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ii lįftof
AR KILS KARAS? Aiš

ku, tikras, pasaulinis, ato
minis. Tokį klausimą gali
ma išgirsti kiekvieną kartą, 
kaip tarptautinė įtampa pa
sunkėja.

Seniau, valstybių vadai, 
norėdami gauti atsakymą, 
kreipdavosi Į dievus ir ora
kulai patardavo ką daryti. 
Toks Krezas, prieš pradė
damas karo žygį, atsiklausė 
Delfų orakulo, kuris jam 
trumpai atsakė: ”Tu sunai
kinsi imperiją”. Bet jis ne
pasakė kieno: savo ar prie
šo.

Šiandien orakulus pakei
tė kompiuteriai ir joks pre
zidentas nepradės tikro di
delio karo (čia nekalbama 
apie mažus karus), neatsi
klausęs šių dienų orakulo — 
kompiuterio.

Kompiuterio, nors dar ne
tobulo, buvo atsiklausta iš
silaipinant Normandij oje 
1944 metais, Kubos krizės 
metu ar Kippuro kare.

Kompiuteris iš surinktų 
duomenų apie priešo karinę 
padėtį (tankų, kovos lėktu
vų ir raketų skaičiaus, ka
riuomenės didumo ir jos pa
siruošimo, karininkų išmok
slinimo, pramonės pajėgu
mo, maisto, šaudmenų ir de
galų atsargos, gyventojų 
moralės ir meteorologinių 
sąlygų), padaro išvadą ka
da geriausiai pradėti puoli
mą, ar mėnulio pilnatyje, 
ar kitą rytą po tautinės 
šventės, kada radarų aptar
nautojai ir šnipai dar nebū
na išsipagirioję. Kompiute
ris preciziškai nustatys puo
limo valandą ir vietą, nežiū
rint vyriausybės noro dar 
nudelsti puolimą.

Bet, prileiskim, kompiu- 
galima visu šimtu nuošim
čiu pasitikėti. Ar nebuvo 
atsitikimų, kada kompiute
riai pridarė klaidų, kai vie
toj vieno dolerio išrašė mi
lijoninį čekį, arba kai už 
elektrą ar gazą išrašo šim
teriopai didesnes sąskaitas.

Kas atsitiktų jei kompiu
teris, paklaustas dėl karo 
pradėjimo, padarytų klaidą 
ir duotų žalią šviesą, pana
šiai kaip išrašydamas mili
joninį čekį.

Bet, nrileiskim, kompiu
teris neapsiriko. Duomenys 
tikri ir išvada teisinga. 
Valstybės galva žino, kad 
karas neišvengiamas ir kad 
jo kraštas gali laimėti pra
dėdamas puolimą, sakysim 
1980 m. sausio 23 d. 3 vai. 
ryto. Po to jau bus vėlu, 
nes priešininkas stipriai
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NAUJA SITUACIJA
Sovietų Sąjungai okupavus Afganistaną

Vytautas Meškauskas

Išgirdęs, kad Sovietų Są
junga okupavo Afganista
ną, vėl prisiminiau Bis- 
marcko posakį — pats Die
vas globoja kūdikius, gir
tuoklius ir ... Ameriką. Juk 
visai neseniai atrodė, kad 
JAV Irane pakliuvo į situa
ciją be jokios išeities. Tiesa, 
prezidento Carterio populia
rumas, dėl neveiklumo kri
tęs iki 28%, dėl tokio pat 
neveiklumo šiuo atveju stai
ga pakilo iki 61%, tačiau, 
jei daugumas amerikiečių 
ir pritarė Carterio 'susilai
kymo’ politikai, tai dar ne
reiškia, kad jie jam ir toliau 
pritartų, jei 'susilaikymas’ 
neduotų jokių rezultatų. 
Kaip tik tokiu beviltišku 
momentu atsitiko beveik 
stebuklas. Nelabasis sukur
stė Kremlių kartą ant visa- 

ruošiasi karui. Tačiau vals
tybės galva turi ir moralinę 
atsakomybę. Ir tai gali atsi
tikti. Jis padės j šalį kom
piuterio atsakymą ir ims 
medituoti su savo sąžine, 
tuo tarpu kai jo sekretorius, 
kuris dirba ir svetimai vals
tybei, perduos kompiuterio 
atsakymą kitai pusei ir ta 
pradės puolimą 1980 m. sau
sio 22 d. 11 vai. nakties ...

P. Dantas 

dos susitvarkyti su Afga
nistanu ir jį okupuoti.

Žinia, gali teigti, kad Af
ganistano okupacija buvo 
išprovokuota dabartinės si
tuacijos: Irano įvykiai pa
rodė, kad Amerika yra im- 
potentė, palikusi Sovietų 
Sąjungą vienintele galybe 
su kuria reikia skaitytis. 
Carų ir sovietų valdoma Ru
sija jau seniai norėjo pasta
tyti koją Indijos vandenyno 
pakraštyje. Apie tai svajo
jo Molotovas, pasirašyda
mas sutartį su Hitleriu. Tie
sa, Afganistanas pats ne
prieina prie Indijos Vande
nyno, tačiau iš jo aerodro
mų pakilę lėktuvai gali len
gvai pasiekti JAV lėktuvne
šius, plaukiojančius . tame 
Vandenyne. Be to, Iranas ir 

Mobilizacija...

Pakistanas, kurie Afganis
taną skiria nuo jūros pa
krančių norom nenorom tu
rės skaitytis su kaimynės 
jėga ir duoti jai bazes. 
Kremlių veikti paskatino ir 
padėtis pačiame Afganista
ne. Ten trys iš eilės mark
sistiniai režimai negalėjo 
susitvarkyti su sukilėliais, 
kuriuos vienijo Islamas. To
dėl Maskva atsidūrė prieš 
pasirinkimą; susitvarkyti 
pačiai su sukilėliais arba pa
likti jį savo likimui. To pa
daryti Kremlius, kuris ne
turi bijoti jokio vidaus ne
pasitenkinimo dėl savo žy
gių, nenorėjo, nors tai ir 
galės padėti Carterio admi
nistracijai atgauti savo 'vei
dą’.

Mat, sovietams žygiuo-

IŠ AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖS SĄJUNGOS 

VEIKLOS
Senieji, 1979 metai, bai

gėsi, bet Tautinės Sąjungos 
darbai ir siekiai niekad ne
pasibaigs.

A.L.T. S-gos Valdyba nuo 
perrinkimo dienos turėjo 5 
posėdžius, S-gos skyriams 
ir tarybos nariams išsiunti
nėjo 3 bendraraščius su 
įvairiais sumanymais, kaip 
pagyvinti S-gos veiklą.

Valdybos vicepirmininkas 
J. Mockus atstovavo pirmi
ninką A. Mažeiką ALT me
tiniame suvažiavime ir 
Amerikos Lietuvių 39-me 
Kongrese Clevelande.

A.L.T. S-gos Detroito sky
riaus 30-ties metų sukak
ties minėjime, pirmininką 
atstovavo valdybos vicepir
mininkas B. Dūda. 'Tauti
nės minties keliu” knygos 
pristatyme, spalio mėn., ku
rį suruošė Los Angeles sky
rius, dalyvavo visa valdyba. 
Knygą pristatė skyriaus 
pirmininkas J. Steikūnas.

S-gos Tarybos nariui, dr. 
A. Butkui, lapkričio mėn. 
lankantis Los Angeles, sky
rius suruošė jo paskaitą. Po 
paskaitos S-gos Valdyba tu
rėjo su juo pasitarimą, dėl 
S-gos veiklos.

Pirm. A. Mažeika lapkri
čio mėn., atstovavo T. S-gą 
Balfo suvažiavime, S-gos 
visa valdyba dalyvavo Los 
Angeles T. S-gos skyriaus 
30-ties metų veiklos minėji
me, kuris įvyko gruodžio 
mėn. Tautiniuose namuose. 
Pirm. A. Mažeika pasveiki
no skyrių su jo sėkmingu 
veikimu, o vicepirm. B. Dū
da labai nuosekliai apibūdi
no L. A. skyriaus nuveik
tus darbus, jo 30 metų lai
kotarpyje.

T. S-gos valdyba parašė 
laiškus: T. O’Neil — Speak- 
er of the House, House of 
R e p r esentatives, senato
riams A. Cranston ir S. I. 
Hayakawa, prašydama jų 
pritarimo dėl House Concu- 
rent Resolution Nr. 200.

Tuo pat reikalu daugelis 
S-gos narių individualiai ra
šė laiškus senatoriams ir 
kongresmanams. (ei. g.) 

jant į priekį administracija 
gavo naują pateisinimą sa
vo neveiklumui. Prezidento 
saugumo patarėjas Zbignie- 
was Brzezinskis, kalbėda
mas iš Baltųjų Rūmų ABC 
Issues and Answers TV pro
gramoje pareiškė vilties, 
kad dabar kiekvienas ira
nietis, nepaisant savo prieš- 
amerikoniško nusistatymo, 
negalės užmiršti, kad jo 
kraštui didesnis pavojus 

(Nukelta į 3 psl.)
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Gruodžio 12 sukako 100 

metų nuo Stalino gimimo. 
Kaip matome iš oficialaus 
partijos kalendoriaus, išleis
to 15 mil. tiražu, lapo Sovie- 
tijoje jis ne tik nekritikuo
jamas, bet iš naujo prade
damas gerbti. DER SPIE- 
GEL, aiškindamasis, kodėl 
sovietai Stalino negali už
miršti kaip vokiečiai Hitle
rį, išveda:

'Paskutinysis sunaikino 
Vokietiją, prie Stalino Ru
sija laimėjo. Tai paaiškina, 
kodėl... jis toliau egzistuo-

o

Nepaisant to, kad dėl Sta
lino žuvo:

3,5 milijonų ūkininkų, 
kurie nenorėjo eiti į 
kolchozus;
nuo 1936 iki 1950 m. 
Stalinas koncentracijos 
stovyklose laikė kas
met po 8 milijonus 
žmonių, kurių 10% 
ten kasmet numirdavo, 
taip, kad ten žuvo 12 
milijonų;
tarp 1936 ir 1939 m. 
m. buvo suimta apie 
pusę visų partijos na
rių, kurių skaičius sie
kė 1,2 mil. Iš to skai
čiaus pergyveno tik 
50.000. Kas antras žu
vo per tardymus ar 
sprendimus, kiti pasi
mirė stovyklose;
tarp 1898 ir 1934 m. 
partijos CK priklausė 
194, "draugai”. 104 jų 
Stalinas įsakė sušaudy
ti t. y. 69%;
iš 71 1934 m. buvusių 
CK narių, Stalinas su
šaudė 44;
iš 1966 delegatų į 1934 
m. partijos kongresą 
1.108 buvo suimti;
Iš 115 visasąjunginių 
ministerių tarp 1917 ir 
34 m. 61 buvo sušau
dytas ;
taip pat ir 3 iš 5 mar
šalų, 13 iš 17 armijų 
vadų, 136 iš 199 divizi
jų vadų, bei du trečda
liai aukštesnių už ma
jorą karininkų;
Stalinas įgalino Hitlerį 
pradėti antrąjį pasauli
nį karą.

Bet kaip neatrodytų keis
ta, tie kurie išliko ir pergy
veno trumpą Chruščiovo ’li- 
beralizacijos’ periodą, šian
dien vėl grįžo prie Stalino 
asmens kulto. Iš dalies dėl 
to, kad daugelis dabartinių 
vadų buvo Stalino bendra
darbiai. Brežnevas naudoja
si ne tik Stalino 'generalinio 
sekretoriaus’ titulu, bet bu
vo taip pat pakeltas į mar
šalus ir 33 metam po karo 
pabaigos apdovanuotas Sta
lino 'Pergalės Ordinu.’

Tiesa, Brežnevas ne Sta
linas. Kas jam nepatinka — 
nebekeliauja į Sibirą, bet 
paleidžiamas į pensiją, nors 
kartais be pranešimo dėl ko 
— kaip atsitiko su buv. pre
zidentu Podgorny. Susipras
ta, kad Sibire daugiau gali
ma pasiekti nenaudojant 
vergų darbo, bet mokant 
premijas. Tačiau 1977 me
tų sausio 1 d. sovietų kalė
jimuose vis dar sėdėjo 2,1 
milijonas žmonių! Kartu 
verta atsiminti, kad nė vie
nas Stalino bendradarbių ir 
net būdelių nebuvo patrauk
tas teisman ar kaip kitaip 
nubaustas, ir nepastatytas 
joks paminklas nekaltai žū- 
vusiems.

Blogiau, kad niekam apie 
Staliną nekalbant, jaunoji 
karta susidarė visai klai
dingą vaizdą. Taip poetui 
Jevtušenkai mokyklos kla
sėje paklausius, kiek Stali
nas išžudė žmonių, pirmas 
atsakymas skambėjo ”10 ar 
15”, kiti mokiniai manė, 
kad daugiau: "Tikrai dau
giau, bent koks 50 ar 100!”

Kai krašto apsaugos mi
nisteris Ustinov, Stalino lai
kais buvęs ginklavimo pra
monės ministerių, kalbėda
mas Kremliuje susirinku
siems 5.000 karininkų, pa
minėjo, kad draugas Stali
nas buvo paskirtas gynimo
si komiteto pirmininku, ka
rininkai 10 sekundžių plojo. 
Pravda tai aprašė, tik prieš 
Stalino pavardę išbraukė žo
dį 'draugas'. O čia išspaus
dinto kalendoriaus lapo ant
roje pusėje rašoma, kad 
Stalinas kovojo prieš troc- 
kistus, dešiniuosius oportu
nistus ir buržuazinius na
cionalistus, kas ir dabar 
laikoma dideliais nuopel
nais.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA

Būdinga, kad Stalino 
'griežtos rankos’ pasiilgsta 
ne tik visokie pareigūnai, 
bet kartais net masiniai 
žmonės. Girdi, prie Stalino 
buvę daugiau tvarkos!

★
Dar truputis iš Persijos 

elgesio su diplomatais isto
rijos ... 1924 m. liepos 18 
d. JAV vicekonsulas Tehe
rane Robert Whitney Imb- 
rie išvažiavo apsižiūrėti po 
miestą. Tuo laiku ten buvo 
riaušės prieš Bahai sektą. 
Prieš daugel. Teherano na
mų tuo laiku buvo fontanai 
ne tik dėl grožio, bet ir lei
džią praeiviams atsigerti. 
Kai Mr. Imbrie sustojo prie 
vieno tokio fontano jį nufo
tografuoti, kažkas pradėjo 
rėkti, kad jis nori fontano 
vandenį užnuodyti. To už
teko, kad minia pradėtų vi
cekonsulą mušti. Jam šiaip 
taip pasisekė prasiveržti iki 
ligoninės. Kai jis ten buvo 
paguldytas visai nuogas ant 
operacinio stalo ir gydyto
jai rengėsi susiūti žaizdas, 
įsiveržusi minią jį pribaigė 
kėdėmis ir grindinio akme
nimis. JAV vyriausybė rei
kalavo: 1. atsiprašymo, 2. 
60.000 dol. Imbrie’s žmonai, 
3. aukščiausios Persijos ka
rinės pagarbos pareiškimą 
lavonui, 4. 110,000 dolerių 
už karo laivo Ų. S. Trenton 
pasiuntimą atsiimti lavono 
ir 5. nusikaltusių nubaudi
mo. Tuometinis Teherano 
ministeris pirmininkas, vė
liau pasiskelbęs šachu, Rė
za Kahn pirmus keturis rei
kalavimus priėmė nesigin
čydamas, bet dėl 5-to — nu
sikaltusiųjų nubaudimo — 
kiek spyrėsi dėl to, kad mu
šeikų minioje dalyvavo ir 
daug karių. Vis dėl to apie 
30 dalyvių buvo pasmerkti 
kalėjiman ir viešai išplakti, 
o trys — jų tarpe ir 14 me
tų vaikas — buvo pasmerk
ti mirtin. Iš aukštesnių ka
rininkų nė vienas nebuvo 
nubaustas, bet, kad paten
kinus amerikiečius, iš ka
riuomenės buvo išmestas 
vienas leitenantas. 1925 m. 
sausio mėn. prez. Coolidge 
pranešė kongresui, kad kal
tininkai sušaudyti.

Persija gavo progos šiek 
tiek "atsikeršyti”, kai 1935

TIME žurnalas ryškiausia 1979 metų asmenybe — 
Man of the Year — parinko ajatolą Khomeinį. Lyg pasi
teisinimui buvo priminta, kad 1938 metais tas titulas 
atiteko Adolfui Hitleriui. Toks sugretinimas leidžia pra
vesti įdomią paralelę.

Hitleris nusižudė — šaudamas sau į smilkinį ir kar
tu perkąsdamas ciano kapsulę — 1945 m. balandžio 30 d. 
Vokiečiai ir likusis pasaulis apie tai sužinojo, kitos died
uos vakare. Admirolas Doenitz paskelbė, kad Hitleris 
krito iki paskutinio atsikvėpimo kovodamas su bolševi
kais. Likimo ironija norėjo, kad sovietai apie Hitlerio 
mirtį sužinotų 12 vai. anksčiau. Mat, Hitleris pirmuoju 
savo pavaduotoju paskyrė Goebelsą, kuris prieš pats nu- 
sižudydamas sumanė paieškoti seperatinės taikos su so
vietais. Tam reikalui jis pasiuntė gen. Krebsa pas Berlyną 
supančios sovietų kariuomenės vadą gen. čiuikovą. Po
kalbiuose, kurie užtrūko 8 valandas, nes nuolat buvo 
klausiama instrukcijų iš paties Stalino, dalyvavo dar ir 
gen. Žukovo štabo viršininkas gen. Sokoloskis. Krebsas 
pradėjo pranešdamas Hitlerio mirtį. Sovietai nudavė, kad 
jie tai jau žinojo. Goebelso pasiūlymo jie nepriėmė, bet 
Krebsui leido grįžti atgal į Hitlerio bunkerį Berlyne, kurį 
užėmė sekančią gegužės 2 dieną. Pirmas Stalino klausi
mas, sužinojus apie Hitlerio mirtį, buvo: o kur jo lavo
nas? Tą sovietai surado gegužės 5 d. Mat, Hitlerio, jo 
24 vai. žmonos Evos Braun ir dvejų šunų palaikai buvo 
apipilti 160 lt. benzino ir padegti, tačiau kadangi jie buvo 
duobėje, nebuvo traukos, dalis benzino greitai susisunkė 
į smėlį, liepsnąs lavonų visai nesunaikino. Hitlerį identi
fikavo dantų technikai, kurie patys buvo padirbę Hitle
riui dantų 'tiltą'. Technikai buvo pasiųsti į... Sibirą, o 
palaikai buvo galutinai sudeginti.

Galima įsivaizduoti aukščiau minėtų sovietų gene
rolų ir kitų pareigūnų nustebimą, kai jie išgirdo Staliną 
aiškinant Potsdamo konferencijoje, įvykusioje birželio 
mėn., kad Hitleris yra gyvas ir slapstosi Ispanijoje ar 
Argentinoje! 1956 metais į Vokietiją grįžęs iš Sibiro 
Hitlerio asmeninis pilotas Hans Bauer pasakojo, kad so
vietai iš jo reikalavę "prisipažinti” nuskraidinus savo 
'bosą' į Ispaniją, į ką jis atkirtęs: jei taip, kam aš dar 
grįžau? Tai versijai nuėjus niekais, sovietų tardytojai 
reikalavo kito paskutiniųjų dienų liudininko majoro Guen- 
sche 'prisipažinti’, kad iš tikro jis nušovęs Hitlerį jam 
prašant, nes fuehreris pats to padaryti nedrįso. Už tai 
Guenschei buvo padėta net laisvė, bet tas atsisakė .

Kam Stalinui prireikė teigti, kad Hitleris gyvas? O 
gi tam, kad vakariečius apkaltinus Hitlerio slėpimu. Kas 
tada nepasisekė, sėkmingai buvo pravesta su ... šachu. 
Kas leido pateisinti ambasados užėmimą. vm

m. lapkričio 27 d. Marylan- 
do Elkton miestelyje už per 
greitą važiavimą buvo su
laikytas tada jau Irano im
peratoriškos didenybės (to 
paties Rąžos Kahn) šacho 
nepaprastas pasiuntinys ir 
įgaliotas ministeris Ghaffar 
Khan Djalai, kuris puolė 
mušti jį sulaikiusius polici
ninkus. Tie nuvedė-jį į šeri
fo įstaigą, kur raštininkas 
Iraną palaikė nauja religi
ja, o ministerį jos pamoks
lininku, atseit, ne kažkokia 
figūra. Didesnio miestelio 
teisėjas jau šį tą žinojo apie 
diplomatinį imunitetą, uždė
ta 5 dol. bausmę suspenda
vo ir tik šoferį (amerikietį) 
nubaudė sumokėti 75 cen
tus teismo išlaidu. Iranas, 
žinoma, labai užsigavo. Rei
kalavo atsiprašymo ir kal
tininkų nubaudimo (polici
ninkai iš tikro buvo atleisti 

iš tarnybos). Amerikos 
spauda incidentą aprašė iš 
linksmos pusės ir kai laik
raščiai po 5 savaičių pasiekė 
Iraną, te n kilo didelis pasi
piktinimas. Santykiai dar 
daugiau pablogėjo, kai New 
York Miror paskelbė, kad 
šachas Rėza jaunystėje bu
vęs britų pasiuntinybės Te
herane arklydžių prižiūrė
tojas. Tas taip užsigavo, 
kad pareikalavo tą praneši
mą atšaukti. Laikraštis bu
vo įkalbėtas Valstybės De- « 
partamento nusileisti "tė
vynės labui”. Mirror tai pa
darė, bet dar kartą pakar
tojo, ką atšaukia. Po to ša
chas taip užpyko, kad at
šaukė savo diplomatus iš 
Washingtono. Ištisus trejus 
metus tik JAV turėjo savo 
diplomatinę atstovybę Te
herane.

★
Kokius laikus pergyvena

me liudija ne tik galvotrūk
čiais kylančios aukso kai
nos. Pagal Zuericho DIE 
WELTWOCHE apklausinė
jimą 2/3 švaicarų laukia ka
ro ar ką nors panašaus, tik 
vienas iš dešimties šveicarų 
tikisi taikingos ateities.
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"...Laukiame tos dienos, kada 
galėsime visi susirinkti 
Laisvosios Lietuvos žemėje”

Lietuvos atstovo dr. 
S. A. Bačkio žodis 
j Lietuvą, pasakytas 
gruodžio 31 ir sausio 1 
d.d. per Amerikos Bal
so radiją Naujų 1980 
metų proga.

Naujuosius 1980 Metus 
Vakarų pasaulis sutinka su 
susirūpinimu, kaip pavojin
gos padėtys baigsis Arti
muose Rytuose, Tolimuose 
Rytuose bei Vakarų Euro
poje. Niekas negali pasaky
ti, kaip įvykiai pakryps. 
Šiuo metu visų dėmesys nu
kreiptas j Iraną, jame vyk
stančius įvykiuse ir jų pasė
kas. Ten revoliuciniai sluok
sniai nekreipia jokio dėme
sio j tarptautinės teisės 
nuostatus, priimtus viso ci
vilizuoto pasaulio. Jie atsi
sako paklusti J. T. Saugu
mo Tarybos bei Tarptauti
nio Teismo Hagoje sprendi
mams Amerikos Ambasa
dos ir ten laikomų diploma
tų — įkaitų klausimu. Tiki
masi, kad bus išvengta tra
giškų įvykių, kurių nei JAV 
nei kitos Vakarų valstybės 
tikrai nenori.

Mūsų lietuviškų reikalų 
baruose praeitais metais 
gražiai ir sėkmingai buvo 
paminėtos 75 metų spaudos 
atgavimo ir Vilniaus uni
versiteto 400 metų sukak
tys ir sėkmingai praėjo IV- 
sis Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresas Europoje. 
Tarptautinėje plotmėje Po
piežius Jonas Paulius II 
pakartotinai reikšmingais 
mostais priminė pasauliui 
Lietuvą. Savo kalboje Jung
tinėse Tautose New Yorke 
1979 m. spalio 2 d. — jis 
pasakė, jog jis tikisi ”kad 
visos tautos__ ir tos. kurių
suverenumas jėga buvo iš
plėštas. susitiks lygybės pa
grindais su kitomis Jungti
nių Tautų Organizacijoje.”

Čia, Valstybės Departa
mentas 1979 m. liepos mė
nesį paryškino JAV politiką 
Baltijos Respublikų atžvil
giu, pakartodamas, kad 
JAV nepripažįsta priversti
nos ir neteisėtos Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos inkorpo
racijos į Sov. Sąjungą. 1979 
m. gruodžio 20 d. JAV Kon

gresas, bendra Atstovų Rū
mų ir Senato rezoliucija 200 
— pasisako, kaip JAV vy
riausybė turėtų keiti įvai
riomis progomis Baltijos 
valstybių klausimą, kad jos 
nepriklausomybę atgautų ir 
siūlo, kad tai JAV-bių dele
gacija iškeltų pagal Helsin
kio Susitarimo nuostatus ir 
Madrido konferencijoj 1980 
metais. Tenka pridurti, kad 
ir Popiežius, ir JAV Prezi
dentas bei Kongresas daž
nai pasisako, jog reikia 
ypatingas dėmesys kreipti 
į žmogaus Teises, šiuo rei
kalu dar paminėtinas Aus
tralijos Parlamentui 1979 
m. lapkričio 8 d. įteik
tas raportas užvardinimu — 
"žmogaus Teisės Sovietų 
Sąjungoje”. Jį paruošė Ben
dras Užsienių Reikalų ir 
Krašto Apsaugos Komite
tas. Raporto 158 pusi, yra 
rekomenduojama Australi
jos vyriausybei — pilnai pa
remti tuo klausimu princi
pus, įrašytus Helsinkio su
sitarimų tekste, jungtis su 
kitomis demokratijomis ir 
kartu protestuoti prieš So
vietų persekiojimus asme
nų, kurie stebi, kaip Sov. 
Sąjunga vykdo Helsinkio 
susitarimus, ir siekti, jog 
būtų paleisti iš Sovietų ka
lėjimų ir darbo stovyklų as
menys, kurie buvo įkalinti 
už tai, kad jie buvo nariais 
sambūrių, kurie seka Hel
sinkio susitarimų įgyvendi
nimą.

Paminėti dalykai rodo, 
kad stiprėja veikla ir vie
šoji opinija už žmogaus Tei-

NAUJA SITUACIJA
(Atkelta iš 1 psl.) 

gresia iš Sovietų Sąjungos 
negu JAV.

Skeptikai čia galėtų įsi
terpti, kad taip tai taip, bet 
kas dar gali patikėti Ame
rikai, kuri net neišdrįso pas 
save priimti savo gerą 
draugą išvarytą šachą? To
kia perspektyva tikrai ne
vilioja Pakistano diktatorių 
gen. Zia, kuriam JAV buvo 
nutraukiusi bet kokią pa
ramą. Tiesa, dabar Brze
zinskis aiškino, jog JAV iš
pildys savo sutartinius įsi
pareigojimus, jei sekanti 
agresijos auka būtų Pakis
tanas, tačiau turėjo pridėti: 
jei su tuo sutiks kongresas, 
kuris po Vietnamo apribojo 
prezidento galią karinei ak
cijai.

Dėl to negali sakyti, kad 
skeptikai būtų visai netei
sūs, tačiau administracija 
gavo progos per ateinančias 
savaites ir mėnesius įrodyti, 
jog JAV nėra 'popierinis 
tigras’. Reikia tikėti, kad ji 
įsigys bazes, įgalinančias 
kokią militarinę akciją toje 
pasaulio dalyje. Kalbama 
apie Egiptą ir Izraelį, kurie 
patys JAV dalinius savo že
mėje sveikintų. Yra progų 
bazių gauti ir arčiau Indijos 
vandenyno, pvz. Omane ir 
Somalijoje, kur naujai pa
statytą Berberos uostą pa
liko iš ten išvaryti sovietai. 
Prieš tai krašte kils nema
žai pasipriešinimo, bet be

Afganistano įvykių būtų 
visai neįmanoma.

Tai veda prie konstatavi
mo, kad JAV užsienio poli
tika priklauso nuo nuotaikų 
krašto viduje, čia vyravo 
pažiūra, laikanti patriotiz
mą ir nacionalizmą atgy
ventu reiškiniu. Kas gal bū
tų pateisinama, jei tokios 
pat pažangios nuotaikos 
viešpatautų visame ar bent 
didesnėje pasaulio dalyje. 
Deja, pasaulis yra pasidali
nęs nacionalini ir įvykiai 
verčia JAV grįžti prie na
cionalizmo, jei nori išsilai
kyti. Tai reikalauja nema
žos nuotaikų ir pažiūrų re
voliucijos, bet kokia yra 
alternatyva? Geriausiu at
veju virsti milžinišku Hong 
Kongu, kuris laikosi tik iki 
jo egzistencija reikalinga 
komunistiniam milžinui!

Vilties duoda faktas, kad 
Amerikos politikai skaitosi 
su krašto nuotaikom ir, jei 
jos reikalauja, užmiršta ką 
kalbėjo vakar. Gal į madą 
vėl grįš pereito šimtmečio 
vokiečių kilmės politiko, 
generolo ir žurnalisto Carl 
Schurz posakis:

"Our country, right or 
wrong.”

★
F. S. Prezidento Carterio 

penktadienio vakare pa
skelbtos sankcijos: sulaiky
mas 17 milijonų tonų paša

rinių grūdų eksportui į So- 
vietiją, draudimas sovie
tams žvejoti Amerikos van
denyse ir taip pat embargo 
ant pažangios technologi
jos, yra žingsnis teisinga 
kryptimi, tačiau jo pasise
kimas priklausys nuo viso 
krašto ir JAV sąjungininkų 
pritarimo.

Gaudant farmerių balsus 
tačiau sunku išvengti tokio 
pareiškimo kaip kad senato
riaus Dole iš farmerių Kan- 
sas valstijos, kad "Carteris 
užsimojo ant meškos, bet 
pataikė Amerikos farme- 
riui”, nors Carteris žadėjo 
nupirkti sovietams nepar
duotus kukurūzus ir iš jų 
daryti spiritą primaišymui 
į benziną. Reikalas čia su
kasi apie 3 bilijonus dolerių.

Kaip skyriasi pažiūros, 
lengva pastebėti iš diskusi
jų dėl nedalyvavimo Mask
vos olimpiadoje. Formaliai 
tą reikalą turėtų nuspręsti 
JAV olimpinis komitetas — 
ne vyriausybinė institucija. 
Bet daug kas čia ir Europo
je, pav. dešinysis Hambur
go laikraštis Die Welt, sako, 
kad politikos neverta mai
šyti su sportu, lyg sovietai 
jo nebūtų pavergę grynai 
savo politiniams tikslams.

MACHINIST expericnced for setup & 
run enį-ine lathes. Also machinist for 
setup & prograniming CNC lathe. Call 
VADCO, INC.. DELRAN, N. J. 08075.

609 461-0282
(50-5)

sės ir kad uoliai stebima, 
kaip Sovietų Sąjungo tuo 
klausimu elgiasi. Vakarų 
pasaulyje esą lietuviai ener
gingai ir ryžtingai seka pa
dėtį tėvynėje ir jie visa da
ro, kad gaunamos iš krašto 
informacijos būtų kuo pla
čiausiai ir geriausiai pa
skleistos Vakaruose ir jie 
rūpinasi lietuvių kalinių bei 
ištremtųjų reikalu.

Lietuvos Pasiuntinybės ir 
savo vardu nuoširdžiai vi
sus sveikinu Naujųjų 1980 
Metų proga. Linkiu švieses
nių dienų visiems, primin
damas kelis žodžius IV-jo 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso, siųstos 1979 m. 
liepos 27 d. iš Altenbergo 
Lietuvos jaunimui: ",. .lau
kiame tos dienos, kada galė
sime visi susirinkti Laisvo
sios Lietuvos žemėje.”
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Detentės užkulisiai (6)

Brežnevas 'pagrobia’ Nixoną...
■ laiškai Dirvai

Nors atrodė, kad viskas su
sidėjo palankiai Nixono-Brež 
nevo viršūnių konferencijai, 
bet iš tikro - prisipažįsta Kissin 
gėris - niekas nevyko taip sklan 
džiai, kaip Pekino susitikime 
su kiniečiais. Ten jis bandė su
daryti dvasini ir psichologini 
sąlyti, iš kurio abi pusės 
galėtų pradėti vesti koordinuo
tą politiką, tuo tarpu sovietų 
vadai atrodė esą psichologi
niai netikri ir negali rasti kelio 
į teoretines diskusijas. Tos aiš
kiai juos neramino, už tat jie 
stengėsi pokalbi visuomet grą
žinti prie konkrečių temų. Ga
lų gale prieita prie dokumen
tų suformulavimo, tačiau ge
ros valios atmosferas nebuvo. 
Praktiškai tai reiškė, kad Nixo 
no-Brežnevo pokalbiuose ne
buvo jokios centrinės temos - 
jie šokinėjo nuo temos prie te
mos neprieidami sutarimo. 
Dėl ko daf buvo galima derė
tis, apie tai vėliau sutardavo 
Kissingeris su Gromyko vaka
rais.

Po oficialaus atidarymo kon 
ferencijos dalyviai buvo supa
žindinti su jau anksčiau žemes 
nių pareigūnų prieitais susita
rimais. Brežnevas pasiūlė 
juos kiekvieną dieną atskirai 
pasirašyti. Nixonas savo atsa
kyme i šeimininko Brežnevo 
kalbą pabrėžė konferencijos 
svarbą, bet pastebėjo, kad ji 
negalinti pašalinti visų nuo
monių skirtumų ir, tarp kitko 
priminė, kad jis turi šaltojo ka 
ro dalyvio aureolę. Į tai Kosy
ginas pastebėjo, kad jis kaž 
kada apie tai girdėjęs gandus. 
Kai kalba pasuko i ūkinius rei
kalus ir SALT, Brežnevas pu
siau rimtai pasiūlė sovietams 
paskolinti kelis milijardus do
lerių iš dvejų nuošimčių. Ko
syginas dėl to pastebėjo, kad 
JAV po to galės gerti tikrą so
vietų degtinę,- o ne blogą - jos 
emigrantų gaminamą - pakai
talą. Brežnevas net siūlė su
daryti jo (Brežnevo) ir Kissin- 
gerio firmą vodkas importui. 
Nixonas į tai pastebėjo, kad 
Kissingeris jau ir taip uždirba 
pakankamai pinigų. Dėl ko 
Nixonas įsivaizdavęs, Kissin
geris savo atsiminimuose sako- 
si nežinąs.

Nixonas nurodė, kad kredi
tas siejasi su SALT. Jei dėl to 
bus sutarta, jam būsią leng
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viau gauti kongreso sutikimą 
dėl kredito. Kosyginas ir Brež 
nevas teigė, kad prekybiniai 
santykiai turi būti svarstomi 
visai atskirai. Visus nustebino 
Podgorny aiškindamas, kad 
SALT vis dėlto yra svarbesnis 
už visus prekybinius ryšius ...

Pagaliau Nūonas pasiūlė, 
kad Gromyko tartusi su Ro- 
gers apie Europos saugumo rei
kalus, tuo duodamas suprasti, 
kad kiti klausimai priklauso 
jam. Brežnevas pridūrė, kad 
tas pats Gromyko galėtų aptar. 
ti SALT klausimus su Kissin- 
geriu, o taip pat ir bendrus 
santykių principus. Tokiu bū
du konferencijos darbas buvo 
padalintas.

Per tolimesnius posėdžius 
paaiškėjo, kad tokių kompli
kuotų klausimų - kaip SALT - 
viršūnių konferencijoje negali
ma spręsti. Brežnevas ir Neo
nas kėlė klausimus, kurie jau 
seniai buvo mažesnių pareigu 
nų išspręsti. Taip, pavyzdžiui 
Brežnevas siūlė išlaikyti tarp 
priešraketinių raketų baterijų 
pozicijų 1,500 km. nuotolį, 
bet tuo tarpu Helsinkyje eks
pertai jau buvo sutarę dėl 
1,300 km. nuotolio.

Tarp posėdžių Brežnevas ge 
gūžės 24 dieną Nixoną pakvie
tė vakarienei, kurioje turėjo 
dalyvauti tik patys svarbiausi 
sovietų vadai. Jis davė supras
ti, kad bus kalbama apie Art. 
Rytus, tačiau Dobrininas vė
liau sakė, kad bus aptartas 
Vietnamas, todėl Kissingeris 
įsakė savo dviem ekspertams 
tuo klausimu - VVinston Lord 
ir John Negroponte - pasiruoš
ti važiuoti į ‘dačą’, kur turėta 
vakarieniauti. Ten reikėjo iš
važiuoti valandą po posėdžio 
pabaigos, tačiau Brežnevas 
tuojau pat po posėdžio paėmė 
Nixoną už parankės ir ėjo į au
tomobilį. Kissingeris skubiai 
įšoko į sekantį sovietų automo
bilį, sušukęs savo ekspertams 
atvažiuoti į dačą. Tai buvo 
lengviau pasakyti, kaip pada
ryti. Nė vienas amerikiečių 
nežinojo kur ji randasi. Tiems 
abiems ekspertams tik vėliau 
pasisekė išprašyti automobilį 
iš KGB generolo Antanovo, 
kuris buvo atsakingas už kon
ferencijos saugumą ... Ameri
kiečių saugumo agentai buvo 
aiškiai sumišę. Jie savo akimis 

matė, kaip jų šefą pagrobė 
pats Brežnevas.

Kai visi pagaliau susirinko 
. Brežnevo dačoje, kuri buvo 
dviejų aukštų patogi vila - ta
čiau į akis nekrito nei savo pra 
banga, nei elegancija - Brež
nevas pradėjo posėdį išdėsty
damas konferencijos pažangą. 
Po to Nizonas iškėlė temas, ku 
riomis galima buvo padaryti 
pažangos. Kai Brežnevas pra
bėgomis paminėjo Vietnamą, 
Nixonas pasinaudojo proga ta 
tema plačiau pakalbėti. Jis sa
kėsi suprantąs Maskvos-Hano- 
jaus ideologini ryšį, tačiau ka
rą vėl užliepsnoti pradėjo Ha
nojus, bet ne amerikiečiai. J 
ką ‘mes turėjome taip reaguoti 
kaip reagavome*. Nixonas 
kiek susinervinęs aiškino, kad 
Maskva, sumažindama kari
nės medžiagos tiekimus, galė
tų Hanojų paveikti būti nuo
laidesnių. Kiekvienu atveju 
amerikiečiai esą pasiryžę karą 
užbaigti derybomis, o jei ne - 
tai karinėm priemonėm. Po
kalbių atmosfera aiškiai suge
do. Brežnevas skundėsi dėl 
žiauraus bombardavimo. Iš 
viso jis kaltino amerikiečius įsi
kišus į Vietnamą tam, kad pa
sunkinus sovietų padėtį. Jam 
atrodą, kad nereikia karinės 
akcijos karui pabaigti. Hano
jus nori derėtis, o amerikie
čiams reikia tik pašalinti pieti
nio Vietnamo prezidentą Thi- 
eu. Brežnevas taip įsivažiavo, 
kad palygino JAV politiką su 
... Hitlerio. Kartu Brežnevas 
puolė ir kiniečius, pavadinda
mas jų politiką nemoralia. Po 
Brežnevo žodį paėmė Kosygi
nas, kuris kalbėjo ne taip emo
cionaliai. Podgorny parėmė 
savo troikos kolegas, išvedžio
damas, kad karas Vietname 
yra ‘neteisingas’ ir ‘tikra agre
sija’. Kai Podgorny dėstė, Bre
žnevas vaikščiojo už jo nuga
ros ir kažką pats su savim kal
bėjo.

Kissingeriui staiga atėjo 
mintis, kad tos visos kalbos, vi
si tie patys žodžiai tėra tik vai
dyba. Jie turi būti pasakyti, 
kad juos galima būtų užproto
koluoti ir pasiųsti į Hanojų. O 
tą pareigą atlikus - žodžių ka
ras pasibaigs. Taip ir atsitiko. 
Nixonas ramiai atsakė, kad 
esąs įsitikinęs, jog karas galėtų 
būt greitai pabaigtas. Jau ba
landžio mėn. sovietai gerokai 
padėję pradėti naujus pasita
rimus su Hanojum. Ameri
kiečiai iš sovietų nenori Viet
namo problemos sprendimo, 
tik gal ‘šiokios tokios pagalbos*.

Brežnevas pajutęs kad savo 
pareigą išpildė, dabar pareiš
kė, jog buvę rimtai pakalbėta 
apie svarbią tarptautinę prob
lemą. Nkono pastabos duo
dančios vilties, kad JAV ieškos 
protingo sprendimo. Prislėgta 
nuotaika staiga pagerėjo. Jau 
buvo 23 valanda. Buvo pa
kviesta į valgomąjį, kuris užė
mė visą antrą aukštą. Susė
dus pradėta su tokiais atvejais 
būtina ‘zakuska’ ir Kosyginas 
su kiekvienu amerikiečiu ban
dė išgerti bent po du stiklelius 
konjako. Buvo juokaujama ir 
pasakojami anekdotai.

Brežnevas skundėsi, kad 
Nixonas - kalbėdamas apie 
apie pasaulio užteršimą - tei
gęs, kad ir Baikalo ežeras yra

NETEISINGAS
SPORTINIŲ ĮVYKIŲ 

PRISTATYMAS

A. Laukaitis (Dirvos Nr.' 
46-47 — 6 psl.), 1979. XI. 
29 d. aprašydamas p. L. 
Baltrūno 65-tų sukaktį, ši
taip byloja: "Didžiausias 
šio klubo krepšininkų laimė
jimas buvo prieš Prancūzi
jos tuometinę krepšinio 
rinktinę, kuri tik nesenai 
Londono olimpiadoje buvo 
laimėjusi antrąją vietą. Sis 
laimėjimas plačiai nuskam
bėjo po visą Prancūzijos 
spaudą”. A. L. kalba apie 
Čiurlionio ansamblio sp. 
klubą.

Faktai tokie: Jokia mūsų 
krepšinio komanda su Pran
cūzijos olimpinė tada nežai
dė. Buvusioji tuometinė 
mūsų krepšininkų išvyko iš 
Vokietijos stovyklų į Pran
cūziją, kurią sudarė Schein- 
feldo Kovo ir Kempteno Ša
rūno žaidikai, turėjo kelio
lika rungtynių, jų tarpe su 
Paryžiaus rinktine ir Pran
cūzijos meisteriu. Kas gi 
galų gale patikės, kad Čiur
lionio ansamblio krepšinin
kai nugali tokią komandą? 
Jeigu ši žinia, kaip skelbia
A. L., pasiektų prancūzų 
sporto vadovybės sluoks
nius, kur mes sau priskiria
me nebūtų rungtynių, tokį 
laimėjimą, tai tektų skau
džiai nukentėti už neleisti
ną įvykių falsifikavimą.

Br. Keturakis 
Milwaukee, Wis.

STEIGTINAS SPAUDOS 
CENTRAS

Aš visuomet užsisakau ei
lę laikraščių ir žurnalų. 
Kiek tokių čekių siunčiu, 
tiek kartų pakartoju tą su
mą — persiuntimo išlaidas.

Būtų didelis palengvini
mas kitur gyvenantiems, 
jei Amerikoje būtų įsteig
tas spaudos centras, kur ga
lima būtų nusiųsti vieną če
kį, bet užsakyti eilę laik
raščių ir žurnalų. Kol tas 
bus padaryta, man būtų ge
riausia, kad galėčiau apsi
mokėti per "Draugo” admi- 

užterštas, bet iš tikro tik Ame
rikos didieji ežerai esą užteršti. 
Jam (Brežnevui) atrodą, kad 
kalba buvo parašyta Kissinge- 
rio ir už tai jis turįs būti ištrem
tas. Nixonas pasiūlė tremti į 
Sibirą, Brežnevas - prie 
Baikalo ežero, kad Kissingeris 
galėtų juo pasigėrėti. Kiekvie
nu atveju, galimybė ką nors 
ištremti į Sibirą labai pradžiu
gino rusus. Jie garsiai kvatojo- 
Nurimus Brežnevas pranešė, 
kad Kissingerio tolimesnėms 
deryboms jau dabar laukia 
Gromyko Maskvoje. Nixonui 
neužtarus, Kissingeris turėjo 
važiuoti. Ir pats Nizonas grį
žo savo automobiliu - saugu
miečiai galėjo lengviau atsi
dusti.

nistraciją, nes ten visuomet 
užsisakau knygų ir kitko.

Jeigu nebus sudarytas 
koks nors būdas sumažinti 
persiuntimo išlaidas, tai ne
begalėsiu užsisakyti kai ku
rių laikraščių bei žurnalų, 
to tai nenorėčiau.

Tikiu, kad kas nors bus 
daroma šiuo reikalu.

K. Jankus
Anglija

WANTED JOURNEYMEN or IST 
CLASS SKILLED

MODEL MAKERS 
AND MACHINISTS

Mu.t be able to sel up work froni 
blue pritils & close tolerance; and et- 
perienced in research and proto-type 
vrork. Salary commensurate with ex- 
perience and ability. Thinking of 
relocating Consider Tennessee. Eicel- 
lent dimate and recreation. Apply 
call or write to:

Certified Industries Corp.
P. O. BOX 2265

HOHENWALD. TENNESSEE 36462 
615-796-3202

(30-3)

★
BINDERY OPERATORS

Mušt be experienced to sėt up and 
run PERFECT BINDER or aulomatic 
.addle.titcher

SECOND SHIFT. 
Top salary and fringe benefits.

LEWIN BOOKBINDING CO. 
4045 FOREST PARK BLVD. 

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

★ (50-2)

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 Wamer & Ssvassey 

Turret Lathe
CONTJNENTAL LP PRODUCTS 

.130 W. YORK TOWN, DALLAS. TX.
J1M CAMPBELL, 214-741-6081

MACHINIST

HEADERMAN
ENIOY SUMMER 

THIS WINTER 
with DEUTSCH in 

OCEANSIDE, 
CALIFORNIA 

EXCEPTIONAL OPPORTUNITIES 
EXIST FOR

HEADER REPAIRMAN
HEADER SET-UP 

OPERATORS 
CARBIDE DIE MAKERS 

Make the movė now to Califnrnia's 
leading beach resort community ot 
Oceanside, just 40 miles north of S »to 
Diego. Say helio to >unny Sou*hern 
California and goodbye to harsh wint- 
ers forever, and make the transition 
with 

RELOCATION ALLOWANCES 
We have the latest equipment on the 
markei and are doing daily what 
others say, “Cannot be done." 

!f you are interested. challenge us 
with a phone call to Mike JENSEN at 

(714) 949-7777 or BOB GO1 I LlEB 
at (714) 757-7500 

COLLECT OR WRITE 

DEUTSCH 
MUNICIPAL AIRPORT 

Banning, Ca. 92220 
OR 

Oceanside, Ca. 92054
Equal Opportunity Employer M/F /H 

(1-2)

W&nted lst Class Skilled 
DIE MAKERS 

To opera te head tapė control d rili 
presą.

2ND SHIFT.
Salary and benefits. Apply call or 
write to: FRANK BELL 

BECKLEY PERFORATING CO.
315 NORTH AVĖ. 

GARWOOD. N. J. 07027 
201-789-1700

An Equal Opportunity Employer M/F

SUPER1NTENDENT
One more Super needed for our 300 
family elevator senior complex. Suit- 
ablc for middle a ged couple. other 
help. some lawns, incinerators & re
pą irs. | bed apt. Good salary, benefits. 

201-483-1617, 9-5 weekdays.
(2-5)
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KŪRYBA IR MOKSLAS,

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė Vilniaus panorama su Universitetu (ofortas).

Vilniaus Universitetas 400 metų
(5) sąvartose Stasys Santvaras

XX AMŽIAUS LŪŽIAI
Nors buvo parašyta daug 

prašymų ir peticijų Rusijos ca
rui ir jo vyriausybei, nors tuo 
rūpinasi Lietuvos bajorai, lie
tuviai šviesuoliai Lietuvoj, Eu
ropoj ir Amerikoj, nors atsira
do ir rusų, kurie sumanymą 
rėmė, nors tą reikalą palan
kiai svarstė spauda ir net Ru
sijos durna -1832-1919 m. Lie 
tuva savo universiteto nebetu
rėjo. Tame laikotarpy dau
giausia buvo rūpinamasi, 
kaip veikiau nepatikimą, nėra 
mų ir atkaklų ‘šiaurės vakarų 
kraštą’ surusinti ir supravosla- 
vinti.

XX a. Vilniaus universiteto 
istorija dar nebaigta, dar mes 
nežinom, ką tam universitetui 
gali atnešti paskutinieji šio am 
žiaus dešimtmečiai. Tačiau 
regim, kad per pastaruosius 
60 metų Vilniaus universiteto 
darbus sukrėtė keletas lūžių, 
kurie radikaliai keitė jo veik
los ir net jo ideologijos krypti. 
1919-1939 m. jis buvo lenkiš
kas ir vadinosi Stepono Batoro 
universitetu, nuo 1939 m. ru
dens iki 1943 m. pavasario jis 
atgavo senąji Vilniaus univer
siteto vardą, kuri laiką tuo var 
du buvo vadinamas ir Sovietų 
Rusijai Lietuvą okupavus, o 
dabar, kai yra minima 400 
metų sukaktis, jo oficialus pa
vadinimas yra toksai: Vil
niaus Darbo Raudonosios vė
liavas ordino Valstybinis Vin
co Kapsuko universitetas.

Lietuvos Valstybės Taryba 
1918 m. parašė atkuriamo Vii 
niaus universiteto statutą. 
Tuo statutu remdamasis uni

versitetas turėjo savo darbus 
pradėti 1919 m. sausio 1 d., 
bet tas pastangas sugriovė ru
sų, o netrukus ir lenkų legio
nierių įsiveržimas į senąją Lie 
tu vos sostine.

Su rusų daliniais į Vilnių 
atvykęs Vincas Mickevičius- 
Kapsukas mėgino organizuoti 
sovietinę, Rusijai ištikimą Lie
tuvos-Baltarusijos respubliką, 
rengėsi atkurti ir Vilniaus uni
versitetą, aišku, tarnaujantį 
ne tik Lietuvai, bet ir Gudi
jai. Bet Kapsuko valdymas 
Vilniuje tetruko tik tris su pu
se mėnesių, tad ne ką jis ten ir 
tegalėjo nuveikti. Lietuvos 
Valstybės Tarybos parengtu 
statutu pasiremiant, 1922 m. 
Kaune buvo įkurtas Lietuvos 
universitetas, 1930 m. pava
dintas Vytauto D. universite
tu, kurį, kaip ir visas kitas Lie
tuvos aukštąsias mokyklas 
1943 m. pavasarį uždarė Hit
lerio komisarai.

1919 m. rugpiūčio 28 d. J. 
Pilsudskio įsaku Vilniuje buvo 
įsteigtas Stepono Batoro uni
versitetas. Nors to universite
to profesūros tarpe buvo rimtų 
ir gabių mokslininkų, vienas 
kitas jų buvo ir lietuvių tautos 
draugas (pvz. prof. Rudnickis 
ir prof. Otrębslds), bet savo 
dvasia tai buvo tik tariamo 
mokslo įstaiga, pasiryžusi galu 
tinai sulenkinti Vilniaus kraš
to gyventojus.

Kiekvienais mokslo metais 
Batoro universitete studijavo 
šimtas, o kartais ir daugiau lie
tuvių studentų. Jie turėjo kal
bos, literatūros ir teatro būre
lius, turėjo savo draugiją, ku
rią universiteto vadovybė net

keliais atvejais stengėsi sunai
kinti. Brocktone, Ma. gyvena 
Stepono Batoro universiteto 
absolventai Mira Viščinienė ir 
Petras Viščinis, jau 25 metus 
Atlanto pakrantėj skambinąs 
Laisvės varpu. Viščiniai, ir 
kiti Amerikoj gyveną Batoro 
universiteto auklėtiniai lietu
viai, galėtų daug daugiau pa
pasakoti apie tikrai žiaurią ir 
nehumanišką Vilniaus krašto 
okupaciją, lenkų gen. Zeligovs 
kio 1920 m. spalio9 d. smurtu 
apvainikuotą, apie priespau
dą ir pavojus, kuriuos savo 
krašto universitete lietuviam 

M. Dobužinskis Vilniaus Universiteto kiemas

studentam teko išgyventi. Len 
kiškasis Stepono Batoro uni
versitetas veikė iki 1939 m. - 
iki lenkų-vokiečių karo pra
džios.

Žinių jau duota: Gražutė 
Slapelytė-Sirutienė Draugo 
kultūriniame priede Nr. 46 
paskelbė vertingą įtarpą į Vil
niaus universiteto istoriją, pa
pasakodama apie Stepono Ba
toro universiteto ir lietuvių stu 
dentų išgyvenimus toje aukš
tojoje mokykloje; istorikas Si
mas Sužiedėlis duoda gausų 
pluoštą žinių apie lituanistiką 
Stepono Batoro universitete 
‘Laiškai lietuviams’, žiūr. 
1979 m. Nr. 11.

Kai nugalėtos lenkų kariuo
menės gausūs būriai 1939 m. 
rado moralini prieglobsti ir ap. 
rūpinimą nepriklausomq Lie
tuvoj, Vilniaus universitetą pe 

rėmė Lietuvos vyriausybė. Jo 
valdytoju buvo paskirtas prof. 
Ignas Končius. Sunkios, atsa
kingos ir sudėtingos pareigos, 
reikalavusios didelės išminties 
ir nemažesnio taktiškumo, 
teko tam kilniam žemaičiui. 
Prof. Ignas Končius savo užda
vinį atliko garbingai, 1940 m. 
sausio 20 d. savo pareigas per
davėjau rinktam Vilniaus uni
versiteto rektoriui prof. Myko
lui Biržiškai.

1939-1940, nors tai buvo 
sunkūs ir netikrumo kupini ka 
ro metai, Vilniaus universite
tas pradėjo versti įvairių moks 
lų vagas lietuvių kalba. Vil
niaus universitete tuo metu 
dirbo tokie žymūs mūsų moks
lo ir meno vyrai, kaip trys bro
liai Biržiškas, tas pats prof. I. 
Končius, prof. V. Krėvė-Mic
kevičius, prof. V. .Mykolaitis- 
Putinas, prof. Balys Sruoga, 
prof. J. Balčikonis, prof. J. Pu- 
žinąs, prof. I. Jonynas, prof. 
Ant. Salys, prof. P. Skardžius, 
prof. P. Galaunė ir kt. Uni
versiteto laisvė buvo trumpa
amžė, bet jos atnešti laimėji
mai nebuvo ir nėra bereikš
miai.

1940-1941 mokslo metais 
Vilniaus universitetas be jo
kios atodairos pradėta susovie- 
tinti. Tikri ir netikri komjau
nuoliai bei NKVD agentai rek
torių Myk. Biržišką tiesiog te
rorizavo, intrigas pynė lenkai 
šovinistai, rusai ir žydai, ne
garbingom priemonėm stengė 
si lietuvių uždegtą žiburį Vil
niaus universitete užgesinti, 
bet, būdami ištikimi objekty
vumui, neslepiam, kad tuo 
sunkiu laikotarpiu lietuvių kal
bos teises Vilniaus universite
te apgynė Maskvos tarėjai ru
sai.

Porą metų Vilniaus universi 
tetas dirbo vokiečių okupaci
joj, pradžioj lyg ir turėjęs ga
limybių laisviau kvėpuoti, bet 
1943 metais, vokiečiams nepa 
sisekus sudaryti lietuvių SS le
giono, Lietuvos universitetas 
buvo uždrytas, prof. Sruoga, 
kun. prof. St. Yla ir gausus bū 
rys lietuvių patriotų buvo 
suimti ir uždaryti Stutthofo ka 
cete. Nuo 1944 m. iki šiol, 
kaip visi gerai žinom, Vilniaus

(Nukelta į 6 psl.)
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Vilniaus 
Universitetas...

(Atkelta iš 5 psl.) 
universitetas jau yra vadina
mas Tarybų Lietuvos univer
sitetas.

SUKAKTIES MINĖJIMAI

Vilniaus universiteto 400 
metų sukakti šiemet mini pats 
universitetas ir visa Lietuva, 
vienas tų minėjimų momentas 
yra nepatogus - seniausias Ru
sijos universitetas, įsteigtas 
Maskvoje 1755 metais, už Vil
niaus universitetą yra jaunes
nis apie du šimtus metų. Bet 
ir šiuo atveju atrasta gana ne
kalta išeitis - Vilniaus univer
sitetas, aišku, su Maskvos pri
tarimu, dabar yra vadinamas 
seniausiu Sovietų Sąjungos 
universitetu. Logika, žinoma, 
yra regimai šluba, nes argi 
jau ir XVI a. egzistavo Sovie
tai? ...

Kaip ten su ta logika bebū
tų, o Vilniaus universiteto 400 
metų sukaktis Lietuvoj yra mi
nima plačiai ir iškilmingai. 
Apie sukaktį ir ilgaamžius uni
versiteto darbus kalbėjo dabar
tinis rektorius, žymus moksli
ninkas matematikas J. Kubi
lius, kalbėjo ir kiti kompete- 
tingi vyrai. Spaudoj sukakties 
proga jau pasirodė keletas rim
tų straipsnių, leidžiamos bro
šiūros, gal bus atnaujinta ir iš
leista objektyvesnė universite
to istorija, jau surengtos di
džiulės minėjimo iškilmės, jau 
prabilo ir poetai - Justinas 
Marcinkevičius parašė ir š.m. 
Pergalės Nr. 4 atspausdino po
emą ‘Pažinimo medis’, kurią 
sudaro aštuoni monologai ir 
epilogas, baigiamas tokiom 
trim eilutėm:

Anava,
ar tik ne Daukantas? Nu

bėk, vaikeli, 
įduok jam kokį žodį, kol dar 

turim.
Tarybinės Lietuvos švieti

mo ministras Henrikas Zabu
lis Pergalės žurnalo nr. 4 pa
skelbė gana išsamią ir pakan
kamai objektyvią Vilniaus uni 
versiteto istorinę apžvalgą, pa 
vadintą ‘Šimtmečių humanita
rine mintimi’. Savo apžvalgoj 
pasiekęs tarybinius laikus, H. 
Zabulis taip kalba: ‘Kartu su 
Mokslų Akademijos kalbinin
kais, kurių absoliuti dauguma 
yra universiteto auklėtiniai, 
kartu su Vilniaus bei Saulių 
pedagoginių institutų moksli
nėmis jėgomis Vilniaus univer 
sitetas verčia vis gilesnę vagą 
lituanistikos dirvonuose. Taip 
ilgų šimtmečių kova dėl lietu
vių kalbos Vilniaus universite
te socializmo santvarkos sąly
gomis atsipirko labai dideliu 
ir brandžiu moksliniu kapita
lu’.

Teisybė, Vilniaus universite 
tas ir mokslų Akademija 1944- 
1979 m. laikotarpy paskelbė 
nemažą Įdeki reikšmingų ir 
vertingų mokslo darbų, suriju 
šių su lituanistika - jau susida
rytų nemenkas tų darbų sąra
šas. Tačiau mes regim ir ant
rą medalio pusę, kurias minis
tras H. Zabulis negali minėti. 
Pvz., jis neaplenkia ir teigia
mai vertina prof. J. Kazlausko 
Istorinę lietuvių kalbos grama
tiką. Dr. Ant. Salys, pats iški
lus ir nusipelnęs kalbininkas, 
apsilankęs Lietuvoj, apie prof 
dr. J. Kazlauską taip kalbėjo: 
‘Kazlauskas - genialus kalbi

ninkas, tokio mes dar neturė
jom’. O kur šiandien yra tas 
genijus? Kieno pikta ranka jį 
nužudė ir įmetė į Nerį? ...

Yra Lietuvoj ir daugiau sun
kių problemų: Vilniaus uni
versitete daktarai ir mokslų 
kandidatai verčiami dizerta- 
cijas rašyti rusų kalba, dar 
gausūs ir neteisingai Gudijai 
priskirti lietuviai bjauriausio 
pavidalo prievarta gudinami 
ir rusinami, Lietuvoj žlugdo
ma žmonių moralė, skiepyja- 
ma bedievybė, siautėja alko
holizmas, rusų kalba jau bru
kama net į lietuvių vaikų dar
želius, o ir Vilniaus universi
tete švilpauja ir dar kitokie so
vietiniai vėjai, varžą lietuvio 
laisvą kūrybinę mintį. Taigi, 
yra laimėjimų, bet nestinga ir 
bauginančių pavojų.

Turbūt jau yra ir toks pavo
jus, apie kurį mes dar nekal
bam: ar jau nepradeda oku- 
puotoj Lietuvoj atgimti Ržeč- 
pospolitos tipo žmogus, dabar 
vadinamas tarybiniu patrio
tu? Lietuviai komunistai, 
Maskvos diriguojami ir šiuo 
metu tariamai valdą Lietuvą, 
be abejonės, jau ir yra tarybi
niai patriotai. Tokiem, kaip 
atrodo, nebus didelių morali
nių problemų lietuvių kalbą * 
pamiršti ir įsisavinti rusų kal
bą. Iš tikro, ar negali taip at
sitikti?

Betgi nūdien ne Liublino 
unijos laikai: XX a. lietuvis 
jau yra subrendęs ir sąmonin
gas žmogus, tad mėginkim ti
kėti, kad istorija nesikartos - 
dabartiniai Lietuvos bajorai, 
įjungti į prievarta primestą 
uniją su Sovietų Rusija, - 
nesurusės! Kai kurių vilčių tei 
kia ir Vilniaus universitetas, 
kurio garbingą 400 metų su
kaktį mes šiemet ir Amerikoj 
plačiai ir gana garsiai pami- 
nėjom.

Lit: Antanas Rukša: 
Lietuvos universitetų isto
rija, išsp. veikale Lietuvos 
universitetas 1579 - 1803 - 
1922, red. Pr. Čepėnas: 
Jurgis Lebedys: Mikalojus 
Daukša, monografija, išl. 
Vilniuje 1963 m.; P. Rabi
kauskas: Vilniaus akade
mija, LE XXXIV t.: A. 
Raukša, J. Rauktys: Vil
niaus universitete, LE 
XXXIV t., Jonas Puzinas: 
Lietuvių tautinės sąmonės 
raida ir tautinės srovės su
sidarymo pradmenys. Tau
tinės minties keliu, išl. 
Chicagoj 1979 m.: Henrikas 
Zabulis: Šimtmečių huma
nitarinė mintis, Pergalė, 
nr. 4, 1979 m.; Paulius Ra
bikauskas: Vilniaus uni
versiteto reikšmė Lietuvai 
pirmaisiais dviem jo veik
los šimtmečiais. Draugas, 
kult, priedai Nr. 40 ir 41, 
1979 m.; apie atskirus as
menis ir jų darbus žinių 
rinkta šiuose LE tomuose: 
xii, xvni. xxrv, xxvn, 
XXVIII ir kt: Arūnas Liu- 
levičius: University of Vil
nius — Four Hundred 
Years 1579-1979, Chicago, 
1979 m.
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Nacionalizmo paraštėje
Priešaušrio gadynėje, kaip 

aukščiau minėjau, rašytojas, 
tautinės sąmonės žadintojas, S 
Stanevičius 1883 m. paskelbė 
savo tautos atgimimo giesmę 
‘Šlovė žemaičių’, entuziastiš
kai džiaugdamasis įvykus ste
buklui - lietuvių tauta atgimė 
ir išsigelbėjo nuo pražūties 1

Praėjus pusantro šimto me
tų, 1970 m. prof. A.J. Grei
mas Prancūzijos lietuvių žinio 
se paskelbė straipsnį pabrėžda 
mas 20 amž. pradžioje įvykusį 
stebuklą: Lietuvai susidariusi 
galimybė 'įsikurti valstybę’.

S. Stanevičiui buvo stebuk
las lietuvių tautos atgimimas, 
A.J. Greimui - valstybės atkū
rimas. Tiesą sakant, apie lie
tuvių tautos ‘stebuklingumą’ 
jie kalbėjo ne vieni, ir ta nuo
monė, be abejo, nėra be pa
grindo. Lietuvių tautai duob
kasių niekad netrūko ir juo la
biau netrūksta šiandien. 
Mums reikia laukti trečiojo ste 
buklo, kada Lietuva kaip vals 
tybė atsikurs antrąkart. Mū
sų tautos istorija panaši į 
egiptiečių dievo Fenikso legen 
dą, kuris visada atgimsta iš 
pelenų ...

BENDRAVIMAS 
SU VELNIU

Vienas mūsų bažnyčios hie 
rarchas išdidžiai pareiškė,jog 
esą klystų tie, kurie ‘kėsintųsi 
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religiją ir moralę paversti tik 
tautos ir tautiškumo reikalų 
tarnaitėmis’. Tai, esą, būtų 
kėsinimasis religiją ir moralę 
degraduoti į joms ‘nederančią 
vietą’. Tarp kitko pastebėtina 
kad mūsų hierarchas, be abe
jo, turėjo galvoje krikščionišką 
moralę, nes juk ir prieškrikš
čioniškais laikais lietuviai irgi 
turėjo savo moralę ...

Vėl gi nežemas mūsų bažny 
čios dignitaras ir politikas išsi
tarė, kad jis ir su velniu sutik
tų eiti obuoliauti, kad tik tas 
jo žygis būtų naudingas Lie
tuvai. Ar jis tais žodžiais ne
norėjo pasakyti, jog, tautai 
atsidūrus dideliame pavojuje, 
neatsisakytų papolitikuoti ir 
su pragaro galybėmis, jei tik 
tas jo demaršas būtų išganin
gas Lietuvai? Tad kažin ar 
tikslu išdidžiai tvirtinti, kad ti
kyba ir moralė negalinčios bū
ti ‘tautos ir tautiškumo reikalų 
tarnaitėmis’, nes tai būtų jų 
‘degradavimas’? Aš labai sua
bejočiau tokia taktika tikybi- 
ninkų, kurie, bijodami įžeisti 
savo konfesinius įsitikinimus, 
stovėtų rankas sudėję, kai skęs- 
tantysis šaukiasi pagalbos ...

NEISMANUMAS - 
TIKRIAUSIAS 

ŽMOGAUS PRIVALUMAS

Jau seniai mūsų visuomenė
je reiškiasi karšti patriotai, ku 

rie mėgsta afišuotis didele tė
vynės meile. Tik ne darbais,
o. neapykantos šūkiais prieš 
tuos veikėjus, kurie dirba rim
tą darbą, arba tuos kultūri
ninkus, kurie apsilanko Lietu
voje ir kartais užmezga ryšius 
su vietiniais savo profesijos 
žmonėmis. Valio-patriotai ap
šaukia juos ‘komunistų simpa- 
tikais’ ir net ‘beridradarbiau- 
tojais’, ir be jokios atodairos 
klijuoja jiems nebeverto pasi
tikėjimo tautiečio etiketę. Tie 
palaidabumiai nešasi dide
liais patriotais ir tariasi stovį 
tautinės garbės sargyboje. Jie 
drąsiai ‘nupatriotina’ gerus lie 
tuvius, patys nesiorientuoda- 
mi dabartinėje okupuotos Lie
tuvos padėtyje.

Zemažiūriškas pasinešimas 
juodinti žmones, kurie ieško 
artesnio sąlyčio su pavergta 
tauta nėra joks patriotizmas, o 
tik savo aklumo ir piktos valios 
akivaizdus demonstravimas 
bei mūsų visomenės savitarpio 
santykių drumstimas. Atrodo, 
kad graikų didysis filosofas 
Platonas neklydo sakydamas, 
jog ‘neišmanumas yra tikriau
sias žmogaus privalumas’.
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Los Angeles lietuviai
"TAUTINĖS MINTIES 

KELIU" KNYGOS 
PRISTATYMAS

1978 m. spalio 14 d. ALT 
S-gos Los Angeles skyrius 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose surengė mūsų Sąjun
gos išleistos knygos "Tauti
nės minties keliu” supažin
dinimą Los Angel.es lietuvių 
kolonijos visuomenei.

Gražų rudens sekmadienį 
tuoj po pamaldų į salę rin
kosi gausiai sąjungos na
riai ir svečiai.

Lietuvių Tautinių Namų 
salė nėra didelė, bet labai 
patogi tokiems subuvi
mams, randasi netoli mūsų 
parapijos, turi gražiai 
įrengtą barą, kur kiekvie
nas gali atsigaivinti ir pa
bendrauti.

Netrukus visi buvo pa
kviesti j salę, kur skyriaus 
pirm. Jonas Steikūnas sky-
riaus valdybos vardu pa
sveikino susirinkusius:

— Mielos viešnios, mieli 
svečiai ir mūsų Sąjungos 
nariai. Malonu matyti tiek 
daug atvykusių į šį mūsų 
ALT S-gos Los Angeles 
skyriaus parengimą ir bū
tent j "Tautinės minties ke
liu” knygos pristatymą 
jums.

Tai vėl vienas aktas iš 
mūsų skyriaus numatyto 
veiklos plano einamiesiems 
metams.

”Tegul meilė Lietuvos de
ga musų širdyse” — štai 
pirmi žodžiai šios knygos 
tik praskleidus knygos vir
šelį. Kiek daug tiesos ir 
minties yra šiuose žodžiuo
se nuo pat pradžios tautinės 
sąmonės vystymosi tol, kol 
pagaliau visų lietuvių pa
triotų vizijose buvo vienin
telis paveikslas — kurį mū
sų tautos dailininkas Žmui
dzinavičius įamžino drobė
je — tai paslaptinga ir dy-. 
dingą Vytis aušros — te
kančios saulės spinduliuose 
pranašavo atgimstančią Ne
priklausomą Lietuvą ir tas 

Los Angeles Lietuvių Tautiniai Namai, kurių dalininkai daugumoje yra ALT S-gos sky
riaus nariai. Šiems namams jau eilę metų sėkmingai vadovauja namų valdybos pirmininkas 
Jonas Petronis. Pirmame aukšte randasi dvi išnuomotos krautuvėj, Los Angeles lietuvių jau
nimo būstinė "Sala”, populiariai vadinama # "kavinė”, valgykla ir virtuvė. Antrame aukšte 
yra salė 150 asmenų talpos, gražiai įrengtas baras, virtuvė ir Los Angeles lietuvių koopera
tyvas. Namai jokios skolos nebeturi, viskas yra išmokėta ir šiuo metu nuolatos yra daromi vi- 
sokie pagerMfflfiir *" -----; ’llJ1 1 ,r ‘ ' •* P. Sako nuotr.

nenuilstantis tautos žadin
tojas dr. Vincas Kudirka 
įrašė juos į mūsų Nepri
klausomos Lietuvos himną.

Toliau kalbėtojas suglau
stai peržvelgė knygą dau
giau dėmesio skyręs jos pir
majai daliai: — "Pradinės 
versmės" — tai lietuvių 
tautinės sąmonės raida ir 
tautinės srovės susidarymo 
pradmenys — prof. Jono 
Puzino šešiasdešimties pus
lapių studija.

Po to kalbėjo ALT S-gos 
valdybos pirmininkas Anta
nas Mažeika. Jis priminė, 
kad keliuose paskutiniuose 
mūsų Sąjungos seimuose 
buvo keliama mintis išleis
ti Sąjungos 25-kių metų vei
klos istoriją, kad būtų at
skleista bent dalis Sąjungos 
darbų jaunajai kartai ir 
ateities istorikams, kurie

ALT S-gos Los Angeles skyriaus valdyba prie Lietuvių 
Tautinių Namų. Iš kairės valdybos narys A. Gricius, sekr. Rūta 
Šakienė, pirm. arch. Jonas Steikūnas, vicepirm. Jonas Petronis 
ir ižd. Ramūnas Bužėnas. Čia išvardinti asmenys ne tik kad yra 
veiklūs ALT S-goje, bet vadovaują ir kitose Los Angeles lietu
vių organizacijose, būtent Rūta Šakienė yra Birutiečių skyriaus 
pirmininkė ir Lietuvos Dukterų skyriaus valdyboje. Jonas Pet
ronis jau eilę metų yra Lietuvių Tautinių Namų valdyboje pir
mininku, Ramūnas Bužėnas šiuo metu yra LB Los Angeles apy
linkės valdyboje pirmininku ir Lietuvių Skautų Brolijos iždi
ninku. P. Sako nuotr

DIRVA

ALT S-gos Tarybos narys dr. A. Butkus Los Angeles ALT S-gos narių tarpe Tautiniuose 
Namuose po pašnekesio: "Prostaglandinių įtaka medicinoje". Iš kairės sėdi: L. Mažeikienė, R. 
Šakienė, B. Steikūnienė, dr. A. Butkus, E. Gedgaudienė, N. Mockienė, stovi: J. Petronis, B. 
Dūda, F. Masaitis, inž. A. Mažeika, arch. J. Steikūnas, V. Juodvalkis ir J. Mockus.

L Kanto nuotr.
turinės mūsų tautos praei
tį.

Vėliau sekė kuklios vail 
sės. Susirinkusieji dar ilgai 
bendravo ir daug kas įsigi
jo šią knygą kuri tikrai yra 
gražiai išleista ir ją ne tik 
malonu turėti namuose, bet 
ir nuoširdžiai siūlyčiau bet 
kokia proga padovanoti ją 
artimiesiems ir ypatingai 
mūsų jaunimui.

★
ALT S-gos Los Angeles 

skyrius lapkričio mėn. 11 d. 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose surengė dr. A. But
kaus pašnekesį: ”Prosta- 
glandinių įtaka medicinoje 
— artrito aukšto kraujo 
spaudimo ir aterosklerozės 
ligose.”

Įdomios ir aktualios te
mos pasiklausyti prisirinko 
beveik pilna salė svečių ir 
Sąjungos narių.

Arch. J. Steikūnas pa
sveikino susirinkusius ir su
pažindino juos su dr. A. 
Butkumi atvykusiu iš Cle
velando šiam pašnekesiui.

Pašnekesys . buvo labai 
įdomus ir paįvairintas skai
drėmis. Atidžiai išklausę 
pašnekesį klausytojai patie
kė eilę klausimų į kuriuos 
prelegentas atsakė.

Po pašnekesio buvo kuk
lios vaišės ir susirinkę dar 
ilgai bendrabo. (Jasj

RUOŠIASI KLAIPĖDOS 
SUKILIMO MINĖJIMUI

Los Angeles Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Draugija, 
įsisteigusi prieš apie 20 me
tų, dabar, po ilgesnės per
traukos, gruodžio 9 d. Tau
tiniuose Namuose sušaukė 
susirinkimą, kuriame vien
balsiai buvo pasisakyta, kad 
draugijos veikla reikalinga, 
ją plėsti ir ne tik Klaipėdą, 
bet ir visą Mažąją Lietuvą 
atitinkamomis progomis mi
nėti. su jos likimu daugiau 
ir dažniau supažindinti pub
liką. a ..

Per tuos beveik 20 metų
M. L. Bičiulių Draugija čia,

Nr. 2 — 7

Los Angeles, surengė apie 
tuziną Klaipėdos (sukilimo) 
minėjimų, kurie pripildė pa
rapijos ar Tautinių Namų 
sales, tais įvykiais (ir isto
rija) besidominančios pub
likos.

Toks minėjimas ruošia
mas ir 1980 m. sausio 13 d. 
Los Angeles lietuviškosios 
parapijos salėje, kuris ruo
šiamas (pirmą kartą) sudė
tinėmis- pastangomis: šau
lių Juozo Daumanto kuopos 
ir Mažosios Lietuvos Bičiu
lių Draugijos sutarimu.

Sekmadienį (sausio 13 
d.) bus vėliavų pakėlimas 
parapijos mokyklos kieme, 
10 vai. ryto, iš kur bus žy
giuojama su šaulių ir ki
tų organizacijų vėliavomis 
bažnyčion, kur 10:30 bus 
atlaikytos šv. Mišios už 
Klaipėdos sukilime žuvusius 
ir vėliau mirusius sukilimo 
dalyvius ir šaulius. 12 vai., 
parapijos salėje bus rašyto
jo — laureato Jurgio Gliau- 
dos paskaita ”apie mažlietu- 
vius ir jų nuopelnus puose
lėjant lietuvybę”, po ko seks 
trumpą meninė programa 
muz. O. Metrikienės koordi
nuojama.

Susirinkime, gruodžio 9 
d., išrinkta nauja draugijos 
valdyba, kuri pareigomis 
pasiskirstė taip: pirminin
ku — Alg. Glažė, pirmuoju 
vicepirm. ir ryšininku su ki
tomis organizacijomis — 
VI. Bakūnas, iždininku — 
Vyt. Glažė (visi trys — 
draugijos steigėjai prieš 
apie 20 metų), II vicepirm. 
— Liucija Mažeikienė ir se
kretorė — Bronė Skirienė. 
Kandidatais į valdybą liko: 
K. Prišmantas ir A. Aud
ronis. Revizijos komisijon, 
visuotinu pritarimu pasiū
lyti ir išrinkti: Kazys Ja
nuta. Alfonsas Giedraitis ir 
Vladas šimoliūnas.

Susirinkime padalyta ga
na pozityvių siūlymų. kaip 
pvz. dėl draugijos .vardo 
(Mažosios Lietuvos„Bičiu- 

(Nukelta į 8 psl.)

Angel.es
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Laivai ir jūrininkai kurie 
daugiau neplaukia

Tais keliais žodžiais, ant
raštėje, noriu "pristatyti” 
nesenai mūsų knygos rinko
je pasirodžiusią, labai ne
įprastos (mūsų knygos for
moje) išvaizdos — su laivu 
ir jūra viršelyje — taip pat 
ir "keistu” turiniu — apie 
laivus ir jūrininkus, knygą, 
kurią parašė ir išleido jūrų 
kapitonas Br. Krikštopaitis, 
pavadindamas ją ”Jūrų Ke
liais” — jūrų kapitono at
siminimai.

Tai nėra koks jūrinis ro
manas ar apysaka, o tikras 
gabalas istorijos — nepri
klausomos Lietuvos jūrinin
kų paruošimo ir prekybos 
laivyno steigimo biografija. 
Mat B. Krikštopaitis, beveik 
chronologine tvarka surašė 
įvykius jūroje, laivus ir 
žmones — jūrininkus, kurie 
nuo pat pradžios dalyvavo 
jūrininkų paruošime, laivų 
pirkime, jų vadovavime,

LOS ANGELES

(Atkelta iš 7 psl.) 
liai); mėginti sumegzti ryšį 
su kitur to paties vardo te
beveikiančiomis draugijo
mis ir sudaryti jų "centrą”; 
išsiaiškinti kas yra "kvali
fikuotas” būti tik 'bičiulių” 
draugijos ir kas galėtų būti 
Mažosios Lietuvos Rezisten
cinio Sąjūdžio nariu ar tik 
rėmėju; taip pat pasisakyta 
kitais Klaipėdos krašto ar 
Mažosios Lietuvos klausi
mais. Susirinkimas neprita
rė siūlymui draugiją likvi
duoti, priešingai — net 
vienbalsiai paskatino ne tik 
senuosius, bet ir naujuosius 
tos draugijos darbuotojus 
naujiem darbam tolesnei 
ateičiai. (vb) 

taip pat uosto administra
cijoje.

Br. Krikštopaitis yra vie
nas iš lietuvių, valstybės 
stipendininkų, grupės bai
gusios aukštuosius jūrinin
kystės mokslus Suomijoje, 
jis yra pirmasis nepriklau
somos Lietuvos prekybos 
laivyno kapitonas išvedęs 
pirmąjį Lietuvos laivą 
("Maistas") po trispalve į 
jūrų platybes ir dėlto yra 
labai kvalifikuotas tokią lai
vyno biografiją rašyti, nors 
jau ir labai vėlai — po 40 
metų kai apleido netik 
laivus — bet ir jūrą iš 
viso. Atsiminimuose vaiz
džiai nupasakoja kodėl ir 
kaip tai atsitiko.

Jūrų kapitonas Br. Krikš
topaitis tą nepriklausomos 
Lietuvos istorijos (laivyno 
ir jūrininkų paruošimo) dalį 
yra savo "Jūros keliuose” 
aprašęs labai "biografiniai”, 
be "seemannsjarn", kas tai 
knygai suteikia daugiau do
kumentinės, negu tik lietu
viškų jūrininko atsiminimų 
vertės.

Kadangi man, nuo pirmo 
mano suvalkietiškos kojos 
padėjimo ant jūrų skautų 
laivo "Budys" denio 1927 
m. (to laivo tragiško žuvi
mo, 1933 m., liudininku bu
vo ir Br. Krikštopaitis) at
sivėrė plačios laikraštininko 
galimybės jūriniame re
portaže, tai tam jūros 
šauksmui likau ištikimas 
ne tik kai skaičiuodavau 
centus už laikraštines eilu
tes "Lietuvos Keleivyje”, 
"Vakaruos”, "Lietuvos Ai
de” ir net iškopęs į Lietu
vos Jūrininkų S-gos leidžia
mo žurnalo apmokamo re
daktoriaus postą — bet li
kau Neptūnui ištikimas, 

bentjo meilei, ir iki šiol. 
Dėlto skaitausi šiek tiek 
kvalifikuotu kalbėti (ir ra
šyti) apie jūrų kapitono Br. 
Krikštopaičio knygą, nes 
gerai žinojau nepriklauso
mos Lietuvos laivyno steigi
mo sąlygas, apie tai esu 
daug rašęs tuolaikinėje 
spaudoje, pažinojau visai 
visus mūsų jūrų kapitonus 
(nepriklausomos Lietuvos, 
kurie be išimties buvo vals
tybės stipendininkai, aukš
tuosius jūrininkystės moks
lus išėję Suomijoje, Belgi
joje, Italijoje, Latvijoje).

Apgailestauju tos kny
gos pasirodymo proga tik 
tai, kad Br. Krikštopaitis 
visą mūsų "jūrinę istoriją” 
aprašė kiek pertrumpai, nes 
jis vadovaudamas ne tik 
kaip kapitonas jūroje, bet 
ir krante (laivus perkant)
— galėjo ir turėjo dar, ma
žiausiai, savo knygoje da- 
dėti apie 40 ar 50 puslapių 
laivyno istorijai. Ir daugiau 
nuotraukų, vaizdo doku
mentų.

Bet kol kas, kol išeis, ka
da nors papildyta "Jūrų Ke
liais” laida — ačiū jūrų ka
pitonui Br. Krikštopaičiui 
(dabar gyvena Chicagoje) 
bent ir už tai, kiek knygoje 
parašė: patriotiškai lietu
viškai, labai dalykiškai, be
veik chronologiškoje laiko 
tėkmėje, jūrinę dalį Lietu
vos istorijoje, kokios, iki 
šiol, nėra parašęs joks mū
sų istorikas — nežiūrint lai
kų, ar laivai kada nors lie
tuvių buvo irkluojami ver
gų ar pirmyn varomi galin
gų garo katilų. Pastarųjų 
laikotarpiui priklauso ir Br. 
Krikštopaitis, dar daugiau
— jo knyga kaip ir visas

mūsų laivynas apie kurį ra
šoma.

Labai geras "Draugo” 
spaustuvės techniškas dar
bas, puikus (kietas) virše
lis, nelabai daug kalbos ar 
korektūros klaidų, knyga 
duoda ne tik Lietuvos jūri
niu gyvenimu besidominan
čiam skaitytojui įdomių 
skaitymų, bet ir puošmeną 
jo lietuviškai knygų lenty
nai, kurioje ši knyga (240 
psl.) yra iš viso pirmoji lie

d

SCALE TECHNICIANS
Heavy mechanical experience necessary. Relocate to sun- 
ny Florida. Salary commensurate with exper.

Call collect (813) 665-3701 
OR SEND RESUME TO: 

Fairbanks Scale
P. O. Box 120 

Eaton Park, Fla. 33840
(2-J)

tuviškai jūrinėje literatū
roje. Ar ir kas, jeigu iš viso, 
ką nors toje (jūrinėje sri
tyje dar parašys — reikės, 
turbūt, gerokai palaukti. 
Dėlto jūrų kapitonas Br. 
Krikštopaitis atliko labai 
dėkingą, lietuvio jūrininko, 
darbą — išmesdamas pats 
pirmas nepriklausomos Lie
tuvos jūrų laivyno inkarą 
Lietuvos istorijoje.

VI. Bakūnas
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Kruvini bolševikų darbai
ŽUDYNES JUODUPĖJE

1941 m. birželio 22 d. prasidėjo II pasau
linis karas. Lietuvos vakarinius rajonus per 
kelias dienas išlaisvino vokiečių kariuomenė. 
Kauno miestą išlaisvino lietuviai partizanai. 
Kai į miestą Įžygiavo vokiečių kariuomenė, 
mieste jau buvo ramu. Kauno miesto radijo 
stotį valdė karo komendantūra. Kaune karo 
komendantas buvo Lietuvos kariuomenės 
pulkininkas Bobelis. Jis per radiją kreipėsi 
Į dar neišvaduotų Lietuvos rajonų šaulius 
ir visus gyventojus imtis ginklo ir vaduoti 
Lietuvą nuo bolševikų, kurie traukė į rytus, 
bet šiaurės Lietuvos rajonai dar buvo jų val
džioje.

Išgirdę per radiją Kauno karo komen
danto raginimus, Juodus valsčiaus ir Juo
dupės fabriko komunistai ir komjaunuoliai 
surinko iš gyventojų radijo aparatus, kad 
jie negalėtų klausytis žinių. Tada prasidėjo 
vietinių šaulių organizacijos narių areštai. 
Per vieną dieną Juodupės valsčiuje buvo 
areštuoti šie šauliai: 1- Balčiūnas Antanas, 
Mandagiškio km., 2- Balčiūnas Ignas, 3- Bu
lovas Pranas, Juodupės m., 4- Kanopa Pra

nas, Remeikių km., 5- Kalpokas Vladas, Juo
dupės m., 6- Mažeikis Pranas, Armonių km., 
7- Meiliūnas Jurgis, Onuškio m., 8- Piekaus- 
kas Viktoras, Juodupės m., 9- Rinkevičius 
Juozas, Prūselių km., 10- Stelionis Jonas, 
Skirdulių km., 11- Šukys Vladas, Užbalių 
km., 12- Vasiliauskas Balys, Juodupės m., 
13- Žinduolis Jonas, Didsodės km.

Suimtuosius bolševikai uždarė Juodupės 
valsčiaus daboklėje. Kelias dienas nedavė 
jiems nė maisto, nei vandens ir neprileido 
net šeimos narių. Juodupės valsčiaus bol
ševikai, matydami, kad nebetoli vokiečių 
kariuomenė, 1941 m. birželio 29 d. susirinko 
pas to miestelio gyventoją bolševiką Milak- 
nį Antaną aptarti pasitraukimo plano. Pa
sitarimas truko visą dieną ir baigėsi po vi
durnakčio. Pasitarimo metu Juodupės vals
čiaus partorgo pareigas ėjęs Talius Stepo
nas pasakė, kad yra gautas nurodymas iš 
Rokiškio apskrities partijos komiteto sekre
toriaus Paradausko (Paradauskas dabar dir
ba Lietuvos CK) sunaikinti 13 areštuotų sau
lių.

Tame bolševikų pasitarime dalyvavo šie 

bolševikai: Skruodis Steponas, dabar gyve
nąs Kaune, Būgos 22, Talius Steponas d. g. 
Rokiškyje, Patanovas Abrasimas, dabar gy
venąs Juodupėje, Patapovas Aksionas d. gy
venąs Klaipėdoje, Milaknis Antanas, d. gy
venąs Juodupėje, Kundelis Jonas karo metu 
žuvęs, Margevičius Vytautas, kare žuvęs, Be- 
lovas Mykolas, kare žuvęs, Siližinskas Juo
zas, kare žuvęs, Kaštanauskas, dabar gyve
nąs Zarasuose, Deksnys Juozas d. gyvenąs 
Kupiškyje, Stainys Kazys, kare žuvęs, Šle
kys Juozas, kare žuvęs, Pilipavičius Petras, 
kare žuvęs, Pilipavičius Juozas, jau miręs 
ir Garška Adolfas, dabar gyvenąs Rokiškyje.

'Paliaus pasiūlymui visi pritarė. Baigę 
pasitarimą, atsinešė iš išplėštos parduotu
vės daug degtinės, visi prisigėrė ir nuėjo 
žudyti suimtųjų šaulių. Pirmiausia Talius 
iššaukdavo iš kameros auką, kiti surišdavo 
rankas užpakalyje ir nuvesdavo Į greta esan
čią malkinę. Tenai girti, siuto apimti, bol
ševikai puldavo kas su durtuvu, kas su kir
viu, kas su šautuvu ir greit pribaigdavo au
ką. Vieną nužudę, atsivesdavo kitą. Ir tol 
siautė, kol visos aukos buvo nužudytos. Be
žiūrint išaušo diena. Trylikos aukų lavonus 
malkinėje sukrovė į krūvą ir, apkloję šiau
dais, žudikai nuėjo ilsėtis. Birželio 30 d. nak
tį, paėmę iš fabriko “Nemunas” vežiko ark-
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Andriaus Kuprevičiaus plokštelė
išvysta pasaulį INGRIDA BUBLIENĖ

1980 metais sulaukėme 
pianisto Andriaus Kuprevi
čiaus gražią dovaną, — 
plokštelę su Įgrotais 10 lie
tuvių kompozitorių kūri
niais. Tai pirma tokia plokš
telė, kuri reprezentuoja vien 
lietuvių kompozitorių kūry
bą 60-ties metų laikotarpy
je. Taigi atrodo, kad parink
ti kūriniai turėtų būti ne 
vien tik būdingi šiam laiko
tarpiui, bet ir skirtingi savo 
dvasia bei stiliumi, turėtų 
sudaryti tam tikrą atrakci
ją norintiems šią plokštelę 
Įsigyti, nes kiekvienas čia 
ras savo mėgiamą kompozi
torių ar mėgiamą kūrinį.

Pianistas Andrius Kupre
vičius, kaip muzikas ir pia
no virtuozas jau žinomas 
buvo Lietuvoje. Baigęs kon
servatorija sėkmingai kon
certavęs Latvijoj ir Estijoj. 
Vėliau studijas dar gilino 
Vokietijoj. Karo audros nu
blokštas Į Austriją koncer
tavo ir Čiurlionio Ansamb
liu. Ypatingai savo koncer
tais pasižymėjo Vokietijoj, 
Austrijoj ir Šveicarijoj, čia 
jis koncertavo vienas arba 
su simfoniniu orkestru. Vė
liau išvyko Į Argentiną, kur 
dirbo muzikos mokytojo 
darbą ir taip pat reiškėsi 
koncertais. Atvykęs Į JAV 
pradėjo mokytojauti Cleve
land Music School Settle- 
ment, kur buvo paskirtas 
piano departamento vedėju, 
šiuo metu dėsto muziką pil
nu profesoriaus titulu Cle
velando Valstybiniame Uni
versitete, kur eina Key 
Board Division vedėjo pa
reigas.

Sąryšy su naujos plokšte
lės pasirodymu Andrius 
Kuprevičius mielai sutiko 
pasidalinti Įspūdžiais atsa
kydamas į jam patiektus

klausimus.
Plokštelė visuomenei bus 

pristatyta š. m. sausio 13 d. 
4 vai. p. p. Lietuvių Na
muose.

— Kada kilo idėja išleis
ti savo antrą plokštelę?

Jau eilė metų, kaip mano 
draugai ir muzikos mylėto
jai mane skatina šiam dar
bui, tačiau laikas nesulaiko
mai vis riedėjo Į priekį. Pa
galiau dr. D. Degėsys ėmė
si iniciatyvos ir Clevelande 
suorganizavo komitetą ma
no plokštelei išleisti. Taip ir 
pradėjau ruoštis šiam dar
bui, kuriuo manau ne tik aš, 
bet ir kiti galės džiaugtis.

— Kaip vyko plokštelės 
Įrašymas? Kaip ilgai trūko?

Priėmęs pasiūlymą išleis
ti lietuvių kompozitorių kū
rinių plokštelę, mano noras 
buvo sudaryti tam tikrą

AUDRIOS KUPREVIČIUS
performs piano works

of
Uthuanian Composers

rinkinį iš neilgų lietuvių 
kompozitorių kūrinių, kurie 
tarnautų daugiau kaip re
prezentacinė medžiaga su
pažindinimui su mūsų kū
rėjais. Kitaip sakant, tai 
būtų maža muzikinė mū
sų kompozitorių antologija. 
Tad rinkau pačius tinka
miausius kūrinius reprezen
tuojančius atskirus kūrėjus, 
šioje srityje medžiagos ne
turime daug, šiems kūri
niams atrinkti man labai 
daug talkininkavo prof. 
muz. Žilevičius.

Plokštelės įrašymas bu
vo atliktas Clevelando Mu
zikos Instituto salėje. Dar
bas trūko vieną dieną.

— Įdomu toks plokštelės 
turinys?

— Kaip anksčiau minėjau 
plokštelėje įgroti vien tik 
lietuvių kompozitorių kūri

niai. Parinkau 10 kompozi
torių, kurie kūrė 60 metų 
bėgyje. Aišku tame laiko
tarpyje buvo ir daugiau mū
sų kūrėjų, tačiau visų plokš
telėje neįmanoma sutalpin
ti ir be to, atrinkau tik 
trumpus kūrinėlius, kad vi
siems būtų suprantami ir 
mėgiami. Plokštelėje rasite 
šiuos kompozitorius: M. K. 
Čiurlionis, J. Tallat-Kelpša, 
S. Šimkus, K. V. Banaitis, 
V. Jokubėnas, J. Gruodis, J. 
Gaidelis, V. Bacevičius, D. 
Lapinskas ir J. švedas. Ma
nau tai bus puiki reprezen
tacija ir tinkama supažin
dinti svetimtaučius su mūsų 
kūrėjais.

— Kodėl albumas išleis
tas anglų kalba?

— Manau, kad visi esa
me susigyvenę su faktu, jog 
šiame krašte jau gyvename 
30 metų, tad pagrindinis 
rūpestis turėtų būti savo 
meninĮ turtą kuo daugiau 
paskleisti pasaulyje sve
timtaučių tarpe. Tikiuosi, 
kad šią plokštelę įsigvs 
valstybinės bibliotekos bei 
kitos muzikos institucijos. 
Manau ja galės pasinaudoti 
radijo stotys ir t.t. Aš ir 
pats stengsiuos kuo plačiau 
šią plokštelę pristatyti mu

Susilaukiame pasiteiravimų, ar dar turime Lietuvių 
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

zikos mokyklose bei plates
nėj' muzikinėj aplinkoj. 
Plokštelės angliškus teks
tus paruošė A. Kučiūnas. 
Plokštelę išleido Advent- 
Custom Recording.

— Kas plokštelę platina 
ir jos atstovu bus Cleve
lande?

— Plokštelę mielai sutiko 
platinti p. J. Žilionis. Jis su
darys centrinę platinimo 
vietą iš kur visi kiti galės 
ją gauti. J. žilionio adresas: 
17809 East Park Dr., Cleve
land, Ohio 44119.

— Kokie jūsų ateities 
planai?

— Kaip žinote ši yra ma
no antroji plokštelė. Pirmo
ji plokštelė su M. K. Čiur
lionio kūryba buvo išleista 
1953 m. Ateityje norėčiau 
išleisti plokštelę su Šopeno 
ir vėliau gal prancūzų kom
pozitorių kūriniais. Šopeną 
pamėgau nuo lopšio dienų. 
Mat tą meilę man įdiegė 
mano mamytė, kuri taip pat 
buvo pianistė. Tai buvo jos 
mylimiausias kompozito
rius.

Sveikiname Jus su nauju 
darbo vainiku ir linkime 
daug stiprių kūrybinių jė
gų ateities planuose.

IĮ, sukrovė visus lavonus ir, nuvežę į Padu- 
bio mišką, paslėpė po šakomis. Išaušus die
nai, bolševikai, viską palikę, pasitraukė į 
Rusijos gilumą.

Kitą dieną į Juodupės miestelį jau Įžen
gė vokiečių kariuomenė. Į miestelį susirinko 
aplinkiniai gyventojai. Susirinko nužudytojų 
šeimos ir artimieji. Niekas nežinojo, ką bol
ševikai padarė suimtiesiems šauliams. Ne
trukus prie susirinkusių žmonių atėjęs fab
riko vežėjas Rudzeikis paaiškino, kad bol
ševikai, prieš pabėgdami, buvo iš jo paėmę 
arklį su vežimu. Jam buvo įdomu.kam pri
reikė pakinkyto arklio vidurnaktį. Padavęs 
arklį, jis iš akacijų krūmo sekęs, ką darys 
bolševikai. Jis matęs, kaip iš valsčiaus kie
mo išvažiavo pakrautas ir brezentu uždeng
tas vežimas, kurį lydėjo apie dešimt gink
luotų vyrų. Vežimas pasalomis nuvažiavęs 
Padubio miško link.

Mokytojas Kaponas Antanas pasiūlė žmo
nėms eiti į Padubio mišką ieškoti šaulių la
vonų, tačiau žmonės netikėjo, kad bolševikai 
galėjo nužudyti nekaltus žmones ir nenorė
jo eiti. Tačiau visos abejonės tuojau dingo, 
kai vežėjas Rudzeikis papasakojo, kad, kai 
bolševikai jam sugrąžino arklį ir vežimą, 
vežime buvo daug kraujo. Tada jau niekas 
neabejojo. Visi nuėjo į mišką ieškoti lavonų.

Netrukus pasigirdo pilnas siaubo Prakapavi- 
čiaus Antano šauksmas - jis pirmasis pama
tė po žabų krūva žiauriai nukankintus lavo
nus. Visi subėgę į šauksmo vietą, išvydo 
žiaurų reginį. Kaimynai ir šeimos nariai nu
žudytuosius atpažino tik iš drabužių bei ava
lynės. Kai kurie lavonai buvo be batų: ge
resnę avalynę bolševikai pasiėmė.

Tada Povilavičius Kazys, Lingė Pranas 
parėjo namo, pakinkė arklius ir atvažiavo 
vežti lavonų. Sukrovę i vežimus, lavonus 
nuvežė į šaulių namus. Tris dienas gulėjo 
pašarvoti trylika kankinių. Žmonių voros 
ėjo pažiūrėti bolševikų piktadarybių. Kiek
vienas mintyse prakeikė raudonąjį terorą.

Po trijų dienų įvyko šaulių kankinių 
laidotuvės Juodupės parapijos kapinėse. 
Laidotuvėse dalyvavo Juodupės parapijos 
klebonas Jonas Bubąs (dabar miręs). Jis 
pasakė pamoksią ir kvietė žmones iš kar
tos į kartą perduoti žmonėms šį žiaurų bol
ševikų nusikaltimą. Mes, tos kartos žmonės, 
matę šį įvykį, čia ir norime papasakoti mū
sų jaunimui.

Ir dabar Juodupės kapinėse nebylus ka
pas su trylika pasvirusių kryželių visiems 
primena kruvinus bolševikų darbus.

Bolševikai neleidžia ant kryželių užra

šyti nužudytųjų pavardžių. Vaikams ir sve
timiems žmonėms jie dabar aiškina, kad ten 
palaidoti karo metu žuvę kareiviai. Jie bėga 
nuo tiesos, bet nesiseka: kai kas iš drąses
niųjų išdrįsta likusiems gyviems bolševikams 
— žudikams priminti jų piktadarybes.

A. Milaknis (pas kurį vyko pasitarimas) 
nespėjo pabėgti į Rusiją. Latvijoje buvo pa
gautas. Atvežtas į Juodupę jis aiškino, kad 
žudynėse nedalyvavęs. Tą patį patvirtino ir 
jo šeimos nariai. Jis smulkiai papasakojo, 
kaip viskas vyko. Pagal Milaknio žodžius, 
žiauriausias buvęs J. Skruodis. Jis pirmasis 
puldavęs auką, išsukinėdavo rankas ir kojas, 
nuaudavo batus. Tada kiti žudikai laužyda
vo pirštus, pjaustydavo liežuvius, su šautu
vų buožėmis išmušdavo dantis, su durtuvais 
išdurdavo akis.

Visi žudikai girtuokliavo pas Milaknį. 
Žudyti išeidavo į valsčiaus daboklę po ketu
ris. Nužudę keletą aukų, vėl grįždavo gir
tuokliauti, o kiti eidavo naujoms žudynėms. 
Sugrįžę linksmai pasakodavo, kaip jie žudė, 
didžiavosi pralenkę vienas kitą žiaurumu.

A. Milaknis buvo nuteistas kalėjimo baus
me. Nuo bolševikų teroro žuvę vyrai buvo 
visų gerbiami tautos sūnūs. Amžina jiems 
pagarba !

V. Ardenis
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PRISMENANT KLAIPĖDOS UOSTO KAPITONĄf 
ADOMA DAUGIRDA BR- krikčtopait,s

Trumpai mes buvome 
laisvi. Trumpai džiaugėmės 
laisvu jūron išėjimu 1923 
m. Klaipėdos Kraštas prisi
jungia prie Lietuvos ir mes 
tapome jūrų valstybė. Klai
pėdos uostu didžiavomės, 
mūsų pasta_ngomis uostas 
kas metai plėtėsi, tobulėjo, 
lietuvėjo. Įvairių valstybių 
laivai lankėsi. Įvairių tautų 
vėliavos mūsų uoste šnarė
jo.

Uosto kapitono įstaigos 
pareigūnai sekė atvykstan
čius ar išvykstančius laivus. 
Svetingai juos sutiko ar iš
lydėjo. Uosto kapitono įstai
ga, neprasilenkiant uosto 
kapitono potvarkiams, sten
gėsi svetimuosius patenkin
ti, kad vėl noriai lankytų 
mus.

Kapitono įstaiga tvarkė 
visus uosto reikalus susiju
sius su atvykusiais laivais, 
krantinėmis, mūsų laivų 
priežiūra ir kt. Lietuvai 
perėmus uostą iš vokiečių 
paveldėjome ir uosto kapi
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toną Ratkę. Jis buvo mums 
lojalus ir pasiliko iki savo 
mirties. Po jo, jau savas 
kap. Liudas Stulpinas per
ėmė uostą valdyti. Kap. L. 
Stulpinas buvo senyvas 
daug per Pirmąjį Pasaulinį 
karą išgyvenęs, nestiprios 
Sveikatos. 1933 m. sunkiai 
suąirgus jis atsistatydino. 
Tais pačiais metais pavesta 
uostą tvarkyti kap. Adomui 
Daugirdui. Abu jie buvo 
prieškarinėj carų Rusijoj 
baigė jūrų mokyklas.

A. Daugirdas baigęs Pe
terburge jūrų korpuso jūrų 
mokyklą. Atliko stažą po
vandeniniame laive ir leite
nanto laipsniu atliko aplink 
pasaulinę kelionę burlaiviu.

Vos sėkmingai įsijungus 
į pamėgtą savo profesiją 
prasidėjo Pirmas Pasaulinis 
karas, vėliau seka revoliu
cija, kuri sužlugdė rusų im
periją. Siaučiant revoliuci
jai Adomas Daugirdas ap
leidžia jūrų tarnybą. Nuga
lėjęs sutiktas įvairias kliū

tis 1918 m. pasiekė Lietuvą 
ir gimtąją žemaičių žemę. 
Daugirdai kilimo iš garbin
gos senos Lietuvos didžiūnų 
šeimos giliai buvo įleidę 
šaknis Žemaitijoj. Po Pir
mojo Pasaulinio karo nepa
suko į Lenkiją, kaip daugu
mas mūsų kilmingųjų atsu
kę nugaras laukė mūsų pra
žūties.

Grįžęs į Lietuvą įsijungia 
į savanorių-kūrėjų eiles ir 
kariauja su mūsų tautos ar
šiaisiais priešais. Kovoms 
apmirus kapitono laipsniu 
skiriamas auto bataliono 
vadu. Pirkus pirmąjį mūsų 
karo laivą "Prezidentas 
Smetona” skiriamas jo va
du. Išėjęs į civilį gyvenimą 
vadovauja įvairioms preky
binėmis bendrovėms.

Kaip minėjau, uosto ka
pitonui L. Stulpinui susir
gus 1933 m. kap. A. Dau
girdas pakviestas perimti 
Klaipėdos uosto kapitono 
įstaigai (Harbor Master). 
vadovauti. Deja, kap. A. 
Daugirdui ilgainiui nebuvo 
lemta sėkmingai tvarkyti 
uosto reikalus. Besiplečian
tis Klaipėdos krašte vokie
čių nacizmas augo ir uoste 
nemalonumai. Vokiečių rei
chui galutinai užėmus Klai
pėdos kraštą teko apleisti 
šias uosto kapitono parei
gas.

Plaukiojant laivais tik 
protarpiais pasirodydavau 
Klaipėdoje ir neturėjau pro
gos arčiau pažinti kap. A. 
Daugirdą. Nekartą stebėjau 
bežingsniuojant krantine ir 
uosto šeimininko žvilgsniu 
akyliai sekanti uosto ver
dantį gyvenimą. Velionis 
buvo gražiai nuaugęs, aukš
to ūgio ir tikrai bajoriškų 
veido bruožų. Tai buvo re- 
prezentativus ne tik savie- 
siams, bet ir svetimtau
čiams Klaipėdos uosto kapi
tonas Adomas Daugirdas.

Pirkus laivą "Maistą” te
ko sudaryti įgulą. Vyrams 
norintiems patekti į laivą 
liepiau vieną rytą rinktis 
prie uosto kapitono įstaigos, 
kur spręsiu jų tinkamumą 
jūrai ir tuojau kapitono 
įstaigoj įtrauksiu į laivo 
knygas. Tą žiemos vėsoką 
rytą praeinantis uosto kapi
tonas stebėjo mane tarp su
sirinkusiųjų vyrų besiaiški
nant. Užėjus man į raštinę 
kapitonas pasikvietė į savo 
kabinetą. Pasiteiravęs įgu
los sudarymą, paklausė:

— Ar jau pasamdei vir
tuvės berniuką?

— Pasiūloj buvo trys, bet 
dar neparinkau. Vienam sa
kiau jo nepaimsiu. Nesvei
kai atrodantis, akys raudo
nos, traiškanuotos. Apkrės 
dar įgulą. — Vaikas apsi
verkė.

— Kaip tik aš pakviečiau 
šio vaiko reikalu. Vaikas 
našlaitis, suvargęs. Dabar 
yra uosto kaminkrėčio pa

dėjėjas. (Uostas turėjo visą 
eilę nuosavų gyvenamų na
mų). Man gaila vaiko. — 
Kapitonas tėviškai kalbėjo.

— Geras vaikas neturin
tis tėvų skursta, kitų 
skriaudžiamas. Greičiausiai 
akys suodžių užterštos. — 
Supratau, kap. A. Daugirdą 
turinti jautrią širdį vargui.

Aprimus Antrajam Pa
sauliniam viesului, it iš 
skęstančiojo laivo kilome į 
paviršių ir dairėmės kur 
nors kokioj pasaulio dalyj 
įminti savo benamio pėdas. 
Kap. A. Daugirdas atsira
dęs Kanados erdvėje, kūrė 
savo šeimos lizdą Sault St. 
Marie apylinkėj. Labai sun
ki pradžia. Rūpi ne tik pir
mas duonos kąsnis, bet ir 
vaikų ateitis, mokslas. Visa 
tam ręikalingi pinigai, ku
rie tik darbu gaunami. Tuo 
metu Kanadoje naujiems 
ateiviams nebuvo palankios 
darbo sąlygos. Kap. A. Dau
girdas gavęs gan sunkų dar
bą džiaugėsi galėsiąs su
teikti savo šeimai ne tik 
duoną, bet ir mokslą.

Gyvenimo ciklas visiems 
vienodai nesulaikomai slen
ka. Ateina metas, suaugę 
vaikai pakėlę sparnus iške
liauja plačiaisiais gyvenimo 

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

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

MACHINE TOOL 
MAINTENANCE

4-5 years expenence wnh *r.cnual and C N.C. 
controls. G E and A B preferred.
VVe offer competifive wages and excellent 
company benefits including paid siek leave. 9 
paid botidays. paid lite msurance, retirement 
plan. credit umon. ete Contact:

713/744-7121

or send resume to.

P.O. Box 3340 
Galveston, Texas 77552

Equal Opporlumty Employer M/F

Join o tost orooring compony m the aeronotutcol fondinę aear 
overhoul industry Good benefits coupted with company prowth 
leods to a secure position for someone who is seH-motivoted, 
willmg to work overiime and oggressive.

S,
EXPERIENCE.

ITIONS OP E N SALARY BASED ON

TOOL AND DIE MAKERS
HUFFY CORPORATION, a leading manufacturer of bicycles located 
on Grand Lake in Celina. Ohio.has immediate openings for Senior Tool 
and Die Makers. We offer competitive wages. and a very fine benefit 
package that includes: A drug prescription card. an eyeglass progrr.m. 
a dental plan. tuftion assistance and much, inuch more. We would also 
include a relocation package to qualified candidates. H you are a 
card carrying. Tool and Die Maker. dr have 8 solid years of experience> 
call collect to: s

HUĘFY CORPORATION
OHIO. BICYCLE division

410 Grafid Lake Rd., Celina, Ohio 45822 
Personnel Manager, 419-586-5171
An Equal Oppor ttinity Employer, M/F

<»-3)

vieškeliais. Su džiugia šir
dimi stebėjo Daugirdai sa
vuosius pasiruošusius žen
giančius į gyvenimą. Išaugę 
vaikai noriai tiesė tėvams 
savo ranką kviesdami pa
sekti juos, bet velionis atsi
sakė. Liko gėrėtis šios vie
tovės gamta, kuri jam labai 
priminė gimtąją Žemaitiją. 
Besigėrint aplinka dienos 
nepastebemai bėgo pro šalį. 
Sulaukęs ilgo gražaus am
žiaus sunkios ligos užklup
tas, it tas tvirtas Žemaitijos 
ąžuolas vėtros palaužtas 
1979 m. spalio 18 dieną ap
leido šį audringąjį pasaulį 
ir velionio nemarioji dvasia 
iškeliavo į amžinybę, kur 
nėra daugiau ašarų, nuo
skaudų.

Baigdamas pagarbiai len
kiu savo galvą velioniui, bu
vusiam Klaipėdos uosto ka
pitonui Adomui Daugirdui, 
kuris garbingai atstovavo 
mūsų tautai, mūsų valsty
bei.

MECHAN1C
We seek a qualified engine mechanic 
with a minimum of 5 years of eilher 
gasoline or gasoline/diesel experience. 
Paid Blue Cross, Major Mcdical. Life, 
lnsurance, Holidays and vacation.

Call 201-276-9000.
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Nauja JAV LB krašto valdyba perėmė pareigas ‘^rpber Holidays”
Praėjusių metų gruodžio 

15-16 d.d. Detroite įvyko pa
reigų perdavimas naujajai LB 
krašto valdybai.

Senieji Krašto Valdybos na
riai supažindino naujuosius 
Krašto Valdybos narius su dar. 
bais, kuriuos jie jau buvo pra
dėję vykdyti ar buvo suplana
vę, kiekvienas jų padaryda
mas savo srities išsamų prane
šimą. Po kiekvieno pranešimo 
buvo diskusijos ir klausimai.

Svarbiausi darbai, kurie 
guls ant naujosios Krašto Val
dybos pečių yra šie: ‘Bridges’ 
leidimas, Mokslo ir kūrybos 
Simpoziumas, Šeštoji Lietuvių 
Tautinių Šokių Šventė, santy
kių pagerinimas su ALTa ir 
VLIKu, Teatro Festivalis, 
Kultūros Kongresų atgaivini
mas, radijo vadovų suvažiavi
mas, Vasario 16 ir Birželio 
Trėmimų dienoms tinkamas 
pasiruošimas, tolimesnis leidi
mas ‘Vidations of Human 
Rights in Occupied Lithua- 
nia’, talka politiniams kali
niams, pasiruošimas Madrido 
konferencijai, dalyvavimas de 
mokratų ir respublikonų plat
formų komitetų apklausinėji
muose, pravedimas kongrese 
ir senate rezoliucijų, kuriomis 
remiantis Lietuvos atstovy
bės Amerikoje iš Amerikos vai 
džios gautų po $250,000 , iš
leidimas dr. B. Kaslo veikalo 
prancūzų kalba, dr. T. Remei 
kio veikalo Dissent in Lithua- 
nia išleidimas ir kt.

Švietimo srityje teks suakty
vinti mokinių telkimo vajų ir 
aukų rinkimą rugsėjo mėn., Ii 
tuanistinių mokyklų mokytqų 

tobulinimas, studijų savaičių 
pravedimas, kuriam iš Ame
rikos valdžos gauta $40,000 , 
naujų vadovėlių ir pratimų lei 
dimas, Švietimo Gairių’ leidi
mas, naujų mokyklų steigimas 
suaugusių švietimas ir įvairūs 
kursai universitetuose, naujų 
mokytojų paruošimas, mokslo 
priemonėmis aprūpinimas, 
vaikų spauda, vaikų jaunimo 
vasaros stovyklos, Lituanisti
kos Katedros steigimas, peda-

EXPERIENCED

ELECTRIC MOTOR
REPAIRMEN 

Immediate Oportunity.
AC and DC WINDERS 

AC and DC MECHANICS 
MACHINISTS 

Opportunity to join Union shop wi»h 
top benefits. Opening* 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-J I) 

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

3BORINGMILL 
OPERATORS

1 MILLING MACHINE 
OPERATOR

Wo offer above a verage pay 
and vartaus benefits.

Call Collact, V. DIPaolo 
416-676-9265 

or apply in wrlting to: 
DIPaolo Machine Works Ltd. 

1*63Bonhlll Road,
Mississauga, Ont. LST 1C1

goginiai lituanistikos kursai, 
tautinių šokių mokytqų paruo 
Šimas, dainavimas, tikyba, 
sporto reikalai mokyklose, pa
šalpų gavimas iš Amerikos vai 
džios įstaigų, pagalba kitų 
kraštų lietuviškoms mokyk
loms ir kt.

Atrodo, kad sekančiais me
tais kultūros reikalai praeis 
mūsų didžiojo poeto Kristijono 
Donelaičio 200 metų nuo jo 
mirties minėjimo ženkle. Se
noji Kultūros Taryba paruošė 
projektą net skelbti 1980 me
tus Donelaičio metais. Ta pro
ga susitarta su Tomu Venclo
va, kad jis parašytų Kristijono 
Donelaičio Monografiją anglų 
kalba ir galvojama kviesti ak
torių Henriką Kačinską, kad 
jis įkalbėtų dalį ar visus Done
laičio ‘Metus’ į plokštelę.

Taipgi susitarta su prof. dr. 
Stasiu Goštautu, kad jis pa
ruoštų lietuavių literatūros an 
tologiją ispanų ir portugalų 
kalbomis. Galvojama prašyti 
muz. Aleksandrą Kučiūną, 
kad paruoštų veikalą apie išei
vijos lietuvių muziką. Norima 
išleisti A. Vaičiulaičio ‘Auksi
nė Kurpelė’ prancūziškai ir 
kt.

Kultūros Taryba buvo pa
skelbusi dramos konkursą, ku
riam gauti 5 veikalai - ir kon
kursą radijo valandėlėms Vil
niaus Universiteto 400 metų 
sukakties programoms paruoš
ti, kurių terminai buvo šiomis 
dienomis ir rezultatai dar ne
žinomi.

Kasmet Kultūros Taryba 
skiria šias $1,000 premijas: 
dailės, muzikos, teatralo ir li
tuanistinių studijų.

Kultūros Taryba skatina li
teratūros vakarų ruošimą ir 
apmoka faktinas rašytojų ke
lionių išlaidas iki $150. Taip
gi ji skatina straipsnių kitomis 
kalbomis apie mūsų literatūrą 
paruošimą ir atspausdinimą 
profesionalinėje spaudoje, už 
tai skirdama $200-300 hono
rarą.

Kultūros Tarybos žinioje 
veikia Pasaulio Lietuvių Ar
chyvas ir ji dalyvauja Čiurlio
nio galerijos tvarkyme Jauni
mo Centre.

Finansiniai JAV LB stovi ga 
na tvirtai, nes perdavimo die
ną Krašto Valdybos sąskaito
je, neskaitant Švietimo ir Kul
tūros iždų, buvo $54,567.63, 
o specialiam fondui dr. B. Kas 
lo veikalui prancūzų kalba iš
leisti yra paskirta $15,000 .

Kadangi nuo dabar Visuo
meninių Reikalų Taryba veiks 
savarankiškai, jai Krašto Val
dyba paskyrė $28,000 .

Naujoji Krašto Valdyba su
sitarė, kad ji vadovausis de
mokratiškais dėsniais ir visus 
sprendimus darys balsavimo 
keliu, kiekvienam nariui tu
rint po lygų balsą.

Jau pirmame posėdyje Kraš 
to Valdyba padarė keletą nu
tarimų, kurių svarbiausi yra 
šie:

Nutarta siūlyti PLB Valdy
bai, kad pasitarimas tarp PLB 
Valdybos, Kanados Krašto 
Valdybos ir JAV LB Krašto 
Valdybos būtų šaukiamas Dėt 
roite 1980 m. kovo mėn. ant
roje pusėje.

Algimantas Gureckas yra 
vienbalsiai išrinktas būti JAV 
LB Krašto Valdybos įgalioti
niu prie Washingtono federa- 
linių įstaigų.

Paruošus projektą ir Krašto 
Valdybos nariams pasisakius, 
nutarta atsakyti į ALTos pirm, 
dr. Kazio Šidlausko laišką 
parašytą JAV LB Krašto Val
dybos pirm. Vytautui Kutkui, 
nes Lietuvių Bendruomenė sie
kė, siekia ir sieks darnaus tarp 
organizacinio sugyvenimo.

I Lietuvių fondo Pelno Skirs 
tymo Komisiją paskirti: Švie
timo Tarybos pirm. Jonas Ka
valiūnas, Kultūros Tarybos 
pirm. Ingrida Bublienė ir Bro 
nius Juodelis, o jų antrininku - 
Česlovas Grincevičius.

Lithuanian Fdk Dance Fes 
tivals, Ine. direktoriate palikti 
tie patys direktoriai: prim. 
Bronius Juodelis, vicepirm. So 
fija Džiugienė, sekr. Antanas 
Rauchas, ižd. Dalia Dundzi- 
lienė, direktorius Modestas Ja
kaitis ir Šeštosios Lietuvių Tau 
tinių Šokių Šventei ruošti ko
miteto pirm. Jonas Talandis.

Šeštosios Lietuvių Tauti
nių Šokių Šventės Rengimo Ko
mitete JAV LB Krašto Valdy
bos atstovu ir toliau paliktas 
Modestas Jakaitis.

Naująją JAV LB Krašto Val
dybą sudaro: pirm. Vytautas 
Kutkus, vykd. vicepirm. orga 
nizaciniams reikalams Jonas 
Urbonas, vicepirm. specia
liems reikalams Violeta Aba- 
riūtė, vicepirm. juridiniams 
reikalams Robertas Selenis, vi 
cepirm. sporto reikalams Algis 
Rugienius, vicepirm. finansų 
reikalams Alfonsas Vėlavičius, 
protokolų sekr. Albertas Mi
siūnas ir reikalų vedėjas Karo
lis Balys - visi iš Detroito; Kul
tūros Tarybos pirm. Ingrida 
Bublienė ir vicepirm. sociali
niams reikalams dr. Antanas 
Butkus - iš Clevelando; Švie
timo Tarybos pirm. Jonas Ka
valiūnas iš Beverly Shores, In
diana; Visuomeninių Reikalų 
Tarybos pirm. Algimantas S. 
Gečys ir pirmoji vicepirminin 
kė politiniams reikalams Auš
ra Zerr - philadelphiečiai pa
silieka Krašto Valdyboje, bet 
jau naujose pareigose.

Vytautas Kutkus

Wanted lst Class Skilled
TURRET LATHE OPERATORS

MILLING MACHINE
OPERATORS

Mušt be able to aet up work from 
blue prints & dose tolerance. Ezcel- 
lent opportunity for exp. operators. 
We offer competithre wages up to 
57.92 per hr. Major medical, paid 
holidays. vacation and much niore. 
Start your year off right. call 

216-942-4342 or apply at:
VICTOR R. BR0WN & CO-, INC. 

Pelton Rd. at Lošt Nation Rd. 
Willoughby, O. 44094
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1980 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

iš BOSTONO ir NEW YORKO
M ASK V A/ VILNIUS: 
Kovo 20 —$ 899.00
Balandžio 3 —$ 899.00 
Baland. 16* — $ 879.00 
Gegužės 7* — $ 899.00 
Gegužės 14*— $ 899.00 
Gegužės 21 — $1199.00 

(su Ryga) 
Birželio 5 — $ 999.00 
Birželio 19 — $ 999.00 
Birželio 23 — $ 949.00
* Tiesioginis skridimas iš CHICAGOS — $161.00 daugiau. 
Visos grupės aplankys KAUNĄ ir TRAKUS, bus lydimos 
vadovų. Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERI
KOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.
Registruokitės iš anksto —

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116, 

South Boston, Mass. 02127

MEMBER

Norintiems atsikviesti giminės iš Lietuvos tvarkome doku
mentus asmeniškai ir paštu — paruošimas yra tik $30.00. 

Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir už
sienio agentūra, turinti daugiausia patyrimo kelio
nių organizavime, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI 
ir RŪPESTINGAI išsiunčia visą eilę ekskursijų į 

LIETUVĄ ir į kitas pasaulio šalis.
Įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ.
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANCES. RECISTERED TRAVEL AGENT fį TA 0324

■ Bostono lietuviai
MŪSŲ LIGONIAI

Buv. ilgametis Lietuvių 
Bendruomenės Bostono apy
linkės pirmininkas Antanas 
Matjoška buvo sunkiai su
sirgęs širdies liga, gulėjo 
ligoninėje, o Kūčių diena 
grįžo į namus ir yra žmonos 
globojamas ir prižiūrimas.

Buv. Lietuvių Enciklope
dijos redaktorius ir eilės 
knygų autorius dr. Juozas 
Girnius Naujų Metų išva
karėse staigiai buvo išvež
tas į ligoninę širdžiai sutri
kus. Jis guli Carney ligoni
nėj, Dorchestery, Mass.

DR. ir INŽ. BALTUŠĮ Al 
BOSTONE

Atšvęs* ’ Kalėdas ir Nau
jus Meti > chemijos daktarė 
Laima Baltušytė, kuri dirba 
Wisconsm universitete, Ma- 
dison mieste ir jos brolis 
inž. Algis Baltušis, kuris 
dirba didžiojoj Fordo bend
rovėj Detroite," atvyko pas 
savo tėvus Anastaziją ir 
Stasį Baltu ši u s j Dorches- 
terį, Mass.

PARAPIJA LEIDŽIA 
ŽINIARAŠTĮ

So. Bostono šv. Petro lie
tuvių parapijos klebonas 
kunigas Albertas Kontau
tas, pasikvietęs keletą as
menų, šalia parapijos biule
tenio, nuo spalio mėnesio 
pradėjo leisti lietuvių ir an-

Liepos 15 —$ 999.00
Rugpiūčio 7 — $ 999.00 
Rugpiūčio 13 —$1199.00

(su Ryga)
Rugpiūčio 28 — $ 999.00 
Rugsėjo 17* — $ 899.00 
Rugsėjo 24* — $ 899.00 
Spalio 8* — $ 879.00
Gruodžio 26 —$ 779.00

glų kalbomis žiniaraštį, kad 
painformavus parapijiečius 
apie lietuvių veikla ne tik 
parapijos ribose, bet ir pla
čiau už parapijos ribų. Ži
niaraštyje yra parapijiečių 
gimimai, mirimai, tr :mpai 
aprašomi įvykę įvairūs pa
rengimai ir parengimų ka
lendorius.

NAUJA ' 1ESMĖ
Kalėdose r • Bernelių 

Mišias ir >ekm. ienį po Ka
lėdų šv. Petro etuvių pa- 

1 nžny< e solistas 
Benediktą Pov ivičius gie
dojo naują giesmę. Giesmė
esanti r.kirta T ledoms — 
Velykoms. Gif ės žodžiai 
yra rašytojo St io Santva- 
ro, o muzika prof. Jeronimo 
Kačinsko.

NAUJIEJI METAI

šiais metais Bostone spe
cialiai rengiamų Naujų Me
tų sutikimų nebuvo. South 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija surengė savo na
riams, kuriame dalyvavo 
apie 150 asmenų. Tačiau 
privačiai mažesnių sutikimų 
buvo daugiau.

• Sausio 26 d. Kultūros 
klubo susirinkimas Tauti
nės S-gos namuose So. Bos
tone. Programoje: bus ro
domos Los Angeles lietuvių 
pastatytos operos La Bo- 
heme juostos.
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■ Detroito lietuviai
_ Antanas Grinius

ŠVYTURIO ŠAULIŲ 
KUOPOS SURENGTOS 

KŪČIOS

Jūrų šaulių švyturio kuo
pos moterų sekcija, vado
vaujama Angelės Šukienės, 
gruodžio 23 d. 5 vai. šv. An
tano parapijos kavinėje su
ruošė tradicines bendras 
kūčias, j kurias atsilankė 
gražus šaulių ir svečių skai
čius. Kavinėje stovėjo bal
tai padengti stalai ir graži 
liet uviškais šiaudinukais 
papuošta Kalėdų eglutė.

Kuopos pirmininkas Al
fas Šukys pasveikino daly
vius trumpu žodžiu, pami
nėdamas kaip Lietuvoje bu
vo švenčiamas Kalėdų šven
tės. šauliai jau kelinti me
tai iš eilės ruošia bendras 
kūčias ir i jas atsilanko 
gausus lietuvių būrys. Pri
siminimui giminių esančių 
už geležinės uždangos, kun. 
Alfonsas Babonas, kuopos 
v i c e pirmininkas Bronius 
Valiukėnas ir Aušros litua
nistinės mokyklos mokinė 
Onutė Jasevičiūtė uždegė 
ant stalo stovinčią žvakutę. 
Sekė meninė dalis, kurią at
liko A. Vaitiekaičio vado
vaujami Aušros lituanisti
nės mokyklos mokiniai Vi
lija Telyčėnaitė, Natalija 
SanJohn, Vytė ir' Rūta 
šnapštytės, Onutė ir Juozu
kas Jasevičiai.

Kūčių vakarienei pritai
kintus eilėraščius gražia lie
tuvių kalbos tarsena pade
klamavo : Vytė šnapštytė, 
Onutė Jasevičiūtė, Juozu
kas Jasevičius, Vilija Tely
čėnaitė, Natalija SanJohn. 
Vytė ir Rūta šnapštytės 
kanklėmis atliko: Lėlių šo
kis — A. Mikulskio ir Li
nelius roviau ne viena. Jom 
svečiai ilgai plojo. Po to 
mokiniai su svečiais pagie
dojo keletą galėdinių gies
mių. Fleita pritarė Vilija 
Telyčėnaitė.

Kun. Alfonsui Babonui 
sukalbėjus maldą ir palai
minus Kūčių vakarienės 
valgius, plotkelių laužymu 
pradėtos kūčios. Kun. Al
fonsas Babonas ir kun. Ka
zimieras Simaitis su kiek
vienu j kūčias atvykusiu 
svečiu laužė plotkelę ir lin
kėjo linksmų Kalėdų šven
čių. Prie Kūčių paruošimo 
ir svečių aptarnavimo dir
bo : Petras Bukšnys, Vincas 
Rinkevičius. Stefanija Pau- 
likienė, Angelė Bukšnienė, 
Ona Kašelienė, Uršulė Vi- 
tienė, Danutė Petrauskienė, 
Sofija Sirutienė ir Marija 
Žilinskienė, šiaudinukus pa
ruošė ir Eglutę papuošė 
Emilija Lungienė.

VĖLIAVOS 
TARPTAUTINIAME 

INSTITUTE

Detroito Tarptautinio In
stituto narių tarybos kvie
timu, kiekviena tautinė gru
pė turėjo padovanoti 3-6 

pėdų tautinę vėliavą ir duo
ti 25 dol. jos kotui. Tos tau
tybės, kurių konsulatai yra 
Detroite, vėliavas gavo iš 
savo konsulatų. Pavergtos 
tautos turėjo pačios savo 
vėliavomis pąsirūpinti. Lie
tuvišką trispalvę su kotu ir 
priedais padovanojo Detroi
to lietuvių kultūros klubas.

Gruodžio 2 d. jvyko insti
tute iškilminga vėliavų 
šventė. Kairėje nuo scenos 
pusėje buvo iškabintos 48 
tautų vėliavos. Jų bus 60, 
nes kitos laiku nepristatė. 
Šventėje dalyvavo daug sve
čių, konsulų ir įvairių tautų 
atstovų. Iš lietuvių prie tau
tinės vėliavos tautiniais rū
bais apsirengusi stovėjo 
Viktorija Norvilaitė. Iškil
mių metu sekė kalbos, buvo 
filmuojama ir atlikta meni
ne programa po kurios turė
tos ir vaišės.

Šiais metais Tarptautinia
me institute stovėjo gražiai 
papuošta Kalėdų Eglutė 
kiekvienos tautybės pado
vanotais eksponatais. Tos 
eglutės papuošimui keturius 
eksponatus — šiaudinukus 
iš lietuvių grupės padovano
jo jų specialistė Antanina 
Jonynienė. A. Jonynienės 
šiaudinukai tapo labai po
puliarūs, nes kai kurios mo
kyklos norėdamos sukelti 
lėšų, pardavinėja juos.

RALFO 76 SKYRIAUS 
ŽINIOS

1979 m. metinės rinklia
vos metu surinkta 5,360 dol. 
Nario mokesčio surinkta 
444 dol. Aukos ir mokesčiai 
pasiųsti Centro valdybai. 
Didesnėm sumom aukojo: 
Mrs. E. Fleker $125.00 ir 
John F. Uznis $100.00.

GEGUŽINĖ PO STOGU

Amerikos Lietuvių Radi
jo Klubas sausio 20 d. Die
vo Apvaizdos parapijos Kul
tūros centre rengia geguži
nę po stogu. Veiks svetai
nės bufetas ir turtingas do
vanų stalas. Tai yra tik vie
nas parengimas, kurio gau
namas pelnas padeda išlai
kyti radijo valandėlę "Lie
tuvių Balsas", kurio pro
gramos transliuojamos sek
madieniais nuo 8:20 iki 9 
vai. rytą.

DARIAUS-GIRĖNO 
KLUBO 

SUSIRINKIMAS

Dariaus-Girėno klubo me
tinis visuotinas susirinki
mas įvyks sausio 13 d. 12 
vai. Lietuvių Namuose. Bus 
padaryti metiniai praneši
mai ir renkama nauja 
1980 metams Dariaus-Girė
no klubo valdyba ir revizi
jos komisija.

DĖL LAIŠKO DIRVAI

P. D. raidėmis pasirašęs 
laiškų skyriuje š. m. gruo

džio 20 d. dėl Vyt. Alanto 
vakaronės Detroite rašo: 
Tikrai, tie korespondentai 
prirašo būtų ir nebūtų da
lykų. Skaitau, štai Dirvos 
Detroito lietuviai skyriuje 
(1979, XII. 13) korespon
denciją apie rašytojo Vyt. 
Alanto literatūrinę vakaro
nę Detroite. Koresponden
tas tarp kitko rašo, jog 
Alantas "teigė ir įrodinė
jo" apie jo veikalų rašytų 
recenzijų vienašališkumą ir 
blogą valią. Labai atidžiai 
klausiausi rašytojo kalbos, 
bet visiškai neatsimenu, 
kad jis būtų kritikus kalti
nęs "vienašališkumu ir blo
ga valia.”

Savo laiške P. D. ten rašė 
ir apie kitus korespondento 
Dirvoje parašytus netikslu
mus. Aš jų čia nekartosiu.

Nors ta korespondencija 
ne mano rašyta, bet kai ten 
neminima korespond e n t o 
tikroji pavardė, be abejo 
dauguma galvos apie ma
ne, nes aš skyrių Detroito 
LIETUVIAI dažniausia vie
nas užpildau, ir tik retkar
čiais vienas kitas talkinin
kas įsiterpia. Jei P. D. laiš
ko autorius vietoje kritika
vęs korespondentą, būtų pa
rašęs iš tos vakaronės gerą, 
raportažą ar straipsnį, tai 
tikrai sveikintinas, nes jį 
būtų skaitę visi Dirvos skai
tytojai. Dabar gi kritikuo
ja korespondentą, kaip jis 
pats rašo, visai neatsimin
damas ką Vyt. Alantas kal
bėjo, kuris gal būt ir labai 
gerai tą vakaronę aprašė.

IŠVYKO I FLORIDĄ

ALT S-gos Detroito sky
riaus pirmininkas Jonas 
Švobą su žmona Joana sau
sio 4 d. porai mėnesių išvy
ko į Floridą; skyriaus pa
reigas eiti paliko vicepirmi
ninką inž. Joną Gaižutį.

SUSIRINKIMAS

SLA 352 kuopos metinis 
ir svarbus susirinkimas 
įvyks sausio 6 d. 12 vai. 
Lietuvių namuose. Bus įves
dinta nauja 1980 metams 
išrinkta kuopos valdyba ir 
aptarti ateities veiklos pla
nai.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Mažeika &Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AME. 
CHICAGO, ILL
Trys Moderniškos Koplyčios ' 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600 737 - 8601
9837 SOUTH KEDZIE AVENUE

EVERGREEN PARK, ILL. 60642
Tel. 422-2000

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:

S. Balys, Grand Rapids 5.00 
Dr. P. Budninkas, Cicero 25.00
M. Jonikienė, Chicago .... 2.00
J. Kačinskas, Boston .... 3.00 
S. Banelis, Weston......... 7.00
Bostono Lietuvių Piliečių

Draugijos valdyba . ...25.Č0 
S. Griganavičius, Boston 1.00 
D. Senikienė, Monticello 12.00
J. Davalga, Gulfport .... 5.00 
H. Sukauskas, Toronto .. 5.00 
A. Ramanauskas, Buffalo 2.00 
V. Stimburienė, Willowick 7.00 
D. Vaičiūnas, Cleveland .. 5.00 
Dr. Š. Lazdinis, APO .... 50.00 
V. Dilba, Boston............  2.00
J. Lepeška, Richmond Hts. 7.00 
S. Bučmys, Davton......... 7.00
Br. Šilas, Elizabeth......... 7.00
Z. Dučmanas. Wickliffe .. 2.00 
Žalgirio šauliU

kuopa Clevelande .... 25.00 
A. Karsokas, Cleveland .. 7.00 
Lietuvių Tautiniai

Namai Chicagoje ....100.00 
H. Dilienė, Chicago......... 7.00
V. Oželis, Malartic......... 7.00
J. Žuras, Rochester......... 7.00
V. Radys, Beverly Shores 5.00 
P. Bielskus, Brooklyn .. 7.00 
Ch. Bogushas. Waterbury 7.00 
Dr. J. Bartkus. Chicago 12.00 
V. Satkus. St. Catharines 2.00 
S. Kvecas, Santa Monica 7.00 
DLK Birutės D-jas

Los Angeles skyrius ..20.00 
P. Paprockas, Forest Hills 5.00
Chicago Lithuanian

Women’s CIub.............25.00
V. Petraitis, Toronto .... 4.00
R. Pažemėnas,

Burlinghame............... 10.00
S. Skučienė,

Pumpano Beach ......... 2.00
V. Janušauskas, Longueul 2.00
G. Misiūnas. Chicago .... 2.00
V. Gerdvilis, N. Zelandija 7.00 
E. Mikužiūtė. Chicago .. 15.00
O. Elerts, Chicago ......... 5.00
J. Graužinis, Chicago .... 7.00 
S. Rudokas, Chicago .... 2.00 
S. Antanaitis. Chicago ..12.00
H. Šiaurys, Toronto ....10.00
W. Užpuris, Largo......... 7.00
E. Karaša, Baltimore .... 5.00 
E. Krygerienė, Cleveland 3.00 
V. Mažeika, Park Ridge 12.00
P. Mičiulis. Gulfport .... 2.00 
J. Jokūbaitis,

Palm Beach ................ 2.00
J. Juška, Warren.............12.00
K. Domijonaitis,

Deerfield ....................... 2.00
J. Sirusas, Flemington .. 7.00 
A. Matioška, Lambertville 2.00 
Br. Galinis, Norwell   2.00
K. Virbickas, Philadelphia 5.00
M. Kizis. Tecumseh......... 7.00
V. Petukauskas, Cleveland 2.00
P. Litvinas, Los Angeles 7.00

E. Laniauskas, Cleveland 2.00
P. Rudėnas, Westfield .... 2.00 
J. Mačėnas, Chicago__„2.00
S. Shepetys. Los Angeles 25.00 
Clevelando Lietuvių

Pensininkų Klubas .... 30.00 
M. Stark, Santa Monica .. 2.00
L. Ramannčionis,

Woodhaven ..........  3.00
P. Indreika, Pacifica .... 7.00
L. Mūrelis. Chicago .... 7.00
A. Gargasas, Cleveland .. 2.00 
V. Bačiulis, Willowick .. 4.00 
J. Laurinaitis, Australija 20.00 
X. Y., Los Angeles.........15.00
A. Markevičius,

Santa Monica .............30.00
Dr. G. Matienė,

Independence , ........... 10.00
J. Jurevičius, Chicago .... 7.00
T. Jurcys, Palos Hills .... 7.00
J. Baublys, Detroit........  7.00
V. Garlauskas.

Grand Island................20.00
V. Šukienė, Toledo......... 7.00
K. Karazija, Chicago .... 5.00
K. Biskis,

Downers Grove ......... 12.00
V. Rastenis, Hot Springs 2.00 
J. Gilvydis, Franklin .... 7.00 
S. Vaišvilienė, Chicago .. 2.00 
Pr. Mačernis, Chicago .... 12.00 
J. Blažys, Chicago ......... 2.00
P. Žilinskas, Hemet.........3.00
P. Stankus. Hartford .... 5.00 
Dr. J. Mačys, Cleveland .. 15.00 
V. Juodvalkis. Yucaipa ..10.00 
P. Dalinis, St. Petersburg 7.00 
V. Bakūnas. Willowick .. 2.00
M. Ginčas, Jupiter ......... 2.00
A. Kruvelis, Chicago .... 7.00 
J. Brantas. Millbury .... 2.00
J. Stelmokas, Landsdown 2.00 
Dr. A. Kisielius, Sidney .. 7.00 
V. Juodvalkis,

Panorama City............ 7.00
K. Palčiauskas.

St. Petersburg............ 5.00
E. Milkus, Detroit ......... 7.00
P. Bulkė. Hamilton......... 17.00
L. Stasiūnienė, Chicago .. 7.00 
P. Didelis, Philadelphia .. 2.00 
A. Račiukaitis, Detroit .. 2.00 
J. Paltarokas, Chicago .. 7.00
V. Damaroda, Baltimore 2.00 
V. Bagdonavičius, Phila. 2.00 
K. Mikolajūnas, Chicago 7.00 
Dr. R. Vaišnys, St. Carmel 5.00 
Šeštosios Lietuvių Tautinių

Šokių Rengimo
Komitetas Chicagoje .. 50.00

J. Nurka. Hartford......... 7.00
J. Dabrėga. Brockton .... 2.00
J. Lušaitis, Philadelphia 2.00 
Amerikos Lietuvių

Respublikonų Lyga
Chicagoje ...................10.00

K. Vilūnas; Chicago   2.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

MEDICAL

DIRECTOR 
PHYSICAL THERAPY

Baptist Medical Center of Oklahoma 
a 563 bed acute care facility located 
in Oklahoma City is seeking a direc- 
tor of physical therapy. The individual 
selected will be responsible for plan- 
ning organizing & directing a de
partment of 10 staff physical therapy 
& 12 supportive personnel. Satellite
departments in 2 other hospitals & 
senior affiliation vith 5 major uni- 
versities. Minimum requirements con- 
sists of 5 years ezperience vith some 
administrative responsibilities.

Please send resume to: 
PERSONNEL DIRECTOR 

BAPTIST MEDICAL CENTER 
OF OKLAHOMA INC.

3300NORTHWEST EXPRESSWAY 
OKLAHOMA CITY. OKLA. 73112 

 0-4)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

for all shifts to work and live in Sun- 
ny Tezas. Position avnilable for R. 
N.’s interested in opportunity to 
adyance rapidly into supervisory 
rolps. O. B., E. R.. Medical/Surgical. 
Pediatricts. Health Supervisors. If 
you are looking for the opportunity 
to relocate plūs vork in a nev ez- 
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, Eat. 69

(44-2)



1980 m. sausio 10 d.

■Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

Chicagos lietuvių opera repetuoja
Chicagos lietuvių opera šių 

metų sezonui yra parinkusi 
dvi operas: Carl Orff ‘Carmi- 
na Burana* ir Leoncavalio 
‘Pajacai’.

Vakaronėje, kurioje daly
vavo laikraštininkai, muzikai, 
solistai ir choristai, valdybos 
pirm. V. Radžius papasakojo 
apie operų pastatymo vargus 
ir atsirandančias problemas. 
Finansinė našta, dėl infliaci
jos, darosi kas metai vis sun
kesnė ir sunkesnė. Reikia, 
kad operos mecenatai sudėtų 
bent $25,000 reikalingų orkes
tro išlaidoms padengti. Ope
ros valdyba daro renginius, 
balius, loterijas ir gautu pelnu 
mažina pastatymo išlaidas, 
nes už bilietus gautų pajamų 
neužtenka. Operos stiprybė ir 
pasididžiavimas - chorai - sa
vo laisvalaiki aukoja muziki
nei kultūrai kelti. Jie negau
na jokio atlyginimo, o repeti
cijoms renkasi du kartus savai 
tėję.

Rašytoja ir aktorė Birutė Pū- 
kelevičiūtė, Carminos Bura- 
nos libreto vertėja, papasakojo 
apie vertimo plonybes ir sun
kumus. Libretas paimtas iš 
rasto 1803 m. rankraščio be
nediktinų vienuolyne, Bavari
jos Alpėse. Eilėraščiai sukurti 
XII šimtmetyje klajūnų poe
tų, studentų ar vienuolių. Vo
kiečių kompozitorius Carl 
Orff sukūrė muziką, o prem
jera jvyko 1937 m. Frankfur
te a.M. ‘Iš šimtmečių miglų 
prisikėlę viduramžių jaunuo
liai ir skaistaveidės jų mergi
nos nebenueina nuo pasaulio 
scenų’ - įvade rašo vertėja.

Lietuvių scenoje ši opera 
bus statoma pirmą kartą. 
Kompozitorius C. Orff daug 
vietos skiria vokalistams; 
trims solistams - sopranui, ba
ritonui ir tenorui - ir taip pat 
chorui. Operos dainų turinys 
naujas ir labai senas, bet ne vi
sų lygiai bus vertinamas.

Vertėja B. Pūkelevičiūtė 
įvadą baigia šiais žodžiais: 
‘Lietuvių kalba, šokdindama 
įvairuojantį kirtį, turtinga ga
lūnių kaitomis ir senomis for
momis, bus bene vienintėlė, į 
kurią įmanoma senojo rankraš 
čio eilėraščius išversti rimuo
tos dainos posmais. Tomis lie
tuvių kalbos savybėmis verta 
pasididžiuoti’.

Choras padainavo iš abiejų 
operų keletą scenų, jau dabar 
parodydamas rimtą pasiruoši
mą.

Operos spektakliai įvyks 
š.m. balandžio 19, 20 ir 26 die
nomis Marijos auditorijoje. So 
listai: Carminoj Buranų - Gi

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

na Capkauskienė, Algimantas 
Grigas, Paul Gudas. Pajacuo
se - Stasys Baras, Margarita 
Momkienė, KathyKogut, Al
girdas Brazis, Liudas Stukas 
ir Julius Savumas.

Chicagos lietuvių opera ar
tėja prie sidabrinio jubiliejaus. 
Jos gyvybę palaiko ne tik va
dovai, solistai, lietuviškoji vi
suomenė, bet daug prisideda 
ir mecenatai, palengvindami 
finansinę naštą. Operos vado
vybė tikisi mecenatų dosnias 
paramos ir laukia į jų šeimą įsi
jungiančių naujų. Dalyvau
kime spektakliuose ir tapkime 
operos mecenatais.

Chicagos lietuvių operos vai 
dybą sudaro: pirm. Vytautas 
Radžius, vicepirm. Vaclovas 
Momkus, Irena Navickaitė ir 
Jurgis Vidžiūnas, sekr. Rūta 
Graužinienė, ižd. Algirdas 
Putrius ir narė Gailė Mačiu
lytė.

Sėkmingas Balfo vajus
BALFo-Chicagos apskr. vai 

dyba, vadovaujama ilgamečio 
pirmininko red. Valerijono 
Šimkaus, kiekvienais metais 
vykdo piniginį vajų. Vajus 
vykdomas spalio-lapkričio mė
nesiais, rinkėjams einant nuo 
namų į namus, nuo durų prie 
durų. Rinkliavoje dalyvauja 
daugiau šimto rinkėjų ir suren
ka apie $35,000 kuriuos per
duoda Centro valdybai, kad 
sušelptų nuo rusų komunistų 
nukentėjusius ar į vargą pate
kusius tautiečius. BALFo siun ■ 
tinėlis ne vienam yra nušluos
tęs vargo ašarą ir ištiesęs pa
galbos ranką.

Vajaus užbaigtuvės įvyko š. 
m. gruodžio 16 d. Saulių na
muose. Susirinkimą atidarė 
pirm. V. Šimkus, pasveikino 
aukų rinkėjus ir susirinkimui 
vadovauti pakvietė Centro di
rektorių A. Dzirvoną, o sekre
toriauti A. Kareivą. Tylos mi
nute pagerbti mirę BALFo 
darbuotojai bei aukotojai. In- 
vokaciją sukalbėjo kun. K. 
Kuzminskas. Prasmingą žodį 
tarė garbės konsulė J. Dauž- 
vardienė ir Centro v-bos vice
pirm. kun. A. Trakis.

Apie vajaus eigą praneši
mus padarė daugelio skyrių 
pirmininkai ar vajaus vykdy- 
tojaiir apskr. ižd. B. Andriu
kaitis. Ne visi skyriai dar atsi
skaitė, bet iš vajaus eigos gali
ma tikėtis gerų metų.

Centro valdybos ižd. Čepai 
tis pateikė kai kuriuos davi
nius ir nurodė vietas, kur BAL 
Fo parama eina. Per 1979

Nr. 2 — 13DIRVA

Chicagos apskrities valdyba, BALFo 35 metų veiklos sukaktį paminėjo didingu koncertu, 
įvykusiu 1979. XIL 9 d. Marijos auditorijoje. Nuotraukoje Čiurlionio ansamblis koncerto me
tu. Dešinėje dirigentas A. Mikulskis. V. Noreikos nuotr.

nepilnus metus šalpai išleista 
$79,532 . Taip pat pastebėjo, 
kad prasmukusiems pro gele
žinę uždangą tautiečiams, 
BALFas suteikia globą ir lai
kiną paramą, parūpindamas 
pastogę, maistą ir drabužį.

Naujasis ateivis Rimgaudas 
Kasiulis, pademonstravo savo 
sugebėjimus, pagrodamas bir
byne (rageliu) keletą Kalėdų 
nuotaikoms pritaikytų melo
dijų.

Pirmininkaujantis šiltai dė
kojo spaudai ir radijui už nuo
latinį BALFo reikalų rėmimą. 
Susirinkimą baigė tautos him
nu.

Vajų globojo (jau ne pirmi 
metai) Midland taupymo ir 
skolinimo b-vės prezidentas 
Frank Zogas. Jo kaštais visi 
dalyviai buvo pavaišinti.

Bendros kūčios 
Tautiniuose Namuose

Lietuvių Tautinių Namų 
vadovybė kiekvienais metais 
suruošia prieškalėdinį pabend 
ravimą - Kūčias. Šiemet 
Kūčios įvyko gruodžio 23 d., 
savoje pastogėje, Chicagoje. 
Susirinko šeimų ir viengungių 
apie 80 asmenų. Namų šei
mininkas Bronius Kasakaitis 
pasveikino susirinkusius ir va
karui vadovauti pakvietė An
taną Kalvaitį. Pritariant pia
ninu, susirinkusieji sugiedojo 
kalėdinę giesmę ir Lietuva 
Brangi. Vakaro vadovas A. 
Kalvaitis papasakojo šio vaka
ro reikšmę ir lietuvių paprotį 
Kalėdų šventes švęsti savo šei
mose. Prisiminė išblaškytus 
lietuvius po platųjį pasaulį, 
ypač nedateklių ir žiaurias są
lygas kenčiančius tautiečius 
šaltojo Sibiro koncentracijos 
stovyklose.

Pasidalinus iš ok. Lietuvos 
gauta plotkele, vaišinomės 
rūpestingų šeimininkų Paulių 
pateiktais Kūčių valgiais.

Pabaigoje Korp! Neo-Lithu
ania Chicagos sk. pirm. Da
nutė Mikužienė pravedė prog
ramą. Pati vadovė paskaitė S. 
Ylos ‘Kūčios’, Ramunė Tričy- 
tė skaitė eilėrašti ‘Kalėdų nak
tis - Sibiro daina’ ir Jūratė 
Tautvilaitė, pritardama gita
ra, padainavo tris giesmes.

Susirinkusieji džiaugėsi pui
kiai šventiškoj nuotaikoj pra
leistu vakaru ir liko dėkingi B. 
Kasakaičiui už sudarytą šią 
progą. Tik ar nevertėtų Kū
čių vakarienę ruošti Kūčių 
vakarą, o ne dieną ar savaitę 
anksčiau. Kaip atrodytų, jei 
Kalėdas pradėtumėm švęsti 
gruodžio viduryje?

Spaudos balius
Lietuvių Žurnalistų s-gas 

rengiami spaudos baliai lietu
vių visuomenės buvo mėgiami 
ir laukiami. Žurnalistų s-gos 
centro valdybai išsikėlus į Los 
Angeles, Chicagoje buvo iš
rinkta Daužvardžio Fondo vai 
dyba, kuri tęsė spaudos balių 
ruošimo tradiciją. Praėjusiais 
metais tą tradiciją tęsti sutruk
dė pro Chicagą praėjusi snie
go pūga, kuri nutraukė visą 
susisiekimą.

Daužvardžio Fondo finansi 
nį pagrindą sudaro gautas ba
liaus pelnas, iš kurio skiriamos 
jauniesiems spaudos bendra
darbiams premijos. Praėju
siais metais premijos nebuvo 
paskirtos, nes Fondo valdyba 
neturėjo lėšų.

Lėšoms sukelti yra ruošia
mas šaunus balius š.m. vasa
rio 2 d., Martiniąue restorane 
2500 W. 94th PI. Programą 
išpildys žinomi linksmi solistai 
- Nerija Linkevičiūtė ir Ber
nardas Prapuolenis, akompa
nuojant Alvydui V asaičiu i. So 
kiams gros populiarusis neoli- 
tuanų orkestras, vadovauja
mas Algio Modesto.

Visi kviečiami dalyvauti. 
Vietas ir stalus rezervuoti: 
Cift International Vaznelių 
prekyboje - 2501 W. 71st St., 
Chicago, II 60629, tel. 312- 
471-1424, arba pas kun. A. 
Saulaitį - Jaunimo Centras, 
5620 So. Claremont Avė., Chi

Wanted at once Jouneymen

LITHO CAMERA PERSONS
WITH 4 COLOR CAMERA 

EXPERIENCE.
Lansing area firm offers attractive 
salary and full range of benefits for 
a qualified process camera operator. 
Past ezperience in layout stripping- 
plate making desirable. Combination 
of ezperience and initiative could 
lead to line management position. If 
you feel qualified call PHIL FLYNN. 
1-517-321-8225 or reply to IMAGE 
ARTS INCORP., P. O. Boz 25UI. 
Lansing. Mich. 48906. (1-3)

Wanted all around Journeymen

TOOL & DIE MAKERS

MACHINING CENTER 
OPERATORS

AND

N/C LATHE OPERATOR
For a rapidly growing company seek- 
ing ezperienced personnel with a 
working knowledge of set-up & pro
cedūras used in the aerospace indus- 
try. Position includes set-up pro- 
gram editing & operation of K&T 180 
machining center- Salary commensur- 
ate with ezperience & ability.

Apply call or send resume to: 
PERSONNEL MGR.

LOVERIDGE MACHINE CO.
2346 S. Rethvood Rd.

Salt Lake City, Utah 84119 
801-972-5989 (| 5) 

cago, II. 60636, tel. 312-778- 
7500, arba pas valdybos na
rius.

Daužvardžio Fondo valdy
bą sudaro: pirm. kun. A. 
Saulaitis, SJ., vicepirm. - A. 
Juodvalkis ir E. Sakadoskienė, 
sekr. A. Pužauskas, ižd. D. 

Vakarė.

OPPORTUNITY FOR 
RN’s & LPN’s

Applications are being taken for full 
& part time on all shifts. Salary com- 
mensurate with ezperience and ability 
Ezcellent benefits & working condi- 
tions. Apply call or write Personnel 
Department
M. J. CLARK MEMORIAL HOME 

1546 Slierman S. E. 
Grand Rapids, Mich. 49506 

(49-8)

TRACTOR TRAILER
DRIVERS

10 positions available. Tank opera
tion for large national company. Long 
haul. Team operation. Minimum 3 
years ezperiance. Benefits, good pav 
for reliable driver. Clean driving re- 
cord a mušt. For information call 

201-826-7610
(2-4)

MACHNST 
LATHE HAND 

Ezperience on standord mocNne 
WpORT MACHINE & TOOL 

CO.
1386 PARKO 

W 184th & Detroit Area
(50-2)

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 
ratea. 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 personnel 
policies & fringe benefits.

APPLY CALL OR WRITE TO: 
KLEBERG COUNTY 

HOSPITAL
P. O. BOX 1197 

KINGSVILLE. TEXAS 78363 
512-592-3336. Egt. 69

(44-2)

OPPORTUNITY FOR JOURNEYMEN 
or

IST CLASS
LATHE & MILL OPERATORS 

Full or part-time for Manual and NC 
machines. Ezcellent pay. Blue Cross 
& Blue Shield. Dental and major 
Medical insurance.

MCG MACHINE COMPANY 
15220 Common Rd.

Roseville. Mich. 48066 
313-771-4798

(45-1)

WANTED JOURNEYMAN 

ALL AROUND MACHINIST
Experience with machine shop equip- 
ment, fabricating and welding. Cap- 
able of work from blue prints & able 
to fcbricate machines & conveyor 
frames & fixtures. Liberal benefits, 
security and good working condition. 
Experience only need apply.

SINCLAIR & RUSH, INC. 
6916 S. BROADWAY 
ST. LOUIS, MO. 63111

Equal Opportunity Employer M/F
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BALTIMORE
Iš BALTIMORĖS 

TAUTININKŲ VEIKLOS
ALT S-gos Baltimorės 

skyriaus paskutinis 1979 
metų susirinkimas įvyko 
gruodžio 16 d. Liet. Svetai
nės Gintaro kambaryje. Su
eigai vadovavo po širdies 
priepuolio atsigavęs ir gero
kai sustiprėjęs pirm. VI. 
Bačanskas.

Susikaupimo minute pri
simintas rugsėjo mėn. 2 d. 
miręs sk. veteranas pulk. 
Mot. Karaša. Susipažinus 
su praėjusio susirinkimo 
protokolu, perskaityti trys 
naujosios ALT S-gos cent
ro vaidybos bendraraščiai.

Kadangi Vliko seimą Bal- 
timorėje rengė Baltimorės 
Liet. Draugijų Taryba, ku
rios pirm. E. Armanienė ir 
didesnė pusė narių priklau
so Taut. S-gai, tai susirin
kime aptarti ir šio išskirti
nio mūsų mieste įvykio 
įspūdžiai. Svečių iš toliau 
ir vietiniu nuomone, viskas 
esą buvę rūpestingai suor
ganizuota ir gražiai pasi
ruošta, tik, deja, pačių bal- 
timoriečių mažai dalyvavo 
ir seimo posėdžiuose ir 
įprastiniame tokiais atve
jais pokyly.

Sk. pirm., sveikindamas 
Vliko seimą iškilmingos va
karienės metu, priminė, kad 
mūsų išeivijai šiuo metu nė
ra svarbesnio tikslo ir gar
bingesnių pareigų už pa
stangas Lietuvai laisvę at
gauti. Todėl visi privalome 
remti Vliko veikėjus, šių 
atsakingų ir sunkių darbų 
naštą ant savo pečių sava
noriškai užsidėjusius. Sk. 
pirm. Tautos Fondui įteikė 
kuklią 100 dol. skyriaus au
ką.

Dėl pirmininko sveikatos 
sušlubavimo ir kitų nepa
lankių aplinkybių spalio 
mėn. buvęs numatytas su
ruošti skyriaus 30 metų gy
vavimo paminėjimas turėjo 
būti atidėtas. Dabar šis 
klausimas vėl buvo ilgai 
svarstomas: kada ruošti ir 
kokio turinio ar kokios ap
imties renginys mūsų pajė
goms būtų Įmanomas. Šiuo 
metu skyrius neturi rengi
niais rūpintis vadovo, tad 
visi nariai paprašyti iš ki
tur pakviestinų meninių pa
jėgų pasidairyti.

Sueigon atsilankė a. a. M. 
Karašos našlė Eugenija Ka- 
rašienė. Ji padėkojo už ve
lionio pagerbimą šermenų 
metu ir dabar. Jai dalyvau
jant, ne taip aštriai pajus
ta tuščia vieta pareigingo 
nario, jam negrįžtamai iš
keliavus.

Aptarus reikalus, apie po
rą valandų pabendrauta, 
kukliai besivaišinant.

Gruodžio 30 d., kalbėda
mas per vietos Lietuvių 
Radijo valandą, VI. Bačans
kas pagerbė du skyriaus 
narius — sukaktuvininkus, 
sausio mėnesį užbaigiančius 
80 metų amžiaus — Juozą

STIPENDIJOS STUDENTAMS
Prieš keletą metų Alekas 

ir Teodora Koyelaičiai-Ku- 
jalavičiai savo testamentu 
užrašė Kanados Lietuvių 
Fondui 100,000 dol., kurių 
palūkanų didžioji dalis turi 
būti skiriama lietuvių stu
dentų stipendijoms, nežiū
rint iš kokio krašto jie bū
tų. Tie garbingi lietuviai 
dar tebėra gyvi, bet jau ke
linti metai dalimis įmoka 
KL Fondui po kalėtos tūks
tančių dol. sumas. Taip kad 
jau susidarė toms stipendi
joms nemaža suma.

Toms stipendijoms skir
styti pagal testamento nuo
status KL Fondas sudarė 
specialią komisiją. Pagal 
tos komisijos paruoštas ir 
KL Fondo patvirtintas tai
sykles stipendijos bus mo
kamos pirmoj eilėj: 1) iki 
2500 dol. siekiančiam dakta
rato laipsnio iš lituanisti
kos, 2) iki 2000 dol. siekian
čiam magistro laipsnio iš 
lituanistikos, 3) iki 1500 
dol. lituanistiką studijuo
jančiam nors ir pašaliniu 
dalyku, 4) taip pat iki 1500 
dol. neturtingų tėvų ar 
kraštų studentams, studi
juojantiems nors ir nelitua- 
nistinius dalykus. Visi šie 
asmenys prašymus stipen
dijoms gauti turi paduoti 
A. ir T. Koyelaičių-Kujala- 
vičių stipendijų fondo ko
misijai iki 1980 m. balan
džio 15 d. šiuo adresu: 1573 
Bloor St. W., Toronto, Ont., 
Canada M6P 1A6, pažymė
dami į kokį universitetą yra 
priimti. Daktaro, magistro 
laipsnio siekiantieji ir litu
anistiką nors ir pašaliniu 
dalyku norintieji studijuo
ti be to turi pažymėti, ką 
studijuos ir pridėti Lietu
vių Bendruomenės apylin
kės valdybos ar kitos orga
nizacijos pažymėjimą, kad 
jie yra reikalingi finansi
nės paramos ir charakteris
tiką apie jų lietuvišką veik
lą.

Neatsiradus minėtiems 
kandidatams, stipend i j o s 
bus mokamos, parašiusiems 
betkokia proga universite
tui kokį rašto darbą iš li
tuanistikos srities, lankan
tiems jaunimui ruošiamus 
lituanistikos seminarus, šie 
kandidatai prašymus turi 
paduoti tai pat komisijai 
tuo pat adresu iki 1980 m. 
birželio 30 d. Studentai, pa
rašiusieji universitetui ko
kį rašto darbą iš lituanisti
kos, arba bent trumpą san
trauką su nurodymu, kokia 
moksline literatūra naudo
jasi ir profesoriaus pažymė-

Bačanską ir Vincą Laukaitį.
J. Bačansko 20 metų yra 

praleidęs Lietuvos miškų 
tarnyboje, o V. Laukaitis, 
žinomas visuomenininkas, 
buvęs Baltimorės miesto 
teisėju ir vėliau pašto vir
šininku. Buvęs SLA prezi
dentu ir veikė j avęs dauge
lyje liet, organizacijų.

S. M. 

jimą, kad toks rašto darbas 
gautas.

Visos čia išvardintos sti
pendijos bus mokamos ir 
ateityje kol bus lietuviš
ko jaunimo. Tad kviečia
me universitetus baigusius 
ruošti mokslo darbus iš li
tuanistikos, studentus stu
dijuoti lituanistiką nors ir 
pašaliniu dalyku arba rašy
ti universitetams betkokius 
rašto darbus iš lituanisti
kos, tuo pagarsinant univer
sitetuose Lietuvą liečiančią 
mokslinę literatūrą ir pačią 
Lietuvą, o tokių progų dau
geliui studentų pasitaiko. 
Taip pat kviečiame jaunimą 
mokytis lietuviškoj gimna
zijoj ir lankyti lituanistinį 
seminarą, kurį JAV-ėse 
kiekvieną vasarą ruošia 
PLJ S-gos Ryšių centras.

Lituanistika suprantama 
visa kas liečia lietuvių tautą 
ar valstybę.

Stipendijų Komisija

Lietuvių grožio salionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fashion. 687 Kast 185 St.. 
Cleveland, Ohio 44119, t et ': 
486-1240.

H^JI NATIONWIDE 
K V INSURANCE

I "---JR ■■ O" yoi*

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

• 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-

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS J į

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

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

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO (STAIGA

936 East l85th 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 pat&rnąvimą.

CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _

• SAUSIO 20 — 4:00 vai. 
Kultūrinė popietė DMNP pa
rapijos salėje.

• SAUSIO 27 D. 3 vai. p. p.
L.K.V.S. "Ramovė” Clevelando 
skyriaus visuotinas susirinki
mas, Lietuvių namuose, apati
nėje salėje.

• VASARIO 3 — 4:00 vai. 
Kultūrinė popietė DMNP pa
rapijos salėje.

• VASARIO 16 D. tradicinis 
Užgavėnių blynų balius Lietu
vių namuose. Rengia Pilėnų 
tunto skautų tėvų komitetas.

• VASARIO 17 D. Vasario 
Šešioliktosios minėjimas. Ren
gia ALT Clevelando skyrius.

• KOVO 16 — 4:00 vai. Kul
tūrinė popietė DMNP parapi
jos salėje.

• KOVO 16 D. Lietuvių Na
mų metinis susirinkimas.

• BALANDŽIO 12 D. Dir
vos 65 metų sukaktuvinis kon
certas. Programą atliks solis
tė B. Dapšienė iš Los Angeles. 
Koncertas įvyks DMNP para
pijos salėje.
• BALANDŽIO 13 D. BALF 

metinis susirinkimas.
• BALANDŽIO 20 D. Madų 

paroda. Rengia Vyr. Skaučių 
Židinys.

• BALANDŽIO 26 - 27 D. 
Čiurlionio ansamblio ir jo va
dovo A. Mikulskio sukakčių 
minėjimas-koncertas, balius ir 
akademija.

• BALANDŽIO 26-27 D. 
Ateitininkų šeimos šventė.

• GEGUŽĖS 4 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokinių pirmoj Komu
nija.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į CJPKUS 
REALTY. 31715 Vine St., 
Willowick. Ohio 44094. Tel. 
9I3-09J0.

VVANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

EXTRUSION OPERATORS 
DIE MAKERS 

Esperienced PVC extru»ion operators 
& die makers to work in Tampa. Fla., 
the land of sunshine & health. Goyd 
wage«-good benefits-good securily.

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

813-623-246!
(44-2)

S

J

TELLER

WORK NEAR
HOME

BR0ADWAY 57TH 

BUCKEYE 116TH 

ST. CLAIR 40TH

TELLER 
TRAINEES

PERMANENT PART TIME

EXCELLENT SALARY 

PAID VACAFION 

PAID HOL1DAYS

FREE CHECKINC ACCOUNT 

FREE LIFE INSURANCE 

lf 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 Employer M/F
(48-51)

EXPERIENCED
ELECTRIC MOTOR

REPAIRMEN 
Immediate Oportunity. 

AC and DC W1NDERS 
AC and DC MECHANIC 

MACHINISTS 
Opportunity to join Union shop with 
top benefits. Opening* 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)

ALUMINUM 
EXTRUSION 

PRESS SUPERINTENDTENT
Due to growth and expanrion. major 
subsidiary of NYSE li»tcd company 
ha® Mn immediate opening for rome- 
one to head up <» one pre»9, caphvt 
operation. Should have a complete 
knovvledge of alunnnuni extrunion and 
pre®» maintenance. We are located 
in a nuburb of a major *outhwe®tern 
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-n

WAREHOUSE
GENERAL 

WAREHOUSE 
WORK

Estabiished hardware whoiesaler 
has immediate openings ct its 
Bedford Hts. warehouse. Duties 
include ticketing, order filling 
and packing. A steady work his- 
tory is desired. Wages range 
from $4.95 to $7.15 per hour. We 
offer an atractive comprehensiv 
fringe benefit package and stea
dy employment. Call M r. Lee for 
an interview appointment all day 
Thursday and until 12 noon on 
Friday at 216-464-5500. Or call 
Friday 12 noon — 9 p. m. and 
Saturday 9 a. m. — 12 noon at 
216-831-5150.

WANTED EXPERIENCED 
SURFACE GR1NDERS 

2 years or more experienced 
CENTERLESS GRINDERS 

With more then 1 year experience

Call 313-561-1770
(48-511

Journeymen or lst Class Skilled 
HOR1ZONTAL BORINC MILL 

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

BUCKINGHAM TOOL 
11915 Market Street 
Livonia, Mich. 48150 

313-591-2333
(48-51)
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• Andriaus Kuprevičiaus 
plokštelės sutiktuvės ren
giamos sekmadienį, sausio 
13, 4 vai. p. p. Clevelando 
lietuvių namų salėje. Tai 
pirmoji fortepijoninės • mu
zikos plokštelė, kurioje mū
sų žymusis pianistas įskam- 
bino dešimties lietuvių kom
pozitorių kūrybą, apiman
čią septyniasdešimties me
tų laikotarpį. »

Visi Clevęlando lietuviai 
kviečiami dalyvauti And
riaus Kuprevičiaus plokšte
lės sutiktuvėse. Po trumpos 
plokštelės pristatymo pro
gramos bus kavutė. Rėmė
jams bus įteiktos plokštelės 
veltui, kiti svečiai ją galės 
įsigyti ir gauti pianisto au
tografą.

Plokštelės sutiktuves ren
gia komitetas, vadovauja
mas dr. Danieliaus Degėsio.

• Pianistas Vytautas 
Smetona, 1979 metų Lietu
vių Fondo muzikos premijos 
laureatas, koncertuoja Cle
velando Meno muziejuje,

Šaulių baliaus metu, Clevelando Žalgirio kuopos nauji nariai davę priesaiką. Iš kairės 
kuopos pirm. B. Nainys, priesaiką priėmęs kun. A. Goldikovskis, priesaiką davę L. Dučmanienė, 
A. Benas, V. Biliūnas, J. Kavaliauskas ir antroje eilėje jaunas šaulys pianistas V. Puškorius.

J. Garlos nuotr.

Gartner Auditorium sausio 
13 dieną, 2 vai. p. p.

Programoje: Beethoveno 
Sonata opus 101, Samuel 
Barber Sonata, 5 Chopin’o 
Etudai ir F-minor Baladė. 
Įėjimas laisvas.

Tuoj po koncerto išskren
da į Londoną. Jo debiutas 
Londone įvyks sausio 16 d. 
Wigmor Hali.

• Ramunė Juškėnaitė 
1979 m. rudens semestre 
Clevelando Valstybiniame 
Universitete (CSU — Arts

and Crafts Center) dėstė 
audimą. Cleveland Heights 
miesto Parks and Recrea- 
tion Division ji sėkmingai 
pravedė gobelenų audimo 
kursus^

šiemet R. Juškėnaitė vėl 
pakviesta dėstyti audimą 
CSU studentams ir gobele
nų kursą Cleveland Heights 
Parks and Recreation Div. 
Pastaruosius kursus gali 
lankyti ne tik Cleveland 
Heights, bet ir kitų miestų 
gyventojai.

CSU studentai registruo

jasi sausio 14-18 d.d. Cleve
land Heights mieste regis
tracija iki sausio 12 d.

Pernai R. Juškėnaitė su 
JAV audėjų draugijos eks
kursija buvo nuskridusi į 
Naująją Zelandiją, kur to 
krašto kvietimu tobulinosi 
gobelenų istorijos kursuose.

• LB Clevelando apyl. 
pirm. J. Malskis, sveikinda
mas Dirvą švenčių proga ir 
linkėdamas sėkmės 1980 
metuose, pridėjo apylinkės 
valdybos auką 50 dol.

Nuoširdžiai dėkojame už 
linkėjimus ir auką.

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ PAŽYMĖJIMUS

61/ Q/ įnešus $100
/2/V 12 mėnesių 63 / (Z7 įnešus $100

/O 30 mėnesių

įnešus $100
48 mėnesiams

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 (5’4%)

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

554%
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 NAMU PIRKIMUI.

/uperior Avino/
"and lcan association

ATIDARYTA SEATADlENIAiS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street 

481-8552
32800 Center Ridge Road 13515 Euclid Avė. *

779-5915 681-8100
14406 Cedar Avė. 

381-4280

• Clevelando Lietuvių 
Pensininkų Klubas, per ižd. 
A. Johansoną Dirvai parem
ti atsiuntė auką 30 dol. lin
kint sėkmės 1980 metuose. 
Ačiū.

• Į spektaklį "Sekminių 
vainikas", kurį atliks De
troito jaunimas sausio 26 d. 
7 vai. vak. DMNP parapijos 
salėje, bilietus galima įsi
gyti J. Mikonio įstaigoje — 
673 East 185 St. Telef. — 
481-6900, arba DMNP para
pijos kavinėje po mišių.

• Gerardas Juškėnas per
nai buvo atžymėtas Photo- 
graphic Society of America 
”WH0’S WH0" sąrašuose, 
kaip sėkmingai besivaržąs 
tarptautinėse foto parodose 
su gamtos ir vaizdinėmis 
skaidrėmis.

Kalėdoms gavo žinią iš 
PSA, kad jam pripažinta 
pirmoji žvaigždė (1-star ex- 
hibitor in ND) už gamtos 
skaidrių parodose surinktus 
taškus.

CPS KVIEČIA

Nuo 1887 m. Clevelande 
veikianti foto mėgėjų drau
gija — The Cleveland Pho- 
tographic Society netrukus 
pradės 58-sius mokslo me
tus. Bus dveji kursai: 
spalv. skaidrių ir ryškini- 
mo-spausdinimo technikos 
(Darkroom T e c hniųues). 
Dėstys patyrę CPS instruk
toriai. Skaidrių kurso pa
skaitos pradedamos sausio 
14 d., o ryškinimo-spausdi-

nimo technikos — sausio 
17 d.

Dėl informacijų skambin
ti: Mrs. Christine Rogers 
252-2276 arba Mrs. Beverly 
Wallenchek 238-3862.

REMIA SPAUDĄ IR 
RADIJĄ

Žalgirio šaulių kuopa Cle
velande, užbaigus 1979-tus 
metus, paskutiniame valdy
bos posėdyje paskirstė 
spaudai ir radijo valandėlei 
aukas: žurnalui "Karys" 50 
dol., Dirvai 25 dol., Draugui 
25 dol., L. Lietuvai 25 dol. 
ir Tėvynės garsų radijo va
landėlei 25 dol.

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.

• Ohio Auto Body, savi
ninkas Jonas Švarcas, 35571 
Vine St., Eastlake, Ohio 
44094, sąžiningai ir gražiai 
atlieka visus automobilių 
taisymo darbus. Iš nelaimės 
vietos pašaukius, automobi
lį atitempia į savo dirbtu
ves ir greitai pataiso. Skam
binkite tel. (216) 942-8038 
ir viskas bus sutvarkyta.

APARTMENT FOR RENT

5 rooms. Clean, individual 
heat, St. Clair Avė. Etnic 
area. Adults only. Security 
deposit. No pets. $130/month 
Call 481-2225

APARTMENT FOR RENT
East 76th Street and St. 

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

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

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS* 
REALTY, 31715 Vine St„ 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

NAT1ONWIDE 
INSURANCE

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



DIRVA
• Kalėdų švenčių ir Nau

jųjų 1980 Metų proga, JAV 
Prezidentas ir ponia Carter, 
Valstybės Sekretorius ir po
nia Vance, Protokolo šefas 
ir ponia Valdez bei eilė se
natorių ir kongresmanų su 
žmonomis atsiuntė sveikini
mus Lietuvos atstovui ir 
poniai Bačkienei. Taip pat 
Švenčių proga p.p. Bačkiai 
pasikeitė sveikinimais su 
keliasdešimt valstybių am
basadoriais ir jų žmonomis 

Sibiro tremtiniui

ALEKSUI POCIUI

mirus Lietuvoje, jo broliui Vilties draugijos 

vicepirmininkui KAZIMIERUI POCIUI ir 

šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

DR. STASIUI PACEVIčIUI

mirus, jo broliui dr. ANTANUI PACEVIČIUI

ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą

Danielius ir Roma
Degėsiai

A. A.

PETRUI SADAUSKUI

mirus, jo seseriai, mūsų skyriaus narei FILI- 

NAI BRAUNIENEI gilią užuojautą reiškia 

ir kartu liūdi

A.L.T. Sąjungos Chicagos 
Skyrius

A. A.

Pulk. JONUI BUŽĖNUI

Lietuvoje mirus, jo sūnui RAMŪNUI BU- 

ŽĖNUI ir šeimai reiškiame nuoširdžią užuo

jautą

ALT S-gos Los Angeles
Skyrius

bei su Apaštališku Delegatu 
JAV-se.

• Kostas Ramonas, Chi- 
cagoje, vietoje Naujųjų 
Metų sutikimo aukoja Dir
vai $20.00. Ačiū.

• Beverly Shores Lietu
vių Klubo pirmininkas Vai. 
Radys, klubo vardu, sveiki
na Dirvą švenčių proga ir 
spaudai paremti siunčia 
klubo auką 25 dol. Nuošir

džiai dėkojame už sveikini
mą ir auką.

• Detroito mergaičių cho
ras, per ižd. Stasę Smalins- 
kienę atsiuntė Dirvai auką 
10 dol., jvertinant spaudos 
reikšmę lietuviškame gyve
nime. Ačiū.

• LSB Jūrų skautininkų 
Grandies vadovybė kores
pondentiniu būdu buvo iš
rinkta šio sąstato: j. vs. 
Leonas Knopfmileris, j. vs. 
Vladas Petukauskas ir j. vs. 
Edmundas Vengianskas.

• Bronius Bieliukas, ku
riam PLB valdyba pavedė 
suorganizuoti PLB atstovy
bę prie Jungtinių Tautų, 
gruodžio 20-21 d. lankėsi 
Washingtone pas Lietuvos 
atstovą dr. Stasį A. Bačkj ir 
informavo apie organizuoja
mą PLB atstovybę. B. Bie
liukas paaiškino, kad toji 
atstovybė bus visuomeninė, 
ne valstybinė inctitucija, 
kad joje veiks keli skyriai 
ir kad viename jų — švie
timo, mokslo ir kultūros — 
jau yra sutikę dirbti šiame 
krašte baigę aukštuosius 
mokslus profesoriai ir vy
resnio amžiaus okupuotos 
Lietuvos gyvenimo žinovai.

Ta pačia proga išsiaiškin
ta su Lietuvių žmogaus tei
sių komisijos pirm. dr. Do
mu Krivicku, kad organiza
vimas Lietuvių atstovybės 
žmogaus teisių skyriaus ne- 
sidubliuos su jo pirminin
kaujamos komisijos darbu.

Gruodžio 21 d. VLIKo pa
talpose pasimatė su VLIKo 
valdybos vicepirm. politikos 
reikalams dr. Kostu Jurgė
la ir aiškintasi VLIKo ir 
PLB politika.

NAUJA LFB CENTRO 
VALDYBA

- Lietuvių Fronto Bičiulių 
centro valdyba korespon
dentiniu būdu išrinkta iš 
Clevelande ir apylinkėse gy
venančių bičiulių: pirm. 
Juozas J. Ardys, 855 Green- 
er PI., Fairview, Pa. 16415; 
nariai: Juozas Mikonis, Va
cys Rociūnas, dr. Rimas 
Šliazas, Albertas Sušinskas, 
Vincas Akelaitis ir Jonas 
Vasaris.

LFB STOVYKLA

Lietuvių Fronto Bičiulių 
rengiama studijų ir poilsio 
stovykla įvyks rugpiūčio 
10-17 dienomis Dainavoje, 
Manchester, Mich.

Studijinė tema: Trys de
šimtmečiai išeivijoje.

Norį stovykloje dalyvauti 
prašomi, kaip galima anks
čiau, registruotis pas Juozą 
Mikonį, 24526 Chardon Rd., 
Richmond Hts., Ohio 44143, 
tel. (216) 531-2190.

• Lietuvių Tautodailės 
Institutas, Kanadoje, jau iš
siuntinėjo dail. A. ir A. Ta
mošaičių knygą ”Lithua- 
nian National Costume”, vi
siems ją užsisakiusiems. 
Paskutinė siunta buvo eks- 
pedijuota 1979 m. gruodžio 
mėn. 18 d.

Teresė ir Jonas Mildužiai, meno kultūros ir visuomeninių 
reikalų rėmėjai, daug metų išgyvenę Beverly Shores, Ind., atsi
kėlė gyventi Į Jupeter, Floridoje. A. Zotovaitės nuotr.

• Dėl pašto suvėlinimo 
tik dabar gavome Vliko 
pirm. dr. K. Bobelio ir jo 
valdybos sveikinimą Dirvai 
ir visiems lietuviam? šv. 
Kalėdų proga, kviečiant ne
pailstamu užsispyrimu tęs
ti į laimėjimą vedantį dar
bą. Reiškiant viltį, kad 1980 
metai atneš dar didesnių 
laimėjimų mūsų visų didžio- 
jam tikslui — Lietuvos lais
vės atsiekimui.

• Jonas Talandis, šešto
sios Lietuvių Tautinių šokių 
Šventės rengimo komiteto 
pirmininkas, Dirvai parem
ti atsiuntė 50 dol. dėkoda
mas už rodomą dėmesį tau
tinių šokių šventei.

Ačiū už auką ir linkime, 
kad šventė būtų tikrai sėk
minga.

• Jonas Laurinaitis, Korp. 
Neo-Lithuania filisteris, su
negalavus širdžiai ir inks
tams, jau antras mėnuo gu

Phone: 313-522-7010

Tai mūsų kilnių ir žmoniškų senolių Saulių — 
Saulė, Amžinos Ugnies aukuras, šią nuostabią mū
sų tautos kūrybą turėtų turėti kiekviena kilnaus 
lietuvio šeima. »

Kas pageidauja, galiu tokį aukurėlį atsiųsti. 
Tai rankų gamyba iš geros medžiagos. Viršuj mir
ga rausva ugnies liepsna.

Aukurėlio kaina šimtas dol. Užsakymą siųsti:
Inž. Mantas Aukštuolis
4 Elizabeth Avė.
Springdale, Conn. 06907.

li Sydney Royal Prince Al- 
fred ligoninėje. Sveikinda
mas Dirvą ir visus bendra
minčius išsisklaidži u s i u s 
plačiame pasauly, pridėjo 
auką 20 dol. Ačiū už auką 
ir linkime greit pasveikti.

• Algis A. Regis, Lietu
vių respublikonų lygos Chi
cagoje pirmininkas, įvertin
damas lietuviškos spaudos 
sunkumus, prie sveikinimų 
pridėjo auką 10 dol. Ačiū.

DRAFTSMAN
Small company manufacturing s pečiai 
purpo*»e machines. requires drattsman 
for design and detail work.
We offer excellent opportunities wi».h 
good wages and fringe benefits in- 
cluding Blue Cross witn Deniai, Pre«- 
cription Drugs and major medical. 
Life long term disability insurance, 
pension. generous paid vacation.

WRITE OR CALL: 
J. IVORY

DESOUTTER, INC. 
11845 Brookefield Avė.
Livonia, Mich. 48150

(2-4»
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