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LIETUVIAI BALTUOSIUOSE ROMUOSE
Rosalyn Carter svečiais Ingrida Bublienė

Paskutiniai vėlyvo rudens 
saulės spinduliai puošė gra
žiąją Amerikos sostinę, Wa- 
shingtoną, lapkričio 18-20 
dienomis. Medžiai , dar 
nepametę savo paskutiniųjų 
lapų, spindėte spindėjo Po- 
tamic upės veidrody ir atro

"TREČIASIS KARAS”
Ištraukas iš knygos pradedant spausdinti

Vytautas Meškauskas

Šių metų vasarą Londone 
pasirodė britų generolo Sir 
John Hackett knyga ‘The 
Third World War, a future 
history’, kurią jau aptarėme 
rugpiūčio 3 d. apžvalgoje. Tą 
syk ji neatrodė labai aktuali, 
nes kalbėjo apie karo Euro
poje perspektyvas, tuo tar
pu akcija vyko Afrikoje ir 
Azijoje. Jei ten prasidėtų 
karas, jis vyktų per ‘įgalioti
nius’. Sovietai pasiųstų ku
biečius, o JAV, rasit, remtų 
kokią joms vietinę palankes
nę grupą. Vėliau neramu
mai Irane atitraukė dėmesį 
nuo Etijopijos. Brežnevas 
net viešai per ‘Pravdą’ įspė
jo JAV ten nesikišti, kas, ži
noma, reiškia, kad jis ten 
pats mielai įsimaišytų. Ilgai
niui visą situaciją galėtų pa
keisti atbudusi ir atsiginkla- 
vusi Kinija, tačiau kol kas 
didžiausia našta taikos išlai

dė lyg šoką savo paskutinį 
šių metų šokį vandens pavir
šiuje.

Šiuo metu Lietuvių Ben
druomenės Tarybos nariai iš 
įvairių Amerikos pakraščių 
rinkosi į VIII Tarybos sesiją, 
kurios sėkmingą suvažiavi

kyme gula ant NATO pečių. 
Ne dėl to, kad sovietai norė
tų užpulti jos kraštus (savo 
įtakos praplėtimui jie ieško 
palankesnių vietų), bet todėl 
kad negalint čia atremti 
eventualaus sovietų pasistū
mėjimo į priekį, negalima ri
zikuoti kokiais didesniais už
siangažavimais Afrikoje ar 
Azijoje. Vaizdžiai kalbant, 
negalima pasiųsti didesnių 
laivyno junginių į Persijos 
įlanką, jei tai palieka negina
mus savo pačių pakraščius. 
Strateginiai - atominiai gink* 
lai situacijos nepakeičia, nes 
jų turi abi pusės. Jei kiekvie
na jų gali sunaikinti kitą - 
yra šansas, kad jie nebus ir 
panaudoti, o jei ir panaudoti 
- tai tik labai ribotai. Kas, 
aišku, verčia pasiruošti kovo
ti ir visais kitais galimais 
būdais jau vien dėl to, kad 
nereikėtų griebtis atominių 

mą vainikavo lietuvių atsto
vų priėmimas Baltuosiuose 
Rūmuose. Pirmadienį, lap
kričio 20 d., be JAV Lietu
vių Bendruomenės Tarybos 
narių, į Washingtoną suskri
do VLIKo atstovai, Ameri
kos Lietuvių Tarybos bei 

bombų.
Paskutinėmis savaitėmis 

pasigirdo keletą blaivių pa- 
pareiškimų. Prezidentas 
Carteris, nepaisant visų ūki
nių bėdų, nori karinį biudže
tą padidinti 3°/o, kaip sutar
ta visų NATO kaštų. Jis 
taip pat numato daug dides
nes sumas (190 mil. dol.) gy
ventojų apsaugai atominio 
karo atveju. Iki dabar šioje 
srityje sovietai toli pralenkė 
amerikiečius. Totalinėje 
valstybėje tai planuoti ir 
tam pasiruošti yra daug leng
viau. Šiame krašte net pa
galvoti baisu kas atsitiktų, 
jei valdžia užsinorėtų eva
kuoti didesnius miestus. Kas 
atsitiktų su trafiku ir koks 
kiltų chaosas! Atrodo, kad 
verčiau būtų likti savo na
muose ir melstis, kad tau 
skirta sovietinė bomba nu- 

(Nukelta į 2 psl.) 

kviesti mūsų visuomenės na
riai, dalyvauti priėmime Bal
tuosiuose Rūmuose. Šis prie 
mimas yra tuo išskirtinas, 
kad tokius priėmimus lig šiol 
yra turėję tik italai ir armė
nai.

Lydima visiems gerai žino 
mo Clevelando dienraščio re 
porterio Washingtone - Tho- 
mo Brazaičio, atvykau prie
17-tos ir G gatvių kampo, 
kur šalimais Baltųjų Rūmų 
stovi senasis Egzekutyvinis 
Biurų pastatas. Čia ir rinko
si lietuviai į priėmimą. Priė
mime dalyvavo apie 250 
kviestų atstovų.

Šiame pastate įvyko susi
pažinimas su kaikuriais pa
reigūnais, bei oficialus lietu
vių pasveikinimas Zbignie- 
wo Brzezinskio, kuris yra 
prezidento asistentas saugu
mo reikalams. Šiai sesijai va 
dovavo Mike Chanin, prezi
dento asistentės pavaduoto
jas. Mike Chanin savo kal
boje pristatė prezidento rū
pesčius, jo darbus ir laimė
jimus Amerikos gerove. Pa
grindinis paliestas punktas 
buvo infliacija. Kalbėdamas 
apie infliaciją jis nekartą pa
brėžė, kad nėra jokio stebu
klingo sprendimo kovoje su 
ja, bet atsiekti tikslą galima 
tik visų pastangomis. Prisi
minė ir biudžeto deficito su
mažinimą, pagerinimą fede- 
ralinių programų bei visų 
dirbančių ir biznierių koope
raciją. Kalboje nekartą iš
kėlė prezidento glaudų ben

dradarbiavimą su kongresu, 
pabrėždamas, kad per jo ka
denciją dirbančių skaičius pa 
kilo 6 milijonais.

Į salę atavykus Zbignie- 
wui Brzezinskiui, visi daly
viai sutiko jį plojimais bei at
sistojimu. Rimas Česonis, 
JAV LB Krašto valdybos vi
cepirmininkas visų susirin
kusiųjų vardu jį pasveikino 
ir pristatė LB Krašto valdy
bos pirmininką Algimantą 
Gečį ir Visuom. Reik. Tary
bos pirm. Aušrą Zerr. Buvo 
jam įteiktas prezidentui skir 
tas žymuo ‘The Human 
Rights Award’. Šiuo žyme
niu prezidentui buvo išreikš
ta padėka ir įvertintas jo

(Nukelta į 6 psl.)

MASINĖ 
SAVIŽUDYSTĖ
Guyanos džiunglėse įsi

kūrusios fanatiškos sektos 
nusižudžiusių narių lavonų, 
kurių jau priskaitoma apie 
900, pargabenimas į Ameri
ką taksų mokėtojams atsieis 
apie 9 milijonus dolerių.

Apie šią fanatikų savižudy 
bę kitame numeryje komen
tuos Vytautas Meškauskas, 
kurio sūnus - San Francisco 
Examiner foto departamen
to direktorius - buvo nuskri
dęs tenai užbaigti, ten nužu
dyto fotografo Greg Robinso 
no, foto reportažą.
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SOVOITfflĖ POLITIU^į^

Sovietų nuotaikų ar taktikos pakitimas? /domūs pavyzdžiai iš 

Kubos, Varšuvos, Berlyno ir Vietnamo, nors Kosyginas 

___________ atsisako bent kur įžiūrėti ryšį. _________

■ Iš kitos pusės

Ar galite įsivaizduoti susi
tikimą VLIKo žmonių su oku 
puotos Lietuvos komparti
jos pareigūnais pasitarti dėl 
Petkaus paleidimo? Iki šiol 
tai prileisti buvo sunku, bet 
dabar sulaukėme preceden
to. Fidel Castro tris dienas 
kalbėjosi su Kubos egzilų va 
dais ir galų gale pažadėjo pa
leisti kalėjimuose laikomus 
3,000 ar daugiau politinių ka
linių, jei juos sutiktų priimti 
JAV! Reikia manyti,kad Cas 
tro įsileido į tokį ‘biznį’ su 
Maskvos pritarimu, kuriai 
šiuo momentu rūpi geresni 
santykiai su Vakarais. Ir jei 
taip, gali pasitaikyti ir dau
giau panašių bandymų. Pats 
Kosyginas, pavyzdžiui, ilgai 
diskutavo su Maskvoje viešė
jusia JAV senatorių delega
cija, kurios nariai - vėl naujo
vė - buvo vaišinamai Krem
liaus dignitorių privačiuose 
butuose, o ne viešbučiuose, 
kaip iki šiol. Ačiū Dievui, da 
bartiniai senatoriai jau nėra

TMCMS/S
(Atkelta iš 1 psl.) 

klystų šimtą mylių į šalį, ar 
iš viso nesprogtų. Pagaliau, 
pereitą sekmadienį per CBS 
televizijos Face the Nation 
programą, vyr. štabų virši
ninkas gen. Jonės pareiškė, 
kad štabai rimtai galvoja 
apie karinės prievolės am
žiaus žmonių registraciją. 
Net tokią įvedus, nuo pašau
kimo iki pašauktųjų parengi
mo fronto tarnybai turėtų 
praeiti 7 mėnesiai.

Tiek laiko neužsitęsė gen. 
Haketto įsivaizduotas karas, 
tačiau generolas savo ‘atei
ties istoriją’ tik todėl galėjo 
laimingai užbaigti, kad ame
rikiečiai jau prieš Trečiojo 
Pasaulio Karo pradžią buvo 
vėl įvedę visuotiną karinę 
prievolę ir turėjo ką pasiųsti 
į Vakarų Europą. Iš viso, 
Hacketto knyga yra ne fanta 
zijos lavinimo aktas, bet įspė 
jimas Vakarams pagaliau su
siimti. Kas būtų be to, jis pa 
lieka savo skatytojams įsi
vaizduoti knygą perskaičius.

Hackettas žino apie ką kai
ba. Gimęs Australijoje, jis 
padarė gražią karjerą britų 
armijoje. 1944 m. jis su savo 
parašiutininkų brigada nusi
leido už vokiečių linijų Olan
dijoje. Besileisdamas su pa
rašiutu, Hackettas pametė 
britų generolams būdingą 
lazdą ir šoko tuojau jos ieš
koti. Užėjo ant vokiečių ka
reivių būrio, kurie vietoje jį 
paėmę nelaisvėn, patys jam 
pasidavė. Jis liepė jiems pa
laukti su pasidavimu, kol su
siras savo lazdą. Porą dienų 
vėliau sunkiai sužeistas, jis 
pateko į vokiečių lauko ligo
ninę, kur gydytojai jį palai
kė mirštančiu. Po kelių die
nų jis pabėgo iš ligoninės ir 
buvo paslėptas draugų olan
dų. Kiek apgydę, jie perkėlė 
jį laivu per Rheiną į sąjungi

ninkų pusę. Karo veiksmam

tokie naivūs, kaip ankstyves 
ni Maskvos lankytojai, ku
riems apsukti galvą nebuvo 
sunku. Jie bandė Kosyginui 
ir jo kompanijai išaiškinti 
Amerikos politinę santvar
ką. Kad senate pasisakytų 
bent 67 senatoriai už SALT 
II susitarimą, reikia juos įti
kinti tos sutarties naudingu
mu ir sovietų patikimumu. 
Dėl to paskutiniojo dalyko 
gali vienaip ar kitaip nulem
ti bendros pažiūros į SSSR, 
jos skaitymasis su žmonių 
teisėmis, jau padarytais susi 
tarimais ir pan. Vienu žo
džiu, senatoriai bandė įrody
ti, kad tarp visų dalykų yra, 
nors ir neformalus, ryšys - 
Linkage’. Kosyginas su tuo 
jokiu būdu nenorėjęs sutik
ti, susinervavęs ir net sena
torius išbaręs.

Bet kad ‘linkage’ iš tikro 
egzistuoja, galima matyti iš 
paties Castro elgesio, kuris

KARAS”
pasibaigus Hackettas iš Vie
nos vadovavo britų karinės 
žvalgybos operacijoms Rytų 
bloke. 1966 m., jau su ‘sir’ ti
tulu, jis prdėjo vadovauti 
Britų Rheino armijai ir kar
tu NATO Šiaurės grupei. Bū 
damas tame poste jis pasipik 
tino savo vyriausybės nusi
ginklavimo politika, nesulau 
kiant to paties iš sovietų. Su 
sitikęs Londono Cavalry 
Clube krašto apsaugos minis 
terį Dennis Healey, genero
las įspėjo, kad parašysiąs at
virą laišką Times dienraščiui, 
Healey jam priminė, kad bri
tų generolams neleidžiama 
tokias nuomones pareikšti 
viešai. Hackettas teisinosi, 
kad jis tai padarysiąs kaip 
NATO, bet ne britų genero
las, į ką Healey atkirto, kad 
jis visdėlto laiks-nuo-laiko 
dirbąs ir britų vyriausybei. 
Generolas paaiškino, kad 
laišką rašysiąs NATO lai
ku ...

1968 metų vasario 6 d. Ha
ketto laiškas buvo paskelb
tas Times skiltyse. Po pen
kių mėnesių jis buvo atleis
tas iš visų pareigų. Hackett 
surado naują užsiėmimą - bu 
vo pakviestas svetimų kalbų 
profesoriumi, o vėliau ir rek
torium Londono King Colle- 
ge. Ten jam dirbant, Londo
no leidyklos Sidgwick ir 
Jackson direktorius pasiūlė 
parašyti ateities karo studi
ją. Hackettas kreipėsi į sa
vo buvusius kolegas, jau išė
jusius į atsargą ir dar esan
čius NATO štabuose. ‘Vis
kas, ką aš rašiau4 - teigia Ha
ckettas - ‘buvo visos eilės ka
rininkų, einančių įvairias pa
reigas, perskaityta. Aukšti 
NATO vadai man raštu pa
reiškė karštą pritarimą’. To 
kiu būdu kiekvienos jo prie
laidos galimumas yra tikėti
nas. Kokios tos prielaidos, 
matysime sekančiose Dirvos 
laidose.

egzilų atstovus priėmė kaip 
tik tuo laiku, kada paaiškėjo, 
kad sovietai į Kubą nugabe
no savo MIG 23 naikintuvus- 
bombonešius, kurie gali būti 
lengvai pritaikinti ir atomi
nių bombų nuskraidinimui. 
Kol kas iš tų MIG paviršuti
nės išvaizdos neatrodo, kad 
jie pritaikinti tam tikslui, ta
čiau tam nereikia daug laiko, 
o sovietai 1962 metais, atsi
imdami savo raketas iš Ku
bos, pažadėjo ten nelaikyti 
ofenzyvinių ginklų. Ar Cas
tro, pažadėdamas išleisti ka
linius, nenorėjo ‘palengvinti’ 
JAV-bėms sutikti su MIG-23 
buvimu vos 90 mylių nuo 
JAV? w

Kosyginas aiškino senato
riams, kad sovietams labai 
rūpi SALT II. Susitarimas, 
atrodo, rūpi ir senatoriams, 
nors delegacijos narys respu 
blikonas iš Nevados prisipa
žino, kad amerikiečių ir so
vietų galvojimą tuo ir kitais 
klausimais skiria ‘šviesos me 
tai’. Žinoma, SALT II teoriš 
kai gali būti naudingas abiem 
kraštams, nes garantuoda
mas priešo sunaikinimo gali
mybę, abi puses sulaiko nuo 
strateginių ginklų panaudoji
mo minties ir neskatina jas 
daugiau jųjų gaminti. Juk 
žmogų galima užmušti tik 
vieną kartą, lavoną nėra 
prasmės dar kartą bombar
duoti. Sovietai, žinoma, sva
joja laimėti ir atominį karą. 
Už tat jie daug dėmesio krei
pia civilių gyventojų apsau
gai, kuo prezidentas Carte
ris susirūpino tik dabar. ČIA 
žiniomis, sovietų pasiruoši
mai, nors daug kainuoja, ta
čiau neatrodo būsią iš tikro 
naudingi karo atveju, todėl 
čia girdisi balsų, kad tai be
reikalingas lėšų eikvojimas.

♦♦♦
Kalbant apie lėšas ... Nors 

Carteris, ieškodamas prie
monių biudžeto subalansavi
mui, ryžosi jas sumažinti vi
som žinybom, tačiau krašto 
apsaugos institucijoms pada 
rė išimtį. Mat, amerikiečiai 
ragina Vakarų europiečius 
sustiprinti savo karinę galią, 
todėl nepatogu patiems to 
nedaryti. Tačiau Washing- 
tone girdisi nuomonių, kad 
iš tikro reikia sustiprinti 
Amerikos kariuomenę vien 
tik Europoje, tačiau tai ne- 
taikintina kitur laikomom ka 
rinėms pajėgoms. O skirtu
mas tarp tų dviejų pažiūrų 
yra gana impozantiškas - 2 
bilijonai dolerių. ♦♦♦

Įstrigusios Egipto-Izraelio 
derybos pasibaigė paskuti
niojo ultimatumu: jei Egip
tas atsisako pasirašyti tokią 
sutartį, kaip iki šiol buvo su
tarta, Izraelis daugiau nesi- 
derės. Mat Sadatas reikala
vo į sutartį įsakmiai įrašyti 
datą, kada turi pasibaigti de
rybos dėl palestiniečių ara
bų tolimesnio likimo. Ypač 
jis reikalavo aiškesnio liki
mo Gazos juostai, kurią

Algirdas Domeika, lapkričio 16 d. Dirvoje, sakosi pasi
naudotų ‘ir paties juodžiausio velnio paslaugomis, jei tik 
žinotų jo adresą ar telefoną’. Velnio talkos jam reikia ‘ko
voje prieš milžinišką žydų kampaniją’. To telefono nume
rio ir aš neturiu. Man tačiau, iš kitos pusės žiūrint, neat
rodo, kad iš viso mums velnio talkos reikia. Ne dėlto, kad 
tikėčiau Domeikos šaukimosi surinkti enkavadistų žydų 
pavardes ir jų darbų enciklopedijos pasisekimu. Per 
daug liudininkų jau išmirė ir iš viso netikiu į kolektyvines 
pastangas, ypač jei jų šaukiamasi ... slepiant savo paties 
pavardę.

Neatrodo, kad šioje byloje būtų galima daugiau ką pa
sakyti, negu jau buvo rašyta laikraščiuose, ar kalbėta pas 
kutiniame Santaros-Šviesos suvažiavime. Ten nebuvus, 
prieš šaukiantis velnio, gal vertėtų paskaityti Akiračiuo
se prasidėjusį reportažą. Net ir tuo atveju, jei tą mėnraš
tį laikytumėm paties velnio inspiruotu. Juk nori
ma kreiptis į patį nelabąjį asmeniškai ... Raportažą per
skaičius, būtų daug lengviau pakalbėti konkrečiai.

Kol kas, man rodos, reikia laikytis principo, kad niekas 
nėra atsakingas už kito žogaus, nors ir tos pačios tautos, 
darbus. Pagal tą principą neįmanoma pateisinti vieno 
žmogaus nužudymo dėl kito nusikaltimo. Jei taip atsiti
ko, visų pirma reikia pareikšti savo apgailestavimą, o tik 
po to ieškoti švelninančių aplinkybių. Rastenis teisingai 
įspėja dėl jo pavadinto tautinio TEISUOLIŠKUMO, ‘pa
gal kurį kiekvienas lietuvis yra, arba bent turi būti viešai 
rodomas tik kaip visų įmanomų dorybių kupinas indas, o 
kuo blogu pasireikšti tai gali tik nelietuvis ...’ Tuo princi
pu remiantis mums reikėtų ieškoti velnio adreso ne jo pa- 
laugoms tiktai, bet ir nuolatiniam apsigyvenimui.

(vm)

prieš karą Egiptas adminis
travo ir tokiu būdu jis turįs 
teisę apie ją daugiau kalbėti, 
negu apie vakarinį Jordano 
pakraštį, kuris priklausė Jor 
danui. Tuo tarpu Izraelis vi
sų pirma siekia susitarti su 
Egiptu, kuris, atgavęs savo 
prarastą teritoriją, ilgainiui 
visai netektų noro rūpintis 
kitų arabų reikalais.

Užsiminus kitų reikalus ... 
Vietnamiečiai vis toliau ‘bal
suoja kojomis’ ir bando bėgti 
iš savo tėvynės. Artimiau- 
siems kaimynams tų pabė
gėlių aprūpinimas yra nema
ža našta. Už tat jie skelbiasi 
daugiau jų nepriimsią. Kai 
Malazija atsisakė priimti lai
vą su 2,500 pabėgėlių, tie pa
ėmė savo žinion visą laivą ir 
žadėjo jame laukti mirties, 
jei niekas jų nepriims. Pas
kutinėmis žiniomis JAV suti 
ko priimti per 700, kitus Ka
nada, Ausralija ir Prancūzi
ja. Ten garsus kairiųjų filo
sofas Sartre ir buv. kino 
žvaigždė Brigita Bardot, iki 
šiol daugiau pagarsėjusi sa
vo susirūpinimu ruonių vai
kais, pradėjo akciją pasam
dyti laivą, kuris plauktų 
Vietnamo pakraščiais ir su
rinktų mažais žvejų laiveliais 
bandančius pasprukti viet
namiečius. Nebūtų jie tiek 
daug kovoję prieš amerikie
čių talką pietiniam Vietna- 
mui, šiandien jie ir toliau ga 
lėtų daugiau rūpintis ruo
niais. Beje, Vietnamas dėl 
vienokių ar kitokių priežas
čių, savo sienų aklai neužda
ro, kas, aišku, sukelia įvairių 
minčių, tik ne pasitikėjimą 
jų atbudusiu žmoniškumu.

Vėl grįžtant prie Castro 
derybų su egzilais ... Kaip 
keičiasi nuotaikos ar taktika 
parodo sekantieji pavyzdžiai 
Lapkričio 11 d. Varšuvos 
bažnyčiose buvo iškilmingai 
paminėta Lenkijos valsty
bės įsteigimo sukaktis. Iškil 
mingų mišių klausė tūkstan
čiai žmonių. Varšuvos kated 
roję netilpo visi norintieji 
dalyvauti ir minios stovėjo 

aplinkinėse gatvėse. Polici
ja jų nevaikė, bet tik pavyz
dingai tvarkė eismą. Varšu
vos vyskupas Zbigniew Kra- 
szewski pašventino atmini
mo lentas ant katedros sienų 
pogrindžo armijos vadams 
Stefan Groto-Rowecki ir Leo 
pold Okulicki. Pirmasis bu
vo vokiečių sušaudytas 1943 
metais, antrasis 1944 metais 
pateko į sovietų nelaisvę, 
kur vėliau mirė. Dieną prieš 
tai buvo pašventinta ir pa
minklinė lenta ... maršalui 
Pilsudskiui. ***

Sovietai leido būti dau
giau sukalbamiems ir Rytų 
vokiečiams. Tie sutiko su 
greitkelio (autobahn) pratę
simu iš Hamburgo į Vakarų 
Berlyną, o taip pat eismo 
upėmis atnaujinimu, kas 
Vakarų Berlyną dar daugiau 
suriš su Vakarų Vokietija, o 
Rytų Vokietija turės ūkinės 
naudos. Vakarų vokiečiai ir 
toliau po truputį perka - jei 
ne laisvę, tai bent geresnį gy 
venimą savo broliams. Žinia, 
greitkelis galės padėti ir so
vietų. tankams greičiau nu
šliaužti į Hamburgą, bet spe
kuliaciją tuo reikalu paliki
me ‘Trečiojo Karo’ tęsiniams,

SUPERVISOR
F1NISHING DEPT,

★
Needed for independent folding cartoii 
company. Mušt have knowledge and 
be able to setup international right 
angle and straight line gluers.
North Carolina. a/c plant, top pay 
and fringe benefits. Imnied, opening. 
Call collect 919-449-7000. (3°-4O)

SUPERVISOR
Stamping and assembly. Should hav= 
minimum of 3 years esperience with 
progressive dies and sėt up. Associat- 
ed with a production job shop for 
automotive purts. Experience should 
also be in a union shop background. 
Excellent sallary, cver-time pay and 
benefits for right person. Applv M1D- 
WAY PRODUCTS CORP., 523 Detroit 
Avė., Monroe, Mich. 315-241 7242.

An Equal Opportunity Emplover 
(46 Si

Wanted at once
FOREMEN 

INJECTION MOLDING
Plastic injection molding foremen 
needed for mold set-up and supervis- 
ing dept. Openings on 2nd 6’ 3rd shift. 
Mušt have plastic mold experience.

314-343-4400 
RITEPOINT

1 733 G1L.S1NN LANE 
FENTON, MO. 63026 

Equal Opportunity Emplover M/F
(45-47)
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VLIKO SEIMUI ARTĖJANT
pakaitalo, kuris pajėgtų ap
jungti ir vadovauti visai lie
tuvių visuomenei laisvajame 
pasaulyje vieningai siekti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo ir kuris, faktiškai 
ir efektyviai, pavaizduotų tą 
mūsų vieningą laisvės kovos 
tęstinumą nuo pačios Lietu
vos okupacijos pirmųjų die
nų. Mūsų manymu, tai labai 
svarbus šiandien, ir ateityje 
reikšmingas, istorinis faktas. 
Negali to simbolizuoti Pašau 
lio Lietuvių Bendruornenė, 
nežiūrint jos galimo pajėgu
mo ar demokratiško visuoti
numo, 1 ‘ ” 
trenjtjeskūriniu. Turint tai 
dėmesyje, VLIKo svorio ir 
orumo išlaikymas ir jo rėmi
mas tampa neišvengiama 
būtinybe.

Mūsų manymu, ieškant 
VLIKo stiprėjimo, šiuo me
tu įmanoma tai atlikti nepa
žeidžiant jo prigimties, tik 
siekiant: 1. VLIKą sudaran
čių politinių ir rezistencinių 
organizacijų konsolidacijos 
(iš 15-kos į neaaugiau kaip 
5-kias organizacijas, repre
zentuojančias VLIKo istori
nę, politinę ir rezistencinę 
prigimtį) ir 2. sudarymu va
dovybės, sugebančios vado- 
vato visoms sujungtoms Lie- 
tuvos laisvinimo pastangom 
laisvame pasaulyje. Jei pir
masis siekis - konsolidacija - 
yra tolimesnių distancijų 
uždavinys reikalaują s giles
nių svarstybų ir gerais no
rais pagrįstų pasiaukojimų, 
tai antrasis siekis - išrinki
mas stiprios VLIKo vadovy
bės sugebančios VLIKo oru- 
mąįakelti iki tokio laipsnio, 
kad ji būtų pajėgi vadovauti 
Lietuvos laisvės pastangom 
laisvajame pasaulyje, turėtų 
būti pagrindiniu artėjančio 
VLIKo seimo uždaviniu.

Pastarojo meto VLIKo 
vadovybės kai kurių nariu 
spaudoj e kelti ir svarstyti 
kTaūšnšaTVLIKo orumą yra 
sumažmęTkrkritlskai pavo-

Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto statuto 
bendrieji nuostatai sekan
čiai apibrėžia VLIKą: ‘Lietu
vos laisvės kovos vieninga 
vadovybė laisvame pasauly
je’. Jį šiuo metu sudaro 15 
organizacijų, tampriau ar 
liuosiau savo kilmę vedančių 
iš sujungtos ir vieningos ko
vos veiklos prieš Nepriklau
somos Lietuvos okupantą pa 
čiame krašte. Todėl į VLIKą 
tenka mums žiūrėti ir jį ver
tinti kaip vadovaujantį or
ganą tebekovojančios lietu
vių tautos laisvajame pasau
lyje Lietuvos Nepriklauso
mybei atstatyti. Taigi, 
VLIKui, kaip ir pats jo titu- 
larinis vardas (Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas) ir jo vienintelis užda
vinys (Lietuvos laisvės ko
vos vieninga vadovybė) nu
stato, priklauso aukštos 
pareigos ir sunki atsakomy
bė prieš tautą.

Veiklos sąlygoms nuolatos 
keičiantis, ir per 38-rius me
tus besitęsianti okupacija, 
vertė keisti ne tik VLIKo 
veiklos vietoves ir vadovy
bes, bet dalinai ir pačią 
VLI Ko prigimtį, jam išsikė
lus iš okupuoto krašto. Ne
sikeitė, ir negali keistis, tik 
jo užsibrėžtas tikslas būti 
vieninga vadovybe Lietuvos 
laisvės kovoje laisvajame pa 
šaulyje. Šiandien čia glūdi, 
ir turi glūdėti, visas VLIKo 
svoris ir atrama patriotiškų 
lietuvių visuomenėj laisva
me pasaulyje. Šią pareigą 
lietuvių visuomenei laisvaja
me pasaulyje uždėjo kovo
janti pavergta lietuvių tauta 
o tos pareigos vieningo vyk
dymo vadovybę perdavė 
VLIKui.

Laiko tėkmėje buvo ir yra 
siūlymų keisti VLIKo formą 
ir jo sudarymo būdus, jį arti
miau pritaikinant prie dabar 
tinių laisvojo pasaulio lietu
vių susigrupavimų. Siūloma 
susiaurinti, arba ir visiškai *__________________ ,
paneigti, VLIKą okupuotai jingo lygio. Ateinantis suva- 
me krašte sukūrusių politi-\ žiavimas tam turi užkirsti 
nių ir rezistencinių organiza-v 
cijų reikšmę jo sudaryme. 
Motyvai: 1. visos politinės ir 
rezistencinės organizacijos, 
kurios VLIKą sukūrė, šian
dien yra tik fikcija ir atgyve
nusios; 2. nėra ir negali būti 
vietos bet kuriai politinei 
partijos veiklai užsieniuose, 
kai Lietuva yra okupuota; ir 
3. nei viena iš užsieniuose 
veikiančių rezistencinių gru
pių nėra pajėgios išvystyti, 
dar mažiau vadovauti, bet 
kuriai rezistencijai. Žinoma, 
nėra jokio nusikaltimo ir 
taip galvoti, bet tik visa bė
da, kad iki šiol nerandame

kelią.

Žvelgdami į šių dienų lie
tuvių išeivijos bendrąjį vei
dą, asmeninį, organizacinį, 
vyresniųjų ir jaunųjų, mato
me daugyę skirtybių, kurios 
atsispindi mūsų spaudoje. 
Matome didelių entuziastų 
ir pasiryžėlių, kurie imasi ini
ciatyvos po platų pasaulį pa
sklidusius lietuvius suburti, 
atnaujinti, įžiebti juose be
blėstančią tautinę dvasią ir 
toliau ugdyti. Tai mūsų lai
kotarpio idealistai. Be jų vi- 

1 sos idėjos liktų neįgyvendin
tos. Ir ne vieną iš mūs vis 
dažniau apima liūdnos min
tys, jog tokių idealistų skai
čius laisvajam pasaulyje vis 
mažėja, vieni pavargsta, ki
ti praranda bet kokią viltį 
dėl savo tėvynės Lietuvos 
laisvės atgavimo. O dar kiti, 
aplankę gimines grįžta lai
mingi ir sužavėti, iš tėvynės 
parsivežę nepaprasto gam
tos grožio filmų. Apie tą gro 
žį tik pasakoja ir filmus rodo 
tartum antrą Ameriką atra
dę, pamiršę, kad sovietiniam 
okupantui į mūsų tėvynę ant 

'■ rą kart artėjant, tą gamtos 
grožį jie spontaniškai iškeitė 
į laisvą žodį, į sotų duonos 
kąsnį, skubėdami į svetimus 
laisvės kraštus savo gyvybę

^'gelbėdami. Taip ir kyla min-
’ .......... tis, jog tie lankytojai tas ke

lias jiems skirtas dienas tik 
Vilniaus ir Trakų pilių viršū
nėse sėdėjo ir filmavo - o 
prie to dar ir naujus pasta
tus ... užmiršę kolchozus ... 
įrodinėdami dabar, jog tokių 
nebuvo Nepriklausomoj Lie
tuvoj ... lyg nežinodami, kad 
žmonėms tada vistiek nete
ko gyventi kelioms šeimoms 
viename bute, kaip dabar ... 

Kas komunizmą pažįsta- 
nesistebi, kad lankytojai tik 
giria, araba visai tyli, idant 
nepakenktų likusiems gimi
nėms, tačiau tai klaidina su 
tokia santvarka dar nesusi
dūrusius, ypač jo nepažįstan
čius, ar dvasinėje tuštumoje 
gyvenančius jaunuolius.

Gali lankyti, filmuoti, kal
bėti ar tylėti, bet niekas ne
gali įrodyti, kad bendradar
biavimas su mūsų broliais 
krašte yra įmanomas kultū
rinio ar kitokio pobūdžio ri
bose. Galimas tik sušelpi- 
mas ir tylus pasimatymas, 
bet ne koks kultūrinis apsi
keitimas.

Būdinga ir džiugu tai, 
kad - nors ir po ilgų 38 metų 
sovietų viešpatavimo Lietu
voje, po tiek daug įvairių 
prievartos žygių ir teroro - 
tautinės nuotaikos okupuoto 
krašto lietuviuose tebėra gy
vos. Be abejo, priešui patai
kūnų ir skundikų nei viena 
tauta pasaulyje neišvengia, 
ypač tuose kraštuose, kur ko
munizmo tironija siaučia. 

Dėmesio verta ir tai, kad 
šiandien vien melu pagrįstą

komunizmo santvarką ir 
JAV pradėjo suprasti, kad 
jo pavojus darosi realus ir 
prieš jį atsispirti reikalinga 
vis daugiau krašto jėgų ir su
pratimo. Praregėjo, kad so
vietai žygiuoja užvaldyti vi
są pasaulį, skelbdami įtempi
mo mažinimą, o eidami prie
šingu keliu. Ir pasaulio spau
da suprato ir atvirai prade
da skelbti jų slaptas priemo
nes sugniuždyti antikomunis
tinę veiklą. Tačiau keista ir 
nuostabu, kad kaip tik tuo 
pačiu laiku laisvieji lietuviai 
pradėjo vis labiau savo tėvy
nės priešui pataikauti, nuo
lankauti.

Ir kaip gi ne - juk priešo 
tarnai nuolankiai kviečia 
lankytis, bendradarbiauti, di 
džiausią dėmesį kreipdami į 
jaunuolius, į studentus, lite
ratus, filosofus ir visus talen 
tus kviečia ten vykti! Ir atsi
lankę čia ieško jų pasitari
mams, siūlo leisti raštus, 
rengti parodas, pripažinti ta
lentus, žinoma - ne už dyką, 
o tik jei bus nusilenkta 
Kremliaus valdovui. Į eili
nius išeivijos lietuvius jie ne
kreipia dėmesio, ne taip nau
dingi tokie ir pavergtame 
krašte gyvenantieji. Komu
nistų partijos vadai juos nu
žmogintus, kaip daiktus, nau 
doja savo tikslams, o nepa
klusnius - bandančius ginti 
žmogaus teisę - paskiria su
naikinimui, kad komunizmui 
būtų laisvesnis kelias į platų 
pasaulį.

Tam keliui ir išeivijos veik 
la yra kliūtis, todėl jų tikslas 
ir yra tą veiklą sunaikinti, ar 
bent susilpninti. Pasiekti, 
kad išeivija nutiltų politika
vusi, yra vienas jų švenčiau
sių tikslų, o kompromisai - 
reiškia klausyti jų nurody
mų, kaip tvirtina vienas iš 
vėliausiai atvykusių dail. V. 
Žilius.

Kitas desidentas - dr. A. 
Štromas aiškina, kad visais 
būdais išeivija turi ‘atsisukti 
veidu į Lietuvą’, atseit, pa
tiems lankyti ir jaunimą siųs
ti į kursus. Ir kartu jis pri
mena, kad ‘Vilniuje vyksta 
užsieniečiams mulkinamasis 
procesas. Jeigu ten vyksta 
neparuoštas jaunimas, kalta 
pati išeivija. O paruošti rei
kia, kad nebūtų naivūs, ori- 
entuotųsi ir Gimtajame Kraš 
te neliaupsintų sovietinės 
santvarkos ...’ (T.Ž. 1978. 
10.5).

Deja, dr. Štromas nepasa
kė savo nuomonės dėl vyres
niųjų - mezgančių ryšius, sta 
tančių tiltus ir G.K. dėkojan- 
čių okupantui - nes iškilių vy 
resniųjų veikėjų ir vadovų 
pagyrų ten okupanto sant
varkai matome daugiau, 
negu naiviųjų jaunuolių. Tai 
klaidina visuomenę, stumia į 
organizacinį abejingumą ir 
nebepasitikėjimą.

O kalbant apie mūsų išei
vijos veidą, tai ne tiktai vei
das, bet visos mintys, pas
tangos ir darbai visuomet bu
vo atsuktas žvilgsniu į Lie
tuvą! Ir tik okupantas deda 
visas pastangas tą mūsų ‘vei 
dą’ aptraukti miglomis, kad 
nematytumėme komunizmo 
tikrovės.

Gyvename įdomų, rimtais 
rūpesčiais apgaubtą laikotar 
pį, kuris reikalauja, ir net 
prašyte prašosi, kad išeivi
jos spauda ir visi veiksniai 
tikroviškomis akimis žvelg
tų į šių dienu skirtingu me
todu komunizmo vykdomąją 
žalą tautai tėvynėje ir išei
vijoje. Mūsų pareiga atsi
spirti viliojančioms migloms 
ir komunizmą rodyti savie
siems ir svetimiems tokį, 
koks jis ištikrųjų šiandien 
yra.

PETRAS 
KLIMAS

Dr. Alberto Geručio parašyta monografija PETRAS 
KLIMAS valstybininkas, diplomatas, istorikas, kankinys., 
320 psl. Išleido Viltis. Kaina 10 dol. Pagrindiniai skyriai 
knygoje: Tiesiant kelią Į laisvę; Lietuvos diplomatinis 
atstovas užsienyje; Antrasis pasaulinis karas ir Lietuvos 
okupacija; Petras Klimas

Knyga galima Įsigyti ' 
dojant šiuo kuponu, ar

; — totalitarinių režimų auka, 
leidykloje — Dirvoje, pasinau- 
pas knygų platintojus.

(vga) I š K I R P T I

SEIMO BANKETAS

Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto seimas 
posėdžiaus Chicagoje. Sei
mui pagerbti Pick-Congress 
viešbutyje (520 S. Michigan 
Avė.), gruodžio 9 d. 7 v .v., 
rengiamas banketas. Rengė narni pas B. Skorupskienę - 
jas: Seimui rengti komitetas 
sudarytas iš Chicagoje gyve
nančių Vliko grupių atstovų. 
Banketo meninę programą - 
žodžio ir muzikos pynę -

atliks Laima Rastenytė ir 
Darius Lapinskas.

Chicagos ir jos apylinkių 
lietuviškoji visuomenė kvie
čiama šiame bankete gau
siai dalyvauti. Bilietai gau-

tel. 863-4236, M. Pranevičių - 
tel. 735-7107, F. Mackevičie
nę - tel. (815) 838-7555 ir pas 
kiekvieną kitą rengimo ko
miteto narį.

DIRVAP. O. Box 03206Cleveland, Ohio 44103
Siunčiu 10 dol. ir prašau man atsiųsti Dr. A. Geručio 

monografiją PETRAS KLIMAS.

Pavardė

Adresas
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Diplomatijos paraštėje (82) Vadovas Sidzikauskas

Galvanauskui pasitraukus
pykęs, buvo priimtinas žmo
gus visoms partijoms. Liū
desys apima ir šiuos žodžius 
berašant, nes prieš akis atsi
stoja energijos kupinas, ža
dėjęs daug - ir nemažai Lietu

E. Galvanausko dalyvavi
mas VLIKe buvo neilgas. 
Kai 1939 m. Europoje prasi
dėjo politinė krizė, Galva
nausko žmona, prancūzė Ber 
ta, su pas juos"4tlaipėdoje 
viešėjusiu savo anūku Fifi iš vai davęs Vabalninku krašto 
vyko į prancūzų koloniją Ma 
dagaskarą, kur gyveno jos 
duktė? ištekėjusi už inžinie
riaus Blond. Antrajam pa
sauliniam karui kilus ji nebe
galėjo sugrįžti į Lietuvą ir 
dabar, per vieną prancūzų 
armijos pulkininką Ansba- 
che ėjusio ryšininko su ame
rikiečiais pareigas, Ernestui 
atsiuntė ‘šipkortę’ atvažiuoti 
į Madagaskarą. Galvanaus
kas apsisprendė važiuoti. Sa 
vo sprendimą jis tuomet 
man taip motyvavo: ‘Man 
jau 64 metai, kiek man bepa
liko gyventi? Penki, dau
giausia 10 metų. Per tą lai
ką Lietuva nebus laisva. Tu 
esi jaunesnis tvirčiau tiki į 
Lietuvos laisvę, tai Tu ir pa
lik ir dirbk, o aš išvažiuoju’. 
Iš Vykdomosios Tarybos pir 
mininko pareigų jis pasitrau
kė 1947 m. balandžio pradžio 
je, o savo išvažiavimą jis pri
derino prie mūsų numatytos 
sušaukti VLIKo ir diploma
tų konferencijos, kuri šį kar
tą buvo numatyta Paryžiuje 
tų metų rugpiūčio pradžioje.

Jis dalyvavo toje konfe
rencijoje ir jai pasibaigus, 
mano ir kitų palydėtas, išvy
ko į Marselį, o iš ten į Mada
gaskarą. Su juo atsiskyriau 
labai liūdna nuotaika, nes 
mano įsitikinimu jis galėjo 
suvaidinti žymų vaidmenį 
Lietuvos laisvės sutemų me
tu, tiek dėl savo didelio paty 
rimo ir sugebėjimų, tiek dėl 
to, kad jis nebuvo niekam įsi

sūnus Ernestas Galvanaus
kas, apie 20^sayo brandaus 
gyvenimo rftetų atidavęs Af- 
rikos tautai Tukūrusiai javą 
valstybę, jos kaip reikiant 
nepažintas ir neįvertintas, li' 
gonis ir be išteklių sugrįžęs 
numirti prie Annecy ežero 
Prancūzijos Savojoj. Prieš 
porą metų, dvejus metus 
našlavusi, ten pat mirė ir jo 
žmona Berta.

E. Galvanauskui atsistaty
dinus, man buvo pavesta su
daryti naują Vykdomąją Ta
rybą. 1947m. balandžio 21, 
VLIKo tuomet gyventos kri
zės sąlygose, aš pristačiau 
pilnačiai tokią jos sudėtį: 
Juozas Brazaitis, Domas Ja
saitis, Steponas Kairys-Ka 
minskas ir Antanas Novickis. 
Ta proga perskaičiau savo 
deklaraciją, kurią tų laikų 
galvosenai, viltims ir nuotai
koms pavaizduoti, cituoju iš
tisai:

‘Aplinkybės, nors ir nevi
sai nelauktos, privertė mano 
pirmtakūną apleisti šį kraš
tą ir drauge pasitraukti iš pa 
reigų, kurias Jūsų pasitikėji
mu jis dar taip neseniai buvo 
inauguravęs ir sėkmingai 
ėjęs. Vykdomoji Taryba lin
ki prof. inž. Ernestui Galva
nauskui, pasitraukiančiam į 
privatų gyvenimą, geros klo 
ties susilaukti Lietuvos iš
laisvinimo ir reiškia viltį, 
kad jo didelė patirtis visose 
valstybinio gyvenimo srity
se veiklai įsijungs į mūsų

tiek daug iškentėjusios ir nu 
kentėjusios Tėvynės politinį 
ir ūkinį, bei techninį atstaty
mą.

Vykdomoji Taryba, kuri 
šiandien prisistato Tamstom 
ir kurios susikūrimas, iš viso 
yra naujas mūsų tautos gy
vųjų jėgų surikiavimas sėk- 
mingesiam Lietuvos iš
laisvinimo darbui, yra suda
ryta Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto 1944 
metų vasario 16 d. deklaraci
jos pagrindais. Ji yra laiki
na, iki klausimai, kilę iš so-< 
cialdemokratų ir valstiečių 
liaudininkų pareiškimo iš vie 

Jnos pusės ir tautininkų iš ki- 
tos, bus išaiškihfL~ Vykdo
moji Taryba imasi pareigas 
vykdyti programą, kuriai 
jūs dar taip neseniai pritarė
te ir kurią aš norėčiau čia ke
liais žodžiais paryškinti.

Pagrindinis Vykdomosios 
Tarybos uždavinys - tęsti ko 
vą už Lietuvos valstybės su
verenumo vykdymo atstaty
mą. Nors gyvenamose poli
tinėse aplinkybėse šio pag
rindinio mūsų tautos sieki
mo įgyvendinimas pareis ne 
vien nuo mūsų pačių valios, 
ryžtingumo ir sugebėjimo, 
tačiau mes visai nesame lin
kę mažinti mūsų tautinio 
veiksnio reikšmės šioje liki- 
minėje mūsų tautos kovoje. 
Todėl į tą kovą stengsimės 
įjungti visas ^gyvąsias mūsų 
tautosjėgas.Mešglaudinsi- 
rhe santykius su tomis vals
tybėmis, kurios pavartoto 
prieš mūsų valstybę smurto 
padarinių nepripažįsta ir ieš
kosime draugingo kontakto 
su tomis tautomis, kurios 
rungiasi su tomis pačiomis, 
kaip ir mes, užmačiomis ir

kovoja už tuos pačius idea
lus. Mes stengsimės pašalin
ti viską, kas tokiam bendra
darbiavimui galėtų kliudyti. 
Mes stengsimės palenkti mū 
sų siekimams viešąją pasau
lio opiniją.

Tačiau siekdami suminėto
■ pagrindinio mūsų siekimo 

įgyvendinimo, mes neišleisi
me iš akių tos aksiomatinės 
tiesos, kad valstybės pagrin
dą sudaro gyvoji tauta, žmo- 

' nės. Tadėl mūsų gyvojo tau
tinio potencialo išsaugojimui 
mes kreipsime didžiausią dė
mesį. Mes darysime viską, 
kas nuo mūsų pareis, kad pa
lengvinti palikusios Tėvynė
je mūsų tautos dalies padėtį 
ir palaikyti su ja ryšį bei de- 

> rinti pastangas, rūpinsimės 
-) deportuotųjų Rusijos gilu- 

mon mūsų tautos sūnų ir 
! įdukrų likimu, stengsimės iš

laikyti gyvus, fiziškai ir mo
rališkai sveikus, tremtyje at 

! sidūrusius mūsų tautiečius.
Nesigailėsime pastangų su
daryti jiems pastovesnio ir 
normalesnio gyavenimo sąly 
gas.

Priemones, kurių imsis 
Vykdomoji Taryba ir meto
dai kuriais ji veiks, bus deri
nami su gyvenamojo laiko
tarpio palinkybėmis. Joms 
keičiantis, turės keistis ir jie 

Nepalaužiamai tikėdami 
laisva mūsų tautos ateitimi, 
mes jau dabar, tremtyje bū
dami, ruošime pagrindus tei
sinei mūsų valstybės sant-

varkai ir planuosime jos ūki
nį ir techninį atstatymą. Bū
dami protu ir širdimi demo
kratai, mes tiesime kelius de 
mokratinei Lietuvai ir, kai 
ateis laikas - kai tauta galės 
laisvai pasisakyti, nesvyruo
dami nuslenksime jos valiai.

Aukštai vertindama mūsų 
užjūrio brolių įnašą į mūsų 
tautos žūtbūtinę kovą už 
laisvę ir jų vaidmenį mūsų 
pagrindinių siekimų įgyven
dinimui, Vykdomoji Taryba 
ir šia proga siunčia jiems šir
dingą pasveikinimą ir ragina 
juos dar labiau suglausti gre 
tas ir padvigubinti pastan
gas ir duosnumą, kad Lietu
vos išlaisvinimo darbas būtų 
spartesnis ir našesnis.

Mes neužmerkiame akių 
prieš realybę, kuri mums sa
ko, kad mūsų padėtis yra 
sunki ir kad visų mūsų lau
kia dar daug nusivylimo, var 
go ir skurdo. Gal ir nemaža 
kraujo aukų teks mums sūdė 
ti ant mūsų tautos laisvės au 
kuro. Lietuvos išlaisvinimas 
nėra ir nebus vieno žmogaus 
vienos ar kad ir kelių grupių 
darbo vaisius. Todėl Vykdo
moji Taryba stato save ne 
kurios nors grupės ar 
grupių, bet visos tautos tar- 
nybon. Lietuvių tauta yra 
vieninga savo ryžtingume at 
sikovoti laisvę. Ir į jūsų, ger 
biamieji atstovai, vieningu
mą apeliuoja šiandien Vyk
domoji Taryba ir yra tikra 
jūsų pasitikėjimo.’

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7*/j% — 4 metų su $1,000, minimum. 
63/4 % — 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.

1979 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ,

BALTIC 
TOURS

RYTŲ IR VAKARŲ EUROPA

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

alnt
thony

9 DIENOS — LIETUVOJE & RUSIJOJE:
5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje

Geg. 3 - 11 d.......... .
Geg. 10 - 18 d.......
Rūgs. 20 — 28 d.......
Rūgs. 27 — Spal. 5 d.

$849.00
$849.00
$849.00
$849.00

15 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE
& ANGLIJOJE

5 naktys Vilniuje, 3 Miaskvoje, 5 Londone
Birž. 14 — 28 d................ ..................... $1,359.00

10 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE
& DANIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje, 1 Kopenhagoje 
Birž. 14 — 23 d....... ..........................   $899.00

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE, 
VENGRIJOJE & ČEKOSLOVAKIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 2 Budapešte,
2 Pragoję, 1 Londone

Birž. 14 — 28 d. .......................    $1,399.00

11 DIENŲ LIETUVOJE & LENKIJOJE: 
6 naktys Vilniuje, 2 Varšuvoje 

Kovo 8 — 18 d. .
Bal. 19 - 29 d. .
Geg. 17 - 27 d. 
Rūgs. 6 — 16 d. 
Spal. 11 - 21 d.

$779.00
$849.00
$849.00
$849.00
$779.00

VISOMS KELIONĖMS ĮSKAITOMA:
• Išvykimas iš Bostono, New Yorko ir Chicagos 

via British Airways ir Lot Polish Airlines
• Vienos dienos ekskursija į Kauną, pusė dienos 

Trakuose
• Įžymybių apžiūrėjimo kelionės
• Prityrusių kelionių palydovų ir vadovų patarna

vimai

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

L
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; CkMMd W«L 

Juokas Gribauskas, vedėjas

ąĮiiiiHiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif

I PUIKIAUSIUS
i KAILIUS
| rasite tik pas vienintelį
| lietuvį kailininką
f Chicagoje

12 DIENŲ - LIETUVOJE & LENKIJOJE:
6 naktys Vilniuje. 3 Varšuvoje

Liepos 12 — 23 d. .................   $959.00
Rugp. 9 — 20 d. ...'............ . ....... ............... $959.00

15 DIENŲ — LIETUVOJE IR LENKIJOJE:
6 naktys Vilniuje, 5 Varšuvoje, 2 Krokuvoje 

Liepos 12 — 26 d. ...______ _________$1,219.00
Rugp. 9 — 23 d......... ..........    $1,219.00

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE
& ITALIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 5 Romoje 
Birželio 14 — 28 d.......... .......    $1,249.00
Liepos 25 d. — Rugp. 7 d. ..............   $1,249.00

Dėl daugiau informacijų Ir rezervacijoms 
prašome kreiptis į:

BALTIC TOU RS
8 White Oak Road
Newton, Ma. 02168

Tel (617) — 969-1190

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

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

185 N. Wabash Avė.
Chicago, III. 60601
Antrame aukšte. /
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Bruno Markaičio kurinių 
koncertai Chicagoje

4/I/77I/IM5 NAKAS
Š.m. lapkričio 4 ir 5 d.d. 

Jaunimo Centras Chicagoje 
suruošė kun. B. Markaičio
S.J. du religinius koncertus. 
Teko išklausyti antrą kon
certą.

Jo kūryba girdėta jau 
anksčiau, jam gyvenant Chi
cagoje. Vėliau, jam išvykus 
į Kaliforniją, teko jau rečiau 
su juo susitikti ir prietelišku 
mo jausmas pradėjo pamažu 
blėsti. Tik vien negalėjome 
pamiršti jo kalbėjimo būdo 
ir sekmadieninių pamokslų 
jėzuitų koplyčioje Chicagoje-

Dievas jį apdovanojo ke
liais talentais: pamokslinin
ko ir muziko-kompozitoriaus 
kuriame jungiasi muzikos 
mokslo pažinimas, meilė, 
darbštumas ir fantazijos po
lėkiai.

Muzikoje kompozitorius 
gali išreikšti savo gilius jaus 
mus - laimę, nusiminimą ma
lonumą, pasitenkinimą arba 
skausmą. Dažnai mūsų emo
cijos yra tiek sudėtingos ir 
gilios, arba taip komplikuo
tos, kad jų mes negalime iš
reikšti žodžiais. Tokiais at
vejais muzika kalba už juos, 
pasakydama tai, ko mes ne
galime išreikšti žodžiais. Mu
zikas Markaitis ieško grožio. 
Jo trumpi, turiningi pamoks 
lai visada paskatindavo mus 
susimąstyti. Gal klystu, bet 
man atrodo, kad žodinį išraįš 
kos meną, kurį jis turi, jis 
mažiau vertina už muziką. 
Pastaroji, kaip didelė jūros 
banga, vis iškelia jį į pavir
šių ir vėl tarpais nugramzdi
na, stumdama jį į nežinomus 
krantus, arčiau prie Išgany
tojo kojų. Jis turėtų būti lai
mingas, turėdamas tikėjimą. 
Kaip sunku gyventi be jo, 
gal paties Dievo sugriauto, 
kada belieka tik beprasmy
bė bei tuštuma.

Prieš pasakant ką nors 
apie jo sukurtas mišias, ten
ka prisiminti, kad įvedus 
naujas bažnytines reformas, 
sekmadieninės mišių pamal
dos labai sumenkėjo. Bažny
tiniai chorai pradėjo nykti, 
nes jų vietą užėmė šioks toks 
‘liaudiškas’ giesmelių giedo
jimas, kuris ypač paplito 
amerikietiškose bažnyčiose. 
Jei kur ir kada pasitaiko so
listų giedojimas, tai jiems mi
šių metu skiriamos pačios ne
patogiausios vietos, pav. į 
mišių pabaigą, per komuni
jos dalinimą. Žmonės, norė
dami prieiti prie altoriaus su 
kelia sąmyšį: keliasi nuo suo
lų, lipa ant kojų, atsiprašinė
ja, vienas kitą stumdo, vėl 
sugrįžta į vietas - likusieji 
turi progos pažioplinėti, ar 
nepamatys pažįstamaų vei
dų arba naujų moterų šukuo
senų. Po kelių minučių sui
rutė nusiramina. Laukiama 
palaiminimo. Prie tokių ap
linkybių į solistų giedojimą 
mažai kas kreipia dėmesio. 
Ar nebūtų galima komunijos 
dalinimą nukelti į mišių pa
baigą?

Kaikurie, mažiau mėgstan 
tieji muziką mūsų dvasiškiai 
esamomis pamaldų reformo
mis patenkinti. Daugelis jų 
šabloniškai tvirtina, kad mi
šių metu nelaikąs klausytis 
koncerto, reikia susikaupti 
ir melstis, bet kaip tu žmo
gus, tik įžengęs į bažnyčią, 
taip greit susikaupsi? Ne vi
si mes esame šventieji Au
gustinai, kad galėtumėm vi
sas paras gyventi meditaci
joje.

Tenka pripažinti, kad re
formuotos mišios yra irgi 
prasmingos, žodžiai net kai- 
kada giliai rafinuoti, bet, per 
ilgesnį laiką kartojant tą pa
tį, nusibodo. Pamaldumas ir 
prie geriausios intencijos 
pasidaro trafaretinis ir pa
mažu blėsta. Nėra nei laše
lio kito meno, kuris drauge 
su pagarba Viešpačiui at
skleisdavo būties aspektus, 
suteikdamas neužinteresuo- 
to džiaugsmo vadinamo gro
žine arba estetine emocija. 
Muzikos meno idėjos, suriš
tos su žodžiu, visada prasi
skleidžia meno kūriniuose, 
pažadintos intuicijos. Taip 
samprotaujanti, muzika la
bai priartėja prie religijos, 
kurioje emocija užima pirma 
eilę vietą. Tai kam reikėjo iš 
liturginio meno ją nustumti į 
paskutinę vietą? Ar gali da
bartinės religinės giesmelės, 
kurios dažnai detonuojant 
giedamos bažnyčioje, atstoti 
ankstyvesnes pilnutines pa
maldas?

Chicagoje girdėta religi
nio koncerto programa susi
dėjo iš dviejų dalių. Pirmoje 
daly buvo šešios instrumen
tams pritaikytos kompozici
jos. Įdomiausios iš jų buvo 
Daina be žodžių ir Rondo Sai 
tante, kurias atliko pianistas 
James Eckerling, parodyda
mas virtuoziškumą ir didelę 
ekspresiją, ypač Rondo kūri
nyje, kuris pasižymėjo tech
niška ir moderniška kons
trukcija.

Antrojoje koncerto dalyje 
išgirdome tai ką labiausiai ti 
kėjomės - kompozitoriaus 
Markaičio ‘Missa Sancti Ca- 
simiri’, parašytą 5 solistams, 
fortepionui ir mažam instru
mentų ansambliui. Mišių da
lys: Kirie, Gloria, Sanctus, 
Pater Noster ir Agnus Dei - 
labai koncentruotos, bet paį
vairintos skaitymais iš evan
gelijos bei įtarpinėmis kom
pozicijomis. Solistų vaid
muo mišiose pirmaeilis. Da
lia Kučėnienė sopranas, Mar 
garita Momkienė - sopranas, 
Alvina Giedraitienė - mezzo 
sopranas, Michael Yung - te
noras ir John Bentley - bosas 
Eckerling - pianistas. Diri
gavo pats autorius.

Geri instrumentalistai ir 
solistai, nežiūrint labai apri
boto skaičiaus repeticijų, su
darė meniškai skambantį vie 
netą, kurio gal nesitikėjo iš
girsti net pats kompozito
rius. Pripuolamai disonuo- 

jantieji ansamblio garsai bu
vo greit pamiršti. Šios Mar
kaičio mišios įnešė šventadie 
nišką nuotaiką į nuosmukio 
apimtas bažnytines pamal
das.

Įterpimus mišiose puikiai 
paskaitė aktorius Algiman
tas Dikinis. Šia proga per
šasi mintis: ar negalėtumės 
šį mūsų mėgiamą aktorių, 
kol čia išeivijoje pabus iš 
miego lietuviškasis teatras, 
pasiųsti jį į Vatikano bazili
ką diakono pareigoms? Gal 
jis, ten būdamas, išsiderėtų 
kokių nors geresnių bažny
tinių reformų?

Šios Markaičio mišios pa
rašytos polifoniniame (dau- 
giabalsiniame) stiliuje, ieš
kant priemonių ir jungties 
tarp naujoviškos harmonijos 
ir bažnytinės muzikos traci- 
cijų, operuojant ne vien diso 
nansais, bet dažnai neatsisa
kant ir lyrinių temų, kurias 
jis stengiasi savo kompozi
cijose giliau išvystyti ir il
giau išlaikyti.

Nelengvas kompozitoriaus 
gyvenimas. Reikia išgyven
ti nemaža nusivylimų. Daug 
brandžių idėjų žlugsta.

Šventoji Cecilija, muzikų 
patrone, žiūri į kompozitorių 
B. Markaitį ir šypsosi.

Ateis laikas, kada jis - brai 
džiodamas Eliziejaus laukų 
žydinčiose pievose - priartės 
prie kalno papėdės, kur jo 
lauks didelis, didelis choras, 
solistai ir simfoninis orkes
tras. Viduryje ant pulto bus 
padėta jojo naujų mišių 
‘MISSA SOLEMNIS’ parti
tūra, skirta prisikėlusiai 
Lietuvai ...

Nutils paukščių klegesys. 
Susimąstys žvėreliai kuriuos 
jis, gyvendamas žemėje, pa
glostydavo ir jiems padėda
vo. •••

... paskutinė recgnzįjąDie
vai ... pačiose gyvenimo iš
vakarėse, nežinant, jog jam 
jau neteks matyti jos spau
doje ...

Širdies smūgio ištiktas, 
a.a. Antanas Nakas mirė 
staiga š.m. lapkričio 20 
dieną CKicagojeT~

IPE is a rapidly expanding company in the induction heat- 
ing industry manufactziring solid statė power supplies and 
special machines. We currently have openings jor:

VERTICAL BRIDGEPORT 
OPERATORS

3 years experience in general machining
AND

ALL AROUND MACHINISTS
3 years experience

Excellent wages, incentive bonus, health insurance
profit sharing. steady employment and good working condi- 
tions.

INDUCTION PROCESS 
EQUIPMENT CORPORATION (( Įfp
32251 North Avis Drive v. 1 1—/
Madison Heights, Michigan 48071

(45-47)

and

Sukaktuvininkas prof. Adomas Varnas.

Prof. ADOMAS VARNAS
- sukaktuvininkas

Dailininkas prof. Adomas 
Varnas gimė 1879 m. sausio 
1 d. Lietuvoje, Joniškyje. 
Meno mokėsi Petrapilyje, 
Krokuvoje ir Ženevoje. Už 
viešas prakalbas ir dalyvavi
mą vaidinimuose jis turėjo 
slapstytis nuo caro policijos 
ir gyventi su svetimu pasu. 
Studentas Varnas su būsimu 
skulptorium Petru Rimša ap 
vaikščiojo visą Lietuvą ir nu
fotografavo per 3000 kryžių, 
kuriuos klasifikavo ir sudarė 
pirmąjį Lietuvos kryžių al
bumą.

Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, prof. Varnas įsi 
jungė į jos gyvenimą projek- 
tuodamas-piešdamas bank
notus, pašto ženklus, tautos 
žadintojų ir kunigaikščių at
vaizdus, dalyvaudamas teis
mų ekspertizose ir pan. Jis 
buvo vienas steigėjų ir dės
tytojų Valstybinėje Meno 
Mokykloje, vėliau - Institute. 
Jis taip pat prisidėjo prie 
Valstybės Teatro-Operos su
organizavimo, įkūręs ir vei
kęs Meno Kūrėjų Draugijoje. 
Jis gyvai domėjosi anų laikų 
politiniu gyvenimu ir jo šar

žai ‘Ant politikos laktų’ yra 
aukšto lygio istoriniai meno 
kūriniai.

Prof. Varnas yra tapybos 
meistras, turįs savo veidą, 
charakteringas spalvas ir 
formą. Jis yra sukūręs per 
2000 aliejinių darbų- portre
tų, kompozicijų, gamtovaiz
džių, naturmortų - ir beveik 
500 grafikos darbų. Pagrin
diniu savo darbu autorius lai 
ko istorinį ‘Mindaugo vaini
kavimą’.

Visą savo gyvenimą prof. 
Varnas buvo platus ir judrus 
kultūrininkas-visuomeninin - 
kas. Išeivijoje jis yra vienas 
Čiurlionio Galerijos Chicago
je steigėjų, jos krikšto tėvas 
direktorių tarybos narys ir 
garbės pirmininkas. Nuo 
pat sąjungos atsikūrimo šia
me kraštei, jis yra Dailinin
kų Sąjungos narys.

Nuo 1949 m. prof. Varnas 
su žmona Marija, dr. Monte- 
ssori mokine, gyvena Chica
goje, kur jo nepaprastai 100 
metų sukakčiai paminėti yra 
susidaręs platus visuomenės 
organizacijų komitetas.

Gruodžo 2 d. Tautiniuose 
Namuose įvyks pagerbimo 
akademija, parodos atidary
mas ir banketas. Tikimasi, 
kad istorijoj pirmoji tokia 
profesionalo-dailininko su
kaktis bus visuomenės su
prasta ir tinkamai atžymėta.

D. Adomaitis

Wanted Experienced
WORKING FOREMAN

Mušt be able to sėt up and operate 
Brown & Sharp Automatic Screw 
Machines

FOR 2ND SHIFT.
For a grovving progressive company, 
in a quite growing community. With 
summer & winter sports. Excellent 
hourly rate. Nite Shift premium. Paid 
Holidays and Year End Bonus. Over- 
time. Apply call or w.rite to:

AUTOMATIC P ARTS, INC.
433 Springmill St.

Mansfield, Ohio 44901 
(44-50)
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Prezidento žmonai Rosalyn Carter įteikiama gintarą dėžutė. Kairėje-R. Česonis 
Aušra Zerr ir A. Gečys. J. Urbono nuotr.

LIETUVIAI BALTUOSIUOSE ROMUOSE....
(Atkelta iš 1 psl.) 

žmogaus teisių gynimas. Dr. 
Algirdas Budreckis įteikė 
knygą ‘Lithuania 700 Years’.

Z. Brzezinskis šiltu šyps
niu išreikšdamas prezidento 
vardu padėką, prabilo į mus. 
Rodės lyg buvo pasiruošęs 
kalbai, tačiau prabilo savais 
žodžiais. Džiaugėsi turėda
mas progą susitikti su lietu
viais. Prisiminė Lietuvos 
garbingą praeitį bei dabarti
nę Lietuvos padėtį. Kalbė
damas apie Amerikos užsie
nių politiką prisiminė susiti
kimą su dabartiniu popie
žium Jonu Paulium II, kurio 
vainikavimo iškilmėse jis at
stovavo Ameriką. Kalboje su 
popiežium lietė dabartinį pa
saulio sumaterialėjimą. Pa
brėžė, kad visam pasauliui 
reikia dvasinio pagrindo, ku
riuo galėtų remtis visų vals
tybių politikai. Čia jis iškėlė 
prezidentos Carterio politi
kos svarbų vaidmenį žmo
gaus teisių gynime. Z. Brze- 
zinskio žodžiais - preziden
tas nuo žmogaus teisių gyni
mo niekad neatsisakys. Pri
siminė, kaip jis buvo sujau
dintas Romoje, kai popiežius 
prabilo lietuvių kalba. O jo 
14 metų sūnus jam net prie
kaištą padaręs, kodėl jis nie
ko nesuprantąs lenkiškai. 
Jis paaiškino savo sūnui, 
kad jo motina nemokanti 
lenkų kalbos, todėl ir jis ne
buvo išmokintas. Tačiau Z. 
Brzezinkis skatino mus savo 
jaunuosius mokinti tėvų kal
bos.

Kalbėdamas apie preziden 
to Carterio užsienio politiką 
palietė įvairius punktus, bet 
santraukoje viską suskirstė 
į septynius: 1. ieškoti bend
radarbiavimo su sąjunginin
kais, 2. plėsti ryšius su nau
jai kylančiais kraštais, 3. so
cialinio teisingumo siekimas, 
4, karinis lygsvaros ieškoji
mas su Sovietų Sąjunga, 5. 
vidurinių rytų teritorinių 
konfliktų stabilizavimas, 6. 
dalyvavimas naujų pasauli
nių problemų sprendime, 7. 
Amerikos ne medžiaginių 
vertybių iškėlimas: žmogaus 
teisių vertės iškėlimas įpras
mina Amerikos egzistenciją.

Po jo dar keletą žodžių ta
rė Mike Chanin. Užbaigda
mas priminė, kad preziden
tas Carteris buvo išrinktas 

ne tylėti, bet atsiliepti į kas
dieninius žmogaus gyveni
mo trūkumus. Šioje sesijoje 
taip pat dalyvavo prelatas 
Geno Baroni, Anne Wexler 
asistentė etniniams reika
lams Victoria Mongiardo, 
Tom Longo iš valstybės de
partamento ir Simas Kudir
ka.

Apsaugos lydimi, pilni įs
pūdžių, besišnekučiuodami 
ėjom Baltųjų Rūmų link. Ei
senoje girdėjosi įvairios dis
kusijos apie girdėtus žodžius.

Štai prieš akis atsiveria 
iškilmingieji mūsų sostinės 
rūmai. Paskendę saulės 
spinduliuose baltavo it gulbė.

Prezidento patarėjas Z. Brzezinski priima prezidentui skirtą žymenį iš A. Gečio, 
A. Zerr ir R. Česonio. J. Urbono nuotr.

Baltuosiuose Rūmuose lietuviai konferenciją salėje. J. Urbono nuotr.

Laiptais užlipus atsivėrė du
rys ir delegacija pripildė pa
grindinį prieškambarį. Visų 
dėmesys nukrypo į kamba
rio iškilmingumą bei pianino 
garsų muziką, kuri visus ap
gaubė šilta nuotaika. Staiga 
visų akys nukrypo į Roselyn 
Carter, kuri priėmė delega
ciją. Aušra Zerr jai įteikė 
puokštę rožių. Čia ji su kiek
vienu iš eilės pasisveikina ir 
susipažįsta. Belaukiant eilė
je kol teks paspausti ranką 
šio krašto iškiliai moteriai, 
žavėjomės buvusių preziden
tų portretais, kurie puošia 
sienas. Gilų įspūdį paliko a.a 
prezidento J.F. Kennedy lai

kysena portrete ir veido rim 
ties išraiška. Paspaudus 
ranką JAV prezidento žmo
nai ir persimetus keletą žo
delių, širdis pajunta jos nuo
širdų žvilgsnį bei paprastu
mą.

Šalimam kambaryje sta
las su įvairiais gardumynais 
bei labai kvapia kava. Tai 
lietuviams skirtas balius Bal
tuosiuose Rūmuose. Čia pre 
zidentienei įteikiami gintaro 
karoliai, kaip lietuvių dėkin
gumo dovana. Draugiškoji 
prezidento žmona su visais 
pabendrauja ir su visais, kas 
tik pageidauja, fotografuoja
si. Visi pakilioje nuotaikoje 
vaišinosi, apžiūrėjo įvairius 
kambarius, bei džiaugėsi bū
dami liudininkais tokio malo
naus priėmimo, kuris užtru
ko virš poros valandų.

Už valandos-kitos nevie
nas - sėdėdamas lėktuve, ar 
tai išvykęs kita priemone - 
džiaugėsi, kad gyvena laisva
jame krašte ir tuo pačiu turė
jo progos lietuvių tautą at
stovauti. Delegacija taip 
pat, manau, paliks gražius 
prisiminimus ir prezidento 
žmonai, kurie tikiuosi pri
mins jai ir mūsų seses ir bro
lius prie Baltijos krantų.

Tik šios savaitės bėgyje, 
grįžusi iš Washingtono skai
čiau Rosaly Carter straipsnį 
Good Housekeeping žurnale 
- ‘The Gift of Giving’. Šiame 
straipsnyje ji rašo, kad ‘duo
ti reiškia ne tik Kalėdų pro
ga, bet tai turėtų būti mūsų 
kasdieninė pareiga, nes jei 
mes nors minutei sustosime 
rūpintis kitais, mes tapsime 
kraštu be sielos’.

Galime džiaugtis sutikę to
kią asmenybę ir palinkėti 
jiems abiems ištvermės.

Visa tai buvo įmanoma dė
ka Lietuvių Bendruomenės 
pastangų, kurios krašto val
dybos nariai dirba ir aukoja
si vienam tikslui - visų lietu
vių laimėjimui. Džiugu, kad 
šia proga sutilpo visų veiks
nių atstovai ir drauge paliko 
gražius lietuvių delegacijos 
įspūdžius Baltuosiuose Rū
muose.

MIDLAND TAUPYMO 
BENDROVĖ PLEČIA 

OPERACIJAS
Midland taupymo ir skoli

nimo b-vė, vadovaujama pri
tyrusio finansininko akvoka- 
to Frank Zogo, išaugo į rim
tą bankinę įstaigą ir indėli
ninkų patogumui numato 
įvesti DRIVE IN operacijas. 
Tam tikslui, prie centrinės įs 
taigos (8929 So. Harlem Avė 
Bridgeview, R.) nupirko že
mės sklypą ir ruošiasi pradė
ti vykdyti įrengimo darbus.

Midland taupymo ir skoli
nimo b-vės indėliai prašoko 
45 milijonus dolerių, o prieš 
porą metų atidarytas Mar
ąuette Parko skyrius jau 
perkopė 8 milijonus dolerių. 
Tai akivaizdžiai rodo, kad 
Marquette Parko apylinkei 
buvo reikalinga bankinė įs
taiga, kad geriau aptarnautų 
gyventojų poreikius.

Midland taup. ir skol. 
b-vės ryžtas įsteigti Mar- 
ąuette Parko skyrių, suteikė 
namų savininkams didesnį 
pasitikėjimą, o duodamos 
paskolos pakėlė namų vertę. 
Gražiausia ir turtingiausia 
lietuvių Marąuette Parko ko 
lonija buvo išgelbėta nuo su
nykimo. Namų kainos paki
lo ir žmonių prakaitu bei su
manumu įsigytos nuosavy
bės atgavo savo vertę.

Midland taup. ir skol. b-vė 
moka aukščiausius leistus 
nuošimčius, o indėliai yra ap 
drausti valdžios iki $40,000. 
Investavimai daromi suma
niai ir saugiai.

Midland taup. ir skol. 
b-vės vadovybėje įvyko pasi 
keitimų ir jų direktoriai at
jaunėjo: vietoj mirusio a.a. 
John Evans, direktorium iš
rinktas jo sūnus John Evans 
jr., o vietoj išvykusio gyven
ti į Floridą Joe Dargio, iš
rinktas Algis Šimkus. Nau
jiems direktoriams linkime 
sėkmingai įsijungti į bendro
vės darbą ir dar geriau ap
tarnauti taupytojus.

Midland taup. ir skol. b-vė 
dėkoja visiems taupytojams 
ir kviečia ateityje savo san
taupas laikyti Midland taup. 
ir skol. b-vėje.

Midland taupymo ir skoli
nimo b-vės centrinė įstaiga 
randasi 8929 So. Harlem Avė 
Bridgeview, II. 60455, Brigh- 
ton Parko skyrius - 4040 Ar- 
cher Avė., o Marąuette Par
ko - 2657 W. 69th St., Chica
go, II. 60629

(aj)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

WANTED EXPER1ENCED
POWER SEWING , 

MACHINE OPERATORS 
AND 

CUTTERS 
For Canvas.

FRINGE BENEFITS
313-895-2000
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DAILININKAS JURGIS JUODIS
PAŠNEKESYS JO PARODOS PROGA

Floridos Amerikos Lietu
viu Klubas, š.m. gruodžio 14 
17 dienomis, St. Petersbur- 
ge rengia dail. Jurgio Juo
džio meno paroda. Katalo
gas išspausdintas iš anksto 
ir iš jo galima susidaryti apy 
tikrį įspūdį apie parodos po
būdį. Bus iškabinti 43 dar
bai, suskirstyti į keletą gru
pių: Credo. Pro patria, Tau
tos garbė, Idėjos, Portretai, 
Grožioji Lietuva, Legendos, 
Pasakos ir padavimai, ir Tau 
Amerika. Paveikslų būdingi 
pavadinimai: Miško brolis, 
Laisvės auka, Kalantos mir
tis, Margio pėdomis, Kražių 
skerdynės, Pakeliui į Sibirą 
ir kt. Istoriniai darbai; Vy
tautas pasiekia Juodąją Jū
rą, Jonušas Radvila - Biržų 
valdovas, Šventoji Ugnis ir 
kt. Veik visi darbai - aliejai.

Dail. Juodis turi ryškų, 
originalų veidą. Jo tematika 
ir meno filosofija atremta 
grynai į istorinę ir dabartinę 
tautos tikrovę. Jis nesiblaš- 
ko ir nesigriebia jokių 
abstraktų ir pasenėjusių ‘me 
nas dėl meno’ teorijų, bet 
nesvyruodamas žengia savi
tu, lietuvišku keliu. Gal tū
lam jis yra kontroversinis 
dailininkas, gal kai kam ne
patinka jo kūrybos labai ryš
kiai akcentuojamas lietuviš
kas pobūdis, bet yra faktas 
jį turint savo individualų sti
lių, koloritą, formą ir lakią 
fantaziją. Ir daug kas jo kū
rybą vertina entuziastiškai.

Tad, ryšium su jo paroda, 
buvo įdomu pasikeisti keletą 
žodžiu su dailininku.

— Parodos kataloge jus pa 
skelbėte šūkius: Tau, Tėvy
ne! ir Menas Tėvynei. Jums 
tai nėra tušti žodžiai, bet Jū
sų visą kūrybą persmelkian
tis balsas. Jūs su savo tep
tuku klaidžiojate po tautos 
praeitį ir užgriebiate šių die
nų aktualias temas. Sakyki
te, kaip Jūs priėjote prie to
kio kūrybos supratimo?

— Labai lengvai, nes aš, be 
tautinio supratimo, per visą 
savo gyvenimą nesu nei ban
dęs, nei norėjęs siekti ko ki
to. Istoriniams siužetams 
man akstiną yra davęs dail. 
Repino paveikslas: Jonas 
Žiaurusis nužudęs savo sū
nų, tapytas 1885 m., kurį ma 
čiau būdamas 7 metų am
žiaus. Ir šiandien tas paveik 
slas nėra išdilęs iš mano at
minties.

— Jūs esat senas ir paty
ręs dailininkas, buvote su
rengęs nemaža savo parodų. 
Kaip Jūsų kūrybą sutiko vi
suomenė ir kritika?

— Nežinau, ar aš turėjau 
laimės, ar mano kūryba bu
vo verta rimto kritikų dėme
sio, bent spaudoje neigiamų 
atsiliepimų nėra buvę. Kaip 
atsiliepia visuomenė - daug 
reikšmės neteikiu, nes neta
pau pagal jos pageidavimus. 
Darau tai, ką turiu daryti, 
nes, būdamas išeivis, moku 
tėvynei skolą savo kūryba. 
Mano nuomone, išeivio me
nas tiek vertas, kiek jis tar
nauja tėvynei.

— Ar galėtumėt pasakyti 
bent apytikriai, kiek Jūsų pa 
veikslų pasklido žmonėse ir 
muziejuose?

— Labai ribotai. Tūkstan
čiais neskaičiuoju. Nors gi 
šiaipjau aš viską darau labai 
greitai, bet tapyboje - nela
bai suklysiu pasakęs - esu 
vienas lėčiausių dailininkų 
išeivijoje. To reikalauja ma
no kūrybos tematika, istori
niai siužetai, stilius ir tech
nika. Sakysime, Mirgos pa
veikslą - mergelė karžygė iš
laisvinusi iš kalėjimo Vytau
tą - pradėjau kurti pasąmo
nėje dar gyvendamas Lietu
voje, įpusėjau 1965 m. Ame
rikoje ir baigiau 1975 m.

— Jūsų stilius, forma, ko
loritas- originalūs* Ar Jum 
darė įtakos lietuvių, ir ne 
lietuvių, dailininkai, o jei da
rė, tai kokie?

J. Juodis - Lietuvos valdovai Vytautas ir Kęstutis.
— Savo stiliumi ėmiau 

piešti būdamas vaikas, kai 
ganiau žirgus Nemuno pa
krantėse. Mėčiau tada akme
nėlius į vandenį ir grožėjau
si sukeltomis bangelėmis, 
sklindančiomis elipsėmis ir 
spiralėmis. Buvau taip suža
vėtas, kad iš džiaugsmo rik
telėjau: - Koks grožis! - Ai
das nuaidėjo per Nemuną, 
kažkur atsikorė į skardžius 
ir grįžo pas mane. Vadinasi, 
gyvenime - kaip tada man pa 
kuždėjo menkas protelis - 
niekas nedingsta. Kiekvie
nas gyvas padaras protauja, 
džiaugiasi, verkia ir pyksta - 
visi sukasi ratilais, banguo
dami nueina ir grįžta. Tai 
menininko kūrinių gyvybės 
paslaptis. Taip galvodamas 
aš tada lazdele ‘sukūriau’ 
ant smėlio pirmąjį paveikslą 
kurio modelis buvo žirgas. 
Kitokio stiliaus nepažinojau, 
neieškojau ir nesidomėjau. 
Ypačiai po to, kai mano pir
masis mokytojas dail. Vin
cas Kašuba, su kuriuo darba
vausi 7 metus, mane teisin
gai suformavo ir įstatė į me
no vėžes. Nepaprastai mėgs
tu gerų dailininkų darbus 
(savų ir kitataučių), iš jų 
daug pasimokau, jais žaviuo
si, bet pasilieku savoj ‘gry
telėje’ ...

— Jūs esate sukūręs daug 
istorinių paveikslų. Kaip 
jums susiformuoja istoriniai 
siužetai: ar Jūs studijuojate 
vaizduojamą gadynę, ar pa
veikslas gimsta intuityviu 
keliu, ar kaip kitaip?

— Istoriniam paveikslui 
gimti pasąmonės išmonės to
li gražu npakanka: vaizduo
jamą gadynę reikia studijuo
ti visokiais požiūriais, net ir 
politiniu. Šia proga itin no
rėčiau pažymėti, kad mano 

Grupė jūrų, skautininkų, susitikę Floridoje, skautijos 
sukaktuviniame parengime. Iš kairės: A. Alčiauskas, A. 
Urbonas, L. Knopfmileris, B. Michelevičius, neatpažintas, 
ir J. Radvila. L. Knopfmilerio nuotr.

trys, manau, didieji istori
niai darbai - Vytautas prie 
Juodųjų jūrų, Kražių sker
dynės ir Pakeliui į Sibirą - 
tinkamai atstovaus mūsų is
torijai ir atitinkamai ją pa
ryškins. Pastebėtina, kad sa 
vo parodą ruošiu 60-čiai me 
tų nuo Lietuvos valstybės at 
kūrimo sukaktuvėms atžy
mėti, - baigė pokalbį dail. 
Jurgis Juodis.

Vyt. Alantas

VYTAUTAS ALANTAS

ŠACHMATU PARTIJA SU GILTINE
(3) DIRVOS KONKURSE PREMIJUOTA NOVELĖ

- Tavo žmona žavi! - tarstelėjo Mnogojiedovas 
žaisliai nusiteikęs, paglostydamas akimis nugarą 
Elgei, kuri, atnešusi naują vyno butelį, ėjo iš kam
bario grakščiai kraipydama dailiai apvalainas 
šlaunis. - Ji graži ir patraukli: pavydėtinas deser
tas vyrui! - jis spragtelėjo nykščiu ir šypsojosi gi
liai pakaktėje įdubusiomis, mažomis, aštriomis ir 
nuo išgėrimo padrėgusiomis akimis. - O, žiūrėk, 
kokį ji padaro vyną, ir kaip degtinę užtaiso! - sve
čias pakėlė taurelę, pažiūrėjo priež šviesą ir kliūs
telėjo burnon. - Reikės prašyti draugę Eglę, kad 
duotų receptą mano žmonai.

Ramotui šmėkštelėjo per galvą nedidutė, neap
sakomai didelės apimties nusvirusiomis krūtimis 
moterėlė, keturių vaikų motina, Maša Mnogojie- 
dovienė. Ji daugiau nieku nesirūpina, kaip tik sa
vo šeima ir vyru, kurį ji vadina Ivanočka. Ir apie 
kitką ji nekalba, kaip tik apie savo vaikus ir vyrą, 
vis jį girdama, koks jis geras, rūpestingas tėvas, 
kaip myli savo vaikus ... Atvažiavusi iš Rusijos, 
Maša buvo vargana bobeliūkštė, pagyvenusi Lie
tuvoje šiek tiek atkuto, bet savo išvaizdos nebe
atgavo, nors gal kada ir buvo graži. Kai retkar
čiais Ramotas užeina pas Mnogojiedovus, Maša jį 
vadina ‘synočik’, atseit sūneliu, ir neiškenčia ne- 
paglosčiusi jam veido maža šiurkščia ranka. Jis 
varžosi ir pasijunta nei šiaip, nei taip ...

Po vakarienės jie lošė šachmatais. Ramotas, pa 
silenkęs ant lentos, dėjos galvojąs apie savo ėjimą 
bet iš tikrųjų jam rūpėjo kitkas. Mnogojiedovas 
apie Eglę užsiminė pirmą kartą, o tai nieko gero 
nelėmė. Jis jautė ant savo galvos svečio pašaipų, 
skvarbų žvilgsnį ir jam pasivaideno jį skaitant jo 
mintis. Ramotas buvo išėjęs gerą savivaldos bei 
veidmainiavimo mokyklą ir iš paviršiaus atrodo 
šaltas ir abejingas, bet savo dvasioje vis aštriau 
jautė besiskverbiantį grėsmės dvelksmą ir bijojo 
išsiduoti. Jis prisiminė motinos kadaise kartoja
mus žodžius: - Lapė slankioja aplink višti
dę, saugok savo vištas! - Ilgiau nebegalvodamas, 
Ramonas stumtelėjo figūrą ir atsilošdamas pra
bėgom žvilgterėjo į svečią, kuris, giliai patraukęs 
papirosą, išpūtė dūmą pro plonas, į vamzdelį su
dėtas lūpas ir pats pasilenkė ant šachmatų lentos.

Kambaryje užstojo nejauki tyla, kurią nutrau
kė Mnogojiedovas ir, lyg tarp kitko, tarstelėjo ne
pakėlęs akių nuo lentos:

- Gavau žinių, kad tavo žmona palaikanti ryšius 
su jūsų pogrindžiu.

Ramoto krūtinę pervėrė dygus nuosmelkis ir 
jis nutirpo, lyg būtų perkūno trenktas. Tyla kam
baryje dar labiau sutirštėjo ir Ramotas bijojo su
gniužti po įsiviešpatavusios įtampos krūviu. Jis 

žvilgtelėjo į rymančios balkone žmonos dailią nu
garą ir mėnesienoje žvilgančius plaukus. Eglė 
ryšėjo ant kaklo gintarinių karolių vėrinėlį ir jam 
staiga šmėštelėjo vaizdas, kad Mnogojiedovas ka
rolių vietoje užneria jai ant balto gražaus kaklo 
kilpą! Nežiūring įgyto potyrio susivaldyti, Ramo
tas pasimatė beblykštąs ir net pajuto šalto pra
kaito lašus ant kaktos.

Mnogojiedovo plonų lūpų kampeliuose slankio
jo pašaipėlė ir Ramotas žinojo jį smaguriaujant jo 
sąmyšiu.

- Draugas provokuoji! - pagaliau išdrįso tarti 
Ramotas ir pats išsigando, kaip nenatūraliai pra
skambėjo jo balsas.

- Gal ir provokuoju, o gal ir ne. Bet ko tu taip 
jaudinies? - rusas draugiškai šypsojosi atsigręžęs 
į šeimininką.

- Yra ko jaudintis: toks įtarimas! Juk aišku kuo 
kvepia.

- Teisybė, nelabai gerai kvepia, kai ištikimo par 
tiečio šeimoje įsiveisia grybas: labai ir labai kom
promituojantis reikalas, - ramiai dėstė Mnogojie- 
vas. - Bet žinok, drauge Ramot, šis atvejis nėra 
toks pavojingas: byla pateko į mano rankas, ir 
mes viską taip sutvarkysime, kad joks šešėlis tau 
nekris. Žinoma, kas be ko, turėsi ant mano malū
no užpilti truputį vandens, kad girnos geriau suk
tųsi, - rusas nusikikeno krūtininiu balsu. - Nusi
kaltėlę turi po ranka: ją seksi ir viską pranešinėsi 
man. Kai susidarys pakankamai kaltinamosios 
medžiagos, žinoma, turėsime ją izoliuoti, kitaip sa 
kant, ji dings be žinios taip, kaip tavo svainis. Ir 
dar vienas dalykas: noriu tau patarti, kaip drau
gas: nemaišyk tarnybinių reikalų su šeimyniniais.

(Nukelta į 8 psl.)
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Ričardo Daunoro triumfas
ir jis kreipėsi į Prancūzijos 
vyriausybę, prašydamas su
teikti jam politinę prieglau
dą, kuri jam buvo suteikta. 
Prancūzijoje Ričardas rado 
žmonių ir organizacijų, pade 
jusiu jam daryti pirmuosius 
žingsnius svečioje šalyje.

Ir čia Ričardas Daunoras 
susilaukė tokios sėkmės, 
apie kokią jis net nesvajojo 
būdamas okupuotoje Lietu
voje. Nuo pabėgimo dienos

Ričardo Daunoro karjera 
prasidėjo okupuotoje Lietu
voje. Dar nebaigęs savo vo
kalinio apmokymo jis buvo 
priimtas, konkurso keliu, į 
Vilniaus valstybinę operą.

Pradėjęs nuo nežymių ro
lių jis dainavo atsakingas so
lo partijas Bizet ‘Carmen’, 
Verdi ‘Aida’, Puccini ‘Tosca’ 
ir kitose operose, užkariau
damas vis labiau reikalaujan 
čias roles. Žinovai jam pra- 
jačias roles. Žinovai jam pra- 1976 metais, jis aplankė su 
našavo šviesią ateitį komu
nistinėje scenoje.

Tačiau vienu atveju Dau
nora neatitiko sovietų artis
tams, norintiems naudotis 
komunistinių valdovų prita
rimu ir parama, privalomiem 
standartams. Jis neslėpė 
savo pažiūrų į sovietų siste
mą, nenorėjo vergijos vadin
ti laisve ir negalėjo tvirtinti, 
kad Sovietų Sąjungoje visos 
tautybės yra lygiateisės. Ne 
ilgai truko, kol R. Daunoras 
buvo pašalintas iš Vilniaus 
teatro už politines pažiūras.

Nelengva buvo jaunam, 
kad ir talentingam,,daininin
kui susirasti darbą savo sri
tyje per du mėnesius. (Toks 
terminas Sovietų Sąjungoje 
yra duodamas nustojusiems 
darbo. Po to, jei bedarbis ne 
sutinka dirbti sunkiųjų ūkio 
darbų, jis apšaukiamas ben
druomenės parazitu ir jam 
gręsia ištrėmimas arba ka
lėjimas.) Daunoro laimei, 
Vilniaus universitete atsira
do jo talento gerbėjų, kurie 
jį pakvietė dalyvauti studen
tų dainos ansamblyje.

R. Daunora, suprasdamas 
jog kiekvienas jo žingsnis 
yra sekamas nutarė ‘pasitai
syti’, kas atrodo neblogai pa
sisekė. Po ilgoko stebėjimo 
ir valdžios atstovai patvirti
no Daunorą ‘persitvarkius’, 
ir kai studentų ansamblis 
buvo pakviestas gastrolėms 
į Prancūziją, jam buvo leista 
kartu važiuoti.

Paryžiuje R. Daunorui 
pavyko atsiskirti nuo grupę 
lydinčių politinių palydovų

gastrolėmis daugybę laisvos 
Europos, Australijos ir Ame 
rikos miestų, visur turėda
mas didelį pasisekimą.

Spalio mėnesio gale Ričar
das Daunoras koncertavo 
Clevelande, lietuvių parapi
jos salėje. Salė buvo pilna.

Pirmoje dalyje buvo atlik
ti lietuvių kompozitorių - V. 
Bliudžiaus, G. Gudauskienės, 
Tallat-Kelpšos, Šimkaus - 
kūriniai ir lietuvių liaudies 
dainos. Publika buvo suža
vėta jauno dainininko nepap 
rastai gražiu balsu, įtikinan
čia interpretacija, kuklia lai
kysena. Veido išraiška ir 
tikslūs judesiai gražiai pa
brėžė artistines intencijas.

Antroje dalyje Daunoras 
dainavo klasiškus kūrinius 
itališkai ir vokiškai. Jam la
bai gerai pavyko perduoti 
Beethoveno dainos Tn queta 
Tomba’ heroišką tragizmą.

Švelniu lyrizmu nuskambėjo 
Schuberto ‘Liepos. Ištrauko 
se iš operų jo talentas suži
bėjo visoj pilnumoj. Jis dai
navo arijas iš Pucini ‘Bohe
mos’, Verdi ‘Simone Bocca- 
negro’ ir garsiąją ariją apie 
šmeižimą iš Rossini ‘Sevili
jos Kirpėjo’. Šioje arijoje jis 
pasirodė ne tik kaip puikus 
dainininkas, bet ir didelis su- 
gestijonuojančios jėgos ak
torius. Jis sugebėjo įtraukti 
publiką į beveik matomą sce 
niškų vaizdų išgyvenimą.

Tobulu artistiniu ir muzi- 
kaliniu instinktu valdoma 
veido išraiška ir atatinka
mais rankų ir kūno judesiais 
jis sukurdavo klausytojuose 
nuotaikas, kurios pavyksta 
tik dideliems artistams. Jo 
didelis pasisekimas Clevelan 
de, pilnoje salėje griausmin
gi aplodismentai, šaukimai 
‘bis’ - kuriuos dainininkas no
riai patenkino - buvo pilnai 
užtarnauti.

Solistui jautriai akompa
navo Rita Kliorienė.

Ilgai neišsiskirsčiusi publi
ka Ričardo Daunoro asmeny 
je jautė ne tik talentingą dai 
nininką su didele ateitimi, 
bet kartu ir ryžtingą asme
nybę, pabėgėlį iš komunisti
nio despotizmo.

Boris Halip
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1979 M. EKSKURSIJOS
I LIETUVAE *- *-

| VIENOS SAVAITĖS — Kaina nuo $725.00
kovo 19 gegužės 9 rugpiūčio 8
balandžio 11 birželio 7 rugsėjo 19
balandžio 25 liepos 12 rugsėjo 26
gegužės 2 rugpiūčio 2 spalio 10

DVIEJŲ SAVAIČIŲ
Birželio 7

Birželio 20 
Liepos 12

Kaina nuo $1045.00 |
— Maskva, Vilnius, Viena, Miunchenas, | 

Heidelbergas.
— Leningradas, Vilnius, Ryga, Maskva. | 
— Maskva, Vilnius, Viena, Miunchenas. | 

Heidelbergas.
| Rugpiūčio 2 — Maskva, Vilnius, Viena. Miunchenas, | 

Heidelbergas.
f Rugpiūčio 8 — Leningradas, Vilnius, Ryga, Maskva, i 
| Gruodžio 19 — Leningradas, Vilnius, Ryga. Maskva. |

VISOS GRUPĖS aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, 
bus lvdimos vadovu. Prie siu grupiu galima jungtis S 

f iš VISŲ AMERIKOS IR KANADČS MIESTŲ, su | 
papildomu mokesčiu.

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 
| PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU. |

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

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

Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsie- | 
nio kelionių agentūra, jau nuo 1960 metų SĖKMIN- | 

| GAI organizuoja visą eilę ekskursijų į LIETUVĄ 
ir Į kitus pasaulio šalis.

Įstaigai vadovauja: 
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

= PRICES ARE BASEI) ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT = 
TO CHANGE3 AN ‘OR GOVERNMENT ApPROVAL
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Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

(Atkelta iš 7 psl.)
Gal tu savo žmoną ir myli, bet tu negali mylėti 
valstybės priešo: tokią meilę reikia išrauti su šak
nimis.

Ramotui lošimas neberūpėjo: jis lošė išsiblaš
kęs ir šįkart partiją pralošė iš tkrųjų.

Svečias po geros vakarienės ir šachmatų parti
jos dar mėgdavo pasėdėti, pagurkšnoti Eglės vy
no ir paplepėti. Šįkart šeimininkas būtų kažką da 
vęs, kad rusas išsinešdintų ko greičiausiai, bet šis 
savo papročio keisti nė nemanė. Pavirtęs į fotelį 
ir patogiai išsitiesęs kojas, su stiklu rankoje, Mno- 
gojiedovas ėmė dėstyti savo filosofiją:

- Matai, drauge Ramot, laimėjusias ir pralaimė
jusias figūras tu sužėrei į dėžę ir po visam, bet is
torijos lentoje būna kitaip: tik pralaimėjusieji nu
byra, o laimėjusieji užvaldo visą lentą. Ką bereiš
kia milijonai žuvusiųjų, kai nugalėtojai paima val
džią? Pagaliau ir jie nėra amžini: ir jie nueina nuo 
scenos, o pasilieka kas? - Mnogojiedovas pakėlė 
pirštą. - Revoliucijos pirmūnų atneštos idėjos, 
štai kas! Žmonės ateina ir praeina, o idėjos pasi
lieka. Jos suka istorijos ratą, sukelia karus ir 
revoliucijas, sėja tarp tautų nesantaiką ir jas su
laiko, žodžiu, idėjos triumfuoja ir išlieka ilgiausiai 
Dabar mes gyvename tokią gadynę, kai supuvęs 
kapitalistinis pasaulis vis labiau grimsta į 
istorijos sąšlavyną, o mūsų, komunistų, idėjos po 
Markso vėliava pergalingai žygiuoja pirmyn. Ta
vo laimė, kad tą istorinį procesą supratai ir nuėjai 
su mumis, laimėtojais. Kokia kvailybė dairytis 
atgal ir laikytis reakcijai įsikibus į uodegą, kai 
mūsų šlovingoji partija žengia milžiniškais šuo
liais į globalinį komunizmo laimėjimą.

Ramotas dėjosi klausąs tų nuvalkiotų bendry

bių ir sąžiningai pritariamai linkčiojo galvą, bet iš 
tikrųjų negalėjo nusikratyti rūpesčiu apie žmoną. 
Tuos Mnogojiedovo išvedžiojimus jis jau buvo gir
dėjęs tūkstančius kartų, ir komunizmo galybė 
jam jau buvo įdiegta pakankamai giliai, jog išsi
vaduoti iš jos glėbio jis nebeturėjo vilties, paga
liau ir nebenorėjo. Komunizmo pergalė jam buvo 
aiškut aiškus įvykęs istorinis faktas, kurio nebe
galėjai nei paneigti, nei pakeisti, o užsimerkti ir 
jo nematyti jam atrodė būtų kvala ir pavojinga. 
Plaunamas smegenis Ramotas nesipriešino, bet 
vis dėlto ta propagandos nesiliaujama srovė ne
pajėgė galutinai išvalyti iš jo smegeninės praei
ties ‘atrūgų’. Nors Ramotas jau buvo atsidavęs 
priešui su kūnu ir dvasia, bet vis dėlto, eidamas 
įstaigon, atsigręžęs pamanydavo namie paliekąs 
‘mažąją Lietuvą’ ...

Prieš vedybas, kol jis nepažinojo nei savo būsi
mos žmonos, nei jos brolio, Ramotas važiavo ‘ru
siškose vežėčiose’ gan patogiai. Lietuviškos nuot
rupos kažkaip savaime nubirėdamo pakeliui, ir 
praeitis vis labiau dingdavo už ‘kalnelio’, kaip jis 
mėgdavo sakyti. Kad ne ta meilė ir vedybos, šian
dien jis greičiausiai nebesvyruodamas pūstų į to 
ruso dūdą, jog kumunizmo globalinis laimėjimas 
esąs neabejotinas ir Lietuvai nebesą kitokios išei
ties, kaip tik užsimerkus pulti į slavų vandenyną. 
Ramotas raminosi mintimi, kad dingstančios nuo 
istorijos scenos imperijos, tai ar verta jaudintis, 
jei toks pat likimas ištiksiąs ir mažąją Lietuvą?

- Jei būčiau vedęs rusę, tai ta nulietuvėjimo ko
medija būtų kur kas greičiau ir sklandžiau praė
jusi, - Ramotas kartais šyptelėdavo sau vienas.

- Žinai 
tarpu svečias varėsi toliau: - viskas tau paduota 

, mūsų santvarkoje gyventi lengva, - tuo Pr°ga

sukramtyta ir suvirškinta - tik srėbk pilna burna 
ir skonėkis! Komunizmas išvadavo žmogų iš abe
jonių, ideologinių painiavų, socialinių konfliktų ir 
panašių velniavų ir plačiai atvėrė duris į žemės 
rojų. Vadinamoji jūsų žmogaus laisvoji valia tik 
buržuazinių dykaduonių išgalvota pasakėlė trum- 
papročiams mulkinti. Nėra jokios laisvos valios ir 
jos nereikia: tėra vienintelė komunistų partijos 
valia ir jos užtenka!

- Kaip kanarėlei geležinio narvo! - iš kažkur at- 
siaidėjo protesto balselis Ramoto galvoje, bet ru
sui jis tik linktelėjo pritariamai galvą, tartum 
būtų išgirdęs nepaprastą galvočiaus išimtį ...

- Aš žinau, ką tu galvoji, - Mnogojiedovas įdė
miai pažiūrėjo į šeimininką. - Tu manai, kad tas 
rusas plepa nesąmones.

- Aš taip nemaniau! - išsigynė Ramotas ener
gingai purtydamas galvą.

- Gerai, gerai, taip nemanei: tu per daug gud
rus, kad prisipažintum. Nelaikyk manęs joneiiu- 
kvaileliu: aš ne aklas ir matau, kas dedasi mūsų 
šlovingos partijos viršūnėse. Matau, kaip verčia
si liaudis ir kaip prisilaiko partijos išrinktieji ir ži
nau, kad kitaip negali būti ir nebus. Mes, rusai, 
visada turėjome aristokratiją. Ji buvo sunaikinta 
o jos vietą užėmė revoliucijos pirmūnai, nes jiems 
priklauso atpildas. Sakau, tu gerai padarei, kad 
prisidėjai prie mūsų: pats matai, kad kur kas pel
ningiau ir maloniau važiuoti per gyvenimą mas- 
kviču, kaip kratytis mėšlinais mužiko ratais ... 
Visada verčiau dėtis su laimėjusiais, kaip su pra
laimėjusiais ...

Žinoma, žinoma, drauge Ivan Ivanovič, ir ta 
išgerkime, - Ramotas pakėlė savo stiklą.

(Bus daugiau) -
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LOS ANGELES LIETUVIU TAUTINIAI NAMAI BE SKOLŲ
Visos nuotraukos L. Kanto

‘Skola ne rona - neužgis’ — 
porindavo mums tėvai se
nais, gerais laikais ir patar
davo jos vengti, kaip velniui 
kryžiaus. Bet keičiasi laikai 
(mutantus annos ...) ir mes 
keičiamės su jais kartu. Var
gu ar ir su žvake šiandien 
rastume individų, ar preky- 
binių-pramoninių vienetų in
dustriniame vakariečių pa
saulyje, be skolų. Viena šian 
dien tokia išimtis yra Los An 
gėlės Lietuvių Tautiniai Na
mai, kurių paskutinius pa
skolos lapų skutelius taip iš
kilmingai ir lengva širdimi 
sudeginom š.m. spalio 21 d.

Bet ne taip jau lengva bu
vo pradžioje, prieš 17-20 
metų, kai žodis tapo kūnu. 
Nuosavos gūžtos, Tautinių 
Namų, įsigijomo idėja kilo 
gal prieš 20 metų veiklesnių 
Los Angeles tautininkų tar
pe (tikslias datas ir tų visų 
pradininkų pavardes išminė
ti, tai jau T.N. metraštinin
ko reikalas). Pagaliau, 1961 
metų rugpiūčio 1 d. Los An
geles Lietuvių Tautinių Na
mų organizacija oficialiai in
korporuota ir du pastatai su 
sklypu - 3356 Glendale Blvd. 
Los Angeles - užpirkti. Pra
dinė šio' pirkinio kaina buvo 
$65,000 ir skolos užsikraut,a 
apie $10,000. Šiandien ši 
nuosavybė, neturinti nei 
vieno cento skolos, verta 
apie ketvirtį milijono dole
rių. Pradžioje Tautinių Na
mų dalininkų, kurių buvo 
apie 40-50, didelę daugumą 
sudarė Los Angeles tautinin 
kai, Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjunga ir kai kurie jos 
skyriai, o šiandien ši gausi 
dailininkų šeima yra padidė
jusi iki 250, kurią sudaro 
margaspalvė - ir pažiūromis,

V. Aleksandriūnas

Visiems buvo linksma ...

Jonas Petronis, Los Angeles 
Tautinių Namų pirmininkas

V. Čekanauskas, Lietuvos 
generalinis konsulas

ir ypač amžiumi - patriotinė 
lietuvių išeivija.

Nelengva buvo pradžia! 
Tai vaisius kelių ar keliolikos 
tautininkų-pradininkų, jų as
meninis ryžtas, pasiaukoji
mas, nenuilstamas darbas ir 
išlietas prakaitas. Daug 
skurdžių ir liesų metų būta, 
kai ne vienam iš valdybų na
rių teko stvertis už savo as
meniškos, dar tais laikais ne 
taip storos piniginės, laiki
nai užkaišioti atsiradusius fi
nansinius plyšius.

Bet pagaliau, per pasta
ruosius 4-5 metus, padaryta 
milžiniška pažanga. Jau tre
ti metai iš eilės šiai instituci
jai vadovauja neišsenkamos 
energijos, sumanumo ir ryž
to, ir visa siela ir kūnu šiems 
namams atsidėjęs, jos pirmi
ninkas JONAS PETRONIS. 
Galutinai įrengta puiki ir jau 

ki svetainė, kainavusi apie 
$10,000, salėje, valgykloje ir 
visame pastate įdėtos nau
jos grindys, naujos užuolai
dos ir naujos kėdės - apie 
$6,000, uždėtas naujas sto
gas ir nudažytas visas pasta
tas - apie $3,000, ir visa eilė 
kitų didesnių ir mažesnių pa
gerinimų. Taip pat, reikia 
pastebėti, kad mūsų jauni
mui, t.y. Jaunimo Centrui, 
atiduota pirmame aukšte vie 
na labai erdvi patalpa, ku
rią jaunimas yra pasigėrėti
nai įsirengęs.

Šios veiklios dabartinės 
valdybos sudėtis yra: J. 
Petronis - pirm., R. Aneliaus 
kas - vicepirm., A. Valavi
čius - II vicepirm., V. Juod
valkis - sekr., V. Štokas - ižd. 
V. Gylys ir R. Žemaitaitis - 
nariai.

Šia proga reikia padėkos 
duoklę atiduoti vienai išskir
tinai šių namų dalininkei - 
ADELEI SKYSTIMIENEI. 
Ji per dešimtį metų buvo 
netik šių namų valgyklos šei 
mininkė, bet ir jų tikroji prie 
vaizdą, taip išmaningai iš
nuomodama salę, sąžiningai 
surinkdama pinigus, pary
čiais neklaužadas išvaryda
ma iš salės ir kietai užrakin
dama duris. Visas 24 valan-

D. Petronytė

das paroje ji buvo šių namų 
akis ir ausis. Tad, jai nuta
rus po ilgų ir varginančių 
metų atsidusti ir pailsėti, 
mes visi dalininkai Tau, 
ADELE, tariame nuoširdų 
AČIŪ ir linkime Tau visoke
riopos sėkmės ir sveikatos.

Š.m. spalio 21 d., tik sute
mus, rinkosi į savo nuosavą 
židinį šių Tautinių Namų pra 
dininkai, jų ‘sąmokslo’ (tais 
laikais dar nedideliame Los 
Angles lietuvių naujokyne) 
pasekė j ai-dabartiniai dalinin 
kai ir entuziastingas lietuviš 
kas jaunimas su savo orkes
tru, atšvęsti ir kartu padžiū- 
gauti skolų naštos nusikra
čius.

Šį džiaugsmo pokylį atida
rė T.N. pirm. Jonas Petro
nis tardamas: ‘Aš nemoku 
kalbėti, bet nevengiu darbo!’ 
Šią prasmingiausią ir ‘ilgiau
sią’ prakalbą (vargu ar kam 
nors ir kada nors yra tekę 
tokią girdėt) visi puotos daly 
viai atsistoję sutiko su entu
ziastingomis ir griausmingo
mis ovacijomis, kokių ir 

‘dviejų valandų’ kalbėtojas 
jam pagaliau nutarus ilgiau 

klausytojų nebevarginti, nė-

Jaunimo stalas pobūvyje.

ra susilaukęs. Tolimesnę 
programą pravesti pirm, pa
kvietė savo dukrelę D. Pet- 
ronytę, kuri jau dabar, tik 
vaikystės slenksčio žingsnį 
peržengusi, taip aktyviai da
lyvauja jaunimo sambūryje 
ir T.N. parengimuose. Jos 
pakviestas, vienas iš pradi
ninkų, A. Valavičius labai sis- 
tematingame ir kondensuo
tame pranešime perbėgo
T.N. įsikūrimo ir gyvavimo 
vargus bei rūpesčius.

Po to sekė pats įspūdin
giausias T.N. istorijoje įvy
kis -1961 m. pasirašyto pas
kolos lakšto (I mortgičiaus) 
‘sunaikinimas’. Du Tautinių 
Namų pirmūnai - A. Valavi
čius ir V. Aleksandriūnas, 
kurie ant savo asmeniškų pe
čių ir piniginių buvo pasiėmę 
pilną atsakomybę (o pasta
rasis ne vieną kartą, bėdai 
esant yra atvėręs savo pini-

A. Valavičius

Jonas Petronis ir Vytenis Dūda dainuoja akompanuo
jant O. Metrikienei.

ginę, jau nekalbant apie ki
tus jo nuopelnus) ir dabarti
nis pirmininkas J. Petronis 
buvo pakviesti sudeginti šį 
slogutį, per eilę metų mus 
dusinusį. Visų dalyvių valia
vimas, lyg naują popiežių iš
rinkus, palydėjo besisklai
dančius paskolos lakšto dū
mus savoje pastogėje, o šam 
pano putos šlakstė tik ką 
įdėtas naujas salės grindis.

Gausią T.N. šeimą ir jų 
prietelius jautriu žodžiu pa
sveikino, šiuos laimėjimus 
lietuviškuos darbo dirvonuo
se atsiekus, mūsų mylimas 
ir gerbiamas Lietuvos Gar
bės Generalinis Konsulas 
inž. Vytautas Čekanauskas. 
Visų ir taip jau gerą nuotai
ka dar pagyvino solistas V. 
Dūda, padainavęs porą solo 
dainų ir duetą su pirm. J. 
Petroniu. Ši įspūdinga puo
ta, grojant mūsų pačių jauni
mo orkestrui, užsitęsė iki 
pirmųjų gaidžių ...

Šiandien T.N. pečių nebe
slegia jokios piniginės naš
tos, nebereikės nuomuoti 
svetimtaučiams, o lietuviai 
ir jų organizacijos savo su
buvimams ir parengimams 
čia ras palankiausias sąlygas.

Šitokiam užsidegimui ir 
įkarščiui tebesant, nevertė
tų gal ‘ant laurų’ užmigti, 
bet pradėti naujus užmojus - 
erdvesniam, nuo jokios galy
bės šiame sviete nepriklau
somam, tautiniam židiniui.

Visiems pradininkams, da
bartinei Tautinių Namų val
dybai, ir ypač jos pirm. J. 
Petroniui, mūsų visų losan- 
geliečių lietuvių nuoširdžiau
sias lietuviškas AČIŪ!

(eb)
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Kai jaunas muzikas kalba 

apie politiką.,.
Muzikas Vytautas Smeto- 

na» dar gana jaunas - vos 
baigęs 22 metus - bet jau pla 
čiai žinomas pianistas ne tik 
amerikiečių, kurių tarpe bai
gė muzikos studijas ir savo 
koncertais sėkmingai įžengė 
į muzikos pasaulį, bet ir iš lie 
tuvių visuomenės jau spėjo 
susilaukti didelio dėmesio 
savo vis dažniau atliekamais 
koncertais įvairiose lietuvių 
kolonijose. Tačiau jis įdo
maujasi ir pasaulio bei lietu
vių politika. Yra kalbėjęs 
Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo, Vasario 16 dienos 
proga. Paprastai meninin
kai atsiduoda vien savo 
talento tobulinimui, nesigi
lindami į kitas kultūros, tuo 
labiau politikos, sritis. Įdo
mu jaunajam muzikui patiek 
ti keletą klausimų.

K. Ar Jūs politika tik pri- 
pulamai įdomaujatės, ar 
stengiatės giliau pažinti ir 
stebėti pasaulio politinius 
įvykius?

A. Politika pradėjau įdo
mautis nuo 14 metų amžiaus 
namuose buvo tam palanki 
atmosfera. Norint orientuo
tis politikoje, reikia daug 
skaityti ir ne tik oficialių 

PRAKTIŠKIAUSIOS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJESiuntinys 1 — 1978.

Nepermatomo nailono gėlėta arba su ornamen
tais Įvairiu spalvų labai populiari medžiaga dėl dvie
jų suknelių; gėlėta arba lygių spalvų crimplene me
džiaga suknelei; dvigubo storio nailoninė skarelė; 
moteriškas nailono apatinis arba vyriški nailono vir
šutiniai marškiniai; dvi poros vyriškų arba mote
riškų nailoninių arba vilnonių kojinių; 40 angliškų 
geriausių cigarečių; dėžė šokoladinių saldainių; 1 
svaras pupelių kavos; vienai eilutei vilnonė labai ge
ra medžiaga su įaudimu ”A11 wool made in England”, 
gali būti šviesios a~ba tamsios spalvos.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlai
domis — $190.00. Taip pat dar galima dadėti Į šj 
siuntinį 9 sv. prekių, pavyzdžiui, galima dadėti 4 m. 
medžiagos, 2.75 m. dirbtinio minko kailio arba kito
kių dovanų.

žemiau siūlome keletą praktiškesnių ir naudin
gesnių dalykų:

Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui .. $80.00
Jeans ”Wrangler” vyr. arba mot.

(galima siųsti 4) ........................................... 10.00
Geresnės rūšies nertinis ................    .. 32.00
Nailono kojinės, vyriškos arba moteriškos . 3.00
Vilnonė medžiaga suknelei ................. . ... .. 24.00
Vilnonė skarelė ............................      11.00
Geresni marškiniai ............................    15.00
Lietsargis telescopic ................   ........ 12.00
Vyriški arba moteriški labai geri pusbačiai.. 34.00
Crimplene medžiaga kostiumėliui ................. 30.00
Angliška eilutei medžiaga

(”A11 vvool made in England”) ..................... 70.00
Geresnė eilutei medžiaga

(”A11 vvool made in England”) ..................... 75.00

>‘news media’ leidinių, bet ir 
mažiau populiarios įvairių 
pažiūrų spaudos. Dažnai po
litiniai vykiai iš paviršiaus 
sudaro kitokį įspūdį negu jie 
yra iš esmės. Aš mėgstu da
lykus išnagrinėti iš esmės - 
tą savo pažiūrą bandau tai
kyti visose gyvenimo srity
se.
K. Ar Jums atrodo, kad 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės savo jaunimą nuo politi
nės veiklos diskriminuoja, 
kaip nuolat skelbia komunis
tinė spauda?
A. Toks demagogiškas so
vietų kaltinimas net never
tas atsakymo. Sakyčiau prie
šingai, jaunimas yra prote
guojamas. Tik pasižiūrėkime 
į faktus. 18 metų jaunuoliai 
gali balsuoti, tų pačių metų 
yra išrenkami į miesto repre 
zentantųš, dalyvauja įvairių 
žymių politinių kandidatų or
ganizaciniuose komitetuose.
K. Ar lietuvių jaunimas pa
kankamai dalyvauja Ameri
kos ir kartu lietuvių politi
nėje veikloje siekdami Lietu 
vai išlaisvinimo iš sovietinio 
okupanto?
A. Dalyvauja gana aktyviai. 
Yra daug gražių pavyzdžių, 

rodančių lietuvišką jaunimą 
gyvai ir greit reaguojantį į 
visiems rūpimus klausimus 
(pav. Kudirka, Kalanta). Bet 
grynai Amerikos politikoj 
dažnai ‘prašauna pro šalį’, 
palaikydami aiškius proko
munistinius politikus, vien 
dėl to, kad jie ateina į mūsų 
šventes, surinka ‘laisvės Lie 
tuvai!’, nors apsisukę balsuo 
ja taip, kad tos laisvės nie
kuomet nebūtų. Mes esame 
(ypač čia gimę) pilnateisiai 
šio krašto piliečiai ir neturi
me užmiršti, kad tie politikai 
ir jų karjeros priklauso nuo 
mūsų, o ne mes juo jų. Gerai 
suorganizuoti ir susidėję su 
kitais pavergtų tautų žmo
nėmis, galėtumėm sudaryti 
nemažą jėgą. Tos idėjos lai
kosi siekiąs respublikonų no
minacijos į prezidentus kong 
reso atstovas Philip Crane, 
bet mūsų spaudoje (Dėkui 
Dievui ne iš jaunimo!) buvo 
nuomonė, kad, girdi, neprak 
tiška esą važiuoti ant konser 
vatyvaus sparno, nes libera
lų yra daugiau. Ir tai dabar 
taip rašoma, po to, kai libe
ralai abiejose partijose per 
šiuos rinkimus gavo gerokai 
į kailį.
K. Kokie Jūsų nuomone, 
įmanomi išeivijos lietuvių 
jaunimo ryšiai su okupuota 
tėvyne? Ar naudinga lanky
ti Vilniaus Kapsuko kursus? 
A. Oficialių santykių negali 
būti jokių. Reikia saugotis 
čia iš Lietuvos atvažiuojan
čių su įvairiom misijom, kon
certais. Laisvai čia pavie
niui važinėją yra agentai. Į 
Lietuvą gali važinėti tik 
gerai situaciją suprantą jau
nuoliai, kurie žino daug dau
giau, negu tik kad ‘tėvai pa
bėgo nuo komunistų’. Juo
kinga galvoti, kad Kapsuko 
kursai, kurie yra organizuo
jami komunistų, gali norėti 
mums gero. Yra tiesioj* neį
tikėtina, kad yra tėvų, ar 
net organizacijų, remiančių 
tokias išvykas.
K. Kokia Jūsų nuomonė 
apie dabartinę vyresniąją ir 
jų vietas užimti pradedančią 
jaunąją kartą, dėl ko spaudo 
je matome tai iš vienos, tai 
iš kitos pusės kaltinimų dėl 
per menkai skiriamo dėme
sio lietuvybei?
A. Lietuviai yra dideli indi
vidualistai ir labai sunkūs

Vytautas Smetona, kurio piano rečitalis įvyko lapkričio
26 dieną Camegie Redtal salėje, New Yorke.

Vyt. Nasvyčio nuotr.

valdyti žmonės. Iki šiol Lie
tuvoje komunistai bijosi at
sakingų valdančių pozicijų, 
ypač kolūkiuose, kur jie 
dažnai primušami, ar net už
mušami. Tas rodo, kad dva
sia dar nepalaužta po tiek 
metų priespaudos.

Bet išeivijoje, kur geras 
gyvenimas ir perteklius ge
rokai sumažino idealizmą, 
vaizdas kiek liūdnesnis. 
Čia,kaip atrodo kai kuriems 
iš Lietuvos atvažiavusiems - 
kukliems išsigandusiems 
žmonėms - nėra ‘kovos dva
sios’. Jaunoji karta negali 
net suprasti, dėl ko tiek 
daug nesutikimų. Kai dar 
buvau mažas, žinau kad visi 
lietuviai turėjo vieną nuomo
nę dėl komunistų ir santykių 
su jais, bet dabar, ir tuo pa
čiu svarbiausiu mums klau
simu, yra įvairių nuomonių. 
Grynai antikomunistinės po
zicijos susilpnėjimas yra mū
sų bylai didelis smūgis. 
Mums reikia išmokti atskirti 
pelus nuo grūdų, bendrauti 
ir palaikyti ryšius tik su to
kiais kongreso atstovai, se
natoriais ir kitais žymiais 
amerikonais, kurie yra aiš
kūs antikomunistai. Tik pra 
dėję Amerikai išsilaisvinti 
nuo gausaus prokomunisti
nio elemento padėsime išlais

vinti Lietuvą.
Taip baigė savo atsaky

mus Vytautas Smetona.

OBLATES OF THE 
VIRGIN MARY 
W:th the voice of Peter as guide, 

the Virgin of Narareth as inspiration,' 
and nourished by deep ccmmumty 
prayer life, v/e labor to bring Gcd's 
Word to men throegh:

Retrcat work and Paristi missions
* Spiritual formanon of the laity

'* Service of gospei and magistenum 
throegh Sočia! Communications

* Youtn apcstolate studėnt retrests
* Foreign misstons

For more informotion ivrite:
Vocatica Director 

UOSBoylstort 
Boston, MA 02215

MEN WANTED
Mechanically inclined pemianent work 
to install fire systems (using Galvan- 
ized Pipe) in Restaurant boods, ducts 
and over cookirig appliances. Mušt 
have references as to character. 
Transportation necessary.

215-228-0144
(41-47)

LIVE IN HOUSEKEEPER — COM- 
PANION FOR ELDERLY LADY — 
FLORIDA JANUARY THRU APRIL. 
BLUE CROSS BENEFITS. MUŠT 
SPEAK ENGL1SH (313) 776-3100.

EXT. 74, 9 AM TO 5 PM OR (313) 
886-7600 EVEN1NGS. (44-51)

NURSES
RN’s, full time (temporary or per
manent), 3-11 & 11-7 shifts. Eagle- 
ville Hospital, a drug & alcohol treat- 
ment center, near Norristown Dif- 
ferent kind of nursing in a campus— 
likę setting. Prefer psj'chiatric train- 
ing. Some vveekend work. One free 
meal shift. Excellent fringe benefits. 
Call for apointment 215-539-6000, ext. 
320. AA/EOE-M/F. (44-47)

r
Ju pačių akimis...

Siunčiame Įvairius kalkuliatorius ir Stetoskopus.
Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti 

$28.00 už visas persiuntimo išlaidas. Kiekvieno siun
tinio pristatymas yra garantuotas.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, persiunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis 
arba pinigais.

BALTIC STORES LTD(Z. .Juras)
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT.

BR1 1HB, ENGLAND.
Tel. 01 460 2592. įįf šluota
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■ Chicagos lietuviai
STEIGIAMAS MOKYMO 
PRIEMONIŲ CENTRAS

JAV LB Švietimo Taryba 
steigia Mokymo Priemonių 
Centrą. Dabartiniai ir bu

vusieji lituanistinių mokyklų 
mokytojai i šį archyvą pra
šomi atsiųsti po vieną eg
zempliorių (gali būti nuora
šai) savo gamintų mokslo 
priemonių.

Tokia medžiaga dažniau
siai nepasiekia Leidinių Ko
misijos, nes paruošiama ran
ka, rašoma mašinėle ir t.t. 
Šių priemonių tarpe randasi 
atskiri lapai pamokų ir prati
mų, bei straipsniai, paveiks
lai, iškarpos - kurie dalinami 
klasėje, ar naudojami moky
tojo pamokoms ruošti.

Surinkta medžiaga (su au
torių vardais) bus skelbiama 
Švietimo Tarybos leidžiamo
se Švietimo Gairėse. Visos 
mokyklos gaus po vieną eg-

ŽMOGAUS TEISĖS — VIENAS IŠ KELIŲ 
l LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ

VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO
SEIMO

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO 
ŠEŠIASDEŠIMTOSIOS SUKAKTIES METAIS

1978 m. gruodžio d.d., Chicagoje, Illinois 
PIC-CONGRESS HOTEL, 520 SO. MICHIGAN AVENUE

DARBOTVARKĖ
(SIŪLOMA)

GRUODŽIO 9 D. — 9 vai. ryto
Seimo narių ir svečių registracija.

Pirmasis posėdis — 10 vai. ryto:
1. Seimui rengti Komiteto pirmininko Prano Povilai

čio žodis.
2. Seimą pradeda VLIKo pirmininkas, dr. Kęstutis 

Valiūnas.
3. Malda — J. E. Vyskupas Vincentas Brizgys.
4. Seimo prezidiumo rinkimai.
5. Seimo komisijų rinkimai.
6. Sveikinimai
7. VLIKo Tarybos pirmininko pranešimas.
8. VLIKo Valdybos pranešimas— pirmininkas Kęs

tutis Valiūnas.
Paklausimai ir diskusijos.

Pietūs — 1:00 - 2:30 vai.

Antrasis posėdis — nuo 2:30 iki 6:00 vai. p. p.
9. Tautos Fondo pranešimai:

a) Tarybos ir valdybos,
b) Kanados TF atstovybės — pirmininkas Juozas 

VaiČeliūnas,
c) Toronto TF atstovybės — pirmininkas Antanas 

FiraviČius.
Paklausimai ir diskusijos.

PERTRAUKA 15 M I N.

10. Tomas Venclova — žmogaus Teisių padėtis oku
puotoje Lietuvoje.

11. Dr. Bronius Nemickas — žmogaus Teisių ir Madri
do konferencija.

KONCERTAS-VAKAR1ENĖ — 8 vai. vakaro:
Kalba dr. Ilgvars Spilners, Pabaltiečių Santalkos pirm., 
”žodžio ir muzikos pynė” — Laima Rastenytė ir Darius 

Lapinskas.
GRUDŽIO 10 D.

12. Komisijų posėdžiai — 9 vai. ryto.
Trečiasis posėdis — 12 vai.

13. Jaunimo žodis — Ofelija Baršketvtė. >—
14. Seimo nutarimų priėmimas.
15. Seimo baigimas — VLIKo pirmininkas dr. K. 

Valiūnas.
16. Himnas.

Antanas Juodvalkis 

zempliorių visos atsiųstos 
medžiagos.

Prisidėkime visi ir pratur
tinkime mokyklas mokslo 
priemonėmis. Visą medžia
gą prašoma siųsti:

Sigita Ramanauskas 
Jared Sparks Road 
West Willington, Conn. 

06279
Paskutiniame Švietimo 

Tarybos posėdyje leidinių 
komisijos pirm. A. Dundzila 
pranešė, kad komisija posė
džiavo ir vasaros atostogų 
metu (Toronte ir Clevelan- 
de). Ruošiami vadovėliai IV 
ir VIII skyriams. Kai kurie 
autoriai nekooperuoja su lei
dinių komisija ir vadovėlius 
leidžia patys, o išleidę spau
doje daro priekaištus Švieti
mo Tarybai ir ieško para
mos lietuviškoje visuomenė
je.

Leidinių Komisija veikia 
prie Švietimo Tarybos ir

sprendžia vadovėlių ar moks 
lo priemonių tinkamumą litu 
anistinėms mokykloms. Ko
misijos aprobuotus vadovė
lius ar skaitinius, susitarus 
su autoriais, leidžia Švieti
mo Taryba su Lietuvių Fon
do parama. Tada atpuola 
autoriams leidimo, finansa
vimo ir platinimo rūpesčiai.

Švietimo reikalams rugsė
jo mėnesį vykdytas aukų rin 
kimo vajus yra baigtas ir at
siskaitymas tebevyksta. 
Kai kas nesuprato, kodėl vi
sas surinktas aukas mokyk
los ir apylinkės turi siųsti 
Švietimo Tarybos iždininkui. 
Tai buvo padaryta grynai au
kotojų naudai, nes Švietimo 
Taryba turi atleidimą nuo 
Federalinių mokesčių. Visos 
aukos, gautos Švietimo Tary
boje, pakvituojamos ir auko
tojai gali nusirašyti nuo Fed. 
mokesčių. Po to visi pinigai 
grąžinami surinkusiai mo
kyklai, o apylinkėms - pagal 
jų nurodymus.

Lituanistinių studijų uni
versitetuose reikalu, buvo 
suruošta speciali vakaronė 
Jaunimo Centro kavinėje ir 
gana plačiai išsišnekėta.

Leonas Raslavičius tebėra 
Švietimo Tarybos įgaliotiniu 
tvarkyti lituanistines studi
jas Illinois universitete, Chi
cagoje. Dr. J. Rėklaitienei 
pasiūlius, kun. J. Vaišnys 
imasi iniciatyvos sušaukti pa 
sitarimą š.m. gruodžio 12 vai, 
Jaunimo Centre. Kun. J. 
Vaišnys taip pat sutiko rū
pintis lietuvių kursų suruo
šimu nelankantiems lituanis
tinių mokyklų. Tokie kursai 
veiktų Jaunimo Centre, vie
ną kartą savaitėje, vakarais. 
Jų apimtis priklausytų nuo 
kursantų pageidavimo ir ly
gio. Kursus galėtų lankyti 
pensininkai ir kiti suintere
suoti lietuvių kalbos tobuli
nimu.

Mokytojų studijų savaitę, 
daugumą balsų, nutarta 
ruošti pranciškonų vasarvie
tėje Kennebunkporte liepos 
pradžioje.

Gaila, kad Švietimo Tary
bos nariai nekreipė dėmesio 
į ruošiamą IV-tą PL Jauni
mo Kongresą ir pasirinko tą 
patį laiką.

DAIL. J. PAUKŠTIENĖS 
PARODA

Dailininkės Jadvygos Pau 
kštienės tapybos parodos ati 
darymas įvyko š.m. lapkri
čio 17 d. Jaunimo Centro 
Čiurlionio Galerijoje.

Iš Balfo XIX Seimo Chicagoje. Pirmininkė M. Rudienė daro pranešimą. 
V. Noreikos nuotr.

Varno pagerbime ir parodo
je.

. Parodą atidarė ir meninin
kę bei jos darbus pristatė 
Algis Modestas.

Dailininkė Jadvyga Paukš 
tienė labai šiltai prisiminė 
Meno Mokyklą Kaune ir pa
dėkojo visiems talkininkams 
padėjusiems jai šią parodą 
suruošti.

Dail. J. Paukštienė-Dobke . 
vičiūtė 1938 m. baigė Kauno 
Meno mokyklą ir menines 
studijas gilino Paryžiuje. Pa 
saulinėje parodoje, Paryžiu
je, buvo apdovanota aukso 
medaliu už kilimo projektą.

Dailininkė J. Paukštienė 
nėra naujokė ir savo kūrybą 
buvo parodžiusi dar Nepri
klausomoje Lietuvoje, Vokie
tijoje ir visuose didesniuose 
Amerikos miestuose. Taip 
pat dalyvauja ir bendrose 
lietuvių bei amerikiečių me 
nininkų parodose.

Šioje parodoje buvo išsta- 
čiusi 60 paveikslų.

Programoje pažymėta, 
kad parodą globoja Lithua
nian Craftsmen Club.

ARTFTA
PROF. ADOMO VARNO 

PAGERBIMAS

Šimtamečio dailininko - 
prof. Adomo Varno - pager
bimas ir jo darbų paroda 
įvyks š.m. gruodžio 2 d. Lie
tuvių Tautiniuose Namuose.

Parodoje bus išstatyti tu
rimi dailininko darbai, o taip 
pat paskolinti ir iš privačių 
savininkų. Surastas ir gar
susis ‘Mindaugo vainikavi
mo’ paveikslas, kurį tikimasi 
išstatyti šioje parodoje. Dail 
A. Varno nuosavybėje esan
čius kūrinius bus galima įsi
gyti parodos metu.

Parodos organizavimu rū
pinasi komisija, vadovauja
ma dail. Miko Šileikio.

Pagrindiniu kalbėtoju pa
kviestas, ir sutiko, ‘Varpo’ 
redaktorius Antanas Kučys. 
Meninę programą atliks so
listė Prudencija Bičkienė. 
Akademiją praves žinoma vi 
suomenininkė, BALFo pirm. 
Marija Rudienė.

Organizacijos prašomos 
sveikinimus įteikti raštu, 
nes bus sudarytas albumas 
ir įteiktas prof. A. Varnui. 
Aukas priima Midland tau
pymo bendrovė, sąskaita Nr 
33063-6.

Stalai ir vietos užsakomos 
iš anksto telefonais: 925-3211 
582-9784 arba 776-4324.

Visa visuomenė kviečiama 
dalyvauti šimtamečio daili
ninko, profesoriaus Adomo

PLBDOVANA 
URUGVAJAUS 
LIETUVIAMS

Urugvajuje yra gyva lietu 
vių kolonija, nors jų daugu
mą sudaro prieškariniai atei
viai. Nepalankių socialinių 
gyvenimo sąlygų veikiami, 
dalis lietuvių nuėjo su komu
nistais, bet kita dalis liko pa
triotinė ir vystė kultūrinę 
veiklą. Didžiausį smūgį ko
munistai gavo 1975 metais, 
kai Urugvajaus valdžia už
draudė jų veikimą ir turtą 
konfiskavo.

Dabar geriausiai veikia 
Lietuvių Kultūros Draugija, 
turinti apie 200 aktyvių na
rių. Ši draugija, PLB valdy
bai pritarus, eina LB parei
gas. Kitas labai palankus lie 
tuviškas veiksnys yra lietu
vių parapija, vadovaujama 
tėvų jėzuitų. Abu šie lietu
vių junginiai gyvena taikoje 
ir dirba lietuvišką darbą.

Pirmieji ateiviai jau yra 
pasenę ir, gaudami mažas 
pensijas, ramiai leidžia savo 
saulėleidžio dienas. Jauni
mas yra gerokai nutautęs ir 
išsisklaidęs po platųjį Monte 
video didmiestį. Surengtas 
III PL Jaunimo Kongresas 
Pietų Amerikos kraštuos da
lį jaunimo atgaivino ir grąži
no prie lietuviškos veiklos. 
Prie lietuviškos veiklos pa
gyvinimo daug padėjo pa
siųsti kultūrininkai, švietė
jai ir meninkai. Šiuo metu 
veikia lit. mokykla, geriau
sias Pietų Amerikos tautinių 
šokių ansamblis ‘Ąžuolynas’ 
su mažųjų prieaugliu ‘Rintu- 
kais’.

Tėvas J. Giedrys turimu 
mažu autobusiuku, turinčiu 
tik 10 vietų, surenka tauti
nių šokių šokėjus ir sutalpi
na dvigubai daugiau, kaip lei 
džia jo tūris. Autobusiukas 
jau susidėvėjo ir dabar nori 
įsigyti bent 20-24 vietų, kad 
nereikėtų taip labai perkrau 
ti. PLB valdyba, susitarusi 
su tėvais jėzuitais Chicago
je, kurie taip pat remia savo 
brolius, įteikė $3000 autobu
siuko įsigijimui.

U.L. Kultūros D-ja ir pa
rapija turi radijo valandėles, 
veikiančias po pusvalandį sa 
vaitėje. Leidžia savaitinį 
biuletenį ir spaudžia mimio- 
grafu 250-300 egzempliorių. 
Rašomoji mašinėlė visai su
sidėvėjo ir atsisakė tarnauti.

(Nukelta į 12 psl.)
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Komp. dr. Juozas Briedis.

BERNARDO BRAZDŽIONIO POEZIJA
LIETUVIU DAINOSE JURGIS JANUŠAITIS

PERSEKIOJAMAI LIETUVOS BAŽNYČIAI PAREMTI PER 
CLEVELANDO RELIGINĖS ŠALPOS KOMITETĄ 

AUKŲ PRISIUNTĖ ŠIE ASMENYS:

Chicagoje, š.m. gruodžio 
10 d. Jaunimo Centre didžio
joje salėje, yra ruošiamas iš
skirtinai įdomus mūsų žy
maus lyriko poeto Bernardo 
Brazdžionio lyrikos dainų 
koncertas. Koncerte būsią 
padainuota apie 18 dainų, 
kurių žodžiams yra naudoti 
Bernardo Brazdžionio eilė
raščiai, o muziką parašė 
agronomijos daktaras Juo
zas Briedis.

Dr. Juozas Briedis mums 
daugiau pažįstamas kaip vi- 
suomeninkas, tačiau nuo pat 
jaunystės yra pamėgęs dai
ną ir muziką. Šioje srityje 
jis jau reiškėsi būdamas gim 
nazistu, vėliau studentu ir 
karo mokykloje. To pomė
gio jis neatsisakė ir įsigyda
mas praktiškojo mokslo - 
agronomijos daktaro diplo
mą, tuo garantuodamas sau 
pragyvenimą, o muzikos ir 
dainos sritį palikdamas tik 
liuoslaikiams.

Dr. Juozas Briedis dainai 
ir muzikai visą savo gyveni
mą skyrė didelį dėmesį ir su 
meile siekė šioje srityje to
bulumo, laimėjimų. O kai 
išėjo į pensiją, muzikai ir dai 
nai skyrė ypatingai daug lai
ko ir pastangų.

Muzikos ir dainos menu 
jis pradėjo domėtis, kaip mi-

(Atkelta iš 11 psl.)
Naujai įsigyti, dėl žemo eko
nominio lygio, neturėjo gali
mybių. Ir čia, PLB valdyba 
atėjo į pagalbą ir nupirko 
puikią IBM elektrinę rašomą 
mašinėlę.

Įteikimas įvyko š.m. lap
kričio 19 d. Jaunimo Centre, 
Chicagoje. Mašinėlę priėmė 
kun. Jonas Sukackas, S J, 
grįžtantis į Montevideo. Įtei 
kimą pravedė Romas Saka- 
dolskis, žodį tarė Romas Kas 
paras ir ULD vardu padėko
jo kun. Jonas Sukackas. 

nėjome, nuo pat jaunystės. 
Ypatingos paskatos susilau
kė studijuodamas Ž.Ū. Aka
demijoje iš muzikos lekto
riaus Antano Budriūno. Net 
ištisus ketverius metus su 
juo glaudžiai bendradarbia
vo. Kaune lankė Jono Būtė
no dainavimo studiją. O bū
damas universitete dainos ir 
muzikos studijas intensyviai 
gilino net trejis metus pas 
buvusį Berlyno operos dra
matinį tenorą dr. Ernst Vas- 
sal. Išėjęs pensijon, gyven
damas Chicagoje, muzikos 
harmonijos kursą lankė Chi
cagos konservatorijoje pas 
dr. Louis La Porto, o jam iš 
konservatorijos išėjus, tas 
pačias studijas tęsia pas prof 
Aloyzą Jurgutį, kuris yra 
tos pačios konservatorijos 
muzikalių disciplinų kurso 
vedėjas.

Taigi, dr. Juozas Briedis 
turi atitinkamą pasiruošimą 
dainavime ir muzikoje.

Bernardą Brazdžionį jis 
pasirinko savo kompozici
joms dėl to, kad šio žymaus 
mūsų poeto kūryba yra per
sunkta lyrika, grožiu, tėvy
nės meile, patriotizmu. Ji 
ne tik tinka grožiniam skai
tymui, bet ir dainavimui. Čia 
dr. Juozas Briedis įdėjo 
daug širdies ir muzikinio pa
tyrimo, atrinko kelioliką pa
čių gražiausių Bernardo 
Brazdžionio eilėraščių ir 
juos apvilko dainos rūbu. 
Kompozitoriaus teigimu, dai 
nose irgi atsispindės lyrika 
ir sentimentalumas.

Būdinga, kad ruošiamame 
koncerte kūrinius atliks ne 
vien autorius dr. Juozas 
Briedis, bet ir mūsų operos 
solistai - Danutė Stankaitytė 
Roma Mastienė ir Algirdas 
Brazis. Taigi koncertas ir 
balsiniu atžvilgiu būsiąs spal 
vingas ir kiekviena daina 
bus atlikta profesionalinių 
dainininkų.

500 dol. Aušra ir Rytas Babickai.
100 doL Prof. Pranas Jucaitis.
80 dol. Marija Iešinantiene.
50 dol. Dr. V. H. Bložė, Edv. ir 

Nijolė Karsnauskai, dr. J. Skrinska.
40 doL J. Budrienė, dr. V. ir A. 

Mauručiai.
30 dol. Dr. J. ir M. Kriaučiūnai 

(Putnam, Conn.), J. Rumbutis.
25 doL Rev. B. Ivanauskas, A. E. 

Garkai, dr. E. Juodėnas, Knights of 
Lithuania Council 25

24 dol. O. V. Jokubaičiaiį
20 dol. R. Bridžius, V. ir P. Ka

mantauskai (Norvvood, Mass.), J. Ki
jauskas, A. Mikoliūnaitė, J. Kunevi
čienė, J. Mikonis, G. D. Iešmantai, K. 
Z. Gobiai.

15 doL A. ir A. Kavaliūnai, A. Mi
kalonis, O. ir B. Maželiai, E. R. šilga- 
liai, V. Apanius, St. Radzevičiūtė, T. 
V. Degučiai.

12 dol. VI. Dautas; S. H. Idzeliai.
10 dol. Mr. & Mrs. V. August, J. ir 

M. Apanavičius, J. Balbatas, A. Bra- 
zaitienė, V. ir B. čyvai, Mr. & Mrs. 
J. Čyvas, P. Digulis, P. ir B. Ežers- 
kiai, P. T. Gaižauskai, p. Graužinie- 
nė, J. ir I. Juodišiai, K. ir K. Titai, 
O.irK. Raliai, kun. A. Goldikovskis, 
F. ir J. Jasinevičiai, B. N. Gaidžiūnai, 
V. A. Šenbergai, P. ir E. Mikšiai (Flo
rida), V. J.. Sniečkai, M. V. Mariū- 
nai, Ig. M. Janavičiai, J. Augustas, 
V. N. Palubinskai, J. E. Stepai, S. H. 
Stasai, V. Z. Pliodzinskai, A. G. 
Masilioniai, P. Jocius.

8 dol. P. Zigmantas.
5 dol. R. Apanavičius, V. L. Apa- 

niai, M. Balys, H. Belzinskas, V. Be- 
nokraitis, J. J. Biliūnai, St. Čipkus, J. 
M. Damušiai, J. M. Dundurai, K. Gai
žutis, T. Gaškienė, V. Geceviėius, I.

Grigaliūnas, E. įlenda, M. Ivanaus
kas, Wm. Jakubs, S. Jakulis, St. Jur
gaitis, F. N. Kaminskas, B. Karklius, 
O. Kašuba, Kripavičių šeima, I. Lau
rinaitis, P. Luiza, Mrs. John Miliaus
kas, A. A. Mulioliai, S. Rutkauskienė, 
Stella Rydelis, J. šarkauskas, A. J. 
Vaškas, A. Verbylienė, K. Vismontas, 
J. Vyšnioms, I. Grigaliūnaitė, Eric 
Unger (Florida)), J. Barniškis, VI. Ba
čiulis, K. Šlapeliai,
A. K. Sadauskai, K. Širvinis, St. Barz
dukas, A Valaitis, A. Dovydaitis 
(Florida), P. Vaiginis, A. Neimanienė, 
R. H. Tatarūnai, J. S. Orantai, B. Mal- 
canienė, A. J Ožinskai, A. Gelgotie- 
nė, J. Gudėnas, A. G. Karsokai, B. 
E. Nainiai, J. Kaklauskas, A. P. Pet
raičiai, V. S. Akelaičiai, J. Zorskis,
L. Nagevičius, V. Kavaliūnas.

4 doL P. Butkuvienė, M. Kulbickas.
3 dol. M. D. Kižys, A. Laniauskai- 

tė, Nykštėnienė, J. Pikturna, V. Ste
ponavičius, O. Žilionis, E. Stempu- 
žienė.

2 dol. E. Aleksa, K. A. Atkočaitis,
M. Bajoraitienė, I. Belzinskas, D. Bal
čiūnas, J. Borris, A. Gecevicz, St. 
Greičienė, B. Karklius, J. ir O. Naru- 
šai, S. Neumann, Prikockis, A. K. 
Sadauskas, V. A. Staškus, V. šama- 
tauskas, K. H. Zemeckai (Carmel, In
diana), S. Miskulin, J. Sadauskas.

1 dol. VI. Bacevičius, P. Bielinis,
N. Botyrius, A. Grėbliūnas, J. Zers- 
kis, V. J- Stuogiai, A. Balas.

Iš viso šiais metais per Clevelan
do Religinės šalpos Komitetą gauta 
aukų 3943 dol. 24 et

Aukojusiems Religinės šalpos Komi
tetas nuoširdžiai dėkoja.

RELIGINES ŠALPOS KOMITETAS

Į koncertą žada atvykti ir 
dainų žodžių autorius Ber
nardas Brazdžionis.

Koncertui ruošti yra suda
rytas specialus komitetas, 
kuriam vadovauti mielai su
tiko visuomenininkas dr. Le
onas Kriaučeliūnas. Jam tai 
kiną prof. Balys Vitkus, Ali
cija Rūgytė, pensininkų są

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345
aikštė automobiliams statyti

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

jungos pirmininkas Stasys 
Vanagūnas. Komitetas bū
siąs praplėstas ir papildytas 
naujais nariais. Komiteto rū 
pestis - kad šis koncertas su
silauktų iš lietuvių visuome
nės tikrai plataus dėmesio ir 
nuoširdaus įvertinimo. Pats 
koncertas savo turiniu tikrai 
retas ir įdomus. Tuo pačiu 

turėsime progos arčiau susi
pažinti su dr. Juozo Briedžio 
muzikine kūryba, kuri, rei
kia manyti, tikrai praturtins 
lietuvių dainų rinkinį.

Chicagoje lietuvių, mėgs- 
stančių gerus koncertus, tu
rime daug. Dar pajėgiame 
pripildyti sales. Turime viltį 
kad ir į šį ruošiamą koncertą 
jų susilauksime daug.

Wanted Ist Class
TOOLMAKER

Exce1lent opportunity with a rapidly 
expanding plastic custom injection 
molding company. This posit'on re- 
cjuires an individual v>ill> exper. in 
building and repuiring molds.

ALSO NEED
INJECTION MOLDING 

SUPERVISOR
Be able to sėt up wurk from blue 
prints & elose tolerance.
Salary Commens.iiate wit erperienev. 
Excellent company benefits. Vt illing 
to relocate. Send resume to:

A I TN. R. L. McLAUGHLIN
MISSION PLASTIC S INC.

13615 \Vyandotte
Hansas City, Mo. 61145 

For interview 816-942-JS62 
i 40-4'’>

AIRCRAFT 
MAIHTENANCE
Immediate openings 

i for A & P mechonks,
inspector* and super- 
visors.

TRAKS COKBKEMTAL 
AIRLINES

HTMITWU0W 
HM MPMT 

YrSILANTI, MI 4819?

Ph. 313-485-8770
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Grandinėlės išleistuvės
Grandinėlė, praėjusiais 

metais atšventusi savo sida
brinę sukaktį, šiais metais 
ryžtasi drąsiam ir narsiam 
žygiui - supažindinti su tau
tinio šokio menu penktąja- 
me kontinente - Australijoje 
gyvenančius mūsų seses ir 
brolius ir sudaryti progos ir 
kitiems to kontinento gyven 
tojams pasigėrėti Grandinė
lės taip gražiai ir kultūringai 
išpildomais tautiniai liaudi
niais šokiais.

Visas sekmadienis, lapkri
čio 19 d., buvo skirtas Gran
dinėlės išleistuvėms. Jau 10 
vai. ryto Grandinėlės šokė
jai, pasipuošę puikiais ir 
vienodais išvykos drabužiais 
kartu su vadovais Aleksan
dra ir Liudu Sagiai, dalyva
vo Dievo Motinos Nuolati
nės Pagalbos parapijos šven 
tovėje, klebono kun. G. 
Kijausko, S J, atnašaujamo
se Šv. Mišiose. Prasminga
me pamoksle klebonas linkė
jo visiems išvykos dalyviam 
Aukščiausiojo palaimos šio 
drąsaus žygio pasisekimui.

OMAHA
RĖMĖJŲ BŪRELIS — 

ALGIRDO BRAŽINSKO 
MOKSLUI REMTI

Omahoje įsisteigė Algir
dui Bražinskui mokslui 
remti būrelis iš trijų asme
nų: Jono Smailio, Juozo 
Agurkio ir Stasio Pangonio. 
Tik per vieną dieną iš ke- 
letos asmenų gauta apvali 
100 dol. suma. Dauguma at
jaučia mūsų Tėvynėje po
grindžio veikloje dalyvavu
sio Algirdo norą siekti mok
slo ir būti naudingu lietu
viškai išeivijai. Mažiau kri
tikos, bet daugiau lietuviš
kos širdies atverkime savo 
tautiečiui išėjusiam nema
žą golgotos kelią, o jis to 
yra vertas.

Po Naujų metų užbaigus 
rinkliavą bus duota LB re
vizijos komisijai patikrin
ti, nes aukų pinigai yra vi
suomenės suaukoti, todėl tu
ri būti laikomasi formalu
mų.

NAUJŲ METU
sutikimas

Ruošiamas LB Omahos 
valdybos Įvyks parapijos 
salėje gruodžio 31 d. Pra
džia 7 vai. vakaro. Įėjimas 
dviem asmenim 25 dol. Vie
nam asmeniui 15 dol. už tą 
sumą bus teikiama maistas 
ir gėrimai. Lietuvių visuo
menė prašoma iš anksto už
siregistruoti pas valdybos 
narius ir Įsigyti bilietus, 
kurie bus platinami tik iki 
gruodžio 18 d. Po minėtos 
datos jau nebus galima bi
lietų Įsigyti. Valdyba nori 
Naujų metų sutikimą pra
vesti Įdomiai ir linksmai. 
Prašoma nelaukti paskuti
nės dienos su bilietų Įsigiji
mu. Valdybos narių sąsta
tas : Kristina Kartanienė, 
Vytautas Arnauskas, Sta
sys Petrulis Jr., Jonas Mila
šius ir Rūta Jaudegytė.

J. Smailys, Sr.

Įspūdinga aukų eisena, ku
rios priekyje nešama tauti
nė juosta, kaip simbolis mus 
visus apjungiančios nuošir
džios meilės. Tai buvo graži 
ir prasminga šios išleistuvių 
dienos pradžia, po kurios 
Grandinėlės tėvų komiteto 
narės ir talkininkės vaišino 
visus skaniais ir sočiais pie
tumis parapijos svetainėje.

Išleistuvių koncertas 4 vai 
p.p., kurio vaizdžiai aprašyti 
neįmanoma - reikia jame bū
ti, pačiam pamatyti. Virš 
500 clevelandiečių pripildė 
parapijos salę ir džiaugėsi 
galėdami dalyvauti šiame 
kultūringame išleistuvių pa
rengime. Naujas, dar nei 
karto nematytas, Grandinė
lės šokėjų atžygiavimas į sce 
ną su apšviestais reteliais- 
stebulėmis, primenančiomis 
šv. Jono nakties apeigas. 
Drausmė scenoje, susiklau
symas, gražūs liaudiniai šo
kiai, spalvingi tautiniai dra
bužiai, grakštūs ir žavingi šo 
kėjos-šokėjai, puošniai pasi
puošę orkestro dalyviai - tai 
Grandinėlės harmoningas pa 
veikslas, kuriuo gėrimės ne 
tik mes, bet ir daugelis sve
timųjų. Visi šokiai, ar tai ke
purinė, Rokiškio kadrilis, tol 
kašokis, mikita, viliotinis, 
rusnietis, ar tai juostos šokis 
- atliekami preciziškai tiks
liai, sukuriant nesibaigiančią 
pynę, lyg filmo juostoje vie
nas seka kitą, be jokių per
traukų. Išimtis - priversti iš 
klausyti publikos nesiliaujan 
čių griausmingų plojimų. Ne 
vienam širdį sugraudino 
vienam širdį sugraudino jau
nųjų pipirų atsiradimas sce
noje. Jie visi atsinešė po gė
liukę ir jas įteikė vykstan
tiems Australijon šokėjams, 
tuo reikšdami savo meile pa
grįstus laimingos kelionės 
linkėjimus, kartu, žinoma, 
liūdėdami, kad jie dar šį kar
tą negali kartu vykti. Jie pa
šoko darniai gyvatarą, prita
riant jaunam akordeonistui 
Grzan Robert.

Visą koncerto programą 
sklandžiai pravedė Eglė La- 
niauskienė, supažindindama 
koncerto dalyvius po kiekvie 
no šokio su dalimi šokėjų ir 
painformuodama apie Gran
dinėlės koncertų laiką ir vie
tas Australijoje, tarp šokių 
įpindama sveikintojus.

Grandinėlę sveikino Jur
gis Malskis, LB Clevelando 
Apylinkės valdybos pirmi
ninkas, kartu perduodamas 
PLB Pirm. V. Kamanto ir 
JAV LB Krašto valdybos 
pirm. A. Gečio sveikinimus 
ir linkėjimus. Ir ta pačia pro 
ga palinkėjo Liudui Sagiui, 
patylomis atšventusiam 60 
metų sukaktį, dar daug lai
mingų saulėtų dienų.

Tėvų komiteto vardu Ni
jolė Balčiūnienė ragino visus 
šokėjus suprasti šios kelio
nės prasmę - savo tautiečių 
dvasią sustiprinti ir Lietu
vos vardą išgarsinti. Jos žo
džiais: ‘Ponai Sagiai yra pa
darę viską, kad ši kelionė bū 
tų sėkminga. Priklauso nuo 
jūsų, šokėjai, kaip ji pasi
seks’. N. Balčiūnienė jungė
si prie sveikinimo ir linkėji
mų Liudui Sagiui, sulauku
siam 60 metų ir, sugiedojus 
ilgiausių metų, įteikė tėvų 
komiteto vardu poniai Sagie- 
nei puokštę gėlių, o Liudui 
Sagiui - gorčių šampano.

Grandinėlė atsisveikina... J. Garlosnuotr.

Klebonas kun. Gediminas 
Kijauskas, SJ, trūkdamas žo 
džių savo jausmams išreikšti 
džiaugėsi tokiu puikiu kon
certu, didžiavosi Grandinė
lės ansambliu, kad jis yra čia 
Clevelande ir linkėjo jam vi
sokios Dievo palaimos šio di
delio žygio pasisekimui.

Atskirai minėtini spalvin
gi tautiniai drabužiai, ku
riuos be jokio atlyginimo pa
siuvo p. Kazlauskienė. Sce
nos drabužiai - Aldonos Vai- 
tonienės.

Gražūs išvykos drabužiai - 
uniformos, kuriais pasipuošę 
Grandinėlės šokėjai puikiai 

GEDIMINO STULPAI
Tautinis ženklas dekoratyvinėj formoj yra tinkama 

dovana Įvairiom progom. Stulpai yra pagaminti iš 14 ir 10 
karatų aukso ir iš gryno sidabro. Iš kairės j dešinę: mo
terim segtukas, vyram ir moterim kaklo papuošalas ir 
kaklaraiščiam segtukas. Kainos nuo $98-$35. Stulpus ga
lima Įsigyti pas sekančius atstovus:

Chicagoje: Vaznelio parduotuvėj Gifts International, 
2501 W. 71st St. Tel.: 313-471-1424.

Clevelande: Patria parduotuvėj, tel. 216-531-6720 ar
ba pas dr. V. Stankų, tel. 216-531-9587.

New Yorke: Dalia Riuga-Ąžuolienę, 7712 Ridge Blvd., 
Brooklyn 11209, tel.: 212-238-0128.

Los Angeles: p. Rimą Aneliauską, tel, 213-663-5506.
Detroite; p. Edmundą Kasputį, tel. 313-779-2632.
Toronte: p. Rimą Kuliavą, tel.: 416-766-2996.
Bostone: Trendcraft Co., Box 133, Westwood, Mass. 

02090, tel.: 617-329-9334.

reprezentuoja šį vieningą ir 
kultūringą šokių ansamblį. 
Vien tik šie drabužiai kaina
vo virš $5000, kuriuos susi
mokėjo patys Grandinėlės 
šokėjai. Nesuspėjo gauti 
specialių auksinių ženkliukų 
su įrašu ‘Grandinėlė USA’.

Ši išleistuvių koncerto šo
kių programa buvo nepilna. 
Grandinėlės koncertas su pil
na Australijos šokių progra
ma rengiamas š.m. gruodžio 
9 dieną 8 vai. vak. Cleveland 
Statė University Main Class 
room Auditorium.

Gero vėjo 
GRANDINĖLEI!

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• GRUODŽIO 2-3D. Rimo 
Laniausko Meno paroda Lie
tuvių Namuose. Ruošia Korp* 
Giedra.

• GRUODŽIO 3 D. Dirvos 
koncertas — operos solistės 
Dana Stankaitytė ir Aldona 

• Stempužienė-Švedienė.

• Gruodžio 10 D., 4 vai. 
(jm) popiet — Kultūrinė popietė

"Užburtas žodis” — akt. Jonas
Kelečius.

• GRUODŽIO 17 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos rengiama Kalėdų eglu
tė.

• SAUSIO 21 D., 4 vai. po
piet — Kultūrinė popietė "Ir 
atskrido juodas varnas ...”, ra
šytojas Antanas Gustaitis ir 
Clevelando Vyrų Oktetas, vad. 
Ryto Babicko.

• VASARIO 4 D., 4 vai. 
popiet —■ Kultūrinė popietė 
"Mylėsi Lietuvą iš tolo ...”, 
rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė 
ir Clevelando "Nerija”, vad. 
Ritos Kliorienės.

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

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

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

• BALANDŽIO 28 D. Čiur 
lionio ansamblio tradicinis 
balius Lietuvių Namų salėje.

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

• GEGUŽĖS 13 D. — Šv. 
Kazimierio lituanistinės mo
kyklos rengiamas Motinos die
nos minėjimas.
• GEGUŽĖS 19 D., 7 vai. vak.
— Poezijos vakaras ”Šaukiu aš 
tautą...” — vad. poetas Balys 
Auginąs.

• BIRŽELIO 3 D. — Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
mokslo metų pabaigtuvės.
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Į CLEVELANDĄ ATVYKSTA AKTORIUS 
JONAS KELEČIUS

IŠNUOMOJAMAS
Dviejų miegamų, penkių 

kambarių butas antrame 
aukšte East 147 ir Lake- 
shore gatvių rajone.

Naujai išremontuotas ir 
nauji kilimai visuose kam
bariuose. Autobuso stotis 
ant kampo Lakeshore gat
vės.

Ieškome subrendusio žmo
gaus ar poros be vaikų ir be 
naminių gyvulių. Nuoma 
$190 mėnesiui, plius užsta
tas ir rekomendacijos. Tel. 
531-2692 Romąs, (46-47)

• 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. Tek: 531-6720.

DOVANA VANDENS SPORTO MĖGĖJAMS
Neseniai išėjusi iš spau

dos jūrininkystės knyga BU
RĖS IR VARIKLIAI jau yra 
platinama. Tai gera kalėdi
nė dovana.

Burės ir Varikliai - pirmas 
tokios apimties leidinys, ku
riame šalia išsamaus aprašy
mo apie laivų rūšis, buriavi
mą, variklius, jų įrengimą 
bei motorvalčių ir motorlai
vių naudojimą, yra nemažas 
skyrius apie pakrančių astro
nominę ir elektroninę navi-

Aktorius Jonas Kelečius gruodžio 10 d. kultūrinėje po
pietėje atliks dramos vakaro programą.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nationwide is on yow side

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

VAKARONĖ SU PROF. 
A. AUGUSTINAVIČIENE

Prof. Aldona Augustina- 
vičienė, turėjusi kalbėti apie 
Jurgio Gliaudos romaną 
‘Narsa gyventi’, lapkričio 
mėnesio vakaronėje dėl ne- 
pramatytų priežasčių nega
lėjo dalyvauti.

Ta pačia tema ji kalbės 
gruodžio 12 d., antradienį 
7:30 v.v., Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapi
jos mažojoje salėje.

Vakaronę rengia LB Cle
velando apylinkės valdyba. 
Visi mielai laukiami.

gaciją. Taip pat įtraukti nau 
jausi laivų šviesų ir prasilen
kimų nuostatai.

Knygoje aprašomi laivų 
statybos būdai, valčių ir lai
vų užlaikymas ir paruošimas 
plaukiojimui bei žiemojimui. 
Yra skyreliai apie potvynius 
atoslūgius, oro permainas, 
slidinėjimą ant vandens, val
čių pervežimą ant priekabų, 
irklavimą, mazgus ir saugu
mą plaukiojant. Priede ran
dasi lietuviškai-angliškai-vo 
kiškai-ispaniškai jūrinių ter
minų žodynėlis.

Knyga gausiai iliustruota, 
apima 272 puslapius. Kaina 
$6, o kietais viršeliais $9. 
Knygą paruošė jachtos va
das, navigatorius B. Stun
džia, išleido Jūrininkystės 
Knygos Fondas.
„Clevelande knyga yra gau 

narna pas Fondo įgaliotinį V. 
Petukauską, 17908 Ingleside 
Rd., Cleveland Ohio 44119, 
tel. 531-3872. Kitur gauna
ma jūrų skautų ir jūrų šaulių 
vienetuose ir pas knygų pla
tintojus.

Knyga visada tinka dova
nai gimimo dienos, vardinių 
ar Kalėdų švenčių proga.

DRAMOS POPIETĖ SU 
JONU KELEČIUM 
Dievo Motinos Nuolati

nės Pagalbos parapija š.m. 
gruodžio 10 d., 4:00 popiet, 
didžiojoje salėje rengia DRA 
MOS POPIETĘ su akt. JO
NU KELEČIUM. Progra
moje aktorius atliks Becket- 
t’o, Pulgio Andriušio ir Ka
zio Binkio kūrinius.

Akt. Jonas Kelečius at
vyksta iš Chicagos. Teatras 
jį patraukė jau nuo gimnazi
jos laikų. Studijavo Jurgio 
Blekaičio studijoje Hanau, 
Vokietijoje; Amerikoje bai
gė Institute of Lettering and 
Design bei Art Institute of 
Chicago.

Greta scenos meno, akto
rius taip pat reiškiasi ir kaip 
tapytojas. Lietuvių visuo
menei yra pasirodęs įvairio
se rolėse - ypatingai atminti
ni yra jo duetiniai pasirody 
mai su neseniai mirusiu akt. 
L. Barausku.

Teatras duoda aktoriui 
nuostabią jėgą ir galimybę 
bent trumpai akimirkai kris
talizuoti gyvenimo tikrovę, 
jos skausmą, juoką, pilkumą 
ir didybę. Maloniai kviečia
me visus dalyvauti šioje me
ninio žodžio šventėje.

• ALGIS KARSOKAS, Žal 
girio šaulių kuopos šaulys, 
eismo nelaimėje buvo sun
kiai sužeistas ir guli Euclid 
General ligoninėje (tel. 531- 
9000, ext. 5405). Kuopos vai 
dyba ragina narus jį aplanky 
ti ir linki jam greit pasveikti.

• JUOZAS KUBILIŪNAS 
ir RAMUNĖ KUBILIŪNAI- 
TĖ, iš Kirtland, Ohio, siųsda
mi Dirvai paremti auką re
daktoriui rašo: ‘Sveikindami 
Jus ir Jūsų vadovaujamą 
Dirvą savuose namuose įsi
kūrus, linkime Dirvai tobulė 
ti, o Jums ir visiems bendra
darbiams ilgai nepavargti 
sunkiame darbe. Daug svei
katos ir pasisekimo 1978 m. 
šv. Kalėdų ir naujųjų Metų 
proga.

BENDROS KŪČIOS
Clevelando skautininkių 

draugovė š. m. gruodžio 24 
d. Dievo Motinos Nepaliau
jamos Pagalbos parapijos 
salėje rengia bendras kū- 
čias. Norintieji dalyvauti 
prašomi užsiregistruoti iki 
gruodžio 15 d. pas sktn. A. 
Petukauskienę, telef. 531- 
3872.

FOR RENT
3 unfornished rooms and 

bath on East 71st St. off St. 
Clair. Garage available. 
Adults. Call: 361-0989 after 
4:00 p. m. (46-47);

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

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

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

Opportunity 
for Journeymen 
AUTOMATIC 

SCREW MACHINE 
Set-up and operators. Mušt 
have job shop experience. 
Be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance.

NOLTE SCREW 
MACHINE PRODUCTS 

5095 Crookshank Rd., 
Cincinnati, Ohio 45238 
Tel. (513) 922-3622 (46-49)

Wanted Journeymen or 
I-st class skilled 
TOOLMAKERS 
BRIDGEPORT 
OPERATORS

Mušt be able to sėt up work 
from blueprints and close 
tolerance . Also needed 

Tool Makers Helpers

MIDDLER TOOL AND 
MACHINE CO.

456 Oliver, Troy, Mich. 
48084 Tel.A313) 362-1750

(46-52)
WANTED AT ONCE 
1ST CLASS SKILLED 

EXTRUSION OPERATORS 
DIE MAKERS 

Experienced PVC extrusion operators 
& die makers to work in Tampa, Fla., 
the land of sunshine & health. Gopd 
wages-good benefits-good security.

PAN AMERICAN PLASTICS CO.
2835 Overpass Rd. 
Tampa, Fla. 33619 

813-623-2461
(44-2)

MACHINE OPERATORS
Seeking individuals to do milling, dril- 
Jing, and secundary operations. Dav 
and evening sbifts available. Coni- 
pany offers good wages and many 
excellent benefits.

PLEASE APPLY AT OR CALL.
KERR LAKESIDE INC.

26841 TUNGSTEN RD. 
EUCLID, OHIO 44132 

216-261-2100
(46-48)

ra MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ
<-

61/ (ji Įnešus $1,000 
/O ^2 mėnesiu

PAŽYMĖJIMUS

6*1 / (JI Įnešus $1,000 
/j /Q 30 mėnesių

7 Įnešus $1,000
18 mėnesiams

Įnešus $1,000
72 mėnesiams

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

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖUž įnašus mokame

įdedi kiek nori, išimi kada nori.Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas du kartus metuose.SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000.
MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 

PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

Zuperior /ovino/
"and loan association

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

481-8552
6712 Superior Avė. 

431-2497
13515 Euclid Avė. 

681-8100
32800 Center Ridge Road

779-5915

14406 Cedar Avė.
381-4280
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• BILIETUS Į DIRVOS 
KONCERTĄ gruodžio 3 d. 
bus galima gauti kasoje. Re
zervuotų vietų bilietai atsii
mami ten pat, prie įėjimo.

Koncertas prasidės punk
tualiai, todėl būtume labai 
dėkingi, jeigu mūsų meninin 
kai būtų pagerbti nesivėla- 
vimu.

Didžiulėje kiemo aikštėje 
prašome statyti mašinas ei
lėmis, neužblokuojant ki
tiems išvažiavimo.

KVIEČIAME ...

Gintaro Svetainė maloniai 
sutiko priimti svečius po Dir. 
vos koncerto sekmadienį, 
gruodžio 3 d., vakarienei.

Norintieji dalyvauti prašo
me skambinti Dirvai, tel. 
431-6344, kad būtų galima 
duoti apytikrį dalyvausian
čių skaičių šeimininkėms.

SPORTO SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS 
CLEVELANDE

Gruodžio 2-3 d.d., Cleve
lande įvyks Š. Amerikos Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos Suvažiavi
mas, kuriame dalyvaus spor
to klubų atstovai, sporto ad
ministracijos pareigūnai bei 
darbuotojai.

Darbotvarkėje numatyta 
Pasaulio Lietuvių Sporto Są
jungos steigimo galimybės, 
dalyvavimas Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongrese Euro 
poje ir ŠALFASS-gos ben
dravimas su Lietuvių Ben
druomene. Taipogi bus vyk
domi ŠALFASS-gos centro 
Valdybos, Revizijos Komisi
jos ir Garbės Teismo rinki
mai.

Suvažiavimas vyks Lietu
vių Namuose. Pradžia šešta
dienį, 11 vai. Dalyvių regis
tracija nuo 10 vai. Suvažia
vimo posėdžiuose, kaip žiū
rovai, gali dalyvauti visi be
sidomintieji lietuviško spor
to reikalais.

Šeštadienį, 8 v.v., taip pat 
Lietuvių Namuose, Gintaro 
svetainėje įvyks susipažini
mo vakarienė, kurioje, kartu 
su suvažiavimo dalyviais, 
gali dalyvauti visi norintieji 
susipažinti bei pabendrauti 
su lietuviško sporto veikė
jais. Kadangi patalpos yra 
gana ribotos, visi norį šioje 
vakarienėje dalyvauti, prašo 
mi pranešte Vytautui Jokū
baičiui tel. 481-7161, arba Ro
mui Apanavičiui - tel. 531- 
6995.

LINAS IR APOLINA 
STAŠKŪNAI, nusipirkę Flo 
ridoje A.V. Tomkų motelį, 
atsisveikina su Clevelandu, 
kur jiedu aktyviai dalyvavo 
visuomeninėje veikloje. (Dir 
va ypatingai pasiges A. 
Staškūnienės tradicinės ‘ber 
žo šakos’ savo parengimuose, 
kuri būdavo labai populiari 
loterijose.)

Praeitą šeštadienį tauti
ninkai, ramovėnai ir šauliai 
surengė išvažiuojantiems at-

Š. m. gruodžio 2 ir 3 d.d. Lietuvių Namuose Clevelande įvyks dail. Rimo Laniausko kūrinių 
paroda. Bus išstatyta 40 darbų. Atidarymas gruodžio 2 d., šeštadienį, 7 vai. vak. Sekmadienį 
paroda bus atidaryta nuo 11 iki 3 vai. p. p. Rengia Korp! Giedra.

sisveikinimą Lietuvių Na
muose, kuris buvo gausus 
p.p. Staškūnų bičiuliais. 
Jaukiai ir gražiai praėjusiam 
vakarui vadovavo ALT Są
jungos Clevelando skyriaus 
pirmininkas K. Karalis.

• SLA 14 KUOPOS susirin 
kimas įvyks gruodžio 4 d., 7
v.v. Lietuvių Namuose. Bus 
renkama valdyba. Po susi
rinkimo bus kuklios vaišės.

Prašome visus dalyvauti.

• PROV. K. MAŽONAS, 
92 metų amžiaus, gyvenąs 
Parmoję - jo straipsniais 

Dirvoje iš Lietuvos praeities 
ne vienas žavėjosi - lapkričio 
19 d. smarkiai nukentėjo 
gaisre. Naktį kilus gaisrui, 
jis išsigelbėjo tik naktiniuo
se rūbuose. Sudegė visa tai 
kas buvo namuose. Svar
biausia, kad ugnis sunaikino 
jo gausų asmeniškų kores
pondencijų archyvą. Mano
ma, kad namas buvo padeg
tas piktadarių.

K. Mažonas šiuo metu yra 
prisiglaudęs pas p.p. Nage
vičius ir yra pasiekiamas tel. 
845-4954.

Linkime jam nepalūžti ne
laimėje.

• DR. DAINIAUS IR DR. 
ROMOS DEGĖSIŲ dukrelė 
Aušra buvo pakrikštyta lap
kričio 24 d. Krikšto tėvais 
buvo dr. B. Balčiūnaitė ir 
adv. M. Jakulis. Krikšto sak 
ramentą suteikė kun. G. Ki- 
jauskas, SJ.

Puotoje dalyvavo daug 
jaunimo bei jaunųjų tėvų 
draugų ir iš tolimesnių vie
tovių.

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

DIRVOS KONCERTAS
gruodžio 3 d., sekmadienį, 4 v. p.p.
REGINA HIGH SCHOOL KONCERTINĖJE AUDITORIJOJE

1857 So. Green Road, South Euclid (Tarp Mayfield ir Cedar)

OPEROS SOLISTĖS:
DANA STANKAITYTĖ
ALDONA STEMPUŽIENĖ-ŠVEDIENĖ

DANA STANKAITYTĖ

Programoje operų arijos iš Wagnerio, Verdi, Dvariono, 
Banaičio, Saint-Saens, Mascagni ir Giordano operų 
ir lietuvių kompozitorių J. Juzeliūno ir J. Švedo 
kūriniai. steinway piano courtesy of halle’s

Pianistai JONAS ŠVEDAS ir STEPHEN KABAT 

Po koncerto gretimoje saleje kavute.

BILIETAI PO $5.00, $4.00 ir $3.00 Gaunami Dirvoje tel. 431-6344 ir prie 
Įėjimo kasoje. Pensininkams,užsisakant iš anksto, bilietai pusė kainos.

Prie auditorijos yra didelė aikštė automobiliams pasistatyti
ALDONA

STEMPUŽIENĖ-ŠVEDIENĖ

—------ -- - - -



DIRVA
ĮSPĖJIMAS 
SKAITYTOJAMS

Praėjusią savaitę pašto 
inspektorius tikrino Dirvos 
skaitytojų kartoteką ir ra
dęs, kad ne visi laiku atsi
skaito už prenumerarą, įspė
jo, jog Dirva gali prarasti pa 
piginto siuntinėjimo teises. 
Pagal pašto potvarkį, laik
raštis negali būti siuntinėja
mas asmenims, kurie 6 mė
nesių laikotarpyje neatnau
jino prenumeratos. Yra duo
tas ribotas laikas kartotekos 
sutvarkymui pagal pašto 
reikalavimus.

To pasėkoje, primename 
užsidelsusiems atnaujinti 
prenumeratą, kad šis Dirvos 
numeris yra paskutinis, kol 
prenumerata nebus atnau
jinta.

• ERIKAS MEŠKAUS
KAS, San Francisco Exami- 
ner fotografijos departamen 
to direktorius, lapkričio 9 d.

KORP! NEO-LITHUANIA FILISTERIUI 
DIPL. TEISININKUI, MUZIKUI- 
PEDAGOGUI, DAILININKUI

A.A.
ANTANUI NAKUI

MIRUS2 DIDŽIO SKAUSMO
PRISLĖGTAI ŽMONAI ONAI
NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ
REIŠKIA

KORP! NEO-LITHUANIA 
CHICAGOS PADALINYS

TEISININKUI, MUZIKUI, PEDAGOGUI 
A.A. VYTAUTO NAKO TĖVUI, 
MYLIMAM VYRUI

A.A
ANTANUI NAKUI

MIRUS, ŽMONAI ONAI IR ARTIMIE
SIEMS GILIAUSIA UŽUOJAUTA 
REIŠKIA IR KARTU LIŪDI

PUŠKORIŲ ŠEIMA

JANEI KAULINIENEI
NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ REIŠKIA
IR KARTU LIŪDI

ALT S-gos PHILADELPHIJOS
SKYRIUS

BRANGIAI MOTINAI MIRUS,

JONUI ŠIUPINIUI
AIŠKIU GILIĄ UŽUOJAUTĄ

IRENA PLECHAVIČIENE

BRANGIAI MOTINAI LIETUVOJE 
MIRUS, ALT S-gos PHILADELPHI
JOS SKYRIAUS VALDYBOS NAREI

Celina Mošinskienė, 102 metų amžiaus, su LB veikėjais 
F. Balčiūnu ir P. Bielskum, Pompano Beach, Fl. , ben
druomenės susirinkime. V. Bacevičiaus nuotr.

išskrido į Guyaną baigti - die 
ną prieš tai nužudyto - to 
dienraščio fotografo Greg 
Robinsono šiurpų foto repor
tažą apie religiniai komunis
tinę Liaudies Bažnyčios sek
tą (Peoples Temple). Jo įs
pūdžius pasakosime kitame 
numeryje.

KŪČIOS IR NAUJIEJI 
METAI

Bendras lietuviškas kū- 
čias rengia savuose namuo
se (6422 So. Kedzie) Lietu
vių Tautinių Namų Valdy
ba. Visuomenė kviečiama 
kūčiose dalyvauti ir iš anks
to registruoti tel. 778-7707 
(B. Kasakaitis) arba 925- 
0035 (A. Juodvalkis).

Taip pat Lietuvių Tauti
niuose Namuose rengiamas 
1979 m. sutikimas, gruodžio 
31 d. Rengėjai: LST Korp! 
Neo-Lithuania ir Lietuvių 
Tautiniai Namai,

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Regina Rūta Žymantaitė, Dirvos korespondentė Jungtinėse Tautose ir aktyviai 
besireiškianti lietuviškoje veikloje, š.m. spalio 14 d. susituokė su Christopher Jef- 
frey Peters Šv. Ignacijaus Lojolos jėzuitų bažnyčioje, New Yorke.

Moterystės sakramentą suteikė kun. klebonas Edward Hogan, S.J. . Pirmąja pa
lydove buvo Onutė Gurinskaitė. Vestuvių vaišės įvyko Deepdale Club, Manhasset, 
N.Y. Nuotraukoje iš kairės: E. Čekienė, J. Simutienė, gen. konsulas A. Simutis, 
jaunavedžiai Regina ir Christopher Peters, dr. V. Čekas ir G. Žilionienė.

LIETUVIAI FLORIDOS 
TELEVIZIJOJE

Daytona Beach ir apylin
kių lietuvių-amerikiečių klu
bo pastangomis, lapkričio 12 
dieną, sekmadienį, iš televi
zijos stoties WESH, 2-jo ka
nalo, buvo perduota pusva
landis lietuviškos programos.

Pusės valandos pasikalbė
jimo programoje *Two is 
Company’, kuriai vadovavo 
programos vedėjas Mr. Mel- 
vin Grace (programa yra ma
toma visoje Floridoje) ir iš 
lietuvių Bernadeta Colee ir 

Vytautas Abraitis. Progra
ma buvo vedama anglų kal
boje supažindinti svetimtau
čius su Amerikos lietuvių sie
kiais, istorija, papročiais ir 
kultūra. Programoje taip 
pat iškelta ir Lietuvos oku
pacija ir jos okupanto - Sovie 
tų Rusijos - asmens laisvių 
varžtai religijoje, judėjime 
ir moksle. Iškelti ir judėji
mo varžtai besilankantiems 
Lietuvoje.

Programoje Bernadeta Co 
lee dalyvavo apsirengusi gra
žiu lietuvišku tautiniu kos
tiumu. Programoje parody

ta visa eilė gintaro, audinių 
ir medžio drožinių - atvežtų 
iš Lietuvos - pavyzdžiai. Pa
aiškinimus apie rankų dirbi
nius padarė B. Colee, o į ke
liamus klausimus atsakinėjo
V. Abraitis.

Televizijos stotis žadėjo 
dar kartą kviesti lietuvius 
panašiam pasikalbėjimui, 
Gaila, kad dėl trumpo laiko 
prieš sužinant apie šią prog
ramą, nedaug lietuvių žinojo 
apie tai ir todėl neturėjo pro 
gos pamatyti, o vistik tai bu
vo nemaža reklama lietu
viams Amerikoje.

PAIEŠKAU 
(Pensijos reikalu) 

Povilas Grenda prašo atsi
liepti: Vytautą Maskvytį, 
Hubertą Mudėną, Tubaitį ir 
Dovydaitį, su kuriais jis kar
tu tarnavo vokiečių aviacijo
je 1944-45 metais.

Taip pat ieško Martyno 
Markevičiaus ir Jono Susla
vičiaus, kurie žino, kad jis 
Lietuvoje dirbo pieninėje, 
kaip vedėjas.

Rašyti. Grenda Povilas, 
Frankfurter Weg 4, 29 01- 
denburg, W. Germany

\VANTED JOURNF.YMi.N
DIE RĖPA1RMEN

Able to sėt up work Irom blue orinis 
& olose tolerance. Also ALL. AROUNI)

GENERAL MAINTENANCE MAN 
with experience in stamping plaut. 
Overtime pav and beuel'ts for righ 
person. Apply M1DWAY PRODUTS
CORP., 523 Detroit Avė., Monroe, Mi. 
313-241-7242.

An Equal Opportunity Employer
( 16-S)

Floridoje suruošto Skautijos 60 metų sukakties minėjimo dalyviai.
L. Knopfmilerio nuotr.
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