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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Kas kaltas ir kodėl dėl Irano 
įvykių ir Maskvos laimėjimų 

Vytautas Meškauskas

Diskusijos dėl paskutinių 
įvykių Irane kartais nustebi
na ir patyrusį šio krašto gy
venimo stebėtoją. Štai, pa
vyzdžiui, laikraščiuose ir te
levizijoje pasirodė pasikal
bėjimai su tūlu Jesse Leaf, 
kuris iki 1973 metų buvo 
ČIA analistu. Jo uždavinys 
buvo išanalizuoti daugybę 
raportų, kurie suplaukia į

NAUJA ALT 
VADOVYBĖ
Nauju Amerikos Lietuvių 

Tarybos pirmininku sausio 
10 d. išrinktas dr. Kazys 
Šidlauskas, o pirmininko pa
vaduotoju dr. Jonas Valai
tis. Vicepirmininkai: Teodo
ras Blinstrubas, Povilas 
Dargis, dr. Leonas Kriauče- 
liūnas, dr. Vladas Šimaitis 
ir adv. Povilas žumbakis. 
Iždininku išrinktas Juozas 
Skorubskas, protokolų se
kretoriumi — inž. Grožvy- 
das Lazauskas, finansų se
kretoriumi Petras Bučas, 
generaliniu s e k r etoriumi 
kun. Adolfas Stašys. Kiti 
valdybos nariai: Ofelija | 
Baršketytė, Kęstutis P. Dir- 
kis, Stanley Balzekas, Jr., 
Julius Pakalka, Jonas Ta- 
landis ir Emilija Vilimaitė. 
ALT atstovas Washingtone 
dr. Jonas Genys.

Naujasis pirmininkas dr. į 
Kazys Šidlauskas yra teisi- Į 
ninkas. Gimęs 1914 m. va- į 
sario 26 d. Gutkaimio k., j 
Kybartų vis., Vilkaviškio Į 
aps. Lankė Kybartų gimna
ziją. Teisę studijavo Vytau
to Didžiojo ir Vilniaus uni
versitetuose, gaudamas dip
lomą 1943 m. Teisės studi
jas gilino Miuncheno univ., 
gaudamas teisių daktaro 
laipsnį. Į JAV atvyko 1949 
m. ir čia baigė Harvardo 
univ. teisių fakultetą, gau- ; 
damas teisių magistro laips- į 
nį.

Yra Lietuvoje dirbęs Lie
tūky ir Line, buvo Vilniaus 
apvg. teismo kandidatas, 
nuo 1955 m. advokatauja 
Chicagoje. Dešimtį metų 
buvo Cook apskr. prokuroro 
padėjėjas, o nuo 1975 m. 
yra Cook apskr. Public De- 
fender įstaigos advokatas. 
Nuo 1958 m. yra buvęs 
krikščionių demokratų cen
tro vald. pirmininkas, Vliko 
narys, Vidurio Europos 
krikšč. demokratų unijos 
vykdomojo komiteto narys. 
ALT atstovauja Sandara.

ČIA apie būklę Irane ir pa
siūlyti išvadas. Jis dar tada 
-1973 metais ir anksčiau - ga 
vęs įspūdžio, kad dabartinis 
šachas yra tik save įsimylė
jęs tuščias svajotojas, kurio 
JAV neturėtų remti. Vyres
nieji jo įspėjimų nepaklausę 
ir todėl jis, Leaf, atsistaty
dinęs. Reikia laukti, kad kai 
rieji kolumnistai jį plačiai ci
tuos.

Juos skaitant pravartu pri 
siminti, kad pats Leaf nieka
dos nebuvo buvęs Irane ir su 
būkle tame milžiniškame 
krašte susipažino tik iš kny
gų ir raportų. Mes tačiau ga
lėtume paliudyti, kad tai ne- 
visuomet būna tikras kelias į 
tiesą. Kaip ilgai reikia pagy
venti šiame krašte, kad pa
galiau galėtum suprasti jo 
įvykius ir jų priežastis? Ar
ba imkime ir atvirkščią pa
vyzdį. Lietuvai atsikūrus į 
ją grįžo šimtai Amerikos lie
tuvių, kurie norėjo įsijungti 
į jos ūkinį gyvenimą. Kan.
F. Kemešio teigimu, jų dau
gumas nudegė pirštus dėlto, 
kad nepažinojo Lietuvos gy
venimo, mentaliteto ir sąly
gų. Ir tai žmonės, kurie pa
tys buvo kilę iš Lietuvos! Ar 
imkime dar kitą atsitikimą. 
1930 - Vytauto Didžiojo - me 
tais, Lietuvos pasieniais bu
vo apnešiota Vytauto D. pa
veikslas. Jei tada būtų bu
vęs panašus ČIA analistas, 
jis, ko gero, būtų padaręs iš
vadą, kad Lietuva grįžta į 
stabmeldystę. Tuo tarpu 

Čiurlionio ansambliui 39 metai...

Čiurlionio ansamblis praeitą sekmadieni, sausio 14 d. Lietuvių Namuose paminėjo savo 
veiklos 39 metų sukaktį. Prie sukaktuvinio torto dalis ansambliečių su muzikos vadovais Alfonsu 
ir Ona Mikulskiais, kairėje stovi chormeisteris R. Babickas. J. Garlos nuotr.

mums, Lietuvos jaunimui, 
tai buvo tik eilinė, ilgai snū
duriavusio patriotizmo atbu- 
dimo išraiška,. Gal ir nelabai 
vykū^Tbet nejuokinga. Vie
nu žodžiu, pagal Amerikos 
‘analistų’ apskaičiavimus, 
išeinančius iš jų krašto gyve 
nimo, nei Franco, nei Stali
nas, nei Hitleris - neturėtų 
turėti jokio pasisekimo. Iš 
tikro, juLvisi gana ilgai išsi
laikė - Franco ir Stalinas iki 
savo natūralių mirčių - ir pa
darė didelės įtakos į viso pa
saulio istorijos eigą.

Tai tačiau sunku suprasti 
Amerikos viešosios nuomo
nės formuotojams. Štai Wa- 
shington Star kolumnistė, 
kurios straipsniai perspaus
dinami daugelio šio krašto 
laikraščių, porina:

‘Mes žinojome, kas yra ge
rai Iranui. Mes jam davėme 
blogiausią. Mes pasodinome 
šachą atgal į jo sostą, kad 

Iraną išgelbėjus naftos kom
panijoms. Mes tą kraštą ap- 
sėjome ČIA agentais. Mes 
treniravome nekenčiamą jo 
policiją - Savak. Mes jam 
pardavėme ginklus, kurių 
jam nereikėjo ir pasiuntėm 
tūkstančius amerikiečių juos 
išaiškinti.’

‘Tai Amerika, į kurią ira
niečiai meta akmenis. Tūks
tančiai Irano studentų atvy
ko čia ir rado, kad šiame 
krašte yra kaž kas tokio, ko 
mes neeksportuojame, kaip 
pavyzdžiui laisvė.’

(Nukelta į 3 psl.)

Grandinėlės merginos pasipuošusios savo išeiginiais rūbais 
pakeliui į Australiją; iš k.: Audi'a Gedrytė, Ilona Kuprevičiūtė, 
Danutė Palubinskaitė, Dalia Miškinytė.

Grandinėlės triumfas
Australijoje Antanas Laukaitis

Sydnėjus, kai ir visuo
met, yra pirmasis miestas 
sutinkąs atskrendančius iš 
užsienio « mūsų svečius. 
Prieškalėdiniai pasiruoši
mai, priešventiniai karščiai 
nepalaužė sydnėjiškių lietu
vių, taip nuoširdžiai lau
kiančių savo brangiųjti sve
čių iš Amerikos. Ir štai, ly
dimi savo vadovų, jie pasi
rodo Lietuvių Namuose. At

sinaujina senosios, užsimez
ga naujosios pažintys ir 
jaunimo tarpe tuoj pat pa
sigirsta garsus balsų klege
sys. Sportininkai, kurie dar 
taip neseniai viešėjo Kana
doje ir Amerikoje sveikina
si savo pažįstamus ir sve
čius pristato savo drau
gams. Po ilgos kelionės skir- 
stomasi poilsiui.

Daugeliui svečių pirmą
sias Kūčias tenka valgyti ne 
baltoje žiemos aplinkumoje, 
bet saulėtoje vasaros šilu
moje. Daug kas šią tradici
nę Kūčių vakarienę valgo 
privačiai, savo globėjų tar
pe, tačiau nemaža dalis yra 
ir bendrose Lietuvių Namų 
Kūčioše. Dalinamės plotke- 
lėmis, vienai kitai jaunai 
mergaitei nurieda smulki 
ašara, tur būt prisimenant 
savuosius Amerikoje, ta
čiau nuotaika pakili ir šven
tiška.

Prasideda ir mūsų Aus
tralijos Lietuvių Dienos 
(apie jas parašysiu vėliau 
atskirai). Po kelių poilsio 
dienų, Grandinėlės šokėjai 
jau kaip namuose, žvalūs, 
judrūs, nauji] draugų ir 
draugių visur apsupti. Pir
masis pasirodymas Lietuvių 
Dienų atidarymo šventėje, 
kur, po keletos sušoktų šo
kių, pilnutėlė didžiulė salė 
žiūrovų savo plojimais net 
langus drebina. Pirmasis 
įspūdis iš kart užimponavo 
sydnėjiškius ir visus jų sve-

(Nukelta į 5 psl.)
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SfiVAiTinĖ POLmu^^

Nauja situacija po Kombodijos kritimo ir įvykių Irane.

Jau nuo pereitų metų ru
dens buvo aišku, kad nepri
klausomos Cambodijos dienos 
yra suskaitytos. Tarp jos ir 
Vietnamo karinių pajėgų bu
vo toks milžiniškas skirtumas 
paskutiniojo naudai, kad ne
buvo jokios abejonės kas lai
mės po liūčių sezono prasidė
siančius susidūrimus. Gandai 
kad kiniečiai į Cambodiją bu
vo pasiuntę ‘visą diviziją pata
rėjų’ atrodo buvę išpūsti - įsi
leidimo į Thailandą prašėsi vi 
so labo tik apie šimtas kiniečių 
diplomatų ir patarėjų. Galvo- 
sūkį kelia tik klausimas, kodėl 
Vietnamui toji operacija taip 
ilgai užtruko? Atsakymas į tą 
klausimą gali būti toks, kad 
Vietnamas nenorėjo brutaliai 
pats paglemžti nepriklausomą 
kraštą, bet sovietų pavyzdžiu 
pirmiausiai norėjo suvaidinti 
liaudies sukilimą. Cambodi- 
joje viešpatavęs Pol Pot reži
mas ir komunistiniu mastu bu
vo toks žiaurus ir kvailas, kad 
negalėjo tikėtis jokio masių pri
tarimo. (Įdomu, kad Vakarų 
spaudoje apie to režimo ne
žmoniškumą buvo pradėta kal
bėti tik po to, kai jis tampriau 
susidėjo su komunistine Kinija. 
Tada Vietnamo ir Maskvos in
teresai reikalavo jį sukompro
mituoti .)

Kaip ten buvo - visos buvu
sios Prancūzijos Indo-Kinijos 
suvienijimas Hanojaus vado
vybėje, kuri yra Maskvos są
jungininkė, sukelia naujų pro 
blemų to rajono valstybėms, 

visų pirma Thailandui. Tame 
krašte jau keli dešimtmečiai 
veikia komunistiniai partiza
nai, tačiau iki šiol juos krašto 
pusiau karinė vyriausybė su
gebėjo išlaikyti ‘po šachu’. 
Thailandas yra susidėjęs su 
Malaysia, Singapore, Indone
zija ir Filipinais į ASEAN 
(Association of SE Asian Na- 
tions) sąjungą. Jei ne ameri
kiečių įsikišimas į Vietnamą, 
jos visos šiandien būtų komu
nistinės, nors gal ir nesusiblo
kavusios su Maskva ar Pekinu. 
Amerikiečių priešinimasis Pie
tų Vietname davė joms laiko 
ūkiniai sustiprėti. Šiandien 
jos visos daro sparčią pažangą 
ir nors tikros demokratijos ten 
ir su žvake nerasi (išskyrus Sin 

Prie Roberto K. Dornand, respublikonų atstovo 27-tame 
kongreso distrikte, Kalifornijoje (Santa Monikos miestas ir pa
jūrio apylinkės) perrinkimo pasisekimo didele dalimi prisidėjo 
ir vietos lietuviai. Jie veiklaus Santa Monikos visuomenininko 
ir prekybininko Albino MARKEVIČIAUS suorganizuoti, stam
biomis aukomis prisidėjo prie sėkmingų rinkimų finansavimo. 
Nuotraukoje iš kairės i dešinę: Albinas Markevičius. Santa Mo
nikos Amerikos Lietuvių Klubo pirmininkas; Lietuvos gen. 
konsulas Vytautas Čekanauskas ir kongr. Robertas K. Dornan. 

Vyt. Fledžinsko nuotr.

gapore), jos visos džiaugiasi 
gerbūviu, kurio pas komunis
tus nerasi.

Gerokai prieš invaziją tos 
valstybes savo pusėn stengėsi 
patraukti ir Pekinas ir Maskva 
Ten lankėsi Kinijos viceprem
jerai Teng Hsia-ping ir Li-Hsi 
en-nien, Cambodijos vice
premjeras Ieng Sary, Vietna
mo premjeras Pham Van 
Dong ir Gromyko pavaduoto
jas Nikolay Firubin. Visi jie 
maloniai šypsojosi. Dėka ki- 
niečių-sovietų priešiškumo 
ASEAN valstybėm, šiuo metu 
didesnio pavojaus dar nėra. 
Aktualiausias dabar klausi
mas yra galima kiniečių reak
cija į Vietnamo laimėjimą - jie 
turi sutraukę nemažai kariuo
menės prie savo sienos su Viet
namu - ir jei nepasitenkintų 
vien tik demonstracija, tai ne
galėtų iššaukti sovietų reakci
ją, kurie irgi telkia savo ka
riuomenę prie Kinijos sienos.

♦ ♦ ♦
Koks bebūtų sekantis Irano 

režimas - jis vistiek turės par
davinėti naftą, kad kraštas ga 
lėtų pragyventi - raminosi 
JAV Energijos Sekretorius 
James R. Schlesinger televizi
jos programoje Face the Na- 
tion. Be to, pasikeitimai Ira
ne vers kitas Art. Rytų naftą 
produktuojančias valstybes 
glaustis prie JAV, kurios savo 
keliu turės jas paremti. Kiek
vienu atveju ilgesnis Irano naf 
tos produkcijos nutraukimas 
bus labai nemalonus ir net 
gali privesti prie benzino ra- 
cionalizavimo Amerikoje.

Tuo tarpu pačiame Irane ša 
chas dar bandė manevruoti 
tarp savo priešų koalicijos prie
šiškumų. Atgal žiūrint, pirmo
ji jo režimo klaida buvo vals
tybės kontroliuojamoje spaudo
je pereitų metų pradžioje pa
skelbti piktą straipsnį prieš 
tremtyje gyvenantį opozicinį 
Islamo dvasininką Ayatoliah 
Khomeinį. Straipsnis papik
tino jo šalininkus, kurie išėjo į 
gatves protestuoti, o nesusigau 
džiusi policija šventam Qom 
mieste, kiek į Pietus nuo Te
herano, į minią pradėjo šaudy 
ti iš kulkosvaidžių. Įtemptą 
būklę rugpiūčio mėn. dar pa

blogino gaisras kino teatre Ab- 
adano mieste prie Persijos įlan 
kos pakraščio. Ten žuvo 400 
žmonių ir režimas buvo tuo ap 
kaltintas. Šachas bandė savo 
pozicijas išgelbėti paskirda
mas naują ‘tautinio susitaiky
mo’ vyriausybę, pašalinda
mas sugumo (SAVAK) neken
čiamą viršininką ir sodinda
mas į kalėjimus įtariamus pa- 
sipelnyjimu iš savo pareigų 
aukštuosius pareigūnus. Tos 
nuolaidos tačiau buvo palai
kytos režimo silpnumo ženklu. 
Kai nauja vyriausybė sušvel
nino režimą, prasidėjo iš pra
džios taikingos, bet masinės 
demonstracijos. Rugsėjo 8 d. 
buvo paskelbtas karo stovis ir į 
gatves pasiųsti kariai pradėjo 
šaudyti į demonstrantus (nu
žudytas 121 žmogus pagal vy
riausybės skaičiavimą ir 3,000 
pagal opoziciją). Beveik tuo 
pačiu metu pasitaikęs žemės 
drebėjimas šiauriniame Irane 
pareikalavo 25,000 žmonių 
aukų. Ir jis buvo priskaitytas 
šacho nenaudai.

Naujai sudaryta karių vy
riausybė nesijautė perdaug 
drąsiai, juo labiau, kad užku- 
liuose prasidėjo derybos su 
opozicija sudaryti naują civili
nę vyriausybę. Šachas, atro
do, bandė suskaldyti opoziciją 
kuri , tiesą sakant, buvo nena 
tūrali. Jo režimo reformos, fi
nansuojamos naftos eksportu, 
sudarė nemažą viduriniąja 
klasę, kuri palyginti gerai gy
veno ir buvo daugiau ar ma
žiau liberaliai nusiteikusi. Tie 
sa, šacho praktikuojamoji 
absoliuti monarchija jiems at
rodė anachronizmu, nesideri
nančiu su moderniškom pa
žiūrom, tačiau taip sakant re
voliucijos vėliavą nešė ne jie, 
bet Khomeini, kurio pažiūros 
yra visai atžagareiviškos. Jis 
nori islamiškos respublikos, ku 
ri reikštų beveik 100 metų 
žingsnį atgal, su moterų teisių 
susiaurinimu, griežtomis baus
mėmis - kaip rankos nukirti
mu už vagystę ir pan. Tiesa, 
Islamas pergyvena savo atgi
mimo laikotarpį. Islamo res
publika virto Pakistanas, tipiš 
ku jos pavyzdžiu gali būti lai
koma Libija. Toji forma turi 
savo šalininkų kituose arabų 
kraštuose ir net paskutiniuoju 
laiku Turkijoje. Tokiu būdu 
šachą pavarius, Iranas visų 
pirma taptų Islamo respubli
ka, t.y. karine diktatūra. Ar 
to gali norėti Vakaruose išsi
mokslinęs technokratų sluoks
nis? Šachas manė, kad dėl tos 
perspektyvos jis turėtų jį, ša
chą, pakęsti kaip mažesnę bė
dą. Už tat jis pavedė sudaryti 
naują vyriausybę liberalui 
Shahpour Bakhiar, kuris savo 
laiku buvo kairiosios Mossa- 
degh vyriausybės viceministe- 
riu. Toji vyriausybė, kurią rė 
mė ir komunistų Tudeh parti
ja, nacionalizavo naftos lau
kus, t.y. padarė nuodėmę, ku 
rią dabar pildo visi naftą pro- 
duktuojantieji kraštai. Šachas 
bandė Mossadeghą pakeisti, 
bet buvo priverstas pats bėgti. 
Tai buvo 1954 metais. Vėliau 
D. Britanijai traukiantis iš vi
sų pozicijų, šachas galvojo, 
kad Iranui yra lemta tapti to 
rajono stipriausia karine galy
be ir visos Persijos įlankos žan-

Iš kitos pusės
Vieną vakarą perskaičiau prof. dr. Broniaus Nemic- 

ko paskaitos VLIKo seime 'Helsinkio susitarimas tarptau
tinės teisės šviesoje’ santrauką Drauge ir straipsnį apie 
Tarptautinį Teismą paskutiniame Foreign Policy Nr. Po 
to sapnavau, kad VLIKas ir kiti mūsų veiksniai kreipėsi 
į tą tarptautinę instituciją Lietuvos išlaisvinimo reikalu 
ir bylą laimėjo. Mat dabartinis Tarptautinis Teismas 
Haagoje, kurio ankstyvesnėje laidoje — Tarptautinio Tei
singumo Nuolatiniame Tribunole — mes laimėjome net 
dvi bylas Vilniaus ir Klaipėdos klausimuose, dabar neturi 
jokio darbo. Per paskutinius tris metus jame nebuvo iš
kelta ne viena byla, nors teismas turi 15 gerai apmokamų 
teisėjų ir atitinkamą raštininkų aparatą. Per visą anksty
vesnį dešimtmetį (1966-76 m.) teismas išsprendė tik 6 
bylas ir trijose pareiškė savo patariamąją nuomonę. Ko
dėl juo dabar nepasinaudoti?

Atsibudęs tačiau supratau, kad jei realios valstybės, 
kurių skaičius po antrojo karo pabaigos padaugėjo 4 kar
tus, nesinaudoja tos institucijos patarnavimais, tai dar 
mažiau iš jo naudos gali tikėtis buvusių valstybių še
šėliai tremtyje net jei jų kas klausytų. Tarptautiniame 
gyvenime, deja, vis dar daugiau remiamasi jėga, negu 
teise.

Už tat sutinkant su dr. Nemicku, kad Helsinkio 
susitarimas yra 'kilnūs principai iškilmingai deklaruoti, 
bet tuo pačiu užkirstas kelias nuskriaustiesiems jais pa
sinaudoti’ — tenka iš kitos pusės konstatuoti, kad ir visi 
kiti techniškai tobuliau surašyti tarptautinės teisės nuo
statai vis dar neturi mechanizmo, kurio pagalba jie ga
lėtų būti įgyvendinti! Kas iš to, kad laimėjom Vilniaus 
ir Klaipėdos bylas? Juk tas laimėjimas negrąžino mums 
Vilniaus ir neapsaugojo Klaipėdos! Teisės ieškojimas da
bar yra todėl taip nepopuliarus, nes tuo nėra užintere- 
suota didesnė žemės rutulio dalis — komunistinis ir vad. 
Trečiasis pasauliai, o Vakarų pasaulis nėra pakankamai 
pajėgus teisę įgyvendinti. Dėl to politiniai veiksniai geriau 
padarytų neieškodami teisinių priekabių, bet pažiūrėtų 
praktiškai: 1. kokią įtaką į tautos politinę pasąmonę Hel
sinkio Aktas turi krašte ir 2. kiek jis duoda progos su
kelti šiokį tokį triukšmą išeivijoje. "Kilnūs principai", 
jei šiandien dar negali būti įgyvendinti, dėl to nepasensta. 
Ar nepasakyta, kad "Pradžioje buvo žodis". (Jono 1,1) ?

vm

daru, draugingu JAV-bėms. 
Tai, žinoma, vertė skirti dide
lę biudžeto dalį kariuomenės 
reikalams, kas sukėlė nepasi
tenkinimo. Bakhiar sakosi at
sisakąs nuo tų planų, be to, jis 
žadėjo vesti daugiau proisla- 
mišką politiką, tačiau tai ne
patenkino nei kitų opozicijos 
politikų, o juo labiau Khomei
ni, kuris jį pavadino ‘išdaviku’. 
Kiti opozicijos politikai prilei
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Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME '
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

džia, kad šachas tyčia pavedė 
sudaryti vyriausybę Bakhia- 
rui, kad to pastangoms nuėjus 
niekiais, jis turėtų preteksto su
daryti naują karinę vyriausy
bę. Per tą laiką krašto visas 
ūkinis gyvenimas smarkiai pa 
kriko ir jei tai nebus pakanka
mas ‘įspėjimas’, Iranas bus pri
brendęs komunistiniam per
versmui.
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VLIKO SEIMO NUTARIMAI
Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto Seimas, 
įvykęs 1978 m. gruodžio 9 
ir 10 dienomis Chicagoje, 

NUTARĖ:
Išsiaiškinti su kitais laisvi

nimo veiksniais Helsinkio 
Baigminio Akto reikšmę Lie 
tuvos ir kitų Pabaltijo vals
tybių laisvinimui, siekiant su 
vienodinti politika ir taktika 
Lietuvos laisvinimo darbe, 
ypač ruošiantis Madrido kon 
ferencijai.

Pasirūpinti, kad ne tik 
JAV, bet ir Atlanto Sutar
ties valstybėse, ypač Kana
doje, Didžiojoje Britanijoje, 
Prancūzijoje. Vakarų Vokie
tijoje, Italijoje ir Šveicari
joje veiktų pajėgūs politiniai 
vienetai. •

Jungtinėse valstybėse: (a) 
tęsti bendradarbiavimą su 
kongresine Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo Ko
misija, teikiant jai sugestijų 
ir reikiamos medžiagos apie 
žmogaus teisių laužymą ir 
persekojimus sovietų oku
puotoje Lietuvoje; (b) veikti 
Valstybės Departamentą ir 
Kongresą, ypač senatorius 
ir Rūmų atstovus, Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavi
mo Komisijos narius, kurie 
įeis į JAV delegaciją Madri
do konferencijoje.

Stiprinti bendradarbiavi
mą su Tarptautine Juristų 
Komisija, Europos Žmogaus 
Teisių ir Tautų Apsisprendi
mo Organizacija ir UNESCO 
prašant jų paramos mūsų ko
voje su Lietuvos okupantu 
dėl mindžiojimo pagrindinių 
žmogaus teisių Lietuvoje.

Siūlo VLIKo Valdybai su
šaukti Lietuvos laisvinimo 
veiksnių konferenciją tęsti 
White Plains konferencijos 
svarstymus.

Paskatinti laisvuose kraš
tuose gyvenančius lietuvius 
imtis priemonių įtaigoti per 
rinkimų procesą ir susižino
jimo priemones tų valstybių 
vyriausybes, kurios teikia 
Sovietams finansinę, techno
loginę ir politinę paramą, 
kad ją nutrauktų, nes ji stip
rina sovietinį imperializmą, 
siekiantį užvaldyti visą lais
vąjį pasaulį.

Prašyti Lietuvių Bendruo
menę sustiprinti lituanisti
nėse mokyklose visuomeni
nio mokslo dėstymą, ypač gi 
supažindinti mūsų jaunimą 
su okupuotos Lietuvos da
bartine padėtimi ir su Lietu
vos laisvinimo organizacija.

Paskatinti mūsų jaunimą 
per jo organizacijas giliau su 
sipažinti su Lietuvos laisvi
nimo klausimais ir dėtis prie 
laisvinimo darbo.

Atsižvelgiant į laiko tėk
mės nešamus pasikeitimus, 
tiek lietuvių visuomenėje, 
tiek tarptautinės padėties 
požiūriu, ir mūsų išteklių ri
botumu, siekiant tokių mūsų 
visuomeninių santykių, kad 
būtų sudarytos sąlygos kuo 
plačiausiai visuomeninei kon 
solidacijai. Tai darytina ne
pažeidžiant atskirų organiza 
ei jų prigimties, bet kartu tei 
kiant primenybę bendriems 
mūsų siekiams ir tikslams.

VLIKo Seimas mano, kad 
našesniam ir darnesniam 
darbui atlikti reikalingos 
veiksnių konferencijos, ku
rios apsiribotų tik kelių kon
krečių klausimų svarstymu. 
Seimas taip pat mano, kad 
vienas iš svarbiausių klausi
mų yra profesionaliais pa
grindais suorganizuoto ir vi
sų veiksnių finansuojamo in
formacijų centro įkūrimas.

VLIKo Seimas džiaugiasi 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos atstovės dalyvavi
mu, kviečia sekančiame Sei
me dalyvauti kitų jaunimo 
organizacijų atstovus ir lau
kia gausesnio jaunimo daly
vavimo VLIKo seimuose ir 
veikloje.

Seimas, jausdamas VLIKo 
atsakomybę už Lietuvių 
Chartą pradėtos Lietuvių 
Bendruomenės darbą, dabar 
ir ateityje, kviečia visą lietu
vių visuomenę Bendruome
nės veikloje aktyviai daly
vauti, o JAV Bendruomenę 
sudaryti palankesnes sąly
gas visų pažiūrų lietuviams 
jausti, kad ji visiems sava, 
laiduojant jų neginčyjamą ir 
proporcingą atstovavimą.

Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto Seimas ska 
tina mūsų visuomenę, ypa
tingai akademikus, aktyviai 
minėti Vilniaus Universiteto 
400 metų sukaktį.

VLIKo Seimas labai ver
tina Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikų leidimą įvai
riomis kalbomis.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

KAS KALTAS IR KODĖL DĖL IRANO...
(Atkelta iš 1 psl.)

Ji turbūt ir dabar mano, 
kad Vietnamas okupavo 
Cambodiją, nes Nixonas įsa
kė bombarduoti ten besisle
piančius Šiaurės Vietnamo 
karius! Henry Kissingeris, 
kuris dabar kalba lyg skaity
tų mūsų laikraščius, atmeta 
tokius priekaištus. Kalbėda
mas per NBC jis aiškino, kad 
šachas per trumpą laiką mo
dernizavo savo kraštą, pakė
lė jo lygį ir pasiuntė šimtus 
tūkstančių savo tautiečių į 
Vakarų mokyklas. Tai kodėl 
jo neremti? Ir iš viso, į įvy
kius Irane negalima žiūrėti 
kaip į atskirą atsitikimą, bet 
reikia juos sugretinti su įvy
kiais Afrikoje ir Azijoje, kur 
visur gali įžiūrėti Maskvos 
pirštą. Nenorėčiau duoti 
kreditą vien Maskvai už visų 
riaušių suorganizavimą, bet 
nėra jokios abejonės, kad ji 
kiekvienus neramumus pasi
stengs išnaudoti savo naudai. 
Štai naujas Irano min. pirm. 
Bakthiar trečiadienį jau aiš
kino, kad paskutines riaušes 
Teherane sukėlė 200 komu
nistų agentų banda, nelega
liai atvykusi iš kaimyninio 
Afganistano! Liberalai, ži
noma’ pradės tuojau aiškinti 
kad fašistai prieš pagrobda
mi valdžią visados teisinasi 
komunistiniu pavojum.

Bet net toks liberalus lon- 
doniškis The Economist, žiū
rėdamas iš savo 270 metų pa 
tyrimo užsienio politikoje, 
samprotauja, kad šachas 
bendrai paėmus buvo geras 
valdovas, jo krašto ūkinė ge
rovė kas metai kilo po 15% 
ir tas padidėjimas buvo tei
singiau dalinamas tarp visų 
krašto gyventojų, negu kai
myninėse arabų valstybėse. 
Deja, krašto gerovės pakėli
mas nebūtinai turi būti lydi
mas valdžios populiarumo 
padidėjimo. Neproporcin
gas krašto kariuomenės ug
dymas, kurią diktatoriai lai
ko savo ramsčiu, nepateisino 
į ją dedamų vilčių. Papras
tai ta kariuomenė juos ir nu
verčia. Geriau jie ugdytų 
biznierių klasę. Iš viso prob
lema esanti tokia, kaip ūkiš-

Seimas dėkoja Tautos Fon 
do vadovybei, atstovybėms 
bei įgaliotiniams ir visiems 
aukotojams, ypačiai kanadie 
čiams ir australiečiams, už 
gausias aukas, įgalinančias 
VLIKą atlikti savo uždavi
nius. Visuomenė prašoma 
dar labiau remti Tautos Fon
dą aukomis ir palikimais, 
nes Lietuvos laisvinimo dar
bai didėja.

(E) 

2534 WEST 69th STREET. Telefonas; RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAIT1S ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

kai padarius didelę pažan
gą - kaip Iranas, Filipinai, 
Pietų Korėja - sėkmingai vai 
dovams surasti laiptus, ku
riais jie galėtų gracingai nu
sileisti į pensiją.

Įdomu, kad tas Londono 
savaitraštis amerikiečių kal
tę visoje Art. Rytų košėje 
įžiūri tik jų ... energijos po
litikoje. 1978 metų ūkiniam 
raporte prezidentui, Carte
rio patarėjai įrašė: ‘kainų pa 
didinimas Amerikos naftos 
produkcijai iki dirbtinai iš
pūstų (OPEC) kartelio kainų 
visų pirma tik ištrauks daug 
pinigų iš vartotojų į savinin
kų rankas, žymiai nepaska
tindamas papildomos gamy
bos’. Jei tokia pat nesąmonė 
bus įrašyta ir į šių metų ra
portą, ta kvailystė būtų ver
ta didesnių demonstracijų 
Vakaruose, negu prieš šachą 
Teherane. Mat kontroliuo
jant energijos kainas, bet lei
džianti kitom kainom kilti, 
vietos gamyba tik slopinama^, 
o skatinamas importas, kas 
leidžia užsienio gamintojams 
diktuoti kainas ir šis kraštas 
pasidaro nuo jų priklauso
mas. Savaime aišku, kad 
tai padidina sovietų apetitą 
kontroliuoti žaliavos šalti
nius, o staigus gerovės pakė

ELECTRICIANS 
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DIE SINKERS
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DIEMAKERS
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limas pasirodo jiem patiem, 
gamintojams, kenksmingas.

Dėl to Economist konsta
tuoja, kad nėra lengvo kelio 
iš Irano katastrofos, bet kad 
išgelbėti iš tokios pat audros 
Saudi Arabiją, Vakarai pir
miausia turi panaikinti vi
daus kainų kontrolę naftos 
produktams ir peržiūrėti sa
vo pažiūras į demokratiją - 
tokiu būdu padrąsinant nusi
pelniusius, bet nustojusius 
populiarumo valdovus gra
cingai pasitraukti - pagerinti 
po Watergate pašlijusias 
žvalgybos tarnybas, ir nustac- 
tyti aiškią liniją pagal Irano 
šiaurinę sieną, kuri ryžtin
gai būtų ginama prieš sovie
tų karinius ar politinius mė
ginimus ją pažeisti.

REGISTERED NURSES
FOR GENERAL DUTY & 

MEDICAL/SURGICAL DUTY 
11-7 SHIFT. ALSO 

REGISTERED NURSE STAFF 
DEVELOPMENT

INSTRUCTOR
Applicant mušt be a currently Li- 
censed Registered Nurse with some 

* clinical experience, tcaching experi- 
ence and/or training helpful. 130 bed 
J Cah hospital. Attractive salary & 
fringe benefits.

Contact: D1RECTOR OF NURSING 
SERVICE

FARMINGTON COMMUNITY 
HOSPITAL

FARMINGTON, MO. 63640 
314-756-6451

Equal Opportunity Employer 
(50-9)
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Diplomatijos paraštėje (88)
v

Dr. J. Saulio atsivertimas
Po mūsų susitikimo su ak- 

aktyviąja rezistencija Baden- 
Badene mus pasiekė žinia, 
kad mūsų diplomatai laiko sa
ve apeitais, nes nebuvę pa
kviesti į Baden-Badeno pasita
rimą, įtarinėjo VLIKą sąmo
ningai konspiruojant prieš 
juos. VLIKui ir jo Vykdomą- 
jai Tarybai nutarus 1948 nx 
tugsėjojnėn.raš nuvykau į Lu
gano - Suvigliana, kur gyveno 
dr. Šaulys, pasimatyti su juo 
ir su iš Bomos atvykusiu Lozo
raičiu. Mūsų pasikalbėjimas 
vyko tenykščio viešbučio halė
je. Aš juodu išsamiai painfor
mavau apie Baden-Badeno pa 

, šit ar imą ir supažindinau su lie
pos 9 d. ten pasirašytu proto
kolu. Nesusipratimai regimai 
buvo išsklaidyti.

Po pasikalbėjimo dr. Šaulys 
atsisveikino su Lozoraičiu, o 
mane pasikvietė pas save į Vi
lią Ąlafalda, kur manęs laukė 
staigmena. Visų pirma dr. 
Šaulys ištiesė man rank^. 
siūlydamas užmiršti nemalo
nią praeitį, kuri buvo gerokai 
sudrumsčiusi mudviejų anks
čiau turėtus draugiškus santy
kius, pasiūlė tuos santykius at

‘Arpber Holidays”

1979 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

Žemiausiomis kainomis
VIENOS SAVAITĖS: Maskva, Vilnius, Leningradas 

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

DVIEJŲ SAVAIČIŲ:
Biržejio 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 vadovų. Prie šių grupių galima jungtis iš 

į VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su 
papildomu mokesčiu.

i GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway, P. O. Box 116 member 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

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

kitas pasaulio šalis.
Įstaigai vadovauja:

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

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

statyti ir manęs prašė jam at
leisti už jo vaidmenį 1934 me
tų įvykiuose, dėl kurių aš pa
sitraukiau iš diplomatinės tar
nybos. Be toj. Šaulys man pa
reiškė, kad jis nesutinka su Lo
zoraičio laikysena VLIKo at
žvilgiu, norįs atvykti į Pfullin- 
geną ir aktyviai įsijungti į 
VLIKo organizaciją. Tas Sau
lio pareiškimas mane nepap
rastai nustebino, ypač prisimi
nus jo Berne ir Paryžiaus kon
ferencijose užimtą poziciją.

Man atvykus į Lugano, dr. 
Šaulys buvo tik ką grįžęs ig> 
Schuls-Taras-Vulpera kurorte 
Austrijos pasienyje. Jis man 
atrodė sumenkęs, gerokai ne
tekęs svorio.

Mano pranešimą apie susiti
kimą ir pasikalbėjimus Luga
ne, ir ypač dr. Saulio pareiš
kimą, VLIKas sutiko su dide
liu entuzijazmu. Viskas kal
bėjo už tai, kad VLIKo gyve
nime atsiveria naujas, reikš
mingas lapas santykiuose su 
diplomatais, bet - anot tos pa
tarlės - ‘žmogus šaudo, velnias 
kulkas gaudo’. Tų pačių me
tų spalio mėn. lankiausi Pary
žiuje ir Londone. Kai spalio

Vaclovas Sidzikauskas LIETUVOJE ĮSTEIGTAS TIKINČIŲJŲ 
TEISĖMS GINTI KOMITETAS

19 d. atėjau į Lietuvos pasiun
tinybę Londone, duris atidarė 
B.K. Balutis ir parodė ką tik 
gautą telegramą apie staigią 
dr. J. Saulio mirtį. Jo laidotu
vėmis rūpinosi Kauno Metro
polijos general-vikaras Kazi
mieras Šaulys, tuo metu taip 
pat gyvenęs Lugane, ir vėliau 
pats tenai palaidotas.

Dr. J. Saulio staigios mir
ties aplinkybės man priminė 
panašų atsitikimą su Telšių 
vyskupu Justinu Staugaičiu. 
1943 m. liepos mėn. buvau at
vykęs iš Berlyno į Kauną. 
Kaip tik tuo metu grįždamas 
iš Birštono mus aplankė vysku - 
pas J. Staugaitis. Kaip ir Šau
lys, jis iš kurorto sugrįžo gero
kai numetęs svorio ir džiaugė
si gera sveikata. Ilgai kalbė
jomės Lietuvos reikalais. Ne
trukus, grįžęs į Berlyną, ga
vau žinią apie vyskupo staigią 
mirtį.

♦ ♦ ♦
Vokietijoje prisieidavo susi

tikti su latvių ir estų politi
niais veikėjais. Latvių tarpe 
veikliausias buvo mano senas 
pažįstamas ir kolega min. Ro
bertas Liepinš, kurį laiką bu
vęs Latvijos pasiuntiniu Lie
tuvoje. Vokietijoje jis gyveno, 
ir regis tebegyvena, Ludwigs- 
burge, netoli Stuttgarto. Jis 
buvo neoficialusLatvijos dip
lomatų atstovas Vakarų Vokie 
tijoj ir Latvijos Raudonojo Kry 
žiaus pirmininkas. Laikas 
nuo laiko vienas kitą aplanky
davome, keisdavomės nuomo
nėmis ir žiniomis mums bend
rai rūpimais klausimais. Vė
liau sutarėme tokius susitiki
mus išplėsti ir į estus. Iš to iš
sivystė periodinės lietuvių, 
latvių ir estų konferencijos, ku 
rios vykdavo tai pas vienus, 
tai pas kitus. Be Liepinšo lat
viams atstovavo vysk. Juozas 
Rancanas, buvęs Latvijos sei
mo pirmininkas, Bastjanis s- 
buvęs Latvijos Užsienių Reika
lų ministeris, Adolfas Klive r 
buvęs Latavijos Banko valdy
tojas. Iš lietuvių, be manęs, 
dr. Karvelis, Steponas Kairys 
ir kt. Darydavome ir bendrus 
politinius žygius, sakysime 
Jungtinių Tautų Generalinei 
Asamblėjai 1948 m. rudenį po 
sėdžiaujant Paryžiuje, visų 
trijų Baltijos valstybių delega
cija aplankėme mums drau
gingų valstybių delegatus, pir 
moję eilėj ponią Eleonorą 
Rooseveltienę - JAV delegatę, 
dalinome mūsų turėtą infor
macinę medžiagą. Bendrai 
paėmus, alijantų okupaciniai 
organai mūsų susitikinėjimo ir 
veiklos netrukdė, jei neminėti 
vieno nemalonaus atsitikimo, 
kai mano bute Tuebingene, 
mums susirinkus posėdžio, įsi
veržė prancūzų saugumo ka
rininkai ir pradėjo ne visai 
mandagiai klausinėti. kokiais 
tikslais mes buvome suvažiavę 
ir ar daugumoje iš amerikie
čių zonos atvykusieji latviai 
ir estai turėjo reikiamus leidi
mus. Prancūzų saugumiečių 
lydimi mudu su Liepiniu nuė
jome į prancūzų saugumo 
įstaigą Tuebingene ir ten, tik 
susisiekus su gen. Raymond 
Schmittleinu Baden-Badene, 
mus paliko ramybėje.

Norėdamas tas baltiečių 
konferencijas suinstitu tinti, 
kad man išsikėlus į JAV jos bū

Lapkričio 22 d. Maskvoje 
įvykusioje spaudos konfe
rencijoje užsienio žurnalis
tams buvo pranešta apie Ti
kinčiųjų Teisėms Ginti Ko
miteto Įsteigimą Lietuvoje. 
Konferenci j o j e dalyvavo 
trys iš penkių naujojo ko
miteto steigėjų Lietuvos 
kunigai — Alfonsas Sva
rinskas, Juozas Zdebskis ir 
Sigitas Tamkevičius. Kiti 
du komiteto nariai yra ku
nigai Vincentas Velavičius 
ir Jonas Kauneckas, baigęs 
seminariją 1977 m. Jiems 
talkininkavo stačiatikių ku
nigas Gleb Jakunin, vienas 
Krikščionių Komiteto TSRS 
Tikinčiųjų Teisėms Ginti 
steigėjų 1976 m. Apie nau
jąjį komitetą plačius prane
šimus paskelbė Reuterio, 
UPI, Agence France Presse 
ir kitos tarptautinės žinių 
agentūros.

Kunigas 'Svarinskas Va
karų reporteriams pareiškė, 
kad Lietuvos katalikai pa
sveikino Jono Pauliaus An
trojo pareiškimą, kad "Ty
los Bažnyčia daugiau nety
lės". "Lietuvoje niekad ne
buvo Tylos Bažnyčios", sa
kė Svarinskas. "Kai kurie 
mūsų žmonės galvoja, kad 
mes turime tyliai kalbėti 
apie savo reikalus, bet mes 
norime juos garsiai iškelti". 
Svarinskas, Tamkevičius ir 
Zdebskis teigė, kad 70-75 
nuošimčiai Lietuvos gyven
tojų yra praktikuojantieji 
katalikai, nors valstybė pri
pažįsta, kad jų skaičius sie
kia 50 nuošimčių. Tūkstan
čiai lietuvių vakarinėje res
publikos dalyje, pagal Sva
rinsko, galėjo matyti popie
žiaus įvesdinimo iškilmes 
per Lenkijos televiziją. 
"Mums visiems buvo labai 
smagu", teigė Svarinskas. 
"Vakarietis negalėtų mūsų 
suprasti. Dabartinis Popie
žius gali suprasti".

Vakarų žurnalistams per
duotame pareiškime grupė 
prašo popiežiau palaimini
mo. Ten pat sakoma: "Ilgą 
laiką mes buvom vadinami 
Tylos Bažnyčia’ net kai mū
sų nelaimės garsiai šaukė 
padėti, kai buvome perse
kiojami ir kovojome ... Su
prasdami savo atsakomybę 
prieš Dievą ir Bažnyčią ... 
mes, Lietuvos kunigai, nu
sprendėme pradėti kalbėti ir 
ginti šventas Bažnyčios ir 
tikinčiųjų teises".

Svarinskas pranešė, kad 
Lietuvoje darbuojasi 711 
kunigų, veikia 628 bažny
čios, iš kurių 95 neturi ku
nigo. Jis pabrėžė, kad trūk
sta kunigų. Tėra tik viena 
seminarija Kaune, paruošu-

tų tęsiamos toliau, pasiūliau 
įsteigti Baltų Tarybą Vokieti
joje, kuriafas pirmininkavau, 
o man išvykus tą bendravimą 
su latviais ir estais tęsė dr. P. 
Karvelis, kuris buvo išrinktas 
Baltų Tarybos Vokietijoje ge
neraliniu sekeretorium. 

si šiemet tik dešimt kunigų, 
nors šiemet jau mirė 17 ku
nigų, o pernai 23. Taigi, nė
ra kam nė mirusiųjų pava
duoti. Mūsų žunigų amžiaus 
vidurkis siekia 60 metų, sa
kė Svarinskas. Pasak jo, 
yra trigubai daugiau norin
čių įstoti seminarijon, ne
gu valdžia leidžia priimti. 
Žurnalistų paklaustas, ar 
kunigai vadinasi disiden
tais, kunigas Svarinskas at
sakė, kad tas žodis lietuviui 
netinka. "Lietuvoje kiekvie
nas yra disidentas", sakė 
jis. "Pas mus ne disidentų 
mažai, bet kolaborantų. Mū
sų religinis atgimimas, tei
gė jis, stiprėja, ir tai ypač 
jaučiama jaunime. Ateiz
mas Lietuvoje nėra populia
rus., Nors vaikų religinis 
mokymas draudžiamas, apie 
50 nuošimčių miestiečių ir 
apie 95 nuošimčiai kaimo 
gyventojų tuokiasi bažny-. 
čioje ir beveik visi palaido
jami su bažnytinėmis apei
gomis",

Naujoji Lietuvos tikin
čiųjų teisėms ginti grupė, 
kaip pranešė UPI, įsteigta 
lapkričio 13-ją ir jau pa
siuntė ne vieną protesto 
raštą valdžios organams. Ji 
taip pat kreipėsi į popiežių, 
prezidentą Carterį ir Angli
konų Bažnyčios vadovą, 
Canterburio arkivyskupą, 
ragindama siekti tarptauti
nio susitarimo tikybos tei
sėms ginti. (E)

REFRIGERATION 
ENGINEERS

First clasa Refrigeration, City of 
Detroit and low pressure boiler li- 
censes reųuired. 3 p. m. to 11 p. m. 
shift.

BORDEN INC. 
14707 DEXTER BLVD. 
DETROIT, MICH. 48068 

CALL LES BABCOCK 313-861-S25O 
An equal opportunity employer m lt 

(1-7)

MAINTENANCE MAN
WITH ELECTRICAL & TROUBLE 

SHOOTING EXPERIENCE, AND 
SHOULD BE FAMILAR WITH 
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. C’ean, 
friendly work atmosphere. — Apply:

PERSONNEL OFFICE 
CLEVELAND METAL

PRODUCTS 
2019 CENTER STREET 

CLEVELAND, OHIO
(49-4)

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 personnel policies & 
f ringe benefits. Apply call or write to: 
y ERA SHY..R. .N., asst. Director of

Nursing
SHERIDAN COMMUNITY 

HOSPITAL
301 NORTH MA1N ST. 

SHERIDAN, MICH. 48884 
517-291-3261

(49-11)

OFFICE AND PLANT 
CLEANING

Now accepting applications for both 
full and part time jobs, cleaning of- 
fices or plants for one of our many 
customers. These jobs are located 
throughout greater St. Louis, County, 
St. Charles County, Jefferson County 
and the East Side. '
If you are interested, apply at

SPANN BUILDING - 
MAINTENANCE CO.

2035 OLIVE ST.
ST. LOUIS, MO. 63103 

314-241-1975'
equal opportunity employer M/F
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Grandinėlės triumfas
(Atkelta iš 1 psl.) 

čius. ”čia tai šokiai..., yra 
kuo ir pasididžiuoti...” ir 
panašūs išsireiškimai girdi
si žiūrovų tarpe. Tikrai 
smagu.

Šalia esantys visų Lietu
vių Dienų parengimų Bank- 
stowno priemiestyje Lietu
vių Namai, yra kaip tikras 
išganymas, čia ir renkasi 
visi kas tik turi truputį 
laisvo laiko ar tai savo alkį 
nuraminti, ar tai troškulį 
numalšinti ar savo laimę su 
„pokerio” mašinėlėmis pa
bandyti. žmonių čia pilna, 
tikras bičių avilys. Sutinku 
Čia ir savo gerus draugus 
clevelandiečius Valdą ir Val
donę žiedonius, kurie man 
savo grakščią šokėją dukrą 
pristato, kuri net „Grandi
nėlės” ženklu mane apdova
noja. Geri prieteliai iš Chi
cagos Juozas Kazlauskas ir 
Tomas Leonas randa prie
glaudą mano name, kai Los 
Angelietė, mūsų buvusi iš
vykos į Las Vegas vadovė 
Birutė Lembergaitė taip 
pat maloniai šypsosi ir šį 
kartą jau pas mus Sydnė- 
juje. Gi mano prietelių ir 
draugų dukros ir sūnūs; J. 
ir E. Bliumentaliai, S. Len- 
kauskaitė, R. Motiejūnaitė 
ir kiti pasidaro mano jau
nieji draugai, pasakodami 
apie savo tėvelius, perduo
dami jų linkėjimus ir kt. 
Negaliu nepaminėt ir muzi
kės D. Miškinytės, su kuria 
mano jaunystės dienų drau
gas, jos tėvelis, dar Cleve- 
lande mane supažindino. Vi
si jie tokie puikūs, tokie 
malonūs, mandagūs ir taip 
savi.

Šiaip taip sutinku ir L. 
Sagį su jo malonia ponia, 
su kuriais artimiau susipa
žinau Clevelande, nors jų 
vadovaujamą „Grandinėlę” 
teko jau anksčiau du kar
tus stebėti, tai 1972 m. 
Stuttgarte, Vokietijoje ir 
1976 m. Chicagoje. Kalba
mės ir sutariame, kad pa
darysime pasikalbėjimą ir 
p a s i d a linsime savaisiais 
įspūdžiais, nors ir žinau, 
kad abu vadovai yra labai 
užimti. Pokalbiui suranda
me laiko jau prieš pat sve
čių išvykimą, todėl, nieko 
nelaukdamas ir bėriu savo 
klausimus.

— Kas paskatino Jus at
vykti į Australiją?

— Australijos Lietuvių 
Dienoms ruošti komiteto 
pakvietimas, žinoma, pa
kvietimo būtų neužtekę, jei 
patys negalvotume, kad 
kiekvienam scenos vienetui 
reikia veiklos sujudinimo. 
Australija, jos lietuvių kolo
nijos, pirmu kartu atlieka
mi Grandinėlės šokių, mu
zikos koncertai tolimiausia
me krašte ir buvo tai, kas 
mano akyse visiems grupės 
nariams turėjo duoti ir gy-

• ••

vybės, ir prasmės nauju 
ryžtu, užsidegimu dirbti, 
ruošiantis tolimai koncerti
nei išvykai.

— Kaip vyko kelionė, pa
liekant žiemą ir papuolant 
į vasaros karščius?

— Buvo sunkumų, bet jų 
neišvengsi ir namie. Kelio
nę planavome daryti ne tik 
šokamą, grojamą, bet ir pa
mokomą. Kur tik galėjome, 
ten samdėmės autobusus, 
gidus ir leidomės miestų, 
apylinkių apžiūrėti. Gra
žiausios mūsų ekskursijos 
ir buvo San Francisco, Syd- 
ney, Canberros miestuose. 
Puikiausias gidas — Gran
dinėlės Australijoje globė
jas, aukštosios mokyklos 
mokytojas Anskis Reizgys. 
Canberroje, krašto sostinė
je, lankėmės JAV pasiunti
nybėje, kur visa Grandinėlė 
buvo maloniai priimta, pa
vaišinta ir pasirašėme sve
čių knygoje.

— Jūs jau ne pirmoje sa
vo išvykoje. Įdomu, kiek iš 
grupės buvo visose kelionė
se ir kiek vyko į užsienį 
pirmą kartą?

— Aš iš širdies dėkingas 
tiems, kurie savo lekiančia 
jaunyste šoko visose Gran
dinėlės išvykose: P. Ameri
koje, Europoje ir Australi
joje. Tai grupės visais lai
kais geriausi šokėjai Gin
tautas Neimanas, Arūnas 
Čiuberkis ir Alvydas Nar- 
butaitis. Europoje su jais 
jau šoko Ilona čiuberkytė, 
Rūta Giedraitytė, Saulė Ka
zėnai tė, Daiva Marcinkevi
čiūtė, Diana Strimaitytė, 
Algis Nagevičius, Marius 
Narbutaitis, grojo Romas 
Strimaitis. Visi kiti, 35-ki 
— naujoji Grandinėlės kar
ta, pirmu kartu su grupe 
paliko Amerikos krantus 
šokti, groti Australijoje.

— Kokie buvo pirmieji 
įspūdžiai Australijoje ?

— Labai gražūs. Visur 
žalia, žiedai, šilta. Sutiki
mas puikiausias, žmonės 
malonūs, paslaugūs. Kai kas 
iš mūsų pasigavo vasaros 
„šaltį”.

— Kokį įspūdį paliko mū
sų Australijos Lietuvių Die
nos?

— Jautėsi organizacija, 
bendras gražaus skaičiaus 
žmonių darbas, punktualu
mas. Geras ryšys su aukš
tesniais australų sluoks
niais. Masinio įspūdžio 
Amerikos mastu, žinoma, 
nesukėlė, bet buvo visuose 
Dienų renginiuose puikių 
momentų, kurie palietė ir 
svečio širdį. Norėtųsi ir se
kančiose Jūsų L.. Dienose 
vėl Jus aplankyti, nors ir ne 
kaip programų dalyvis, bet 
kaip žiūrovas, čia gal veikia 
Jūsų, Australijos lietuviai, 
nuoširdumas, ką visi Gran
dinėlės nariai jautė visą

Vytautas Smetona: all heart and fingersj
Smetona’s Tom Hali rečitali in New
York. "<

The Rachmaninov consists of three ? j

By Emersoa Batdorff
The world occasionally takes an 

unaccountable fit of developing a great 
many ezamples of the šame sort of spe- etudes, most of them anguisbed. Rach- 
cialist In the 19th century it concen- 
trated on developing many magnifieent 
composers; more than it needed at the 
time. It could havesaved some for now.

For some time now the world bas 
specialized in the development of very 
good pianists. Almost half the new 
records seem sėt forth the playing of 
yet another young marvel.

Onto this crowded stage strides 
Vytautas Smetona of Cleveland, who 
will not be 24 until the middle of Febru- 
ary. He should give other contenders a 
run for their money in the world piano 
sweepėtakes. He plays with emotion as 
well as technique.

Even Liszt’s Sonata in B minor 
comes through Smetona’s fingers with 
more heart than I usually find in Liszt. 
Liszt was often flasby būt rarely 
moving.

Smetona is particularly melting in 
the lovely moments, of which Liszt pro- 
vided a few. The sonata ezudes a 
desperate quaiity against which Liszt 
displays his moments of lyric beauty. . j

The record is Sirius Records 1001, 
titled “Vytautas Smetona Plays Chopin, 
Liszt, Rachmaninov.” It can be had at 
sevesal record stores and if it can’t be 
founif easily, from Sirius Records, 28001 
Chagrin Blvd., Cleveland 44122.

The recording was taped during

maninov carried to eztremes the 
romantic license of angutsh and Smeto- , 
na follovra him down the path with 
consnmate eaae. In. the Opus 39 I

For some time now the 
world has specialized in 
the development of very 
good pianists . .. onto 
this crowded stage 
strides Vytautas Smeto
na of Cleveland.

thought I caught a glimpse of a rtdned 
castle lurking grayly in the moonlight. 
Būt I might have been wrong.

Smetona gets his best chance for 
lyricism in the Cbopin offerings, which 
remind me of the lacy quality of a mai- 
denhair fern, only sterner. Chopin could 
also crash and bang a blt, as Smetona 
demonstrates in the scberzo 
cludes the record.

• Some groupjK 
up a phonijkojjffl 
ous thanjSj 
thought ofM 
that specJM

con-

i

Clevelande išeinąs didžiausias dienraštis The Plain Dealer, sausio 14 d. atspausdino puikią 
recenziją apie jauną pianistą Vytautą Smetoną.

viešnagės laiką. Ačiū už tai.
— O, kaip mūsų šokių 

šventė ?
— Didelis ačiū poniai M. 

Cox, šokių šventės vadovei, 
leidusiai ir Grandinėlei 
šventėje pilnai dalyvauti. 
Kas ne kas, bet šokėjų skai
čiumi šventė iš karto žymiai 
pagausėjo.

Turite, kaip ir visame pa
saulyje, puikių jaunuolių 
gerų šokėjų. Turite ir jau
nų mokytojų, sugebančių ir 
norinčių dirbti. Tas matėsi 
šokių programos atlikime. 
Bet padaryti šokėjus pačia 
įdomiausia L. Dienų pro
gramos dalimi, reikia ne tik 
šokėjų, mokytojų darbo, bet 
ir platesnės visuomenės pa
ramos.

Sporto veikla per mokyk
las, klubus eina ir be mūsų 
tiesioginio įsijungimo. Lie
tuviški šokiai viso krašto 
paramos neturi. Juos reikia 
pradėti su jaunučiais nuo 
A, B, C. Visą paramą jie tu
ri gauti iš lietuviškos visuo
menės. Grupės vadovui tad 
ir reikia tėvų, visuomenės 
pagalbos repeticijų patalpai 
užtikrinti, rūbams įsigyti, 
muzikantams prisiprašyti. 
Be muzikos, koks šokimas. 
Jūsų šventei reiktų taip pat 
šokius ir šokėjus jungian
čios muzikos.

— Ar galvojate, kad Jūsų 
išvyka buvo sėkminga?

— Niekas stipriau nesu
sirgo, niekas nepasimetė. 
Turėjome progos tolimoje 
žemėje ir lietuviams, ir aus- 
traliečiams, ir daugeliui ki
tų žmonių parodyti lietuviš
kus sceninius šokius, atlie
kamus Grandinėlės. Ir tai 
galima skaityti jau sėkme. 
Kaip atlikta Grandinėlės 
programa patiko ypač Aus
tralijos lietuviams, pilno 
vaizdo neturiu. Tikiu, kad 
daugumai žiūrovų mūsų at
vežta šokių, muzikos pro

grama buvo įdomi, nenuobo
di. Tikiu, kad bus apie ką 
pakalbėti, gal net pasigin
čyti.

— Kaip Jums sekasi išlai
kyti tokią puikią grupę, ku
ri mūsų lietuvių tarpe virto 
kuone legendarine?

— Labai sunkiai, didelio 
ir nuolatinio darbo dėka, ži
noma ir Jūsų, australiečiai, 
dėka. Jūs pakvietėte Gran
dinėlę į Australiją. Dides
nės koncertinės kelionės, 
platesnio masto šokių, mu
zikos koncertai visa tai pa
deda išlaikyti ilgesnį laiką 
grupėje šokėjus irmuzikan- 
tus. O, kainuoja ir pinigai. 
Bet kur jaunas clevelandie- 
tis-tė nusipirks įdomesnius 
pergyvenimus, kaip keliau
damas su Grandinėle po 
Australijos žemę.

— Ką numato Grandinėlė 
savo ateityje?

— Grandinėlė yra, paly
ginamai kalbant, jauniems, 
drąsiems, linksmiems, sąži
ningiems žmonėms, kurie 
nebijo prakaito, vargo, aša
rų ir džiaugsmo. Metų bė
gyje grupės veidas keičia
si. Keičiasi ir grupės šokiai, 
visa šokių programa. Jūs, 
australiečiai, geru laiku pa
sikvietėte Grandinėlę. Gal 
pačiu geriausiu. Tarp jaunų 
šokėjų šoko ir vyresni, ku
rie laikė visą programos 
įtampą. Ne kiekvienas gali 
šokti, instrumentu groti. Ne 
kiekvienam, nors ir jaunam 
iš viso Grandinėlė patinka. 
Per tiek metų (vasario 15 
bus 26) kai kam ir įkyrė
jome. Jei ne pati grupė, tai 
vadovai. Ne šventieji esa
me. ŽODŽIU, KANDIDATŲ 
TRŪKSTA. Trūksta šokėjų, 
ypač berniokų, trūksta mu
zikantų. Pagaliau man ir 
Sagienei reikia ir savo die
nomis susirūpinti, ne tik 
dabartinėmis, bet ir kai kas
dieniniam darbui netiksime. 
Pensijos Grandinėlė nė vie-
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nam nežada. O gyventi vis 
dar reikia.

Mažėja ir mūsų mylimų 
žiūrovų skaičius. Su eile 
jau nepasimatome. Jaunes
niems mūsų šokių menas 
apeina. Esu tikras, kad Jūs 
tai pastebite ir Australi
joje.

Grandinėlės veiklai atsi
liepia ir Amerikos ekonomi
nė padėtis. Viskas brangs
ta. Brangsta ir repeticijų 
salės nuoma, rūbai, šokių, 
muzikos priemonės. Diena 
iš dienos kyla ir benzino 
kainos repeticijoms suva
žiuoti. Ateitis pilna rūpes
čių.

Tad Grandinėlė kaip ta 
Baltijos banga, tai paky
la, sužiba, tai savan kran- 
tan išplaukus su žemės 
grumstu susilygina ir ding
sta, kad pietų vėjui papūtus 
vėl subanguotų!

— Išvykdamas ką palin
kėsite Australijos lietu
viams ir ypatingai mūsų 
jaunimui.

— Išlaikyti tą nuoširdų 
svetingumą, kurį Jūs visi 
parodėte visiems Grandinė
lės nariams ir jų svečiams.

Jaunimui — būti kiekvie
name darbe, juo labiau lie
tuviškame profesiniais žmo
nėmis. Aiškiai skirti laiką 
darbui, nors ir mėgėjiškam, 
aiškiai skirti laiką šventi
niam pobūviui.

Ačiū, mielas „Grandinė
lės” vadove p. Sagy, už tokį 
malonų „Dirvai” duotą pa
sikalbėjimą. Tikrai neapsi
riksiu, pasakydamas visų 
Australijos lietuvių vardu, 
kad jūs buvote ta didžiulė 
kultūrinė-tautinė prošvaistė 
ir vėl nušvietusi mūsų gy
venimą gražiomis tautinė
mis spalvomis. Ačiū ir dar 
kartą' ačiū, jums visi vado
vai, muzikos kapela ir vi
sas šokantis jaunime. Tai 
buvo ”Grandinėlės” trium
fas Australijoje.
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■ laiškai Dirvai
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VYTAUTAS SMETONA 
TEISUS

Reikia pasveikinti jauną 
menininką Vytautą Smeto
ną už labai Įžvalgias politi
nes pastabas, kurias jis pa
darė savo pasikalbėjime 
Dirvos lapkr. 30 d. 47 nr-y. 
Kad visi jaunieji ir senieji 
būtų tokie apdairūs ir drą
sūs!

Keistai atrodo Dirvos 
bendradarbio vm "draugiški 
kritiški žodžiai’’ jaunam ir 
tuo pačiu atviram ir idea
listiškai nusiteikusiam me
nininkui (žr. "Iš kitos pu
sės", Dirvos gruodžio 14 d. 
49 nr-y). Teisingai pasakė 
V. Smetona, kad lietuviai 
(ir kiti rytų Europos kilmės 
amerikiečiai) dažnai yra ap
gaunami aiškiai prokomu
nistinių amerikiečių politi
kų vien dėlto, "kad jie atei
na i mūsų šventes, surinka 
'laisvės Lietuvai’, nors apsi
sukę balsuoja taip, kad tos 
laisvės nebūtų.’’ Tai šventa 
teisybė.

Kad sužinojus, kas yra 
tie paraudę oficialūs ’news 
media’ leidiniai, patarčiau 
pasiskaityti kojumnisto Mi- 
chael Novako straipsnį Bias 
and ’Suj^rcultuĘal^^eyen’ 
(Washmg^n” Štar Syndi- 
cate Dec. 6, 1978), kur yra 
aiškiai išvardinti tie kairių
jų arba "liberalų" naudai 
tarnaują organai: tai žinių 
agentūros NBC. CBS, ABC 
ir spaudos didieji: Timę^ 
Newsweek, N.ew York 
Times ir Washington Post, 
Tai jų nuopelnas, kad JAV 
visur prąląimi soyietų^nąu- 
dai. Kai kurie kongresma- 
nai ir senatoriai balsuoja 
priešingai savo įsitikini
mams, tik bijodami patekti 
aukščiau paminėtų septynių 
paraudusių ar papirktų sli
binų nemalonėn, kurių ga
lia šiame krašte yra dides
nė, negu JAV. prezidento 
(prisiminkime tik Nixono 
nulinčiavimą).

J. D.
Washington, D. C.

NE Iš TOS PUSĖS
Gruodžio 14 d. "Iš kitos 

pusės”, v. m. verčiau būtų 
rašęs apie Vytauto Smeto
nos sugebėjimą muzikoje, 
vietoje kritikavęs 'debiutą 
politikoje".

V. m. turėtų žinoti, kas 
tie 'oficialūs’ n.ewsjjįędia lei
diniai — tie liberalų domi
nuojami didieji laikraščiai 
bei žurnalai.

Net juokinga, kad kas 
nors galėtų tokį liberalų 
(kaip pats v. m. pripažįsta) 
žurnalą, kaip "Foreign Poli- 
cy”, laikyti esant skirtin
gos pažiūros nuo tų bendrai 
prieinamų liberališkų žinių 
šaltinių, kaip "Foreign Af- 
fairs", "New York Times" 
ar "Newsweek" ar CBS, 
NBC News.

Dar keisčiau, kad dar rei
kia "konkrečių pavyzdžių... 

kaip galima (Amerikos po
litikams) nubalsuoti, kad 
'ta laisvė būtų’," apie kurią 
jie minėjimuose sušunka.

Aišku "Foreign Policy" 
toksai klausimas nebus dis
kutuojamas, tačiau Ameri
kos konservatyvių, ir net 
lietuviškoje, spaudoje šis 
klausimas seniai keliamas ir 
atsakomas. Pagrinde, "kad 
ta laisvė būtų" reikia, kad 
politikai balsuotų priešingai 
kaip liberalai balsuoja.

V. m. kaltina jaunąjį 
Smetoną "neparemtais kal
tinimais", reikalauja kon
krečių pavyzdžių, tačiau 
pats konkrečiai nenurodo 
nei vieno iš tų "leidinėlių, 
kurie įtaria, kad VISI poli
tikai ir pareigūnai yra, jei 
ne patys slapti komunistai, 
tai jiems parsidavę." Antra 
vertus, negi tvirtins, kad 
neįmanoma parsiduoti ko
munistams grynai iš opor
tunizmo, ar cinicizmo, ar 
blogos informacijos.

Garsusis Europos drama
turgas Eugene Ionesco, ne
seniai aplankęs Ameriką, 
pareiškė "Le Figaro" at
spausdintame straipsnyje, 
jog 95% Amerikos studen
tų apolitiški, o likusieji yra 
ne vien marksistai, bet ir 
veiklūs bei veržlūs. Grei
čiausiai, veikiant Amerikos 
mokykloms, panašus apoli- 
tiškumo procentas yra ir 
mūsų jaunime. Tad nenuo
stabu, kad lietuvių išeivijos 
tarpe nesyk girdėtas susirū
pinimas, kad jaunimas nesi
domi Lietuvos laisvės reika
lais. Tačiau vietoje džiaug
tis, kad randasi jaunesnės 
kartos inteligentas, kuriam 
rūpi Lietuvą liečiančios pro
blemos, [ir] kuris drįsta at
sistoti aiškiai antikomunis
tinėje pozicijoje, šokama be 
rimto pagrindo kritikuoti.

V. m. privalėtų žinoti, kad 
vien amžius neduoda auto
matiškai nei žinių, nei suvo
kimo politikoje. Pav. Cham- 
berlainas, Bartrand RusseI 
ir Harrimanas nemažai am
žiaus sulaukė, tačiau politi
nės nuovokos daugelio ma
nymu neparodė

Lyvia Garsienė

DAUGIAU ŠVIESOS APIE 
DIPLOMATIJOS ŠEFĄ
DIRVOS Nr. 45 Vaclovo 

Sidzikausko "Diplomatijos 
paraštėje (80)” liečiamas 
Vliko ir Lietuvos diploma
tijos nesutarimas dėl Lietu
vos valdžios atstovavimo 
teisėtumo, kur sakoma: 
"Nuo pat Vliko susikūri
mo Lietuvos pogrindyje ir 
jo deklaracijos paskelbimo 
prasidėjo didesnė ar mažes
nė trintis tarp jo ir Lietu
vos diplomatų likučių lais
vajame pasaulyje. Vlikas 
laikė save kaip ir Lietuvos 
valdžios — pradžioje kraš
te, vėliau išeivijoje, pakai
talu. Tokiu jį laikė ir lietu
viškoji visuomenė krašte ir 

svetur. Gi diplomatai jį lai
kė visuomenine politine tau
tos organizacija, neturinčia 
jokių valstybės valdžios at
ributų. Vliko teisinę bazę 
sudarė Lietuvos politinių 
partijų sutarimas ir 1944 
m. vasario 16 d. Lietuvoje 
paskelbtoji Vliko Deklaraci
ja. Diplomatai savo teisinį 
statusą rėmė Lietuvos vals
tybės tęstinumu laisvojo pa
saulio valstybėms atsisa
kius pripažinti Lietuvos 
įjungimą į Sovietų Sąjungą, 
o savo organizaciją — pa
skutiniojo Lietuvos užsienių 
reikalų ministerio Juozo 
Urbšio 1939 m. birželio 2 d. 
cirkuliarine telegrama, kuri 
taip skambti: (pabaiga tele
gramos) Jei čia mus ištik
tų katastrofa, tai užsieniuo
se likusios mūsų diplomati
jos šefu skaitykite Lozorai
tį, pirmuoju pavaduotoju 
Klimą, antruoju — Šaulį. 
Vliko pirmininko atsiklaus
tas Urbšio kolega paskuti
niame Ministerių Kabine
te, Ernestas Galvanauskas, 
tuo klausimu taip pasisakė: 
Tos telegramos genezė man 
tiksliai nežinoma."

Aš norėčiau iškelti vieną 
aplinkybę, kuri turėtų duoti 
kiek šviesos.

19.53 metais Pranas Daili
dė iš Syracuse, N. Y. lan
kėsi pas Adalbertą Stanei- 
ką, Wyncote, Pa., kur prie 
pasikalbėjimų man teko da
lyvauti. Kas liečia min. J. 
Urbšio telegramą P. Daili
dė taip papasakojo.

Prieš Maskvos ultimatu
mą Pranas Dailidė (tada jis 
buvo Lietuvos Nepaprastas 
Pasiuntinys ir Įgaliotas Mi
nisteris Latvijai) iš Rygos 
tarnybos reikalais lankėsi 
Kaune ir turėjo pasitarimus 
su min. J. Urbšiu. Palietus 
diplomatijos klausimą, min. 
Urbšys klausė P. Dailidės 
nuomonės, ką reiktų skirti 
Lietuvos diplomatijos užsie
nyje šefu. P. Dailidė nuro
dė, jog eventualiai neaiški 
tarptautinė padėtis gali už
sitęsti ir nedvejodamas pa
sakė, jog todėl reikia skirti 
iš diplomatų jauniausią am
žiumi, nurodydamas S. Lo
zoraičio pavardę. Min. Urb
šys su tuo sutiko ir telegra
ma S. Lozoraičiui buvo pa
siųsta.

P. Dailidė pareiškė, jog 
jis mano, jog jo nuomonės 
buvo atsiklausta dėl to, nes 
jis daug metų buvo Užsie
nių reikalų ministerijos cen
tre teisių, administracijos 
ir politikos departamentų 
direktorium ir gerai žinojo 
padėtį.

Atrodo, ši aplinkybė turė
tų paryškinti Diplomatinės 
tarnybos teisėtumą, pripa
žįstant jog šios abi institu
cijos atliko ir atlieka dide
lės svarbos ir reikšmės dar
bą dėl Lietuvos.

F. Andriūnas

MACHINIST
EXP., RESP. MUŠT BE ABLE TO 
SĖT UP & READ BLUEPRINTS FOR 
LATHE MACHINES. SALARY COM- 
MENSURATE W1TH ABIL1TY. BEN
EFITS INC. BLUE CROSS, MAJ. MED. 
LIFE 1NS. PD. VAC. & HOLIDAYS.

201-278-3249
(1-5)

IS NEW YORKO NEOLITUANŲ VEIKLOS
Paskutiniais metais New 

Yorke, o tuo pačiu didesnio 
rytinio Atlanto pakraščio 
Korp! Neo-Lithuania veiki
mas buvo kiek apmiręs.

Praeitą vasarą buvo užsi
mota rinkti naują vieneto 
valdybą, bet laikas buvo ne
patogus ir sueiga buvo ne
gausi. Teko rinkimus atidė
ti rudeniui. Sueiga įvyko 
spalio 13 d. Kultūros židi
nyje ir buvo išrinkta nauja 
valdyba, kuri tuoj pat pasi
skirstė pareigomis: Giedrė 
Kumpikaitė — pirmininkė, 
Povilas Ališauskas — vice
pirmininkas ir arbiter ele- 
gantiarum, Rimas Bitėnaš 
— iždininkas ir Jonas P. 
Lenktąitis — sekretorius. 
Korporacijos adresas: P. O. 
Box 1030, Gr, C. St., New 
York, N. Y. 10017.

Naujoji valdyba tuoj 
ėmėsi darbo. Korporacijos 
56 metų sukakties dieną, 
lapkričio 11, Tėvų Pranciš
konų koplyčioje buvo laiko
mos pamaldos, o pats minė
jimas dėl techninių priežas
čių buvo atidėtas ligi gruo
džio 16 dienos.

Į minėjimą atsilankė ne
mažas būrys korporantų. 
Ypač buvo malonu matyti 
asmenis, kurie jau eilė metų 
nesilankė. Atvyko ir svečiai 
korporantai iš kaimyninės 
valstijos: V. Gruzdys, P. 
Mitalas ir J. Jonys. Dėl blo
go oro sueiga prasidėjo kiek 
pavėluotai.

Pirmininkė Giedrė Kum
pikaitė savo įžanginiame žo
dyje paaiškino susirinku
siems minėjimo pavėlavimo 
priežastį.. Toliau priminė 
okupanto korporacijai pada
rytą žalą, moralinius bei 
mate rialinius nuostolius, 
narių suėmimus, kankini
mus, ištrėmimus į tolimąjį 
Sibirą iš kur dauguma jų 
negrįžo. Pastebėjo dėl am
žiaus vis retėjančias narių 
eiles, ir visus pakvietė mi
rusiųjų šviesų atminimą pa
gerbti atsistojimu.

Toliau, apžvelgė užsieny
je atsikūrusios korporacijos 
veiklą, svetimose sąlygose, 
naujoms sąlygoms pritai
kintą korporacijos įstatų 
reikšmę bet nepakeistus 
ideologinius principus, tra
dicijas. Vylėsi, kad ateis 
laikas kai korporacijos vė
liava galės būti grąžinta 
jaunajai akademikų kartai 
laisvoje Lietuvoje. Po to ji 
pakvietė korporacijos filis
terį dr. Bronių Nemicką tar
ti tai progai tinkamą žodį 
apibūdinantį korporacijos 
praeitį.

Prelegentas labai vaiz
džiai apžvelgė sąlygas, ku
rios privedė prie akademi
nės organizacijos įkūrimo, 
kad mokslus einantis jauni
mas galėtų auklėtis tautinė
je dvasioje ir pirmoje eilėje 
statytų Neprikla u s o m o s 
Lietuvos reikalus.

Pirmininkė pakvietė vi
sus dalyvius į gretimas pa
talpas kur buvo gražiai pa
rengtas stalas su skaniais 

užkandžiais, kava ir kitais 
gėrimais. Stalai buvo už
dengti staldengtėmis, o ant 
stalų vazonėliai su gėlėmis. 
Čia visi turėjo progos už
kąsti, pasivaišinti gėri
mais, pabendrauti, pasikal
bėti, pasidalinti mintimis 
asmeniškais ir korporacijos 
reikalais, pajuokauti. Visi 
pareiškė, kad paskutiniu 
laiku pasigedo tokios jau
kios kolegiškos sueigos ir 
pasižadėjo, galimybėms lei
džiant į sueigas atsilankyti.

Kalbos dar pagyvėjo, kai 
už poros valandų į patalpas 
įgūžėjo būrys svečių tuo pa
čiu laiku dalyvavusių didžio
joje salėje kur vyko skautų 
Kūčių vakarienė. Jų tarpe 
buvo ir keletas korporantų, 
kurie buvo atvykę į Kūčias 
su savo prieaugliu. Galuti
nai išsikalbėję visi išsiskirs
tė pakilioje nuotaikoje.

Sekanti sueiga korporaci
jos veiklai aptarti pramaty
ta kovo mėnesį.

J. P. Lenktaitis

SUPERVISOR
Stamping and assembly. Should have 
minimum of 3 years experienče vvith 
progressive dies and sėt up. Associat- 
ed vvith a produetion job shop fpr 
automotive parts. Experience should 
also be in a union shop background. 
Excellent sallary, over-time pay and 
benefits for right person. Applv MID- 
WAY PRODUCTS CORP., 523 Detroit 
Avė., Monroe, Mich. 313-241-7242.

An Equal Opportunity Employer 
(46-8)

OPPORTUNITY FOR JOURNEYMEN 
TOOL AND DIE MAKERS

Mušt be able to sėt up vvork from 
blue prints & close tolerance and 
have experience in progressive dies.

Also
DIE REPAIRMEN

Die repair experience in progressive & 
deep dravv diea. Wages based on ex- 
perience metai stamping plant. cent- 
rally located, southern Michigan avvay 
from heavy traffic. Opportunity for 
advancement.
DOWDING TOOL PRODUCTS 

8950 NARR0W LAKE RD.
SPR.INGPORT, MICH. 49284 

517-543-0980
(1-7)

WANTED JOURNEYMEN 
DIE REPAIRMEN 

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

GENERAL MAINTENANCE MAN 
vvith experience in stamping plant. 
Overtime pay and benef its for right 
person. Apply MID\VAY PRODUCTS 
CORP., 523 Detroit Avė., Monroe, IVlu 
313-241-7242.

An Equal Opportunity Employer 
(46-8)

BURDINES
7100 N. W. 32ND 

FURNITURE TOUCH UP & 
UPHOLSTERERS

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

Equal Opportunity for Employer

Wanted Journeymen
or

Ist Class Skilled
MACHINE REPAIRMEN

AND
INDUSTRIAL 

ELECTRICIANS
Minimum 3 years experience vvorking 
in forging plant. Rotating shift vvork. 
$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)

Wanted Ist Class Skilled 
DIE REPAIRMEN 
DIE SĖT UP MEN

Mušt be experienced in vvorking vvith 
automotive type, high volume pro
gressive dies and presses. 15-300 ton 
presses. Rapidly grovving progressive 
metai stamping organization needs 
mature and responsible individuals. 
Top pay and excellent fringe benefits. 
1 4 paid holidays. 5 days siek pay, two 
vveeks vacation after first year. Clean, 
friendly vvork atmosphere. — Apply: 

PERSONNEL OFFICE
CLEVELAND METAL 

PRODUCTS 
2019 CENTER STREET 

CLEVELAND, OHIO
(49-4)
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DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:

A. Dailidė, Cleveland .... 2.00
A. Rakauskas, St. Pete. ,. 2.00
S. Pročkienė, Chicago .... 17-00
S. Vilkas, Detroit............. 7.00
L. Graužinienė,

Santa Monica ............. 7.00
V. Ambraziejus, Newark 5.00 
Prof. R. Vaišnys,

Mt. Carmel ................ 5.00
Ed. Balceris, Los Angeles 12.00 
L. Virbickas,

St. Petersburg............. 3.00
E. Krygerienė, Cleveland 3.00 
Br. Burba, Dearbom .... 7.00 
V. Janovich. Frenchtown 7.00 
K. Vilimienė, Novelty .... 2.00 
J. Žvynys, St. Petersburg 12.00
M. Kleinaitis, Gulfport .. 7.00
O. Davidonis, Philadelphia 7.00
P. Rinkus, Chicago......... 2.00
S. Stulpinas, Gulfport .... 2.00
J. Rekašius, Chicago .... 2.00
S. Velbasis, St. Petersburg 2.00
V. Meilė, Chicago ........... 2.00
F. Janionis, Brockton .... 2.00
A. Statulevičius, Weston 7-00 
V. Stasiūnas,

St. Petersburg ............. 2.00
E. Reisonienė, Australija 9.50

* P. Šimoliūnas, Chicago .. 7.00 
Gr. Meilus, Chicago......... 2.00
P. Litvinas, Los Angeles 5.00
Dr. P. Pečiulis, Chicago 12.00
J. Petkevičienė, Cleveland 5.00
V. Dūda,

Woodland Hill.............12.00
K. Laskauskas, Baltimore 10.00 
P. Kašiuba, Lisle............. 7.00
R. Pažemėnas,

Burlingame .................  5.00
K. Sirgidas,

Richmond Hill .............. 2.00
M. Karaša, Baltimore .... 2.00
S. Baniulis. Chicago .... 5.00
V. Lingis, Detroit.............. 2.00
Č. Staniulis, Bloomfield . . 2.00
J. Ališauskas, Cicero .... 7.00 
M. Židonis, New Haven 7.00 
A. Milūnas,

Downers Grove ..........  2.00
A. Mačiuika, Chicago .... 7.00. 
Pr. Puškorius, Rockville 3.00 
J. Stankus, Hamilton .... 7.00
K. Vaičeliūnas, Cleveland 7.00
J. Kalvaitis, Cleveland .. 4.00
L. Kronas, Westchester .. 7.00
L. Raslavičius, Eik Grove 7.00
V. Misiūnas, Chicago .... 3.00
A. Vaškelis. Springfield .. 2.00
V. Gruodis, Westmount 12.00
A. Rūkas, Chicago........ 7.00
A. Nelsas, Fullerton .... 2.00
K. Šeputa, Miami Beach 12.00
J. Vaitkus. Rexdale........  2.00
P. Šernas, Toronto........ 2.00
V. Mažeika, Park Ridge 7.00 
J. Kavaliauskas, Chicago 2.00 
E. Likanderis, Chicago .. 7.00 
A. Rastauskas,

Richmond Hill ............. 7-00
V. Stropus, Chicago .... 7.00
X. Y., Chicago..............  .10.00
V. Janulis, Cicero ......... 2.00
V. Aglinskas, Chicago .... 2.00
V. Matonis, Philadelphia 7.00
S. Strazdas, Linden......... 2.00
P. Minkūnas, Woodhaven 2.00
J. Maurukas, Surfside .. 2.00 
I. Plechavičienė,

Timberlake ................ 5.00
K. Germanas, St. Charles 2.00 
V. Nasvytytė, Anglija ... .12.00 
E. Laniauskas, Cleveland 2.00
A. Jonys, Delanco ......... 2.00
L. Lendraitis, Boston .... 2.00
A. Aleksis, Waterbury .. 2.00
A. Juška, Sterling Hts. .. 7.00
M. Krasauskas, Pasadena 2.00
V. Mitchell, Taylor......... 3.00
M. Ignas, Cleveland .... 7.00
J. Valaitis, Great Neck .. 2.00
A. Čėsna, Cleveland .... 5.00
N. Gintalas, Baltimore .. 3.00

Užugirio kiemo šeimininkas

(2)
Prezidentą Antaną Smetoną prisiminus

Povilas Skardžius

Prezidentas tai pasakęs 
nutilo. Akimirksniui šypse
na pasirodė jo veide. Matyt 
šypsojos pats iš savęs, nes 
save ūkininku pavadino. Jis 
greitai, tačiau, susigriebė.

— žinoma, Užugirio kie
mo rūpesčių negalima lygin
ti su mano kaimynų ir viso 
mūsų krašto ūkininkų rū
pesčiais. Jau kelinti metai 
daugiau kaip pusę savo al
gos sudedu j šį ūkį. Aš da
bar, geriau negu bet kada, 
suprantu, kaip sunku yra 
verstis mūsų ūkininkams. 
Dažnai galvoju ir svarstau 
ar žemės reforma ūkiškai 
pateisina save. Smulkūs 
ūkiai tautos ūkiui neša ma
ža naudos, žiemos metu jie 
nieko negamina. Tūbelis ra
gina kuo greičiau plėsti 
smulkiąją pramonę ir ama
tus ir juos išsklaidyti po 
visą kraštą. Bet tam reikia 
laiko ir pinigų.

Prezidentas vėl nutilo. 
Nutilo, lyg norėdamas, kad 
jo pasisakymai virstų pa
šnekesiu, bet nei pik. Bobe^ 
lis, nei pik. žukaitis nesi
skubino su savo nuomonėm. 
Trumpą laiką visi tylėjom 
ir pajutom, kad esam ap
supti pavasario garsų. Bi
tės zvimbė, kai skubėjo pro 
mus, žiogai čirškė iš visų 
jėgų, tartum norėdami vie
nas kitą pralenkti, tolymoj 
gegutė kukavo, o lauke tarp 
mūsų ir trobesių kregždės 
šaudė neišmatuojamu grei
čiu, dažnai nusileisdamos 
iki pat žemės.

Prezidentas atsistojo. Jis 
pažvelgė į dangų. Pasisuko 
į vieną pusę, paskui į kitą 
ir tarė:

— Kregždės savo skrai
dymu žada lietų, bet aš jo 
nematau. Matyt debesys su
sirinks virš Užugirio nak
ties metu.

Tada jis vėl atsisukę į 
mus, bet į mus nežiūrėjo. 
Savo lazdos galu jis stumdė 
sudžiuvusios šaknies gabalą 
ir delsė, tartum norėdamas 
kalbėti ir ieškodamas tinka
mų žodžių. Kai prezidentas 
pakėlė galvą ir pradėjo kal
bėti, jis kalbėjo žiūrėdamas 
ne į mus, bet tolumon ir at
rodė, kad kalba ne mums, 
bet laukams prieš jo akis, 
kurie, pavasario pažadinti ir 
saulės apšviesti, žaliuodami 
tęsėsi tolyn pro ežerą ir pro 
mišką,

— Ale, žemės reforma tu
rėjo būti pravesta. Dvarai 
buvo atviri ir pūliuojantis 
šašai ant Lietuvos kūno. Už 
kiekvieno dvaro sienų sve
tima kultūra buvo ugdoma

Dr. A. Gleveckas, Chicago 7.00
J. Turčinskas, Chicago .. 5.00
S. Ingaunis, Hot Springs 2.00
P. Sirgėdas, Cicero......... 2.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame. 

per šimtmečius. Už tų sienų 
svetimom kalbom buvo kal
bama. Mūsų krašto intere
sai jiems nerūpėjo. Dabar, 
kai pasidarė ekonomiškai 
nestiprus, turės arba sutap
ti, arba išnykti.

Tai pasakęs prezidentas 
nutilo. Nutilo, tartum pats 
su savim padiskutuoti ir ge
ras ir blogas reformos pu
ses dar kartą palyginti ir 
jas pasverti norėdamas. Ne
buvo abejonės, kad jo galvo
jime patriotiniai motyvai 
viršijo visus kitus. Prezi
dentas savo pažiūras spren- 
gė žodžiais, kuriuose nesi
matė užjautimo pėdsakų 
tiems, kurie visada iš aukš
to į juos supančią aplinku
mą žiūrėjo ir niekada jos 
savo reikalui išnaudoti ne
nustojo. Prezidentas nuo. 
mažens tas tendencijas sa
vo paties akimis matė ir jas 
patyrė. Nesunku buvo at
spėti, kad pasitenkinimas 
netilpo jo krūtinėn, kai be
sikeičiantys laikai, tokios 
padėties nebepakeldami, iš
kėlė aikštėn priežastis ir pa
sidarė išvadas..

Trumpai patylėjęs prezi
dentas žvilgterėjo į laikro
dį.

— Atrodo, kad laikas ar
tėti prie namų, Svečius pra-. 
šau pasilikti pas mus pie
tums.

Pik. Bobelis priimdamas 
pakvietimą padėkojo prezi
dentui ir mes pradėjom ju
dėti rūmų link. Grįžom kita 
ūkio puse. Tai čia, tai ten 
prezidentas sutodavo. Jo pa
sitenkinimas buvo aiškiai 
pastebimas, nes Užugirio 
kiemo laukai buvo gražiai 
sutvarkyti ir apdirbti. Va
sariniai javai buvo jau visi 
pasėti ir daugumoje sudygę, 
o žiemkenčiai vešliai žalia
vo. Niekur nesimatė žiemos 
sniego išgulu.

Valgomajame kambary 
radom žmones sėdinčius už 
stalo. Mes juos pasveikinom 
nusilenkdami jiems. Stalo 
gale stovėjo tuščia kėdė su 
atramom. Pirmoje vietoje, 
stalo šone, sėdėjo stambi, 
žila moteris. Aš ją tučtuo
jau atpažinau. Ji buvo Ju
lija Smetonaitė, prezidento 
sesuo, buvusi pradžios mo
kyklos mokytoja. Ją maty
davau, prieš jai išeinant į 
pensiją, Debeikių miestely 
arba bažnyčioj, kai mes, vy- 
žuoniškiai, retkarčiais nu- 
vykdom į Debeikius, kurie 
buvo tik už penkių kilomet
rų nuo Varkujų, mano gim
tojo. kaimo. Prezidentas at
sisėdo kitoj stalo pusėj, pir
moje kėdėje priešais savo 
seserį. Pik. Bobelis užėmė 
kėdę šalia prezidento, adju
tantas šalia pik. Bobelio, o 
aš šalia adjutanto. Kitoje 
stalo pusėje, šalia panelės 
Julijos, sėdėjo jauna mer

gaitė, Verutė Smetonaitė, 
prezidento brolio duktė, ku
ri, pik. žukaitis man tyliai 
aiškino, gyveno Užugirio 
kieme kartu su teta Julija, 
prezidento seseriai skirtoje 
rūmų dalyje. Toliau sėdėjo 
stambus vyras, jis buvo 
slaptosios policijos padali
nio viršininkas, nuolatos su 
keliais valdininkais lydis 
prezidentą, kai prezidentas 
išvažiuodavo iš Kauno. Se
kantis, dar stambesnis vy
ras, juoda eilute apsirengęs, 
buvo ūkvedys. Prie jo sė
dėjo plonas simpatiškas vy- 
ras, Kauno Botanikos sodo 
tarnautojas, kuris laikas 
nuo laiko atvykdavo į Užu
girio kiemą, nes rūpinosi 
vaisių, sodo užveisimu ir de
koratyvinių krūmų sodini
mu bei jų priežiūra. Sriu
ba ant stalo garavo. Mes 
nepradėjom valgyti, nes 
laukėm prezidentienės. Nie
kas neatsistojo kai ji įėjo, 
šypsodamasi ir atsiprašyda
ma, kad vėluojasi, ji ėjo į 
savo vietą kita stalo puse ir 
sveikino pik. Bobelį.

— Labas, pone pulkinin
ke, kaip laikosi Tamstos po
nia, ar sveiki vaikai? Ačiū, 
kad mums atvežei leitenan
tą.

Tai buvo pirmas kartas, 
kada pamačiau prezidentie
nę ne laikraščių puslapiuo
se. Ji buvo daug senesnė 
negu maniau. Jos galvą den
gė pusiau pražilę labai tan
kūs plaukai. Ji buvo žemo 
ūgio, stambi, palinkusi į 
priekį ir man priminė sta
tulą, kurią vikrios skulpto
riaus rankos iškalė, bet dėl 
nežinomų priežasčių jos ne
užbaigė.

Pietų metu prezidentiene 
mažai valgė ir buvo prie 
stalo, rodos, tik tam, kad 
kitus ragintų valgyti. Porą 
kartų ji atkreipė savo dė
mesį į mane ir siūlė para
gauti vieną ar kitą patieka
lą. Aš jaučiaus kaip sugau
tas, nes ne vieno valgančio 
akys, jutau, stebėjo mane. 
Valgiai ant stalo buvo pa
prasti: dvi sriubos, viena 
virta su pienu, kita su mėsa, 
du mėsos patiekalai: virta 
paukštiena ir maltas keps
nys, pyragaičiai su kava 
arba ir vaisių kompo
tas. Valgius iš virtuvės pa
davinėjo tarnaitė, o prie 
stalo patarnavimo nebuvo. 
Vyną pilstė adjutantas.

Pavalgius, kai sekiau ei
nančius iš valgomojo kam
bario į salioną, sustojau 
prie prezidentienės padėko
ti už pietus.

— Leitenante, kodėl 
Tamsta taip mažai valgeį? 
Ar mūsų valgiai nepatiko?

Nesitikėjau, kad prezi
dentienė mane sulaikys ir 
užkalbins. Netikėtai užklup
tas su klausimu sumišau.

Prezidentas Antanas Smetona 
Užugirio kiemo laukuose.

P. Skardžiaus nuotr.

— O ne, ponia, pietūs bu
vo labai skanūs ... Visa die
na man buvo pilna netikė
tumų ... Rytą aš ne sap
nuote nesapnavau, kad val
gysiu pietus su ponu prezi
dentu ir Tamsta. — Ir tru
putį lukterėjęs užbaigiau:

— Antra vertus, aš neži
nau, ar aš moku be priekaiš
to elgtis prie tokio didelio 
stalo ir prie tokių žmonių... 
Ši mintis manęs neapleido 
nei valandėlei pietų metu, 
ponia.

— Tamsta esi jaunas ir 
turi daug laiko priprasti ir 
išmokti. Užugirio kieme, 
vasaros atostogų metu, aš 
noriu, kad mes visi jaustu
mėmės laisvai ir vienas ki
to nesivaržytume.

Tai pasakius prezidentie
nė nusišypsojo ir nueidama 
pasakė:

— Iki pasimatymo, leite
nante.

Kaunan grįžom vėlai. 
Miestą atradom žiburių jū
roj. Leidžiantis nuo kalno į 
Laisvės alėją pik. Bobelis 
atsisuko į mane ir paklau
sė:

— Leitenante, kas šian
dieną padarė Tamstai di
džiausią įspūdį?

Aš lukterėjau prieš atsa
kydamas.

— Prezidentas, pone pul
kininke, — patylėjęs išta
riau.

— Kuria prasme?
— Prezidentas, kurį suti

kau Užugirio kieme, buvo 
visai nepanašus į preziden
tą, kurį maniau ten sutik
siąs.

— Prezidento kritikai jo 
atvaizdą iškreipė. Iškreipė 
taip, kad sutikus sunku jį 
pažinti, — atsakė pik. Bo
belis.

Mes atsisveikinom įgulos 
bažnyčios papėdėj. Didelė ir 
sunki stovėjo ji prieš mus 
ir kilo į dangų, savo kupolą 
ir bokštą tamsoj prarasda- 
ma. Tartum norėjo pakilti 
ir palikti miestą, tartum jai 
buvo ankšta ir trūko oro ...

— Sudie, leitenante, tarė 
pulkininkas.

— Sudie, pone pulkiniih- 
ke, — atsakiau.
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TREČIASIS KARAS... (6)

Atominė bomba į Birminghamą
1985 m. rugpiūčio 20 d. 10 

vai. 5 min. ryto, britų įspėja
moji stotis Fylingdales gavo 
kaimyninės radaro stoties pra
nešimą, kad sovietai staiga su
laikė savo trukdomuosius sig
nalus. Ką tai galėtų reikšti? 
Netrukus gautas pranešimas iš 
Colorado sekimo centro, kad 
JAV satelitas virš Indijos van
denyno užregistravo raketos 
paleidimą. Jos taikinys kol 
kas dar nebuvo žinomas. Visa 
britų stoties įgula įsmeigė akis 
į radaro ekraną. Čia dar nie
ko nebuvo galima pastebėti, 
bet netrukus radaras pastebė
jo ir kompiuteris apskaičiavo 
galimą raketos kelią. Suskam
bėjo aliarmas. Raketos palei
dimą kaip tik į D. Britaniją - 
britai tai skaitė mažai galimu 
- tačiau 24 minutes po dešim
tos, kompiuteris tiksliai apskai 
čiavo ne tik lėkimo kryptį, bet 
ir galimą tikslą. Digitalinis 
laikrodis rodė 317 sekundžių 
iki sprogimo. Buvo įspėti po
vandeniniai laivai, kurie galė
jo tuojau paleisti 64 Polaris ra
ketas kaip tik bus gautas Ame 
rikos prezidento ir britų prem 
jero sutikimas. Likus 227 se
kundėms buvo tiksliai apskai
čiuota, kad raketa taiko kaip

tik į geografinė vietą, kur yra 
Birminghamo miestas. Netru 
kus buvo gautas iš Colorado 
pranešimas, kad šitie apskai
čiavimai sutinka su amerikie
čių. Nebuvo jokios abejonės. 
Iki sprogimo liko 63 sekundės.

Maskvos rugpiūčio 4 d. pra
dėtas užpuolimas turėjo politi
nį tikslą - išnaudoti Vakarų 
konvencionalinių ginklų silp
numą įrodymui JAV nepajė
gumą ir sustiprinimui sovietų 
viešpatavimo Rytų Europoje. 
Tikslas nebuvo pasiektas. Ry
tų Europos vieningumo užpuo 
limas neatstatė. Taip, kaip so 
vietai ginklu ‘sutvarkė’ 1956 
metais Vengriją, o 1968 me
tais Čekoslovakiją, jie dabar - 
1985 metais - praplėsdami sa
vo įtakos sferą į pietryčių Eu
ropą ir Vakarų Vokietiją tikė
josi sudrausminti savo sateli
tus. Tam buvo reikalingas 
greitas laimėjimas. Kai rug
piūčio 15 d. pasirodė, kad puo 
limas nuėjo niekais, Rytų eu
ropiečių viltys naujai atgijo. 
Prasidėjęs karinis atoslūgis leis 
Vakarams ne tik sumobilizuo
ti papildomas jėgas, bet ir pri
artino revoliucijos galimybę, 
kaip 1917 metais.

Kremlius suskilo į dvi dalis.

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7iz<% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7 */2 % — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 54 % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6 *4% — 1 metų 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 FJS.L.I.C

aint 
thiony 

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

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fru, 9-5; Sat., 9-1; Cloaad W«dL

Juokas Gribauskas, vedėjas

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ k

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

I

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

‘Sakalai’ argumentavo, kad 
nors kautynės nepavyko pagal 
planą, tačiau dar galima pa
naudoti atominius ginklus. 
Juo labiau, kad Sovietija galė
tų palyginti lengviau pakelti 
nuostolius kaip Amerika.

Be to, argumentavo Saka
lai, su JAV galima bus susitar
ti dar prieš padarant ir prii
mant milžiniškus nuostolius. 
Keletas atominių bombų į 
Europos miestus galėtų paro
dyti amerikiečiams, jog Krem 
liūs nešposauja, o po to galima 
bus pasiūlyti pasaulį pasida
linti į dvi dalis.

Tuo tarpu politiniai ‘balan
džiai’ pasisakė už grįžimą į 
motinos Rusijos gilumą. Pra
nešimai iš satelitų ir pačių So
vietuos 15 respublikų kalbėjo 
už tai, kad reikia atsisveikinti 
su imperialistinėm užmačiom.

Kaip paprastai, lenkai davė 
pavyzdį. Dar lemiamų kauty 
nių metu vienas lenkų tankų 
junginys perėjo priešo pusėn. 
Lenkijoje, Vengrijoje ir Cekos 
lovakijoje reikėjo prižiūrėti ne 
tik gyventojus, bet ir armijas. 
Sabotažo veiksmai prieš gele
žinkelių tinklą padidėjo.

Vakaruose tuo pačiu metu 
prasidėjo ginčai ką toliau da
ryti: įžengti į sovietų sferą ar 
ne. Nauji sustiprinimai iš 
JAV plaukė vis stiprėjančia 
srove, Vakarų Europos valsty
bės vėl susiorganizavo. Kodėl 
NATO neišvaduoti Rytų Vo
kietijos ir Lenkijos, nepasiekti 
Dniepro Ukrainoje? Toks pla
nas iš tikro egzistavo Ameri
kos karių tarpe, tačiau jie kėlė 
jų santarvininkų baimę. Kas 
bus, jei Vakarų ir Rytų Vokie
tijos susijungs? Ir vokiečių 
Bundeswehre vyravo nuotai
kos, kad negalima praleisti to
kios progos išvaduoti savo tau
tiečius Rytuose. Vadovybė 
net nežinojo ką padaryti, jei 
kariai norės tą troškimą pa
versti tikrove. Vienas buvo 
aišku, prancūzai, britai, bel
gai, olandai ir norvegai kate
goriškai pasipriešino planui pe 
reiti Rytų Vokietijos sieną ... 
Jie bijojo ne tik suvienytos Vo
kietijos. Girdėjosi argumentų 
kad įžengimas į sovietų terito
riją sustiprins jų pasipriešini
mą ir paragins juos griebtis 
atominių ginklų. O tuo atveju 
Vakarų Europa galėjo dau
giau nukentėti kaip Amerika - 
Europos galėtų visai nelikti.

Nuomonėms suvienodinti 
JAV prezidentas sušaukė visų 
NATO viršūnių konferenciją 
Londone. Amerikiečių pažiū
ra buvo aiški: jie tris kartus iš
gelbėjo Europą, ketvirtą kartą 
to galima būtų išvengt Sovietų 
Sąjungą iš Europos išstūmus. 
Jie norėjo paskelbti savo karo 
tikslus ir garantuoti rusams eg
zistenciją jų teritorijoje, bet ki
tos tautos turėjo gauti laisvę. 
Europiečius tie argumentai 
mažai paveikė. Jie bijojo su
jungtos Vokietijos, bet dar 
daugiau atominio karo, be to, 
lengviau būtų sovietus nuga
lėti vidujine suirute negu puo
limu iš užsienio.

Jau amerikiečiai pradėjo 
svarstyti planą eiti pirmyn tik 
su vokiečiais, kai padėtis 
Maskvoje dramatiškai pasikei
tė. ‘Atominė’ partija ten su
prato, kad laikas dirba jos ne
naudai, todėl ji slaptai susiti

ko su visąjunginės partijos gen 
sekretorium Vorotnikovu ir 
privertė jį sutikti su atominės 
bombos į Vakarų Europą pa
siuntimu. To turėtų užtekti 
atbaidyti amerikiečius nuo to
limesnio karo tęsimo.

Dėl to buvo sulaikyti visi 
erdvės sekimo kliudymo signa 
lai, kad Amerika suprastų, jog 
paleista tik viena vienintelė ra 
keta. Rugpiūčio 19 dieną so
vietai per Washingtoną pa
siuntė įspėjimą Londone vie
šinčiam prezidentui, kad se
kančią dieną 10 vai. 20 ryto jį 
per ‘karštą laidą’ pašauks Vo- 
rotnikovas. Washingtono ir 
Londono ekspertai pradėjo 
laužyti sau galvas, ką visa tai 
galėtų reikšti. Atominio už
puolimo tai neturėtų reikšti, 
nes tuo atveju svarbu yra neti
kėtumas. Jie apsiriko. Rug
piūčio 20 d. 10 vai. 30 min., 
t.y. keliom minutėm po tele
foninio pokalbio, 3,500 metrų 
aukštumoje virš Birminghamo 
sprogo viena sovietų SS-17 ra
keta. Per sekundės dalį ug
nies kamuolys, kuriame vieš
patavo beveik saulės tempera
tūra, 2 km. skrituliu paskan
dino visą Birminghamo centrą. 
Karščio banga nuščiuvo visą 
apylinkę, o kas ją dar galėjo 
pergyventi '- žuvo nuo karštį 
pasiekusios sprogimo spaudi
mo bangos. Dar už keturių ki
lometrų spaudimo banga ke
liavo 500 km. į valandą grei

čiu. Aukų skaičius buvo pa
sibaisėtinai didelis. Daug 
žmonių dėl vasaros karščių bu
vo lengvai apsirengę ir tuo 
būdu negalėjo išsisaugoti nuo 
karščio, o juos po to dar laukė 
sprogimo sukeltas baisus spau
dimas, viską sugriovęs pakely
je. Iš dviejų milijonų Birming 
hamo ir apylinkės gyventojų 
300,000 žuvo vietoje, 250,000 
buvo reikalingi greitosios pa
galbos. Kadangi bomba spro
go palyginti aukštai, radijacija 
nebuvo didelė ir todėl gelbėji
mo darbai galėjo būti pradėti 
tuojau pat. Kreipdamasi-per 
radiją ir televiziją į savo tautą 
D. Britanijos premjerė pareiš
kė, kad sovietai jau patyrė di
desnius nuostolius.

(Bus daugiau.)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA

LIVE GOD’S W0RD 
IN COMMUNITY

Live the Rule of 
St. Benedict

Priests and Brothers of 
various talents Live, Pray 

and work together in 
mutual concern

Vocation Director 
HOLY CROSS ABBEY 

BOX 351 
CANON CITY, COLO. 81212 

(3. 5, 7)

GO WEST—WY0MING’S CALLING

CORDERO MINING COMPANY
(A Subsiderary of Sun Co., Ine.)

NEEDS A COMPUTER PROGRAMMER

Reųuirements:
• Application programming experience with proficiency in 

COLBOL preferred.
• Good analytical ability and the ability to communicate 

clearly.
• Knowledge of Easytrieve and Fortran desirable. Will 

consider recent computer science graduate.
CORDERO MINTNG CO. offers excellent wages and 

fringe benefits.

CONTACT:

CORDERO MINING COMPANY
P. O. BOX 1449 

GILLETTE, WY0MING 82716 
or call 1-307-682-8005 Ext. 223

An Equal Opportunity Employer Male/Female

ST. LOUIS OPPORTUNITIES
SCREW MACHINE SĖT UP

AND

SCREW MACHINE SUPERVISOR
HAS OPENINGS FOR INDIV1DUAL WITH SĖT UP AND OR SUPER- 
VISORY EXPERIENCE ON MULTI-SPINDLE, ACME GRIDLEY AND 
R/DAVENPORT AUTOMATIC SCREW MACHINES.

JOURNEYMEN
ELECTRICIANS
PIPEFITTERS

A MINIMUM OF 4 YEARS INDUSTRIAL EXPERIENCE REQUIRED.

ABOVE POSITIONS OFFERS EXCELLENT STARTING WAGE AND 
SUPERIOR BENEFIT PROGRAM.

Call 314-721-5000 Station 293, 

or send resume to: 

PERSONNEL DEPARTMENT

WAGNER
6400 PMnoutti Avenue
St. Louis, Mtseouri 63133

Egual Opportunity Employer M/F
(3-5)
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Atsikrausčius į Dviejų 
Liūtų Sodą visos Fa Dzang- 
ši vienuolės mums lyg ir 
liejosi į vieną besišypsan
čią, nuskustagalvę, melsvai 
pilkšvą masę, bet laikui bė
gant iš jos palaipsniui pra
dėjo išsiskirti tam tikros in-

Laiškas iš Taiwano

Vienuoles arčiau pažinus...
Marija Tūbelyte-Kuhlmann

★
Savaime suprantama, ne 

visos Fa Dzang-ši vienuolės 
yra senos ar pabėgusios. 
Anaiptol. Daugumas jų yra 
dar visiškai jaunos ir pasi
žyminčios dideliu judrumu 
bei stebina fizine jėga.

dividualios asmenybės.
Pirmoji jų buvo nuolatos 

apie virš mūsų namo esantį 
pastatą betupinėjanti seny
va, bet itinj sveikos išvaiz
dos, raųdpnskruostė vienuo
lė. Mūsų dėmesį greičiau
siai atkreipė tai, kad ji dė
vėjo suplyšusius, beveik ga
lima skarmalais pavadinti, 
rūbus. Ir jai nusišypsojus, 
jos burnoje matėsi: tik vie
nas ryškiai auksu apvedžio
tas dantis.

Vėliau sužinojome, kad 
pačiame mūsų užnugaryje 
stovįs pastatas yra mauzo
liejus, kur į urnas supilti 
ilsėjosi į aną pasaulį iške
liavusiųjų pelenai, o toji 
skarmaluota vienuolė yra 
viso šito prižiūrėtoja.

Pakviesta atsilankyti ”jos 
dvare”, aš vos įžengusi taip 
ir aiktelėjau. Pagal aukštas 
šio apytamsio pastato sie
nas, nelabai tvarkingai išri
kiuotos stovėjo tūkstančiai, 
labai į paprastas kinietiš- 
kas puodynes panašių urnų. 
Jų buvo tokia daugybė, kad 
joms nebesutelpant viduje, 
nekurios iš jų buvo išneštos 
į balkoną, o dar kitos at
remtos į tenai augančią di
džiulę palmę.

— Kažin kodėl čia palai
dota tiek vaikų ir abelnai 
jaunimo? — apžiūrinėdama 
šalia urnų pridėtas fotogra
fijas, pasiklausiau į mauzo
liejų atsekusios Mei-ling.

— Todėl kad viena šios 
šventyklos pareigų yra rū- 
jintis tais, kurie pasimirė 
dar nesuspėję sukurti savo 
nuosavų šeimų, negalėję 
palikti tiesioginių palikuo
nių, — atsakė ši. — Vaikų 
arba jaunuolių tėvams ir 
artimesniems giminėms iš
mirus vienuolės perima jų 
palaikų globą — jos už juos 
atlaiko apeigas, tam tikro
mis dienomis prieš jų urnas 
degina smilkalus.

Nors ir visos kitos vie
nuolės mums visada buvo 
labai malonios, šitoji miru
siųjų globėja mums buvo 
ypatingai draugiška.

— Kai aš kurią diena ne- 
pamatau ”Ku-mon tai-tai” 
man rodosi, kad tą dieną ne
buvo nušvitusi saulė, — 
kartą pasisakė ji Mei-ling.

Todėl visai nenuostabu, 
kad ir mes jai pajutome di
delę simpatiją ir netgi pra
dėjome sielotis dėl jos nu
driskusių rūbų. Ypač dėlto 
susijaudino pas mus Kalė
doms atvažiavęs mūsų sū
nus.

Laisvai, kalbąs . kiniętiš- 
kai, jis tuojau ištyrė, kad 
mūsų vienuolėms jų vienuo
liškus apdarus paprastai pa
rūpina jų giminės, o mūsų 
kaimynė jų neturinti.

— Mums būtinai reikia 
ką nors padaryti, — žiūrė
damas į ramiai geltonus la-r 
pus begrėbiančią vienuolę, 
sušuko jis. — Aš tuoj pat 
rytoj važiuoju į miestą nu
pirkti medžiagos. O paskui 
paprašysiu, kad toji apati
nėje terasoje prie siuvamos 
mašinos besėdinti senutė 
jai pasiutų naują švarką ir 
kelnes.

— Palauk, palauk! — 
bandžiau sustabdyti sūnų. 
— Ar tu nemanai, kad toks 
kišimasis į jų reikalus mū
sų vienuolėms galėtų visai 
nepatikti. Nors mūsų inten
cijos ir tikrai kilnios, jos 
tai gali palaikyti kaipo kri
tiką. čia gi atvirai pasakius, 
labai jautri situacija ... 
Todėl man rodosi, kad būtų 
geriausia jeigu tu apie visa 
tai pasikalbėtum su ja as
meniškai, — dar kartą vis
ką pergalvojus pridūriau aš.

— Bet aš su ja nesusikal
bu. šitam vienuolyne man- 
dariniškai temoka tik vir
šininkė ir keletas jaunes
niųjų vienuolių. Visos kitos 
tekalba tik taiwanietiškai.

— Tada veskis su savim 
Mei-ling.

Nepraėjus nė dešimčiai 
minučių, Petras iš savo 
ekspedicijos į mauzoliejų 
grįžo visiškai nuleidęs spar- 
nūs. Ji nenorį! Ji visiškai
nenori. Anot jos ji taip pri

pratusi prie šitų savo sku
durų, kad ji su naujais rū
bais nežinosianti net kaip 
apsieiti. Jie jai būsią ir per 
standrus ir per šilti, — nu
siminęs atsiduso jis,

— Ji dargi pasakė, kad 
jai pro tas skyles labai ma
loniai prapučia vėjas!

Taigi, kaip galite įsivaiz- . 
duoti, šis paskutinysis jos 
pasisakymas galutinai su
stabdė mūsų filantropiškus 
užsimojimus.

★
Antroji mūsų dėmesį at

kreipusi vienuolė mums kri
to į akį dėl labai nepapras
tos priežasties — ji buvo 
ant tiek sena, kad dar tebe
turėjo perrištas kojas. Ar
ba tiksliau išsireiškus, tos 
žiauros, ačiū Dievui, jau ši
tame šimtmetyje nebeprak
tikuojamos kiniškos mados 
pasėkas.

Per visą mūsų buvimą 
Taiwane, aš iki šiol tebuvau 
mačiusi tik dvi perrištom 
kojom senutes — ir tai ge
rokai iš tolo. Gi čia mūsų 
šventykloje, pirmą kartą 
galėjau iš visai arti pasižiū
rėti kaip tos ”gražosios” 
perrištos kojos tikrai atro
do. O atrodo jos tikrai pa
sibaisėtinai. Pati pėda yra 
tapusi visai mažytė, jos nu
garėlė nenutaraliai iškilusi 
ir išlenkta lanku į išorę, vi
sa žemutinė kojos dalis pa
virtusi į kokį tai žiauriai de
formuotą trikampį.

— Kaip tiems kiniečiams 
šitoks baisus sužalojimas 
galėdavo atrodyti gražiu! 
— su užuojauta sekdamas 
tik mažais, mažais žingsne
liais tegalinčia pajudėti vie
nuolę, pasibaisėjo Petras.

— Atsimink, kad tai ne
buvo vien dėl grožio, kad 
tai, juk taipogi buvo ir 
”status” simbolis. Perriš
tos kojos anais laikais bū
davo įrodymas, kad jas tu
rinčios jnoterys yra ant tiek 
turtingos ir aptarnautos, 
kad be pagalbos nežengia nė 
žingsnelio.

— Bet juk kiekvienas 
žmogus trokšta laisvai ju
dėti, — ginčijosi Petras. — 
Būdamos jaunos tos turtin
gos mergaitės juk tikriau
siai irgi norėjo pabėgioti ir 
pažaisti su kitais, kad ir že
mesnio luomo vaikais. O be 
to toks laulų lankstymas gi 
pasiutiškai skausmingas..

— Deja, jų tikriausiai 
niekas apie tai neklausė. 
Ypač kad toji procedūra 
buvo pradedama dar labai 
jauname amžiuje. Ir kas ži
no, gal nekurios jų šitų savo 
aukštos kastos pažymiu 
netgi puikinosi. Kiek girdė
jau, netgi šitoji senutė di
džiuojasi tuo, kad ji visa
me Fa Dzang-ši vienuolyne 
esanti vienintelė mėlyno 
kraujo mandarine. Ir kad 
visos kitos vienuolės jai dėl 
to rodančios ypatingą pa
garbą.

★
Jeigu vienuolės akivaiz

džiai gerbė šią aristokratiš
ką senutę, jos tikrai labai 
žiauriai elgesi su kita, tik
rai nelaiminga savo kolege. 
Ir tai tik todėl, kad jos ją 
įtarė sergančią vėžiu.

Šioji vidutinio amžiaus, 
ir nė kiek neligotai atro
danti vienuolė, mūsų vie
nuolyne buvo lyg kokia 
raupsuotoji. Ji visada ir vi
sur buvo visiškai vieniša. 
Ji pati viena vaikščiojo po 
vienuolyno sodą, pati viena 
atskirai plovė savo drabu
žius ir visoms vienuolėms 
triukšmingai ir linksmai su
sėdus prie savo apskritų 
apsčiai valgiais apkrautų 
stalų, užguita, kamputyje 
pati viena valgė iš jai pa
skirto metalinio biudelio.

Kai aš kartą Mei-ling aki
vaizdoje pasipiktinau tokia 
nebudistiška vienuolių elg
sena, ji man paaiškino, kad 
tai esą todėl, kad jos bijon- 
čios nuo jos užsikrėsti.

— Bet juk sakoma, kad 
vėžys neužkrečiamas. ei
gų ir būtų — kur toji jų 
išgarsintoji artimo meilė?

— Niekas netgi vienuolės 
nenori rizikuoti apsikrėsti 
ta baisia liga, — pilnai joms 
pritardama kategoriškai at
sakė Mei-ling.

Nelabai senai, po smar« 
kaus lietaus, aplūžus didžia
jam vienuolyno ly-či me
džiui, viena iš tų jaunesnių
jų vienuolių atėjo pas mus 
pasiskolinti kopėčių.

— Mes jums jas mielai 
duotumėm, bet turime tik 
šitas, — parodydamas į tik
rai milžiniškas, mažiausiai 
keletą šimtų svarų sverian
čius, nuo mūsų namų staty
bos užsilikusius griozdus, 
atsakė mano vyras. — Jei
gu jums jų tikrai reikia, aš 
pasišauksiu šoferį ir mes...

Bet jam dar nespėjus 
baigti sakinio, mažutė ir 
trapi vienuolė, nė akimirką 
nesudvejojusi, pasigriebė 
kopėčias ir jas užsivertusi 
ant pečių, it stirna nustrak
sėjo raudonais laiptais į 
viršų.

Vienintelė vienuolyne gy
venanti nevienuolė, tai ma
no jau anksčiau suminėto
sios šventyklos viršininkės 
motina. Visų ’obasan” (te
ta) vadinama, ši judri se
nutė, mums tuojau pasisiūlė 
padėti prie įkurtuvių pasi
ruošimų. Prisipažinsiu, kad 
man pradžioje buvo lyg ir 
nepatogu, kad šventyklos 
”abbess” motina, mano vir
tuvėje tupinėja apie puo
dus. Tačiau jai paaiškinus, 
kad po jai gerokai įgrisusio 
vegetariško vienuolyno mai
sto, jai esą tikrai malonu 
įkvėpti kepamos mėsos 
kvapsnį, aš šiek tiek apsira
minau.

Pradėjusi pas mus vis 
dažniau lankytis ir pastebė
jusi, kad aš laiks nuo laiko 
išmetu didelius mašinėlę 
prirašytų popierų pluoštus, 
ji pasiteiravo ar galėčiau 
juos jai atiduoti. Vienas jos 
sūnų mūsų Beito miestelyje 
turįs mažą maisto krautu
vėlę ir jie jam labai ”prisi- 
gadysią” į juos suvynioti 
parduodamas prekes. Anot 
jos tai būtų daug švariau 
negu seni laikraščiai.

Atsakyti šio kuklaus pra
šymo, aišku, buvo neįmano
ma. Bet kadangi aš, kaip 
tur būt ir daugelis kitų ra
šančiųjų, neretai drauge su 

(Nukelta į 10 psl.)
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Jų pačių akimis... (Sluou'

Sausio 6 d. TV davė visą 
valandą trukusi pokalbį 
tarp dviejų žinomų žinių 
agentūrų k o m e n tatorių: 
Walter Cronkite (CBS) ir 
Eric Sevareid (NBC). Sa
kydami vienas kitam kom
plimentus, jie gana kritiš
kai vertino praėjusių metų 
JAV politiką ir nematė pra
giedrulių ateinantiems me
tams. žmonės nepasitiki 
Administracija ir jos suge
bėjimais. žinoma, jie nepri
sipažino, kad jų pačių ar jų 
atstovaujamos ”media” vei
kla kaip tik daugiausia ir 
prisidėjo prie to netikrumo 
ir nepasitikėjimo ateitimi, 
kurie dabar pasidarė taip 
ryškūs, žinios pateikiamos 
taip, kad vis išeina komu
nistinių kraštų naudai.

Teisingai pastebėjo, kad 
infliacija sudaro didelį šiam 
kraštui pavojų, tačiau ne
nurodė jos tikrųjų priežas
čių, būtent, milžiniškų su
mų, išleidžiamų dėl viso
kiausių šalpų ir nepaveiklių 
socialinių projektų. Demo
kratų konferencijos Mem- 
phis, Tenn. metu, prez. Car
teris prisidėjo prie nujaus
tos daugumos, kad reikia 
mažinti astronominį „sočiai 
welfare„ biudžetą ir padi
dinti gynybai skiriamas lė
šas. Rezoliucija, kurią pa
rėmė prezidentas (ir net dėl 
jos priėmimo kovojęs), bu
vo priimta 822 balsais prieš 
521 balsą gavusią liberalų 
rezoliuciją, remiamą šen. 
Ed. Kennedy. Na, ir kas iš 
to išėjo? Kaip galima buvo 
numatyti, prezidentas vie
naip kalbėjo, o kitaip daro. 
Jis pasisakė už demokratų 
nuosaikią daugumą, bet 
vykdo liberalinės mažumos 
politiką. Jis neatlaikė mies-

VIENUOLES ARČIAU 
PAŽINUS...

(Atkelta iš 9 psl.) 
nepavykusiais savo raštų 
puslapiais, per apsirikimą 
išmetu ir kai kuriuos savo 
kūrybos „perlus’, šitas pa
tvarkymas pasirodė gana 
pražūtingas. Nes kai paste
bėjusi vieną iš tokių katas
trofų aš panikoje nudardu 
laiptais žemyn, tikėdamasi 
poperdėžėje susirasti tai ko 
aš staiga pasigedau, daž
niausiai pasirodo, kad jau 
per vėlu ir kad prie mano 
gal nebeatkartotinų žodžių 
ten miestelyje, greičiausiai 
jau glaudžiasi neapetitiškos 
žuvų galvos, žemėti pajuo
davę kiaušiniai ir kruvinos 
vištų kojos.

Bet „c’est la vie” ir rei
kia turėti omenyje, kad Čia 
Taiwane su mano raštais 
būtų galėję įvkti ir dar blo
giau. Dar žymiai, žymiai 
blogiau... 

tų burmistrų ir juodžių va
dų spaudimo, ir prieš pat 
Kalėdas ateinančių metų 
biudžete atstatė numatytus 
nubraukti du bilijonų dole
rių dėl „sočiai welfare”, jų 
pusė eis CETA naudai.

Spaudžiant Ed. Ken
nedy, atstatomos bilijoninės 
sumos HEW biudžete taria
mai auklėjimo ir sveikatos 
reikalams. Studentų pasko
loms kitiems metams numa
tyta 2,4 bil. dol. Jas gauna 
„vidutinių pajamų” šei
moms priklausą studentai 
(tokios dabar yra laikomos 
šeimos iki 25,000 dol. meti
nių pajamų). Būtų gerai, 
jei tie studentai 1) rimtai 
studijuotų (dabar paprastai 
po metų kitų iškrenta dėl 
nesugebėjimo ar tingėjimo) 
ir 2) baigę studijas grąžin
tų paskolas, ko praktiškai 
irgi nedaro. Nemokamų 
maistui įsigyti kortelių dali
nimas dar daugiau išplėstas 
ir kaštuos naujus bilijonus 
(net sunku apskaičiuoti 
kiek).

Kodėl taip darosi? Paim
kime žurnalo „Time” 1978. 
XII. 18 d. laidą ir viskas 
paaiškės. Ten aprašyta, 
kaip juodžių vadų buvo pri
imti prezidento ir jam ne
dviprasmiškai pareiškė, kad 
tuo atveju, jei biudžete ne
bus atstatytos riebios dova
nos juodžiams, tai jie 1) ne
balsuos per ateinančius rin
kimus už Cartderį ir 2) vėl 
pradės organizuoti neramu
mus, miestų deginimą ir 
pan. Prie jų dabar viešai 
pareiškė prisidedąs ir nau
jas krašto sostinės juodas 
burmistras Barry (žr. „Wa- 
shington Post”, 1979. I. 8, 
p. Cl). Ar nėra priemonių 
tokiam akiplėšiškam šanta
žui pažaboti ? Ir kam reikia 
prezidentui tokias delegaci
jas priimti ir dar labiau tos 
mažumos reikalavimus ten
kinti? Sunaikinti gynybą ir 
šelpti bei gaminti beturčius, 
— tuo galės tik sovietai 
džiaugtis.

Apie visa tai Cronkite 
and Sevareid nekalbėjo. Jie 
tik pabrėžė, kad per daug 
ir bereikalingai esą išlei
džiama gynybos reikalams, 
bet nesistengė paaiškinti, 
kodėl sovietai taip sparčiai 
ginkluojasi ir ką tai reiškia. 
Ginklai yra politinė jėga ir 
tada, kai jais nėra šaudo
ma. Prisiminkime tik sovie
tų raketas Kuboje ir jų iš
vežimą, ir palyginkime su 
dabartine padėtimi: sovie
tai atgabeno Kubon lėktu
vus, galinčius nešti atomi
nes bombas ir amerikiečiai 
nebedrįsta pareikalauti jų 
išvežimo. Tie daug žiną iš
minčiai nenurodė, kad JAV 
ginklavimosi išlaidos dabar 
yra daug mažesnės, negu 
visokių „socialinės gerovės”

— Atvažiuokite po dviejų savaičių... Turėsime kalnus supuvusių obuo- Stepas KELMUTIS
lių jūsų kiaulių fermai. . .

projektų išlaidos, gaminą 
tinginius ir išlaiką visą kri
minalistų ir parazitų luomą 
miestuose. Jie gali neimti 
jiems siūlomų darbų, nes 
nedirbdami daugiau gaus iš 
”welfare„.

Kaip paprastai „media” 
daro, tie išminčiai stengėsi 
sumažinti sovietų pavojų, 
jie esą silpni. Gal ir taip, 
bet jie pasiglemžia vieną 
kraštą po kito ir JAV tie
siog neturi valios rimtai pa
sipriešinti. Mes žinome, kas 
suparaližavo tą valią: „me
dia” ataka ir išdavystė dėl 
Vietnamo, Angolos, Water- 
gate ir kt. Dabar Irano pa
tekimas sovietų įtakon ga
lės turėti katastrofiškas pa
sekmes.

Tiesa, kad komunistinių 
kraštų ekonomika yra silp
na. Tačiau vakariečiai jau 
sukišo 50 bil. dol. į „socialis- 
tinius kraštus” įvairių pa
skolų ir prekybos kreditų 
pavidale. Jie tų sumų nie
kados neatgaus, o be tos 
pagalbos sovietinis režimas 
braškėtų ir gal suirtų. Atsi
minkite darbininkų sukili
mus Lenkijoje. Dabar JAV 
maitina Lenkiją, todėl ten 
ramu.

Tie išminčiai džiaugėsi 
komunistinės Kinijos diplo
matiniu laimėjimu. O ką 
JAV už tai gauna? Nieko, 
tik prestižo ir pasitikėjimo 
netekimą pasaulyje. Ma
žiausia turėjo išsiderėti vie
šą pažadą, kad komunisti
nė Kinija nesiims prievar
tos prisijungti Taiwaną. Ir 
to nebuvo. Jokios naudos ir 
reikalo JAV nebuvo glosty
ti kom. Kiniją. Prekyba ir 
dabar eina, bet jai plėstis 
nėra pagrindo: Kinija netu
ri ko mums parduoti, o už 
pirkinius neturės kuo mo
kėti. Nebent vėl bus sutei
kiami JAV valdžios garan
tuoti bilijoniniai kreditai, 
kaip dėl SSSR. Tai galima 
pavadinti ”coca eolą politi
ka”, vietoj „human rights”.

Teisingai tik Sevareid pa
reiškė nepasitenkinimą Iz
raelio Beganu, kuris akiplė
šiškai jam pasakęs, kad 
JAV turi jiems duoti tik pi
nigus, bet nevaržyti jų va

romos kolonialinės politikos.
Keturių didžiųjų pasitari

mas Guadeloupe saloje, 
sprendžiant iš oficialių pa
reiškimų, baigėsi visišku 
fiasko. Visi parėmė detente 
ir agitavo už bet kokią 
SALT sutartį, aišku, Carte- 
rio įprašyti ar net prigra
sinti. O ką vakariečiai gali 
daryti, kai Carteris, patai
kaudamas sovietams, neno
ri gaminti neutrono bombų 
ir „eruise missile” veikimo 
tolį sutinka apriboti, kad 
jos nepasiektų sovietų teri
torijos. Skęstantis ir už 
šiaudo griebiasi. O gal tai 
buvo tik užmaskavimas tam 
rimtam susirūpinimui, kurį 
kelia įvykiai Irane?

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

PERIENCE.

SEND RESUME TO:

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

OUTSTANDING PAY AND BENEFITS

An Equal Opportunity Employer
(2-8)

damas britų premjerą, kaip 
jam pasisekė stabilizuoti sa
vo valiutą,, kai doleris vis 
blaškosi, kaip plaštakė prie 
degančios žvakės. Kinijos 
afera doleriui padės dar 
daugiau smukti. (bj)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

EXTRUSION OPERATORS 
DIE MAKERS 

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

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

813-623-2461
(44-2)

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

PLEASE APPLY AT OR CALL 
KERR LAKESIDE INC.

26841 TUNGSTEN RD. 
EUCLID, OHIO 44132 

216-261-2100
(46-48)
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KODĖL CLEVELAND TRUST 
UŽĖMĖ STIPRIĄ LINIJĄ 

MIESTO FINANSINĖJE KRIZĖJE?

Banko pirmininkas, M. Brock Weir, 
išsireiškia taip laiške tarnautojams.

„Paskutiniųjų pareiškimų šviesoje apie Cleveland 
Trust vaidmenį miesto finansinėje krizėje aš norėčiau, 
kad jūs žinotumėte kur mes stovime ir kaip mes žiūrime 
į savo atsakomybę Clevelando miestui ir žmonėms.

„Jūsų bankas turi įsipareigojimų Clevelandui, kuris 
tęsiasi jau 85 metus. Mes buvome čia kada miestas 
pradėjo reikštis kaip pajėgus industrinis ir kultūrinis 
centras ir mes svariai investavome Clevelando 
institucijose metų bėgyje. Įsipareigojimas ir 
investavimai tęsiami.

„Mes turime 33 skyrius Clevelando mieste — daugiau 
negu kuris kitas bankas — ir mes steigiame naujus. 
Praėjusią vasarą mes atidarėme naują skyrių Glenville 
apylinkėje prie Superior ir East 105 gatvės. Neseniai 
atidarėme kitą Public Square. Mes statome naują 
didžiulį ofisą, kuris pakeis senąjį prie St. Clair ir East 
40 gatvės. Per paskutiniuosius 10 metų mes investavome 
beveik 28 milijonus į Clevelando miesto patogumus.

„Daug dėmesio krašte buvo nukreipta debatams 
liečiant atnaujinimą 5 milijonų dolerių trumpalaikę 
note kurią turime iš miesto. Bet mūsų investavimas eina 
daug toliau, šiuo metu mes turime beveik už 29 milijonus 
dolerių bonds ir notes iš Clevelando miesto ir kitų viešųjų 
nuosavybių kaip Airport, Sewer Authority, Port 
Authority ir School Board.

„Pristatant miestui 5 milijonų dolerių note 
mokėjimui gruodžio 15 d. buvo labai sunkus sprendimas, 
padarytas tikint, kad tai padės apjungti miesto valdžią 
pradėti realiai tvarkyti Clevelando finansinę problemą 
pirm negu miestas klimps giliau į finansinius sunkumus. 
Ir dabar dar galima išvengti panašios finansinės krizės 
kuri kabo virš New Yorko miesto.

„Kaip bankininkai, mes matome miestą nepagydant 
didžiulį vykdomą 1978 m. deficitą, kuris 1979 m. augs 

iki 30 milijonų dolerių ir toliau krausis į vis didėjantį 
dydį ateinančiais metais, nebent kas nors bus dėl to 
padaryta dabar. Dalis sprendimo būtų pakėlimas 1/3% 
miesto income tax. Tai pramatyta gavimui veikimui 
pajamų padengti einamąsias išlaidas. Tačiau tai nesudarys 
papildomų fondų reikalingų sumažinti susirinkusį deficitą. 
Tai atskira, problema, kuri turi būti išspręsta.

„Mes norime pabrėžti be abejonės aiškiai, nesvarbu 
ką jūs esate skaitę ar girdėję, kad Cleveland Trust 
nereikalavo ir nenori reikalauti Municipal Light jėgainės 
pardavimo kaip sąlygos mūsų tolimesnio tęsimo 
"Clevelando skolos finansavimui. Mums nėra svarbu kam 
priklauso Muny Light, mums rūpi išvystimas greito ir 
efektyvaus veikimo plano ir plano gelbstimam miestui 
kuris būtų pritaikomas. Užimdami šią poziciją, mes 
nepridedame jokių kitų finansinių standartų kurių mes 
nereikalaujame iš bile kurio korporacinio skolintojo.

„Mes nesiėmėme jokio finansinio veiksmo atgauti 
5 milijonų dolerių note, kadangi mes norime, kad miesto 
valdžia turėtų galimybę išeiti su vieningu sprendimu 
problemai, kuris galėtų turėti plačią visuomenės paramą. 
Mes tikime, kad progresas šia kryptimi gali būti 
padarytas ir siūlėme vadovauti sukėlimui 50 milijonų 
dol. kritiškam fondui to reikalo išjudinimui. Be to, mes 
ir toliau pasižadame dirbti su bendruomenės vadovybe 
visais būdais kuriais mes galime, kad galėtumėm 
realizuoti ilgalaikį sprendimą miesto finansinėms 
problemoms.

„Paskutinieji prasivardžiavimo puolimai nukreipti 
prieš mus nepaveikė mūsų susilaikančio stipraus 
investavimo finansinei disciplinai miesto vadovybėje. 
Priešingai mūsų pozicija iššaukė impresyvinę vietinę 
ir krašto paramą mūsų didžiajai bendrovei. Kaip New 
York Times sakė „mes sutinkame priimti karštį... 
vietoj leidus miesto finansams byrėti toliau”.

a CLEVELAND TRUST
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■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

NEVIENODOS AKYS
Vytautas Kutkus aprašy

damas LB rengtą Naujų 
Metų sutikimą savo rapor- 
taže rašo: — Nuskambėjus 
Lietuvos Himnui pakilo 
šampano taurės ir prasidėjo 
įdomiausia Naujų Metų su
tikimo dalis. Visi sveikino 
vienas kitą ir bučiavosi... 
Bučiavosi... čia kiekvienas 
turėjo progos pabučiuoti ne 
tik savo draugo, bet ir di
džiausio priešo žmoną.

Lietuviškos radijo valan
dėlės redaktorius ir prane
šėjas Stasys Garliauskas 
perduodamas Vytauto Kut- 

’kaus Naujų Metų sutikimo 
raportažą pareiškė, kad jis 
pats dalyvavęs Naujų Metų 
sutikime ir ten ne vieno 
priešo nematęs. Ten buvę 
tik geri draugai, nes visi 
buvę lietuviai.

LIETUVIŲ FONDAS
Pradedant Nauju Metus 

Detroite ir jo apylinkėse 
yra 313 Lietuvių Fondo na
rių ir jų įnašai sudaro 
71,080.83 dol.

104 nariai yra mirę, įam
žinti arba įsiamžininę. Tų 
narių įnašai sudaro 25,784 
dol. Nors tie nariai ir mirę 
— apleidę mūsų gretas, bet 
jų įnašai savo nuošimčiais 
didina Lietuvių Fondo kapi
talą, kuris sunaudojamas 
švietimui ir kultūrai. Juk 
ne visi gyvieji kasmet pa
aukoja lietuviškiems reika
lams. Todėl kol dar sprendi
mas yra mūsų rankose, pa
galvokime, ar nevertėta ir 
mums savo testamentus 
taip sutvarkyti, kad bent 
dalis jo tektų Lietuvių Fon
dui, kuris dirbtų lietuvybės 
palaikymui.

SLA 352 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Sausio 7 d. įvykęs Lietu
vių Namuose SLA 352 kuo
pos susirinkimas buvo veik
lus ir gyvas. Susirinkimą 
pravedė pirmininkas Anta
nas Norus, sekretoriavo Bi

rutė Januškienė. Buvo iš
klausyti narių pranešimai 
ir aptarti kuopos reikalai. 
Ruošiamasi būsimam SLA 
seimui, kuris įvyks birželio 
pabaigoje ir liepos pradžio
je, Clevelande, Ohio. Pasiū
lymams sudaryta komisija; 
Antanas Norus, Petras Ja
nuška, Birutė Januškienė, 
Frank Mosteika ir Antanas 
Grinius. Į DLOC atstovais 
išrinkti: Petras Januška, 
Birutė Januškienė, Elžbieta 
Jodinskienė, Julija Bliū- 
džiūvienė ir Frank Mostei
ka.

Susirinkimui praėjus Bi
rutė Januškienė ir Elžbieta 
Jodinskienė pavaišino kavu
te ir obuoliniu pyragu.

Ateinantis susirinkimas 
įvyks vasario 4 d. 12 vai. 
Lietuvių Namuose.

DARIAUS-GIRĖNO 
KLUBAS 

TALKININKAUJA
Dariaus-Girėno klubas 

padeda užpildyti nepilie- 
čiams registracijas korteles 
ir sutvarko poperius, norin
tiems gauti JAV pilietybę 
tiems, kuriems pagal išgy
ventą laiką jau nereikia lai
kyti egzaminų. Tuo reikalu 
suinteresuoti kreipiasi į mi
nėto klubo valdybą.

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. Dental, prescrip- 
tions, and more. Permanent positions. 
(Not A Job Shop).
MACHINING ENTERPRISES

41135 IRW1N,
MT. CLEMENS, MICH. 48043 

313-468-5711
(49-4)

WANTED JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED

MUŠT BE EXPERIENCED 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 s 
313-843-2242 for appt.

OMAHA

KALĖDINĖ EGLUTĖ IR 
OMAHOS MOTERŲ 

KLUBO VEIKLA
Omahos Moterų klubo pa

stangomis, prieš keturis 
metus' atgaivinta, lietuviš
ka šeštadienio mokykla, 
gruodžio 17 d. suruošė ka
lėdinę eglutę.

Dirbo mokytojai, talki
ninkavo tėvai, o ypač daug 
darbo ir gražių idėjų į šį 
parengimą įdėjo mokyklos 
vedėja D. Sulskienė. Todėl, 
gana gausiai atsilankiusieji, 
turėjo progos pasigrožėti, 
pasidžiaugti ir įvertinti nuo
širdžias visų pastangas.

Scenoje, gražios laukų 
koplytėlės fone, buvo įruoš
ta prakartėlė, kurią pripildė 
šventoji šeima, angelai ir 
piemenėliai.. Geras apšvieti
mas, teikė jaukų vaizdą.

Tarus sveikinimo žodį, 
dienos proga, mokyklos ve
dėjai, pasigirdo pranašų žo
dis, apie ateinantį žemės iš
ganytoją. Tolumoj nuaidė
jus trimito garsui, per salę, 
atkeliavo trys išminčiai, ati
duoti pagarbą ir dovanas 
dangaus ir žemės valdovui. 
Suklupo, atėję prie prakar- 
tėlės ir Lietuvos vaikučiai, 
padėdami prie jos gintaro 
karoliukus ir gražiausius 
jaunų širdžių pasižadėji
mus.

Visas veiksmas — gies
mės, deklamacijos ir skaity
mai, vykusiai rišosi į vien
tisinę pynę. Giedojo ange
lai, karaliai, piemenėliai ir 
visi mokiniai.

Motinos parodė daug su
manumo, pasiūdamos, labai 
gražius kostiumus, kas, irgi, 
prisidėjo prie puikaus vaiz
delio. Viskas buvo nuoširdų, 
gražu ir paprasta. Jautres
nis žiūrovas ir ašarėlę turė
jo nubraukti.

Programai pasibaigus, 
klubo pirm. Elzė Petriko- 
nienė dėkojo ir sveikino su 
a t e i nančiomis šventėmis. 
Mokyklos veikalams klubo 
vardu, įteikė dovaną 250 
dol/

'Išvargęs ir pavėlavęs "at
skubėjo” Kalėdų senelis (B. 
Šulskis). Atsisėdęs prie 

gražios šiaudinukais pa
puoštos eglutės, su gera 
nuotaika ir humoru, dalino 
dovanas mokiniams, moky
tojams ir esantiems salėje 
mažiesiems svečiams. Nepa
gailėjo ir suaugusiems, ap
mėtydamas saldainiais.

Neatsiliko su dovanomis 
ir mokyklos mokiniai. Jie 
savo tėveliams padovanojo 
tautinių raštų juosteles, 
prie jų dar pridedant, pir
mojo pusmečio, mokyklos 
pažymėjimus. Su juostų au
dimo menu, mokinius supa
žindino ir juos mokino austi 
klubo narė P. Adomonienė, 
kuri yra vienintelė audėja 
Omahoj. Jos išaustais tau
tiniais rūbais puošiasi ne 
viena mergaitė, o jos aus
tomis suknelėmis, vakari
niais sijonaisųr liemenėmis, 
puikaujasi ne viena ponia, 
net ir už Omahos ribų.

Dovanas mokiniams ir 
mokytojams paruošė tėvų 
komitetas, kurį šiemet su
daro J. Smailys — pirm., 
Zita Grigaitienė — sekreto
rė ir Irena Metz — kasin.

Eglutės proga, mokyklos 
reikalams gauta aukų. 20 
dol. aukojo Petras Mika
lauskas, po 10 dol. aukojo: 
P. Adamonienė, E. Totilie- 
nė, V. Gaidelis, ir 5 dol. au
kojo J. Smailys j r. Bendrai, 
didesnę pusę mokyklos išlai
dų padengia tėvai.

Šiais metais, pagrindiniai 
mokyklos mokytojai yra: 
vedėja ir mokytoja Danutė 
Sulskienė, mok. Feliksas 
Pabilionis ir Rūta Jaudegy- 
tė. Dainavimo moko Tere
sė Bartlett (Prišmantaitė). 
Pagelbinis mokytojas Be
nius Šulskis, kuris bendrai 
daug talkina Moterų Klu
bui. Taipogi, nepamainomi 
talkininkai yra Vitalis Gai
delis ir Algis Pocevičius, be 

PETRAS 
KLIMAS

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

Knyga galima įsigyti leidykloje — Dirvoje, pasinau
dojant šiuo kuponu, ar pas knygų platintojus.

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

kurių daug, o daug, sunku
mų turėtų "silpnos” mote
rys.

Omahos Moterų Klubas, 
per neilgą savo egzistenci
jos laiką (keturis su puse 
metų), daug yra prisidėjęs 
prie lietuviškos veiklos ir 
parapijos reikalų, ne tik 
darbu, bet ir aukomis.

Skaičiumi klubas negau
sus, bet darbštumu, kažin 
ar atsirastų lenktyniauto jų. 
Moterys gali džiaugtis savo 
narių talentais ir įvairiais 
neeiliniais gabumais. Jos 
turi net savo kvarteto ”Lak- 
štingalas", kurios ne kartą, 
yra atlikusios gražią pro
gramą parengimuose.

Per trumpą egzistencijos 
laikotarpį Klubas yra auko
jęs: šeštad. mokyklos reika
lams 835 dol., Tautos Fon
dui 500 dol., Omahos tauti
nių šokių' grupei 150 dol., 
spaudai paremti 155 dol., 
Vasario 16 gimnazijai 100 
dol., parapijai 100 dol., 
skautams 50. Neužmirštas 
buvo ir choras ir Bražinskų 
reikalai.

Šie pinigai surinkti jų 
darbštumo dėka — ruošiant 
parengimus ir Užgavėnių 
blynus. Taigi — kas dirba, 
tas ir turi. Už tad, klubo 
"bankelis” neištuštėja, nes 
jos tuoj griebiasi jį papil
dyti.

Šiuo metu Klubo valdy
bą sudavro: Elzė Petriko- 
nienė — pirm., Valerija 
Jaudegienė — II-ji pirm., 
Julija Navakienė — sekre
torė, Alfa Mikėnaitė — ižd.

(jp)

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

(49-2) /

Prisimenant gražiąją Lietuvos Neringą...

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

monografiją PETRAS KLIMAS.

Pavardė ...................... ■.........................................................

Adresas

F. Grajausko nuotr. (1929)
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■ Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

ŠVIETIMO TARYBOJE

Mokytojų studijų savaitė 
numatoma š. m. liepos 7-14 
d.d. Kennebunkporte, Ma., 
pranciškonų vasarvietėje. 
Studijų savaitės vadovu pa
kviestas Antanas Masionis, 
rytinio rajono mokyklų ins
pektorius.

Lithuanistikos studijoms 
išlaikyti lllinois universite
tuose sudarytas komitetas, 
į kurį įeina šie asmenys: 
kun. J. Vaišnys, L. Raslavi- 
čius, J. Kavaliūnas, I. Balei- 
šienė, dr. J. Rėklaitienė, R. 
Kulienė, L. Bradūjiaitė ir V. 
Masionytė. Siūloma eiti per 
slavų departamentą, nes 
lengviau pralįsti ir galima 
gauti lektorių, kuris turi tu
rėti mokslo laipsnį. Yra nu
matytas čekas, kalbąs lietu
viškai.

Lituanistiniais kursais su
sidomėjimas yra nemažas, 
todėl numatoma pamokas 
pradėti š. m. sausio 25 d. 
Jaunimo Centre. Kursai bus 
kiekvieną savaitę, po dvi 
valandas, ketvirtadieniais 
7:30 vai. vak. ir tęsis 3-4 
mėnesius. Registracijos mo
kestis 5 dol. asmeniui.

UŽGAVĖNIŲ 
KARNAVALAS

Daugelio organizacijų ren
giamas Užgavėnių karnava
las (Mardi Gras). įvyks š. 
m. vasario 17 d. 6:30 vai. 
vak. Jaunimo Centre. Kar
navalo reikalams užimtos 
visos Jaunimo Centro patal
pos. Veiks užkandžių ir gė
rimų barai, šokiams gros du 
orkestrai. Bus įvairi ir įdo
mi programa. Geriausios 
kaukės bus premijuojamos.

Visi kviečiami dalyvauti 
ir bilietus iš anksto įsigyti 
pas dalyvaujančių organiza
cijų narius ir prie įėjimo. 
Auka tik 5 dol.

Tad, visi į didžiulį ir įdo
miausi šio sezono renginį!

(aj)

SPAUDOS BALIUS

Tradicinis spaudos balius 
įvyksta š. m. sausio 27 d, 
puošnioje Martinique salėje 
(2500 W. 94th Place, Chi
cagoje). Meninę programą 
atliks žinomi solistai Nerija 
Linkevičiūtė ir Bernardas 
Prapuolenis, o šokiams gros 
neolituanų orkestras, vad. 
A. Modesto.

Stalus ir vietas rezervuo
ti iš anksto pas valdybos 
narius: kun. A. Saulaitį 
(telef. 778-7500, Jaunimo 
Centre), A. Juodvalkį, telef. 
925-0035 (6620 So. Rock- 
well), E. Sakadolskienę, 
254-2139 (2532 W. 46th 
Place, Brighton Parke), D. 
Vakarę, 776-0085 (7114 So. 
Talman Avė.) ir A. Pužaus
ką, 776-9575 (7339 So. Tal
man).

L.ž.S. Daužvardžio Fondo 
valdyba kviečia visus lietu
vius šauniausiame spaudos 

baliuje dalyvauti.
Įėjimo auka tik $17.50 

asmeniui, įskaitant ir gėri
mus.

• Pasaulio Lietuvio nau
ja administratorė yra Dai
na Kojelytė, PLB sekretorė. 
Šias pareigas ji perėmė iš 
buvusio administratoriaus 
Stasio Džiugo, kuris per ei
lę metų rūpestingai tvarkė 
Pasaulio Lietuvio adminis
traciją. PLB valdyba jam 
išreiškė didelę padėką už jo 
darbą. Pasaulio Lietuvio ad
ministracijos ir redakcijos 
adresas yra 5620 So. Clare- 
mont Avė., Chicago lllinois 
60636, tel. (312) 778-2200.

• Vykstančių į IV-jį jau
nimo kongresą Europoj na
rių registracija pratęsiama 
ligi vasario 16 d. Norį regis
tracijos blankų prašomi 
kreiptis į būstinę tel. (312) 
778-2200 ir 778-2201 arba 
5620 So. Claremont, Chica
go, III. 60636.

IŠSKIRTINAS 
SUSIRINKIMAS

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Chicagos 
skyriaus susirinkimas gruo
džio 17 d. buvo ne eilinis. Jo 
darbotvarkėje keletas klau
simų: Sąjungos seimo, 1979 
m. gegužės mėn. 26-27 d.d., 
techniškieji rengimo dar
bai, Vytautui Alantui „Dir
vos” novelių konkurso pre
mijos įteikimo organizavi
mas ir skyriaus valdybos ir 
kontrolės • komisijos rinki
mai.

Sąj ungos - valdybai pave
dus, šio skyriaus valdyba 
paruošusi visą techniškąją 
seimo dalį, susitarusi dėl 
seimo posėdžiams patalpų 
(Lietuvių Tautiniuose Na
muose), iš kitur atvyku- 
siems dėl nakvynių, susi
siekimo ir kt. žodžiu sei
mo ruoša geroje eigoje, 
baigė pranešimą pirminin
kas Adolfas Švažas.

„Dirvos” redaktoriui pra
šant, skyriaus valdyba suti
ko surengti rašytojui Vy
tautui Alantui, 1978 m. 
•’Dirvos” novelės konkurso 
laureatui, mecenato Simo 
Kašelionio premijos įteiki
mą. Tai numatyta — sausio 
14 d. 3 vai. p. p. Tautiniuose 
Namuose su kultūrine pro
grama, Vytauto Alanto kū
rybą aptarti paprašytas su
tiko Titas Antanaitis.

Skyriaus valdybos rinki
mai. Nominacijų komisijos 
vardu Teodoras Blinstrubas 
susirinkimui pranešė, kad 
komisija gavusi malonų su
tikimą visų valdybos narių 
pasilikti einamose pareigo
se dar vieną kadenciją. S. 
Vidmantas paklausė, ar ne
esą kitų pasiūlymų ... Kitų 
pasiūlymų nebuvo, o stip
riais plojimais susirinkimas 
išreiškė dabartinei valdybai 
savo pasitikėjimą ir padėką.

Tokiu būdu valdybą sudaro: 
Adolfas Švažas, Ona Daške
vičienė, Ver. Lenkevičienė, 
Jonas Gaižutis ir Ignas An- 
drašiūnas. Prieš perrenkant 
valdybą, susirinkimas iš
klausė ižd. Onos Daškevičie
nės apyskaitinį pranešimą 
ir revizijos komisijos kont
rolės aktą, ir juos patvirti
no. Taip pat perrinkta ir bu
vusioji revizijos komisija: 
Antanas Kalvaitis, Stasys 
Mankus ir Kostas Ramonas.

Prieš svarstant susirinki
mo čia nusakytą dienotvar
kę, sk. valdybos kviestas 
adv. Povilas žumbakis skai
tė itin gerai parengtą pa
skaitą apie testamentų su
darymą. Prelegentas vaiz
džiai įrodė kur ir kokiais ke
liais nueina palikimai, šia
me krašte mirusių žmonių 
ir išskirtinai žmonių, kilu
sių iš Sovietų Sąjungos val
domųjų teritorijų. Klausy
tojams neliko abejonės, kad 
kiekvienas amerikietis, se
nas ar jaunas, turi turėti 
pas specialistą surašytą tes
tamentą, kurį jis lengvai 
gali kiekviena proga keisti.

Po susirinkimo buvo pa
šnekesiai prie kavos ir už
kandėlių. Susirinkimui pir
mininkavo Antanas Juod
valkis, sekretoriavo — Jo
lanta Kerelienė. (mv)

CAPE COD

GRAŽIAI SUTIKTI 
NAUJI METAI

LB Cape Code Apylinkės 
valdybos rūpesčiu ir pastan
gomis buvo suruošta visų 
tautiečių gyvenančių Cape 
Cod bendras Naujų 1979 
Metų sutikimas V. Zidžiūnų 
gražioje sodyboje. Nors 
oras buvo labai vasariškas 
net iki 60 laips. šilimos ir 
sniego nesimatė, tačiau nuo
taika buvo šventiška ir pa
kili įžengiant į puošniai iš
puoštą lietuvišką sodybą.

Visų bendru sutarimu ir 
pasidalinimu pagal koordi
nuotą G. Jančiauskienės 
planą pačių ponių buvo pa
ruošti labai geri tikri šven
tiški užkandžiai, net dvide
šimt įvairių rūšių maisto 
skanumynų ir gražiai deko
ruotų tortų ir pyragaičių. .

Valdyba pasirūpino leng-

„ vesnių ir stipresnių gėrimų, 
kavos ir žinoma šampano 
sutikti Naujuosius Metus.

Pirmininkas E. Bliudni- 
kas trumpu žodžiu priminė 
apie pereitus metus ir pa
linkėjo visiems geriausios 
sveikatos, laimės ir lietuviš
kos ištvermės ir vienybės 
dirbti lietuvybės išlaikymo 
darbą. Pabrėžė, kad begalo 
smagu ir tiesiog idealu, kad 
mūsų bendruomenės nariai 
labai nuoširdžiai ir draugiš
kai tarp savęs sugyvena, 
kad neturime jokių nesuta
rimų. Tokio broliškai nuo
širdaus sugyvenimo linkėjo 
visiems visur per ištisus 
Naujuosius 1979 Metus, pri
dedant, kad būtų žuvingi 
ir capekodiškiams žuvinin
kams.

Padėkojo visiems pade j il
siems ir prisidėjusiems- prie 
tokio gražaus bendro nau
jų metų sutikimo paruoši
mo ypač V. židžiūnams už 
pagalbą ir leidimą naudotis 
jų sodyba. Po to pakeltos 
šampano taurės už geres
nius, sveikus ir laimingus 
Naujus Metus visiems ir su- 
gietotas Tautos Himnas.

Malonu pastebėti, kad vi
si buvo puikioje švenčių 
nuotaikoje ir linksmi. Di
džioji dalis šoko ir linksmi
nosi net iki 4 vai. ryto.

Visi tautiečiai labai dė
kingi valdybai (pirm. E. 
Bliudnikas, vicepirm. E. 
Jansonas, sekr. P. šlapelis,

ižd. A. Vieškalnis, nariai —
G. Jančiauskienė ir Janulai
tienė. Sekr B. Jucevičiene 
atostogauja Floridoje) už 
rūpestį ir paruošimą, o ypač 
p.p. židžiūnams už leidimą 
naudotis visomis patalpo
mis indais ir kt., o visoms 
ponioms mielai sutikusioms 
paruošti tokių skanių ir 
įvairių maisto patiekalų.

Tokiu būdu valdybos va
dovaujama ir visų bendru 
sutartiniu darbu šitas Nau
jų Metų sutikimas tikrai 
buvo begalo sėkmingas, 
draugiškac, nuoširdus links
mas ir džiaugsmingas.

Todėl tebūna padėka vi
siems prisidėjusiems ir lin
kime geriausios sveikatos, 
sėkmės ir laimės per ištisus 
Naujuosius 1979 Metus.

(Ed)

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 Eaual Opportunity Employer

(50-2)

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 equipment 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 shiffr 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 Equal Opportunity Employer M/F (49-1)
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LIETUVIŲ NAMŲ NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Lithuanian Village Ine. 
akcininkų ir Lietuvių Ame
rikos Piliečių klubo pilnatei
sių narių metinis susirinki
mas Įvyks sekmadieni, kovo 
11, Lietuvių namų salėje.

Nominacijų komisija at
rinko aštuoniasdešimt akci
ninkų keturių renkamųjų 
direktorių pozicijoms. Kiek 
iš tų aštuoniasdešimties su
tiks būti kandidatais j di
rektorius, tuo tarpu dar ne
žinoma.

Klubo operacijos 1978 me
tais padidėjo 20% ir atneš 
žymiai didesnį pelną, bet 
Lietuvių namai verčiasi 
sunkiai, kai kuriais mėne
siais net su nuostoliais. Nuo 
1978 metų pradžios lietuvių 
organizacijoms duodamos 
patalpos susirinkimams vel
tui, Įvairiems lietuvių pa
rengimams daromos nuolai
dos, kitokio komercinio sa

lės naudojimo yra nedaug. 
Tuo tarpu žiemą pastato ap
šildymui mokama už dujas 
apie $850 per mėnesį, gi va
saros laiku panašią sumą 
reikia mokėti už elektrą, 
naudojamą salės vėsinimui. 
Pakilo tarnautojų atlygini
mai, labai pabrango šildo
mosios dujos ir elektra, 
Įvairios priemonės ir remon
tai.

Klubo ir namų atskaito
mybė nors ir tvarkoma sa
vomis jėgomis, bet labai pa
vyzdingai.

• šunims leidimai, kaip 
praneša apskrities kontro
lierius Vince Campanella, 
jau išduodami Cuyahoga 
apskrityje. Pagal veikiantį 
įstatymą kiekvienas vyres
nis kaip 3 mėn. šuo turi bū
ti užregistruotas iki sausio 
20 d. Leidimo kaina 2 dol.

C O U P L E
Top cook and butler desired 
for permanent live in position. 
Lovely country estate in Gate 
Mills area. English or European 
background preferred, būt not 
necessary. Top salary with ex- 
cellent fringe benefits. Impec- 
cable references reąuire.

Call 216-344-4242

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

Della E. Jakuba ir sūniw William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

• 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 sveikinamo kortelių 
ir eilę kitų prekių. Prašome 
atsilankyti. Tel.: 531-6720.

SLA SEIMAS 
CLEVELANDE

Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje (SLA) seimas 
įvyks Clevelande birželio 29 
— liepos 3 dienomis. Apie 
šimtas penkiasdešimt dele
gatų iš Amerikos 4r Kana
dos atvyks į seimą.

Penktadienį, birželio 29 
Lietuvių Namų salėje įvyks 
seimo delegatų ir lietuvių 
visu omenės susipažinimo 
vakaras, šeštadienį, birželio 
30 Hollenden House viešbu
tyje bus seimo banketas, 
kuriame dalyvaus žymūs 
amerikiečiai ir Clevelando 
lietuvių visuomenė bei or
ganizacijų atstovai.

Seimo darbai baigsis lie
pos 2 dienos vakarą, bet ko
misijų posėdžiai dar bus ir 
liepos 3 rytą. Visi seimo po
sėdžiai vyks Hollenden 
House viešbutyje, kuris yra

miesto centre. Seimo sesi
joms vadovaus SLA Pildo
mosios Tarybos prezidentas 
Povilas P. Dargis, o seimo 
rengimo darbus atliks komi
sija, sudaryta iš visų Cleve
lando SLA kuopų valdybų.

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

ENGINEERS-DRAFTSPEOPLE
Mech/Elec. Unlimited 

opportunity. 
PURDY-McGUIRE, INC. 

4300 Sigma Road 
Dalias, Texas 75234 

215-239-5357

MECHANIC exp. liąuid filling 
labeling machine private label 
cosmetic manufacturer. B. H. 
KRUEGER, 1709 Zinc Place, 
Fairlawn, N. J. 07410. (201) 
797-8890. (3-5)

šios dienos grožio salionas 
su vakar dienos kainomis

NATIONWIDE 
K 1 INSURANCE

Nat>onwK3« ia on y<xx sMa

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

MOKAME AUKŠČIAUSIA

Viskas vėliausios 
mados pas 

Andre Duval...
Patrauklus naujas de

koravimas, patys naujau
si įrengimai ir geriausiai 
už viską, mūsų einančios 
su diena talentingos pa
tarnautojos, kiekviena iš 
jų eksperte technikoje ir 
stiliuje.

UŽ SANTAUPŲ
įnešus $1.000
12 mėnesių

įnešus $1.000
18 mėnesiams

NUOŠIMTĮ

PAŽYMĖJIMUS

60/ 07 įnešus $1,000 
/1 /O 30 mėnesių

7
už santaupas, išimtas iš pažvmė-

įnešus $1,000
72 mėnesiams

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

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

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

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

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

/uperior /hvino/
"and loan association

6712 Superior Avė. 
431-2497

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

481-8552 
13515 Euclid Avė.

681-8100
32800 Center Ridge Road

779-5915

Tšnc

14406 Cedar Avė. 
381-4280

Taip viskas seka šios dienos reikalavimus, 
išskirus kainas...

Shampoo &
Styleset $4.95 Haircuting $5.45

not $8.00 Not $8.50

BLOWER CUT & STYLING only $9.45
not $15Marie Ames 

SOFT VELVET 
Perm 

$14.95

Frosting $18.10 
not $30 eup 

or 
cap

Sale of Beauty 
$12.95 

Special — the famous 
^Nutra Perm complete 
with cut.

not $16.00

■ -------- IncLeut
wm$18.95

The great new wave 
that’s pre-programed 
for beautiful results 
every time $30.00 at 
niost salons.

Permanent Eyelashes, individually 
applied, $15.60

The marvelous No Sėt Permn, from only $13.95 
by Hibner, Helene Curtis.

No rollers, no pincurls, ever again!
Jeigu jūs dar nebandėte mūsų saliono, jūs pra

randate puikų grožio pažinimą. Nieko nėra ką jūs 
galėtume prarasti — ir jeigu jūs neesate patenkinta 
mūsų stiliumi, sąskaita nebus pristatyta.

The above prices ar complete including 
surcharge.

Penktadienį ir šeštadienį 50 centų daugiau.

EAST
• 406 Euclid Avė., 2d F. 781-3161
• South gate, 5899 VVarrensville, 

663-6346
• Severance Center, 

382-2600, 382-2569
• Shoregate, 944-6700,
• Mentor, 255-9115, next to Zayre’s 

Lake Shore Blvd.

WEST
• Opposite Southland, 

845-3400
• Opposite Westgate, 

333-6646
• Parmatown,

884-6300
• Sheffield Center 

Lorain 233-7211 
233-8020
Eljria 324-5742
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

LB KRAŠTO VALDYBOS 
PAREIGŪNAI 
CLEVELANDE

Sausio mėn. 13-14 dieno
mis Clevelande lankėsi LB 
Krašto Valdybos pirm. Al
gimantas Gečys ir vicepirm. 
Rimas česonis. šeštadienį 
vakare, Ingridos ir Romo 
Bublių namuose įvyko susi
tikimas su svečiais dalyvau
jant apylinkės valdybai, LB 
tarybos prezidiumui ir 
spaudos bei radijo atsto
vams.

Sekmadienį DMNP para
pijos didžiojoje salėje sve
čiai padarė pranešimą apie 
LB veiklą laisvinimo baruo
se. Salėje susirinko apie 200 
asmenų. Svečius pristatė 
apylinkės pirm. Jurgis 
Malskis.

Įžanginį žodį tarė Krašto 
valdybos pirm. Algimantas 
Gečys, toliau kviesdamas, 
LB praeitų metų veiklai nu
šviesti, Rimą česonį. Rimas 
Česonis plačiai ir išsamiai 
nupasakojo LB praeitų me
tų veiklą, kuri reiškėsi as
tuoniais pagrindiniais punk
tais. Po R. česonio praneši
mo Krašto valdybos pirm, 
tęsė toliau savo žodį. Įdomia 
ir gyva kalba jis toliau aiš
kino LB uždavinius bei ga
limybes laisvinimo darbe, 
užsiminęs ir santykius su 
kitais mūsų veiksniais, bei 
rūpesčius liečiančius mūsų 
diplomatinę atstovybę lais
vame pasaulyje.

Po Alg. Gečio kalbos apy
linkės pirm. J. Malskis kvie
tė susirinkusius klausti sve
čio ir padiskutuoti jo iškel
tomis temomis. Diskusijose 
gana daug dalyvavo ir visi 
patenkinti svečio paaiškini
mais išsiskirstė.

• Vasario šešioliktosios 
minėjime, kuris įvyks š. m. 
vasario 11 d. 4 vai. p. p. 
DMNP parapijos auditori
joje, pagrindiniais kalbėto
jais bus Lietuvos gen. kon
sulas V. Čekanauskas iš Los 
Angeles ir JAV senatorius
H. Metzenbaum. Meninę 
programą atliks Čiurlionio 
ansamblis. Visi kviečiami 
dalyvauti.

• LB Ohio apygardos at
stovu suvažiavimas įvyks 
Clevelande vasario 18 d. 12 
vai. DMNP parapijos salėje.

ZENONAS DUČMANAS 
PASITRAUKIA I 

POILSĮ...
Po daugelio metų atsakin

go darbo iš savo pareigų pa
sitraukia Clevelando lietu
vių namų ir Lietuvių Ame
rikos Piliečių klubo vedėjas 
Zenonas Dučmanas. 1956 

metais jis buvo išrinktas 
Lietuvių salės ir klubo di
rektorium, o nuo 1965 me
tų Z. Dučmanas perėmė ad
ministruoti ir Lietuvių klu
bą.

Jis buvo sumanus ir ener
gingas a d m i nistratorius, 
mėgiamas vyresniosios kar
tos ir naujųjų ateivių. Lie
tuvių namų ir klubo istori
joje jis palieka ryškius pėd
sakus. Z. Dučmanas eisiąs 
pareigas iki bus surastas 
naujas vedėjas. Jis pats pri
sipažįsta, kad esąs užsipel
nęs poilsio ir ramesnio gy
venimo. Pagaliau ,nauji na
mai ir nauji laikai reikalin
gi ir naujų jėgų.

Z. Dučmanas pasiliks šių 
o r g a nizacijų direktoriaus 
pareigose, ir jo patirtis bei 
patarimai bus labai svarūs 
namų ir klubo administraci
jai.

, REIKALINGAS BIZNIO 
VEDĖJAS

Clevelando lietuvių na
mams ir klubui reikalingas 
vedėjas, kuris turi patyrimo 
baro ir restorano biznyje, 
moka tvarkyti personalą ir 
kiekvienos dienos operacijų 
atskaitomybę. Vedėjas turi 
kalbėti lietuvių ir anglų kal
bomis.

Suinteresuoti asmenys sa
vo pasiūlymus prašau at
siųsti raštu iki vasario 5 
dienos šiuo adresu: Lithua- 
nian Village Ine. Direkcijai, 
877 East 185th Street, Cle
veland, Ohio 44119.

• Sgt. Vilija Nasvytytė, 
tarnaujanti JAV karo avia
cijoje ir šiuo metu einanti 
atsakingas pareigas ryšių 
skyriuje aviacijos bazėje 
Anglijoje, atnaujindama 
Dirvos prenumeratą pridėjo 
auką 12 dol. ir linki Dervai 
stiprėti.

Ačiū už auką bei linkėji
mus ir laukiame jos pažadė
tų kelionės po Europą įspū
džių.

PADĖKA
Visos mūsų šeimos var

du reiškiu nuoširdžią ir gi
lią padėką visiems pareiš- 
kusiems mums užuojautą 
bei suteikusiems reikalin
giausią skubią pagalbą mus 
išlikusioj gaisro nelaimėj. 
Mumis jaudina tas jautrus 
atjautimas ir širdingumas 
kurį patyrėme iš mūsų tau
tiečių bei kaimynų, kas len
gvina pakelti šios nesėkmės 
naštą.

Su gilią padėka
K. Mažonas

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

LATVIAN ROOFING 0
į Cleveland telef. (216) 521-2182 1

St. Petersburg, Fla. tel. (813) 866-3263
[ DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. | 

r Dengiame stogus apartamentams, Įmonėms, krautuvėms. T 
[ Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius. Į

[ MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio I

Jaunieji skautininkių pobūvyje: D. Miškinytė, I. Belzins- 
kaitė, tunt. R. Belzinskas, V. Juodišiūtė ir N. Kazlaitė.

V. Bacevičiaus nuotr.

GRAŽUS SKAUTIŠKAS POBŪVIS
Penktadienio vakarą, sau

sio 5 d., Lietuvių Namų dai
liai padabintoje salėje rinko
si gausus būrys skautiškos 
nuotaikos žmonių - būtų tai 
aktyviai skautaują, prisime
ną aktyvų skautavimą, ar ži
ną artimą ryšį su jais.

Jau tradicija virtusi suei- 
ga-pobūvis šį kartą suintry- 
gavo daugiau negu papras
tai, nes programa žymėjo čia 
dar nematytą išraiškos šokio 
menininkę, choreografę Bi
rutę Vaitkūnaitę-Nagienę iš 
Montrealio. Gaila, kad dėl 
blogo oro menininkė atvyko 
pavėlavusi, neturėdama lai
ko net susipažinti su scena. 
Pasėkoje - ‘Žodis-Judesys- 
Žodis’ programoje buvo pra
rasta Judesio dalis ...

Birutė Nagienė, iš Montrea-
lio, atliekant programą Cleve
lando skautininkių draugovės 
ruoštame pobūvyje.

V. Bacevičiaus nuotr.

Sunku dabar objektyviai 
vertinti skaitymu įdomiai 
pristatytą ritmą tautosako-

je, kada pagrinde buvo tikė
tasi judesio, kad ir žodžio fo
ne ( ... Danutės Nasvytytės 
išraiškos šokio studija Kau
ne, 3 metai modernaus šokio 
valstybinėje akademijoje 
Vienoje - baigiant ją šokio so 
listės ir choreografės diplo
mu, individualūs rečitaliai, 
sava išraiškos šokio studija 
Kanadoje, profesionaliniai 
pasirodymai, pedagoginis 

Dalis svečių skautininkių pobūvyje: Apaniai, Auginai, Ra
dzevičiūtė ir Žilinskienė. V. Bacevičiaus nuotr.

Dalis svečių skautininkių pobūvyje: Apaniai, Auginai, Ra
dzevičiūtė ir Žilinskienė. V. Bacevičiaus nuotr.

Birutė Nagienė, viešėdama Clevelande, Šv. Kazimiero lit. 
mokykloje pravedusi ritminį pratimą. V. Bacevičiaus nuotr.

OWNER OPERATORS
Are you ready to build a solid career as an independent? 
Secure opportunities exist with a National Carrier Pulling 

Vams and Reefers

DENVER SOUTHWEST EXPRESS 
DRIVERS

RECEIVE HIGH REVENUE MILEAGE.
EXCELLENT INSURANCE PROGRAM 

AVERAGE 87% LOADED MILĖS.
RECEIVE LIBERAL ADVANCES, AND ON TIME 

SETTLEMENTS.

Call toli free for more information

DENVER SOUTHWEST EXPRESS
800-643-6300

(3-4)

darbas savoje srityje ...). Ir 
tuo labiau, kad keliuose ribo
tuose judesiuose jautėsi me
nininkės pajėgumas. Gal to
dėl, programai pasibaigus, 
lūkesys ir nenoras skirstytis 
paliko ore kabąs.

Vakarą atidarė ps. A. Miš
kinienė, invokaciją sukalbė
jo tėvas Kydikas, S.J., me
nininkę pristatė s. I. Gedrie- 
nė.

K. Bieliūnienė, Gintaro 
valgyklos šeimininkė, gra
žiai patiekė gardžiai paruoš
tą įvairią vakarienę.

Tikroji padėka priklauso 
Skautininkių Draugovės na
rėms, nepasigailinčioms nei 
darbo, nei pastangų sudary
ti jaukią aplinką maloniam 
pabendravimui. Linkėtina, 
kad jos rastų atsaką visuose, 
kuriuos skautybė yra palie
tusi, kad skautiška šeima bū 
tų pilna savo vientisume - 
nuo jauniausių iki jau sve
čiais tapusių vyresniųjų.

♦♦♦

Sekančią dieną B. Nagie
nė turėjo parodomąsias rit
minio skaitymo-judesio pa
mokas Šv. Kazimiero litua
nistinėje mokykloje. (s)



DIRVA • Vliko Tarybos sesija, 
kuri turėjo įvykti praeitą 
sekmadienį Chicagoje, dėl 
siautusio sniego audros, ati
dėta vasario 28 dienai.

• Dirvos novelės premi
jos įteikimas rašytojui Vy
tautui Alantui, dėl siautu- 
sios Chicagoje sniego aud
ros atidėtas. Premija bus 
įteikta ALT S-gos seimo 
banketo metu Chicagoje ge
gužės 26 d.

• Draugo romano premija 
už 1978 metus paskirta J. 
Kralikauskui, Kanadoje, už 
romaną „Įkaitę Vilniaus ak
menys”.

• Aldona ir Stepas Mac- 
kevičiai, Dirvos skaitytojai 
New Yorke, praeitą pirma
dienį išskrido keturiom sa
vaitėm atostogų į Egiptą. 
Pakely sustos porai dienų 
Paryžiuje.

• Pranas DuleviČius, Nev 
Yorke, visu omenininkas, 
buvęs Vliko narys, sunega
lavus širdžiai, paguldytas li
goninėn ir yra dr. A. Suieš
kos priežiūroje.

Linkime greit pasveikti.

• ALT S-gos Elizabetho 
skyrius jau kelinti metai 
tęsia a. a. Stasio Lukoševi
čiaus pradėtą darbą, iš vie
tos prekybininkų ir pavie
nių asmenų surenkant svei
kinimus Dirvos kalėdiniam 
numeriui. Prano Damijonai
čio rūpesčiu praeitam kalė
diniam numeriui buvo su
rinkta sveikinimų už ket
vertą šimtų dolerių, kas pa
lengvina Dirvos leidimą.

ALT S-gos Elizabetho 
skyriaus valdybai, o ypač 
Pr. Damijonaičiui už tokią 
talką nuoširdžiai dėkojame.

• Lina Slabokienė. buvusi 
clecelandietė, skautininkė, 
dabar gyvenanti Floridoje, 
paguldyta į Juno Beach li
goninę. Linkime jai greit 
pasveikti ir grįžti namo.

savaitę, kiekvieną šeštadie
nį, 5:30 vai. po pietų iš sto
ties WTIS banga AM 1110.

Valandėlės vedėjai K. 
Brazdžionytei atvykus į St. 
Petersburgą sutarta, kad 
vedėja ir komitetas tvarko 
valandėlės reikalus lygia
teisio partnerio principu. 
Radijo valandėlės komitetą 
šiuo metu sudaro: K. Klei
va, dr. K. Bobelis, dr. B. 
Zelbienė, P. Pocius ir' A. 
Vidutis. Tariamasi Įjungti 
daugiau organizacijų atsto
vų.

I

I

• Lietuviškoji radijo va
landėlė St. Petersburge jau 
veikia nuo gruodžio mėn. 16 
d. Pradedant sausio mėn., 6 
d., radijo valandėlė trans
liuojama vieną kartą per

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

Eoual Opportunity Employer 
(50-2)

A. A.

JONUI š 0 S T A K U I
staiga mirus, jo žmoną ONĄ, dukrą Dr. AL

DONĄ, sūnų JONĄ, seserj VERONIKĄ ir 

brolį KAZIMIERĄ su šeimomis giliai užjau

čiame ir kartu liūdime

Detroito Lietuvių Kultūros
Klubas

FISHER BODY
PONTIAC PLANT

Journeymen: 
DIE TRYOUT — 
TOGGLE PRESS

FISHER BODY
900 Baldwin Avė. 
Pontiac, Michigan

• 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
klijavus pašto ženklą, įmes
ti pašto dėžutėn. Neatlikę 
šios pareigos galės būti sun
kiai baudžiami.

mirus, jo giminėms ir draugams reiškiame

JUOZUI TAMOŠIŪNUI

Detroito Lietuvių Kultūros 
klubo valdyba ir nariai

gilią užuojautą

A. A.

mirus, žmonai ONAI, dukrai dr. ALDONAI,

JONUI ŠOSTAKUI

sūnui JONUI, seseriai VERONIKAI ir broliui

KAZIMIERIUI su šeimomis reiškiame gilią

užuojautą

Elena, Antanas ir Vytautas 
Musteikiai

a

A.A.
MARIJAI VITKAUSKIENEI

mirus, jos dukrą, mūsų mielą LIUDĄ 
APANIENĘ su šeima ir visus artimuo
sius giliai užjaučiame

Mega Barni skaitė 
Izabelė Jonaitienė

A. A.
JUSEFAI NASVYTIENEI 

mirus, sūnui JONUI NASVYČIUI, ALTo Tarybos na
riui, ir šeimai reiškiame gilią užuojautą

ALTo CLEVELANDO SKYRIAUS 
VALDYBA

A. A.
JUSEFAI NASVYTIENEI

mirus, sūnui JONUI NASVYČIUI, ALTo Tarybos na
riui, ir šeimai reiškiame gilią užuojautą

ALTo CLEVELANDO SKYRIAUS
VALDYBA

A. A.
Mylimai Motinai

A. A.
Mylimai Motinai 

IDAIBAKŪNIENEI
mirus, jos sūnui VYTAUTUI su šeima reiškiame nuo
širdžiausią užuojautą

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

APPLY IN PERSON

Monday through F-riday
8 a. m----- 3p. m.

širdžiausią užuojautą

IDAIBAKŪNIENEI
mirus, jos sūnui VYTAUTUI su šeima reiškiame nuo

ANTANAS ir SOFIJA JUOZAPAIČIAI
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