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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS-

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų!
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VIENINGUMAS 
YRA ESMINIS 
VEIKSNYS

Lietuvos atstovo, dr. 
S. A. Bačkio, sveikini
mo žodis VLIKo Seimui 
Baltimorėje, 1979. XII. 
8 d;

Malonu man yra pasvei
kinti LDT ir savo vardu 
VLIKo Seimą, susirinkusį 
apsvarstyti ir aptarti, kaip 
geriau tinka veikti dabarti
nėse aplinkybėse Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės 
atgavimo reikalu.

Dalyvauju čia VLIKo 
pirmininko, dr. K. Bobelio, 
kvietimu, prisimindamas, 
kad VLIKas savo 1944. II. 
16 dienos deklaracijoje (p. 
9) yra pareiškęs, jog 
”.. palaikys glaudžius ry
šius su Lietuvos pasiuntiny
bėmis ir konsulatais.” Da
bar tas VLIKo pareiškimas 
yra ypačiai prisimintinas 
turint galvoje Lietuvos val
stybės jstaigu šiandieninį 
egzistencijos faktą ir jų 
valstybingumo reikšmę ša
lia rūpinimosi išlaikyti tau
tinę sąmonę. Kaip žinote, 
klausimas yra, ar galima 
patikrinti Lietuvos Pasiun
tinybės Washingtone bei 
LDT tolimesnę egzistenciją, 
kada pasibaigs Lietuvos 
fondai, iš kurių ligšiol buvo 
išlaikomos oficialios Lietu
vos valstybės įstaigos — 
pasiuntinybės ir konsulatai, 
kaip nepriklausomos Lietu
vos liudininkai. Jei tai bus 
neįmanoma padaryti — 
praktiška pasėka bus ta, 
kad Lietuvos valstybės var
das pranyks užsienyje iš 
dipl. bei konsularinių ir ki
tokių oficialii] sąrašų. LDT 
tikisi visų lietuvių pasisa
kymo ir paramos spren
džiant šį klausimą. LDT 
egzistencijos klausimas nė
ra vien lietuvių garbės rei
kalas, bet tai yra Lietuvos 
valstybinio tęstinumo inte
resas. Valstybingumo idėja 
yra svarbi. Ją reikalinga iš
laikyti gyvą ir konkrečią.

Gyvename labai pavojin
game pasaulinės konjunk
tūros laikotarpyje. Įvykiai 
eina greit. Padėtys yra to
kios, kad atrodo viskas yra 
reliatyvu. Todėl mūsų visų 
veikla turi būti giliai ir ge
rai apmąstyta. Svarbu yra 
išvengti klaidingų padėties 
įvertinimų bei klaidingų iš- 

(Nukelta į 3 psl.)

ŠV. MARIJA SU KŪDIKĖLIU KRISTUMI. Kačergių kaimo kryžiaus fragmentas liau
dies skulptoriaus V. Skirskio (1904 m.).

Popiežius Turkijoje, bet jo akys 
nukreiptos į Rusiją l/ytautas Meškauskas

Popiežiaus viešnagė Turki
joje nesusilaukė didelio dėme
sio. Iš dalies ją užtemdė įvy
kiai Irane. Iš dalies ir faktas, 
kad 98% Turkijos gyventojų 
yra nekrikščionys, todėl čia ne 
buvo galima tikėtis tokių de
monstracijų kaip Lenkijoje, ar 
Amerikoje. Daug kam atrodė 
kad toji kelionė nūdienėmis 
aplinkybėmis iš viso buvo ne
patartina. Pats popiežius ta
čiau, atrodo, ją laikė reikalin
gesne negu į Ameriką. Reika
las sukosi apie ‘Bendro fronto’ 
su 130 stačiatikių sudarymą.

Skirtumas tarp katalikų ir 
stačiatikių faktinai mažesnis, 

negu su protestantais. Tiesa, 
rytinės Bažnyčios atskilo nuo 
Romos 1054 metais, t.y. pen
kis šimtus metų prieš Liuterį 
ir reformaciją, tačiau stačiati
kiai yra katalikų klasifikuoja
mi kaip šizmatikai, o ne hereti 
kai. O tai, tarp kitko, reiškia, 
kad katalikas, jei arti neturi 
savo bažnyčios ar kunigo, gali 
priimti komuniją iš stačiatikių 
dvasiškio stačiatikių bažnyčio
je, kas neįmanoma protestan
tų bažnyčioje.

Stačiatikių Bažnyčios laiko
si senų tradicijų, jos net giriasi 
neturėjusios jokių naujų teolo
ginių atradimų. Jos nepripa

žįsta 1871 Vatikano II konsi
liumo nutarimo apie popie
žiaus neklaidingumą. Jų pa
triarchas tėra tik primuš inter 
pares - pirmasis tarp lygiųjų. 
Bet kartu su dabartiniu popie
žium jie priešinasi skyryboms, 
abortams, apsisaugojimo nuo 
nėštumo priemonėms ir mote
rų įšventinimui į kunigus.

Stačiatikių Bažnyčios, rei
kia atsiminti, nėra vieningos. 
Jų yra net 15, kurių daugu
mas į popiežiaus draugiškumo 
mostus žiūri su nepasitikėjimu 
Visi bandymai atstatyti vieny 
bę iki šiol nueidavo niekais ne 

(Nukelta į 4 psl.)

TAIKA IR 
RAMYBĖ
Mūsų dienomis kalbėti 

apie taiką, atrodo, lyg būtų 
pasijuokimas iš tų žodžių. 
Betgi ir prieš du ‘tūkstan
čius metų, kada pasaulis 
buvo toks mažas, nebuvo 
taikos ir ramybės. Buvo 
daug blogo , o pasimetęs 
žmogus kažinko ieškojo, ka- 
žinko laukė. Ir štai, angelai 
iš aukštybių pranešė didžią 
naujieną — Taika ir Ramy
bė geros valios žmonėms 
žemėje, nes gimė Išgany
tojas. Tai buvo didysis 
džiaugsmas, kad blogis bus 
nugalėtas.

Deja, visais laikais dalis 
žmonių buvo besočiai, jiems 
neužteko ką turėjo, o norėjo 
vis daugiau ir daugiau. Taip 
blogis visą laiką veržėsi ir 
veržiasi į paviršių. Todėl tu
rėjo ateiti Kristus, o savo 
gyvenimu ir darbais rodyti 
žmogaus meilę žmogui, ro
dyti gėrį, kuriuo visi gyven
tų. Bet blogis yra labiau pa
trauklus, negu gėris, todėl 
gėrio ir meilės skelbėjas 
Kristus buvo nukryžiuotas, 
o blogio darbai pasiliko bu
joti ir toliau. Ir, žinoma, 
jeigu šiandien pasirodytų 
Kristus, jis dar žiauriau bū
tų nukankintast nes civili
zuotas žmogus sugalvojo 
daug baisesnius kankini
mus.

Nebandysime ieškoti blo
gio pasaulyje, nes jo ir taip 
daug yra. Norime ieškoti ir 
ramybės savųjų tarpe, lie
tuvių tarpe, ieškoti meilės 
savo artimui. Gerai žinome, 
kad didelėje bėdoje lietu
viai yra vieningesni ir drau
giškesni, ieško taikos ir ra
mybės su savais. Bet vos 
tik pavojus praėjo, kaip 
ežiai statome savo spyglius 
ir sunkiai prasilenkiame 
viens pro kitą.

Tūlas pasakys, kad taip 
blogai nėra, kad surandame 
taiką ir atliekame didelius 
darbus. Tačiau gerai apsi
žvalgę pamatysime, kad 
taip gerai nėra, kad nusisu
kame viens nuo kito, kad 
net spaudos puslapius pa
naudotame savo pasišiaušu
sių spyglių rodymui ir ba
dymui.

Turime didelį ir šventą 
tikslą — Lietuvą, jos lais
vę. Vien to tikslo vardan 
turėtume ieškoti taikos ir 
ramybės savųjų tarpe. Bet 
ar taip yra? Kartais skau- 

(Nukelta į 3 psl.)
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SOVOITinĖ POLITI^^ ■ Iš kitos pusės

Media ir Irano įvykiai. — Kada galima saukti 'gaisras’ pilname 
teatre? — Būdingas prisiminimas iš Persijos istorijos. — NATO 

_ _ _ _ _ _ _  apsisprendė griebtis priemonių prieš SS-20. - - - - - - - - - -

Ne tik mums pasirodė, kad 
JAV media - visų pirma tele
vizija - yra panaudojama prie
šo propagandai, tačiau šio 
krašto politikai iki šiol nerado 
reikalo to iškelti nenorėdami 
patys netekti medijos simpati
jų. Jie laukė geresnės progos, 
kuri netruko ateiti. Visi trys 
televizijos tinklai gavo pasiū
lymą transliuoti pasikalbėji
mą su vienu iš įkaitų - 19 me
tų marinų grandiniu William 
Gallegos. CBS ir ABC atsisa
kė, nes prisibijojo iš anksto su
režisuoto spektaklio. NBC su
tiko. Girdi, tas interview gali 
prisidėti prie krizės suprati
mo! Toks nesutikimas pačių 
televizijos tinklų tarpe leido 
tuojau pat pareikšti savo nuo
mones ir politikams bei jų pa
tarėjams. Atstovų Rūmų pir
mininkas Thomas C/Neill vie
šai apgailestavo, kad NBC pa
teko į Irano propagandos spąs
tus. Brzezinskis asmeniškai 
pasveikino ABC ir CBC pre
zidentus, perduodamas Bal
tųjų Rūmų pagyrimą už pa
rodytą patriotizmą ir nuovoką.

Tai sukėlė nemažai ginčų. 
Kritikai teigia, kad spaudos ir 
savo nuomonės pareiškimo lais
vė vis dėlto neduoda teisės 
šaukti ‘gaisras’ pilname žmo
nių teatre. Gynėjai sako, kad 
tautai svarbu žinoti tikrą tie
są. Tik po to galima bus dary
ti teisingą sprendimą. Jie nu
rodo, kad jeigu N.Y. Times 
nebūtų nutylėjęs ruošiamą in
vaziją į Kubos Kiaulių Įlanką, 
ko prašė administracija, nuo 
tos invazijos būtų atsisakyta ir 
JAV nūdien būtų daug geres
nėje būklėje. Jei spauda būtų 
tiksliau atpasakojusi Tonkino 
įlankos incidentą - kuris davė 
progos giliau įsimaišyti į Viet
namo karą, JAV gal būtų iš
vengusios vėlesnės kapitulia
cijos.

Šis londoniškio THE GUARDIAN braiži nys rodo kaip toli gali pasiekti Sovietų ir NATO 
(plonesnės linijos) atominiai ginklai. SS-4 ir 5 yra senesnės sovietų raketos. Badger/Blinder 
yra senesni sovietų bombanešiai, kurie pakeičiami Backfire bombanešiais ir SS-20 raketom. Šiuo 
laiku Rusijos gilumą gali pasiekti tik F-lll ir britų Vulcan bombanešiai, kurie laikomi pasenu
siais NATO reikalinga Pershing II ir cruise missiliu. Povandeninių laivų raketos Polaris ir 
Trident Įeina i SALT II apskaičiavimą, bet ne SS-20.

•••
Dėl viso to tenka pasakyti, 

kad spaudos laisvė yra neišski
riama demokratijos dalis tai
kos metus - sunkiau su ja su
tikti karo ar krizės metu. Ira
no įvykių atveju media pada
rytų kraštui didesnį patarna
vimą, jei iš viso atsisakytų bet 
ką pranešti iš to krašto, kol ne
bus paleisti įkaitai. Vietoje to, 
media perdavė ambasados už
grobimą pateisinimą - aiškin
dama tuo, kad kai tauta suži
nos tiesą iš visų pusių, ji pasi
darys teisingą sprendimą ir ... 
atsistos prezidento pusėn. Ne 
paslaptis, tačiau, kad ir Ame
rikos gyventojų masė nėra pa
ruošta orientuotis užsienio po
litikos klausimuose. Iš laiš
kų laikraščiams matyti, kad 
daugelis visdėlto pasidavė tero
ristų propagandai ir dėl da
bartinių įvykių kaltina ... Wa 
shingtoną. Net jei ir sutikti, 
kad tauta - kaip po japonų 
Pearl Harbouro uosto užpuoli
mo - staiga atsibus ir pradės 
kovoti iš visų jėgų su priešu, 
reikia pastebėti, kad vis dėlto 
geriau būtų, jei prie to iš viso 
nebūtų prieita ir 2-ro pasauli
nio karo išvengta. O tai galė
tų būti tik tuo atveju, jei JAV, 
ir iš viso Vakarų demokratijų 
vyriausybės, turėtų laisvesnes 
rankas vesti užsienio politiką, 
nesiskaitydamos su masinėm 
nuotaikom, kurioms pataika
vo ne tik politikai, bet ir spau
da.

•••

Irano krizė kai kuriuos po
litikus ir komentatorius paska
tino padaryti išvadą, kad JAV 
ateityje turėtų vengti paremti 
karūnuotus ir nevainikuotus 
diktatorius. Atitrauktai žiū
rint tai galėtų skambėti teisin
gai, tačiau praktiškai koks yra 
pasirinkimas? Jei diktatūros - 

pvz. Irane - nebūtų, kas stotų 
jos vieton? Tikrai ne demo
kratija! Tai kodėl neparemti 
diktatoriaus už jo pasitarnavi- 
mą JAV interesams? Dauge
lyje atvejų tas pats diktatorius 
- jei neras paramos JAV-bėse - 
kreipsis į Sovietų Sąjungą, ku
ri mielai padės, kaip Egipto 
Nasseriui. Juk sovietų spau
doje iki pat šacho nuvertimo 
nebuvo apie jį nei vieno blogo 
žodžio. Jo abejų vizitų Mask
voje proga, jam buvo giedami 
himnai už ‘revoliuciją iš vir
šaus’ - krašto modernizavimą. 
Jei šachas būtų sovietų drau
gas, jis ir šiandien sėdėtų ‘po
vo soste’ ...

•••

Buvęs Valstybės Sekretorius 
Georg Bali Washington Post 
pasakoja įdomų istorinį įvykį. 
1828 metais Rusijos diploma
tas (ir rašytojas) Aleksandras 
S. Grobojedov susitarė su Per
sija dėl Gruzijos perleidimo 
Rusijai ir buvo pasiųstas į Te
heraną, kaip ambasadorius, 
prižiūrėti sutarties vykdymą. 
Į ambasadą jis priėmė keletą 
Gruzijos moterų, kurios buvo 
pabėgusios iš persų haremų, 
skaitydamas jas Rusijos pilie
tėmis. Bet to laiko ajatola pas
kelbė, kad persai turi teisę iš
vaduoti tas moteris iš netikė
lių rankų. Rusų ambasadą 
puolė 100,000 minia ir kar
dais sukapojo visą jos štabą su 
Gribojedovu priešakyje. Jo 
kūną buvo atpažintas tik iš 
dvikovos metu gautos žaizdos 
rando. Atsiprašymui to laiko 
šachas davė milžinišką dei
mantą iš savo ‘povo sosto’, ku
ris ir dabar yra laikomas 
Kremliaus kolekcijoje.

•••

Vokiečių socialdemokratų 
partijai didele dauguma pri
tarus kanclerio Schmidto nu-

Santaros-Šviesos 25 metų sukaktuvinis leidinys skai
tosi kaip nekrologas. Tiesa, kiek neįprastas, nes parašy
tas pačių velionių. Jis vertas ilgesnio paminėjimo, bet čia 
turiu vietos sustoti tik prie vieno būdingo epizodo.

Vytautas Kavolis, atpasakodamas to labai palaido 
sambūrio istoriją, tarp kitko rašo:

”A. Mackus pradeda redaguoti MARGUTĮ ir 
nuo 1963 m. paverčia jį gyviausiu išeivijos kultū
riniu mėnraščiu, dėl to prarasdamas daugybę pre
numeratorių/’

Man tiesa šiuo atveju atrodo kiek kitaip. Originalus 
MARGUTIS buvo asmeniškas Antano Vanagaičio orga
nas. Jo paveldėtoja neturėjo nei vienos išeivijos leidėjams 
reikalingos savybės: entuziazmo, ryžtingumo, išradingu
mo ir biznieriškos gyslelės. Tai, aišku, nebuvo parama 
redaktoriams. Pirmasis jų — Br. Dirmeikis — tik ilgai
niui apsižiūrėjo, kad praktiškai gali daryti ką nori, jei 
tik bus geri rezultatai. Sąlygos tuo laiku buvo itin blo
gos — kiekviena ir mažiausia grupė norėjo turėti po 
SAVO laikraštį su galimai rimtesniu pavadinimu. Laik
raščių buvo tiek daug, kad jiems negalėjo užtekti nei 
skaitytojų nei rašytojų. Po Dirmeikio Mackus stengėsi 
pritraukti bendradarbių iš Santaros-Šviesos rato. Kavolis 
teigia, kad tada Margutis tapo gyviausiu kultūriniu mėn
raščiu. Jei taip, kodėl vis dėlto kaip tik tas žurnalas, o 
ne kiti, numirė kartu su leidėja ir redaktorium? Juk žur- 
malo mirtį tuo momentu nulėmė ne kas kitas, kaip tik 
tie žmonės, kurių fotografijos yra sukaktuviniam leidi
nyje!

Ne daug geriau einasi ir METMENIM. Pagal to pa
ties Kavolio straipsnio 13-tą išnašą, žurnalas 1975 metais 
turėjo apie 300 prenumeratorių. Tas skaičių 1977 m. pa
kilo iki 453 ir 130 egz. buvo siunčiama platintojams. Re
daktorius randa reikalo pasigirti: ”Nei vienas su Metme
nimis . .. susietas žmogus nėra gyvenęs iš lietuvybės t. y. 
buvęs atlyginamas.” Ką gi, raudotojai nūdien nėra apmo
kama profesija. Liberalai tačiau turėtų susirūpinti tokiu 
nesugebėjimu parduoti patrauklias idėjas. vm

sistatymui, NATO užsienio ir 
krašto apsaugos ministerių 
konferencija pritarė planui 
Vokietijoj laikyti 108 Pershing 
II raketas, o D. Britanijoje ir 
Italijoje - 464 Tomahawk 
‘skraidančias bombas’. Tie 
ginklai, galį pasiekti Sovietų 
Sąjungos gilumą, laikomi rei- 
klaingi tam atvejui, jei JAV to 
limosios distancijos raketos dėl 
vienos ar kitos priežasties bū
tų išjungtos iš Europos gynimo. 
Nuo to apginklavimo galėtų 
būti atsisakyta, jei su sovietais 
galima būtų susitarti dėl bend
ro apsiginklavimo sumažini
mo.

•••

Rhodezijos-Zimbabvves sei
mas nubalsavo grįžti iš suve
reninės valstybės į britų kolo
nijos statusą. Britų guberna
torius lordas Soames, Chur- 
chillio žentas, turės pravesti 
^aujus rinkimus, po kurių 
Rhodeziją vėl atgaus nepri
klausomybę. ‘Patriotiniam 

Frontui’ bus duota proga da
lyvauti rinkimuose. Jei tas 
planas nueitų niekais ir aštuo
nerius metus besitęsiąs parti
zaninis karas vėl atsinaujintų, 
britai bus priversti ten siųsti 
savo kariuomenę.

•••
Dylan Jenson, 18 m. am

žiaus New Yorko smuikininkė, 
pereitais metais laimėjusi si
dabro medalį tarptautiniame 
Čaikovskio konkurse, išvažia
vo gastrolių į Rytų Europą ir 
Maskvą. Ji sustosianti Vilniu
je, kur pagal senelio duotą pla
ną ieškos buvusių savo šeimos 
namų gatvėje prieš kapines. 
Jos motina yra iŠ CostaRicos, 
kuri smuikininkei po koncerto 
suteikė savo garbės pilietybę.

•••
Lenkijos piliečiai, kurie 

gali be vizų įvažiuoti į Švedi
ją, ten nelegaliai pradeda 
dirbti. Jų tarpe yra ir nema
žai šnipų ir 23 įtartinus asme
nis švedai deportavo.
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PRAKARTĖLĖS GYVIEJI ŠVYTURIAI
DR. TOMAS ŽIŪRAITIS, O. P.

Rytuose ypač senovės iz
raelitai (žydai) buvo labai 
artimai prisirišę prie savo 
kilmės vietos ir istorijos, 
pagrįstos religija ir patrio
tizmu. Su tokiu izraelitų 
prisirišimu turėjo skaitytis 
ir pats ciesorius Augustas, 
„anomis dienomis’’ įsakęs 
surašyti visą pasaulį, t. y. 
visus plačiosios Romos im
perijos gyventojus. Todėl 
Palestinoje buvo surašinė
jama ne pagal romėnišką, 
bet pagal izraelitišką tvar
ką, įpareigojančią izraeli
tus užsirašyti savo kilmės 
mieste (pgl. Luk. 2, 3).

Tai ir Juozapas su savo 
sužadėtine Marija ėjo iš Na
zareto į savo kilmės vietą — 
į Dovydo miestą — Betlie
jų (į tuometinį skurdoką 
kaimelį), nes jis buvo ki
lęs iš Dovydo namų ir gimi
nės. Keliaudami kupranuga
rių ir asilų karavanų keliu, 
jiedu turėjo tris ar keturis 
kartus sustoti, nakvynės 
ieškodami vadinamoje užei
goje. Tokia užeiga — tai 
vidutiniško dydžio plotas, 
aptvertas aukštoka siena, 
turįs tik vieną išėjimą. Gy
vuliai nakvodavo to aptvė
rimo viduryje, žinoma, po 
atviru dangumi, žmonės il
sėdavosi užeigos „galerijo
se’’ ar dideliame kambary
je. Tokios užeigos (su gy
vuliais) teikiama nakvyne 
pasinaudojo ir Juozapas su 
Marija, kuri laukėsi Sūnaus 
— Dievo ir žmogaus.

Atvykę į Betliejų, jiedu 
pamatė minias žmonių. At
rodo, kad į Betliejų atvyku
sieji veltui būtų ieškoję vie
tos (karavanų) užeigose. 
Taip tik iš karto atrodo. Sa
kysim, per žydų Velykas į 
Jeruzalę suplaukdavo šim
tai tūkstančių maldininkų, 
perpildydami ją žmonėmis 
ir gyvulių vilkstinėmis ne 
mažiau, negu Betliejų aukš
čiau minėto surašymo me
tu. Ir vis dėlto atsirasdavo 
bent laisvesnis kampelis 
kur apsistoti. Todėl evange
listas Lukas nesako, kad iš 
viso nebuvo vietos užeigo
je. Jis sako, kad „jiems ne
buvo vietos užeigoje” (Luk. 
2, 7), nes joje nebuvo ir ne
galėjo būti n u o š a 1 u - 
mo, būtino Marijai, ku
riai artėjo laikas gimdyti. 
Kitaip sakant, jiem s

nebuvo tokios užeigos, ku
rioje galėtų rasti nuoša
lią vietą. Nuošalią vietą 
jie rado gyvuliams skirtoje 
mažoje oloje, išrausto
je Betliejaus kalvos pa
kriaušėje. čia ir buvo tas 
tvartelis, kuriame gimė 
Dievas ir žmogus, „pilnas 
malonės ir tiesos’’ (Jon. 1, 
14), pasaulio Šviesa ir Tie
sa, sušvitusi aną tyliąją 
naktį . . . Tai dievažmogiš- 
kasis Naujagimis, kurį Ma
rija suvystė vystyklais, pa
guldė išskaptuotame lovy
je gyvuliams šerti — pra- 
kartėje, kurią vadiname 
Prakartėle iš pagarbos Nau
jagimiui. Jį pagarbino dan
gaus pasiuntiniai — ange
las ir prie jo staiga atsira
dusi gausi dangaus kareivi- 
ja (plg. Luk. 2, 13), fari
ziejų nekiančiami piemenys, 
iš Rytų šalies atvykę išmin
čiai — astrologai ir žyniai, 
greičiausiai babiloniečiai, 
jei ne persai, kurie laukė 
kažkokio gelbėtojo kaip tik 
Kristaus gimimo metu.

Švęsdami Kristaus Gim
tadienį, garbiname Išgany
toją, kurio gyvenimas buvo 
ištisas kryžiaus kelias nuo 
Prakartėlės iki Golgotos ... 
Kristus yra Išganytojas 
kiekviepo. žmogaus, kiekvie
nos tautos — visos žmoni
jos ne pačiu savo Gimtadie
niu aną tyliąją naktį, ne 
vien tik savo visagalybe, 
bet savo begaline kančia ir 
gyvybės auka ant kryžiaus. 
Tai pačių Kalėdų ir Prakar
tėlės visuotinė pras
mė, kuria pasižymi vispu
siškos taikos bei ramybės 
kūrėjai ir puoselėtojai — 
Prakartėlės gyvieji švytu
riai.Taika ir ramybė...

(Atkelta iš 1 psl.)
du ir liūdna, kada matai, 
kad mūsų gyvenimas ir dar
bai toli gražu nėra tas idea
las.

Tad tegu šv. Kalėdų var
pai, šios Kristaus gimimo 
šventės minėjimas atneša 
artimo meilę i mūsų-namus, 
į mūsų organizacijas ir į vi
są lietuvių visuomenę tą an
gelų paskelbtą Taiką ir Ra
mybę. O gyvendami toje 
dvasioje, atliksime daug di
desnius darbus visose lie-

DIRVAVieningumas yra esminis veiksnys...
(Atkelta iš 1 psl.) 

vadų, vertinant įvykius bei 
'faktus, kad nebūtų padary
ti klaidingi žygiai.

Lietuvos okupantas So
vietų Sąjunga labai rafinuo
tai ir sistematingai siekia 
ne tik pavergtus mūsų tau
tiečius priversti būti jos 
tiksluų bendrininkais, bet ji 
supa ir visą Europą taip, 
kad ji atsiribotų nuo JAV 
ir eitų neutralumo — „su- 
suominimo” keliu dėtente ir 
taikos šūkiu. Mūsų veiklos 
planuose tai negali būti pa
miršta, nes daugelis vyriau
sybių labai jautriai prisi
mena Sovietų Sąjungos 
vaidmenį ir mums tepagelb- 
sti tiek, kiek tai joms atro
do nepakenks jų santy
kiams su Kremliumi. Pas
kiausias pavyzdys — VI. 
česiūno atvejis. JAV ir šv. 
Sostas drąsiausiai ir palan
kiausiai mūsų atžvilgiu lai
kosi. JAV administracija, 
Kongresas ir visuomenė 
nuolatos pareiškia mums 
savo palankumą. Paskiausi 
faktai — GIST 1979 m. lie
pos mėn. „THE BALTIC 
REPUBLICS: US POLTCY” 
ir Atstovų Rūmų H. Con. 
Res. 200. Jo šventenybė Po
piežius Jonas Paulius II š. 
m. spalio mėn. 2 d. savo 
kalboje J. T. pabrėžė: 
„.. .aš tikiuos, kad visos 
tautos, net mažiausios, dar
gi tos, kurios nesinaudoja 
pilnu suverenumu ir tos, 
kurių suverenumas jėga bu
vo išplėštas, susitiks lygy
bės pagrindais su kitomis 
J. T. organizacijoje.’’ Abe
jojimo nėra, kad Popiežius 
sakydamas „.. . tautos . . . 
kurių suverenumas jėga bu
vo išplėštas” turėjo galvoje 
Baltijos valstybes, kada 
daug valstybių vyrų dėl dė
tente ir dialogo su Sov. Są
junga nedrįsta taip pasa
kyti.

Pavergtieji mūsų tautie
čiai tėvynėje su didžiausia 
rizika leidžia pogrindžio ra
šinius. Ten yra ir Lietuvos 
grupė Helsinkio susitarimų 
vykdymui remti nuo 1976. 
XI. 25 d. ir yra Tikinčiųjų 
Teisėms ginti Katalikų Ko
mitetas, įsikūręs 1978. XT. 
13 d. šiemet, rugp. 23 d. 
Maskvoje nepaprastai drą
siai pasireiškė 45 pabaltie- 
čiai (jų tarpe lietuviu dau
guma). Jie vakarų kores
pondentams įteikė raštą, 
kuriuo kreipiamasi į didž.

tuviškojo politinio, kultūri
nio bei visuomeninio gyve
nimo srityse.

Tad tegu skamba iš aukš
tybių Kalėdų varpai — var
dan tos Lietuvos teateina 
Taika ir Ramybė į visus lie
tuviškus namus, i visus mū
sų darbus ir gyvenimą. Tai
kos ir Ramybės šviesa te
apšviečia mus, kaip tą tam
sią naktį piemenėlius.

P. žičkus

Nr. 50 — 3

Amerikos Tautinės Sąjungos valdyba. Sėdi iš kairės: pirm. 
Antanas Mažeika, vicepirm. Bronius Dūda. Stovi: ižd. Vincas 
Juodvalkis, sekr. Elena Gedgaudienė ir vicepirm. Jonas Mockus.

L. Kanto nuotr.

valstybes ii- reikalaujama 
Baltijos valstybėms laisvės 
ir nepriklausomybės au*a- 
tymo. Baltijos valstybių 
dipl. atstovai JAV tai parė
mė ir pateikė rašto tekstą 
J. T. Organizacijos gen. se
kretoriui.

Tai visa prisimenant veik- 
tina taip, kad mūsų tautie
čiai krašte jaustų, jog jų 
kovą už laisvę ir žmogaus 
teises mes VIENINGAI, 

/Į--------““——
Kalėdų švenčių proga Amerikos Lietu

vių Tautinės Sąjungos valdyba sveikina vi
sus ALT S-gos Tarybos narius, skyrių val
dybas ir jų narius, Dirvos ir Naujosios Vil
ties redaktorius ir jų bendradarbius, Vil
ties Draugijos valdybą, Tautinio Sąjūdžio 
narius ir visus tautinės minties lietuvius ir 
linki linksmų švenčių ir laimingų Naujųjų 
Metų.

ALT S-GOS VALDYBA 
Pirmininkas — A. Mažeika, 
vicepirmininkai — Br. Dūda ir

J. Mockus, 
iždininkas — V. Juodvalkis, 
sekretorė — E. Gedgaudienė.

zd
KALĖDŲ ŠVENČIŲ meilės dvasia te- 

jungia mus Į bendrą darbą Lietuvai ir mū
sų tautai, o Naujieji 1980 metai tebūnie 
gausesni laimėjimais Lietuvos laisvinimo 
fronte. Nuoširdūs sveikinimai visiems lie
tuviams, kurie savo jėgas ir lėšas skiria 
Lietuvai.

Amerikos Lietuvių Taryba

. į . , ,'t t,,, , : . i. ■) '. T

ENERGINGAI IR RYŽ
TINGAI užsienyje remiame 
ir skelbiame. VIENINGU
MAS mūsų veikloje yra es
minis faktorius mūsų veik
los sėkmės.

LDT visuomet ėjo su visa 
tauta ir su išeivija. Ji siekė 
ir sieks, pagal galimybes, 
kad visi sutartinai dirbtume 
ir eitume Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės atsta- 
tvmo keliu.



Nr. 50 — 4 DIRVA 1979 m. gruodžio 20 d.

POPIEŽIUS
TURKIJOJE...

(Atkelta iš 1 psl.) 
tik susidūrus su teologinėmis 
plonybėmis, bet ir Romos rei
kalavimu pripažinti jos virše
nybę. Popiežius tą kliūtį norė
jo apeiti, nes jam atrodė, kad 
šiuo metu visų krikščionių so
lidarumo pareiškimas yra svar
besnis negu kiti klausimai.

Visas pasaulis atrodo pergy
venąs tam tikrą religinį atgi
mimą. Šachas buvo nuvers
tas ne demokratijos, bet Isla
mo vardu, Tos religijos atbu
dimas ir svoris jaučiamas viso
se arabų valstybėse. Tuo at
budimu nori pasinaudoti ir So
vietų Sąjunga politiniams tiks
lams, be savo tiesioginio įsiki
šimo sumažindama Vakarų 
įtaką tuose kraštuose.

Antra vertus, atgimęs Isla
mas sudaro rimtą grėsmę pa
čios Sovietijos viduje^ Krem
lius, atrodo, tai laiko mažesne 
blogybe. Už tat jo pasiunti
niai Afganistane nepasitenki
na vien sukilėlių - kuriuos jun
gia Islamo tikėjimas - numal
šinimu jėga, bet ieško ir ‘poli
tinio sprendimo’. Jie remia ir 
Khomeini. Didesnių teisių, 
bent užsienio akyse, pripaži
nimas Islamui, - reikalingas 
užsienio politikos siekiams, - 
Maskvą verčia peržiūrėti savo 
tikybinę politiką ir kitų religi
jų atveju. Skaičiuojama, kad 
Sovietų Sąjungoje vis dar esa
ma apie 50 milijonų tikinčiųjų 
stačiatikių.

Juos visų pirma ir turėjo gal 
voje Jonas PauliusII, 263-sis šv 
Petro įpėdinis, keliaudamas į 
Istambulą susitikti su patriar
chu Dimitrijum, 286-ju šv. 
Petro brolio Andriaus įpėdi
niu. Savo vizitui popiežius pa 
sirinko kaip tik Andriaus var
dadienį, lapkričio 29-tą. ‘Ma
no pasikalbėjimai su garbin
guoju patriarchu Dimitrijum 
yra pašnekesys su visa stačia- 
tikija, taigi ir su svarbia rusų 
Bažnyčia’ - pareiškė Jonas Pau 
liūs II Der Spiegei korespon
dentui Bernhardui Mueller- 
Huelsebush.

Kad tikras popiežiaus kelio
nės tikslas buvo Maskva, gal
voja ir Romoje gyvenąs rytų 
apeigų kardinolas, 87 metų 
amžiaus ukrainietis Josyf Slipj 
17 metų išsėdėjęs Sovietijos ka 
Įėjimuose. Po 1945 metų uni
tus, t.y. prie Romos grįžusius 
stačiatikius, sovietai jėga at
plėšė nuo Romos, jų tikybos 
oficialiai nepripažindami. Jo
syf Slipj aiškinimu, popiežius -

A Lietuvos Pasiuntinybės ir savo vardu 
nuoširdžiai sveikinu visus JAV lietuvius 
Kalėdų švenčių ir Naujųjų 1980 Metų proga.

Reikšdamas dėkingumą spaudai, veiks
niams, organizacijoms ir pavieniams lietu
viams už atodairą ir palankumą Lietuvos 
diplomatinei ir konsularinei tarnybai, linkiu 
visiems gerausios sėkmės ateinančiais me
tais visuose žygiuose Lietuvos ir pavergtų
jų tautiečių laisvės ir teisių reikalais bei 
asmeniškuose užsimojimuose.

V
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Detentės užkulisiai (4)

Derybos - tikslas 
ir technika

Jau minėjome, kad prezi
dentas Nixonas, į Maskvą siųs
damas savo patarėją saugumo 
reikalams Henry Kissingerį, 
visų pirma norėjo išsiderėti 
Maskvos paramą Vietnamo ka 
ro pabaigai. Brežnevas nesku 
bėjo įsipareigoti. Jis norėjo pa
siderėti ir kitais, tiesiogiai abu 
kraštus liečiančiais, klausi
mais. Kissingeris atsidūrė 
prieš pasirinkimą: grįžti na
mo nieko konkretaus nepešus, muose buvo paliestos ‘tarptau- 
ar dar pakalbėti kitais klausi
mais. Jis apsisprendė už ant
rą galimybę. Brežnevas pa
sirodė daugiau sukalbamas 
strateginių ginklų apribojimo 
reikalu negu anksčiau sovietų 
delegacija Helsinkyje, kur bu
vo jau senokai deramasi. Jis 
taip pat prašė paveikti Vaka
rų Vokietiją, kad toji greičiau 
ratifikuotų jos su Sovietų Są
junga sudarytas vadinamas 
Rytų sutartis ir netiesioginiai 
padėtumėm Brandtui laimėti 
sekančius rinkimus.

Kissingeris atsakė draugiš
kai, tačiau neįsipareigojo. Gir- ma, kad pasitarimai buvo ‘at- 
di, Siaurės Vietnamo ofenzy
va tai padaryti ‘apsunkina’. 
Amerikos interesai reikalavo, 
kad tos sutartys dar kurį laiką 
nebūtų ratifikuotos, ypač jei 
padėtis Vietname artimiausio- taip sakant, viena versija bus 
mis savaitėmis dar daugiau 
pasunkėtų.

Pasitarimams baigiantis, 
Brežnevas paprašė Kissingerio 
pasikalbėti visai privačiai ‘ant 
keturių akių’. Čia jis pasiūlė 
abiem valstybėm įsipareigoti 
iš viso nepanaudoti atominių 
ginklų vienai prieš kitą. Ga
lima įsivaizduoti, kokį įspūdį 
tai padarytų Nato kraštuose, 
Kinijoje ir visur kitur. Tai bū- mūsų pagrindinis tikslas Viet- 
tų palaikyta arba pasaulio pa
sidalinimu tarp Sovietijos ir 
JAV, arba paskutiniųjų kapi-

dabar pagerbdamas stačiati
kius - norėjo sustiprinti jų Baž 
nyčią Sovietijoje, o visoje rytų 
Europoje duoti vietos tikybi
niam pluralizmui.

Jei religiniais jausmais vėl 
pradedama žaisti tarptautinės 
politikos scenoje, aukščiausias 
laikas, kad ir religiniai vadai 
pasakytų savo žodį. Kiek jis 
dar stiprus, parodys tik ateitis.

Dr. S. A. Bačkis
Lietuvos atstovas 

tuliacija. Kissingeris manda
giai atsisakė pritarti tai idėjai. 
Brežnevas išėjo - aiškindamas, 
kad turįs skubėti į politbiuro 
posėdį. Prieš tai Brežnevas 
pastebėjo, kad Kissingerio su 
Gromyko sutartas komunika
tas apie dabartinius pasitari
mus jam yra priimtinas su ma 
žomis pataisomis ir paliko sa
vo versiją. Brežnevas nenorė
jo konstatavimo, kad pasitari- 

tinės problemos’ - suprask, 
Vietnamo karas. Jis siūlė sa
kyti, kad buvo aptarti tik abu 
kraštus liečią klausimai. Kis
singeris labai supyko ir savo 
jausmų neslėpė. Gromyko, ta 
čiau, šaltai paaiškino, kad jis 
gali Brežnevo siūlomą komu
nikatą priimti arba atmesti, 
nes jis (Gromyko) dabar nega
lįs trukdyti Brežnevo politbiu- 
ro posėdyje. Kissingeriui ne
nusileidus, Gromyko pasakė 
bandysiąs Brežnevą pasiekti 
..Grįžęs jis sutiko su visu teks
tu išskyrus pabaiga, kur sako- 

viri ir naudingi’, tačiau sovie
tai neturėsią nieko prieš, jei 
Kissingeris tuos žodžius pridė
tų iš savo pusės, kalbėdamas 
spaudos konferencijoje. Ki- 

patiekta Amerikai, kita - Ha
nojuj. Kissingeriui su tuo su
tikus, Gromyko pareiškė esąs 
įgaliotas pasakyti, kad Mask
va darysianti viską, kad baig
ti karą Vietname.

Nixonas telegrafavo Kissin
geriui: ‘Gavau įspūdį, kad jie 
(sovietai) pasiekė savo tikslą, 
su jumis aptardami viršūnių 
susitikimą Maskvoje, tačiau 

name nebuvo pasiektas’. Jis 
būkštavo, kad Kissingerio su
stojimas Paryžiuje tartis su 
Siaurės Vietnamu (grįžtant iš 
Maskvos), atrodys kaip kapi
tuliacija, kas sukels Amerikos 
dešiniųjų kritiką, priverčian- 
čią Siaurės Vietnamą dar 
smarkiau bombarduoti.

Tiems būkštavimams išsklai
dyti Kissingeris parašė memo
randumą :

‘Brežnevo laikysena leidžia 
spėti, kad jam viršūnių kon

ferencija yra labai svarbi ... 
Jei jie Hanojaus atžvilgiu liks 
pasyvūs, jie turi skaitytis su 
tuo, kad Jūs (Nixonas) Šiaurę 
pulsit visomis jėgomis. Tokio
se aplinkybėse viršūnių konfe
rencija atrodys kaip jų pralai
mėjimas.

Jie, žinoma, galėtų manyti, 
kad viršūnių konferencijos at
šaukimas privestų prie Jūsų 
pralaimėjimo lapkričio rinki
muose - bet prieš tai Vietnamo 
liaudies respublika bus pavers 
ta pelenais ir Brežnevo Vaka
rų politika bus nėjusi niekais. 
Kažkas panašaus būtų, jei Jūs 
atšauktumėt viršūnių konfe
renciją, arba atvyktumėt į 
Maskvą, kai dešinieji JAV-se 
savo sustiprintu spaudimu su- 
paraližuotų Jūsų veikimo lais
vę.

Bet alternatyva visa tam - 
sustiprinti spaudimą į Hano
jų, kad jis pasirodytų nuosai
kesnis - reiškia išdavimą socia
listinio sąjungininko. Ir tai

A
Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų

Naujų Metų linkime visiems Dirvos skaity

tojams, rėmėjams, bendradarbiams ir Vil

ties draugijos nariams.

VILTIES DRAUGIJOS VALDYBA
Pirmininkas dr. D. Degėsys 
Vicepirmininkai —

inž. K. Pocius, 
A. Laikūnas, 
inž J. Jurkūnas, 
dr. V. Stankus, 
A. Švažas, 

sekr. J. Jurevičius.

zl
KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲ- 

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

Chicagos Lietuvių 
Tautiniai Namai

A ................
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ

ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

linki bičiuliams ir pažįstamiems

Elena, Kęstutis ir Kazimieras 
Pociai

Beverly Shores, Ind.

/|————————
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 

A ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

linki visiems draugams ir 
pažįstamiems.

Vietoj kalėdinių kortelių skiria auką 
Dirvai.

dar negarantuotų, kad Hano
jus iš tikro ofenzyvą sustabdy
tų - ir mes atsisakytumėm nuo 
atsikeršinimo.

Mano nuomone, Brežnevas 
ir sovietai yra labai sunkioje 
būklėje. Jie turi turėti intere
so, kad būklė Vietname nusi
ramintų, ir manau, jog yra 
galimybės, kad jie paspaus 
Vietnamą ne kad mums padė
ti, bet kad tai jiems patiems 
reikalinga.

Jei mes sovietams parody
sim, jog esam tvirtai pasiryžę 
siekti savo tikslų - tačiau iš ki
tos pusės juos viliosime viršū
nių konferencija, ką aš dariau

Birutė ir BroniusK1 ■ v • •asakaiciai

Maskvoje, - mes taip geriau
siai galėsime turėti įtakos į 
Kremliaus politiką, o kartu tu 
rėti iš to naudos vidaus politi
koje.’

Kai Nixonas gavo tą memo
randumą, jis jau buvo kiek at
lyžęs ir, jį perskaitęs, ant jo 
kampo uždėjo rezoliuciją: ‘pir 
mos rūšies darbas’.

Savo memuaruose Kissinge
ris giriasi: ‘Mano pasikalbėji
mai Maskvoje išvystė savo nuo 
savą dinamiką. Įvykiai įrodė, 
kad mes neatsakėme nė vieno 
galimų ėjimų, ir kad mūsų vei 
kimo laisvė žymiai padidėjo’.

(Bus daugiau)

f
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KŪRYBA IR MOKSLAS
Vilniaus Universitetas 400 metų
|3| sąvartose Stasys Santvaras

c

Vardai ir darbai
Kai Vilniaus universitete 

pradėjo įsistiprinti lietuviai, 
kai ne vienas jų savo gabu
mais ir mokslo darbais įkopė į 
profesorių, prorektorių ir rek
torių kėdes, pradėjo brėkšti ir 
pačių lietuvių kuriama įvairių 
mokslo sričių pažinimo šviesa. 
Jau minėta, kad itin reikšmin
gus lietuvių kalbos ir literatū
ros istorijai Žemaičių kan. Mi
kalojaus Daukšos vertimus jė
zuitai atspausdino Vilniaus 
akademijos spaustuvėje. Ne
trukus jėzuitas ir universiteto 
profesorius Konstantinas Širvy 
das (apie 1580-1631) parašė 
pirmą stambų originalų veika
lą lietuvių kalba - Punktay Sa
kiniu (išl. 1624, 1644). Tai ga 
na grynos, be svetimybių, žo
dingos kalbos lietuviškas vei
kalas, skirtas tikėjmo reika
lams. Tas pats Sirvydas, savo 
kilme anykštėnas, aprašė Lie
tuvių kalbos Raktą - Clavis lin- 
guae Lituanicae (apgailėtina, 
nė viena tos gramatikos kopija 
mūsų dienų nepasiekė) ir tri
kalbį lenkų, lotynų ir lietuvių 
kalbos žodyną, skirtą Vilniaus 
universiteto studentams. K. 
Sirvydo žodynas buvo labai po 
puliarus, nes XVII a. jis susi
laukė net penkių laidų.

Prisimintina čia ir Žemai
čių vysk. M. Giedraičio (jis bu 
vo Vilniaus akademijos globė
jas) pakviesto mozūro Motie
jaus Stryjkovskio parašyta 
‘Kronika Polska, Litewska, 
Zmodzka y wszystkiej Rusi’ 
(išsp. Karaliaučiuje 1582 m.), 
kurioje Lietuvos istorija buvo 
dėstoma gana objektyviai. Dr 
Jono Puzino nuomone, Mika
lojus Daukša nebuvo paten
kintas ta Kronika tik dėl to, 
kad ji parašyta lenku kalba ...

Kaunietis jėzuitas Albertas 
Vijūkas-Kojalavičius (1609- 
1677), Vilniaus univ. profeso
rius ir 1654-1655 rektorius, 
paruošė stambų veikalą apie 
Lietuvos bajorų herbus, rašė 
apie atskirų lietuvių didikų šei 
mas, apie bažnyčios padėtį 
Lietuvoje ir kt., bet svarbiau
sias jo veikalas yra lotynų kal
ba parašyta Lietuvos istorija 
(Id. išsp. 1650 Dancige, II d. 
1669 Antverpene). A. Vijūko- 
Kojelavičiaus Lietuvos istori
ja, parašyta atsirėmus į Stryj
kovskio Kroniką, atliko gerą 
darbą - ji supažindino ano me 
to Vak. Europos šviesuomenę 
su Lietuvos valstybe ir jos pra
eitimi.

Bažnyčiai buvo reikalingi 
lietuviški giesmynai. Pirmą to
kį giesmyną D.L. Kunigaikš
tijoje parengė, giesmes vers
dami iš lotynų ir lenkų kalbų, 
Vilniaus akademijos auklėti
nis žemaitis Saliamonas Slavo- 
činskis (1624-apiel660), savo 
darbą pavadindamas tokiu 
vardu: Giesmes tikieimuy ka- 
tholickam pridiarančias (išsp. 
Vilniaus univ. spaustuvėj 
1646 m.). S. Slavočinskis lai
kėsi M. Daukšos ir K. Sirvydo 
tradicijos - stengėsi ugdyti lie
tuvių literatūrinę kalbą, veng

Slavočinskio giesmyno, kai ką 
taisė ir iš naujo vertė, tik šio 
giesmyno kalba ir poetika jau 
nesiekia to lygio, kuris randa
mas Slavočinskio giesmyne. 
Bet ilgainiui iš ‘Balso širdies’ 
išsivystė žinomos kantičkos.

Religinių raštų rašė ir kiti 
Vilniaus universiteto profeso
riai lietuviai, pvz. Lietuvos jė
zuitų provinciolas (1644-1646) 
ir Akademijos rektorius (1618- 
1625) Jonas Gruževskis parašė 
‘Ultima et maxima hominis 
mutatio sive de mystica cum 
Deounione’ (2 t., 1641); arti
mas Sirvydo bendradarbis Jo
nas Jaknavičius (1589-1668) 
paruošė apie 40 kartų per-

ti svetimybių, skolinių ir tar
miškumų. Į jo giesmyną sūdė 
ta 190 giesmių, jų tarpe 48 
psalmės - vertimai ritmiški ir 
rimuoti. Aplamai S. Slavočins
kio giesmynas pasižymi gana 
gryna ir gražia lietuvių kalba, 
sklandžiu eiliavimu ir poeti- 
niu-kalbiniu raiškumu. Tai 
jau regimai aukšto literatūri
nio lygio darbas.

Kaunietis jėzuitas Pranas 
Srubauskis (apie 1620-1680) 
paruošė populiariausią lietu
višką katalikų giesmyną ‘Bal
sas širdies pas Wieszpati Die- 
wa’, 1679-1818 metų laikotar
pyje išleistą net 20 kartų. Šio 
giesmyno autorius ar autoriai
(yra nuomonių, kad to giesmy- spausdintas ‘Lenkiškas ir Lie- 
no parengėjas galėjo būti ir lie- tuviškas evangelijas’ ir kt. 
tuvis jėzuitas Garbrielius Sim- Atskirai minėtini žemaičio 
kevičius) kai ką pasiskolino iš jėzuito, universiteto profeso-

riaus
manto Liauksmino darbai. Jo

ir prorektoriaus Žygi-

KALĖDINIAI ŽENKLAI
BALYS AUGINĄS

Ir vėl užsidega
Kalėdiniai ženklai
Danguj:

Taikos Karaliaus 
•Gimusi žvaigždė, 
Įsivyniojusi
Į baltą giesmę 
Giedančių varpų,
Ir nuostabiai 
šventa naktis, 
Išsiuvinėta žemėje 
Melsvais ir sidabriniais 
Siūlais
Tylinčios taikos------

O, dieviškasai Kūdiki, 
Kasmet šią naktj tylią 
(Dangaus mums dovanotas) 
Ateinantis
Per dvidešimti amžių — 
Leisk man prie Tavo lopšio 
Arčiau artėti
Netikrais
Ir nuodėmingais 
žingsniais------

*

Ir kai už Slėnio tolimo
Suklinka pasirodžiusi
Šviesi Taikos žvaigždė — 
Tu atneši
Ramybę —
(Širdžių tyriausią giesmę) 
Ir meilę žmogui — 
Broliui,
Artimui
Ir priešui------

O mes, keliaudami 
Tais Tavo Tėvo rankų 
Pabertais
Šios žemės 
šimtmečiu grūdais, 
Išdygom piktžolėm 
Toj dieviškoj dirvoj 
Ir savo širdį maudom 
Nuodėmių dumble

Ir geidžiam savo brolio 
Kraujo, turto ir moters

Niūriausioje nakty
Advento —
Mūs širdys — 
Neapykantos žibintai 
O savo kurmiškam 
Išdidume,
Mes tikime,
Kad karūnuosi žmogų
Silpnybės perlų
Ir aistrų rubinų 
Karūna!

Šviesiausias
Atpirkimo Prince,
Tavo žvaigždėtais, 
Paslaptingais raštais 
Dangaus aksomas išrašytas 
Paversk

Šios žemės piktžolę — 
Kraujuotą, gyvą širdį 
(Biedievisko žmogaus) 
Į žalią, ištikimą
Eglės medžio ūgį — 
Kad žemiškojo klonio 
Viešpats
Nebūtų miręs pumpuras 
Ant Dievo pasodintos 
Džiūstančios šakos 1..

*

Ir kai užsidega
Kalėdiniai ženklai
Danguj —

---------- aš pabundu
Šviesiausią metų naktį 
Ir su džiaugsmu širdy 
Nešu
Vilties uždegęs žiburį — 
Kalėdų Atpirkimo 
žvaigždę----------

❖

Graikų kalbos vadovėlis ir Re
torikos vadovėlis buvo vartoja
mi ir Vak. Europos jėzuitų 
aukšt. mokyklose. Retorikos 
vadovėlis atskiromis laidomis 
ten buvo leidžiamas 1645- 
1732 m. laikotarpyje. To pat 
vertinimo susilaukė Europoje 
ir Liauksmino ‘Ars et praxis 
musicae’ - Muzikos meno teo
rija ir praktika, išl. 1669 m. - 
tariama, jog tai esąs toks vei
kalas, kuris dar ir šiandien te
beturi savo'mokslinę vertę.

Vilniaus akademijos filoso
fas magistras, lietuvis bajoras 
Kazimieras Semėnavičius, 
XVII a. Lietuvos karo inžinie
rius ir artilerijos generolas, iš
vykęs studijų pagilinti CMan- 
dijon, parašė vertingą veikalą 
‘Artis magnae artilleriae pars 
primą. Studio et opera Casi- 
miri Siemienowicz, equitis Li- 
tuani, olim Artilleriae Regni 
Poloniae Praefecti’, išl. 1650 
Amsterdame. Netrukus buvo 
išleista antroji to veikalo lai
da, 1654 m. jis išverstas į pran 
cūzų kalbą, 1676 į vokiečių, 

: be to - į ispanų, olandų, danų
! kalbas, o 1729 m., dar nepa- 
; senęs, į anglų kalbą. K. Semė

navičius savo veikale kalbėjo 
ne tik apie artilerijos pabūklus 

! bet ir apie keliaaukštes rake- 
į tas, parako ir sprogmenų ga- 
I mybą, granatas, ugnies svie- 
| dinius ir kt. Jis buvo parašęs 
į ir antrąją veikalo dalį, bet iki 
j savo mirties 1651 m. nespėjo 

tos dalies išleisti. Rankraštis
Į yra saugomas Sanguškų biblio.
j tekoje Liubertave prie Liub-
! lino, o vėliau Zaluskio bibliote-
Į koje Varšuvoj, bet XVIII a.
j gale rusams grobiant bibliote-
i kas, rankraštis dingo.

Įdomu ir būdinga, kad ir 
‘ mūsų amžiaus didis technolo

gijos mokslų protas dr. Wer- 
ner v. Braun, kuris nemažai 
prisidėjo, kad Amerikos rake
tos jau pasiekė Jupiterį ir Sa
turną, savo veikale su pasigė
rėjimu mini Vilniaus universi
teto magistrą K. Semėnavičių, 
jau XVII a. vidury rašiusi 
apie raketų kūrybą.

1979.12. 2.

Jėzuitų teatras
Vilniaus universiteto jėzui

tai didžiai nusipelnė ir lietu
vių tautos teatro menui. Vil- 

(Nukelta į 6 psl.)
v
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Elizabetho, N. J. ir apylinkių 

lietuvius sveikinu

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ
proga

AL CORREIA
REALTOR-INSURANCE 
ACCOUNTING SERVICE

Ali phases of Federal and Statės tax accounting

SPEEDWAY TRAVEL BUREAU
Autorized & Bonded Agents

Tours, Cruises and Complete Travel Service

R
Tel. 352-8267, 352-2166, 352-2167 

1145 Elizabeth Avė.
Elizabeth, N. J. 07201

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

ir pažįstamus
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga sveikina

JONAS ir MONIKA 
RAMANAUSKAI

125 Inslee Place 
Elizabeth, N. J. 07206

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ
t

proga gimines, bičiulius ir visus

Elizabetho bei apylinkes lietuvius

sveikina

JOHN REEDY

826 Sheridan Avenue

Elizabeth, N. J.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga savo draugus ir pažįstamus 

sveikina

JURGIS MIEŽAITIS

1248 Waverly Place

Elizabeth, N. J. 07208

VILNIAUS 
UNIVERSITETAS...

(Atkelta iš 5 psl.) 
niuje jie rengdavo suteatrintas 
eisenas, organizuodavo viešus 
dialogus ir disputus, iškilmin
gomis apeigomis sutikdavo ka
ralių ir nusipelniusius Lietu
vos didikus, kurie būdavo pa
gerbiami ir lietuvių kalba, o 
be to, kasmet surengdavo 
įspūdingus vaidinimus. Pra
džioje, itin pažangiai įrengtoj 
scenoj, jie statydavo kituose 
kraštuose statytus veikalus, o 
po to, kai į jėzuitų gretas įsi
jungė lietuviai, buvo rašomi 
nauji veikalai, neatmetama ir 
Lietuvos istorinė medžiaga. 
Yra šiek tiek duomenų, kad 
statomų veikalų intermedijos 
(vaidinamos pertraukų metu) 
buvo rašomos ir lietuvių kal
ba. Išliko tų veikalų santrau
kos, bet, deja, neišliko statytų 
veikalų rankraščiai.

Jėzuitų teatras Lietuvoje, 
nors ir keisdamas savo pobūdį, 
veikė irgi apie du šimtus metų. 
Aišku, tai didžiai reikšminga 
įtarpa į ietuvių teatro istoriją. 
Čia paminėsim tik keletą lie
tuviu jėzuitų pavardžių, kurie 
minimam teatrui yra atidavę 
didesnę ar menkesnę savo dar
bų dalį: Danielius Butvilą 
(1600-1682), Kristupas Garš- 
vila (m. 1721), Gabrielius 
Simkevičius (1644-1709), Vla
dislovas Daukša (1677-1747), 
Kazimieras Vizgirdas, Juoza
pas Rudamina ir kt. Reikia 
manyti, kad į jėzuitų teatro 
darbą buvo įsijungęs ir popu
liarusis Akademijos prof. Žygi 
mantas Liauksminas.

Poezija ir Sarbievius
Jėzuitų vadovaujamam Vil

niaus universitete buvo dėsto
ma retorika - dailioji iškalba, 
nebuvo aplenkta grožinė lite
ratūra ir poezijos menas.

Garsiausias Akademijos poe 
tas buvo Motiejus Kazimieras 
Sarbievius (1595-1640). Sek
damas romėnų Horacijum, 
Sarbievius sukūro keturias ly
rikos knygas ir vieną epodų 
knygą. Ta savo kūryba jis iš
garsėjo visoje ano meto Euro
poje.

Nors savo kilme Sarbievius 
buvo mozūras, bet poeziją ra
šė lotynų kalba. Beveik pusę 
gyvenimo praleidęs Lietuvoje, 
jis Lietuvą pamilo, savo poe
zijoje apdainavo Lietuvos 
gamtą, jos sostinę Vilnių, pri
rašė panegirikų Lietuvos didi
kams. Lenkai, kurie tuo metu 
savo literatūrą jau kūrė lenkų 
kalba, tuo Sarbieviaus ‘lietu
viškumu’ nebuvo patenkinti.

Poeto bičiulis, mozūras Ploc- 
l ko vyskupas St. Lubienskis 

1639 m. Sarbieviui rašė: 
‘Man atrodytų, kad šventieji - 

! Vaitiekus, Stanislovas, Zig- 
' mantas ir tiek kitų, kurie arba 

iš mūsų tautos buvo kilę, arba 
nuo seniai mūsų globėjais 
buvo pripažinti - turėtų stovė
ti tavo dainų priešakyje. Pul- 
tusko, kur pirmiausia mūzoms 
prisiekei, nesi paminėjęs nė 
vienu žodžiu ... Jeigu prastai 

' rašytum, jeigu pasaulis nesiste
bėtų tavo poezija, jeigu nebū
tum gimęs Lenkijoje ir nieko 
nebūtum skolingas tėvynei, 
abejingai žiūrėčiau į tai, kad 
savo dainose daugiausia kalbi 
apie svetimšalius. Italų ita
lams, lietuvių lietuviams aš

(Nukelta į 7 psl.)

KALĖDOS, 1979 M.
Nuoširdžiausiai sveikiname "Lietuvos 

Atsiminimų” radijo klausytojus bei rėmė
jus, taip pat savo draugus ir pažįstamus. 
Stebuklingoji Betlėjaus Žvaigždė tenušvie- 
čia mūsų tėvų žemelei Lietuvai naują kelią 
į laisvę ir nepriklausomybę...

Prof. Dr. Jokūbas ir Loreta 
STUKAI

1467 Force Dr.
Mountainside, N. J. 07092 

Tel. (201) 232-5565

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga gimines, bičiulius, visus klijentus 

bei apylinkes lietuvius sveikina 

GENOVAITĖ ir KAZYS 
TREČIOKAI

INSURANCE AND TRAVEL AGENCY

376 Mercer Avenue

Union, N. J. 07083

Tel. 687-4033

Elizabetho, N. J. ir apylinkių lietuvius, 

savo bičiulius, gimines ir pažįstamus 

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga sveikina

PETRAS ir BRONĖ LUKAI

53 1 Elizabeth Avė. 

Elizabeth, N. J.

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

sveikina

JONAS VELIČKA
IR ŠEIMA

TAVERNOS SAVININKAI

168 First St. 
Elizabeth, N. J. 07206 

Tel. 351-4840
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VILNIAUS
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
proga visus savo klijentus, gimines, 

bendradarbius, bičiulius bei apylinkės 
lietuvius sveikina

RŪTA
MILLWORK
&
STAIRS CO. >

THE CUSTOM STAIRS

CIRCLE—WINDING

804 Livingston Street Elizabeth, N. J.Tel. 351-2798 After 6 p. m. tel. 354-6315
J

Barbara Stukas, Vaclovas Žostautas, Kazys Ozolas. 
Albinas Stukas — vadovauja

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

švenčių proga savo gimines ir 

draugus sveikina ir linki 

maloniu švenčiu.
v o

VERUTĖ ir VINCAS 
MISIŪNAI

760 Rohway Avė. 
Elizabeth, N. J.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

švenčių proga savo gimines, 

draugus ir pažįstamus sveikina 

ir linki maloniu švenčiu.
4* b

BARBARA ir ALBINAS

S T U K AI

162 Park PI.

Elizabeth, N. J.

UNIVERSITETAS...
(Atkelta iš 6 psl.) 

nepavydžiu, bet neapsakomai 
gaila, kad mozūrai pamiršta 
savo Tėvynę’.

Vysk. St. Lubienskio laiško 
ištrauka, kuroj nerandame 
net užuominos, ką Lietuva 
duoda Lenkijai, akivaizdžiai 
liudija, kad amžių sąvartose 
lietuvių ir lenkų santykiai pa
skendo eibėje prieštaravimų ir 
nesąmonių.

Jėzuitų epochos 
saulėlydis

Apžvelgėm tik labai menką 
žiupsni Vilniaus universiteto 
lietuvių profesorių ir jo auklė
tinių darbų. Jėzuitai svetim
šaliai, Vilniaus universitete 
ugdę įvairių mokslų discipli
nas, 1579-1773 m. laikotarpy
je taip pat yra parašę stambių 
ir vertingų mokslo veikalų, gi
linęs! i Lietuvos D. Kunigaik
štijos istoriją bei kultūrą, savo 
darbais Vilniaus universiteto 
vardą išnešė į ano meto Euro
pą. Jų darbai čia nepaminėti, 
nes šių atveju daugiausia rū
pėjo tai, ką patys lietuviai įvai, 
riose mokslo šakose XVI-XVIII 
a. Vilniaus akademijoje ir už 
jos ribų yra nuveikę.

Jėzuitų epochos Vilniaus 
universitetas išgyveno klestėji
mo ir nuosmukių laikotarpius. 
Nuosmukius 1655-1741 m. 
daugiausia nulėmė išoriniai 
veiksniai - maskviečių, kazo
kų, saksų ir švedų antplūdžiai 
kiekvienu atveju Vilnių siau
bingai apgrobę. Be to, nor
malų darbą ir pažangą trukdė 
gaisrai, maro epidemijos ir kt. 
nelaimės. Nepaisant šių ne
laimių, Vilniaus akademija, 
kaip feniksas iš pelenų, vėl ki
lo, vėl augo, stiprėjo ir garsėjo 

Tegu kuo nors ypatingu kitų 
universitetų mųsų aukštoji mo
kykla ir nepralenkė, bet anuo 
metu tai buvo palačiai žino
mas ir vienas didžiausių uni
versitetų Europoje.

Tačiau 1773 m. liepos 21 d. 
popiežius Klemensas XIV, Eu
ropos valdovų spaudžiamas, 
savo breve ‘Dominus ac Re- 
demtor noster’ jėzuitų ordiną 
panaikino. Buvo dedama pas 
tangų Lietuvos jėzuitų provin 
ciją išlaikyti veikiančią, bet ir 
rimti gelbėjimo mėginimai 
laukiamų vaisių nedavė.

Vyriausioji mokykla
Jėzuitų ordiną panaikinus, 

Vilniaus akademija ir visos jė
zuitų mokyklos Lietuvos D. 
Kunigaikštijoje pradėj krikti. 
1772 m. įvykęs pirmasis Lie
tuvos-Lenkijos padalinimas 
reikalus dar labiau supainiojo 
- rusai kišosi į valstybės reika
lus, Respublikoj stovėjo rusų 
kariuomenės įgulos ...

Rusijos atstovo Stakelbergo 
diriguojamas, 1773 m. posė
džiavo Lietuvos-Lenkijos sei
mas. Lietuvos atstovo vice
kanclerio J. Chreptavičiaus 
siūlymu seimas tų pačių metų 
spalio 14 d. nutarė steigti 
bendrą Lenkijai ir Lietuvai 
Edukacinę komisiją, to pobū
džio lyg ir pirmą švietimo mi
nisteriją Europoje.

Edukacinė komisija netru
kus savo žinion perėmė Vil
niaus universitetą, visas jėzui- 

(Nukelta į 8 psl.)

Visus skyriaus rėmėjus, bičiulius ir 

prijaučiančius, sveikiname su 

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 

ir linkime

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

ALT S-gos Elizabetho 
15-tas skyrius

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

sveikina
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga

LITHUANIANSAVINGS and LOAN ASSOCIATION OF ELIZABETH, N. J.269-273 Second St. Elizabeth, N. J. 07206
Geromis išsimokėjimo sąlygomis duoda namų 

pirkimui paskolas, o taupytojams moka 7% metinį procentą.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga, savo gimines, draugus ir visus 
esamus, ir būsimus lietuvių laisvės 

svetainės lankytojus sveikina, ir linki 
malonių švenčių.

JONAS ŠVEDAS
Lietuviu laisvės svetainės vedėjas

Elizabeth, New Jersey
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga visus savo klijentus, gimines ir 
artimuosius bei Elizabetho lietuvius

sveikina

“For Ali Your Family Banking Needs”

The Family Savings Bank
1 Union Square and 540 Morris Avė., Elizabeth, New Jersey 
Phone: 289-0800 • Member Federal Deposit Insurance Corporation
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ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga, esamus ir būsimus klijentus 

sveikina

PETER GAIDĮ S
0WL LIQUEUR STORE

639 Newark Avė.
Elizabeth, N. J.

Tel. 352-3259

Užsakymai pristatomi be atskiro 
primokei imo.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga gimines, bičiulius ir visus, kurie 

valgo lietuvišką duoną ir Andrulio sūrį, 

sveikina

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

Tel. 353-0970

Lietuviška kepykla

VILNIAUS 
UNIVERSITETAS...

(Atkelta iš 7 p si.) 

tų mokyklas ir visus jų turtus. 
Akademijos ir Lietuvos mokyk 
lų tvarkytoju buvo paskirtas J. 
Chreptavičius. Jis universite
to rektorium .paskyrė žymų 
mokslininką ir gerą adminis
tratorių gardinietį eksjėzuitą 
Martyną Počobutą, rektoria
vusį 1780-1799 m. Betgi jau 
1781 m. Vilniaus universitetą 
kėsintasi paversti liciejumi. 
Akademijos rektoriui Počobu
tui, palaikomam lietuvių Edu 
kacinės komisijos narių Chrep 
tavičiaus ir Čartoriskio, aka
demijos teises pasisekė apginti 
1781 m. ji pavadinta Vyriau
siąja Lietuvos D. Kunigaikšti
jos Mokykla. Pavadinime, 
kaip regim, jau atskamba kaž 
kosk universiteto pažemini
mas.

Deja, Edukacinės komisijos 
laikų mokyklos jau sistematin- 
gai pradėjo vykdyti Lietuvos 
lenkinimą. Tiksliau tariant, 
gal ne tiek lenkinimą, kiek 
Lietuvos didikų ir bajorų pa- 
blūdimo gilinimą, kai jie, pra
radę tautinę sąmonę, išsigal
vojo kvailiausią kalambūrą: 
‘Mes - lietuvių kilmės lenkai!’ 
Tai buvo ne tik jų pačių, bet 
ir lietuvių tautos rūsti drama.

Elizabeth, N. J. ir apylinkių lietuvius, 

savo bičiulius, gimines ir pažįstamus 

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga sveikina

JOHN PATRICK, Jr.
su šeima

125 Parker Rd.
Elizabeth, N. J. 07208

Tel. Nr. 355-7140

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 

proga gimines, draugus, prietelius ir 

visus kurie yra mūsų vasarvietėje 

atostogavę, o taip pat Elizabeth’o, 

Asbury Park bei kitų apylinkių 

lietuvius sveikina

PETRAS ir ONA LANIAI
Vasarvietės Asbury savininkai

515 Fourth Avė., Asbury Park, N. J.

Tel. 776-9783

Rusų caru valdžioje
1795 m. įvyko paskutinysis 

unijinės Respublikos padalini
mas. Lietuva pateko į rusų ca 
rėš Kotrynos II valdžią, o ji 
nebuvo palanki jėzuitų ir pijo
rų įsteigtoms mokykloms Lie
tuvoje. Bet Kotryna II dar ne 
siryžo tų mokyklų uždaryti.

1797 m. caro Povilo I vy
riausybė patvirtino naują Vyr. 
Mokyklos statutą ir ją pavadi
no Vyriausiąja Vilniaus Mo
kykla. Kadngi care Kotryna 
II nepripažino Jėzuitų ordino 
panaikinimo Rusijoje, tai Po
locke jėzuitai dar ir 1800 m. 
tebedirbo. Caras Povilas I bu 
vo palankus liberalinėms idė
joms, nemėgo savo motinos po 
litikos, bet Vyr. Vilniaus Mo
kyklą jau buvo sutikęs atiduo
ti Polocko jėzuitams. Tik at
sargiai tedrįsęs prieš tą suma
nymą protestuoti Vilniaus 
Vyr. Mokyklos rektorius Jer. 
Stroinovskis (1752-1815) buvo 
net į kalėjimą patekęs. Senąją 
Vilniaus akademiją nuo pro
rusiškų Polocko jėzuitų globos 
išgelbėjo 1801 m. kovo 23 d. 
sąmokslininkų nužudyto caro 
Povilo I mirtis.

Rektoriaus Jer. Stroinovskio 
kunigaikščio Adomo Jurgio 
Čartoriskio ir kitų įtakingų vy 
rų rūpesčiu caras Aleksandras 
I 1803.IV.4 aktu Vyriausiąją 
Vilniaus Mokyklą pavadino 
Imperatoriniu Vilniaus uni
versitetu, sėkmingai dirbusiu 
iki 1832 metų. Be to, caras 
Aleksandras I 1803.V.30 pa
tvirtino J. Stroinovskio pareng 
tą Vilniaus universiteto statu
tą, teikiantį universitetui pla
čią autonomiją. Sis statutas 
buvo pavyzdinis ir kitiems tuo 
metu Rusijoje steigiamiems 
universitetams.

Vilniaus mokslo apygardos, 
taigi ir Vilniaus universiteto 
kuratorium, buvo paskirtas 
kunigaikštis Adomas Jurgis 
Cartoriskis (1770-1861), caro 
Aleksandro I jaunystės drau- 

(Nukelta į 9 psl.)

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

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

sveikina savininkai

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

MUrdock 8-1373-4

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

delekatesų.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga visus lietuvius ir savo klijentus 

sveikina

SUMMIT A ELIZABETH
TRUST COMPANY

100 First St. New Jersey
Tel. 354-4000

Summit • New Providence • Elizabeth • Elizabethport

Geriausius sveikinimus ir linkėjimus 

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga visiems giminėms, bičiuliams bei 

Elizabeth apylinkės lietuviams siunčia

ADOLFAS BRAŽINSKAS 

IR SŪNŪS
151 Second St.

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

Merry Christmas and best wishes 

to our relative, clients and 

friends from

RED’S SHELL STATION
Brake Service — General Repairs

FAST AND PLEASANT SERVICE. LOW PRICES.

332 Second Street 
Elizabeth, N. J. 
Tel. 353-9707



1979 m. gruodžio 20 d. DIRVA Nr. 50 — 9

MY BEST GREETING FOR A 
MERRY CHRISTMAS AND A 
PROSPEROUS NEW YEAR 

TO ALL MY 
LITHUANIAN-AMERICAN 

FRIENDS.

Paminėjo Vaiko Metus

Major & Mrs. Tom Hunu
CITY OF ELIZABETH,

NEW JERSEY

Šie metai yra .tarptauti
niai vaiko metai. Juos įvai
riai atžymėjo daugelis tau
tų 'savo kraštuose ir etni
nės grupės plačiame pasau
lyje. Ne taip jau žymiai pa
minėjo ir išeivijos lietuviai 
pirmiausia savo spaudoje.

š. m. gruodžio 2 d. vaiko 
metus prasmingai paminėjo 
Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų Sąjunga kartu 
su New Yorko Lietuvių Ka
talikių Moterų Kultūros 
Draugija Kultūros židiny
je, Brooklyne. Programoje 
buvo nagrinėtos vaiko augi
mo, brendimo ir auklėjimo 
problemos: vaikas plačiame 
pasaulyje, vaikas Lietuvoje

Visus savo bičiulius ir lietuviškos 

veiklos darbuotojus 

KALĖQŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga sveikina

Union, N. J.

Julius Veblaitis 
ir šeima

Sveikina su šventėmis savo draugus 

ir pažįstamus.

Vaclovas Žostautas
I95,IvySt.

Newark, N. J.

Visus savo draugus, tautines minties 
bendradarbius 

KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ 
proga sveikina.

Petras Mačiulaitis
Union, New Jersey

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

lietuvius sveikina

B. L. B. MEAT MARKET CO.

841 Elizabeth Avė., Elizabeth, N. J. 
EL 3-4689

VILNIAUS 
UNIVERSITETAS...

(Atkelta iš 8 psl.) 
gas, savo giminę kildinęs iš Ge 
diminaičių (iš tikro buvo nele
galus Rusijos atstovo Repnino 
sūnus). Kultūros istorikas L. 
Valdimirovas Čartoriskio reik 
šmę Vilniaus universitetui 
taip apibūdino: T. Kol Cor- 
toriskis turėjo Įtakos carui, uni 
versitetui buvo užtikrintos pa
lyginti ramios ir materiališkai 
gerai aprūpintos vystymosi są
lygos; 2. Vilniaus universite
tas, Čartoriskio globojamas, 
tapo lenkų šlėktiškos-liberali 
nės politikos įrankiu’. Tai ga
na taiklus, ir turbūt neginčy
tinas, kunig. A.J. Čartoriskio 
veiklos apibūdinimas.

Tokia A.J. Čartoriskio poli
tika Vilniuje nepatiko carui 
Aleksandrui I ir jo vyriausy
bei. 1823 m. Cartoriskis atsi
statydino, o jo vieton buvo pa
skirtas prancūzas Jean De la 
Vallle (m. 1846 m.). 1824-
1930 m. kuratoriaus pareigas 
ėjo linksmo gyvenimo mėgėjas 
ir studentų persekiotojas Mi
kalojus Novosilcevas (1761- 
1836).

Slavofilų įtaka Rusijoje au
go, ypačiai ji sustiprėjo val
dant Mikalojui I (1825-1855). 
Valdžiai reikalaujant, univer
siteto raštinėje lenkų kalbą pa 
keitė rusu kalba, iš pareigų at
leisti rusams nepalankūs pro
fesoriai ir adjunktai - kaip J. 
Lelevelis, I. Danilevičius, M. 
Bobrovskis, J. Gluchovskis, K. 
Kantrimas, - iš Vilniaus iš
tremtas prof. II. Onacevičius. 
Tos represijos aistrino jauni
mą. 1831 m. keturi šimtai Vii 
niaus universiteto studentų 
prisidėjo prie Lietuvos-Lenki 
jos sukilėlių, o to juk negalėjo 
nematyti okupacinė rusų val
džia Lietuvoje.

Sukilimą numalšinus prasi
dėjo dar griežtesni ir piktesni 
persekiojimai. 1832 m. gegu
žės 1 d. paskelbtuoju reskrip
tu, caras Mikalojus I ‘maištin
gąjį’ Imperatorinį Vilniaus 
universitetą uždarė, nors tai 
buvo senas ir garbingas uni
versitetas, jo mokslo lygis aukš
čiausias visoje Rusijoj, o ir stu
dentų kiekiu jis buvo didžiau
sias imperijoje (pvz. 1830 m. 
Vilniaus univ. studijavo 1054 
studentai, o Maskvos univer
sitetas dar ir 1836 m. teturėjo 
tik 441 studentą).

(Bus daugiau)

ir išeivijoj, vaikas ir reli
gija, vaikas šeimoje ir pačių 
vaikų pasisakymai.

Minėjimą atidarė ir vado
vavo dr. A. šlepetytė-Jana- 
čienė, kuri savo žodyje pla
čiai nušvietė vaiko sąlygas 
plačiame pasaulyje laisvuo
se ir okupuotuose kraštuo
se. Apibudinusi kitų kraštų 
vaiko gyvenimo sąlygas il
giau sustojo prie lietuvio 
vaiko sovietų okupuotoj 
mūsų tėvynėj.

Temą — vaikas ir religija 
vaizdžiai nušvietė sesuo 
Ona Mikailaitė pavaizduo
dama pavyzdžiais ir savo 
patyrimu pokalbiuose su 
vaikais ir jų mokytojais bei 
tėvais. Ji palygino šių die
nų jaunimą su ankstesnių 
laikų ir priėjo išvados, kad 
vaikas gyvendamas net ir 
šių dienų sąlygose vis dar 
yra arčiau sielos tyrumo, 
giliau jaučia Dievo buvimą. 
Jie parašo ir maldų, tačiau 
tolimesnis religijos jausmas 
vaikuose daugiausia pri
klauso nuo tėvų. Sesuo Mi
kailaitė yra vaikų Eglutės 
redaktorė.

Temą — vaikas šeimoje 
pedagogiškai pristatė Jūra 
Gailiušytė - Viesulienė pa
vyzdžiais nurodydama vai
ko auklėjimo metodus lie
tuviškoj dvasioj. Ji pažymė
jo, kad net iki penkių metų 
vaikas gali visai nemokėti 
gyvenamo krašto kalbos, 
vien lietuviškai kalbėti, nes 
per vieną ar du mėnesiu nu
ėjęs į vaikų darželį ar mo
kyklą greit išmoksta ir sve
timą kalbą. Išvadoj prele
gentė pabrėžė, jog tai pri
klauso grynai nuo tėvų au
kos vaikams ir lietuvybei.

Kalbėtojų programą pa
įvairino jaunieji vaiko metų 
atstovai gražiu lietuvišku 
akcentu paskaitę bei į klau
simus atsakinėję: Kristina 
ir Monika Vygantaitės, Vy
tenis Radzivanas ir Anta
nas Vainius, kuris pranešė 
publikai, kad buvęs Lietu
voje ir nustebęs, kad nema
tė trijų spalvų vėliavos. Tai 
progai pritaikytos savo kū
rybos paskaitė Birutė Luko
ševičienė; Baigiamąjį žodį 
tarė dr. A. Radzivanienė 
pakviesdama publiką susi
pažinti su toje pat salėje vy
kusia New Yorko mokslei
vių ateitininkų kalėdine pa
rodėle ir neeiline įspūdinga

N. Lingertaičio paroda gin
taro ir sidabro papuošalų 
įvairiomis moderniškomis 
variacijomis. Kainos paly
ginti neaukštos ir lankyto
jai keletą įsigijo. Lingertai- 
tis yra iš Dorchester, Mass. 
jaunas Artist Craftsman 
profesionalas. Po progra
mos vyko vaišės. (k)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

for all shifts to work and live in Sun- 
nv Texas. Position available lor R. 
N.’s interested in opportunity to 
advance rapidly intn supervisorv 
roles. O. B., E. R., Medical/Surgical. 
Pediatricts, Health Supervisors. If 
you are looking for the opportunity 
to relocate plūs work in a new ex- 
panded facility. Good starting salary, 
shift differential and liberal personnei 
policies & fringe benefits.

APPLY CALL OR WRITF. TO:
KLEBERG COUNTY 

HOSPITAL 
P. O. BOX 1197 

KINGSVILLE, TEXAS 78363 
512-592-3336. Eat. 69

(44-2;

LXPERIENCED
ELECTRIC MOTOR 

REPAIRMEN 
Immediate Oportunity. 

AC and DC W1NDERS 
AC and DC MECHANIC 

MACHINISTS
Opportunity to join Union shop with 
top benefits. Openings on Day and 
Night shift. Call KEN ROLLER Mon- 
day for an oppt.

216-433-7800
MONARCH ELECTRIC 

SERVICE CO.
5325 W. 130TH ST. 

CLEVELAND. OHIO 44130 
(49-51)

WANTED EXPERIENCED 
SURFACE GRINDERS

2 years or more experienced
CENTERLESS GRINDERS

With more then 1 year experience
Call 313-561-1770

(48-51)

Journeymen or lst Class Skilled 
HORIZONTAL BORING MILL 

OPERATOR
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. Top 
rate $13.00 per hour if qualified. Ali 
benefits. Air conditioned shop. Livo- 
nia-Plymouth area.

BUCKINGHAM TOOL
11915 Market Street 
Livonia, Mich. 48150 

313-591-2333
(48-51)

OPPORTUNITY FOR JOURNEYMEN
- or

1 ST CLASS
LATHE & MILL OPERATORS

Full or pait-time for Manual and NC 
machines. Excellent pay, Blue Cross 
& Blue Shield, Deniai and major 
Mcdical insurance.

MCG MACHINE COMPANY 
15220 Comnion Rd.

Roseville, Mich. 48066 
313-771-4798

(4.5-1 )

FOREMAN
A growing mąnufocturer of heayy 
electrkol equipment in the S.E. 
suburbs has on opening for a fore- 
man wlth exp. m machining and 
heovy fobrtcarion. Ęxperlence wifh 
larae VBM’s essenttal and heavy 
wefding experience a plūs. Excellent 
benefits and safary ęommensurate 
with exgerience. Coli Mr. Moskin 
at 662-8484 for anot.
EgualOpportimitY Employer M/F

OPPORTUNITY FOR 
RN’s & LPN’s

Applications are being taken for full 
& part time on all shifts. Salary com- 
mensurate with experience and ability 
Excellent benefits & working condi- 
tions. Apply call or write Personnel 
Department

, M. J. CLARK MEMORIAL HOME 
1546 Sherman S. E.

Grand Rapids, Mich. 49506 
(49-8)

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga savo klijentus, gimines, bičiulius 

bei Elizabeth’o lietuvius sveikina

ALGEN PAINT CO.
MURALO—TRAD MARK PAINTS 

ENAMELS—VARNISHES 
WALLPAPERS AND VYNELS

ONLY DISTRIBUTOR OF LUCITE AND MURALO 
PAINTS.

639 Elizabeth Avė. EL 2-1759
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Žvilgsnis i lietuvišką nacionalizmą (6)

Savas kraštas, sava tauta, 
ką tai reiškia? Vyt. Alantas

G

Ką reiškia savojo krašto ir 
savo tautos meilė? Tai reiškia, 
kad mums artima, brangi ir 
miela gimtojo krašto gamta, 
kad mūsų ausi malonina se
niausia indoeuropiečių kalba, 
kad piliakalniai ir pilių griuvę 
šiai nukelia mus į gilią senovę, 
ir mes lyg dar pajuntame ka
daise prosenolių į gimtąją že
mę įmintas pėdas, kad mūsų 
šalies senieji pastatai, o itin 
Vilniaus architektūra bei 
meno paminklai, sužadina 
mūsų pasididžiavimą savo tau 
tos kūrybiniu genijumi ir džiu 
gina mus savo grožiu. Tautos 
menas, mokslas ir papročiai 
doroja mūsų pasaulėžvalgą ir 
charkterį. Mes jaučiamės nu
grimzdę į savo tautos kultūrą 
ir istoriją - mes mylime savąją 
tautą pirmų pirmiausia dėl 
to, kad ji yra mūsų, mano tau 
ta.

Argi ne didžiausias žmo
gaus džiaugsmas bus tas, 
kuris kyla iš jo tautos laisvės, 
gerovės ir stiprybės pajutimo 
bei jo krašto gamtos grožio? Aš 
visada su malonumu perskai
tau senų amžių keliauninko 
Curieusero Antiąuariaus žo
džius: ‘Jei dievas Jupiteris nu
sileistų iš dangaus ir norėtų ap 
sigyventi žemėje, jis nerastų 
malonesnio ir patrauklesnio 
krašto kaip Prūsija’. Bet juk 
Prūsija ta pati Lietuvai

Mes esame pažymėti savo 
tautos ženklo, kurio neišdildys 

A ~
Irena ir Vytautas Alantai nuoširdžiai 

sveikina savo draugus, giminaičius ir pa
žįstamus Kalėdų švenčių proga ir linki jiems 
laimingų bei sėkmingų Naujų Metų.

Vyt. Alantas atskirai sveikina savo 
mielus skaitytojus linkėdamas laimingų 
Naujų Metų ir prašydamas Praamžių, kad 
jis būtų dosnus jiems visokių gėrybių.

iš mūsų sąmonės jokio likimo 
smūgiai. Tautos pasaulis lie
ka mūsų pasaulisl Mes galime 
dėl vienų ar kitų priežasčių 
apleisti savo kraštą, bet mes 
negalime pabėgti nuo savo 
tautos. Iškakdami iš gimtosios 
šalies savanoriškai, ar prievar
ta, mes pasiimame ir savo tau
tos dvasinius lobius. Gyvenda 
mi svetur savo mintyse bei sva 
jonėse mes vis dar tebegyvena
me gimtajame krašte. Mes ga 
lime pasidaryti svetimos vals
tybės piliečiais, bet mes nega
lime tapti svetimos tautos tau
tiečiais. Man atrodo juokinga 
‘dviejų tėvynių’ sąvoka. Pa
keisti ar ‘papildyti’ savo tauty
bę yra kažkas panašu į bandy
mą išsinerti iš savo kailio ir įsi
sprausti į svetimom išmierom 
nukaldintus šarvus ...

GAMTOS MEILE 
NACIONALIZMO 

SAMPRATOJE

Aukščiau aš jau pastebėjau, 
kad, formuojantis lietuviškam 
nacionalizmui, turėjo įtakos 
monarchijos ir Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės vals
tybingumo ideologiją. Tačiau 
be abejonės, mūsų tėvynės 
meilės sampratą bus paveikęs 
bei davęs originalų atspalvį ir 
atriedėjęs iš gilios senovės su
dievintas gamtos kultas. Tėvy
nės meilė yra susijusi su giliau

siais žmogaus dvasiniais išgy
venimais. Atsimintina, kad 
mes, lietuviai, įėjome į istoriją 
kaip paskutinieji Europos pa
gonys ir dar XV ir XVI am
žiuose nemaža lietuvių dalis 
tebegyveno prosenoliu dvasi
niu palikimu. Kai aš sakau lie- 
tuvišką nacionalizmą turint sa
višką, originalų atspalvį, tai 
kaip tik ir turiu galvoje lietu
vio ypatingą iš prosenolių pa
veldėtą, prigimtą prisirišimą 
prie gamtos. Senovės lietuviai 
buvo panteistai, t.y. gamtą ta 
patino su dievybėmis ir garbi
no ją kaip nežemiškų būtybių 
įsikūnyjimą. Gamta lietuvį 
žavėjo ir žavi ne tik savo išori
niu pavidalu, bet ir traukia jį 
vidiniu slėpingumu, kur bai
giasi tikrovė ir prasideda mis
tika.

Rašydamas iš partizanų 
gyvenimo romaną ‘tarp dviejų 
gyvenimų’, kuris pasirodė 
1960 m., rinkau medžiagą ir 
tarp kitko susirašinėjau su vie
nu Vakarus pasiekusiu parti
zanu, prašydamas papasakoti 
savo išgyvenimus girioje. Jis 
man rašė: ‘Miškas ypač naktį 
stipriai veikia žmogų ir, bent 
keletą mėnesių išgyvenęs girio
je, pradedi kitaip jausti ir gal
voti. Miškas pripildo žmogaus 
sielą neišsemiamo liūdesio ir 
slegiančio ilgesio, kuris labai 
dažnai pavirsta mistika ir rea- 
ligingumu’.

O juk atsimintina, kad mū
sų prosenoliai gyveno apsupti 
braškančių girių, tad ir jų mis 
tiniai bei religiniai išgyveni
mai turėjo būti itin gilūs ir ar
timi gamtai. Nenuostabu tad, 
kad ir šių dienų lietuvio psichi
koje atsiaidi tas antikinės se
novės mūsų protėvių susigam- 
tinimas’. Ir ne dėl to, kad lie
tuvis būtinai išpažintų senųjų 
dievų kultą, bet dėl to, kad 
krikščionybės amžiai dar nėra 
spėję suformuoti lietuvio psi
chikoje tokio ideologinio, sluoks 
nio, pro kurį nebeprasiveržtų 
senovės ‘romantika’. Ir tuo po 
žiūriu tautos meilės ideologija 
yra apšviečiama gamtos mei

lės atosvaiščių, kitaip sakant, 
iš lietuvio sąmonės dar toli gra 
žu nėra dingęs panteistinis 
gamtos supratimas bei išgyve
nimas.

Lietuvio meilę gamtai itin 
ryškiai ir vaizdingai apdaina
vo A. Baranauskas savo poe
moje ‘Anykščių Šilelis’. Nors 
jis gamtos nedievina, kaip 
senieji lietuviai, bet žavisi jos 
grožiu, vaizduoja ją gyvą, ju
dančią, gyvenančią savo gyve 
nimu, turinčią savo mintį, lo
giką ir tikslą. Tai yra mū$ų, 
lietuvių, gamta, kokios niekur 
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Juokas Gribauskas, vedėjas

kitur nėra, ir kokią galėjo pa
vaizduoti tik lietuvis rašyto
jas. Apdainavęs girios grožį 
su visais niuansais, poetas puo
la į desperaciją ir sušunka: ‘- 
Visa prapuolė, tik ant lauko 
pliko, kelios pušelės apykrei
vės liko!’ Tai rodo, kaip poe
tas tragiškąi išgyveno gamtos 
žalojimo pasėkas. ‘Anykščių 
Šilelis’ yra perdėm tautinė po
ema, išreiškianti kokiomis 
glaudžiomis sąsajomis lietuvis 
yra susijęs su gamta. Kalbant 
apie tėvynės meilę, to momen 
to negalima išleisti iš akių.

Kalėdų naktis partizanų slėptuvėje
Ištrauka iš naujojo R. Spalio romano 'ŠIRDIS IŠ GRANITO’

— Mes išėjome į miškus ne savanau
diškų reikalų verčiami, bet tikėdami, kad 
karui pasibaigus, taikos laimėjimais galės 
džiaugtis ne saujelė tautų, bet -visos buvu
sios laisvos tautos. Pažindami komunistiškų 
melą ir klastą, buvome tikri, kad jie mėgins 
apgauti sąjungininkus, ir mes savo kraujo 
kaina pasiruošėm įrodyti pasauliui tikrąją 
tautos valią.

— Deja, kol kas niekas nepatvirtino mū
sų vilčių, mums nėra ištiesta pagalbos ranka, 
niekas negirdi mūsų mirštančiųjų šauksmų, 
niekas neužuodžia garuojančio, liejamo krau
jo. Gal tos mūsų laikraščio paguodžiančios 
eilutės tik viltingas sapnas, o tuo tarpu di
džiosios valstybės tik žaidžia, ieškodamos šau 
trumpalaikių laimėjimų. Tuo atveju Vakarai 
paaukojo mus mirčiai, paaukojo mūsų laisvę 
ir šis pakeltas ginklas nėra naudingas. Net 
mūsų broliai, seserys ten laisvuose Vaka

ruose gal su laiku nusisuks nuo mūsų, pri
mirš, ko jie bėgo, ir okupanto gundomi gal 
kai kas priims iš jo tą trisdešimt sidabrinių 
skatikų. Bet jei Vakarai išties mums ranką, 
visos aukos, pasišventimas, kiekviena^ krau
jo lašas buvo ir bus reikalingas. Kritusių 
kovoje šventovėse degs amžinoji tautos dė
kingumo ugnis, o gyvųjų krūtines puoš kry
žiai. Artimiausi metai turės parodyti, kuria 
kryptimi rieda mūsų likimas: laisvės, gar
bės ar kančių, Sibiro, visuotino mūsų išsiža
dėjimo, net pasmerkimo.

— Tačiau šiandien, minėdami Kristaus 
Kūdikėlio gimimą, tikėkime į gėrį, teisingu
mą, pasisemkime vilties, ginklo broliai...

Pridėjo pirštą prie lūpų ir papurtė gal
va, kad neplotų. Tyloje susikaupus, pasi
lenkta prie stalo. Kelios žvakės vaikė niū
rius šešėlius, kurie sėdo ant avių kailiais pa
dengtų sienų, viršuje ant galva pasiekiamų 

lubų žvilgėjo vandens lašai. Prikūrenta veik 
iki raudonumo geležinė krosnelė sotino šilu
ma iškvėpuotą, nuo prakaito pašvinkusį ir 
parūgusį orą.

Nesirišo kalba, kiekvienas mintimi bėgo 
pas savuosius, kur jie bebūtų, dažnam užgrū
dintam, jau daug kartų ramiai žvelgusiam 
mirčiai į akis, dabar skruostais riedėjo 
ašaros...

Sereikai dingo stalas, draugai, atviros 
akys nieko nematė, visa jo esybė sbsikaupė 
mintyse; jos nulėkė kitur.

— Irut, kur tu, su kuo sėdi prie Kūčių 
stalo? Irut, ar mini mane, ar galvoji apie 
mane, ar jauti mano meilę tau? O Irut, ne
užmiršk manęs, nepalik manęs... Ar esi 
sveika, Irut, nealkana, o miela ... Tikiu, gal
voji apie mane, visą šį šventą vakarą, iki 
naktis užmerks tavo blakstienas, šiuo metu
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VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO
KOMITETO SEIMAS čekiena

VLIKo seimas įvyko š.m. 
gruodžio 8-9 d.d. Baltimorėje, 
Md., kuriame gausiai susirin
kusius atstovus ir svečius pa
sveikino rengimo komiteto 
pirm. dr. E. Armanienė ir pa
kvietė VLIKo pirm. dr. K. Bo
belį, kuris savo keliu į seimo 
prezidiumą pakvietė S. Lūšį 
pirmininku, J. Audėną ir T. 
Blinstrubą - vicepirmininkais, 
ir į sekretoriatą - V. Bražėną 

ir M. Pranpevičių.
Žodžiu seimą sveikino Lietu

vos Atstovas Washingtone dr.
S. Bačkis ir išvadoje pažymėjo 
kad atsižvelgus į VLIKo pas
kirtį ir pavergtųjų lietuvių pas
tangas veiktina taip, kad mū
sų tautiečiai krašte jaustų, jog 
jų kovą už žmogaus teises mes 
vieningai, energingai ir ryžtin 
gai užsienyje remiame ir skel
biame. Vieningumas mūsų 
veikloje yra esminis sėkmės 
faktorius. Lietuvos Diplomati 
jos Tarnyba visuomet ėjo su 
visa tauta ir su išeivija. Ji sie
kė ir sieks, pagal galimybes, 
kad visi sutartinai dirbtume ir 
eitume Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės atstatymo ke
liu. (Jo kalba spausdinama 
atskirai).

Žodžiu sveikino ALTos 
pirm. dr. K. Šidlauskas, iš 
Anglijos atvykęs Z. Juras ir ki
ti. Daugybę sveikinimų raštu 
perskaitė p. Baršketytė.

Vliko bankete grupė svečių-atstovų. Iš kairės: K. Oželis, J. Jurkūnas, J. Vasys, E. Če- 
kienė, V. Bražėnas, M. Noreikienė, J. Stiklorius, M. Gelžinis ir J. Vilgalis. L. Tamošaičio nuotr.

VLIKo pirm. dr. Bobelio 
pranešimas nuo kadencijos 
pradžios buvo suskirstytas į 
tris pagrindinius užsimojimus

1. paruošti 1979 metų sąma
tą, 2. bendros lietuviškos veik 
los išplėtimas ir 3. tarptauti
nis Lietuvos interesų atstova
vimas. Sąmatoje yra sustip
rintos Eltos leidimo, Madrido 
konferencijos ir tarptautinio 
atstovavimo kategorijos.

Politinės lietuviškos veiklos 
išplėtime numatoma:

1. Atgaivinimas, sustipri
nimas ir išplėtomas VLIKo at
stovybių tinklo įvairiuose lie
tuvių gyvenamuose kraštuose 
ir suorganizavimas lietuvių 
reikalų atstovavimo kraštuose, 
kur nėra lietuvių.

2. Koordinacija Lietuvos 
politinės bylos tarp visų pašau 
lio lietuvių institucijų ir orga
nizacijų.

3. VLIKo pastangos ir mo
ralinė atsakomybė išlyginti 
tarporganizacinius santykius.

4. Tęsimas esamų ryšių ir 
bendradarbiavimas su Lietu
vos Diplomatine Tarnyba.

Kur iki šiol nebuvo VLIKo 
atstovybių, ten veikė Tautos 
Fondo atstovai, bet jie tiesio
giniai politinio darbo nedirbo, 
o VLIKas veikė per kitas tuose 
kraštuose esančias organizaci
jas: LB, ALTą, Anglijoj - Lie-

Vliko seimo, Įvykusio Bčiltimorėje, prezi diumas. Kalba Lietuvos atstovas dr. Stasys A. 
Bačkis. Prie stalo sėdi iš kairės: M. Prancevičius, V. Bražėnas, J. Audėnas, S. Lūšys ir T. Blins- 
trubas. , L. Tamošaičio nuotr.

tuvių Sąjungą, Argentinoj per 
Argentinos Lietuvių Tarybą ir 
t.t. Pirmininkas pažymėjo, 
kad labai glaudžiai bendra
darbiauja su Kanados Lietu
vių Bendruomene ir norėtų, 
kad tokie pat santykiai būtų ir 
su JAV LB.

Jautrus klausimas esąs iš
spręsti VLIKo tiesioginius ry
šius ir bendradarbiavimą su 
okupuotos Lietuvos lietuviais 
ir jų vedama rezistencine ko
va.

Principiniai VLIKo pozicija 
yra bendradarbiauti su visom 
lietuvių organizacijom, koo
peruoti, o ypatingai su PLB. 

VLIKas giliai išgyvena JAV 
LB skilimą ir pasiruošęs dėti 
visas pastangas esantiems skir
tumams išlyginti, kad visi 
tarporganizaciniai skirtumai, 
kiek tai liečia VLIKą, būtų 
pašalinti. VLIKo valdyba ir 
toliau tęs tradiciją, kad visi 
svarbesni pareiškimai ar me
morandumai kitų valstybių 
vyriausybėms bus siunčiami 
bendrai su Diplomatine Tar
nyba.

Tarptautini Lietuvos inte
resų atstovavimą dr. K. Bobe
lis apibūdino suskirstęs į 8 
punktus:

1. Šiais metais Strasburge 
vėl susirinko Europos Tautų 
Parlamentas ir jo sekcija ‘As 
sembly of Captive Nations’ 
(ACEN). Seniau šioje institu
cijoje Lietuvos interesai buvo 
atstovaujami buv. VLIKo 
pirmininko a.a. Vaclovo Si
dzikausko. Su jo mirtimi tas 
atstovavimas yra nutrūkęs. 
Šiuo metu Valdyba daro pas
tangas lietuvių atstovavimą 
šioje institucijoje vėl atgaivin
ti.

2. Europos Saugumo ir Ko
operacijos Konferencija, taip 
vad. Helsinkio finalinis aktas, 
atnešė daug naujų, prieš tai 
neturėtų galimybių iškelti Lie 
tuvos pavergimo klausimą 
tarptautinėse konferencijose. 
Pasiruošimas Madrido konfe
rencijai yra vienas iš svarbiau
sių VLIKo uždavinių šiuo me
tu.

3. Pradėtas buvusios Vliko 
Valdybos politinis bendradar
biavimas su latviais ir estais 
yra tęsiamas ir toliau.

4. Jungtinėse Tautose - iš 
turimų dabartinių davinių - 
Lietuvos, ir bendrai Pabaltijo 
bylos neatrodo kad būtų sėk
mingos, nors tenai ir yra pri
imta rezoliucija #3073, kuri 
galėtų būti naudinga Pabalti
jo klausimo pristatymui teigia
moje šviesoje.

Santykiai su atskirų valsty
bių vyriausybėmis nėra pa
kankamai užmegsti. Čia kaip 
tik ir yra labai reikšminga tu
rėti įvairiuose kraštuose atsto
vus, per kuriuos galima būtų 
tuos santykius.išvystyti.

6. Yra nagrinėjamos gali
mybės ir galimos išdavos, jei 
Lietuvos byla būtų pristatyta 
Tarptautiniam Hagos Tribu
nolui.

7. Yra daug įvairių tarp
tautinių organizacijų (nevals
tybinių), kurios kelia įvairius 
žmogaus teisių, religinių tei
sių, laisvo apsisprendimo ir 
t.t. klausimus. Žymesnės iš jų 
yra Amnesty International, 
Human Rights Commission of 
the United Natons ir t.t., su 
kuriomis VLIKas palaiko san
tykius ir į juos dažnai kreipia
si, ypatingai lietuvių persekio
jimo reikalais.

8. Kiekvienoje planuojamo 
je ir numatomoje veikloje vi-

(Nukelta į 12 psl.)

tu esi su manimi kartu, mintimis, širdimis, 
o mano meile ...

— Kur tu, motinėle, ar žinai, kad Po
vilas saugus, bent vienas sūnus tau liks, jei 
man nebus lemta, — galvojo Alėjūnas, ne
jusdamas kramtomo maisto burnoje, — ar 
esi gyva, ar spėji, kas vyksta, kur aš dabar. 
O taip, motinėle, žinau tavo krutančias lūpas, 
maldą. Tu niekad nesi alkana, neturint duo
nos, rūpestis mumis tau blogesnis už badą. 
Ak, motinėle, melskis už mane, aš negaliu. 
Aš pragare, o iš pragaro maldos nekyla Į 
dangų, kitaip seniai jos būtų išklausytos. 
Tokių karštų maldų dangus dar nebuvo su
laukęs, o jis vis dar tyli .. .

Pamažu mintys nukrypo i Nijolę, pra
giedrėjo kiek širdyje. Aplinkiniu keliu per 
ryšininkus gavo iš jos keletą laiškų ir pats 
nusiuntė, žinodami, kad laiškai, tikrinami, 
minėjo melagingus reikalus, tuo tarpu pati 
vertingiausia laiško esmė tetilpo pradžioje ir 
gale: lik sveika, laikykis, miela, mielas, bu
čiuoju.-..

žinoma, iš tų eilučių maža tesužinosi. 
Rūpestis dėl jos tik auga, trokštanti jam ra

mybės, nedrįstanti praskleisti savųjų nelai
mių, kurių, turbūt, jai netrūksta. Jokios 
užuominos apie tą tariamą lietuvį-rusą. Ar 
tik nesudaro jis jai sunkumų? Nijolė — jo 
vienintelė saulė šioje nesvetingoje audrų jū
roje, vienintelė gyva šakelė, teikianti gyve
nimo džiaugsmą. Pradžioje jis mėgino iš
mesti ją iš savo širdies, bijodamas dėl jos, 
dabar bijo, kad jinai nepradėtų panašiai gal
voti, bijodama dėl jo . ..

Povilas, kaip jis? Ar turi darbą? Rūpi
nasi kasdieniniais reikalais, normaliais gy
venimo reikalais? Kaip gera jam! Ten atos
togos, ten poilsis, ten laimė. Gal sėdi kur 
kavinėje su moterimis, plepa, politikuoja, da
ro pranašystes ... Kaip tos moterys? Dažosi, 
guli su vyrais? Kodėl ne! Carpe diem!

Jis myli brolį, kartu kažkoks kartumas 
pradeda sunktis į širdį. Kam, kodėl? Tegu 
nors Povilas pasinaudoja gyvenimu ... Jų 
keliai persiskyrė, turbūt, jau niekad nesu
taps. Ir, turbūt, jau nesupras vienas kito ...

Pasigirsta duslus, sutartas beldimas iš 
viršaus. Visų akys nukrypsta į angą. Ran
kos automatiškai siekia besiglaudžiančių

ginklų. Pro atdarą angą pasišnabždama su 
sargybiniais. Sereika pamojo ranka vyrams.

— Tęskit toliau. Kalnelio pusėje girdisi 
automatai. Aš eisiu pasiklausyti.

Alėjūnas išseka paskui.
žvaigždėtoje naktyje piktai kaleno vo

kiškas MG 36 kulkosvaidis, jam atsakinėjo 
rusiški automatai. Kartais viskas nutildavo, 
netrukus ir vėl trumpos serijos draskė nak
ties tylą.

— Kas tenai atsitiko?
— Toje pusėje gali būti žaibas, Kotas 

irgi iš artimų apylinkių. Kuriam lemiamoji 
paskutinė naktis?

— Jei pamėgintumėm padėti?
— Toli, ne paukščiai, nenulėksim. Visi 

buvo perspėti.
Paniurę klausėsi žvaigždėtos nakties, 

šventos nakties žiauriosios tikrovės, o ten vis 
stipriau išsiskyrė rusiški PPS automatai.

— Besiginantys jau taupo šovinius, — 
prašnabždėjo Alėjūnas.

, Staiga tartum kas akmeniu drožė į ce
mentinę sieną.

— Granata, kieno jin ' esiginantys susi
sprogdino ?
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M laiškai Dirvai
Gerbiemieji.
„ Priimkite Amerikos Lie
tuvių Tarybos nuoširdžiau
sius sveikinimus su artėjan
čiomis Kalėdų šventėmis ir 
geriausius linkėjimus Nau
jiems 1980 metams. Lai bū
na jie šviesesni mūsų tau
tai.

Drauge reiškiame Jums 
padėką, kad būdami susirū
pinę Lietuvos reikalais, pa
naudodami savo informaci- 
cijose ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos pateiktas žinias, 
padedate Alto jau ketvirtą 
dešimtmeti vedamai kovai 
dėl Lietuvos laisvinimo. Ti
kėdami, kad tik darnus ben
dradarbiavimas visų patrio
tinių grupių ir institucijų 
bus našiausias Lietuvos 
reikalui, Jums reiškiame pa
dėką ir pagarbą, kukliu če- 
kučiu dalindamiesi su Ju
mis tuo, ką lietuviškoji vi
suomenė skiria Lietuvos 
laisvinimo pastangoms.

Amerikos Lietuvių 
Taryba

NAIVUS SIŪLYMAS
Algimanto Gurecko pa

skaitoje skaitytoje 1978 m. 
rugsėjo 8 d. Santaros-Švie
sos suvažiavime yra keistų 
sugestijų Lietuvos bylai.

Paskaita atspausdinta 
Metmenų žurnale nr. 38, 
1979. Paskaitininkas palietė 
valstybinės teisės nuotru
pas.

Kalbėdamas apie tautos 
apsisprendimo teisę papei
kia Lietuvos Diplomatų 
Tarnybą, kodėl ji bereikalo, 
iš principo nusistačiusi 
prieš sugestiją, susidarius 
tinkamoms sąlygoms, reika
lauti iš naujo lietuvių tau
tos plebiscito (psl. 172).

Lietuvių tauta, 1831 ir 
1863 metų sukilimuose, 
1905 m. Vilniaus Seime ir 
tuomet visame krašte kilose 
riaušėse, 1919-1921 m. Ne
priklausomybės kare, 2-ros 
bolševikų okupacijos parti
zanų kovose, Kalanto aukos 
laidojimo metu sukilime, 
Vilniaus sporto stadione, o 
vėliau ir visame mieste, bu
vusiose riaušėse šimterio
pai: gyvybės aukomis, ka
lėjimo, katorgos, taigos 
kančiomis bei Sibiro tremti
mis įrodė savo kietą apsi
sprendimą.

Nesuprantoma kokių nau
jų apsisprendimų A. Gurec- 
kui dar prireikė? Jis dar

VLIKO SEIMAS...
(Atkelta iš 11 psl.) 

sada pasitaiko įvairių netikėtų 
nenumatytų įvykių, į kuriuos 
reikalinga labai greitai ir efek 
tingai reaguoti, juos išnaudo
jant mūsų tragedijos pristaty
mui. Pav. š.m. rugpiūčio 23 
dieną 45 pabaltiečių pareiški
mas Maskvoje iššaukė greitą 
VLIKo reakciją, kuri ir šian
dien tebesitęsia.

(bus daugiau) 

daugiau porina, esą jei jo 
siūlomu plebiscitu tauta 
formaliai ir teisėtai įsi
jungtų į Sovietų Sąjungą, 
tai nieko nepataisomo ne
atsitiktų, nes Sovietų kon
stitucijoje yra nuostatas, 
kad valstybės, esančios So
vietų Sąjungoje, pareiškus 
norą, gali laisvai iš jos iš
stoti.

Nejaugi A. Gureckas yra 
toks naivus, kad tiki Soąie- 
toks naivus, kad tiki Sovie- 
Gureckas nepaskaito LKB 
Kronikos ištraukų. Toje pat 
bolševikinėje konstitucijo
je yra užtikrinta įsitikini
mų ir jų praktikos laisvė.

Psichologiškai imant bū
tų didelė nesąmonė klausti 
amžiais buvusios laisvos 
tautos ar ji nori būti laisva 
ar pavergta. Plebiscito idėja 
sukompromitavo Hitleris ir 
Sovietija, panaudodami ją 
prisijungti kitus kraštus 
(L. E. — D. Krivickas).

Kas galėtų atsitikti, šiuo 
metu, jei eitumėm Hitlerio 
ar bolševikų metodu ir at- 
liktumėm Lietuvoje plebis
citą: būti laisvais ar sovie
tų imperijoje.

Tauta jau 35 metus oku
puota, žiauriai valdoma, 
naikinama, persekiojama; 
jau 35 metai, kai jaunimas 
mokyklose bolševikiniai in- 
doktrinuojamas ir jo sme
genys perplaunami; Lietuva 
su Sovietija turi tiesiogines 
sienas ir iš ten labai leng
vai galima infiltruoti viso
kius agentus bei provokato
rius, nors oficialiai okupan
to policija, administracija ir 
kariuomenė būtų išvesti; 
krašte slaptai užsiliktų 
daug buvusių sovietų parei
gūnų ; per tuos 35 metus 
priviso parsidavėlių, nenau
dėlių ir kitokių kriminalinių 
nusikaltėlių, kuriems teisė
ta valdžia neparanki; oku
panto privilegijuotieji as
menys nenorės netekti iš 
okupantų malonės gautų 
pirmenybių; per 35 okupa
cijos metus ir priespauda 
gyventojai yra įbauginti ir 
daugel atveju plebiscite lik

ŠVENTŲ KALĖDŲ 

ir 

NAUJŲJŲ 1980-jų METŲ 
proga

Apolina, Linas, Julyte ir Raimundas 

Staškūnai, 

siunčia džiaugsmo ir laimės linkėjimus 
savo giminėms, draugams ir pažįsta

miems, iš saulėtos Floridos.

Sapphire Sea Motei
700 Ocean Dr., Juno Beach, Fl. 33408

tų pasyvūs, tad tais visais 
motyvais toks plebiscitas 
pavojingas.

Tą viską gerai supranta 
mūsų diplomatų tarnyba ir 
lygiai gerai supranta JAV 
Kongresas priimdamas re
zoliuciją 200. Rezoliucijoje 
reikalaujama pravesti lais
vus rinkimus, o ne plebisci
tą. Ką reiškia rinkimai,o gi 
išrinkti sau valdomuosius 
organus — savo seimą, o ne 
pasisakyti ar nori būti lais
vi, ar kitų valdomi.

Stasys šimoliūnas 
Detroit, Mich.

DĖL VYT. ALANTO 
VAKARONĖS DETROITE

Tikrai, tie koresponden
tai prirašo būtų ir nebūtų 
dalykų. Skaitau, štai, Dir
vos Detroito lietuviai sky
riuje (1979. XII. 13.) ko
respondenciją apie rašytojo 
Vyt. Alanto literatūrinę va
karonę Detroite. Korespon
dentas tarp kitko rašo, jog 
Alantas "teigė ir įrodinėjo” 
apie jo veikalų rašytų "re
cenzijų vienašališkumą ir 
blogą valią".

Labai atidžiai klausiausi 
rašytojo kalbos, bet visiškai 
neatsimenu, kad jis būtų 
kritikus kaltinęs "vienaša
liškumu ir bloga valia”. Tei
sybė, jis minėjo kai ku
rių recenzentų neišmanumą, 
bet tai nėra tas pat, kas kri
tiškumas ir juo labiau jis 
neminėjo "blogos valios”.

Toliau korespondentas ra
šo, kad antroje žurnalistinė
je vakaronės dalyje rašyto
jas daugiausia laiko skyręs 
"visuomenės veiklos kriti
kai". Man, klausytojui, at
rodė, kad Alanto humoristi
nės pastabos apie kai ku
riuos mūsų gyvenimo reišr 
kinius dar nėra kritika, o 
tik požvilgis iš komiškos 
pusės, kitaip sakant, humo
ras.

Pagaliau korespondentas 
rašo: "Ant galo buvo priei
ta, kad vyrai, kaip visuome
nės veikėjai, iš vis niekam 
tikę ir kad visą veiklą rei
kia perleisti moterims". Įdo
miausia tai, kad korespon
dentas iš Alanto feljetono: 
Atsišaukimas į moteris pa

darė mirtinai rimtą išva
dą ...

Galiausiai korespondentas 
rašo, kad prelegentas buvęs 
apdovanotas susirinkusiųjų 
adresu ir ... tortu. Matyt, 
jam tortas pasirodė tokia 
didelė dovana, kad per ją 
nebepamatė, jog, baigiantis 
vakaronei, rašytojas buvo 
pagerbtas atsistojimu ...

P. D.
Detroit

LINKIU NEPALŪŽTI
Linkių sėkmės sunkiame 

spaudos darbe ir nepalūžti. 
Nors sutinkate pavydo ir 
nepasitenkinimo, o visa tai 
tik neišmanė-ių galvosena. 
Tenka apgailestauti, kad 
mes turime tokių tautie
čių, kurie vien priekabiais 
džiaugiasi ir viską niekina. 
Toks mažas skaičius yra liez-—

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga sveikina savo mielus klijentus

TRANS-ATLANT1C TRAVEL 
SERVICE, INC.

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

^pasaulio šalis.
393 West Broadwav, P. O. Box 116 

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

Aldona Adomoniene
Albina Rudziūnienė 

ir tarnautojai

ZI
Sveikinam visus Clevelando drau

gus, šaulius, ramovėnus, Ramovėnų 
vyrų chorą, ir jų šeimas, linkėdami vi
siems daug džiaugsmo ir laimės šven
čių proga.

Lilė ir Aleksas Kaziai
Hot Springs, Arkansas

WANTED JOURNEYMEN
MOLD MAKERS

Large, modern facility located in Southern California needs Class "A” 
Mold Makers. Top pay. Excellent f ringes. Reply with resume and 
salary history to:

DIE CAST MOLD CORP.
1400 S. Santafe Avė. . Compton, Calif. 90224 

213-636-8354 , ,

zd-----------------------------------------------------------

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
linki visiems savo draugams ir 

pažįstamiems.

Alfonsas Ulcickas
Nashua, N. H.

tuvių ir visiems užtenka to
je esamoje šio krašto masė
je: saulės šviesos, darbo ir 
duonos. Galėtume gyventi 
santaikoje ir pagarboje 
viens kitam. Bet dabar yra 
tokių, kad kišenėje vis lai- 
koė kumštį, ar špygą; kad 
kam nors nuoskaudą pada
ryti. Be to, rašo ištisus laik
raščio puslapius ir nesantai
ka tarp visų. Bet yra tokių 
žmonių, kurie tiki visoms 
nesąmonėms ir džiaugiasi 
laikraščio aprašymais. Ko 
verti tokie laikraščiai ir 
kasdieną nepabaigiami plot- 
kai. Visi tie rašeivos yra be 
gėdos, be moralės ir be są
žinės, o negeresni ir skai
tytojai ...

Visiems linksmų švenčių 
ir geros nuotaikos sulaukti 
1980 metus.

P. š.
Chicago, III.

A
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Koncertas su dvigubu atpildu
Juozas Pivoriūnas

Dainuoju, kaip gieda paukštis, 
kur šakose gyvena.
Iš gerklės besiveržianti daina 
yra atpildas, gausiai atlyginąs!

(Iš Goethe’s baladės 
"Der Saenger”)

Nors anais laikais, kai 
valdovus linksminęs keliau
jantis dainius ir savo gyve
nimu labiau panešėjo į lais
vą paukštį, šitokiam roman
tiškam dainininko ir tarp 
šakų gyvenančio giesminin
ko sugretinimui buvo dau
giau pagrindo, jis betgi ir 
šiandien nėra praradęs sa
vo prasmės, nes tikram me
nininkui pati kūryba ir nū
nai tebėra bene pats tik
riausias atlyginimas.

Apsčiai tokio atpildo bus 
patyrę ir Aldona Stempužie
nė-švedienė bei Jonas šve
das, šio mėn. 2 d. atlikę 
Clevelande koncertą, su
rengtą Putnumo Seselėms 
Remti Komiteto, kuriam 
priklauso pusėtinai gausių 
dalyvių padėka už tikrai 
malonią popietę, kuri buvo

NAUJOS KNYGOS

UULiiih,,

• Algirdas Landsbergis. 
MUZIKA ĮŽENGIANT Į 
NEREGĖTUS MIESTUS. 
Novelių rinkinys. 128 psl. 
Kietais viršeliais. Aplankas 
Nijolės Palubinskienės. Kai
na 6 dol. Išleido Ateities lei
dykla. Gaunama pas platin
tojus arba leidykloje šiuo 
adresu: M. Bajorūnienė, 
17689 Goldvvin Dr., South- 
field, Mich. 48075.

• Cronica de la Iglesia 
Catolica de Lituania. Lietu
vių Katalikų Bažnyčios Kro
nika (1972-1973) ispanų 
kalboje. Iliustracijos sės. 
Mercedes. 406 psl. Spaudė 
M. Morkūno spaustuvė Chi
cagoje.

• Jurgis Blekaitis, RU
DENS RITMU. Eilėraščiai. 
136 psl. Viršelis dail. Prano 
Lapės. Išleido Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fon
das. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė Chicagoje.

• B. Krikštopaitis. JŪRŲ 
KELIAIS. Jūrų kapitono at
siminimai. Iliustracijos ir 
viršelis A. Lymanto. Auto
riaus leidinys. 240 psl. Kie
tais viršeliais. Spaudė 
Draugo spaustuvė Chicago
je.

• Žentą Tenisonaitė. VIE
NIŠI VĖJO VAIKAI. Eilė
raščiai. Viršelis pieštas au
torės. Rinkinys (48 psl.) iš
leistas mecenatų Vinco že
maičio ir Aleksandro Teni- 
sono. Spaudė Nidos spaus
tuvė Londone.

pradėta labai gražiu ’Dido- 
nos skundu’ iš H. Purcell’io 
operos ’Dido and Aeneas’.

Padainuota gal kiek per 
santūriai, nors neabejotinai 
grakščiai. Truputį panašios 
nuotaikos ir nemažiau graži 
negu Didonos skundas, ’Ar- 
naltos lopšinė’ praskambėjo 
labiau jaudinančiai. Ir pa
galiau klausytojai buvo pa
gauti giedro ir nepaprastai 
grakštaus A. Scarlatti ’Le 
violette’ žaimingumo.

Lietuviškai padainuota 
nuotaikinga J. Brahmso 
’Lauko vienatvė’ (Feldeins- 
amkeit) ir blaivi ’Dein 
blaues Augę’ — vokiškai. Ir 
šias, kažkodėl nelabai popu
liarias, bet neabejotinai 
gražias dainas lydėjo tru
putis santūrumo, kuris din
go puikiai atliktoje F. Schn- 
berto ’Auf dem Wasser zu 
singen’.

Po nemirtingųjų klasikų 
išgirdome J. Tallat-Kelpšos 
’Ne margi sakalėliai’ ir č. 
Sasnausko 'Užmigo že
mė’. Populiari pirmoji ne
retai sentimentaliai subana
linama, o antroji berods iš 
vis nebedainuojama (kiek 
žinau, prieš eilę metų ir A. 
Stempužienei teko išimti ją 
iš savo repertuaro dėl jos 
tuometinio ako mpaniato- 
riaus nenoro susitepti ro
mantizmu). Abi jos šį kar
tą praskambėjo kaip pirma
eilės koncertinės dainos, ir 
ypatingai žavi buvo 'Užmi
go žemė’. Ne veltui Rytas 
Babickas, Lietuvių Balso 
radijo programoje atsiliep
damas apie šį koncertą, mi
nėjo kaip labiausiai pažy
mėtiną jo momentą, A. 
Stempužienės-švedienės su
gebėjimą parodyti, kad ge
rai atliktos šios mūsų dai
nos gali tvirtai laikytis ša
lia pasaulinių klasikų.

Nėra ypatinga retenybė 
išgirsti mūsų scenose gerai 
padainuojamas populiarią
sias operų arijas (kurias 
girdime ir kitur), bet mūsų 
kompozitorių ir liaudies dai
nos dažnai palieka įspūdį, 
kad jos atliekamos vien iš 
tautiškai patriotinės parei
gos. Atrodo, savo balso puo
selėjimu perdėm susirūpinę 
solistai retai beįstengia 
įžvelgti kūrybiško mūsų 
dainų atlikimo galimybes,

jaskuriomis nevisuomet 
pralenkia arijos.

Ir kai programos pirmo
sios dalies pabaigoje išgir
dome dramatišką ’lnvokaci- 
jos ariją’ iš G. Verdi 'Kau
kių baliaus’, buvo aišku, 
kad ir ši sritis A. Stempu- 
žienei-švedienei nesvetima. 
Balsas skambėjo laisvai, 
techniškų kliūčių nevaržo
mas, su įspūdinga dramati
ne jėga. Ir mokėjimas tuoj 
pat įsijausti į visai kitokį 
Cherubino pasaulį iš Mozar- 
to ’Figaro vestuvių’ atrodė 
stebinantis. Nemažiau jaut
riai buvo bisui padainuota 
Siebelio ’Gėlių arija’ iš Ch. 
Gounod ’Fausto’.

Po pertraukos buvo lanks
čiai ir spalvingai atliktas J. 
Juzeliūno 'Lietuvių liaudies 
sutartinių, ciklas. Į šių gra
žių dainų tėkmę truputį ne
darnos įnešė dalies klausy
tojų mėginimai ploti po 
kiekvienos dainos, nelau
kiant viso ciklo pabaigos.

Ankstyvoj jaunystėj pa
rašytoji J. švedo 'Skęstanti 
serenada’ tikriausiai ir kon
servatyvaus skonio klausy
tojams neatrodė bauginan
ti. Naujausioji ir pirmą 
kartą viešai atlikta jo daina 
'Prisijaukinsiu sakalą’, yra 
šiems laikams būdingos mu
zikinės kalbos įspūdingas 
kūrinys, dramatiškas ir 
kartu subtilus.

Skambesys dviejų neilgų 
J. švedo pjesių fortepionui 
turbūt daugumai publikos 
buvo neįprastas, per aštrus. 
Gal tikrai nelengvai besu- 
rastume norinčių didelėm 
dozėm ką nors panašaus 
vartoti, bet šios programos 
proporcija buvo priimtina, 
ir įkaitusi publika negailėjo 
plojimų. Ir buvo tam pa
grindo, nes iš tiesų šie įdo- 

• mūs kūriniai nelabai kraš
tutiniai ir ne be ryšių su 
klasikinėm tradicijom.

Įvairi ir įdomi vakaro 
programa buvo užbaigta 
melodingu H. Villa-Lobos 
veikalu ’Bachianas Brasilei- 
ras’. Ir bisui — vėl kažkaip 
šviežiai nuskambėjusi po
puliarioji Schuberto 'Sere
nada’.

Tenka pastebėti, kad nuo 
daugumos kitų mūsų kon
certų šis skyrėsi daininin
kės ir akompaniatoriaus su-

Sol. Aldona StemDužienė-Švedienė

sigrojimu ir aplamai kūry
bingu priėjimu prie viso 
reikalo. Akompaniatorius 
čia neatrodė kaip atokiai 
besilaikąs ir šaltai savo pa
reigą atliekąs džentelmenas, 
lyg vengiąs susitepti daly
kais, kurie jam gal ne visai 
prie širdies (tokiu tenka pa
matyti ir pasaulinio masto 
žvaigždžių pasirodymuose, 
ne vien pas mus pačius), 
bet dalyvavo kaip lygus dai
nininkės partneris — ir vy
ko muzikavimas tikrąja šio 
žodžio prasme.

Balsas, kaip ir bet kuris 
geras instrumentas, yra 
svarbi ir brangintina prie
monė ; ir tik priemonė, o ne 
tikslas. Pagrindinis dėme
sys turi būti skiriamas pa
čios muzikos, o ne balso 
plačiausiam atskleidimui. 
Deja, šis berods savaime 
suprantamas dalykas per 
dažnai pamirštamas kai ku
rių solistų bei jų gerbėjų." 
A. Stempužienė-švedienė ir 
J. Švedas šiai grupei nebe
priklauso. žinoma, tatai ne
reiškia, kad šis koncertas 
buvo tobulas ir be jokios 
klaidos — nenumatytų ne
pageidaujamų smulkmenų 
praktiškai niekas nebeiš- 
vengia.

Po koncerto teko išgirsti 
nuomonių, kad A. Stempu
žienė-švedienė gal iš viso 
nėra niekad taip gerai dai
navusi, kaip šį kartą. Ka-

dangi niekas, išskyrus ją 
pačią, nėra girdėjęs jos vi
sų koncertų, tai, be abejo, 
niekas ir negali nei patvir
tinti, nei paneigti šitokių 
prielaidų.

Šiaip ar taip, tai buvo 
įvykis, kokių labai retai pas 
mus tepasitaiko ir kokiais 
nebūtų gėdos pasirodyti 
svetimųjų tarpe.

Sprendžiant iš klausytojų 
reagavimo, netenka abejoti, 
kad ir jie, ne vien šio va
karo menininkai, jautėsi pa
kankamai patyrę tokio at
pildo apie kurį byloja aukš
čiau pacituotasis baladės 
posmas.

' Experienced 
Combination 

FITTER/WELDER/BURNER 
Mušt be able to read blueprints and 
fit material to specifications. 
be able 
burn.

Call

to weld in any
Mušt

position and

Ext. 267

KALES

313-849-1200,
L. Alley

WHITEHEAD &
58 HALTINER

R1VER ROUGE, MICH. 48218
An Equal Opportunity E.niployer 

(41-50) .

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES

for all shifts to work and live in Sun- 
ny Texas. Position available for R. 
N.’s interested in opportunity to 
advance rapidly into supervisory 
rates. O. B., E. R., Medical/Surgical, 
Pediatricts, Health Supervisors. lf 
you are looking for the opportunity 
to relocate plūs work in a new ex- 
panded facility. Good starting salary. 
shift differential and liberal personnel 
policies & fringe benefits.

APPLY CALL OR WRITE TO: 
KLEBERG COUNTY 

HOSPITAL
P. O. BOX 1197 

KINGSVILLE, TEXAS 78363 
512-592-3336. Eąt. 69

(44-2)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

I

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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SOLISTĖS LAIMOS STEPAITIENĖS REČITALIS 
LOS ANGELES MIESTE Nelė Apeikienė

Š. m. gruodžio mėn. 1 d. 8 
vai. vakare Šv. Kazimiero 
parapijos salėje įvyko Bi
rutiečių globojamas solistės 
Laimos Stepaitienės dainų 
ir arijų rečitalis. Jai akom
panavo pianistė Raimonda 
Apeikytė. Tai buvo pirmas 
solistės rečitalis Amerikos 
vakaruose, tad nenuostabu, 
kad sukėlė didelį lietuviškos 
visuomenės susidomėjimą.

Daug prieš koncertą buvo 
rašyta apie solistės Stepai
tienės asmenį ir jos pasiruo
šimą dainos menui, daug, 
be abejo, dabar po koncer
to bus pasisakyta apie tų 
pasiruošimų rezultatus kri
tikų akimis žiūrint, tačiau 
man norėtųs iškelti vieną 
labai ryškų šios daininin
kės bruožą, būtent: vokali
nę žodžių ir pauzių interpre
taciją.

Major Ohio-based TRANS1T BUS manufacturer (a growing industry), 
a subsidiary of a Fortune 500 corporation, has growth positions avail- 
able in the following departments for qualified individuals who are 
searching for a challenging future with a grovvth-oriented company: 
DESIGN ENGINEER AND/OR LIAISON ENGINEER
Opening for design engineers or liaison engineers with a degree and 
3 to 5 years on the board mechanical design engineering experience.
DRAFTERS
Looking for two drafters to work in our design engineering depart- 
ment. Experience necessary.
FIELD SERVICE ENGINEERS . ,
Looking for an engineer with 3 to 5 years design field product and 
systems engineering ”hands-on" liaison experience working on techni- 
cal field solutions with customers.
Ali positions offer, liberal salary. company paid benefits including a 
dental plan. For immediate consid-ration, send resume in confidence to: 

PATT LYLE
INDUSTRIAL RELATION DEPARTMENT

Industrial Rtlationt Department

GRUMMAN FLXIBLE
326 N. Water Street

loudonville, Ohio 44842
Or Coli: 419/994-4141- Ext. 272

An Equal Opportunity Employer M/F/H/V

GRUMMAN FLXBUE *

Kaip žinome, muzika ne
gyvena ant popieriaus. Kad 
pajusti jos grožį, turim ne 
tik išgroti ar išdainuoti, ne 
tik atkreipti dėmesį į me
lodijos, harmonijos bei rit
mo struktūrą sudarant pil
ną muzikinę frazę, bet ir 
išgyventi, pajusti dainuo
jamo žodžio pilną vertę, pa
naudojant jėgas ir jausmus, 
kurie glūdi mūsų prigimty
je. Vokalinė intepretacija 
solistui yra tai pat svarbu, 
kaip ir gražus tembras, ge
ra dikcija ar ištobulinta 
technika. Ir tuos visus pri
valumus parodė mums so
listė Laima Stepaitienė. Ji 
neieškojo savęs mene, bet 
meno savyje. Jos kiekvie
nas žodis buvo tikro vaiz
duotės gyvenimo atspindys, 
ji gyveno garsuose scenoje. 
Tai nebuvo vien tik kompo
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zitoriaus pateikti būdingi 
kūrinio jausmai, tai buvo 
jos širdies ritmas, pateikęs 
dainuojamo balso garsais 
savas išgyvenimų spalvas, 
atsiradusias iš gilių, kūry
binių jėgų, kurios rado at
garsį ir žiūrovų salėje.

Solistės Stepaitienės ne 
tik kiekviena muzikinė fra
zė, bet ir tylėjimo momen
tas rišosi su tam tikromis 
mintis ir jausmais. Pauzė 
yra jausmų tęsinys ir sce
ninio meno viršūnė. Pauzėse 
dėmesys yra lygiai svarbus 
ir aktyvus kaip ir dainavi
mo metu, nes žiūrovui yra 
lygiai taip pat malonu ste
bėti tą vidinę išgyvenimų 
reakciją, kuri vyksta sceno
je išdainuotų žodžių pasek
mėj. Solistas, kuris neišgy
vena pauzių yra negyvas 
tarp gyvos žiūrovų salės. 
Solistė Stepaitienė neiškrito 
iš dainos jausmo, nes jos su
kurta kūrybinė atmosfera 
neleido išsijungti iš muzi
kos pauzėse.

Solistės susikaupimas 
koncerto metu ir už scenos 
ribų, patvirtino jos didelę 
meninę kultūrą. Esu be ga
lo nudžiuginta, kad yra dar 
menininkų, kurie skiria 
reikšmę profesiniam susi
kaupimui ir žino, kad kiek
vienas menas reikalingas di
delio jausminio dėmesio. O 
kaip išlaikyti tą dėmesį, 
kaip išlikti susikaupus, jei 
vos spėjus palikti sceną ke
lių minučių poilsiui, atsida
ro durys ir prisigrūdžia 
kambarys žmonių su sveiki
nimais, glamonėjimais, bu
činiais ir net senų laikų pri
siminimais. Ta pati gera
širdė publika, kuri prieš ke
lias minutes gausiu plojimu 
parodė didelį pasitenkinimą 
ir pagarbą menininkui, per-
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SoL Laima Stepaitienė

traukos metu virsta be šir- ri, kad to darbo vaisiai butų
dies, be jausmo ir užuojau
tos tam pačiam žmogui. Tos 
kelios minutės taip reika
lingos atsikvėpti, pailsėti, 
pasitvarkyti ar persirengti, 
pagalvoti apie tolimesnę 
koncerto eigą, pajungti dė
mesį, kad jį išlaikyti iki 
koncerto pabaigos, nes ne
susikaupęs menininkas ne
sukuria patrauklumo ir pa
lieka vien tik bereikšmę 
tuštumą. Mano asmeninė 
pagarba solistei, kad ji at
sisakė pertraukos metu su
sitikti su publika. Daug me
tų stebėjau užkulisių inva
ziją dar nesibaigus koncer
tui ir esu be galo dėkinga 
solistei Stepaitienei, davu
siai progą man šiuo reika
lu pasisakyti. Gerbkim ir 
mylėkim savo menininkus, 
kurių taip nedaug turime. 
Mūsų gyvenimo sąlygose 
pasiruošimas bet kokiam 
koncertui yra didelis ir ne
lengvas darbas. Kas ryžta
si tokiam darbui, tas ir no- 

geri. Tad netrukdykim jų 
koncerto metu, negadinkim 
jų paruošto scenai veido sa
vo bučiniais, neglamžykim 
jų rūbų savo glamonėji
mais, palikim juos kūrybi
niam dėmesy iki galo, o jie 
mums duos neužmirštamus, 
aukštos meniškos vertės 
koncertus, kokį mums davė 
solistė Laima Stepaitienė.

patternmaking, I 
| CUTTING & SEWING I 
1 Established custom shop. One ■
■ of a kind clothing. Private cli- I
■ entele. Mobile. Ala.

206-471-2513 Jį

(50-2)

MACHINIST
LATHE HAND

Experience on standord mochine 
tools retjutred. ___

ROCKPORT MACHINE & TOOL 
co. 

1386 PARK ROW
W. 184th & Detroit Area

(50-2)

.MACHINIST experienced for setup & 
run engine lathes. Also machinist for 
setup & programming CNC lathe. Call 
VADCO, INC., DELRAN, N. J. 08075.

609 461-0282
(50-5)

BALTIC 
TOURS

1980 M. EKSKURSIJOS 1 LIETUVĄ
Ekskursijos Į Tautinę Dainę ir šokly šventę, kuri bus birželio 26 - 29 d.

Birželio 23- Liepas 3 d„ 11 tflenų, LietuvoĮje Ir Lenkijoje.
Maršrutas — Varšuvoje, 1 mfctis; kelionė po Varšuvą, per naktj miegamajam skyriuje 
traukiniu važiuosite į Vilnių; Vilniuje 6 dienos Ir 8 naktys; per naktj traddnta j Varšuvą; 
Varšuvoje 1 naktis.
Birželio 28- Liepos 4 d. —10 dienų, Lietuvoje ir Rusijoje:
Maršrutas — Maskvoje, 1 naktkų Vilniuje, 8 dienos Ir 5 naktys;
Maskvoje, 1 naktis; Frankfurte, 1 naktis.
Ekskursijose į Šventų vietos ribotos. Susidomėję asmenys vietas turi rezervuoti kuo greičiausiai.

Dėl daugiau informacijų ir re
zervacijų prašome keiptis į

KITOS EKSKURSUOS — Maršrutai tte patys, kaip vfattotf nurodyti.

Gegužes 7-18 d. — 10 dienų, Lietuvoje ir Rusijdje; gegužio 15-23 d. 
11 dienus Lietuvoje ir Lenkijoje.
RugpiOSo 11 -22 d. — 12 dleoifc Lietuvoje ir Lenkijoje
Rupija 2 -12 <L — 11 dienų, Lietuvoje Ir Lenkijoje; rugsėjo 17-38 (L, 
10 dienų, Lietuvoje ir Rusijoje.
Spalio 8-18 d. — 11 dienų, Lietuvoje ir Lenkijoje.

BALTIC TOURS
8WhlteOakRoad 
Newton, MA 02168 

(617) 969-1190

• EkBkursijos per Maskvą yra su TWA ir Luftih&nsa, išskridimai iš 
San Francisco ir Bostono.

• Ekskursijos per Varšuvą yra su Svissair, išskridimai iš Chicagos 
(minimum. 5 asmenys) ir Bostono.

• Visos kelionės lydimos prityrlsk> kelionių palydovo pagal Birutės Mitkienės
nurodymą.

• Pilnos dienos ekskursija Kaune, pusė dienos Trakuose, ir kitos ekskursijos 
apžiūrėjimui įžymybių.

TELLER

WORK NEAR 
HOME

BR0ADWAY 57TH
BUCKEYE 116TH
ST. CLA1R 40TH

TELLER 
TRAINEES

PERMANENT PART TIME
EXCELLENT SALARY

PAID VACAT1ON 
PAID HOLIDAYS

FREE CHECK1NG ACCOUNT
FREE LIFE INSURANCE

If you have good math aptitude, 
work well under presure and 
have had some experience work- 
ing with money in the past, we 
want to talk with you.
Apply in person, 15th floor of 
our tower complex. Personnel 
Departement.

AMERITRUST
900 Euclid Avenue 

Cleveland, Ohio 44115
An Equal Opportunity Emplover M/F 

'(48-51)
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■ Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

KONCERTAVO 
ČIURLIONIO 
ANSAMBLIS

BALFas šiais metais 
švenčia 35 metų veiklos su
kaktį. Didesnės lietuvių 
grupuotės šią sukaktį iškil
mingiau ar kukliau paminė
jo. Chicagos apskrities val
dyba BALFo 35-ių metų su
kaktį, paminėjo didingu 
Čiurlionio meno ansamblio 
koncertu. Koncertas įvyko 
1979 m. gruodžio 9 d. Ma
rijos aukšt. mokyklos audi
torijoje.

Šį rudenį Chicagoje buvo 
ypatingai didelis įvairių 
renginių krūvis. Ne tik di
džiosios lietuvių salės visais 
savaitgaliais buvo užimtos, 
bet didesnieji renginiai vy
ko ir erdvesnėse bei puoš
nesnėse priemiesčių ar 
miesto centro salėse. Išva- 
kariai, įvykęs solisto Vaclo
vo Daunoro koncertas Jau
nimo Centre, sausakimšai 
pripildęs didžiąją salę ir 
balkoną, sutalpinęs apie 700 
žmonių, turėjo įtakos į Čiur
lionio koncertą, nes nors at
silankė didesnis skaičius 
žmonių, bet pilnai nepripil- 
dė talpesnės auditorijos 
(Marijos auditorija turi 
1200 vietų).

Maestro Alf. Mikulskis į 
Chicagą atvežė mišrų, vy
rų ir moterų chorus, lietu
vių liaudies muzikų instru
mentalistus ir kanklinin
kes. Programoje daugiau
siai mūsų liaudies dainos, 
harmonizuotos muzikų — 
A. Mikulskio, J. Gruodžio, 
J. Muliolio, B. Povilaičio, J. 
Karoso, Br. Budriūno, M. 
Petrausko.

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

9837 SOUTH KEDZIE AVENUE
EVERGREEN PARK, Iii. 60642
Tel. 422-2000

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

Pirmoje dalyje pasirodė 
mišrus bei vyrų chorai ir 
solo kanklininkė Elena Mu- 
liolytė. Antroje dalyje: kan
klių duetas — Mirga Ban
kaitytė ir Virginija Juodi- 
šiūtė, moterų choras su kan
klių orkestru, instrumentų 
orkestras ir mišrus choras 
su lietuvių liaudies muzikos 
instrumentų orkestru. Pa
starosios dainos ir baladės 
stilizuotos muziko A. Mi
kulskio.

Visus pasirodymus publi
ka sutiko labai šiltai, triuk
šmingais plojimais ir valia
vimais. Kai kurias dainas 
kartojo ir padainavo virš 
programos. Rengėjai an
samblį apdovanojo gėlėmis, 
o publika nuoširdžiai pager
bė atsistojimu. Trumpą pa
dėkos žodį pasakė BALFo 
centro valdybos pirmininkė 
Marija Rudienė. Šiuo kon
certu BALFas gražiai įpras
mino 35-rių metų veiklą.

Ansamblio dirigentas 
kompozitorius Alfonsas Mi-' 
kulskis, kanklių orkestro 
vadovė Ona Mikulskienė, 
chormeisteris Rytas Babic
kas.

Atskirai paminėtini cho
ro stiprybė — solistai: Ire
na Grigaliūnaitė, dainavusi 
kelias partijas su mišriu ir 
moterų chorais, o taip pat 
ir vyrai — Vladas Plečkai
tis, Algis Gilys ir Valdas 
žiedonis.

Choras ir instrumentalis
tai daro gerą įspūdį. Visi 
tautiškais, originaliais rū
bais apsirengę, sudaro ma- 
loų ir širdžiai patrauklų 
vaizdą. Jaunieji instrumen
talistai sulaukė ypatingo ir 

šilto publikos dėmesio.
Koncerto ruoša rūpinosi 

komisija, vadovaujama Jo
no Jasaičio. Programa pra
šosi geresnio meninio api- 
pavydalinimo.

SOLISTĖS DALIOS 
KUČĖNIENĖS 
PLOKŠTELIŲ 

PRISTATYMAS
Vakaronė su soliste Dalia 

Kučėniene ir jos išleistų 
plokštelių pristatymas įvy
ko 1979 m. gruodžio 8 d. 
Jaunimo Centro kavinėje.

Vakaronę atidarė ir pra
vedė Vida Gilvydienė. Kal
bėjo Marija Rudienė ir 
akompaniatorius dr. Enri- 
que Arias. Pademonstruo
tos naujosios plokštelės. 
Sveikino S. Semėnienė ir 
perskaitė ”Draugo” redak
cijos linkėjimus. Paskutinė 
kalbėjo pati solistė Dalia 
Kučėnienė. Džiaugėsi dide
liu draugų būriu, kurie už
pildė erdves kavinės patal
pas ir ypatingą padėką iš
reiškė a. a. Julijai Bičiūnie- 
nei, vyro broliui K. Kucėnui, 
paaukojusiems po tūkstan
tinę, Korp! Giedrai, apmo
kėjusiai plokštelių įrekorda- 
vimo išlaidas, mecenatams 
ir visiems kitiems, įgalinu
siems šiam plokštelių albu
mui pasirodyti. Pirmąją 
plokštelę įteikė Giedros gar
bės narei M. Rudienei, o 
taip pat ir visiems mecena
tams.

Garbės konsulei tarpinin
kaujant, plokštelės įteiktos 
Chicagoje reziduojantiems 
konsulams, radijo ir TV sto
tims.

Vakaronė baigta Giedros 
suruoštomis vaišėmis.

SPAUDOS BALIUS
Spaudos balius įvyks 1980 

m. vasario 2 d. Martinięue 
gražiausioje salėje. Trum
pa nuotaikinga programa. 
Šokiams gros neolituanų or
kestras, vadovaujamas Al
gio Modesto.

Visi kviečiami dalyvauti.
Spaudos balių ruošia Lie

tuvių žurnalistų sąjungos 
Daužvardžio fondo valdyba.

★
Artėjančių švenčių proga 

sveikinu redaktorių bei vi-

1 PUIKIAUSIUS
I KAILIUS
| rasite tik pas vienintelį
| lietuvį kailininką 
f Chicagoje
1

I NORMANĄ 
Į BURŠTEINĄ

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

I 185 N. Wabash Avė. 
| Chicago, III. 60601 
| Antrame aukšte. /

«----------------------- -----------:
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ proga 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba sveikina 
visus geros valios lietuvius plačiame pasaulyje ir 
jungiasi su jais savo mintimis ir troškimais.

Praėjusiais metais džiaugėmės mūsų išeivijos 
jaunimo tautinio sąmoningumo gražia demonstra
cija: IV-tuoju Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresu. Visuose pasaulio kontinentuose iškilmingai 
minėjome Lietuvos mokslo ir kultūros židinio, 
Vilniaus Universiteto, garbingą 4C0 metų sukaktį. 
1980-tuosius metus pažymėsime dar vienu mūsų 
tautinio gyvastingumo ženklu: IV-tąja Tautinių 
Šokių švente Chicagoje.

Tačiau didžiausią dėmesį ir ateinančiais me
tais kreipkime i Lietuvą: nors pavergtą ir rusi
namą, bet gyvą ir kovojančią už teisėtą mūsų 
tautos laisvę, tikėjimą ir žmogaus teises. Kovo
janti tauta laukia iš mūsų nenuilstamų pastangų 
siekiant visų bendro tikslo: Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės.

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS VALDYBA

są ”Dirvos” štabą ir visus 
mielus skaitytojus, linkėda
mas, kad Naujieji Metai bū
tų šviesesni ir priartintų 
mūsų svajonių išsipildymą.

Užkaskime kovos kirvius 
ir vieningai dirbkime vergi
ją nešančios tautos laisvini
mo darbą.

ATITAISYMAS
Dirvos Nr. 49,. 9 psl. ra

šant apie Nakų prisimini

Geriausia šventėms dovana
Laukdami Kalėdų švenčių 

ir Naujųjų metų, kiekvie
nais metais sukame galvas, 
ką geriausio padovanoti sa
vo mylimiesiems. Kai kada 
atspėjame, kas jiems patin
ka ir sužinome, kas reika
linga, bet kartais — ir pro 
šalį prašaujame: padovano
jame tą, ką jau turi, arba 
padovanojame tokią dova
ną, kuri jų nedžiugina ...

šiandieninėms kainoms 
iškilus iki padangių, susi
daro ne tik problema, bet 
tiesiog galvosūkis.

Yra, tačiau, dovana, kuri 
šiemet yra pusiau pigesnė, 
negu paprastai kainuotų. 
Toji dovana taip pat nepa- 
prastail naudinga ir reika
linga, svarbiausia, kad to
kią dovaną gavusis niekad 

mą,iškrito porą eilučių. Pa
skutinis skirsnelis turėjo 
būti;

Ona Nakienė, prisiminda
ma sūnaus Vytauto, daug 
žadėjusio muzikologo-daini- 
ninko, 2 metų mirties su
kaktį ir vyro Antano — tei
sininko muziko, dailinin
ko ir meno kritiko 1 metų 
sukaktį, buvo užprašiusi mi
šias tėvų jėzuitų koplyčioje.

Jūs nepamirš! Ta nepamirš
tamoji dovana, tai Susivie
nijimas Lietuvių Ameriko
je! — Įrašyk savo artimuo
sius: žmoną, sūnų, dukterį, 
pusbrolį, pusseserę ar kitą 
artimą giminę. Įrašyk į Su
sivienijimą savo prietelius 
ar prietelkas.

Įrašyk ypatingai gerom 
sąlygom dabar, nes da
bartinio VAJAUS metu Su
sivienijimas Lietuvių Ame
rikoje duoda 50 G nuolaidą 
nuo pirmųjų metų metinių 
mokesčių ir nereikalauja 
sveikatos patikrinimo.

Susivienijimas įsteigtas 
1886 metais ir sudarytas iš 
jau tais laikais veikiančiųjų 
lietuvių organizacijų. Tų or
ganizacijų vienos klestėjo, 
augo, kitos atskirai veikda
mos, silpo, merdėjo. Bet kai 
susivienijimo — visos su
stiprėjo. Pamatė kokius 
milžiniškus darbus galima 
atlikti visiems veikiant ben
dromis jėgomis!

Slsivienijimas yra nepar
tinė, nepolitinė, nesektine 
visų lietuvių organizacija. 
Susivienijimas yra frater- 
nalinė, savišalpos, broliui- 
sesei visokeriopos pagalbos 
teikianti lietuvių tikroji 
bendrija.

Tad linkėdami savo myli
miesiems Linksmų švenčių 
palinkėkime jiems švenčių 
praktiška dovana — juos 
įrašykime į Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje.

Povilas P. Dargis
Susivienijimo Lietuvių 

Amerikoje 
Prezidentas



Nr. 50 — 16 DIRVA 1979 m. gruodžio 20 d.

■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

SEKMINIŲ VAINIKAS

Gruodžio 1 d. buvo suvai
dintas A. Gustaičio 2-jų 
veiksmų muzikinis veikalas 
„Sekminių vainikas’’. Tai 
plataus masto vaidinimas. 
Jo atlikimui Į sceną buvo iš
vesta šešiasdešimts veikė
jų: aktorių, dainininkų, šo
kėjų ir instrumentalistų. 
Tai žavus lietuviško lobio 
indelis, kuriame pynėsi juo
kas, ašaros, dainos ir šokiai. 
Veikėjai - aktoriai nebuvo 
naujokai, bet jau pasižymė
ję: Paulina Heiningienė, 
Laima Tautkevičiūtė, Linas 
Mikulionis, Aida Smalins- 
kaitė, Rimas Kasputis, Bi
rutė Sverienė, Karolis Ba
lys, Paulius Jankus ir Asta 
Jurgutytė. Jaunimo choras 
ir „šilainės” šokėjai atliko 
dainuojančio ir šokančio 
kaimo jaunimo rolę. Instru
mentalistų grupę sudarė: 
S. Sližys — pianinas, Alma 
Matvekaitė — klarnetas ir 
Vidas Neverauskas — akor
deonas.

Visas dainas veikalui pri
taikė, harmonizavo ir suor- 
kestravo muz. St. Sližys. 
Režisūra ir scenovaizdis — 
Justo Pusdešrio. Tautinių

šokių „šilainė” vadovė Ga
lina Gobienė. Garso sistemą 
tvarkė Andrius Butkūnas, 
apšvietimą — Algis Pleč
kaitis. šokiams grojo Rimo 
Kaspučio orkestras „Ro
mantika”.

Vakarą rengė jaunimo 
choro jungtinis tėvų komi
tetas, kuriam pirmininkavo 
Danguolė Jargutienė.

Nežiūrint slidaus kelio į 
Sekminių vainiką atvyko ir 
jį žiūrėjo virš keturių šimtų 
žmonių. Gerai būtų, kad 
„Sekminių vainikas’’ būtų 
pakartotas ir ji galėtų pa
matyti ir tie, kurie važiavo 
ir dėl slidaus kelio turėjo 
grįžti namo.

VYKS ĮCLEVELANDĄ
Detroito jaunimo choras, 

vad. muz. Stasio Sližio, LB 
Ohio apygardos pakviestas 
vykti Clevelandan ir ten 
1980 m. sausio 26 d. atlikti 
A. Gustaičio muzikinį vei
kalą „Sekminių vainikas”.

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

1979 m. gruodžio 31 d. 
Kultūros Centre LB Detroi-

Iš muzikinio pastatymo „Sekminių vainikas’’ gruodžio 1 d. Kultūros Centre Detroite. 
Prie pianino dainų ir muzikos vadovas S. Sližys. J. Urbono nuotr.

/T"
— KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ šven- 

čių proga sveikiname gimines, draugus, kai
mynus ir pažįstamus. Taip pat Dirvos šta
bą, bendradarbius ir skaitytojus. Linkime, 
džiaugsmo, stiprybės ir sėkmės. Vietoje 
siunčiamų Kalėdų kortelių, skiriame Vilties 
Draugijos įnašams padidinti $10.00.

Jadvyga ir Antanas 
G rln i a i

Susilaukiame pasiteiravimų, ar dar turime Lietuvhj 
Enciklopedijos komplektų. Deja, pilnų LE komplektų jau 
nebeturime. Trūkstamus tomus būtų galima iš naujo at
spausdinti, jei atsirastų pakankamas kiekis prenumera
torių. Taigi visi kurie norėtų įsigyti pilną Lietuvių Enci
klopedijos komplektą (36 tomai) prašomi prisiųsti užsa
kymus iki 1980 m. vasario 1 d. LE komplekto kaina 
$300.00 (be persiuntimo).

Taip pat kviečiame užsisakyti šiuos, dabar gauna
mus, leidinius:

Encyclopedia Lituanica, 6 tomai.................... $125.00,
Iš mano atsiminimų, Petras Klimas ............... $ 13.00
Rubajatai, Stasys Santvaras ......... ,.................$ 7.50

(kainos su persiuntimu)
Užsakymus prašome siųsti:

Lithuanian Encyclopedia Press
395 W. Broadway, Box 95
So. Boston, Mass. 02127

AIR CONDITIONING/HEATING 
REFRIGERATION REPAIR

Denny’s Restaurants, has an exceUent opportunity for an individual ex- 
perienced in the maintenance and repair of commercial air Cor.ditioning 
(heating) refrigeration equioment. Area of responsibility will include 
Cleveland and surrounding communitles.
The individual selected mušt have 2 to 5 years practical experience in 
the field.
Qualified and interested individuals are invited to call:

Mike Buffmyer COLLECT (313) 647-2951 or write: 
30161 SOUTHFIELD ROAD, SUITE 213 

SOUTHFIELD, MICHIGAN 48076
Equal Opportunity Empioyer

3W§

to apylinkės valdyba rengia 
Naujųjų Metų sutikimą. 
Pradžia 9 vai. Gros Rimo 
Kaspučio orkestras „Ro
mantika”. Įėjimas: 45 dol. 
porai, 25 dol. vienam, 20 dol. 
jaunimui, moksleiviams ir 
pensininkams.

LIETUVIŲ NAMŲ 
DRAUGIJOS 

SUSIRINKIMAS
Lietuvių Namų Draugi

jos susirinkimas . įvyko 
gruodžio 9 d. 1 vai. p. p. Jį 
atidarė valdybos pirm. A. 
Šukys. Į prezidiumą buvo 
išrinkti: Stasys šimoliūnas 
pirmininku ir Jurgis Baub
lys sekretoriumi. Į manda
tų komisiją: Antanas No
rus, Mykolas Kizis ir Juo
zas Leščinskas. Svarstymui 
buvo patiektas vienas punk
tas: Namų pardavimo su
tarties tvirtinimas. Apie na
mų padėtį papasakojo pirm. 
A. Šukys. Lietuvių namai 
neišsilaiko ir nėra pinigų 
būtinoms sąskaitoms apmo
kėti. Ir kad neprileidus prie 
to, kad miestas užkaltų lan
gus ir juos nuverstų, reik
tų parduoti. Jiems pirkti 
yra atsiradusi puertorikie- 
čių organizacija ir sutinka 
sumokėti 35,000 dol. (15,000 
dol. grynais užpirkdami na
mus, o kitus išmokėti laike 
3-5 metų). Buvo daug gin
čijamasi. Dariaus - Girėno 
klubas sutinkąs paimti ad
ministruoti namus ir parda
vimą jei ir reiktų, nukelti 
toliau, laukiant geresnių 
laikų. 25 asmenis pasisiūlė 
tuojau įnešti po 50 dol. ir 7 
po 100 dol. Jie nenori, kad 
namai būtų parduoti.

Sutarties tvirtinimas bu
vo pastatytas balsavimui ir 
nariai pasisakė taip: už par
davimą 20 nariai, prieš par
davimą 33 nariai ir 4 susi
laikė. Tokiu būdu namų par
davimo sutartis nebuvo pa
tvirtinta. Pirmininkas A. 
Šukys pasidžiaugė, kad atsi
rado žmonių, kurie sutinka 
namų sąskaitoms apmokėti 
sudėti pinigų. Pinigus pra
šė mokėti Dariaus-Girėno 
klubui ar kitur.

• Tautos Fondui aukos 
Detroite priimamos sekma
dieniais prie lietuvių para
pijų bažnyčių ir kitomis 
dienomis galima Įteikti ko
miteto nariams: J. Mikailai, 
V. Staškui, V. Tamošiūnui, 
č. Šadeikai, E. Bulotienei ir 
A. Musteikiui.

•) f
f i 
t

MAINTENANCE SUPERVISOR
| Our gr»wth has created n immediate opening for m eiperienced 
l packagmg maintenance Supervisor. Respmibilities include direct 
A* supervision over job assignmeiits if packaging Maintenance 
\ personnel. maintenance of macbinery, equipment, planning. 

scheduling. training and development of ąualified maintenance 
personnel. Machinery knorledge in botthng and/er canning opera- 
tions preterred. Engineering degree preferred. Mušt be avaiiable 
for all shifts and overtime assignmeiits. We offer an eicellent 
salary plos liberal fringe benefits.
Submit complete tesame including salary repoirements m confi- 
dence to:

M.A. Turbsk, Mge. of Portonool

The Stroh Brevvery Co.
One Stroh Drivo 

Detroit, Michigon 48226
<4*0 Etįvo! Oppcrtumty Emplcyfr M/F

‘

ARE YOU UNEMPLOYED, 
UNDER PAID OR LAID OFF?
WE HAVE JOBS FOR YOU

SUPERINTENDENTS
Industries Supervisor VII $19,413423,343

SUPERINTENDENTS
Industries Supervisor V $16,474-$ 19,983

Industries Supervisor IVB $15,868-$ 18,144
Thene oro 04 Service ponMom and bdude emelent fringe 
bonofHs available to omployooo of the Stato of Michigon.
Suporvinory e*peri*nce i* roguired to gualify. Amount of 
tuch experience will detormine levei of gvaMication.
Backgrgund of woriting experionco in the foflevring arean or 
liolds it roguirod:
(1) Motai and Wood Office Fumiture Manufacturing
(2) Šilk Scroon Froceuing of Signt ond Docalt
(3) Complete Manufacturing of Toxtilo Producto
(4) Clothing or Shoo Manufacturing
(5) Wolding and light Manufacturing
Detailod retumai liriing experience, gualificatfon* and oduca- 
tion mušt be providod to be contiderod for employment. No 
replien or communicationt concoming thete poittiom will be 
proceued without the above rotume. PLEASE NO PHONE 
CALLS.
Minoritiet are encouraged to apply.
Retumet mūri be pori markeri no lator than Docomber 19, 
1979 ond oddrettėd to:

DEPARTMENT 0F CORRECTIONS 
«/o Chertes Bky

oro^nn^tol ^bo^portne^MsY 
P.O. Box 30003 

Lemkng, Mkttlgan 43913
An lquoi OpportunHy Emptoyor

(50-2)

We will have the following openings 
in our Alvin, Texas facility:

N/C MACHINIST
for Lucas H.B.M. Minimum 3-5 years expenence 
in set-up and operations on average to complex 
parts. 1§t Class Machinist or 1st Class Operator 
only need apply.

MACHINE TOOL 
MAINTENANCE

4-5 years experience wnh (r,crsual and C.N.C. 
controls. G E and A.B. preterred.

We offer competitive wages and excellent 
company benefits including paid siek leave. 9 
paid hoiidays. paid life insurance. retirement 
plan. credit union. etc. Contact:

713/744-7121

or send resume to.

P.O. Box 3340 
Galveston, Texas 77552

Fquai Opportunity Empioyer M/F
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FILATELIJA
Antanas Bernotas

JAV metų pabaigoje vėl 
išleido visą eilę naujų paš
to ženklų: 3.1 c. coil, du ka
lėdinius pašto ženklus, Viet
namo karo veteranams pa
gerbti 15 c. pašto ženklą ir 
du skirtingų piešinių oro 
pašto ženklus po 25 centus 
aviatoriui Willey Post pa
gerbti. Taip pat 10 c. atvir
laiškį su Kazimieru Pulas- 
kiu.

Lapkričio 4 d. išleistas 15 
c. pašto ženklas komikui 
Will Rogers pagerbti. Wil- 
liam Penn Adair Rogers 
(1879-1935) gimė Ooologah 
vietovėje, Oklahomoje. Jau 
1905 m. pradėjo dirbti New 
Yorke vodevilio teatre, pa
sižymėdamas įvairiais triu
kais su kaubojų virve. Nuo 
1914 m. perėjo į Ziegfeld 
Follies trupę. 1926 m. pra
dėjo dirbti New York 
Times, vesdamas humoro 
skyrių. Išleido tris humoro 
ir komikų knygas, žuvo lėk
tuvo katastrofoje 1935 m. 
Aliaskoje, skrisdamas kar
tu su Wiley Postu.

ISPANIJA išleido ketu
rių pašto ženklų seriją su 
žymiais architektūros stati
niais. čia dedame tos seri
jos 8 pezetų pašto ženklą 
su Geronos katedra, pasta
tyta ant muzulmonų meče
tės.

Gerona randasi Ispanijos 
šiaurės rytu kampe netoli 
Prancūzijos sienos ir guli 
prie Ter ir Ona upių santa
kos. Tai labai senas mies- 
tas, romėnų valdymo laikais 
vadintas Gerunda. Sakoma, 
kad čia lankėsi apaštalai Po
vilas ir Jokūbas. Vyskupi
jos būstinė jau nuo 247 me
tų a. D. Maurų valdymo lai
kais, frankų karalius Karo
lis Didysis 785 m. trumpam 
laikui miestą buvo išlaisvi
nęs. Po to vėl grįžo maurai 
ir čia išbuvo iki 1015 m. 
Mieste nemaža istorinės 
vertės pastatų. Provincijos 
kalnuose gausiai randama 
metalų ir mineralų. Pačia
me mieste apstu pramonės. 
Gyvena apie 23,000 žmonių.

LENKIJA išleido du paš
to ženklus paminėti Vielič- 
kos druskos kasykloms. Vie
name pašto ženkle parodyti 
druskos kristalai (čia jį de
dame) , kitame — senoviniai 
įrengimai druską traukti į 
paviršių.

Vieličkos kasyklos (ir 
miestelis) yra už 9 mylių į 
pietų rytus nuo Krokuvos, 
prie Vislos aukštupio. Tai 
pasaulinio garso druskos 
kasyklos, žinomos jau nuo 
senų senovės. Kasyklos su
daro ištisą požeminį mies
telį ir randasi 982 pėdų gy
lyje. Vieličkos druska turi 
tamsoką ar pilkšvą atspalvį. 
1868 ir 1879 m. kasyklos 
buvo gerokai apgadintos, 
kai jas užsėmė vanduo. Pats 
Vieličkos (Wieliczka) mies
telis turi apie 11,000 gy
ventojų.

MEKSIKA išleido 80 cen
tą v ų pašto ženklą revoliu
cionieriui Zapatai pagerbti.

Emiliano Zapata (1879 — 
1919), beveik grynakraujis 
indėnas, prasidėjus Meksi
kos revoliucijai, kada Ma- 
dero sukilo prieš Diazą, su
organizavo indėnus ir prisi
dėjo prie Madero. Bet vėliau 
nuo jo atkrito ir 1911 m. 
pats pradėjo kovą už žemės 
reformą. Kovų metu net 
tris kartus buvo užėmęs 
Meksikos sostinę 1914-15 m. 
laikotarpyje. Vėliau pasi
traukė į Morelos apylinkę ir 
ten laikėsi. 1919 m. buvo 
nužudytas.

Mississauga Firm reąuires the following journeymen, 
skilled help for affternoon shift:

3 BORING MILL 
OPERATORS

1 MILLING MACHINE 
OPERATOR

We offer above average pay 
and varlous benefits.

Call Collect V. DIPaolo 
416-676-9265 

or apply In wrlting to: 
DiPaolo Machine Works Ltd.

1863 Bonhlli Road, 
Mississauga, Ont. L5T1C1

KAS PALAIKO
TRADICIJAS...

Stefanija Stasienė

Modernus žmogus šiandien 
gal mažiausia surištas su pra
eitimi - jis daugiau krypsta j 
kasdienybę, į šių dienų rūpes
čius bei pramogas. Todėl ir 
gražios mūsų švenčių tradici
jos pamažu blėsta ir nyksta 
laiko tėkmėje.

Tėvynėje šiandien Kalėdų 
šventės draudžiamos švęsti ir 
su jomis susiję papročiai žiau
riausiu būdu naikinami. Išei
vijoje mes taip pat dažnai 
klausiame, kur dingo mūsų 
gražios tradicijos. Gal pamir
šome, o gal neturime laiko 
apie jas galvoti? Arba gal per 
daug įsijungėme šiuo Advento 
metu į bendrą miesto prieška
lėdinį triukšmą.

Aišku, anų dienų nesugrą
žinsime, kada palikę savo dar
bus ir kasdieninius rūpesčius 
atsigaivindavom tyro džiaugs
mo nuotaikoje tėviškės namų 
pastogėje. Tačiau ir šiandien 
galėtume bent iš dalies igno
ruoti komercinį aspektą ir 
savo šeimose daugiau puoselė
ti švenčių nuotaiką. Šiuo at
žvilgiu daugiausia rūpesčio 
tenka namų šeimininkei, nes 
nuo jos priklauso švenčių nuo
taika, ir nuo jos priklauso - ar 
Kūčių vakaras nuovargiu 
dvelks, ar džiaugsmu spindu
liuojančios eglaitės šviesoje. 
Tik ji gali suteikti gyvybę mū
sų tradicijoms, tik ji gali ne
leist išblėsti ir nublankti lietu
viškos šeimos Kūčių vakaro 
nuotaikai. Jos rūpesčiu pa
ruoštos Kūčios palieka šeimos 
nariams kaip neišdildoma tra
dicija. Juk Kūčių vakarienė iš 
skirtinė, pasižyminti pasniko 
valgiais, patiekalų gausumu, 
įvairumu ir įspūdingumu. 
Tarpe dvylikos patiekalų dau
giausia žuvies gaminių. Tai 
žvejų-apaštalų valgis. Žuvis 
čia įvairiai patiekiama: šilta, 
šalta, marinuota, kepta, vir
ta, troškinta, rūkyta ir 1.1.

Charakteringiausia Kūčių 
vakarienės žuvis yra silkė, ku
rią visi labai mėgstame. Jos 
paruošimas kartais kuo pa
prastesnis - tuo gardesnis. Čia 
turime porą jų.

SILKES TEŠLOJE

Imti: 3 silkes, 1 didelį kiau
šinį, Vi šaukšto miltų, l/2 šauk
što rūkščios grietinės.

Silkes paruošti kaip marina
vimui (be kaulų). Kiaušinio

trynį ištrinti, įdėti grietinę, 
miltus ir išplaktus baltymus. 
Atsargiai išmaišyti ir į paruoš
tą tešlą pavolioti silkių puseles 
ir kepti keptuvėje ant alyvos. 
Į stalą duoti su keptoms bul
vėmis ar daržovių mišraine.

ŽUVIS DARŽOVIŲ 
GARNITŪROJE

Imti 1 svarą mėgiamos žu
vies be kaulų. Pabarstyti tru
putį druska, pavolioti į miltus 
ir alyvoje iškepti.

Užpilti šiuo padažu
1 morką stambiai sutarkuo

ti ir alyvoje pakepinti. 2 vi
dutinio didumo svogūnus su- 
piaustyti ir pakepti alyvoj. 
Paskui morkas sumaišyti su 

svogūnais, įdėti Va puod. pa- 
midorų tyrės, truputį pipirų, 
lauro lapelį, cukraus, druskos, 
citrinos sunkos pagal skonį. 
Truputį pavirinti. Jei pada
žas atrodytų tirštokas, įpilti 
šiek tiek vandens.

0
1NATIONVVIDE

I INSURANCE

į Nat>onwtd« >s on your

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

APARTMENT FOR RENT
East 76th Street and St. 

Clair, 4 rooms and bath. 
Decorated. $95.00. Call 526- 
8620.

Zl
geringos tunto 

skautės linki 
visiems linksmą 
šventą Kalėdą /

x. //a*'
y. s.

• ... .
s.

Kr-
V-

r* j
Nida neartini __

PART TIME
Cleaning Office East 40th 

Euclid Area — Evenings. 
Experience only. Call 871- 
5622. (49-51)

DARBO PASIŪLA
Iiki 200-220 dol. savaitė

je nepilnu laiku. Priimti te
lefoninius pranešimus na
muose. Skambinti: (412)
279-8601, ext. 258. (48-1)

• PATRIA prekybos na
muose. 794 E. 185 St., Cle- 
velandfj. yra didelis pasirin
kimas vietinių ir importuo
tų maisto produktų, Įvairių 
skanumynų, lietuviškos juo
dos duonos, o dovanų sky
riuje yra gintarų, plokšte
lių, audinių, knygų ir lietu
viškų sveikinimo kortelių. 
Prašome atsilankyti. Telef. 
531-6720.

Lietuvių grožio salionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fashion, 687 Ėast 185 St., 
Cleveland, Ohio 44119, tel«: 
486-4240.
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Karšta
Moksleiviams
486-9165.

MALONIAI KVIEČIAMI VISI Į
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BAKERY
RICHARD ir MAGDALENA REINECKER, savininkai

PARTY’S, CENTER AND CATERING

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ
Lietuvių Namuose. Pradžia 8 vai. vak.

Gros R. STRIMAIČIO orkestras.
vakarienė, šampanas ir bonka ant stalo. Kaina asmeniui $17.50. 
ir studentams $12.50. Vietas užsisakyti pas J. Malskį telef.

LB CLEVELANDO APYL. VALDYBA

LINKSMU ŠVENČIŲ!
Visiems mūsų kepyklos klijentams, perkantiems mūsų 

skanią duoną ir pyragus, o taip pat visiems Clevelando ir apy
linkių lietuviams, geriausius Šv. Kalėdų sveikinimus ir 1980
metų linkėjimus siunčia

REINECKER’S

8575 Free Way Drive Macedonia, Ohio 44056
Tel. 467-2221

Kviečiame lietuvišką jaunimą ir jų 
draugus į

KALĖDŲ ŠOKIUS
1979 m. gruodžio 25 d., 7 vai. vak. 

LIETUVIŲ NAMUOSE, VIRŠUTINĖJE 
SALĖJE.

ĮĖJIMAS $3.00 PRIE DURŲ
GĖRIMAI, UŽKANDŽIAI, 

ŽAIDIMAI, PRIZAI, 
PARŪPINTI WMMS. 
KALĖDŲ SENELIS.

Rengia C. S. U. LIETUVIAI STUDENTAI

V JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR I 
g PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I 2

LATVIAN ROOFING
fl Cleveland telef. (216) 521-2182 |

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. 1 

g Dengiame stogus apartamentams, Įmonėms, krautuvėms. T 
n Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius. Į 

[1 MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio I

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuoto ja i. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

GINTARO VALGYKLOJE
877 East 185th Street

Tel. 531-2131

Bus pardavinėjami
DOVANI! PAŽYMĖJIMAI 
kaip Kalėdų dovana

Šį sekmadienį
nuo 11:00 v. ryto iki 3:30 v. p. p.

bus duodami sekmadieniniai lietuviškų pa
tiekalų pietūs:

Kopūstų sriuba 
Silkės 
Zrazai 
Cepelinai 
Karbonadai 
Balandėliai 
Virtiniai 
Viščiukas 
ir visi priedai.

(Su šiuo kuponu sekmadieniais, gruodžio mėn. 
vienam asmeniui nuolaida 50 c.).

• Kalėdų šokiai jaunimui 
įvyks š. m. gruodžio 25 d. 
7 vai. vak. Lietuvių Namų 
viršutinėje salėje. Įėjimas 3 
dol. Bus gėrimai, užkan
džiai, žaidimai ir prizai 
parūpinti radijo stoties 
WMMS. R.engia Clevelando 
Statė Universiteto lietuviai 
studentai.

• Tautos Fondo įgalioti
nis Clevelande yra Henrikas 
Idzelis. Clevelande ir apy
linkėse gyvenantieji lietu
viai aukas, skirtas Tautos 
Fondui, gali įteikti šiuo ad
resu: H. Idzelis, 18224 La 
Šalie Road, Cleveland, Ohio 
44119.

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ

UŽ SANTAUPŲ
1/ Oi įnešus $100
/2/0 12 mėnesių

7 įnešus $100
48 mėnesiams

NUOŠIMTI

PAŽYMĖJIMUS
įnešus $100
30 mėnesių

įnešus $100
72 mėnesiams

įnešus $100
96 mėnesiams

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

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

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

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

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

/uperior /aviną/
AND LOAN ASSOCIATION

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street 

481-8552 
32800 Center Ridge Road 13515 Eudid Avė.

779-5915 681-8100

ESEK

14406 Cedar Avė. 
381-4280
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

PENSININKŲ DĖMESIUI
Visi lietuviai pensininkai 

yra maloniai kviečiami j ka
lėdinę popietę gruodžio 22 
d., šeštadieni, 3 vai. po pie
tų DMNP parapijos kavi
nės patalpoje. Popietės me
tu bus kavutė su vaišėm. 
Clevelando ateitininkai at
liks kalėdinės nuotaikos

kartu su jaunimu pabend
rauti bent kelių valandų ka
lėdinėje popietėje. Įėjimas 
laisvas.

Neturintieji priemonių 
nuvažiavimui ar grįžimui į 
namus yra prašomi paskam
binti Andriui Razgaičiui 
(bent porą dienų prieš) te
lefonu 524-2357.

Rengėjai Jaunučiai, mok
sleiviai ir studentai ateiti
ninkai.

• Pensininkų klubo susi
rinkimas įvyks sausio 7 d., 
pirmadienį, 3 vai. po pietų' 
Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijos kavinė
je. Po veiklos pranešimų ir 
aptarimų bus renkama klu

programą. Rengėjai kviečia 
visus Clevelando ir apylin
kių auksinio amžiaus sulau
kusius lietuvius atvykti ir

bo valdyba ir kontrolės ko
misija. Susirinkimas bus 
baigiamas tradicinėmis vai
šėmis.

Zf---------------------------------------------
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

ir

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 1980 METŲ 
linki giminėms, draugams ir 

pažįstamiems.

Barbora ir Vacys 
Petkai

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
linki visiems savo klijentams ir 

pažįstamiems.

Jonas Švarcas, sav.
OHIO AUTO BODY

Eastlake, Ohio
-

MALONIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
y

ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

linki savo klijentams, giminėms ir 

draugams.

Kripavičių šeima

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 

ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

linki visiems savo klijentams ir 

pažįstamiems.

CIPKUS REALTY
Willowick, Ohio

• LB Clevelando Apylin
kės vakaronė įvyks sausio 
17 d., ketvirtadienį, 7:30 v. 
v. Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijos mažojo
je salėje. Kalbės Stasys 
Lazdinis tema „Mažoji Lie
tuva pagal Kušnerio studi
ją".

Nepriklausomybės laikais 
sausio mėnesį minėdavome 
Klaipėdos Krašto išvadavi
mo sukaktį, šia vakarone > 
turėsime progos pasvarstyti 
visos Mažosios Lietuvos 
ateities galimybes. Visi 
mielai laukiami. • (vmrs)

• Skautininkių Draugo
vės rengiama kalėdinė su
eiga įvyks sausio 4 d. 7:30 
vai. vak. Lietuvių Namų 
viršutinėje salėje. Bus me
ninė programa ir pabendra
vimas — pasilinksminimas. 
Kaina asmeniui 8 dol. Re
gistruotis pas B. Juodikienę 
tel. 447-0749 arba A. Petu- 
kauskienę tel. 531-3872".

Sueigon-pobūvin maloniai 
kviečiami atsilankyti visi 
Clevelando skautijos na
riai, jų šeimos ir artimieji, 
bei skautų rėmėjai.
./ ' . ■

• Studentų Ateitininkų 
Sąjungos cv linki visiems 
studentams ateitininkams 
linksmu šventų Kalėdų ir 
Naujuose Metuose ištver
mės bei laimės savo moks
lo srityse.

• Ateities Klubas š. m.f
spalio mėn. 28 d., visuoti
name susirinkime išsirinko 
naują valdybą: pirmininkas
— Juozas čyvas, vicepirm.
— Dana čipkienė, iždinin
kas — Kazys Ralys, sekre
torė — Irena Sušinskienė ir 
kavinės tvarkytoja — Dalia 
Staniškienė.

PADĖKA
Balfo Clevelando sky

riaus valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems skyriaus na
riams, prisidėjusiems prie 
BALFo 35 metų veiklos mi
nė jimo-banketo surengimo. 
Ypatingą padėką reiškia 
Centro Valdybos pirminin
kei M. Rudienei už tartą žo
dį ir platesnį supažindinimą 
su BALF veikla. Prel. J. BaF 
kūnui, sukalbėjusiam invo- 
kaciją. Solistei O. Pliuško- 
nienei ir V. Puškoriui, išpil- 
džiusiem puikią meninę pro
gramą. Strimaičiui už pui
kią šokių muziką. Lietuvių 
Piliečių Klubo vadovybei ir 
šeimininkei už salę ir vai
šes.

širdinga padėka visiems, 
kurie davė piniginę paramą 
programos spausdinimui ir 
aukotojo loterijai laimėji
mus.

Mūsų padėka dirbusiems 
bare, platinusiems bilietus 
ir visiems, kurie savo atsi
lankymu prisidėjo prie šio 
minėjimo surengimo.

BALF Clevelando 
Skyriaus Valdyba

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

—’ ŠV. KALĖDŲ ir LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ

linkime ALT S-gos Clevelando 

skyriaus nariams ir jų šeimoms.

ALT S-gos Clevelando
Skyriaus Valdyba

J KALĖDŲ ŠVENČIŲ
ir

NAUJŲ METŲ 
proga sveikina centro valdybą, sky
riaus garbės narius, Ramovės vyrų cho

rą, skyriaus narius ir jų šeimas.

L.K.V.S. "Ramovė” 
Clevelando Skyriaus 

Valdyba

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga sveikiname visus Clevelando 
apylinkės lietuvius ir linkime linksmų 
švenčių ir laimingų Naujųjų Metų.

LB Clevelando Apylinkės 
Valdyba

A Dr. Henrikas Brazaitis su šeima

sveikina savo draugus ir pažįstamus

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ

proga.

Vietoje šventinių kortelių skiria

Dirvai auką.

MALONIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ | 

ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

draugams ir bičiuliams visuose 
kraštuose linki

Stefa ir Vytautas 
Gedgaudai

4 KALĖDŲ ŠVENČIŲ

ir
NAUJŲ METŲ 

proga sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus.

Bronė, Pranas ir Algis 
Maineliai 

Nijolė ir Algis 
Rukšėnai



DIRVA
•šis Dirvos numeris šiais 

metais yra paskutinis. Dėl 
Kalėdų švenčių ateinančią 
savaitę Dirva neišeis.

Sekantis numeris išeis 
1980 m. sausio 3 d.

Linksmų šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujų Metų Dirva 
linki visiems savo skaityto
jams ir rėmėjams.

SVETIMŠALIŲ ŽINIAI

Imigracijos ir natūraliza
cijos tarnyba praneša, kad 
Amerikoje gyvenantieji vi
si svetimšaliai, ir neturin
tieji JAV pilietybės, priva
lo kasmet nuo sausio 1 d. 
iki 31 d. registruotis, už
pildant kortelę, kuri gauna
ma pašto įstaigose. Užpil
džius, priklijuoti pašto žen
klą ir įmesti į pašto dėžutę. 
Neužsiregistravę gali būti 
baudžiami.

X

PADĖKA
1979 m. lapkričio 4 d. mirė

A. t A.
BRONĖ JUKNABTENĖ.

Nuoširdžiai dėkojame visiems pažįstamiems, drau
gams už pareikštas užuojautas ir parodytą nuoširdumą 
mūsų skaudžioje valandoje.

Nuoširdžiai dėkojame DMNP parapijos kun. Kidy- 
kiui, S. J., už paskutinį patarnavimą velionei, už Rožinį 
atkalbėjimą. Dėkojame gerb. kleb. kun. G. Kijauskui, S. J. 
už atnašautas Šv. Mišias ir palydėjimą į kapines.

Dėkojame visiems atsilankusiems į laidotuvių namus, 
taip pat dalyvavusiems Šv. Mišiose ir palydėjusiems į 
amžino poilsio vietą. Ačiū visiems už gėles ir užprašytas 
Šv. Mišias už velionės sielą. Dėkojame karsto nešėjams. 
Ačiū visoms šeimininkėms už paruoštus pietus ir ponioms 
už pyragus.

Visiems esame labai dėkingi.

SOFIJA RAČINSKIENĖ, 
ARVYDAS RAČINSKAS 

SU ŠEIMA

• Jonas ir Joana K. Ka
rys, Bridgeport, Conn., svei
kina žiemos švenčių proga 
savo bičiulius ir visus pa
žįstamus bei žinomus lietu
vius, širdingai linkėdami 
jiems nuotaikingų Kalėdų 
ir sėkmingų bei laimingų 
1980-tųjų Metų. Užuot siun- 
tinėję korteles, jiedu paau
kojo lietuviškąjai spaudai 
100 dolerių, paskirstę šie
met po 25 dol. DIRVAI, 
DRAUGUI, NAUJIENOMS 
ir PASAULIO LIETUVIUI.

• Tėviškės žiburiai, Ka
nadoje išeinąs savaitraštis 
gruodžio 9 d. iškilmingai pa
minėjo savo trisdešimtme
tį. Laikraštį leidžia Kana
dos lietuvių katalikų kultū
ros draugija, kuriai pirmi
ninkauja dr. Š. Čepas. Laik
raštį redaguoja vyr. redak
torius dr. Pr. Gaidamavičius 
ir red, Vyt. Kastytis.

PREMIJA JAUNIMUI

Dr. Leono ir Irenos Kriau- 
čeliūnų šeima savo miru
siam sūnui ir broliui prisi
minti skirią kasmetinę 

EUGENIJAUS
KRIAUČELIŪNO 

PREMIJĄ.
Premijai skirti sąlygos 

yra tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliū- 

no 1000 dolerių premija 
skiriama lietuviui jaunuo
liui, geriausiai pasireišku
siam raštais (lietuvių, ang
lų ar kita kalba), veikla, or
ganizaciniu veiklumu, ar 
jaunimo vienetui (sambū
riui, tautinių šokių grupei, 
jaunimo chorui, sporto bū
reliui), geriausiai reprezen
tavusiam lietuvius ir Lie
tuvą vienerių metų bėgyje; 
. 2. Premijai gauti asmenis 
ar vienetus, raštu pasiūlo 
jaunimo organizacijų vado
vybės, jaunimo grupės, vy
resniųjų organizacijos ar 
paskiri asmenys iki kiekvie- 
nerių metų gruodžio 31 d. 
(pašto antspaudas);

3. Premijuotino asmens 
ar jaunimo vieneto tinka
mumui įvertinti sudaroma 
Jury komisija, kurion po 
vieną atstovą skiria Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
jaunimo reikalams vadovas, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos valdyba ir JAV 
Lietuvių Jaunimo sąjunga, 
o du atstovus paskiria 
Kriaučeliūnų šeima;

4. Jury komisija, aptaru
si asmens ar vieneto tinka
mumą premijai, ją skiria 
balsų dauguma iki sekan
čių metų vasario 15 d. ir 
susitaria su Kriaučeliūnų 
šeima dėl premijos įteikimo 
laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar 
vienetai siūlomi raštu, nu
rodant tiksliai premijai tin
kamumo motyvus, ir siun
čiami :

EUGENIJAUS KRIAU- 
ČELIONO PREMIJOS KO
MISIJAI, 12500 Pawnee 
Road, Palos Park, Illinois 
60464.

• Vytautas ir Aldona Ka
mantai iš Darien, Illinois, 
švenčių proga sveikina savo 
draugus bei pažįstamus, ir 
vietoj kalėdinių kortelių pa
aukojo DIRVAI ir kitai lie
tuviškai spaudai.

VISOS VIETOS YRA 
UŽIMTOS

17-toje žiemos stovyklo
je nuo 1979 m. gruodžio 8 d. 
Montrealio Lietuvių Stu
dentų Sąjunga praneša, kad 
tiktai asmenys, kurių įmo
kė jimai buvo gauti iki gruo
džio 8 d. bus priimti į sto
vyklą.

Įmokėjimai, kuriuos ga
vome vėliau minėtos datos, 
bus grąžinti.

Asmenys, kurie užsiregis
travo, bet neatsiuntė įmokė- 
jimo nebus priimti.

Dėl informacijų apie įmo- 
kėjimus skambinkit tiems 
patiems asmenims, kuriem 
buvo išsiųstą Įmokėjimai.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atsiliepdami į mūsų pra

šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:
S. Bartkus, Detroit.......... 7.00
H. Bitėnas, Elizabeth . ...17;00 
L. Žitkevičius, Brooklyn 2.00 
V. Beleckas, Sunny Hills 15.00 
V. Rėklys, Oak Lawn .... 4.00
K. Mažonas, Parma .... 20.00 
S. Pakijauskas. Toronto .. 7.00
L. Saudzis, Lebanon .... 3.00 
E. Bakūnas, Baltimore .. 5.00 
V. Lenkevičienė, Chicago 10.00
J. Černius, Upland......... 2.00
R. Jurkūnienė, Lomita .. 5.00 
A. Elijošius, Rexdale .... 5.00 
Pr. Dulevičius,

Forest Hills .................  5.00
Br. Gediminas,

Garden Grove .............. 25.00
M. Skirpstienė, Willowick 2.00
A. Zikas, Canton.............. 2.00
P. Druskis, Flint.............. 5.00
V. Gudienė, Jamaica .... 10.00 
J. Smailys, Omaha.......... 5.00
Dr. J. Pavilionis, Chicago 10.00
X. Y., Chicago..................15.00
S. Jauniškytė, Vokietija 14.00 
J. Kuncevičienė, Parma 12.00
B. Laucė, Cleveland .... 2.00 
Z. Jurys, Great Neck .... 2.00 
E. Jonušienė, Omaha .... 20.00
I. Grigaliūnaitė, Euclid .. 5.00
A. Andruška. Woodhaven 5.00 
P. Gailiūnas, Brooklyn .. 5.00 
S. Butkūnas, St. Charles 10.00
J. Gaižutis, Detroit..........10.00
B. Vanagas, Australija .. 8.82 
V. Prūsaitis, Toronto .... 4.30 
V. Janušauskas, .Longveil 1.70 
P. Pajaujis, Mt. Clemens 3.00
E. Čižinauskas, Freeport 5.00
V. Šarka, Omaha.............. 1.00
M. Vinclovas, Cleveland 2.00 
Dr. J. Jurgilas,

Rancho Santa Fe..........20.00
A. Kuprevičius, Cleveland 5.00
G. Guzulaitis, Speedway 10.00 
X. Y., So. Boston.............. 50.00
A. Gudėnas, Euclid..........2.00
A. Šviedienė, Cleveland .. 2.00
A. Yankus, Rochester .... 2.00
J. Kancevičius, 

Lawrence .................... 13.00
J. Kybartas,

Richmond Hill.............2.00
A. Andriulionis, Boston .. 7.00 
E. Gantautas, Brideport .. 4.00 
A. Maciuika, Chicago .. 12.00 
L. Radzvickienė,

Ann Arbor..................... 7.00
N. Bielinis, Henrietta .... 2.00 
Dr. L. Kriaučeliūnas,

Palos Park......................25.00
B. Elsbergas, Surfside .. 7.00 
Susivienijimas Lietuvių

Amerikoje ......................50.00
J. Petkevičienė, Cleveland 5.00
S. Jurgaitis, Cleveland .. 7.00

• Edvinas ir Halina Bal- 
ceriai, gyv. Los Angeles, 
Ca., vietoj kalėdinių korte
lių, atsiuntė Dirvai parem
ti auką 25 dol. Ačiū.

• Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje, per sekretorę 
Genovaitę Meiliūnienę, be
siartinančių Kalėdų ir Nau
jų Metų proga, Dirvai pa
remti atsiuntė 50 dol. Ačiū.

• Arėjo Vitkausko ”World 
-Wide News Bureau” skiria 
metinę premiją už knygą 
angliškai apie Lietuvos 
okupaciją 1940 metais ir 
partizanų kovas prieš ją. 
Kreiptis World-Wide News 
Bureau, Arėjas Vitkauskas, 
Editor and Manager, 309 
Varic Street, Jersey City, 
N. J. 07302.

J. J. Kariai, Bridgeport . .25.00 
M. Petrulis, Toronto .... 7.00 
R. Minkūnas, Seven Hills 2.00 
P. Milašius, Cleveland .. 2.00
J. Ulpienė, Dorchester .. 2.00
O. Liutermozienė,

Pompano Beach .......... 7.00
G. Vidmantas, Rochester 2.00 
Br. Kazėnienė, Cleveland 7.00 
A. Vebeliūnas,

Richmond Hill............. 10.00
Dr. H. Brazaitis,

Willoughby ................. 15.00
Č. Kiliulis, Lexington .... 5.00 
R. Zorska, University Hts. 2.00 
J. Slivinskas, Indialantic 7.00
Pr. Pakalniškis,

Santa Monica .............. 7.00
O. Mekišienė,

Los Angeles ................. 10.00
S. Paulauskas, Chicago .. 3.00
J. Matusevičius, Evanston 7.00 
Kun. A. Babonas, Detroit 5.00 
V. Staškevičienė, Detroit 2.00 
M. Slavinskienė,

Monticello ..................... 7.00
K. Sragauskas, Detroit ., 2.00 
E. Mažionis, Elizabeth .... 2.00 
J. Pečkaitis, Merrillville 7.00
A. Balčiūnienė,

Lon Angeles.................  2.00
L. Kerulis, Chicago......... 2.00
Pr. Damijonaitis,

Ormond Beach................ 5.00
Pr. Michelevičius, Chicago 7.00
P. Palubinskas, Chicago .. 12.00 
V. Numgaudas, Chicago .. 7.00 
V. Kecorius, Toronto .... 7.00
J. Rydelis, Cleveland .... 2.00
A. Vasis, Parma ................ 5.00
M. Vitkus, Bay Harbor įsi. 7.00
A. Šošė, Chicago.............. 10.00
V. Vaičiūnas, Kalamazo .. 7.00
A. Česnavičius,

Richmond Hill................ 2.00
J. Penkiūnas, Baltimore 7.00
K. Šimulis, Juno Beach 10.00
V. Jonkus, Philadelphia 2.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

WANTED JOURNEYMEN or »ST 
CLASS SKILLED 

MODEL MAKERS 
AND MACHINISTS 

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints čc close tolerance; and ex- 
perienced in research and proto-type 
work. Salary commenkurate with ex- 
pe nence and ability. Thinking of 
rdocating Conslaer Tennessee. Excel- 
lent ciimate and recreation. Apply 
call or write to:

Certified Industries Corp.
P O BOX 2265

HOHENWALD*. TENNESSEE 38462 
61 S-788-3202

-> (50-3)

★
BINDERY OPERATORS

Mušt be experienced to sėt up and 
run PERFECT BiNDER or aulomatic 
saddlestitcher

SECOND SHIFT. 
Top salary and fringe benefits. 

LEWIN BOOKBINDING CO. 
4045 FOREST PARK BLVD.

ST. LOUIS, MO. 63108 
314-533-1140

★ (50-2)

ALUMINUM 
EXTRUS1ON 

PRESS SUPERINTENDTENT
Due to growth and expan?ion, major 
subsidiary of NYSE listcd company 
has 'an immediate opemng for some- 
one to head up a one press, captive 
oparation. Should have a complete 
knowledge of aluminum extru»ion and 
press maintenance. We are localed 
in a suburb of a major southvestern 
city.
For immediate consideration, 
please send your resume marked 
Personai and Confidential to Mr. 
Bud Mason:

GENERAL >
ALUMINUM CORP.

P. O. Box 34221 
Dalias, Texaš 75234

(45-1)

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
OPERATORS 

NEEDED-DAY SHIFT
• Spindle Acme Gridley
• 5 Spindle Davenport

• 5 Spindle W & S AUTO
• 2 AB-W & S Single 

Spindle Chucker
• No 4 & No. 5 Warner & Swassey 

Turret Lathe 
CONTINENTAL LR PRODUCTS 

.130 YORK TOWN, DALLAS, TX.
JIM CAMPBELL. 214-741-6081
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