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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Tragedijos paraštėje
Iš spaudos ir privačių šaltinių

Vytautas Meškauskas

II Įį

hi jp
Apie tragediją Guyanoje 

jau buvo tiek daug rašyta, 
kad pačių faktų čia nekarto
sime, bet tik sustosime prie 
klausimo: KODĖL? Masi
niai nusižudymai šioje ašarų 
pakalnėje nėra naujiena. 
Jau senasis testamentas 
pasakoja apie 960 žydų nusi
žudymą nenorint patekti ro
mėnų nelaisvėn. Visų laikų 
rekordą, atrodo, laiko rusai. 
Jų patriarchas Nikonas sep
tynioliktam šimtmetyje pra
dėjo ‘valyti’ nuo visų klaidų 
stačiatikių tikėjimą ir bandė 
naujai sureguliuoti visą gy
venimą, įskaitant ir seksą 
(lygiai kaip dabar kad Jim 
Jonės). 1670 metais paskli
dus gandams, kad pasaulio 
galas artėja - ištisos sentikių 
bendruomenės bėgo į miš
kus, užsidarė karstuose ar 
susidegino. Tokių buvo apie 
20,000. Bet koks motyvas su 
naikino Jonestown bendruo
menę?

Iš pat pradžių atrodė, kad 
akstiną tam davė kongres- 
mano Leo Rayn populiaru
mo ieškojimas. Sunku įsi
vaizduoti kokio kito krašto 
parlamento narį vykstantį 
su reporteriais, fotografais, 
televizijos kameromis ir t.t., 
ištirti gandus apie priversti
nę vergiją. Normaliai dau
giau galima būtų pasiekti dis 
krečiu tyrinėjimu, kuris fak
tinai jau vyko, bet labai lėtai 
- Jonestown juk buvo sveti
moje teritorijoje, kuri nepri
klauso šio krašto jurisdikci
jai. Kas vėl veda prie min
ties, kad gal kongresmanas 
slapta tikėjosi Jonės reputa- 

* ciją reabilituoti. Juk kong
resmanas jį gerai pažinojo ir 
jo paslaugomis naudojosi? 
Bostono psichiatras dr. Stan- 
ley Cath aiškino Time maga
zinui, kad kongresmano vi
zitas su tokia didele palyda,

’>■

Mūsų bendradarbio V. Meškausko sūnus Erikas, San Francisco Examiner Director of Pho- 
tography (dešinėje), fotografuodamas stovyklą turėjo užimti nosį...

Jonės sektai nepaliko kitos 
išeities: ‘Jie galėjo grįžti į re
alų pasaulį, bet tuo atveju 
pripažintų savo pačių klai
das ir trūkumus. Tai būtų 
grįžimas į pasaulį, nuo kurio 
atsisakė, prie šeimų kurių iš
sižadėjo. Mirtis jiems buvo 
geresnis pasirinkimas, nes 
jie į jį žiūrėjo kaip į atgimi
mą.’

Jonės buvo patraukli, 
magnetiška ir labai gudri as
menybė. Kitaip negali paaiš - 
kinti jo įtakos į politikus ir 
vadinamą šio krašto ‘galios 
struktūrą’. Juk kai San 
Francisco Chronicle reporte
ris Marshall Kilduff jau 1976 
metais norėjo demaskuoti 
‘liaudies bažnyčią’, redakto
rius tam pasipriešino. O vė
liau, kai jo reveliacijas ruo
šėsi paskelbti ir mėnesinis 
New West, redakcija sušilau 
kė protestų iš skelbėjų, po
litikų ir net American Civil 
Liberties Union, kuri taip 
karštai gina žmonių teises ir 
laisvę ... Mat, Jonės buvo la
bai paslaugus visiems, o 
ypač liberaliems politikams. 
Kai reikėdavo, jis patiekda
vo kelis šimtus talkininkų de
monstracijoms ar propagan
dinei medžiagai paskleisti. 
Jis padėjo Carterio kampani
jai ir už tat gavo pa
čios Carterienės ant Baltųjų 
Rūmų blanko ranka rašytą 
padėką: ‘I enjoyed being 
with You during campaign

J

Paties Jonės pažiūrios 
liko neaiškios. Kur reikėda
vo, jis pacituodavo Kristų, 
Leniną ar Mao. Kas dar dau 
giau imponavo, buvo faktas, 
kad jis dirbo su pačiu žemiau 
siu socialiniu sluoksniu: tarp 
nusivylusių narkotikų ir al
koholio aukų, prostitučių - iš 
laikydamas rasinę harmo
niją. žodžiu darbavosi su to-
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Sukaktuvininkas prof. Adomas Varnas dėkoja susirinkusiems Į jo pagerbimą. Šalia 
stovi S. Adomaitienė, M. Rudienė ir vysk. V. Brizgys. V. Noreikos nuotr.

Pagerbtas šimtametis dailininkas
prof. Adomas Varnas

2 d.
Na-

spe-

Šimtuosius metus bebai
giantį dailės meno veteraną 
prof. Adomą Varną Chica
gos lietuvių visuomenė pa
gerbė š. m. gruodžio 
Lietuviii Tautiniuose 
muose.

Pagerbimu rūpinosi 
dalus komitetas, kuriam 
pirmininkavo Domas Ado
maitis. Parodos rengimo ko
misijai vadovavo dail. Mi
kas Šileikis, šiais metais 
atšventęs 85 metų amžiaus 
sukaktį, o banketo — Salo
mėja Janulaitienė. Dalyva-

kiu elementu, kurio kiti ne
sugebėjo kaip nors suorgan- 
nizuoti. Tik dabar žinoma, 
kad tai buvo tik 100% as
mens kultas ... Paskutinė
mis žiniomis, Šveicarijos 
bankuose jis laikė virš 2 mil. 
dolerių surinktų aukų.

(Nukelta į 7 psl.)

A. JUODVALKIS

vo 30 organizacijų, spauda 
ir radijas. Tautinių Narni] 
salė buvo pripildyta. Daly
vavo apie 250 žmonių, nors 
oras buvo labai nepalankus 
(lijo ir šalo).

Pagerbimo akademijos 
garbės komitetą sudarė: 
min. Stasys Lozoraitis, 
vysk. Vincentas Brizgys, 
gen. konsule Juzė Daužvar- 
dienė, dr. Kęstutis Valiū
nas, dr. Kazys Bobelis, Ma
rija Rudienė ir prof. Juozas 
Žilevičius.

Atvykusieji jubilijatai — 
prof. Adomas ir Marija 
Varnai, susirinkusiųjų bu
vo sutikti džiaugsmo ploji
mais ir atsistojimu. A. ir 
M. Varnams užėmus skir
tas garbės vietas ir sale jų 
susėdus kitiems garbės sve
čiams — gen. konsulei J. 
Daužvardienei, vysk. V. 
Brizgiui, prof. J. Žilevičiui, 
komiteto pirm. D. Adomai
čiui, Balfo pirm. M. Rudie
nei ir A. Rudžiui, pagerbi
mo akademija buvo pradė
ta.

D. Adomaitis pasveikino 
jubilijatą Adomą ir jo ne
pailstamą palydovę Mariją 
Varnus, palinkėjo sveikatos 
ir vadovavimą perdavė M. 
Rudienei, žodžiu sveikino ir 
invokaciją sukalbėjo vysku
pas Vincentas Brizgys, gen. 
konsule Juzė Daužvardienė 
ir evang.-liut. šen j. kun. 
Ansas Trakis. D. Adomaitis 
perskaitė prof. J. Žilevi
čiaus ir iš ok. Lietuvos gau
tą, buvusių Meno mokyklos 
jubilijato mokinių, sveiki
nimą. Kai kuriuos būdinges
nius sveikinimus raštu per
skaitė M. Rudienė. Jubilia
tai apjuosti iš ok. Lietuvos 

gautomis tautinėmis juos
tomis.

PLB valdyba įteikė Min
daugo medalį, atžymint jo 
geriausią kūrinį — Mindau
go vainikavimą.

~ Pagrindinis kalbėtojas 
Antanas Kučys, visą pusva
landį trukusioje kalboje, 
aptarė prof. Adomo Varno 
nueitą gyvenimo kelią ir 
įnašą į bendrą lietuvių dai
lės bei kultūros lobyną.

(Nukelta į 5 psl.)Iš VLIKo Seimo
Vyriausio Lietuvos Išlais

vinimo Komiteto Seimas š.m 
gruodžio 9-10 dienomis posė
džiavo Chicagoje. Seimas 
buvo gausus dalyviais, na
riais ir svečiais. Jame buvo 
atstovaujamos visos grupės, 
dalyvavo visa Vliko valdyba, 
Tautos Fondo valdyba bei 
jos skyrių pirmininkai, kaip 
lygiai posėdžių eigą stebėjo 
visų mūsų centrinių organi
zacijų pirmininkai, jų tarpe 
ir ALT S-gos pirm. A. Mažei 
ka su vicepirm. B. Dūda, at
skridę iš Los Angeles.

Šiemet baigiasi dr. K. Va
liūno pirmininkaujamos val
dybos kadencija. Devynios 
grupės siūlė šio seimo dieno
mis sušaukti ir Vliko tary
bos posėdį, kuris sudarytų 
naują Vliko valdybą, valdy
bos pirmininko kandidatais 
seime buvo linksniuojami 
dr. K. Bobelis ir dr. D. Kri
vickas.

Seimo uždarame posėdyje 
dauguma narių (27) balsuo
jant pasisakė už tarybos po
sėdžio sušaukimą tuojau po 
seimo ir 15 už vėlesnį posėdį. 
Tačiau baigus seimo posė
džius, 14 grupių atstovų pa
sitarime vieningai sutarta, 
kad Vliko valdybos rinki
mams tarybos posėdis bus 
sušauktas 1979 m. sausio 
mėnesį.
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Iranas dėl savo nepaprastai svarbios strateginės pozicijos vis dar 
yra pasaulio dėmesio centre. - Prielaida, kad sovietai yra 

____ suinteresuoti šacho išsilaikymu, susilaukė prieštaravimo.

Nėra turbūt dienos, kad 
laikraščiuose nerastumėm 
kokių žinių iš Irano. Dau
giausia blogų. Taip pat ir ko
mentarų. Štai neseniai New 
York Times kartu su Wa- 
shington Post Europoje lei
džiamame International He- 
rald Tribūne Leopold Unger 
įrodinėjo, kad šacho režimas 
yra vienintelis visame pa
saulyje, kuriam pritartų 
trys didieji: Washingtonas, 
Pekinas ir Maskva. Pastaro
ji nesanti suinteresuota grei
tu šacho pašalinimu, nes jį 
greičiausiai pakeistų karinė 
Islamo diktatūra, o Sovietų 
Sąjunga yra penkta didžiau
sia mahometonų valstybė po 
Indonezijos, Pakistano, Indi
jos ir Bengladešo. Sovietų 
50 milijonų mahometonų 
greičiau dauginasi už kitas 
tautybes ir apie 2000-sius 
metus pasieks 100,000,000.

‘Sovietų Sąjungoje’ - aiški
na tas autorius, -‘religija yra 
faktorius, kuris daugiausia 
priešinasi rusifikacijai; reli
gija geriausiai padeda išlai
kyti tautinę identifikaciją so 
vietų imperijoje.’

‘Tas tinka Lietuvos kata
likams ir žydams, kurie pas
kutiniuoju metu pergyvena 
nepaprastą Judaizmo atgi
mimą, bet daugiausiai pritai
kyta mahometonams. O tau
tinė problema yra patiki
miausia priežastis galinti iš
šaukti sovietų imperijos žlu
gimą.’

Rusai turėtų laikytis Ira
ne pasyviai, nes su šacho kri
timu prasidėjęs destabiliza-KIENO VILNIUS?

Kardinolo Wyszynskio at
laikytos iškilmingos pamal
dos Varšuvos katedroje Vil
niaus universiteto 400 metų 
jubiliejaus proga, gruodžio 4 
dieną, susilaukė tokio atgar
sio Hamburgo Die Welt ko
mentarų (Meinungen) pusla
pyje:

‘Universitetas buvo įsteig- 
tas 1578 metais, bet miestas 
tada nebuvo lenkiškas. Nuo 
1387 m. kaip katalikiška vys
kupija naudojosi Magdebur
go teise, be to buvo Lietuvos 
sostine.’

Lenkišku universitetu jė
zuitų akademija virto 1803 
metais, bet tuo laiku Vilnių 
valdė rusai. Po pirmojo 
karo miestas vėl trumpą lai
ką buvo Lietuvos centras, 
bet greitai jį pagrobė lenkai 
ir - nežiūrint Tautų Sąjun
gos protesto - neatidavė Lie
tuvai. 1941 metais buvo oku Į 
puotas vokiečių. Kai Wehr- 
machtas pasitraukė, miestą 
užėmė sovietai. Nuo to laiko 
jis yra Lietuvos socialistinės 
tarybų respublikos sostinė. 
Nepaisant to, lenkai išdidžiai 
(mit Pomp) prisimena šavo’ 
universitetą.’

‘Kažin ar 1979 metais su to 
kiu pat šovinistiniu įsitikini
mu Vokietijoje bus atšvęsta 
435 m. Karaliaučiaus univer
siteto sukaktis?’

Caupian

SAUDIARABIA
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MORE THAN 500 AMERICAN COMPANIES
HAVE PERMANENT PtANTS IN IRAN

*Z6 BILUON OR MORE

$38 BILUON IN AMERICAN
IaPORTS YEARLY

J700MIU10N
IN DIRECTINVESTMENTS

liie American
Stake inlran

cijos procesas gali išsiplėsti 
visuose Rytuose su nenuma
tomais rezultatais ir net per
simesti į Sovietiją.

Tuo tarpu londoniškio The 
Daily Telegraph kolumnis- 
tas Robert Moss mano kitaip 
Tiesa, sovietams nepriklau
sąs kreditas už dabartinį są
myšį Irane. Dėl to kaltas 
pats šachas su savo liberali- 
zacijos bandymais ir nusilei
dimais, kurie tik didina rei
kalavimus. Sovietų rolė Ira
ne esanti palyginus mažai ži
noma dėl to, kad pats šachas 
nenorėjo jos išgarsinti. Gir
di, šachas jam pats sakęs, 
kad - turint su sovietais 
1,600 mylių sieną - reikia 
būti atsargiam.

Iš tikro sovietai savo am
basadoje Teherane ir konsu
latuose Mashad, Ispahan ir 
Tabriz miestuose laiko apie 
100 ‘diplomatų’, kurie tikru
moje yra KGB agentai. Jie 
sudaro apie ketvirtį 4,000 
sovietų technikų, kurie dir
ba įvairiausiose įmonėse, 
daugiausiai Aryamehr plie
no liejyklose Ispahame. Ne 
be to, kad čia nebūtų 
Irano-sovietų kultūrinio ben 
dravimo draugijos, transpor 
to ir net draudimo organiza
cijų. Daug agentų savo tiks
lams KGB gali užverbuoti iš 
Dasienyje gyvenančių savo 
piliečių, kurie yra susigimi-

, ”Kai persų demonstrantai šaukiasi Alacho, aš žinoma jaučiuosi užkalbintas...” Die Welt

\

AFGHANISTAN

IN MI LIT AR Y SAUS

niavę su Irane gyvenančiais. 
Bet didžiausią rezervuarą sa 
vo agentams sovietai dabar 
įsigijo Afganistane. Maž
daug pusė milijono afganų 
nelegaliai gyvena Irane, čia 
daug pigiau dirbdami (kaip 
meksikiečiai JAV-bėse) už 
vietinius gyventojus. Savo 
išvaizda ir kalba jie mažai 
skiriasi nuo tikrų persų. 
KGB taip pat išnaudoja savo 
armėnus, kurie turi daug gi
minių Iraųe. Norintieji ap
silankyti Sovietijoje Irane 
gyveną turi gauti vizas sovie 
tų konsulatuose, kur pereina 
per KGB ‘specialistų’ rankas. 
Viens iš tokių buvo Viktor 
Stolnikov, antras - kap. Arti- 
onov, vėliau išmestas iš Ira
no už užverbavimą užsienio 
reikalo ministerijos sekreto
riaus vertėjo.

Atrodo, kad ir oficialus ko 
munistų Tudeh partijos orga 
nas Navid yra spausdinamas 
ofsetu sovietų ambasadoje. 
Sako, kad tas nelegalus lei
dinys yraKGB ‘rezidentūros’ 
Irane oficialus balsas. Tas 
organas šaukiasi ‘plataus 
fronto su Islamo judėjimu 
prieš šachą’. Jis taip pat aiš
kina, kad Islamas yra prana
šesnis už kitas religijas, kad 
ir komunistai turi su juo su
sidėti šiame istoriniame lai
kotarpyje. Frazė ‘Islamiškas 
marksizmas’ nėra priskirti-

o f

Pianistą Vytautą Smetoną labai mėgstu. Man atro
do, kad jis labai gražiai skambina. Rimtos kritikos apie 
ji tačiau nesiryžtu rašyti. Trūksta žinių ir patyrimo. Sun
kiau nutylėti jo debiutą politikoje, (žiūr. lapkričio 30 d. 
Dirvoje str. ’Kai jaunas muzikas kalba apie politiką’).

„Norint orientuotis politikoje — moko pianistas — 
reikia daug skaityti ir net tik OFICIALIŲ ”NEWS ME- 
DIA’ LEIDINIŲ (Kas tai būtų? — vm), bet ir mažiau 
populiarios Įvairių pažiūrų spaudos.” Labai teisingai! Jei 
po to tikėsis išgirsti, pavyzdžiui, kokių kritiškų pastabų 
apie liberalaus žurnalo FOREIGN POLICY š. m. rudens 
NR. skirtą temai LIVING WITH SOV1ET SUPER 
P0WER ar ką nors panašaus, turi nusivilti. Vietoje to 
mūsų debiutantas visai nevirtuoziškai sušunka: .. .„gry
nai Amerikos politikoje (lietuviai) dažnai ‘prašauna pro 
šalį’, palaikydami AIŠKIUS PROKUMUNISTINIUS poli
tikus vien dėlto, kad jie ateina į mūsų šventes, surinka, 
’laisvės Lietuvai’, nors apsisukę balsuoja taip, kad tos 
laisvės nebūtų.” Vietoje tokio sudavimo su rankom ir 
kojom per visus klavišus, vertėtų duoti bent vieną konkre
tų pavyzdį ir nurodyti, kaip galima nubalsuoti, kad ”ta 
laisvė būtų.’’

Tiesa, šiame krašte netrūksta leidinėlių, kurię įtaria, 
kad visi politikai ir pareigūnai yra, jei ne patys slapti 
komunistai, tai jiems parsidavę. Jei taip iš tikro būtų, 
kam sovietams dar reikia ginkluotis? Lengviau būtų su
tikti, kad visi politikai, įskaitant N. Lietuvos ir tremties, 
yra oportunistai, cinikai ir blogai informuoti, bet tos ydos 
nepataisysi neparemtais kaltinimais. Vienintelė yda, — 
anot Oscar Wilde — kuri kasmet mažėja yra tik jaunystė. 
Dėl to turiu vilties, kad tie mano draugiškai kritiški žo
džiai mūsų pianistą neatbaidys nuo naujų, daugiau rafi
nuotų, bandymų ir politikoje. vm

na šachui ar konservatoriam 
bet buvo sugalvotas islamo 
teroristų. Afganistane yr 
bent dvi stovyklos, kur so
vietai treniruoja partizanus 
Iranui.

Jei ir sutikti, kad šacho pa 
šalinimas laikinai sudarytų 
nepatogumų ir sovietams, 
pats Iranas - yra vertas kai
nos kąsnis. Iranas šiandien 
saugo visą Persijos įlankos 
rajoną. Šiandien Pietų Je
mene sovietai laiko 7,000 ku
biečių, kurie apmoko to kraš 
to armiją ir 2,000 rytų vokie
čių, kurie treniruoja policiją 
ir saugumą. Sovietija į Je
meną net perkeldino vieną 
batalijoną etiopų, o tuo tar
pu pietų jemeniečiai kovoja 
prieš Eritrėjus sukilėlius pa
čioje Afrikoje. Kad sovietai 
Irano nori, dėl to nėra jokios 
abejonės. Tai įrodo ir carų 
ir bolševikų bandymai jį už
kariauti kai tik pasitaiko pro 
ga, jų paskutinė 1942-45 me
tais. Šiuo metu Hormuzo 
sąsmauka iš Persijos įlankos 
į Indijos vandenyną kas
10-15 minučių perplaukia 
tanklaivis su nafta į Europą, 
Japoniją (kuri ten gauna 
90% savo pareikalavimo), 
Pietų Afriką ir Izraelį. Ko-

t- 

kią papildomą jėgą gautų So 
vietų Sąjunga, jei ji tą tėk
mę galėtų kontroliuoti!

WANTED IST CLASS SKILLED

TOOL MAKERS
Jig and fixture experience. Mušt be 
able to sėt up work from blue prints 
& close tolerance. TOP RATES. SL- 
PER BENEFITS. Pentai, prescrip- 
tions, and more. Permanent positions. 
(Not A Job Shop).
MACHINING ENTERPRISES

41135 IRWIN.
MT. CLEMENS, MICH. 48043 

313-468-5711

AUTOMATICS 
ACME GRIDLEY 

BROWN & SHARPE 
SĖT UP OR OPERATE

Would you likę to work with a pro
gressive, growing company? There 
are a few job opportunities on our 
night shift for individuals who can 
set-up or operate multiple spindle 
automatic screw machines. Excellent 
hourly rate, incentive bonus, paid 
each week, and night shift premium. 
Overtime. Liberal fringe benefits, fui- 
ly paid by the company including 
Blue Cross High Level Benefit. Plan, 
life insurance, pension plan, paid 
vacation, paid holidays, jury duty 
pay, bereavement pay, work clothing, 
free coffee, etc. Experienced persons 
only need apply.

THE HANSEN MFG. CO.
4031 West 150 Street 
Cleveland, Ohio 44135 
MFG QUIC CONNECTIVE 

COUPLINGS
(49-50)

Wanted lst Class Skilled
DIE REPAIRMEN 
DIE SĖT UP MEN

Mušt be experienced in svorking with 
automotive type, high votume pro
gressive dies and presses. 15-300 ton 
presses. Rapidly growing progressive 
metai stamping organization needs 
rnature and responsible individuals. 
Top pay and excellent fringe benefits. 
14 paid holidays. 5 days siek pay, two 
weeks vacation after first year. Clean, 
friendly work atmosphere. — Apply: 

PERSONNEL OFITCE
CLEVELAND METAL 

PRODUCTS 
2019 CENTER STREET 

CLEVELAND, OHIO
(49-4)

MAINTENANCE MAN
WITH ELECTRICAL & TROUBLE 

SHOOTING EXPERIENCE, AND 
SHOULD BE FAMILAR WITH 
METAL STAMPING PRESSES.

Rapidly growing progressive metai 
stamping organization needs rnature 
and responsible individuals. Top pay 
and excellent fringe benefits. 14 paid 
holidays. Five days siek pay. 2 weeks 
vacation after first year. Clean, 
friendly work atmosphere. — Apply:

PERSONNEL OFF1CE
CLEVELAND METAL

PRODUCTS.
2019 CENTER STREET

CLEVELAND, OHIO 
(49-4>
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TIKSLAS TEGALI BŪTI VIENAS
Gyvenimo nepasisekimu 

užgrūdinta lietuvių tauta, 
kuri praėjo ugnį ir vandenį, 
yra ir bus atspari ir tvirta.

Šią tiesą mes vis aiškiau 
ir aiškiau suprantam. Tik 
mums reikia dar vieningiau 
ir darniau dirbti. Laikas.;ne-_ 
ramus ir netikras. Visi 
kraštai susirūpinę rytoju
mi, dėl ta siekia geresnės 
santvarkos, tautinės vieny
bės linkme rikiuodamies. Jie 
klausia save ir negauną ra-_ 
minančio atsakymo. Tačiau 
yra vien aišku: reikia sku
bėti, reikia būti stipres
niem..

Pastarieji'metai, su neti
kėtais politiniais bangavi
mais, teisių pažeidimais, ir 
nepaisymais, ne vieną jau 
išmušė iš pusiausvyros, su
darė klaidingas pažiūras, 
daug kas ima galvoti, gar
siai kalbėti, kad tik plotai, 
masė ir fizinės jėgos kieky
bė yra viskas.

— Ne tas yra didis, prieš 
ką milijonai žemyn galvas 
lenkia, o dvasioje keikia, — 
sakė dr. Vincas Kudirka, ši 
didybė tik ligi aušros. Auš
rai prašvitus — tamsos še
šėliai išnyksta drauge su 
naktimi. Tikėkim, kad auš
ra prašvis ii’ pavergtoje 
Lietuvoje.

Nesiskųskim esą maža 
tauta. Tokių tautų yra dau
giau. Esmė ne didyje, bet 
kokybėje.

Senoji Graikija ir Roma 
klestėjo tada, kada mažos 
buvo. Susmuko tuomet, kai 
savo valstybių ribų nežino
jo. Civilizacija ir kultūra 
daugiau reiškia, negu vėjų 
pustomi tyrų plotai.

Suspaustos vagos upė pa
rodo daugiau veikiančios 
jėgos, nei platus ežeras, ši 
mintis ir mus turėtų ska
tinti.

Lietuvos laisvė nėra am
žinai žuvusi. Mes jos nete
kom, bet neamžinai. Juk da
rom pastangų ją atgauti ir 
tuo tikim. Nelaimė mums 
būtų, jei netektum to tikė
jimo. Juk visi esam įsiti
kinimų padariniai. Įsitiki
nimas ne tik daug žada, bet 
ir gali, žmogaus galybė dar 
nepasverta. Taigi optimiz
mas yra tikėjimas, kuris 
veda į išsipildymą: be vil
ties nieko gero negalima pa
daryti.

Taigi, žiūrėkim į ateitį su 
viltimi. Turim auklėti sa

vyje optimizmą, drąsą ir 
vieningą pasiryžimą. Ne li
kimas mus tevaldo, bet mes 
jį. Lietuvių tauta okupan
tam nepasidavė. Jie tik 
brutališkiausiomis priemo
nėmis pavergė ir kraujuje 
sutrypė. Nūdien neturėdami 
laisvės liūdim ir ilgimės jos. 
Tačiau liūdėdami įsitikin- 
kim, kad bus pagaliau pro
ga, kuria lietuvių tauta tu
rės pasinaudoti. Pasaulis 
yra pilnas progų tam, kuris 
jas moka išnaudoti. Laimė 
yra paslėpta valandose ir 
akimirksniuose, kuri pro 
mus prabėga ir laukia akies, 
kuri pamatytų, ausies, ku
ri išgirstų ir rankos, kuri 
padarytų, žodžiu, kad pa
stebėtum progą, reikia, kad 
mūsų akys ir ausys būtų 
tinkamai tam parengtos.

Tarnavimas tautai gali 
būti įvairus, bet tikslas te
gali būti vienas — tautos 
didybė ir jos garbė. Visų 
tautiškai susipratusių lietu
vių veiksmas turi spręsti, 
kas tautai naudinga, toli
nant visa, kas jai gali kenk
ti ar slopinti jos pažangu
mą.

Šiuo metu kada pasaulyje 
jaučiama moralinė krizė, 
kada žmogui, ypatingai jau
nimui, reikia kelrodžio iš to 
politinio sąmyšio, tauta yra 
vienintelis ramstis, kuris 
palaiko pažiūriu tvirtumą ir 
neleidžia grimsti neigiamų 
pasaulėžiūrų verpetuose.

Ką nuveiksimi ir iškovo
simi istorija bylos. Tad ri- 
kiuokimės ir dirbkime be 
priekaištavimų, kas ką ga
lim ir ką mokam. Ryžtingai 
ir vieningai sieki m Lietuvai 
laisvės. (jm)

CARTERIS RYŽTINGAI 
GINA 

PRISPAUSTUOSIUS
Baltuosiuose Rūmuose 

gruodžio 6 d. prezidento 
Carterio iniciatyva įvyko 
minėjimas 30 m. sukakties 
nuo žmogaus Teisių dekla
racijos, priimtos Jungtinių 
Tautų. Į prezidentūrą buvo 
sukviesta per 300 žmonių: 
vyriausybės ir kongreso at
stovų (surištų su žmogaus 
teisių reikalais) ir visuome
nės grupių vadovų.

Šiose iškilmėse gavę kvie
timus iš prezidentūros iš 
lietuvių dalyvavo: inž. Alg. 
Gečys, dr. J. Genys, inž. R.

JAV LB Tarybos pirm. R. Kudukis susirinkusiųjų vardu įteikia Lietuvos atstovui dr. S. 
Bačkiui dovaną. J. Urbono nuotr.

LIETUVOS ATSTOVYBĖJE JVASHINGTONE
Šimtas svečių pripildė 

Lietuvos atstovybę, Wash- 
ingtone lapkričio 19 d. čia 
jautėmės kaip savoj žemėj, 
kaip tolimoj Nepriklauso
mos Lietuvos saloj. Priėmi
mą surengė šių namų da
bartiniai šeimininkai dr. S. 
ir O. Bačkiai. Dalyvavo JAV 
Lietuvių Bendruomenės ta
rybos suvažiavimo dalyviai 
ir jų šeimos nariai, kviesti 
Washingtono ir apylinkių 
visuomenininkai - veikėjai, 
bei eilė amerikiečių parei- 
gūnų-svečių. Malonu buvo 

česonis, Alg. Gureckas, dr. 
D. Krivickas, kun. K. Puge- 
vičius ir kun. dr. J. Pruns- 
kis.

Prez. Carteris savo kal
boj pabrėžė, kad kol jis bus 
prezidentas, JAV vyriausy
bė kels žmogaus teisių rei
kalą. Jokia jėga nuo to ne
sulaikys. žmogaus teisių 
deklaracija, kurios 30 m. 
sukaktį švenčiame, tai švy
turys žmonijos ateičiai sie
kiant politinės laisvės ir 
teisingumo. Politiniai žudy
mai, tortūros, kalinimai be 
teismo, teroristų veiksmai 
turi sustoti. Vyriausybių 
pareiga saugoti žmogaus 
teises ir jos sunkiai nusi
kalsta, jei pačios ima žmo
gaus teises laužyti. JAV 
diplomatams duotos ins
trukcijos pranešti, kad pa
rama valstybėms ir JAV 
santykiai su jomis daug pa
reis nuo to, kaip jų yra ger
biamos žmogaus teisės.

Po konferencijos lietuviai 
Valstybės departamento pa- 
sekretorei P. Darien įteikė 
naują ”Violations of Human 
Rights in Lithuania” knygą 
ir prašė ypatingai susirū
pinti gelbėti kovotoją už 
žmogaus teisęs, kalinamą V. 
Petkų ir kitus lietuvius, 
Kun. J. Prunskis padėkojo 
ten buvusiam šen. T. Ken- 
nedžiui už Maskvoje keltą 
išskirtų lietuvių šeimų 
klausimą.

čia sutikti ii’ Simą Kudirką.
Dabartinis mūsų pasiun

tinybės atstovas dr. S. Bač
kis mums visiems gerai ži
nomas politikas, visuome
nės veikėjas, diplomatas. 
Dirbęs Lietuvos užsienių 
reikalų ministerijoje, vėliau 
Lietuvos pasiuntinybėje Pa
ryžiuje pirmasis sekretorius 
ir 1943 m. Lietuvos atsto
vas Prancūzijoje. Jo žmona 
taip pat drauge dalyvauja 
visuomeninėje veikloje bei 
pėda goginiais klausimais 
yra dažnai rašiusi mūsų 
spaudoje. Jų namuose jau
kioj aplinkoj vaišinomės, 
šnekučiavomės. Atstovybė
je kambariai perdekoruoti, 
pertvarkyti. Visi istoriniai 
suvenyrai skoningai išdės
tyti, sienas puošia įvairių 
mūsų dailininkų paveikslai, 
spintose daugybė knygų. 
Prieškambaryje ant staliu
ko matėsi įvairios literatū
ros apie Lietuvą anglų kal
ba ir jos bažnytinė padėtis 
dabarty. Priėmimo metu te
ko matyti, kad literatūra 
domėjosi svetimtaučiai ir 
ne vienas dalį jos pasiėmė. 
Be to, visi turėjome progos 
apžiūrėti visus atstovybės 
aukštus ir su dabartiniais 
atstovais pasikalbėti dėl jos 
ateities.

Ilgai visi vaišinosi ir jau
tėsi lyg savo namuose — 
nors nekarta ir teko išgirsti 

Ingrida Bublienė Baltuose Rūmuose sveikinasi su prezidento 
Carter žmona. Šalimais stovi JAV LB Tarybos sekr. Adv. A. 
Širvaitis. J*. Urbono nuotr.

prabylant: ”gi tai yra lais
vosios ir Nepriklausomos 
Lietuvos namai arba ar ne
įdomus įvykis šiandien mū
sų namuose, o rytoj šio 
krašto valstybės namuose— 
Baltuose Rūmuose.”

Reikia paminėti, kad į 
priėmimą Baltuose Rūmuo
se taip pat oficialiai buvo 
pakviestas, kaip Lietuvos 
atstovas dr. S. Bačkis su 
žmona. Tai aiškus įrodymas, 
kad mūsų atstovybė JAV 
pripažįstama lygiai kaip ir 
kitų laisvų tautų.

Už šį šiltą priėmimą visų 
susirinkusiųjų vardu padė
ką išreiškė JAV Lietuvių 
Bendruomenės tarybos pre
zidiumo pirmininkas Rai
mundas Kudukis. Dr. S. 
Bačkiui ir poniai buvo įteik
tas 4 knygų komplektas iš
leistas Amerikos Lietuvių 
Bibliotekos leidyklos. Šios 
keturios knygos tai: A. Li
thuanian Cemetery, Penn- 
svlvanijos Angliakasių Lie
tuva, Lithuanians in Multi- 
Ethnic Chicago, Lietuvių 
šeimos Tradicijos”. Savo 
padėkos žodyje dr. S. Bač
kis pasidžiaugė, kad turėjo 
progą priimti tiek daug lie
tuvių, mažoje Lietuvos da
lelėje. O visi dalyviai ilgai 
prisimins jų nuoširdumą bei 
maloniai praleista popietę 
Lietuvos atstovybėje.

Ingrida Bublienė
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Diplomatijos paraštėje (84) Vaclovas Sidzikauskas

Ryšiai su kraštu
Ne dėl to, kad būčiau tu

rėjęs ‘ilgas kojas’ ir ieškojęs 
patogesnio gyvenimo, o ant
ro pasaulinio karo viesulo ir 
bolševikinės okupacijos siau
bo iš Lietuvos į vakarus at
blokštas, stebuklu išėjęs gy
vas iš Auschwitzo pragaro, 
in petto aš daviau sau įžodį Ii' 
kūsią, man kaip ir padovano
tą, gyvenimo dalį pašvęsti di 
deliam varge atsidūrusiai sa 
vai tautai, papildyti gretas 
tų, kurie nesavanaudiškai 
dirba šviesesnei jos ateičiai. 
Laikiau savo, lygiai kaip ir 
visos politinės tremties ir 
išeivijos uždaviniu, veikti 
laisvųjų valstybių ir tarptau
tines institucijas, kad spren
džiamam momentui atėjus 
būtų padarytas galas sveti
mai okupacijai ir kad iš šio 
skaudaus bandymo prisikel
tų visas lietuvių gyvenamas 
žemes sujungianti, laisva, 
demokratiškai tvarkoma Lie 
tuvos valstybė. Veiklos 
programą, organizaciją ir 
konkrečius uždavinius dikta
vo besikeičiančioji tarptauti
nė gyvenamojo laikotarpio 
politinė konsteliacija.

Vieną gražią dieną į mano 
buto duris Tuebingene pasi
beldė iš Hamburgo atvykęs 
britų armijos pulkininkas. 
Jis man perdavė Shell bend
rovės centro Londone sveiki
nimą kad išlikau gyvas, 500 
anglų svarų ir pakvietimą su 
grįžti į tos bendrovės tarny
bą. Aš padėkojau, dovaną 
priėmiau, tačiau nuo pasiū
lymo pas juos dirbti atsisa
kiau, nes laikiau, kad mano 
pasitraukimas iš lietuviškos 
politinės veiklos, to laiko ap
linkybėse, būtų lyg kario de

zertyravimas iš karo lauko. 
Bent aš taip jaučiausi, tam 
pritarė ir mano žmona. Ma
ne aplankęs pulkininkas tei
ravosi, tarp kitko, ar turim 
ryšių su kraštu ir ar turim ži 
nių, kas tikrumoje vyksta So 
vietų okupuotoje Lietuvoje.

Mums visiems, tremtyje 
dirbantiems laisvinimo dar
bą, buvo aišku, kad mūsų 
veikla bus sėkmingesnė, jei 
ji bus atremta į mūsų tauti
nę tikrovę tėvynėje, nes ga
lutinėje analizėje tautos liki
mą nulems ne tremtis, ne 
emigracija, o tautos kamie
nas Lietuvoje. Tai patvirti
na visų emigracijų istorija. 
Tuo posakiu visai nenoriu 
mažinti politinės emigraci
jos reikšmės, ne tik politinės 
bet ir tautinės minties ir fi
nansinės pagelbos plotmėje. 
Todėl vienas pagrindinių mū 
sų rūpesčių veikiant Vokie
tijoje buvo susižinoti su kraš 
tu, perteikti jam žinias ir 
duomenis apie mūsų organi
zuotą veiklą svetur, apie 
tarpvalstybinių santykių rai 
dą karui pasibaigus, apie tai, 
ko galima laukti ir tikėtis iš 
laisvųjų valstybių, perteik
ti Lietuvos laisvės viltį ir 
drauge gauti iš krašto žinių 
apie okupanto užmačias ir jo 
vartojamas priemones, apie 
aktyvią ir pasyvią rezisten
ciją krašte, apie jaunesnio
sios kartos galvoseną ir sie
kimus. Jeigu mes prisistato- 
me laisvojo pasaulio valsty
bėms kaip bolševikų nutildy
tos mūsų tautos politinės va
lios ir politinių aspiracijų 
reiškėjai, norėjome, kad tai 
nebūtų tik mūsų tuščiažo
džiavimas, tik retorika, bet į 

faktus atremta poltinė tikro
vė. Norėjome gauti išsivež
tojo tautos mandato patvir
tinimą.

Nepaslaptis, kad ir sveti- 
ieji domėjosi padėtimi Sovie 
tų okupuotoje Lietuavoje, 
laikė mus tos padėties žino
vais. Turėjome išlaikyti lyg
svarą tarp dažnai susikry
žiuojančių mūsų ir jų intere
sų, kad netapus svetimųjų 
įrankiu, kad ir kaip viliojan
čiai jie bekalbėtų.

Didelis buvo mūsų džiaug
smas, kai gavome žinią, kad 
du mūsų aktyviosios rezis
tencijos atstovai prasiveržė 
į vakarus ir pasiekė Stock- 
holmą. Norėdami juos ir sa
ve apsaugoti nuo nepagei
daujamų akių ir ausų, suta
rėme susitikti Švarcvaldo 
kalnuose pas mums prietelin 
gą ūkininką netoli Baden Ba
deno. 1948 m. liepos mėn. su 
sitikime dalyvavo M. Krupa
vičius, J. Brazaitis, S. Kai
rys ir aš. Pasitarimai tęsėsi 
keletą dienų aktyviosios re
zistencijos didžiausio išbujo- 
jimo metu. Naciškos okupa
cijos metu susikūrusius Lais
vės Kovotojų kadrus papildė 
jaunuoliai atsisakę eiti į so
vietų kariuomenę, o jų buvo 
tūkstančiai. Jie save vadino 
‘miško broliais’, partizanais, 
laisvės kovotojais. Iš atvy
kusiųjų pasakojimų susida
riau sekantį mūsų aktyvio
sios rezistencijos sovietų 
okupuotos Lietuvos vaizdą.

(Bus daugiau)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

PRAKTIŠKIAUSIOS 
KALĖDINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

3 metrai angliškos vilnonės medžiagos eilutei su įau- 
dimu ”A11 wool made in England”; stora crimplene me
džiaga moteriškai eilutei arba moteriškam paltui; vilnonė 
medžiaga suknelei arba medžiaga vakarinei suknelei; vy
riškas arba moteriškas puikus acryleno užsegamas megz
tinis; 2 poros geriausių vyriškų arba moteriškų kojinių; 20 
angliškų cigariečių; 20 amerikoniškų cigarečių; 1 svaras 
kavos pupelių; 1 svaras šokoladinių saldainių.

Kaina su muitu ir visomis persiuntimo išlai
domis — $190.00.

Į ŠĮ siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių. 
Medžiagos dar galima dadėti 4 metrus, 3 jardus minko 
kailio arba ką nors iš žemiau išvardintų praktiškesnių ir
naudingesnių dalykų:
Jeans Wrangler arba Levi Strauss................... $40.00
Tų pačių firmų švarkeliai ............................... 30.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis............... 30.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis............... 36.00
Vilnonės ilgos moteriškos kojinės ................... 6.00
Vyriškos arba moteriškos nailono kojinės.......  3.00
Tights (kojinės-kelnaitės) ............................... 4.00
Crimplene medžiaga suknelei ........................... 19.00
Crimplene medžiaga moteriškai eilutei........... 32.00
Vilnonė eilutei medžiaga

”A11 wool made in England”........................ 50.00
Vilnonė eilutei medžiaga

”All wool made in England”....................... 60.00
Vilnonė eilutei medžiaga

”A11 wool made in England”....................... 80.00
Vyriški arba moteriški labai geri batai........... 36.00
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui....... 85.00
Lietsargis telescopic........................................... 12.00
Vilnonė gėlėta skarelė ....................................... 11.00
Ntiloniniai marškiniai ....................................... 18.00
Nailoniniai marškiniai ............................   12.00
Geresni marškiniai ........................................... 18.00

Įvairūs kalkuliatoriai ir stetoskopai siunčiami 
pagal susitarimą. Kalėdinis maisto siuntinys, suda- 
darytas iš leidžiamų siųsti prekių su visomis per
siuntimo išlaidomis ir muitu —$80.00.
Kalėdinis siuntinys (1978) 2.

Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti 
$30.00 persiuntimo išlaidoms.

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

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England. 
Tel. 01 460 2592.

MACHINIST

1979 M. KELIONES Į LIETUVĄ,

BALTIC 
TOURS

RYTŲ IR VAKARŲ EUROPA
Nuo devynių iki penkiolikos dienų

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

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

10 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE
& DANIJOJE:

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

Kovo 8 — 18 d......................    $779.00
Bal. 19 — 29 d. ......... ............    $849.00
Geg. 17 — 27 d........ ............   $849.00
Rūgs. 6 — 16 d........ .... . ....   $849.00
Spal. 11 - 21 d...... . ...........  .... $779.00

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

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

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

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

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

vimai

Dėl daugiau informadję ir rezervacijoms 
prašome kreiptis Į:

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

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

Tel. (617) —969-1190

BORING MILL OPERATOR
Second shift opening available in our new, clean shop for skilled 
Boring Mill Operator. Job experience helpful. Responsible for set-up 
and operation of horizontai boring mill and inspection of parts used 
for manufacture of prototype equipment.
Benefits inciude company paid Blue Cross/Blue Shield, major medical, 
dental, life insurance, share purchase plan, pension, paid vacations, 
and holidays.

Miss B. Vargo

EATON CORP.
Manufacturing Services Center 
32500 Chardon Road 
Willoughby Hts., Ohio 44094 
216-523-2507

An Equal Opportunity Employer M/F

MACHINISTS

JOURNEYMEN or lst CLASS
MACHINISTS

• Horizontai Boring Mills • Engine Lathes
• Vertical Boring Mills

MUŠT BE ABLE SĖT UP WORK FROM BLUE PRINTS & CLOSE 
TOLERANCE.

OPPORTUNITIES YOU WANT — AND A PRIME 
HOUSTON — AREA LOCATION! WITH YEAR 

ROUND TEMPERATE CLIMATE!
The Baylor Company, a leader in designing and manufactur- 
ring eųuipment for the petroleum and minnig industries, has 
immediate openings at our Houston-area plant for machinists 
experienced in any of the above areas.
Our facility is located in Sugar Land, just minutes from 
Houston, and provides excellent working conditions (air-condi- 
tioned shops). Baylor offers competitive benefits, TOP WAGE 
RATES, and night shift differential up to $.75 per hour.

Apply call or write to Personnel Manager

(713) 494-6111
500 Industrial Road
Sugar Land, Texas 77478

We Are An Eqtial Opportunity Employer M/F (49-1)
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Prof. A. Varno pagerbimo akademijos 
prof. J. Žilevičius, gen. konsule J. Daužvardienė, 
M. Rudienė, D. Adomaitis.

garbės prezidiumas. Sėdi iš kairės: inž. A. Rudis, 
M. Varnienė, prof. A. Varnas, vysk. V. Brizgys,

Pagerbtas prof.
(Atkelta iš 1 psl.)

Dail. Mikas Šileikis, ilga
metis prof. A. Varno bend
rakeleivis, papasakojo apie 
jo kūrybą ir šioje parodoje 
išstatytus paveikslus. Paro
doje išstatyti 42 darbai, iš 
kurių 14 portretų, daug 
gamtos vaizdų, pašto ženk
lai ir Lietuvos pinigai. Di
džioji dalis surasti Varno

Adomas Varnas...
studijoje, o kita dalis pa
skolinti iš privačių kolekto
rių. (Gaila, kad kūrinių są
raše nepažymėta, kurie yra 
paskolinti).

Didžiausias ir vertingiau
sias dailininko Ad. Varno 
kūrinys — Mindaugo vaini
kavimas — nors pavyko su
rasti savininkus, gyvenan
čius Wiscansino valstijoje, 
bet nepavyko gauti sutiki-

V. Noreikos nuotr. 

mo išstatyti šioje parodoje. 
Suprantama, paveikslas di
delis (5x8 pėdų), Įrėmintas 
sunkiuose rėmuose, neleng
va paprastomis priemonė
mis saugiai atgabenti.

Trumpą žodį tarė ir ju- 
bilijatas Adomas Varnas, o 
jo pagrindines mintis pa
skaitė Marija Rudienė.

M. Rudienė, prof. A. Varno pagerbimo akademijos vedėja, kalba. V. Noreikos nuotr.

Pabaigai solistės M. Mom- 
kienė ir G. Mažeikienė, 
akompanuojant muzikui A. 
Jurgučiui, padainavo kele
tą lietuviškų dainų.

Akademija baigta Lietu
vos himnu ir Ilgiausių me
tų jubilijatui.

Po vakarienės, jubilijatas 
prof. Adomas Varnas ištisą 
valandą autografavo ap
žvalginės parodos leidinį. 
Galėjo ir ranka pavargti, 
pasirašant šimtą kartų bū
dingą Adomui Varnui para
šą su charakteringu pa
braukimu. Tuo laiku, susi
rinkusieji svečiai apžiūrė
jo didelę dailės darbų paro
dą ir džiaugėsi jubilijato 
kūrybingumu.

Adomas ir Marija Var
nai, nežiūrint metų naštos, 
yra dar guvūs ir pajėgė 
daugiau poros valandų pa
bendrauti su gerbėjais.

Akademija praėjo paki
lioje nuotaikoje, gerai orga
nizuota ir sumaniai praves
ta. Nors patį akademija už
truko tik pusantros valan
dos, bet pagrindinis kalbė
tojas galėjo išvengti nees
minių įvykių pasakojimo ir 
kalbą dar labiau sutrumpin

ti, atsižvelgiant į jubilijato 
amžių.

Smagu buvo girdėti, kad 
komitetas ar artimesnieji 
draugai išrūpino vietinės 
valdžios vadovų sveikini
mus. Maloniai visus nuteikė 
gautas sveikinimas iš pa
vergtos Lietuvos prof. A. 
Varno buvusių mokinių su 
nuotrauka ir 36 parašais.

Daugelio organizacijų 
sveikinimus palydėjo pridė
ti čekiai, jubilijatų senatvės 
dienoms palengvinti.

Baigiant noriu pakartoti 
mūsų mielosios gen. konsu- 
lės Juzės Daužvardienės žo
džius, pasakytus sveikinant 
jubilijatą dail. Adomą Var
ną : ”...prof. Adomo Var
no gyvenimas yra Lietuvos 
mitas ir istorija”.

KŪČIOS
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).

A. Juodvalkis įteikia prof. A, Varnui Mindaugo medali.
V. Noreikos nuotr.

VYTAUTAS ALANTAS

ŠACHMATU PARTIJA SU GILTINE
(5) DIRVOS KONKURSE PREMIJUOTA NOVELĖ

Vėliau ji sužinojo, kur jis dirba, bet 
vengė apie tai kalbėti ir pakartotinai tvirtino dir
bąs raštinėje. Dabar ji mato, kad tekėti už jo bu
vo jos didžioji ir nedovanotina klaida, verčiau Si
biras, kaip būti žmona vyro, išdavusio jos brolį...

- Dabar aš brangiai moku už savo laimę, - Eglė 
sušnabždėjo nuleidusi galvą.

- Tu sėdi ant parako statinės, - vėl paėmė žodį 
Vadas po ilgo tylėjimo. - Jis išdavė tavo brolį, iš
duos ir tave. Šnipų veislė visur ir visada vieno
da: jei pareikalauja jų ponas, arba jei jiems pa
tiems gręsia pavojus, jie išduos ir savo motiną. 
Mes žinome, kad per tavo vyro klastą jau nemaža 
mūsų draugų yra patekę už grotų. Toks pat pa
vojus gresia ir tau. Mums pranešta, kad pas jus 
lankosi Mnogojiedovas. Jei tas lietuvių ėdikas 
dar neužuodė tave dirbant su mumis, tai vis vien 
sužinos: juo labiau, kad turi namie šnipą, tavo vy
rą ...

- Mes tik kalbam ir kalbam, bet ką darysim: - 
nekantraudamas pertraukė Vado kalbą Vilkas.

- Ką tu galvoji, Eglę? - paklausė Vadas, ir visi 
vyrai sužiuro i jauną moterį.

Ji blaškėsi savyje: argi ji turi spręsti savo vyro 
likimo klausimą? Patylėjusi ji prašnabždėjo:

- Nežinau ...
- Čia negali būti jokių ‘nežinau’! Čia turi būt:

taip ar ne! - Vilkas trinktelėjo kumščiu į stalą, bet 
Vadas mostelėjo ranka ir vėl paėmė žodį:

- Mes tave įspėjom. Už savo darbelius tavo 
vyras užsitarnavo mirties. Tau pačiai didelio pa
sirinkimo nėra: arba jis, arba tu. Tu gyveni su gil
tine pašonėje, supranti? Tiesa, tu gali jį pamesti, 
mes tave priglausime, bet mūsų brolių išdavinė
jimas nesiliaus. Tam išdavikui turi būti padary
tas galas ...

- Jam bus padarytas galas vienaip ar kitaip! - 
Eglė nustebino vyrus tardama kietu, ryžtingu 
balsu.

J auna moteris išėjo iš požemio su mintimi, ku
rios nedrįso pasakyti savo draugams dėl to, kad 
bijojo jie jai nepritarsią ...

Tą vakarą šachmatų partijos jie nepabaigė. Įpu 
sėjus lošimą, televizijos ekrane staiga pasirodė 
nebūti dalykai. Iš sporto stadijono buvo trans
liuojamos lietuvių ir rusų komandų futbolo rung
tynės. Ten įvyko kažkoks nesusipratimas. Pasi
girdo žiūrovų nedraugiški šūkiai rusų adresu. Itin 
garsiai nuaidėjo vieno vyriškio, visą triukšmą per
rėkiantis balsas: -‘Velnio išperos nešdinkitės na
mo!’ - Transliacija staiga nutrūko.

Eglė sekė rungtynes prie virtuvės durų. Pra
sidėjus triukšmui futbolo aikštėje, ji aiškiai matė,

kaip Mnogojiedovas nervingai patraukė papiro
są virpančiom lūpom ir iškart kažkaip susigūžė, 
lyg gindamasis nuo nematomo smūgio, bet tai 
užtruko neilgam. Rusas pašoko nuo kėdės ir taip 
trenkė kumčiu į staliuką, kad visos šachmatų figū 
ros pabiro ant grindų surikdamas:
— Kokia ten velniava prasidėjo? - ir pribėgo prie 
praviro lango.

Duslus su prasiveržiančiais šūkiais triukšmas 
kilo iš slėnio. Šen ir ten spragsėjo petardos ir 
blykčiojo raketų liepsnelės. Daiktais liepsnos 
švietė patoviai: matyt, degė policijos mašinos. 
Protarpiais prasiverždavo Lietuvos himno ir lie
tuviškos dainos posmai. Eglė ir Ramotas aiškiai 
nugirdo garsiai aidinčius žodžius: -‘Ant kalno mū
rai ...’

Eglė nė kiek neabejojo, kad ten stichiš
kai prasiveržė į paviršių ir užvaldė miestą pogrin- 
džiuos slopinamos jėgos, kurių nebepajėgė suval
dyti tvarkos dabotojai. Ji visa virpėjo iš susijau
dinimo ir iš paskutiniųjų stengėsi tai paslėpti. Po 
grindis prabilo! Ar ne panašias kovas ji sapnavo 
ir regėjo vizijose? Karalius Vilnius atskubėjo su 
savo pulkais iš Panerių kalnų ir kovoja su priešais 
gatvėse! Gal ir karalius Gediminas žiūri nuo 
kalno ir vadovauja mūšiui? Gal ir riteriai sidabri
niais šarvais nužengė nuo Katedros nišų ir kapoja 
vergijos demonams sparnus? Ekstazės pagauta 
Eglė nebegirdėjo ir nebesiklausė kas dedasi slė
nyje - su plakančia širdimi ji matė ‘savo mūšį. An
dai leisdamasi į požemį ji tik vaizdavosi maištau
jant savo brolius, o čia ji mato nebe sapnus ir vizi
jas, o gyvą, krauju garuojančią tikrovę. Eglė sto
vėjo išplėstomis akimis ir spaudė rankas prie krū
tinės nuogastaudama, kad rusas neišgirstų plaki-
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■ laiškai Dirvai
Istorinis žvilgsnis į mažą įvykį
Istorikas nagrinėjantis 

praeities visuomeninio gy
venimo problemas remiasi 
šaltiniais ir veikalais. Kaip 
vieni, taip ir kiti būna įvai- 
riopi, dažnai net prieštarau
jantieji. Istorikui tada su
sidaro sunkus uždavinys pa
vaizduoti Įvykius kiek gali
ma arčiau tikrovės. (Pilnas 
praeities tikrovės pavaizda
vimas nėra galimas). Tam 
reikalui istorikas griebiasi 
kritiško šaltinių nagrinėji
mo metodo ir siekia, jei ga
lima, pirmykščių šaltinių. 
Juos kritiškai tyrinėjant 
dažnai prieinama arčiausiai 
prie istorinės tiesos.

Istorinis žvilgsnis praei
ties Įvykiams atvaizduoti 
tinka ir gyvenamoji laiko 
reiškiniams, čia ir reikia 
kritiškai žvelgti Į jo šalti
nius ir duoti pirmenybę tie
sioginiams šaltiniams, ta
riant, artimiausiems tikro
vei.

Vienas itin iškilus ir 
mums lietuviams dėmesio 
vertas Įvykis labai tinka pa
žvelgti iš istorinės perspek
tyvos. Kalbamą Įvykį pa
vaizduoju dviem mūsų 
spaudos ištraukomis.

Štai Tėviškės žiburiai 48 
nr. 1978. XI. 30 duoda po
piežiaus Jono Pauliaus II 
įvedybų iškilmėse lenkams 
specialiame priėmime pasa
kytos kalbos turinį. Jos bai
giamieji žodžiai: "Nenusto
kite buvę su popiežium, ku
ris šiandien meldžiasi poeto 
žodžiais: "Dievo Motina, 
kuri gyni Čenstakavą ir 
švieti Aušros Vartuose" 
(Adomo Mivkevičiaus žo
džiai iš Romo Tado — J. J.). 
Tais pačiais žodžiais šiuo 
metu ir aš kreipiuos Į jus”.

Pagal Los Angeles Herald 

Examiner laikraščio straip
snį "From Poland to Rome" 
(1978. X. 24) popiežius ki
taip kalbėjęs apie abi šven
toves. Kalbamo straipsnio 
ištrauką atsiuntė losange- 
lietis K. Janutis L. L. ir 
persispaudino jį 1978. XII. 1 
laidoje. Čia skaitome: "The 
pope špoke in intimate 
tones to his own. He made 
reference to Polands most 
sacred places, Częstochowa 
and Ostra Brama, which is 
now in Soviet hands."

Nors iš H. E. duodamoje 
ištraukoje nepasakyta, kad 
popiežius kalbėjo lenkams 
Įvedybų iškilmėse, tačiau 
leistina tvirtinti be baimės 
suklysti, jog jose. Juk Į tas 
iškilmes sugužėjo lenkai iš 
visų pasviečių dalyvauti sa
vo tautiečio pakėlime Į 
Apaštališkąjį sostą. Ta, o 
ne kita proga jie gavo spe
cialią popiežiau audienciją 
ir išklausė jo kalbą.

Tad tos pačios kalbos 
vieta skirtingai teikiama 
mūsų spaudoje. Pagal T. ž. 
popiežius paminėjo Čensta
kavą ir Aušros Vartus Ado
mo Mickevičiaus citata ir 
nuo savęs nieko nepridėjo. 
Pagal H. E. jis savaimingai 
paminėjęs abi Lenkijos 
šventoves ir prie Aušros 
Vartų dar pažymėjęs, jog ji 
esanti "Sovietų rankose", t. 
y. jų okupuotame krašte.

Kadangi popiežiaus kal
boje paliestas mums lietu
viams jautrus dalykas, susi
jęs su mūsų sostine ir net 
su visu lietuvių-lenkų san
tykių kompleksu, todėl mū
sų visuomenės vadovams, 
geriau pasakius, veiksniams 
būtų pareiga eiti "ad fon- 
tes” ir išaiškinti, kaip po
piežius kalbėjo apie Aušros 

Vartus. Tam reikalui labai 
tiktų paskelbti spaudoje au
tentišką popiežiaus kalbos 
tekstą, kur minimi Aušros 
Vartai. Tai geriausiai tiktų 
padaryti "Draugui", kuris 
visuomet taip atidžiai seka 
popiežių kalbas ir jas gan 
smulkiai atreferuoja, nors 
jos kartais nieko bendra ne
turi su Lietuva. Jis pasky
rė savo vedamąjį straipsnį 
keliems popiežiaus per įve
dybų iškilmes perskaity
tiems jam užrašytiems lie
tuviškiems žodžiams. Taip 
pat ir VLIKo pirmininkas 
pripažino reikalą už juos 
padėkoti popiežiui. Aušros 
Vartai kur kas svarbesni už 
kelis lietuviškus žodžius. 
Todėl dėl jų būtų daug di
desnis reikalas atsiliepti.

Dr. J. Jakštas

Didžiai gerbiamas Pone 
Redaktoriau,

Prie mūsų pareiškimo, 
Dirvos Nr. 37, pusi. 6, Dir
vos redakcija įsidėjo savo 
pastaba ir dr. Br. Nemicko 
laiško kopija.

Pareiškiame, kad A.L.T.S- 
gos Pirmojo Skyriaus New 
Yorke Valdyba, ta rašta bu
vo gavus, skaitė, su juo supa 
žindino visuotina narių susi
rinkimą, bet žinodama šio 
rašto atsiradimo aplinkybes 
bei priežastis ir paaiškėjus, 
kad šis dr. Br. Nemicko ap
sisprendimas yra laikino po
būdžio - nepadarė nutarimo 
išbraukti dr. Br. Nemicką iš 
narių surašo. Todėl jis ir to- 
liaus buvo laikomas sky
riaus nariu, kviečiamas į na
rių susirinkimus, juose daly-

VVANTED JOURNEYMEN 
OR IST CLAS SKILLED 

MUŠT BE EXPERIENCED ON
AUTO. SREW MACHINE

CONES
and have job shop experience. Be able 
to sėt up work blue prints & elose 
tolerance. Full time & fringe benefits.
BOEHM SCREW PRODUCTS

7100 W. JEFFERSON 
DETROIT. MICH. 48209 
313-843>2242 for appt.

(49-2) 

vaudavo, susimokėdavo na
rio mokestį (žiūrėk Kvitas 
Nr. 7). Skyriaus pasielgi
mas su tuo pareiškimu, ne
prieštarauja nei vienam įst.
Il-ros dalies 4-to straipsnio 
nuostatui.

Todėl pakartotinai pareiš
kiame, kad mūsų pareiški
mas tilpęs Dirvos Nr. 37, nie 
kur neprasilenkė su tiesa.

Su geriausiais linkėjimais 
ir pagarba.

A. Vebeliūnas, Skyr. pirm.
K. Bačauskas, sek.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTEREI) NURSES 

Rural 42 bed Acute care Osteopathic 
Hospital.

FOR 3-H & 11-7 SHIFT, 
Completitive salaries, shift differen- 
tial, charge pay and moving allow- 
ance. Liberal personne! policies N 
fringe benefits. Apply call or write to: 
VERA SHY R1N, asst Director of 
VERA SHY R. N. asst. Director of 

SHERIDAN COMMUNITY
HOSPITAL

301 NORTH MA1N ST. 
SHERIDAN. MICH. 48884 

517-291-3261
(49-11)

L1VE IN HOUSEKEEPER — COM- 
PANION FOR ELDERLY LADY — 
FLORIDA JANUARY THRU APR1L. 
BLUE CROSS BENEFITS. MUŠT 
SPEAK ENCL1SH (3 13) 776-3100,
EXT. 74, 9 AM TO 5 PM OR (313) 
886-7600 EVEN1NCS. (44-51)

\VANTED JOURNEYMEN
DIE REPAIRMEN

Able to sėt up work Irom blue prints 
& elose tolerance. Also ALL AROUND 

GENERAL MAINTENANCE MAN 
with experience in staniping plaut. 
Overtime pay and benefits for ri«h 
person. Apply MID\VAY PRODUC i'S 
CORP., 5 23 Detroit Avė., Monroe, .Vii. 
313-241-7242.

An Equal Opportunity Employer 
(46-8)

Major eipansms inpfastic operathn at
PLEIPRO PLASTICS at MIDDLEFIELD, 0.

lūs cteated the loSoimĮ povth opportunities 
for dynamie, aggrtssnt professionals.

INJECTION MOLD1NG SUPVR.
Ifnmediate openmg for exp. supervisor lot mjection moldmg departrtient with 
a minimum of 5 yrs. exp. m mold and machine sėt up. produetion and 
mamtenance of miection molders and epuipment. Matenals ulilned: styrene. 
high impact styrene and polypropolene. A degree or techmcal background is 
desirable būt not mandatory.

PLASTIC EXTRUSION SUPVR.
(mmediate openmg for exp. supervisor for our plastic extrusion department 
with a minimum of 5 yrs. exp. m sėt up. produetion and mamtenance in 
profrte extrusron with flenble and rietd PVC. additicnal exp usmg polyethyl- 
ene polypropolene and polystyrene. Degree is desirable būt not mandatory.

PRODUCTION SUPVR.
Immediate openmg lor exp supervisor m metai stampmg and produetion 
assembly. Mušt be able to lead and motivate people. Minimum 5 yrs. exp.. 
degree nesirable būt not mandatory.
Salary commensurate wrth eip. and nery competitive. Eicelent fringe bene
fits. Advancement opportunities. Send respome to:

PLEXPRO PLASTICS
15143 M Statė M.. MuHeMI. 0.44062

Attn: Peter Havele

IŠPILDOME PRAŠYMĄ
Dirvos skaitytoja Anta

nina Puškoriūtė, perskai
čiusi Skripto šis bei tas, 
kad žiniose būna konkretu
mo stoka, paprašė patikslin
ti kronikos žinutę apie V. 
Smetonos koncertą New 
Yorke, būtent kokiame N. 
Y. Times numery atspaus
dinta kritika ir autoriaus 
pavardę.

Išpildome jos prašymą 
perspausdiname iš š. m. lap
kričio 28 d. N. Y. Times 
laidos Joseph Horowitz kri
tikos tekstą.

Vytautas Smetona
Has His Own Ideas

E
VEN when his interpretations 
verged on eccentricity, there 
was much to admire in Vytau
tas Smetona’s playing Sunday 
aftemoon at Camegie Recital Hali. The 

23-year-old pianist, a native of Cleve
land, is clearly a musician with ideas of 
his own; more important, he manages 
to present them in a manner that seems 
ingenuous rather than vvillful.

Sometimes, as in Chopin's Mazurka 
in B flat minor (Op. 24, No. 4), Mr. 
Smetona sounded overly capricious, 
and elsewhere he was handicapped by 
a tendency to build intensity too quick- 
ly. The climaxes in Liszt’s “Funer- 
ailles,” for instance, peaked too soon, 
and when they did the sound was harsh.

On the other hand, when Mr. 
Smetona was patiently immersed in 
the imagery of Debussy’s "Estampes,” 
or in a series of perturbed miniatures 
by Scriabin and M.K. Čiurlionis, his 
work could be wonderfully seflsitive 
and cogent.

Mr. Smetona’s poised account of 
Scriabin’s rapturous Etude in C-sharp 
minor (Op. 42, No. 5), a blockbuster 
that Vlaaimir Horowitz once cham- 
pioned, was especially imposing.

JCSEPH HOROU ITZ

mo širdies, kuri daužėsi iš džiaugsmo, baimės 
ir niekad neblėstančios vilties ...

Ji pagavo Mnogojiedovo tiriantį žvilgsnį ant sa
vo veido ir paraudusi nuleido akis. Rusas atšoko 
nuo lango, griebė ginklą ir kepurę, ir riktelėjęs - 
‘Einam!’ - išlėkė iš kambario, trenkdamas durimis.

Ramotas rengėsi bėgti paskui, bet žmona pa
stojo jam kelią.

— Kur tu?
— Tarnyba, ar nesupranti? Leisk! - jis stum

telėjo ją į šalį, bet ji tvirtai apsikabino jam aplink 
kaklą, karštai šnabždėdama:

— Neik! Ten kovoja tavo broliai!
— Pusgalviai! Idiotai! Besmegeniai! Užsidegė 

delnu atmušti raudonąjį kūjį! Patys kiša galvas į 
kalėjimus!

— Nepadėk budeliams jų varyti!
— Tu pati veržiesi už grotų! Jei dabar aš nebū

siu šalia Mnogojiedovo, ryt jis mus abu palaidos, 
supranti? Leisk! - Ramotas atplėšė žmoną nuo sa
vęs.

— Kaip buvo palaidotas mano brolis! Tu jį išda
vei! - Eglė rėkte išrėkė.

— Tu žinai? Iš kur tu žinai? - jis purtė žmoną 
pagriebęs už pečių.

— Draugai man pasakė ...
— Tu, pogrindžio išglamža! Tu kasi duobę 

mums abiem! - jis stūmė ją nuo savęs šaukdamas.
Eglė sukniubo ant grindų ir tada įvyko tai, ko 

jis mažiausiai telaukė - ji apkabino jam kojas mal
daudama:

— Tu žudai savo brolius, liaukis! Grįžk pas mus 
pogrindis mus priglaus. Aš nebegaliu taip gyven
ti ... Jei nesiliausi, užsitrauksi pogrindžio vyrų

kerštą. Grįžk, tu dar gali išpirkt savo nusikalti
mus ...

Didi rūstybė užliejo Ramoto krūtinę. Boba pa
mokys, ką jis turi daryti! Jam dingtelėjo spirti 
jai į pašonę ir išbėgti, bet susilaikė, stovėjo keletą 
akimirkų nejudėdamas ir žiūrėdamas į žmoną iš 
aukšto. Ramotas šyptelėjo sau vienas širdyje, 
pakėlė žmoną ant rankų, pasodino ant sofos ir, pri
siglaudęs prie savęs, pusiaušnibžda intymiškai 
kalbėjo jai į ausį:

— Tu gerai sakai, aš pagalvosiu ... Pats matau, 
kad taip gyvent toliau mes nebegalime, reikia kas 
nors daryt. Gal aš prisidėsiu prie jūsų, bet man 
reikia pagalvot, negaliu taip greit apsispręsti. 
Juk reikalas svarbus, turiu visapusiškai apsigal
voti. Be to, pereidamas į pogrindį, turiu ko dau
giausia surinkti žinių iš įstaigos, supranti? Nu
rimk, kaip nors susitvarkysime. Nenoriu, kad tu 
verktum. Pati žinai, kad tavo ašaros man kaip ug
niniai akmenėliai krenta ant krūtinės ... Prašau, 
būk gerutė, nurimk, - jis šluostė jai ašaras, paskui 
tvirtai apkabino ir pabučiavo. - O dabar aš turiu 
skubėt! - Ramotas pašoko nuo sofos, mostelėjo 
ranka ir išbėgo iš kambario trenkdamas durimis.

— Mariau! Mariau! - Eglė pribėgo prie durų ir 
jas atidarė. Ji dar girdėjo, kaip trinktelėjo para
dinės durys, paskum viskas nurimo. Ji stovėjo va 
landėlę kaip apstulbusi, paskum užsimetė ant pe
čių megztuką ir pati išbėgo į gatvę. Dide
liais žingsniais ji pasileido pakalnėn, bet pusiau- 
kelyje jai pastojo kelią kareivis, atkišdamas dur
tuvu užmautą šautuvą.

— Stok, gatvė uždaryta! - jis riktelėjo.
Eglė pamaži grįžo atgal, retkarčiais atsigręžda

ma ir apmesdama akimis slėnį. Triukšmas ten

ėjo tylyn.
— Eglė pamaži grįžo atgal, retkarčiais atsigręž

dama ir apmesdama akimis slėnį. Triukšmas ten 
ėjo tylyn.

— Kaip jūra po audros, - pagalvojo ji. - Prasi
veržusi ir sava kalba prabilusi pogrindžio Dvasia 
buvo užgniaužta ir vėl suvaryta požemin. O prie 
tų varovų priklauso ir mano vyras. Delnu kūju 
neatmuši... Gal ir neatmuši, bet jei tu net ir ne
mėginsi užsimoti, kas betikės kad dar gyvas? ...

Grįžusi namo Eglė nusimetė megztuką ir griu
vo ant sofos. Tik dabar ji pasijuto neapsakomai 
pavargusi. Blakstienos lipte lipo, bet ji ryžosi 
nieku būdu neužmigti ir apgalvoti, kas darytina 
toliau. Marius užsiminė pagalvosiąs apie ateitį, o 
vis dėlto ištrūko galva malšinti savo brolių. Eglė 
jautėsi pasimetusi, suglumusi ir tarsi paklydusi 
didelėje kryžkelėje. Ji gailėjosi nepasitarusi su 
pogrindžio vyrais... Jie pasmerkė jos vyrą mirti, 
bet ji puoselėjo slaptą mintį - pamėginti grąžinti 
jį į tiesos kelią. Ji pamėgino, o jis ją apgavo ir iš
lėkė talkinti jiems ... Ji gali paskambinti Vadui 
pasitarti... Ne, tai būtų beprotybė - telefono po
kalbiai sekami... Bet ji gali nueiti į požemį... Ne
gaišuodama ji bėga tuščiomis, tartum išmirusio 
miesto gatvėmis, vis gilyn ir gilyn leidžiasi įvijais 
laiptais į požemį ir jau iš tolo girdi muzikos ir dai
nų garsus. Bedžiūgaujančių žmonių pilnutėlis be
galinis požemis. Pasišokėjęs ant stalo, plačiai 
mostiguodamas rankomis, kalba Vadas. Jis džiau 
giasi laimėjimu ir, vis rodydamas į kitą 
pogrindžio galą, atsigręždamas kartoja ten tekan
ti nauja Aušra. Ir iš tiesų, ji atsigręžia ir mato 
akinančiai saulėtekio nutviekstą padangę ...

(Bus daugiau)
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Tragedijos paraštėje..
(Atkelta iš 1 psl.)

Rašydamas šias eilutes 
galėjau ne tik pasimaudoti 
spaudos pranešimais, bet 
gali sakyt - turėjau savo 
asmeninį ‘žinių šaltinį’. Kai 
tik žinios pasklido apie kong- 
resmano Ryan ir jo palydos 
užpuolimą, San Francisco 
Examiner - kurio vienas fo
tografas buvo nužudytųjų 
tarpe - pasiuntė savo foto
grafijos direktorių (Director 
of Photography) Eriką Meš
kauską kartu su vienu iš jų 
redaktorių į Guyaną, į kurią 
tą savaitgalį patekti nebuvo 
lengva. Reikėjo iš Miami 
samdytis privatų jetą kartu 
su kitais spaudos atstovais. 
Nuvykus į sostinę George- 
town paaiškėjo, kad to kraš
to vyriausybė niekam nelei
džia vykti toliau į Jonestown 
Tik trečiadienį, ketvirtą die
ną po tragedijos, buvo įsileis 
ti keturi fotografai, jų tarpe 
ir Erikas.

Vaizdas buvo šiurpus. Jį 
lydėjo visi tropikinio lietaus 
sezono elementai - sunkiai 
pakeliamas karštis, didelis 
drėgnumas ir dažnai užeinąs 
lietus. To pasėkoje buvo bai
sus dvokimas ir ypatingai ne 
jaukiai skambėjo nuo puvi
mo susidariusių dujų burbu
liavimas. Lavonai buvo pa
juodę ir net jų rasę buvo 
sunku išskirti.

***
Nevisai svetingas Guya- 

nos sutikimas tuojau iškėlė 
klausimą, kokią rolę toji vy
riausybė pati suvaidino Jo- 
nestown aferoje. Kai kas 
mano, jog - turint galvoje 
Carterienės ir kitų aukštų 
politikų laiškus - ta vyriau
sybė galėjo manyti, kad ji tu 
ri reikalo su keistoka, bet iš 
esmės gera ir ideologiniai 
artima kompanija. Ten bu
vusiems žurnalistams atro
dė kiek kitaip. Jie įtaria, 
kad Jonės sekta neturtin
gam kraštui buvo naudinga, 
pradedant intensyviu daržo
vių auginimu ir baigiant tuo, 
kad buvo įsikūrusi laukinia
me pasienyje su Venzuela, 
kur įvykdavo dažnų susirė
mimų ir užpuolimų. Ameri
kiečių stovykla šioje vietoje 
buvo Guyanai labai paranki, 

kas savo keliu davė preteks
tą ten laikyti ginklus. Kal
bama, kad Jonės bendruome
nė nelegaliai dalyvavo ir 
Guyanos rinkimuose, padė
dama laimėti marksistinei 
juodųjų partijai, nors iš tkro 
indų (iš Indijos) kilmės žmo
nės sudaro daugumą, bet ne
turi tokių stiprių pozicijų. 
Abi tos grupės yra palikuo
nys darbams atvežtųjų ver
gų iš Vakarų Indijos. Yra ir 
Amerikos indėnų, bet tie 
daugiausiai gyvena savo re
zervacijose.

Misterija su lavonu skai
čiavimų, anot Eriko, yra leng 
viau paaiškinama. Turint 
galvoje šiurpų vaizdą, nie
kas nesirūpino jau suskaity
tus lavonus perkelti į kitą 
vietą. Vėliau, kai atvyko 
JAV kariuomenės laidojimo 
specialistai, jie dėl visako su 
skaičiavo visas lovas ir guo
lius, kurių buvo per 800, prie 
kurio skaičiaus kurį laiką ir 
buvo sustota. Jų tikras skai
čius paaiškėjo tik paruošiant 
lavonus transportui.

Žurnalistų tarpe kursavo 
teorija, kad Jonės, nusikra
tęs savo sekta, planavo pra
dėti naują gyvenimą Kuboje 
ar Sovietų Sąjungoje. Už 
tai jis pasiuntė lagaminą su 
$500,000 į sovietų ambasadą 
bet tie, kuriems jis pavedė 
tą uždavinį, jį patį nušovė, 
norėdami tuos pnigus pasi
savinti. Tai paaiškintų, ko
dėl Jonės buvo rastas nušau
tas. Konkrečių įrodymų tai 
prielaidai nebuvo.

Aplamai imant, Guyanos 
pareigūnai buvo simpatingi, 
kalba dainuojančiu Jamaicos 
akcentu - bet ir nesi
drovi per akis meluoti. Bet 
kokiam turizmui kraštas vi
sai nepasiruošęs, o kadangi 
ūkis socializuotas ir biznie
rių ten nedaug kas tevažiuo
ja, tai žurnalistai greitai užė
mė visus laisvus kambarius 
viešbučiuose.

Iš pirmo žvilgsnio į akis 
nesimeta toks skurdas, kaip 
kad pervažiavus Meksikos 
sieną. Gatvėse, šalia tradi
ciniai apsirengusių indėnų 
matai ir mergaites ant aukš
tų platforminių batų su Tra- 
voltos ‘T-shirts’. Neatrodo, 
kad autovežių vairuotojai lai

Šiurpus vaizdas sutinusių lavonų... Eriko Meškausko nuotr.

kytųsi kokių eismo taisyklių, 
bet labai dažnai vartoja gar
sius signalus.

Pergyvenę savižudybės ri 
tualą pačios stovyklos, ar 
tuo laiku kitur buvę sektos

kos žurnalistams. Tie aiški
nosi niekuo nedėti, Guyana 
juk yra visai nepriklauso-

Bendras mirties stovyklos vaizdas... Eriko Meškausko nuotr.

nariai neatrodė kaip ką tik 
išvaduoti kaceto kaliniai. J ų 
rūbai ir fizinis stovis nekal
bėjo už didelį vargą. Juodie
ji net darė intelektualiai ge
resnį įspūdį kaip baltieji, ku
rie atrodė esą labai primity
vūs. Jie tačiau buvo stovyk
los angelai-sargai.

Savo pergyvenimus jie pa 
šakojo noriai, nors - šimtinei 
žurnalistų statant vis tuos 
pačius klausimus - ilgainiui 
pradėjo fantazuoti ir savo pa 
rodymus visaip ‘gražinti’. 
Dar blogiau pasidarė, kai at
skubėję vokiečių korespon
dentai pradėjo siūlyti po 
$2,000 už interview ir 
$10,000 už spalvotą nuotrau
ką.

Kai pagaliau ketvirtadienį 
atvyko TASSo koresponden 
tas, pasipuošęs nauju ‘safari’ 
kostiumu, jis labai pasipikti
no daugybe formų užpildy
mu, kurių reikalavo socialis
tinė Guyanos vyriausybė, ir 
už tai priekaištavo... Ameri-

mas kraštas. Į tai sovietas 
atkirto, kad ir Čekoslovakija 
yra nepriklausoma valstybė, 
o visdėlto jie, sovietai, suda
rytų ten tinkamas sąlygas 
amerikiečių žurnalistams pa 
skelbti tiesą visam pasau
liui ...

Techniškai juodas-baltas 
nuotraukas galima buvo tuoj 
pat išsiaiškinti Guyana oficio 
zo redakcijoje ir jas telefono 
vielomis perduoti. Spalvo
tus negatyvus išaiškinti 
reikėjo siųsti į Ameriką, 
taip pat ir televizijos filmus. 
TV tinklams tai labai daug 
kaštavo. Kalbant apie pini
gus ... San Francisco Exa- 
miner visas pajamas iš kitų 
laikraščių paskyrė savo žu
vusio fotografo G. Robinso
no vardo stipendijų fondui. 
Jau įplaukė per 50 tūkstan
čių dolerių ...

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA



Nr. 49 — 8 DIRVA 1978 m. gruodžio 14 d.

VIENO JŪRI1 KAPITONO ŠMEIŽTO ŠALTINIAI
(21 Vladas Domeika

Įvairūs autoriai, rašydami 
savo prisiminimus, lygiagre
čiai yra atžymėję ir Nepri
klausomos Lietuvos laikotar
pyje atsiektus dvasinius, kul 
tūrinius ir materialinius lai
mėjimus. Tik iš lietuviškos 
jūrininkystės gyvenimo turi 
me labai šykščių ir padriku
sių žinių. O juk tas laikotar
pis, kai Lietuva po daugel 
šimtmečių atsisuko į jūrų ir 
tapo jūrinė valstybė, yra vie
nas iš skaisčiausių mūsų tau
tos trumpame nepriklauso
mame gyvenime. Už tat ma
lonu pranešti, kad gyvas lie
tuviško laivyno kūrimosi liu
dininkas, kpt. B. Krikštopai- 
tis, kuriam teko ir garbinga 
pareiga išvesti pirmąjį Lietu 
vos Baltijos Lloydo tolimo 
plaukimo laivą į jūrą, baigė 
parašyti knygą apie Nepri
klausomos Lietuvos preky
bos laivyną, jo atsiradimą, 
klestėjimą ir tragišką galą. 
Knygos pavadinimas : JŪ
RŲ KELIAIS - Vieno kapi
tono atsiminimai.

Per 300 puslapių autorius 
nušviečia sunkią lietuviškos 
jūrininkystės pradžią ir tau
rių lietuvių pastangas pa
ruošti pirmąjį lietuviškų jū
reivių kadrą. Vėliau, nukė
lęs skaitytoją į jo tris metus 
suomių burlaivyje praleistus 
praktikavimos metus, jis su
pažindina ne tik su paskuti
niųjų šiame šimtmetyje plau 
kusių burlaivių romantika, 
malonius grįžračio pasato vė 
jus ir aplankytus tolimus 
kontinentus, bet ir su baisią
ja Cape Horn’o uola, ledų kal
nais, uraganais ir artimų sa
vo tautiečio bei draugų žu
vimu Antarktikos vandeny
se.

1930 m. baigęs mokslą grį
žo Lietuvon ir, dirbdamas 
Klaipėdos uoste, pergyvena 
tragišką jūrų skautų burlai
vio ‘Budys’ avariją. Kurį 
laiką plaukiojęs Klaipėdos 
vokiečių jūriniu laivu, 1936 
metais dalyvauja Hamburge 
pirmojo lietuviško prekybos 
laivyno laivo pirkime ir krik 
štynose. Vėliau tapo jo kapi
tonu. Kelis metus lietuviš
kais laivais aplankęs žino
mus Europos uostus, kpt. 
Krikštopaitis prisimena dau
gelį įdomių, kartais komiškų 
ir kuriozinių, epizodų.

1939 m. kovo 23 d., naciam 
okupuojant Klaipėdos kraš
tą, lietuviški laivai apleidžia 
Klaipėdą. Kpt. Krikštopai
tis, plaukdamas į Gdynią, 
Lenkiją, susitinka su okupa
ciniu vokiečių karo laivu. 
Gdynėje, lenkams prašant, 
jis laikraštininkams duoda 

interviu. Karui Lietuvos pa
sienyje siaučiant, kpt. Krikš 
topaitis pralaužia vokiečių 
blokadą ir nustebusiems ang 
lams atveža Lietuvos maisto 
produktų. Anglijos vyriau
sybė už drąsų kapitono žygį 
nori jam įteikti medalį. Kitą 
kartą į Angliją plaukiant, vo 
kiečių povandeninis laivas 
U-51 torpeduoja laivą ir jį pa 
skandina.

Toliau kpt. Krikštopaitis 
aprašo, kaip, sovietams oku
pavus Lietuvą, jis ir po rau
donąja vėliava plaukiančio 
laivo įgula pergyvena sovie
tinių komisarų ir enkavedis
tų terorizavimus, apkaltini
mus ir tardymus. Emigra
vęs su šeimą į JAV-ves, au
torius pakliūva į lietuviško 
aferisto rankas ir po metų 
grįžta į Europą, tikėdamasis 
dar kartą išvesti į jūrą laivą 
su lietuviška įgula. Po dide
lių pastangų ir nesėkmių jis 
vėl grįžta į Ameriką.

Verta pastebėti, kad kpt.
B. Krikštopaitis priklauso 
tiems prisiminimų autoriam 
kurių rašiniai yra ne ‘sausi’, 
bet vaizdingi ir kartais hu
moru pasodrinti. O kam 
svarbu tik faktus ir duome
nis liečianti medžiaga, tas 
knygos gale ras svarbesnes 
Nepriklausomos Lietuvos 
prekybos laivyno datas, ži
nias apie mūsų laivų likimą 
ir trumpas biografijas, žo
džiu, kas myli jūrą, laivus, 
jūrinę romantiką, ar norėtų 
žinoti, ką Lietuva savo laiku 
buvo pasiekusi jūrininkystės 
srityje, to knygų lentynoje 
neturėtų trūkti knygos JŪ
RŲ KELIAIS.

Knyga, gausiai iliustruota 
buvusio Nepriklausomos Lie 
tuvos jūros laivyno vaizdais, 
bus išleista 1979 m. pavasarį 
Tiražas, pagal dabartines lei 
dimo sąlygas yra ribotas. Jei 
domitės jūra ir mūsų laivy
no praeitimi, tai jau dabar 
galite knygą užsisakyti.

Knygos kaina: JAV - $10, 
Kanadoje - $11. Garbės pre
numerata -$25 (Garbės pre
numeratorių pavardės bus 
atspausdintos knygoje).

Užsakymai ir perlaidos 
siunčiamos knygos autoriui 
sekančiu antrašu:

Mr. B. Krikštopaitis 
3639 55 PI., Chicago III. 
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FRINGE BENEFITS
313-895-2000

(45-48)

Didžiausias žydų skaičius 
išsigelbėjo Budapešte, Ven
grijoje. Nekurie asmens ir 
organizacijos vedė derybas 
su vokiečiais už pinigus ir 
prekes leisti tam tikram žy
dų skaičiui išvažiuoti į Švei
cariją. Derybų pasėkoje Bu
dapešto didžioji žydų dalis 
buvo palikta mieste. Didelę 
rolę žydų gelbėjime suvaidi
no pasiuntinybės sekreto
rius R. Wallenberg. Jis sura
šė ir išdavė keliolikai šimtų 
žydų tam tikrus pažymėji
mus, kad jie yra Švedijos glo
boje ir vyksta į tą kraštą gy
venti. Kai 1945 m. sausio 
mėn. Raudonoji Armija užė
mė Budapeštą - atrado 
žydus nesunaikintus. Raoul 
Wallenberg buvo pakviestas 
atvykti į gen. Malinovskio 
štabą, iš čia jis nebuvo pa
leistas ir dingo be žinios. 
Švedijos vyriausybė kreipė
si į Maskvą sužinoti kas atsi
tiko su Wallenberg. Maskva 
atsakė, jog ji nieko nežino. 
Tik 12 metų praslinkus, 1957 
metais, Gromyko pasakė, 
kad yra rastas koks tai raš
tas, iš kurio matyti, kad Wal 
lenberg mirė 1947 m. Mask

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
— 6 metų su $1,000, minimum. 

714% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 % % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6»/2% — 1 metu su $1,000, minimum.

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

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

aftnt 
thony 

avings

Juokas Gribauskas, vedėjas

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

Open M<m., 9-8; Tues., Thurs., Fri^ 9-5; Sat., 9-1; Glosad W«dL
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PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

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

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

s 

vos kalėjime. Vadinasi už 
tai, kad Wallenberg gelbėjo 
žydus, bolševikai jį areštavo 
ir atvežė į Maskvos kalėjimą 
kur dėl nežinomų priežasčių 
jis mirė. Nesinori tikėti, kad 
Maskvos viršūnės nežinojo 
apie tą areštą. Prie tų sąly
gų yra keista klausyti bei gir 
dėti, jog žydai turi būti dė
kingi bolševikams.

Visiems geros valios žmo
nėms žinoma, jog daugiau
siai pastangų darė švedai ir 
Švedijos oficialūs organai 
žydų gelbėjimui. Jiems ir tų 
retų būti reiškiamas dėkin
gumas.

Grigory Svirski parašė 
knygą ‘Hostages’ - The Per
sonai Testimony of a Soviet 
Jew, 1976, kurioje parodo, 
kaip rusų imperialistai, prisi 
dengę komunistų skraiste, 
žiūri į žydus ir kitas mažu
mas. Nežiūrint viso to - Izra 
elyje ir kitose laisvojo pašau 
lio šalyse - dar randasi žydų, 
kurių vieni keršto sumeti
mais, o kiti - vykdydami iš 
svetur gaunamus įsakymus, 
randa reikalinga šmeižti ir 
plūsti pabaltiečius. Kartoja
ma yra visur, jog ir lietuviai 

naikino žydus, arba padėjo 
vokiečiams tą darbą atlikti.

Kalbamą laikotarpį reikia 
padalinti į tris skyrius:

(a) Pirmosios bolševikų 
okupacijos metas.

Tam tikra žydų dalis, pri
sišliejusi prie bolševikų, sa
vo iniciatyva arba NKVD or
ganams leidus bei pavedus, 
padarė lietuviams labai dide 
les skriaudas. Tas pasireiš
kė įskundimais, areštavi
mais, sulaikytųjų mušimu ir 
kankinimu net iki nužudymo 
šeimos akivaizdoje išniekini
mu žmonų ir dukterų ir t.t.

(b) Vokiečių okupacijos 
metas.

Žydų ir kitų vokiečiams 
nepatikimų asmenų naikini
mo planas buvo paruoštas ir 
sudarytas vokiečių ir su žy
giuojančia kariuomene at
vežtas į užimtus kraštus. Jo
kie lietuvių, latvių ar estų 
veiksmai negalėjo sustabdy
ti ar pakeisti tą planą. Prie 
to naikinimo dalyvavo nedi
delė dalis Lietuvos gyvento
jų. Pagal oficialius davinius 
nustatyta, jog to plano vyk
dytojai - Eisatzgruppe A, vi
same Pabaltijo krašte turėjo 
apie 900 savanorių karių. Nė 
ra jokių konkrečių davinių 
kiek Lietuvos gyventojų da
lyvavo tose akcijose. Atsi
žvelgiant į Eisatzgruppe dali 
nių pasiskirstymą ir likvida
vimo vietoves - aš apskai
čiuoju, jog prie tų naikinimų 
galėjo dalyvauti keletas šim
tų Lietuvos gyventojų. Ko
dėl lietuviai dalyvavo tame 
darbe? Vienus vokiečiai pri
vertė dalyvauti, kiti ėjo no
rėdami atsikeršyti žydams 
už patirtas iš jų skriaudas, o 
trečioji dalis - norėdami gau
ti geresnes maisto korteles, 
alkoholinius gėrimus, ar net 
manydami, jog galės pasipel 
nyti iš žydų turto.

(c) Kai Raudonoji Armija 
sugrįžo į Lietuvą.

Armijos vadas gen. Čer- 
niakovskis (žydų tautybės) 
leido partizanams (daugiau
sia žydams) suvesti sąskai
tas su vietos gyventojais. 
Tas buvo daroma po priedan 
ga - naikinti vokiečių taliki- 
ninkus ir visus bolševikų 
priešus. Kas suskaitys tuos 
tūkstančius nužudytų gyven
tojų - vyrų, moterų ir vaikų? 
Apie juos bolševikai tyli. 
Krašte pasilikusieji bijo išsi
tarti kas atsitiko su jų tė
vais, broliais ir seserimis - te 
roro baimė yra užčiaupusi jų 
lūpas.

Nusikaltusieji asmenys - 
lietuviai ir žydai - už padary
tus Lietuvos teritorijoje kri
minalinius veiksmus galėjo 
būti baudžiami pagal Lietu
voje veikusius baudžiamuo
sius nuostatus. Visiems 
tiems nusikaltimams yra įvy
kęs pasenėjimas. Vadinasi 
tik istorija kalbės apie buvu
sius tragiškus įvykius, ku
riuose nežymus skaičius žy
dų ir lietuvių suvaidino ne
gražias roles.

1897 ir 1909 metais Turki
joje vyko armėnų naikini
mas. Tąsyk žuvo daugiau 
vieno milijono asmenų. O 
kas baudė nusikaltusius?

(Nukelta į 9 psl.)
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ŠMEIŽTO
ŠALTINIAI...

(Atkelta iš 8 psl.)

1917-1939 metais Rusijoje 
vyko komunistinė revoliuci
ja, kurios pasėkoj susikūrė 
ir įsigalėjo taip vadinama 
proletariato diktatūra. Isto
rijoj tai žinoma, kaip didžiau 
šio teroro ir žmonių naikini
mo laikotarpis.

Skaičiuojama, jog per ko
vas, likvidavimus, kankini
mus, trėmimus ir badą, mirė 
daugiau 30 milijonų žmonių. 
Nežiūrinto to, jog bolševiki
nio judėjimo viršūnėse daly
vavo didelė dalis žydų - pav. 
Trockis, Zinovjevas, Kame- 
nevas ir eilė kitų - kurie vai
dino svarbias ir lemiamas ro 
les vykdant žiauriausios for
mos terorą, niekas nekaltino 
žydų tautos, kad ji būtų at
sakinga už tų asmenų veiks
mus. Ne tik tautoje, bet ir 
šeimoje atsiranda skirtingo 
būdo asmenų. Vadinasi ir žy
dai turėtų nesišvaistyti tuš
čiais posakiais, jog pabaltie- 
čiai yra kalti žydų naikinime. 
Kiekvienas asmuo yra atsa
kingas už jo padaromus veik
smus. Gali atrodyti keisto
ka, bet buvo ir žydų, kurie 
asmeniškai padėjo naikinti 
savo tautiečius. Ar tai darė 
savo įsitikinimu ir laisva va
lia - dabar sunku nustatyti. 
Gestapo, lygiai kaip ir 
NKVD, turėjo būdus ir mo
kėjo priversti asmenis dary
ti tai, kas jiems buvo sako
ma. Žydai kovoja už savo 
valstybės Izraelio išlaikymą 
- bet nežiūrinto to, yra žydų 
kurie tarnauja PLO. Žiauru
mą ir terorą taip pat ir žydai 
vartoja; pav. 1946 m. Jeru
zalėje susprogdintame Kara 
liaus Dovydo viešbutyje žu
vo virš 200 asmenų, arba 
1948 m. pavasarį sunaikinta
me kaimylyje žuvo virš 250 
arabų - vyrų, moterų ir vai
kų, ir t.t. Paskaitykime Mi- 
chael Bar-Zobar parašytą 
knygą ‘The Avengers’ ir eilę 
kitų - iš jų matysime, jog žy
dai - keršto ara kitais sume
timais - vartoja įvairias prie
mones žudyti žmones.

Nesistebėtina, jog ir da
bar laisvajame pasaulyje gy
venančių žydų jungiasi į 
šmeižikų eiles juodinti pabal- 
tiečius, nes vieni tą daro 
maskoliškų komisarų pave
dimu, o kiti neva tai ‘politi
niais’ įsivaizdavimais. Svar
biausia, mums reikia žinoti 
ką galvoja ir sako maskolių 
pavergtieji žmonės. Jie ma
to, jog pavergėjai - rusų im
perialistai užsimaskavę ko
munistine priedanga, vers
dami vartoti rusų kalbą, nai
kinant tautinius ir tikybi
nius įpročius ir t.t., stengiasi 
visus sulieti į vieną ‘masko
lišką’ tautą. Pavergtieji taip 
pat žino, jog buvusioji audra 
kuri taip tragiškai palietė 
Europos tautas, buvo suruoš 
ta Maskvos ir Berlyno impe
rialistų. Vergijoje gyveną 
pabaltiečiai, žydai, lenkai, 
gudai, ukrainiečiai ir net da
lis rusų - padavė vieni kitiem 
rankas ir stengiasi bendrai 
atsilaikyti prieš tą maskoliš
ką potvynį. Laisvėje ir kalė
jimuose matome žydų, kurie 
visakeriopai gelbsti lietu
vius ir kitus. Tą gerai mato 
bolševikai ir reiškia susirūpi
nimą, kad jų metodas ‘piudy-

Paskambinimas į Europą leidžia jums pasijusti 
taip arti ir kainuoja taip mažai.

Jūs gyvenate Amerikoje 
visą savo gyvenimą, bet ar 
nebuvo jūsų tėvai gimę 
kitame krašte ?

Už vandenyno ar neturite 
giminių kurių neesate matę? 
Išskyrus nuotraukose.

Girdėjimas jų balso 
priartintų jus daug labiau 
negu laiškas.

Atrasite savo antrąją 
kilmę. Padėkite savo tėvams 
grįžti vizitui. Telefonu. Yra 
lengviau ir pigiau negu jūs 
galvojate.

Skambinkite tiesiog iš bile 
kurios vietos Amerikoje

(išskyrus Aliaską ir Hawaii) 
beveik į visą pasaulį.

Naktį (5 p. m. iki 5 a. m.) 
ir sekmadienį skambinimai 
paprastai pigiausi.

Pavyzdžiui, yra tik $5.10 
plius taksai į Belgiją,

Ir jei jūs skambinate 
tiesioginiai tik $4.80 plius 
taksai. Papildomoms 
informacijom tiesioginio 
skambinimo pasitikrinkite 
Call Guide sekcijoje jūsų 
White Page Directory).

Operatorius jums 
pagelbės ir gauti telefono 
numerį kurio jūs 
neturėtumėte.

Jūs galite jaustis arti
giminių nežiūrint kaip toli
būtumėte.

OhioBeN

ti žmones ir tautas’ eina vė
jais. Pasėkoj to, bolševikai 
pasišovė būti nužudytų žydų 
užtarėjais. Pasitaiko skaity
ti ‘Tiesoje’ vieną ar kitą žinu
tę, kad kurioje nors vietovė
je buvo nubaustas asmuo už 
dalyvavime žydų naikinime, 
arba žydų prašomi teikia 
įvairias, greičiausiai ‘sufabri
kuotas’ žinias apie buvusias 
likvidavimo akcijas.

Norėdami būti teisūs - bol
ševikai turėtų lygiai traktuo 
ti asmenis, kurie žudė ir kitų 
tautybių žmones. Bet taip 
nėra.

Prieš karą, karo metu ir 
pokariniais laikais daug lietu 
vių buvo nužudyta. Aš čia 
paminėsiu vien Rainių miš
kelio skerdynes. Jas miniu 

nes čia žuvo mano pažįstami 
ir žinomi asmenys: 1. pašto 
taranautojas B. Korza, 2. raš 
tinįnkas Lileikis, 3. Pavande 
nio dvaro savininkas, Mairo
nio jaunų dienų draugas Z. 
Sakelis, 4. Šiaulių notaras 
Kaveckas, 5. gimnazistas 
Žvirzdinas, kurio tėvus ge
rai pažinojau ir kiti. Tas 
skerdynes suruošė kalėjimo 
gydytojas Gutmanas ir tar
nautojai - Vaitkus, Žalimas 
ir kiti. Telšių ap. gydytojas
a.a. dr. Mikulskis man sakė, 
jog tokių žiaurių skerdynių 
jisai nebuvo matęs, o ypatin
gai, kad prieš nužudant suim 
tieji buvo dar sadistiniai kan 
kinami. Atrodo, jog bolševi
kai turėjo pravesti tyrimą ir 
kaltuosius asmenis nubausti. 

Pagal gautas iš krašto žinias 
po karo iš Rusijos į Telšius 
sugrįžo vienas iš tų žudikų - 
Žalimas ir, apsirengęs enka
vedisto uniforma, toliau tero 
rizuoja gyventojus.

Pažiūrėkime ir į Pirčiupio 
įvykius.

1944 m. birželio pradžioje, 
kada bolševikai jau buvo su
laužę vidurinį frontą ir vokie 
čiai traukėsi vakarų link, Zi
mano vadovaujamos civiliai 
apsirengusios partizanų gru
pės iš pasalų puolė mažą vo
kiečių dalinį ir nukovė kelius 
kareivius. Greit atvyko nau
jos vokiečių pajėgos ir už sa
kytą nužudymą sudegino Pir 
čiupio kaimelį su apie 120 gy 
ventojų. Kai vokiečiai vyk
dė tą keršto ak 4,taipartiza 

nai, nelyginant žvirbliai 
karklyne, tupėjo Rūdininkų 
girioje ir neteikė jokios pa
galbos žudomiems kaimie
čiams.

Visiems buvo žinoma, jog 
vokiečiai keršija už jų karei
vių nužudymą: už vieną ka
reivį sušaudydavo 10 įkaitų. 
Tą puikiai žinojo partizanai 
ir jų vadovybė. Tokiu būdu 
Zimanas, užpuldamas vokie
čių dalinį gerai žinojo, jog už 
tai nukentės apylinkės civi
liniai gyventojai.

Dėl Zimano padarytų veik
smų žuvo 120 kaimiečių ir už 
tai jis turėjo būti pakaltintas. 
O ką bolševikai padarė? Jam 
suteikė kažkokį ordiną ir pa
skyrė dienraščio ‘Tiesa’ re
daktorium.
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TREČIASIS KARAS... (3)

Prancūzija prisideda
Vienas iš svarbiausių pir

mos karo dienos įvykių buvo 
Prancūzijos vyriausybės ap
sisprendimas prisidėti prie 
NATO. Prancūzija Vokieti
joje turėjo savo antrą korpą 
- maždaug 50,000 vyrų su 18 
naikintuvų-bombonešių eska
drilėm. Korpas tuojau gavo 
įsakymą žygiuoti į Bavariją. 
Trys kitos divizijos gavo įsa
kymą iš Prancūzijos vykti į 
pasienį, o paskelbta mobili
zacija turėjo sutelkti dar 14 
divizijų. Bet svarbiausia, 
NATO galėjo disponuoti 
Prancūzijos uostais, nes 
kaip matėme iš žemėlapio, 
Šiaurės Vokietijos uostai 
per pirmą dieną pateko so
vietų kontrolėn - Bremeną 
paėmė jų parašiutininkai 
5-tos kolonos padedami, o 
Hamburgo senatas prašė šį 
miestą paskelbti ‘atviru’, t.y 
jame neteikti jokių karinių 
pajėgų.

Pirmą karo dieną sovietai 
turėjo nežymią aviacijos per
svarą, nes vyr. NATO ka
riuomenės vadas Saceur dalį 
savo aviacijos sulaikė nuo įsi
vėlimo į kautynes. Jis tuos 
lėktuvus laikė rezerve tam 
atsitikimui, jei būtų leista pa
naudoti atominius ginklus. 
Tuo tarpu pačiame fronte - 
tiesą sakant aiškaus fronto 
nebuvo - sovietų tankų puoli
mo, kur jie jų daugiau sutelk
davo, sulaikyti nebuvo gali
ma. Aplamai imant, jei so
vietai tikėjosi per kelias 
dienas susidoroti su Vokieti
ja ir pasiekti Rheiną, to tiks
lo jie nepasiekė, bet nuo jo 
atsiliko tik laiku. Po trum
pos pertraukos jie galėjo žy
giuoti toliau.

Rugpiūčio 13 d. (karas pra 
sidėjo rugpiūčio 4 d.) Saceur 
padarė du lemiamus spren
dimus:

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 — totalitarinių režimų auka.

Knyga galima įsigyti leidykloje — Dirvoje, pasinąu- 
'dojant šiuo kuponu, ar pas knygų platintojus.

------------------ IŠKIRPTI-----------------------

DIRVA
P. O. Box 03206 
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 10 dol. ir prašau man atsiųsti Dr. A. Geručio 
monografiją PETRAS KLIMAS.

Pavardė ...................................................................................

Adresas

Jis atmetė NATO žemes
nių pareigūnų reikalavimą 
prašyti JAV prezidento leis
ti panaudoti atominius gink
lus, bet kartu sutiko mesti į 
mūšį tas septynias divizijas, 
kurias laikė rezerve.

Saceur, kuris pats buvo 
amerikietis, gerai žinojo sa
vo prezidento nusistatymą. 
Tas norėjo kaip galima ilgiau 
išvengti Amerikos miestų 
bombardavimo. Kaip to ga
lima būtų išvengti panaudo
jus fronte atominius ginklus 
- niekas tikrai nežinojo.

Europos valstybės dėl ato
minių ginklų panaudojimo 
nebuvo vieningos. Vokietija 
buvo prieš, D. Britanija ne
galėjo apsispręsti, belgai už, 
olandai - prieš, o prancūzai 
rezervavo sau apsisprendi
mo vėliau teisę.

Rugpiūčio 12 d. prieš pat 
vidurnaktį prezidentas susi
siekė su Saceur vienos kryp
ties radiju, ryšiai per sateli
tus dar nebuvo atstatyti.

‘Ar išsilaikysite?’ - pa
klausė jis.

‘Tai priklausys nuo to, kas 
atsitiks Atlante’, - atsakė 
kiek pagalvojęs Saceur - ‘ir 
ar išsilaikys orinis tiltas!’

‘Orinis tiltas atrodo išsilai
kąs’, - sakė prezidentas, - ‘o 
kas atsitiko Atlante, žinosi
me už keletos valandų.’*♦*

Pirmas Trečiojo karo susi
rėmimas jūrose įvyko 1985 
metų rugpiūčio 5 d. Britų 
atominis povandeninis lai
vas Churchill, patruliavęs 
tarp Šetlandijos ir Norvegi
jos Faeroer salų susekė dize- 
liu varomo povandeninio lai
vo garsus ir paleidęs jo kryp 
tin savo torpedą jį paskan
dino. Iš karto nebuvo aišku, 
ar paskandintas laivas tikrai 
buvo priešo, tačiau tai reikė

jo prileisti, nes toje vietoje 
tokių savo povandeninių lai
vų sąjungininkai nelaikė.

Dieną prieš tai sąjunginin
kų lėktuvai puolė Kolos pu
siasalyje esančias sovietų 
aviacijos ir laivyno bazes. 
Nors sovietai su tokiu puoli
mu turėjo skaitytis, tačiau 
puolėjai, per sovietų terito
riją skrisdami visai pažemiui 
galėjo sunaikinti dalį aero
dromuose esančių lėktuvų.

Iš sovietų propagandos ir 
veiksmų paaiškėjo, jog jų 
tikslas buvo nugalėti ir neu
tralizuoti Vokietiją, o paskui 
pradėti derybas su JAV. Vi
są savo vakarų pasienį jie 
paskelbė karo zona, tačiau 
švedus užtikrino, kad karas 
tęsis neilgai. Abiejų pusių 
jėgų santykis neleidžiąs nu
matyti kitokį galą kaip so
vietų pergalę

(Sekančiam Nr.: 
Kautynės Atlante)

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:

A. Kavaliūnas, Cleveland 10.00
S. Dabkus, Toronto...........15.00
J. Janulevičius, Livonia . . 2.00 
Kun. L. Andriekus.

Kennebunkport............... 2.00
W. Hoffman, Chicago ... .10.00 
Akademikių Skaučių

Draugovė Clevelande . .10.00
J. Juodis. St. Petersburg 5.00
E. Leleiva. Richmond Hill 10.00
J. Jurevičius. Chicago .. 7.00
K. Žemeckas, CarmeI .... 5.00
F. Masaitis, La Micada .. 7.00
J. Andrašūnas. Chicago . . 5.00
J. Matusevičius. Evanston 5.00
T. Duleba, Cleveland .... 7.00

.U. Juodvalkis. Providence 7.00
J. Veselka.

Evergreen Park ........... 5.00
C. Ramančionis,

Woodhaven....................... 5.00
LKVS Ramovė

Clevelando skyrius .... 20.00
W. Matulaitis. Chicago . .15.00
T. Gaižauskienė.

Venezuela ....................... 2.00
V. Guzulaitis,

North Kingstown..........  5.00
A. Vaičius, Cleveland .... 2.00
J. Riauba, Toronto ........... 2.00
J. Žilevičius. Chicago .... 5.00
J. Daniliauskas.

Stamford............................ 7.00
L. Naglius, Chicago........... 2.00
R. Kubiliūnaitė. Kirtland 15.00 
Pr. Dulevičius.

Forest Hills ................... 5.00
V. Griška. Great Neck .. 7.00
C. Sadeika,

Farmington Hills........... 7.00
Dr. F. Juras, Lake Vilią 12.00 
J. Jasinskas.

Treasure Island ........... 7.00
Dr. K. Pautienis,

Pompano Beach ........... 5.00
J. Daugėlienė, Juno........... 7.00
A. Knopfmilęrienė,

Lehigan Acres ................10.00
V. Matulevičius. Weston 10.00
Dr. J. Bakšys. Chicago .. 7.00
V. Prūsaitis, Toronto .... 7.00
A. Elijošius, Rexdale .... 5.00
V. Gulbinas. Vokietija .. 9.20
J. Kavaliūnas. Chicago .. 2.00
A. Neverauskas, Chicago 10.00
V. Žebertavičius, Detroit 5.00
J. Rasys. Cambridge .... 20.00
A. Valaitis, Eastlake .... 5.00
F. Zylė. Cleveland........... 2.00
A. Pakalnis. Linden .... 4.00
S. Banelis, Weston ..........  7.00
St. Butkaus šaulių

kuopa Detroite................10.00
B. Tiškus, Collinsville ... .10.00

DLK Birutės Draugija
Clevelando skyrius .... 5.00

D. Kikas, Venezuela .... 2.00
R. Vadopalas, Cleveland 5.00
S. Čipkus. Willowick .... 7.00 
Pr. Baltuonis, La Šalie .. 5-00 
LB Worcesterio

apylinkės valdyba .... 25.00 
A. Augustinavičienė,

Cleveland ....................... 10.00
Violetta Chaves,

Chesterfield ...................12.00
N. Bielinis. Henrietta .... 2.00 
V. Drabišius. Cleveland .. 2.00 
A. Petrauskis,

Rocky River................... 7.00
P. Karosas. New Britain 7.00 
S. Mačys, Cleveland .... 2.00 
A. Augustinas. Chicago .. 2.00
R. Gintautas, Caseyville 2.00 
A. Musteikis, Detroit .... 7.00
L. Radzvickas, Ann Arbor 7.00
J. Žebrauskas, Chicago . . 3.00
S. Mackevičius, Jamaica 2.00
J. Rugienius, Detroit .... 7.00
M. Jonikienė, Chicago . . 5.00 
Rev. M. Preikšą itis,

Los Angeles ................... 3.00
J. Petrauskas. Detroit .... 2.00
L. Sandris, Lebanon .... 3.00
J. Galinis, Lemont ............10.00
M. Šelmys, Etobicoke .... 2.00
T. Mečkauskas, Lansing 14.00 
P. Endzelis, Chicago .... 7.00 
J. Venckus, Coventry .... 1.00

f

1979 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

Žemiausiomis kainomis
VIENOS SAVAITĖS: Maskva, Vilnius, Leningradas

Kovo 19 — 725.00 
balandžio 11 ir 25 — 795.00 
gegužės 2 ir 9 — 829.00 
gegužės 16 — 839.00 
birželio 7 — 859.00 
liepos 12 ir rugpiūčio 2 — 865.00 
rugsėjo 19 ir rugsėjo 26 — 829.00 
spalio 10 — 829.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ:
birželio 7 >— Maskva 1, Vilnius 5, Maskva 1 ir 6
liepos 12 dienos Vakarų Europoje: Viena,
rugpiūčio 2 Muenchenas, Koelnas,,

Briuselis .................... 81399.00
Birželio 20 — Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2. 
rugpiūčio 8 Maskva 2, Helsinkis 2....... $1189.00
Gruodžio 19 — Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2,

Maskva 2, Helsinkis 2 ....$1045,00 
VISOS GRUPĖS aplankys Kauną ir Trakus, bus 
Ivdimos vadovu. Prie šių grupiu galima jungtis iš 
VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su 

papildomu mokesčiu.
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

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

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

kitas pasaulio šalis.
Įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.
PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANCES AN/OR GOVERNMENT APPROVAL. 
REGISTERED OU!O TRAVEL AGENT.

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

P. Kudukis, Cleveland .. 2.00
V. Stimburienė, Willowick 7.00
J. Stravinskas, Cleveland 7.00
Z. Jakulis, Rocky Rivei’ 7.00
D. Orantaitė. Willowick 5.00
S. Jurgaitis, Cleveland .. 7.00
U. Grincius, Cleveland .. 2.00
J. Laurinaitis. Australija 20.00 
P. Vaičaitis, Largo........... 5.00
A. Chaplikas. Boston .... 7.00
V. Jaškauskas, Dayton .. 7.00 
D. M. Eimontas,

Cherry Hill ...................10.00
A. Jucys, Toronto .......... 10.00
M. Tijūnėlis. Cleveland .. 5.00 
J. Montvila. Bayside .... 7.00 
S. Greičius, Cleveland .. 7.00 
P. Ausie jus, Avon ........... 2.00
J. Slivinskas, Waterbury 7.00
Ant. Rukšėnas, Mentor .. 7.00 
G. Vidmantas. Rochester 2.00 
A. Lukas, Detroit ..........  4.00
Dr. L. Kriaučeliūnas,

Palos Park....................... 25.00
O. Mironaitė, Chicago ... .10.00 
A. Vaitiekaitis, Detroit .. 2.00
K. Biskis, Downers Grove 20.00
A. Puteris, Toronto...........10.00
A. Masiulis, Chicago .... 7.00
L. Jurskis. Murray Hill .. 5.00 
Rev. dr. T. Žiūraitis.

Washington ................... 2.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

f
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■ Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

JAUNIMO CENTRO 
VAKARIENĖ

Jaunimo Centras, vado
vaujamas tėvų jėzuitų, 
kiekvienais metais suruošia 
savąjį renginį — vakarienę. 
Tokia vakarienė įvyko š. m. 
gruodžio 3 d. didžiojoje sa
lėje. Paprastai į šią vaka
rienę susirenka tos organi
zacijos, kurios naudojasi 
Jaunimo Centro pastoge. 
Kasmet yra vis sunkiau ir 
sunkiau išplatinti pakvieti
mus ir užpildyti salę. Va
karienė sudaro pagrindinį 
pajamų šaltinį Centrui iš
laikyti. Pageidaujama, kad 
gyvosios organizacijos pa
imtų bent po 1 stalą (10 as
menų po $25.00). Ir šį kar
tą stalų buvo pristatyta pil
na salė, bet ne visi buvo 
pilni. Prie kai kurių sėdėjo 
vos 4-6 žmonės. Gal organi
zacija ir buvo paėmusi visą 
stalą, tik ne visi pasižadėję 
nariai galėjo atvykti.

Pobūvį atidarė Jaunimo 
Centro direktorius kun. An
tanas Saulaitis, pasveikino 
susirinkusius svečius ir pa
teikė truputi statistinių da
vinių bei numatomų pro
jektų sąrašą.

Išleistoje 12 pusi, brošiū
rėlėj e-programo j e suteikta 
statistinių žinių apie Jauni
mo Centro naudojimą bei 
veiklą. Jaunimo Centru 
naudojosi: bendrinės orga
nizacijos, archyvai, biblio
tekos, galerijos, muziejai, 
ansambliai, chorai, studijos, 
tautinių šokių grupės, kur
sai ir mokyklos, profesinės 
draugijos, vieto v a r d ž i ų 
draugijos, kultūrinės ir 
įvairios organizacijos, jau
nimo vienetai ir kiti. Per 
1977 metus buvo susirinki
mų, repeticijų ir kt. 688, va
karienių ir vakaronių viso 
136, įvairių kursų 21, pa
rodų — 22.

Iš šių keliolikos pateik
tų davinių matome koks 
yra Centro apkrovimas ir 
kokia spraga pasidarytų jo 
netekus.

Tėvai jėzuitai yra sudarę 
laikiną tarybą, kuriai pir
mininkauja Antanas Dun- 
dzila. Ateinančiais metais 
norima sudaryti pastovią 
tarybą, kuri rūpintųsi Jau
nimo Centro išlaikymu ir 

veikla, nes tėvai jėzuitai 
pradeda stigti darbo rankų.

Jaunimo Centro pareigū
nai ir nuolatiniai talkinin
kai: kun. Antanas Saulai
tis, S J, kun. Vaclovas Gu
tauskas, SJ, kun. Algiman
tas Kezys, S J, Antanas Vai
čaitis, Jonas Aninkevičius, 
Edvardas Banevičius ir 
Viktoras Norkaitis. Kiek
vieną savaitę jie įdeda 270 
darbo valandų, iš kurių at
lyginama tik 110 vai., o 160 
valandų paaukojama.

1979 metais numatomi 
stambesni darbai: oro šal
dymo sistemos įvedimas, 
scenos atnaujinimas, posė
džių kambario remontas, se
nosios virtuvės remontas ir 
kepimo krosnies pakeiti
mas, stogo remontas ir kt.

Užplanuoti darbai reika
lingi didesnių išteklių, ku
rių nei Jaunimo Centras, nei 
tėvai jėzuitai neturi. Reikia 
visos lietuviškos visuome
nės dosnios paramos, kad 
tie darbai būtų įvykdyti. 
Viskas priklausys nuo mūsų 
dosnumo ir geros valios.

Vakarienės metu buvo 
platinami laimėjimų bilie
tai. Laimikiais buvo du dai
lėj kūriniai ir prekybinin
ko N. Buršteino padovanoti 
moteriški kailiniai. Susirin
kusieji dosniai rėmė lote
riją.

Meninę programą atliko 
detroitietės sesutės Kristi
na ir Regina Butkūnaitės. 
Pritardamos gitara, padai
navo keletą lietuviškų dai
nų. Dainininkės susirinku
siųjų buvo šiltai priimtos ir 
turėjo bisuoti.

Baigdamas noriu pacituo
ti Chicagos lietuvių jėzuitų 
vyresniojo Juozo Vaišnio, 
SJ, žodžius, parašytus mi
nėtoje brošiūrėlėje: ”... kai 
kas baiminasi, kad artėja 
kitų rasių žmonės ... Labai 
artimų kitų rasių kaimynų, 
tur būt, niekad neturėsime, 
nes Čia jiems kurtis nėra 
kur .., Tad tikimės, kad 
niekas mums nekliudys, nie
kas iš čia mūsų neišstums, 
kad ši vieta ir toliau galės 
būti vadinama lietuvybės 
židiniu.

Chicagos lietuvių jėzuitų 
vardu visiems mieliesiems 
Jaunimo Centro rėmėjams 
nuoširdžiai dėkoju.”
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Popiežius Jonas Paulius II spaudžia ranką Msgr. Audriui J. Bačkiui, kuris padė
kojo Šventajam Tėvui už Lietuvių Tautos pasveikinimą lietuviškai.

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Korp! Neo-Lithuania ir 
Lietuvių Tautiniai Namai 
ruošia Naujųjų Metų suti
kimą, kuris įvyks š. m._ 
gruodžio 31 d. 8:30 vai. vak. 
Tautinių Namų salėje (6422 
So. Kedzie Avė., Chicago,
III. 60629).

Visi kviečiami dalyvauti 
ir iš anksto registruotis pas 
Bronių Kasakaitį, telef. — 
778-7707 (7150 So. Spauld- 
ing) ar A. Juodvalkį, telef. 
925-0035 (6620 So. Rock- 
well). Gera vakarienė, šam
panas, gėrimai ir muzika 
šokiams.

Įėjimo auka 15 dol. (stu
dentas 10 dol.). Stalai ir 
vietos rezervuojamos iki 
gruodžio 26 d.

LB BRIGHTON PARKO 
APYLINKĖS 25 METŲ 

SUKAKTIS
Praėjusieji, šie ir atei

nantieji metai daugelio lie
tuviškų vietovių žymimi LB 
sidabrinės sukakties ženk
lais. Tokią sukaktį š. m. 
lapkričio 25 d. atšventė ir 
LB Brighton Parko apylin
kė, Chicagoje. Minėjimą 
pradėjo švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčio
je pamaldomis, kurias atlai
kė parapijos klebonas prel. 
D. Mozeris, pamokslą pasa
kė kun. L. Zaremba, S. J., 
giedojo Dainavos ansamb
lis, vad. muziko A. Jurgu- 
čio.

Lapkričio 22 d. Jaunimo 
apatinėje salėje atidaryta 

tautodailės, dailės ir foto
grafijos paroda, kurioje da
lyvavo 22 menininkai su 
apie 200 darbų.

Pagrindinis minėjimas — 
akademija įvyko š. m. lap
kričio 25 d. didžiojoje Jau
nimo Centro salėje. Minėji
mą sumaniai ir taikliai pra
vedė Emilija Sakadolskienė. 
Atidaromąjį žodį pasakė vi
cepirm. Pranas Nedas. Su
giedoti Amerikos ir Lietu
vos himnai ir pagerbti mi
rusieji nariai. Prasmingą 
invokaciją sukalbėjo kun. J. 
Borevičius, S. J.

Įteiktos plaketės ilgiau
siai valdyboje išdirbusiems 
nariams: V. Šilui, S. Jokū
baičiui, S. Petersonienei ir 
V. Račiūnui.

Pristačius garbinguosius 
svečius, prasidėjo meninė 
dalis, kurią atliko Vyčių 
choras, vadovaujamas, vi
sur suspėjančio, muziko 
Fausto Strolios. Choras at
liko dainų pynę — ”Subatos 
vakarėlį”. Tai buvo ne vien 
įprastinis tik dainavimas, 
bet kartu ir veiksmas pri
taikytas dainos žodžiams. 
Čia buvo jaunoji — V. Nor- 
vaišytė, jaunasis — R. Bu- 
žėnas, motina — A. M. Kas- 
sel, tėvas — A. Bilius, atlikę 
solo partijas. Veiksmą pa
gyvino šokėja L. Livčinaitė.

Apylinkės sidabrinė su
kaktis buvo gerai organi
zuota ir pravesta. Akademi-. 
ja ir meninis pasirodymas 
tetruko vos vieną valandą. 
Tai pavyzdys, kaip reikia 
organizuoti minėjimus, kad 
ir publika būtų patenkinta 

ir rengėjai išsakytų savo 
norus.

Gerai organizuota LB 
Brighton Parko apylinkė 
sugebėjo patraukti ne tik 
savo narius, bet ir svečius, 
pripildžiusius didžiąją Jau
nimo Centro salę.

Dabartinę valdybą suda
ro: Juozas Šlajus (pirm.), 
S. Daulienė, Pr. Nedas, R. 
Sakadolskis, S. Jokūbaitis, 
K. Laucius, V. Dijokas, Juo
zas žadeikis ir Rūta Juš
kienė.

PASKAITA APIE 
TESTAMENTUS

Gruodžio 17 d., sekmadie
nį, 3 vai. p. p. Chicagoje 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose, 6422 S. Kedzie Avė., 
įvyks Lietuvių Tautinės Są
jungos Chicagos skyriaus 
narių susirinkimas.

Susirinkimo pradžioje ad
vokatas Povilas žumbakis 
skaitys paskaitą apie pali
kimų tvarkymą ir tinkamų 
testamentų sudarymą.

Visiems norintiems pa
skaitos klausyti įėjimas 
laisvas.

• Bendros Kūčios ir šiais 
metais, kaip jau kelis metus 
anksčiau rengiamos Chica
gos lietuvių tautiniuose na
muose (6422 South Kedzie 
Avė.), sekmadienį, gruodžio 
24 d. 5 vai. vak.

Į šias bendras Kūčias 
kviečiami visi lietuviai. Mo
kama 7 dol. asm. Prašoma 
registruotis iš ankto telef. 
778-7707 pas LTN šeiminin
ką Bronių Kasakaitį.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

MACHINE REPAIR
Industry leader has immediate open- 
ing for person capable of machine tool 
repair. 8 years in the trade are need- 
ed to qualify for a UAW journey
men’ s card. Company paid benefits: 
insurance with prescription drugs, 
dental, master medical coverage, pen- 
sion, 14 holidays, many others.
Plant is located in a small lown en- 
vironment convenient to recreation 
and shopping areas.

APPLY IN PERSON OR CALL 
616-945-2441 between 
8 a. m. and 4 p. m.

E. W. BLISS DIVISION
GULF & WESTĖRN MFG. CO. 

1004 E. STATĖ STREET
HASTINGS, MICHIGAN 49058

An equal opportunity employer m/f 
(49-2)-
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■ Detroito lietuviai
—— ANTANAS GRINIUS
SLA 352 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

SLA 352 kuopos metinis 
susirinkimas įvyko gruo
džio 3 d. Lietuvių Namuose. 
Susirinkimas buvo gyvas ir 
judrus, žinoma, kaip ir vi
suomet, narių skaičiumi ne
pasižymėjo.

Susirinkimą pradėjo ir jį 
pravedė kuopos pirmininkas 
Antanas Norus.

F. Motuzui paprašius 
kuopos pirmininkas A. No
rus perskaitė prisiųstą Pil
domosios Tarybos nominaci
jos reikalu raštą. Balsams 
skaičiuoti paskirti: F. Mo
tuzas, J. Gaižutis ir E. Jo- 
dinskienė. Daugiausia bal
sų į Pildomąją Tarybą ga
vo: Į prezidentus adv. Rai
mondas Sakis-Sukauskas, j 
viceprezidentus Stasys Jo
kūbaitis (Toronto), sekre
torius Petras Januška, iždi
ninkus Antanas Norus, iždo 
globėjus Petras Bliūdžius ir 
Antanas Grinius, dr. kvo
tėjas Petras Avižonis. Kiti 
gavo po mažiau.

Į kuopos valdybą 1979 
metams išrinkti: Antanas 
Norus — pirmininkas, Pet
ras Januška — vicepirmi
ninkas, Elžbieta Jodinskie- 
nė — finansų sekretorė, 
Petras Bliūdžius — iždinin
kas, Bronius Burba ir Jo

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 į 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.

nas Gaižutis — iždo globė
jais, dr. kvotėja Martiną 
Miškinienė ir kuopos kores
pondentas Antanas Grinius.

Organizatorius Marijonas 
šnapštys prirašė du naujus 
narius: Antaną Radzevičių 
ir Česlovą Kaukalį.

Diskusijų metu F. Motu
zas palietė DLOC ir LB. Jis 
pasakė: prieš 35 metus or
ganizavome DLO Centrą ir 
turėjome priešą. Jis buvo 
mūsų raudoni lietuviai. Da
bar po 35 metų atsirado ki
tas slaptas priešas ir nori 
mūsų suorganizuotą centrą 
sugriauti.

Pavesta SLA 352 kuopos 
pirmininkui A. Norui pra
nešti per lietuviškas radijo 
valandėles, kad jų darbas 
yra nešvarus ir ardantis. 
Siūlo griovikus pasmerkti.

Po susirinkimo kuopos 
narės B. Januškienė, E. Jo- 
dinskienė, J. Bliūdžiuvienė, 
P. Juškienė ir Marija Žilins
kienė susirinkimo daly
viams surengė gražias vai
šes.

SERGA JUOZAS 
TAMOŠIŪNAS

Vilties draugijos šimti
ninkas, Dirvos skaitytojas 
Juozas Tamošiūnas, gyve
nęs Detroite, dėl ligos pri
siglaudė pas p. Kazimierą

Sragauską, 2327 Casper St., 
Detroit, Mich. 48209.

šio mėn. 25 d. turės 90 
metų. Sveikata labai bloga, 
susilpnėjo regėjimas, ne
vaikšto ir jau 8 savaitės yra 
ligoninėje, skausmų kanki
namas.

PRATĘSTAS VAJUS
JAV LB Krašto Valdyba 

pratęsė spaudos vajų iki šių 
metų galo. Visi nauji prenu
meratoriai, kurie iki to lai
ko užsiprenumeruos bent 
vieną iš Bendruomenės 
skelbiamų 37 dienraščių, sa
vaitraščių ar žurnalų, gaus 
20% nuolaidą.

Kiekvieno šio mėn. sek
madienį Dievo Apvaizdos 
parapijos Kultūros Centre 
bus visų laikraščių bei žur
nalų paroda. Norintieji gau
ti minėtą nuolaidą ten ga
lės tuos laikraščius užsipre
numeruoti arba skambinti 
spaudos vajaus Detroite va
dovui dr. Aleksandrui Zo- 
tovui tel. 642-5657.

KUN. ALGIMANTO 
KEZIO FILMAS IR 

KNYGOS PRISTATYMAS
Gruodžio 16 d. 7:30 vai. 

vak. Dievo Apvaizdos para
pijos Kultūros Centre bus 
rodomas kun. Algimanto 
Kezio, S. J. filmas apie žy
miųjų lietuvių gyvenimą ir 
darbus. Ta pačia proga Ele
na Bradūnaitė pristatys jo 
knygas.

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

JAV LB Detroito apylin
kės ruošiamas naujų metų 
sutikimas Dievo Apvaizdos 
Kultūros Centre prasidės 
gruodžio 31 d. 9 vai. vak. 
kokteiliu, šilta lietuviška 
vakarienė bus duodama 10 
vai. vak. Vyriausia šeimi
ninkė B. Leonavičienė. Po 
naujų metų sutikimo veiks 
šalto maisto nemokamas bu
fetas. šokiams gros Rimo 
Kaspučio vadovaujamas or
kestras „Romantika”. Bilie
tų kainos: suaugusiems — 
20 dol., jaunimui — 15 dol. 
ir pensininkams 18 dol. Sta
lus rezervuoti pas Vitą Pet
rulį tel. 255-5222.

Wanted Journeymen
or

lst Class Skilled
MACHINE REPAIRMEN

AND
INDUSTRIAL 

ELECTRICIANS
Minimum 3 years esperience working 
in forging plant. Rotating shift work. 
$8.67 per hour, including C.O.L.A. tx- 
cellent fringe benefits.

REPPLY TO:
GREAT LAKĘS FORGING 

(1974) LTD.
1590 MATTHEW BRADY BLVD. 
VVINDSOR, ONTARIO, CANADA 

(49-4)

Wanted Journeymen 
or 

lst Class Skilled
MAINTENANCE

MECH ANIC / MILLW RIGHT
PIPERFITTER

ELECTRICIANS
lst Class, minimum 5 j’ears work ęx- 
perience. Experience reųuired in re
pair and general maintenance work. 
Liberal fringe benefits, day shift. 
Call:

313-285-9200, Ext. 355
PENNWALT CORP.

Eaual Opportunity Employer 
(49-51)

DĖL VASARIO 16 
MINĖJIMO

Vasario 16-sios minėjimą, 
per praėjusių 35 metus, De
troite rengė visos Lietuvių 
Organizacijos bendrai vie
ną. Tą pat darys 1979 me
tais.

LB Detroito Apylinkės 
Valdyba 1978 m. lapkričio 9 
d. Draugo 263 nr. pasiskel
bė, kad ji rengs atskirą Va
sario 16-sios minėjimą toje 
pat salėje išvakarėse bend
ro minėjimo.

Tokį LB Detroito Apylin
kės Valdybos veiksmą laiko
me visuomenės skaidiniu ir 
kaip tokį smerkiame.

DLK Birutės Skyriaus 
pirm. K. Daugvydienė 

Kūrėj ų-Savanorių 
Skyriaus pirm. 
K. Daugvydas

Klaipėdos Krašto 
Vadavimo savanorių 

atstovas
P. Bliūdžius

Ramovėnų Skyriaus 
pirm. S. šimoliūnas 
Švyturio Jūrų šaulių 
kuopos pirm. A. sukis 

St. Butkaus šaulių 
kuopos pirm.

V. Tamošiūnas

DLOC SUSIRINKIMO 
NUTARIMAS

1978 m. lapkričio 26 d. 
buvo sušauktas Detroito 
Lietuvių Organizacijų Cen
tro 25 organizacijų atstovų 
nepaprastas susirinkimas 
išklausyti valdybos prane
šimą dėl santykių su LB 
Detroito Apylinkės Valdyba 
ir tuos reikalus apsvarstyti 
bei aptarti gaires tolimesnei 
veiklai.

Susirinkimas nutarė, kad 
DLOCo valdyba neatsisaky
tų ir toliau tartis su LB De
troito Apylinkės Valdyba,

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

bet tik pabojant DLOC tra
dicijas.

S. šimoliūnas

KALĖDŲ EGLUTĖ 
DETROITE

Prašome visus atsilanky
ti į „žiburio” lituanistinės 
mokyklos ruošiamą eglutę 
gruodžio 17 d. 12:30 vai. p. 
p. Dievo Apvaizdos parapi
jos Kultūros Centre. Vi
siems įėjimas veltui.

Mūsų mokiniukai atliks 
įdomią programą, veiks bu
fetas su šiltais užkandžiais, 
kava ir pyragais.

Kalėdų senelis išdalins 
vaikučiams dovanėles. No
rėdami gauti dovanėles pra
šau registruotis pas Vitą 
Memėnienę tel. 646-3492.

Tėvų Komitetas

. WANTED EXPERIENCED 
SAUSAGE MAKERS 

AND BE ABLE TO BONE MEAT.
Steady work, good pay & fringe 

benefits.
Call 419-241-5640

CLOSED MONDAYS.
(49-1)

BEAT THE BHZZARDS
MOVĘ TO SUNKY CALIFORNIA 

Acme Gridfev sėt up person. Night 
and day shift available. Excelient 
fringe* fncl. proflt sharing. Excellent 
pav and opportqnitv ror people 
looking for permanerit employment 
wlth growing aerospace part

AIRCRAFT
? MAINTENANCE i

Immediate openings 
for A & P mechanks, 
impecton and super- 
visors.

mCOmENTAl 
AIRLINES

MTMfT MUM 
SUN MPMT

YPSILANTI, MI 48197

Ph. 313-485-8770



1978 m. gruodžio 14 d. DIRVA Nr. 49 — 13

ŠALFAS S-gos visuotinio atstovų suvažiavimo, įvykusio gruodžio 2-3 d. Clevelande pre
zidiumas. Iš kairės ŠALFASS Centro Valdybos pirm. Pr. Berneckas, pirm. R. Korzonas, kalba 
prez. pirm. V. Jokūbaitis, sekr. I. Sniečkienė ir sekr. L. Rugienienė. J. Garlos nuotr.

ŠALFASS ATSTOVAI CLEVELANDE

Šiaurės Amerikos Lietu
vių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto S-gos klubų rinktie
ji įgaliotiniai, gruodžio 2 d. 
Clevelande, Lietuvių Na
muose, suvažiavo metiniam 
darbų nagrinėjimui ir šį 
kartą naujiems vykdomųjų 
organų rinkimams. Darbo-, 
tvarkęs eigą teko paskubo
mis praeitį, nes posėdžių 
pradžia vėlavosi net 2 vai., 
kai iš tolimesnių vietovių 
atstovai dėl sunkių oro są
lygų žymiai užtruko. Vis 
dėlto prezidiumas ir sporto 
viršūnės turėjo įsakmiai su
sirinkusiems pabrėžti, kad 
kertiniai klausimai, kaip ry
šiai su PLB-nė ir naujai 
besi kurianti organizacija 
Pasaulio Lietuvių Sporto 
S-ga, privalu sveikai ir rea
liai pasvarstyti. Mūsų suva
žiavimai dažnai praeina 
"urmu” taip ar ne, nieko 
nesigilinant į dalykų realią 
paskirtį.

Suvažiavimą trumpa kal
ba pasveikino ŠALFASS 
pirm. Pr. Berneckas, kvies
damas atstovus darbščiam 
ir rūpestingam programos 
svarstymui. Sudarius rei
kiamas darbo eigos komisi
jas, Sąjungos pirm, ir kar
tu Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynių organizacijų komi
teto vyriausias pareigūnas 
Pr. Berneckas išsamiai nu
švietė Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynių ruošos dar
bų eigą: sunkumai, kliūtys, 
talka, kooperavimas, spau-
da, finansinis vajus, darbo 
aplinka ir Toronte vyravusi 
tuometinė opinija. Iš paski
rų komisijų pranešimų, kaip 
Revizijos Komisijos, Garbės 
Teismo ir finansų, turime 
gerų žinių, kad S-gos pinigi
nis stovis geras, lyginant su 
buvusiais 1976-1977 m. Nu
matoma dar įplaukų iš Pa
saulio Lietuvių Dienų bend
rų pajamų. Kai kasa šiek 
tiek svaresnė, tai planavi
mas s-gos užmojams grei
čiau bus atliktas. Laukiama 
iš viršūnių sveikos iniciaty
vos visam sąjungos gyveni
mui sustiprinti.

Plačiau ir nuodugniau 

buvo persijotas metinis var- 
žybinis kalendorius, kuris 
jau apima net 1979-1980 m. 
ir sportininkų perėjimo 
tvarka į klubus, nustatant 
3 mėn. laiką kalendoriniuo
se metuose. Apygardų va
dovų ir sporto šakų prane
šimai buvo raštu, išskyrus 
šaudymą ir Baltų Sąjungos 
raportus žodžiu, dalyviams 
esant suvažiavime.

Numatytos vasaros žai
dynės Clevelande 1979 m. 
darbo savaitgaly, o žiemos 
— Chicagoje 1980 m. pa
skutinį balandžio savaitgalį.

Nors naujoji sporto orga
nizacija — Pasaulio Lietu
vių Sporto S-ga ligi suvažia
vimo dienos, mūsų sporto 
skyrelių paskiroj spaudoj 
buvo užsikirtusi tarp pačių 
viršūnių (Australija ir 
JAV), kurios davė pradžią, 
neturėdami tuo metu tvir
tesnio užnugario, vienok su
važiavimas balsų dauguma, 
be jokių rimtesnių aiškini- 
mų-diskusijų, šį klausimą 
išsprendė teigiamai — Pa
saulio Lietuvių Sporto S-ga 
yra įkurta ir ruošiamas jai 
statutas. Kur tie pirmųjų 
pasitarimų, kas liečia Įkū
rimą, protokolai ir kieno 
įgalioti ir kokie atstovai ten 
buvo, suvažiavime nepaaiš
kėjo, nes viskas buvo vardi
nama žodžiu, o ne dokumen
tiniu įrodymu, kuris istori
jai taip būtinas.

Būdinga, kad suvažiavi
me nebuvo numatyta bend

Grupė dalyvių ŠALFASS suvažiavime Clevelande. J. Garlos nuotr.

ravimo planas su PLB-ne. 
Pradėti pirmieji žingsniai 
IX. 24 Chicagoje, mažai ką 
pajudėjo.

P. V. Kleiza, kaip PLB- 
nės vicepirmininkas, sutei
kė garbę suvažiavimo iški
lumui. Jo kooperavimas šios 
srities klausimų aiškino, 
mums naudingas ir gerbti
nas. Gaila, kad Sporto S-gos 
vadovybė ir atstovas prie 
PLB-riės, o šis irgi dar ne
paskirtas, neparuošė jokio, 
planelio. Kai garsiai skel
biame apie "nustatymą gai
rių ir koordinavimą’’ net 
pasauliniu mastu, o namuo
se dar tiek daug spragų, tai 
paties suvažiavimo atgar
siai tikrai mažai ką rišąsi 
su realybe.

Naujų vykdomųjų orga
nų rinkimai praėjo lengvai, 
nes ankstyvesni pasitarimai 
paskirų miestų sporto klu
bo viršūnių, daugumoj kir
tį dėjo ant Toronto. Beveik 
visi vadovai 1976-1978 m. 
sutiko būti perrenkami. 
Džiugi ir gera naujiena. Po 
įtemptų jubiliejinių metų ir 
sunkaus darbo, rūpesčių ir 
pasiaukojimo, ištisą pusme
tį atsikvėpę, naujam trime
čiui duos (tikimės) grynos 
lietuviškumo atgaivos ir 
sportinės dvasios sustipri
nimo. Kelia šiokį tokį susi
rūpinimą tai, kad nepada
ryti jokie nutarimai atei
nantiems 3-čio metams. 
Varžybinis kalendorius tai 
sporto klubų darbų dalina 
programa, bet ką S-gos vir
šūnės veiks sportinio gyvas

tingumo kėlimui plėsti, ne
svarstyta.

Išrinktoji komisija, net 
trims statutams paruošti: 
Pasaulio Lietuvių Sporto 
Sąjungai, pakartotinai jau, 
rodos, trečiu kart, ŠALFAS 
S-gai, plius Garbės Teismui, 
vėl paskęs paragrafuose, 
kurių turinys ir terminai 
daugumoj patiems auto
riams neaiškūs.

Aplamai suvažiavimas 
buvo ramios aplinkos, bet 
abejumu dvelkiantis į dar
botvarkės n a g r i n ėjimą, 
"kad tik greičiau prie se
kančio punkto".

Suvažiavimą globojo vie
tos sporto klubas žaibas, 
kur jo atstovai Bielskus, Jo
kūbaitis, Kijauskas, parodė 
vaišingumą. Jauki ir miela 
lietuviška aplinka Lietuvių 
Namuose, gražiai ir skaniai 
paruoštas maistas, paslau
gus virtuvės moterų patar
navimas, Lietuvių Namų 
vadovybei teikia garbę. At
stovai tikrai dėkingi.

Vakarienės metu, Jokū
baitis savo staigmena pra
džiugino visus, kaip ŠAL
FASS vardu Pr. Berneckui 
įteikė gražią plaketę už nuo
pelnus sportui. ŠALFASS 
pirmininkas atžymėjo Pa
saulio Lietuvių Sporto žai
dynių visais trimis meda
liais (aukso, sidabro ir bron
zos) A. Bielskų, kaip vyr. 
tų žaidynių teisėją. Apdo
vanojimai gražus gestas, 
bet Pasaulio Lietuvių žai
dynių medaliai skirti tik 
varžybų dalyviams.

Nors pablogėjęs oras gąs
dino grįžtančius namo, bet 
atstovų nuotaika, ypač po 
šaunių vaišių, buvo jauki. 
Tikėkimės, jog naujoji val
džia, nors ir be rinkiminių 
pažadų, sugebės vesti Są
jungą teisingu ir darbščiu 
keliu!

Suvažiavimą sveikino vie
tos LB apylinkės pirm. J. 
Malskis, kartu prijungda
mas ir karių Ramovę. Raš
tu garbės konsulė J. Dauž
vardienė, atvežtą tekstą 
perskaitė J. Bagdonas ir 
JAV LB-nės pirm. Gečys 
(raštu). Suvažiavimui pir
mininkavo Korzonas ir Jo
kūbaitis, o šaunios ir gra
žios ponios, Sniečkuvienė ir 
Rugienienė, daug triūsėsi 
sekretorių pareigose.

Br. Keturakis

FLORIDA
KALĖDINIAI 
PARENGIMAI 

POMPANO BEACH

Jau anksčiau spaudoje 
buvo minėta, kad LB Flori
dos Auksinio Kranto Apy
linkė ir šiais metais ruošia 
Kūčių vakarienę ir Naujų 
Metų sutikimo pobūvį. Ka
dangi pereitais metais šie 
parengimai turėjo didelį pa
sisekimą tiek savo narių, 
tiek žiemos sezonu vasaro- 
jančių svečių tarpe, tikimės 
ir šiemet sulaukti gausaus 
tautiečių atsilankymo.

Kūčių vakarienė įvyks 
gruodžio 23 d., šeštadienį, 7
v. v. Chamber of Commerce 
patalpose: 1601 E. Hillsbo- 
ro Blvd. (Rt. 810), Deer- 
field Beach, Fla., prie Intra- 
costal tilto, jo vakarinėje 
pusėje. Kaina $6.00 suaugu
siems, $3.00 vaikams iki 13 
m. amžiaus. Apie dalyvavi
mą pranešti, iš anksto atsi
skaitant čekiais arba asme
niškai, iki gruodžio 20 d.

Naujųjų Metų sutikimas 
— vakarienė, šokiai, šam
panas, — įvyks gruodžio 31 
d., pradžia 9 v. v., Fort 
Lauderdale Inn banketų sa
lėje, 5727 No. Federal Hwy., 
Ft. Lauderdale. Kaina $15 
asmeniui. Vietų skaičius 
yra ribotas, todėl visus 
prašom apie dalyvavimą 
pranešti iki gruodžio 26 d., 
iš anksto atsiskaitant če
kiais arba asmeniškai. Pa
geidaujant bus rezervuoja
ma 8 vietų stalas.

Čekius išrašyti Lithua- 
nian-American Community 
ir juos siųsti: Jonas Paš- 
kus, 2731 NE 14th Street, 
Pompano Beach, Fla. 33062. 
Tel. 946-4389. Dėl papildo
mų informacijų galima 
skambinti dar ir šiais tele
fonais: 946-0288, 942-7144 
arba 973-0222, Area code 
305. (vbs)

Opportunity for Experienced 
or 

lst Class Skilled 
BRIDGEPORT 
OPERATORS 

LATHE HANDS 
SURFACE GRINDERS 

Experienced, Semi-experienced. Excel- 
lent working conditions. Good ben
efits, plenty of overtime. Apply at-

L. P. C.
25907 Trowbridge 

Inkster, Michigan 48111 
(49-51)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

EXTRUSION OPERATORS 
DIE MAKERS 

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

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

813-623-2461
(44-2)

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)
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FILATELIJA
Nr.9 ANTANAS BERNOTAS

JAV išleido šiuos naujus 
pašto ženklus:

Rugsėjo mėnesį išleisti at
virlaiškiai -10 centų pagerb
ti Molly Pitcher, kuriame ji 
parodyta prie artilerijos pa
būklo, ir 21 cento oro pašto 
atvirlaiškis su lėktuvu.

Rugsėjo 2 d. -15 centų vo
kai automobilių lenktynėms 
paminėti.

Rugsėjo 23 d. - du oro paš
to ženklai po 31 c. paminėti 
75 metų sukakčiai nuo brolių 
Wright skridimo. Broliai Or 
ville ir Wilbur, aviacijos pio
nieriai, jų pačių sukonstruo
tu dvisparniu lėktuvu, pada
rė pirmą istorinį skridimą 
1903 nf. gruodžio 17 d. Kitty 
Hawk, N.C. vietovėje. Paš
to ženklai dviejų skirtingų 
piešinių, sukibę vertikalinė
mis porelėmis.

Spalio 9 d. išleisti keturi 
pašto ženklai po 15 centų, ku 
riuose parodyti medžiai: rau 
donmedis, pušis, ąžuolas ir 
beržas.

•••
ISPANIJA išleido trijų 

pašto ženklų seriją, paminė
ti 500 metų sukakčiai, kai Ka
narų salose buvo įkurtas Las 
Palmas miestas. Čia deda
me tos serijos 3 pezetų pašto 
ženklą, kuriama parodytas 
senovinis miesto planas.

V CFNTENĄKiO DE LA H'NDACiON ; 
Dfi 1AS I A’MAS AM CANAHJA !

Kanarų salos guli Atlanto 
vandenyne, maždaug už 60 
mylių į vakarus nuo Maroko. 
Salynas susideda iš 7 dides
nių ir keletos mažesnių, 
labai kalnuotų salų. Vardą 
salos gavo nuo ten gyvenan
čių daugybės kanarėlių. Pir-! 
mykščiai salų gyventojai bu
vo berberai, dabar sumišę 
su ispanais. Ispanija salas 
valdo nuo XV šimtmečio pa
baigos. Gyventojai verčiasi 
žemės ūkiu ir daržovių augi
nimu bei žvejyba. Dėl pui
kaus klimato, salos sutrau
kia daug turistų. Pačiame 
Las Palmas mieste gyvena 
apie 150,000 gyventojų.

•••

serų steigėjai Margaritai 
d’Youville pagerbti.

Marie Marguerite Dufrost 
de Lajemmerais (1701-1771) 
gimė Varennes vietovėje, 
Quebeco provincijoje, gar
bingoje šeimoje. Tačiau jos 
gyvenimas nebuvo laimin
gas. Ištekėjusi už nevykėlio 
d’Youville greitai pateko į 
skolas. Vyrui mirus atsidėjo 
labdaringiems darbams. Ji 
1737 m. suorganizavo mote
rų būrį, kuris rūpinosi koloni 
jos neturtėliais ir ligoniais. 
Kai kurių pašiepiamai vadi
namos ‘les soeurs grises’, jos 
ir pasirinko sau pilką abitą. 
Pastebėjus Margaritos admi 
nistracinius gabumus, jai bu 
vo pavesta pertvarkyti Mon 
trealio ligoninę. Kad sutel
kus lėšų, Margarita su savo 
būreliu siuvo kariuomenei ir 
jūrininkams uniformas, liejo 
žvakes ir atlikinėjo kitus dar
bus. Ligoninė buvo praplės
ta ir padidinta, pastatyta 
nauja bažnyčia, o 1761 m. bu
vo įkurtas našlaitynas, pir
mas visoje šiaurės Ameriko
je. Mirė sulaukusi 70 metų. 
Popiežius Jonas XXIII, įver
tindamas kilnius Margaritos 
darbus, 1959 m. paskelbė ją 
palaimintąja.

•••

MEKSIKA išleido 1.60 pe- 
zų oro pašto ženklą paminėti 
revoliucionieriui Francisco 
Viliai.

Francisco Vilią, paprastai 
vadintas Pancho Vilią (tikro
ji pavardė Doroteo Arango, 
1878-1923), gimė Las Nieves 
vietovėje. 1910 m. su būriu 
kitų panašių kovojo prieš 
diktatorių Diaz. Vėliau dėjo 
si tai su vienu, tai su kitu. 
1914 m. dėjosi su Carranza, 
kovojusiu su Huerta. 1916 
m. kovo 9 d. Pancho, keršy
damas, kam JAV kišasi į 
Meksikos reikalus, perėjo 
JAV sieną ir užpuolė Colum
bus miestelį New Mexico 
valstijoje, sudegindamas ten 
daug namų ir užmušdamas 
16 gyventojų. Prezidentas 
Wilsonas po to, sutikus Car- 
ranzai, pasiuntė į Meksiką 
baudžiamąją ekspediciją, va
dovaujamą gen. John J. Per- 
shingo, tikslu pagauti ir nu
bausti Pancho. Bet ekspedi
cija Panchos nepajėgė pagau 
ti ir grįžo namo. Jis mirė sa
vo mirtimi 1923 metais.

SUPERVISOR
Stamping and assembly. Should have 
minimum of 3 years experience with 
progressive dies and sėt up. Associat- 
ed with a production job shop for 
automotive parts. Experience should 
also be in a union shop background. 
Excellent sallary, cver-time pay and 
benefits for right person. Applv M1D- 
WAY PRODUGTS CORP., 523 Detroit 
Avė., Monroe, Mich. 313-241-7242.

An Equal Opportunity Employer 
(46-8)

Gruodžio 2-3 d. Clevelande, Lietuvių Namuose, suruošta R. Laniausko dailės paroda 
praėjo dideliu pasisekimu ir buvo išpirkta daug paveikslų. Parodą rengė Korp!- Giedra.

J. Garlos nuotr.

KONKURSAS JAUNOSIOS 
KARTOS RAŠYTOJAMS

Clevelando Vyresniųjų 
Skaučių Draugovė skelbia 
konkursą jaunosios kartos 
rašytojams. Gali dalyvauti: 
Visi laisvojo pasaulio lietu
vių jaunimas nuo 16-25 me
tų. Forma: Novelė, parašy
ta lietuvių kalba. Ilgis: Nuo 
5 iki 8 mašinėle rašytų pus
lapių, dviejų tarpų eilutėms. 
Tema: Autorių pasirinkta 
laisvai. Premija: Bus ski
riamos dvi $250.00 premi
jos. Vienai grupei nuo 16 iki 
20 metų. Kitai nuo 21 iki 
25 metų.

Rankraščiai turi būti iš
siųsti (pašto antspauda) li
gi 1979 m. birželio 1 d.

Taisyklės: Rankraščiai 
turi būti pasirašyti slapy
vardžiu ir rašytojo amžium. 
Jie turi būti gauti su atski
ru voku ant kurio pasirašy
tas slapyvardis. Atskiram 
puslapyje, tame, voke, turi 
būti autoriaus (ės) tikras 
vardas, ir pavardė, adresas, 
ir telefono numeris. Rank
raščiai siunčiami šiuo adre
su: Nijolė Mainelytė, 1030 
Dillewood Rd., Cleveland, 
Ohio 44119.

Vertinimo komisijos na
riai: prof. Aldona Augusti- 
navičienė, mok. Vacys Ka
valiūnas, dr. Danguolė Ta- 

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

SEWING MACHINE MECHANICS
Openings available for individuals with experience in repair and main
tenance of industrial sewing machines. Experience a mušt. Good start
ing pay with excellent fringe benefits. Please call

216-961-6000 for an appointment.
JOSEPH & FEISS CO.
2149 VVEST 53RD STREET 
CLEVELAND, OHIO 44101

An equal opportunity employer
(49-50)

mulionytė, Nijolė Lenkaus- 
kaitė ir Andrius Kazlaus
kas.

Lietuvių grožio salionas 
SILVER ŠHEAR — Hair 
Fashion, 687 East 185 St., 
Cleveland, Ohio 44119, te!.. 
486-1240.

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

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

•GRUODŽIO 31 d. Nau
jųjų Metų sutikimas Lietu
vių Namuose. Rengia LB 
Clevelando Apylinkės Val
dyba.

• 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 11 D. Lietu
vos Nepriklausomybės šven
tės minėjimas. Rengia ALT.

• 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.

Wanted Experienced
WORKING FOREMAN

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

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

AUTOMATIC PARTS, INC.
433 Springmill St.

Mansfield, Ohio 44901
(44-50)

Wanted Journeymen or 
I-st class skilled 

TOOL MAKERS 
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.<313) 362-1750

(46-52)

Wanted lst Class
TOOLMAKER

Excellent opportunity with a rapidly 
expanding plastic custom injection 
molding company. This position re- 
quires an individual vrilh exper. in 
building and repairing molds.

ALSO NEED
INJECTION MOLDING

SUPERVISOR
Be able to sėt up work from blue 
prints & close tolerance.
Salary Commensurate wit experience. 
Excellent company benefits. VAlling 
to relocate. Send resume to:

ATTN. R. L. McLAUGHLJN
MISSION PLASTICS INC.

13615 Wyandotte
Kansas City. Mo. 64145

For interview 816-942-3662
(40-49)
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Širdingiausių linkėjimų švenčių

proga linki savo klijentams ir drau

gams.

Kripavičių šeima

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

KALĖDINĖ EGLUTĖ
Visi laukiame švenčių, 

nes jos suteikia progą pasi
linksminti ir pabendrauti su 
bičiuliais.

Nors ne vienas dalyvau
jame ir amerikietiškuose 
kalėdiniuose pobūviuose, vis 
dėlto maloniausia savųjų 
tarpe. Vaikams ir jaunimui 
ypatingai svarbu dalyvauti 
lietuviškuose pasilinksmini
muose, kad jie pajustų, jog 
lietuvybė ne tik įpareigoja, 
bet ir pradžiugina.

Šv. Kazimiero lituanisti
nė mokykla visiems Cleve
lando apylinkių lietuviams 
suteiks progą pabendrauti, 
pasilinksminti ir pasidalyti 
mažųjų džiaugsmu Kalėdų 
eglutėje, kuri įvyks sekma
dienį, gruodžio 17 d., 11:30 
vai. ryto DMNP parapijos 
didžiojoje salėje. Pradžios 
mokyklos mokiniai suvai
dins vieno veiksmo vaizdelį 
"Kūčių vakaras", kurį reži
suoja mokytoja Amanda 
Muliolienė, talkinama kitų 
pradžios mokyklos mokyto
jų. Vaizdelyje dalyvaus ir 
mokyklos liaudies instru
mentų orkestras, vadovau
jamas muz. Alf. ir O. Mi- 
kulskių ir V. Juodišiūtės.

Aišku, atvyks ir Kalėdų 
Senelis. Kad jis nė vieno 
vaiko neaplenktų, tėveliai 
prašomi savo vaikų dovanas 
atnešti į salę prieš pamal
das. (Tinkamiausia dovana

Clevelando Žalgirio kuopos šaulės daro tradicinius lietuvių tautos Kalėdų eglučių 
papuošalus-šiaudinukus. Iš kairės: Stela Sankalaitė, Marta Tijūnėlienė, Marija 
Ješmantienė, Ona Čiuprinskienė, sekcijos vadovė Ona Mikulskienė, Stefanija 
Radzevičiūtė, Uršulė Grincienė, Elena Šarkauskienė, Marija Trainauskaitė.

J. Garlos nuotr.

— lietuviška knyga).
Po programos, kuri nebus 

ilga ir nenuvargins net ir 
mažiausių svečių, Tėvų ko
mitetas visus skaniai pavai
šins. V. A.

FOR RENT
2 bedrooms up off East 

185 Street. Call 261-4477.
(49-50)

IH MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ

61/ (Ji įnešus $1.000
/2/O 12 mėnesių

Įnešus $1.000
48 mėnesiams7

PAŽYMĖJIMUS

6*1/ (J7 įnešus $1,000
/4/o 30 mėnesių

įnešus $1,000
72 mėnesiams

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

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

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

du kartus metuose.
SANTAUPŲ Sz^SKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000.

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMU PIRKIMUI.

Zuperio! /avino/
AND LOAN ASSOCIATION

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

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

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

779-5915

DARBŠČIOS 
CLEVELANDO 

ŠAULĖS
Jau kelinti metai, kaip 

šaulės — žalgirietės Kalėdų 
proga savo rankų darbais — 
tradiciniais tautiniais Ka
lėdų eglučių papuošalais — 
šiaudinukais papuošia cent
rines Clevelando miesto in
stitucijas, kur lankosi tūk
stančiai mūsų kaimynų — 
amerikiečių. Ir grožisi mū
sų sesių kruopščiai padary
tais tautiniais papuošalais.

šiemet moterų šaulių sek
cijos vadovė Ona Mikulskie
nė vėl gavo laiškų, prašant 
papuošti lietuviškais papuo
šalais Kalėdų eglutes įvai
riose miesto institucijose, 
nes jų vadovai gavę daug 
komplimentų ir pageidavi
mų iš savo lankytojų.

Tad šaulės jau papuošė 
5 šešių pėdų eglutes Cle
velando teisingumo rūmuo
se, vieną eglutę Euclid 
Square Mali — prekybos 
centre ir šiomis dienomis 
bus papuošta didelė eglė 
Voinovičiaus — viceguber- 
natoriaus įstaigoje ir Lie
tuvių Namų svetainėje, 
šaulėms mielai talkina bro
liai šauliai. Didelė pagarba 
dabščioms sesėms šaulėms 
tokiu gražiu būdu kelian
čioms mūsų tautos ir Tėvy
nės garbę.

• DALIA ORANTAITĖ 
TV 5 kanale, šį trečiadienį 
gruodžio 13 d. 12 vai. žinių 
metu kalbės apie etninį ren
ginį. Tai bus pakartota gruo 
džio 16 d., šeštadienį, 11 v.v. 
žiniose.

• Čiurlionio Ansamblio 
tautinių muzikos instru
mentų orkestras — kanklės 
ir lumzdeliai duos koncertą 
Euclid Square Mali gruo
džio 17 d. 5 vai. p. p. Kank
lėmis solo atliks "Mergai
tės svalonę" — A. Mikuls
kio poemą — Rita Kazlaus- 

’ kaitė ir visas orkestras pir-

mą kartą atliks to paties 
kompozitoriaus Dainų šven
tei sukurtos Lietuviškos 
rapsodijos 3-čiąją dali. Diri
guoja Ona Mikulskienė.

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

CLEVELANDE
LB Clevelando Apylinkės 

valdyba ruošia N. Metų su
tikimą Lietuvių namų sa
lėje gruodžio 31. Meninę 
programos dalį atliks Ra
movėnų choras. Mokestis — 
$15.00 asmeniui. Vietas iš 
anksto rezervuoti ar stalus 
užsakyti pas J. Malskį tel. 
486-9165.

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.

• IŠNUOMOJAMAS vie
nas didelis kambarys su 
baldais vyrui. Galima nau
dotis virtuve. Skambinti: 
486-1336. (49-50)

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

|| NATIONWIDE 
K 1 INSURANCE

Nationywide is on your sietai

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



DIRVA
• Jonas K. Karys ir žmo

na (iš Bridgeport, Conn.) 
sveikina savo draugus bei 
pažįstamus artėjančių žie
mos švenčių proga ir linki 
visiems geriausios sėkmės 
a t e i n a n čiaisiais metais. 
Užuot siuntinėje įprastas 
korteles, jiedu paaukojo lie
tuviškai spaudai tremtyje 
paremti 100 dolerių (po 20 
dol.: Darbininkui, Dirvai, 
Draugui, Keleiviui ir Pa
saulio Lietuviui).

I
 Skautininke DANGUOLĘ BANEVIČIE

NĘ ir jos sesutę GIEDRĘ gilaus skausmo . S
H 

valandoje jų mamytei Vyr. Skautininkei
A. t A.

IRENAI RUSECKIENEI 
mirus, užjaučiame ir kartu liūdime

I I
I I

Vyr. Skautininkės:
Mega Barniškaitė 
Izabelė Jonaitienė 
Stefanija Radzevičiūtė 
Apolonija šenbergienė

Šviesos atminties muzikui, dailininkui

ANTANUI NAKUI

S

I I

mirus, skausmo prislėgtai žmonai ONAI gi

lią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

• Vytautas ir Aldona Ka
mantai iš Darien, Illinois 
šv. Kalėdų švenčių ir Nau
jųjų 1979 Metų proga svei
kina savo draugus bei pa
žįstamus, ir vietoj kalėdinių 
sveikinimo kortelių skiria 
auką DIRVAI ir kitai lietu
viškai spaudai.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

Birutė Smetonienė 
ir sūnūs 

Antanas ir Vytautas

MALONIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir

LAIMINGŲ N. METŲ 
draugams ir bičiuliams visuose 

kraštuose linki

Nora ir Aleksandras 
Griauzdės

1978 m. Avon, Ma.

Inž. Vytaulas Izbickas, Amei'ikos Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos pirmininkas, šią vasarą dalyvavęs Baltuose 
Rūmuose energetikos konferencijoje, sveikinasi su prez. Carteriu.

TORONTO

DVIEJŲ SOLISČIŲ 
KONCERTAS

Lapkričio 4 d. Toronto 
Lietuvių Namuose Kara
liaus Mindaugo menėje su

Solistės Gina Čapkauskienė ir Slava Žiemelytė. Akompa
nuoja Linda Marcinkutė.

A. A.

džią užuojautą reiškia

Lietuvių Tautiniai Namai

ALT S-gos Los Angeles Skyrius
ir

ADELEI NAUSĖDIENEI

mirus, Jos giminėms ir artimiesiems nuošir

sirinko arti trijų šimtų to- 
rontiečių pasiklausyti solis
čių Ginos čapkauskienės ir 
Slavos žiemelytės dainų ir 
arijų koncerto. Gina čap- 
kauskienė paskutinį kartą 
Toronte dainavo Pasaulio 
Lietuvių Dainų šventėje ir 
užkariavo visų širdis tobu-

MIRĖ IGNAS 
GASILIŪNAS

New Yorke gruodžio 8 
d. po sunkios ligos mirė 
ALT S-gos narys Ignas Ga- 
siliūnas, sulaukęs 68 m. 
amžiaus.

Liko žmona Jadvyga, duk
tė Gražina ir sūnus Saulius.

Dirva reiškia šeimai užuo
jautą.

lu atlikimu ir elegantiška 
išvaizda.

Torontiškė Slava žieme
lytė daugelį metų dainavo 
Toronto operos chore, o pa
skutiniu laiku atlieka toje 
pat Toronto operoje solo 
partijas.

Koncerto programos pra
džioje jos padainavo Tėvy
nės meilė nemari — Nauja
lio, Laukiu vis — Gailevi- 
čiaus, Tykiai, tykiai — Bud- 
riūno, Tyra meilė — Lau- 
menskienės.

Antrame išėjime solistė 
Slava žiemelytė padainavo 
Habanera iš operos Carmen
— Bizet, o solistė Gina čap
kauskienė Pavasario balsai
— Strauss, žodžiai St. San
tvarom

Pabaigoje abi solistės pa
dainavo duetus iš Pikų Da
ma —- Čaikovskio, Hoffma- 
no Pasakos — Offenbach ir 
Madame Butterfly — Puc- 
cini.

Solistės buvo išprašytos 
padainuoti dar bisui.

Publika gausiais ploji
mais palydėjo solistes ir ap
dovanojo gėlėmis.

Akompaniatorė Linda 
Marcinkutė ramia, kuklia, 
bet užtikrinta piano palyda 
darniai talkino solistėms, 
Sekantis jų koncertas įvyks 
gruodžio mėn. pradžioje 
Montrealyje. Linkime joms 
sėkmės.

Ada Jucienė

BALTIMORE

BALTIMORĖS SPORTO 
KLUBAS

Po Toronto ir vasaros 
žaidynių Baltimorės sporto 
klubas aktyviau pradėjo 
veikti. Nuo rugsėjo mėnesio 
klubas turi tris tinklinio ko
mandas : vieną moterų ir 
dvi vyrų. Be to, dar yra dvi 
kėglių komandos, šachma
tininkų ir pašliūžininkų. 
Klubas kitais metais pla
nuoja suorganizuoti minkš
to sviedinio komandą. Keli 
klubo nariai žaidžia lauko ir 
stalo tenisą. Klubo pirmi
ninkas yra Algirdas Veliuo
na, vicepirmininkė Birutė 
Gorrell, sekretorė Janina 
Brazauskienė, iždini n k a s 
Arūnas Vaškys, korespon
dentas Nerimantas Radžius, 
sporto vadovas Viktoras Sa
jauskas ir jo padėjėjai Vin
cas Dūlys, Regina Laskaus- 
kaitė ir Nerimantas Ra
džius. Visų komandų žaidy
nių rezultatai yra skelbia
mi Lietuvių Svetainės skel
bimų lentoje.

N. Radžius


	1978 Gruod.14 0001
	1978 Gruod.14 0002
	1978 Gruod.14 0003
	1978 Gruod.14 0004
	1978 Gruod.14 0005
	1978 Gruod.14 0006
	1978 Gruod.14 0007
	1978 Gruod.14 0008
	1978 Gruod.14 0009
	1978 Gruod.14 0010
	1978 Gruod.14 0011
	1978 Gruod.14 0012
	1978 Gruod.14 0013
	1978 Gruod.14 0014
	1978 Gruod.14 0015
	1978 Gruod.14 0016

