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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ŽIŪRĖK KAS SUSIPESE
Dėl Vilniaus ir Karaliaučiaus universitetų

Vytautas Meškauskas

Apžvalgoje jau citavome 
hamburgiškio Die Welt pa
sisakymą dėl kardinolo Wys- 
zynskio Varšuvoje atlaikytų 
iškilmingų pamaldų Vilniaus 
universiteto 400 metų sukak
ties proga. Ten visai teisin
gai pastebėta, kad lenkai Vil
niaus neturėtų savintis. Ga
le retoriškai klausiama, ar ir 
Vokietijoje su tokiu pat Selb 
stbewusstsein’ - kurį šiuo at 
veju galėtumėme versti §o- 
vinistiškai’ - bus minima Ka
raliaučiaus universiteto 435 
metų sukaktis. Klausimas 
visai vietoje, nes be jo atro
dytų, kad 'juokiasi puodas, 
kad katilas juodas’. Vilniaus 
universitetas prisidėjo prie 
Didžiosios Lietuvos sulenki- 
nimo, Karaliaučius - prie Ma 
žosios Lietuvos suvokietini- 
mo.

Lietuvių kalbos persekio
jimas abejose Lietuvos daly
se vyko paraleliai. Beveik 
tuo pat laiku, kai Lietuvoje 
buvo uždrausta spausdinti lo
tynų raidynu, Mažojoje Lie
tuvoje - 1865, 1872 ir 1873 
metais - Švietimo Ministerio 
potvarkiais buvo uždraustas 
lietuvių kalbos dėstymas. 
Nuo 1876 m. vokiečių kalba 
buvo paskelbta vienintele 
valstybine kalba. Nors atski
ru Kaiserio dekretu buvo 
leista dar 20 metų vartoti 
‘vietos’ kalbą mokyklose ir įs 
taigose, tačiau praktiškai jo 
nebuvo paisoma.

Seni dalykai? Ne visai. 
Jie gali būti net ir labai ak
tualūs, jei sustosime prie 
tuo laiku vadovaujančio 
sluoksnio vaidmens. Juk 
tuo laiku buvo lietuvių 
Prūsijos landtage. Būta ir 
pastangų lietuvių kalbai ap
ginti, bet ar iš tikro buvo pa
daryta viskas, kas tik buvo 
galima? Sunku atsikratyti įs
pūdžio, kad lietuviškai kal
bėti neapsimokėjo ...

Toks pat klausimas kyla 
prisiminus kalbos vargus ir 
iš viso tautinės identifikaci
jos klausimą Didžiojoj Lietu
voje. Didžiausia nelaimė bu
vo ta, kad pradžioje Lietu
vos valstybinė kalba nebuvo 
lietuvių, bet gudų. Tokiu bū 
du natūralu, kad. susijungus 
su Lenkija gudų kalbą pakei
tė lenkų. Likimo ironija dar 
norėjo, kad rusams okupa
vus Lietuvą, jos Vyriausioji 
Vilniaus Mokykla - nuo 1803 
metų pavadinta universite

tu - pasidarė visai lenkiška, 
kas visai nebuvo caro tikslas. 
O ir idėja uždrausti spaus
dinti lotynų raidėmis atėjo 
ne jam į galvą, bet ekskuni- 
giui Petkevičiui, kuris įtiki
no gubernatorių Muravjovą, 
kad vyskupo Valančiaus raš
tai pavojingi valstybei ir ne
turėtų būti spausdinami loty 
nų raidėmis. Oficialiu įsaky
mu lotynų raides uždraudė 
Muravjovo įpėdinis Kaufma- 
nas, kas tarp kitko priešta
ravo Rusijos įstatymams. 
Kova dėl to nebuvo vedama 
teismo institucijose (guber
natoriaus įsakymą galima 
buvo apskųsti senato admi
nistracijos departamentui), 
bet pasienyje su žandarais. 
Tik 1900 m. iškėlus inž. Ma
cijauskui bylą dėl žemėlapio 
su lotyniškai atspausdintais 
vietovardžių pavadinimais, 
ji pasiekė senatą, kuris pri
pažino, kad draudimas yra 
be jokio teisinio pagrindo.

Panašiai kaip Mažojoje 
Lietuvoje, taip ir Didžiojoje 
trūko sumanaus ir susipra- 
tusio sluoksnio. Nors lietu
vių buvo ir Rusijos Durnose, 
tačiau didesnės kultūrinės 
laisvės ir autonomijos buvo 
rengiamasi reikalauti tik ... 
1917 metais.

Dėl viso to dabar būtų gali
ma ir nesijaudinti, jei šiuo 
metu nepergyventumėm ko 
nors panašaus. Tiesa, per 
Nepriklausomybės laikotar
pį švytuoklė buvo pakrypusi 
į kitą pusę. Tada subrendusi 
karta buvo perdėm naciona
listinė. Ypač po Vilniaus pa
grobimo suprantamai buvo 
nemėgiama lenkų, bet ir ki
toms tautinėms mažumoms 
nebuvo per daug meilės.

Neilgai trukus Lietuvą vėl 
užgriuvo nelaimės - kaimynų 
okupacijos, kas iškelia klau
simą, kaip dabartiniam vado 
vaujančiam sluoksniui pasi
seks apsaugoti lietuvių kal
bą ir specifines kultūros ver
tybes? Formaliai tam kliū
čių ir nėra, bet praktika vi
sai kitokia.

Minint Vilniaus universi
teto 400 metų sukaktį tenai 
iškeliamas faktas, kad ilgoje 
tos institucijos istorijoje ko
munistai jau vieną kartą bu
vo užsimoję tęsti jo tradici
jas ... tris su puse mėnesio. 
Būtent 1919 m. kovo 13 d. 
Lietuvos ir Baltarjisijos liau

(Nukelta į 2 psl.)

Kūdikėlio pasveikinimas...

KALĖDINĖS MINTYS
Albrecht Duerer medžio raižinys (1511 m.).

tapo kūnu
Kristus gimė! Proamžių 

žodis — pažadėtasis Įsikū
nijo. Didysis žmonijos troš
kimas Įvyko. Jo laukė, ilgė
josi žemės gyventojai. Kad 
tarp žmogaus ir Kūrėjo iš
nyktu erdvė. Lūkesčių lū
kestis išsipildė.

Kalėdų nakties Įvykis iš
sprendė niekieno neišspren
džiamą, o vis žmoniją kan
kinanti klausimą. Dangus 
susibičiuliavo su žeme. Ne
peržengiama prarija išsily
gino. Dievas' — žmogus Įsi
kūrė žemėje. Ramybė ge
ros valios žmonėms! —
skamba pasiuntinių giesmė.

ši yra gyvoji istorinė Ka
lėdų nakties nuvokiama pa-

Ir žodis
J. MIŠKINIS

slaptis.
Prancūzų rašytojas Loti 

savo veikale ”La Galilee” 
tarp kitko rašo: ”Tai ką 
yra kalbėjęs Mokytojas bu
vo taip dieviška, kad mes 
tuo gyvenam ar kad mes dėl 
to dar mirštam . .. Mes nie
ko nerandam, kas jam pri
lygtų, nei kas Jam priartė
tų. Ir mes esam, ir be savo 
noro; taip persunkti Kris
taus mokslo, kad mūsų ta
riamai naujosios teorijos 
(samprotavimai) vis dar iš 
Jo plaukia.

Jis paskelbė tikrąjį tai
kos dėsnį, nuraminti mūsų 

naujovinius sielvartus: My
lėkite vieni kitus.

Jis kalbėjo apie negirdė
tus ir Įstabius dalykus. 
Miestai ir visuomenė virpė
jo nuo Jo žodžių . .. Jis kal
bėjo kaip vieni kitiems turi 
atleisti, dovanoti, padėti, 
kalbėti apie gailestingumą 
tuo metu, kai žmonės tepa
žino rūsčius dievus, kraujo 
ir pagiežos senuosius dikta
torius. Jis kalbėjo apie bro
lybe tuomet, kai šis žodis, 
ir šiandien netebekęs savo 
didybės veidmainių dėka, 
buvo naujas, paikas ir kil
nus. Visi žmonės broliai! 
Visos tautos broliai!

(Nukelta į 3 psl.)

Švenčiu proga sveikiname visus Dirvos skaitytojus, 

rėmėjus ir bendradarbius, linkėdami linksmu Kalėdų 

ir laimingų Naujųjų 1979 Metų! Dirva
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SOVOITinĖ POLITIU^^

Afganistanas tolimesnė kapituliacijos Vietname auka - aiškina

Kissingeris. - Europa ieško didesnio savistovumo, tačiau jos

------------------- saugumas ir toliau priklauso nuo JAV.--------------------

■ Iš kitos pusės
Paprastai sporto įvykiais nelabai domiuos, nebent 

jam skirtuose puslapiuose užtinku kokią lietuvišką pa
vardę. Taip pasitaikė ir šį kartą vartant vokiškus laik
raščius. Gruodžio 6 d. Frankfurter Rundschau iš tolo pa
stebėjau Gerulaitis. Jis turėjo dalyvauti ”Frank- 
furter Cup — 78” teniso žaidynėse. Favoritu buvo laiko
mas Jimmy Connors, Nr. 1 šiame sporte, bet duokime

Neramumai Irane ir Egip- 
to-Izraelio derybų nesėkmė, 
šiame krašte nukreipė dėme 
sį nuo kitų nemalonių reiški
nių, kuriuos sovietai norės 
laikinai užtušuoti SALT II 
susitarimu ir Brežnevo-Car 
terio susitikimu sausio ar va 
sario mėnesyje.

Maskvoje buvo pasirašyta 
Sovietijos-Afganistano drau 
giškumo sutartis, kuri numa 
to bendradarbiavimą ir kari
nėje srityje. Tai jau ketvir
ta tokia sutartis su Trečiojo 
pasaulio valstybėm, pavers
dama jas naujais sovietų sa
telitais: pirmoji buvo su An
gola, antroji su Etiopija, tre
čioji su Vietnamu. Sutartis 
su Afganistanu nenumato au 
tomatiškos karinės pagalbos 
susitarusioms šalims įsitrau
kus į karą kaip yra sutarty
je su Vietnamu, tačiau tuo at 
veju ir sutartyje su Afganis
tanu yra numatytos konsul
tacijos’. Būdinga, kad pasku
tinė sutartis numato ne tik 
karinių ir ūkinių institucijų 
bendravimą, bet ir 'valsty
bės organų’. Tuo terminu 
Sovietijoje mandagiai vadi
nama KGB. Dar prieš tos su 
tarties pasirašymą visose Af 
ganistano ministerijose sėdė
jo sovietų ‘patarėjai’ ar komi 
sarai. Sovietų įsigalėjimas 
Afganistane padidins jų įta
ką Irane ir Pakistane. Pasku 
tinieji etijopų laimėjimai Eri 
trėjoje paryškina jų pagal
bos vertę. Cambodija, pasi
rašius sutartį tarp sovietų ir 
Vietnamo, staiga pragydo 
apie taiką.

♦♦♦
Kaip tai galėjo atsitikti? 

Tokį klausimą Kissingeriui 
patiekė Newsweek dipl. ko
respondentas Arnaud de 
Borchgrave. Juk 1972 m. 
Kissingeris sudaręs apie 20 
sutarčių su sovietais, kad su
radus bendrus interesus ir 
sušvelninus jų elgesį, bet išė
ję atvirkščiai? Buvęs Vals
tybės Sekretorius po trium- 
falinės iškylos į Europą (3 va
landas jis tarėsi su Prancūzi
jos prezidentu Giscard, 2 
valandas su Vokietijos kanc
leriu Schmidtu ir 1 - su D. 
Britanijos premjeru Calla- 
gan) taip paaiškino:

'1972 metais mes buvome

• AMERIKA ir komunisti
nė Kinija nuo sausio 1 d. at
stato diplomatinius ryšius. 
Tuo pačiu JAV nutraukia 
diplomatinius ryšius su Tau
tine Kinija - Formoza, kurią 
pripažįsta komunistinės Ki
nijos integraline dalimi.

Europoje ši žinia sukėlė 
nerimą, ar JAV panašiai ne
pasielgs ir su NATO valsty
bėmis.
• KETURI DIDIEJI - Ame
rikos, Anglijos, Prancūzijos 
ir Vokietijos - sausio mėn. su 
sitiks Guadeloupe saloje.

įsivėlę į Vietnamą, 1974 - per 
gyvenome Watergate. Kal
tė dėl nepasisekimų užsieny
je krinta ant mūsų vidaus 
sunkumų. Mes negalime ti
kėtis, kad sovietai būtų san
tūrūs tada, kai mes savano
riškai save nusilpninome. 
Tarp 1972 ir 1974 metų JAV 
iškasė sau duobę. ČIA ope
racijos neturėjo būti taip vie
šai aiškinamos. Vietnamo 
pralaimėjimas buvo JAV 
vidaus reikalas. Kongresas 
sumažino pagalbą Vietna- 
mui 50°/o po taikos pasirašy
mo - tuo metu, kai Hanojus 
laužė visus susitarimus. To
kiose sąlygose nebuvo gali
ma taikos išlaikyti. Gi paro
džius tokį silpnumą reikėjo 
tikėtis naujo bandymo. Jis 
atėjo Angoloje. Ten reikėjo 
ir buvo galima pasipriešinti, 
o to nepadarius - Etijopija 
buvo sekantis žingsnis. To
kia eiga pakirto pasitikėjimą 
mumis ne tik Afrikoje, bet ir 
Art. Rytuose. Dėl to aš ma
nau, kad sovietai toliau 
spaus iki savo geopolitinės 
galios ribų. Tai išplaukia iš 
Sovietų Sąjungos didžiosios 
ir komunistinės valstybės 
prigimties. Mes esame atsa
kingi už pasipriešinimo suor
ganizavimą. ’

Pasipriešinimas organizuo
jamas tik NATO rėmuose, 
kur sovietai kol kas nespau
džia. Yra ženklų, kad Euro
pa nori didesnio savistovu
mo. NATO sąjungoje daly
vaujančios (11) valstybės su
tarė pirmiausiai susitarti sa
vo tarpe, o tik vėliau kartu 
derėtis su JAV ir Kanada, 
kad nebūtų 11 balsų, bet vie
nas stipresnis. Pastangos 
glaudžiau susijungti pinigi
nėje srityje pasisekė tik iš 
dalies. Eiti prie europinės 
valiutos sistemos sutarė tik 
6 ūkinės bendruomenės vals 
tybės, likusios trys - D. Bri
tanija, Italija ir Airija - atsi
sakė. Britai visada į tą suma 
nymą žiūrėjo šaltai, tačiau 
buvo tikimasi italų prisidėji
mo. Bet tie pareikalavo per 
daug pagalbos, kurią vokie
čiai sutiko suteikti, bet pran
cūzai ne. Tokiu būdu europi
nę valiutų sistemą kol kas su 
darys tik Prancūzija su Vo
kietija, plūs 3 Beneliukso 
valstybės ir Danija.

***
Atsisakyti nuo karinės są

jungos su JAV europiečiai 
dar ilgai nenorės dėl tos pa
prastos priežasties, kad vie
ni negali ir galvoti apie apsi
gynimą. Vokiečių socialde
mokratų partijos reikalų ve
dėjas Egon Bahr, kuris faktL 
nai suformulavo Brandto 
OST-POLITIK ir yra dabar
tinio kanclerio Schmidto pa
tarėjas tuose reikaluose, ne
seniai viešėdamas Washing- 
tone taip aiškino George- 
town universitete:

Abi vokiečių valstybės eg
zistuos ilgesnį laiką. Padali
nimas tęsiasi jau 30 metų. 
Vakarų Vokietija egzistavo

jau dvigubai ilgiau negu Wei 
maro respublika. Kalbos 
apie Susijungimą’ dabar yra 
tik savęs apgaudinėjimas. 
Susijungimas lieka tikslas, 
kuris galimas tik sąryšyje su 
tolimesniu istorijos procesu. 
Jis priklausys nuo santykių 
išsivystymo tarp Vakarų ir 
Rytų, jis bus išdava naujų 
faktorių, bet ne senų preten
zijų.’

'Gandai, kad aš galvoju 
apie Vokietijos neutralizavi
mą, neatitinka tikrenybei, 
nes tai būtų kvaila - nei teo
retiškai, nei praktiškai įma
noma ar pageidaujama.’

’ Į ateitį žiūrint nenusimato 
kitos galimybės, kaip tęsti 
sąjungą (NATO ir Varšuvos 
pakto) politiką. Keturių di
džiųjų susitarimas dėl Berly
no patvirtino, kad JAV pasi
lieka Europoje. Papildomai 
tai buvo garantuota Helsin
kio Aktu, kuriuo Sovietų Są
junga sutiko, kad europinių 
saugumo klausimų negalima 
spręsti be JAV. Tuo aktu 
Sovietų Sąjunga po visos 
kartos laikotarpio JAV-bes 
pripažino faktorium Europo
je. Tai atitinka dabartinėms 
realybėms ir net yra ryškiai 
paliudijimas faktu, kad jau 
keli metai Vokietijoje nebe
rasi Ami go home’.

Europos saugumas yra ne 
perskiriamai susijęs Su JAV 
ir negali kitaip įsivaizduoti. 
Europa, ar Vakarų Europa, 
kaip savistovi trečioji jėga 
esanti tik iliuzija, kiekvienu 
atveju - saugumo reikaluose. 
Rytai ir Vakarai Europoje 
esą integruoti saugumo klau
simuose. Čia viena Super
valstybė negali nieko pada
ryti be kitos. Tokioje situa
cijoje atlydžiui (detentei) nė
ra alternatyvos. To nepakei 
čiąs ir faktas, kad trp demo
kratijos ir komunizmo ne tik 
nesą nieko bendro, bet abi 
sistemos yra viena kitai prie 
šingos. To nepaisant, jos abi 
esančios suinteresuotos tai
kos išlaikymu.

Santykių tarp JAV ir So
vietų Sąjungos termometru 
gali būti žydų emigracija. Pa
gal tarpžinybinės JAV Hel

LINKSMŲ KALĖDŲ

IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

PROGA

SVEIKINAME GAUSIUS MŪSŲ KLIJENTUS 

IR LINKIME GERIAUSIOS 

SĖKMĖS.

PACKAGE EXPRESS AND 
TRAVEL AGENCY, INC.

1776 Broadway, New York, N. Y.

žodį Frankfurter Rundschau:
"Aršus jo priešas ir didžiausias konkurentas bus jo 

tautietis Vitas Gerulaitis (24 m.). To lino spalvos blondino 
tėvai yra lietuviai (tėvas emigravęs į New Yorką dirbo 
kaip sunkvežimio šoferis). Jis laikomas Jet-Set jaunuoliu, 
playboy’u ir dabita. Mėgsta prabangą, džiaugiasi ištai
gingais automibiliais (Rolls Royce) ir brangiomis mote
rimis. ”Man svarbu maloniai praleisti laiką drauge su 
draugais ir draugėmis. Aš negalvoju kas bus rytoj — 
pinigai yra tam, kad juos išleisti”, — tokia yra Gerulai
čio gyvenimo filosofiją. Neseniai už tai, kad New Yorko 
miestas savo viešose teniso aikštelėse davė jam galimy
bės išaugti į žvaigždę, jis suruošė labdarybės balių, kurio 
pelną skyrė miesto socialinėm institucijom. Su savo liūto 
frizūra (’loewenmaehnige) Vitas Gerulaitis žaidžia pasi
gėrėtinai ir yra nugalėjęs visus kitus teniso tūzus, pa
skutinį kartą švedą Bjoern Borg, su kurriuo kartu pradėjo 
karjerą 1972 m., parodomose žaidynėse TALINE, Sovietų 
Sąjungoje. Vite Gerulaičio bendra laimėjimo suma iš 1978 
metų turnyrų viršija pusę milijono dolerių.”

Kažin ar nebuvo galima pagarsėti be tos filosofijos 
vien savo geru žaidimu? vm

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

IR
COSMOS TRAVEL BUREAU, 

INC.
488 Madison Avenue, New York, N. Y. 10022

SVEIKINA VISUS SAVO KLIJENTUS 
SU ŠVENTĖMIS

IR
NAUJAIS METAIS

TR LINKI VISIEMS VISO GERIAUSIO.

sinkio Akto pildymo komisi
jos paskutinį raportą, 1973 
metais iš Sovietijos emigra
vo 33,500 žydų, 1974 - 20,000 
1975 - 13,000, 1976 - 14,000, 
1977 -16,700 ir iki š.m. lap
kričio mėn. - 25,000. Pagal 
tą patį raportą - daugiausiai 
pažangos pasiekta šeimų su
jungimo srityje, mažiausiai - 
informacijų pasikeitimo ir 
Vakarų žurnalistų laisvo ju
dėjimo po Sovietiją srityse.

Nepamirškit atnaujinti 
Dirvos prenumeratą

(Atkelta iš 1 psl.) 
dies komisarų taryba nutarė 
... carinės reakcijos uždary
to Vilniaus universiteto sie
nose įkurti visuotinį darbo 
universitetą, įvesti jame ne
mokamą ir visiems prieina
mą mokymą, dėstymo siste
mą - dalykinę ir semestrinę - 
VIETOS kalbomis’.

Jei taip ir būtų pasilikę, 
šiandien Vilniaus universi
tete vyrautų gudų kalba, 
nes jų daugiau, nors faktinai 
tuo laiku to universiteto 
branduolį sudarė lietuviai, 
kurie vėliau persikėlė į Kau
ną: Z. Žemaitis, A. Purenąs,
T. Ivanauskas, Vabalas-Gu 
daitis, E. Volteris ir kt. Tik 
Nepriklausomybės laikotar
pio dėka šiandien Vilniaus 
universitetas laikytinas lie
tuviška mokslo įstaiga. 
Būtų gaila, kad ateities 
istorija vėl turėtų konstatuo
ti, kaip ir prieš Didįjį karą, 
šiokias-tokias pastangas iš
laikyti lietuvybę, bet men
kus rezultatus. Tiems, ku
riems ši pareiga teko dabar, 
ją gavo žymiai geresnėse są
lygose negu anuokart.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA
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DAŽNAI PRISIMINTINA TIKROVĖ
Vėl švenčiame atsimini

mą įvykio, kuris yra ir bus 
visų laikų žmonėms savas 
ir aktualus.

Gyvendamas žmonių tar
pe Kristus parodė, kaip arti 
yra Dievas su žmonėmis, 
žmogaus prigimtis tai jau
čia labiau, negu daugelis 
gali protu suvokti. Dievas 
žmonėms yra taip artimas, 
kad anot šv. Pauliaus jame 
gyvename, judame ir esa
me (Apd. 17, 28). Su Dievu 
gyvenančio ir paprasčiausio 
žmogaus darbus Dievas taip 
laimina, kaip žemėn pasėtą 
augalo sėklelę: iš jos mažy
tės išaugs augalas, žiedai, 
vaisiai. Daugeliu atvejų ti
kintis gali sakyti: Visa ga
liu tame, kuris mane stip
rina (Filp. 4, 13). Jeigu 
Dievas su manim, kas prieš 
mane? (Rom. 8, 31). Ta
riant šiuos žodžius prisime
na tie mūsų broliai ir sesės, 
kurie Rusijos komunistų 
vergijoje nenusigąsta nė 
grąsinimų, nė kančių, net nė 
mirties, o viską pakelia did
vyriškai, nes gyvena su 
Dievu. O be jo negalime 
nieko padaryti (Jon. 15, 5). 

I Kalėdų švenčių proga Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos Valdyba sveikina vi
sus Sąjungos Tarybos narius, Skyrių Val
dybas ir jų narius, Dirvos ir Naujosios'Vil
ties redaktorius ir jų bendradarbius, Vilties 
Draugijos Valdybą, Tautinio Sąjūdžio na
rius ir visus tautinės minties lietuvius ir 
linki linksmų švenčių ir laimingų Naujųjų 
Metų.

Pirm. Antanas Mažeika
I vicepirm. Bronius Dūda
II vicepirm. Jonas Mockus 
Sekr. Elena Gedgaudienė 
Jžd. Alfonsas Tumas

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲ
JŲ METŲ PROGA siunčiame sveiki
nimus su geriausiais linkėjimais vi
siems Lietuvių Tautinių Namų na
riams, jų šeimoms ir visiems mūsų 
draugams, talkininkams.

Chicagos Lietuvių 
Tautiniai Namai

Taip, žmogus gyvena ir vei
kia ir be Dievo, bet kokios 
to pasėkos. Vienas šių die
nų Pietų Amerikos vienuo
lis Carlo Coretto teisingai 
rašo, kad mūsų laiko visi ir 
visur buvę ar dar esą dik
tatoriai davė tiek, kad jeigu 
jų vietoje būtų valdę nepil
namečiai vaikai, tai žmoni
jai būtų buvę be palygini
mo geriau. Vaikai nebūtų 
išžudė milijonų nekaltų 
žmonių, nebūtų pristeigę 
pragariškų kančių stovyk
lų, būtų leidę reikštis ir pa
tarti išmintingesniems už 
save, būtų davę žmonijai 
daugiau gero, negu pilni 
ambicijos, o mažos išmin
ties diktatoriai.

Nutolus nuo Dievo ir in
divido ir šeimos ir visuome
nės gyvenime Įsigali klaidi
nanti ir griaunanti dvasia.

Kristaus gimimo prisimi
nimas ir tų švenčių dvasia 
tesuartina kiekvieną labiau 
su Kristum. Visiems linkiu 
ateinančiais 1979 metais 
patirti daug Dievo palai
mos.

Vysk. Vincentas Brizgys

V. K. Jonyno piešinys.

Ir žodis tapo kūnu....
(Atkelta iš 1 psl.)

Senos šventovės mūrai 
nuo šių žodžių drebėjo, nes 
gyventa tuomet nepermal
daujamos neapykantos ga
dynė. Jis kalbėjo apie atsi
žadėjimą, meilę, dosnumą. 
Tai buvo nauja ir svaigi
nanti muzika, žavėjosi sie
los ... Ir šitos, va, giesmės 
ir nūdien, mūsų laikų sute
mose, daug nebegirdėdami 
miršta”...

Juk jau baigiasi antras 
tūkstantis metų, kai Die
vo Sūnus atėjo į šią ašarų 
pakalnę. Jis tiek buvo pra
našų skelbiamas, tiek var
go ir skurdo prislėgtųjų 
laukiamas 1 Pagaliau su
lauktas. Jo mokslo šviesa 
buvo bemėginanti Įsiskverb
ti Į visas žmogaus gyvenimo 
sritis. Ir ką mes nūdien ma
tom ? Kai anuomet Kristaus 
nepipažino, JĮ atmetė Jo 
tautiečiai — žydai, tai šian
dien Jo nenori pripažinti kai 
kurie mokslininkai filosofai 
ir, žinoma, naujai sukurtas 
komunistinis pasaulis.

Sakoma, kad viltis yra 
neišmanėlių motina. Gal 
būt. Bet iš kitos pusės yra 
tikra, kad be vilties gyve
nimas yra nebeįmanomas. O 
pagaliau, kas gi yra gud
ruolis, kuris pajėgia išsi
versti gyvenime be neišma
nėlių motinos — be vilties? 
Man, atrodo, kad tokių yra 
nedaug.

Gerai suprantama, kad 
vieni tiki į Dievą, kiti neti
ki. Bet, kad būtų niekuo ne
tikinčių žmonių, kurie jo
kia viltimi negyventų, tuo 
netikima. Kuo gi šiandien 
tikėti ir kuo pasitikėti ? Pir
miausia reikia pasitikėti 
Dievu ir savo tauta. Ji jau 
tiek kartų sveiku savo in- 

stiktu išspiovė iš savo orga
nizmo visa, kas jai buvo ža
linga. Be to, reikia pasiti
kėti tuo Naujagimiu, kurio 
atminimą kasmet per Kalė
das švenčiame. Jo darbas 
yra dieviškas. Jo įkurtoji 
Bažnyčia turi dievišką misi
ją Tas tikėjimas ir pasiti
kėjimas Kristumi ir Jo 
Įsteigtąja Bažnyčia kaip tik 
yra reikalinga, kada politi
nis dangus vis dar labiau 
niaukiasi. Kristuje atnau
jintas pasaulis tėra galimas 
tik per Jame atnaujintą 
žmogų. Kristaus tikslas bu
vo įkurti ne politinę ir krau
jo karaliją, bet meilės, tvar
kos ir dvasios pusiausvyros 
Bažnyčią. Didžiausias Jo 
įsakymas, apie kuri sukasi 
viso Nazareto Mokytojo 
kalbos ir darbai, buvo arti
mo meilės Įsakymas. Pasku
tinio atsisveikinimo metu 
su savo mokiniais pasakė: 
”Aš jums duodu naują įsa
kymą mylėti vienas kitą, 
kaip aš jus mylėjau, kad ir 
jūs kitas kitą mylėtumėt. Iš 
to visi pažins, kad jūs mano 
mokiniai. Jei turėsit kits 
kito meilę.” ’

Kalėdos yra taikos ir su
gyvenimo šventės, garsin
gai paskelbtos, kurios įpras
mina Kristaus gimimą ir 
yra beveik tokioje pat bui
tyje, kokioje buvo prieš du 
tūkstančius metų.

Visų kraštų istorija bylo
ja, kad tautų sugyvenimas 
ir žmonių susiklausymo idė
jos per ištisus šimtmečius 
niekur reikiamai nebuvo 
Įgyvendintos, nors žmonija 
ir kaip stengėsi, kad jos pri
gytų.

Gal Kristaus skelbos tai
kos idėjos yra negyvenimiš
kos, jeigu per tiek amžių

PRO O 
ŽIŪRONĄ

ŠTAI ir vėl Kalėdos 
beldžiasi į langą ir vėlei 
metai nauji žada atverti 
duris. O dienos bėga lyg 
pašėlę, atrodo visai be
jausmiai nusinešdamos ir 
džiaugsmą, ir lūkesčius, 
ir skausmą.

Švenčių nuotaikų fone 
ir vėl gyvu suvirpa slopi
namasis praradimo jaus
mas ... ir artimųjų ... ir 
namų ...

Taip lengva išsiskirt - 
o susitikti vėl jau taip 
sunku! Ir nors ryšys stip
rus tebėr - jauti, kaip kas
dienis gyvenimas kiekvie
ną traukia kryptimi sava 
- siūlydamas tiek daug, ir 
duodamas iš tikro taip la
bai mažai ...

Norėtųsi mokėti vertin ■ 
ti kiekvieną dieną, kiek
vieną džiaugsmo momen
tą be rezervo, be abejo
nės, be klausimo kodėl, 
už ką ir kas po to - taip 
kaip vaikai kad tiki savo 
smėlio pilimis. Bet juk 
tuo momentu jie tikrai lai- , 
mingi - o ir tik momentai 
priklauso mums. Vakar- 
prabėgo jau, rytoj - kas ži 
no ar suras mus čia?

Tiek daug yra kuo ' 
džiaugtis, jei ramybės ne 
atimame mes patys sau. 
Tiek daug laimės pralei
džiame kaip smėlį pro 
pirštus, atsakymo belauk 
darni. O kiekviena juk 
šypsena iššaukta veide i 
liūdnam - žvakute užside- ' 
ga Kalėdų mums šventų. 
Ir ašara nejučiomis nu
džiovinta sublyksi dei
mantu sniege Kalėdų me
džio šakose. Tik žvilgs
nio tyro ir tiesios širdies 
tereikia paslapčiai atras
ti Kalėdų burtų nuosta
bos. Ir kiekvienoj dienoj 
taip pat ...

Jei miesto triukšmo 
skambesys nenuslopino 
pasakos paklydusių snai
gių, ir sniego girgždesy 
išgirst pajėgsit praeities 
žingsnius - mes būsim su
sitikę pakely, kad išsisky 
rę būtumėm ir vėl tvirti 
savąjam lūkesy ...

Ego

joms nepavyko stipriai ir 
giai įleisti šaknis Įvairių 
tautų tarpe?

Mokslininkai išminčiai sa
ko, kad idėjos visiškai rea
lios, jų padorioji žmonija 
ieško, joms aukojasi, nes 
jos yra tobuliausios, žmo
gaus rūpesčiais išgyventos. 
Negyvenimiškos jos atrodo 
tik tiems žmonės, kurie ne
nori ar nepajėgia siekti to
bulumo, kurių ir keršto, ar
ba, tiems, kurie kitų žmo
nių kraujo ir gyvybių kaina 
nori nusipirkti istorijos 
puslapiuose vietą.

Neveltui sakoma, kad tai
kos įgyvendinimas ir išlai
kymas yra didelis idealas.

Tarp kitų taikingųjų tau
tų savo vietą turi ir lietu
viai — visa mūsų tauta. 
Mūsų tautos šauksmas bu
vo ir yra pagrįsta taikos 
idėjomis.



Nr. 50 — 4 DIRVA 1978 m. gruodžio 21 d.

Diplomatijos paraštėje (85) Vadovas Sidzikauskas

Rezistencija Lietuvoje
Sovietinei Lietuvos oku

pacijai ir sovietinio okupan
to užmačioms priešinasi vi
sa lietuvių tauta, išskyrus 
nežymų idėjinių komunistų 
ir jiems pataikaujančių lie
tuvių kieki. Tautos daugu
ma priešinasi pasyviai, ta
čiau palyginti gausi buvo ir 
aktyvioji rezistencija. Ją 
sudarė. lietuviai partizanai, 
taip pat ”žaliukais” vadina~ 
mi, ir tam tikras kiekis už
simaskavusių viešame gy
venime dalyvavusių lietuvių 
inteligentų.

KĮai 1940 m. birželio mėn. 
15 d. motorizuoti raudono
sios kariuomenės daliniai ir 
raitelių divizijos įsiveržė j 
Lietuvą, lietuvių tauta bu
vo kaip stabo ištikta. Tačiau 
jau tik keliems mėnesiems 
praslinkus ir sovietiniam 
terorui aštrėjant tauta pra
dėjo atsipeikėti. Pogrindyje 
pradėjo organizuotis gink
luota rezistencija, kuri Vo
kietijai paskelbus karą So
vietų Sąjungai pasireiškė 
aktyviai:, sukilėliai išmušė

bolševikus iš Vilniaus ir 
Kauno, užėmė radiofoną, 
paskelbė Lietuvos valsty
bės nepriklausomybės at
statymą ir Laikinosios Lie
tuvos Vyriausybės sudėtį. 
Nepaisant gausių aukų, su
kilimas buvo laikomas pa
vykusiu; be viso kito, jis 
sustiprino lietuvių pasiti
kėjimą savimi, išsklaidė so
vietų kariuomenės nenuga
limumo mitą, ir sudarė psi
chologines prielaidas vėles
niąją! partizanų veiklai.

Sovietų kariuomenei ant
ru kart užėmus Lietuvą, 
1944 m. antroje pusėje, ak
tyvioji rezistencija susikū
rė gaivališkai, niekam iš 
viršaus jos neorganizuo
jant.

a) Pirmus lietuvių parti
zanų būrius sudarė lietuviš
kųjų "Savisaugos Dalinių" 
likučiai, kurie drauge su vo
kiečiais kovėsi prieš bolše
vikus, tačiau vokiečiams 
traukiantis iš Lietuvos atsi
sakė vykti drauge su jais, 
o persiformavę į partizanų

‘Arpber J-Jdidays”
1979 M. EKSKURSIJOS

I LIETUVA
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

dienos Vakarų Europoje: Viena, 
Muenchenas, Koelnas,
Briuselis .......................... $1399.00

Birželio 20 — Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2.
Maskva 2, Helsinkis 2....... $1189.00

Liepos 12 —Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Va
karų Europoje: Viena. Muenchenas, 
Koelnas, Briuselis ........... $1399.00

Rugpiūčio 8 — Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Va
karų Europoje: Viena, Muenchenas, 
Koelnas, Briuselis ........... $1399.00

Rugpiūčio 8 — Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2,
— Maskva 2, Helsinkis 2 „„■„..$1189.00 

VISOS GRUPĖS aplankys Kauną ir Trakus, bus 
lydimos vadovu. Prie šių grupių galima jungtis iš 
VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su 

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

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE, INC.

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

MEMBER

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

kitas pasaulio šalis.
Įstaigai vadovauja: 

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

TO CHANGES AN/OR GOVERNMENT APPROVAL. 
— REGISTERED OHIO TRAVEL AGENT.

dalinius, pavadintus "LLA 
vanagai" (Lietuvos Laisvės 
Armijos Vanagai), su gink
lais pasitraukė į miškus; 
tai buvo šiaurinėje Lietu
voje.

b) žemaičiuose, prieš an- 
trukart įsiveržiant bolševi
kams, buvo susispiėtęs di
delis lietuvių karininkų bū
rys; jie ėmėsi organizuoti 
ir derinti partizaninį judėji
mą dar 1944 m. vasarą, kad 
gynus gyventojus nuo vo
kiečių plėšikavimo, vėliau 
— nuo bolševikų; jie įsilie
jo į LLA Vanagų organiza
ciją; jų tarpe buvo ir gene
rolas P.

c) Antrą kartą užėmę 
Lietuvą r a u d onarmieČiai 
baisiai plėšė žmones; apsi
ginti nuo plėšikaujančių 
raudonarmiečių pradėjo or
ganizuotis, ypač Suvalkijoj, 
partizanų būriai; susikovus 
su bolševikais ir nemaža jų 
nužudžius, daugeliui parti
zanų neliko kito kelio, kaip 
pereiti į nelegalią padėtį, 
pasislėpti miškuose.

d) Užėmus bolševikams 
Lietuvą ir dar tebevykstant 
jų mūšiams su vokiečiais 
vakarinėj Lietuvoj ir Prū
suose, 1944 m. rudenį So
vietai ėmė gaudyti vyrus ir 
varyti juos kasti apkasų, 
taisyti kelių ir pan. Nema
žas lietuvių vyrų skaičius 
užuot ėję tarnauti bolševi
kams nuėjo pas partizanus.

e) Dar karui tebeeinant 
bolševikai paskelbė jų už
imtose Lietuvos dalyse mo
bilizaciją. Kaip ir vokiečių 
okupacijos metu buvo pa
leistas šūkis, kad okupan
tas neturi teisės mobilizuoti 
okupuotojo krašto vyrų. 
Kas galėjo ir buvo drąses
nis spruko pas "žaliukus" į 
mišką. Taip pakartotinai 
buvo daroma ir vokiečių 
okupacijos metu. Partizanų 
skaičius pagausėjo 1945 m. 
pradžioje, kai buvo sužino
ta kad sumobilizuotus ir su
gautus lietuvius vyrus, be
veik neapmokytus, rusų 
karininkų vadovaujamus, 
siunčia į frontą "paimti 
Berlyno”, kur daug lietuvių 
žuvo.

f) Partizanų gretas papil
dė bėgantieji nuo sovietų 
teroro: suėmimų, deportaci
jų, ir pan.

g) 1945 m. pradžioje vy
ko dideli lietuvių studentų 
areštai; kas jautėsi nesau
gus, bėgo pas partizanus, 
todėl partizanų tarpe, paly
ginti, buvo daug studentų.

h) Naujojo režimo dekla
suotieji: studentas X nepri
imamas atgal į Universite
tą, dėl to, kad jo tėvas buvo 
savanoris kūrėjas, kovojo 
už Lietuvos nepriklausomy
bę; jis žino, kad jo laisvos 
dienos suskaitytos, tad ir 
jis pasirenka, kol dar gali, 
kelią į mišką.

i) 1945 m. vasario, kovo 
ir balandžio mėnesiais vo-

kiečiai buvo numetę nemažą 
skaičių lietuvių parašiuti
ninkų su ginklais ir amuni
cija, — dalis jų prisidėjo 
prie partizanų.

j) Partizanams susiorga
nizavus ir apsijungus, par
tizaninis sąjūdis įgavo aiš
kiai tautiniai patriotinį cha
rakterį, simbolizavo lietuvių 
tautos kovą dėl laisvės; to
dėl prie partizanų prisijun
gė nemažas kiekis ir tokių, 
kuriems betarpiškas pavo
jus negrėsė: kunigų, kurie

ėjo kapelionų pareigas, mo
terų, kurios atlikinėjo slau
gių ir ryšininkių pareigas 
ir pan.

Lietuvos gyvent ojai, 
miestelėnai ir ypač kaimie
čiai, žiūrėjo į partizanus 
kaip į Lietuvos ir drauge jų 
laisvę, kaip į jų apsaugoto- 
jus nuo komunistų sauva
liavimų, todėl visokiais bū
dais jiems talkino ir juos 
rėmė.

(Bus daugiau)

JAV LB Kultūros taryba sveikina su 
šv. Kalėdom ir Naujais 1979 metais visus 
mūsų kultūrininkus, žurnalistus, rašytojus, 
dailininkus, muzikus, aktorius, mūsų litua
nistus, mokslininkus ir aplamai kultūrinio 
baro darbininkus, sėjančius lietuviškos kul
tūros sėklą, kad ji neštų brandaus derliaus 
mūsų tautai ir tėvynei.

JAV LB Kultūros Taryba

INGA ir ALFONSAS

TUMAI

sveikina visus savo pažįstamus su

Šv KALĖDOMIS
ir

NAUJAIS METAIS

Reseda, California
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KŪRYBA IR MOKSLAS
ĮDOMUS KONCERTAS
C

JUDESYS IR ŽODIS
Didžiulėje Regina High- 

schęol salėje gruodžio 3 d., į 
Dirvos rengiamą koncertą 
besirenkančios publikos tar
pe, greta lietuvių kalbos ga
lėjai girdėti ir anglų, prancū 
zų bei rusų kalbas. Dviejų ži
nomų lietuvių dainininkių ir 
kompozitoriaus koncertu bu
vo gana didelis susidomėji
mas Clevelando muzikos mė
gėjų tarpe.

Pirmoji dalis buvo pašvęs
ta ištraukoms iš operų. Ją 
atidarė Dana Stankaitytė pa
dainuodama Sentos baladę 
iš Wagnerio operos ‘Skajo- 
jantis olandas’. Dainininkė 
pastebimai jaudinosi - gal 
būt, kad dar nebuvo ‘išsidai- 
navusi’. (Dėl Chicagoje siau- 
tusios sniego pūgos uždarius 
aerodromą, teko Clevelandą 
pasiekti autobusu, kas aišku 
turėjo įtakos dainininkės fi
zinei ir kūrybinei savijau
tai.) Pirmieji taktai pras
kambėjo gana atsargiai, lyg 
dainininkė būtų bandžiusį sa 
vo balso skambesį iš scenos 
su aksominėm užuolaidom, 
kurios nesudaro muzikai ge
rų akustinių sąlygų. Įsitiki
nusi kad balsas 'skamba’ - 
Stankaitytė ‘atrado save’ ir 
nusiraminusi užtikrintai pa
dainavo labai sunkią ariją iš 
žinomos Wagnerio operos. 
Jai tik reikėtų atkreipti dė-

DIRVOS PADĖKA
Dirva nuoširdžiai dėkoja 

visiems prisidėjusiems prie 
gruodžio 3 d. koncerto su
ruošimo, o ypač Danguolei 
Vodopalienei ir jos talkinin
kėms paruošus gražų vaišių 
stalą.

Danguolė mums rašo: 
"Ruošiant šį stalą, Dirvos 
koncertui, turėjau daug ma
lonumo ir buvau net nuste
binta darnumu ir sklandu
mu viso mūsų bendro dar
bo. Tad pasilieku su malo
niais prisiminimais."

Nuoširdžiai dėkojame po
nioms, savo kepiniais pra
turtinusioms vaišių stalą: 
A. Bartuškienei, G. Benie- 
nei, p. Brazaitienei, I. Bub
lienei J. Budrienei, V. But
kienei, p. Čepulienei, L. 
Čiurlionienei, R. Degėsienei, 
J. Dautienei, p. Garlauskie- 
nei, S. Gedgaudienei, V. 
Gruzdienei, I. Jonaitienei,
L. Jucaitienei, p- Juodėnie- 
nei, M. Krygerienei, E. Mas- 
lauskienei, p. Morkūnienei,
L. Ragevičienei, R. Nasvy- 
tienei, G. Natkevičienei, J. 
Neimanienei, A. Raulinai- 
tienei, S. Rutkauskienei, D. 
Širvaitienei, S. Stasienei ir
N. von Kiparski.

Dėkojame K. Karaliui, A. 
Jonaičiui ir V. Stuogiui tal
kininkavusiems prie bilietų 
pardavimo.

Dėkojame visiems sve
čiams savo atsilankymu pa- 
rėmusiems šį Dirvos rengtą 
koncertą.

Ačiū visiems.
Dirva
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Solistės Dana Stankaitytė ir Aldona Stempužienė-Švedienė 
atliekant duetą iš operos Aida. J. Garlos nuotr.

mesį į mažorinių tercijų 
skambesį, kurios nevisuo- 
met buvo užtenkamai tiks
lios.

Sekanti dainininkė Aldo
na Stempužienė-Švedienė 
prisitaikė prie sunkių akusti 
kos sąlygų greičiau ir jau pir
moj Verdi arijoj iš operos 
Don Carlos’, galėjai jausti 
jos savimi pasitikėjimą ir už
tikrintą balso valdymą. Po 
Verdi arijos ir Dvarionio 
Skudučio baladės’ iš op. Da
lia’, publika gausiais aplodis
mentais įvertino dainininkės 
pirmos rūšies vokalinę tech
niką ir gilų artistiškumą.

Kiekvienas sekantis prog
ramos numeris buvo vis ge
resnis - taip ir turi būti 
geruose koncertuose.

Puiki Banaičio operos ‘Jū

Į

Dalis publikos Dirvos koncerte. J* Garlos nuotr.

ratė ir Kąstytis’ muzika! Da
na Stankaitytė Jūratės ari
ją padainavo giliu įsijautimu 
ir visai užkariavo publiką.

Toliau sekė dvi arijos iš 
Saint-Saens operos ‘Samso
nas ir Dalila’, kuriose Aldo
na Stempužienė-Švedienė 
parodė didelius dainininkės 
ir artistės sugebėjimus, sce
noje buvo gyva Dalila, ku
rios klastingai meilei patikė
jo Samsonas.

Klausydamas tų įmantrių 
ištraukų aš prisiminiau, kai 
žengiant į 1950 metus Mask
vos didžiajame teatre buvo 
ruošiamas naujas Samsono 
ir Dalilos’ pastatymas. Bet 
visai prieš premjerą, sovietų 
valdžia uždraudė tos operos 
pastatymą, kadangi izraeli
tas Samsonas, vėl atgavęs

Įsibėgėjus po vasaros atos
togų įvairiai mūsų lietuviškų 
kolonijų veiklai, vėl girdime 
sąskambius dainų, akordeo
nų, kanklių, birbynių akor
dus, girdime kojų ritmus 
trepsinčius Kalvelį, Malūną, 
Oželį. Girdime, šalia atsidū
sėjimo atgaunant kvapą nuo 
greitų pasisukimų, šuoliukų 
ir bėgimų, ir susirūpinimo 
dūstelėjimus ... Ką čia dar iš 
galvoti, kad šalia tradicinių, 
gerai visiems žinomų ir ma
tomų šokių, pasirodytume 
kuo nors nematytu? Jau at
rodo nemažai galimybių iš
naudota; paskiri šokiąi, per
pinti jungiamuoju - dažnai 
net poetišku - tekstu, įjungia 
ma daina, pynės įvairių šių 
elementų pasiremiant mūsų 
gražiaisiais papročiais ir 
apeigomis. Bet kas toliau? 
Ką dar išgalvoti? Šis klausi
mas pasigirsta vis dažniau.

Pirmas, visai spontaniš
kas atsakymas būtų - kurki
me naujus šokius. Pasinau
dokime dar šokiams nevarto 
tomis dainomis - jų yra įvai
rių nuotaikų, mažiems ir di- > 
deliems. Paraginkime kom
pozitorius (tokių irgi turime) 
parašyti muziką naujiems šo
kiams. Panaudokime mūsų 
tikrai autentiškas ir perma- 
žai iškeltas viešumon sutar
tines. Jose ritminėms ir šo
kių žingsnių figūroms yra ga
limybių galimybės.

Ne vieną mūsų žavi atsi-

Birute Vaitkunaitė-Nagienė

savo nepaprastą jėgą, su
griauna priešų šventyklą. 
Tą pat padarė Hitleris Vokie 
tijoje ir vokiečių okupuota
me Paryžiuje. Nieko nereiš
kė ypatingai graži muzika, 
o ir siužetas iš taip tolimų 
laikų! ...

Santuzzos - iš Mascagni 
operos ’Cavaleria Rusticana’ 
ir Maddelenos - iš Giordano 
arijose Dana Stankaitytė bu
vo puiki. Nors gal tik Santu
zzos arijoj norėtųsi daugiau 
gilaus skausmo apviltos ir 
vyro paliktos, nelaimingos 
moters.

(Nukelta į 6 psl.')

minimai iš vaikystės, kai 
skaitydavo mums, vaikams, 
pasakas. Kai rudens ir ypač 
žiemos vakarais sėdėdavom 
kojas parietę iš baimės ... 
(Priešingai kai kurių moder
nių psichologų pastaboms, 
pasakų baidyklės ‘nesužalo
jo’ psichės. Gal tik realaus 
gyvenimo baisumai paveikė). 
Kai vaizduotėje gerieji lai
mėjo prieš blogį ne kojos ar 
kumščio spyriais, kai kara
laitis ar karalaitė laukė mū
sų ...

Pasakų žavėsys pasitvirti
na ir mūsų vaikuose. Kiek
viena motina ar tėvas, kurie 
neapleido to gražaus papro
čio sekti ar skaityti pasakas 
mažiesiems ir per tai ben
drauti su savo vaikais, pa
tvirtins, kaip mažieji tų pa
sakų laukdavo ir kaip užau
gę ne kartą jas prisi
mena, ypač artėjant šven
tėms ...

Kodėl - sekantis klausi
mas - nepanaudoti mūsų įdo
mių, poetiškų, daug galimy
bių teikiančių pasakų šokių 
ansambliams? Savaime įsi
vestų ir lietuvių kalbos žo
dis, kuris tokioje meniškoje 
formoje jaunimo ir vaikų bū
tų mielai repetuojamas, jų 
žodynas ir supratimas pra
plečiamas. Susidomėjimas 
bei malonumas dalyvauti ko 
nors naujo kūrime būtų tas 
tikras gyvas ryšys, be kurio 
viskas palaipsniui sutrupa ...

Pavartykime knygas ir su 
rasime trumpų ir ilgų, rimtų 
ir juokingų pasakų, pasakė
lių, net pasakėčių. Surasime 
įvairių patarlių, posakių. Vai
kams ir suaugusiems. Poe
zijos ir prozos. Realybės ir 
simbolių. Be jų - mūsų vi
daus gyvenimas atrofuojasi.

Turime dar nemažai kūry
bingų žmonių iš vidurinės ir 
jaunosios kartos. Turime ir 
veiklių vyresniųjų. Kiekvie
nas ansamblis galėtų susiras 
ti bent po vieną teatro žmo
gų, kuris padėtų tinkamai 
apipavidalinti tas pasakas ar 
kitą žodinę liaudies kūrybą, 
padėtų, jeigu reikia, surepe
tuoti ir šiaip galėtų būti nau
dingas sugestijomis. Pasa
kos, be to, labai dėkingos sa
vo lankstumu, nes į jas leng
vai įsikomponuotų ir vienas 
kitas jau gerai žinomas, daž
nai matomas ’nušoktas’ šo
kis, kuris naujame sandėry
je vėl atrodytų būtinai reika
lingas, o gal net ir nepakei
čiamas.

Kol kas, tik Montrealio 
Jaunimo Ansamblis Ginta
ras į savo repertuarą buvo 
įtraukęs 'Pasaką apie vel
nius’,

Sudarant naujus planus 
ateinantiems metams, siūlau 
pagalvoti apie šias galimy
bes ir išnaudoti mūsų tauto
sakos elementus dar pilniau. 
Ypač šiais laikais, kai esame 
paveikti ir persisotinę iš ap
linkos įvairiausiais spektak
liais ir įspūdžiais, būtų neblo 
gai mūsų ansamblių spektak 
liūs paįvairinti ir paieškoti 
naujų teatrinių galimybių.



DIRVANr. 50 — 6

Solistės Aldona Stempužienė-Švedienė ir Dana Stankaitytė po koncerto su grupe svečiu.
J. Garlos nuotr.

Įdomus koncertas..
(Atkelta iš 5 psl.)

Įtikinančiai praskambėjo 
duetas iš Verdi ‘Aida’. Be 
specialių kostiumų ir dekorą 
cijų, vien tik balsu ir kukliais 
judesiais, pavyko sukurti 
giliai mylinčią vergę Aidą - 
kuriai Stankaitytės stiprus 
ir gražus dramatinis sopra
nas labai tiko - ir išdidžios 
faraono dukters Amneris.

Antra koncerto dalis buvo 
pašvęsta lietuviškai muzikai. 
Liaudies dainos kanono (su
tartinės) formoje buvo įdo
miai atkurtos kompozito
riaus Juzeliūno, kurias gra
žiai padainavo Aldona Stem
pužienė- Švedienė.

Programa baigta Jono 
Švedo veikalais. Tai žino
mas Clevelando talentingas 

Svečiai turėjo progos po programos gretimoje salėje prie gražiai paruošto vaišių stalo pa
sidalinti koncerto Įspūdžiais. J. Garlos nuotr.

kompozitorius ir pedagogas. 
Jo muzika šiuolaikinė-moder- 
niška pasižyminti originalia 
harmonija ir meistrišku kon
trapunkto valdymu.

Dabartinė muzika kai ku
riems yra nesuprantama, 
ypač klausant dar negirdė
tus kūrinius. Ir vertinant 
naują, negirdėtą muziką rei
kia būti labai atsargiam. Is
torija yra gyva pavyzdžiais, 
kada pirmuose pristatymuo
se tuolaikinės publikos nu
švilpti kūriniai vėliau buvo 
pripažinti šedevrais, kaip 
Beethoven, Bizet ir kt. Čia 
prisimena anekdotas, kai vie 
nas kompozitorius atkirto 
kritikui, kuris prisipažino ne 
supratęs jo muzikos:

‘Tamstai ji nesuprantama 
todėl, kad tai ateities muzi

ka!’ Į tai kritikas atsakė: - 
‘Gali būt, bet kodėl aš turiu 
jos klausytis šiandien?

Žinoma, toks sąmojingas 
atsakymas neišsprendžia am
žinosios problemos pasitin
kant naujovišką, negirdėtą 
muziką. Bet gi net ir bažny
tinėje muzikoje intervalas - 
padidinta kvarta, viduram
žiais vadinta 'velnio muzika’, 
šiandiena plačiai vartojamas- 
Netgi populiarioji ir dvylika- 
toninė muzika!

Įdomu buvo klausytis Šve 
do ‘Pokalbis su mirusiais vai 
kais’. Jo'Sonata breve’ gerai 
išpildė pianistas Stephen 
Kabat. Milžiniški vokaliniai 
sunkumai abiejų dainininkių 
buvo meistriškai nugalėti. 
Solistėms labai muzikaliai 
akomponavo komp. J. Šve
das.

Malonu buvo laikyti ranko

Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių 
proga Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje Pildomoji Taryba sveikina visus 
SLA narius ir visus tuos, kurie dirba 
mūsų Tautos labui ir gerovei.

POVILAS P. DARGIS, 
Prezidentas

ALEKSANDRAS CHAPLIKAS, 
Vice-Prezidentas

GENOVAITĖ MĘILIŪNIENĖ, 
Sekretorė

EUPHROSINE MIKUŽIS, 
Iždininkė

JOSEPHINE MILLER, 
Iždo Globėja

CHRISTINE AUSTIN, 
Iždo Globėja

DANIELIUS DEGĖSYS, M. D., 
Daktaras Kvotėjas

Gimines, draugus ir pažįstamus 
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ 

proga sveikina

Stella ir Vytautas
ABR AIČI AI

Palm Coast, Florida, 1978.

Eleonora ir Mečys Valiukėnai,

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų pro

gomis, sveikina visus bičiulius ir arti

muosius, o lygiai Dirva ir jos rėmėjus 

skaitytojus, visiems nuoširdžiai linkė

dami visokeriopos sėkmės jų darbuose.

se dailiai paruoštą programą 
su dailininkės Ados Sutku
vienės piešiniu.

Salėje buvo daug publikos 
bet pagal programos aukštą 
lygi ji turėjo būti pilna. Lie
tuvių menininkų tobulumas 
turėtų sutraukti žmones toli 
už lietuviškumo ribų. Visų 
tautybių žmonės turėtų gė
rėtis puikia lietuviška muzi
ka ir jų talentingais inter
pretatoriais. Meniškos lietu
vių kilmės pajėgos yra bran
gūs deimantai pasaulinio me 
no vainike.
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HUDSON 
ENGINEERING 
CORPORATION

Immediate openings for 
First Class Construction 
Personnel for heavy indus
trial construction at Durnas, 

Texas. Current 50-hour 
work week.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANU4AIT18 ir J. MACEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — įSITIKINSITE.

ELECTRICIANS 

SCREW PIPE 
FITTERS 

INSTRUMENT 
FITTERS

Interested applicants may 
contact:

Dūmas, Texas, 
Job Site

Phone: 806-935-7186 
713-782-4400, Ext. 2560
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TRADICIJA IR SIMBOLIKA
KŪČIOSE Stefanija Stasiene

Gyvename tylaus Adven
to ir mistiškų žvakių švie
sos laiku. Prieškalėdinis 
metas atneša mūsų dvasiai 
poilsio, ramybės ir gyveni
mo šviesos. Liturgija mus 
paruošia Kristaus atėjimui 
ir šio laikotarpio nuotaika 
gyvendami ruošiamės šią 
didžią šventę iškilmingiau 
sutikti. Tad tegul ši prieš
kalėdinė nuotaika ir palie
ka tokia, kokią mes išgyve
nome savo namuose, lietu
viškoj šeimoj.

Gruodžio mėnuo kasmet 
sugrįžta ne tik su šalčiu ir 
baltom snaigėm, bet ir su 
tam tikra šventiška šiluma, 
bei spalvinga Kalėdų alego
rija. Kaip kiekvienais me
tais taip ir šiais, Kūčių va
karą eglutės šviesoje sklai
dysime gražiai supakuotas 
dovanų dėžes, o prie Kūčių 
stalo, laužydami kalėdaitį, 
prisiminsime savo protėvių 
gražiuosius papročius, tik 
gal ne visus, nes daugelis 
pasigesime kai kurių tradi
cinių valgių ar kvepiančio 
šieno po balta staltiese.

Atrodo, kad palengva iš
blėsta mūsų gražieji papro-.. 
Čiai, tikra Kūčių nuotaika, 
bei Kalėdų nakties paslap
tis.

Ritmiškai pulsuojantis 
modernus gyvenimas neša 
sriautu ir mus kartu, palik
damas mažiausiai laiko su
sikaupimui, bei artėjančių 
švenčių tinkamam pasiruo
šimui. Paprastai sakome, 
kad nėra reikalo gaišti vir
tuvėje, juk šiandien visko 
galima nusipirkti be jokio 
vargo. Taip, tas tiesa, bet 
pagalvokime kokias Kūčias 
kada nors ruoš ateinančios 
kartos? Prieškalėdinis me

tas geriausia proga suartėti 
visai šeimai, gyventi bendra 
šio meto nuotaika ir kartu 
dirbant, ruoštis artėjančiom 
šventėm. Tik su visos šei
mos talka galime suteikti 
gyvybę mūsų tradicijom ir

V. Abraitienės piešinys.

tai pats efektingiausias bū
das jas perduoti ateinan- 
čiom kartom. Tik prisimin
kime kokiu rūpestingumu 
mūsų mamytės ruošdavosi 
Kūčiom ir kokia bendra vi
sos šeimos talka tuos dar
bus tada atlikdavo.

šiandien prisiminimais 
turėtume visa tai, kas tė
vynėje buvo taip miela, at
kurti ir stengtis įgyvendin
ti. Tad šiuo metu bent 
trumpai peržvelkim kas 
mūsų tradicijose šiuo spe
cifiniu metu mūsų tautos 
yra pamėgta, kas priimta ir 
kodėl? Stabtelkim prie sim
bolinio lietuviškos šeimos 
altoriaus, prie mūsų Kūčių 
stalo.

Kūčių stalas ,, savo gilia,, 
prasminga tradicija ir sim
bolika yra mūsų tautos gy
venimo atspindys ir tikėji
mo išraiška, kurią negalime 
nei suprasti, nei pakeisti ar 
s u m o derninti. Pagrindinė 

mūsų Kūčių stalo charakte
ristika yra paprastumas, 
neturtas, nes Kristus gimė 
neturte. Tą vakarą mes nę- 
siekiam prisiminti savo že
miškus laimėjimus, bet pa
rodyti meilę artimui, bro
liui, sesei ir net priešui. To
dėl ant stalo kraštų deda
mas šienas ir simbolizuoja 
tą neturtą, kuriame labiau
sia širdžių paprastumas. 
Virš jo dengiama balta, bal
ta it sniegas staltiesė.

Stalo vidury dedama lėk
štė su kalėdaičiu, šalia kry
želis ar kūdikėlio figūrėlė. 
Indai sunkūs, nebrangios 
gamybos. Ant Kūčių stalo 
nedera kristalai ar porcela-_ 
nas. Viskas turi būti pa

prasta rimtai nuotaikai su
kelti. Bet koks blizgesys ne
siderina su stalo paprastu
mu bei su Kalėdų nakties 
įvykio prasme..

Kūčių stalo patiekalai pa- 
snikiški, natūralūs, gamtos 
mums duoti, ne komerciniai. 
Jų įvairumas simbolizuoja 
12 apaštalų. Kiekviena šei
mininkė tai žino ir todėl 
savo rankomis pagarbiai 
ruošia kiekvieną valgį iš na- 

turalių produktų.
Neminėsiu čia valgių ga

minimo būdų bei eigos, nes 
tai laikraščio skiltyse ne
įmanoma. čia paminėsiu tik 
charakteringuosius, juos 
šiek tiek paryškindama ar 
iškeldama jų prasmę.

žuvis — mitybos simbo
lis pirmųjų žmonių šioje že
mėje. Kaip žinome ir Kris
tus bei jo pasekėjai maiti
nosi daugiausia žuvimi. Tai 
pagrindinis pasniko patie
kalas- Mūsuose labai buvo 
mėgiama silkė, kurią valgė 
pasiturintys ir vargšai.

Kūčių stalui mes turime 
visą eilę variantų ją patiek
ti į stalą, štai silkė, mari
nuota, kepta, pildyta, silkė 

niege, daržovių garnitūroj 
ir t.t. Taip pat ir žuvis kep
ta, pildyta, marinuota, dre
bučiuose, o ypač mėgiamos 
seliavos keptos ir marinuo
tos.

Toliau virti kviečiai me
dum pasaldyti. Tai gal nela
bai įprastas valgis ir nevisų 
mėgiamas, tačiau Kūčių 
tradicija reikalauja bent jų 
paragauti, nes kas neragau
ja šios duonos — šių grūdų, 
neturi dalies su gimusiu 
Kristumi. Nors tiesioginio 
ryšio su euchoristinę simbo
lika kviečio grūdas ir netu
ri, tačiau jis yra tos duo
nos pagrindinis elementas. 
Raudonų burokėlių sultinys, 
it vynas spalvingas šildan
tis nešąs viltį. O prie sulti
nio miško dovana grybai, 
kurie visus stebiną sąvo pa
slaptinga kilme. Tad nenuo
stabu, kad juos ir slepiam 
tešloje, šiuos paprastai va
diname auselėmis, virtiniais 
ar kepučiais, nes kai kas 
juos kepa. Toliau pildytų 
grybų galvutės, marinuoti 
grybai ir t.t- Daržovių miš
rainė, rūkštūs kopūstai, ku
rie nuo amžių yra mūsų mė
giama daržovė.

Sėmenys, sėmenų spirgy- 
nė su bulvėm. Tai produktas 
mūsų kasdieninio gyvenimo 
ir labai tampriai surištas su 
mūsų kaimo buitim- Juk li
nas mūsų protėviams ne tik 
aliejų teikė, bet ir rūbą.

Avižų sunkienė taip pat 
pagaminta iš reikšmingo 
Lietuvos žmonių gyvenimui 
javo. Aviža brangus grūdas 
žmogaus mitybai, o koks ge
ras maistas svarbiausiam 
ūkininko talkininkui žirgui, 
kuris pačius sunkiausius 
darbus atlikdavo.

Spanguolių sunkienė pa
gaminta iš samanose randa
mų raudonų "rubinų”, ku
rie atsparūs šalčiams, gai
vinantys ir gelbsti ligo- 

(Nukelta į 8 psl.)

VYTAUTAS ALANTAS

ŠACHMATU PARTIJA SU GILTINE
(6) DIRVOS KONKURSE PREMIJUOTA NOVELĖ

Prie stalo stovi surištomis rankomis jos vyras 
ir Mnogojiedovas. Vadas atsigręžia į juos ir šau
kia;

— Štai išdavikai! Siūlau atiduoti juos Istorijos 
teisman!

— Atiduot! Atiduot! - tartum audros šuoras nu
aidi per visą požemį minios pritarimas.

Už stalo sėdi trys juodais apsiautalais apsisiau
tę kaukėti teisėjai. Pirmininkaujantis kaukšteli 
dideliu plaktuku į stalą ir minia bematant nutyla. 
Vyresnysis teisėjas kreipiasi į Marių ir klausia:

— Kur tavo tėvynė?
— Mano tėvynė ... mano tėvynė ... - mekeno 

Marius.
— Tu nebeturi savo tėvynės: tu ją pardavei už 

dubenį sriubos, - taria teisėjas ir atsigręžia į Mno- 
gojiedovą.

— Kur tavo tėvynė?
— Mano tėvynė ten, kur aš esu, - atšauna rusas 

akiplėšiškai.
— Kur tu esi?
— Tarybinėj Lietuvoj.
— Ką tu čia veiki?
— Valdau!
— Ak tu trokšti valdžios! - sušunka pirminin

kaujantis. - Tu visada nepagydomai sirgai

valdžios troškuliu! Istorijos Teismas pasmerkia 
tave ištremti į Dantės Pragarą, kur tu galėsi su 
valdžiotroškom valdyt per amžius. O tu galėsi 
jam padėti, kaip padėjai ir čia, - teisėjas atsigrę
žia į Marių. - Stumkite nusikaltėlius pragarmėn, 
kur ugninėm raidėm parašyta: ‘čionai įžengus, vii 
tį mesk į šalį!’ - Eglė mato, kaip teisėjas rodo pa
smerktuosius dideliu juodu pirštu.

Minios didžiausias pritarimas ir ovacijos. Or
kestras taip trenkia, kad net dreba požemio 
skliautai. Eglė itin aiškiai girdi, kaip protarpiais 
spiegte suspiegia trimitas. Ji per jėgą atplėšia vo 
kus ir girdi skambantį telefoną. Pašokusi ji grie
bia ragelį ir girdi piktą Mariaus balsą:

— Kas tau, kad negaliu prisiskambinti?
— Buvau prisnūdus ...
— Paruošk mums gerus naktipiečius.
— Kam ‘mums’?
— Žinai kam - man ir Mnogojiedovui. Dabar 

mes darbuojamės įstaigoje. Mano viršininkas vel
niškai piktas. Man rodos, kad jis širsta ant manęs 
tik nežinau už ką. Geras užkandis ir išgėrimas 
jam pataisytų ūpą.

— Tu iš proto kraustais! Vesk į smuklę ir tai
syk jam ūpą, - Eglė rėkte išrėkė.

— Daryk kaip sakau. Ir pati gražiai pasipuošk!

— Ar tu ir mane jam parduodi? - Eglė dar rikte
lėjo, bet jis jau buvo padėjęs ragelį. - Jis eina iš 
proto. Jis galutinai eina iš proto! - ji garsiai suri
ko ir trenkė ragelį ant aparato.

Per jos galvą kūlvirsčia vertėsi mintys: nieko 
nedaryti, viską mesti išeiti... - padegti namus ir 
pačiai susideginti, nebėra gyvenimo ...

Ji išėjo į balkoną ir giliai įkvėpė krūtinėn vėsų 
nakties orą. Susijaudinimas iš lėto ėmė atvėsti. 
Po prasiveržimo miestas panešėjo į dykumą. Jau 
nai moteriai dingtelėjo, kad tokią naktį net ir vai
duokliai nedrįsta pasirodyti iš savo slėptuvių ir 
kad Giltinė vėl sustingo Šv. Petro ir Povilo bažny. 
čios mūruose. Tokio Vilniaus Eglė dar niekad ne
buvo mačiusi. Bet ta išviršinė ramybė jos negalė
jo apgauti. Eglė jautė, kad užsidarę langines ir 
užsisklendę duris vilniečiai budi ir su baime lau
kia kerštingo smūgio ...

Ji krūptelėjo, kai iš už kampo išniro žmogaus 
šešėlis ir pusbalsiu tarė:

— Čia savas, nenusigąsk. Tu viena?
— Viena, - Eglė iškart atpažino Vado balsą. — 

Aš tuojau įleisiu.
Ji nusileido užpakaliniais laiptais ir ati

darė duris. Kai jie susėjo į virtuvę, ji vėl aiktelė
jo iš nustebimo - prieš ją stovėjo jos istorijos mo
kytojas, kai ji lankė Mokytojų Seminariją.

— Nesistebėk, mes seni pažįstami, — jis šypte
lėjo. — Tavo vyras turbūt darbuojasi?

— Darbuojasi. Ką tik skambino iš įstaigos. — 
Eglė ir neprašoma ėmė dėlioti valgius ant stalo. 
— Prašau užkąsti.

— Tavo didvyris darbavosi pirmose, eilėse - 
pats mačiau, Rodėsi, jis neriasi iš kailio ko geriau
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J. Mockaus piešinys.Tradicija ir simbolika Kūčiose...
(Atkelta iš 7 psl.) 

niams. Preskučiai savo sim
boline reikšme artimi kalė- 
daičiui. Tai neraugintos 
duonos maži keturkampiai 
ar apvalūs gabalėliai. Tiki
ma, kad ir pirmieji krikš
čionys dalijosi tais gabaliu
kais duonos, kurie- vėliau 
buvo pakeisti kalėdaičiu.

Preskučiai dabar patie
kiami su aguonų pienu. Ir 
aguonos grūdas turi savo 
reikšmingą simboliką, štai 
kokios gražios gėlės iš šio 
mažo grūdelio išauga. Taigi 
maža pradžia, bet kolosali- 
nis finalas. Taip ir iš netur
te gimusio mažo Kūdikėlio 
išaugo pasaulio Išganyto
jas. Daug kur yra dar Kū
čių stalo padedamas rojaus 
vaisius — obuolys, nes Kū

čių vakaras sutampa su 
Adomo vardinėmis. Vienu 
obuoliu paprastai dalijasi 
Visi stalo dalyviai, tuo iš
reikšdami vienas kitam ar
tumą bei nuoširdumą.

Šį paslapčių ir vienybės 
vakarą visi valgo neskubė
dami, prisimindami arti
mus, gimines, draugus ir t.
t. Taip ir pirmieji krikščio
nys per tris šimtmečius 
rinkdavosi būreliais i nuo
šalesnius namus ar kata
kombas, kur susėdę prie 
bendro stalo laužydami duo
ną dvasinės vienybės var
dan, stengėsi tą vienybę pa
laikyti tarpusavy ir su jų 
mokytoju.

Mūsų tėvynėje Kūčios bu
vo taip labai pagarbiai šven
čiamos ir tradicijos rūpės-

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:

J. Matusevičius, Evanston 7.00 
A. Balasevičius,

Cleveland ........................ 2.00
L. Kerulis, Chicago........... 2.00
K. Ramonas, Chicago ... .12.00
S. Jakubonis, Chicago .. 2.00
L. Morkūnas, Cleveland .. 7.00
VI. Jonkus, Philadelphia 2.00 
P. Dabkus, Toronto........... 4.00
V. Graužinis, Chicago .... 10,00 
E. Gantautas, Bridgeport 3.00
K. Keblys, Chicago........... 2.00
V. Satkus, St. Cathalire 2.00 
E. Mazionis, Elizabeth .. 2.00 
R. Tamulionis,

Birmingham ................... 5.00
P. Narkevičius, Somerville 5.00
L. B. Cicero apyl..................15.00
V. Kamantas, Darien ... .15.00
J. Karys, Bridgeport .... 20.00 
P. Vėbra, Chicago ........... 7.00
Pr. Michelevičius, Chicago 7.00 
O. Mekišienė, Long Beach 7.00 
Andrulionis, Boston .... 2.00 
Kalifornijos Lietuvių

Operetės Ansamblis ..10.00
J. Vadopalas, Great Pails 2.00
M. Vinclovas, Cleveland 2.00
J. Brantas, Millbury .... 2.00 
Dr. M. Vygantas,

Winnetko ........................ 12.00
T. Stankūnas, Boston .... 2.00
M. Petrulis, Toronto .... 7.00 
O. Dailidienė, Cleveland 7.00 
H. Šiaurys, Toronto...........10.00
K. Naudžius, Los Angeles 2.00 
J. Staškus, Yonkers .... 2.00 
T. Dambrauskas,

Hot Springs ................... 7.00
J. Ulpienė, Dorchester .. 2.00
J. Gaižutis, Cicero........... 2.00
A. Juodka, Chicago........... 2.00

tingai palaikomos. Tad no
rėtųsi, kad ši vienkartinė 
puota metuose mus išeivijo
je jungtų, kad Kūčių stalo 
paprastumas ir jo patieka
lų įvairumas liktų mūsų 
tradicijų simboliu, kuris 
ateinančių kartų širdyse ne
leistų išblėsti tai kas mūsų 
tautai reikšminga, sava ir 
brangu.

P. Zailskas, Chicago .... 2.00 
P. Damijonaitis, Granford 7.00 
E. Valiukėnienė, Chicago 10.00 
A. Krakauskas, Chicago .. 7.00 
G. Miller, Wheeling........... 2.00
V. Vaičiūnas, Kalamazoo 10^00 
A. Šalkauskas, Juno .... 7.00 
A. Vasis, Cleveland .... 2.00
L. ir A. Staškūnai,

Cleveland ........................ 20.00
V. Staskevičienė, Detroit 2.00 
D. Vaičiūnas, Cleveland .. 5.00 
P. Indreika, Pacifica .... 10.00 
B. Tiškus, Collinsville .... 2.00
O. Mikulskienė, Cleve. 10.00 
J. Kiaušas, Harrison .... 2.00 
A. Zuras, Rochester .... 7.00 
A. Balsys, Kensington .. 7.00 
J. Paltarokas, Chicago .. 7.00 
Dr. D. Naikauskas,

Windsoi' ............................. 5.00
LB Clevelando

Apyl. Valdyba ................50.00
J. Blažys, Chicago ............ 2.00
V. Oželis, Malartic........... 7.00
Br. Akelis, Valencia .... 7.00 
V. A. Šenbergai, Cleve. 10.00
V. Palubinskas, Cleveland 2.00
Br. Tvarkūnas, Phila......... 2.00
Chicagos Lietuvių

Moterų Klubas................25.00
N. Užubalienė, Chicago .. 5.00
VI. J. Kaunas, Cleveland 2.00
R. Minkūnas, Seven Hills 2.00 
A. Deikis, Stamford........... 2.00
K. Karalis, Cleveland .... 7.00
J. Černius, Upland........... 7.00
Br. Elsbergas, Brigantine 7.00 
Č. Kiliulis, Lexington .... 2.00 
A. Reivytienė,

Middle Village................. 7.00
P. Dalinis, St. Petersburg 7.00 
J. Kaklauskas, Cleveland 4.00 
Dr. J. Kuncaitis, Novelty 5.00 
P. Bartkus, Newbury .... 2.00

/J-------------------------------------------------------------

LINKSMŲ Šv. KALĖDŲ 
linkime Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje nariams ir visiems geros valios 
lietuviams, kurie dirba atstatymui lais

vos ir nepriklausomos Lietuvos.

Povilas ir Gertrūda 
Dargiai 

Pittsburgh, Pa.

M. Vitkus,
Bay Harbor Isle ........... 2.00

P. Gailiūnas, Brooklyn .. 2.00
O. Liutermoza,

Pompano Beach ........... 2.00
J.-Jurkūnas, Chicago ....10.00 
II. Vaitaitis,

Old Saybrook ...............2.00
Dr. H. Brazaitis,

Willoukhby ...................15.00
R. Bitėnas, Elizabeth ....10.00
M. Barniškaitė, Cleveland 5.00 
J. Adomaitis, Chicago .... 2.00 
J. Stelmokas, Landsdowne 2.00 
Kun. V. Martinkus,

Providence........................ 10.00
L. Ramančionis,

Woodhaven ................... 2.00
V. Numgaudas, Chicago .. 7.00
P. Skirmantas, Glendale 7.00 
A. Valavičius,

Los Angeles ....................12.00
A. Kalvaitis, Chicago .... 14.00
B. Malcanas. Cleveland ., 2.00
B. Sidzikauskienė,

Pompano Beach ........... 2.00
K. Žemeckas, Carmel . .. .12.00
R. Bužėnas, Los Angeles 7.00 
V. Vasikauskas,

Richmond Hill............... 5.00
A. Misiūnas, Detroit .... 7.00
P. Stakauskas, Hot Springs 2.00
K. Purkunigis, Chicago .. 2.00
A. Šalčiūnas, Philadelphia 7.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

WANTED EXPERIENCED 
SAUSAGE MAKERS 

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

benefits.
Call 419-241-5640

CLOSED MONDAYS.
(49-1)

šiai pasirodyti savo ponams. Jis itin siautėjo su 
kitais tvarkos darbuotojais, kad minia neprasi
veržtų į Lenino prospektą, bet kur tu sulaikysi 
25,000 įniršusių žmonių srautą? O prie Žaliojo til
to dar prisidėjo keletas šimtų. Orą drebino prieš- 
rušiški šūkiai.

— Mes ir iš čia girdėjom, — įsiterpė Eglė.
— Marius buvo dingęs man iš akių, bet aš jį vėl 

pamačiau, kai jis kovojo policijos eilėse su riauši
ninkais, kurie stengėsi išplėšti suimtuosius iš jų 
rankų. Būtum mačiusi, kaip tas suprakaitavęs ir 
iš neapykantos pervėpusiu veidu kovotojas gru
miasi su savo broliais! Policija su draugovinin
kais minios nepajėgė sulaikyti ir ji prasiveržė į 
Gedimino gatvę. Žmones sulaikė tik kariuomenė 
prie Saugumo rūmų, bet dar ir čia riaušininkai 
spėjo iškulti langus. Visas tas riaušes mačiau iš 
pradžios. Stadione per rungtyne minia taip įsi- 
elektrino, kad, maniau, nuneš stogą ... Bet aš čia 
atėjau ne istorijų pasakot, o įspėt tave paskutinį 
kartą.

— Labai gerai, kad atėjot. Aš žinau, kad man 
gręsia pavojus. Norėjau su jumis pasitarti. Gal 
aš turėčiau pamėginti vyrą perkalbėti, kad jis su
siprastų ir pereitų dirbti su mumis?

Vadas atsakė ne tuojau ir mąstė nuleidęs galvą.
— Man rodos, tavo vyras panašus į klevą supu

vusia šerdimi, — pagaliau jis pakėlė galvą ir pažiū
rėjo į jauną moterį. — Jis nebepagydomas, jei 
bent... — Vadas nutilo. Eglė įbedė akis jam į lū
pas ir laukė sulaikydama kvapą. — Jei bent jis pa 
darytų tokį darbą, kuris užkirstų jam kelią grįžti 
pas savo duondavius. Šiaip ar taip, tu turi 
šiąnakt apsispręsti. Ilgiau laukti nebegalima. Jei 
tavo namuose įsiveisė žiurkės, turi nuo jų gintis.

Aš atnešiau tau vaistų, — jis padavė jai mažą mai 
šelį. — O dabar labankt. Vienas mūsų vyrų bu
dės kapinėse, netolimais nuo tavo brolio kapo. Jei 
tau prireiks pagalbosi, ir jei galėsi, šaukis jo. Sėk
mės! — Vadas stipriai paspaudė jai ranką. Eglė 
išleido jį pro užpakalines duris ir jis dingo tamso
je.

Eglė ėmė ruoštis naktipiečiams. Pirmiausia ji 
išsimaudė prausykloje ir ilgai stovėjo prieš veid
rodį šukuodamasi ir gėrėdamasi savimi. Iš stiklo 
gilumos tvieskė jos kūno baltumėlis ir formų ap
valumas. Ji prisiminė, kaip motina ją maudyda
ma grožėdavosi: — Apvalumėlis to tavo pilvelio!

Jauna moteris paėmė Vado paliktą maišelį ir 
pakilojo, lyg svarstydama kas svaresnis - ji ar jis. 
Jai švystelėjo per kalbą kažkada girdėta ar išskai
tyta išmintis, kad meilės pavydas esąs galinges
nis už bet kokius nuodus... Eglė užsivilko vasari
ne, giliai iškirpta suknele.

— Jis sakė gražiai apsirengti, — ji šyptelėjo 
grožėdamasi prieš veidrodį. — Tegul jie kovoja 
dėl manęs ...

Tačiau ji rengėsi dar aiškiai nesuvokdama kam. 
Iš vienos pusės ji jautė savo, kaip gražios moters 
galią, iš kitos - jai vaidenos, lyg kad žemė siūbuo
tų po jos kojom. Aišku, ji stengsis paimti įvykių 
vairą į savo rankas, bet kas gali pasakyti jis neiš- 
slysiąs jai iš gniaužto? O vėlgi, ji jautėsi pogrin
džio ir įvykių taip priremta prie sienos, kad žūt 
būt turėjo ryžtis ir rizikuoti, nors ir kažikas jos 
lauktų. Vizijos, nemigo naktys ir santykiai su vy
ru ją taip iškankino, kad kartais Eglė pasijusdavo 
priėjusi prie tokios ribos, už kurios prasideda ne
jautra ir pasidavimas fatalizmui. Pertempta tra

gizmo styga kartais virsta apatija. Gyvenimą rei
kėjo keisti, reikėjo daryti griežtą posūkį, arba ... 
merdėti rankas sudėjus ir laukti paskutinio smū
gio ...

Jauna moteris svyravo ir abejojo kuriuo keliu 
eiti. Ji drąsinosi turinti tvirtą užnugarį - visą 
tautą, pogrindį ir riaušininkus, o vis dėlto, kai rei-_ 
kėjo žengti lemiamą žingsnį, visa jos esybė šauk
te šaukė: — Tu negali žudyti! — Kaip ji žudys, jei 
jai gaila užmušti musės? Galų gale ji apsispren
dė pirma pavartoti savo, kaip gražios moters, ga
lią ir griebtis paskutinės priemonės tik tuo atveju 
jei jos moteriški apžavai nieko nepadėtų.

Kai grįžo Ramotas, Eglė beveik jo nepažino, 
taip jo veidas buvo sutinęs, akys užgriuvusios, 
apatinė lūpa perskelta.

— Mariau, kas tau? — ji žiūrėjo į vyrą persigan
dusi.

— Matai, ką tie rupūžės padarė! Taip prisniu- 
kiavo, kad maniau galą padarys. Gal ir būtų 
užmušę, jei nebūčiau susimetęs riktelėti lietuviš
kai: - Duokit tam prakeiktam maskoliui! Pamatę, 
kad aš lietuvis, mušeikos atlyžo, parbloškė ant ša
ligatvio ir ten paliko, o savo tulžį išliejo ant Mno- 
gojiedovo.

— Bet kas jus užpuolė?
— Kas? Chuliganai! Mums supliuško padanga' 

ir turėjom pasukti į šalutinę gatvelę. Velniaižin 
iš kur staiga, kaip iš žemės, išdygo bernų gauja, 
ištempė mus iš mašinos, nuginklavo ir kad ims tal
žyti! Gal būtų padarę galą ir tam ruskeliui, jei ne
būtų ėmęs maldauti pasigailimas - mat, turįs ke
turis mažus vaikus ...

(Bus daugiau)
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UŽUGIRIO VAIZDAI POVILAS SKARDŽIUS

MAMUKAS
A.A. Sofijos Smetonienes mirties dešimtmečio proga spausdiname 

siuos it. Povilo Skardžiaus atsiminimus

Palengva ėjau Lėno ežero 
pakrante, keliu, kuris vedė 
j Taujėnus. Norėjau aplan
kyti kareivius. Dulkės sėdo 
ant kojų, nes kelias buvo 
negrįstas. Niekas neatvyk
davo į Užugirio sodybą ne
pastebėtas. Atvažiuojančius 
lydėdavo dulkių debesys. 
Anksti pavasarį ir vėlai ru
denį, kai užeidavo ilgesnės 
liūtys, Užugirio sodybos au
tomobiliu nebuvo galima pa
siekti. Vieškelis pasidaryda
vo nepravažiuojamas.

Kareiviai gyveno senoj 
daržinėj. Aukšti lapuočiai, 
krūmai ir laukiniai vaisme
džiai supo daržinę iš visų 
pusių. Tik vieškeliu einantis 
arba važiuojantis galėjo ją 
matyti. Daržinė buvo sena 
ir sukrypusi, praėjusio 
šimtmečio palikimas. Anks
čiau ji priklausė ten buvu
siam ūkiui, palivarkui. Užu
girio sodybai kuriantis tas 
ūkis buvo nupirktas ir jo 
trobesiai nugriauti. Darži
nė pasiliko, kaip laikina pa
talpa prezidento sargybai. 
Šiaudinis daržinės stogas 
saugojo kareivius nuo sau
lės ir lietaus, o vėjas per 
sienų plyšius vėdindavo ją.

Kareivių buvimas Užugi
rio sodyboje, man pradžioje 
atrodė, buvo surištas su 
prezidento saugumu. Bet 
padalinys, kurį atsivežiau 
Užugirin, susidėjo tik iš 
vieno būrio. Negalėjau sau 
prileisti, kad tokia maža ka
reivių saujalė galėtų apsau
goti prezidentą.

Pirmom mano buvimo 
dienom Užugirio sodyboje 
aš tai paminėjau prezidento 

Sofija Smetonienė Užugirio sodyboje.

adjutantui, kuris buvo atsa-. 
komingas už prezidento sau
gumą. Adjutantas atsaky
damas į mano paklausimą 
man paaiškino:

— Kareiviai Užugirio kie
me yra ne dėl prezidento 
saugumo. Jie laikomi prezi
dento artumoje dėl to, kad 
to reikalauja ceremonialas 
išsilaikęs per šimtmečius, ir 
pavirtęs tradicija. Visų ša
lių valdovai, karaliai, dikta
toriai, prezidentai, savo ar
tumoje laiko būtina turėti 
daugiau ar mažiau karių, 
nes būdami civilinės val
džios priekyje jie kartu yra 
ir vyriausi kariuomenės va
dai. Mūsų prezidentui stipri 
karinė apsauga nereikalin
ga. Nereikalinga ir kitos 
saugumo priemonės. Užugi
rio sodyba nėra aptverta 
aukštom tvorom, nėra ap
supta vandens kanalais. 
Prezidento ūky nėra jokių 
elektrinių apsaugos priemo
nių arba treniruotų šunų. 
Lietuvos prezidentui tokių 
apsaugos priemonių nerei
kia, nes jis yra, mano įsiti
kinimu, saugiausia valsty
bės galva pasaulyje. Lietu
vių tauta, nors ir ne visa 
vieningai remia prezidentą, 
bet prieš jo gyvybę niekas 
nesikėsina. Mūsų žmonės 
yra valstybiškai subrendę, 
žmonės, kuriems teroro ir 
prievartos aktai yra sveti
mi. Visa tai turint galvoj 
prezidentui Užugirio sody
boje stiprios apsaugos ne
reikalinga. Tačiau, jei prezi
dentui grėstų pavojus, tai 
aš, tamsta ir kareiviai turi
me būti pasirengę atiduoti 

savo gyvybę begelbėjant 
prezidentą.

Be kareivių prezidento 
adjutantas po savo ranka 
turėjo slaptosios policijos 
dalinį susidedantį iš desėt- 
kos vyrų. Jie darė visa, kad 
prezidentui būtų saugu iš
eiti pasivaikščioti po Užugi
rio sodybos laukus ir mišką. 
Kiekvieną kartą, kai prezi
dentas palikdavo sodybos 
rūmus, jie iš tolo sekdavo 
jį, o> kai jis išvažiuodavo 
policijos automobilis lydė
davo. Jie taip pat dąiryda- 
vosi po Užugurio kiemo lau
kus ir apvalydavo juos nuo 
nekviestų svečių, kurie aps
čiai pasirodydavo su įvai
riausiais reikalais ir prašy
mais tikėdamies asmeniškai 
prieiti prie prezidento arba 
prezidentienės ir tuo būdu 
sėkmingiau išspręsti pro
blemas, kurių patys savo 
jėgom nesugebėjo patenki
namai sutvarkyti. Policijos 
padalinys gyveno mažam, 
mediniam namely, pastaty
tam jiems už poros šimtų 
metrų nuo Užugirio sody
bos rūmų. Policijos būstinė 
ir rūmai buvo sujungti tie
sioginiu telefono laidu.

Viena mintis sekė kitą, 
kai aš ėjau kareivių link ir 
galvojau apie Užugirio so
dybą, savo pareigas ir apie 
žmones su kuriais kasdieną 
susitikdavau ir apie kuriuos 
iki šiol tik iš laikraščių gir
dėdavau.

Mano minčių pynė nutrū
ko, kai Lėno bažnyčios var
pai prabilo skelbdami vidu
dienį. Sustojau. Melodingas 
jų balsas skubėjo pro mane 
tolumon. Pažvelgiau Lėno 
miestelio pusėn. Baltas baž
nyčios bokštas stiepėsi dan
gun, o sutingęs ežeras gulė
jo ir šildėsi saulėje. Ežero 
paviršius blizgėjo, kaip di
džiulis veidrodis. Aukštai, 
aukštai danguje, vienišas 
baltas debesėlis lūkuriavo, 
tarytum negalėdamas atsi
gerėti savo paveikslu ežere. 
Pakrantėse, tai šen, tai ten, 
būriavosi karklai ir maudė 
savo šešėlius žaliam Lėno 
ežero vandeny. Vaikai žaidė 
ežero krante prie miestelio.

Kalbėjo varpai vidudienio 
maldas, o kai jie nutilo, di
delė ir gili tyla vėl užgulė 
Užugirio sodybą ir jo lau
kus. Maža, ruda vapsva nu
tūpė ant lieknos ramunės 
žiedo ir savo svoriu nulen
kė ją iki žemės. Vėjas buvo 
taip nuvargęs, kad nepajėgė 
pajudinti ne aukštos smil
gos, prie kelio. Vasara, va
sara, vasara! žygiavo ji per 
Užugirio kiemo laukus žing
sniais be garso ir nesigailė
dama savo grožybių švaistė 
jas abiem rankom į visas 
puses.

A. a. Sofija Smetonienė, mirusi prieš 10 metų Clevelande, 
1968 m. gruodžio 28 d.

— Bambino, palauk I
Tai Mamukas. Dažnai, 

kai ji buvo geram ūpe, arba 
kai norėjo, kad jai padary
čiau kokią nors paslaugą, 
vadindavo mane tuo vardu. 
(Italų kalboj bambino reiš
kia vaiką). Nuo mano pir
mų su ja, susipažinimo die
nų tarp manęs ir preziden
tienės atsirado didelis abi
pusės simpatijos tiltas per 
kurį mes suėjom į ilgametę 
pažintį, nusitęsusia iki jos 
mirties.

Mamuko šaukiamas apsi
gręžiau ir ėmiau eiti jos 
kryptimi. Kai mes priartė- 
jom vienąs prie kito, ji ma
nęs paklausė:

— Kur keliauji, Bambi
no ?.

— Einu pasimatyti su sa
vo kareiviais, Mamuk. Aš 
taip retai su jais dabar su
sitinku, kad jie greit ma
nęs nebepažins. O kur Tam
sta taip skubi, suprakaita
vus?.

— Aš einu pasimatyti su 
savo bulvėmis nors jos ma
nęs ir nepažįsta.

— Negali būt!
— Kas negali būt?
— Kad Užugirio sodybo

je ne visi Jus pažįsta. Gaila, 
kad mūsų keliai nesutam
pa. Būčiau laimingas Tams
tą ir bulves į pažintį suves
ti.

— Einam kartu ir galėsi 
tą laime patirti.

žinojau, kad mano vizi
tas pas kareivius turės būti 
atidėtas kitai dienai ir kad 
turėsiu su Mamuku eiti pa- 
miškėn, kur nemaža lauko 
dalis buvo apsodinta bulvė
mis. Atmesti jos kvietimą 
buvo neįmanoma, bet pasi
ginčyti būtina. Ginčas, pra
sidėjęs su Mamuku ramiu 
ir rimtu tonu, greitai pa

virsdavo į linksmą ir žais
mingą pasikeitimą žodžiais, 
kuriuose būdavo apstu leng
vos pašaipos ir švelnaus 
sarkazmo. Bet Mamukas 
dažnai būdavo rimta ir to
kiais atvejais ji nepagailė
davo man pamokymų ir pa
tarimų. Pašnekesys su Ma
muku visada būdavo kaip 
kelionė į nežinomus vande
nis. Kelionės pasisekimo iš 
anksto niekada negalėjai 
pramatyti. Aštri ir išradin
ga Mamuko galva mokėjo 
aprūpinti žodžius logika ir 
humoru, šias įgimtas dova
nas ji pasigėrėtinai panau
dodavo oficialaus priėmimo 
arba privataus susitikimo 
metu, kai ji šnekučiuodavo 
su išsimokslinusiu ir su įta
kingu arba su svečiu iš sve
timo krašto. Mamukui nie
kada netrūko malonaus žo
džio ir paprastam, nepažįs
tamam žmogui, kaimiečiui, 
sutiktam pakelėje arba prie 
šventoriaus išeinant iš baž
nyčios.

Kai mano ir Mamuko ke
liai susikryžiuodavo lauke, 
sodyboje arba rūmų viduje 
ji mane visada prakalbin
davo. Prakalbinimas dažnai 
virsdavo pašnekėsiu. Tų pa-., 
šnekėsiu duona ir druska 
būdavo Užugirio sodyba, jos 
džiaugsmai ir rūpesčiai, va
saros darbai, pasėliai, gyvu
liai ir, žinoma, žmonės, ypač 
tie, kurie atvykdavo pas 
prezidentą tarnybos reika
lais arba lankydavo Užugi
rio sodybą kaip svečiai. Ma
mukas žinodavo kas ir kada 
Užugirin atvyks. Adjutan
tas jai tai iš anksto praneš
davo, nes ji nuspręsdavo ką 
reikia pakviesti pietums ar
ba vakarienei, ką pavaišin
ti lauke, verandoj, arba vi- 

(Nukelta į 10 psl.)
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Elizabetho, N. J. ir apylinkių 

lietuvius sveikinu

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ
proga

AL CORREIA
REALTOR-INSURANCE 
ACCOUNTING SERVICE

Ali phases of Federal and Statės tax accounting

SPEEDWAY TRAVEL BUREAU
Autorized & Bonded Agents 

Tours, Cruises and Complete Travel Service

Tel. 352-8267, 352-2166, 352-2167 
1145 Elizabeth Avė.

Elizabeth, N. J. 07201

Elizabetho, N. J. ir apylinkių
/ lietuvius, savo bičiulius, gimines 

ir pažįstamus
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga sveikina

JONAS ir MONIKA
I RAMANAUSKAI

125 Inslee Place
Elizabeth, N. J. 07206

-___________ --------- ---------------
:----------

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga gimines, bičiulius ir visus
II Elizabetho bei apylinkes lietuvius
I
I sveikina

| JOHN REEDY

826 Sheridan Avenue

Į Elizabeth, N. J.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga savo draugus ir pažįstamus 

sveikina

JURGIS MIEŽAITIS

1248 Waverly Place

Elizabeth, N. J. 07208

MAMUKAS...
(Atkelta iš 9 psl.) 

duje su kava ir pyragaičiai? 
ir ką, reikalus atlikus, išly
dėti tik su linkėjimais. Ma- 
mukas man dažnai apkalbė
davo atvykstančius iš visų 
pusių. Tuo atveju, kai at
vykdavo svečias, kuris buvo 
Įdomus savo išsimokslini
mu, gražiu elgesiu ar dide
liu talentu ji Įspėdavo ma
ne, liepdavo atvykusi ste
bėti ir iš jo ką nors pasisa
vinti. Tokių asmenų tarpe, 
kuriuos ji išskyrė, buvo 
Martynas Yčas, poetas Jur
gis Baltrušaitis, ministeris 
Urbšys, viceministeris Gri
galiūnas, pasiuntinys dr. 
Graužinis.

— Mamuk, — pradėjau 
norėdamas ją atkalbėti nuo 
kelionės pamiškėn, — aš 
nieko neturiu prieš bulves, 
bet jas lankyti šiuo metu, 
kai saulė taip karštai degi
na ir eiti lauku be kelio bū
tų labai neprotinga. Geriau 
Tamstą eitum atgal i rū
mus, ten pailsėtum. Prieš 
pusvalandĮ mes su preziden
tu sugrįžom iš miško, kur 
pasidarė labai tvanku ir 
karšta. Atviram lauke ir ne
geriau. Argi Tamsta nejau
ti?

— Ne, nejaučiu.
Tai pasakius ji išsiėmė iš 

chalato kišenės nosinę ir 
šypsodamasi ėmė šluostyti 
suprakaitavusį veidą. Virš 
suknelės Mamukas visada 
vilkėjo baltą chalatą, kuris 
paprastai netekdavo savo 
baltumo dar prieš pusry
čius.

— O, Mamuk, Tamsta 
niekada nepasinaudoji ma
no patarimais, patarimais 
pilnais išminties.

— Gerai, išminčiau! Ka
da nors kitą kartą. O dabar 
negaišink man laiko. Ei
nam.

Taip pasakius ji pradėjo 
eiti, o aš ėmiau ją sekti. 
Ėjom pro aptvertą ganyklą, 
kur tik vienas mažas veršiu
kas gulėjo. Pamatęs Mamų- 
ką jis, kaip ir visi kiti Užu- 
girio sodybos galvijai, at
skubėjo prie jos. Mamukas 
per tvorą jį paglostė, paka
sė jo pagurklį ir išėmus iš 
kišenės juodos duonos plutą 
supenėjo ją.

Toliau ėjom rugių lauko 
pakraščiu. Rugiai žydėjo. 
Kur ne kur rugiagėlės kyš
čiojo savo žavingai mėlynas 
galvutes tartum bijodamos, 
kad praeinančio rankos jų 
nenuskintų.

— Mamuk, kur dingo ūk-- 
vedys? Kai pavasarį pirmą 
kartą atvažiavau į Užugirį, 
mačiau jį su Tamsta vaikš
čiojant po laukus.

Šįmet jis pas mus nebe
dirba ir gyvena savo ūkyje, 
netoli Veliuonos. Tada jis 
buvo atvažiavęs pasižiūrėti 
kaip mums sekas su pava
sario darbais. Pradžioje, kai 
Užugirio sodyba kūrėsi, ūk
vedys buvo labai reikalin
gas, bet dabar galima ap-

(Nukelta į 11 psl.)

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

švenčių proga savo gimines, 

draugus ir pažįstamus sveikina 

ir linki maloniu švenčiu.C. c.

BARBARA ir ALBINAS

STUKAI

162 P ark PI.

Elizabeth, N. J.

Visus skyriaus rėmėjus, bičiulius ir 

prijaučiančius, sveikiname su 

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 

ir linkime
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

ALT S-gos Elizabetho 
15-tas skyrius

Esamus ir būsimus klijentus, o taip pat 
visus Elizabetho bei apylinkės lietuvius 

sveikina
ŠV- KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga

LITHUANIAN
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 

OF ELIZABETH, N. J.
269-273 Second St. Elizabeth, N. J. 07206

Geromis išsimokė j imo sąlygomis duoda namų 
pirkimui paskolas, o taupytojams moka 

7% metinį procentą.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga, savo gimines, draugus ir visus 
esamus, ir būsimus lietuvių laisvės 

svetainės lankytojus sveikina, ir linki 
malonių švenčių.

JONAS ŠVEDAS
Lietuvių laisvės svetainės vedėjas

Elizabeth, New Jersey
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ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
proga visus savo klijentus, gimines, 

bendradarbius, bičiulius bei apylinkės 
lietuvius sveikina

THE CUSTOM STAIRS

RŪTA
MILLWORK
&
STAIRS co. ę;

CIRCLE—WINDING

804 Livingston Street Elizabeth, N. J.Tel. 351-2798 After 6 p. m. tel. 354-6315
Barbara Stukas, Vaclovas Žostautas, Kazys Ozolas.

Albinas Stukas — vadovauja

Elizabeth, N. J. ir apylinkių lietuvius, 

savo bičiulius, gimines ir pažįstamus 

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga sveikina

JOHN PATRICK, Jr. 
su šeima

125 Parker Rd. 
Elizabeth, N. J. 07208

Tel. Nr. 355-7140

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ

proga.

Savo draugus, ir visus pažįstamus

SVEIKINA

Pranas Damijonaitis

2 Pine Street, Cranford, N. J.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga Elizabetho, N. J. ir apylinkių 

lietuvius sveikina

B. L. B. MEAT MARKET CO.
841 Elizabeth Avė., Elizabeth, N. J.

Tel. EL 3-4689

MAMUKAS...
(Atkelta iš 10 psl.) 

sieiti ir be jo. Ūkis nešė ir 
neša nuostolius, o ūkvedžiui 
reikia mokėti algą.

— Kas ne kas, o preziden
tas galėtų išlaikyti ūkvedį 
savo ūkyje, — įsiterpiau aš.

— Tau, Bambino, taip at
rodo. Bet prezidentui, kaip 
ir visiems, trūkstą pinigų. 
Laukų tvarkymas, meliora
cijos darbai, trobesių staty
mas, gyvulių, mašinų ir 
ūkio padargų -įsigijimas la
bai daug kainavo, šis ūkis, ‘ 
Bambino, yra prezidento už
mačios ir užsispyrimo pada
rinys. Būtų buvę daug ge
riau, jei jis būtų paklausęs 
manęs ir mes būtume atsta
tę mano tėviškę. Bet jam ši-, 
tas, Dievo ir žmonių užmirš
tas kampelis buvo labiau 
prie širdies ne tik už mano 
gimtinę, bet ir už bet kurią 
kitą vietą Lietuvoje. Juk 
dar tik prieš kelis metus čia 
buvo pelkės ir kimsynai, 
Nuo neatmenamų laikų čia 
tik varlės, driežai ir žalčiai 
veisėsi. Laukinės žąsys ir 
antys, pempės ir gandrai 
čia dauginos ir gyveno, ši
tas plotas tarp ežero ir miš-,, 
ko, o taip pat ir pats miš
kas, buvo beveik neįžengia
mi — tikra žalčių karalystė. 
Kad paversti jį dirbama že
me reikėjo atlikti didelius 
nusausinimo darbus ir eže
ro lygį daugiau kaip vienu 
metru nuleisti. Per tai eže
ras pasidarė seklus ir negi
lus, užaugo žolėm.

Sunkiu žingsniu judėjo 
Mamukas, svyravo į šalis ir 
pasakojo man apie Užugirį, 
o kai pasiekėm bulvių lau
ką ji apsidžiaugė, nes bul
vės buvo apkauptos. Ji čia 
ir atėjo patikrinti ar jos pa
rėjimai buvo išpildyti. Tą 
vasarą, neturint ūkvedžio, 
Mamukas, pasitardama su 
darbininkais ir panele Juli
ja, tvarkė visus ūkio reika
lus. Prezidentas buvo tik 
stebėtojas.

Ramu buvo Užugirio lau
kuos. Tartum pats Dievas 
nesenai praėjo ir paliko juos 
nustebusius, tyloj ir ramy
bėj. žiūrėjau tolumon. Ten 
toli už ežero, kur dangus ir 
miškas susitiko, spalvos 
prarado kontrastą. O prieš 
mus įkaitęs oras virpėjo 
viršum žaliuojančių rugių.

Atsigręžiau į Mamuką ir 
paklausiau:

— O kas atsitiko su ka
raliene ?

— Kokia karaliene? — 
nustebo Mamukas.

— žalčių! Tamsta tik sa
kei, kad anksčiau čia buvo 
žalčių karalystė.

— O, Eglė, žalčių kara
lienė, — nusišypsojo Mamu
kas, — gal ji pasitraukė 
anan ežero galan. Preziden
tas tą ežero ir miško kampą 
pavertė revervatu. Per išti
sus metus ten uždrausta 
medžioti.

— Ar ne keista, Mamuk! 
Karalienė dingo, bet dėl to 
niekas nesijaudina. Kitą 

(Nukelta į 12 psl.)

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga gimines, draugus, pažįstamus 

ir visus esamus bei busimuosius 
klijentus, o taip pat visus lietuvius 

sveikina savininkai

LUTZ’S PORK STORE, INC.
1055 Stuyvesant Avė., Union, N. J. 07083 

MUrdock 8-1373-4

Čia rasite vietos vokiečių gamybos rūkytų dešrų, kum
pių ir kitų įvairių kiaulėnos rūkytos mėsos, be to, didelį 
pasirinkimą šviežios mėsos. Taip pat importuotų rūkytų 
dešrų, kumpių ir iš Vokietijos importuotų įvairiausių 

delekatesų.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga visus lietuvius ir savo klijentus 

sveikina

SUMMIT & ELIZABETH 
TRUST COMPANY

100 First St. New Jersey
Tel. 354-4000

Summit • New Providence • Elizabeth • Elizabethport

Geriausius sveikinimus ir linkejinjus 

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga visiems giminėms, bičiuliams bei 

Elizabeth apylinkes lietuviams siunčia

ADOLFAS BRAŽINSKAS 

IR SŪNŪS
151 Second St.

Elizabeth, N. J. 07206
Tel. 352-3187 ir 352-7611

Merry Christmas and best vvishes for 

1978 to our relative, clientš and 

friends from

RED’S SHELL STATION
Brake Service — General Repairs

FAST AND PLEASANT SERVICE. L0W PRICES.

332 Second Street 
Elizabeth, N. J.
Tel. 353-9707
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KALĖDOS, 1978 M.
\

Nuoširdžiausiai sveikiname "Lietuvos 
Atsiminimų" radijo klausytojus bei rėmė
jus, taip pat savo draugus ir pažįstamus. 
Stebuklingoji Betlėjaus žvaigždė tenušvie- 
čia mūsų tėvų žemelei Lietuvai nauja kelią 
į laisvę ir nepriklausomybę ...

Prof. Dr. Jokūbas ir Loreta 
STUKAI

1467 Force Dr. 
Mountainside, N. J. 07092 

Tel. (201) 232-5565

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga gimines, bičiulius, visus klijentus 

bei apylinkės lietuvius sveikina 

GENOVAITĖ ir KAZYS
TREČIOKAI

INSURANCE AND TRAVEL AGENCY

376 Mercer Avenue

Union, N. J. 07083

Tel. 687-4033

MAMUKAS...
(Atkelta iš 11 psl.)

syk dings prezidentienė ir 
Užgirio sodyba sėdės ran
kas sudėjus. Man atrodo, 
Mamuk, kad tam reikia pa
daryti galą. Pirmai progai 
pasitaikius, kai tik atsiras 
laisvo laiko, aukštai aš iš
kelsiu savo bajadarės bal
tas bures ir pasileisiu per 
ežerą į kelionę rezervatan 
ieškodamas karalienės.

Stovėjau Užugirio lau
kuos, kai jie, skendo vidur
dienio saulėje, su Lietuvos 
prezidentiene, kalbėjau ir 
juokavau su ja lyg ji būtų 
man lygi. Stovėjo ji, klau
sėsi ir šypsojos. Nuostabi 
buvo Mamukas savo mokė
jime nebūti prezidentiene ir 
užmiršti savo išimtiną pa
dėtį.

Tuo tarpu vasara, išsi
puošusi ir kvepianti, nesu
stodama ne valandėlei, tęsė 
savo kelionę. Ėjo ji per 
Užugirio laukus, žingsniais 
be garso ir nesigailėdama 
savo grožybių švaistė jas 
abiem rankom į visas puses.

Elizabetho, N. J. ir apylinkių lietuvius, 

savo bičiulius, gimines ir pažįstamus 

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga sveikina

PETRAS ir BRONĖ LUKAI

5 3 I Elizabeth Avė.
• ' ■ ’ ■ <

Elizabeth, N. I.

MRCRAFT 
MAINTENANCE
tarmudiate openingi 
for A & P mochanict. 
Irapoclon and wpor- 
vhors.

TRmc«nw0n*L 
AIRUNES

•monauMi VMMVOtf
YrSILANTI, MI 48197

Ph. 313-485-8770

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga visus savo klijentus, gimines ir 
artimuosius bei Elizabetho lietuvius 

sveikina

JONAS VELIČKA
IR ŠEIMA

TAVERNOS SAVININKAI

168 First St. 
Elizabeth, N. J. 07206 

Tel. 351-4840

AUTOMATICS 
ACME GRIDLEY 

BR0WN & 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 niultiple spindle 
automatic screw machines. Excellent 
hourly rate, incentive bonus, paid 
each week, and night shift premium. 
Overtime. Liberal fringe benefits, ful- 
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. Esperienėed persons 
only need apply.

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

i
MFG QU1C CONNECTIVE 

COUPLINGS
(49-50)

Wanted Ist Class Skilled
DIE REPAIRMEN 
DIE SĖT UP MEN

Mušt be experienced in vvorking with 
automotive type, high volume pro
gressive dies and presses. 15-300 ton 
presses. Rapidly growing progressive 
metai stamping organization needs 
mature 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 OFFICE 
CLEVELAND METAL 

PRODUCTS 
2019 CENTER STREET 

CLEVELAND, OHIO
(49-4)

MAINTENANCE MAN
W1TH ELECTRICAL & TROUBLE 

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

Rapidly growing progressive metai 
stamping organization needs mature 
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 OFFICE
CLEVELAND METAL

PRODUCTS
2019 CENTER STREET

CLEVELAND, OHIO
(49-4)

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ

švenčių proga savo draugus ir 

pažįstamus sveikina ir linki 

maloniu švenčiuc. u

STELLA ir VYTAUTAS 
ABRAIČI Al

35 Courtney Place
Palm Coast, Florida 32037

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ

proga savo gimines, bičiulius ir visus

Elizabetho apylinkės lietuvius

sveikina

Dr. STASYS PETRAUSKAS 
ir

RAJAUSKAITĖ-PETRAUSKIENE
158 Park PI.

Elizabeth. N. J.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 

proga gimines, draugus, prietelius ir 

visus kurie yra mūsų vasarvietėje 

atostogavę, o taip pat Elizabeth’o, 

Asbury Park bei kitų apylinkių 

lietuvius sveikina

PETRAS ir ONA LANIAI
Vasarvietės Asbury savininkai

515 Fourth Avė., Asbury Park, N. J.

Tel. 776-9783

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

švenčių proga savo gimines ir 

draugus sveikina ir linki 

malonių švenčių.

VERUTĖ ir VINCAS 
MISIŪNAI

760 Rohway Avė. 
Elizabeth, N. J.
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ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga, esamus ir būsimus klijentus 

sveikina

PETER GAIDIS
0WL LIQUEUR STORE

639 Newark Avė.
Elizabeth, N. J.

Tel. 352-3259

Užsakymai pristatomi be atskiro 
primokėsimo.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga giminės, bičiulius ir visus, kurie 

valgo lietuvišką duoną ir Andrulio sūrį, 

sveikina

TADEUSZ BACKIEL su šeima
131 Inslee PI. Elizabeth, N. J. 07206

Tel. 353-0970

Lietuviška kepykla

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga visus savo klijentus, gimines ir 
artimuosius bei Elizabetho lietuvius 

sveikina

“For All Your Family Banking Needs”

The Family Savings Bank
1 Union Square and 540 Morris Avė., Elizabeth, New Jersey 
Phone:289-0800 * Member Federal Deposit Insurance Corporation

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ 

proga.

Savo gimines, draugus, ir visus 

pažįstamus, apylinkės lietuvius 

SVEIKINA

Albinas ir Natalija Subadai

2 Pine Street, Cranford, N. J.

PRIEŠ 5 METUS MIRĖ DR. JUOZAS JURKŪNAS
Dr. Juozas Jurkūnas ir 

Lietuvoje ir išeivijoje buvo, 
neeilinis lietuvis, dėlto jam 
mirus dažnai jo čia pasigen
dama ir prisimenama. Dėlto 
ir dabar, jo mirties penke- 
rių metų sukakties proga, 
pravers pora jo gyvenimo ir 
veiklos apybraižų.

Dr. Juozas Jurkūnas buvo 
Vilniaus krašto lietuvis, gi
męs 1904 m. Pašeivų km. 
Seinų apskr. Mokėsi Lazdi
jų gimnazijoje, o 1926 m, 
baigė suaugusiųjų gimnazi
jų Kaune, kur vėliau, Vy
tauto Didžiojo universitete, 
studijavo teisę. 1929 m. ga
vęs valstybinę stipendiją iš
vyko Belgijon, kur studija
vo jūrų teisę ir tarptautinę 
prekybą, 1931 m. ten gavo 
dr. laipsnį iš jūros moks
lų, apgindamas disertaciją 
"Klaipėdos uosto juridinis 
statusas". Grįžęs iš Belgi
jos — atliko karinę prievo
lę 1938 m. baigdamas karo 
mokyklą aspirantu. Neužil
go persikėlė Klaipėdon, kur 
1935 m. buvo paskirtas pir
muoju Lietuvos jūrininkys
tės inspektorium, o 1936 m. 
taip pat ir Klaipėdos uos
to valdybos jurinskonsultu. 
1938 m. atsisakęs tų parei
gų — perėjo dirbti Užsienių 
Reikalų Ministerijos žiny- 
bon, buvo paskirtas Lietu
vos Pasiuntinybės Estijoje 
sekretorium, kur išbuvo iki 
kol 1940 m. artėjant rusų 
okupacijai, iš ten reikėjo 
trauktis į Vakarus, ko ei
goje atsidūrė Vokietijoje, 
Lietuvos Pasiunti n y b ė j e 
Berlyne,

Nuo pat jaunystės dienų, 
dar gimnazistu būdamas, J. 
Jurkūnas ėmėsi visuomeni
nio darbo. 1921 m. jis jau 
buvo aktyvus Seinams va
duoti sąjungoje, kuri vėliau 
įsijungė į Vilniui Vaduoti1 
sąjungą. Kaune jis buvo 
Neo-Lithuania filisteris, o 
studijuodamas Briuselyje 
— Lietuvių Studentų Są
jungos pirmininku. Kaune 
ir Klaipėdoje buvo labai ak
tyvus Tautininkų Sąjungos 
veikėjas. Klaipėdoje, be to, 
aktyviai veikė jūrinio spor
to organizavimo srityje, 
ypačiai jo didelis įnašas or
ganizuojant dideles ir iškil
mingas Jūrų Dienas.

Iš Vokietijos 1949 m. dr. 
Juozas Jurkūnas atvyko 
Amerikon, pradžioje įsikūrė 
New Yorko valstijoj (Stan- 
forde), ten vedė Reginą Ka- 
šelionienę. 1956 m. persikė
lė Kalifornijon ir čia įsikū
rė pradžioje Los Angeles 
mieste, vėliau persikėlė Lo- 
miton — apie 20 mylių į 
pietus nuo Los Angeles. Ka
lifornijoje tuoj įsijungė į 
lietuviškąją veiklą Los An
geles, ypačiai aktyviai reiš
kėsi Tautinės Sąjungos ir 
Tautinių Namų veikloje^ o 
be to ir Lietuvių Bendruo
menės Los Angeles apylin
kės bei Vakarų Apygardos 
veikloje — valdybose. Padė
jo kur reikėjo ir galėjo jūrų 
skautams ir kitoms vietos

1971 m. Tautinės S-gos Los Angeles skyriaus valdyba. Iš 
kairės: inž. A. Mažeika — dabartinis Tautinės S-gos pirmininkas, 
dr. Juozas Jurkūnas — tada buvęs skyriaus pirmininku ir Br. 
Dūda — dabartinis Tautinės S-gos vicepirmininkas.

L. Kanto nuotr.

organizacijoms, kurios tik 
buvo reikalingos jo paramos 
ir patarimo — kai į jį buvo 
kreipiamasi. Artimai bend
radarbiavo su Lietuvių 
Fronto Bičiulių sambūriu. 
Skaitė daug lietuviškos 
spaudos, pirko daug lietu
viškų knygų. Buvo didelis 
tolerantas, nes šaltai mokė
jo svarstyti ir apspręsti ki
tokių pažiūrų veikėjų pasi
sakymus, nors pats asme
niškai laikėsi griežtai savo
jo nusistatymo, niekada ir 
niekur nuo jo nenukryp
damas. Niekada neužgau- 
davo kitaip galvojantį, vi
sada diplomatiškai rasda
mas bet kokiose svarstybo- 
se ar pobūviuose, nes savo 
geru nusiteikimu ir toleran- 
tingumu įsigijo labai daug 
naujų draugų, kurie ir da

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ
proga

savo bendradarbius, klijentus gimines 
ir visus apylinkės lietuvius sveikina

K. C. MEDICAL 
SERVICE INC.

SAVININKAS

Kęstutis P. Mikaitis ir šeima

1040 Elizabeth Avė.
Elizabeth, N. J.
Tel. 289-7418

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA, SAVO GIMINES, DRAUGUS IR 

PAŽĮSTAMUS SVEIKINA IR LINKI 
MALONIŲ ŠVENČIŲ.

REGINA ir VALENTINAS 
MELINI AI.

13 Fawn Drive, Matawan, N. J.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA SAVO 
KLIJENTUS, GIMINES, BIČIULIUS BEI 
ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA

ALGEN PAINT CO.
MURALO—TRAD MARK PAINTS 

ENAMELS—VARNISHES 
VVALLPAPERS AND VYNELS

639 Elizabeth Avė. EL 2-1759

bar, po penkerių metų, jam 
iškeliavus amžinybėn, pri
simena su pagarba ir apgai
lestavimu, kad jo jau nėra 
gyvųjų tarpe.

žiaurios vėžio ligos pa
kirstas dr. Juozas Jurkūnas 
mirė 1973 m. gruodžio mėn. 
17 d. Harbor City ,netoli 
nuo Lomitos — kur gyve
no) ligoninėje, iš kur, per 
šv. Kazimiero lietuvių para
pijos bažnyčią Los Ange
les, gruodžio mėn. 22 d. pa
laidotas šv. Kryžiaus ka
puose Culver City (Los An
geles priemiestis), kur jau 
amžinai ilsisi nemažas skai
čius lietuvių. Pacifiko van
denyno bangos skalauja 
krantus — kuriuose amži
nai ilsisi taurus lietuvis, di
delis patriotas dr. Juozas 
Jurkūnas. VI. Bakūnas
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■ Detroito lietuviai
■___■> ANTANAS GRINIUS

NAUJAS KLEBONAS
Šv. Antano parapijos kle

bonu paskirtas kun. Alfon
sas Babonas ir pareigas 
pradės eiti 1979 m. sausio 4 
d. Senasis klebonas kun. Ka
zimieras Simaitis praleidęs 
atostogas žadąs apsigyventi 
klebonijoje ir savaitgaliais 
patarnauti naujajam klebo
nui.

MIRĖ

Holy Sepulchre kapines am
žinam poilsiui.

Nuliūdime liko žmona 
Onutė ir sūnus R. Valatka 
j r.

PRATĘSĖ 
PRENUMERATĄ

Stasys Bartkus per Dir
vos bendradarbį Antaną 
Grinių pratęsė metams pre
numeratą ir paskyrė auką 
$2.00.

Antano parapijos kavinėje.
Susirinkime bus renkama 

dviems metams nauja kuo
pos valdyba- Susirinkimas 
svarbus ir visi kuopos na
riai kviečiami jame daly
vauti.

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Dariaus-Girėno klubo sve
tainėje rengiamas Naujų 
Metų sutikimas. Užkandos 
ir įvairūs gėrimai. Pradžia 
gruodžio 31 d., sekmadienį 9 
vai. vakare. Vietos užsako
mos klubo svetainėje telef. 
894-9775. Įėjimas veltui.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

Rural 42 bed Acute care Osteopathic 
Hospital.

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

SHERIDAN COMMUNITY
HOSPITAL

301 NORTH MAIN ST.
SHERIDAN. MICH. 48884 

517-291-3261
(49-1 I)

WANTED AT ONCE 
1ST CLASS SKILLED 

EXTRUSION OPERATORS 
DIE MAKERS 

Experienced PVC extrusion operators 
& die makers to work in Tampa, Fla., 
the lan-d of sunshine fic health. Good. 
wa ges-good benefits-good security.

PAN AMER1CAN PLASTICS CO. 
2835 Overpass Rd.
Tampa, Fla. 33619 

813-623-2461
(44-2)

WANTED 1ST CLASS SKILLED 

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

41135 IRWIN.
MT. CLEMENS, MICH. 48043 

313-468-5711
(49-4)

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 jcurney- 
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 town en- 
vironment convenient to recreation 
and shopping areas.

APPLY IN PERSON OR CALL

Lapkričio 25 d. atsiskyrė 
su šiuo pasauliu visuomeni
ninkas ir ilgą laiką buvęs 
lietuviškos radijo valandė
lės "Lietuviškos Meliodijos” 
vedėjas Rapolas Juozas Va
latka sulaukęs 62 metų. R. 
J. Valatka buvo gimęs 
Pennsylvanijoje, Ameriko
je, be su visa siela ir širdi
mi pamilęs Lietuvą ir lietu
vius. Dalyvavo lietuvių or
ganizacijose ir kai kuriose 
jų ir ne pirmininkavo. O kas 
svarbiausia tai jo balsas, 
kuris ilgus metus skambėjo 
radijo bangomis, talkinin
kaujant jo žmonai Onutei.

Atsisveikinimas įvyko 
lapkričio 27 d. C. R. Stepo- 
nausko laidotuvių namuose. 
Lapkričio 28 d. po atlaikytų 
šv. Mišių Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje buvo nulydėtas į

BENDROS KŪČIOS
Jūrų šaulių "Švyturio” 

kuopos šaulės tradicines 
bendras kūčias ruošia šeš
tadienį, gruodžio 23 d. 7 v. 
v. šv. Antano parapijos ka
vinėje. Norintieji kūčiose 
dalyvauti registruojasi pas 
moterų sekcijos vadovę An
gelę Šukienę tel. 382-5730.

METINIS 
SUSIRINKIMAS

Jūrų šaulių "švyturio" 
kuopos svarbus, kas du me
tai šaukiamas, susirinkimas 
įvyks 1979 m. sausio 7 d. 12 
vai. (tuojau po mišių) šv.

4- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga sveikina savo mielus klijentus

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

Vidaus ir užsienio kelionių agentūra, kuri jau nuo 1960 
metų sėkmingai organizuoja visa eilę ekskursijų į 

LIETUVĄ ir į kitas pasaulio šalis.
393 WEST BROADWAY, P. O. BOX 116 

SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
TELEFONAS: (617) 268-8764

Aldona ADOMONIENĖ ir Albina RUDZIŪNIENĖ

616-945-2441 between
8 a. m. and 4 p. m.

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

1004 E. STATĖ STREET 
HASTINGS, MICHIGAN 49058

An equal opportunity employer m/f 
(49-2)

Opportunity for Experienced
or 

lst Class Skiiled
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 Trovbridge 

Inkster, Michigan 48111 
(49-51)

WANTED JOURNEYMEN 
OR 1ST CLAS SKILLED 

MUŠT BE EXPER)ENCED ON
AUTO. SREW MACHINE

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

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

(49-2)

Įvyniokite savo 
šventinius pirkinius.

SUPERVISOR
Stamping and assembly. Should have 
minimum of 3 years experience with 
progressive ūies 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-timc pay and 
benefits for right person. Applv MID- 
WAY PRODUC.TS CORP-, 5 23 Detroit 
Avė., Monroe, Mich. 3 I 3-24 I • 7242.

An Equal Opportunity Employer 
(46 8)

Wanted Experienced
W0RKING FOREMAN

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

FOR 2ND SHIFT.
For a grovving progressive company, 
in a quite growing community. With 
summer & vvinter sports. Excellent 
hourly rate. Nite Shift premium. Paid 
Holidays and Year End 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 skŪled 
TOOL MAKERS 
BRIDGEPORT 
OPERATORS 

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

Tool Makers Helpers

MIDDLER TOOL AND
MACHINE CO.

456 Oliver, Troy, Mich. 
48084 Tel.<313) 362-1750

(46-52)

Naudokite savo Cleveland Trust Visa® kredito kortelę kad 
šventiniai linkėjimai virstų šventinėmis dovanomis, Jūsų Visa 
tinkama kortelėms ir saldainiams, dovanoms ir žibėsiui, 
krautuvėse visame Clevelande ir pasaulyje.

Jeigu jums reikalinga skubomis grynų pinigų paskutinės 
minutės pirkiniams, naudokite savo Cleveland Trust Visa gauti 
tai artimiausiame banko skyriuje.

švenčių sezonas tesu jūda jums su Cleveland Trust Visa,

or CLEVELAND TRUST
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Rolling mill kočioja karšto plieno gabalus j 
plokštes ar gabalus prie 2100°F temperatūros

šis Rolling mill kočioja karštus plieno 
gabalus perleisdamas pirmyn ir atgal tarp 
masyvių kočėlų, kol nesuplojama į plokštes.

šis procesas reikalauja didelio karščio ir 
daug jėgos ir daug vandens, kad išlaikyti 
įrengimą vėsiu.

Cuyahoga upė mum8 yra 
labai svarbi.

Vien tik šitoje gamykloje Republic Steel 
sunaudoja kasdien 38 milijonus galionus van
dens iš Cuyahoga upės.

Negalima pagaminti plieno be vandens. 
Tai pagrindinė priemonė naudojama įrengi
mų atvėsinimui, kuriuos naudojame plieno 
gaminimui.

Vanduo panaudotas rolling mill surenkamas
i baseiną prieš valymą.

Po to kai vanduo yra panaudotas, jis 
siunčiamas į vandens valymo baseiną, kur 
beveik visas nešvarumas (metalo liekanos, 
upės atmatos, alyva) yra pašalinamas.

Pirma, vanduo yra pumpuojamas į va
lymo tanką, kur nešvarumai nuskandinami 
ir alyva bei riebalai nugrėbiami iš viršaus.

Tada vanduo yra filtruojamas per gilią 
smėlio juostą. Priemaišos, kurios pasilieka, 
išvežamos žemės išlyginimui. Tai sudaro kas
dien apie 40 tonų.

Mums pabaigus vanduo yra švaresnis 
negu buvo anksčiau.

Dalis vandens vėl panaudojama. Laku
sis grąžinamas į Cuyahogą upę švaresnis 
negu buvo anksčiau.

Iš tikrųjų, vanduo kurį mes grąžiname 
atgal yra pakankamai švarus naudojimui.

Mums pabaigus vanduo yra švaresnis negu 
buvo anksčiau.

Republic’s $8.5 milijono vertės plieno 
įmonės vandens valymo įrengimas yra 
tiktai vienas iš šešių mūsų Clevelando 
distrikte. Bendra išleista suma visai 
vandens valymo sistemai yra $71.5 milijono. 
Tai yra beveik 3 kartus daugiau negu kaina 
naujo Statė Office Building Clevelande 
pastatymo.

Mes dirbame, kad Clevelandas būtų 
geresnė vieta gyventi.
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■Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

POSĖDŽIAVO VLIKO 
SEIMAS

VLIKo seimas įvyko 1978 
m. gruodžio 9-10 d.d. Pic- 
Congress Hotel, Chicagoje. 
Seimui rengti buvo sudary
tas komitetas atlikęs visus 
paruošiamuosius darbus.

Seimą pasveikino komi
teto pirm. Pranas Povilaitis 
ir tolimesnį, vadovavimą 
perdavė VLIKo pirm. dr. 
Kęstučiui Valiūnui.

Sugiedotas Lietuvos him
nas. Maldą sukalbėjo vysk. 
Vincentas Brizgys. Į prezi
diumą pakviesti: pirminin
ku Raulinaitis, vicepirmi
ninku Jonas Jurkūnas, se
kretoriais D. Vėbraitė ir J. 
Baužis. Mandatų komisiją 
sudarė: J. Bražėnas, K. Bo
belis ir Augaitis. Nutarimų 
komisijon buvo paprašyti 
grupių vadovai deleguoti po 
vieną narį (šeštadienio po
sėdyje sudėtis nebuvo pa
skelbta ir liko nežinoma, ko
kie asmenys ją sudarė).

Kadangi Tomas Venclova 
turėjo išvykti Į Europą, tai 
jo paskaita buvo atkelta iš 
popietinio posėdžio ir skai
tyta prieš sveikinimus. T. 
Venclovos paskaita bu
vo įdomi — apie žmogaus 
teisių padėtį okupuotoje 
Lietuvoje, šioje paskaitoje 
T. Venclova išryškino disi
dentų judėjimą ok. Lietuvo
je ir kitose sovietinėes res
publikose. Paskaita buvo 
realistinės, įtikinanti ir 
sklandžiai perskaityta. Po 
paskaitos diskusijų nebuvo, 
nes prelegentas išskubėjo į 
lėktuvą.

Po T. Venclovos paskaitos 
buvo grįžta prie darbotvar
kės vykdymo.

Sveikino visa eilė organi
zacijų: garbės konsule J. 
Daužvardienė, PLB pirm. 
V. Kamantas, BALFo pirm.
M. Rudienė ir ALTos sekr. 
kun. S. Stašys. Pirminin
kaujantis perskaitė sveiki
nimus raštu ir, atrodė, kad 
sveikinimai baigti, bet iš 
vietų pareiškus norą, svei
kinimai buvo tęsiami. Dar 
žodžiu sveikino: SLA vardu 
Mikužiūtė, Kanados LB 
pirm. J. Simanavičius, JAV 
LB vardu — švietimo Ta
rybos pirm. Br. Juodelis, 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 

ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

linki bičiuliams ir pažįstamiems

Elena, Kęstutis ir Kazimieras 
Pociai

Beverly Shores, Ind.

PLJS atstovė D. Juozapavi
čiūtė, Lietuvių Moterų Klu
bų Federacijos pirm. M. 
Samatienė, Veteranų Karių 
Ramovės ir RLB vardu Juš
kevičius ir šaulių s-gos 
tremtyje pirm. K. Milko- 
vaitis. Raštu sveikino dipl. 
šefas St. Lozoraitis ir įvai
riuose kraštuose esantieji 
diplomatai (8).

VLIKo Tarybos pirminin
ko P. Ališausko pranešimą, 
jam nedalyvaujant, perskai
tė St. žadeikis. VLIKo val
dybos pranešimą padarė 
pirm. dr. K. Valiūnas. Jo 
pranešimas buvo ilgas (21 
pusi.), nuoseklus ir apėmė 
šias darbo sritis: tarptauti
nį atstovavimą. Pasaulinę 
Pabaltiečių Santalką, politi
nius ir teisinius reikalus, vi
suomeninius reikalus, infor
maciją, jaunimą, ateities 
perspektyvą. Taip pat davė 
trijų metų valdybos kaden
cijos darbų apžvalgą.

Po šių pranešimų buvo 
diskusijos, bet atėjus pietų 
pertraukos laikui, jos buvo 
pertrauktos, o po pietų ne
atsirado norinčių kalbėti.

Mandatų komisija prane
šė, kad seime dalyvauja 45 
atstovai, 6 valdybos ir 3 
Tautos Fondo nariai.

Po šio pranešimo įvyko 
nenumatyta staigmena. P. 
Žumbakis pareikalavo užda
ro seimo posėdžio tuoj po 
Tautos Fondo pranešimų, o 
jį parėmė kiti keli atstovai. 
Pirmininkaujantis nieko ne- 
paaiškind amas perskaitė 
statuto 25 str. ir reikala
vimą patenkino.

Tautos Fondo pranešimus 
padarė Tarybos pirm. Gied
raitis, Kanados atstovybės 
pirm. J. Vaičeliūnas ir To
ronto atstovybės pirm-. A. 
Firavičius. J. Vaičeliūnas 
įteikė Kanadoje suaukotus 
laisvinimo reikalams 36,000 
dol. Kanada suaukojo be
veik 50 G visų laisvinimo 
reikalams surenkamų pini
gų. Vien tik Toronto, atsto
vybė šiais metais surinko 
22,500 dol., o per paskuti
nius 7 metus 114,300 dol. 
VLIKo metinės sąmatos 
siekia 74,000 dol. Tautos 
Fondo Kanados atstovybės 
darbuotojams visi seimo da

lyviai nuoširdžiai paplojo.
Po šių pranešimų visus 

svečius ir spaudos atstovus 
iš salės išprašė, nors buvo 
prašoma leisti pirma išklau
syti dr. Br. Nemicko paskai
tos, o po jos posėdžiauti, 
kad ir per visą naktį. Į tą 
pasiūlymą nebuvo atsižvelg
ta ir priimtos darbotvarkės 
vykdymas buvo nutrauktas.

Neteko nugirsti kiek sve
čių buvo užsiregistravusių 
bet visos sustatytos kėdės 
(150) buvo užimtos ir vie
nas kietas gale salės stovi
niavo. Priešpietiniame po
sėdyje dalyvavo apie 150 
žmonių, tad bemaž visus du 
trečdalius sudarė svečiai.

V. KLEIZA LANKĖSI 
EUROPOJE

PLB valdybos vykdoma
sis vicepirm. Vaclovas Klei
za š. m. lapkričio 17-27 d.d. 
lankėsi Europoje ir susipa
žino su tenykščiu lietuvių 
gyvenimu ir rūpesčiais.

Buvo sustojęs Anglijoje, 
Italijoje ir Vokietijoje. Su
sitiko su tų kraštų lietuvių 
vadovais, kalbėjo per Vati
kano radiją, buvo priimtas 
popiežiaus, tarėsi su dipl. 
šefu St. Lozoraičiu ir kt.

Pagrindinis susitikimas 
įvyko lapkričio 25 d. Vasa
rio 16 gimnazijoje, kur su
sirinko Kraštų pirmininkai: 
D. Britanijos — St. Kaspa
ras, Belgijos — S. Baltus, 
Šveicarijos — dr. A. Kuš- 
lys, Prancūzijos — kun. J. 
Petrošius ir V. Vokietijos 
— J. Sabas. Buvo pageidau
ta tokius susitikimus daryti 
bent kartą metuose.

Atskirai ir kartu posė
džiavo PLJS bei kongreso 
ruošos komitetai, čia daly
vavo iš Kanados atskrid il
sios PLJ S-gos pirm. G. Juo
zapavičiūtė ir vicepirm. J. 
šeškutė. Aptarti, peržiūrėti 
ir patikslinti IV-jo PLJ 

' kongreso ruošos darbai, 
programos, sąmatos ir t.t.

Tarp jaunimo ir Kraštų 
bendruomenių valdybų ben
dradarbiavimas yra geras ir 
vieni kitiems padeda.

Būdamas gimnazijoje, su
sitiko su vadovais ir apžiū
rėjo patalpas, šiuo metu 
yra 59 mokiniai, kurių 19 Jš 
užjūrio. Gimnazijai trūksta 
lietuviškų kultūrinių verty
bių : paveikslu, spaudos ir
kt. Veikia liet, knygų kny
gynėlis.

V. Kleizos ir G. Juozapa
vičiūtės su J. šeškute kelio
nė naudinga daugeliu atžvil
gių, nes užsimezgė asmeni
nis kontaktas ir daug kon
gresinių reikalų buvo su
tvarkyta.

PLB valdybos posėdis 
įvyko š. m. gruodžio 10 d. 
Chicagoje, savo būstinėje. 
Jame dalyvavo, be nuolati
nių valdybos narių, ir sve
čiai iš Kanados — LB kraš
to valdybos pirm. J. Sima
navičius ir PLJS pirm. G. 
Juozapavičiūtė. Daugiausiai 
laiko skirta IV PLJ kongre
so reikalams: programų, da
lyvių ir sąmatos patikslini
mui.

Finansų komiteto pirm, 
dr. A. Paulius pranešė, kad 
loterijai bilietai atspaus
dinti ir pradedami platinti. 
Taip pat pasiruošta aukų 
rinkimui. Pirmosios aukos 
jau pradėjo plaukti.

"Pasaulio lietuvio” jau iš
ėjo lapkričio mėn. numeris, 
o gruodžio — atiduotas 
spaustuvei. Nuo 1979 m. 
sausio 1 d. PL prenumerata 
pakeliama iki 6 dol. me
tams, nes labai pabrango 
spaudos darbas, medžiaga, 
paštas.

"Pasaulio Lietuvį” reda
guoja du Romai: Kasparas 
ir Sakadolskis.

KALĖDŲ SENELIS 
PRISIMINĖ IR 

LIETUVIŲ FONDĄ
Artėjančių švenčių pro

ga, Lietuvių Fondo vadovy
bė pasveikino narius ir pa
linkėjo džiaugsmingų Kalė
dų švenčių ir laimingų Nau
jųjų Metų.

Atsiliepdami į sveikinimą, 
kai kurie nariai papildė sa
vo įnašus ir Lietuvių Fondą 
praturtino 10,000 dol. suma. 
Kalėdų senelis surado ir 9 
naujus narius.

Lietuvių Fondo įgalioti
nis Juno Beach, Fla., apy
linkei Martynas Jokūbaitis,

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

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

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
734% — 6 metų su SI,000, minimum. 
7 Vi % — 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 FJ8.L.I.C

aini 
ttiony 

avings
1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tiks., Thura., FrL, 9-5; SaL, 9-1; Ctaaad

Juokas Gribauskas, vedėjas
----------- ------- _ _--------------

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

dėl sunegalavimo, pasitrau
kė iš šių garbingų pareigų. 
Nauja įgaliotine sutiko būti 
visu omenininkė Veronika 
Aušrotienė. Lietuvių Fon
das dėkoja M. Jokūbaičiui 
už atliktą talką, o V. Auš- 
rotienei linki sėkmingo dar
bo

Pradžia yra labai sėkmin
ga, nes Kalėdų senelis per 
V. Aušrotienę atsiuntė 2000 
dol. Tai pirmieji tūkstanti
ninkai Kalėdų sveikinimo 
proga. Jie yra broliai Kęs
tutis ir Algis Jokūbaičiai, 
pasitraukusio LF įgaliotinio 
Martyno Jokūbaičio sūnūs.

V. Aušrotienė savo laiške 
džiaugiasi, kad jaunieji pro
fesionalai pradeda jungtis į 
lietuviškos veiklos barus ir 
plačiau atidaro savo pinigi
nes.

Jaunųjų Jokūbaičių įna
šai tegu bus pavyzdžiu vi
siems lietuviams, nes seno
ji karta išauginusi milijo
ninį fondą, išlaikiusi Lietu
vos laisvinimo veiksnius, 
švietimą ir kultūrą, pradeda 
pavargti ir laukia didesnės 
jaunųjų talkos.

Lietuvių Fondo Tarybos 
pirm. dr. G. Batukas ir val
dybos pirm., Fondo pradi
ninkas dr. A. Razma nuo
širdžiai dėkoja visiems rė
mėjams ir talkininkams.



1978 m. gruodžio 21 d. DIRVA Nr. 50 — 17

Chicagoje
NAUJŲJŲ METŲ 

SUTIKIMAS
Sutikimą ruošia Korp! 

Neo-Lithuania ir Lietuvių 
Tautiniai Namai š. m. gruo
džio 31 d. Tautinių Namų 
salėje, 6422 So Kedzie Avė., 
Chicago, III.

Pradžia 8:30 vai. vak.
Šilta vakarienė, šampa

nas, gėrimai, šokiai.
Įėjimo auka 15 dol., stu

dentams 10 dol.
Registruotis ir pinigus 

sumokėti iki š. m. gruodžio 
26 d. pas Br. KasakaitĮ, tel. 
778-7707 (7150 So. Spauld- 
ing) ar A. Juodvalkį, telef. 
925-0035 (6620 So. Rock- 
well).

Prašome paskubėti, nes 
vietų skaičius ribotas, o ir' 
jų nedaug belikę.

SPAUDOS BALIUS
Lietuvių žurnalistų s-gos 

Daužvardžio Fondo valdy
ba, Chicagoje, rengia tradi
cinį spaudos balių.

Balius įvyks 1979 m. sau
sio 27 d. 7 vai. vak. puošnio
je Martiniąue salėje 2500 
W. 94th Place, Evergreen 
Park.

Programoje jauniesiems 
spaudos b e n d r adarbiams 
premijų įteikimas ir meninė 
dalis, išpildoma solistų Ne
rijos Linkevičiūtės ir Ber
nardo Prapuolenio.

Įėjimo auka 17.50 dol. as
meniui, įskaitant ir gėri
mus. Iki Naujų Metų bilie
tai gaunami Paramoje pas 
Jurgį Janušaitį, o vėliau 
pas A. Juodvalkį, telef. 925- 
0035 (6620 So. Rockwell, 
Chicago, III. 60629) ir visus 
valdybos narius.

Šokiams gros neolituanų 
orkestras, vad. A. Modesto. 
Visi kviečiami dalyvauti ir 
kvietimus įsigyti iš anksto.

Spaudos balius yra šau
niausias balius.

• 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.

z""

CHICAGIšKIAI VYČIAI 
JAU DIRBA

Ateinančią vasarą Chica
goje įvyks 66-tasis Lietuvos 
vyčių seimas. Chicagos vy
čiai jau planuoja, posėdžiau
ja, rūpinasi. Negali juk 
laukti paskutinės valandos. 
Darbo yra begalės.

Brighton bei Marųuette 
Parkų Chicagoje lietuviai 
pajus vyčių antplūdį tomis 
seimo dienomis. Marųuette 
Parko parapijos salėje bus 
meno paroda ir meninė pro
grama. Brighton Parke bus 
havajietiški šokiai Vyčių

salėje. Sekmadienį Mar- 
ųuette Parko bažnyčioje 
bus iškilmingos pamaldos.

Privažiuos daug ir jaunų
jų vyčių. Aplankys jie Mok
slo ir Pramonės muziejų. 
Turės maudymosi popietę. 
Visur bus globojami vyres
niųjų.

Ne tik linksmintis ir mel
stis suvažiuos vyčiai. Ketu
rias dienas jie posėdžiaus ir 
klausysis paskaitų.

Chicagos vyčiai dabar 
sunkiai dirba. Užtat seimas 
bus gražus ir prasmingas. 
Prieš devynerius metus bu
vo vyčių seimas Chicagoje. 
Ar nebuvo jis gražus? šis 
bus dar puikesnis.

E. Pakalniškienė

Wanted Journeymen
or 

lst Class Skilled 
MACHINE REPAIRMEN 

AND
INDUSTRIAL 

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

REPPLY TO:
GREAT LAKĘS FORGING 

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

(49-4)

MILLWRIGHT MECHANIC
Journeyman, Experienced Welder, able 
to run lathe, milling machine, some 
hydraulic experience, 4 years in ma
chine repair required.

MINNESOTA MINING
& MFG. CO. (3M) 

WAYNE, MICHIGAN 48184 
313-565-2700

Equal Opportunity Employer

FISHER BODY
PONTIAC PLANT

Journeymen:
DIE TRYOUT — 
TOGGLE PRESS

APPLY IN PERSON

Monday through Friday
8 a. m---- 3p. m.

FISHER BODY
900 Baldwin Avė. 
Pontiac, Michigan

An Equal Opportunity Employer M/F 
(50-2)

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio įvykusio Seniūnų Tarybos suvažiavime Clevelande buvo ap
tarti organizaciniai, spaudos, knygų leidimo reikalai, taip pat kalbėta Lietuvos laisvės kovos 
klausimais. Reikšta mintis, jog visi turi eiti vieningu keliu, kad stipresni būtum kovoje prieš 
marksistinį komunizmą. Nuotraukoje dalis suvažiavimo dalyvių ir svečių Jokūbaičių sodyboje: 
iš kairės pirm, eilėje — Br. Macianskas, S. Kaulėnienė, Bertulienė, K. Dirkis, O. Jokūbai- 
tienė, R. Skavičienė, D. Gatautienė, K. Oželis, L. Tamošaitis, antroje eilėje: K. Tautkus, A. Ber
tulis, M. Blynas, V. Šimkus, J. Skavičius, Vyt. Jokūbaitis. L. Tamošaičio nuotr.

Wanted Journeymen 
or 

lst Class Skilled
MAINTENANCE

MECHANIC/MILLWRIGHT 
PIPERFITTER 

ELECTRICIANS 
lst Class, minimum 5 years work ex- 
perience. Experience required in re
pair and general maintenance work. 
Liberal fringe benefits, day shift. 
Call:

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

Equal Opportunity Employer 
(49-51)

L1VE IN HOUSEKEEPER — COM- 
PANION FOR ELDERLY LADY — 
FLORIDA JANUARY THRU APR1L. 
BLUE CROSS BENEFITS. MUŠT 
SPEAK ENGL1SH (313) 776-3100.
EXT. 74, 9 AM TO 5 PM OR (313) 
886-7600 EVEN1NGS. (44-51)

\VANTED JOURNEYMEN 
DIE REPAIRMEN 

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

GENERAL MAINTENANCE MAN 
with experience in stamping plant. 
Overtime pay and benefits for right 
person. Apply MIDWAY PjRQQU€o£ 
CORP., 523 Detroit Avė., Monroe, ivli. 
313-241-7242.

An Equal Opportunity Employer 
(46-8)

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

PADĖKA

Reiškiame nuoširdžiausią padėką ALT S-gos Cleve
lando skyriaus valdybai, Žalgirio šaulių kuopos valdybai 
ir LKV S-gos Ramovė skyriaus valdybai.

Mūsų nuoširdžiausia padėka ALT S-gos Clevelando 
skyriaus pirm. K. Karaliui ir poniai, taip pat nepailsta
mai skyriaus sekr. Eugenijai Maslauskienei už lapkričio 
25 d. suruoštas mums taip gražias išleistuves, mums 
persikeliant gyventi Floridą.

Ačiū ponioms suruošusioms taip gražias ir turtin
gas vaišes: p.p. Karalienei, O. Palubinskienei, S. Ged
gaudienei, E. Maslauskienei, O. Cijunskienei.

Ačiū visiems svečiams savo atsilankymu mus pa
gerbusiems, p. Karaliui ir virš minėtų organizacijų va
dovams.

Mūsų nuoširdžiausias ačiū.

LINAS ir APOLINA STAŠKŪNAI

Hajot eipaman hptastie operation at
PIEIPRO PLASTICS at MIDDLEFIELD, 0.

haa created the foSoimf potrth opportunities 
for dynamie. agyressne ptofessionafs.

INJECTION MOLDING SUPVR.
Immediate opening (or exp. supervisor (or injection molding department with 
a minimum of 5 yrs. exp. m mold and machine sėt up. production and 
maintenance of injection molders and epuipment. Mateliais utilued: styrene. 
high impact styrene and polypropolene. A degree or techmcal bacfcground ts 
desirable būt not mandatory.

PLASTIC EXTRUSION SUPVR.
Immediate opening for exp supermsor for our plastic extrusion department 
with a minimum of 5 yrs. exp. m sėt up. production and maintenance m 
profHe eitrusion with fleuble and neid PVC. additicnal exp usmg polyethyl 
ene polypropolene and polystyiene. Degree is desirable būt not mandatory.

PRODUCTION SUPVR.
Immediate opening for exp supervisor in metai stamping and production 
assembly. Mušt be able to lead and motirate people. Minimum 5 yrs. e»p.. 
degree desirable būt not mandatory.
Salary commensurate with eip. and very competitive. Eiceienl (rinte bene- 
fits. Advancement opportunrties. Send response to:

PLEXPRO PLASTICS
15843 (M Stale M., ICddefitM, 0.44062

Attn: Peter Hayek

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 eęuipment 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 Equai Opportunity Employer M/F
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Popietė su Jonu Kelečium
Apylinkės lietuvius gruo

džio 10 d. subūrė dailusis žo
dis į Dievo Motinos Nuolati
nės Pagelbos parapijos reng 
tą kultūrinę popietę su Jonu 
Kelečium.

Menininką pristatė poetas 
Balys Auginąs. Pristatyda
mas minėjo žodį, kuris įvai
riausiais aspektais pasiekia 
žmogaus ausį. Vienu atveju 
žodis švelnus, kaip motinos 
pabučiavimas, kitu atveju 
suktas, dviveidiškas, kaip 
diplomato, o aktoriaus žodis 
atveria kito žmogaus išgyve
nimus, jo gražųjį pasaulį bei 
dvasios gelmes.

Po labai vykusio ir taik
laus pristatymo scenoje pasi
rodė aktorius Jonas Kele- 
čius. Čia jis prieš žiūrovų 
akis iš prietemos išplaukia 
kaip žilas senukas Samuel 
Backett klasikoje ‘Paskuti
nis Krappo įrašas’. Giliu įsi
jautimu aktorius čia išgyve
na žmogaus nerimą, nepas
tovumą ir beprasmiškumą 
pilkajame pasaulyje. Gili psi
chologinė išraiška įtraukia ir 
žiūrovus į jo pasaulį ir verčia 
visą salę gyventi ta pačia 
mintimi.

Toliau programoje sekė 
Pulgio Andriušio ‘Neįleido’. 
Tai giedresnis kūrinys, kurį 
aktorius atliko gražia aukš
taičių tarme. Salėje buvo ir 
jaunimo, kur manau jiems 
buvo puiki proga išgirsti 
aukštaičių tarmę bei išgy
venti Lietuvos kaimo žmo
gaus buitį.

Pabaigai aktorius J. Kele- 
čius atliko Kazio Binkio poe
mą ‘Kriaučius Motiejus’. Po
ema liečia nepriklausomos 
Lietuvos politinę bei sociali
nę sistemą.

Visose trijose ištraukose 
aktorius vis kitu veidu stojo 
prieš publiką perduodamas 
jai žodį, kuris liudijo meno 
pasaulio tiesą, jo dvasines 
gelmes. Šiam žodžiui paryš
kinti, šalia fizinių ir dvasinių 
aktoriaus veiksmų, buvo vy
kusiai įjungti šviesos efektai. 
Savo scenos-patyrimą ir me
ninius gabumus čia mums at' 
skleidė chicagietė Vanda 
Aleknienė.

Reikia pastebėti, kad akto
rius J. Kelečius šalia vaidy
bos reiškiasi ir vaizduojamo
jo meno srityje - tapyboje. 
Savo parodas turėjęs Chica
gos, New Yorko, Bostono ir 
kitose lietuvių kolonijose. 
Džiaugiamės turėję progos

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. 
M ARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

LABORATORY TECHNICIAN
CANDIDATES FOR THIS POSITION

MUŠT HAVE 2 YEARS OF COLLEGE MAJORING IN ENGINEERING, 
OR THE SCIENCES OR MUŠT HAVE EQU1VALENT IN EXPERIENCE.

IF YOU FEEL YOU CAN QUALIFY:

Apply 8:30 a. m. to 4:30 p. m. or call 313-364-9000

ARMAK TAPĖ DIVISION
317 KENDALL AVĖ.

MARYSVILLE, MICH. 48040

An Equal Opportunity Employer
(50-6)

Aktorius Jonas Kelečius
J. Garlos nuotr.

šį menininką sutikti ir mūsų 
kolonijoje, kuris mums pali
ko neišdildomą įspūdį dailio
jo žodžio interpretacijoje.

Po programos apatinėje 
salėje visi susirinko prie ka
vutės ir čia besidalindami 
įspūdžiais, jaukioje nuotaiko 
je užbaigė šią neeilinę kultū
rinę popietę.

Ingrida Bublienė

NARSA GYVENTI
Š.m. gruodžio 12 d., LB 

Clevelando Apylinkės ruoš
toje vakaronėje, prof. Aldo
na Augustinavičienė prista
tė naujai premijuotą J. Gliau- 
dos romaną ‘Narsa gyventi’. 
Gana išsamus turinio perda
vimas įgalino net ir veikalo 
neskaičiusius dalyvauti dis
kusijose.

Prelegentė ypatingai iš
ryškino negimusių kūdikių 
teisę gyventi mintį veikale, 
kurią pynė ir vystė pagrindi
nių herojų išgyvenimai. Pa

brėžė taip pat ir autoriaus 
respektą moteriai, prista
tant ją daug stipresnę ir 
tant ją daug stipresnę, ores
nę ir už patį pagrindinį vei
kėją (vyrą) romane.

‘Narsa gyventi’ esąs vie
nas geresniųjų iš autoriaus 
gausių kūrinių, nors dauge
liu atveju nepakankamas kal
bos peržiūrėjimas-išlygini- 
mas trukdo pilnam jo įverti
nimui.

Gyvos diskusijos sekė įdo
mų knygos nagrinėjimą, siū
lant pagrindine veikalo min
timi imti vyraujančio veikė
jo Albino, grįžusio iš fronto t 
persiorientavimą normaliom 
sąlygoms. Pasigęsta ir pla
tesnio išvystymo šalutinių 
charakterių.

Stipriausiai, tačiau, buvo 
pasisakyta kalbos klausimu 
veikale. Ypatingai užkliuvo 
pažodinis vertimas, nepanau 
dojant spalvingo lietuvių kal
bos žodingumo (pav. krašto 
kelias’ vietoje Vieškelio’ ir 
pan.). Ar pateisina tai auto
riaus kūribingumas, nepalie- 
kąs laiko kūrinio apdailini- 
mui, apšlifavimui? Jeigu 
taip - tada juk galima būtų 
ieškoti talkos kituose, kas 
yra plačiai praktikuojama! 
Ar kartu nėra čia dalis ir lei
dėjų atsakomybės?

Ir kokį svorį naudojama 
kalba turi veikalų atrankoje 
premijoms?

Gyvos ir įdomios diskusi
jos pateisino prelegentės 
rimtą pasiruošimą pašneke
siui. Jų tąsa prie kavos puo
duko užbaigė vakaronę jau
kioje, beveik šeimyniškoje 
nuotaikoje. (s)

• Ingrida Nasvytytė pa
sirodys kalėdiniame koncer
te su "Singing Angels” Pa- 
lace Theatre nuo gruodžio 
19-23 d. 8 vai. vak. Taip pat 
kalėdiniame koncerte tele
vizijoj kanalas 8, gruodžio 
23 d. 7 vai. vakaro.

• LB Ohio Apygardos at
stovų suvažiavimas šaukia
mas 1979 m. sausio mėn. 28 
d. Vieta ir laikas bus pa
skelbta vėliau.

• Pensininkų klubo meti
nis susirinkimas įvyks sau
sio 3 d., trečiadienį, 3 vai. 
p. p. Susirinkime bus pa
teikta praeitųjų metų veik
los apžvalga, kontrolės ko
misijos pranešimas, renka
ma nauja klubo valdyba ir 
kontrolės komisija.

TŪKSTANTIS DOLERIŲ 
JAUNIMO KONGRESUI

Lapkričio 28 d. įvyko LB 
Clevelando apylinkės valdy-, 
bos posėdis dr. Edvardo ir 
Mildos Lenkauskų namuo
se. Dalyvavo Nijolė Len- 
kauskaitė, St. Astrauskas, 
Vyt. Biliūnas, Br. Gražulis, 
Pr. Karalius, pirmininkas 
Jurgis Malskis ir Vikt. Ma
irūnas. Svarstyta ir nutarta 
iš apylinkės iždo paskirti 
aukas: JAV LB Krašto val
dybai (švietimo reikalams) 
$400.00, Jaunimo kongresui 
$1000.00, Clevelando litua
nistinei mokyklai $250.00, 
PLB organui "Pasaulio lie
tuviui” $100.00, Clevelando 
"Tėvynės garsų" radijo pro
gramai $100.00. Paremta ir

ŠV. KALĖDŲ ir LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

linkime ALT S-gos Clevelando 
skyriaus nariams ir jų šeimoms.

ALT S-gos Clevelando 
Skyriaus Valdyba

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga sveikiname skyriaus narius, jų 
šeimas ir Clevelando Ramovėnų chorą 
su šeimomis.

LKVS Ramove 
Clevelando Skyriaus 

Valdyba

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ
ir

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 
linkime giminėms, draugams ir 

pažįstamiems.

Antanas, Agna, Ramunė 
JONAIČIAI

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga, 
sveikiname visus gimines, draugus ir pa
žįstamus.

Bronė, Pranas, Nijolė ir Algis 
M a i n e 1 i a i

spauda, garsinanti apylin
kės veiklą.

Remiantis apylinkės vi
suotinio susirinkimo valdy
bai duota kooptavimo teise 
ir Ingridos Bublienės suti
kimu, ji pakviesta įeiti į 
valdybą pilnateise nare. In
grida yra gabi koresponden
tė ir kūrybinga visuomeni
nio darbo talkininkė. Jos 
atėjimas dar viena jauna 
jėga sustiprins valdybos 
sąstatą, kuriame jau dabar 
aktingai veikia dvi PLJS at
stovės: Nijolė Lenkauskai- 
tė ir Rasa Petraitytė.

Posėdyje taip pat aptarti 
tradicinio Naujųjų Metų 
sutikimo reikalai. Clevelan
do lietuviai su šeimom ir 
bičiuliais jau daugelį metų 
įspūdingai ir jaukiai šią 
reikšmingą naktį praleidžia 
savųjų tautiečių tarpe.

(vm)

FOR RENT
2 bedroom, residential 

house off East 185 St.
Stove, refrigerator, car- 

pet in kitchen, garage, 
walking distance to shoping 
and Our Lady of Perpetual 
Help Church. Mature couple 
Call: 531-9232 from 5:30 — 
8:30 p. m. (50-1)

MACHINE BUIĖDER
Join a small groving company build- 
ing machinery for the plastic indus- 
try. fc,xperience in mechanical as- 
semblj’ of machine parts a mušt. 
Machine shop or electrical assembly 
desirable būt not essential. Full ben
efits & overtime.
Call 201-991-5460, Mr. Hummel 
for appointment. (50-2)

TOOL MAKER
Position available for qualified 
applicant in a rapidly expanding 
Plastics Factory. Mušt have a 
minimum of 3 years experience 
in sheet metai fabrication, jigs 
and fixtures.
For more information contact 
Personnel at 212-562-5201. Ap- 
plication accepted daily at:

PULTRUSIONS 
CORP.

1331 South Chillicothe Road 
(Statė Route 43) 

Aurora, Ohio 44202
An Equal Opportunity Employer 

(50-2)

REGISTERED NURSES
FOR GENERAL DUTY & 

MEDICAL/SURG1CAL DUTY 
11-7 SHIFT. ALSO 

REGISTERED NURE STAFF
DEVELOPMENT 

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

Contact: DIRECTOR OF NURSING 
SERVICE

FARMINGTON COMMUNITY 
HOSTPITAL 

FARMINGTON, MO. 63640 
314-756-6451

Equal Opportunitv Employer 
(50-9)
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• Dr. Henrikas Brazaitis 
su šeima, Willoughby, Ohio 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų 
proga sveikina draugus ir 
pažįstamus. Vietoje sveiki
nimo kortelių skiria Dirvai 
auką.

• V. ir A. šenbergai, Lie
tuvių skautijos veteranai, 
siųsdami Dirvai paremti au
ką, kartu linki visam Dirvos 
štabui ir bendradarbiams 
malonių šv. Kalėdų ir sėk
mingų ateinančių metų!

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• LB Clevelando apylin
kės pirm. Jurgis Malskis ir . 
ižd. Stasys Astrauskas siųs
dami Dirvai paremti 50 dol., 
linki Dirvai siekti vieningos 
talkos Lietuvos išlaisvini
mo veiklai.

Ačiū už paramą ir linkė
jimus.

• Imigracijos ir natūrali
zacijos tarnyba praneša, 
kad visi svetimšaliai, netu
rintieji JAV pilietybės nuo 
sausio 1 iki 31 d. privalo re
gistruotis, užpildydami paš
te gaunamą kortelę. Nuo 
registracijos atleidžiami tik 
diplomatai ir kai kurių tarp
tautinių organizacijų akre
dituoti asmenys.

Užpildžius kortelę ir pri-

zuperior /avino/
■and lcan association

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų 
Naujųjų Metų linkime!

Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, naujoms statyboms, 
priestatams ir remontui.

Automatinė, kompiuterizuota apskaičiavimų sistema.
Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos patarnavimu 1

kli javus pašto ženklą, įmes
ti pašto dėžutėn. Neatlikę 
šios pareigos galės būti sun
kiai baudžiami.

• Bendros Kūčios, Skau- 
tininkių Draugovės inicia
tyva, yra rengiamos š. m- 
gruodžio 24 d. 7:30 vai. vak. 
Dievo Motinos Nepaliauja
mos Pagalbos parapijos sa
lėje. Norintieji dalyvauti 
prašomi registruotis pas A. 
Petukauskienę tel. 531-3872

• Birutė Vaitkūnaitė-Na-
gienė, modernaus šokio šo

Širdingiausių linkėjimų švenčių

proga linki savo klijentams ir drau

gams.

Kripavičių šeima

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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 balzamuoto ja i. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

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

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

An equal opportunity employer
(49-50),

listė ir choreografė, gyv. 
Montrealyje, sausio 5 d. 
Skautininkių D-vės rengia
moje skautijos kalėdinėje 
sueigoje-pobūvyje Lietuvių 
Namų didžioje salėje, atliks 
programą: žodis — judesys 
— žodis.

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

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

NATIONW1DE 
INSURANCE 
Nat<onwde >s on your siete

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

A
-------------------- ------------------ į į

Dirvai, visai Clevelando Skautijai, 
Moterų 36 kuopos narėms, žalgirie- 
tėms-čiams, savo pažįstamiems ir gi
minėms Lietuvoje ir čia linkiu džiaugs
mingų Šv . Kalėdų ir Dievo palaimoje 
išgyventi Naujus 1979 metus.

I

Stefanija Radzevičiūte

A
T

Džiaugsmingų Šv. Kalėdų ir lai

mingų Naujųjų metų draugams ir pa

žįstamiems linki

Danute ir Vytautas 
VR a m o n i a i

PADĖKA
j

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

FOR RENT
2 bedrooms up off East

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

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

Noriu pareikšti nuoširdžią padėką visiems kas 
mielai pagerbė mane dalyvavime mano 80-ties me
tų amžiaus sukakties minėjime, už jų sveikinimus, 
gražius linkėjimus bei dovanėles. Ypatingai noriu 
čia padėkoti mano dukrai •Genovaitei ir žentui Al
binui Karsokams suruošusiems tą man netikėtą 
paminėjimą, kuris ilgam paliks mano malonioje 
atmintyje.

Ona Naumanienė

PADĖKA

Leiskite mums išreikšti giliausią padėką dr. Anta
nui ir Vladei Butkams, lankričio 11 d. surengusiems 
mums, besikeliant gyventi i Floridą, tokias iškilmingas 
išleistuvęs savo svetingoje ir gražioje rezidencijoje.

Ypatinga padėka priklauso Vladei Butkienei už taip 
skoningai ir meniškai papuošusiai vaišių stalus pasku
tiniais rudens žiedais.

Ačiū dr. Antanui Butkui už gražius, gal humoro 
formoj tartus žodžius. Už tą malonią staigmeną dr. An
tanui ir Vladei Butkams nuoširdžiausias ačiū.

LINAS APOLLVA STAŠKŪNAZ 
IR ŠEIMA



DIRVA
• DIRVA dėl Kalėdų ir 

Naujųjų Mėty švenčių atei
nančią savaitę neišeis. Se
kantis numeris išeis tuoj po 
Naujų Metų.

POPIETĖ SU 
VYT ALANTU

Su rašytoju Vytautu 
Alantu susitikimas ir jam 
Dirvos novelės 1978 m. pre
mijos įteikimas rengiamas 
Chicagoje 1979 m. sausio 14 
d., sekmadienį, 3 vai. p. p. 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose.

Rengia ALT S-gos Chica
gos skyrius.

Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti.

• ALT S-gos Baltimorės 
skyrius per valdybos sekr.
B. Medelį atsiuntė čekį su
moję 50 dol. Kalėdų švenčių 
proga padidinimui skyriaus 
įnašo Vilties draugijoje. To
kiu būdu skyriaus įnašas 
dabar yra 25-5 dol.

Ačiū už paramą.

A. A.
INŽ. IGNUI GASILIŪNUI 

mirus, skaudaus liūdesio valandoje reiškiame 
nuoširdžią užuojautą žmonai JADVYGAI, 
sūnui SAULIUI, dukrai GRAŽINAI su šei
momis ir kartu liūdime:

Prelatas Jonas Balkūnas
Elena ir Petras Daliai
Emilija ir Stasys Grušai 
Aleksandra ir Pranas Kraujeliai 
Aldona Krulikienė
Suzana ir Antanas Mažeikai
Rožė ir Alfonsas Plepiai 
Eugenija ir Albinas šatraičiai
Stefanija ir Kazys Valčiai 
Elena ir Kazys Vilniškiai

St. Petersburg, Beach, Florida.

A. A.

MARIJAI GERULAITIENEI

mirus, dukrai VALENTINAI MAŽEIKIE

NEI, jos šeimai ir visiems artimiesiems reiš

kiame gilią užuojautą

Broliui, miškų inžinieriui

VYTAUTUI BAKUČIUI
Lenkijoje mirus, reiškiame gilią užuojautą 
mielam prieteliui ir buv. bendradarbiui STA

SIUI BAKUČIUI ir jo žmonai ELENAI

• Dr. Birutė ir Bronius 
Kasakaičiai, sveikina su šv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų 
šventėmis, visus gimines, 
draugus ir pažįstamus. Lin
ki malonių švenčių, sveikų 
ir laimingų 1979 N. Metų. 
Vietoje sveikinimo kortelių 
skiria auką spaudai.

• Edą ir Vilius Bražėnai, 
iš Fort Myers, Fla., per lie
tuvišką spaudą linki bičiu
liams ir pažįstamiems ro
mių šv. Kalėdų ir kovingų 
bei viltingų N. Metų.

• Dr. L. Kriaučeliūnas, 
Palos Park, III., prie šven
tinių linkėjimų Dirvos šta
bui, pridėjo auka 25 dol.

Ačiū už linkėjimus ir au
ką.

• Omahos Lietuvių Mo
terų klubas per J. Povilai- 
tienę atsiuntė Dirvos leidi
mo reikalams paremti auką 
50 dol. ir prijungė šventi
nius linkėjimus.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

I

Jonas, Dalia, 
Daina, Rimas ir Aida 

Maurukai

Mykolas ir Elena 
G u r e c k a i 

Jonas ir Albina
Brazauskai

Muz. Ona Mikulskienė su kanklininkais gruodžio 17 d. atlikę Euclid Square Mali tautybių 
pasirodyme programą prie savo papuoštos eglutės. J. Garlos nuotr.

• Chicago Lithuanian Wo- 
men’s Club per ižd. Valeria 
A. Shaules atsiuntė Dirvai 
paremti auką 25 dol. ir 
pirm. L. Dargienės linkėji
mus nepavargti sunkiame ir 
prasmingame spaudos dar
be.

Ačiū už' auką ir moralinį 
pastiprinimą.

• Tadas MeČkauskas, 
Lansing, Mi., siųsdamas 
švenčių proga auka Dirvai, 
taip pat sveikina „persikė
lus” į nuosavus namus.

Ačiū už auką.

• Vytautą Oželis, Malar- 
tic Que., visam Dirvos šta
bui linki sėkmingų N. Metų 
ir pridėjo auką.

Ačiū.

• Eleonora Valiukienė, 
Chicagoj, mums rašo: „Pri
imkite mano geriausius 
sveikinimus Jums artėjan
čių Kalėdų ir Naujųjų Metų 
progomis.. Sėkmės tiek Jū
sų asmeniškame gyvenime 
tiek purenant „Dirvos” skil
tis”.

Ačiū už linkėjimus ir pri
dėtą auką.

• Tėv. dr. Tomas žiūrai
tis, O. P,, Washington, D.
C., siųsdamas auką rašo: 
„Palaimintų kalėdų šventų, 
Naujų Metų. Ačiū už gerą 
Dirvą”.

Ačiū už auką ir moralinį 
pastiprinimą.

• LB Worcesterio Apyl. 
Valdybos nariai, LB skel
biamo spaudos vajaus pro
ga, DIRVOS leidimo sun
kioms sąlygoms palengvin
ti, paskyrė 25 dol. ir linki 
tokiu pat pasiryžimu kovo
ti už mūsų tėvynės išsilais
vinimą.

Ačiū pirm. P. Moliui ir 
nariui spaudos reikalams J. 
Baškiui už atsiųstą paramą 
ir linkėjimus.

• Vladas Mieželis, gyv. 
Phoenix’e, Ariz., Švenčių 
proga nuoširdžiai sveikina 
savo gimines, draugus ir pa
žįstamus, linkėdamas ge
riausios kloties. Vieton svei
kinimo kortelių aukoja tra
diciniai, Vasario 16 d. gim-
nazijai.

Zl- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Linas ir Apolina 

STAŠKŪNAI

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga sveikina savo gimines, draugus ir 

pažįstamus, linkėdami 

LINKSMŲ ŠVENČIŲ!

Malonių Kalėdų švenčių ir lai
mingų Naujųjų Metų linki visiems 

giminėms, draugams ir pažįsta

miems.

Vacys, Barbara ir Paulius 
Petkai

MALONIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
draugams ir bičiuliams visuose 

kraštuose linki

Stefa ir Vytautas 
Gedgaudai

Cleveland, Ohio

• G. ir H. Bitėnai, Eliza
beth, N. J. sveikina per 
DIRVĄ savo pažįstamus ir 
artimuosius, ir linki links
mų šv. Kalėdų ir laimingų 
naujų Metų.

Vietoj sveikinimo korte
lių skiria auką Dirvai.
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