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DERYBOMS PRASIDĖJUS
Egiptas ir Izraelis prieš didelius galvosūkius

Rašant šias eilutes turėjo 
prasidėti Egipto - Izraelio 
„karinės” komisijos posė
džiai Kaire, o šį pirmadieni 
turėjo pradėti posėdžiauti 
ir „politinė” komisija Jeru-

'Jungtinės 
Tautos j

gyvuoja!’
R. ŽYMANTAITĖ 

Dirvos spec. korespondentė 
Jungtinėse Tautose
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Jungtinių Tautų -genera
linė asamblėja 1977 metų 
paskutinę sėsi ją užbaigė 
gruodžio 21 d. šiais metais 
iki birželio mėn. pabaigos 
paskirti komitetai vykdys 
tos asamblėjos nutarimus.

Po trijų mėnesių darbo, 
asamblėjos pirmininkas La- 
zar Mo j sov- -(-j tigoslavas) 
džiaugėsi, kad susitarimai 
ši kartą buvo priimti be di
delių diskusijų, ypatingai, 
kas liečia pasaulio Įvairių 
krizių problemas. Jis pabrė
žė, kad asamblėjos dieno
tvarkė buvo turtinga kaip 
niekada, net 131 klausimas >! 
ir 142 kalbėtojai, jų tarpe j 
buvo prezidentų ir ministe- i 
rių pirmininkų. Baigdamas į 
sušuko: „Jungtinės Tautos ■ 
gyvuoja!”

Savaime aišku, kodėl ši • 
sesija su tokiu pasididžia- r 
vimu užbaigta, nes komu- • 
nistiniai kraštai su savo • 
simpatikais turėjo nepa- > 
prastai didelę balsų persva- į 
rą. Balsavimų rezultatai t 
daugumoj rodė, kad su 
Amerika eina tik nedaugiau 
tuzino, kai tuo tarpu Jung
tinėse Tautose narių yra 
apie 147. Toje užbaigiamo j 
sesijoj kiekvienas kalbėto
jas pradėdamas pasisakė už 
kokią sritį kalba, tačiau tos 
kalbos buvo tik trumpų pa
negirikų žodžiai. JAV am- į • 
basadorius Andrew Young į , 
džiaugėsi, kad šita sesija ■ 
rodo, jog vystosi susitari- į ‘ 
mai svarstant pasaulio pro- į • 
blemas, o Rytų Europos » 
valstybių atstovas Peter ? . 
Florin (Rytų Vokietija) pa- ; , 
brėžė, kad vienas iš didžiau- į 
siu šios sesijos laimėjimų i 
yra tai, kad buvo priimta | 
Sovietų Sąjungos pasiūlyta j 
rezoliucija už sustiprinimą ’ 
ir tvirtesnį įgyvendinimą | 
tarptautinės detantės.

(Nukelta į 2 psl.) |
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žalėje. Pirmoji turėtu su
tarti dėl Sinajaus perleidi
mo formulės, antroji dėl 
Palestinos arabu apsispren
dimo teisės. Atrodo, kad 
pirmosios komisijos uždavi
nys bus lengvesnis. Tiesa, 
paskutiniųjų dienu 
apie naujas Izraelio įtvir
tintu kaimu statybas Sina
jau dvkumoje kalba už tai, 
kad Izraelis iš Egipto rei
kalaus labai stiprių garan
tijų, Įskaitant ir stebėtojų 
amžiną pasilikimą. TIME 
pranešimu, kad egimtiečiam 
būtų lengviau praryti toki 
nesmagių reikalavimų kąs
ni, izraelitai pasiūlys jiems 
teritorijos gabalą savo Ne- 
gebo dykumoje, žinia, ta 
problema žymiai lengvesnė 
už susitarimą dėl palestinie
čių teisių.

Prieš Įsileidžiant i ilges
nes diskusijas dėl tų dery
bų perspektyvų, reikia at
siminti, kad tiek arabai, 
tiek ir žydai yra žinomi sa
vo sugebėjimu ilgai ir at
kakliai derėtis. Jau vien dėl 
to reikia sutikti su prezi
dento Carterio patarė i u 
Zbigniewo Brzezinskio tei
gimu per televiziją, kad de
rybos šiais metais gali ir 
nepasibaigti. Antra vertus, 
kas prieš dar pusę metų 
galėjo iš viso prileisti dery
bų galimybę?

PirmadienĮ prasidėsian
čiose politinės komisijos po
sėdžiuose šalia abeju vals
tybių užsienio reikalų mi- 
nisterių žadėjo dalyvauti ir 
JAV Valstybės Sekretorius 
Vance. Egiptiečiai norėtų, 
kad Izraelis sutiktų su Pa
lestinos arabų apsisprendi
mo teise.

Iš pirmo žvilgsnio gali 
pasirodyti, kad ta teisė yra 
pilnai suprantama. Ilgėliau 
pagalvojus susiduri su abe
jonėmis. Juk palestinie
čiams pareikalauti savo val
stybės būtų kažkas pana
šaus, jei atskiros respubli
kos pareikalautų mūsų . . . 
dzūkai. Juk tie pirmiausiai 
yra lietuviai, o tik vėliau 
dzūkai! Palestiniečiai yra 
pirmiausiai arabai. Tš viso, 
logiškai atrodytų, kad ge
riausia būtų visus arabus 
sujungti Į vieną valstybę 
nuo Atlanto iki Indijos van
denyno. Juk dabar likimo 
ironija nori, kad po kelias
dešimt tūkstančių gyvento
ji] turi vadinami jungtiniai 
emiratai Persijos Įlankos 
pakraščiuose nežino ką da
ryti su už naftą gaunamais 

lobiais, o milijonai egiptie
čių kone miršta iš bado. Su
sijungus visi galėtų džiaug
tis gerbūviu ir pažanga.

Deja, apie tai arabai ga
li tik svajoti. Praktiškai, vi
sos sumanytos arabų sąjun
gos ir federacijos greitai iš
iro. Atrodo, kad arabai nie
kados nepajėgs susijungti, 
jie tačiau gali būti sujungti 
jėga. Ar nepanašiai susida
rė kitos imperijos? Galimas 
daiktas, kad apie toki su
vienijimo uždavinį svajoja 
prezidentas Sadatas ir dėl 
to nenori ir negali tartis 
vien dėl Sinajaus.

Bet, jei tokie ateities pla
nai neleidžia nusileisti Sa- 
datui, dabar neleidžia būti 
nuolaidžių ir Beginui. Iz
raelis juk sumušė visų savo 
kaimynų armijas. Ir jei 
taip, kam jam nusileisti da
bar? Tik dėlto, kad ameri
kiečiai nori geresnių santy
kių su arabais dėl tų turi
mos naftos? Gali Įsivaiz
duoti kaip jam pikta. Begi- 
no argumentas, kad atskira 
Palestinos arabų valstybė 
pateks Į sovietų Įtaką, kurie 
yra suinteresuoti ' suirute 
Artimuosiuose Rytuose, yra 
rimtas, bet, deja, nepopulia
rus JAV-bėse. Tiesa sovie
tams gali ir nerūpėti arabų 
nafta, tačiau galimybė, kad 
jie galėtų sutrukdyti jos 
tiekimą Vakarams ir Japo
nijai, beabejo yra svarbus 
koziris globalinėje strategi
joje, ir todėl nesinorėtų nuo 
jo atsisakyti bet kokiam 
Kremliaus valdovui. Apie 
tai viešai tur būt nebus kal
bama. Nūdienėm nuotaikom 
būtų tą klausimą nukelti 
ateičiai. Todėl egiptiečiai 
yra nusistatę reikalauti tik 
principinio nutarimo — ap
sisprendimo teisės pripaži
nimo. Su juo Įkūnijimu jie 
nežada skubintis. Izraelio 
pažiūra yra tokia, kad Ga
zos sritĮ egiptiečiai neteisė
tai okupavo 1948 m., o va
dinamą Jordano vakarinį 
pakraštį t. y. Samariją ir 
Judėją lygiai taip pat už
ėmė karalius Abdulle Ara
bų Legionas. Beginąs yra 
linkęs pripažinti Palestinos 
arabų teisę Į tam tikrus ry
šius su Jordanija, kas nėra 
visai logiška, nes ir Jordani
ja negalima laikyti norma
lia valstybe — ji yra dau
giau ar mažiau dirbtinas 
kūrinys, atitinkąs daugiau 
to karaliaus negu viso tau
tos norams.

Turint galvoje tiek kom
plikuotų klausimų, nesunku 
suprasti kodėl Artimieji

VYTAUTAS IGNAS

AUSTRALUA PASITINKA SVEČIUS 
IŠ IAV IR KANADOS

Penktadieni prieš Kalėdas 
svečių atskridimo dieną, 
Sydnėjaus Lietuvių Klubaš 
jau vidurdienį pilnas žmonių 
- laukiama mūsų mielų skau
tų ir svečių iš Amerikos ir 
Kanados.

Štai pasirodo autobusai. 
Pirmieji svečiai, nedrąsiai 
žvalgydamiesi į šalis, tikriau
siai galvodami, kad štai ken
gūra, triušis ar net gyvačiu
kė iššoks juos pasitikti, šyp
sodamiesi išlipa iš autobusų. 
Karšti sveikinimai, susipaži
nimai, pavardžių ir savo žmo 
nių ieškojimai - ir klube links
mas klegesys nustelbia net 
ir garsiąsias pokerio maši
nas. Atrodo viskas tvarkoje. 
Troškulys malšinamas ge-

Rytai jau 30 metų negalėjo 
pasidžiaugti taika. Sunkiau 
patikėti, kad jie dabar galės 
būti išspręsti. Bet ar neatsi
tinka stebuklų?

Jūratė ir Kastytis

ANTANAS LAUKAITIS
ruoju australišku alumi, ku
ris, po pirmųjų išgertų stik
lų, randa gražų pritarimą iš 
svečių ir per visą laiką lieka 
geriausiu truškulio slopinto
jų. Pirmasis vakaras - poil
sio vakaras, nors jau daugu
mas svečių bando apžiūrėti 
artimesnius didžiojo Sydnė
jaus priemiesčius.

Kūčios. Daugumas svečių 
jas švenčia su savo šeiminin
kais. Tačiau nemaža dalis 
jas šventė ir Lietuvių Na
muose, kur buvo išklausyta 
Sydnėjaus klebono kun. P 
Butkaus specialiai paruošta 
radio valandėlė. Šeimynišką 
vietinių ir svečių nuotaiką 
praskaidrino svečio iš Chica
gos, kun. K. Kuzmicko pasa
kytas žodis. Laužomos plot- 
kelės ir šventiški linkėjimai 
dar artimiau sujungė sydnė- 
jiškius su mūsų brangiais 
svečiais. Pasibaigus oficia
liai daliai ir Kūčių vakarie-

(Nukelta 7 ps.)
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Naujų metų siurprizas. Ir be amerikiečių Indokinijoj nėra taikos.

Rimtos kautynės tarp 
Vietnamo ir Cambodijos ka
riuomenių nudžiugino Zbig- 
nievą Brzezinskį, kuris, kal
bėdamas per televiziją, pri
leido, kad jau turime reikalo 
su ’ susirėmimu tarp Sovietų 
Sąjungos ir Kinijos per įga
liotinius (proxy). Girdi, fak
tas, kad kambodiečiai kalti-

JUNGTINĖS
TAUTOS...

(Atkelta iš 1 psl.)
Jungtines Tautas remia 

aukomis visi dalyvaujantie- 
ii kraštai. Bet šiuo metu 
didžiausią rūpesti turi 
Jungtinių Tautų agentūra 
— UNDP (Development 
Program), kuri teikia tech
nišką paramą neturtin
giems kraštams, būtent 
kaip sunaudoti komunisti
nių kraštų gaunamas pini
gines aukas, kurių suma 
pereitais metais viršijo 50 
milijonus, skaitant komu
nistinių kraštų valiuta. Pro
blema yra dvejopa: tarp
tautine prasme su tais pi
nigais neįmanoma operuoti. 
Vakarų kraštai už prekes 
tos valiutos nepriima ir net 
iš pačių sovietų negalima 
nupirkti ikros už jų pini
gus, kadangi jie reikalauja, 
kad lėšos būtų naudojamos 
tik paskirtam tikslui.

Kodėl jiems taip svarbu 
dideliom sumom aukoti ? 
Tam, kad toji agentūra, ku
ri skirsto paramą, būtų pri
versta naudotis komunisti
nių kraštų įmonėmis ir jų 
ekspertais, pav., statybinę 
medžiagą, traktorius ir t.t.

”Su komunistais prekiau
ti nėra lengva”, sako 
George Saddler, UNDP fi
nansų direktorius, ”nes vien 
tik pradedant pasitarimus 
užima nepaprastai daug lai
ko. Be to, jei nupirksi iš 
sovietų kokią mašiną, tai 
vėliau bus neįmanoma gau
ti dalių, o Afrikos pačioj 
gilumoj, reikalui esant, ga
lima rasti įvairių vakarų 
kraštų mašinų dalis.”

Tuo klausimu diskutuo
jant, sovietų atstovas Yuri 
Fokine patarė naudoti tru
putį daugiau vaizduotę, 
kaip tuos rublius galima bū
tų gudriau sunaudoti.

na sovietus patariant vietna
miečiams yra reikšmingas, 
nors ir būtų iš piršto išlauš- 
tas.

Kiti komentatoriai nebu
vo tokie drąsūs. Tiesa, visi 
sutinka, kad vietnamiečiai 
daugiau remiasi sovietais, o 
kambodiečiai - kinais, tačiau 
abi tautos jau nesugyvena 
kelis šimtus metų, todėl, ne
turint tikrų žinių, dar sunku 
pasakyti, ar dabartiniai susi
rėmimai paaštrėjo Maskvai 
įsakius, ar vietine iniciatyva.

Visuotinai sutinkama, kad 
iniciatyva negalėjo ateiti iš 
Pekino. Dėl tos paprastos 
priežasties, kad kambodie
čiai savo jėgom nė iš tolo ne
gali lygintis su karo mene pa
tyrusiais ir gausia karine me
džiaga (sovietų patiekta ir 
amerikiečių palikta) apsirū- 
pinusiais vietnamie
čiais. Tas, žinoma, neišski
ria galimybės, kad Maskva 
pritaria Hanojaus užmačio
mis išplėsti savo galią kaip 
tik dabar, kol Cambodija, ir 
iš dalies Laosas, skendi cha
ose. Pagal Le Figaro žemėla
pį atrodytų, kad Hanojus no
rėtų prisijungti beveik visą 
vakarinį Cambodijos pakraš
tį, per kurį karo su amerikie
čiais metu ėjo kariuomenės 
papildymai ir aprūpinimas iš 
Šiaurės į Pietus. Dalį Laoso 
teritorijos vietnamiečiai jau 
administruoja pagal susitari
mą. Rimčiau pasipriešinti 
Cambodija galėtų tik gavusi 
paramos iš Kinijos ‘savano
riais’. Prieš juos pasiųsda
mas Pekinas dar ragina su
daryti paliaubas ...

♦**

Kalbant apie Kiniją ... Ko
kį režimą turi tas milžiniš
kas kraštas, kurio gyventojų 
skaičius yra spėjamas tarp 
800 milijonų ir vieno bilijono 
žmonių? Trys Londono The 
Economist redaktoriai ten 
paviešėję kelis mėnesius pa
skelbė įdomų 43 psl. raportą. 
Pagal juos, Kinijos santvar
ka bendrais bruožais panaši 
į sovietų su tuo pagrindiniu 
skirtumu, kad žemės ūkio 
komunos, kurios kartais sie
kia iki 100,000 gyventojų, tu
ri labai plačią ūkinę savival
dą. Atidavus palyginti nedi
delę duoklę valstybei, komu
nos laisvai tvarkosi ūkiškai 
net turėdamos savo atskiras 
valiutas ‘darbo punktų’ pavi
dalu, kas leidžia pasireikšti

privačiai iniciatyvai su labai 
gerais rezultatais. Komunos 
turi intereso padidinti savo 
derlių, jos turi teisės statyti 
savo fabrikus ir pan. Reikia 
taip pat atsiminti, kad komu 
nose gyvena 75% visų gy
ventojų. Palyginus su jomis 
miestų pramonės našumas 
yra žymiai mažesnis, joje iki 
šiol trūko drausmės, kurią 
dabartinis režimas stengiasi 
atstatyti. ***

Jei Kinija verčiasi per 
slaptą kapitalizmą komuno
se, tai kitos komunistinės 
valstybės jo pagalbos ieško
si kitais būdais. Štai, pavyz
džiui, Lenkija dabar nutarė 
perleisti mažas valdines 
krautuves jų vedėjams. Jie 
net turi teisės pasisamdyti 
tris tarnautojus, gauna mo
kestines nuolaidas ir turi tei
sės pirkti sau prekes iš val
dinių įmonių. Iki šiol priva
tiems pirkliams tai buvo 
draudžiama. Lenkijoje, kaip 
kitose komunistinėse valsty
bėse, dar veikia ir valdinės 
‘Pewex’ krautuvės, kur gali 
viską nusipirkti už svetimą 
valiutą. 1975 metais jos par
davė prekių už 180 milijonus 
dolerių. Ta suma leidžia nu
matyti, kiek savo tėvynę pa
remia svetur gyveną lenkai. 
Lenkų gamybos FIAT 125 
kainuoja 200,000 zlotų, t.y. 
maždaug penkiasdešimt kar
tų daugiau negu vidutinis 
mėnesinis atlyginimas, ir rei 
kia jo laukti metus. Už 
$1,300 tokį automobilį gali 
nusipirkti tose krautuvėse ir 
tuojau jį gauti. Čekoslovaki
joje veikia panašios ‘Tuzex’ 
krautuvės. Apie 10,000 
vengrų yra įteisinti turėti ei
namąsias sąskaitas užsienio 
valiuta. Tokia eiga padrąsin
ti Rytų vokiečiai, kurie nie
kada nepasižymėjo spekulia
tyviniu protu, net pareikala
vo, kad dalis jų atly
ginimo būtų mokama ... Va
karų Vokietijos markėmis. 
Atsakymą nesunku įspėti.

*♦*

O kaip su doleriu, kuris iki 
šiol visur buvo taip vertina
mas ... Kaip taisyklė, kiek
viena valiuta, apleidusi savo 
kraštą, netekdavo apie 25% 
savo nominalinės vertės, 
nors tą vertę, nemainant jos 
į auksą, labai sunku nustaty
ti. Išimtis buvo tik doleris, 
Vakarų Vokietijos markė, 
Šveicarijos frankas ir Japo
nijos jena. JAV pradėjus 
pirktis užsieniuose naftos ir 
jos produktų už 45 bilijonus 
dolerių į metus, jų bendras 

. prekybos deficitas per me
tus pasiekė 30 bilijonų dole
rių. To pasėkoje dolerių už
sieniuose atsirado per daug, 
o skubant juos pakeisti į ki
tas valiutas, ypač markes, je
nas ir frankus, jų mainomoji 
vertė pradėjo kristi (reikia 
neužmiršti, kad dolerių už
sieniuose yra apie 300 bilijo-

Taškais atžymėta teritorija, į kurią pretenduoja Combodiją: 
brūkšniais — Vietnamas, kuris praktiškai kontroliuoja rytinį ii’ 
pietinį Mekongo upės pakraščius.

nų). Juo labiau, kad Washin- 
gtonas atrodė tokia eiga pa
tenkintas, nes su dolerio kri
timu didėjo JAV prekių eks
portas ir mažėjo importas. 
Bet, žinoma, tie, kurie turė
jo daug dolerių labai susirū
pino. Carteris patyrė daug 
priekaištų Irane ir Saudi 
Arabijoje, kuri ką tik paskel
bė, kad savo naftą pardavi- 
nėsianti ne tik už dolerius, 
bet ir kitas valiutas. Tas 
spaudimas iš užsienio pri
vertė ką nors daryti. JAV 
pradėjo supirkinėti dolerius, 
panaudodama savo užsienio 
valiutos fondą, kuris siekia 
25 bilijonų doleriųvertės, o 
Federal Reserve pakėlė nuo
šimčius iki 6.5, tokiu būdu 
patraukdamas dolerius į 
Amerikos bankus.

Dolerio vertės kritimas pe
reitą savaitę buvo sulaiky
tas, tačiau neilgam. Kad pa
kėlus dolerio vertę reikalin
ga smarkesnis V.Vokietijos 
ir Japonijos ūkinis atkuti
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Vegas ir kitur.

mas. Dabar tie kraštai šiuo 
atžvilgiu yra atsilikę nuo 
JAV, ypač vokiečiai prisibi
jo, kad priemonės atkutinti 
ūkį paskatins infliaciją. Ant
ra, JAV turėtų griebtis ko
kių priemonių sumažinti naf
tos importą ir padidinti savo 
energijos gamybą. Būdinga, 
kad komunistiniai kraštai 
dažnai griebiasi, kaip matė
me aukščiau, kapitalistinių 
priemonių, kad padėjus iš
spręsti kilusias problemas, 
tuo tarpu kapitalistinė Ame
rika vis atsisako griebtis vie
nintelės priemonės kuri galė' 
tų padėti. Būtent, kainų kon
trolės energijai panaikinimo 
Girdi, jos gamintojai per 
daug iš karto uždirbsią.

Dolerio kova dar tiktai 
prasidėjo - konstatavo lon- 
doniškis Financial Times pe
reitą savaitę. Ta kova, jei 
nebus laimėta, gali privesti 
prie įvairiausių ūkinių suvar
žymų ir visuotinos depresi
jos.
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LIETUVIŲ TAUTOS REIKALAI 
NĖRA UŽMIRŠTI

Lietuvos Diplomatijos 
Šefo Stasio Lozoraičio 
žodis:

Naujųjų metų proga nuo
širdžiai sveikinu lietuvių 
tautų krašte ir užsienio lietu
vius Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos vardu.

Šiuo momentu mus visus 
ypačiai jungia mintis apie 
tautos dabartį ir apie jos 
ateitį. Mūsų kraštas tebėra 
svetimoje okupacijoje, kuri 
smerktina nuo pat jos pra
džios 1940 m. birželio 15 die
nos. Ši okupacija yra netei
sėta civilizuotojo pasaulio 
teisės bei moralės atžvilgiu. 
Ji neteisėta, nes priešinga 
lietuvių tautos valiai būti 
laisvai ir nepriklausomai. 
Toks tautos nusistatymas 
yra pagrįstas taip pat mūsų 
daugelio šimtmečių valstybi
nėmis tradicijomis ir lygiu 
būdu tautos interesais ir vi
sų lietuvių jausmais, kurių 
neįstengė pakeisti svetimų
jų smurtas.

Lietuvių tautos reikalai 
nėra užmiršti tarptautinėje 
bendruomenėje, kurios gau
sūs nariai nepripažįsta pajė
ga primestos mūsų kraštui 
padėties. Visuotiniai priim
tų žmogaus teisių pažeidi
mai, kurie nesiliauja okupuo 
toje Lietuvoje, yra žinomi ir 
svarstomi tarptautiniuose 
pasitarimuose, kaip Belgra
do konferencija. Jungtinių 
Amerkos Valstybių prezi
dento Carter’io sukeltas 
tarptautinis sąjūdis pašalin
ti žmogaus teisių pažeidi
mams, liečia taip pat tas 
skriaudas, kurios vyksta 
okupuotoje Lietuvoje ir ku
rios yra keliamos tiek lietu
vių diplomatų, tiek mūsų 
svarbiųjų politinių bei visuo
menės organizacijų užsieny
je. Šis sąjūdis tebūnie mums 
paskatinimu tikėti, kad atei
tyje bus apsaugota vyriau
sioji žmonių teisė, būtent tei 
sė gyventi savo nepriklauso
moje laisvoje valstybėje. Ta
čiau tam svarbiausioji sąly
ga yra pavergtų tautų pasi
ryžimas išlaikyti savo sąmo
nėje laisvės bei nepriklauso
mybės troškimą, kaip kad jį 
išlaiko lietuvių tauta.

Kalbėdamas apie civilizuo
tojo pasaulio nusistatymą 
Lietuvos reikalais, aš dėkin
gai iškeliu tą faktą, kad 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyriausybė praėjusių me 
tų gale pripažino naujai pa

skirtą Lietuvos garbės gene
ralinį konsulu Los Angeles 
mieste. Šis pirmosios pasau
lio galybės garbingas veiks
mas teįkvepia mums pasiti
kėjimo Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo bylos tei 
singumu.

Brangūs tautiečiai, bran
gios tautietės krašte ir užsie 
ny: naujiesiems metams pra
sidedant, aš linku jums ge
riausios kloties asmeninia
me gyvenime, kuris tebūnie 
įkvėptas taip pat vieningo 
pasiryžimo saugoti lietuvių 
tautos reikalus ir išlaikyti 
gyvą Lietuvos nepriklauso
mybės idėją.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
K. Vaičeliūnienė,

Cleveland, Ohio ..........12.00
V. Liaukus,

Wethersfield, Ct.............. 2.00
S. Rudokas, Chicago .... 2.00 
A. Plioplys, Toronto .... 7.00
J. Juodvalkis, Chicago .. 5.00 
J. Kiznis, Brooklyn, N. Y. 2.00 
JAV LB Philadelphijos

Apylinkės valdyba ....10.00
L. Graužinis,

Santa Monica, Ca.........2.00
J. Budreika, Toronto .... 7.00
A. Gverzdys,

St. Catherines, Ont. .. 5.00 
Dr. P. Pečiulis, Chicago 17.00 
J. Paltarokas, Chicago .. 5.00
J. Krištolaitis, Cleveland 7.00 
V. Tiškus, Cleveland .... 7.00
B. Burba, Dearborn, Mi. 7.00 
P. Beleckas,

Brossard, P. Q................. 7.00
S. Greičienė, Cleveland .. 5.00
L. Banis, Cleveland .... 7.00 
F. Janonis, Brockton .... 2.00
M. J. Liauba, Cincinnati 7.00 
A. Mačiuikienė, Chicago 2.00
K. Bačauskas,

Woodhaven, N. Y.........7.00
T. Jurčys, Palos Hills, III. 7.00 
V. Janušauskas,

Longueuil, Que............... 2.85
V. Abraitis, Cleveland .. 5.00
M. Židonis, New Haven 7.00
V. Janovich,

Frenchtown, N. J. .... 7.00 
J. Kubiliūnas, Kirtland, O. 7.00
L. Raslavičius,

Eik Grove, IU..................7.00
J. Blažys, Chicago ........... 2.00
V. Junevičius,

N. Olmsted, Ohio..........12.00
J. Gilvydis, Franklin,. Mi. 7.00 
P. Steikūnas, Chicago .... 2.00 
J. Brantas,

Millbury, Mass............... 2.00
S. Strazdas, Linden, N. J. 2.00
V. Mitchell, Taylor, Mi. 3.00
P. Kavaliūnas, Chicago .. 2.00

Prisiminus Klaipėdos atvadavimą
š. m. sausio 15 dieną su

ėjo lygiai 55 metai nuo 
Klaipėdos atvadavimo. Tuo 
istoriniu įvykiu tautos 
džiaugsmą ir jausmą at
vaizdavo mūsų poetai, lite
ratai is istorikai.

Į jūrą, į laisvę — gyvent, 
neužtrokšti!

Iškelti bures ir nuplaukt per 
bangas!

Šviesus švyturys mūsų
Klaipėdos bokšte!

Palaimins mums kelią drąsa 
ir Dangus! — 

deklamavo poetas P. Vaičiūnas.

„Nemuno srove, Klaipė
dos linkui, pakeliui į jūrą, 
senovės gintaro srity ypač 
kursis Lietuvos gyvenimas, 
labiausia tuo keliu eis viso 
krašto Jobis ir šviesa aplin
kui skleisis, — rašė Lietu
vos prezidentas A. Smeto
na. Ir, nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimas pagyvėjo. 
Uoste didelis judėjimas, 
daug laivų įvairių valstybių 
margaspalvėm vėliavom pa
sipuošusių. Tai atdari var
tai iš laisvos nepriklauso
mos mūsų tėvynės Lietuvos 
į laisvąjį pasaulį ir atvyk
stantiems į mūsų šalį sve
čiams.

Klaipėdos atvadavimo 
džiaugsmas buvo didelis, 
bet jo laukta 700 metų iki 
1923-jų metų sausio 15 die
nos, kada jau 1922 metų 
rudenį į Klaipėdą buvo pa
skirtas kontražval g y b o s 
viršininkas Jonas Polovins- 
kas-Budrys ir atvyko į Klai
pėdą vietoje ištirti sukili
mo galimybes bei gyvento
jų nuotaikas. Tai tas pats 
Jonas Budrys vėliau buvęs 
Lietuvos generaliniu konsu
lu New Yorke ir tik dar 
prieš 13 metų apleidęs šį 
pasaulį.

Jis, būdamas įsitikinęs, 
jog tiek visos Lietuvos, tiek 
taip vadinamos Mažosios — 
Klaipėdos krašto gyventojų 
pastangos bei ryžtas atgau
ti sau priklausantį kraštą 
stiprėjo ir augo ir, vyriau
sybės pavedimu pradėjo 
ruoštis laukdamas, kol ateis

C. Tamašauskas,
Philadelphia, Pa.............. 2.00

E. Songinienė, Chicago .. 2.00 
J. Kuprionis,

Van Nuys, Ca..................5.00
B. Karazija, Chicago .... 2.00 
A. Eskat, Vokietija........ 1.00
Jūrų šaulių Švyturio

kuopa Detroite............10.00
V. Juodvalkis,

Yucaipa, Ca..................... 7.00
R. Janušauskienė,

Yucaipa, Ca..................... 5.00
A. Rūkas, Chicago......... 5.00
H. Andruška, Woodhaven 2.00
A. K. Stašaitis, Detroit .. 3.00
B. Vanagas, Melbourne 9.40 
P. Palubinskas, Chicago 12.00
P. Stoncelis, Cicero, III. .. 5.00
LB Cape Cod apylinkė

Centerville, Ma............. 10.00
JAV LB Krašto

Valdyba Philadelphia 25.00 
Lietuvių Tautiniai

Namai Chicagoje.........50.00
P. Pagojus, Detroit......... 7.00
K. Skaisgirys, Chicago .. 7.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

E. ČEKIENĖ

lemiantis momentas sukilti 
ir patiems krauju atgauti 
dali Mažosios Lietuvos.

Toji lemtinga valanda 
atėjo 1923 m. sausio 9 die
ną ir buvo pradėtos kauty
nės, sėkmingai pasibaigu
sios 15 dieną, deja, ne vi
siems kautynių dalyviams 
buvo likimo lemta savo ko
vos laimėjimu, atgauta tam 
kraštui laisve džiaugtis. 
Nei viena kova nesibaigia 
be aukų, 20 sukilimo jaunų 
savanorių paaukojo savo 
gyvybes, kurių ne vienam 
šeimos nariui Klaipėdos at
gavimo džiaugsmo šventė 
dar ilgai primindavo neteki
mo skausmą.

Tą istorinį žygį rėmė mo
raliai ir materialiai visos 
Lietuvos ir Amerikos lietu
viai. O kad šis tiek šimt
mečių svetimiems verga
vęs Mažosios Lietuvos kraš
tas buvo vertas laisvės, 
tai liudija ir šie tuo laiku 
bei ta atgavimo proga Lie
tuvos prezidento A. Smeto
nos pasakyti žodžiai:

”Jau daugiau kaip 500 
metų ta mūsų tautos šaka 
buvo atskirta, bet, ir at
kirsta būdama ji nenudžiū

. (it Ui tM
SKIRPSTAS

Žymusis šokių žinovas bei mokytojas Vytautas F. Beliajus, 
ankstesnės išeivijos dzūkas nuo Prienų (gimęs 1908 m., atvykęs 
Amerikon 1923 m.), pateikė mums įdomių apsakymų knygą 

; anglų kalba — ONA. Įžanga ii’ devynetas apsakymų su iliustra-
• cijom bei užsklandom — gražus leidinys. Veikėjai, įvykiai, vaiz- 
' dai — visa atremta į tikrus atsitikimus bei asmenis iš autoriaus 
: gimtosios vietovės lietuvių ir žydų gyvenimo. Ypatingiau išryš- 
< kinami I pasaulinio karo skaudžių pergyvenimų faktai, kuriuos 
| pats autorius tuomet Lietuvoje matė ar iš kitų patyrė.

Knyga yra lyg nostalginė tėvynės meilės dovana gimta-
• jam kraštui, iš kurio išvyko autorius prieš penkiasdešimt metų 
. su viršum. Vaikystėj ir jaunystėj sąmonėn įsibrėžę įspūdžiai 
1 per ilgus metus išliko gyvi, nepamirštami. Todėl autorius da

bar ryžosi juos dailia pasakojimų forma pateikti skaitytojui. 
Apsakymai parašyti sklandžiai, jautriai ir vaizdingai. Yra daug 
savitų buities papročių, žmonių santykių bei nuotaikų aprašy
mų. Jei V. Beliajus nebūtų taip visa širdimi ir energija pasinė-

; ręs į savo pamėgtą šokių folklorą, atrodo, būtų galėjęs tapti 
į rašytoju.

Meilė lietuvybei trykšta ne tik iš knygos pavadinimo ONA, 
; bet ir asmenų bei vietovių pavaizdavimas jautriai mielas, nors 

daugelis įvykių yra liūdni ar net tragiški. Be to, visame angliš
kame tekste dažnai sužiba lietuviški žodžiai. Greta tikrų vardų 

i ir pavardžių, įterpiami šiaip būdingesni pasakymai, kaip tau
tinio galvojimo atspindžiai, kaip stiliaus puošmenos. Angliškam 

>. skaitytojui tai bus gyvas supažindinimas su mūsų kalba. Štai, 
' pasigrožėkim vienu kitu pavyzdžiu.

Agota Svirgailiutė, Montvilienė, Jurgelionis, Rasimas, Vin- 
į cas, Petras, Antanas. Suktinis, linai, gyvatė, žynė, ūkininkas, 

■ močiutė, gegužinė, rugpiūtis, spalis, sudiev ir kt.
Ypač ryškūs tie savotiški posakiai, mūsų kalbai būdingi 

išsireiškimai, pažerti šen ten angliškame tekste (o apie rūtą
• yra net platesnis paaiškinimas):

— Vai, Jėzus Marija! Kas atsitiko, Antanėli? Lai būna pa-
• garbintas Viešpats Jėzus Kristus! Dievas myli savo vaikus. Vai, 
j varge varge... Eik ir pasikark! Velnias neims tavęs. Dievo 
I valia. O ką gi Tėvelis sakė9 Labas rytas! Onyte, aš tave my- 1 liu ... Atsiprašau ... Pasigailėk ... Tylėk, rupūže! Melskimės ...

Ši Vytauto F. Beliajaus angliška, lietuviško turinio knyga 
Įdomi ne tik dėl originalumo. Ne vien todėl, kad sklandžiai 
parašyta ir gražiai išleista, teikianti malonų pasiskaitymą. Bet 
ji paliudija taip pat, jog kūrybiškas, jautrių dvsinių polinkių ir 
veržlus išeivis, nors gana ilgai svetur gyvendamas, vis tiek gali 
išlikti ištikimas savo gimtam kraštui, savo tautai ir kultūrai. 
Ir tai ne iš kokios sunkios pareigos, bet — gyvai asmeniniu 
džiaugsmu teigiamai vertinant savo kilmės dvasinius lobius. O 
V. Beliajaus puikiai redaguojamas folkloro žurnalas VILTIS, 
kuris pasiekia plačią, angliškai kalbančią skaitytojų visuomenę, 
sykiu neša lietuviško talento šviesą įvairių tautų žmonėms.

vo, vargų ir sielvarto lais
toma, ji leido prislėgtos sie
los žiedus, skleidė negęstan
čios sąmonės lapus, rūpes
tingai saugodama protėvių 
palikimus. Nei kryžeivių or
dinas, nei jo palikuonys ne
stengė sunaikinti mūsų gi
minaičių dvasios. Išvaryta 
iš viešojo gyvenimo, iš vie
šųjų krašto įstaigų ji giliai 
pasislėpė Mažosios Lietu
vos valstiečių sieloje ir iš 
ten dainų bei pasakų aidu 
ji, ta dvasia nebepagauna- 
ma lakstė per visą šalį, 
skelbdama visai mūsų tau
tai dar gyva tebesanti. Pa
sislėpė ir išliko gyva, o dva
siai nėra sienos, sargyba 
apstatytos.”

Tie išsakyti tiesos žodžiai 
mums sako ir primena, kaip 
ir dabar vėl okupuotoj tėvy
nėj mūsų brolių lietuvių šir
dyse glūdinti, laisvės trokš
tanti, kaip ir tada anų maž- 
lietuvių nerimstanti ir ne
mirštanti dvasia yra primi
nimas susirūpinti, argi mes 
laisvojo pasaulio išeivija tą 
dvasią jau praradom, jei 
pradedam save vadinti pa
geltusia šaka. Jei tikrai 
taip, tai skubiai atgaivin- 
kim, kol dar tik pagelto, bet 
visai nenudžiūvo.
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Diplomatijos paraštėje (38) Vadovas Sidzikauskas

Karališkame dvare
kviesdavo į Windsoro pilį, 
apie 30 mylių nuo Londono, 
kurie pakviečiami nakvy
nei.

(Bus daugiau)

Diplomatas turi dalyvau
ti vadinamuose ”courts”, 
kurių būna 4 ar 5 per sezo
ną. Tuo tarpu kai Europos 
kontinente sezonai praside
da vėlyvą rudenį ir baigiasi 
ankstyvą pavasarį, Londo
ne, dėl jo klimato, sezonas 
prasideda vėlyvą pavasarį 
ir baigiasi su kurapkų me
džioklės pradžia rugpiūčio 
mėn. Save gerbiąs anglas 
rudenį ir žiemą išvažiuoja į 
Italiją, Prancūzijos Rivierą 
ar į kolonijas.

”Courtai” vyksta Buck- 
ingham rūmuose didžiojoje 
sosto salėje. Tikrumoje tai 
yra debiutančių pristaty
mas karaliui ir karalienei, 
nes tik po jos jau gali išeiti 
į "svietą”.

Sosto įpėdinio, princo ir 
princesių, kitų didikų ir In
dijos macharadžų bei rūmų 

> ministerio lydima karališ
koji pora įeina į salę ir at
sistoja ties savo sostais. 
Diplomatinio korpuso nariai 
susirenka jiems šalimai re
zervuotuose salionuose, sky
rium vyrai ir moterys. Ki
tas salionas rezervuotas 
vyriausybės nariams. Dip
lomatinio korpuso narius 
karališkoji pora priima sto
vėdama prie savo sosto. 
Pirmos, nustatyta tvarka, 
pristatomos ambasadorių, 
ministerių ir Chargė d’Af
faires ponios, lydimos pata
rėjų ar sekretorių žmonų.

Ceremonijalo šefas gar
siai pasako ponių ir ju pri
statomų palydovių pavar
des ir titulus. Ponioms pri
valomas gilus reveransas 
karaliui ir karalienei. Daž
na ponių to reveranso pasi
moko specialiose mokyklo
se. Po jų tokia pat tvarka 
pristatomi diplomatinių mi
sijų šefai, o šie pristato 
juos lydinčius misijų na
rius. Vyriausybės narius ir 
Anglijos didikus karališko
ji pora priima sėdėdama sa
vo sostuose. Debiutantes 
pristato aukštuomenės po-" 
nios. Debiutantes nusilen
kia rankose laikydamos 
gražių gėlių puokštes. Man 
yra tekę matyti, kad per 
gilų reveransą darydama 
debiutante apsivertė aukš
tielninka. Karališkajai po
rai atsisėdus, atsisėda ir 
diplomatai jiems šalia sosto 
paruoštose vietose. Debiu
tantes priėmusi karališkoji 
pora atsistoja, taip pat ir 
visi kiti sėdėjusieji. Kara
lius ir karalienė nusilenkia 
dipl omatiniam korpusui, 
vyriausybei ir kitiems, ir 
pasiėmę už rankų atbuli iš
eina iš salės. Kiekvienam 
mūsų priskirtą ponią, pada
vę ranką, vedame į diplo
matams ir vyriausybėms 
nariams rezervuotą salioną, 
kur yra servuojami užkan
džiai ir šampanas. Aš daž
niausia vesdavau Vidaus 
Reikalų ministerio žmoną. 
Debiutantes su savo tėvais,

giminėmis ir artimaisiais, 
skuba nusifotografuoti ir 
po to geriausiuose Londono 
viešbučiuose ir restoranuo
se vaišinasi ir šoka per nak
tį. Joms tai yra visam gy
venimui atmintinas Įvykis.

Turint galvoje Bucking- 
ham rūmų didžiosios salės 
ir dalyvių apsirengimų 
puošnumą, ”courtai” būna 
nepaprastai iškilmingi ir 
gražūs, jų bendras vaizdas 
primena gražiausios operos 
puošnumą. Diplomatams, 
ypač mažųjų valstybių, jie 
yra ir finansinė problema; 
vyrams — pusė bėdos, mo
terims, tačiau, yra tikras 
rūpestis. Vyrams, tie kurie 
neturi auksu išsiuvinėtų 
diplomatinių uniformų, dė
vi fraką, trumpas kelnes, 
ilgas šilkines juodas koji
nes, lako batus su sagtimis 
ir ordinus. Ponioms, tačiau, 
yra privaloma ilgas rūbas 
su nustatyto ilgio ”trenu” 
— uodega, trys strauso 
plunksnos plaukuose ir pa
puošalai. Jos varžosi dėvėti 
tą patį rūbą 4-5 kartus per 
sezoną, vis reikėtų naujo, o 
kiekvienam ”courtui” naujo 
rūbo įsigijimas sunkiai fi
nansiniai pakeliamas vien 
iš gaunamos, palyginti kuk
lios, diplomatų algos. Kara
liaus dvaro pakvietimas yra 
savo rūšies įsakymas. Ne
dalyvavimo negalima patei
sinti kitais įsipareigojimais /ko tik karaliaus ”garden 
ar negalavimu. Išimtis da
roma tik išvažiavusiems į 
Europos kontinentą. Laikas 
nuo laiko tekdavo pasinau-

doti ta išimtimi.
Keletą kartų per sezoną 

diplomatinio korpuso misijų 
šefai yra kviečiami į St. 
James’ rūmus į karaliaus 
’Tevėe”, kurie vykdavo 11 
vai. prieš piet. Tai yra iš 
seno palikusi tradicija, kai 
diplomatai, vyriausybės na
riai ir didikai būdavo kvie
čiami dalyvauti karaliaus 
rytiniam atsikėlime. Ta 
proga dėvimas frakas su il
gomis kelnėmis, juoda lie
mene ir baltu kaklaraiščiu. 
Didžiojoje St. James’ salė
je nustatyta tvarka išsiri
kiuodavome visi pakviestie
ji. Atėjęs į salę karalius su 
visais pasisveikindavo, tar
davo keletą žodžių ir tuo 
baigdavosi visa ”levėe” ce
remonija.
Kartą per sezoną diplo

matai kviečiami dalyvauti 
karališkoje garden party, 
Buckinghamo rūmų parke. 
Svečius priima karalius su 
karaliene, dalyvaujant sosto 
įpėdiniams ir visai karališ
kajai šeimai. Apsirengimas 
vyrams — vizitinis kostiu
mas su dryžuotomis kelnė
mis ir juodu, ar pilku, cilin- 
deriu. Moterims — popieti
nis rūbas ir, būtinai, skry
bėlė.

Paskutiniojo pasaulinio 
karo metu ”courtai” ir ”le- 
vėe” buvo atšaukti ir, regis, 
daugiau neatnaujinti. Pali-

Kiti rašo
”Mūsu Pastogė” Austra

lijoje leidžiamas savaitraš
tis, 1977 m. spalio 10 d. sa
vo vedomajame rašo:

party”.
Ilgesnį laiką Londone iš

buvusius diplomatus kara
liškoji pora kartais pasi-

-1
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PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vieninteli 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

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

A Telefonai:
į\ krautuvės: (312) 263-5826
Ii namų: (312) 677-8489

Kaip su 
spauda?

Jau visi spėjome įsitikinti, kad po 
ilgų darbo ir veiklos metų pradeda
me jausti nuovargį ir išsisemti. Tie
sa, gyvenimas nesustoja: tai vieno
je, tai kitoje srityje atsiranda pa
mainų, talkininkų, ir tas paskatina 
net pavargstančius nenuleisti ran
kų. Vis dėl to bene skaudžiausia 
mūsų visuomeninio ir kultūrinio gy
venimo vieta yra spauda. Ji, tiesa, 
buvo ir yra pats galingiausias mūsų 
lietuviško gyvenimo variklis, bet ly
giai tuo pačiu metu visų akyse daž
nai laikomas paskutinėje vietoje ir 
net ignoruojamas. Kiekvienu atveju 
daugiausia susilaukia priekaištų ne 
kas kitas kaip visų pirma spaudos 
žmonės — redaktoriai, bendradar
biai, nuolatiniai ar atsitiktiniai ko
respondentai. Kiekvienas reikšmin
gesnis kultūrinis ar visuomeninis 
darbas norima, kad būtų spaudoje 
pagarsintas, pristatytas, net su ati
tinkamu patosu aprašytas, tačiau 
retai kada paprašomas (užtektų tik 
priminti) čia pat visų pažįstamas 
darbuotoja.s, kad skirtų žodelį kitą 
įvykiui aprašyti. Bet tokio kad ir ne
didelio mosto dažniausiai nėra, o po 
kiek laiko priekaištaujama spaudai, 
kad ji neinformuojanti ir t.t.

Mes dažniausia išleidžiame iš akių 
patį pagrindinį faktą, kad mūsų 
spauda verčiasi visai kitais pagrin
dais, negu australiškoji Australiš
koji spauda visų pirma informaciją 
perka, moka pinigus už kiekvieną iš 
pašalies suteiktą informaciją, o taip 
pat turi armiją samdytų žurnalistų, 
kurie neriasi iš kailio, kad kuo tiks
liau ir greičiau savo laikraštį infor
muotų. Mes gi viso šito neturime. 
Mes vos išlaikome šiaip taip redak
torių, o kad bendradarbis bent pašto 
ženklams gautų iš savo laikraščio, 
tai ir kalbos nėra. Negana to, kad 
nors visuomenė parodytų bent šiek 
tiek respekto spaudos žmogui, bet ir 
to nesulaukia, o daugiau ir greičiau 
gauna priekaištų, netgi grasinimų. 
Ištikimieji spaudos darbuotojai vis 
tiek pasišventusiai savo duoklę ati
duoda nelaukdami nei padėkų, į nei 
užtarnauto respekto.

Tačiau žvelgiant į ateitį perspek
tyvos vaidenasi labai liūdnos. Orga
nizacijos sau darbuotojų tikrai ne
pritruks - visada atsiranda norinčių 
dirbti ir vadovauti, bet kiek kitaip 
su spauda: pakaitų tuo tarpu netu
rime ir nėra vilties, kad jų atsiras. Iš 
jaunuomenės beveik nėra tokių ide
alistų ir linkusių spaudos darbui, bet 

! juo labiau nėra gerai mokančių lie
tuviškai. Gi senieji vardai vienas po 
kito dingsta iš spaudos puslapių. Jau 
šiandien redaktoriams tikras galvo
sūkis, kuo užpildyti kad ir neskait
lingus puslapius. Tiesa, yra dar sve
tur leidžiamų lietuviškų laikraščių,

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

ir neskrupulingas redaktorius visa
dos gali kitur spausdintą medžiagą 
panaudoti savo laikraščiui. Jau kiti 
panašiai praktikuoja, tačiau bent 
kiek savigarbos turįs redaktorius 
šito kiek galėdamas vengia, nes iš
karpom besiverčiąs laikraštis 
niekad neturės savo veido nei tinka
mo prestižo.

Žodžiu, mūsų spauda Australijoje 
artėja prie neišvengiamos krizės: 
atrodo, greičiau pritruksime bend
radarbių, negu skaitytojų. Čia rei
kėtų mums visiems kiek rimčiau su
sirūpinti, kad bent informacija ne
nukentėtų. Sakysim organizacijos 
turėtų pramatyti iš savo tarpo žmo
gų, kuris teiktų iš savo veiklos nuo
latinę informaciją spaudai. Tenebijo 
pradedą rašyti ar sunkiai berašą lie
tuviškai. Šioje vietoje visados re
daktorius pagelbės, kad jų informa
cija ar rašiniai būtų tinkami spaudai. 
Su laiku pramokstama ir rašyti. At
siminkime, kad mūsų spauda yra 
mūsų gyvenimo veidrodis. Šiuo at
veju mūsų spaudai bendradarbiai 
labiau reikalingi, negu pinigai. 
Praktiškai pinigų tuo tarpu ne
trūksta ir reikalui esant niekas ne
gailės primesti vieno kito dolerio, 
kad išlaikytume savo laikraštį, bet 
nusipirkti bendradarbį nėra taip jau 
lengva ir paprasta. (v.k./

ST. BEDE ACADEMY

A Resident High School for

Boys.

Conducted By The

Benedictine Fathers.

For Information Write

ADMISSION OFFICE
ST. BEDE ACADEMY

PERU, ILL. 61354

815-223-3140
(2-4)

ELECTRICIAN
IMMEDIATE OPENING is available 
for an experienced industrial electri- 
cian. Essential experienced require- 
ment are the ability to perform cont- 
rol wiring and to trouble shoot prob- 
lems on automatic controlled produc
tion equipment. Minimum experience 
required is 5 years as an industrial 
eleclrican. Some knowledge of elec- 
tronics is preferred būt not essential. 
Oualified candidate mušt be able to 
oerform with minimum supervision. 
Ve offer stable employment, compe- 
titive wage, and benefits program. 
fnterested candidates should call Per
sonnel Department or interview appt.

HEUBLEIN INC.
2500 Enterprise Dr.

Alleen Park, Mich. 48101
313-271-3100

An Equal Opportunity Employer M/F
(3-5)

OPPORTUNITY FOR
DENTAL TECHNICIANS

OPENINGS for experienced DENTAL 
Technicians in modern qualit.y crovn 
& bridge laboratory. Excellent op
portunity with full benefits & profit 
sharing capable persons.

Apply, Call, or Write:
CSAPO DENTAL 

LABORATORIES, INC. 
22340 LORAIN RD. 

CLEVELAND. OHIO 44126 
216-734-6222

(1-3)

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

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

Kainos Žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

siti
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V1ADASZILIUS
tapybos 
paroda

Š. m. sausio 7-8 d.d. Kul
tūros židinio didžiojoj sa
lėj įvyko prieš pusantrų 
metų į JAV atvykusio dail. 
Vlado žiliaus individualinė 
kūrinių paroda, pirmoji 
New Yorke, kurioje buvo iš
statyta 57 tapybos ir 12 
grafikos kūrinių.

Su šiuo pirmuoju New 
Yorko ir jo apylinkių lietu
viams pasirodymu dailinin
kas sutiko didelį visuome
nės susidomėjimą. Parodą 
aplankė apie 500 žmonių, jų 
tarpe ir amerikiečių. Daly
vavo ir amerikiečių meno 
kritikas. Parodą globojo LB 
Bushwicko apylinkė. Atida
rymas įvyko šeštadienį, ku
riame dailininką pristatė 
Lietuvos Generalinis Kon
sulas A. Simutis. Po atida
rymo kalbos buvo ponių pa
ruoštos vaišės. Pažymėti
na, kad dail. V. žilius mums 
jau gerai pažįstamas ir iš 
jo straipsnių spaudoje.

Gen. konsulas A. Simutis 
savo kalboje pasakė:

”Prašau atleisti, jei šias 
kelias pastabas pradėsiu su 
mažu nukrypimu į praeitį. 
Nuolat kariaudami su 
krikščionimis 15-jame šimt
metyje turkai sugalvojo 
naują kariuomenės rūšį, 
turkiškai vadinamą ”jeni 
ceri”. Tam tikslui jie pra
dėjo gaudyti krikščionis 
jaunuolius nuo 10 iki 20 
metų amžiaus ir juos auklė
ti islamo išpažintojais ir 
profesiniais kariais, šitie 
janičarai buvo gerai užlai
komi ir naudojami prieš sa
vo tautiečius ir bendrai 
prieš visus krikščionis. Iš 

Dail. Vlado Žiliaus parodą atidarant kalba gen. konsulas A. Simutis. L. Tamošaičio nuotr. simuš į pirmaeiles gretas

mažens mokėdami savo tau
tos kalbą jie buvo labai 
efektingi ir dargi labai žiau
rūs prieš saviškius.

Šių turkų išgalvotą siste
mą dvidešimtajame amžiu
je rusų komunistai įvilko į 
naujus marškinius bandy
dami janičarą užsiauginti iš 
kiekvieno nukariauto kraš
to jaunuolio. Iš okupuotoj 
Lietuvoj užsiaugintų jani- 
čarų daugiausia jų yra KGB 
daliniuose. Bet rusai tuo 
nesitenkina — jie nori ja- 
ničarų turėti visuose profe
sijose.

Gimęs 1939 metais Že
maitijoje t. y. prieš pat 
okupaciją, kitokios santvar
kos nematęs ir dailininkas 
Vladas žilius turėjo užaug
ti prieš savo tautą kovojan
čiu janičaru. Bet jo lietu
viška prigimtis, lietuviška 
širdis ir sąžinė neleido jam 
tokiu būt. Pradžioje tylus 
protestas lyg ugnikalnis iš
siveržė į paviršių — daili
ninkas žilius pradėjo viešai 
protestuoti prieš kūrybos 
prievartavimą, prieš reika
lavimą kurti pagal socialis
tinį realizmą. Jis nė nepa
juto kaip jo protestai rado 
atgarsį užsienio lietuvių 
spaudoje. Tuo drąsiu daili
ninku susidomėjimo kita
taučiai, ypatingai amerikie
čiai, kurių pagalba jam pa
vyko išvykti į užsienį be 
disidentams įprasto stažo 
darbo stovykloje ar ir psi
chiatrinėje ligoninėje. Tas 
vingiuotas kelias atvedė jį į 
Ameriką ir šiandien į mūsų 
tarpą.

Meskime žvilgsnį į jo pro

fesinį pasiruošimą. Vos 18 
metų amžiaus pasiekęs 1958 
metais baigia Telšių Meno 
Mokyklą, o 1964 metais ir 
Lietuvos Valstybinį Dailės 
Institutą specializuodama
sis grafikoje. Kelis metus 
dirbo VAGOS ir MINTIES 
leidyklose, o protarpiais 
vertėsi vien tik kaip profe
sionalinis dailininkas.

Jo darbai buvo eksponuo
ti su nemažu pasisekimu 
Vilniuje, Taline, Varšuvo
je, Krokuvoje, Prahoje, So
fijoje, Budapešte, Rytų 
Berlyne ir taipgi šioj pusėj 
geležinės uždangos, būtent, 
A m s t e rdame, Chicagoje, 
Washingtone ir Los Ange
les. New Yorke dailininkas 
žilius pasirodo pirmą kartą, 
šioji yra jo devintoji perso
nalinė paroda.

Na bet grįžkime į socia
listinį realizmą, kuris nuve
dė dailininką žilių į kon
fliktą su Lietuvos okupan
tais ir jų patikėtiniais. Nor
maliai realizmas reikštų, 
kad dailininkas savo kūri
niuose vaizduoja gyvenimą 
tokį kokį jis jį mato. Socia
listinis realizmas reiškia, 
kad dailininkas gyvenimą 
turi vaizduoti taip kaip val
džia to nori. Tą gerai ilius
truoja prieš savaitę N. Y. 
TIMES iš Vilniaus 'tilpusi 
korespondencija apie du lie
tuvius dailininkus. Joje už
simenama, kad jei dailinin
kas nutapys paveikslą vaiz
duojantį kaip miesto gyven
tojai plausto nukritusią 
medžio šaką, tai toks pa
veikslas be rezervų bus at

mestas nežiūrint kaip gerai 
jis bus išpildytas. Mat so
cialistinis realizmas nelei
džia užsiminti, kad gyven
tojams trūksta malkų. Arba 
štai eilės prie krautuvių — 
kasdieninis sovietinio gyve
nimo reiškinys, bet tik ne
bandyk ta tema paveikslą 
sukurti.

Tad dailininkui lieka vie
nas kelias — užsimerkti 
prieš visus trūkumus ir 
liaupsinti tik sovietinius pa
sisekimus. Dailininkas Vla
das žilius drąsiai atsisakė 
tuo keliu eiti. Jis atsisakė 
būt rusiškuoju janičaru lie
tuvių dailininkų tarpe.

Kiekvieno išeivio kūrimo
si pradžia svetimoj šalyj 
yra sunki, bet dailininko tur 
būt yra sunkiausia.

Man šiandien ypatingai 
malonu atidaryti parodą to
kio dailininko, kuris ir sun
kiausiose valandose nesu
klupo prieš okupanto spau
dimą.

Aš tikiu, kad savo ryžtu, 
kietu darbu, drąsa ir dargi 
žemaitišku užsispyrimu dai
lininkas Vladas žilius pra-

“Vasara” 
Vi/nius, 
1970 
aliejus 
220 x 180 cm. 
(fragmentas)

ne tik lietuvių tarpe, bet ir 
tarptautinėje arenoje, ko aš 
iš širdies jam linkiu. O šiai 
jo didesnio masto asmeninei 
devintajai parodai geriau
sios kloties.”

• Muzikų Izidoriaus ir 
Vytenio Vosyliumi koncer
tas New Yorke įvyko š. m. 
sausio 7 d. Carnegie rečital 
salėje. Koncerto programoj 
buvo Beethoveno, Brahmso 
ir Banaičio veikalai. New 
York times sausio 10 d. pa
rašė gerą kritiką, ta pro
ga plačiau paminėję abu 
muziku ir jų gyvenimo ke
lią, o taip pat ir komp. Ba
naitį, pabrėžiant j u kilmę. 
Gaila, kad tą pačią dieną 
vyko daugiau lietuviu pa
rengimų, todėl ne visi norė
jusieji galėjo dalyvauti 
koncerte.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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Sol. Jadvyga Vencevičaitė-Kutkuvienė „Boriso Godunovo” operoje Marina Mnišek vaid
menyje.

OPEROS SOLISTEI
JADVYGAI VENCEVIČAITEI-KUTKUVIENEI
80 METIj AMŽIAUS KAZYS SKAISGIRYS

Lietuvos Valstybinės ope
ros solistei Jadvygai Ven- 
cevičaitei-Kutkuvienei sau
sio 25 d. sueina 80 metų 
amžiaus, šia garbinga pro
ga sukaktuvininkė sutiko 
atsakyti į eilę klausimų.

— Esate dainavusi pir
mame „Traviatos” spektak
lyje 1920. 12. 31 d. Šis spek
taklis yra skaitomas Lietu
vos Valstybinės operos 
užuomazga. Ar dar vra, be 
Jūsų, to pastatymo dalyvių 
gyvųjų tarpe?

— Sunku tiksliai atsaky
ti. čia, Amerikoje, esame, 
rodos, keturi: prof. J. Žile
vičius, vienas iš organizato
rių ir tuo metu ėjęs direk
toriaus pareigas; dvi choro 
artistės: O. žilinskaitė-Dai- 
lydienė, V. Girniutė-Janu
šienė ir aš. Lietuvoje dar, 
berods, gyvas A. Sodeika. 
Gal ir daugiau yra gyvų, 
bet apie juos aš neturiu ži
nių.

— Koki yra Jūsų įdo
miausi prisiminimai iš ope
ros kūrimosi laikotarpio 
Lietuvoje?

— Tai mano pirmieji 
žingsniai „Traviatos” ope
roje. Ne visada mums yra 
lemta pakreipti savo gyve
nimo vairą ta kryptimi, 
apie kurią jaunystėje sva
jojome. Dažnai nenumaty
tos sąlygos ar staigūs ivy-

mano 
ribų.

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

kiai padiktuoja visai ką ki
ta. Taip buvo ir su manimi, 
kai 1920 metais su motina 
grįžau į Lietuvą. Negalėjau 
įgyvendinti savo jaunystės 
svajonę — studijuoti medi
ciną, nes universitetas dar 
buvo tik vystymosi stadijo
je. Radau darbą Kaune ir 
įstojau į Muzikos mokyklą, 
nes dainuoti mėgau nuo vai
kystės. Dainavimo jau 
anksčiau mokiausi Vorone
že, ir ten teko net keletą 
kartų solo padainuoti. Ta
čiau niekada nesvajojau 
apie operos solistės karjerą. 
Mano mokytojas buvo muz. 
A. Kačanauskas. Prisimenu 
vieną pamoką, kuri buvo 
skirtinga. Atsirado kiaušy- "no j e nešioti, 
tojų: J. Tallat-Kelpša, V. 
Grigaitienė. O aš, nieko ne
nujausdama, vokalizavau. 
Pasirodė, jog tai buvo egza
minas į pirmąjį „Travia
tos” operos spektaklį, apie 
kurio organizavimą Kaune 
jau gana plačiai sklido gan
das. Egzaminą išlaikiau, 
gavau nedidelę Violetos tar
naitės rolę, bet 
džiaugsmui nebuvo 
Čia ir pasisuko mano gyve
nimo vairas. Pradėjau rim
tai žiūrėti į savo darbą, mo
kiausi pas Maskvos operos 
solistą Pavlovą, o 1927 m. 
gavau stipendiją ir Pary
žiuje toliau tęsiau dainavi-

mo studijas.
— Kiek rolių turėjote sa

vo repertuare?
— Iš viso dainavau apie 

50 rolių; iš jų 10 pirmaeilių. 
Teko dainuoti su svečiais 
dirigentais ir solistais, iš 
kurių nepamirštami Šaliapi- 
nas, Smirnovas, Sibriako- 
yas, Kaktinš, Lipkowskaja 
ir kt. Ypač gerai prisimenu 
juoduke iš JAV. Dainavome 
drauge „Aidos” operoje, ir 
ji pasirodė gerai. Bet no 
kiekvieno nusilenkimo pub
likai ji šokinėjo iš džiaugs
mo mosikuodama rankomis. 
Vienu momentu ji pačiupo 
nedidutį rež. padėjėją J. 
Stumbrą ir nradėio ii sce- 
___ ___  __ „Tai bent tem
peramentas” — pagalvojo 
kai kurio žiūrovai.

— Kokios rolės Jums 
buvo arčiausiai prie šir
dies?

— Visada labiau mėgau 
atlikti charakteringas roles 
su dramatiniu atspalviu, 
kaip Amneris „Aidoje”, 
Azucena „Trubadūre”, Mar
ta „Pakalnėje”. O ypatin
gai mėgau Nancy vaidmenį 
Flotovo „Martoje”.

— Kodėl Lietuvos Nepri
klausomybės laikotarpyje 
Gounod ’Faustas” buvo la
biausiai publikos mėgiama 
opera ?

— Mūsų publika turėjo 
gerą skonį, ši opera buvo 
populiari ir kituose kraš
tuose. Muzika pasižymi ly
riniais ir dramatiniais pri
valumais, melodijos žavin
gos ir orkestrą ei ja yra 
meistriška.

— Kurie dirigentai ir re
žisieriai turėjo daugiausia 
įtakos meninei operos pa
žangai ?

— Iš dirigentų noriu pa
minėti M. Bukšą ir V. Ma- 
rijošių. Bukša buvo senas 
dirigentas su dideliu reper
tuaru ir visokeriopa prakti
ka. Jis sėkmingai tobulino 

dainininkų skonį ir ypač 
daug prisidėjo prie orkestro 
lavinimo. Marijošius tada 
dar labai jaunas, pilnas 
energijos, atėjo teatran 
kaip akompaniatorius. Vė
liau, grįžęs iš Prahos, tapo 
dirigentu ir meno vadovu. 
Tai buvo dirigentas, suge
bąs išgauti iš solisto tai, ką 
jis geriausio gali duoti. Jam 
buvo svarbu tikslus ritmas1 
ir švari intonacija. Mėgau 
su juo dirbti.

Iš režisierių labai daug 
prie spektaklių tobulinimo 
prisidėjo rusų emigrantas 
T. Pavlovskis ir solistas P. 
Oleka (irgi pirmojo spek
taklio dalyvis), rimtas ir iš
radingas režisierius.

— 1947 m. Vokietijoje, 
Detmolde, lietuvių meninin
kų pastangomis, A. Kučiū- 
nui diriguojant, buvo pasta
tyta opera „Sevilijos Kirpė
jas”, kurioje Jūs dainavote 
Marcelinos partiją. Ar tai 
buvo paskutinis Jūsų pasi
rodymas scenoje?

— Taip. Deja, tai tikrai 
buvo mano paskutinis žing- 
snisc operinėje scenoje. 
Šiaip Vokietijoje dar teko 
dainuoti įvairiuose koncer
tuose.

— Kaip išgyvenote pasi
traukimą iš tėvynės ir mė
giamo scenos darbo?

— Labai jautrus klausi
mas. Kartais prabėgdavo 
mintis: ateis diena, pensi
jos metai ir teks palikti te
atrą. Bet ši valanda atėjo 
žymiai anksčiau ir labai 
skaudžiose aplinkybėse. No
riu pacituoti ištraukėle iš 
mano vyro A. Kutkaus kny
gos „Dainininko dalia”: 
„Mudviem su žmona tą pa
baiga buvo lemta išgyventi 
š v e 1 n esnėse aplinkybėse. 
Mudu nesulaukėme dienos, 
kurią būtumėm buvę paša
linti iš teatro, kaip jau ne
begalį dainuoti. Mūsų teat
rui darbą nutraukė karas, 
tėvynės praradimas, trem
tis su jos stovyklomis ir to
limas gyvenimas nuo Lietu
vos.”

— Kurie stipriausi pasta
tymai buvo Chicagos Lietu
vių operoje?

— Nemačiau visų pasta
tymų, bet iš visų matytų 
didžiausią įspūdį paliko J. 
Karnavičiaus „Gražina”.

— Nepaslaptis, kad bu
vote aistringa rūkorė. Ar 
rūkymas nesikryžiavo su 
dainavimu? Kas Jus paska
tino mesti šį žalingą įprotį ?

— O taip. Rūkiau labai 
daug ir gana ilgai — 36 
metus. Operoje dainavau 24 
metus. Dažnai turėdavau 
iki 70 spektaklių viename 
sezone. Tekdavo dainuoti su 
didelėm slogom, net su auk
šta temperatūra, Visgi iš
dainuodavau tai, kas buvo 
reikalinga. Buvo apie 15 ro
lių, kurioms nebuvo paruoš
ta atsarginių dainininkų. 
Kai paklausdavau, kodėl 
taip yra, man atsakydavo: 
„esi visada sveika ir visada 
gali dainuoti”.

Mečiau rūkyti paklausiu
si dr. J. Adomavičiaus pa
tarimo. Jau nerūkaus 20

KALBOS VARGAI
T. KLYGA

Mes teisėtai piktinamės, 
kad Lietuvoje dabar mūsų 

| kalba beatodairiškai teršia
ma griozdiškais bolševiki
niais prieskoniais. Mūsų 

j kalba buvo nuo senovės 
' grakšti, skambi, patogi var- 
j toti. Ir gana turtinga bet 
Į kokiom sąvokom ir vaiz- 
1 dam, net smulkiom plony- 
Į bėm reikšti. O dabar mask- 
i vinė prievarta prigrūdo
■ įvairių gramozdiškų nauja-
■ darų, derinant prie rusų 
į kalbos. Blogu skambesiu, 
j nesklandumu ir painiu su- 
į dėtingumu tie svetimi indė- 
‘ liai bjauriai užsiaubia mūsų 
; kalbos darnumo grožį, o
■ vartotojus apsunkina.
i Štai, kokių baidykliškų 
s bolševikinių priedų įves- 
;■ ta: visasąjunginis, ikika- 

• pitalistinis, prisitaikėlišku
mas, smulkiasavininkišku- 

: mas, b e n d r asąjunginis, 
agitpunktas, prisiskaitėliš- 

j kūmas, pravaikštininkas ir 
kt. Kada nors bus daug 
vargo mums tą svetimą 

■> jaukalą išvalyti laukan.
Tačiau lietuviai kalbinin

kai ten, kiek vergijos sąly
gose įmanoma, uoliai sten
giasi, kad kalba dar liktų 
gyvai sveika ir kūrybiška. 
Taip ten atsiranda ir visai 
gerų naujybių, kurios pra
turtina minties reiškumą, 
įgalina sklandžiau nusakyti 
sąvokas bei vaizdus.

Pvz. mums įsidėmėtinas 
naujadaras: įsisavinti. Lig 

; šiol vartotas vienas žodis 
pasisavinti reiškė dvi skir- 

; tingas sąvokas. Dabar ga-
■ lim tiksliau išreikšti dviem 

žodžiais. Pasisavinti — tu
ri neigiamos prasmės, nes 
reiškia ką nors svetimo

‘ paimti, pagrobti; o įsi- 
: savinti — daugiausia reiš-
■ kia dvasinius dalykus, bū-
■ tent, savo vidun ka nors i
! imti ir daryti savu, įprasti,
i pamėgti, įsitikėti, žmonės 
Į įsisavina demokratines idė-

■ jas. Bajorai įsisavino lenkų 
į kultūrą. Studentai įsisavi

ni no Platono mokslą. O pasi- 
i>

;i savinti ka nors visada reiš- |Į *"
ii kė nusikalstamą veiksmą, 

tad yra dažnas teisinėj kal
boj, pvz. Banko iždininkas 
pasisavino penkis tūkstan-

į čius dolerių ir buvo nubaus- 
į tas. Už svetimo daikto sa- 
| vinimąsi visada gresia 
L bausmė.

metų. Pradžioje buvo sun
ku, bet padėjo sekantis re
ceptas: kai labai nori dū
melį užtraukti, užgerk 
gurkšnį vandens. Gal kas 
norėtų šiuo receptu pasi
naudoti ?

Ir kai po šio pokalbio ve
žiau. Jadvygą Katkuvienę į 
jos „kondominiumą” sena
jame Bridgeporte, ji man 
parodė, kur gyvena Chica
gos miesto galva M. Bilan- 
dic.

Daug laimingų ir sveikų 
metu sukaktuvininkei!
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Australijos padangėje
———ANTANAS LAUKAITIS

(Atkelta iš 1 psl.) 
nei, mezgamos pirmosios pa
žintys ar tai prie gė
rimo stiklo, ar tai artimame 
pokalbyje.

Tačiau, mūsų svečių, ypa
tingai merginų, akys kažin 
kaip vis krypsta į tas viena
rankes mašinas. Norima gal 
laimėti pirmuosius kišenpi
nigius. Klausiu Lindą Žal- 
kauskaitę iš Detroito ir San
drą Kazilevičiūtę iš Toronto 
kaip joms sekasi gauti ‘jack- 
potus’? Nusišypso man gra
žuolės ir, kai iškrenta sauja 
pinigų iš mašinos, jos net pa
šoka iš džiaugsmo, galvoda
mos, kad tikrai jau bus gerai.

Gi prie baro, apsupta Syd- 
nėjaus iškiliųjų viengungių, 
savo įspūdžius pasakoja sim
patiškai maloni losangelietė 
Dalia Jasaitytė. Pasirodo, ji 
manęs jau ieškojo, norėda
ma perduoti savo mamos, 
mano skyriaus nuolatinės 
skaitytojos, linkėjimus. Ir 
kaip malonu, nes nors ir ne
pažįstu asmeniškai mamos, 
tačiau - kas gi lietuviškam 
pasaulyje nežino garsiosios 
Jasaičių pavardės. Gi, gra
žuolė Dalia, savo simpatišku
mu pavergė tikrai pusę Syd- 
nėjaus ir, jeigu ji tą patį pa
darė Melbourne, tai tikrai ar 
ba ji čia turės pasilikti, arba 
daugeliui po jos išvažiavimo 
skaudės galvą ir širdį Aus
tralijoje. Pasirodo ji ir artis
tė, ir daugelis jos teatro 
draugų Los Angeles yra 
mano artimi prieteliai. Suta
rėm metų viduryje pasima
tyti Los Angeles, - o gal kar
tais iš artistės ją paversim ir 
sportininke?!

O kaip malonu buvo ir vėl, 
jau Australijoje, sutikti visą 
Antanėlių, iš Omahos, šeimą. 
Tikrai retai pasitaiko, kad 
abu tėvai ir dukra yra skau
tininkai ir sūnus skautas vy
tis. Niekada nepamiršiu jų, 
Omahos, ir man buvusių su
ruoštų vaišių! Ir čia jie turi 
daug draugų. Bandome ir 
mes juos kaip galima gražiau 
priimti. Gal ir pavyks mūsų 
revanšas. Kartu su jais iš 
Omahos yra ir linksmasis 

Victoria valstijos vyriausias australų skautų vadovas dr. dieną vasaroje ir net
Norman Johnson ir vs Česlovas Kiliulis iš Bostono apžiūri skau- nusipurto, kaip pagalvojus 
tininko Vlado Bacevičiaus (iš Clevelando) ženklais apsegiota kaip reiks grįžti į Šaltąją 
kepurę. v.s. A. Saulaičio nuotrauka New Yorko žiemą. Girdėda-

Petras Kazakevičius, kuris, 
ką tik grįžęs iš Aliaskos, taip 
susižavėjo Sydnėjumi, o gali 
tik pirmaisiais laimikiais ant 
arkliukų, kad man vis karto
ja, jog busimųjų Lietuvių 
Dienų metu Sydnėjuje, šių 
metų pabaigoje, jis ir vėl ap
lankys mus. Tikrai lauksime 
ir būsime, kaip tie skautai, 
visuomet pasiruošę.

Po ilgų ieškojimų, oi kaip 
sunku surasti populiarų žmo 
gų, sugaunu ir savo seną 
prietelių ir kolegą, Dirvos fo
to bendradarbį Vladą Bace
vičių. Spaudžiame ranką, da
linamės įspūdžiais, paskuti
nėmis naujienomis iš Cleve
lando. O štai, Vladas man ir 
duoda ‘dar karštą’ paskutinį 
kalėdinį Dirvos numerį šaky, 
damas, kad aš savo sveikini
mais skautams išgąsdinau 
ne vieną skaučių mamytę, 
parašydamas, kad australiš
kos gyvačiukės ypatingai 
mėgsta merginas. Gal ir su
melavau, nes vėliau, būda
mas stovykloje, sužinojau, 
kad pirmasis buvo gyvatės 
neįkąstas, bet tik švelniai pa 
bučiuotas, skautukas. Gera
sis Vladas apdovanoja mane 
skautiškomis atvirutėmis, 
lietuviškuoju Clevelando ‘Bi
ro’, o aš jį patarimais, kaip 
reikia laimėti ‘jackpotą’, 
nors, atrodo, buvau jam blo
gas patarėjas.

Kalėdų pirmąją dieną sve
čiai ir daugumas sydnėjiškių 
skautų bažnyčioje dalyvauja 
uniformuoti. Kliksi foto ir fil
mų aparatai įamžindami Tau
tinės Stovyklos dalyvius, 
skautiškoje išeiginėje unifor
moje beprakaituojančius ir 
pirmąjį kartą savo gyveni
me Kalėdas praleidžiant ne 
balto sniego aplinkumoje, 
bet karštoje Australijos sau
lėje. Keista, sako svečiai, 
tačiau gal ir neblogai, ypatin
gai kai jau daugumas iš jų 
buvo pabandę gražiuosius 
Sydnėjaus paplūdimiuose, 
viską atgaivinantį Pacifiko 
vandenyno banguotą vande
nį. Gal ir neblogai, o gal ir 
geriau žiema saulėje, o ne 
sniege, sako man kaikurie
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svečiai. Iškilmingas pamal
das laiko, be vietinių lietu
vių kunigų, ir svečiai kuni
gai - K. Kuzmickas ir tėvas 
A. Saulaitis, S.J., įspūdingas 
pamaldas palydint Sydnė
jaus Dainos chorui.

Vakare Lietuvių Klube 
įvyksta svečių koncertas, ku 
riame užjūrio skautai davė 
plačią kanklių bei kitų instru
mentų ir dainų puikų išpildy
mą. Nors gal kiek ir ilgokas, 
šis koncertas buvo labai šil
tai sutiktas Sydnėjaus lietu
vių ir daugelis, iš anksto ne
pasirūpinęs bilietais, į salę 
patekti negalėjo. Vėliau šis 
koncertas buvo pakartotas 
Melbourne.

Tolimesniame skautų priė
mime Sydnėjuje jau aš nega
lėjau dalyvauti, nes antrąją 
Kalėdų dieną išskridau į Aus
tralijos Lietuvių 28-ją Spor
to Šventę Tasmanijos salos 
sostinėje Hobarte, apie ku
rią parašysiu vėliau. Tačiau, 
būnant Melbourne ir vėliau 
viešint Tautinėje Stovykloje 
išgirdau iš svečių tik labai 
teigiamus atsiliepimus apie 
Sydnėjų, jo vaišinguosius lie 
tuvius, gražiąsias šio miesto 
apylinkes, pajūrius, bei pui
kų vasaros orą. Kai kas net 
ir sunkiai atsiduso, prisimin
dami Sydnėjų, o gal ir jo jau
nuolius ar jaunuoles. Žiūrė
sim ką parodys ateitis - gal 
kartais, kaip ir po paskutinio 
tautinių šokių grupės lanky
mosi, kas nors susišoks ar su 
siskautuos.

TAUTINĖ STOVYKLA

Prieš vykdamas su savo 
melbourniškiu draugu į Tau
tinę Stovyklą, kuri nuo Mel- 
bourno miesto yra apie 45 
mylios, važiuojant aukštyn į 
kalnus nusiperku rytinį Mel- 
bourno dienraštį ‘The Sun’. 
Ir štai, po-pirmųjų politinių 
puslapių, mano nustebimui, 
per kone ketvirtį puslapio, 
besišypsodamos palapinės 
kuolą kala Laura Alkevičiū- 
tė iš Detroito, kai Rasa Bo- 
belytė iš New Yorko džiau
giasi ir korespondentui paša 
koja, kaip ji yra laiminga pir
mą kartą švęsdama savo gi

rna tai šypsosi ir jos draugė, 
taip pat iš New Yorko, Jolita 
Gudaitytė. Malonu, kad ir 
australų spauda gražiai pa
minėjo mūsų Vl-ją Tautinę 
Stovyklą.

Pati stovykla yra labai 
gražiame miške. - Berniukų 
stovykla yra vienoje kelio 
pusėje, kur yra virtuvė, val
gykla, krautuvė ir kt., kai 
mergaičių - yra kitoje kelio 
pusėje. Čia registracijos vie 
ta, vėliavų ir paradų aikštė 
ir labai graži, panaši į seno
višką amfiteatrą, laužavietė. 
Visa bėda, kaip išsireiškė 
jaunesnės - tarp jų viena ki
ta ir vyresnioji - skautės, 
kad nueiti pavalgyti trunka 
penkiolika minučių ir per tą 
laik net apetitas pradingsta. 
Tačiau aktyvios sportinin
kės skautės, kaip Violeta 
Abariūtė iš Detroito, žai
džianti ten tinklinį ir kitos, 
tik džiaugiasi, kad tai yra tik 
gera sportinė treniruotė.

Visai šiai stovyklai vado
vauja melbourniškis skauti
ninkas H. Antanaitis, kuris 
su savo vyresniaisiais pata
rėjais turi mūsų lietuviškos 
skautijos vyriausius vado
vus, tai Tarybos Pirmininkę 
v.s. L. Milukienę, Seserijos 
Vyriausią Skautininkę v.s. I 
Kerelienę, Brolijos Vyriau
sią Skautininką v.s. S. Mik- 
naitį, Australijos Rajono va
dą v.s. A. Mauragį ir kitus. 
Stovykloje darbas vyksta pil
nu tempu. Statomi vėliavų 
stulpai, tiesiasi palapinės ir 
vargšė skautukės niekaip ne 
gali pritaikinti Melbourno 
kuolų prie Sydnėjaus palapi
nių, o pirmasis vakaras jau 
čia pat ir miško gilumoje gir
disi paslaptingi kukabūrų ir 
kitų Australijos gyvūnų gar
sai.

Virtuvės personalas vado
vaujamas V. Šliterio, kuris 
savo fabrike padarė milžiniš
ką keptuvę - iš karto talpi
nančią 1000 dešrelių, sukasi 
kaip vijurkai. Stovyklos 
krautuvė irgi pilna, nes visi 
perka skautiškus suvenyrus 
ir kt.

O oras, oras - tai tik Mel- 
bournas toks tegali būti! Šal
ta, sako Vida Malorytė iš 
Chicagos. Kur gi tas šiltasis 
Sydnėjaus vasaros oras? - 
klausia Romutė Paliulytė.
Jis toks puikus, kad net Kū

čias pirmą kartą gyvenime 
valgiau ne viduje, bet lauke. 
Nežinau ir aš Melbourno oro. 
Teisinuosi, matydamas mer
ginas atėjusias antros die
nos vakarienei su storomis, 
iš Amerikos atsivežtomis 
pirštinėmis ir šiltais žiemi
niais, vėjo neperpučiamais 
švarkais. Iš karštos vasaros 
staiga Melbourno kanuose 
pasidarė vėjuotas, šaltas ru
duo. Tikėkimės, kad neilgai, 
nes ir vietiniai sydnėjiškiai - 
Rajono vadas dr. A. Maura- 
gis peršalęs tik iškalba, kai 
Dvasios vadas kun. P. 
Butkus tik šilto vandens be- 
ieško užkimusioms stygoms 
praplauti. Ot tau ir Melbour- 
nas! Tačiau, atrodo, tas bu
vo tik keletą dienų.

Stovykloje pirmųjų dienų 
nuotaika puiki. Sydnėjaus 
skautai vyčiai vakarienei 
net ir su frakais bei tukse- 
dais ateina, norėdami kaip 
nors sužavėti tas gražiąsias, 
jau taip puikias amerikietes 
ir kanadietes lietuves skau
tes.

O gi tur būt pati linksmiau 
šia ir žaviausia iš visų sto
vyklautojų yra Rasa Janušai- 
tytė iš Chicagos, kuri ir savo 
sesutę Ramunę bando įtrauk 
ti į juoko ir linksmybių sūku
rį. Pasirodo jinai yra mano 
kolegos žurnalisto ir Dirvos 
bendradarbio Jurgio Janu- 
šaičio dukra. Susipažįstam, 
o ji nuostabi mergina, nie
kuo nesiskundžia, tik pami
nėjus man, kad prieš keletą 
metų aš jos tėvelio krautu
vėje demonstravau Andriu
lio sūrius, ji tik giliai atsidu
so ir koketiškai pasakė man, 
kad labai mėgstanti sausas 
medžioklines dešreles, tą pa
tį Andriulio sūrį ir po vaka
rienės arbatą su uogiene. Ar 
negalėčiau ką nors panašaus 
jai gauti. Jei jau to nėra, tai 
nors šokolado. Bandžiau. 
Bet australiško kaimelio 
krautuvė to net negirdėjo. 
Už mano gražius žodžius šiai 
puikiai merginai, ji pakvietė 
mane, ir sakė būtinai turiu, 
atsilankyti Chicagos spau
dos baliuje, o jei ne - tai pasi
matysime sporto šventėje 
Toronte. Ten jau gal būsiu 
laimingesnis ir kur nors ra
siu medžioklinių dešrelių ir 
Andriulio sūrio su uogiene.

Pirmieji skautų laužai, 
nors ir nedrąsūs, praėjo link 
smoje nuotaikoje, kai pirma
sis stovyklos laikraščio ‘Miš
ko Aidas’ numeris, išleistas 
labai gražiai ir patraukliai, 
tarp visų kitų dalykų primi
nė, kad skautai, išsipakuoda
mi savo kuprines, nepamirš
tų išsiimti ir atsivežtą gerą 
skautišką nuotaiką, kas, ti
kiuosi, lydėjo juos per sekan 
čias stovyklavimo dienas. 
Apie jas tiek jūs Amerikoje 
bei Kanadoje, tiek ir čia, 
išgirsime vėliau iš savo arti
mųjų.

Baigiant aš pilnai tikiu, 
kad broliškai skautiška-lietu 
viška dvasia lydėjo svečius, 
padarydama, nors trumpam 
laikui, vieną bendrą, jaunat
viško linksmumo pilną, lietu
višką šeimą, kuri eukaliptų 
ir Pietų Kryžiaus padangėje 
taip artimai sujungė svečių 
ir mūsų lietuviškas širdis.
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DRAUGIJOS METINIS 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Namų Draugi
jos metinis visuotinas su
sirinkimas įvyko sausio 8 
d. Lietuvių Namuose. Daly
vavo virš 30 narių. Susirin
kimą atidarė pirm. Edvar
das Milkauskas ir susirinki
mui pravesti pakvietė: Pet
rą Pagojų — pirmininku ir 
Antaną Vaitėną — sekreto
riumi. Į mandatų komisiją: 
Joną Atkočaitį, Juozą Rin
čių ir Marijoną šnapštį.

Atsistojimu ir tylos mi
nute buvo pagerbti mirę 
Lietuvių Namų Draugijos 
nariai. Praeitų metų susi
rinkimo protokolą perskai
tė Antanas Vaitėnas. Proto
kolas priimtas kaip parašy
tas. Po to pranešimą padarė 
draugijos pirmininkas Ed
vardas Milkauskas. Jis savo 
pranešime pasakė, kad Lie
tuvių Namų Draugijos val
dyba turėjo tris posėdžius 
ir, be to, kiekviename Da
riaus-Girėno valdybos posė
dyje buvo aptariami ir na
mų reikalai. Visi žinote ko
kie buvo tie namai kai mes 
perėmėme juos tvarkyti, sa
kė E. Milkauskas. Dirbome 
ir juos tvarkėme visi kaip 
sugebėjome ir galėjome. Iš- 
remontavome namų visus 
kambarius, sutvarkėme lan
gus, kaip kuriuos, kaip ne
reikalingus, visai užmūrijo
me, išdaužytiems naujus 
stiklus sudėjome, o svar
biausia sutvarkėme — iš- 
smalavome namo stogą. Na
mo stogą reiktų atidžiai 
sekti ir ką nors pastebėjus 
tuojau užtaisyti. Geriausia 
būtų visą stogą naujai per
dengti, bet tam reikia pini
gų ir gal būt mažiausia 
2000 dol. Lietuvių Namų 
Draugija pinigus banke lai
ko dviejose sąskaitose. Pa
jamų išlaidų sąskaitos sto
vis toks: likutis iš 1976 me
tų buvo 1,852.45 dol. per 
metus į sąskaitą Įėjo 
6,02307 dol. viso pajamų 
7,875.52. Viso išlaidų 
7,659.38 ir likutis 1978 m. 
sausio 216.14 dol. Kad šią 
sąskaitą subalansavus buvo 
į ją iš taupamosios sąskai
tos perkeltas 1,000 dol. 
Taupomojoje kasoje dar 
yra 943.21 dol. Kaip iš davi
nių matome namai praei
tais metais išleido 2,350.60 
dol. daugiau kaip kad turėjo 
pajamų. Apyskaitos reika
lu paaiškinimus davė finan
sų sekretorius Algis Bra
žėnas, o pati apyskaita buvo 
atspausdinta ir visiems na
riams išdalinta.

Revizijos komisijos aktą 
perskaitė Juozas Leščins
kas. Iš akto buvo matyti 
kaip kruopščiai ir atidžiai 
revizijos komisijos viskas 
buvo patikrinta ir visi ras
ti neaiškumai akte surašyti.

Po pranešimų vyko ilgos 
diskusijos. Kalbėtojų buvo

lietuviai
■ ANTANAS GRINIUS
daug ir jų tarpe gan gudrių, 
bet atėjus valdybos rinki
mams iš išstatytų 14 kan
didatų ne vienas nesutiko 
kandidatuoti į valdybą. Ne
sutiko kandidatuoti ir tie 
gudrieji. Ir taip Lietuvių 
Namų Draugija ir vėl liko 
be valdybos. Susirinkimas 
buvusiąją valdybą priprašė 
eiti draugijos valdybos pa
reigas ir administruoti na
mus iki Dariaus-Girėno klu
bo metinio susirinkimo, ku
ris Įvyks sausio 22 d. Lie
tuvių Namuose.

VYTAUTAS KUTKUS 
ATŠVENTĖ DVIGUBĄ 

SUKAKTĮ
Inž, Vytautas Kutkus 

sausio 8 d. šv. Antano para
pijos patalpose atšventė 
dviguba šventę: gimimo 
diena ir vardines. T tą jo 
šventę susirinko virš kapos 
svečių, šventėje pati pirmo
ji prabilo žmona Emilija 
Kutkienė ir programai pra
vesti pakvietė L. ž. S-gos 
Detroito skyriaus pirminin
ką StasĮ Garliauską. Maldai 
sukalbėti buvo pakviestas 
parapijos klebonas kun. Ka
zimieras Simaitis. Po to bu
vo pakeltos šampano taurės 
ir sugiedota ilgiausių metų.

Stasys Garliauskas apie 
inž. Vytautą Kutkų pateikė 
provizorines tokias žinias: 
Vytautas Kutkus baigė 
Krakių pradžios mokyklą,

FALLS STAMPING 
and 

WELDING CO.
HAS IMMEDIATE NEED FOR THE FOLLOWING:

PRESS SET-UP PERSONS
3 to 6 years experience on big and multiple die setups.

PRESS ET-UP OPERATOR
3 to 6 years experience on set-up and operating of auto
matic presses (coil feed).

TOOL & DIE MAKERS
5 years experience on making deep draw and progres
sive dies. Mušt have own tools.

MAINTENANCE
Minimum of 5 years experience on mechanical and build
ing maintenance. Mušt have own tools.

Candidates mušt have good work and attendance record, 
only experienced candidates need apply. We offer fully 
paid company benefits plūs 11 paid holidays.

Send resume ot Personnel Mgr. office 

FALLS STAMPING & \VELDING, 
2900 Vincent Street 

Cuyahoga Falls, Ohio 44222
An Equal Opportunity Employer

(3-4)

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

IMPACT DIE CASTING CORP.
1212 EAST 6th STREET 

SANDWICH, III. 60548
815-786-2195

(49-3)

DIRVA

Kėdainių gimnaziją ir Kau
no universitetą. Taip pat 
Karo Mokyklą ir dalyvavo 
žygyje Į Vilnių. Karo metu 
pasitraukė Į Vokietiją. At
vykęs į Ameriką pradėjo 
dirbti Forde. Savo darbštu
mu ir kruopštumu iškilo iki 
executive. Vytautas Kutkus 
yra didelis visuomeninės 
darbuotojas, dirbąs Lietu
vių Bendruomenėje, žurna
listikoje, Balfe, Lietuvių 
Fonde ir kitur. Toliau Vy
tautą Kutkų sveikino klebo
nas K. Simaitis, pažymėda
mas, kad didžiausia organi
zacija yra parapija. Joje 
telpa skautai, ateitininkai, 
šauliai ir kiti.

Jis paminėjo V. Kutkaus 
darbus, kuriuos jis yra pa
daręs parapijoje. Didžiau
sias jos darbas tai dalyva
vimas vyskupijos taryboje, 
atstovaujant mūsų parapi
ją, kuomet po Vatikano nu
tarimo buvo viskas naujai 
pertvarkoma.

Vytautą Kutkų sveikino: 
Alfonsas Juška, Vincas Ta
mošiūnas, Vytautas Alan
tas, Justas Kuras, Jonas 
Urbonas, Česlovas Stanulis, 
raštu Lietuvių Fondo ir 
studenčių vardu Aldona 
Petrauskaitė ir Ramunė 
Stonytė.

Stasė Smalinskienė ir 
Ona Brizgienė svečių-daly- 
vių vardu Įteikė dovanas. 
Taip pat dovaną įteikė žmo
na Emilija ir kartu su jo 
baigusi Kėdainių gimnaziją 
Genė Viskantienė.

Vytautas Kutkus savo 
žodyje padėkojo už dova

nas, sveikinimus ir sve
čiams už atsilankymą ir da
lyvavimą šioje šventėje. 
Kvietė visus jungtis po vie- 
nu Lietuvių Bendruomeni
nės stogu. Jis paminėjo, kad 
šios šventės didžiausia ini
ciatorė buvo jo žmona Emi
lija ir išdavė paslaptį, kad 
Švenčius tik 61 metų gim
tadienį ir vardo dieną. Be 
to pranešė kad šiame poky
lyje yra net penki Vytau
tai. Jis pats, jo sūnus, Vy
tautas Alantas, Vytautas 
Čižauskas ir Vytautas Va
lys. Jiems visiems sugie
dota ilgiausių metų. Po to, 
solistei Danutei Petronienei 
vadovaujant, dar ilgai buvo 
dainų ojamos lietuviškos 
dainos. Tikrai buvo graži 
ir Įspūdinga šventė!

SUDARYTAS LIETUVIU 
TAUTOS FONDO 

KOMITETAS
Pirmininkas Jurgis Mi

kaila, vicepirmininkai Eu
genija Bulatienė ir Vincas 
Tamošiūnas, iždi n i n k a s 
Vladas Staškus ir sekreto
rius Antanas Musteikis. 
Aukas Lietuvių Tautos 
Fondui galima įteikti bet 
kuriam komiteto nariui.

BENDROS KŪČIOS
Jūrų šaulių švyturio kuo

pos moterų sekcijos vadovės 
Angelės Šukienės vadovau
jamos šaulės gruodžio 24 d. 
šv. Antano parapijos patal
pose suruošė lietuviams 
bendras kūčias, kuriose da
lyvavo apie 50 žmonių.

Pirm. Alfa Šukys prieš 
kūčių vakarienę trumpu žo
džiu pasveikino svečius su 
Kalėdų šventėmis ir apibū
dino kūčių reikšmę. Kun. 
Kazimieras Simaitis sukal
bėjo maldą. Po sukalbėtos 
maldos, plotkelėmis, kurias 
laužėme iš kun. K. Simaičio, 
Alfo Šukio ir Angelės Šu
kienės rankų, buvo pradėta 
kūčių vakarienė.

Vėliau Angelęs Šukienė 
padeklamavo Antano Skir- 
kos eilėraštį „Tėvynės ilge
sys” ir Sofija Sirutienė — 
”Ant Punės kalno ties Ne
munu”. Angelė Šukienė pa
dėkojo savo bendradarbėms 
šių kūčių rengėjoms: Stefai 
Paulikienei, Onai Kašelie- 
nei, Uršulei Vitienei, Anta
ninai Zakarkienei, Emilijai 
Lungienei ir Albinui Gesiui.

Pats paskutinis dėkojo 
kuopos pirmininkas Alfa 
Šukys. Jis savo padėkos žo
dyje pasakė, kad Jūrų šau
lių švyturio kuopa bendras 
kūčias ruoš ir ateinančiais 
metais ir iš anksto užkvie
tė jose dalyvauti.

Dauguma kūčių dalyvių 
dalyvavo šv. Antano bažny
čioje 12 vai. nakties berne
liu mišiose. Mišių metu Pra
nui Zarankai vadovaujant 
buvo giedamos Kalėdų gies
mės.

AUKA DIRVAI
Jūrų šaulių švyturio kuo

pos valdyba, įvertindama 
Dirvos informaciją, laikraš
čiui paskyrė auką 10 dol.

1978 m. sausio 19 d.

NADIOS 
KNYGOS

• RELIGIOUS LIBERTY 
IN EASTERN EUROPE: 
A TĘST CASE FOR HU- 
MAN RIGHTS, A Statment 
bv the Catholic Bishops of 
the United Statės. United 
Statės Catholic Conference, 
May 4, 1977. 18 puslapių, 
minkštu viršeliu. JAV Ka
talikų episkopato formalus 
pareiškimas žmogaus teisių 
Lietuvoj bei kitur Rytų Eu
ropoj varžymo reikalu. Net 
trijose vietose leidinyje su
minimą Lietuvos tikinčiųjų 
persekiojimas. Leidinys tin-

■ ka kitataučiams dvasiš- 
i kiams ir kitiems. Gaunama 
i Religinėje šalpoie, 351 
; Highland Blvd., Brooklyn, 
: N. Y. 11207, kaina: 1 dol., 
I įskaitant persiuntimą. Už-
■ sakant 5 ar daugiau, pusė 

kainos.

S IASYS SANTVARAS

DAIVOS
SAPNAI

• Stasys Santvaras. DAI- 
; NOS IR SAPNAI, šeštoji

lyrikos knyga. Išleido Juo- 
1 zas Kapočius, Lietuvių En- 
i ciklopedijos leidykla Bos

tone. Viršelis ir skyrių pa
vadinimai dail. Juliaus špa- 
kevičiaus. Kaina 5 dol.

• Birutė Vedegienė. NI.T- 
SPALVOSIU. Iliustruotas 
lietuviškos abėcėlės spalvo- 
jimui veikams skirtas leidi
nys. Išleido šv. Kazimiero 
lituanistinė mokykla Cleve- 
lande. Kaina 2 dol. Užsaky
mus siųsti V. Augulytei, 
17702 Crestland Rd., Cleve- 
land, Ohio 44119.

• „DAGYS DEJUOJA IR 
į DAINUOJA” knyga išėjo 
į Kanadoje, jos leidėjas pats 
■ autorius dail. J. Dagys, 78 
i Chelsen Avė., Toronto, Ont.,

Canada M6P 102. Knygą 
spausdino Litho Arts. Tira
žas 1,000 egzemplorių. Tai 
150 psl. leidinys, kuriame 
sudėta dailininko poezijos, 
prozos ir dramos kūriniai, 
iliustruoti paties dailininko 
skulptūrų nuotraukomis.

WANTED JOURNEYMEN

'ST CLASS SKILLED 
DIEMAKERS

Fos die repair department in etamp- 
ing plant located in Clare County 
resort area. Steady emplovment with 
benefit plan. Call or write SURREY 
PRODUCTS CO., Personnel Dept., 333 
Grace St., Farwell, Mieli. 48622. (313) 
961-7200 or 517-588-9922. (49-2)
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VISUOMENINĖS GYVYBĖS ŽENKLU 
IŠSAUGOJIMAS

Kiekvienas turėtų sutik
ti, kad atskiri individai ir 
visuomenė guvūs ir judrūs 
tiktai tada, kad aktyviai iš
pažįstama Brolių Domeikų 
gyvenimo filosofija. ”Bro- 
liadomeikiška” gyvenimo fi
losofija yra kertinis akmuo 
kiekvienos dinamiškos vi
suomenės.

Įvairių veiksniu šnairavi
mas vienas Į kitą žada 
mums nuolatinę visuomenės 
gyvybę. Greta kolektyvinio 
šnairavimo visuomet klesti 
ir individualūs šnairavimai. 
Visa tai susimezga į tokį 
Gordijaus mazgą, kad ir tu
zinas Aleksandrų Makedo
niečių tokio mazgo neįveiks.

Individualūs šnairavimai 
neleidžia veiksmingiems in
dividams užmigti ant jų 
vystančių laurų. Plačioji ir 
visad mieguista visuomenė 
smalsiai apžvelgia veiksnin- 
gų individų kautynes ir 
kautynėmis susidomė j u s i 
nepasiduoda kietam miegui. 
Tokiu būdu ranka ranką 
plauna. Kovingieji individai 
įtraukia į kovą organizaci
jas, prasideda visuotinis 
armagedonas”: nuo donki
chotiškų smūgiu griūna vė
jo malūnai ir su kardais ir 
ietimis atakuojamos avinų 
kaimenes. "Broliadomeikiš- 
ka” gyvenimo filosofija iš
didžiai įžengia į amerikoniš
kus teismus ir į laikraščių 
skiltis. Tai ne šventas rite
ris Jurgis ant balto žirgo 

TURTĖJIMO RECEPTAS

AUŠRELĖ LIčKUTĖ

1978-SIUS PRADĖJUS
štai laikas — krioklys Niagaros — 
Gyvenimą neša sparnais, 
Ar blogos dienelės, ar geros, 
Jos visos pavirsta sapnais.

Svarstybos, stovyklos, kongresas
Ir aibės kovų, plepalų,
Veiklos nenurimstantis biesas,
Miražai pigių veikalų,

Klaidinantys premijų pokštai, 
Po laurais palinkus galva, 
Veikėjų pūtimosi bokštai, 
Akiračių storas šuva ...

Kas amžina rodos šiandieną, 
Rytoj pelenų pelenai — 
Kramtai tą erozijos krieną 
Ir taip pats save praganai.

O laikas — krioklys Niagaros — 
Vis stumia senyn ir senyn.
Ir mintys apninka negeros.
Bet moterys .,. eina jaunyn ’Dangoraižio savininko žmona:

__ Mes, deja, nei Balfui, nei veiksniams aukoti 
negalime, nes vos-ne-vos galus suvedame.

dobia slibiną. Tai tautietis 
dobia tautietį, nes virš jų 
abiejų plevėsuoja ”broliado- 
meikiška” vėliava.

Visuomenės gyvybės žen
klai glūdi permanentinėje 
jos narių vienas prieš kitą 
kovoje. Nereališka taikos 
bei vienybės iniciatyva vi
suomet pasmerkta vegetuo
ti. Tas faktas įrodo "brolia- 
domeikiškos” gyvenimo fi
losofijos dinamiškumą ir 
gajumą.

Juk kai kada vis pasigirs
ta pas mus kažin kokios ne
realios vienybės šauksmai. 
Tai donkichotizmo konvul
sijos. Jokia ambicinga or
ganizacija nesivienys su ki
ta ambicinga organizacija 
ir vienybė tokioms organi
zacijoms atsiduoda spąs
tais, vilione, akmeniu ant 
kaklo.

Sveikai pagalvojus, kokia 
gi beliks bazė veikimui, ka
da “visi taip klusniai susi
vienys? Kur rasis pakuros 
kovingam ūpui, laukai ener
gijos pertekliui išlieti? Ka
žin koks ten "bendras prie
šas” toli, už jūrių marių, o 
čia pat šmėklojasi netoli 
tikras priešas, opozicinės 
organizacijos narys. Į kovą!

Visuomeninės gyvybės iš
saugojimas yra visuomeni
nio bruzdėjimo išsaugoji
mas. Kada "broliadomeikiš- 
ka” gyvenimo filosofija ke
roja, kartu keroja ir visuo
menės dinamizmas.

ČIA PRIĖJO 
KADŽIULIS 

IR TARĖ
— šis ponas įžūliai tvir

tina, kad mūsų teismai ne
retai klaidingai nuspren
džia, — karščiavosi teismų 
garbės gynėjas.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Tai teisybė, šis ponas 
buvo išteisintas.

★
— Sovietinė ekonomika 

žengia pirmyn ir gamybos 
nuošimčiai vis didėja, — 
skelbė Amerikoje rusvos 
spalvos paskaitininkas.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Sovietinė produkcija 
atrodo imponuojančiai, lygi
nant ją su akmens amžiaus 
produkcija.

★ 7
— Grįžę iš Jogos praty

bų žmonės išmoksta stovėti 
ant galvų, — stebėjosi žmo
gelis.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Vadinas, galvos padė
tį užima sėdynė,

★
— Sovietų cheminės va

lyklos vis plečia savo darbą, 
— dėstė turistas, atspėki
te kaip?

OPEROS SEZONO PARAŠTĖJE

štai ir operos sezonas — 
Skamba forte aukštas tonas. 
Jeigu tonui forte striuka, 
Siūlom publikai gaidžiuką.

DERLINGAS JUBILIEJUS

60 metų sovietinei valdžiai, 60 milijonų kaukuolių ...

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Cheminės valyklos 
pradeda valyti tualetinį po
pierių, nes žmonės negauna 
to popieriaus krautuvėse.

ŽINOTINA
Gvinėjos papuasų vadas 

Handu mirė suląukęs 116 
metų amžiaus. Prieš mirtį 
paklaustas, kaip jam pavy
ko tokio amželio sulaukti, 
Handu atsakė: jis suvalgy- 
davęs kiekvieną baltą žmo
gų, kuris atsibastydavo ty
rinėti Handu valdomą salą.

★
Mokslo ir Kūrybos simpo

ziumui surengti didžiausią 
aukų dalį sudėjo .. . pensi
ninkai.

★
Raudonoje Kinijoje parei

gūnai gauna maistą pagal 
užimamas pareigas. Vienas 
gauna mėsos, kitas mėsos 
negauna, o gauna sliekų. 
Pareigūnai taip vadinami: 
Hei mu sin (tas, kuris min
ta mėsa) ir Hei mu san 
(tas, kuris minta sliekais).

SKELBIMAI

Klaidingai pakliuvęs į 
priešingų pažiūrų stovyk
lą, pamečiau savo ideolo
giją. Prašau grąžinti už 
atlyginimą.

Pipironis

Verūkantis kavalierius, 
ne alkoholikas, geras šo- i 
kėjas, turįs pick-upą, no- ! 
ri susipažinti su pana ar
ba našle (tai nesvarbu), 
turinčią santaupų knyge- j 
lę. Pradinė suma pažin- ” 
čiai užmegsti — 50,000 j 
dol.

Eddis į
i

Lietuvių kalbos pamo- : 
kos gyvu metodu, šokių 
salėje^ prie šampano. Su
sikalbėjimas garantuotas 

[ po pirmos pamokos.
Ku-ku :

Paieškomas nagingas ■ 
; vyras (man around the
j house), galįs prižiūrėti :

namus ir šeimininkę.
Namu savininkė
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PADĖKA
1977 m. gruodžio mėn. 1 d. staiga mirė mano my

limas vyras
A. A.

DR. VALENTINAS BAGDONAS.
Palaidotas 1977 m. gruodžio mėn. 5 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

Šia proga noriu visiems nuoširdžiai padėkoti, kurie 
atsilankė į koplyčią, pareiškė man užuojoutą žodžiu ar 
raštu, dalyvavo pamaldose ir palydėjo a. a. Valentiną 
į kapus.

Gili padėka kan. V. Zakarauskui už maldas koply- 
gioje, gedulingas pamaldas, už jautrius, paguodžiančius 
pamokslo žodžius ir apeigas kapinėse.

Nuoširdus ačiū visiems už gėles ir aukas Šv. Mi
šioms ir Liet. Dukterų Draugijai.

Ačiū mieliems solistams p. D. Stankaitytei ir p. J. 
Vazneliui ir akompaniatoriui Alv. Vasaičiui, už giedo
jimą bažnyčioje.

Taip pat mano gili padėka visiems kalbėjusiems per 
atsisveikinimą koplyčioje ir karsto nešėjams.

Ačiū Whitey ir Stanley Evans už nuoširdų ir rū
pestingą patarnavimą laidotuvių metu.

Dar kartą visiems, visiems nuoširdus ačiū.

Liūdinti ŽMONA BIRUTĖ BEGDON1ENĖ

PADĖKA

A t A
KUN. PETRAS DAGYS,

mylimas vyras ir brolis, mirė 1977 m. gruodžio mėn. 1 
d. Palaidotas 3 d. Cypress Hills kapinėse, N. Y.

Nuoširdžiai dėkojame gerb. kun. Povilui Diliui, iš 
Chicagos, už paskutinį patarnavimą. Taip pat ir latvių 
kun. Zarins ir amerikiečių kun. Robert F. Pitcock, ku
rie kartu su kun. Diliu atlaikė gedulingas pamaldas 
Christ Congregational bažnyčioje gruodžio 3 d.

Dėkojame Gen. Konsului Anicetui Simučiui: LB 
Woodhaven apylinkės atstovui K. Bačiauskui; Mažlietu- 
vių Bičiulių draugijos valdybos sekretoriui Alfonsui 
Koncei; L.K.V. S-gos „Ramovės” New Yorko skyriaus 
atstovui dr. Eugenijui Noakui; Tėvui Pauliui Baltakiui 
ir N. Y. Lietuvių Protestantų Parapijos valdybos pirmi
ninkui Ramūnui Brakui, tarusiems atsisveikinimo žo
džius ii* visiems kitiems dalyvavusiems atsisveikinime.

Gilią padėką reiškiame visiems, kurie prisiuntė gė
lių. aukavo velionio atminčiai įsteigtam Fondui, užpra
šė Šv. Mišias ir pareiškė raštu ir žodžiu mums toje liū
desio valandoje gilią užuojautą.

Taip pat dėkojame dr. A. Sniečkai už jo taip rū
pestingą priežiūrą ligos metu, ir p. Marytei Šalinskienei 
už nuoširdų paskutinį patarnavimą.

Visiems, visiems Jums nuoširdus ačiū.
ŽMONA ARIANĖ DAGIENĖ. 

SESERYS MATILDA KUOLIENĖ 
IR MARIJA PLAČIENĖ

Mūsų brangus Vyras ir Tėvas
A. A.

DIPL. INŽ. KAZIMIERAS KRUL1KAS
mirė 1977 m. gruodžio 5 d., St. Petersburg, Fla. Po ge
dulingų Šv. Mišių buvo palaidotas Memorial Park ka
pinių kriptoje, St. Petersburg, Fla.

Lietuvių visuomenė, draugai ir pažįstami parodė 
nepaprastai daug širdies lankydami jį ligos metu ir, jam 
mirus, pagerbdami jo atminimą gausiai lankydamiesi 
koplyčioje, dalyvaudami laidotuvėse, užprašydami Šv. 
Mišias, aukodami gėles, pasakydami prie karsto kalbas, 
paguosdami mus užuojautomis per spaudą, telegramo
mis, telefonu ir laiškais. Mes neturime galimybės visų 
čia suminėti, bet savo mintimis ir šio laikraščio skiltyse 
mes reiškiame Jums, Brangus Lietuviai, už visą tai 
nuoširdžiausią padėką.

SLIDINĖJIMO 
VARŽYBOS

Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynių slidinėjimo varžy
bos įvyks 1978 m. vasario 
25-26 d., Moonstone Ski Re- 
sort, 18 mylių į šiaurę nuo 
Barrie, Ont., Kanadoje.

Varžybos vyks kartu su 
1978 m. š. Amerikos Pabal
tiečių Pirmenybėmis, lietu
vių . pasekmes išvedant iš 
bendrų varžybų. Programo
je — alpinistinės ir cross- 
country varžybos.

Alpinistinio Slidinėjimo 
varžybos vyks šeštadienį, 
vasario 25 d. Pradžia 10:00 
a. m. Registracija nuo 8:30 
a. m.

Cross-country Slidinėjimo 
varžybos Įvyks sekmadienį, 
vasario 26 d. Pradžia 10:00 
a. m. Registracija nuo 8:30 
a. m.

Alpinistinių varžybų pro
gramoje — Slalomas (Sla- 
lom) ir Didysis Slalomas 
(Giant Slalom) šiose klasė
se: Vyrų (17-24 m.), vyrų
— veteranų (virš 44 m.), 
jaunių (13-16 m. imtinai), 
jaunučių (žemiau 13 m.) ir 
moterų-mergaičių (amžius 
neribotas). šių varžybų 
programa lietuvių žaidy
nėms yra ta pati kaip ir pa
baltiečių.

Cross-country varžybų 
programa pabaltiečių pir
menybėms yra sekanti: Vy
rams (17-44 m. imtinai) — 
10 km., vyrams — vetera
nams — 10 km., jauniams 
(13-16 m. imt.) — 5 km., 
jaunučiams (žemiau 13 m.)
— 21/, km., moterims-mer- 
gaitėms (neriboto amžiaus)
— 5 km. Varžybų programa 
gali būti papildyta ar su
trumpinta po dalyvių regis
tracijos termino — vasario 
4 d.

Kadangi lietuvių tarpe 
cross-country slidinėjimas 
dar labai mažai yra kulty- 
vuojamas, lietuvių varžybų 
programa, kokia ji bebūtų, 
bus pranešta tik po cross- 
country registracijos termi
no, vasario 4 d., atsižvel
giant į užsiregistravusiųjų 
skaičių.

Dalyvių registracijos ter
minas cross-country varžy
boms yra 1978 m. vasario 4 
d., o Alpinistinėms varžy
boms — vasario 18 d., pas 
žaidynių vadovą ir ŠALFAS 
S-gos Slidinėjimo Komiteto 
pirmininką Mečį Empakerį, 
šiuo adresu: Mr. Mečys Em- 
pakeris, 6~Robinhood Rd., 
Islington, Ont. M9A 2W7, 
Canada. Telefonas (216) 
231-1487.

Smulkios informacijos 
yra išsiuntinėtos visiems 
klubams bei slidinėjimo vie
netams. Pavieniai slidinėto- 
jai bei vienetai, kurių tos 
i n f o r macijos nepasiekė, 
prašomi kreiptis tiesiogi
niai pas M. Empakerį

Šias varžybas vykdo 
ŠALFAS S-gos Slidinėjimo 
Komitetas, PLS ž-nių Var- 
žybinio Komiteto rėmuose, 
t a 1 k ininkaujant Toronto 
Vyčio ir Aušros sporto klu
bams.

STEFANIJAI LILEIKIENEI

mirus, jos vyrui ALEKSANDRUI, dukroms

RITAI ir ALDONAI su šeimomis, liūdesio

valandoje reiškiame gilią užuojautą

Kapočių šeima

SS

A. A.

STEFANIJAI LILEIKIENEI

mirus, jos vyrui ALEKSANDRUI, dukterims

RITAI ir ALDONAI, jų šeimoms ir gimi

nėms reiškiame širdingą užuojautą

DUI ir visiems giminėms reiškiame gilią

užuojautą

J. ir E. Matulevičiai ir šeima
P. Babickas ir šeima

Mylimai žmonai ir motinai

STEFANIJAI LILEIKIENEI

mirus, vyrui ALEKSANDRUI, dukroms RI

TAI ir ALDONAI, jų šeimoms ir artimie

siems gilią užuojautą reiškia

šovų ir Raškių 
šeimos

STEFANIJAI LILEIKIENEI

mirus, jos vyrą ALEKSANDRĄ, dukteris

ALDONĄ ir RITĄ ir jų šeimas nuoširdžiai

užjaučiame ir kartu liūdime

L. ir M. Lendraičiai

INŽ. KAZIMIERUI KRULIKUI

mirus, jo žmonai ALDONAI, sūnui RIČAR

V. Gudienė ir dukros
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Pranešimas iš VVashingtono

Pabaltijo klausimas Belgrade
R. ŽYMANTAITĖ

Š.m. sausio 10 d., Washing 
tone, Valstybės Departamen 
tas sukvietė etninių grupių 
ir amerikiečių organizacijų 
atstovų konferencijų, kurio
je pagrindiniu kalbėtoju bu
vo Arthur Goldberg, JAV 
delegacijos pirmininkas Bel
grado konferencijoje.

Jis išsamiai nušvietė buvu 
sias Belgrado nuotaikas, kas 
ir kaip ten vyko. Baigęs nuo 
širdžiai atsakinėjo į dalyvių 
statomus klausimus.

A. Goldberg išryškino dvi 
ten buvusias problemas. Vie 
na - tai stoka informacijos 
apie vykstančius įvykius. 
Amerikiečių spaudos agen
tūros, paskirdamos savo at
stovu vietinį jugoslavų, dar 
labiau tų reikalų sukomplika
vo, todėl Amerikos spauda 
apie visų konferencijos eigų 
mažai skelbė ir iš jos aprašy
mų atrodė ne visai tikslus 
konferencijos vaizdas.

Kita problema buvo savų
jų tarpe, kol įvairiais klausi
mais JAV delegacija ir 
Vakarų kraštai priėjo vie
ningos nuomonės, kokius 
klausimus kelti, kaip į juos 

Žmogus be balso... Amnesty International, kuri šiandien 
priskaito šimtą tūkstančių narių visame pasaulyje, kovoja už 
žmogaus teises. Neseniai išleido žymių dailininkų pieštą albumą, 
pavaizduoti politinių kalinių padėti. Nuotraukoje vienas iš pie
šinių — ”Žmogus be balso”.

gilintis ir t.t. - kas liečia žmo
nių teisių laužymų. Jis sakė, 
kad po poros savaičių jų dele 
gacijos kalbos pasidarė aiš
kesnės ir drųsesnės. Buvo 
net griežtai pasisakyta, jog 
JAV nepripažįsta Pabaltijo 
valstybių okupacijos.

Sųryšyje su tuo, A. Gold- 
ber pareiškė padėkų dr. K. 
Bobeliui, dalyvavusiam Bel
grade JAV delegacijoje, už 
labai aktyvų pasidarbavimų 
delegacijai sprendžiant Pa
baltijo valstybių klausimus. 
Jis pabrėžė, kad dr. K. Bobe
lio dalyvavimas parodė vi
soms tautoms, kad JAV de
legacija laiko atviras duris 
spręsti ir pavergtų Europos 
tautų problemas kuo plačiau 
siu mastu.

Kartu paminėtina, kad A. 
Goldberg, į Belgradu nuvy
kęs su vieša savo nuomone 
prieš žmonių teisių laužymų, 
tos pačios delegacijos paski
rų narių buvo įvairiai bando
mas nuvertinti. Gi ir sovie
tai įvairiais grųsinimais gaz- 
dino jį dėl viešų pasisakymų, 
esu jis sugandinsiųs visų kon 
ferencijų, nes jų visas blokas 

apleis salę. Tačiau A. Gold
berg, į tai nereagavęs, pa
gal savo sųžinę vistiek griež
tai ir aiškiai pasisakė, jog 
moraliai ir legaliai žmonių 
teisių laužymas negali būti 
valstybės vidaus reikalas, 
kaip kad rytų blokas bando 
įrodinėti - ir visdėlto sovie
tai iš salės neišėjo.

Dabar A.Goldberg grįžta 
atgal į Belgradu, kur bus pa
sirašoma visų tautų bendras 
susitarimas įvairiais klausi
mais, kuriais yra vieningos 
nuomonės.

Tas būsimas dokumentas, 
pagal JAV delegacijų, nega- 
lėsiųs būti paskutinis aktas, 
ir JAV reikalaus už poros 
metų vėl susirinkti ir patik
rinti, kaip šis susitarimas 
vykdomas.

Sekančiai konferencijai va
kariečiai siūlo Madridu, norė
dami paremti naujai besivys
tančių krašto demokratijų, ir 
kad konferencija vyktų kraš
te kur yra laisvoji spauda.

A. Goldber sakė, jog ste
buklų nepadarysim ir sovie
tų taip staiga nepakeisim, ta
čiau žengdami susitarimo 
pagrindu pasieksim bent 
šiek tiek pažangos, nes ir da
bar Jugoslavijoje, tautos 
šventės dienų, buvo paleisti 
400 politinių kalinių.

CAPE COD
CAPE COD VISI 

SUTINKA NAUJUOSIUS 
METUS

Paskutinę 1977 metų die
ną visi, kuriems tik sveika
ta leido susirinko p.p. Juce- 
nų gražioje ir erdvioje re
zidencijoje bendrai sutikti 
Naujųjų Metų.

Apylinkės valdybos (pir
mininkas E. Bliudnikas, vi-

ELECTRICIANS
Immediate openings for electricians 
with journeyman's card or eouivalent 
experience. Experience in OSHA re- 
quirement in solid statė electronics 
in an industrial settmg is a plūs. You 
will receive an excellent wage and 
full benefit program. Johns-Manville 
is an aggressive equal opportunity 
empioyer. Apply in person or call for 
a n appointment:

JOHNS-MANVILLE
SALES CORP.

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

(2-4'

EXCELLENT OPPORTUNITY FOR 
Ist Class Skilled

META L SPINNERS 
Excellent pay and benefits.

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

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

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

WANTED IST CLASS SKILLED 
JIG BORE OPERATORS

AND
N. C. MACHINE OPERATORS

Mušt have job shop experience. 
DAY AND NIGHT SHIFT 

CONNER ENGINEERING 
20222 CONNER

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

313-893-7470
(3-12) 

cepirm. Ed. Jansonas, sekr. > 
Br. Jucenienė ir ižd. A. 
Vieškalnis) rūpesčiu ir visų 
narių pritarimu ir bendra
darbiavimu, buvo suruoš
tas puikus Naujų Metų su
tikimas. Ponios pasidalinu
sios pagamino Įvairių val
gių ir prikepė skanių tortų 
bei kitų skanumynų.

Įdomi staigmena buvo tai 
pirmininko Bliudniko mar
čios p. Ginos profesionaliai 
atliktas orientalinių Belly 
šokis. Kadangi visiems la
bai patiko, tai p. Gina pa
žadėjo dar vieną šokį pa
šokti ir jau naujuose me
tuose ką ir padarė apie 1 
vai.

Visi svečiai pasistiprinę 
ir „kilmingų” gėrimų su 
vietiniu bruknių sunka at
sigaivinę susirinko išklau
syti pirm. Bliudniko trum
pą ir taiklų pasveikinimą. 
Buvo palinkėta visiems ge
riausios sveikatos ir ištver
mės, kad metai būtų saulė
ti ir žuvingi, nes saulė rei
kalinga mūsų pensininkų 
sveikatai ir džiaugsmui, o 
žuvys — pagrindinis spor
tas ir užsiėmimas.

Pasidžiaugė, kad per per
eitus metus gimė vienas 
naujas apylinkės narys, o 
nemirė nė vienas taigi aiš
kiai pozityvus balansas.

Palinkėjo, kad keliamos 
pilietinės ir asmeninės tei
sės būtų visur respektuoja
mos, o ypač mūsų brangioj 
tėvynėje Lietuvoje, ir kad 
galimai greičiau išauštų ne
priklausomybės rytas.

Po to išreiškė nuoširdžią 
padėką valdybai ir visoms 
ponioms ir visiems tiem, 
kurie aktyviai prisidėjo prie 
paruošimo ir patvarkymo ir 
ypač p.p. Jucėnams, kurie 
mielai sutiko leisti naudotis 
savo gražią ir erdvią rezi
denciją ir atliko didelę dalį 
visų pasiruošimo darbų. 
Taip pat visų vardu padėka 
p. Ginai Bliudnikienei už 
puikiai atliktus egzotinius 
šokius.

Su 12 laikrodžio smūgių 
ir šampano taure rankose 
sulaukti Naujieji 1978 Me
tai ir visų sugiedotas Tau
tos himnas.

Po to visi vienas kitam 
pareiškė geriausios sveika
tos ir ištvermės linkėjimus. 
Dar kartą grįžta prie1 sta
lų ir Į apačioje specialiai 
Įrengtą kambarį pasišokti. 
Visų nuotaika buvo pui
kiausia.

Tai pirmas toks bendy- 
mas, kad visi bendruomenės 
nariai buvo sukviesti Į vie
ną vietą kartu atšvęsti ir 
sulaukti Naujųjų Metų.

Kadangi ponių dosnumas 
buvo didelis tai maisto bu
vo prigaminta daug, todėl 
p.p.Jucėnų ir valdybos kvie
timu tautiečiai atvyko kitą 
dieną pirmą valandą suval
gyti pirmuosius naujų metų 
bendrus pusryčius kartu. 
Visi tautiečiai buvo labai 
patenkinti ir džiaugėsi to
kiu gražiu bendromis jėgo
mis padarytu paruošimu ir 
tikisi, kad Nauji Metai at-

ŽIŪRONĄ
AR NE LAIKAS susto

ti mėty, pradžioje?
Dar ausyse tebeskam

bant viltingiems Naujųjų 
Metų linkėjimų aidams, 
nerimą įnešė pranešimas, 
kad Clevelande rengiami 
du vieši Vasario 16 d. mi
nėjimai.

Be jokio vyniojimo į va
tą - QUO VADIS BEN
DRUOMENE?

Tradicija tapęs, ALTo 
ruošiamas Vasario 16 d. 
minėjimas buvo šviesus 
taškas visų metų lietuviš
koje veikloje, kad visus 
skirtumus ar nesutari
mus palikę rinkosi tautie
čiai, išryškindami pagrin
dinį ryšį jungianti mus 
visus.

Nebuvo malonūs praė
jusių metų Bendruome
nės reikalavimai duoklės, 
bet... Tačiau atskiro, vie
šo Vasario 16 d. minėji
mo rengimas yra jau at
viras pasityčiojimas visų 
kitų darbu, pastangomis 
ir tikėjimu.

Kas davė Bendruome
nei teisę manipuliuoti net 
ir Vasario 16 d. minėjimą 
paneigiant tradicijas, or
ganizacijas ir net savo pa
čių priklausymą ALTui?

Ar negana Bendruome
nės skilimo Chicagoje ? 
Ar, lietuvybės vardan, 
siekiama ir Clevelande to 
paties?

Jei Bendruomenės va
dovybė jaučiasi tobulai 
atlikusi savo tiesioginę 
užduotį, ir dar su kaupu 
pajėgi - yra begalės pro
gų pozityviai talkinti ki
tiems, vietoje griovimo.

Ir jeigu mūsų vadai pa
reigose nesugeba pakilti 
virš asmeninių intrigų, 
ar taip vadinamų ‘politi
nių’ ambicijų, - yra aukš
čiausias laikas sustoti ap
sidairymui atviromis aki
mis.

Šiandien negalime sau 
leisti aklo sekimo liuksu
so.

Ego

neš visiems geriausios svei
katos ir laimės. (k)

★
Sausio mėn. 13 d. suėjo 

penkeri metai, kai mirė a. 
a. Marija Jansonienė iš 
Cape God. Sausio 15 d. buvo 
laikomos gedulingos mišios 
Romoje (Mrsjr. dr. P. Ja
tulis), Providence (kun.. V. 
Martinkus) ir Osterville.ie 
už jos vėlę.

• LB Cape Cod apylinkės 
valdyba per pirm. E. Bliud- 
niką atsiuntė Dirvai pa
remti auką 10 dol., linkint 
visam štabui geriausios 
sėkmės 1978 metuose.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

A
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Kauno Laisvės alėja žiūrint iš lėktuvo...

KYLANTIS KVARTETAS
Melbourne, vadovaujant 

muzikui Jonui Juškai, jau 
kuris laikas kaip labai gra
žiai veikia jaunųjų dainos 
kvartetas. Ne vieną kartą 
jie jau pasirodė Melbourne 
ir kituose miestuose, nese
nai labai gražiai sudainuo
dami ir Sydnėjaus Lietuvių 
Klube, kur jie ypatingai šil
tai buvo priimti sydnėjiškių 
lietuvių, šiems jauniesiems 
dainininkams ir jų vadovui 
daug gražaus pasisekimo 
ateities darbuose.

Melbourno jaunųjų kvartetas. Iš kairės: Arūnas Bruožis, 
Aldona Juškaitė, vadovas Jonas Juška, Virginija Bruožvtė ir 
Ramutė Juškaitė.

mirus, MOTINĄ ir brolius JUOZĄ, VYTAU

čiame

K. ir L. Jonaičiai
E. Carter

TĄ, PETRĄ ir jų šeimas širdingai užjau

Lietuvos piliečių sąjungos Berlyne nariai Lietuvos pasiuntinybėje 1929 metais. Vidury sė' 
di min. V. Sidzikauskas.

KOSTUI MATULEVIČIUI

• LB Philadelphijos apv- jo auką 37 dol. Dirvos lei-
linkės valdyba sveikindama 
Dirvą su šventėmis ir linkė
dama visam Dirvos štabui 
geros sveikatos ir sėkmės 
darbuose, per pirm. Juozą 
Luką ir ižd. Mariją Sušins- 
kiene atsiuntė auką 10 dol.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• Viktoras Sutkus, Dir
vos skaitytojas ir rėmėjas 
Bad Kreuznach, Vak. Vo
kietijoje, a t n a ujindamas 
1978 m. prenumeratą pridė- 

dimui paremti, linkėdamas 
nepavargti sunkiame darbe.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• Lietuvių Tautinių Na
mų Chicagoje valdyba, svei
kindama Dirvą švenčių pro
ga ir linkėdama viso gero 
1978 metuose, per sekreto
rių Mečį Valiukėną atsiuntė 
laikraščiui paremti 50 dol.

Dėkojame už linkėjimus 
ir auką.

• JAV Lietuvių Bendruo
menės krašto valdybos pir
mininkas A. Gečys ir vice- 
pirm. finansų reik. F. P. 
Andriūnas, sveikindami su 
šventėmis ir linkėdami ge
riausios sėkmės sunkiame 
spaudos darbe pridėjo Dir
vai paremti auką 25 dol.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• Poetas Bernardas Braz
džionis, kviečiamas Austrą- 

lijos lietuvių, vasario pra
džioje išskrenda iš Los An
geles ir didesnėse lietuvių 
kolonijose skaitys savo kū
rybą. Taip pat vyksta žurn. 
Juozas Kojelis, kuris Vasa
rio 16 minėjime skaitys pa
skaitą.

• LB Indianapolio apylin
kės pirm. Rymantas Guzu- 
laitis siųsdamas 10 dol. au
ką, rašo: ”Mūsų bendruo
menė Indianapoly, norėda
ma prisidėti prie jūsų tokio 
garbingo darbo paskyrė 10 
dol. auką panaudoti Dirvos 
leidimui”.

Ačiū už auką.

• Petras Stoncelis, neoli- 
tuanas, ciceriškis, įvertin
damas Dirvą aktingai ieško 
ir randa naujų Dirvos pre
numeratorių. Siųs damas 
metinę V. Laniausko prenu
meratą per V. A. Račkaus
ką, Stoncelis dar nuo savęs 
pridėjo $5.00 auką Dirvai 
naujų 1978 metų proga.

Ačiū.

• Albertas Misiūnas, gyv. 
Detroite, rašo:

„Pratęsdamas prenume

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«/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 % % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6«/2% — 1 metu sų $1,000, minimum.

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

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

jgjaint
Amtiioiiy 
Savings

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Frt, 9-5; Sat., 9-1; CloMd W«L
Juokas Gribauskas, vedėjas

ratą linkiu Dirvai sėkmin
gų 1978-tųjų metų. Kas lie
čia „Dirvos” turinį linkė
čiau ir toliau nepasimesti 
mūsų ‘išeivijos visokių, o 
ypač politinių problemų 
„gausybėje”. Kaip rodo 
praeities patyrimai, triukš
mu ir vienas kito niekinimu 
mūsų spaudos skiltyse, nei 
viena tų problemų nebuvo ir 
nebus išspręsta. Tad ir atei
tyje Dirvos, skiltyse kultū
rinius ir politinius klausi
mus spręskite vedini tik 
vieno tikslo — viskas Lie
tuvos labui. Ta pačia proga 
„Dirvos” reikalams pridedu 
kuklią auką.”

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

V/ANTED AT ONCE

MACHINE SHOP 
SUPERVISOR

Mušt be exp. with turret and engine 
lathes, should be familiar wilh N-C 
lathv 5, be capable to inspect work in 
procese and do some cutting tool 
sharpening. This is a 2nd shift posi- 
tion. Good vorking conditions & 
fringe benefits. Well eętabJished rna- 
nufacturer of Aircraft Cround Sup- 
port Equipment. Mail resumes or cail: 
PAUL FABER,

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

614-443-7492 (•is- n
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■ Chicagos lietuviai
___■■ ANTANAS JUODVALKIS

GERASIS DERLIUS
BALFo Chicagos apskr. 

valdyba, kuriai nuo amžių 
pirmininkauja VALERIJO
NAS ŠIMKUS, kiekvienais 
metais įvykdo aukų rinkimą 
-vajų. Vajaus globėjais sten
giamasi pakviesti antros ar 
trečios kartos iškiliausius lie
tuvius, tuo norint patraukti 
prie šalpos darbo visus, ne 
tik naujuosius ateivius. Jau 
antri metai kaip vajų globo
ja Midland taupymo ir skoli
nimo bendrovės prezidentas 
advokatas Frank Zogas. Glo
bėjas, paprastai padengia vi
sas vaujaus pabaigtuvių išlai
das ir dalyvauja susirinkime. 
Pažymėtina, kad adv. F. Zo
gas dalyvavo ir visas išlai
das padengė, atidarant praė
jusio rudens vajų.

BALFo Chicagos apskritis 
apima ne vien metropolinę 
Chicagą, kaip iš kuklaus pa
vadinimo galima būtų spręs
ti, bet daug plačiau ir toliau. 
Apskrities sudėtin įeina ne 
tik Illinois ir Indianos valsty
bės, bet jungiasi ir toliau 
esantieji skyriai.

BALFo Chicagos apskr. 
vajaus užbaigtuvių susirinki
mas įvyko sausio 8 d., Šau
lių salėje, kurį atidarė pirm. 
Valerijonas Šimkus. Pasvei
kino gausiai dalyvaujančius 
balfininkus ir į garbė prezi
diumą pakvietė gen. konsu
le J. Daužvardienę, centro 
valdybos pirm. M. Rudienę, 
vajaus globėją adv. F. Zogą, 
buv. globėją - laidotuvių dir. 
J. Evans ir visus BALFo di
rektorius. Susirinkimui pir
mininkavo V. Žilinskas, o 
sekretoriavo G. Giedraitytė.

Dr. Alvydas Arbas, pakeltas Į senjorus su savo tėveliais 
pažįstamais. Iš kairės: L. Arbas, dr. A. Arbas, R. Arbienė 
p.p. Anužiai.

ir 
ir 

K. Pociaus nuotr.

MAŽEIKA-EVENS IR SŪNŪS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI, 

užprašė šv. Mišias Tėvų Jėzuitų koplyčioje Chica
goje, kiekvieną mėnesio pirmąjį penktadienį, 7:30 
vai. ryto, kurios bus aukojamos už palaidotus iš 
MAŽEIKA-EVANS ir SŪNŪS laidotuvių koply
čios. Pirmos šv. Mišios bus atnašaujamos 1978 m. 
sausio 6 d., 7:30 vai. ryto. Kas norėtų, už savo mi
rusiuosius pasimelsti, kviečiami šiose mišiose da
lyvauti.

ŠVENTOS MIŠIOS, UŽPRAŠYTOS
7
1
1
6
3

Dec. (gruod.) 1 7:30 am

Jan. (sausio) 6 7:30 am 
Febr. (vas.) 3 7:30 am 
March (kovo) 3.7:30 am 
April (bal. 7 7:30 am 
May (geg.) 5 7:30 am 
June (birž.) 2 7:30 am.

Dalyvavę šiame susirinkime 
skyrių pirmininkai buvo pa
kviesti prie atskiro stalo.

BALFo vajaus užbaigtu
vių suvažiavimą sveikino 
gen. konsule J. Daužvardie- 
nė, Centro v-bos pirm. M. 
Rudienė, vajaus globėjai - 
adv. F. Zogas ir J. Evans. Vi
si džiaugėsi sėkmingu vaju
mi ir dėkojo pasišventėliams 
rinkėjams, valdybų nariams 
ir visiems aukotojams, ištie- 
susiems pagalbos ranką.

Išklausyti skyrių pirminin 
kų ar jų atstovų pranešimai. 
Iš šių pranešimų paaiškėjo, 
kad rinkliava buvo vykdoma 
aplankant kiekvieną žinomą 
lietuvį, einant iš namo į na
mą. Senųjų gyvenviečių rin
kėjai nusiskundė, kad dauge
lis iš jų apylinkių yra išsikė
lę į užmiesčius ir sunku juos 
surasti, nes naujų adresų ne
palieka. Rinkėjų nuotaikos 
neblogos, aukų rinkimas nė
ra sunkus, nes daugelis auko
tojų, ne tik įteikia auką, bet 
pavaišina ir paprašo neuž
miršti atlankyti kitais me
tais.

Cicero skyriaus pirm. O. 
Zailskienė pasidžiaugė, kad 
ji daranti pranešimą jau 9-tą 
kartą, o J. Mackevičius jau 
27-tą ir dar nežada iš šio dar
bo trauktis. Daugiausiai au
kų surenka Marąuette Par
ko skyrius ir dalyvauja be
veik 50 rinkėjų, o taip pat 
vykdoma rinkliavos ir prie 
parapijų bažnyčių.

Apskrities valdybos ižd. 
dr. Motu šiene pranešė, kad 
iš šio vajaus į įždą jau įplau
kė $34,266.oo, bet dar ne visi 
skyriai atsiskaitė. Pažymė
jo, kad tik/vienas Marąuette

July (liepos) 
Aug. (rugp.) 
Sept. (rūgs.) 
Oct. (spalio) 
Nov. (lapkr.

c

įvyks š. m. sausio 28 d. (šeštadienį), 6:30 v. vak. 
JAUNIMO CENTRO RŪMUOSE,

5620 SO. CLAREMONT AVĖ., CHICAGO, ILLINOIS 60632
Gražiausi kostiumai ir kaukės bus premijuojamos specialiai sudaryto jury 

komisijos.
Skiriamos 5 piniginės premijos ir orgaizacijų dovanos. Kaukių paradas prasidės 

10 vai. vak. didžiojoje salėje. Paradą tvarko Algis Modestas (776-5383). Įvairi programa. 
Šokiams grieš du orkestrai. Veiks užkandinės, barai, lošimo namai ir kitos promogos. Visi 
kviečiami dalyvauti varžybose ir atsilankyti į šį didžiausi renginį. Bilietai gaunami pas 
organizacijų narius ir prie įėjimo — kasoje.. Įėjimo auka 5 dol. asmeniui.

Dalyvauja šios organizacijos:
Chicagos lietuvių opera, Chicagos neolituanai, Cicero lietuvių medžiotojų ir meš

keriotojų klubas, Illinois lietuvių gydytojų moterų pagelbinis vienetas, Studentai ateiti- 
tininkai, Lemont lituanistinė mokykla, Skautai, Prezidento Smetonos jūrų budžių ir Ne
rijos tunto gintarių įgulos, Jaunimo chorai VAIVA ir AUDRA, LB Gage Parko apylinkė.

Kviečia ORGANIZACIJŲ JUNGTINIS KOMITETAS

Parko skyrius surinko net 
$15,000 - tad reikia suprasti 
kokią reikšmę turi į apskr. 
v-bos vykdomą vajų.

Po pranešimų diskusijų 
kaip ir nebuvo, neskaitant 
vieno-kito neesminio paklau
simo.

Pabaigoje apskr. v-bos 
pirm. V. Šimkus dėkojo vi
soms skyrių valdyboms, rin
kėjams, Centro valdybai - 
ypač jos pirmininkei M. Ru
dienei, ypatingą padėką pa
reiškė gen. konsulei J. Dauž- 
vardienei už nuolatinį paska
tinimą ir asmeninį dalyvavi
mą. Dėkojo spaudai taip 
nuoširdžiai populiarinusiai 
BALFo idėją.

Baigus susirinkimą, visi 
dalyviai buvo pavaišinti pie
tumis, kurių išlaidas paden
gė Midland taupymo ir sko
linimo b-vės prezidentas, 
adv. F. Zogas. Vaišes paruo
šė uoli balfininkė K. Repšie
nė, talkinama M. Cicėnienės, 
E. Pajedienės ir kt.

Susirinkimas buvo gausus 
dalyviais, gerai pravestas ir 
užtruko tik pusantros valan
dos. Visi džiaugėsi geru der
liumi ir žvelgė į ateitį vilda
miesi dar geresnių rezultatų.

Dalyvių tarpe matėsi J. 
Straukas, šiais metais Šven
čius 90-tą gimtadienį, bet 
dar padedąs rinkti aukas.

BALFo surinktos aukos 
ne vienam vargstančiam tau
tiečiui nušluosto skurdo aša
rą ir palengvina sunkią pries
paudos naštą.

7:30
7:30
7:30
7:30
7:30 Vienas svečių stalų Korp! Neo-Lithuania šventės bankete. Sėdi iš kairės: V. Mažeika, G. 

Modestavičienė, M. Šimkus, A. Diržys, p. Balšaitytė, C. Modestavičius, J. Žvinys, V. Mažeikienė 
ir p. Šimkienė. Pociaus nuotr.

PAMINĖTAS 
ŠATRIJOS RAGANOS 
100-SIS GIMTADIENIS

Amerikos lietuvių moky
tojų s-gos Chicagos skyriaus 
jaunosios valdybos pastan
gomis, š.m. sausio 8 d., Jau
nimo Centro kavinėje buvo 
suruoštas rašytojos Marijos 
Pečkauskaitės, populiariai 
vadinamos slapyvardžiu Šat
rijos Ragana, šimtasis gimta
dienis.

Minėjimą atidarė, jį prave
dė ir dalį programos atliko, 
pati skyriaus pirm. Vilija Ke- 
relytė. Apie Šatrijos Raga
nos gyvenimą ir kūrybą šil
tai ir su meilė kalbėjo mo
kyklos mokytoja M. Peterso
nienė. Ji žavėjosi Šatrijos 
Raganos socialine ir labda
ringa veikla, jos geraširdiš
kumu ir tuolaikiniu lietuviš
kų reikalų supratimu. Nors 
didelės įtakos jai turėjo so
cialistinių pažiūrų rašytojas 
Povilas Višinskis, bet ji išli
ko religinga ir giliai tikinti. 
Tikėjimas jai teikė jėgų gy
venti ir dirbti savajai tautai, 
vargdieniui žmogui.

M. Petersonienė kalbėjo 
be rašto, nuoširdžiai ir sklan 
džiai, ir didžioji humanistė 
bei pedagogė stojosi kaip gy 
va klausytojų akyse. Retai 
tenka tokios šiltos ir pui
kios kalbos išgirsti.

Šatrijos Raganos kūrybos 
ištraukas paskaitė Vilija Ke- 
relytė ir Dovas Šaulys (Lit. 
Instituto studentams susir

gus, programa buvo sutrum
pinta).

Apie Mariją Pečkauskaitę 
savo sukurtos kūrybos pa
skaitė mokytojas Apolinaras 
Bagdonas.

Minėjimo pabaigoje žodį 
tarė mokyt. Jonas Kaunas. 
Pasidžiaugė jaunųjų veikla 
ir išreiškė viltį, kad lietuviš
koji veikla nesilpnės, kol bus 
tokių jaunų idealistų.

Po minėjimo, tetrukusio 
tik vieną valandą su keliom 
minutėmis, visi dalyviai bu
vo pavaišinti.*♦*

SPAUDOS BALIUS jau 
čia pat - š.m. sausio 21 d. 7 
vai. vakare Martiniąue salė
je. Programa nauja ir įdomi. 
Ją specialiai parašė rašyto
jai A. Baronas ir J. Toliušis, 
o išpildys - solistai Momkai, 
aktorė Ž. Numgaudaitė ir 
muzikas A. Modestas.

Bus įteiktos premijos jau
niesiems žurnalistams. Pa
skubėkite įsigyti bilietus ar 
rezervacijas pas Jurgį Janu- 
šaitį, tel. RE7-3332.♦**

UŽGAVĖNIŲ KARNA
VALAS (Mardi Gras) rengia 
mas dešimties organizacijų, 
įvyksta sausio 28 d., 6:30 v.v 
Jaunimo Centro rūmuose.

Veiks barai, užkandinės, 
lošimo namai ir daug kitų 
įdomybių. Šokiams gros 2 
orkestrai. Gražiausios kau
kės bus premijuojamos.

Visi dalyvaukime.
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FILATELIJOS KAMPELIS
Nr. 1 ANTANAS BERNOTAS

JAV praeitų metų pabai
goje išleido dar šiuos nau
jus pašto ženklus: 1. Spalio 
20 d. — du 13 centų pašto 
ženklus su skirtingais įra
šais, raginančiais taupyti 
energiją. To paties piešinio 
išleisti ir vokai.

2. Spalio 21 d. — du ka
lėdiniai 13 c. pašto ženklai 
— religinio ir nereliginio 
turinio.

3. Be jau anksčiau išleis
tų Americana serijoje 7.7, 
9, 11 ir 24 centų, lapkričio 
17 ir gruodžio 8 d. išleisti 
dar papildomi panašaus pie
šinio 1, 2, 3, 4 ir 10 centų 
pašto ženklai (paskutinis ir 
juostos formoje), ženklai 
spausdinti ant spalvoto po
pierio ir, kad vartotojams 
būtų „malonesni”, su pasal
dintais klijais. Du iš jų 
Čia dedame.

★
ISPANIJA išleido 6 paš

to ženklų seriją su žymiais 
architektūros statiniais, čia 
dedame tos serijos 12 pese

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ<-

0/ Įnešu* 81.000 
0/2/0 12 mėnesių

PAŽYMĖJIMUS
fy/ Įnešus 81,000 

mėnesių

Įnešus 81.000
18 mėnesiams

tų pašto ženklą su Bisagros 
vartais Toledo mieste.

Toledo miestas, to paties 
vardo provincijos sostinė, 
randasi 45 mylios į pietva
karius nuo Madrido ir yra 
Tagus upės kilpoje. Kada 
miestas įkurtas, nežinoma, 
bet žinoma, kad jį valdė 
kartaginiečiai, vėliau romė
nai, kurie jį vadino Tole- 
tum. Nuo 534 m. miestas 
buvo visigotų karalijos 
sostinė. 712 m. miestą už
ėmė maurai, o nuo 1035 iki 
1085 m. jis buvo maurų 
karalių sostinė. Po to mies
tą užėmė Kastilija ir jis iš
buvo jos sostine iki 1560 m. 
Iš maurų valdymo laikų 
mieste stovi daug anksty
vųjų viduramžių pastatų, 
didžiulė katedra, pradėta 
statyti 1227 m., žydų sina
goga iš 1366 m. (vėliau pa
versta katalikų bažnyčia), 
šv. Jono de los Reyes bažny
čia ir vienuolynas — kara
liaus Ferdinando ir karalie
nės Izabelės dovana mies

tui, muzulmonų mečetė iš 
tų pat laikų ir kita. Vidu
ryje miesto ant kalvos yra 
Alcazaro tvirtovė, vėles
niais laikais kariuomenės 
akademija. Bažnyčiose ir 
muziejuose daugybė religi
nių turtų, ypač EI Greco 
kūrinių. Pramonės nedaug. 
Gyvena apie 50,000 gyven
tojų.

★

KANADA praeitų metų 
pabaigoje išleido keturis 
ženklus su eskimų menu. 
Pašto ženklai spausdinti po
relėmis. čia dedame tos se
rijos 12 centų pašto ženk
lą, kuriame parodytas užsi
maskavęs eskimas, su lan
ku ir strėle medžiojus el
nius.

Eskimai, kurie save va
dina i n n u i t, gyvena vi
same šiaurės Amerikos kon
tinente, pradedant nuo 
Grenlandijos, visais žemy
no pakraščiais, šiaurės Le- 
dinuotoųo vandenyno salo
se, Aliaskoje ir šiauriniame 
Sibire. Amerikos žemyne jų 
priskaitoma apie 150,000. 
Gyvena labai žiauriose 
gamtos sąlygose, kur vasa
ra trumpa, verčiasi me-

Įnešus SI,000
72 mėnesiams 

džiokle ir žvejyba (žemės 
ūkis dėl klimato sąlygų ne
įmanomas). Tačiau eskimai 
savo šaltąją tėvynę myli ir 
nenori jos mainyti į šiltes
nius kraštus. Kalba jie savo 
kalbos keliomis tarmėmis ir 
angliškai. Kai praeitų metų 
vasarą Quebec’o nacionalis
tai norėjo priversti tos pro
vincijos ribose gyvenančius 
eskimus vartoti prancūzų 
kalbą, priėjo beveik iki vie
šo sukilimo. Beveik visi jie 
stabmeldžiai, nors danų 
Grenlandijoje ir Aliaskoje 
bei Labradore yra ir krikš
čionių.

★
SUOMIJA išleido 2 mar

kių pašto ženklą, kuriame 
parodyta garsioji suomių 
pirtis „sauna”.

Pirtis, kaip pašto ženkle 
matome, stovi prie gražaus 
ežerėlio, apaugusio mišku. 
Pro praviras pirties duris iš 
vidaus veržiasi garas, o išsi-

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN

TOOL & DIE 
MAKERS

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

TOOL ROOM 
MACHINISTS

Person experienced in surface grind- 
ing for small elose tolerance progres
sive die tooling.
Shift premium of 1^% °f hourlv 
wage paid for vrorking uights. Salary 
commensurate with experience. Pro
fit sharing plan, good company ben
efits.

Call JOHN McANALLY 
214-233-3033

ELFABCORP.
4200 WILLEY IOST ROAD 

ADD1SON, TF.XAS 75001
An Eoual Opportunity I'.mployėr

(48-3) 

WANTED EXTERIOR PA1NTER
AND

CARPENTER 
SUBCONTRACTORS

JIM WALTER HOMES has work available for contract with framing 
subcontractors in all parts of the Dalias area. Plenty of work, sųb- 
contractor mušt have adeųuate -crew, lobis & transportation. Contact

Russ Pratt 214-224-8437.
JIM WALTER HOMES

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

An Equal Opportunity Employer

maudę pirtyje Įšoko į eže
rėlį atsigaivinti. Ir Lietu
voje tokios pirtys buvo nau
dojamos, kur buvo vanoja- 
masi su beržinėmis vanto
mis.

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

Numeral Contro Set-UP M/W 
ENG1NE LATHE OPERATOR.

PEG-BOARD 
LATHE 

OPERATOR 
Ist Piece Mechanical Inspector

TABLE SAW OPERATOR 
FOR 2ND SHIFT. 

201-939-7392
(1-7)

WANTED JOURNEYMEN or 
IST CLASS SKILLED 

AUTOMATIC SREW MACHINE 
OPERATORS AND SĖT UP MEN.

Browne & Sharp single spindle. Acme- 
Gridley 8 spindle. \Varner & Sivassey 
5 spindle; Mazak single spindle; 
Davenport 5 spindle, Potter & John
son No. 400 Chticker; 4 & 5 XV & S 
Turret Lathe.

TOOL MAKERS
To run horizontai Bridgeport and 

Engine Lathes.
Also 

INSPECTORS
For small parts. Needed for Day & 

Night shifts.
CONTINENTAL LP PRODUCTS

130 W. YORKTOWN 
DALLAS, TEXAS 75208 

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

Wanted Journeymen
or

Ist Class Skilled
TOOL & DIE MAKERS

Growing manufacturing concern needs 
experienced-TOOL & DIE MAKERS. 
Lot of growth potential. Good fringe 

benefits. Ssnd resume to or phone

205-874-9001
ALL-LOCK CO., INC.

P. O. Box 1349
Seimą, Alabama 36701

(1-4)

MAŠINISTAS
Plastikos gamintojas turi keletą 

vietų mašinistams. Jeigu jūs esate 
kvalifikuotas sekančioms pozicijoms, 
susisiekit su M. M1RANDO nuo 9 
vai. rvto iki 5 vai. vak. užpildykit 
aplikaciją dabar, kad pradėti darbą 
po švenčių.
NUMERAL CONTROL SET-UP M/W

PEG BOARD LATHE 
OPERATOR

ENGINE LATHE OPERATOR 
IST PIECE MECHANICAL 

INSPECTOR
\ TABLE SAW OPERATOR 

antrai pamainai.
201-939-7392

(2-8)

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

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖUž inašus mokame

5'4%
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/ Avino/
"and loan association *

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS. .

MAIN OFFICE
798 East 185th Street 

481-8552 
13515 Euclid Avė.

681-8100
32800 Center Ridge Road

779-5915

6712 Superior Avė. 
431-2497

14406 Cedar Avė. 
381-4280

MACHINE REPAIR
Monarch Marking Systems has immediate openings on 
the second shift for highly skilled Production Machine 
Repairmen.

This position reąuires extensive experience and a high 
degree of skili in diagnosing production machine malfunc- 
tions, setting up and operating machine tool to repair or 
make pails and installation of parts in machines to cor- 
rect malfunctions.

Monarch offers competitive vvages, excellent working 
conditions and outstanding employee benefits. To arrange 
a personai interview call(513) 865-2127.

MONARCH MARKING 
SYSTEMS, INC.

An Equal Opportunity Employer
 (3 - 5)
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• Vasario 16 pagrindinis 
minėjimas Clevelande įvyks 
vasario 19 d., sekmadienį, 4 
vai. p. p. Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos para
pijos salėje. Rengia Ameri
kos Lietuvių Tarybos Cle
velando skyrius.

Visi lietuviai kviečiami 
atsilankyti į šį pagrindinį 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo 60 metų sukak
ties minėjimą.

Už VIENĄ VASARIO 
16-TĄJĄ!

Clevelando Skautija ap
gailestauja rengiamus du 
viešus Vasario 16 d. minėji
mus, kaip buvo pranešta Tė
vynės Garsų programoje š. 
m. sausio 16 dieną.

Vasario 16 d. minėjimas, 
kaip buvo visada, turi ir to
liau likti šventė apjungianti 
visus lietuvius tą dieną vie
nam tikslui.

Mūsų giliu įsitikinimu, 
šiai nuomonei pritaria tylio
ji Clevelando visuomenės 
dauguma.

— VARDAN TOS LIE
TUVOS VIENYBĖ TEŽY
DI!

s. E. Nainienė
Neringos Tuntas

ps. K. Puškorius
Pilėnų Tuntas

j. s. D. Kižys
Klaipėdos Vietininkija

ps. M. Puškorienė
A. S. S.
v. s. S. Gedgaudienė

Skautininkių Draugovė 
v. s. V. šenbergas

Skautininkų Ramovė

• Salamander batų krau
tuvėje (2534 Lorain Avė.) 
šiuo metu vyksta žieminių 
batų išpardavimas. T išpar
davimą įeina šilti batai mo
terims. vyrams ir vaikams.

Skaitykit ir platinkit 
D ,1 R V Ą

Kalėdinės sueigos sausio 6 d. rengėjos Clevelando skautininkės, su svečiu poetu Baliu 
Auginu. Aprašymą apie šią sueigą žiūr. Dirva nr. 2 15 psl. Sėdi iš kairės skautininkės: J. Bud
rienė, I. Jonaitienė, S. Radzevičiūtė, poetas Balys Auginąs ir S. Gedgaudienė. D. Orantaitės nuotr.

• Clevelando skautinin- 
kiu draugovė. Dirvai linkė
dama laimingų 1978 metų, 
pridėjo auką 20 dol.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• L. K. V. S. "Ramovė” 
Clevelando skyriaus visuo
tinas susirinkimas įvyks š. 
m. sausio 29 d. 3 vai. p. p. 
Lietuvių Namuose, apatinė
je salėje. Darbotvarkėje: 
valdybos ir revizijos komi
sijos rinkimai. Valdyba pra
šo visus narius dalyvauti.

• Gėlių ir namų paroda 
Clevelande įvyks nuo vasa
rio 25 iki kovo 5 d. čekų 
kilmės arch. Kamil S. 
Gschwind sukūrė pavyzdinį 
namą šiai parodai, kuris 
bus dėmesio centru.

KLAIPĖDOS SUKILIMO 
MINĖJIMAS

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

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

• Gerardas Juškėnas, gyv. 
Clevelande, siųsdamas au
ką, rašo: ”Ta pačia proga 
noriu padėkoti Dirvai už B. 
Stundžios buriuotojo užra
šus. Buvo miela skaityti 
apie Kaimanų (Grand Cay- 
man) salas, nes ten užper
nai atostogavau. Vėžliai ten 
neišnyko, nes juos dabar 
augina "Turtleland” farmo- 
je, kuri juos eksportuoja į 
įvairius kraštus. Ir dabar 
jie turi 300-400 svaru vėž
lių.”

• Kazė Vaičeliūnienė, gyv. 
Clevelande, atnaujind a m a 
prenumerata ir pridėdama 
auką 12 dol., rašo: ”Ačiū 
už 1977 metų tokią įdomią 
ir kultūringą Dirvą. Tegu 
Jūsų darbus laimina Dievas 
ir toliau.”

Ačiū už auką ir pastipri
nančius žodžius.

• 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.

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

Ml nationwide
K 1 INSURANCE

Nat<onwtde is on yov side

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

• Vieniša moteris ieško 
mažo buto arba prie šei
mos bent porą kambarių 
Naujos parapijos rajone. 
Skambinti bet kuriuo laiku. 
Tol’. 481-7047x (3-4)

8 DIENŲ VELYKŲ KELIONĖ į 
LIETUVĄ

TIESIOG Iš CLEVELANDO 
1978 m. kovo 19-26 dienomis 

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

tas, palydovai ir 1.1.
Dėl rezervacijų susisiekite su:

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

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

Registracija baigiasi 1978 m. vasario 1 d.

Taipogi planuojamas 15 dienų turas balandžio ar 
gegužės mėn. Kaina §1199.00.

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

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

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

GROŽIO GALIONO 
'SIDABRINES ŽIRKLĖS’

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

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

WANTED JOURNEYMEN

TOOL & DIE MAKERS 
MACHINISTS

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

UNION WAGES
APPLY: CALL OR WRITE TO:

STEEL MASTER TOOL 
CO. LTD.

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

WINDSOR PHONE
519-944-2255

DETROIT PHONE
313-961-1463

(47-3)

WANTED
MAINTENANCE

AND
TOOL AND DIE MAKERS

8 vears proven experience required. 
Positions available immediately for 

lst Ac 2nd Shift.
Good pay, excellent benefits, and stėa- 
dy work. Contact B1LL JOHN§TONE.

GULF & WESTERN 
STAMPING 

5511 TELEGRAPH 
TOLEDO, OHIO 43612 

419-476-9141
An Eciual Opportunity Employer 

(49-9)

I
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PILĖNŲ TUNTO SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS
MALONIAI KVIEČIA VISUS Į TRADICINĮ 

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIU 
1978 m. vasario mėn. 4 d., šeštadienį, 7 vai. vak.

CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMUOSE, 877 EAST 185 ST.
LINKSMA SKAUTIŠKA PROGRAMA. ŠILTA VAKARIENĖ, BLYNAI IR KITOKĮ 

UŽGAVĖNIŲ VALGIAI. ŠAMPANAS.

šokiams groja R. Strimaičio orkestras.

PELNAS SKIRIAMAS SKAUTŲ VASAROS STOVYKLAI.

KAINA ASMENIUI $9,00. JAUNIMUI $4.00.

Bilietus platina ir stalus rezervuoja M. Puškorienė, telef. 486-8613.6 ..... ... ......................  .................... 3
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DIRVA
TARĖSI TAUTININKŲ 

VEIKĖJAI
Buvę Amerikos Lietuvių 

Tautinės Sąjungos pirmi
ninkai V. Abraitis, inž. E. 
Bartkus. E. čekienė, inž. J. 
Jurkūnas ir Lietuvių Tauti
nio Sąjūdžio atstovai inž. 
A. Sperauskas, R. Žyman
taitė ir dail. J. Bagdonas š. 
m. sausio 15 d. New Yorke 
turėjo pasitarimą įvairiais 
aktualiais klausimais.

PREMIJOS JAUNIESIEMS 
ŽURNALISTAMS

Lietuvių žurnalistų są
jungos centro valdyba iš 
veikiančio dr. P. Daužvar
džio fondo, š. m. sausio 11 
d. posėdyje paskirstė jau
niesiems žurnalistams 1977 
metų premijas. Jaunuosius 
spaudos bendradarbius pa
teikė lietuviškų laikraščių 
redaktoriai, TV ir radijo 
valandėlių vadėjai. Visi pa
siūlytieji kandidatai buvo 
premijuoti.

Apdovanoti 26 jaunieji 
žurnalistai, paskirstant re
kordinę 1900 dol. sumą. 
Premijas gavo: po 100 dol. 
— Eugenijus Būtėnas, My
kolas Drunga, Eglė Juod
valkytė, Jonas Kuprys ir 
Vacys-Kęstutis Slotkus; po 
75 dol. — Ofelija Barškety- 
tė, Kazė Brazdžionytė. Lili 
ir -Melida Burbaitės, Mary
tė Dambriūnaitė, Petras 
Kisielius,. Saulius Kuprys, 
Vida Kuprytė, Rima Janu- 
levičiūtė, Rasa Lukoševičiū- 
tė, Viktoras Nakas, Birutė 
Šaulytė, Rūta Ona šaulytė 
ir Raimundas Strikas; po 
50 dol. — Tomas Baltutis, 
Rasa Bobelytė, Aušra Ge- 
čytė, Ritonė Ivaškaitė, Asta 
Motušytė, Jonas Rukšėnas 
ir Karolė Veselkaitė.

• Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė per savo ryšinin
ką A. Gurecką įteikė me
morandumus komunistinės 
Kinijos atstovybei Wa- 
shingne ir jos misijai prie 
JT New Yorke, kuriuose 
prašoma:

1. Remti lietuvių tautos 
teisę Į nepriklausomybę.

2. Nepripažinti jėga Įvyk
dyto Lietuvos Įjungimo i 
Sovietų Sąjungą.

3. Jungtinėse Tautose, 
tarptautinėse konferencijo
se ir kituose atitinkąmuose 
forumuose reikalauti Sovie
tų Sąjungą nutraukti oku
paciją ir išvesti iš Lietuvos 
savo kariuomenę, policiją 
bei administracini persona
lą.

• Inž. Jonas Jurkūnas, 
buvęs ALT S-gos pirminin
kas, bus pagrindinių kalbė
toju Vasario 16 minėjime 
Los Angeles mieste.

• Inž. Eugenijus Bartkus, 
buvęs ALT pirmininkas ir 
ALT S-gos pirmininkas, bus 
pagrindiniu kalbėtoju Vasa
rio 16 minėjime Detroite.

• Clevelande siaučiant 
sniego pūgai praeita savai
te buvo sutrikęs pašto pri
statymas ir Dirvos bendra
darbių raštai laiku redakci
jos nepasiekė.

• „Tautinės minties ke
liu” knygai išleisti aukojo 
ALT S-gai H. Bajalis 100 
dol., X. Y. iš Kanados 100 
dol. ir papildomai ALT 
S-gos Los Angeles skyrius 
300 dol. ir A. Tumas 50 dol.

Sąjungos valdyba vi
siems nuoširdžiai dėkoja.

• Dovanų skirstymas Dir
vos rėmėjams bus Įvykdy
tas Chicagoje vasario 3 d. 
7 vai. vak. Tautiniuose Na
muose. Loterijos traukimą 
praves Vilties draugijos 
valdyba. Norintieji daly
vauti maloniai kviečiami at
silankyti.

• Inž. Pijus Jaunutis Nas- 
vytis. Tautininkų veikėjas, 
New Yorko ALTo kviečia
mas, pasakys pagrindinę 
kalbą Vasario 16 minėjime 
New Yorke Kultūros židi
nyje Š.m . vasario 19 d.

• Lietuvių Moterų Klubų 
Federacija leidžia knygą 
apie lietuves akademikes, 
gimusias prieš 1905 metus, 
ir prasmingai pasitarnavu
sias savo kraštui. Knyga is
torinio pobūdžio, -pilna 
kruopščiai surinktų žinių 
apie aukštąjį mokslą baigu
sias moteris, patarnaus 
tiems, kurie rašys mokslu 
nes studijas liet, kultūros 
istorijos srityje.

Kad neliktų užmiršta nė 
viena anų laikų akademike, 
prašau visas, gimusias prieš 
1905 m. atsiliepti. Daug jų 
yra pasimirusių, tad pra
šau jų gimines ar pažįsta
mus, turinčius biografinės 
medžiagos ar fotografijų, 
visa tai siųsti knygos auto
rei J. Narūnei, 421 Collins 
Avė., Apt. 9, Miami Beach, 
Fla. 33139.

• Pianisto Vytauto Sme
tonos koncertas New Yorke 
Town Hali Įvyks sausio 23 
d., pirmadieni, 2 vai. p. p.

Lietuvių visuomenė ma
loniai kviečiama atsilanky
ti.

• Draugo romano konkur
so premiją šiais metais lai
mėjo rašytojas Anatolijus 
Kairys už romaną ”Po Da
moklo kardu”.

Konkurso teisėjų komisi
ją sudarė P. Gaucys, D. Ku- 
čėnienė, Pr. Razminas, J. 
Poliušis ir č. Grincevičius.

• Antanas ir Ona Saulai- 
čiai, gyv. Oakvillėje, Conn. 
dėkoja šeimos bičiuliams, 
draugams ir bendradar
biams už sveikinimus bei 
dovanas švenčių proga ir 
linki laimingai praleisti 
1978 sukaktuvinius metus; 
vienam jų šeimos nariui la

biau sunegalavus, buvo su
kritusi visa šventinė kores
pondencija: nebesnėta laiku 
pasveikinti ar padėkoti as
meniškai.

MONOGRAFIJA APIE 
GEN. PLECHAVIČIŲ
Vasario mėnesį pasirodys 

monografija apie Lietuvos 
kariuomenės iškilųjį karį 
gen. Povilą Plechavičių. 
Knygą parašė Petras Jurgė- 
la, buvęs Lietuvos kariuo
menės kapitonas, Kario re
daktorius.

Pirmoje dalyje plačiai ap
rašoma gen. P. Plechavi
čiaus karinė tarnyba, eitos 
pareigos.

Antroje knygos dalyje 
sutelkta įvairių autorių pri
siminimai. Daug medžiagos 
pateikia generolo sesuo Ele- 
ma Legeckienė, kuri gyvena 
Jamaicoje, N. Y.

Knyga bus apie 350 pus
lapių, gausiai iliustruota se
nomis, niekur nematytomis 
nuotraukomis.

Leidžia Kario žurnalas. Ir 
tam tikslui renka aukas. 
Aukotojų pavardės bus pa
skelbtos knygoje. Jau yra 
aukojusių visa eilė žmonių. 
Laukiame ir kitų, kad savo 
auka prisidėtų. Aukas siųs
ti šiuo adresu: Karys, 341 
Highland Blvd., Brooklvn, 
N. Y. 11207.

PHILADELPHIA
TAUTININKŲ 

SUSIRINKIMAS
Sausio 29 d. 2 vai. p. p. 

Lietuvių Namuose ALT 
S-gos, Philadelphijos sgy- 
riaus valdyba šaukia meti
ni narių susirinkimą.

Darbotvarkėje numato
ma: Skyriaus valdybos, re
vizijos komisijos bei kiti 
pranešimai; naujos sky-._ 
riaus valdybos bei revizijos 
komisijos rinkimai ir bend
ras narių ir atvykusių sve
čių pabendravimas su pie
tumis, kurį paruoš Lietuvių 
Namai (kaina bus apie 
$3.00).

Visi nariai-ės prašomi ne
pamiršti minėtos datos ir 
maloniai .kviečiami susirin
kime dalyvauti. Atvykite 
patys ir atsisveskite savo 
draugus ir prijaučiančius.

IMMEDIATE OPENING
FOUNDRY 

MAINTENANCE MECHANIC
Steady employment 

No lay olfs 
6 paid holidays 
Paid vacations

Paid Hošpitalization
Paid lite insurance 

Earn up to $5.63 per hour.
APPLY IN PERSON

3400 BRYCE or call 8)7-738-1925 
FT. W0RTH, TEXAS 76101

TRINITY VALLEY 
IRON AND STEEL CO.

An Equal Opportunity Employer 
(1-13)

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

Please send resume and salary 
requirements to: 

Bridgman Casting Center 
Attn: Ted Hitt/Personnel 

Director
9550 MATH1EW ST. 

BRIDGMAN, MICHIGAN 49106 
(1-3)

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄPirmoji grupė šiais metais išvyksta
KOVO 23 D.Iš BOSTONO IR NEW YORKO KAINA TIK 

$74100
Įskaitant maistą, ekskursijas Į Kauną ir Trakus.

Užsiregistruoti galima iki vasario mėn. 9 d.
SEKANČIOS VIENSAVAITINĖS —

Maskva-Vilnius-Leningradas
Balandžio 25 
balandžio 29 
gegužės 4

gegužės 9 (užpildyta)
rugsėjo 17
rugsėjo 22

DVISAVAITINĖS —
Maskva-Vilnius-Leningradas-Bri ūselis 

gegužės 28 liepos 16
birželio 11 rugpiūčio 6
liepos 2 rugsėjo 3

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

kus, bus lydimos vadovų.
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■aR. SPALIO ROMANAS 

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

siems tuoj išsiųsime.

— — — — IŠKIRPTI — — — —

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

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

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

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

Prie grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ 
su papildomu mokesčiu.

PIGIAUSIOS GRUPINĖS KAINOS, galiojančios 
išvykimo laiku, bus paskelbtos vėliau.

Dėl smulkesnių žinių ir registracijos kreipkitės į: į
TRANS-ATLANTIC TRAVEL i 

SERVICE393 West Broadwav, P. O. Box 116 South Boston, Mass. 02127 Telefonas: (617) 268-8764
Įstaigai vadovauja:

į ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ. į
i PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT Į 

TO CHANGES \ND/OR GOVERNMENT APKROVAI
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