas pavyzdys 
atėjo iš Afganistano, kur val
džią pagrobė sovietų šalinin
kai, tačau vis dar turi skaity- 

i tis su mahometonų pasiprie- 
! šinimu. Tų teroristų grupė pa- 
! grobė JAV ambasadorių Dubs 

ir norėjo jį pasilaikyti įkaitu, 
reikalaudami savo bendrų pa
leidimo. Per susišaudymą su 
saugumo organais ambasado
rius žuvo.

Islamo šalininkai paprastai 
vaidina didelį vaidmenį ana-

(Nukelta į 4 psl.)

Vasario 16 šventės proga prie laisvės paminklo Clevelande iškeliamos vėliavos, da
lyvaujant Lietuvos gen. garbės konsului V. Čekanauskui. Iš kairės: kūrėjas-savanoris J. 
Barniškis, Dalia Orantaitė, dr. Viktoras Stankus, Linas Jokūbaitis ir iškilmes pravedęs Antanas 
Jonaitis. J. Garlos nuotr.

'Atnaujinkime savyje pasiryžimą sugrąžinti 
trispalvę į Gedimino kalną Vilniuje...' 

Lietuvos gen. garbės konsulo Vytauto Čekanausko žodis
Ištrauka iš Lietuvos 

gen. garbės konsulo 
inž. Vytauto Čekanaus
ko kalbos, pasakytos 
Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo mi
nėjime Clevelande va
sario 11 d.

Sunki buvo Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 

Lietuvos gen. garbės konsulas V. Čekanauskas prie laisvės 
paminklo uždega liepsną. V. Bacevičiaus nuotr.

pradžia, nes kraštas buvo 
karo ir priešų nualintas; 
skausmingi buvo pirmieji 
žingsniai, nes pareikalavo 
dar daug kraujo aukų ne
priklausomybei apginti, bet 
tauta vieningai stojo kovon 
ir ją laimėjo. Yra sakoma, 
jog šlavingiausi tautos is
torijos puslapiai yra tie, 
kur aprašytos jos kančios, 

tos kančios kuriose augo ir 
brendo tautos charakteris. 
Ilgame lietuvių tautos isto
rijos kelyje kančių randame 
daugiau negu jų reikėtų, ir 
tie didieji tautos šaukliai, 
nutiesę kelią į Vilnių, į Va
sario 16-tąją, į nepriklau
somą Lietuvą, pergyveno tą 
dalį tautos kančių, kuriose 
ir subrendo jų nusistaty
mas ryžtis atkurti laisvą ir 
nepriklausomą valstybę.

Šiandien, deja, jų pastan
gų vaisius beliko tik vienas 
iš tų daugelio istorinių įvy
kių, nors ir aukso raidėmis 
įrašytos mūsų tautos istori
joje, nes nepriklausomo gy
venimo siūlas buvo trum
pas ir anksti nutrūko. Kaip 
pirmojo pasaulinis karo 
verpetai atnešė kraštui lais
vę, taip antrasis pasaulinis 
karas ją vėl žiauriai už
gniaužė. Ir vietoj to, kad 
galėtumėme šiandien di- 

(Nukelta į 7 psl.)
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SAVAIMĖ POLITI^^

Vokiečiai ginčijasi dėl apsiginklavimo: pirmiau derėtis, paskui apsiginkluoti 

ar atvirkščiai- 'Holocaust' Vokietijoje. - Naujas sovietinis anekdotas.

Amerikiečių-sovietų dery
bos dėl strateginių ginklų ap
ribojimo, kurios greitai turėtų 
būti ‘apvainikiuotos’ SALT II 
pasirašymu, liečia tik abiejų 
kraštų gręsmę vienas kitam. 
Europa juose palikta kaip ‘pil
ka zona’ būsimiems pasikalbė
jimams apie SALT III, tačiau 
jau dabar sovietai yra nutaikę 
į Vakarų Vokietiją 120 savo 
naujų raketų SS-20. Die Welt 
taip jas apibūdina: jos gali pa
siekti taikinius už 4,000 km. ir 
turi tris atominius užtaisus, ga
linčius pasiekti skirtingus tiks

įŠowjetiscte^Oį „
Mittelsti^ken-Raketen^^SJ ▲

:Reichweite:::::jz^ ra

zu

■ RJI m~*<725

Sovietų vidutinės distancijos raketų pažanga nuo 1959 iki 
1977 m. pagal Sueddeutsche Zeitung.

lūs. Jų galima paklaida ‘Cep’ 
yra tarp 300 ir 100 metrų, t.y. 
jos yra labai tikslios, jei atsi
minsime, kad pirmosios sovie
tų raketos turėjo net 2,000 
metrų paklaidą. Dėl to jos tu
rėjo turėti daug galingesnį už
taisą, kad jis ir toliau nuo tai
kinio sprogdamas galėtų jį pa
veikti. SS-20 užtaisai yra silp
nesni.

Prileidžiama tokia galimy
bė, kad amerikiečiams neno
rint rizikuoti savo miestais, so
vietai galėtų atskirai grąsinti 
vokiečiams, kurie savo strate
ginių, t.y. atominių, ginklų 
neturi. Dėl to vokiečiai norė
tų turėti kokį nors atsakymą į 
tą grėsmę. Vienas iš tokių bū

Grafiko A. Brusilovskio piešinys vaizduojąs menininko lais
vę Sovietijoje. Jis iliustravo naują Maskvos pogrindžio laikrašti 
METROPOL. kurio 2 egzemplioriai pasiekė Vakarus. Mašinėle 
rašytas leidinys iš esmės yra nepolitinis, nors vien jo pasirodymo 
faktas išreiškia protestą prieš vyriausybės meno kontrolę. Nuo 
kitų pogrindžio leidinių jis skiriasi tuo, kad jame dalyvauja 23 
žinomi autoriai. Jų tarpe valstybinės premijos laureatas poetas 
Andrei Voznesenskis ir Belą Akmudalina, kurios kūriniai išpar
duodami per vieną dieną. Kitų tarpe randame Vasylių Aksio- 
novą, vieną iš populiariausių prozaikų ir Vladimirą Visocki 
pagarsėjusį artistą ir populiarių dainų kūrėją. Nė vienas jų 
nebuvo laikomi disidentais. Maskvos kavinė, kur turėjo pasiro
dyti pirmasis numeris, buvo valdžios išvakarėse uždarytas 'sani
tariniais sumetimais’. Vedamoji leidinio mintis: rašytojai vieni 
turėtų spręsti ką jie nori rašyti ir už tai būti atsakingi. Tai dar 
vienas įrodymas, kad Sovietija braška.

Ryšium su Wehnerio teigimu, kad sovietams rūpi tik apsi
gynimas, Die Welt Įsidėjo tokią karikatūrą.

seit
«« srit
▲ 1977

tų naujas modelis senesnės 
amerikiečių ‘Pershing’ raketos 
kuri galėtų pasiekti taikinius 
Sovietijoje. Politiniais sume
timais vokiečiai nenorėtų būti 
vieni už tokios raketos įvedi
mą į savo apsiginklamą atsa
kingi. Jie norėtų, kad tam pri 
tartų ne tik amerikiečiai, bet 
ir kiti NATO partneriai. Be to 
raketos turėtų būti laikomos 
ne tik Vokietijoje, bet ir kituo
se NATO kraštuose. (Prancū
zija ir D. Britanija turi kiek sar 
vo strateginių ginklų, dėl ku
rių panaudijomo yra laisvos.) 
Dėl to dabar Bonnoje tariasi 
Zbigniewo Brzezinskio padė
jėjas David Aaron su vokiečių 
viceministeriu Guenther van

Well. Viešas diskusijas šiuo 
klausimu iššaukė socialdemo
kratų seimo frakcijos vado 
Wehner pareiškimas vienam 
olandų laikraščiui, kad Sovie
tija smarkiai ginkluojasi ne 
puolimo, bet tik gynimos 
sumetimais. Ji bijanti užpuo
limo iš Vakarų, todėl geresnė 
taktika būtų pradėti ‘taikos 
ofenzyvą’, siūlant kokią nors 
sovietams priimtiną nusigink
lavimo formulę, o ne savo apsi- 
ginklavimosi padidinimu, į ku 
rį sovietai atsakytų tuo pačiu. 
Žinoma, opozicija tokiu pareiš
kimu pasinaudojo. Anot ba
varų krikščionių socialistų par
tijos vado Strausso, kancleris 
Schmidtas tik žiūri į dešinę, 
bet iš tikro toliau su savo par
tija žygiuoja į kairę! Iš tikro 
Schmidtas ir jo krašto apsau
gos ministeris Hans Apel bei 
užsienio reikalų ministeris li
beralas Hans Dietrich Gen- 
scher yra vieningai nusistatę, 
kad nėr kitos išeities kaip su
stiprinti savo strateginį apsi
ginklavimą.

♦ ♦ *

Frankfurter Allgemeine pir 
mo puslapio vedamajame šau
kiasi NATO vyr. vado gen. 
Haig autoriteto:

‘Kas pažįsta Haigo ‘filosofi
ją’ žino, ką jis mano kalbėda
mas apie ‘prievolę moderni- 
zuotis’, kuri yra NATO parei
ga. Būtent: nusiginklavimas, 
ginklų kontrolė, ar kaip kitaip 
pavadintum ginklų atnaujini
mą, negali būti pakaitalas 
strategijai. Tai būtų tik nuo
laida. Nuolaida supervalsty
bei, kuri tik todėl tokia yra, 
nes nežmoniškai ginkluojasi. 
Sovietų Sąjunga negali konku
ruoti su Vakarais nei ūkiškai 
nei techniškai. Tose srityse ji 
yra atsilikusi ilgam laikui. Ji 
tačiau yra pranašesnė kaip be 
saiko apginkluota totalinė vals
tybė. Ji nori išlaikyti tą pers
varą. Tarp kitko generolas 
Haig, buvęs Kissingerio bend- 
radarbs žino, kas amerikie
čius ir sovietus paskatino į de- 
tente. Kissingeris tokia formu
le norėjo nuraminti Vietnamo 
karo priešininkus kongrese, o 
kartu su SALT I, natūraliai iš 
plaukusiu iš tos teorijos, sovie
tų ginklavimąsi kiek apstab- 
dyti. Viskas tai buvo pasiekta 
tik iš dalies. Atlydis sovietam 
visados buvo tik dūmų uždan
ga, už kurios jie galėtų nekliu
domi ginkluotis. Todėl NATO 
turi surasti kokį modernios sis
temos atsakymą į sovietų vi
dutinės distancijos raketas.

■ Iš kitos pusės
Malonu, kad bent vienu atveju galiu sutikti su 

DRAUGO b. kv. Jis rašo:
"... mėginkime pasvarstyti: kas geriau — bepras

miškos, o kartais net žalingos veiksnio "rinktinių atstovų" 
kelionės, kurių metu jie aiškino Lietuvai pragaištingų 
Helsinkio-Belgrado konferencijų nutarimų "naudą", ar 
kurios nors geros studijos išleidimas lietuvių ar kuria 
svetima kalba."

Balsuočiau už GERĄ studiją, jei būtų pasirinkimas. 
Bet ir be pasirinkimo minėtos kelionės tikrai buvo be 
prasmiškos. Ne dėl to, kad jos kliudytų kokios nors dar 
neparašytos studijos pasirodymui, bet todėl, kad turime 
gausią spaudą per kurią lengva ir pigu paskleisti savo 
mintis. Nenoriu girtis, bet man atrodo, kad mano eilutės 
pasiekia daugiau skaitytojų negu tie atstovai sutraukė 
klausytojų net keliuose miestuose kartu. Juokingiausia 
ir liūdniausia kartu, kad tą b. kv. minimą veiksnį sukūrė 
ne kas kitas kaip pati spauda. Redaktoriams keičiantis 
jis išslydo į antraeilių partijos biurokratų rankas, kurie 
savo mintis turi skleisti žodžiu kaip kokie misijonieriai 
važinėdami po kolonijas. Nenuostabu, kad jie susilaukė 
konkurencijos iš kitų biurokratų, kurie paskubėjo sura
šyti tautiečius į apylinkes ir už tat turi 'daugumą’.

Laikraščiai tą biurokratišką audrą tikrai pergyvens 
ir toliau liks vieninteliu ryšiu tarp išsisklaidžiusių ir su
siskaldžiusių tautiečių. Už tat, jei kas turi kokią gerą 
mintį, bet nemoka ar negali pats jos išreikšti, geriau 
padarytų ne važinėdamas, o pasikalbėdamas su tais, ku
rie rašo.

Nenorėčiau sutikti su b. kv. Helsinkio-Belgrado kon
ferencijų naudos dėjimu į kabutes. Dėl pačių konferen
cijų galima ginčytis, bet kad Helsinkio Aktas esamose 
sąlygose, kurių negalime pakeisti, buvo Dievo dovana, 
įrodo pats ... b. k v. Mat, jis džiaugiasi Lietuvos pogrin
džio spaudos gausa. Jei būtų objektyvus, turėtų savo 
džiaugsmą pradėti: Po Helsinkio Akto paskelbimo po
grindžio spauda pagausėjo ... vm

Tik tokį ginklą įsigijus galima 
bus toliau kalbėti apie nusi
ginklavimą.’

♦ ♦ *

Jei kalbame apie vokiečius, 
15,000,000 žiūrovų Vakarų 
Vokietijoje, t.y. kas ketvirtas 
gyventojas stebėjo TV seriją 
Holocaust, kuris paliko gilų įs
pūdį. Mat, nors visi žiūrovai 
žinojo, kad milijonai žydų 
buvo išžudyti, tie skaičiai ne
darė tokio įspūdžio, kaip tra
gedijos pavaizdavimas vienos 
šeimos pergyvenimų fone. 
Nors dėl kai kurių detalių at
vaizdavimo kilo nemažas gin
čas, tačiau sprendžiant iš gau
sių skaitytojų laiškų pasiro
džiusių laikraščiuose, filmo de 
mostracija buvo įvertinta tei
giamai.® ♦

Pabaigai kas nors linksmes
nio ... Paryžiuje ką tik pasi
rodė komunistų poros, Nonos 
ir Jean Kehayan knyga ‘Rue 
du Proletaire Rouge’, kurioje 
aprašomas eilinių žmonių gy
venimas Maskvoje. Nepaisant 
to, kad autoriai ir toliau liko 
pranzūzų kompartijos nariai, 
jie patiekia daug įdomių 
smulkmenų iš savo dviejų me
tų gyvenimo Maskvoje. Disi
dentai nesą populiarūs, nes ei
linis žmogus juos laiko ... pri
vilegijuotais intelektualais. 
Esą daug daugiau tylių ideo
loginių ‘atsiskyrėlių’, kurie ne
nori atkreipti į save dėmesio, 
bet paprastai neprisideda prie 
sistemos. Venas iš geriausių 
plačiai paplitusių anekdotų 
yra toks: K

Brežnevas nepaprastai už
siuto, sužinojęs, kad britų ra
dijas BBC tiksliai su visomis 
smulkmenomis atpasakojo įvy
kius politbiure. Jis sušaukė vi
sus politbiuro narius posėdžiui 
ir sakėsi nė vieno neišleisiąs iki 
nesužinos, kas išdavė. Per pie
tų pertrauką senasis Suslovas 

pasiprašė leidimo išeiti savo 
reikalu. Atsakymas buvoNE, 
nors aiškiai matėsi, kad sena
sis idealogas labai kentėjo. 
Kai katastrofa jau atrodė esan
ti neišvengiama, staiga pasiro
dė tarnaitė su ... naktiniu puo 
du. ‘Manau, kad tai gali būti 
reikalinga’ - paaiškino ji, - 
‘BBC ką tik pranešė, kad Sus
lovas turi blogus vidurius’.

WANTED JOURNEYMEN
or

1ST CLASS
TOOL GRINDERS

General Cutting, Tool Sharpening or 
Radius work. 

PART OR FULL TIME.
NO AGE L1MIT

Call 216-451*5500 
_____________________________(8-14)

TYPIST
Full time position available. In our 
Downtown Office for individual with 
good clerical background and typing 
skills. 50 to 60 word per minute or 
better.

PLEASE APPLY IN PERSON, 
PERSONNEL DEPARTMENT,

15 th Floor of our tower complex, or 
call for appointment: RITA COTE

216-687-5889
CLEVELAND TRUST

900 Euclid Avė.
Cleveland, Ohio 44115

An Equal Opportunity Employer M/F

WANTED
EXPERIENCED

SETUP MEN (2)
Day shift. 1 year minimum ex- 
perience on single stroke punch 
press. Immediate opening.

CLEPRO INC.
6800 Union Avė.

Cleveland, Ohio 44105
(6-18)

MACHINISTS
EXP. WITH DIES PREFERRED BŪT 
NOT ESSENTIAL. OPPORTUNITY 
W1TH GROWING CO. ALL BEN
EFITS INCLUDING PROF1T SHAR- 
ING. APPLY ENGLERT METALS, 
BROAD & RECTOR ST., PERTH AM- 
BOY, N. J. 08861. (4-10)
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VISI TURIME VIENINGAI VEIKTI, KOl BUS 
ATSTATYTA LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ

Lietuvos atstovo dr. 
S. A. Bačkio žodis pa
sakytas 1979. II. 11 d. 
Washingtone, sureng
tame Lietuvių Vasario 
16 dienos minėjime 
Georgetown universite
te.

Minime Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo 61- 
ją sukaktį, kada tarptauti
nėje plotmėje matyti daug 
neramumų Azijoje, Arti
muose Rytuose, Afrikoje ir 
kada Vakarų Europos vals
tybės siekia glaudesnio ap- 
sijungimo politinėje ir eko
nominėje srityse. Kinijos 
Liaudies Respublikos pir
mūnai dažnai kalba apie So
vietų Sąjungos hegemoniją. 
Jie siūlo, kad Vakarų Eu
ropos valstybės, JAV, Japo
nija ir Kinijos Liaudies 
Respublika sutartinai veik
tų Sov. Sąjungos ekspansi
jai kelią užkirsti. Atrodo, 
kad Kinijai ta linkme pavy
ko nemaža laimėti, kada ji 
pasirašė su Japonija drau
gingumo sutartį ir užmezgė 
diplomatinius santykius su 
JAV. Po Kinijos viceprem
jero vizito JAV-se jungti
niame spaudos komunikate 
randame, kad JAV prezi
dentas ir Kinijos viceprem
jeras ”... patvirtina, jog 
jie yra priešingi bet kokio 
krašto, ar kraštų grupių 
pastangoms įgyvendinti he
gemoniją, ar kitų kraštų 
dominavimą ir kad jie yra 
pasiryžę prisidėti prie tarp
tautinės taikos, saugumo ir 
tautinės nepriklausomybės 
išlaikymo.”

Tai priminimas visiems, 
kad tarptautiniai santykiai 
turi būti tvarkomi teisės, 
teisingumo pagrindais.

Kaip ir kiek JAV ir Kini
jos santykių užmezgimas 
paveiks bendrai į tarptauti
nę padėtį, — ateityje paaiš
kės. Neįmanoma yra pra
matyti, kaip dabartiniai: 
svarbūs pasauliniai įvykiai 
galės paveikti į Lietuvos 
bylą bei žmogaus teisių di
desnį pagerbimą. Bet fak
tas yra, kad dabar Vakarų 
pasauliui daugiau žinoma, 
kokia yra okupuotoje Lietu
voje padėtis, kaip ten lietu
viai gina žmogaus teises ir 
sąžinės laisvę, ir ko jie no
ri, kreipdamies raštais-peti- 

cijomis, memorandumais į 
Sov. Sąjungos vadovus, 
Jungtines Tautas, Vatika
ną, Vakarų valstybes. JAV 
valstybės sekretorius Cy- 
rys Vance, viename savo 
sveikinime Vasario 16 die
nos proga, yra pareiškęs, 
kad lietuvių tautos drąsa, 
tvirtumas, neįveikiama lai
svės meilė ir gili pagarba 
žmogaus teisėms — verta 
yra visų laisvųjų žmonių 
paramos ir pasigėrėjimo.

šis aukštas lietuvių įver
tinimas yra juo labiau svar
bus, nes JAV-bės nuo pat 
pirmos Lietuvos okupacijos 
dienos nepripažino ir nepri
pažįsta prievartinės Lietu
vos inkorporacijos į Sov. 
Sąjungą. Už tai visi lietu
viai yra labai dėkingi JAV- 
bėms, jų administracijai, 
kongresui ir visiems gyven
tojams už palankumą Lie
tuvai. Panašiai elgiasi Va
tikanas ir nemaža Vakarų 
valstybių. Popiežius Paulius 
VI ir dabartinis popiežius 
Jonas Paulius II kreipda
mies į lietuvių tautą prabi
lo lietuviškai. Tai istorinės 
reikšmės dalykai, rodą, kad 
atsižvelgiama į lietuvių tau
tos būklę, norima jai padėti.

Vakaruose esančių lietu
vių veiklą ir pastangas Lie
tuvos byloje labai pagyvina 
ir sustiprina iš okupuoto 
krašto Vakarus pasiekia po
grindžio leidiniai. Juose 
randame tokių pareiškimų: 
”... Mes neišnyksime! . . . 
Tauta nepamiršta savo sū
nų padėjusių galvas sunkio
se grumtynėse dėl teisės bū
ti lietuviais ir likti čia prie 
Nemuno ... Savo teises mes 
ginsime ir toliau .. . Mes ra
sim jėgų ... naujiems žy
giams kovoj už ŽMOGAUS 
TEISES, LIETUVOS LAIS
VŲ IR NEPRIKLAUSO
MYBĘ.” Šitokie iš okupuo
to krašto mus pasiekią per 
pogrindžio spaudą pareiški
mai tesustiprina mus ryž
tingai veikti, ne tik rengian
tis Madrido konferencijai, 
bet ir primenant Vakarų pa
sauliui, kad šiemet, rugpiū
čio 23 d. sukanka 40 metų, 
kai Sov. Sąjunga ir nacių 
Vokietija klastingai susita
rė pasidalinti Baltijos vals
tybes ir Lenkiją.

Nežiūrint, kad Vakarų

Lituanistinės mokyklos retė 
ja, mažėja. Viena mokytoja 
Bostone šitaip vaizdu prakal
bo: ‘Pirmiau lituanistinėj mo
kykloj per mokinius suolo ne
matei, dabar - suoluose moki
nys prapuolė’.

Kaltininkų dėl ištuštėjusių 
suolų galima pririnkti visą di
delį vežimą. Viena iš bėdų, 
tai tėvų ir vaikų baimė, kad 
vaikelis-mokinys nepervargtų, 
kad jam vis būtų linksma, kad 
jam vis būtų gražu ir patogu. 
Tai visos šios didelės šalies dar 
didesnė bėda: kada mokiniui 
tik prireiks ko, tik tai tada ir 
duokil Neko nereikalingo! O 
kas žmogui reikalinga - sunku 
pasakyti: to nežino nė tėvai, 
to nežino ir mokytojai. Trys 
dalykai žinomi amerikiečiui, 
tai - TV, kompiuteris ir skel
bimų lentos. Randasi šioje ša
lyje etninė grupė, etninė gru
pė, kuri gerai žino ką dary
ti ... spaudą, radio, TV paė
mus į savo rankas, dar priedo 
milžiniškos kompanijas, ban
kus, paklusnius kongresma- 
nus, senatorius ... Jie nebijo 
varginti vaiko galvos daktarų, 
inžinierių, advokatų mokyk
lose.

Simas Kudirka atvėrė nau
ją kelią į daugelį šio krašto mo 
kyklų, kai vaizdus iš jo kalva- 
rijos gulaguose sekė šimtai 
tūkstančių mokyklose paskleis 
tų brošiūrėlių. Pradinių mo
kyklų, gimnazijų, universite
tų moksleiviai staigiai sužino
jo kur-kas-kaip dedasi gula
guose, Lietuvoje, Kudirkos 
tautiečių kančiose.

Turime mokinių mokyklose 
visoj Amerikoj. Ten lituanis
tinių pamokų nerasime, bet 
lietuviai mokiniai gali ir turi 
progų parašyti, pakalbėti apie 
savo tėvus, apie mokinių ar jų 
jų tėvų gimtąjį kraštą, įžy
mius tautos veikėjus. Čia bus 
pravartus toks nusidavimas.

Pennsylvanijoje, Clarks Su- 
mmit Highschool mokosi toks 
Juozas Krivickas. Nuo pirmo
jo skyriaus pradėjęs jau įkopė į 
vienuoliktąjį. Visi jį vadina 
Juozuku, o tas Juozukas - vai
kinas kokių reta, atletas kokių 
maža. Geras futbolo, krepši
nio žaidėjas, gavęs pasiūlymų 
iš universitetų greit persikels į 
kurį iš jų studijoms. Dera pa
stebėti, Clarks Summit High
school skaitoma viena iš prasi
šovusių mokslo lygiu, gal ir 
mokomojo personalo atranka. 
Mokytojui pasiūlius pasirinkti 
tarną rašiniui, Juozas pasisiū
lė parašyti apie Lietuvos iški
liuosius tautos veikėjus: kara
lių Mindaugą, Vytautą Didįjį 
daktarą Basanavičių, dr. Vin
cą Kudirką, Antaną Smetoną 
ir Simą Kudirką.

Temos pasirinkimas sudomi 
no ir mokytoją. Kai Juozas

pasaulis dažnai nutyli apie 
mus dėl įvairių sumetimų ir 
nežiūrint, kad mūsų raštai, 
memorandumai nesusilau
kia mums pageidaujamų re
zultatų — mes nenusimena
me. žinome, kad kova už 
laisvę savo krašto eina su 
laimėjimais ir kartais su ne
pasisekimais. Visi jos labui 
turime koordinuotai veikti, 
kol bus atstatyta Lietuvos 
nepriklausomybė.

Krivickas atsinešė lietuvių, 
anglų kalbomis knygų, moky
tojas susipažino ir su knygo
mis. Pats rašinys savo tema, 
naujumu toj mokykloj bene 
bus pirmas, nors per tą mo
kyklą persirito ne vienas lietu
vis ir dabartiniu metu ten mo
kosi geras pustuzinis lietuvių.

Mokytojas sužinojo vienos 
tautos istorijos dalį, apie tos 
tautos įžymiuosius, tautos ko
vas. Clarks Summit ir Scran- 
tono apylinkėse gyveno ir gy
vena dešimtys tkstančių lietu
vių - angliakasių, kurie sun
kiu darbu kėlė ir kelia Ameri
kos gerovę.

Juozo Krivicko rašinys išsi
skyrė mokykloje temos origi
nalumu, gal ir pakankamu pa 
jėgumu aprašant tautos įžy
miuosius. Krivickų šeimoje gy 
vas domėjimasis tautos rūpes
čiais, istorija ir dabartimi tik
riausiai padėjo sūnui Juozukui 

. hti tM
SKIRPSTAS

Gerald Green romanu The lašt angry man aprašo Brooklyno 
skurdų kvartalą (19 ir 20 amž. sandūroj), kur gyveno daug 
žydų ateivių iš Rytų Europos. Štai jaunuolį jo mergina parsi
veda namo susipažinti. Jos tėvas, aukštas ir išvaizdus, stilingai 
pakirpta barzda pusamžis žydas nuo Vilniaus, išdidžiai paklau
sia svečią: ”Abelmanas? Nepažįstu jų. Ar Litvak esi?” — ”Ne, 
mano tėvai iš Besarabijos”. — ”Ūuu! Rumunas!” — ištarė anas 
tokia panieka, lyg žydai iš Rumunijos nepalyginamai žemesni 
už Litvakus. Šis epizodas atveria mums keletą faktų. O auto
rius savo temą gerai išmano ii’ rimtai gvildena (naujausia jo 
knyga — apie hitlerinį konclagerį Terezin, kur žuvo nemažai 
žydų).

• Visų pirma ryšku, kad žydai ateiviai buvo Į savo gimtus 
kraštus taip įaugę, jog ir svetur pagal kilmę kūrėsi atskiros 
grupės: Rusijos, Vokietijos, Ukrainos žydai ir kt. Nors jiem tai 
ne savi kraštai, t. y. ne Izraelis, bet per kelias kartas tebesiva- 
dino kilmės vardais. Antra, G. Green parodo, kad būti kilusiu 
iš Lietuvos net ir 19 a. gale, kai Lietuva buvo gana skurdi — 
vistiek žydam reiškė garbę. Ne tik žodžiais didžiuotasi, bet "Lit- 
vakas nuo Vilniaus” — ir gražios išvaizdos, ir savigarbus, kul- 
tūringesnis, net sumanesnis — greičiau prasikuria (Saros tėvai 
turi savą prekybą, o Abelmanai — samdiniai fabrike).

• Autorius tur būt Lietuvos nėra matęs, gal tik turistu pra
bėgom, tad pamini tik vietovę Vilnių, tartum Litvak ir Vilnius — 
bendrinis tapatybės žodis tam, kuris smulkiau šalies nepažino. 
Taip amerikietis trumpai ir aiškiai paliudija, kad ir tamsiuoju 
mūsų tautai -laiku — Vilnius buvo pagrindinis lietuvių miestas, 
kad kraštas buvo kultūringesnis ir garbingesnis už daugelį kitų. 
Ir kad ne gudai ar lenkai ir ne rusai — caras tada valdė! — 
čia buvo tikrieji šeimininkai. O Vilniuj tuomet gyventojų dau
guma — žydai; bet jie nesisavino, nestūmė mūsų antron vieton. 
Taip svetimtautis paliudija mūsų istoriją.

• 19 ir 20 a. sandūroj Lietuva buvo nuskurdinta ir nutau
tinta; Ypač miestai, kur žydų gyventa, užgožti slavų kalbų ir 
kultūrų: rusai smogė jėga, lenkai — ponų luomu ir kultūra bei 
bažnyčia smelkėsi, gudai brovėsi. O mes, paniekinti "mužikai”, 
nieku paversti: jei nori vadintis žmogum, dėkis prie slavų, net 
pavardę keisk! Nuopuolis kone beviltiškas. Bet padori vietinė 
žydija žinojo, kad šalis su sostine Vilnium nuo amžių priklausė 
lietuviam, niekam kitam (ir vėliau lenkų okupacija per 20 metų 
nepajėgė etninių šaknų pakeisti.

• Žydai tada lengviau kalbėjo lenkiškai ar rusiškai — tai 
rodo ir Litvako vardas. Juk lenkų kultūra pakilusi ir spauda 
gausi, universitetai Krokuvoj ir Varšuvoj veikia. O mum net 
sava knyga uždrausta, universiteto nebėra — juoda naktis. Dar 
lenkai įžūliai neigia lietuvybę iš viso: kalba esanti pagoniška, 
kultūrai netinkama, o patriotas lietuvis — tik pakvaišęs "litvo- 
manas”. Betgi žydai, garbingos istorijos tauta, kaip ir mes, ne
pasekė išpūsta slavų puikybe nei galybe — "žydai nuo Vilniaus”, 
emigravę Amerikon, mieliau šaukėsi Litvakais, ne Polack ar 
Russian, nors mūsų vardą lenkai ii’ rusai stengėsi iš istorijos 
išbraukti. Mūsų žydai pagerbė tiesą — ilgaamžę mūsų tautą su 
sostine Vilnium! Tai neišraunamos etninės šaknys. Ir jie sve
tur per kelias kartas didžiuojasi ta kilmės vieta. Gal jiem pa
tiko ir lietuvio būdas geriau už lenkų: lėtas ir tiesus, be tuš
čios puikybės, kitų tautų neniekinąs.

Keistas istorijos žaismas: ano meto mūsų išeivija didžia da
lim išvirto "paliokais” (mat su katalikybe nuklaidino), kai Lie
tuvos žydai Amerikoj mielai skelbėsi lietuviais. Girdim, net 
dabar iš okupuotos Lietuvos emigravę Izraelin mūsų "žydai nuo 
Vilniaus” — dar vadinasi Litvakais, taip tas vardas juose įsi
šaknijąs ir, matyt, prie širdies.

susidoroti su tema. Tėvai - 
daktaras Kazys ir motina Da
nutė Krivickai, sesuo Daina - 
jau baigusi aukštuosius moks
lus, gal būt paskatino vienuo
likto skyriaus mokinį pasirink
ti medžiagos, perskaityti kngy 
gų ir išdrįsti imtis darbo rei
kalaujančio daugiau laiko ir 
triūso, negu mokykla reikalau
ja. Juozas Krivickas yra ir 
pirmųjų mokinių eilėse, kaip 
ir futbolo bei krepšinio pirma
eilis žaidėjas. Paprašius foto
grafijos, tėvai ir sūnus atsisa
kė, girdi, tai ne taip jau svar
bu. Kai sūnus sportuoja, skai
to, užsiima rimtesniais dar
bais, tada nėra kada nuslysti į 
visokias pagundas. Sūnus tu
rįs būti dėkingas tautai, ku
rios garbės ir jam tenka, galė
damas išsiskirti mokykloje ne
tik sportu, geresniais pažy-

(Nukelta į 5 psl.)
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Ukrainos problema
Ukraina ir Baltgudija buvo 

Lietuvos interesų sferoje nepri 
klausomybės laikais. Viena ir 
antra mus domino ir mums 
veikiant egzilyje.

Karui pasibigus Vakarų Vo 
kietijoje paliko gana didelis 
ukrainiečių skaičius. Jie suku 
rė saov politines ir kultūrines 
organizacijas, turėjo savo

IRANO PAVYZDYS
(Atkelta iš 1 psl.) 

listų apskaičiavimuose, įrodi
nėjančiuose, kad Sovietų im
perija anksčiau ar vėliau turės 
suklupti ant neišrišto tautinio 
klausimo. Viena iš paskutinių 
tokių knygų yr Helen Carre 
d’Encausse, Paryžiaus Flam- 
marion leidyklos išleista, 
L’Empire eclate (Imperija 
sprogsta). Konstatavusi, kad 
per paskutinius dvidešimt me
tų nebenaudojant stalininių te
roro metodų nacionalizmas So 
vietijoje smarkiai sustiprėjo, 
autorė kaip tik daug dėmesio 
skiria ‘suislamėjimui’, kuris iš
reiškiamas Islamo papročių at 
gaivinimu ir atsisakymu va
žiuoti į kitas sovietines respub
likas, nors ten lengviau rasti 
darbo.

Recenzuodamas tą knygą 
paryžiškiame Le Monde bu
vęs sovietų disidentas Amal- 
rikas, pagarsėjęs savo prana
šavimu, kad Sovietija neper
gyvens 1984 metų, sutinka su 
autorės išvadomis iš esmės, ta
čiau jų reikėsią dar ilgiau pa
laukti. Be to jis pabrėžia, kad 
autorė per mažai dėmesio sky
rusi situacijai kituose Sovieti- 
jos kampuose. Visų pirma tri
jose Baltijos respublikose, ku
rios nors ir stovi prieš fizinį iš
naikinimą ir nėra vieningos sa 
vo tarpe, tačiau kur rusų spau 
dimas yra daugiau jaučiamas 
kaip kitur. Nemažiau įtemp
ta būklė esanti Gruzijoje, kur 
pasireiškė teroro veiksmai ir 
valdžia atsisakė nuo bandymo 
pašalinti gruzinų kalbą iš 
Konstitucijos. Abiejuose atsi
tikimuose (Gruzijoje ir Pabal
tijo) sukilimai esą galimi, bet 
jiems bus griežtai pasipriešin
ta, nes tai susiję su išlaikymu 
tokio režimo, kuris savo ne
lankstumą įrodė nesugebėji
mu prisitaikyti prie Prahos 
pavasario.

‘Ar iš tikro Sovietų Sąjungai 
gresia pavojus greitu laiku su
kristi?’ - klausia Amalrikas ir 
atsako, kad to būtų per daug 
greitai tikėtis, ‘Visų pirma ru 
sai beveik tobulai kontroliuoja 
visus sluoksnius. Antra - ne 
rusų tautybės nėra vieningos 
ir neturi jas vienyjančios prie
žasties. Trečia - sovietų visuo
menė gyvenanti nuolatinėje 
krizėje gali prieiti prie vieti
nės reikšmės riaušių, tačiau 
valdžia gali jas numalšinti to
kiomis priemonėmis, kurios ki
tur nebūtų įmanomos. Jei au
torė pabaigoje savo įdomios 
studijos rašo - kad sovietų vals 
tybė atrodo negalinti išspręsti 
tautinio klausimo - tai iš kitos 
pusės toji valstybė įrodė, kad 
ji gali pergyventi tokius sun
kumus, kokiems kita valstybė 
nepajėgtų pasipriešinti’. Tai 
buvo rašyta dar prieš Irano 
įvykius, kurių įtaką galėsime 
pastebėti tik vėliau. 

spaudą. Sužinoję, kad Lietu
vos politinis egzilinis organas 
yra įsikūręs Pfullingene-Tue- 
bingene, jų atstovai su min. 
pirmininku dr. Mazepa, uk
rainiečių socialdemokratų par
tijos lyderiu priešakyje, aplan 
kė Tuebingene Steponą Kairį, 
Lietuvos socialdemokratų par
tijos lyderį ir pareiškė norą už- 
megsti pastovius santykius su 
lietuviais ir tartis bendrais lais
vinimo klausimais. S. Kairiui 
tą klausimą referavus Vykdo
majai Tarybai nutarėme, kad 
mudu su S. Kairiu nuvyksime 
į Augsburgą, kur tuo laiku bu
vo Mazepos būstinė. Mūsų su 
sitikimas ten buvo labai nuo
širdus ir draugiškas. Apžvel
gėme tarptautinę padėtį, So
vietų Rusijos politiką, jos pa
vergtųjų tautų išlaisvinimo 
perspektyvas ir priėjome išva
dą, kad turime derinti savo žy 
gius ir pastangas, ir tuo tikslu 
turime periodiškai susitikinėti. 
Atsižvelgdami į Mazepos svei
katos stovį, mudu su S. Kairiu 
sutikome, kad tie pasitarimai 
vyktų Augsburge.

Įvykusių pasitarimų pasėko
je aš 1950 m. surašiau Lietu
vos laisvinimo veiksniams ži
notini memorandumą, kurį 
čia pateikiu ištisai:

SOVIETŲ RUSIJOS VIDAUS 
AR TARPTAUTINIS 

KLAUSIMAS?
REBUS SIC STANTIBUS 

Ukraina yra integralinė Sovie
tų Sąjungos dalis ir todėl, žiū
rint statiškai, Sovietų Rusijos 
vidaus klausimas.

Ukrainos klausimas gali 
virsti tarptautiniu ir gali būti 
didžiųjų vakarų valstybių po
litikos objektu, jei -

a. karo, ar jo grėsmės pasė
koje, ar dėl kitų priežasčių 
būtų iš Sovietų Rusijos įtakos 
išlaisvinta Vidurio ir Rytų Eu
ropa, taigi ir Lenkija, ir reikė
tų spręsti prieš 1939 m. rugsė
jo mėn. 1 d. Lenkijos valsty
bei priklausiusių žemių likimą 
kurios vėlesniųjų įvykių eigoje 
buvo Sovietų Rusijos aneksuo
tos ir prijungtos prie Ukrainos 
SSR - tatai liestų ir Čekoslova
kijai priklausiusią Karpatų 
Rusiją;

b. jei karo ar kitų įvykių, 
kaip kad vidaus revoliucijos 
pasėkoje, reikėtų spręsti Rusi
jos klausimą: Rusijos sudemo- 
kratinimas ar išparceliavimas, 
Prileidžiant šią hipotezę, uk
rainiečiai reikalautų visiškos 
nepriklausomybės. Prancūzi
jos politikos planuotojai, ypa
čiai gaulistiniai sluoksniai, su 
kuriais aš palaikau ryšius, yra 
linkę pasisakyti už Ukrainos ir 
Baltgudijos atskyrimą nuo Ru 
sijos, nes kitaip, jų manymu, 
Rusija per daug slėgtų Europą 
ir galėtų būti naujų konfliktų 
priežastimi. Ukrainos ir Balt
gudijos atskyrimas nuo Rusi
jos tikslas būtų nustūmimas 
Rusijos toliau į Rytus, jos orien 
tavimasis į Aziją. Abi alterna
tyvas - sudemokratinimą ir iš- 
parceliavimą - svarsto ir Di- 
džosios Britanijos politikos pla
nuotojai.

KĄ SAKO ISTORIJA?

Istorija nežino nepriklauso
mos Ukrainos valstybės, išsky

lėtino. Tarp dviejų pasauli
nių karų ukrainiečių sąjūdį rė 
mė Vokietija - ji palaikė Kono- 
valecą ir jo sėbrus, turėjusius 
šaknis Galicijoje, kaipo prieš 
Lenkiją nukreiptą veiksnį, ir 
Ukrainos Hetmoną Skoropac- 
kį, kurio ambicijos lietė pir
moje eilėje rusų valdomą Uk
rainą. Ukrainiečių politikai 
dė to tikėjosi, kad Hitlerio ar
mija, išstūmusi rusus iš Ukrai
nos, jų kraštui atneš politinę 
laisvę, tačiau jie skaudžiai nu
sivylė. Nemažas ukrainiečių 
kovotojų skaičius žuvo 1941 m 
nuo klastingų SS dalinių ir 

SD pareigūnų rankų (Bande- 
ros organizacija, UNDO).

Šiandien visoj Ukrainos 
TSR, taigi jos rytinėje ir vaka
rinėje dalyse, vyksta smarkus 
ukrainiečių ir viso viešojo Uk
rainos gyvenimo rusinimas. 
Ypač smarkiai siautėja MGB 
agentai vakarinėje Ukrainoje: 
Galicijoje, Karpatų Rusijoje 
ir Bukovinoje. Ten vyksta 
areštai, žudymai, masinės de
portacijos į Sibirą.

LIGŠIOLINIAI BANDYMAI 
IŠSPRĘSTI UKRAINOS 

KLAUSIMĄ

a. Kaip jau anksčiau sumi
nėta, 1917-19 m. savo krašto 
likimą bandė išspręsti pati uk
rainiečių tauta, išnaudodama 
Rusijos revoliucijos sudarytas 
palankias tam sąlygas ir pa
skelbdama Ukrainos Tautinės 
Respublikos nepriklausomybę,

b. 1920 m. Ukrainos klau
simą bandė išspręsti Lenkija - 
Pilsudskio sutartis su Petliura 
ir Pilsudskio žygis į Kijevą. To
ji avantiūra baigėsi Rygos tai
kos sutartimi tarp Lenkijos ir

rus trumpą 1917-19 metų lai
kotarpį. Patys ukrainiečiai ve 
da savo istorijos pradžią iš 9-jo 
šimtmečio pabaigoje susikūru
sios Didžiosios Kijevo Kuni
gaikštijos, kuriai - po Vladimi 
ro mirties subyrėjus - Ukrai
nos valstybei kaip ir atstovavo 
Haličo Kunigaikštija, didžio
sios mongolų invazijos 13-me 
šimtmetyje taip pat nuo Euro
pos žemėlapio nušluota. 14-, 
15- ir 16-me šimtmečiuose dėl 
Ukrainos varžėsi ir Didžioji 
Lietuvos Kunigaikštija, Di- 
džoii Maskvos Kunigaikštija, 
Lenkija ir Turkija. 17-me 
šimtmetyje, caro Aleksiejaus 
Michailovičiaus laikais, nepai 
sant Ukrainos hetmono Bohda- 
no Chmelnickio pastangų su
kurti nepriklausomą Ukrainą, 
rytinė jos dalis atiteko Rusijai, 
o vakarinė, arba Galicija - su 
Lvovu, Stanislavovu ir Pere- 
mišliu- paliko Lenkijos valdo
ma ir, po Lenkijos ir Lietuvos 
padalinimo, atiteko Austro- 
Vengrijos monarchijai. Savo 
nepriklausomybę 1914-18 pa
saulinio karo eigoje atstačiusi 
Lenkijos valstybė gavo ir Gali 
ciją ir buvusias iki tol Rusijos 
sudėtyje rytinės Ukrainos, tiks 
liau Volynijos ir Podolijos gu
bernijų dalis.

Tautiniai labiau susipratusi 
ir politiškai labiau subrendusi 
yra buvusioji lenkiškoji Ukrai 
nos dalis, Galicija. Tautinį 
partikuliariškumą ten pabrė
žė ir unijotų tikyba, kurią len
kai buvo bandę panaudoti sa- 
vems politiniams tikslams. Ga 
licijos ukrainiečiai turėjo savo 
atstovus Lenkijos Senate ir Sei 
me. Laikotarpyje tarp dviejų 
pasaulinių karų ten vyko akty 
vus ukrainiečių priešinimasis 
Lenkijos valdymui,

Rusų valdytoje rytinėje Uk
rainoje, jų tautinė sąmonė 
reiškėsi silpniau. Tačiau ir 
ten ukrainiečių tautinis sąjū
dis buvo jaučiamas carų lai
kais, buvo puoselėjama sava 
raštija, dainos, teatras.

1917 m. kilus revoliucijai 
Rusijoje ir Leninui paskelbus 
laisvą tautų apsisprendimą, 
1918 m. susikūrė dvi Ukrai
nos respublikos: Rytų ir Vaka 
rų. 1919 m. sausio 22 d. Uk
rainos Kongreso nutarimu ir 
Ukrainos Tautinės Respubli
kos Direktorijos aktu Kijeve 
buvo paskelbta Ukrainos tauti
nės Respublikos nepriklauso
mybė UKRAINSKA NAROD- 
NA RESPUBLIKA. Jos vy
riausybės atstovai dalyvavo 
Brest-Litovsko taikos konferen
cijoj su Vokietija. Komunistų 
režimui Rusijoj sustiprėjus, 
Raudonoji Armija užplūdo 
Ukrainą ir panaikino jos, ly
giai kaip ir Gruzijos bei Azer- 
beidžano, politinę nepriklau
somybę. 1922. V. 30 d. Ukrai
na buvo inkorporuota į Sovie
tų Sąjungą kaipo Ukrainos 
TSR.

Pirmasis bolševikinio valdy
mo laikotarpis iki 1929 m. bu
vo palyginti palankus ukrai
niečių tautinės sąmonės bei jų 
tautinio partikuliarizmo bran 
dinimui; tame laikotarpyje 
buvo skatinama Ukrainos uk- 
rainizacija. Sovietų Rusijoje 
po to pasireiškusi reakcijos 
prieš tautinį partikuliarizmą 
banga, tą procesą jei ne visiš
kai sustabdė, tai bent labai su 

Sovietų Rusijos ir Ukrainos pa
dalinimu tarp Lenkijos ir So
vietų Rusijos.

c. 1941-44 m. Ukrainos 
klausimą buvo pasišovęs iš
spręsti Hitleris padarant ją 
Trečiojo Reicho ‘Hinterlandu’ 
išnaikinat galimai daugiau uk
rainiečių ir ją kolonizuojant 
gyventojais tų kraštų, kurie tu
rėjo būti prijungti prie Reicho 
pirmoje eilėje olandais ir kt. 
Visi tie planai, kainavę Ukrai
nai daug milijonų žmonių au
kų, žlugo drauge su Hitleriu ir 
jo užmojais.

Tool & Die Maker for. manufacturer 
of vveather proof wiring devices. Exp. 
on dies, jigs & fixtures competative 

hospitalization, etc. Perfect 
Line MFG., 80 E. Gatės Avė., Linden- 
hurst. 516-893-2000. (4-9)

DIE MAKER
Tired of 58 hrs? This is an opportu
nity to movė up to a salaried position 
as a toolling engineer. Mušt have a 
strong progressive die background in 
the automotive industry plūs the 
ability to work well with people. The 
successful applicant will vvork direct- 
ly with the chief engineer to solve 
production problems as they relate to 
progressive dies and maintenance.

CONTACT ROD McINTOSH

REGAL STAMPING 
COMPANY 
313-521-0300

(7-9)

REGISTERED NURSES
FOR GENERAL DUTY & 

MEDICAL/SURGICAL DUTY 
11-7 SHIFT. ALSO 

REGISTERED NURSE STAFF 
DEVELOPMENT

INSTRUCTOR
Applicant mušt be a currently Li- 
censed Registered Nurse with some 
clinical experience, teaching experi- 
ence and/or training helpful. 130 bed 
J Cah hospital. Attractive salary & 
fringe benefits.

Contact: DIRECTOR OF NURS1NG 
SERVICE

FARMINGTON COMMUNITY
HOSPITAL

FARMINGTON, MO. 63640 
314-756-6451

Equal Opportunity Employer 
(50-9)

H©lidays” I

1979 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

Iš BOSTONO AR NEW YORKO
VIENOS SAVAITES: Maskva/Vilnius/Leningradas
Balandžio 11 —$795.00
balandžio 25 — $795.00
gegužės 2 ir 9 —$829.00 
gegužės 16 — $839.00

birželio 7 — $859.00
liepos 12 ir rugpiūčio 2 —$865.00 
rugsėjo 19 ir rugsėjo 26 — $829.00 
spalio 10 — $839.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ
birželio 7 — Maskva 1, Vilnius 5 it 6 dienos Vakarų Euro

poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00
birželio 20 — Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,

Helsinkis 2 — $1189.00
liepos 12 —Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro

poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00
rugpiūčio 2 — Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro

poje: Viena, Miunchenas, Koelnas,. Briuselis — $1399.00
rugpiūčio 8 — Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2, 

Helsinkis 2 — $1189.00
VISOS GRUPĖS aplankys Kauną ir Trakus, bus 
lydimos vadovų. Prie šių grupių galima jungtis iš 
VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su 

papildomu mokesčiu.

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

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

Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsie
nio agentūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI or
ganizuoja visą eilę ekskursijų į LIETUVĄ ir i 

kitas pasaulio šalis.

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES AN/OR GOVERNMENT APPROVAL. 
REGISTERED OHIO TRAVTL AGENT įį TA 0324
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Hkuryba ir mokslas
Dr. Alberto Geručio AUKSINIO SAULĖLYDŽIO GUNDYMAI’

(2)

Klimas kovų dėl nepriklausomybės 
sūkuriuose

Laimingų aplinkybių dėka 
P. Klimas, baigęs Maskvos 
universitetą, spėjo sugrįžti į 
Vilnių ir čia pasiliko per visą 
Didijį karą, kai sprendėsi bū
simos Lietuvos likimas. Daug 
kitų Lietuvos politikos ir visuo

KALBOS VARGAI
T. KLYGA

Išeivijai pats gyvasis rū
pestis — nenutausti, netap
ti vien trąša svetimiem. 
Tam tikslui teiktinos visos 
priemonės, nė viena neat
mestina. O esminis tauty
bės pažymys — sava kalba. 
Tad kultūros darbuose ir 
namų kasdienybėj ypačiai 
dėl jos budėtina. Kur tik 
begalima, visur svetimybių 
vengtina.

Kalba nyksta svetur ne
jučiom — pamažu savaime 
svetimėja tautinis paveldė
jimas, nusilpsta ryšiai su 
sava kultūra ir bendruome
ne. Todėl svarbu ypačiai 
jaunąją kartą iš mažens 
lenkti lietuvybėn.

Jaunimas ir savas žodis 
— pirmaeilis mūsų uždavi
nys. Jaunumėj įsimintas žo
dis dažnai lieka neužmiršta
mas, neišdildomas lig mir
ties. Gaila, mūsų atžalyno 
draugijos nei švietimo va
dovai lig šiol nevertino pa
čios įspūdingiausios prie
monės, kuri jaunuolį iš pat 
pradžių stipriai ir prasmin
gai įglaudžia į savą tautą. 
Tai lietuviški vardai. Kokie 
gražūs: Vytenis, Dobile, 
Rimtautas, Saulius, Gabi
ja ... Vardas žmogui — tai 
amžinas įžadas, tai viešas 
garbės ženklas, kuris lydi 
per visą gyvenimą. Jis vi
sur ir visada nešamas su 
savim priekyje, kaip vėlia
va, ir jį pats asmuo gerbia, 
nes tai jo tapatybė, tai — 
jis pats. Tai tautinė žvaigž
dė, kurią tu be perstojo 
skelbi pasauliui savo asme
niu. Net ir šiaip kalbą pri
miršęs ar kaip nusvetimė- 
jęs, žmogus vistiek neliauja 
viešumon nešęs lietuvišką 
žodį savo vardu! Todėl tai 
yra pati stiprioji priemonė 
lietuvybei įugdyti. Juk pats 
pirmasis kalbos mokslo 
žingsnis vaikui — jo paties 
vardas! Bet ar jaunimo va
dovai kuomet prabyla už šį 
tautinį švyturį, ar bendruo
menė paskatina jaunas šei
mas ? Ar vadovėliai bent pu
se puslapio pagerbia savus 
vardus?

“PETRAS KLIMAS”

menės veikėjų - savo noru, ar 
karo aplinkybių verčiami - pa 
sitraukė į Rusijos gilumą ir ten 
kiek galėdami veikė Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės la 
bui. Kita dalis atsidūrė Vaka
ruose, stengdamasi populiarin 
ti Lietuvos vardą ir įtaigoti V a 
karų valstybių viešąją opiniją 
ir vyriausybes remti Lietuvos 
nepriklausomybės reikalą. 
Bet lemiami darbai ir sprendi 
mai galėjo ir turėjo būti atlikti 
tiktai Vilniuje.

Dažniausiai kartojamas A. 
Geručio epitetas Petrui Kli
mui charakterizuoti - tai jo 
darbštumas. Iš tikrųjų, 1915- 
1923 metų laikotarpyje jo 
buvo labai daug padaryta. 
Daugiausia ant jo pečių gulė 
visokios dokumentacijos ir ar
gumentacijos parengimas štai 
ga iškilusiam Lietuvos nepri
klausomybės reikalui. Gero
kai pramankštinęs savo plunk 
sną ‘Lietuvos žiniose ir ypač 
‘Aušrinėje’, jis dabar ją pilnu 
tempu paleido į darbą. Ir ko 
jis tada neprirašė: ir apie Lie
tuvos padėtį carinės Rusijos 
okupacijoje (ta 109 p. brošiū
ra buvo išleista ir vokiškai ir 
prancūziškai), apie Lietuvos 
gyventojus ir jos sienas (buvo 
išleista ir lenkiškai), ir stambų 
dokumentų rinkinį su plačiu 
įvadu apie 1915-1918 m. įvy
kius Lietuvoje (išleista vokiš
kai ir prancūziškai), atskiras 
brošiūras apie Vilniaus ir Kau 
no gubernijas, apie Lietuvos 
valstybės kūrimąsi ir kt. Tuo 
pačiu metu jis dar surado lai
ko paruošti ‘Lietuvių kalbos 
sintaksę’ ir ‘Skaitymus lietu
vių kalbos pamokoms’, kurių 
didelę vertę pripažino net 
pats Jonas Jablonskis.

Nereikia pamiršti, kad tuo 
pačiu metu jis buvo Lietuvos 
(vėliau Valstybės) Tarybos 
narys ir sekretorius, ėjo viso
kias pareigas užsienio reikalų 
ministerijoje, dalyvavo įvairio
se diplomatinėse misijose Va
karuose ir Maskvoje, buvo ne
oficialus ‘Lietuvos aido’ redak 
torius ir t.t. Tikrai galima ste
bėtis to žmogaus darbštumu.

O kaip, ar visuomenė įverti
no tą Klimo darbą? Ar 
visuomenė aplamai įvertina 
tuos, kurie dirba? Kažin? Jei
gu kas anais laikais (na ir da
bar) būtų paklausęs, kas buvo 
tie nepriklausomos Lietuvos 
kūrėjai, retas kuris jų tarpe 
prisimintu ir Petrą Klimą. Vi
si kalbėtų apie Basanavičių, 
Smetoną, Voldemarą, Šleže vi- 
čių, Krupavičių, Kairį... Re
tas kas prisimintų Petrą Klimą 
tą daukantišką vargo pelę, ku 
riam, kaip ir jis pats kartais 
nusiskųsdavo, nuo darbo tie
siog imdavo galva suktis. Nu
stebau skaitydamas Rapolo 
Skipičio atsiminimus ‘Nepri
klausomą Lietuvą statant’. 
Ten Petro Klimo nei vardo nė

Vincas Trumpa

ra paminėta. O juk aplamai 
Skipitis labai blaiviai ano me
to įvykius nupasakoję, be to 
juk jis buvo P. Klimo bendra
mintis iš ‘Aušrinės’ laikų.

Galima klausti: kodėl? Ko
dėl visuomenė tokia nedėkin
ga? Cinikas galėtų atsakyti: 
visur yra čyfai ir indėnai. Vie
ni dirba, kiti laurus skinasi. 
Mažiau ciniškai skambėtų 
atsakymas; nežiūrint visos pla
čios Klimo veiklos jis visados 
buvo pats vienas, vidūniškai 
tariant - sau žmogus, nesubū- 
ręs aplink save jokios klikos ar 
šutvės. Nežiūrint jo veiklos 
‘Aušrinėje’, Klimas nepriklau
sė jokiai ideologinei grupei. Sa 
vo atsiminimuose jis pats save 
vadina ‘nesutapusiu su bažny
čia’, vadinasi, indiferentu. Jis 
nebuvo ir jokios politinės par
tijos narys. Ir kai atėjo rinki
mai į Steigiamąjį seimą, nebu 
vo nei vienos grupės, kuri bū
tų galėjusi pasiūlyti jo kandi
datūrą. Tuo aš visiškai nesa
kau, kad Klimas būtinai norė
jo kandidatuoti. Steigiamojo 
seimo metu jis buvo užsienio 
reikalų viceministeris. Kaip 
ten bebūtų, ideologinės gru
pės ar politinės partijos veikė
jui daug lengviau tapti popu
liariu, negu tokiam žmogui, 
koks buvo Petras Klimas. Gal 
būt simptominga jam, kad ra
šydamas ‘Aušrinėje’ ir kitur jis 
buvo pasirinkęs Vabalėlio sla- 
pyvardę.

P. KLIMAS KRYŽKELĖJE

Salia gausybės visų kitų ra
šinių tame pačiame laikotar
pyje Klimas paskelbė porą is
torinių studijų: ‘Lietuvių seno 
bės bruožus’ (1919) ir ‘Lietu
vos žemės valdymo istoriją’, 
kurios antroji dalis vadinosi 
‘Muravjovo laikmetis Lietu
vos žemės ir žemininkų istori
joje’. Berods Adomas Jakštas- 
Dambrauskas, recenzuoda
mas pirmąją, stebėjosi, kiek 
jos autorius turėjo peržiūrėti 
šaltinių ir literatūros, rašyda
mas tą palyginti nedidelę kny 
gėlę. Tai galbūt buvo didžiau 
sias ir pats brangiausias Kli
mui komplimentas, kokį tik jis 
per visą savo gyvenimą patyrė 
Žinoma, Jakštas buvo per 
daug sąžiningas kritikas, kad 
jis būtų ją vertinęs iš esmės. 
Abi šias studijas istorikai įver
tino labai aukštai. Ypač įdo
mu, kad rašydamas apie Mu
ravjovo vaidmenį Lietuvos že
mės valdymo istorijoje Klimas 
nenuėjo tradiciniu keliu. To
mis studijomis Klimas įrodė, 
kad jis mokėjo savarankiškai 
ir originaliai vertinti istorijos 
šaltinius.

Nenuostabu užtat, kad besi 
kuriantis tuo metu Lietuvos 
universitetas atkreipė į jį dė
mesį ir norėjo Klimą turėti sa
vo mokomojo personalo nariu.

Teisingai Gerutis rašo: 
‘Apie 1922-23 metus prieš Kli
mą atsistojo dilema: arba pa
silikti užsienio reikalų ministe
rijoje, arba pasirinkti mokslinį

Korp! Neo-Lithuania Vy
riausia Valdyba šiomis die
nomis išsiuntinėjo aplink
raštį, kuris primena Vil
niaus Universiteto 400 m.
sukaktį nuo įsikūrimo ir 
kviečia organizuoti bei da
lyvauti minėjimuose. Ir 
ypatingą dėmesį atkreipia į 
tai, kad korporacija įsipa
reigojo būti mūsų iškilaus 
korporanto rašytojo Romu
aldo Spalio paskutinės cik
lo knygos „Auksinio saulė
lydžio gundymai” leidėju. 
Tam reikalui reikalinga ne
maža suma pinigų, todėl vi
si korporantai prašomi pa
remti šį kilnų sumanymą 
tapdami šios knygos garbės 
prenumeratoriais arba rė
mėjais. Asmenys paaukoję 
100 dol. bus laikomi garbės 
prenumeratoriais. Paauko
ję 50 dol. — garbės rėmė
jais ir paaukoję 25 dol. rė
mėjais. Pinigus siųsti Korp. 
iždininkei kol. Irenai Mažei
kaitei — 228 W. Main St., 
Lake Zurich, III. 60047.

Rašytojas R. Spalis yra 
daugelio knygų autorius, 
skaitytojų mėgiamas ir li
teratūros kritikų gerai ver
tinamas. Jis turi dar daug 
kūrybinių planų pradėjęs 
ir užsibrėžęs artimiausioj 
ateity baigti, būtent: „Jau 
parašiau paskutinį tomą 
„Auksinio saulėlydžio gun
dymai’’, deja, „širdis iš gra
nito” nepajudėjo. (Knyga 
jau renkama. Red.). Atsi
kvėpiau baigęs „Kartos cik
lą”, dabar tvarkau noveles 
ir, o laime, turiu mecenatą.

darbą universitete’ (p.96). Ne 
labai aišku kodėl Klimas pasi
rinko diplomatinę tarnybą, ne 
trukus buvo paskirtas Lietu
vos pasiuntiniu Italijoje ir iš
vyko į Romą, ‘wo die Zitronen 
bluhen’.

Dabar, iš tolimesnės laiko 
perspektyvos žiūrint, atrodo 
gaila, kad Klimas nepasiliko 
prie Lietuvos universiteto, 
kaip lygiai gaila, kad to nepa
darė Augustinas Voldemaras. 
Žinant Klimo kruopštumą ir 
sugebėjimą dirbti istorinio ty
rinėjimo darbą, tikrai buvo 
galima laukti, kad jis būtų 
daug padaręs Lietuvos istori
jos labui. Po savo gana tragiš
ko diplomatinės tarnybos epi
logo, po savo Golgotos Vokie
tijoje ir Rusijos kalėjimuose, 
grįžęs į Lietuvą ir pergalvoda
mas visą savo gyvenimą, atro
do Klimas visiškai nuoširdžiai 
savo Atsiminimuose prisipažįs 
ta: ‘Ir dėl to ypač gailiuosi da
bar ...’ Dėl to turi pagrindo 
gailėtis ir Lietuvos istorijos 
mokslas. Galima ir mažos tau
tos būti dideliu istoriku, bet 
beveik visiškai neįmanoma bū 
ti mažos tautos dideliu diplo
matu. Klimas tai turbūt su
prato geriau negu bet kas ki
tas.

(Bus daugiau)

Jei dar gyvensiu, svajoju 
apie istorinį ir humoristinį 
romaną, — rašo autorius.

Mes, Amerikoj gyvenan
tieji lietuviai šiuo metu sa
kome, jog dar niekuomet 
mūsų atminime taip nesi- 
barė lietuviškos organizaci
jos, taip nesistengė viena 
kitą pajungti, kaip dabar. O 
ypač tas vyksta svarbiau
siuose postuose politiniuo
se veiksniuose. O štai iš už 
jūrų mąrių, iš Europos kon
tinento pasiekia mus tokios 
idealios mintys apie mūsų 
veiklą: „Mums europie
čiams Amerika stiprybės ir 
vilties tvirtovė. Ir tos val
džios tokios gražios, tuo la
biau, kad jų nepažįstam.”

Atvertę antrą pusę, ma
tysim, kad čia nėra taip 
blogai. Kai vieni laiką lei
džia barniams, tai kiti dar
bams. Rašytojai knygas ra
šo, leidėjai leidžia, laikraš
čiai skaitytojus lanko, pa
rengimų savaitgaliais dau
gėja, tik lankytojų kartais 
mažėja. Į tą kultūrinio gy
venimo sukūrį įeina ne vien 
Amerikos lietuviai kultūri
ninkai, bet ir iš kitų kraštų. 
Šį kartą tenka paminėti 
aukščiau minėtą rašytoją R. 
Spalį, taip gražiai mūsų lie
tuvišką veiklą iš tolo apibū
dinusį.

Emilija čekienė

LIETUVIS 
MOKYKLOS 
SUOLE

(Atkelta iš 3 psl.) 
miais, bet ir tuo, kas gal ir mo 
kyklai būsią pravartu.

Kaip pradžioje užsiminiau, 
lituanistinės mokyklos tuštėja, 
gal net kiek abejingumo atsi
randa aplinkos paveiktiems 
vaikams: kam mums ta lietu
vių kalba, istorija, lietuviška 
knyga?

Pabandykime angliškoje 
mokykloje prabilti lietuvių is
torija, mūsų nesibaigiančio
mis kovomis, ir visokiais mūsų 
‘vaduotojais’-okupantais. Ir 
knygų tais klausimais parūpin 
kime, kai jau trečia karta išei
vijoje išsimokslinusių mūsiškių 
užima vietas kolegijose, uni
versitetuose, įstaigose. Šie
met minime 400 Vilniaus uni
versiteto įkūrimo sukaktį, kas 
yra paranki tema tiek studen
tui, tiek ir moksleiviui. Ame
rikoje beveik mada virto do
mėjimasis etninėmis grupėmis 
jų kultūra, istorija tradicijo
mis. Protingas šalies kultūri
nio etninio lobio rinkimas. Ši
tas mums parankus, naudin
gas nusiteikimas pravartu pa
skatinti mokyklose, universite 
tuose. Moksleiviui dažnai ten 
ka kovoti ir individo grumty
nėse su mase. Būti individu, 
etninės grupės atstovu, gali 
būti pravartu ir šioje didžiulė
je šalyje, daugybės tautybių 
mozaikoje.



Nr. 8 — 6 DIRVA 1979 m. vasario 22 d.

Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

LIETUVIŲ DIENŲ MENO PARODA
Gražiojoje Bankstown Civic 

Center meno galerijoje vyko 
mūsų Dailės paroda. Šią pa
rodą organizavo ir tvarkė dr. 
G. Kazokienė. Stebėjus anks
tyvesnes parodas paskirų Lie
tuvių Dienų metu kituose 
miestuose, is karto galėjai pa
stebėti, kad paroda buvo pro
fesionališkai paruošta ir su
tvarkyta (dr. G. Kazokienė, 
baigusi Sydnėjaus universitete 
odontologiją tuo nepasitenki
no, įstojo antrąjį kartą į jį ir ja
me baigė meną ir meno kriti
ką). Buvo jaučiama, kad mū
sų miela ir dinamiška dakta
rė į šią parodą įdėjo visą savo 
širdį ir visus savo sugebėjimus 
labai skoningai papuošdama 
visą galeriją, kas ir pačią pa
rodą padarė meniškai labai 
patrauklią.

Paroda susidėjo iš trijų pa
skirų dalių - tautodailės dar
bų, meno studijos mokinių ir 
pagrindinės - pačių meninin
kų. Joje buvo išstatyta 120 
paskirų darbų, kuriuos suda
rė: skulptūra, keramika, tapy 
ba, medžio išdirbiniai, audi
mo ir margučių pavyzdžiai. 
Gražiame šio centro prieangy
je, prieš užlipant laiptais į me 
no galeriją, buvo pastatytas di 
džiulis 11-kos pėdų aukščio 
lietuviškas stogastulpis, kurį 
padarė sydnėjiškis K. Belkus, 
laimėjęs už jį Australijos Lietu 
vių Fondo paskirtą tautodai
lės $100 premiją.

Parodoje su savo darbais da 
lyvavo šie mūsų dailininkai: 
tapytojai - V. Kristensen, V. 
Kabailienė, D. Keraitytė, L. 
Kraucevičiūtė, E. Kubbos, N. 
Meškėnaitė, V. Meškėnas, J. 
Mikševičius, H. Šalkauskas, L 
Urbonas ir A. Zakarauskaitė. 
Keramika - J. Janavičienė, D. 
Karpavičienė. Meno studen
tai - R. Dambrauskaitė, S. 
Gailiūnaitė, A. Grincevičiūtė 
Tautodailės išdirbiniai - K. 
Belkus, D. Bertašiūtė, O. 
Dambrauskienė, T. Dailidie- 
nė, J. Gudaitis, A. Jakštas, E. 
Lašaitis. Buvo išstatyta ir jau 
mirusių Australijos lietuvių 
dailininkų - V. Rato ir A. Sim 
kūno kūriniai.

Parodos organizatorė dr. G. 
Kazokienė į jury komisiją pa
kvietė A. Karazijienę iš Mel
bourno ir Br. Strauką iš Ade
laidės, kurie išrinko laimėtoją. 
Jam dovaną įteikė ALF atsto
vas dr. K. Zdanius.

Šią parodą atidarė New- 
castle universiteto profesorius 
dr. Vyt. Doniela, savo atida
rymo žodyje pasidžiaugdamas 
kad išstatytieji darabai rodo 
naujų krypčių bei nuotaikų, iš 
keliant faktą, kad meniniai po 
jūčiai bei išraiškos mūsų tau
toje yra gana stiprūs ir rimtas 
menas išreiškia ne egzistenci
nį troškimą pavergti daiktus ir 
apsistatyti patogumais, bet 
verčiau atveria pasaulį ar jo 
detales savo ypatumuose. Me
nas yra vienas iš tų kelių, ku
rie tautą veda į visuotinumą ir 
visuotinio galiojimo pripažini
mą.

LIETUVOS
PAŠTO ŽENKLŲ 

PARODA

Lietuvių Dienų metu Bank- 
stown Centrinėje Bibliotekoje 

buvo išstatyta mūsų Australi
joje žinomo filatelisto Vlado 
Biveinio Lietuvos pašto ženklų 
pilna kolekcija. Sis lietuviškų 
pašto ženklų rinkinys buvo la
bai gražiai ir išsamiai paaiš
kintas lietuvių ir anglų kalbo
mis. Įrašuose lankytojas galė
jo rasti labai daug mūsų isto
rinės ir kultūrinės medžiagos, 
kai lygiai tuo pačiu iš išstatytų 
ženklų buvo galima labai pla
čiai susipažinti su mūsų tautos 
istorija, praeitimi ir Lietuvos 
gyvenimu.

Šia paroda rūpinosi ir ją 
meniškai parengė ta pati 
mūsų nepavargstanti dr. G. 
Kazokienė. Stiklinės spintos, 
kuriose buvo išstatyti pašto 
ženklai, buvo labai gražiai iš
puošti mūsų tautinėmis juosto 
mis ir kitais tautiniais moty
vais, kas ypatingai patraukė 
lankytojų, ypatingia užsienie
čių, dėmesį. Gal dėl to (ir di
delio pasisekimo Bankstownl) 
bibliotekos vadovybė, su ku
rios direktoriumi Mr. C. 
Churms dr. G. Kazokienė turi 
labai gerus santykius, pasiūlė 
jai šią visą parodą perkelti į 
Sydnėjaus miesto milžinišką 
Centrinę Biblioteką, kuri ir 
buvo po Lietuvių Dienų ten 
perkelta. Patekti į Centrinę 
Biblioteką su bent kokia paro
da yra labai sunku, ypatingai 
kai tuo metu buvo Sydnėjaus 
miesto festivalis ir visas mies
tas buvo užimtas įvairiausio
mis parodomis.

Stebėjus abi parodas, tenka 
tik džiaugtis mūsų meninin
kais, jų kūriniais ir jų atsieki- 
mais, lygiai taip pat kaip ir 
Vladui Biveiniui už jo, pini
gais neįkainuojamą, taip pui
kiai paruoštą Lietuvos pašto 
ženklų parodą. Tačiau gi mie 
lai dr. G. Kazokienei, už jos vi 
są įdėtą darbą ir meninę širdį

Buvęs Lietuvos krepšinio rinktinės žaidėjas dr. L. Petraus
kas, lėktuvais ir sklandytuvais raižąs Australijos padangę, do
misi meno paroda. J. Šarkausko nuotr.

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

Dailės parodos organizatoriai ir dalis dailininkų. Iš kairės: dail. E. Kubbos, daiL V. Ka- 
bailenė, Mūsų Pastogės red. V. Kazokas, dail. H. Šalkauskas, dail. D. Karpavičienė, dr. K. Zda
nius, dr. G. Kazokienė, B. Straukas, A. Karazijienė, dr. V. Daniela ir R. Ratienė.

J. Šarkausko nuotr.

paruošiant taip puikiai abi pa 
rodąs, kurios netik džiugino 
mus, bet ir svetimtaučių tar
pe iškėlė visus lietuvius, pri
klauso didelis, didelisAClŪ. 
Buvo tikrai puiku!

DAINŲ ŠVENTE

Lietuvių Dienų metu Dai
nų Šventė yra vienas iš reikš
mingiausių pasirodymų. Kas 
antri metai mes girdime mūsų 
chorų didelio darbo vaisius ir 
jų pasiruoštas naujas dainas. 
Gaila tik, kad jeigu jaunimo 
pasirodymai, kaip tautiniai šo 
kiai ir sportas su metais nema
žėja, bet didėja - tai mūsų cho 
rų skaičius tuo pasireikšti ne
gali ir jau paskutinėje šventė
je nematėme keletos mažesnių 
chorų. Čia yra nemaža prob
lema ir, jeigu į chorų sąstatus 
nebus įtrauktas jaunimas, tai 
chorams ateitis bus gana liūd
noka. Tačiau ne mano reika
las šią problemą spręsti.

Šventės koncertas buvo pra
dėtas Adelaidės Lituanios cho 
ro, diriguojamo G. Vasiliaus
kienės. Dainavo moterų ir 
mišrus choras, įjungiant ir so

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAtEIKA

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

Kainos Žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

listą J. Rūbą, akompanuojant 
N. Masiulytei. Dainų išpildy
mas buvo puikus, jautėsi ge
ras susidainavimas ir ypatin
gai gražiai atrodė moterys, vii 
kėdamos leituviškai stilizuotas 
ilgas suknias.

Adelaidę sekė Melbourno 
daina, dainuojant vyrams, 
moterims ir mišriam chorui. 
Su šiuo choru Amerikoje ir Ka 
nadoje buvusi D. Levickienė, 
dėl būsimo šeimos padidėjimo 
laikinai iš dirigentės pareigų 
pasitraukė, dabar chorui diri
guoja P.' Morkūnas. Nors cho
ras ir labai gerai sudainavo, 
tačiau nesijautė to dvasios pa
kilimo, ką man teko matyti 
Kanadoje ir Amerikoje.

Sekantieji pasirodė Sydnė
jaus Daina, vadovaujant Br. 
Kiveriui. Taip pat buvo at
likta vyrų ir mišraus choro dai 
nos. Vyrų tarpe ypatingai yra 
stiprūs ir galingi balsai. Cho
rui akomponao A. Laurinaitis 
Sį kartą sydnėjiškės moterys 
buvo taip pat pasipuošusios 
naujomis lietuviškai stilizuoto
mis sukniomis, kas scenoje at
rodė labai gražiai. Mišrus 
Dainos choras nuskambėjo 
gražiai ir galingai.

Jungtiniuose choruose mo
terims dirigavo G. Vasiliaus
kienė ir vyrams Br. Kiveris, 
kai mišriam chorui, prie kurio 
prisidėjo dar ir Geelongo bei 
Newcastle chorai, dirigavo P. 
Morkūnas, B. Prašmutaitė, St 
Žukas ir B. Kiveris. Jungtinių 
chorų dainos buvo atliktos ypa 
tingai gerai ir susilaukė gausių 
plojimų. Dainų šventės kul
minacinis punktas buvo ‘Ma
no protėvių žemė’, kur B. 
Brazdžionio žodžiams muziką 
sukūrė B. Budriūnas. Akom- 
ponuojant A. Laurinaičiui ir 
jungtinį chorą diriguojant St. 
Žukui, solo partiją atliko ade- 
laidiškė solistė G. Vasiliauskie 
nė. Gražiai ir didingai skam
bėjo solistės balsas, sulaukda

mas puikaus pritarimo iš viso 
jungtinio choro, kas susilaukė 
milžiniškų ovacijų ir turėjo bū 
ti dar kartą pakartota.

Po koncerto sekė tradicinių 
kanklių perdavimas sekančios 
Dainų šventės šeimininkei - 
Adelaidės dirigentei G. Vasi
liauskienei. Jas perdavė Syd
nėjaus Dainos dirigentas B. Ki 
veris. Dainų šventė buvo tik
rai pasisekusi ir gausiem klau
sytojams suteikė didelio malo
numo išgirsti mūsų gražiąsias 
lietuviškas dainas.

Šiandien, gražiuose prisimi
nimuose palikus mūsų 10-sias 
Australijos Lietuvių Dienas, 
norisi tik padėkoti visiems jų 
organizatoriams, dalyviams ir 
gausiems svečiams už visą tai, 
kas buvo taip gražiai parody
ta mums. Gi užsienio svečiam 
ypatingai amerikiečiams ir 
Grandinėlei, priklauso didžiu
lė mūsų padėka. Ačiū Jums. 
Gaila tik, kad šiuo metu jūs 
šalate ir kovojate su sniego pū
gomis, kai mes džiaugiamės sa 
vo gražiąja vasara, besimau- 
dydami ir siųsdami jums, mū
sų prisiminimui, šiltą pajūrio 
saulės spindulį. Jūs buvote ir 
būsite mūsų nuoširdžiausi sve
čiai.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

RuraI 42 bed Acute care Osteopathic 
Hospital.

FOR 3-11 & 11-7 SHIFT. 
Completitive salaries, shift differen
tial, •-charge pay and moving allow- 
ance.'Liberai personnel policies & 
frinste benefits. Apply call or write to: 
VERA SHY R. N. asst. Director of

Nursing
SHERIDAN COMMUNITY 

HOSPITAL 
301 NORTH MAIN ST.

SHERIDAN, MICH. 48884 
517-291-3261

(49-11)

WANTED JOURNEYMEN
DIE REPAIRMEN

Able to sėt up Work from blue prints 
& close tolerance. Also ALL AROUND

GENERAL MAINTENANCE MAN 
with experience in staniping planu 
Overtime pay and benefits for rigfit 
person. Apply MIDAWAY PRODUCTS 
CORP., 523 Detroit Avė., Monroe, Mi.. 
3 13-241-7242.

An Equal Opportunity Employer 
(46-8)
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ATNAUJINKIME SAVYJE PASIRYZIMį...’
(Atkelta iš 1 psl.) 

džiuotis savo krašto atsie- 
kimais visose gyvenimo sri
tyse, mes vėl liūdime dėl 
jo kančių.

Ir iš tų 20-ties nepriklau
somybės paskelbimo aktą 
pasirašiusių lietuvių patrio
tų, didesnė dalis mirė trem
tyje svetur, ar tai prieglob
stį suteikusiose svetingose 
mums tautose, ar šaltame 
Sibiro ištrėmime, ar paga
liau, kad ir savoje tėvų že
mėje, bet Sibiro vargų ir 
kančių iškankinti įr išnie
kinti. Čia ypač turiu ome
nyje:

• Kazį Bizauską — dip
lomatą, ministerį, bolševikų 
suimtą ir ištremtą 1941, ku
rio likimas ir šiandien 
mums nėra žinomas;

• Praną Dovydaitį — pro
fesorių, visuomeninką, atei- 
ninkų sąjungos steigėją, 
1941 m. bolševikų ištremtą 
į Sibirą ir ten nukankintą;

• Vladą Mironą, kunigą ir 
ministerį pirmininką, 1941 
m. ištremtą į Sibirą, kur ir 
mirė;

• Petrą Klimą, istoriką, 
diplomatą, vokiečių kankin
tą koncentracijos stovyklo
se, bolševikų ištremtą į pri
verčiamųjų darbų stovyklą 
Vorkutoje, grįžo į Lietuvą 
be sveikatos, kur ir mirė;

Aleksandrą Stulginskį, 
buvusį prezidentą, 15 metų 
iškankintą Sibiro stovyklo
se, grįžo į Lietuvą taip pat 
be sveikatos, kur ir mirė.

šių pastarųjų dviejų mir
ties 10 metų sukaktį mini
me šiais metais. Prieš juos 
ir visus kitus Lietuvos kan
kinius šiandien mes lenkia
me savo galvas, jų vardan 
šiandien mes duodame pa
sižadėjimą, jog seksime jų 
pavyzdžiais tiesdami naujus 
kelius į Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą, šis dar
bas yra mūsų visų parei
ga, nes tėvynėje likusieji 
broliai ir sesės neša kur kas 
sunkesnę naštą negu mes, ir 
tik mes laisvame pasaulyje 
susibūrę lietuviai galime ir 
turime jiems padėti.

Patogiai įsikūrę tremty
je mes radome, ypač čia 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, seniai veikiančių lie
tuvių organizacijų, kurių 
dėka prezidentas Franklin 
D. Roosevelt, priimdamas 
Amerikos Lietuvių delega
ciją Baltuose Rūmuose 1940 
metų spalio 15 d. pareiškė, 
jog Lietuva neprarado savo 
nepriklausomybės, tik ji lai
kinai tapo pertraukta. To 
pasėkoje dar ir šiandien 
mes galime džiaugtis, jog 
JAV nepripažįsta Lietuvos 
aneksijos prie Sovietų Są
jungos. Pripažįsta mūsų 
diplomatinę tarnybą ir pa
tvirtina naujų konsulų pa
skyrimą.

Aišku, mūsų didžiausias 
noras būtų tas, kad šalia 
tokio pareiškimo sektų ati
tinkama akcija, kuri tą nu
trukusį Lietuvos nepriklau
somo gyvenimo siūlą vėl su

durtų. Gi čia į darbą turi 
stoti visi lietuviai, ypatin
gai taip vadinamieji naujie
ji ateiviai, nes jų ryšys su 
kraštu yra artimesnis negu 
ankstyvesnių imigrantų, jie 
dar yra tęsinys nepriklauso
moje Lietuvoje gimusių idė
jų, jie dar yra gyvi liudinin
kai nepriklausomos Lietu
vos atsiekimų.

Kadangi JAV-se gyvena 
didžiausias skaičius lietuvių 
ir čia jie yra geriausiai or
ganizuoti, tad nenuostabu, 
jog visa mūsų veikla ir re
miasi jų darbais, čia mes 
turime veikiančias didžiau
sias ne tik politines, bet ir 
kultūrines bei šalpos orga
nizacijas. čia dirba ir seni
mas ir jaunimas, tęsdami 
lietuviškas tradicijas jau 
beveik 40 metų. Praėjusie
ji metai buvo itin pilni savo 
veikla apjungdami visuose 
pasaulio kraštuose išsiblaš- 
kusius lietuvius. Jaunimas 
rinkosi Australijoje, o vė
liau ir čia Amerikoje pami
nėti 60 metų skautiško gy
venimo, Pasaulio Lietuvių 
Kongresas Kanadoje buvo 
tartum kulminacinis punk
tas, kur skambėjo dainos, 
sportavo jaunimas, diskuta
vo mūsų gyvenimo proble
mas senimas bandydami nu
statyti gaires ir planus mū
sų tolimesnei veiklai.

Lietuvos laisvinimui bei 
lietuvybės išlaikymui vado
vaujančiuose, veiksniuose 
šiais metais taip pat matė
me didelių pasikeitimų. Vie
ni jau įvyko, kiti, deja dar 
vyksta. Tikėkime, jog visus 
asmeniškumus palikus nuo
šalyje, mūsų veiksniai ir to
liau eis tuo Lietuvos keliu, 
kuris yra tik vienas, tiesus 
ir vedantis į nepriklausomą 
Lietuvą. Neturėdami jėgos 
pakreipti tarptautinių įvy
kių raidos, būkime labai at
sargūs savo darbuose, kad 
jie nepakenktų mūsų bend
rų tikslų atsiekimui. žinoki
me, priešas yra budrus ir 
galingas.

Tačiau tarp visų mus 
džiuginančių reiškinių yra 
ir tokių, kurie kelia rūpestį, 
ardo darną mūsų pačių tar
pe, kartais nueinant net 
taip toli, jog pradedame sa
vuosius skirstyti į gerus ir 
blogus, raudonus ar kito
kius spalvotus ir panašiai. 
Nėra reikalo man jums mi
nėti apie vienybę, jog ir mū
sų tautos himno paskutiniai 
žodžiai yra — Vardan tos 
Lietuvos, vienybė težydi, 
bet tik norėtųsi priminti, 
jog Lietuvos laisvės atgavi
mo pastangose užmirškime 
smulkmenas, kurios mus 
skiria, ir dirbkime darbą 
kartu, darbą kuris yra ir 
turi būti aukščiau visų ki
tų įsitikinimų.

Iki šiol mūsų atlikti dar
bai, jeigu ir nėra didžiai im
ponuojanti, tai bent parodė, 
kad turime reikalingą ne tik 
supratimą, bet ir potencia
lą savoje visuomenėje, ir 
dirbančiuosius tvirtai parė-

Lietuvos gen. garbės konsulas V. Čekanauskas

mus, galėtume ir didesnius 
kalnus bandyti nuversti. O 
tų kalnų yra, ir jie kartais 
net pačių amerikiečių mums 
yra nurodomi, štai kad ir 
mūsų įtaka Amerikos politi
nėse viršūnėse. Iki šiol mes 
pasitenkinome vien tik re
zoliucijų priėmimu Ameri
kos kongrese, rezoliucijų, 
kurios mums palankių poli
tikų žodžiais tariant, yra 
bedantės. Ką tai reiškia? Gi 
reiškia tai, jog jos neran
da kelio į Baltuosius Rū
mus, be kurių bet kokia to
limesnė reakcija ar rezoliu
cijų pilnutinis įgyvenimas 
nėra įmanomas. Ir nesvar
bu, ar mes jas vadinsime 
stipriomis ar silpnomis, jos 
liko tokios pačios, kaip ir 
prieš jas buvusias. Taigi, 
reikia mums keisti savo 
veiklos metodus, reikia 
mums rasti naujus kelius 
prieiti prie įtaką turinčių, 
ne vien tik žinomų vardais 
politikų, kurie galėtų būti 
tas trūkstamas laidas, ku
ris pajėgtų užauginti rezo
liucijoms anksčiau minėtus 
trūkstamus dantis. Gal ta
da ir Helsinkio bei Belgrado 
konferencijų trūkumai ar 
netobulumai sumažėtų ir 
rastumėm naujų būdų esa
mą situaciją Lietuvos labui 
geriau išnaudoti.

Kaip pavyzdį norėčiau pa
minėti sęnf Kennedy lanky
mąsi Maskvoje, kur jis iš
naudodamas progą, prašė 
Brežnevo išleisti 12 šeimų 
išvažiuoti iš Sovietų Sąjun
gos. Mūsų džiaugsmui buvo 
minimos ir trys lietuviškos 
pavardės. Deja, po kiek lai
ko paaiškėjo, jog iš tų trijų 
vienas jau buvo atvykęs į 
Ameriką, kitas esąs pake
liui, o trečias iš viso negal
vojęs niekur važiuoti. Taigi, 
kažkur ir kažkieno buvo 
prašauta pro šalį, proga ta
po pilnai neišnaudota, nes 
įtakingas asmuo nebuvo 
tinkamai ar išvis nepainfor
muotas, ,

Dažnas gal pasakys, jog 
lengva yra kalbėti, bet ban
dyk veikti ir kaip taisyklė 
paminės trūkumą lėšų di

desnių darbų atlikimui. At
sakyti būtų galima irgi ga
na paprastai, jog kur yra 
norų, ten atsiras ir būdų 
tuos norus įvykdyti. Bet 
kaip pavyzdį norėčiau pami
nėti štai ką: prieš nedaugei 
metų, kada Vietname din
gusių bei į nelaisvę paimtų 
amerikiečių klausimas buvo 
labai opus, tam tikruose vi
suomenės shluoksniuose, ki
lo mintis pardavinėti apy
rankes su tų karių pavardė
mis ir tol jas nešioti, kol jų 
likimas bus sužinotas arba 
jie grįš į namus. Toks rei
kalo populiarinimo būdas 
pasirodė buvo naudingas ne 
tik idėjiniai, bet ir finan
siniai. Panašai darė ir Ame
rikos žydai, garsindami sa
vo disidentus Sovietų Są
jungoje. Tad kyla klausi
mas, o kodėl negalėtume ir 
mes lietuviai, o gal ir visi 
pabaltiečiai, panašiai pada
ryti. Juk ir mes turime sa
vų disidentų pavergtoje 
Lietuvoje, ir mes turime ne
kaltai kalinamų Sibire. Ko
dėl tad nesusijungti su jais 
tuo simboliniu ryšiu — 
apyranke ar melalikėliu, 
kuris aiškiai pasakytų vi
siems tai matantiems, jog 
mūsų ryšys su kenčiančia 
tauta yra nenutrūkstantis.

Tarp praeities, kur yra 
mūsų atsiminimai, tarp 
ateities, kur yra mūsų vil
tys, dar yra dabartis, kur 
yra mūsų pareigos. Vykdy
kime savo pareigas šian
dien, nes rytoj šiandiena 
liks ne daug ką sakančia 
praeitimi, nes sekančios 
kartos vertins mus ne tai 
ką mes sakėme, bet tai ką 
padarėme. Beveik 40 metų 
praėjo nuo laisvės neteki
mo, išaugo naujos genera
cijos kaip Lietuvoje, taip ir 
čia tremtyje. Lietuvos jau
nimas liko ištikimas nepri
klausomos Lietuvos idea
lams, ką parodė visa eilė pa
vyzdžių nuo Kalantos, Sa- 
dūnaitės iki Petkaus, Ga
jausko ir kitų.

Tačiau laisvėje gimęs ir 
vargo bei savo tėvų gimti
nės nematęs lietuvis šian

dien pergyvena kritišką mo
mentą — sunku jam mylėti 
tą kraštą apie kurį tiek ma
žai jis težino, sunku jam 
mylėti tą kraštą kurio jis 
jau gal ir kalbos nemoka. 
Mykalojus Daukša jau prieš 
350 metų išreiškė šį įspėji
mą bei raginimą: ”Ne že
mės derlingumu, ne drabu
žių įvairumu, ne šalies gra
žumu ... gyvuoja tautos, 
bet išlaikymu bei vartojimu 
savo kalbos ... Sunaikink 
ją — atimsi gyvybę ir gar
bę.” Gi profesorius Eretas 
sako, jog: ”... savo kalbą 
emigrantai tegali išsaugoti, 
jei jie nepakriks kaip tauti
nis vienetas. Tai žino ir oku
pantai, deda todėl visas pa
stangas šiam vieningumui 
išardyti... Negalime už
miršti, kad mes anksčiau 
ar vėliau savo darbo vaisius 
turėsime parnešti Lietuvon. 
Tačiau ten tebus galima, jei 
tiek tenykščių, kiek čio
nykščių jungs ta pati kal
ba.” O dalis neseniai spau
doje tilpusio laiško iš Lie
tuvos, kur pagal jo autorių 
lietuvių kalba pamažu yra 
stumiama iš gyvenimo dėl 
to paties aukščiau minėto 
Mykalojaus Daukšos įspė
jimo skamba taip: ...tik
roji meilė savo šaliai neįma
noma be meilės savo kalbai, 
žmogus, abejingas gimtajai 
kalbai — laukinis. Tai šven
ta tiesa, baigia laiško auto
rius.

Taigi turėdami tai ome
nyje šalia visų mūsų politi
nių užsimojimų kartu dirb
kime ir tą kultūrinį darbą, 
puoselėkime lietuvių kalbą 
savo bei jaunimo tarpe, nes 
praradus tą mums bran
giausią turtą — kalbą gali
me prarasti ir tautą, kuriai 
tada joks politinis aktyvu
mas nebus reikalingas. Lie
tuviška tremties mokykla 
yra tik vienas įrankis tau
tos tęstinumo likiminėje ko
voje. Bet ji pasiekia tik ma
žą šeimų dalį, tad ir jos ga
lia yra ribota. Yra skaudu 
klausytis jaunimo organi
zacijų vadovų pareiškimų, 
jog nenorėdami atstumti 
vieno ar kito lietuviškai ne
mokančio jaunuolio, jie savo 
susirinkimus pravesią ang
liškai! O kodėl dėl tokio 
jaunuolio turi nukentėti 
daug dagiau kitų dar lietu
viškai truputį mokančių. Iš
mokink tokį jaunuolį lietu
viškai ir tada tikrai galėsi 
jaustis padaręs didelį pa
tarnavimą savo tautai.

Praeitis yra geriausias 
mokytojas, ir ji rodo, kad 
greičiausias nutautėjimas ir 
asimiliacija su vietine ap
linka yra praradimas kal
bos. Be kalbos, sustos ir 
mūsų kultūrinis gyvenimas, 
nes kalba yra žymiausias 
tautos pasireiškimas, es
mingiausias jos realizavi
mas. Tad išsaugojimas bei 
gyvas jos vartojimas yra 
būtina sąlyga kūrybiškam 
pasisakymui. Prisiminkime, 
Juk tai darome ne tiek sau, 
kiek Lietuvai.

(Nukelta į 8 psl.)
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LIETUVIŲ GYDYTOIŲ PASAULYJE
Emilija Čekienė

Kai matome medicinos 
gydytojo susirūpinusi vei
dą, kaip pagelbėti ligoniui, 
tada galvoji, kad gydytojo 
profesija yra pasiaukojanti 
artimui taip, jog jokiam ki
tam rūpesčiui nei kitokiam 
darbui nelieka jam laiko. 
Tačiau, tik pasidairai aplin
kui, pavartai spaudą ir pa
matai, kad be lietuvio gydy
tojo pastangų ir vispusiško 
Įnašo nerasi jokios kultūri
nės nei politinės veiklos. Jie 
visais laikais ir visose sri
tyse net pirmauja. Ir taip 
lietuvio gydytojo asmenyje 
šiandien matome ne vien 
medicinos gydytoją, bet ir 
politiką, v i s uomenininką, 
kultūrininką, žurnalistą, ra
šytoją, o taipgi ir dosnų 
tautinių reikalų rėmėją. Vi
sa tai mūsų tautinių idėjų 
Įgyvendinimui sudaro tvirtą 
pagrindą.

Gydytojai aktyviausiai iš 
kitų veikia ir savo profesi
nėj organizacijoj — Pasau
lio Lietuvių Gydytojų Są
jungoj ir leidžia savo žur
nalą "Medicina”, kuri pa
kaitomis jau redagavo visa 
eilė gydytojų, kas rodo jų 
pastangas ir sugebėjimus 
neužsidaryti vien savo pro
fesijoj.

Skaitytojus neseniai pa
siekė to žurnalo 1 nr. (55) 
1978 m. lapkričio mėn., ku
rio redaktorium šiuo metu 
yra dr. Danielius Degėsys 
Clevelande, išleidęs žurnalo 
jau du numerius. Gerai ži
noma, vyresni skaitytojai 
spaudoje ieško straipsnių 
apie Įvairias ligas ir pata
rimų, kaip nuo jų apsisau
goti. Nors "Medicinos” žur
nalas nėra skiriamas eili
niams skaitytojams, bet jis 
vistiek Įdomus pasiskaityti, 
kas darosi tos kilnios gydy-

'Atnaujinkime 
savyje...’

(Atkelta iš 7 psl.)
Taigi ši vasario 16-ji te

būna mums gilaus susimąs
tymo diena, savo pareigos 
bei jausmo įvertinimo die
na. "Aš mylėjau savo tė
vynę ir džiaugiuosi galėda
mas už ją savo gyvybę ati
duoti", taip šaukė vedamas 
mirti lietuvis sukilėlis prieš 
caristinę Rusiją 1863 me
tais, tuos pačius žodžius be
veik po 100 metų tūkstan
čiai' partizanų kartojo Lie
tuvos miškuose nelygioje 
kovoje aukodami savo gy
vybes prieš komunistinį ru- 
są-okupantą. Atnaujinkime 
savyje pasiryžimą sugrąžin
ti trispalvę į Gedimino kal
ną Vilniuje, nes ten yra jos 
istorinė vieta, ten yra jos 
garbės menė. Tad kartoju 
mūsų didžiojo tautos patri
archo d r. Basanavičiaus žo
džius : "Spauskimės visi 
Lietuvos vaikai Į krūvą Tė
vynę gelbėti".

tojų profesijos pasaulyje.
Tačiau pirmą šio numerio 

puslapį atvertus apima liūd
na nuotaika pamačius re
daktoriaus žodį "Ar tęsti to
liau?” čia jis dejuoja kole
gų abejingumu, tingumu 
laiku prisiųsti medžiagos. 
Aišku, visų redaktorių pa
reigos yra sunkios, tačiau 
pervertus visą žurnalą, kurį 
sudaro 68 puslapiai, nebesi
nori redaktoriaus žodžiams 
tikėti kolegų tingumu, nes 
jis impozantiškos išvaizdos, 
didelio formato, gerame po
pieriuje surinktas Vilties 
spaustuvėje, Clevelande. Ja- 
tne randame aktualių ir 
skirtingų mokslinių straips
nių šių daktarų: A. Keler
to, M. Budrienės, A. But
kaus ir V. Skrinsko. Įdomus 
dr. M. Lipsey "Keistos 
"draugų” rusų, dantų gydy
mo idėjos”. Dr. V. Liulevi- 
čius rašo apie lietuvių gy
dytojų kūrimąsi JAV-se 
nuo senų laikų ir pažymi, 
kad šiuo metu lietuvių gy
dytojų yra apie 500 narių.

Dr. D. Degėsys apie Ohio 
lietuvių gydytojų draugijos 
istoriją pradedant nuo 1950 
m.; dr. J. Kriaučiūnas — 
apie Fraternitas Lithuania 
70 metų ; dr. H. Brazaitis — 
tos korporacijos ideologija, 
kūrėjai ir veikla; dr. V. 
Šaulys — Medicina okupuo
toje Lietuvoje; dr. A. But
kus — okupuotos Lietuvos 
reumatologų ir pediatrų — 
kardiologų atsiekimai. Pla
čiai aprašyta PLGS veikla. 
Visos temos pailiustruotos 
aiškiomis nuotraukomis iš 
svarbesnių veiklos momen
tų ir iš poilsio valandų atos
togaujant Įvairiais metų lai
kotarpiais ir Įvairiuose 
kraštuose. Tas nuotraukų 
skyrius pavadintas "Mixtu- 
ra”.

Malonų dėmesį atkreipia 
skyrius "Mokslo pakopo
mis", kur aiškiomis nuo
traukomis ir biografijomis 
pristatomas gausus būrys 
jaunųjų gydytojų, medici
nos studentų ir jaunųjų me
dikų naujai sukurtos šei
mos. Na, nepamirštos nei 
moterys gydytojos bei mo
terų pagelbinis komitetas ir 
jo veikla. Tą skyrių reda
guoja Roma Degėsienė. Pri
simenami mirusieji kolegos 
ir pabaigoj dr. J. Kriaučiū
nas rašo "Alka mūsų rū
pestis". Kaip žinome, AL
KOS kultūros archyvas Put- 
name, Conn. stato naują pa
statą, kurio 12-kos asmenų 
direktoriato komitete pir
mininku yra dr. veter. A. 
Stankaitis ir du daktarai 
nariais. Joks didesnis lietu
vių tautai naudingas įvykis 
neapseina be gydytojų pa
ramos. To laukia ir šis di
dis užsimojimas pastatyti 
tinkamą muziejų ir apsau
goti prel. Juro visą gyveni
mą rinktas mūsų tautines 
vertybes.
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Grupė losangeliečių lietuvių su soliste R. Šalniene iš Chicagos, kuri atliko meninę pro
gramą Lietuvos Dukterų baliuje. Iš kairės stovi: V. Vidugiris ir ponia, Milašius, V. Dovydaitis, 
sol. R. Šalnienė, dr. Brinkis, D. Mackialienė, Raibienė ir Visvydas. Sėdi: E. Dovydaitienė ir 
Raibys. L. Kanto nuotr.

AUKOS LITUANISTINĖMS MŪKYKLOMS 
NURAŠOMOS NUO MOKESČIU

Nuolatos kylant lituanis
tinių mokyklų išlaikymo iš
laidoms, vis daugiau šiai 
naštai spaudžiant tėvų pe
čius ir nesant galimybių 
gauti JAV federalinę pašal
pą lituanistinių mokyklų iš
laikymui, dabartinė JAV 
LB švietimo taryba dėjo vi
sas pastangas aukų nurašy
mo privilegijai gauti.

Po intensyvių pastangų, 
JAV LB švietimo Taryba 
(Lithuanian Educati o n a 1 
Council of the USA, Ine.) 
šių metų pradžioje gavo 
gaunamų aukų nuo Federa- 
linių mokesčių nurašymo 
privilegiją. Privilegija ga
lioja nuo 1978 m. rugsėjo 
mėn. 27 d. ši privilegija 
(US IRS Tax Exempt Sta
tus) duoda teisę kiekvienam 
aukojančiam JAV litua
nistiniam švietimui, ar duo
damas lėšas bet kuriai 
JAV lituanistinei mokyklai, 
atimti, nuo mokamų federa- 
linių mokesčių (Income 
Tax). Gauta privilegija rei
kalauja, kad visos nurašo
mos aukos būtų pervestos 
per JAV Švietimo Tarybos 

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7 ’/j % — 4 metų 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 INSURED UP TO $40,000.00 BY FAIU.G

aint 
ttiony 
avings

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

Open Moti., 9-8; Tucs., Thurs., Fru, 9-5; Sat., 9-1; Ctased

Juozas Gribauskas, vedėjas

iždo knygas, Čekius ra
šant Lithuanian Educatio- 
nal Council of the USA, Ine. 
vardu. Visų JAV lituanisti
nių mokyklų iždininkai su
rinktas lėšas persiunčia 
JAV LB švietimo Tarybos 
iždininkui (J. Gaižutis, 7120 
So. Ridgeway Avė., Chica
go, III. 60629. Telef. (312) 
582-6736). Aukas pervedus 
per švietimo Tarybos iždo 
knygas, tokios pat sumos 
čekis bus išrašytas lituanis
tinės mokyklos vardu, iš 
kur aukos gautos, ir per
siųstas tos lituanistinės mo
kyklos iždininkui.

Visos lit. mokyklos prašo
mos turėti čekių sąskaitas 
banke mokyklos vardu, kon
trolę atliekant tėvų komite
tui. Kadangi lituanistinių 
mokyklų pajamos susideda 
iš tėvų ir rėmėjų aukų, prie 
siunčiamo čekio švietimo 
tarybos iždininkui reikia 
pridėti ir aukotojų pavar
džių su adresais sąrašą. Pa
gal jį bus išrašyti asmeniš
ki pakvitavimai, reikalingi 
asmeniui pridėti prie Fede- 
ral Income Tax formų, švie

timo Tarybos iždininkas, at
gal siųsdamas čeki lituanis
tinės mokyklos vardu, pri
dės ir visus pakvitavimus, 
kuriuos lituanistinė mokyk
la išdalins, perduos savo au
kotojams. švietimo tarybos 
betarpiškai gautų aukų pa
kvitavimai bus siuntinėja
mi tiesiai aukotojams.

Lituanistinį švietimą JAV 
išlaiko tėvai ir aukotojai, 
galintieji pasinaudoti nuo 
federalinių mokesčių nura
šymo privilegija. Kiek šia 
privilegija pasinaudos litu
anistinės mokyklos, jų rė
mėjai ir tėvai, pareis nuo 
mokyklų vedėjų, tėvų komi
tetų, mokyklų iždininkų su
manumo ir pastangų. Šios 
privilegijos pa naudo j imas 
užkraus daug naujo darbo 
švietimo tarybos iždininkui 
bei lituanistinių mokyklų 
iždininkams. JAV švietimo 
taryba mielai šį darbą dirbs, 
kartu su lituanistinių mo
kyklų iždininkais, kad pa
lengvinus JAV lituanistinių 
mokyklų išlaikymą. Jei ši 
aukų nurašymo privilegija 
atneš visoms JAV lituanis
tinėms mokykloms finansi
nį palengvėjimą, gal padi
dės ir mokyklas lankančių
jų skaičius.

Čia vėl tenka kreiptis į 
lituanistinių mokyklų tėvų 
komitetų iždininkus, kurie 
tvarko finansinį mokyklų 
išlaikymą, kad jie dėtų pa
stangas lėšų surinkimui, pa
sinaudojant gauta privile
gija.

Bronius Juodelis
Švietimo Tarybos 

pirmininkas

KANADOS LIETUVIŲ 
DIENA

24-toji Kanados Lietuvių 
Diena įvyks St. Catharines 
š. m. spalio 6-7 dienomis. 
Ruošia LB St. Catharines 
apylinkė. Gautos puikios sa
lės susipažinimo vakarui ir 
koncertui. Iškilmingos pa
maldos įvyks St. Catharine 
katedroje.

Susidarė stiprus komite
tas Lietuvių Dienai ruošti iš 
16-kos narių, kur daugumą 
sudaro moterys.

Tariamasi su meninių vie
netų vadovais dėl progra
mos sudarymo Lietuvių 
Dienai. (as)
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KRONIKŲ SVARBA
Jau nuo 1972 metų oku

puotoje Lietuvoje eina po
grindžio leidinys, pavadin
tas Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronika.

Jos pasirodymas buvo di
delė staigmena ne tik 
mums, išeivijos lietuviams, 
bet ir patiems okupantams 
bei jų talkininkams prisitai
kėliams lietuviams.

Išvilkimas viešumon kro
nikose konkrečių faktų su

SKILLED
TRADES
Permanent, full time opening. 
We have immediate openings 
for the following Journeyman 
positions:
• TOOL MAKERS 

MACHINE REPAIR
N/C MAINTENANCE

ELECTRICIAN
N/C MAINTENANCE

9. 6

We offer excellent wages with 
complete company paid ben
efits. Applicants are encourag- 
ed to call:

313-584-1600, Ext. 259 or 257 

or, you may apply i n person 

or write to:

EMPLOYMENT OFFICE

BURROUGHS 
CORPORATION 
14300 Tireman Avenue
Detroit, Mich. 48228 

Equal Opportunity Employer

Burroughs An Equal Opportunity Employer
(2-8)

OUTSTANDING PAY AND BENEFITS

Kainos 30 ar daugiau keleivių.

Iš pageltusių albumo lapų... Korp! Neo-Lithuania 1937 metų valdyba su garbės nariu, 
įgaliotu ministeriu Anglijai, Br. K. Balučiu, pokalbiu metu, Kaune. Iš kairės: arbiter elegan- 
tiarum P. Ambrazevičius, garbės narys B. K. Balutis, sekretorius V. Abraitis, vicepirm. A. 
Juodvalkis, pirm. P. Ališauskas ir tėvūnas M. Valiukėnas.

IS Chicagos
$980.00

$1010.00
$1010.00
$980.00

B Bostono ar New Yorko
$850.00
$875.00
$875.00
$850.00

(Ėst. 1959)

9727 SOUTH WESTERN AVENUE
ILLINOIS 60643CHICAGO,

TELEFONAS: (312) 238-9787

VIENOS SAVAITES:
Gegužės 14 ir 21

Rūgs. 17
1 naktis Maskvoje, 5 nakty# Vilniuje, 1 naktis Maskvoje

DVIEJŲ SAVAIČIŲ:
Birželio 25, Liepos 16.
Rugpiūčio 6 $1330.00$1200.00

2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 3 naktys Rygoje,

$1500.00Liepos 2 $1375.00
2f naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje,

$1400.00Liepos 23 $1530.00
2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje,

1 naktis Zuriche
Rugpiūčio 14 $1375.00 $1500.00

1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje,

pavardėmis ir vietovėmis 
apie juodus okupantų ir jų 
talkininkų darbelius buvo 
jiems ypač nemalonus. Tad 
nenuostabu, kad buvo įkin
kytas saugumas ir visa oku
pantams tarnaujanti prisi
taikėlių armija tam pogrin
džio leidiniui likviduoti, o 
leidėjus nubausti taip, kad 
nebemėgintų to darbo imtis.

Bet lietuvių tauta išugdė 
didvyrius ne vien anais se
nais istoriniais laikais, jų 
atsirado ir šiandien, kada 
okupantai stengiasi visus 
pavergtuosius taip nužmo
ginti, kad bet kokia idealiz
mo kibirkštėlė būtų visai 
užslopinta.

Ir taip pačiu sunkiausiu 
mūsų tautai momentu, pa
čioj juodžiausioj priespau
dos nakty Lietuvos Katali
kų Bažnyčios kronika atėjo 
su savo vien dvasiniais 
ginklais, lyg jaunutis Dovy
das prieš savo priešą Galio
tą ir jį nugalėjo.

Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika pasiekė Vaka
rų pasaulį, ir šiandien jos 
išverstos į daugybę kalbų, 
skelbia apie lietuvių kan
čias ir jų teisių mindžiojimą 
pavergtoje tėvynėje.

Daugelis kitataučių stebi
si mūsų brolių dvasine stip
rybe ir pasiaukojimu kil
niems Katalikų Bažnyčios 
ir Tautos reikalams. Jų var
dai: N. Sadūnaitė, V. Pet
kus, B. Gajauskas, Plumpa 
ir daugybė kitų — jau yra 
žinomi visoje Europoje ir 
čia, Amerikoje.

Bet tam kronikų išpopu
liarinimui, išvertimui į ki
tas kalbas ir jų išleidimui 
yra reikalinga ne. vieno ar 
kelių lietuvių talka, o šimtu 
ir tūkstančių. Tai ne kelių 
pasišventėlių žmonių dar
bas, o daugelio, kurie savo 
darbu ir lėšomis prie to pri-

Massachusetts gubernatorius Edward J. King Vasario 16 proga priėmė lietuvių delega
ciją. Nuotraukoje ALT Bostono skyriaus valdyba su gubernatoriumi. Iš kairės: Danielius Averka, 
Ona Ivaškienė, Aleksandras Čaplikas, gub. Edward J. King, Edmundas Cibas, Falisa M. Gren- 
dal ir Antanas Andriulionis.

sidėtų. Deja, pas mus išei
vijoje kol kas tos plačios 
talkos dar neatsirado. Dirba 
daugiausia keletas pasi
šventėlių, bet šiandien jau 
atėjo laikas įsijungti į tą 
darbą platesnėms lietuvių 
masėms.

Ypač Chicagoje yra gera 
proga tą darbą paremti, ka
dangi čia veikia Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroni
koms Leisti Sąjunga, besi
rūpinanti kronikų leidimu 
lietuvių kalba (jau išleistas 
IV tomas), anglų kalba I ir 
ispanų kalba I tomas. Ang
liškasis vertimas, nugalėjus 
daugybę įvairių kliūčių, pa
sirodys jau šiomis dienomis. 
Jų oficialus leidėjas yra 
Loyolos universitetas Chi
cagoje. Tačiau vertimu, lėšų 
sutelkimu ir jų išplatinimu 
rūpinasi minėtoji sąjunga 
ir prašo visų lietuvių kad ir 
nedidelės talkos ar aukos. 
Jeigu jos nariai kreipsis su 
prašymu tą darbą paremti, 
neatsisakykime, bet paro
dykim bent dalį to idealiz
mo, kokiu dega jos leidėjai 
okupuotoje tėvynėje.

Be to, tenka pažymėti,

kad Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikoms Leisti Są
junga jau parūpino I tomo 
ispaniškąjį vertimą, kuris 
irgi yra spaustuvėje ir dar 
šiais metais bus išleistas. 
Taip pat tuoj bus pradėta 
versti ir į prancūzų kalbą. 
Tie visi darbai negalės bū
ti atlikti be talkos daugelio 

ELECTRONICS/ELECTRICAL 
MAINTENANCE

(IMMEDIATE OPENINGS IN TAMPA, FLORIDA)

A FORTUNE 500 COMPANY NEEDS SPECIALISTS TO 
DIAGNOSE, TROUBLESHOOT AND REPAIR N. C., 
C. N. C. SYSTEMS ASSOCIATED WITH LARGE MA
CHINE TOOLS. TECHNICAL SCHOOL/APPRENTICE 
GRADUATE A PLŪS WITH 5 OR MORE YEARS EX- 

PERIENCE.

SEND RESUME TO:

P. O. BOX 19054 DEPT. S
TAMPA, FLORIDA 33686

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

Birželio 11, Liep. 9,
Rugp. 20, Rūgs. 3 w 10

3 naktys Leningrade, 2 naktys Helsinke

5 naktys Romoje

2 naktys Luceme, 2 naktys Muniche, 1 naktis Baden-Baden,

6 naktys Paryžiuje

Visas grupes lydės patyrę vadovai. Įskaitoma ekskursijos j Kauną ir
Trakus, ir vizų mokesčiai. Kainos asmeniui, dviese kambaryje (are subject
to changes and/or government approval). Vienam kambaryje 1 savaitei
reikia primokėti $100.00: 2 savaitėms — $175.00.

geros valios tautiečių, jau
čiančių dalį įsipareigojimų 
už suplanuotų darbų sėk
mingą įvykdymą.

Todėl junkimės visi, kuo 
galėdami, prie šio kilnaus 
patriotinio žygio, nes darbo 
rankų niekad nebus per 
daug.

A. P. B.
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■ Detroito lietuviai
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS

Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo 61-rių metų 
sukakties minėjimas De
troite įvyko vasario 11 d. 
tokia tvarka: Visose trijo
se lietuvių parapijų bažny
čiose 10:30 vai. buvo auko
jamos mišios už visus dėl 
Lietuvos laisvės žuvusius. 
Iškilmingas minėjimas bu
vo pravestas 12:30 Dievo 
Apvaizdos Kultūros Cent
re. Minėjimą pradėjo ir ati
daromąjį žodį tarė DLOC 
valdybos pirmininkas adv. 
Raimundas Sakis. Progra
mą pravedė vicepirmininkas 
Saulius Kaimelis. Į Garbės 
prezidiumą pakviesti: Var
po redaktorius teis. Anta
nas Kučys, šv. Antano pa-

■■■ Antanas Grinius

rapijos klebonas kun. Al
fonsas Babonas, Dievo Ap
vaizdos parapijos klebonas 
kun. Viktoras Krisčiūnevi- 
čius, JAV kongresmanas 
James J. Blanchard. Vado
vaujant Jūrų šaulių švytu
rio kuopos šauliui Juozui 
Kinčiui į salę buvo įnešta 11 
vėliavų; Amerikos, Lietu
vos, LG Kūrėjų savanorių, 
šaulių, Dariau-Girėno klu
bo, skautų, ateininkų ir kitų 
organizacijų.

Amerikos himną sugiedo
jo K. ir R. Butkūnaitės ir 
Laima Tautkevičiūtė. Piani
nu joms akompanavo Aida 
Petersonaitė. Turiningą ir 
šventei parengtą invokaciją 
sukalbėjo kun. Alfonsas Ba
bonas. Atsistojimu ir tylos 
minute prisiminti mirusie
ji: savanoris maj. Jonas 
Riauba, garbės narys Juo-

Lituanistinių mokyklų mokiniai už gerą mokymąsi apdova
noti DLOC piniginėmis premijomis. J. Gaižučio nuotr.

KAZIUKO MUGĖ
Kovo 4 d. Dievo Apvaiz

dos parapijos Kultūriniame 
Centre Detroito skautai ir 
skautės rengia Kaziuko mu
gę, kuri prasidės tuoj po 
atnašautų 10:30 mišių. Mu
gėje bus galima įsigyti įvai
rių skautų ir skaučių dar
belių ir laimėti vertingų do
vanų, loterijoje. Be to ten 
veiks lietuviškų valgių sve
tainė ir kavinė su skaniais 
pyragais. Detroito ir apy
linkių lietuviai kviečiami 
atvykti į Kaziuko mugę ir 
dieną praleisti su skautais.

' PUIKIAUSIUS 
KAILIUS
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ <

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

_ 185 N. Wabash Avė.
| Chicago, III. 60601
E Antrame aukšte.
L...........

WE ARE EXPANDING
JOURNEYMEN
IMMIDIA H OmRTUNITIlS

jMrneyman's card or 8 yean pratikai eiperience whh letters to verify.

BORING MILL OPERATORS 
TOOLMAKERS 

SCRAPER HANDS 
DETAILINSPECTORS 

GRINDER HANDS 
LATHE HANDS

These positions offer excellent starting ratės, complote employee benefits, SS 
hovrs per week, 40 cent night shift premium and excellent working conditions.

BENEFITS PROVIDED
GROUP LIFE INSURANCE DEPENDENT VISION CARE PLAN 
ACCIDENTAL DEATH INSURANCE 16 PAID HOLIDAYS 
SICKNESS AND ACCIDENT INSURANCE DENTAL PLAN 
PRESCRIPTION DRUG PLAN LIBERAL VACATION PLAN 

HOSPITAL, SURGICAL AND MEDICAL COVERAGE

SaAmfoy /atervleira avallablo with arraapoatoatt

IFINTERESTED, PLEASE CONTACT
MR. M. J. CERCONE

BENDIX MACHINE TOOL CORP. 
23655 HOOVER ROAD 
VVARREN, MICHIGAN 48089 
755-6000

An Equal Opportunity Employer M/F

zas Tamošiūnas, ramovėnas 
Juozas Karpus ir kiti. Jų 
garbei Zivylė Idzelytė pade
klamavo eilėraštį. Pagerbti 
kūrėjai savanoriai ir Klai
pėdos krašto vaduotojai. 
Taip pat garbės prezidiumo 
nariai ir svečiai. Birutiečių 
parūpintus ženklelius arba 
baltas gėles jiems prisegė 
tautiniais rūbais apsiren-
gusios jaunos mergaitės.

Vasario 16 proga gautos 
trys proklomacijos. Jas per
skaitė: Michigano valstijos 
gubernatoriaus — Kristina 
Veselkaitė, Detroito miesto 
burmistro — Diana černytė 
ir Southfieldo miesto bur
mistro — Rasa Veselkaitė.

Šventei skirtas kalbas pa
sakė: JAV kongresmanas 
James J. Blanchard ir Var
po redaktorius Antanas Ku
čys.

Kongresmanas atvykda
mas į minėjimą atvežė ir 
įteikė Kultūros Centrui pa
žymėjimą ir Amerikos vė
liavą. Apdovanoti rašinių 
konkurso laimėtojai, Auš
ros ir žiburio lituanistinių 
mokyklų geriausi mokiniai. 
Juos pristatė Vytautas Pet
rauskas, dovanas įteikė adv. 
Raimundas Sakis. Premi
juotus rašinius paskaitė: 
Alma Lėlytė ir Violeta Do- 
veinytė.

Meninėje dalyje tautinių 
šokių grupė ”šilainė” pa
šoko tris šokius. Jai vado
vavo G. Gobienė, su šokiais 
supažindino živylė Idzelytė, 
akordeonu grojo Linas 
Orentas. Mergaičių choras, 
vadovaujamas muz. St. Sli
žio, dalyvaujant instrumen
talistams R. Kaspučiui su 
trampeta, A. Matvėkaitei ir 
A. Petersonaitei su klarne
tais, Vytautui Petrauskui 
akordeonu ir St. Sližiui pia
ninu, padainavo 4 dainas. 
Su kiekviena daina supažin
dino L. Tautkevičiūtė.

Minėjimas baigtas chorui 
su instrumentalistais ir vi
siems dalyviams sugiedant 
Lietuvos himną. Minėjime 
dalyvavo daug žmonių. 
Mums atvykusioms iš šv. 
Antano parapijos, po ten pa
sibaigusių pamaldų, sunku 
buvo rasti vietą automobi
liui pastatyti. Įeinant į sa
lę buvo renkamos ALTui 
aukos. Minėjimą rengė De
troito Lietuvių Organizaci
jų Centras.

NEEDED EXPERIENCED 
MACHINE OPERATORS 

2ND SH1FT
ENGINE LATHE MILLING MACHINE

VERTICAL TURRET LATHE
Excellent Employee Benefits:

• 35 Cents Per Hour 2nd shift premium
• 10 Paid Holidays
• Paid Siek Leave Benefits
• Paid Employee Hospitalization & Life Insurance
• Up to 4 Weeks Paid Vacation
• Credit Union

EDM OF TEXAS
14042 DISTRIBUTION WAY

FARMERS BRANCH, TEXAS 214-241-2301
Equal Opportunity Employer (8-10)

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

ENGINEERING/TECHNICAL 
OPPORTUNITIES

Williams Research Corporation, an innovative technologicaf leader in the 
deyelopment of small gas turbine engines for diverse applications in 
industry and government, is staffing-up its modern suburban plant facility. 
Gutstanding opportunities exist for imaginative engineering and technical 
talent in the following priority areas:

Industrial Engineer 
Lathe Operator (Second Shift) 
Grlnder Operator (Second Shift)

Sr. Manufacturing Engineer
Contract Admlnistrator 
Panagraph Operator
Life Cycle Co»t Administrator MIII Machinlat (Second Shift)

We offer an exceptional range of startinę salaries, a compre- 
hensive benefit program, an outstanding'working environment 
and'a solid policy of promotion from vvithin. Relocation assistance 
is provided.
If unable to cali collect, please forward resume in confidence to:

Mr. Dean Hardesty
Williams Research Corporation

2280 West Maple Road • Walled Lake, Michigan 48088
313-624-5200

An Equal Opportunity EmployŠr M/F
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■Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

SPAUDOS BALIUS
L.ž.S. Daužvardžio Fondo 

Spaudos balius, dėl sniego 
audrų, numatytu laiku (I. 
27 d.) neįvyko, šiais metais 
gauti salę naujai datai, val
dybai nepavyko, todėl tra
dicinis balius nukeliamas i 
ateinančius metus. Spaudos 
balius Įvyks 1980 metais va
sario 2 d. tame pačiame 
Martinique restorane, gro
jant neolituanų orkestrui.

Tikėkime, kad ateinantie
ji metai bus ne tokie aud
ringi ir Spaudos balius 
įvyks, o gautas pelnas įga
lins valdybą atžymėti jau
nuosius spaudos darbinin
kus.

Už šių metų Spaudos ba
lių įmokėtus pinigus prašo
me atsiimti pas J. Janušaitį, 
Paramos prekyboje ar pas 
A. Juodvalkį, 6620 S. Rock- 
well St., telef. 925-0035.

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

PASKELBIMO 
MINĖJIMAS

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagoje š. m. vasario 25 d. 
(sekmadienį), 2 vai. p. p. 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose, rengia Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
61 metų sukakties minėji
mą. Programoje numatyta:

1. Iškilminga sueiga,
2. Paskaita — Daiva 

Vaitkevičiūtė - Meilie- 
nė,

3. Dailusis žodis — Aud-
ronė Pavilčiūtė,

kaičio koncertas, dėl sniego 
audros buvo atidėtas ir 
įvyks š. m. kovo 18 d. (sek
madienį), 3 vai. p. p. Jauni
mo Centro didžiojoje salėje.

Pianistas M. Motekaitis 
yra koncertavęs Amerikoje 
ir užsieniuose, o taip pat 
NBC televizijoje. Visad bu
vo gerai įvertintas. M. Mo
tekaitis yra dažnas lieuviš- 
kų renginių talkininkas ir 
solistų akompaniatorius.

Visi kviečiami šiame kon
certe dalyvauti.

PUTNAMO SESERŲ 60 
METŲ SUKAKTIES 

MINĖJIMAS
Nekaltai Prad. Mergelės 

Marijos seserų vienuolijos 
(populiariai vadin. Putnamo 
seselėmis) 60 metų sukak
ties minėjimas įvyks š. m. 
kovo 25 d. (sekmadienį) šia 
tvarka: 4 vai. p. p. mišios 
tėvų jėzuitų koplyčioje, o 5

Jaunimo Centre Chicagoje sausio mėn. įvyko LB Vidurio vakarų apygardos apylinkių 
pirmininkų pasitarimas. Nuotraukoje dalis dalyvių. Iš kairės: K. Aras, J. Šlajus, J. Bagdonas, 
K. Juškaitis, P. Nedinskas, V. Šilas, kun. J. Borevičius, V. Dijokas, S. Vidmantas.
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Dail. Jadvyga Paukštienė kalba savo kūrinių parodos atidaryme Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo Centre Chicagoje. Paroda turėjo gražų pasisekimą.

vai. vak. minėjimo akade
mija, koncertas ir vakarie
nė Jaunimo Centro didžiojo

je salėje, Chicagoje.
Putnamietės seserys dir

ba švietimo, auklėjimo, lab

P. Malėtos nuotr. ti gausios paramos.

daros ir kultūros darbus. 
Jos organizuoja mergaičių 
vasaros stovyklas, išlaiko 
senelių namus, vaikų darže- 
liūs, spaustuvę ir kt. šiai 
nepaprastai 60 metų veiklos 
sukakčiai atžymėti ir atlik
tiems darbams apžvelgti iš
leido labai patrauklų, gau
siai iliustruotą 48 psl. lei
dinį „Esame jūsų tarpe”.

Chicagoje veikia seserų 
rėmėjai, vadovaujami ener
gingos visuomenininkės Ma
rijos Rėmienės. Rėmėjai 
kiekvienais metais suruošia 
Putnamo seselėms paremti 
vakarienę ir kitokiais bū
dais remia jų veiklą. Tiki
masi ir šiais metais sulauk-

4. Dainos — Jūratė Taut- - ■ ....................................................................................................................................................... ....................................
vilaitė ir neolituanų 
orkestras, vadovauja
mas Algio Modesto.

Po minėjimo kavutė. Visi 
korporantai su šeimomis ir 
draugais, bei visa lietuviš
koji visuomenė kviečiama i 
šį tradicinį minėjimą atsi
lankyti.

JAUNIMO PREMIJOS 
ĮTEIKIMAS

Eugenijaus Kriaučeliūno 
vardo jaunimo premijos lai
mėtojai, PLJ S-gos pirmi
ninkei Gabijai Juozapavi
čiūtei premijos įteikimas 
įvyks š. m. kovo 18 d. 2 vai. 
p. p. Jaunimo Centro kavi
nėje, Chicagoje.

Visi kviečiami dalyvauti.

PIANISTO 
M. MOTEKAIčIO 

REČITALIS
Pianisto Manigirdo Mote-

Kaip galite gauti 
Cleveland Trust 

papildomą procentą.
Pasinaudokite mūsų nauju automatiniu 

pinigų pervedimo patarnavimu ir jūs gausite 
procentus už- pinigus, kurie normaliai tik stovi 
ir laukia.

LIVE GOD’S WORD 
IN COMMUNITY

Live the Rule oį
St. Benedict

Priests and Bi’others o£ 
various talents Live, Pray 

and work together in 
mutual concern

Vocation Director 
HOLY CROSS ABBEY 

BOX 351 
CANON CITY, COLO. 81212 

(3. 5, 7)

Patarnavimas reikalauja dviejų Cleveland 
Trust čekių ir taupymo sąskaitų.

Visi indėliai eina tiesiog į taupymo sąskaitą 
nešdami procentą. Jūsų čekių sąskaita yra 
lygi nuliui. Kada pinigai reikalingi jūsų 
išrašytiems čekiams padengti, mes perkeliame 
reikalingą sumą iš jūsų taupymo sąskaitos.

Tuo būdu, pinigai kuriuos normaliai 
laikytumėte čekių sąskaitoje, duos kasdien 
procentą jūsų taupymo sąskaitoje — 5?< per 
metus, mokami kas mėnesį (kol yra $50 
mėnesio atskaitomybėje).

Jei jūs laikote $2000 minimo balansą, ar 

turite vidurkį $5000 per mėnesį atskaitomybės 
ciklo, šis patarnavimas jums nieko nekainuoja.

Kitu atveju jums kainuotų: $2 per mėnesį 
už patarnavimą; 13 c. už išrašytą čekį, 5 c. už 
indėlį ir 50 c. už bet kurią dieną, kai jūsų 
pinigai į čekių sąskaitą perkeliami nesvarbu 
kiek čekių yra padengiama.

Šis patarnavimas ne kiekvienam naudingas. 
Teiraukitės pas mus. Mes padėsime išspręsti 
tai kas jums bus tinkamiausia.

InterCheck
Automatic Savings/CheckingTransfer Service. 

Ask us.VVe'll help you figure 
out vvhats best for you.

or CLEVELAND TRUST

Member FDIC
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS MINĖJIMAS CLEVELANDE
Nepriklausomybės paskel

bimo minėjimo išvakarėj 
šeštadienį, vasario 10 die
ną, 8 vai. vakare Lietuvių 
namų "Gintaro" restorane 
ALTo Clevelando skyrius 
suruošė Lietuvos generali
niam garbės konsului V. Če
kanauskui pagerbimo vaka
rienę. Vakarienėj dalyvavo 
pakviesti ALTą sudarančių 
organizacijų atstovai — pir
mininkai, ALTo Tarybos 
nariai, skyriaus valdybos 
nariai ir svečiai kleb. kun. 
G. Kijauskas, S. J., muzikai 
Alfonsas ir Ona Mikulskiai, 
J. Kazėnas su ponia, Ameri
kos Balso atstovas R. Saka- 
dolskis, viso 43 asmenys.

Konsulą pristatė ir pa
sveikino skyriaus pirm. A. 
Pautienis. Organizacijų at
stovus ir svečius pristatė 
Pr. Razgaitis. Buvo pasi
gesta Lietuvių Bendruome
nės atstovų, nors jie buvo 
kviesti.

Konsulas trumpai padė
kojo už pakvietimą atvykti 
į Clevelandą ir vėliau atsa
kinėjo į jam patiektus klau
simus. Jis kalbėjo apie savo, 
kaip konsulo veiklą, santy
kius su Amerikos valdžios 
ir privačiom institucijom, 
santykius su kitų valstybių 
generaliniais konsulais ir t. 
t. Jis mano, kad turi gerų 
progų Lietuvos vardą gar
sinti ir priminti kiekviena 
proga kitų tautų atstovams 
apie Lietuvos okupaciją so
vietų įvykdytą.

Sekmadienį, vasario 11 d. 
Nepriklausomybės sukak
ties minėjimas įvyko kaip 
buvo numatyta programoj.! 
Iškilmės pradėtos prie pa-

Lietuvos gen. garbės konsulas V. Čekanauskas kalba per 
susipažinimo vakarienę Gintaro restorane. Šalia jo sėdi A. Mi
kulskis, O. Jokūbaitienė, kun. G. Kijauskas, S. J. ir B. Smeto
nienė.

‘J
■SR-l ' <•?' -1- ' u!

minklo žuvusiems dėl Lietu- 
Vos laisvės. Aukurą uždegė 
Lietuvos generalinis garbės 
konsulas V. Čekanauskas 
asistuojant savanoriui-kū- 
rėjui J. Barniškiui, ALTo 
skyriaus pirm. A. Pautie- 
niui ir kt. Vėliavas iške
liant Amerikos ir Lietuvos 
himnus skambino varpais iš 
DMNP bažnyčios bokšto — 
varpinės. Vėliavų (Ameri
kos, Lietuvos ir Vatikano) 
iškėlimą atliko dr. V. Stan
kus, L. Jokūbaitis ir D. 
Orantaitė. Apeigom vado
vavo A. Jonaitis.

Abejose lietuvių parapijų 
bažnyčiose buvo laikomos 
Šv. Mišios Lietuvos laisvės 
intencija. DMNP mišias lai
ke trys kunigai. Pamokslą 
šventei pritaikytą pasakė 
kleb. kun. G. Kijauskas, S. 
J. Per pamaldas giedojo Ra- 
movėnų vyrų choras J. Ka
zėno vedamas ir bažnyčios 
choras R. Brazaitienės ve
damas. šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioj pamaldos buvo

LIETUVIŲ KALENDORINĖS 
ŠVENTĖS

Nauja Dr. Jono Balio paruošta knyga. Išleido 
Lietuvių Tautosakos Leidykla, Silver Spring, Md., 
1978. xiv 160 -f- X psl. Kainą 6 dol. Tai serijos 
Lietuvių Tautosakos Lobynas” VII knyga. Galima 
gauti pas lietuviškų knygų platintojus arba užsisa
kyti tiesiog iš leidyklos: Lithuanian Folklore Pub., 
1105 Chiswell Ln., Silver Spring, Md. 20901. Kana
doje galima įsigyti Anapilio knygyne.

Knygoje duodama tautosakinė medžiaga ir aiš
kinimai apie papročius ir tikėjimus šių švenčių: Kū
čių ir Kalėdų, Užgavėnių, Velykų, Jurginių, Sekmi- 
minių, Devintinių, Visų šventų ir Vėlinių. Medžiaga 
buvo surinkta iš archyvų dar Lietuvoje ir panaudota 
neprikl. Lietuvos spauda, kuri čia dabar mums ne- 

i prieinama. Yra papročių aprašymų iš visų Lietuvos 
■ vietų.

1 n u n p

LANKYKITE LIETUVĄ 1979 METAIS

SPECIALI 15 DIENŲ KELIONĖ, ĮSKAITANT RO
MĄ. Vilniuje 5 naktys, Maskvoje 2 naktys, Romoje 

6 naktys.
LIEPOS 14-18 RUGPIŪČIO 15-29

1 savaitės kelionė asmeniui nuo $795.00
2 savaičių kelionė asmeniui nuo $1189.00

2 savaičių kelionė įskaitant Vokietiją asm. nuo $1399.00

VISOS KAINOS IŠ NEW YORKO, NUO BALANDŽIO 
IKI GRUODŽIO, PAGRINDAN IMANT KAMBARIUS 

DVIEM ASMENIM.

EUROPA TRAVEL SERVICE, INC.
911 EAST 185th STREET 

CLEVELAND, OHIO 44119 
(216) 692-1700

atliktos su ypatingu iškil
mingumu. Vėliavom artė
jant prie altoriaus genera
linis konsulas su ALTo ir 
šaulių palyda priešaky nešė 
Lietuvos partizanų vėliavą 
prie autoriaus. Mišių auką 
nešė ALTo ir šaulių atsto
vai. Birutietės, tautiniais 
rūbais pasipuošę, padėjo gė
les prie žuvusiems pamink
linės lentos ir prie Marijos 
altoriaus. Giliai patriotinį 
pamokslą pasakė kleb. kun. 
B. Ivanauskas. Bažnyčios 
choras R. Babicko vedamas 
iškilmingai giedojo, užbaig
damas Lietuvos himnu.

4 vai. p. p. vyko iškilmin
gas minėjimas DMNP para
pijos salėje. Minėjimą ati-V. Bacevičiaus nuoti’.

Vasario 16 minėjime Clevelande JAV senatorius H. M. 
Metzenbaum kalbėdamas kaip sovietai neleidžia susijungti šei
moms, paminėjo clevelandiečio Beno Paulionio atvejį, kuris jau 
30 metų prašo išleisti iš Lietuvos jo žmoną. Nuotraukoje iš kairės: 
J. Nasvytis, senatorius H. M. Metzenbaum, D. Orantaitė ir B. 
Paulionis. J* Garlos nuotr.

darė ALTo skyriaus pirm. 
A. Pautienis. Himnus ir 
giesmę žuvusiems giedojo 
Čiurlionio ansamblis komp.
A. Mikulskiui diriguojant. 
Invokaciją sukalbėjo kleb.
B. Ivanauskas. Tarp organi
zacijų įneštų vėliavų šiais 
metais dalyvavo pirmą kar
tą su savo vėliavomis ir pa
lyda latviai ir estai.

Pagerbti savanoriai-kūrė- 
jai ir Klaipėdos sukilėliai: 
J. Barniškis, A. Johansonas, 
V. Bartuška ir D. Mašiotas. 
Kiti savanoriai, gyveną Cle
velande, dėl ligų ar kitų 
priežasčių negalėjo daly
vauti.

Minėjime dalyvavo vietos 
valdžios pareigūnai, kaip 
apskr. komisijonierius Vir- 
gil E. Brown, valst. senat. 
Timothy McCormack, atst. 
rūmų narys Dennis E. 
Eckart, teisėjas Edvardas 
Katalinas ir kt. Iš tautybių: 
latvių atstovai Astrida Jan- 
sons, Eriks Ievinš, Emil 
Sveilis, estai Andreas Traks 
ir Lembit Sweigard, žydų 
atstovai dr. Alan Riga ir dr. 
Aileen Kassen.

Buvo gautos proklamaci
jos iš gubernatoriaus, atsto
vų rūmų, apskr. komisijo- 
nierių ir Clevelando miesto 
tarybos.

Gubernatorius J. A. 
Rhodes savo proklamacijo
je paskelbė 1979 m. vasario 
16 d. Lietuvos Nepriklauso
mybės Diena Ohio valstijoje 

(Nukelta į 13 psl.)

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲc.

1/ (Z/ Įnešus $1,000 
/*£/O mėnesių

PAŽYMĖJIMUS
Įnešus $1,000
30 mėnesių

Įnešus $1,000
18 mėnesiams

Įnešus $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%%).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

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

du kartus metuose.
SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000.

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

Zuperio! /bvino/
AND LOAN ASSOCIATION

6712 Superior Avė. 
431-2497

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street 

481-8552
13515 Euclid Avė. 

681-8100
32800 Center Ridge Road 

779-5915

IŠI.K

14406 Cedar Avė. 
381-4280
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CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• VASARIO 24 D. tradicinis 
Užgavėnių blynų balius Lietu
vių Namuose. Rengia Pilėnų 
Tunto Skautij Tėvų Komitetas.

• KOVO 11 D., 4 vai. popiet 
— Kultūrinė popietė, Birutės, 
Antano ir Vytauto Smetonų 
koncertas.

• KOVO 24 D., šeštadieni, 
Clevelando Skautijos Kaziuko 
mugė.

• KOVO 25 D. BALFo meti
nis susirinkimas.

• BALANDŽIO 7-8 D. J. 
Šukio meno paroda Lietuvių 
Namuose. Rengia Korp! Gied
ra.

CLEVELANDE...
(Atkelta iš 12 psl.) 

ir ragino visus piliečius įsi
jungti Į Lietuvos nepriklau-- 
somybės atstatymo minėji
mus, pagerbti tuos, kurie 
pasiaukojo už Lietuvos lais
vę ir prisidėti prie lietuvių 
aspiracijų nuversti Mask
vos tironus.

JAV senatorius Howard
M. Metzenbaum ilgai kalbė
jo ir jo kalba daug kartų 
buvo nutraukta audringais 
plojimais. Visa jo kalba bu
vo atspausdinta praeitame 
Dirvos numeryje. Po sena
toriaus kalbėjo Lietuvos ge
neralinis garbės konsulas 
Vytautas Čekanauskas. Jo 
kalbos ištrauka Dirvoje 
spausdinama atskirai.

Meninę dalį atliko pilnam 
sąstate Čiurlionio ansamblis 
komp. A. Mikulskiui diri
guojant. Solistai I. Grigaliū- 
naitė ir V. Plečkaitis, kank
lių vadovė O. Mikulskienė. 
Dainos su solistais, kanklių 
muzika buvo atlikta neapsa
komai gražiai.

Publika savo susižavėji
mą išreiškė karštais aplo
dismentais. Koncertui pasi
baigus buvo perskaityta re
zoliucija reikalaujanti Lie
tuvai laisvės. Rezoliucija 
susirinkę priėmė plojimu. 
Rezoliucija bus pasiųsta 
JAV prezidentui, senato
riams ir kongresmanams iš 
Ohio. Oficialią minėjimo 
dalį Amerikos Balso atsto
vas R. Sakadolskis užrašė į 
juostą ir, reikia manyti, 
perduos į okupuotą Lietuvą. 
Didieji Clevelando dienraš
čiai Plain Dealer ir Cleve
land Press, o taip pat ir 
priemiesčių laikraščiai mū
sų nepriklausomybės sukak
ties minėjimą ir senatoriaus 
kalbą gana plačiai paminė
jo.

Esant saulėtai, nors ir 
šaltai, minėjimo dienai pub
likos susirinko virš 500. 
Aukų laisvinimo reikalams 
iki šiol įplaukė 2,500 dol. 
Aukos priimamos ir toliau. 
Galima įteikti aukų rinkė
jams su ALTo spec. aukų 
lapais arba siųsti per paštą 
ALTo iždininko vardu (K. 
Karalis, 2208 Grandview 
Avė., Cleveland Heights, 
Ohio 44106). (kk)

• BALANDŽIO 21 D., šešta
dienį, D.M.N.P. parapijos salėje 
Rochesterio jaunimo sambūris 
"Teatras vienas” stato Anatoli
jaus Kairio vaidinimą. Ruošia 
Clevelando Skautininkų Ra
movė.

• BALANDŽIO 22 D. LB 
Clevelando apylinkės metinis 
susirinkimas. Bus renkama 
valdyba.

• BALANDŽIO 28 D. Čiur
lionio- ansamblio tradicinis ba
lius Lietuvių Namų salėje.

• BALANDŽIO 29 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokinių pirmoji Komu

CLEVELANDERS

Ifs Time!
YOU CHOOSE

<^^ISSUE 2 - income Tax increase

ISSUE1 - The Sale of Muny Light
FOR | AGAINST I

X The money is needed to M □ Muny Light wilI continue 
avoid bankruptcy and M to lose over 1 MILLION 

layoffs M DOLLARS every year

X The City will save H □ Muny Light wilI continue
millions of dollars M to serve only 1 out of 5
in costly repairs M Clevelanders

FOR
X Will produce 25 MILLION 

DOLLARS of the money 
needed for 1979

X Wi11 help get Cleveland 
out of dėbt and avoid 
bankruptcy

X cieveland s income tax 
will continue to be the 
lowest of any major city 
in Ohio

AGAINST
□ Layoffs of hundreds of 

Firemen, Policemen and 
Sanitation workers

□ Businesses will leave 
and jobs will be lošt

□ Cleveland will continue 
to be a national joke

Vote FOR ISSUES 1 and 2
Vote FOR CLEVELAND 

onlUesday 
FEBRUARY 27

Polis Open 6:30 am til 7:30 pm
Paid for by VOTE FOR CLEVELAND COMMITTEE/Kenneth F. Seminatore, Sec y—1801 E. I2th St, Cleveland, 0.44115 

©1979—Hal Tanenbaum Assoc.

nija.
•• BALANDŽIO 29 D. Vlado 

Pūtvio minėjimas ir Žalgirio 
šaulių kuopos narių susirinki
mas.

• GEGUŽĖS 5-6 D.D. Cle
velando Ateitininkijos tradici
nė Pavasario Šventė DMNP 
patalpose.

• GEGUŽĖS 12 D. Žalgirio 
šaulių kuopos parengimas.

• GEGUŽĖS 13 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos rengiamas Motinos die
nos minėjimas.

• GEGUŽĖS 19 D., 7 vai. 
vak. — Poezijos vakaras "Šau

kiu aš tautą ...” — vad. poetas 
Balys Auginąs.

• BIRŽELIO 3 D. — Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
mokslo metų pabaigtuvės.

• BIRŽELIO 10 D. O. Mi
kulskienės Kanklių muzikos 
studijos mokinių rečitalis Lie
tuvių namuose.

• BIRŽELIO 17 D. — Kar. 
Juozapavičiaus šaulių kuopos 
gegužinė.

i • BIRŽELIO 30 — LIEPOS
2 D. Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje seimas Hollenden 
House.

• LIEPOS 1 — SLA seimo 

delegatų vakaras Lietuvių na
muose.

• LIEPOS 15 D. Žalgirio 
šaulių kuopos ir Jūrų šaulių 
gegužinė.

• RUGSĖJO 8-9 D. Tautos 
šventė. Rengia LB Clevelando 
apylinkė.

• SPALIO 12, 13, 14 D. šau
kiamas Lietuvių Kongresas 
Clevelande. Rengėjai Ameri
kos Lietuvių Taryba.

• SPALIO 20 — Tėvynės 
Garsų radijo 30 metų sukak
ties minėjimo vakaras Lietu
vių namuose,

• LAPKRIČIO 3-4 D. Lie
tuvių Diena.

• LAPKRIČIO 10 D. Ka
riuomenės šventės minėjimas 
Lietuvių Namuose. Rengia 
LKVS Ramovė Clevelando 
skyrius.

• LAPKRIČIO 17 D. Korp! 
Neo-Lithuania šventė - balius 
su Neo-Lithuania orkestru iš 
Chicagos.

CLEVELANDIEčIAI... 
DABAR LAIKAS 
JŪS RENKATĖS

Balsuokite Už Issue 1 
(pardavimas Muny Light) 
kadangi pinigai yra reika
lingi išvengimui bankroto ir 
atleidimo iš darbų. Miestas 
sutaupys milijoną dolerių 
brangaus pataisymo.

Jeigu jūs balsuosite prieš 
Issue 1, Muny Light ir to
liau praras virš milijono do
lerių kiekvienais metais. 
Taip pat Muny Light ir to
liau tarnaus vienam iš pen
kių clevelandiečių.

Balsuokite Už Issue 2 
(pajamų taksų pakėlimas) 
kadangi tai duos 25 milijo
nus dolerių pinigų reikalin
gų 1979 metams. Jūsų bal
savimas už Issue 2 padės 
Clevelandui gelbėtis iš skolų 
ir išvengti bankroto. Cleve
lando pajamų taksai ir to
liau pasiliks žemiausi iš visų 
Ohio miestų.

Jei jūs balsuosite prieš 
Issue 2, tai reikš atleidimą 
šimtų ugniagesių, policinin
kų ir sanitarijos darbuoto
ju.

Jei jūs balsuosite prieš 
Issue 2 prekybininkai pa
liks Clevelandą ir darbai 
bus prarasti.

Jei balsuosite prieš Isue 
2 Clevelandas ir toliau pasi
liks pajuokos objektų kraš
te.

Balsuokite Už Issues 1 ir 
2. Balsuokit Už Clevelandą 
antradienį, 1979 m. vasario 
27 d. Balsavimas vyks nuo 
6:30 vai. ryto iki 7:30 vai. 
vakaro.

Paid for bv VOTE FOR CLEVE
LAND COMMITTEE / Kennelh F. 
Seminalore, Sec’y., 1801 E. !2th St., 
Cleveland, Ohio 4 4f 15.

NATI0NVV1DE 
INSURANCE 
Nat>onw>de is on your sade

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

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31715 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.
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AUKOS BALFUI
Per Balfo Clevelando sky

rių 1978 m. vajaus proga, 
savo auką šalpai Įteikė šie 
aukotojai:

$1,000 — A. ir F. Kūne- 
vičiai.

$300.00 — A. ir A. Miko
liūnai.

$205.00 — suaukota a. a. 
A. Kubiliūnienės atminimui.

$160.00 — J. Wanicki.
$100.00 — dr. Pr. Jucai- 

tis, dr. VI. Bložė, dr. I. ir A. 
Jasiai.

$56.00 — M. Iešmantienė.
$51.00 — J. Krištolaitis, 

dr. J. Mačiulis, dr. J. ir B. 
Skrinskai.

$50.00 — dr. E. ir M. 
Lenkauskai, I. ir č. Šatkai,
R. ir A. Babickai, V. ir T. 
Urbaičiai, V. ir J. Kadžiai,
J. Kunevičienė, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubas 
ir A. A.

$41.00 — dr. Alf. ir K. 
Martai.

$40.00 — dr. V. Gruzdys.
$35.00 — dr. Stp. ir dr. G. 

Matai.
$32.00 — O. ir P. Žilins

kai, M. ir J. Mikoniai, V. O. 
ir L. Jokūzaičiai.

$31.00 — A. S|yra.
$30.00 — A. ir E. Macke- 

viciai, dr. V. ir A. Mauru
čiai, E. Unger iš Floridos.

$27.00 — dr. V. ir A. Ka
robliai, dr. J. ir Iz. Stan
kaičiai, K. ir S. Akelaičiai.

$26.00 — J. Stravinskas, 
dr. J. Sonta, dr. H. Brazai
tis, dr. Ed. ir B. Juodėnai, 
A. ir J. Augustinavičiai, V. 
ir L. Apaniai, A. Buknis, 
Br. ir A. Gražuliai, A. Biels- 
kus, J. Balbatas, N. ir P. 
Bieliniai.

$25.00 — Pr. Razgaitis, 
dr. A. Baltrukėnas, dr. D. 
ir R. Degėsiai, V. ir E. Rač- 
kauskai-Rack, R. Apanavi
čius, kun. B. Ivanauskas, P. 
Tamulionis, A. ir E. Garkai, 
D. ir V. Miseliai iš Pa., D. ir
S. čipkai.
$22.00 — VI. ir S. Knistau- 
tai, R. ir J. Kubiliūnai.

$21.00 — A. Balašaitienė,
M. Žitkus, A. Mackienė, D. 

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

LATVIAN ROOFING
[ Cleveland telef. (216) 521-2182
f St. Petersburg, Fla. tel. (813) 866-3263
[ DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
r Dengiame stogus apartamentams, Įmonėms, krautuvėms.
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DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

ir G. Iešmantai, dr. E. ir R. 
Šilgaliai, J. Pivoriūnas, V. 
Januškis, A. Puškoriūtė, P. 
Kaunas.

$20.00 — Alg. Pautienis, 
dr. Alf. Kisielius, S. ir S. 
Mačiai, E. P. J. J. ir V. Ste
ponavičiai, E. ir J. Stepai, 
K. Steponavičius, Stepona
vičius, A. ir E. Steponavi
čiai, Pr. Puškorius, V. Vinc- 
lovas, M. ir V. Valiai, G. ir 
J. Čyvai, A. Tamulionis, dr. 
D. Tamulionytė, K. ir Z. 
Gobiai.

$17.00 — A. Valaitis.
$16.00 — J. Švarcas, G. 

Juškėnas, B. ir VI. Čyvai, 
dr. A. ir B. Nasvyčiai.

$15.00 — G. ir VI. Pleč
kaičiai, H. Pikturna, K. Ra
lys, J. Rumbutis, J. ir J. 
Juodišiai, A. ir R. Petraus- 
kiai.

$13.00 — D. Mikoliūnie- 
nė.

$12.00 — L. ir S. Keže- 
niai, A. ir A. Mulioliai, J. 
ir VI. Dautai, F. ir J. Jasi- 
nevičiai, S. Butrimas, D. ir 
D. Staniškiai, J. Gudėnas.

$11.00 — A. Sušinskas, 
A. ir J. Šiaučiūnai, O. ir B. 
Maželiai, J. ir M. Apanavi- 
čiai, A. Ambrazienė, A. J. 
Kasulaitis, Z. Dučmanas, B. 
ir E. Steponiai, Z. Obelenis, 
Br. Snarskis, Ant. Rukšė
nas, VI. Palubinskas, A. ir 
Pr. Petraičiai, K. ir J. Snieč- 
kai, dr. Alf. čeičvs, E. ir K. 
Gaižučiai, V. šamatauskas, 
V. Benokraitis, S. ir E.- 
Kersnauskai, P. Kliorvs, M. 
ir A. Liutkai, J. Kaklaus- 
kas, J. čiuberkis, J; Kaz
lauskas.

$10.00 — A. ir J. švedai, 
kun. A. Goldikovskis, V. ir.
I. Sniečkai, J J. ir E. Mals- 
kiai, V. ir D. Sirgėdai, O. ir 
V. Rociūnai, R. Vaitėnaitė, 
ALT S-gos Clevelando sky
rius, M. Blynas, S. ir V. 
Gedgaudai, St. Astrauskas,
F. ir N. Kaminskai, dr. P. 
ir P. Stungiai, P; Kudukis, 
A. ir A. Kavaliūnai, K. Nor- 
butaitis, A. ir K. Laikūnai,
J. ir VI. Ramūnai, T. ir V. 
Degučiai, D. Vaičiūnas, J. 
Kizevičius, Alf. Lūža, A. 
Penkauskas, H. Belzinskas, 

K. ir St. Lazdiniai, J. Nau
jokaitis, P. Jocius, A. Ban- 
kaitis, A. ir W. šenbergai,
K. Bruožis, E. Alšėnienė, K. 
Civinskas, St. Lukas, S. ir
H. Idzelis, J. Petkevičienė, 
A. Nevulis, A. Kurklius, V. 
Spirikaitienė, V. Gelgotas,
M. Balys, VI. šniolis, M. Ru- 
daitienė, R. Bridžius, M. ir
I. Janavičiai, J. ir J. Pik
turnai, J. ir M. Damušiai,
N. ir B. Gaidžiūnai, Ig. 
Stankus, Pr. Ambrazevi
čius, V. Stuogis, P. Mila
šius, E. Įlenda, V. Bossinas, 
A. ir B. Karklini, J. ir J. 
Biliūnai.

$7.00 — B. ir S. Garlans- 
kai, K. ir E. širvinskai.

$6.00 — U. Gaižutienė, 
M. Baltrukonis, J. Žilionis, 
V. Bačiulis, S. ir S. Laniaus- 
kai, dr. J. Jakštas, J. žy- 
gas, V. Bartuška, K. Palu
binskas, VI. Matulionis, O. 
ir K. žygai, St. Melsbakas, 
Reg. Brazaitienė, M. Trai- 
ny, B. Smetonienė. V. Stim- 
burienė, VI. Kaunas, A. Bra
zaitis, St. Jurgaitis, J. Kal
vaitis.

$5.00 — J. ir B. Kaspera
vičiai, V. Gedvilas, V. Au
gulytė, V. Tamulis, A. Skar- 
nus, V. Rutkauskas, J. Lo
zoraitis, K. Vaičeliūnienė, 
A. Grėbliūnas, L. Nagevi
čius, I. Grigaliūnaitė, K. 
Mažonas, J. Lepeška, K. šla
pelis, J. ir B. Bružai, A. ir 
K. Sadauskai, J. Dumbrvs,
V. Andrušaitis, T. Vaitie
kūnas, O. ir M. Vinclovai,
VI. Bacevičius, Pr. Kara
lius, Iz. Jonaitienė, M. Bar- 
niškaitė, M. Bajoraitienė,
G. ir D. Vaškai, O. ir V. 
Kavaliūnai, Ig. ir E. Malė- 
nai, O. Kašubienė, St. Barz- 
dukas, V. Taraška, I. ir S. 
Ignatavičiai’ A. ir V. Miški
niai, p. Eidukaitienė, B. 
Malcanienė, E. Vyšniaus
kienė, P. Zigmantas, D. Ga- 
tautienė, J. Virbalis, P. Vai- 
ginis, B. ir P. Ežerskiai, S. 
Nastopkienė, J. Zoruba, Br. 
Bernotas, A. Vasiliauskas, 
V. Stankauskas, J. Pauža, 
A. Masilionis, A. Bujokas,
J. Skavičius, J. ir E. Saikai, 
A. Vedegys, P. Jurgutavi- 
čius.

$3.00 — J. Bartkus, J. 
Kaunas, V. Drabišienė, 
Andrejauskas, A. Bakūnie- 
nė.

$1.00 — K. Atkočaitis, 
Ig. Belzinskas, J. Kazėnas, 
A. Giriūnas.

Už gautąsias aukas sky
riaus valdyba visiems auko
jusiems vargstančių tautie
čių pagalbai, taria šiltą lie
tuvišką ačiū!

Dar norintieji Įteikti sa
vo auką Balfo šalpai, prašo
me siųsti skyriaus iždinin
kui V. Jokūbaičiui, 3000 
Hadden Rd., Euclid, Ohio 
44117.

Balfo Clevelando 
Skyriaus Valdyba

• Pranui Karaliui, skau
tininkui, bendruomenės vei
kėjui, laikraštininkui, su 
šeima išsikeliant iš Cleve
lando, organizacijų komite
tas rengia vasario 25 d. Lie
tuvių Namuose išleistuves.

NAUJA RAMOVĖS 
VALDYBA

LKVS "Ramovė” Cleve
lando skyrius sausio mėn. 
28 d. Lietuvių namuose tu
rėjo visuotiną narių susirin
kimą ir naujos valdybos 
rinkimus. Susirinkimą ati
darė skyriaus pirm. V. 
Stuogis ir prašė minutės at
sistojimu pagerbti mirusius 
narius. Susirinkimui pirmi
ninkauti pakvietė J. Mals- 
kį, sekretoriauti Pr. Kara
lių.

Pagal susirinkimui pa
tiekta darbotvarkę, sekė 
pirmininko, kasininko ir re
vizijos komisijos praneši
mai. Skyriaus pirmininkas 
V. Stuogis davė pranešimą 
apie skyriaus atliktus dar
bus 1978 metais. Skyriaus 
valdyba ir nariai, kartu su 
skautininkėm mirusių pa
gerbimo dienoje lankė ka
puose mirusius skyriaus na
rius. Kartu su veteranais 
šv. Jurgio parapijos bažny
čioje turėjo bendras šv. Mi
šias ir pusryčius. Dalyvavo 
prie Lietuvos prezidento A. 
Smetonos kapo minėjime. 
Surengė gegužinę žurnalui 
"Karys” paremti. Ramovė
nų vyrų choro choristų 
penkmečio pagerbimo ban
ketą ir Lietuvos kariuome
nės šventės minėjimą-balių, 
kurio metu buvo pagerbti 
Lietuvos kariai savanoriai 
kūrėjai.

Iš kasos aukų paskyrė 
400 dol. LKVS "Ramovė" 
centro valdybai knygai "Ko
vės dėl Lietuvos nepriklau
somybės" II tomo leidimui, 
žurnalui "Karys” 250 dol., 
gen. Plechavičiaus mono
grafijos išleidimui 100 dol., 
Grandinėlės išvykai Į Aus
traliją 100 dol., DMNP pa
rapijai už leidimą naudotis 
patalpomis choristų repeti
cijom 75 dol., šv. Kazimiero 
lituanistinei mokyklai 65 
dol., radijo valandėlei, Dir
vai ir Draugui po mažiau.

Iš kasininko ir revizijos 
komisijos pranešimų atro
do, kad kasa ir knygos, ka
sininko Pr. Mainelio veda
mos tvarkingai ir pavyzdin
gai. Išleistas Ramovėnų vy
rų choro plokšteles "Kur 
Dangus ugnim liepsnojo” 
skyrius visas išplatino, tik 
ne su visais atsiskaityta.

Centro valdybos pirm. A. 
Jonaičiui pristačius, ilgame
tis skyriaus kasininkas Pr. 
Mainelis pakeltas Į garbės 
narius.

Po trumpų dėl pranešimų 
diskusijų, sekė naujos val
dybos rinkimai. Visuotinam 
narių susirinkimui nutarus, 
rinkimai Į valdybą ir revizi
jos komisiją vyko pusiau 
slaptu balsavimu. Kandida
tai Į valdybą daugiausia 
balsų surinko: V. Stuogis, 
Pr. Mainelis, I. Stankus, V. 
Skirpstas, E. Pranckus, V. 
Jokūbaitis ir St. Mačys. Re
vizijos komisijon, Alb. Kar- 
sokas, VI. Bačiulis ir Step. 
Butrimas.

Nauja valdyba savo posė
dyje pareigom pasiskirstė 
sekančiai. V. Stuogis — pir

mininkas, E. Pranckus — I 
vicepirm. spaudos reika
lams, V. Jokūbaitis — II 
vicepirm. kultūriniams rei
kalams, St. Mačys — III 
vicepirm. socialiniams rei
kalams, I. Stankus — sekre
torius, Pr. Mainelis — ka
sininkas ir V. Skirpstas — 
parengimų vadovas. Laimės 
ir sėkmės naujai valdybai.

Anksčiau savo didelėm 
aukom mūsų skyrių parė
musi skyriaus garbės narė
I. Plechavičienė ir šiuo me
tu mūsų skyriui Įteikė 
auką 100 dol. Skyriaus val
dyba ir nariai jai reiškia 
didelę padėką.

A. A. F. EIDIMTĄ 
PALAIDOJUS

LKVS "Ramovė” Cleve
lando skyrius, su mirusiais 
skyriaus nariais stengiasi 
kuo gražiau ir iškilmingiau 
atsisveikinti.

Sausio mėn. 19 d. Jakubs 
laidotuvių namuose sky
riaus nariai susirinko pa
skutinį kartą atsisveikinti 
su skyriaus nariu, lieuviškų 
organizacijų veikėju a. a. 
Feliksu Eidimtu.

Atsisveikinimo žodi tarė
J. Malskis — LB apylinkės 
ir PLB garbės pirm. St. 
Barzduko vardu, A. Jonaitis 
— LKVS "Ramovė" ir Tau
tinės s-gos vardu, Alf. Mi
kulskis — čiurlioniečių var
du, Ed. Stepas — Balfo, V. 
Sariūnas — pensininkų, J. 
Budrienė — birutiečių, O. 
Jokūbaitienė — Balfo ir 
Ohio LB apygardos vardu.

Į velionies karstą Ona Mi
kulskienė įdėjo žiupsni Lie
tuvos žemės. Ramovėno A. 
Spirikaičio iniciatyva, laido
tuvių namuose ir ramovėnų 
visuotino narių susirinkimo 
metu, buvo pravesta rink
liava a. a. F. Eidimto Įam
žinimui Į Lietuvių Fondą.

A. Spirikaičio dėka su
rinkta 241 dol. Skyriaus 
valdybai iš kasos pridėjus 
9 dol. pasiųsta Lietuvių fon
dui 250 dol.

Velionio a. a. F. Eidimto 
karstą dengusi Lietuvos 
trispalvė įteikta velionies 
šeimai.

E. Pranckus

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

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



1979 m. vasario 22 d. DIRVA Nr. 8 — 15

PILĖNŲ TUNTO SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS

MALONIAI KVIEČIA VISUS Į TRADICINĮ

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• LB Ohio apygardos su
važiavime vasario 18 d. bu
vo išrinkta nauja valdyba 
iš šių asmenų: dr. Antanas 
Butkus, Kazimieras Gaižu
tis, Bronius Gražulis, Zita 
Kripavičiūtė, Juozas Miko- 
nis. Kandidatais liko Linas 
Johansonas ir Kazys žiedo
nis.

• Inž. Algis Pautienis, 
ALT Clevelando skyriaus 
pirmininkas, išvyko atosto
gų į Floridą. Visais ALT 
reikalais, jam neesant, 
kreiptis Į I vicepirm. O. Jo- 
kūbaitienę, tel. 481-7161.

• May Co. savo krautu
vėse kovo 27, 28 ir 29 d. 
duos moterims specialų kur
są ”The Art of Personai 
Style”, kaip sau pasirinkti 
tinkamiausi apsirengimą ir 
kt. kursų kaina 35 dol. Kur
sai vyks Great Lakęs Mali, 
Parmatown, Randall Park 
ir Great Northern.

• Metropolitan opera šiais 
metais Clevelande savo 
spektaklius duos nuo balan
džio 16 iki 21 d.

Operoje dalyvauja pasau
linio garso solistai kaip 
Beverly Sills, Luciano Pa- 
varotti, Jon Vickers, Teresa 
Stratas, Nicolai Gedda, Re
gine Crespin, Leonie Rysa- 
nek, Mignon Dunn, Gomeli 
MacNeil ir Sherill Milnes.

Programoje yra septy
nios operos: Don Pasąuale, 
Otelio, Tosca, Tannhauser, 
Don Carlo, Bartored Bride, 
Diologues of the Carmelites.

Brošiūrą su informacijom 
galima gauti paskambinus 
(216) 771-0055. Bilietų ka
sa bus atidaryta balandžio 
2 d. Cleveland Public Hali.

• Vija Bublytė ir Audrė 
Apanavičiūtė penktojo sky
riaus mokinės DMNP para
pijos mokykloje savo kla
sei Vasario 16 dieną suren
gė nepriklausomybės minė
jimą. Jaunosios lietuvaitės 
savo iniciatyva sustatė pro
gramą, kuriai mielai prita
rė to skyriaus mokytoja se
selė Helen. Pasipuošusios

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIŲ
1979 m. vasario mėn. 24 d., šeštadienį, 7 vai. vak.

CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMUOSE, 877 E. 185 ST.

LINKSMA SKAUTIŠKA PROGRAMA. ŠILTA VAKARIENĖ, BLYNAI IR 
KITOKĮ UŽGAVĖNIŲ VALGIAI. ŠAMPANAS.

ŠOKIAMS GROJA R. STRIMAIČIO ORKESTRAS.

PELNAS SKIRIAMAS SKAUTŲ VASAROS STOVYKLAI.

ĮĖJIMAS ASMENIUI $10.00. JAUNIMUI $4.00.

Digital 
Watch 
Repair

Expert repair 
for electric 
or electronic 
digital watches. 
We service L.E.D 
and L.C.D. styles 
Batteries for all 
digital watches. 
Free testing 
while you wait. 
Watch 
Repair (261) 
Not at 
Sheffield.

Bilietus platina ir stalus rezervuoja M. Puškorienė, telef. 486-8613.

Iš jaunimo simpoziumo "Vasario 16 Lietuva”. Prie stalo sėdi 
iš kairės: moderatorė I. Bublienė, V. Kliorys, R. Balytė, T. 
Palubinskas, J. Neimanienė, A. Zorskienė ir A. Rukšėnas.

V. Bacevičiaus nuotr.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOS 
LIETUVA

Vasario šešioliktosios iš- 
vakarėje LB Clevelando 
apylinkės rengtoje vakaro
nėje, DMNP parapijos ma
žojoje salėje simpoziumo 
forma kalbėjo jaunesnės 
kartos akademikai apie lai
kotarpį nuo 1918 metų iki 
dabarties. Gausiai susirin
kę į šią vakaronę atidžiai iš
klausė V. Kliorio, R. Baly
tės, A. Rukšėno, T. Palu
binsko, J. Neimanienės ir 
A. Zorskienės mintis apie

tautiniais rūbais papasako
jo apie Lietuvą, parodė įvai
rių lietuviškų rankdarbių, 
gintaro ir t.t. Kanklėm pa- 
kankliavo keletą dainelių ir 
programėlę baigė Čiurlionio 
ansamblio įgrota „Lietu
viais esame mes gimę”. Kla
sėje minėjimo metu taip pat 
dalyvavo ir mokyklos vedė
ja sesuo Rose Marie.

DMNP parapijos mokyklos surengtame Vasario 16 minė
jime Audra Apanavičiūtė ir Vija Bublytė rodo gintaro išdirbi
nius. Gilumoje mokytoja seselė Helen. V. Bacevičiaus nuotr.

nepriklausomybės ir abiejų 
okupacijų laikotarpio svar
besnius momentus bei jų 
pareikštas išvadas ir nuo
mones. Simpoziumo mode- 
ratorė I. Bublienė atidary
dama vakaronę pareiškė, 
kad pirmieji Nepriklauso
mybės kūrėjai turėjo lais
vės troškimą, šį troškimą 
planavo ir konkretizavo. 
Šiandien visi mes taip pat 
trokštame tos pačios lais
vės ir esame jos kūrėjai. 
Dažnai gal mūsų metodai 
skiriasi tačiau visi siekiame 
to paties ir darbuojamės pa
vergtos tėvynės labui. Sim
poziumo dalyviai iškėlė įvai
rių laikotarpių svarbesnius 
faktus ir juos vaizdžiai pa
tiekė. Dalyviai džiaugėsi jų 
gražia lietuvių kalba ir iš
keltais faktais kurie kai ku
riems iš vyresniųjų nebuvo 
žinomi. Po simpoziumo vy
ko diskusijos ir buvo pasiū
lyta jaunimui konkrečios 
veiklos idėjų. Dalyviai išsi
skirstė dėkingi LB apylin
kės valdybai už puikią va
karonę ir džiaugdamiesi, 
kad Lietuva gyva jaunojoj 
kartoj.

500 DOLERIŲ
Auka Vasario 16 proga 

įteikė Amerikos Lietuvių 
Tarybai per Clevelando sky
rių, dosnus lietuviškų reika
lų rėmėjas pramoninkas 
Alex Kunevičius ir jo mo
tina.

Reiškiame širdingą padė
ką.

CLEVELANDO ATEITIES 
KLUBO VEIKLA

Clevelando Ateitininkų 
Sąjungos arba populiariai 
vadinamo Ateities Klubo 
šių metų valdyba sudaro: 
pirm. Kazė Vaičeliūnienė, 
vicepirm. Roma Čepulienė, 
ižd. Juozas čyvas, sekr. Jad
vyga Kliorienė ir pagelbi- 
ninkė Ona Banionienė. Dar 
prieš penkerius metus Klu
bo pradėtos pirmųjų mėne
sio penktadienių vakaronės 
DMNP mažojoje salėje po 7 
vai. vak. mišių ir šiemet jos 
yra reguliariai ruošiamos; 
tiktai jos atkeltos i pirmuo
sius mėnesio ketvirtadie
nius.

Šių metų programos pra
dėtos sausio mėn. 2 d. kole
gos Povilo Skardžio vaiz
džių, skaidrių pagalba, pri
statymu jo kelionės į Kvoto, 
Japoniją. Dalyviams teko 
susipažinti ne tik su ja
ponų modernišku gyvenimu, 
gamta, bet ir ir jų kultūra 
bei papročiais, kurie gyvai 
surišti su budizmu ir jo ša
komis. Vasario mėn. 1 d. 
rašytoja Aurelija Balašai- 
tienė kalbėjo apie sovietų 
atmestą, Nobelio premijos 
laimėtoją, rašytoją Alek
sandrą I. Solženicyną. Pre
legentė kruopščiai apibudi
no šią sudėtingą asmenybę 
ir davė puikią analyzę jo 
raštų. Mums šis žmogus yra 
artimas ir įdomus, klausy
tojai ilgai dalyjosi savo 
mintimis ir idėjomis bei ga
vo atsakymus į savo klau
simus iš pačios prelegentės.

Kovo mėn. 1 d., ketvirta
dienį, 7:30 vai. vak. turėsi-

may co

me progos išgirsti prof. Al
doną Augustinavičienę. Jo
sios tema — Putino Myko
laičio romanas "Sukilėliai”. 
Ateitininkai ir besiidomau- 
janti visuomenė vra mielai 
kviečiama vakaronėje daly
vauti.

K. Vaičeliūnienė
• ALRK Moterų s-gos 36 

kuopa rengia ”Kortų popie
tę” DMNP parapijos kavi
nėje vasario 25 d. 2 vai. p. 
p. Visi kviečiami maloniai 
praleisti popietę, kurios pel
nas skiriamas lituanistinę 
mokyklą paremti.

• Liudas Sagvs kovo 4 d. 
tuoj po pamaldų DMNP pa
rapijos valgykloje rodys 
skaidres ir papasakos apie 
Grandinėlės kelionę Į Aus
traliją.

Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti.

• šv. Kazimiero litua
nistinės mokyklos ne
priklausomybės minėjimas 
įvyko vasario 17 dieną. Mo
kiniai susirinkę prie pa
minklo padėjo gėlių vainiką 
pagerbiant žuvusius už Lie
tuvos laisvę. A. Miškinis 
jaunimui pasakė trumpą 
žodį, kurioje pabrėžė, kaip 
svarbu mokėti tautos kal
bą. Toliau sekė specialios 
pamaldos. Minėjimo metu 
pasirodė vyresnieji moki
niai su jų paruoštu vaizde
liu. žodį pasakė P. Staniš- 
kis. Taip pat pasirodė ir ki
tų klasių mokiniai ypač su 
charakteringu vaizdeliu iš
siskyrė 5-tasis skyrius, šiai 
progai parašyta rašinėlį 
skaitė D. Kašubaitė. Minėji
mą pravedė M. Bankaitytė.

lit. mokyklos mokiniai nešaKazimiero vainiką padėti 
prie laisvės paminklo, prieš pradedant Vasario 16 minėjimą mo
kykloje. Kairėje eina mokytoja S. Stasienė.

V. Bacevičiaus nuotr.
ALTo Skyriaus 

Valdyba



DIRVA
NAUJA LOS ANGELES 

NEOLITUANŲ VALDYBA
š. m. vasario mėn. 4 d. 

įvykusioje Korp! Neo-Li
thuania, Los Angeles senjo
rų sueigoje, kuriai pirmi
ninkavo Ed. Balceris ir se
kretoriavo E. Ge dgaudienė, 
išrinkta nauja Korp! valdy
ba, kuri pasiskirstė parei
gomis: Vytas Burokas — 
pirmininkas, Ramunė Vit
kienė — vicepirm., Elena 
Gedgaudienė — sekretorė, 
Danutė Ruokytė — iždinin
kė ir Stasys Petravičius — 
narys.

Naujoji valdyba taip pat 
pakvietė būti magistrą — 
Vidą Ruokytę, tėvūnu — 
Balį Mackialą ir arbiter ele- 
gantiarum — Edviną Balce- 
rį. šie pastarieji yra įparei
goti pasirinkti sau padėjė
jus, kad daugiau jaunųjų 
korporantų būtų įtraukti į 
aktyvesnį Korp! darbą ir 
veiklą.

Toje pačioje sueigoje bu
vo nutarta pakelti iš junjo- 
rų į senjorus ir jiems su-

A. A.
Kapt.

FELIKSUI EIDIMTUI
mirus, jo žmonai EUGENIJAI, dukroms

ELIUTEI ir LIUCIJAI reiškiu gilią užuo

jautą ir kartu liūdžiu 

ALBINA IR VYTAS B AKLINAI

Mielai
SOFIJAI JUOZAPAITIENEI

ir jos šeimai, mirus brangiai motinai Lietuvoje, reiš
kiame nuoširdžiausią užuojautą

A. t A.
MARIJAI MAČIENEI

Lietuvoje mirus, sūnų — ramovėną STANISLOVĄ MA- 
ČĮ, šeimą ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime

LKVS "Ramovė Clevelando Skyrius

kilmingą Korp! Neo-Lithu
ania 56 m. šventę-minėjimą 
š. m. vasario mėn. 17 d.: 
Vytą Mikalauską, Ritą Paš
kevičiūtę ir Rūtą žmuidzi- 
naitę.

Naujajai valdybai paves
ta duoti konkretų pasiūly
mą Vyriausiai Korp! Valdy
bai stovyklos reikalu. Suei
goje dalyvavo gausus būrys 
korporantų-Čių. (eh)

• Vytautas Meškauskas, 
Dirvos politinis komentato
rius, praeitą sekmadienį, 
vasario 11 d., Cicero su
rengtame Vasario 16 minė
jime pasakė pagrindinę kal
bą. Minėjimą rengė ALT 
skyrius.

• Norintieji būti renka
mais į JAV LB Tarybą Vid. 
Vakarų apygardoje, vėliau
sias siūlymo terminas yra 
kovo 1 d. Kandidato siūlyto
jų pasirašytam sąraše įra
šoma siūlomojo vardas, pa
vardė, amžius ir kurioje 
apylinkėje kandidatas įre
gistruotas. Kiekvieną kan
didatą turi siūlyti ne ma

1

Petras Milašius 

1

žiau kaip 10 rinkėjų. Sąra
še įrašyti jų vardus, pavar
des, adresus ir parašus. 
Kanldidatų sąrašus prista
tyti Vid. Vakarų apygardos 
Rinkiminės komisijos pirm. 
Jonui Paštukui, 4335 So. 
Artesian Avė., Chicago, III. 
60632. Tel. (312) 847-6528.

• Lietuvių Enciklopedijos 
užbaigt u vi u Bostone rengi
mo komitetas, dėkodamas 
už bendradarbiavimą, per 
ižd. J. Stašaitį, atsiuntė Dir
vai paremti auką 25 dol.

Ačiū už auką.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
R. Jurkūnienė, Lomita ..27.00 
R. Guzulaitis, Indianapolis 7.00 
J. Grebliauskas. Chicago 7.00
J. Jankaitis, Toronto .... 7.00 
P. Mitalas, Jacksonville 7.00
K. Žygas, S. Pasadena .. 2.00 
A. Kasnickas, Harbert .. 5.00 
A. Zaparackas,

Royal Oak.................... 2.00
Korp! Giedra, Clevelande 25.00 
E. Bumelis, Lakeside .... 5.00 
V. Augulytė, Cleveland .. 5.00 
Dr. J. Žmuidzinas,

Glendale.......................  7.00
V. Augustinas,

St. Petersburg Beach .. 7.00
A. Vėlyvis, Denver......... 7.00
G. Biskis, Clarendon Hills 7.00 
J. Adomaitis,

Canandaigua................ 7.00
B. Briedis, Chicago......... 2.00
V. Katinas,

Richmond Hills............. 2.00
LKVS Ramovė

Clevelando skyrius ... .20.00 
J. Kęsgailienė, Montreal 12.00 
Dr. K. Gražys, Chicago . . 12.00 
O. Daškevičienė, Chicago 5.00 
G. McCandless. Fairfax . . 2.00 
O. Ivaškienė, Boston ....12.00 
M. Izokaitis, Weland» .... 2.00 
T. Blinstrubas, Chicago . .10.00 
A. Saulaitis, Oakville .... 5.00 
J. Veblaitis, Union ..........15.00
Dr. K. Pautienis.

Pompano Beach ......... 5.00
E. Sližys, Lake Tahoe .... 5.00
P. Žolynas, Chicago .... 7.00
K. Kaulinis, Philadelphia 7.00 
Bostono Lietuvių

Piliečių Draugija.........25.00
E. Dargis, Laurel............. 2.00
V. Bossinas, Chesterland 5.00
J. Budrys, Chicago......... 2.00
A. Kišonas, Dearborn Hts. 7.00
P. Druseikis, Rochester .. 2.00
V. Paulionis, Chicago .... 7.00 
Dr. J. Juodikis,

Forest Park ................ 7.00
DLK Birutės D-ja Los

Angeles skyriaus v-ba 25.00
J. Augulis, Rockford .... 5.00
A. Šileika, Detroit ......... 2.00
V. Šeštokas, Los Angeles 7.00
V. Viskanta, Chicago .... 7.00
Dr. D. Giedraitis, E. Elgin 7.00
M. Ridikas, Afton ......... 2.00
V. Varneckas, Waterbury 5.00
D. Tallat-Kelpša, Chicago 2.00
A. Penkauskienė, Cleve. 2.00
P. Malėta, Chicago......... 10.00
P. Indreika, Pacifica .... 7.00
P. Pajaujis, Mt. Clemens 4.00 
Lietuvių Enciklopedijos 

užbaigtuvių iškilmių 
renkimo komitetas .... 25.00

V. Melinis, Matowan .... 2.00
St. Lazdinis, Cleveland .. 2.00
J. Litvinas, Chicago .... 2.00
V. Bitėnas, Scoth Plains 2.00
V. Petkus, Lakeline .... 2.00
P. Mekas, W. Hyannis .. 1.00
S. Petravičius, Rancho

Palos Verdės................12.00
Prof. dr. kun. P.

Ragažinskas, Centras . .12.00
P. Ridikas, Australija .... 2.00

FLORIDOS LIETUVIAI
Šiomis dienomis Floridos 

tautiečiai, besivaikščiodami 
vienmarškiniai Atlanto pa
krantėmis ar pusbasiai be- 
žvejodami marių žuveles, 
sunkiai net ir patikėti bega
li, kad visa Chicaga yra už
pustyta neišbrendamo snie
go kalnais, o Clevelandas ir 
Detroitas baigia užšalti ne
matyto ir negirdėto šalčio 
skraistėje ir visi mūsų bro
liai bei sesės kenčia ledinuo
to vėjo žiaurias glamones.

Pietinėje Floridos dalyje, 
po kelių paskutinųjų metų 
šaltokų žiemų, šių metų žie
ma vėl pasitaikė ypatingai 
švelni ir maloni. Iki šiol bu
vo dar vos kelios lietingos 
dienos, o ir net floridiš- 
kiams įprasto žiemos oro 
atvėsimo šiais metais dar 
neteko išgyventi. Ir nors 
vandenynas jau kuris lai
kas yra kiek audrotas, sa
kyčiau, rydinėte ridinėjasi.

Tad nenuostabu, kad šią 
žiemą ir vėl šiaurės svečiai 
būrių būriais užplūdo šios 
amžinosios saulės visus pa
kraščius ir dideliu kaupu už
pildė visas žiemovietes.

Didžiųjų švenčių metu ir 
Juno apylinkėse atostogavo 
ypatingai daug lietuvių, ku
riuos visus čia išvardinti 
tikrai neįmanoma. O dabar 
daugelis jau pasiliko kiek il
gesniam laikui — praleisti 
visus šaltos žiemos mėne
sius saulėtoje Floridoje. Vi
sų jų atvykimas labai pa
įvairino vietos lietuvių, tar
čiau, gerokai vienodą gyve
nimo kasdienybę.

Tad ir nei kiek nenuosta
bu, kad į vasario mėnesio 
Palm Beach Lietuvių Klubo 
susirinkimą sugūžėjo veik 
pusšimtis klubo narių ir 
svečių. Klubo valdyba, ku
rią šiais metais sudaro: 
pirm. — V. Mickus, sekr. — 
J. Daugėlienė ir iižd. R. 
Valadka, ir šiam susirinki
mui parengė įdomią ir įvai
rią kultūrinę programą. 
Vietinio neva tai radijo ban
gomis besiartinant mūsų 
tautos šventei ir Vasario 16 
dienos didingai sukakčiai, 
buvo prisiminti vis dvide
šimt Vasario 16 dienos akto 
signatarai ir plačiau apibu
dintas visas šių istorinių 
žmonių būrys ir šio būrio 
narių nuopelnai mūsų tau
tai ir valstybei bei jų visų 
likimas, šias "radijo” pro
gramas parengia ir reda
guoja Juoze ir Jonas Dau
gėlai. Jos kaskart patraukia

Dr. J. Maurukas, Elyria 7.00 
J. Vaineikis, Chicago ... .25.00 
Amerikos Lietuvių

Tarybos Bostono sk. .. 10.00
V. Požėla, Omaha ......... 2.00
A. Kizys, Cleveland .... 7.00 
P. Butkus,

St. Petersburg ............. 2.00
Dr. B. Paprockienė, z

Richmond Hills ......... 7.00
K. Pažemėnas,

Palos Verdes .............12.00
Clevelando Ateities

Klubas...........................10.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

DŽIAUGIASI SAULE
daugiau dėmesio ir yra visų 
mielai laukiamos.

Klubo valdyba yra numa
čiusi ir šiais metais puose
lėti kultūrinę bei tautinę 
veiklą ir atitinkamais pa
rengimais paįvairinti šios 
apylinkės lietuvių, o taip 
pat ir svečių kasdienybę. 
Artimu laiku bus rengiamas 
kiek didesnio mąsto koncer
tas, o kiek vėliau Vilniaus 
Universiteto 400 metų su
kakties prisiminimas. Ir šia
me susirinkime klubo na
rių sąrašas pasipildė kelio
mis naujomis pavardėmis. 
Per vaišes, kurias skoningai 
ir gausiai parengė klubo na
rė "viešnia iš šiaurės" Jucė- 
nienė talkinant Papievienei, 
susirinkimo dalyviai suau
kojo tautos laisvinimo rei
kalams 280 dol.

Ne tik Palm Beach Lietu
vių Klubo steigėjai, bet ir 
visos šios apylinkės lietuvių 
telkinimo pradininkai A. ir 
V. Tomkai savo ilgų metų, 
nepailstamu darbu ir pa
stangomis išugdytų motelių 
prekybą perleido naujiems 
savininkams. Jie patys toje 
pačioje vietoje "ant kalne
lio", prie pat vandenyno 
kranto įsitaisė puošnią gy
venvietę, kurioje jau labai 
patogiai įsikūrė ilgesnių 
metų gyvenimui.

Džiugu, kad tradicinę 
Tomkų žiemovietę perėmė 
vėl lietuviai. Naujieji savi
ninkai yra iš Clevelando. Jie 
yra visiems clevelandie- 
čiams labai gerai pažįstami 
verslininkai: Danutė ir Ra
polas Valadkai bei Apoloni
ja ir Linas Stoškūnai. Nau
jieji savininkai ir toliau se
ka pradininkų pėdomis ir 
abudu moteliai ir toliau lie
ka mūsų plačiosios Juno 
apylinkės lietuviško gyve
nimo ir tarpusavio susižino
jimo centru, šiuose mote
liuose visi lietuviai yra ne
kantriai laukiami ir paslau
giai globojami svečiai ir 
viešnios. J. Dg.

• Mindaugas šliupas, 59 
metų, išbuvęs Sibire virš 10 
metų, mirė vasario 3 d. oku
puotoje Lietuvoje. Liūdesy 
liko šeima tėvynėj ir JAV 
trys seserys: Danutė Seni- 
kienė, Aldona Alytienė, 
Gražina Siliūnienė ir kiti 
giminės.

• Dr. Kristina Gražys, 
gyv. Chicagoje, atnaujinda
ma prenumeratą pridėjo 
Dirvai auką 12 dol. a. a, dr. 
Jonui Gečui atminti,

Ačiū už auką.

SUPERVISOR
Stamping and assembly. Shouid hav8 
minimum of i years experience with 
progressive dies and sėt up. Associat- 
ed with a production job shop-rf.pr 
automotive parts. Experience shouid 
also be in a union shop background. 
Excellent sallary, cver-time pay and 
benefits for right person. Applv M1D- 
WAY PRODUCTS CORP.. 523 Detroit 
Avė., Monroe, Mich. 3 15-24 I • 7242.

An Equal Opportunitj’ Employer 
(46 8»

BURDINES
7100 N. W. 32ND 

FURNITURE TOUCH UP & 
UPHOLSTERERS 

Experienced outside furniture touch 
up ,to repai r merchandise in custom- 
ers home. Experienced upholsterers 
for in shop repairs. Liberal benefits 
plūs store discount. Apply Mon., Tues. 
& Thursday 9 to 10:30 a. m. Call 
305-835-5254 for appointment.

Equal Opportunity for Employer 
(1-7)
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