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PAVOJINGA DOVANA
Sadato iniciatyva ir super-valstybių politika

Kalėdų proga priimta 
mainytis dovanom. Viena iš 
tokių dovanų JAV-bėm ga
lima laikyti Egipto prezi
dento iniciatyva susitaikyti 
su Izraeliu. Ji dar kartą įro
do beveik šimto metų senu
mo Bismarcko posakį, kad 
pats Dievas rūpinasi kūdi
kiais, girtuokliais ir Jung
tinėm Amerikos Valsty
bėm! Mat, dabartinė Wa- 
shingtono administra c i j a 
Artimuosiuose Rytuose tai
kos siekė pačiu sunkiausiu 
būdu — bendraujant su so
vietais, kurie, kaip žinia, už 
dyką nieko nedaro. Už tat 
galima skaityti, kad Sadato 
iniciatyva surasti bendrą 
kalbą su Izraeliu be super
valstybių diktato reikia lai
kyti tikra dovana.

Įtakingoje JAV ir Vaka
rų Europos spaudoj džiaug
smo dėl tokios dovanos kol 
kas nebuvo daug, čia dau
giau kalbama apie tos ini
ciatyvos pavojus. Girdi, iki 
Sadato kelionės i Jeruzalę 
arabu blokas buvo vienin
gas, dabar jis suskilęs ir

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
pastatyti savo koją ten, iš 
kur buvo neseniai išvaryti. 
O tas savo keliu ves prie 
kitų valstybių reikalavimo 
daugiau pagalbos iš JAV.

Sadato iniciatyvos tačiau 
atšaukti negalima jo paties 
nenuvertus. Už tat JAV ne
turėjo kito pasirinkimo, 
kaip tik jam padėti, dėl to 
po arabų sostines ir skrai
dė Valstybės Sekretorius 
Vance. ,

Pačiame Washingtone 
prezidento patarėjas Zbig- 
niewas Brzezinskis, kalbė
damas sekmadienio ABC 
tinlo Issues and Answers 
p r o g r ame j o, paliesdamas 
santykius su sovietais, aiš
kino, kad jie esą dvejopi. 
Abi supervalstybės stengia
si kooperuoti ir konkuruoti. 
Esą tokių sričių — kaip 
strateginių ginklų apriboji
mo klausimas — kur nėra 
kito pasirinkimo kaip tik 
kooperuoti. Nors jis aiškiai 
to nepasakė, tačiau galima 
išvesti, kad Artimuosiuose 

tiltu į Adis Abebą, o Vals
tybės Sekretorius Vance 
diplomatiškai pareiškė, kad 
kai kurie sovietų pareiški
mai paskutinėm dienom ne
buvę „naudingi”, ir jie kelią 
klausimą apie tikruosius so
vietų tikslus. Net ambasa
dorius J-nėm Tautom And- 
rew Young, kuri neseniai 
aiškino, kad kubiečiai Af
rikoje jau turi visą ketvirtį 
savo kariuomenės ir jų bū
vimas ten gali vesti tik prie 
didesnio mirties siautėjimo 
ir kančios.

Sovietai, anot NEWS- 
WEEK’o, iš savo pusės prie
kaištavo juos nuraminti nu
siųstam Valstybės Pasekre- 
toriui Philipui Habib, kad 
”jūs (t. y. amerikiečiai) už- 
virėt visą Cairo konferenci
jos košę”, žodžiu, jei Sada
to iniciatyva pažadino Wa- 
shingtoną didesniam budru
mui ir energijai, Egipto 
prezidentas tikrai nemažai 
pasitarnavo.

žinia, tai nesumažina ir 
tos dovanos pavojų. Sadato 
dabartinis planas, atrodo, 

yra toks. Jis norėtų susitar
ti su Izraeliu dėl taikos są
lygų iš principo. Principas 
būtų toks, kad Izraelis gera 
valia pasiūlo tokį taikos su
sitarimą, kurio ir nedaly
vaują Cairo konferencijoje 
suinteresuoti arabai — Jor
danas, Sirija ir palestinie
čiai, negalėtų atsisakyti pri
imti. Bet ar ministeris pir
mininkas Begin, kuris iki 
šiol buvo griežtos linijos ša
lininkas ir užkariautas teri
torijas laikė teisėtom Izrae
lio dalim, kurias tik reikia 
apgyvendinti žydais, norės 
ir galės tokias nuolaidas pa
daryti? Pačių žydų tarpe 
dėl tos nuomonės skiriasi, 
kai kurk* norėtų nueiti dau
giau kaipj5usė kelio pasi
tinkant arabus, kiti mažiau. 
Patogiausia Beginui išeitis 
būtų seperatus susitarimus 
su Egiptu. Laikyti dar di
delę dalį Sinajaus dykumos 
okupuota, Izraeliui nebūtų 
didelio reikalo. Dar daugiau, 
ūkinis bendradarbiavimas 
tarp Izraelio ir Egipto galė
tų būti labai naudingas 
abiem kraštam. Egiptas tu
ri didelį perteklių žmonių. 
Izraeliui trūksta darbininkų 
jo įmonėm namuose ar jis 
galėtų statyti darbovietes 
pačiame Egipte. Bet vėl, 

kaip Sadatas galėtų ramiai 
palikti savo likimui palesti
niečius ? Vienu žodžiu, klau
simų yra daugiau negu ga
limų atsakymų. Už tat daro
si įdomiau skaityti laikraš
čius. Gali būti ir daugiau 
netikėtinumų!

Beje, tos mano eilutės 
prieštarauja TIME magazi
no prezidentūros stebėtojo 
Hugh Sidey pranešimui. Pa
gal jį, slapčiausias doku
mentas Baltuose Rūmuose 
dabar yra Zbiegniewo Brze- 
zinskio 30 psl. memorandu
mas apie JAV užsienio poli
tiką. Jo turinį žiną tik ketu
ri asmenys: pats Zbignie- 
was, Carteris, vicepreziden
tas Mondale ir Valstybės 
Sekretorius Cyrus Vance. 
Pirmiausiai esą svarbu, kad 
iš viso toks planas egzistuo
ja, bet dar svarbiau, kad tie 
vyrai, kurie planą skaitė esą 
įsitikinę, kad jis ne tik ge
ras, bet ir ... kas dieną pil
dosi! Asmeniškai net Kalė
dų išvakarėse lieku skeptiš
kas. Toks planas, iš patyri
mo žinome, būtų pirmas pa
saulio istorijoje, nebent jis 
parašytas taip, kad jo žo
džius gali aiškinti kaip nori. 
O be to, kaip jo slaptumą 
suderinti su Carterio noru 
būti atviru?

yra pavojaus, kad susipykę 
to bloko nariai ieškos glau
desnio bendravimo su sū- 
per-valstybėm ir tokiu bū
du sovietai vėl gaus progos

Rytuose, o kartu ir Afriko
je, konkuruoti galima ir 
JAV ten iššūkį priėmė. 
Brzezinskis tuoj pat parodė 
susirūpinimo sovietų oro

d ”
Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių 

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

POVILAS P. DARGIS, 
Prezidentas

ALEKSANDRAS CHAPLIKAS, 
Vice-Prezident as

GENOVAITĖ MEILIŪNIENĖ, 
Sekretorė

EUPHROSINE MIKUŽIS, 
Iždininkė

JOSEPHINE MILLER, 
Iždo Globėja

CHRISTINE AUSTIN, 
Iždo Globėja

DANIELIUS DEGĖSYS, M. D., 
Daktaras Kvotėjas

A-----------------------
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

ir *
LAIMINGŲ 1978 NAUJŲJŲ METŲ 

linki klubo nariams ir visiems 
rėmėjams.

Buv. Lietuvos Policijos 
Tarnautojų Klubo 

KRIVŪLĖS VALDYBA
Chicago, III.
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TU ATEINI V. KAVALIŪNAS

Tu ateini, o Viešpatie. 
Ateini iš amžių tolumų. Ir 
ne žmogus pasitinka tavo 
žingsnius, o tik dykumų vė
jai ir klajokliu kaimenių 
varpeliai.

O koks liūdesys! Ir koks 
skausmas spindi iš tavo 
akių ir iš tavo veido, nu
šviesto naujai gimusios 
žvaigždės, žvaigždės, su- 
spindusios, kad jos šviesa 
virstų žmogaus kelio kolo
na, sujungiančia dangų su 
žeme, o mūsų dienas — su 
amžinybe.

Tu ateini. Ir tavo sieloje 
nėra kūdikio džiaugsmo. Tu 
žiūri ir matai savo žingsnių I

pėdas, giliai įspaustas uo
lose ir kelio akmeny. Tik 
žmogaus širdy — jokios įų 
žymės.

Ir tu, Viešpatie, jau rau
di. Raudi ne kūdikio verks
mu, o amžių skausmu, ku
ris jau niekad nenutils žmo
gaus kelio žingsnių dundesy 
ir žemės laiko bangų ošime.

O žvaigždė, tave atlydė
jusi ... — Kokia šviesa su
spindo ji tamsoje, kylančio
je iš žmogaus širdies gel
mių! Nesustojančiais mei
lės spinduliais nutvieskė ji 
žemę ... Kunigai ir farizie
jai pakelia akis j viršų. Ir 
tavo veidas akimirksniui

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ

LAIMINGŲ 1978 METŲ 
linkime visiems Dirvos skaitytojams, 
rėmėjams, bendradarbiams ir Vilties 
draugijos nariams.

Vilties Draugijos Valdyba:
Pirm. — K. POCIUS
V. ABRAITIS
V. DARGIS
J. JURKŪNAS
J. KAZLAUSKAS
A. LAIKŪNAS
P. J. NASVYTIS

A Amerikos Lietuvių Tautines Są
jungos Valdyba sveikina Sąjungos Ta
rybos narius, skyrių vadovybes ir na-
nūs

KALĖDŲ ŠVENČIŲ
ir

NAUJŲJŲ 1978 METŲ 
proga ir linki geriausios sėkmės ir iš
tvermės visuose darbuose.

ALT S-gos Valdyba:
Pirm. — A. MAŽEIKA
I vicepirm. — B. DŪDA
II vicepirm. — J. MOCKUS 
Ižd. - 
Sekr.

A. TUMAS
- E. BALCERIS

Los Angeles, Calif.

Ačiū tiems, kurių pasiau
kojimo dėka turime savo 
spaudą, ir tokia proga kaip 
ši — Kristaus Gimimo, 
Naujų metų šventėse gali
me pasidalinti mintimis ir 
linkėjimais vieni kitiems.

Ne retas asmuo šiandieni
nėje visuomenė išreikšda
mas savo nuotaikas viešai 
pasako savo abejimą, ar yra 
šiandien asmenų, šeimų, ša
lis, visuomenė, kad žmonės 
jaustųsi pakankamai, sau
gūs, ramūs, laimingi. Atsa
kysime, kad tokių asmenų, 
šeimų yra. Tad kur? Kad 
tai suprastume patys, užuot 
patikėję tik kito pasakymu, 
pilniau prisiminkime nors 
mūsų pačių pažintą žmoni
ją, giliau įsimąstykime į jos 
nuotaikas, gyvenimą. Koks 
teisingas apaštalo Jono pa
sakymas, kad Dievas yra 
meilė (skaitykite 1-jo laiš
ko visą 4 skyrių). Visoje 
žmonijos istorijoje, o ypa
tingai per Kristų Dievas 
parodė, kuo reiškiasi meilė. 
Ne savęs ieškant, kito ne
paisant, ar gal net skriau
džiant artimv, o darant ge
ra kitiems. Kur nėra Dievo 
meilės, ten nelieka pagrin
do žmogaus meilei. Ten lie
ka galingesnių sauvalė, su
naikinama laisvė, teisingu
mas. Visuose kraštuose ir

visokiose sistemose kiek vi
suomenės apgaulės, apiplė
šimo. Ir tai daro tie, kurių 
oficiaali pareiga yra rūpin
tis piliečių gerove, kurie yra 
turtingesni už skriaudžia
mus piliečius. Arba kaip 
yra koktu skaityti, girdė
ti žinias apie mažamečių ir 
jaunuolių tvirkinimą, lega
lizuotą ir nelegalizuotą žmo
nių žudymą, plėšikavimus, 
vagystes, apgaules. Iš žmo
nių pasisakymų atrodo, kad 
dar ne visi supranta, 
kad dorybės įgyvendina
mos ir nedorybės išnaikina
mos ne vien civiliniais įsta
tymais, policijos armija. 
Asmuo ir visuomenė į gerą 
keičiasi tiek, kiek individo, 
šeimos, visuomenės menta
litete ir gyvenime paisoma

A

dieviškos tiesos, kuri vi
siems yra šviesos, ramybės, 
laimės pagrindas. Mūsų die
nomis dažnai girdimas dva
sinio atsinaujimo žodis. Jau 
visiems aišku, kad mūsų lai
ko visuomenei reikia naujos 
dvasios, naujos krypties. 
Dvasinis atsinauji n i m a s 
yra įmanomas tik pasisavi
nus protu ir širdim Kris
taus žodžius ir dvasią.

Linkiu kiekvienam lietu
viui kuogračiausios sėkmės 
siekiant dvasinės ramybės, 
šviesos, savo asmens pavyz
džiu įtakos atnaujinant 
krikščionišką dvasią mūsų 
gyvenamoje
visoje žmonijoje.

Visiems malonių Kristaus 
gimimo švenčių, laimingų 
1978 metų.

visuomenėje,

tVvsk. Vincentas Brizgys

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1978 Metų 
proga Korp! Neo-Lithuania Vyr. Val
dyba sveikina visus plačiame pasaulyje 
išblaškytus, Pavergtoj tėvynėj vargs
tančius ir Sibire kenčiančius korporan- 
tus, linkėdama ištvermės, ryžto, su 
šviesia viltimi tikėti ir dirbti mūsų tau
tos ir tėvynės laisvei.

Tejungia į vieningą kelią mus vi
sus kilni Neo-Lithuania ideologija.

nušvinta: — šviesos žvaigž
dę pamatė jie! — šmėstelia 
mintis.

O, ne! O, ne! Ne žvaigž
dės ieško akys jų, bet me
džio. — Medžio kryžiui. Ir 
tu, Viešpatie, jau girdi — 
jie daro kryžių. Ir jauti — 
sunkūs kūjai dundėdami ka
la vinis į tavo rankas ir 
kojas. Ir ietis perveria tavo 
šoną.

O Viešpatie, kaip sunku! 
Kaip sunku vienatvės bega
lybėje! Kaip sunku, kai nie
kas tavęs nepaguodžia ir kai 
tavo skausmas pralenkia že
mės laiką !..

Tu žiūri ir nieko nema
tai, tik dykuma ir dangaus 
skliautas, pilnas žmogaus 
širdies rūstybės. Ir tik ta
da, kai tavo galva nusvyra 
žemyn, tu išvysti — ji! Ji
— tavo Motina. Ir tu girdi
— kalnai ir dykumos pra
virksta jos rauda. Ir šau
kia : Avė Maria, doloris pie
ną ... — Sveika Marija, 
skausmo pilnoji...

O 
kusi 
mą, 
tyli,
nepajėgia. Bet tu girdi. — 
Girdi jos širdy dundančius 
kūjus, kalančius vinis į ta
vo rankas ir kojas. Ir ma
tai ne ietim pervertą savo 
šoną, o jos širdį.

O kaip baisu! Kaip bega
liniai baisu per amžius gir
dėti kūjų dūžius, kurių dun
desy savo meile susijungei 
su žmogaus likimo ir jo že
mės kelio žingsnių aidesiais.

Viešpatie, kuris buvai, 
kuris esi, kuris atėjai, 
ateik!

ji, savo sieloje sutel- 
amžių Motinos skaus- 
stovi po kryžiumi ir 
Tyli, nes raudoti jau

Zl

A

Vyr. Valdyba:
Pirm. — C. MODESTAVIčIUS
Vicepirm. — J. KRIAUČELIŪNAITĖ
Vicepirm. — Z. MIKUŽIS
Ižd. — I. MAŽEIKAITĖ
Arbiter elegantiarum ir sekr. —

V. MAŽEIKA

LINKSMŲ BEI LAIMINGŲ 
ŠVENČIŲ!

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname 
seses ir brolius lietuvius išeivijoje bei pavergto
je tėvynėje ir linkime visiems džiaugsmingesnių 
dienų ateity.

Naujuosius Metus pasitikdami mes dar la
biau sustiprinkime ir suglaudinkime savo jėgas, 
kad niekada nepailstumėm dirbdami pavergtos 
tėvynės laisvei ir savo pačių išlikimui.

šv. Kalėdų dvasia teatneša į mūsų sielas ra
mybę, į širdis meilę, kad vėl pajustume esą tarp 
savęs broliai ir kad vėl pas mus grįžtų tarpusa
vio pasitikėjimas ir pagarba.

šventiška nuotaika telydi Jus ir Jūsų dar
bus per visus ateinančius 1978-tuosius!

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VALDYBA

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

vos ir nepriklausomos Lietuvos.

Pittsburgh, Pa.

Povilas ir Gertrūda 
Dargiai
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Diplomatijos paraštėje (35) Vaclovas Sidzikauskas

Mojous afera - Čičerinas Kaune
Pakto. Vėliau t. p. metų 
lapkričio mėn. Voldemaras 
Kolleggo-Briando Paktu rė
mėsi derybose su Zaleskių

antrojoj Karaliaučiau Kon
ferencijoj ir Tautų Sąjun
goje.

(Bus daugiau)

Kaip jau esu minėjęs po 
nesėkmingų Alytaus ir Tau
ragės sukilimų prieš Sme
tonos - Voldemaro valdžią, 
buvusių Seimo atstovų so
cialdemokratų Plečkaičio ir 
Paplausko vadovaujama są
mokslininkų grupė per de
markacijos liniją pabėgo į 
Lenkijos okupuotą Vilniaus 
sritį, buvo lenkų maloniai 
priimti ir apgyvendinti Ly
doje. Ten jie leido laikraštį 
„Pirmyn”. Vienas sąmoks
lininkų, kapitonas Majus, 
kuris jo parodymais, pakar
totinai kalbėjęs su Holowko 
ir lapkričio 30 d. buvęs pri
imtas Pilsudskio, 1927 m. 
gruodžio 17 d. prisistatė 
man Lietuvos pasiuntinybė
je Berlyne ir papasakojo sa
vo išgyvenimus Lydoje. Ne
norėdamas talkinti Lietu
vos priešams, jis sakėsi nu
sistatęs išemigruoti į Bra
ziliją1. Aš jį suvedžiau su 
pasiuntinybės antruoju se
kretorium pulk. K. Škirpa, 
pa ves d amas pastarąjam 
smulkiai kapitoną Majų ap
klausinėti ir surašyti ra
portą vyriausybei. Majaus 
pabėgimas iš Lydos ir Ber
lyne padarytoji išpažintis 
davė mums svarų argumen
tą prieš Lenkiją. Po dauge
lio metų, jau iš New Yorko 
vykdamas į Pirmąjį Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongre
są, kuris 1960 m. gruodžio 
mėn. pabaigoje rinkosi Ar

gentinos sostinėje Buenos 
Aires, buvau keletai dienų 
sustojęs Sao Paulo, Brazili
joj. P.p. Bačeliai mane nu
vežė į šaunųjį Sao Paulo 
pajūrį Santos, kur radau 
įsikūrusį ir kuklius nakvy
nės ir užkandos namus tu
rėjusius kapitoną Majų ir 
jo žmoną, žinoma, prisimi
nėme ir anuos, laiko miglose 
tūnančius, laikus ir drama
tiškus tų laikų įvykius.

★
1925 m. gruodžio 23 d. iš 

vakarų grįždamas Sovietų 
Rusijos Užsienių Reikalų 
Liaudies komisaras G. čiče- 
rinas sustojo Kaune, kur jis 
buvo šiltai ir iškilmingai 
priimtas. Aš jį atlydėjau iš 
Berlyno ir dalyvavau jo pri
ėmime Kaune, o po to drau
ge su Balučiu palydėjova jį 
į Rygą. Tų laikų Sovietų 
Rusijos santykiams su Lie
tuva ir jų pažiūrai yra bū
dingas čičerino pareiškimas 
Kaune sušauktoje spaudos 
konferencijoj, būtent:

” Jei prieš aštuonetą metų 
mažai kas vakarų Europoje 
žinojo apie Lietuvą, dabar
tinis jos tvirtas savo teisių 
gynimas, nepaisant tos 
dirbtinės kombinacijos, ko
kia yra Tautų Sąjunga, pa
žiūrų, tikrumoje faktiškai 
įrodė savo istorinę teisę į 
nepriklausomybę ir besąly
ginį valstybingumą”.

Question de Memel.

Documents 
Diplomatioues.

★
Po 5 metų, 1930 m., aš iš 

Berlyno atlydėjau į Kauną 
T. S. Generalinį Sekretorių 
Sir Eric Drummond’ą, kuris 
vyko į Lietuvą oficialaus vi
zito. Lietuvos prezidento ir 
vyriausybės jis buvo pagar
biai, kaip valstybės galva 
priimtas.

Kitais metais Lietuvą vi
zitavo T. S. Politinis Direk
torius Sugimura, japonas, ir 
jo pavaduotojas Agnides, 
graikas. Iš Kauno mudu su 
Zaunium garlaiviu nuvežėm 
juodu į Nidą ir į Klaipėdą. 
Tiek Sir E. Drummond tiek 
ir šių abiejų apsilankymaš 
Kaune paliko labai gerą 
įspūdį. Ženevoj patyriau, 
kad ir jie savo apsilankymu 
Lietuvoje buvo patenkinti, 
ką vėliau ne vienu atveju 
patyrėme iš jų laikysenos 
Vilniaus ir Klaipėdos by
lose.

★
Kai po pirmosios Kara

liaučiaus Konferencijos su
važiavimo į Ženevą Lietu
vai atstovauti T. S. Pilna
ties 1928 m. rugsėjo mėn. 
sesijoj, Voldemaras pavedė 
man, kaip Lietuvos pasiun
tiniui Šveicarijoj, nuvykti 
į Berną ir ten Šveicarijos 
Politikos Departamente pa
sirašyti Lietuvos prisidėji
mą prie Kelloggo-Briando

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 

ir
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linki bičiuliams ir pažįstamiems

Elena, Kęstutis ir Kazimieras 
Pociai

Beverly Shores, IndL

MALONIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
draugams ir bičiuliams visuose 

kraštuose linki

Stefa ir Vytautas 
Gedgaudai

Cleveland, Ohio

A Sveikiname bičiulius ir pažįstamus su
ŠV. KALĖDOMIS

ir linkime
LIETUVIŠKŲ NAUJŲ METŲ

CCC has the 
‘In’ tad...

People who are —
• IN - to personai development
• IN - to continuing education
• IN - to a new career

They attend Cuyahoga Community College 
vvhere learning together also means grovving 
individually.
It’s convenient too — with three campuses and 
many neighborhood locations — at a cost that’s 
reasonable.

Edą ir Vilius Bražėnai

Fort Myers, Florida

zr
Irena ir Vytautas

\

Alantai

sveikina savo draugus ir pažįstamus su

Kalėdų šventėmis ir linki laimingų

Naujųjų 1978 metų!

/

VVinter registration opens Jan. 3 and classes start 
Jan. 6.
Find out how you can join CCC’s ‘In’ crowd by 
calling the Admissions Office at:

Eastern: 464-3535
Metropolitan: 241-5365
VVestern: 845-4000

Cuyahoga 
Community 
College

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 

ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

linki visiems

Valeria A. Shaules
Chicago Lithuanian 

Women’s Club
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DEBESYS IR PROPERŠOS
Tokiu pavadinimu šįmet 

Lietuviškos Knygos Klubas 
išleido Petro Melniko kny
gą, jo debiutinį- romaną. 
Apie šio romano autorių kai 
ką sužinome iš knygos ap
lanko. Gimė jis 1932 m. 
Kaune, mokėsi Saulės ir 
Jablonskio pradinėse mo
kyklose, Jėzuitų ir X-joj 
gimnazijoj. Dar mokyklą 
eidamas, rašinėjęs noveles 
ir poeziją. V. D. universite
te studijavo architektūrą, 
lankė meno mokyklą. Pra
ėjusio karo pabaigoj pate
ko į Vieną, vėliau į Italiją. 
1950 m. Italijoj vedęs, at
vyko į Ameriką, Į Detroitą. 
Pradžioj dirbo fabrikuose, 
bet, baigęs inžinerijos mok
slą, įsikūrė General Motors 
įmonėj.

šie biografiniai duome
nys gerokai sutampa su ro
mano vyriausio veikėjo inž.

A. RIMTENIS

KALBOS VARGAI
T. KLYGA

Sava kalba yra mūsų vi
sų kasdienė priemonė save 
išreikšti ar su kitais bend
rauti. Todėl kalbos reikalais 
privalu visiems domėtis. O 
gyvoji kalba nuolat reika
linga priežiūros ir globos. 
Tik dėl mūsų apsileidimo ji 
kartais sumenkėja, nu
skursta, prisiteršia sveti
mais niekalais. Ir tiktai vi
sų pastangom kalba išlaiko
ma sveikai graži, be palio
vos tobulėjanti.

Tad malonu, kad Dirvos 
skaitytojai retkarčiais at
rašo laiškus ir kalbos te
mom. štai, architektas Jo
nas Stelmokas reiškia visai 
pagrįsta rūpestį, kaip sulie
tuvinti mūsų dabar taip 
dažnai vartojamą svetimžo
dį — apartmentai (apart- 
ment house). Jis pats uoliai 
ieškojęs ir radęs keletą 
atitikmenų spaudoj, bet jie 
nevisai tinkami: blokiniai 
namai, daugiaaukščiai na
mai ir kt. Galop jis pasiūlo 
tam reikalui pradėti vartoti 
žodį viešbutis, esą tai lo
giška ir prasminga, o dabar
tiniam viešbučiui grąžinti
nas tarptautinis vardas — 
hotelis. Kaip yra jau mo
telis, taip ir hotelis tiktų, 
nes turim daugiau panašių 
tarptautinių: muzika, tele
fonas ir kt.

Džiugu, kad J. Stelmokas 
nuoširdžiai rūpinasi savos 
kalbos išraiška. Tik šiuo at
veju jo sprendimas nėra 
sėkmingas. Juk įsisenėjusį 
pavadinimą atimti — labai 
sunku, beveik neįmanoma, 
ypač kad jis savo vietai pui
kiai tinka. Net blogus — 
svetimus įvardus paken- 
čiam ir nedrįstam keisti, ka
dangi įsisenėję, pvz. bažny
čia. Bet dar priežastis: vieš-

Leono Rėvos pergyveni
mais. Italijoj vedęs gražuo
lę Grazianą, Rėva atvyksta 
į Ameriką, jau prieš tai 
draugo kiek neigiamai nu
teiktas. Apsistojęs pas glo
bėją, braižybos darbo ieš
ko net 5-se įstaigose, vis 
nesėkmingai. Nekaip jam 
ir su jaunąja žmona, į kurią 
greit "įsispokso” rumunas 
Varescu, kuriuo ji irgi susi
domi anglų kalbos pamoko
se. Padėtį išgelbsti Korėjos 
karas, į kurį Varescu pa
šauktas.

Antroji romano dalis skir
ta Grazianos grįžimui iš ap
silankymo tėviškėj Italijoj 
ir kitiems įvykiams pavaiz
duoti. Grįžtant laivu ją įsi
myli laivo tarnautojas Ma
rio. Jis lengvabūdiškas, 
įtartinos moralės. Bet Gra- 
ziana jau galvoja apie sky
rybas su Leonu. Likimas ir 
čia vėl kitaip išsisprendžia: 
laivas, grįždamas į Italiją, 
nuskęsta, o;su juo ir Mario 
ir kiti jo sėbrai. Leonas dėl 
persidirbimo gauna širdies 
priepuoli ir kelias savaites 
praleidžia ligoninėj. Grazia- 
na vėl grįžta į jį, galop ir 
šeima "viena burna” padi
dėja.

Romano epiloge išreikš
tos Leono pažiūros į mate
rialistinio pasaulio santvar
ką, jo pasibėdėjimas ja. čia 
sugretinamos dviejų pasau
lių sampratos: "Laisvi nuo 
materialinio spaudimo pa
saulėžiūroj, jie darosi mate
rialinio stiliaus vergais" 
(289 psl.). Nusiskundžiama 
naująja pasaulio samprata: 
"Vis retesni darosi šventie
ji, pranašai ir dideli poetai. 
Meilė, religija ir net tauta 
jau ką kita reiškia. Seniau 
žmogus bent bijojo gamtos, 
šiandien gali priešintis val
stybei atrado materializmą 
ir padarė jį savo gyvenimo

stilium” (290 psl.). Roma
nas baigiamas bent viltimi: 
"Turės ateiti žmogaus hu
manizacijos periodas... Ir 
nūdienis gyvenimas bus iš
statytas muziejuj” (291 
psl.).

šiaip jau šis romanas ar
timesnis lengvesnio žanro 
p a s i s kaitymo literatūrai. 
Nėra čia kokių ryškesnių 
charakterių ar sudėtinges
nių veiksmo scenų, stipres
nių susidūrimų ar tragiškos 
išeigos. Iš charakterių kiek 
ryškesnis Leonas Rėva, 
kurs nebijo pasipriešinti net 
savo darbdaviui1, kai mato 
neteisybę, kitų skriaudimą. 
Jis pasisako prieš materia
listinę sampratą, matyda
mas, kaip jo mokslo vaisiai 
neįvertinami ir jis turi pra
dėti nuo paprasčiausio fizi
nio darbo. Graziana — dau
giau panaši į plaštakę, ku
rią lengvai pasivioja žva
kės — apgaulingos "meilės” 
— liepsna. Bet ji vis dėlto 
neprasiranda, vėl grįžta į 
savo kelią, globoja Leoną 
ligoj, lyg ir žadėdama jam 
pastovesnį gyvenimą. Kiti 
veikėjai (Mario, Kruegeris, 

A------------

ŽVAGŽDŽIŲ GIESMĖS 
NAKTIS

BALYS AUGINĄS

ANT pasaulio juodo karsto 
Kūčių naktį pilnaty 
Angelai žvaigždelėm barsto 
Smulkų sniego .confetti-

Ir žiema balčiausiom drobėm 
Kloja žemę ir namus, 
Pilnatis sidabro rogėm 
Skrieja dangumi pas mus — —

0 naktis — šviesiausių burtų—: 
Kupina žvaigždžių giesmės — 
Angelų džiaugsme sukurtų — 
Žemėj ir širdy skambės-------

Gimsta Kūdikis. Mus žemė 
Meldžias prieš žvaigždžių altorių 
Kūčių Naktį šviesią, ramią 
Su žvaigždėm giedoti noriu!

Hermanas) lengvabūdiški 
arba schematiškai pavaiz
duoti.

P. Melniko romanas — 
jau ne kartą aprašyto emi-

Sveikinu Dirvą ir jos skaitytojus su

Kalėdų šventėmis ir linkiu visiems lai

mingų Naujųjų 1978 Metų!

Euphrosine Mikužiūtė
SLA iždininkė

Chicago, III.

Dirvos Redakciją, administracijos

štabą ir visus mielus Dirvos skaityto
butis kartais turi negerą 
prasmę, (vieša, visiem praša- 
leiviam laisva užeiga). Pvz. 
neperseniai vienišom ar jau
nom moterim apsistoti vieš
butyje — buvo beveik ne
padoru. Ir neviena apart- 
mentų gyventoja gal Įsižeis
tų jos būstinę vadinant 
viešbučiu! Taigi, viešbučio 
verčiau nejudinkim, jis sa
vo vietai gerai tinka. O 
šiam atvejui yra neilgas, 
sklandus ir tikslus žodis — 
butnamis (rodos, jį spaudoj 
pasiūlė A. Giedraitis iš S. 
Monikos). Namas, kuriam 
daug butų — butnamis. De
ja, neturim Kultūros nei 
kalbos centro, kuris šį įvar- 
dą įskelbtų bendrajai var
tosenai. Taip ir vargstam 
su svetimžodžiu — apart- 
mentais, nors čia pat siūlo
si visai tinkamas lietuviš
kas pavadinimas.

jus Naujųjų Metų proga sveikina

Vyto Uznys ir žmona

Chicago, III.

Sveikiname Dirvos štabą, draugus

ir pažįstamus linkėdami visiems geros

nuotaikos ir linksmų ŠVENČIŲ!

Genovaitė ir Henrikas 
Bitėnai

Elizabeth, N. J.

grantinio gyvenimo lyg ir 
papildymas, nors ir kitom 
aplinkybėm, čia keliama ir 
mišrios šeimos problema, 
rodomos kliūtys įsikuriant 
Naujajame Pasaulyje.

Debiut i n i a m romanui 
daug kur reikėtų, kaip sa
koma, pasitaisyti. Pirmiau
sia kalbos atžvilgiu. Yra ne
maža gramatiškai ar ir sti
listiškai neišlygintų saki
nių. Daug kartų po neigimo 
pavartotas galininkas, kur 
reikėtų kilmininko (pvz. 
"nei vienas gal jai nesugrą
žindavo jos surašytą skolą”, 
124 psl.; "paslaptis, kurią 
Leonas niekad tiksliai ne
galėjo atspėti”, 192 psl.; 
"šios paslapties esmę nieks 
nedrįso pajudinti”, 217 psl., 
ir t.t.). Vietoj kilmininko, 
priešingai, kartais pavarto
jamas galininkas (pvz. "Ji 
jautėsi vėl rami.... klausy
dama jo žinoviškus techniš
kus aiškinimus”, 203 psl.). 
Apstu tokių sustabarėjusių 
posakių kaip "šventės triuk
šmo pilnumoj’’ (171 psl.), 
"darbas jo gyvenimo pa
grinde" (274 psl.), o kar
tais ir tiesiog "amerikoniš
kai” pasisakoma (pvz. "Mes 
dar atdari”, 220 psl.). Daug 
kas taisytino ir rašybos at
žvilgiu. Nežinia, kuo rem
damasis autorius rašo "vež, 
lūž” vietoj "veš, lūs” (busi
masis laikas), ”praryjo” vt. 
"prarijo”, "žaizdamas” vt. 
"žaisdamas”, "tojaus” vt. 
"tuojau”, "peisažas” vt. 
"peizažas” ir kt. Dažnai 
vartojamas nevykęs dari
nys "žingeidus" (vt. įdo
mus, smalsus). Apsčiai pa
likta ir korektūros klaidų. 
Spaudai ruošiant kitus ro
manus, kurių autorius turįs 
keletą rankraščiais, reikėtų 
gerai atsižvelgti į kalbos, 
rašybos ir korektūros rei
kalavimus.
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Kalėdos - istorinis Kristaus gimtadienis
Kristus gimė gamtos 

prieglobstyje. Gamta skais
ti Dievo akivaizdoje, ji Die
vui nenusidėjo. Kristus gi
mė ten, kur buvo daugiau 
nekaltumo ir meilės. Gimė 
vargingai, kad žmonija gar
bindama Kristų, prisimintų 
varginamuosius.

Jau du tūkstančiai metų 
baigiasi, kai Kristus yra di
dysis pasaulio istorijos cen
tras, šalia kurio visa kas 
yra didingo blanksta.

Egipto faraonai pastatė 
milžiniškas piramides, seno
vės valdovai paliko įstabiu 
rūmų, o vienok jų vardai 
apmirę istorijos lapuose, jų 
pastatai sugriuvę.

Pasaulis matė didelių 
žmonių, garsių mokslo vyrų, 
bet jų įpėdiniai prašoko sa
vo pranokėjus. Apie Kristų 
tūkstančiai milijonų kalba, 
tačiau niekas už jį nėra 
pranašesnis. Vadinasi, yra 
jame kažkas ... Viskas su
sidėvi, dėl visko pavargsta-

J. MIŠKINIS

mės dulkės, skruostus pa
puošė dieviški spinduliai. 
Tai drauge ir mistinė-poeti- 
nė ir gyvoji — istorinė die
na.

Kristus — asmenybė, ku
ri mylima ir kuri neapken
čiama. štai prieš kurį žmo
gus klaupia ir prieš kurį ke
liamas maištas. Nei vienai 
valandai, sužibus Betliejaus 
žvaigždei ta kova nenurims
ta: už Jį arba prieš Jį.

Jei pažvelgsim į Kristaus 
žemiškąjį gyvenimą, paste
bėsim, kad Jis turėjo drau
gų ir priešų, vieni žavėjosi 
Jo mokslus ir darbais, kiti 
sakė, kad Jis "maištinin
kas’'. Kodėl toks nuomonių 
skirtumas? Ogi dėl to, kad 
Kristus turėjo tokių nepa
prastų bruožų, tokių įstabių 
savybių, žmogiškų ir dieviš
kų pradų, dėl kurių sunku 
buvo prieiti vienos nuomo
nės.

Vienok Kristaus moks
las pastūmėjo ištisas tau
tas į priekį ir kultūros sri
tyje. Tą pripažįsta daugelis 
mokslininkų ir žymių asme
nybių. Jo mokslas turi ne
kintamus, visuotinius visas 
žmonijai prieinamus ir su
derinamus su jos prigimti
mi dėsnius. Bet kad ir nu
klydus žmogui nuo tų idėjų, 
jų reikšmė ir svoris nuo to 
nesumažėja. Toji pasaulio 
šviesą, kurią Kristus pa
skelbė, visom tautom ir pa
skiram žmogui reikalinga 
Kristaus gimimo metais, ji 
reikalinga dabar ir bus rei
kalinga ateityje.

Mes, lietuviai, Kalėdų 
šventėse ieškom to, kas 
mums nūdieninėse gyveni
mo sąlygose yra aktualu. 
Prisimenam Lietuvos nepri
klausomybės gyvenimą, ku
rį laimėjom savo tautos 
ryžtu, geriausių mūsų tau
tos vaikų pasiaukojimu. 
Taigi, tauriosios Kalėdų 

šventės primena mums dar
bų ir žygių sunkius kelius, 
ir tuos didvyrius, miško 
brolius — partizanus, kurie 
savo krauju nelygioje kovo
je nušlakstė, mūsų gimto
sios Tėvynės miškus ir lau
kus. Kalėdos — ramybės 
šventė. Tačiau pavergtoje 
Lietuvoje draudžiama mi
nėti, švęsti, ir žmonėms 
džiaugtis ta ramybe.

Šiuo metu pasaulis nera

Zl-------------------------------
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ir
NAUJŲJŲ 1978 METŲ 

linki visiems savo klijentams

TALIS FOTO STUDIJA
1 5606 St. Clair Avė.

Cleveland, Ohio 44110
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mus ir kelia didelį susirū
pinimą. Kalėdos kviečia vi
sus geros valios žmones į 
talką ir vienybę. Tai nusi- 
keldami nors mintimis pri
siminkim mūsų mielosios 
Lietuvos gražiąją praeitį ir 
dabartinę lietuvių tautos 
golgotinę buitį, šventa Ka
lėdinė rimtis ir Naujųjų 
metų viltis te jungia mus 
visus ir tvirtina vieningai 
dirbti tautos garbei ir jos 
laisvei.

ma, viskas pasensta, tik 
Kristaus mokslas nepasens
ta, nenusidėvi ir dėl Jo 
mokslo žmonija nepavargs
ta.

Tikėjimas ir pasitikėji
mas Kristumi ir Jo įsteig
tąja Bažnyčia, kaip tik yra 
labai reikalingas šiuo metu, 
kada politinis dangus vis 
labiau niaukiasi. Juk Baž
nyčia moko, kad Kristuje 
atnaujinti pasaulį tėra ga
lima tik per Kristuje atnau
jintą žmogų. Kas toks žmo
gus ir toks pasaulis pagei
dautinas, tam brangi ir Pra- 
kartėlė, tam mielas ir joje 

z gimęs Kūdikėlis.
Šiuo metu, kur tik bepasi

suksi, visur tegirdėsi kal
bant daugiausia tik apie po, 
litiką. Nūn politika yra ak
tualiausias dienos klausi
mas. Pažvelgus į platesnius 
ir teoretinio gyvenimo bū
vius, aiškiai matom vieną 
dalyką, būtent: paneigtą 
žmogaus protą. Atrodo, kad 
žmogus arba sudievina pa
saulį ir save laiko jo dalele, 
arba sudievina pats save.

Kristaus tikslas buvo 
įkurti ne politinę ir ne krau
jo karalystę, bet meilės, 
taikos ir dvasios pusiausvy
rą. "Aš jums duodu naują 
įsakymą mylėti kits kitą, 
kaip aš jus mylėjau, kad ir 
jūs taip kitas kitą mylė-

TINKAMIAUSIA ŠVENTINĖ DOVANA 
ASMENIUI 

KURIS NETURI VISKO.
tum", sakė Kristus. Tai, va, 
iš tos meilės reikia pažinti 
Kristaus mokslą. Taigi kas 
tariasi esąs Kristaus sekė
jas, tas ne tik per Kalėdas, 
bet ir visada turi prisimin
ti varge patekusius žmones 
ir kiek galėdamas juos rem
ti.

Modernusis pasaulis, ne
žiūrint to, kad dažnai ki
taip atrodo, vis dar per 
daug toli nuo Kristaus ir 
mechaniškai praktik u o j a 
pats to nejausdamas, — sa
ko Papini.

Kalėdų naktis išsprendė

Kuris draugas ar giminė jūsų šven
čių dovanų sąraše negalėtų pasinaudo
ti $1,000, $10,000 ar milijonu dolerių?

Su Ohio Lottery Weekly
50 c. lošimo bilietu, tai gali 
būti tai ką jūs jam duosite!

Priedu džiaugsmo ir malonumo daly
vauti lošime.

Tai yra puikus būdas palinkėti kam 
nors linksmų švenčių 
ir turtingų Naujų 
Metų.

Žiūrėkit Ohio Lottery TV programą 
Weekly 50 c. game laimėjusius numerius!
Ketvirtadieniais vakare 7: 30 WEWS

niekeno neišsprendžiamą ir 
vis žmoniją kankinantį 
klausimą. Ir žmogaus, .že-

5* kanale
Taip pat Istant Lottery bilietas yra puiki švenčių dovana! AD #217
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APIE SOVIETINĮ MENĄ OK. 
LIETUVOJE

Pasitaikinę viešus, vi
siems prieinamus šaltinius 
spontaniškai organizavome 
dialogą apie sovietinio me
no padėtį okupuotoje Lietu
voje.

Vytautas Jonynas (apsi
lankęs ok. Lietuvoje; Gim
tasis kraštas, nr. 43):

Dinamiškas Lietuvos gy
venimas šiandien reiškiasi 
ekonomikoje ir kultūroje. 
Sutikau darbščių ir daug 
žadančių kūrėjų armiją — 
kas akmeniu ar plvta, kas 
plunksna, teptuku, kas dai
na ar muzika, prisideda prie 
šiandien statomo kultūros 
rūmo.

Vladislovas žilius (pabė
gęs į laisvę iš ok. Lietuvos; 
Ateitis, nr. 8):

Jau studijų metu jaunas 
žmogus raginamas. atsisa
kyti individualumo, kaip 
smerktino „manierizmo” ir 
jungtis prie socrealistiškai 
galvojančios bandos.

Vytautas Jonynas: Turiu 
pasakyti, kad dailininkų 
darbo sąlygos, mano akimis 
žiūrint, yra labai geros. Di
delė jų dalis įsikūrė atski
rose studijose, įsigiję na
mus, arba geriau pasakius, 
dailininkų koloniją, kur jie 
turi ir butus, ir darbo studi
jas. Galima būtų jiems pa
vydėti.

Vladislovas žilius: Soęia- 
listinio realizmo dogmatinė 
formulė, apibrėžianti ir ri
bojanti sovietinių meninin
kų mąstymo principus ir vi
zualinės išraiškos formas, 
griežtai nukerta skirtingas 
indi vidualybių apraiškas. 
Aš nenorėjau užsiimti ta 
savotiška dvasinės prostitu
cijos (atsiprašau) forma: 
aš jums socialistinį paveik
sliuką — jūs man pinigiu
ką, aš jums partinio balvo- 

Vos Brežnevas susičiaudo, 
Visas Kremlius susikrato — 
Bimba tuos signalus gaudo, 
Linki bosui ”Į sveikatą!”

no portretą — jūs man 
kambariuką gyventi...

Įsimaišo Konstantinas 
Fedinas, (Literatūra ir me
nas, 1974. VIII. 24):

Genialusis Leninas numa
tė, kad menas turi tapti 
bendrojo proletarinio reika
lo dalimi. Visame istorinia
me mūsų menų vystymosi 
kelyje aiškiai matome gija, 
jungiančią visas šio kelio 
gaires — lenininį kursą į 
komunizmą.

čia mes jau tariame: kad 
tu, gude, nesulauktum!..

ČIA PRIĖJO 
KADŽIULIS 

IR TARĖ
— Aš draugavau su Jonu 

ir Petru, — pasakojo pikan
tiška ponia, — kol Jonas 
pasiūlė man ranką.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Kol Jonas pasiūlė tam
stai Petro ranką.

★
— Kas sugalvotų tikrą 

būdą, kaip pasisaugoti nuo 
lėktuvų grobikų, gautų di
delius pinigus, — spėliojo 
vyrukas.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Prieš pakilus reikia 
narkotizuoti keleivius ir 
skraidinti juos miegančius.

★
— žalias nykštys naudin

gas sodininkystėje, — tvir
tino daržų mėgėjas, — kiek
vienas daigas prigija.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— O miklus nykštys nau
dingas visuomeninėje veik
loje: tuoj pat priešui nugrę- 
žiama špyga.

★
— Keista, kad atviro žo-

SOVKRITIKA IR SOVLITERATCRA

AUŠRELĖ LIčKUTĖ

NEIŠMANĖLIS ABSTRAKTO 
PARODOJE

Duokit raktą į abstraktą — 
Ką vadinate menu ?!
Ir kietai sutraukus kaktą 
Klausti žmones ketinu.

Štai paveikslas premijuotas, 
Nesuprantamas kiaurai: 
Ištepliotas pilkšvas plotas, 
Trys taškeliai, du ragai...

Bet apsimeta ekspertais 
Naivių žmonių būrys — 
žaidžia jie šnektų koncertais,
Net išdžiūsta gomurys:

Tas paveikslas simbolingas, 
Talentinga dovana — 
Ir todėl visai prasminga 
Vieno tūkstančio kaina!

Nėra rakto į abstraktą — 
Po galais su tuo menu!
Ir kietai suraukus kaktą 
Aš iš salės išeinu.

džio mėnraštis spausdina
mas ant žvėriškai kieto po
pieriaus, — nustebo negud
rus žmogelis.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Kad mėnraščio nenau
dotų senu kaimišku įpročiu 
geram reikalui.

★
— Kodėl sniegas baltas? 

Kodėl dangus mėlynas ? Ko
dėl akiračiai riboti ? — pa
klausė plepys.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Vienas kvailys gali už
duoti klausimą, kurio neat
sakys visi pasaulio išmin
čiai.

★
— Kaip teisingiausiai 

įvertinti Helsinkio reikšmę 
mūsų pavergtai tėvynei! — 
lyg kakta mušdamasis sie
non, sušuko Helsinkio gar
bintojas.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Įvertink filologiškai: 
Heli — pragaras ir Sinking 
— nuosmukis.

ŽINOTINA
Islandijos įstatymai drau

džia atsitūpti ant geizerio 
angos, kol geizeris neveikia.

★
Daugelyje Afrikos vals

tybių, kurios dabar spren
džia Jungtinėse Valstybėse 
pasaulio problemas, prakti

kuojamas neeilinis svetin
gumas: svečiui siūlomi bao- 
babo vaisiai ir viena šeimi
ninko žmonų.

★
Statistika rodo, kad di

džiausio tiražo pasaulyje 
pasiekia trys knygų rūšys: 
kulinarinės, religinės ir 
pornografinės.

★
Fidži salose amžiną vie

nas kitam prieraišumą rodo 
jaunavedžiai suvalgydami 
vestuvių puotai iškeptos 
kiaulės širdį.

★
Kada Isidora Dunkan pra

dėjo šokti basa, moralės 
saugotojai papildavo ant 
scenos grindų sausų žirnių.

★
Švedijoje iki šiol veikia 

įstatymas, reikalaująs už 
vagystę nukirsti dešinę ran
ką nuteistam vagiui. Pran
cūzijoj e’ir dabar žmona gali 
reikalauti ištempti ant rato 
jai neištikimą vyrą. Portu
galas tebegali neištikimą 
žmoną prirakinti prie sienos 
virtuvėje ir liepti jai giedo
ti, melstis į jos vardo pa
trone.

SAPNU 
AIŠKINIMAS

Sapnuoti save sveikinantis 
su lietuviškų kompartiečių 
vadeiva Petru Griškevičiu
mi reiškia žūtbūtinį reikalą 
numesti savo svorį. Jeigu 
sapnuoji, kad tas Griškevi- 

Tempia vyrai apsidairę 
Vienas kitą vis į kairę. 
Nieks nekvaršina galvos — 
kiek gi menui čia naudos?

NEŽINO DEŠINĖ (KOJA) 
KĄ DARO KAIRIOJI

1

Nuįstebęs gydytojas:
Tamstos kojos keistai su
dėtos !

Pacientas: Mano kojos 
pritaikytos skirtingiems ke
liams — viena lankyti pa
triotinius sambūvius, o kita 
lankyti sovietinius koncer
tus.

Pornografinės lektūros 
įkvėpimo sparnai.

čius užmynė tau koją: pra
dings tavo siuntinėlis, kur| 
pasiuntei giminėms į ok. 
Lietuvą. Jeigu sapnavai sa
ve Donkichotu, aršiai puo
lančiu vėjo malūnus, išgir
si gandus apie visų veiksnių 
apsijungimą į vieną organi
zaciją, vardu „Freedom for 
Lithuania”. Sapnuoti save 
važiuojantį šarvuotu limu
zinu — tą savaitę laikykis 
atokiau nuo pokerio stalo. 
Tačiau prisapnavęs, kad 
šaudai iš tanko pabūklų, 
būk narsus bilijardo parti
joje, laimėsi. Prisapnavęs 
save plaukiantį prabangine 
jachta nebijok tų išlaidų 
įrašyti į savo pajamų mo
kesčių pareiškimą; taip su
jungęs sapną su tikrove, pa
lengvinsi sau mokesčių naš
tą. Prisapnavęs save Kalėdų 
Seniu, kuriam, eglę beker
tant, atšipo kirvis, reiškia 
tave žmonos nepasitenkini
mą jai skirta kalėdine dova
na.
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Australijos padangėje
——■—■ ANTANAS LAUKAITIS

VISUS ŠIO SKYRIAUS SKAITYTOJUS NUOŠIRDŽIAI 
SVEIKINU SU ATEINANČIOMIS KALĖDŲ ŠVENTĖ
MIS, LINKĖDAMAS DAUG LAIMĖS IR DŽIAUGSMIN

GŲ 1978-JŲ METŲ.

LAUKIAME SKAUTŲ
Jau tik kelios dienos be

liko, kai Sydnėjaus lietuviai 
patys pirmieji susitiks su 
mums taip brangiais sve
čiais — Skautais, atvyks
tančiais į savo Tautinę 
Skautų Stovyklą. Lygiai 
taip pat bus malonu sutikti 
ir tuos ne skautus svečius, 
atvyks tančius aplankyti 
Australiją ir joje gyvenan
čius savo prietelius. Austra
lijos lietuviai, o ypatingai 
skautai, yra tam pilnai pa
siruošę ir, reik tikėtis, kad 
nei vienas mūsų svečias ne
bus apviltas mūsų lietuviš
ku vaišingumu ir broliškai 
lietuviška priežiūra, šiuo 
metu jau pas mus pradžia 
vasaros ir saulė maloniai 
šildo, suteikdama daugybę 
vasariškų malonumų, ku
riuos galima rasti gražiuose 
pajūrio paplūdimiuose ir 
gražiose Sydnėjaus įlanko
se. Atrodo, kad kelios pra
leistos dienos Sydnėjuje, 
pačiame didžiausiame ir 
g r a ž iausiame Australijos 
mieste, nebus nuobodžios. 
Atskridus p e n k t a d ienį, 
gruodžio 23-čia, svečiai au
tobusu bus nuvežti į Lietu
vių Klubą, kur gaus visas 
informacijas, susipažins su 
klubu (galės net ir pokerio 
— stot mašinas išbandyti) 
ir ką gali žinot kokia bus 
svečių laimė, gal ir kelionė 
pigi pasidarys, o gal... bus 
įmokėtas pirmasis klubo na
rio mokestis. Pirmasis va
karas skirtas būti su globė
jais ir po kelionės geram 
poilsiui, šeštadienį pusdie
nis skirtas apsipirkimui, 
nes visos krautuvės po pie
tų užsidaro, kai vakare, jei 
ne privačiai, tai Lietuvių 
Klube įvyks tradicinės Kū
čios, kurių metu bus trans
liuojama speciali mūsų kle
bono įkalbėta, Kūčių radijo 
valandėlė. Kalėdų pirmąją 
dieną iškilmingos pamaldos 
lietuvių bažnyčioje, į kurias 
svečiai kviečiami atvykti 
uniformuoti, ir, jei ne per 
sunku, turėti ženklą su savo 
vardu ir pavarde, kad vie
tiniai lietuviai galėtų at
skirti savus nuo svečių ir 
su jais būtų daug lengviau 
susipažinti, šios dienos va
kare Lietuvių Klube įvyks 
koncertas — susipažinimo 
vakaras. Antrąją Kalėdų 
dieną jau iš pat ryto auto
busais važiuoja apžiūrėti 
Sydnėjų ir pajūrį, kur bus 
maudomasi, ilsimasi ir už
kandžiaujama. Vėliau vyks
tama prie olimpinio basei
no, kur parke vyks iešminė 
ii* pasilinksminimas. Antro
ji diena čia taip pat nedarbo 

ir vidurdienį iš prieplaukos 
Isįivu bus plaukiama į vieną 
salą, kur vyks iešminė vėl 
ir vakare didžiuliu laivu bus 
plaukiama apie visas Sydnė
jaus įlankas. Stebint įlan
kas galima bus ir įdomiai 
pasilinksminti. Trečiadienio 
diena laisva apsipirkimams 
ir kitiems asmeniniams rei
kalams, kai vakare Lietuvių 
Klube vyks atsisveikinimo 
su Sydnėjaus lietuviais va
karienė ir pasilinksmini
mas. Kitą dieną jau lėktu
vu į sostinę Canberrą ir iš 
ten į Melbourno stovyklą.

Visa svečių viešnagė nuo 
pačio jų pirmojo išlipimo 
Sydnėjuje bus filmuojama, 
gi apie pačią stovyklą ir 
mūsų svečių asmeninius nu
tikimus — vėliau, nes ir aš 
pats, po busimosios 28-sios 
Australijos Lietuvių Spor
to šventės Tasmanijos salo
je, Hobarto mieste, tikiuosi 
kelias dienas sustoti Mel- 
boume ir pažiūrėti kaip mū
sų skautai svečiai gyvena 
Pietų Kryžiaus padangėje 
ir eukaliptų paunksmėje, 
džiaugdamiesi1 ar pykdami 
už kukabūrų rėkimą, mos
kitų kandžiojimus, kengūrų 
stripsinėjimą ir ... gal gy
vačių prisibijojimą, kurios, 
gal ir nuodingos, daugiau 
mėgsta merginas negu vy
rus. Patyrimai, nežinau tik 
kurio laipsnio, bus tikrai 
skautiški.

Belaukiant mūsų brangių 
svečių, aš asmeniškai ir 
Sydnėjaus, bei Australijos 
lietuvių vardu, linkiu lai
mingos ir linksmos kelionės 
ir greito pasimatymo Syd
nėjuje.

P. S. Sydnėjaus ir Aus
tralijos lietuviai viengun
giai (gal ir pusiau viengun
giai) buvo labai apsidžiau
gę, kai sužinojo, kad su 
skautais atvyksta ir gražio
ji Clevelando lietuvaitė, pa
sižymėjusi moteriškų rūbų 
modeliuotoja Dalia Orentai
tė. Tačiau, nežinia dėl kurių 
priežasčių, ši laukiama gra
žuolė pakeitė savo nuomo

INDUSTRIAL-ELECTRICIANS
ARE YOU LOOKING FOR TOP GRADE EMPLOYMENT?

JOIN THE TEAM AT BRAUN
Enjoy steady employment, a paid fringe benefit program, including 
insurance, hospitalization, paid holdays, vacations, cost of living, bonus 
and insured pension plan. Mušt have 8 years experience — or comple- 
tion of an approved Apprenticeship Program.

IMMEDIATE OPEN1NG AVAILABLE
BRAUN ENGINEERING COMPANY

19001 Glendale Avė., Detroit, Mich.
Just off the Southfield freeway & Schoolcraft.

Braun is An Equal Opportunity Employer
(47-49)

SECURITY OFFICERS
Full-Part time, permanent shift available. Mušt be 21-years 
of age or over; Retirees welcome. Clear police record. 
Transportation. and phone essential. Uniforms and paid 
vacations.

Apply 9378 Olive Blvd., Suite 116, St. Louis, 
Mo. 63132, 9 a. m. to 3 p. m., Mon. thru Fri.

BURNS INTERNATIONAL SECURITY 
SERVICES INC.

An Equal Opportunity Employer

KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

nę ir į Australiją neatvyks- 
ta. Gaila, nes australiški 
kowbojai tikrai neblogesni 
už amerikoniškus.

LIETUVAITĖ I 
MONTE CARLO

Australijos balete vis 
daugiau ir daugiau iškyla 
jaunoji baleto šokėja Dalia 
Janavičiūtė. Baigusi baleto 
mokyklą ji bešokdama ir to
liau tęsė šokimo studijas ir 
šių metų rugsėjo mėn., da
lyvaudama ”Classical Bal
let City of Sydney Eistedd- 
ford” varžybų tautinio cha
rakterio sekcijoje, šokdfama 
solo lietuvišką tautinį šokį 
ir dėvėdama lietuviškus 
tautinius rūbus, laimėjo pir
mąją vietą, šis laimėjimas 
buvo jai pripažintas už jos 
artistinius sugebėjimus ir 
pagautą tautinį charekterį. 
šis šokis trūko tris minutes 
ir, šalia visos eilės kitų la
bai efektingu ir gražių šo
kių, . lietuviškas klasikinis 
tautinis šokis atsispindėjo 
savo gyvu lyriškumu ir ba
lerinos įsijautimu bei atli
kimu labai sudėtingų žings
nių varijacijų. Šiose varžy
bose dalyvavo patys gabiau
si visos Australijos jaunieji 
baleto šokėjai ir mūsų jau
noji balerina, laimėdama 
pirmąją vietą, gavo Peter 
Stuyvesant 3500 dol. stipen
diją, tęsti tolimesnes baleto 
studijas Monte Carlo klasi
kinių šokių princesės Grace 
vardo akademijoje.

Šiais metais Australijos 
lietuvių kolonijose buvo, 
kaip ir visuomet, iškilmin
gai paminėta Lietuvos ka
riuomenės šventė. Melbour- 
ne, po iškilmingų pamaldų, 
atlaikytų kun. P. Dauknio, 
iškilmingas aktas Lietuvių 
Namuose buvo pradėtas Ra
movėnų skyriaus pirminin
ko V. šalkūno. Paskaitą 
skaitė ramovėnas J. Petrai
tis, kai meninėje dalyje Dai
nos Sambūrio vyrų choras, 
vadovaujamas D. Levickie
nės, ypatingai gražiai sudai
navo šešias dainas. Po šio 
koncerto, Melbourno Teatro 
Mėgėjų grupė, vadovauja
ma E. Šidlausko suvaidino 
seną mūsų komediją ”Teta 
iš Amerikos”. Minėjime da
lyvavo virš 400 svečių.

Sydnėjuje, po iškilmingų 
pamaldų, minėjimas Lietu
vių Klube buvo pradėtas 
prie gražiai inscenizuoto 

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

scenoje Gedimino pilies 
bokšto, giedant Lietuvos 
Himną ir jame iškeliant 
Lietuvos trispalvę. Po kun.
P. Butkaus jautrios invoka- 
cijos, pagrindinį žodį — pa
skaitą skaitė svečias iš 
Canberros inž. P. Dirkis. 
Meninėje dalyje ramovėnas 
J. Makūnas solo dainavo 
apie buvusį Gaižūnų poligo
ną, vėliau, dienai pritaikin
tą poeziją, skaitant D. An- 
kienei, O. Maksvytienei ir 
I. Venclovienei. Pabaigai 
ramovėnai galingai sudai
navo keletą kariškų dainų. 
Minėjimo labai efektingą ir 
gražų išpildymą, su puikiais 
Gedimino bokšto vaizdais, 
padarė ramovėnas Adomas 
Laukaitis. Visas minėjimas 
buvo baigtas jaukia ramo
vėnų ir svečių vakariene.

Adelaidėje, šios šventės 
proga buvo paruoštas labai 
įdomus kariškas radijo pus
valandis. Po pamaldų, pakė
lus Lietuvių Namuose vė
liavas, Lietuvių Namuose 
vyko iškilmingas šios šven
tės minėjimas ir tą sekma
dienį šiuose namuose ramo
vėnai vaišino visus savo 
virtais pietumis.

TAUTYBIŲ 
KONFERENCIJA

Lapkričio viduryje Vikto
rijos valstijos vyriausybė 

SETUP AND OPERATE 
AUTOMATIC SCREW MACHINES

ACME GRIDLEY-BROWN SHARPE-DAVENPORT
Mušt be able to sėt up work from blue prints & close tolerance. 
South county manufacturer has immediate openings, night shift for 
those who have sėt up experience on automatic screw machines. Excellent 
working- conditions, incentive pay, shift bonus, liberal overtime and 
fringe benefits. For personai consideration apply personnel department — 
7:30 to 4:30 or call employment manager.

WHITE-RODGERS DIVISION 
EMERSON ELECTRIC CO.

9797 Reavis Road, Affton, Mo. 63123 
314-577-1403

An Equal Opportunity Employer

sušaukė visų imigrantų et
ninių grupių konferenciją, 
kurioje dalyvavo Viktorijos 
Imigracijos ministeris W. 
Joną su žmona, turizmo ir 
kitų valdžios įstaigų atsto
vai, bei Shepparton miesto, 
kuriame ši konferencija vy
ko burmistras ir kiti aukšti 
pareigūnai. Lietuvius atsto
vavo Melbourno L. B. pirmi
ninkas Alb. Pocius ir B. 
Stankūnavičius. šiame mies
te, su valdžios parama, yra 
kuriama ’Tnternational Vil- 
lage”, kur ant 56 akrų že
mės sklypo, yra paskirta 22 
vieno akro sklypeliai, ku
riuose paskirtos tautybės 
įsirengs savo namus su pa
stovia tautinio meno ir liau
dies kūrinių paroda. Užuos- 
dami šio kaimelio reikšmę, 
į konf erekciją a.tvyko ir So
vietų S-gos, Lenkijos, Veng
rijos ir Jugoslavijos vyriau
sybių konsulai, siūlydami 
savo paramą, tačiau lietu
viams ir vengrams pasiū
lius, buvo nutarta, kad šis 
Tautybių Kaimas bus tvar
komas Viktorijos imigrantų 
tautinių bendruomenių. Iš 
vakarų pusės dalyvavo Ita
lijos, Graikijos, Šveicarijos, 
Vokietijos, Anglijos, Japo
nijos, Korėjos, Filipinų ir 
Turkijos konsulai. Draugiš
ka konferencija buvo baig
ta B-B-Q.
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B. STUNDŽIA, Buriuotojo užrašai

Kalėdų atostogos Karibų jūroje
Sr — r-

x \fw \\
-v —

čia, gyvenant Kanadoje, 
žiemos yra ilgos ir atšiau
rios ir kad jos nebūtų tokios 
nuobodžios, traukiu kelioms 
savaitėms į pietus, dažniau
siai j Karibų jūrą, nors ne
svetimi ir Ramiojo vande
nyno plotai.

Tose kelionėse pasitaikė 
sutikti laivuose ir lietuvių 
pėdsakų, bet dažniausiai 
tokių, kurie jau nebemoka 
lietuviškai. Su viena lietu
vaite ir buriuoti teko kartu, 
bet nors ji turėjo gražų lie
tuvišką vardą, tik kelis žo
džius lietuviškai temokėjo. 
O burlaiviai, kuriais plau
kiojau, buvo nevienodi; 
vikrūs kėčai, sunkios šku
nos ir ilgastiebės barkanti- 
nos.

Bet metai nesustojam ai 
bėga ir nežinia kada, gal ir 
visai greitai, teks palikti 
mėlynuosius tolius, pasatų 
vėjus ir tropikines salas. O 
saulė švies, kaip švietus, jū
ra banguos ir laivai plauks. 

Išburiavus iš Haiti, pir
moji sustojimo vieta Jamai
koje buvo Port Antonio eilė

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

IR
COSMOS TRAVEL BUREAU, 

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

SVEIKINA VISUS SAVO KLIJENTUS 
SU ŠVENTĖMIS

IR 
NAUJAIS METAIS 

TR LINKI VISIEMS VISO GERIAUSIO.

lu i N K S M Ų KALĖDŲ

IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

PROGA

SVEIKINAME GAUSIUS MŪSŲ KLIJENTUS 

IR LINKIME GERIAUSIOS 

SĖKMĖS.

PACKAGE EXPRESS AND 
TRAVEL AGENCY, INC.

1776 Broadway, New York, N. Y.

uostas, šioje kelionėje ban
dyta aplankyti vietas, ku
riose neperdaugiausia jach
tų apsilanko. Port Antonio 
patyrėme, kad Jamaikoje 
(kaip ir visur) atolaukian- 
čios ir išplaukiančios jach
tos kontroliuojamos ir gali
ma įplaukti tik j iš anksto 
nustatytas vietas, kur yra 
muitinės ir imigracijos pa
reigūnai. Tai daroma norint 
sustabdyti padidėjusią gin
klų ir narkotikų kontroban- 
dą.

Port Antonio uostas susi
deda iš dviejų Įlankų. Mū
sų jachta sustojo prie Ry
tinės Jamaikos Meškerioto
jų Draugijos krantinės. Ten 
buvo patogu, nes yra elek
tra, vanduo ir patogumai su 
dušu. Uosto pakraščiuose, 
maždaug po 10 km. į abi pu
ses yra nemažai ištaigingų 
viešbučių, šiaip miestas ne
kaip atrodo.

Iš Port Antonio, po die
nos buriavimo pasiekėme 
Ocho Rios (Aštuonių Upių) 
Įlanką ir to paties vardo 
miesteli, prie kurio irgi yra 

turistinių viešbučių. 

Kadangi įlanka menkai 
saugojo jachtą nuo šiaurės, 
šiaurės vakarų ir šiaurės 
rytų vėjų, kurie tą žiemą 
gana dažnai pasitaikė, tad 
pernakvoję išburiavome į 
Discovery įlanką. Ten buvo 
gražus paplūdimys, o be to 
reikėjo apsipirkti. Iš įlan
kos, atsisėdęs į vietinį au-

tobusą, patraukiau į salos 
vidurį, šiaip sau pasižiūrėti 
vietovių ir žmonių.

Nors autobuse buvau tik 
vienas baltas, niekas nepa
rodė jokios neapykantos ir 
netgi stengėsi padėti. Teko 
baladotis per kaimus ir 
miestelius ir dar vėlai va
kare ir niekur jokių nera
mumų nepastebėjau, kaip 
kad skelbė kai kurie šiau
rės Amerikos laikraščiai.

Būnant Discovery įlanko
je prisiminėme, kad čia 
1494 m. savo antroje ke
lionėje buvo sustojęs Ko
lumbas. Kitoje kelionėje, 
po 10 metų, jis buvo pri
verstas netoli esančioje šv. 
Onos įlankoje palikti prie 
paplūdimio du senus, jūrų 
gyvių sugraižytais dugnais, 
laivus.

Montego įlanką pasiekė
me po dienos buriavimo. 
Kelyje sutikome vienišą bu
riuotoją, kuris poros jūrmy
lių atstumu nuo kranto bu
riavo su maža kokių 4 met
rų ilgio valtimi. Man ir ki
tiems buvo neaišku, kodėl 
jis turėjo buriuoti taip toli 
nuo kranto. Jam buvo duota 
patarimų dėl burių nustaty
mo ir vairavimo bangose, 
nes vėjas buvo stiprokas, o 
jis atrodė, turėjo menką 
patyrimą buriavime.

Montego įlankoje susto
jome naujame jachtklube, 
kuris yra apie 5 km. nuo 
miesto. Kadangi nuo tos 
vietos nebuvo jokios viešos 
susisiekimo priemonės, tai 
vienas iš buvusių jachtklu
bo komodorų savo automo

biliu mus nuvežė į miestą 
apsipirkti ir priedo dar ap
rodė žymesnes vietas. Prie 
miesto yra paplūdimys va
dinamas ”Doctors Cave”, 
gavęs vardą nuo daktaro 
McCatty, kuris pradžioje 
šimtmečio ten maudydavosi 
su drabužiais ir batais ir 
sakydavo, kad tai yra gera 

gydomoji priemonė.
Ypač gražiai atrodo įlan

ka žiūrint nuo kalno, kur 
gyvena labiau pasiturin
tieji.

Netoli jachklubo, kitoje 
gatvės pusėje, yra du dau
giaaukščiai viebučiai, kurie 
buvo kurį laiką užsidarę ir 
tik prieš pora savaičių vėl 
pradėjo veikti. Tie viešbu
čiai buvo pustušti, nes 
spaudos pradėtas prieš Ja
maiką puolimas atbaidė 
daugkelį turistų. Gal tik 
šalies sostinėje Kingstone, 
kur yra apie 700,000 gyven
tojų, matomai tam tikro- 
suose distriktuose, nakties 
metu nėra saugu. Ne dėl po
litinių priežasčių, bet kaip 
ir visuose šiaurės Amerikos 
didmiesčiuose, dėl apiplėši
mų.

Taip pat netoli jachtklu
bo yra lyg ir nedidelė įlan
ka užtverta su maža sala; 
ten uraganų metu sulenda 
visos jachtos ir pasislepia 
tarp mangrovų medžių.

Iš Montego įlankos, esant 
lengvam vėjui, išburiavome 
į Negril. Dar 1952 m. toje 
vietoje nebuvo gyventojų ir 
tik nesenai ten pradėta sta
tyti ištaigingus viešbučius. 
Ten praleidome pusantros 
dienos, nes buvo gražus il
gas paplūdimys ir neblogų 
nardymo vietų. Negril ban
do prilygti Montego įlankos 
vasarvietei1. Iš Negril įlan
kos išplaukėme rytą, kursu 
maždaug į vakarus. Vėjas 
buvo iš šiaurės, todėl turint 
vėją iš šono, jachta stip
riai švytavo.

Plaukiant atviroje jūroje 
pasiskirstėme pamainomis, 
kada kam reikės budėti prie 
vairo. Esant vidutiniam ir 
lengvam vėjui vairuodavo 
Oskaras, kuris nesiprašyda- 
vo būti pakeičiamas, nekal
bėdavo, neišalkdavo ir vai
ruodavo, daug geriau už vi
sus, be poilsio dieną ir nak
tį. Oskaru vadinome auto
matinę vairavimo įrangą, 
kuri duodavo mums nema
žai atliekamo laiko skaity
mui, navigacijai ir laivo 
priežiūros darbams. Tik Os
karas nemėgo būti vienas. 
Kas nors turėjo būti prie 
jo ir stebėti aplinką, nes1 
sutikome nemažai plaukian
čių laivų, jau pralindusių 
pro Panamos kanalą, arba 
einančių jo link.

Nors Montego įlankoje 
Oskaro "sveikata” buvo pa
tikrinta, jo ”sanariai” pa
tepti, bei kai kurie ”nervų” 
e 1 e k t roniniai sujungimai 
perlifuoti, vis vien šioje ke
lionėje Oskaro ”sveikata” 
šlubavo ir į galą kelionės 
reikėdavo jį paraginti ar 
pažadinti iš snaudulio vis 
pastumiant atsarginį vairo 
ratą.

Tą dieną, po pietų vėjui 
sustiprėjus, teko Oskarui 
duoti pailsėti. Bandėme vi
dudieny patikrint laivo vie
tą, bet esant šoniniam švy
tavimui, nebuvo įmanoma 
su sekstantu nusodinti sau
lę ant horizonto.

Tą dieną sutikome keletą 
laivų. Vienam iš jų POLY- 
CASTLE visai arti praplau
kiant, per radiją paprašius, 
buvo gauta laivo buvimo 
vieta, kuri skyrėsi nuo mū
sų apytikrio plaukimo vie
tos tik dviems jūrmylėms 
— kas buvo visai neblogai. 
Atviroje jūroje yra daug 
vietos mažam laivui, todėl 
kelios jūsmylės šen ar ten, 
nesudaro didelio skirtumo.

šiais laikais, nors esama 
visokių elektroninių įrangų 
kaip "loranas”, "Omega”, 
kurių pagalba galima nu
statyti laivo vietą kelių 
šimtų metrų tikslumu, ma
žose jachtose naudojama 
astronominė navigacija, nes 
šviesulių pakiloms virš ho
rizonto matuoti įtaisas, va
dinamas sekstantu, kainuo
ja vos kelis šimtus dolerių, 
palyginant elektr o n i n i ų 
įrangų kainas, kurios siekia 
kelis tūkstančius dolerių. 
Astronominės navigacijos 
būdu nustatoma laivo vieta 
pusantros — trijų jūrmylių 
tikslumu ir to pakanka.

(Nukelta į 10 pšl.)
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KALĖDOS, 1977 M.
Nuoširdžiausiai sveikiname "Lietuvos 

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

Dr. Jokūbas ir Loreta 
STUKAI

1467 Force Dr.
Mountainside, N. J. 07092 

Tel. (201) 232-5565

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga gimines, bičiulius, visus klijentus 

bei apylinkės lietuvius sveikina 

GENOVAITĖ ir KAZYS 
TREČIOKAI

INSURANCE AND TRAVEL AGENCY

376 Mercer Avenue

Union, N. J. 07083

Tel. 687-4033

Elizabetho, N. J. ir apylinkių lietuvius, 

savo bičiulius, gimines ir pažįstamus 

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga sveikina

PETRAS ir BRONĖ LUKAI

53 1 Elizabeth Avė. 

Elizabeth, N. J.

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

sveikina

JONAS VELIČKA
IR SEIMĄ

TAVERNOS SAVININKAI

168 First St. 
Elizabeth, N. J. 07206 

Tel. 351-4840

KALĖDŲ...
(Atkelta iš 9 psl.)

šalia sekstanto, astrono
minėje navigacijoje reikia, 
sekundės tikslumu, žinoti 
Grinvičio laiką ir turėti ke
letą navigacinių lentelių.

Sausumos gyventojams 
astronominė navigacija at
rodo lyg juodoji magėj a, 
bet praktikoje visai nesudė
tingas darbas, reikalaująs 
tik trupučio įgudimo. Se
niau laivų kapitonai turė
davo daryti nemažai apskai
čiavimų, o dabar viskas ap
skaičiuota ir daviniai apie 
dangaus kūnų padėtį pa
tiekti lentelėse, apie kurias 
tereikia tiek išmanyti, kiek 
apie traukinių tvarkaraštį.

Diena praėjo be nuotykių. 
Karibų jūroje beveik nesi
mato skraidančių žuvų, tik 
delfinai būdavo dažni sve
čiai. Dažnai stebėdavome 
juos bežaidžiančius apie lai
vo priekį. Tai grakštūs su
tvėrimai, puikūs plaukikai, 
nevengiu žmonių draugys
tės.

Mano vakarinė, arba ge
riau sakant naktinė pamai
na tęsėsi iki 2 vai. nakties, 
o sekanti turėjo prasidėti 8 
vai. iš ryto.

Gražios būna naktys at
viroje jūroje. Dangus nusė
tas žvaigždėmis, net pietų 
kryžius, pietinio pusrutulio 
simbolis, matosi toje geo
grafinėje platumoje. Viena 
pažįstama iš New Yorko, 
man pasakojo, kad vaikai 
pirmą kartą išvežti iš mies
to į kaimą, stebėjosi kad 
danguje naktį matosi 
žvaigždės . .. Taip vaikai 
augą dideliuose miestuose 
nutolę nuo gamtos.

Tik man taisantis užmig
ti pasigirdo pokšterėjimas 
ir neužilgo kapitono balsas 
kvietė įgulą ant denio. Mat 
vėjas buvo lengvas todėl 
pavakarėle iškėlėme visas 
bures. Pasirodo, kad virvė 
iškelianti didžiausią burę, 
tokią į balioną panašią — 
spinakerį, trūko ir burė at
sidūrė ’ vandenyje, šlapią 
burę išgriebėme iš vandens, 
bet jos pakelti negalėjome. 
Išaušus kas nors turės lipti 
į stiebo viršūnę ir perverti 
kitą virvę. Iš ryto buvo 
lengvas vėjas, todėl nebu
vo sunkumo pasiekti stiebo 
viršūne ir viską sutvarkyti. 
Prisiminiau panašų atsiti
kimą buriuojant Ramiaja
me vandenvne iš Tahiti i 
Havajus. Tada esant apie 40 
mazgų vėjui trūko stiebą iš 
galo prilaikantis plieninis 
lvnas ir kitą dieną lūžo stie
bo skersinis prilaikąs šoni
nes (vantus). Nereikėio 
lipti i pačią stiebo viršūnę, 
bet tik 2/3 stiebo. Prie stip
raus vėjo, žmogus stiebo 
viršūnėje jaučiasi kaip mu
sė ant pliaukšinčio botago 
galo. Tada į stiebą iškėlėme 
mūsų merginą — virėją, 
nes mes ant laivo esantieji 
trys vyrai, savanoriais ne- 
sisiūlėme.

Prieš pietus jau galėjome 
su sekstantu išmatuoti sau- 

(Nukelta į 11 psl.)

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ 

švenčių proga savo draugus ir 

pažįstamus sveikina ir linki 

maloniu švenčiu u v

STELLA ir VYTAUTAS 
ABRAIČI Al

Fords, N. J.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga savo gimines, bičiulius ir visus 

Elizabetho apylinkės lietuvius 

sveikina

Dr. STASYS PETRAUSKAS 
ir 

RAJAUSKAITĖ-PETRAUSKIENĖ
158 Park PI. 

Elizabeth. N. J.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 

proga gimines, draugus, prietelius ir 

visus kurie yra mūsų vasarvietėje 

atostogavę, o taip pat Elizabeth’o, 

Asbury Park bei kitų apylinkių
f

lietuvius sveikina

PETRAS ir ONA LANIAI
Vasarvietės Asbury savininkai

515 Fourth Avė., Asbury Park, N. J.

Tel. 776-9783

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

švenčių proga savo gimines ir 

draugus sveikina ir linki 

malonių švenčių.

VERUTĖ ir VINCAS 
MISIŪNAI

760 Rohway Avė. 
Elizabeth, N. J.
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Merry Christmas and best vvishes for 

1977 to our relatives, clients and 

friends from

RED’S SHELL STATI0N
Brake Service — General Repairs

FAST AND PLEASANT SERVICE. LOW PRICES.

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

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga gimines, bičiulius, pažįstamus 

bei kraštas nuo krašto visus lietuvius 

sveikina

PETRAS NORMANTAS 
su šeima

442 Chery St.
Elizabeth, N. J. 07208

Elizabetho, N. J. ir apylinkių 

lietuvius sveikinu

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga

AL CORREIA
REALTOR, 1NSURANCE

1145 Elizabeth Avė. Elizabeth, N.J.

Tel. 352-2166

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA GIMINES, BIČIULIUS IR VISUS ELIZABETHO

BEI APYLINKĖS LIETUVIUS SVEIKINA

JOHN REEDY

826 Sheridan Avenue Elizabeth, N. J.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ
PROGA

SAVO DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS 
SVEIKINA

JURGIS MIEŽAITIS
1248 Waverly Place

Elizabeth, N. J. 07208

KALĖDŲ...
(Atkelta iš 10 psl.) 

lės aukštumą ir patikrinti 
laivo vietą. Kapitono ir ma
no daviniai beveik sutapo ir 
laivo vieta tarp mudviejų 
matavimų skyrėsi tik per 
pusę jūrmylės.

Nepasižymėjau kuriuo 
laiku, bet tą dieną praplau
kėme vieną iš giliųjų Kari
bų jūros griovių: po jach
tos kyliu buvo septyni su 
nuse kilometru vandens. 
Kad jachta galėtų buriuo
ti, jei tereikėjo tik trijų 
metrų gilumos.

Artėjant vakarui, hori
zonte ir mūsų radare paste
bėjome laivus, bet jie sto
vėjo vietoje. Manėme, kad 
tai žvejų laivai ir, tik pri
plaukus arčiau pastebėjo
me, kad tai prekybiniai lai
vai, arba tiksliau nusakant 
jau laivų griaučiai užplaukę 
ant koralų rifų. Ir tokių 
laivų ten buvo ne vienas 
bet net keturi.

Apie 11 vai. nakties išmė
tėme inkarą prie Kaimanų 
salos sostinės Georgetovn 
esančioje įlankoje, nes uos
to kaip tokio — nebuvo. Per 
radiją buvo užsiminta, kad 
laukiama šiaurės vėjo. Ta 
karta matereologas atspė
jo. Naktį turėjome išleisti, 
antrą inkarą ir dėl siūba
vimo negalėjome miegoti. 
Iš ryto turėjau ruoštis ke
lionei į namus, bet dėl aukš
to bangavimo negalėjome 
su valtele bandyti plaukti į 
krantą, taip pat ir muitinės, 
emigracijos, sveikatos ir ki
tokie pareigūnai nebandė 
pasiekti jachtą.

Apie vidudienį nutarėme 
iškelti inkarus ir buriuoti į 
pietinę salos pusę, kur buvo 
šiokia tokia užuovėja. Iš ry
to buvo atplaukę du keleivi
niai laiyai su turistais, bet 
ir jie nebandė iškelti kelei
vių. Vienas jų nuplaukė į 
Kozumel’io salą prie Juka- 
tano pusiasalio (tai išgir
dome per radiją laivui besi-, 
kalbant su krantu), o ant
ras pasuko į pietus. Vėliau 
tą laivą radome užsinkara- 
vusį salos užvėjos pusėje, 
gal kokį puskilometrį atstu 
nuo kranto. Išsikėlę iš lai
vo, su kapitonu nuvažiavo
me į aerodromą ieškoti vi
sokių pareigūnų. Tie pri
vertė mane grįžti į jachtą 
ir tik ten patikrino doku
mentus. Tą dieną nebegalė
jau išskristi, todėl nuvykęs 
į miestelį, susiradau nak
vynę. Turėjau beveik visą 
parą laiko susipažinti su 
miesteliu ir šį tą sužinoti 
apie salos praeitį ir dabartį.

Kaimanų salos, kurių ma
žosios randasi apie 80 jūr
mylių į rytus nuo didžiosios 
salos buvo Kolumbo atras
tos 1503 m. ir pavadintos 
Las Tortugas, atseit Vėžlių 
salos. Vėliau jas pavadino 
Kaimanų (arba Krokodilų) 
vardu, nes juos sumaišė su 
dideliais melsvais iguana 
dr i ežiais . Dar 1592 m. ten 
nebuvo gyventojų, todėl sa
lose rado prieglobstį pira-

( Nukelta į 12 psl.)

SEASONS GREETINGS 
to our Lithuanian friends.

Sveikiname!

Mayor & Mis. Tom Dm
Elizabeth, N. J.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga savo gimines, bičiulius, visus 
klijentus ir Elizabeth bei apylinkių 

lietuvius sveikina

EDVARDAS ir JANE
V* y»
SISAI

GLOBĖ PARCEL SERVICE savininkai

956 Elizabeth Avė. 
Elizabeth, N. J.

Tel. (201) 354-7608

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ
proga

savo bendradarbius, klijentus gimines 
ir visus apylinkės lietuvius sveikina

K. C. MEDICAL 
SERVICE INC.

SAVININKAS

Kęstutis P. Mikaitis ir šeima

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

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga Elizabetho, N. J. ir apylinkių 

lietuvius sveikina

B. L. B. MEAT MARKET 
CO.

841 Elizabeth Avė. 
Elizabeth, N. J.
Tel. EL 3-4689
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Visus skyriaus rėmėjus, bičiulius ir 

prijaučiančius, sveikiname su 

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 

ir linkime
LAIMINGŲ 1978 METŲ!

ALT S-gos Elizabetho 
15-tas skyrius

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

sveikina
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga

LITHUANIAN
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 

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

Geromis išsimokė jim o sąlygomis duoda namų 
pirkimui paskolas, o taupytojams moka 

7% metinį procentą.

Geriausius sveikinimus ir linkėjinjus 

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga visiems giminėms, bičiuliams bei 

Elizabeth apylinkės lietuviams siunčia

ADOLFAS BRAŽINSKAS 

IR ŠEIMA

151 Second St.
Elizabeth, N. J. 07206

Tel. 352-3187 ir 352-7611

KALĖDŲ...
(Atkelta iš 11 p si.) 

tai. Ten buvojo net ir gar
sieji piratai kaip H. Mor- 
gan’as ir Teech (Juodabarz
dis) . 1

Pirmieji kolonistai pasi- 
sodė tik 1734'm.

Kadangi saloje buvo daug 
vėžlių, tai laivai pradėjo su
stoti prie salos ir apsirū
pinti šviežia mėsa. Vėžliai 
ten buvo dideli, sverdavo iki 
340 svarų, bet be atodairos 
naikinami, pradėjo išnykti. 
Salose praktiškai nėra gėlo 
vandens, todėl nebuvo cuk- 
rašvendrių laukų, nereikėjo 
ir vergų. Gyventojai vertėsi 
žvejyba ir dirbo jūriniukais 
įvairiuose laivuose.

Dabar saloje yra apie 
14000 gyventojų. Gyvenimo 
lygis, lyginant su kitomis 
Karibų jūros salomis yra 
gana aukštas. Įvažiavimas 
apsigyvenimui i salą varžo
mas, bet turizmas bujoja. 
Netyčia pataikiau į įstaty
mų leidžiamos tarybos sesi
jos atidarymo iškilmes. 
Prieš rūmus išsirikiavo bū
rys policijos, ginkluotos 
šautuvais su durtuvais. Jų 
uniformą sudarė balti šal
mai ir balti švarkai, bei 
tamsios spalvos kelnės su 
raudonomis juostomis išil
gai. Gubernatorius, anglas 
baltasis, visas baltutėlis, 
net ant balto šalmo, baltos 
plunksnos plevėsavo. Jį ly
dėjo juodas su kardu kari
ninkas irgi baltoje unifor
moje. Vaizdas buvo gražus, 
tik gaila, kad su savimi tuo 
metu neturėjau foto apara
to.

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

bendradarbius, bičiulius bei apylinkės 
lietuvius sveikina

RŪTA 
MILLWORK 
&
STAIRS CO.

THE CUSTOM STAIRS

CIRCLE—WINDING

PROTOTYPE
MOLD MAKERS

Long program for experienced jour- 
neymen with expertise in building 
zinc alloy injection molds. Top rates, 
fringe benefits.
ALLMAND ASSOCIATES, INC.

12001 LEVAN ROAD. 
L1VONIA, MICH. 48150 

APPLY 9-5. 313-425-3503
(46-2)

TRAINEES
Application now being taken for 
comprehensive training program for 
automatic screew machine operators. 
Applicants mušt be mechanical inclin- 
ed with good apptitute & learning 
ability.
Program is V. A. Approved.

L. P. S. P. INC.
13201 HANCOCK DRIVE 
TAYLOR, MICH. 48180 

313-287-2810
(48-2)

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

Albinas Stukas — vadovauja

Elizabeth, N. J. ir apylinkių lietuvius, 

savo bičiulius, gimines ir pažįstamus 

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga sveikina

JOHN PATRICK, Jr. 
su šeima

1 25 Parker Rd.
Elizabeth, N. J. 07208

Tel. Nr. 355-7140

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ 

proga.

Savo gimines, draugus, ir visus 

pažįstamus, apylinkės lietuvius 

SVEIKINA

Albinas ir Natalija Subačiai

2 Pine Street, Cranford, N. J.

GRINDER
Cutter or flat form tool grinder re- 
ųuired for tool room in modern screw 
machine plant will consider a trainee 
with high mechanical appititute & 
some machine shop esperience. Com- 
plete fringe benefit package including 
Dental & incentive program.

L. P. S. P. INC.
13201 HANCOCK DRIVE 
TAYLOR, MICH. 48180 

313-287-2810

OPPORTUNITY FOR 
JOURNEYMEN 

TOOL & DIE MAKERS
FOR IST & 2ND SHIFTS
DIE DESIGNERS

DAY SHIFT
Mušt have job shop experience be 
able to sėt up work from blue prints 
& close tolerance. Excellent Pay — 
Excellent benefits. Apply call or write 
to GENERAL MANAGER.

319-233-6111
Relocation Ezpenses 

Negotiable
E & M MACHINE TOOL 

CORPORATION
817 Jefferson Street 
Waterloo, Iowa 50702

An Equal Opportunity Employer
(47-6)

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

švenčių proga savo gimines, draugus 

ir pažįstamus sveikina ir linki 

malonių švnčių.

BARBARA ir ALBINAS 
STUKAI

162 Park PI. 
Elizabeth, N. J.

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

ALGEN PAINT CO.
MURALO—-TRAD MARK PAINTS 

ENAMELS—VARNISHES 
4VALLPAPERS AND VYNELS

639 Elizabeth Avė. EL 2-1759
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ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ

proga.

Savo draugus, ir visus pažįstamus

SVEIKINA

Pranas Damijonaitis

2 Pine Street, Cranford, N. J.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga, esamus ir būsimus klijentus 

sveikina

PETER GAIDIS
OWL LIQUEUR STORE

639 Newark Avė.
Elizabeth, N. J.

Tel. 352-3259

Užsakymai pristatomi be atskiro 
primokei imo.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga gimines, bičiulius ir visus, kurie 

valgo lietuvišką duoną ir Andrulio sūrį, 

sveikina

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

Tel. 353-0970

Lietuviška kepykla

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

sveikina

“For Ali Your Family Banking Needs”

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

ALGIRDĄ 
JOKUBAUSKĄ 
PRISIMENANT

MEČYS VALIUKĖNAS

Sklaidant savo užrašų 
knygutę, mane apėmė min
tis, kiek daug prietelių ir 
arčiau pažįstamų lietuvių 
vien šiais 1977 metais iške
liavo į amžinybę. Vienas jų, 
Algirdas Jokubauskas, dipl. 
statybos inžinierius, žemai
čių ūkininkų sūnus, Vytau
to Didžiojo Universiteto 
auklėtinis, miręs Australi
joje, 1977 m. rugpiūčio 7 d.

Algirdas Jokubauskas 
emigravo j Australiją iš V. 
Vokietijos, Har.aus a/M 
stovyklos, bene 1948 me
tais. Ten nuvykęs jis suge
bėjo australus įtikinti, kad 
jie ji leistų i profesinį inži
nieriaus darbą, o ne cukri
nes nendres ar miškus kirs
ti, kaip kad rodė susitarimo 
raidė.

Velionis Algirdas tad pa
suko j Melbourną, kur įsi
registravo ir studijavo ke
letą kursų Melbourno uni
versitete ir drauge įsijungė 
į inžinierinį darbą. Vėliau 
išlaikė to krašto inžinie
riams reikalingus egzami
nus ir įsigyjo visas teises. 
Pakviestas pradėjo dirbti 
Altonos miesto inžinierių ir 
tame poste išbuvo iki mir
ties. Jo žinioje buvo to 
miesto ir apylinkių statybų 
projektų priežiūra. Staty
bų, kur telkėsi didžioji che
mijos industrija ir naftos 
refinerijos. Tarnybiniai jis 
santykiavo su didžiųjų ben
drovių vadovais, bet drauge 
jis visad likosi artimas san
tykiuose su Australijos lie
tuviais. Ir išskirtinai minė
tina jojo savybė, gebėjimas 
žmones sujungti, suartinti. 
Ne kartą esą Algirdas bu
vęs arbitru ar, tarytum, tei
sėju, siekiant dvi šalis su
taikinti, įnešti joms darnu-
mą.

Laikotarpyje, kada prasi
dėjo naujai j Australiją at
kilusių imigrantų kūrimą- 
sis, savų pastogių statyba, 
kurioms projektus gamino 
tokie pat naujakuriai inži
nieriai, Algirdas Jokubaus
kas atėjo jiems į pagalbą, 
savo parašu ir antspauda 
patvirtindamas tuos pro
jektus.

Australijos lietuvių spau
doje buvo rašoma: ”Jis (Al
girdas) turėjo pažymėtiną 
sugebėjimą sugyventi. Vi
sad buvo pasiruošęs padėti 
pagalbos reikalingiems ir 
dosnus kilniems tikslams, 
ypač lietuviškam reikalui, 
tai jo šakoto gyvenimo na
tūralioji jėga”. Kitas saki
nys: "Velionis buvo ne tik 
žymi asmenybė Melbourno 
lietuvių bendruomenėje, bet 
ir plačiai žinomas australų 
tarpe. Jis buvo tas lietuviš
kos kančios skelbėjas, kiek
viena proga .aiškindamas 
australams apie Lietuvos 

(Nukelta į 14 psl.)

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga, vietoje kortelių siuntinėjimo 

aukojo Dirvai 10 dolerių ir Lietuvių 

Laisves Svetainei paremti 25 dolerius

JONAS ŠVEDAS
LIETUVIŲ LAISVĖS SVETAINĖS VEDĖJAS

Elizabeth, New Jersey.

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

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

sveikina savininkai

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

MUrdock 8-1373-4

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

delekatesų.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga visus lietuvius ir savo klijentus 

sveikina

SUMMIT & ELIZABETH
TRUST COMPANY

100 First St. New Jersey
Tel. 354-4000

Summit • New Providence • Elizabeth • Elizabethport

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

PAŽĮSTAMUS SVEIKINA IR LINKI 
MALONIŲ ŠVENČIŲ.

REGINA ir VALENTINAS 
MELINI AI.

13 Fawn Drive, Matawan, N. J.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA ESAMUS IR BŪSIMUS KIJENTUS 

SVEIKINA

HOLIDAY CLEANERS INC.
Savininkas

”WHERE CLEANING IS AN ART” 
G0WN SPECIALISTS 

SUĖDĖ & LEATHER EXPERTS
1075 So. Elmora Avė., Elizabeth, N. J.

M. Dunst. Tel. EL 5-1725
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FILATELIJOS KAMPELIS
Nr.9 ANTANAS BERNOTAS

JAV išleido šiuos naujus 
pašto ženklus: 1. Rugsėjo 
9 d. — 13 c. pirmajai nausė
dijai Altą Kalifornijoje pa
minėti.

2. Rugsėjo 30 d. — 13 c. 
„Pirmųjų Konfederacijos 
Nuostatų” surašymui pami
nėti.

3. Spalio 6 d. — 13 c. 
garsinių filmų 50 metų su
kakčiai paminėti. Piešinys 
— aparatas ir filmų juosta.

4. Spalio 7 d. — 13 c. 
200 metų sukakčiai nuo Sa- 
ratogos mūšio paminėti. 
Piešinys pagal dail. Trum- 
bullio paveikslą. Pašto žen
klai spalvoti.

gen. Benedict Arnoldo. An
trasis mūšis įvyko tų pat 
metų spalio 7 d., kada britų 
armija buvo apsupta ir pri
versta pasiduoti amerikie
čių gen. Gatės. Pašto ženk
le pasidavimo momentas ir 
parodytas.

★
ITALIJA išleido 90 lirų 

pašto ženklą savo žymiam 
išradėjui Marconiui pagerb
ti.

Sir Sandford Fleming 
(1827-1915) gimė Kirkcal- 
dy, Scotijoje. 1845 m. atvy
ko į Kanadą, o dvyliką metų 
vėliau tapo vyr. inžinierium 
Northern Railway geležin
kelio linijoje, čia jo priežiū
roje ir vadovybėje buvo nu
tiesti Intercolonial Railwav 
geležinkeliai, riša Atlanto ir 
Pacifiko vandenynus. Jis 
geležinkeliuose įvedė 24 va
landų susisiekimo sistemą. 
1879 m. įvedė standartinį 
laika visame kontinente, ku
ris buvo priimtas ir JAV. 
1879 m. buvo pakeltas į Sir 
titulą. Parašė tris veikaliu- 
kus susisiekimo ir laiko 
standartizavimo reikalais.

★
MEKSIKA išleido du paš

to ženklus 650 metų Te- 
nochtitlan (dabartinio Mex- 
ico City) įkūrimo sukakčiai 
paminėti.

NEEDS DRIVERS NOW!!
Due to purchases of new equipment we have the following positions open 

ROAD DRIVERS for
STEEL, DRY FREIGHT, REFRIGERATED

If you have 1 year over-the-road driving experience with tractor trailer 
equipment and a good .driving record CRST wants to know about you

We offer:
• Top weekly pay on mileage including loading and layover.

• Excellent benefit package.
• A secure future. 

Contact the Safety Department for a telephone interview.
Call Toli Free 800-553-3430

. CRST, INC.
HWY. 3C WEST. CEDAR RAPIDS. IOWA 5240S 

An Equal Opportunity Employer M/Fr x (47-50)

Revoliucinio karo metu 
netoli Saratogos, N. Y. su 
britais įvyko du mūšiai. Pir
masis buvo 1777 m. rugsėjo 
19 d., kada britų armija iš 
apie 4000 vyrų, vadovauja
ma gen. Burgoyne, susirė
mė su amerikiečių 3000 vy
rų armija, vadovaujama

Jokubauskc; 
prisimenant • ••

(Atkelta iš 13 psl.) 
nemažėjančias ir nesibai
giančias kančias”.

Prieš penketą metų Velio
nis Algirdas buvo atkilęs 
viešnagei j Jungtines Ameri
kos Valstybes. Lankėsi įvai
riose vietovėse, studijavo 
šio krašto statybos techni
ką, medžiagas ir kt. klau
simus. Lygiai jį domino 
Amerikos lietu vi jos laiky- 
mąsis ir veikla. Chicagoje 
gyvena jo broliai Stasys ir 
Edvardas su šeimomis. 
Prieš keletą metų Chicago
je pas dėdes atostogavo Al
girdo dukra Danutė Levic
kienė. Nūn ji veikli Austra
lijos Lietuvių Bendruome
nėje, kylanti, kaip talentin
ga muzikė, dirigentė.

Kas galėjo prileisti sau 
mintį, kad pilnas energijos 
ir kūrybinių polėkių Algir
das Jokubauskas, savojo 60- 
jo gimtadienio išvakarėse 
išsiskirs iš gyvųjų tarpo. 
Tai atsitiko keliaujant jam 
su žmona Irena ir vairuo
jant mašiną. Staiga jis iš
taręs, kad jaučiąsis nusil
pęs ir išsukęs iš greitkelio 
mašiną. Ant mašinos lango, 
jo Rotary klubo nario ženk
las, atkreipęs pravažiuo
jančių kitų rotariečių dė
mesį. Vienas jų iššaukęs 
greitosios pagalbos mašiną, 
deja, nežiūrint, jos skubaus 
atvykimo, vi s tik buvę pavė
luota — Algirdas Jokubaus
kas miręs.

Guglielmo Marchese Mar- 
coni (1874-1937) gimė Bo- 
lognoje, kur baigė ir uni
versitetą. Jau 1890 m. jis 
pradėjo daryti bandymus 
perduoti signalus per radi
ją. Po penkių metų jis jau 
sugebėjo perduoti signalus 
mylios atstume. 1897 m. 
Londone buvo įsteigta Mar- 
conio Bevielio Telegrafo 
kompanija, kuri išradimą 
vystė toliau. Po metų radi
jo signalai jau buvo perda
vinėjami Į Prancūziją, o 
1901 m. jau susisiekė per 
Atlantą su Newfoundlando 
sala. Po kelių metų Britani
jos ir Italijos karo laivynai 
išradimą perėmė sano nau
dojimui. Nuo 1907 m. trans
atlantinis bevielis telegra
fas buvo perduotas viešam 
naudojimui. 1909 m. Mar- 
conis gavo pusę Nobelio fi
zikos premijos. I Pas. karo 
metu jis darė bandymus su 
trumpom bangom. Vėles
niais savo amžiaus metais 
toliau bandė trumpas ir ul- 
tra-trumpas radijo bangas. 
Buvo net sakoma, kad yra 
išradęs „mirties spindu
lius”, kurie gali sustabdyti 
motorą nedideliame atstu
me.

★
KANADA rugsėjo 16 d. 

išleido 2 pašto ženklus, ku
riuose ^parodyti inžinierius 
Sandford Fleming ir jūrų 
kapitonas Joseph E. Ber- 
nier. Pirmąjį čia dedame. 
Pašto ženklai spausdinti po
relėmis.

PRODUCTION FOREMAN
WE HAVE AN IMMEDIATE OPPORTUNITY AVA1LABLE FOR 
EXPER1ENCED MOBILE HOME FOREMAN AT OUR NAVASOTA 
DIVISION. APPCLICANT SHOULD HAVE PREV1OUS, SUPERV1- 
SORY/MANUFACTUR1NG EXPERIENCE IN THE MOBILE HOME 
1NDUSTRY. EXCELLENT STARTING SALARY AND COMPANY PAID 
BENEFITS. 1NTERESTED CANDIDATES SHOULD CALL OR SEND 
RESUME TO:

CHARLES k. horner
GENERAL MANAGER

SCHULT HOMES CORP.
P. O. Box 571

Navasota, Texas 77868
(713) 825-7501

An Equal Opportunity Employer

Legenda sako, kad Mexi- 
co slėny gyvenę indėnai ac
tekai vieną kartą pamatę 
pelkėtame Texcoco ežero 
pakraštyje ant iš akmens 
išaugusio kaktuso nutūpusį 
ereli, belesanti gyvatę (tas 
ir Meksikos valstybės herbe 
parodyta). 1325 m. ten azte- 
kai pastatė savo kaimelį Te- 
nochtitlan (kas jų kalboje 
reiškia „kaktusas ant ak
mens”). Tas kaimelis išbu
vo iki 1519 m., kol ispanų 
konkvistadorius Hernando 
Cortes jį užkariavo ir be
veik visiškai išgriovė. Ispa
nai čia pastatė savo miestą, 
kurį pavadino Mexico, az- 
tekų karo dievo Mexitli gar
bei. Ispanai čia pristatė pui
kių rūmų ir per 60 bažny
čių. Męxico City nuo 1535 
m. buvo Ispanijos vicekara- 
liaus, o vėliau ir viso krašto 
sostine. 1847 m. miestas 
trumpam buvo užimtas 
amerikiečių, o 1863 m. pran
cūzų. 1867m. miestą atsi
ėmė Benito Pablo Juarez. 
1910 m., revoliucijos metu, 
miestas gerokai nukentėjo. 
Dabar yra gerokai pramo
nės įmonių. Mieste gyvena 
apie pusantro milijono gy
ventojų.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

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

ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA •

J. & B. GRANO STORES
J. & B. LAGER — savininkai

Tel. 353-8424
209-11 3rd St. Elizabeth, N. J.

IMMEDIATE OPENINGS
Ist and 2nd Shift Opportunities

PRESS OPERATOR
Mušt be able to read blueprints, ūse measuring instrvments, sėt up and 
operate own machine. Experienced only.

WELDERS HELI-ARC
Experienced Mig and Tig Welders needed for a manufacturer of precision 
sheet metai and aircraft type assemblies. Mušt be experienced in welding 
of non-ferrous alloys.

GENERAL INSPECTORS
Experienced in visua] and mechanical inspection and history documenta- 
tion necessary. Mušt be able to interpret drawings, read micronieters, 
etc. for dimensional inspection.
Competitive wages and excellent fringe benefits.

Apply in person
BROOKS & PERKINS, INC.

12633 Inkster Road
Livonia, Mich. 48150

An Equal Opportunity Employer M/F/H

WANTED EXTERIOR PAINTER
AND

CARPENTER 
SUBCONTRACTORS

JIM WALTER HOMES has work available for x:ontract with framing 
subcontractors in all parts of the Dalias area. Plenty of work, sub- 
contractor mušt have adequate crevv, tools & transportation. Contact

Russ Pratt 214-224-8437.
JIM WALTER HOMES

1-35 S. at Pleasant Run Rd.
Lancaster,. Texas 75211

An Equal Opportunity Employer

TOOL ROOM FOREMAN
Growing Company, 50 miles west of Chicago, desires an experienced 
supervisor capable of heading and expanding an existing tool room. 
Experience in building and maitaining die east dies, trim djes, and 
machinery fixtures a mušt. For personai growth and development, top 
salary, and excellent fringe benefits, contact JOHN BOELKE.

IMPACT DIE CASTING CORP.
1212 EAST 6th STREET 

SANDWICH, III. 60548
815-786-2195

(49-3)

DATE PROCESSING PROGRAMMER
South county automatic controls manufacturing company has immediate 
opening for an individual who has 3 to 4 years experience making 
computer checks, debugging computer programs, logic flow, design and 
coding programs for ūse in eleetronies data processing equiprnent. Ex- 
cellent working conditions and fringe benefits. Salary commensurate 
with ability. For personai consideration write or call — Employment 
Manager 7:30 to 4:30 daily.

WHITE-RODGERS DIVISION 
EMERSON ELECTRIC CO.

9797 Reavis Road, Affton, Mo. 63123 
314-577-1403

An Equal Opportunity Employer
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rrėskučiai keliauja
su tauta

Spalvinga Kalėdų alegori
ja, kaip neišvengiamas tę
sinys pirmųjų krikščionių 
yra visų krikščioniškų tau
tų su meile ir skirtingom 
tradicijom išgyvenama.

Kiekviena tauta šią. šven
tę interpretuoja savitai, la
bai žemiškai ir džiugiai. Ir 
nežiūrint istorinio fakto ir 
tikrosios kūdikėlio gimimo 
vietovės, kiekviena tauta Jį 
pasisavina, Jį garbina ir Jo 
gimimą švenčia, štai šiaurė
je Jis gimsta snaigėm krin
tant, pietuose po palmėmis 
ir t.t.

Tokiu būdu tarp kitų šei
mos įvykių, Kalėdų metu 
atgimsta vėl tie įspūdingi 
ir nuotaikingi papročiai, ku
rie suburia visus šeimos na
rius po vienu stogu, bend
rai Kūčių vakarienei. Kalė
dos tai šeimų ir visų didžio
ji susiartinimo šventė. Čia 
šalia pagarbos gimusiam 
Kristui, mes išgyvename 
šią šventę, kaip didžios pa
garbos žmogui šventę.

Tai šventė, kuri mumyse 
sukelia gražiausius prisimi
nimus. Tai šventė, kada Kū-

Dr. Henrikas Brazaitis su šeima 

sveikina savo draugus ir pažįstamus

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METU 

proga.

Vietoje šventinių kortelių skiria

Dirvai auką.

/T
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 

ir
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 

giminėms, draugams ir pažįstamiems 
linki

Barbara, Vacys ir Paulius
Petkai

a v 7 .............. .....
Kalėdų švenčių ir Naujų Metų

proga linkiu draugams ir pažįstamiems

ramybės ir džiaugso.

Veronika Nagevičienė

Willoughby, Ohio

STEFANIJA STASIENĖ

čių vakarą, kiekvienas su
grįžęs į namus pripildo savo 
širdį džiaugsmu ir namų ži
dinio ugnies šilima, kada 
kvapnūs kalėdiniai kepiniai 
ir džiaugsmu spinduliuojan
ti eglutės šviesa mus nu
kelia į anuos laimingus vai
kystės laikus.

Tokia spinduliuojanti 
švenčių šiluma ir jaukumas 
daug priklauso nuo mūsų 
šeimininkės, nes tik ji gali 
suteikti gyvybę mūsų tradi
cijom ir palaikyti gyvą lie
tuviškos šeimos Kūčių va
karo nuotaiką. Kaip kasmet 
kartojasi Kristaus gimimo 
šventė lygiai taip kartojasi 
ir šiai šventei tradicinių 
valgių paruošimas. Daugu
mą šių specifinių Kūčių va
karienės valgių kitu laikų 
paprastai neruošiam. Kū
čių vakarienės 12 patiekalų, 
sakytume, kasmet prisike
lia tik tam šventam vaka
rui. Tai yra avižų kisielius, 
virti kviečiai, įvairiai pa
ruošti grybai, burokėlių 
sriuba, silkės, žuvys, prėš- 
kūčiai, aguonų pienas, span
guolių kisielius ir t.t. šių

Šventoji šeima. Albrecht Durer (1511)

patiekalų išdėstymo centre, 
pagal mūsų tautos tradiciją 
centre dedamas Kalėdaitis.

Tačiau kai kurie būdingi 
mūsų Kūčių stalo valgiai 
palengva dingsta. Nevalgo
me kanapių varškės, spir- 
gynės (pagruzdinti sėme
nys su prieskoniais) avižų 
kisieliaus ir kitų.

žinoma, mūsų skonis kei 
čiasi ir todėl kai kurie tra
diciniai patiekalai lieka už
miršti. Tačiau vienas kitas 
valgis, kaip antai, avižinis 
kisielius vis dar minimas ir 
atrodo, kad verta jį Kū- 
čioms ir pasigaminti.

Štai avižinis kisielius.
Imti: 2 puodk. avižinių 

dripsnių, 4 puodk. drungno 
vandens, y2 riekės pagruz
dintos ruginės duonos, \/2 
arbat. šaukt, cukraus, i/a 
arbat. šaukt, druskos.

Avižų dripsnius supilti į 
molinį ar stiklinį Vi gal. 
talpos indą. Užpildyti drun
gnu vandeniu, įmesti pa
gruzdintą duoną ir staltie
sėle pridengti. Pastatyti šil
toje vietoje 24 valandom. 
Kai pradės rūgti, perkošti ir 
gautą skystį supilti į puo
dą. Supilti cukrų, druską ir 
kaitinti, vis maišant, kol su- 
tirštės.

---------------------------------—------------

Eleonora ir Mečys Valiukėnai,

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų pro

gomis, sveikina visus bičiulius ir arti

muosius, o lygiai Dirva ir jos rėmėjus 

skaitytojus, visiems nuoširdžiai linkė

dami visokeriopos sėkmės jų darbuose.

Valgyti su medum pasal
dytu vandeniu ar aguonų 
pienu.

Iš 12-kos valgių labiausia 
esame pamėgę prėskučius 
— slyžikus. Šie simbolinės 
reikšmės baltos duonos ga
balėliai keliauja su mūsų 
tauta per visus kontinentus 
ir be jų Kūčių vakarienė — 
puota būtų nepilna.

Prof. kun. St. Yla prėsku
čius taip apibūdina:

„Kviečių duonos gabalė
liai — prėskučiai gaminami 
iš neraugintos (prėskos) 
tešlos. Tikima, kad prėsku
čiai primena tą pačią Eu- 
choristinę duoną, kuri se
niau panašiu būdu turėjo 
būti vartojama komunijai. 
Galimas dalykas, kad prės
kučiai buvo pirmesni mūsų 
Kūčių Euchoristinės duonos 
simbolis, negu kalėdaitis. 
Kai kalėdaitis atsidūrė pir
moj vietoj, tada prėskučiai 
pateko tarp kitų dvylikos 
valgių netekdami savo pir
minės reikšmės.**

Todėl dabar ir prėskučių 
gaminimą taikome savo 
skoniui ir naudojame mie
les.

štai vienas iš kepimo bū
dų:

Imti: 2 puodk. miltų, y2 

lazdelės sūdytos margari- 
nos, 2 valg. šaukšt. cukraus, 
1 valg. šaukšt. aguonų, 1 
pokelis džovintų mielių, % 
puodk. drungno vandens.

Mieles padauginti 1/į 
puodk. drungnu vandens. Į 
bliūdelį supilti miltus, cuk
rų, aguonas ir margariną. 
Viską pirštais sutrinti į 
smulkias kruopeles. Kai 
mielės pakils supilti jas į 
paruoštus miltus ir supilti 
likusį drungną vandenį. Su- 
minkvti tešlą. Pridengti ir 
palikti 20 min. kad pakiltų. 
Pakilusia tešla kočioti plo
nais voleliais ir supiaustyti 
U, colio ilgumo gabalėliais. 
Kepti prie 350 laips. temn. 
apie 18 min. (iki truputį 
pagels).

PREMIJOS - 
INFORMUOJANTIEMS 

APIE LIETUVĄ
Nepriklausomybės atkū

rimo minėjime Chicagoje 
vasario 12 d. bus įteiktos 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
premijos lietuviams, kurie 
paskutiniu laiku gausiau 
apie Lietuvos reikalus teikė 
informacijas per didžiąją 
kitų tautų spaudą. Skiria
mos trys premijos: 500 dol., 
300 dol. ir 200 dol. Premijų 
mecenatas — kun. dr. J. 
Prunskis.

Kandidatus toms premi
joms gali siūlyti visi iki 
1978 m. sausio 15 d., atsiųs
dami jų rašinių iškarpas ar 
atspaudus adresu: Ameri
kos Lietuvių Taryba, 2606 
W. 63rd Street, Chicago, III. 
60629. Premijų laimėtojus 
parinks jury komisija: dr.
K. Bobelis, inž. E. Bartkus,
O. Baršketytė, dr. L. Kriau
čeliūnas ir L. Labanauskas.

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

r
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PADĖKA

Mano jauniausiajai sesutei

PAJAUTAI
JANUŠKEVIČIŪTEI-IVAŠAUSKIENEI 

mirus spalio 1 dieną, pareiškusiems mums užuo
jautą žodžiu, raštu, per radiją ar spaudą, o taipgi 

mylimos Pajautos atminimui įamžinti aukoju
siems Tautos Fondui bei Kultūros židiniui, stip
riai vertiname ir nuoširdžiai dėkojame.

Algirdas su žmona Kerta 
Jonys

ir
šeima

Vestuvės ir laidotuvės ok. Lietuvoj

Vilties Draugijos šimtininkei

A. A.

EMMAI GEŠTAUTIENEI
staiga mirus, vyrui dr. STEPONUI, dukroms 
ir visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia

1.
Pilkoje kasdienybėje žmo

gaus gyvenime prasiveržia 
viešumon du ypatingi nuty- 
kimai. Vestuvės, kada gy
venimo energijos ir pilnuti
nio jo realizavimo vėliavos 
keliamos plaktis vėjuose, ir 
laidotuvės, kada tos vėlia
vos nuleidžiamos. Vestuvių 
ir laidotuvių momentai, dėl 
jų reikšmingumo individo 
gyvenime apsupamos apei
gomis. Taip buvo per am
žius. Taip liks ir ateityje. 
Todėl ir mechaniškame so
vietų doktrinos gyvenime 
negalėta vestuvių bei laido
tuvių paversti mechaniš
kais trapios žmogiškos eg
zistencijos punktais. Ir so
vietinėje buityje atkreipta, 
į tai dėmesio, sugalvota ves
tuves ir laidotuves standar
tizuoti, paversti jas „sovie
tiškomis”.

RIMAS DAIGŪNAS

voje ir Utenoje tuokia Kul
tūros rūmuose. Tar sudaro 
nepatogumą, dažnai patal
pos užimtos. Tad vienai die
nai suvaro kelias jaunave
džių poras. Daugybėje vie
tovių, netgi tokių šaunių, 
kaip Druskininkų kurortas, 
tuokiama skurdžiuose kam
barėliuose, lentų siena ati
tvertuose nuo vykdomojo 
komiteto raštinės. „Nekul
tūringai ten tuokiami jau
navedžiai” (pastebi B. Mac- 
konytė, Literatūra ir me
nas, nr. 43). Bet ir po trijų 
sovietų tvarkymo dekadų, 
kiaulių tvartams daugiau 
dėmesio, kaip kad santuo
kos patalpai.

Vilniuje ir Kaune įrengti 
specialus „santuokų rūmai”. 
Kaune tam reikalui pritai
kė buv. Kauno Rotušės rū-

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

KUN. DR. PETRUI DAGIUI

mirus, jo žmonai ARIANAI, seserims MA

TILDAI KUOLIENEI ir MARIJAI PLAČIE- 

NEI su šeimomis, reiškiame gilią užuojautą 

ir kartu liūdime

Ona Yčienė
Danutė ir Jokūbas Kregždės

A. A.

INŽ. KAZIMIERUI KRULIKUI

mirus, giliai1 prislėgtą žmoną ALDONĄ, sū

nų RIČARDĄ ir kitus gimines nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime

Henrikas ir Elena 
Andruškos

Vestuvių ir laidotuvių ap
eigos Lietuvoje nuo seno su
rištos su religija* Todėl so
vietiniai valdininkai suko 
sau galvas, kaip, religines 
apeigas nušalinus, jų vieton 
pastatyti savas, „sovieti
nes”. Nutarta paprastas ci
vilines, biurokratines regis
travimosi apeigas paversti 
iškilmingomis. Taip padary
ta su dingstimi nukonku
ruoti religinių apeigų tradi
cijas. Vienok, kaip tvirtina 
daviniai: žmonės tuokiasi 
civiline tvarka ir čia pat 
tuokiasi su religinėmis apei
gomis.

Civilinėms vestuvių apei
goms norėta suteikti tauti
nių papročių paradą. Tam 
reikalui išleisti vadovėliai: 
I. Čepienės „Lietuvių liau
dies vestuvių veikėjai” ir, 
1969 metais biurokratinis 
vestuvių apeigynas, netru
kus tapęs anekdotų šaltiniu.

Tame „apeigyne” užkliu
vo žmonių dėmesin „rūtų 
vainikėlis”. Skyrybų daug, 
tuokiasi žmonės antrą ir 
trečią kartą. Kaip čia apsi
sukti su rūtų vainikėliu? 
„Apeigyno” surašytojai nu
statė : „tuokiantis antrą 
kartą užsidėti ir persegti 
rūtų vainikėlį nerekomen
duojama”.

Tačiau gerais norais1 ir 
pragaras grįstas. Kai ku
riuose Lietuvos miestuose 
tuokiasi specialiuose tam 
reikalui pastatuose. Tai jau 
valdžios biznis parūpinti 
jaunavedžiams santuokos 
patalpą ir pareikalauti ap
mokėti už patarnavimą: už 
registraciją, už patalpą ir 
mechanišką muziką, už san
tuokos pažymėjimą, etc.

Bėda čia buvo buitinė: 
atitinkamų patalpų stoka. 
Varėnoje, Šiauliuose, Jona-

mus, vad. „Baltąja Gulbe”. 
Besituokančiųjų čia daug. 
Pagal „santuokų rūmų” 
statutą kiekvienai porai bu
vo numatyta .. . dvidešimt 
minučių. Pora įžengia į pa
talpą, sustoja prieš santuo
kos registratorių, po kelių 
formalių klausimų, paimtų 
iš religinių apeigų, registra
torius paskelbia: „Lietuvos 
Tarybų socialistinės respub
likos vardu skelbiu jus 
esant vyru ir žmona”. Ran
kų paspaudimas, žiedų už- 
movimas. Jaunieji pereina i 
kitą kambari. kur juos svei
kina jų palyda, giminės, čia 
tuoj pat dunda nuotaikinga 
linksma muzika (magneto
foninė juostelė) ir šampaną 
pila į laibakojes taures.

Bet sutuoktinių daug. 
Tad kiekvienai porai defici
tiniai trūksta laiko. Dvide
šimtį skirtų minučių perkir
to perpus. Santuokai suda
ryti užtenka ir dešimties 
minučių. Taip pradėjo judė
ti vestuvių konvejeris Kau
ne. Vos iškilmingai įžengia 
pora į registracijos kambr 
rį ir sustoja prieš didelį So
vietinės valstybės herbą, 
ant sienos kabantį, o regis
tratorius vos prasižioja 
skalbti iškilmingą santuo
kos formulę, priešbuvusi 
santuokinių pora jau žengia 
į sekantį kambarį. Ten jau 
kilnoja šampaną, šaukia 
„valio!” ir dunda linksma 1 
polkutė, nušluodama visą 
susikaupimą bei iškilmingas 
nuotaikas sekančiai porai. 
Taip veikia vedybinis kon
vejeris. Dešimt minučių! 
Skubėki sovietinis pilieti! 
Čia tau ne koks nors prasi
manymas su tautinių vestu
vinių papročių išdaigomis. 
Viena ranka mauni žiedą, 
kita keli vyno taurę, viena

B. V. PETKAI
A. P. PETRAIČIAI

VLADUI D AUTUI,
jo mylimai sesutei JANINAI Lietuvoje mirus, nuošir
džią užuojautą reiškia

koja įžengi į santuokos rū
mus, o kitą jau riesi iš jų 
išeiti... Tad nenuostabu, 
kad aplink tą skubą ir anek
dotų nestokoja. Esą, vie
nas pametė savo santuoką 
ir buvo „apženytas” su kita. 
Čia vėl, palyda gėrusi sve
timą šampaną. Arba, buvo 
užsakyta pagroti magneto
foninę juostelę su maršu ir 
išgirdo laidotuvinį maršą...

Per skubotumą visa ko 
nutinka.

Klaipėdoj sugalvota grei
čiau ištrūkti iš santuokinės 
registracijos patalpų ir sku
bėti į pajūrį, čia, laivų įvar
dinimo tradicija, imtis už 
šampano bonkos. Tik nesu
kulti jos į jaunavedžio kak
tą, kaip bonką daužo į laivo 
bortą, bet nusviesti bonką 
į jūrą. Taip elgiasi jaunave
dys. Kodėl gi taip? Paaiški
na aukščiau paminėta ko
respondentė: „tai auka vie
tos dievams”. Aha, pridu
riame mes, dar neišnyko so
vietuose „vietos dievai”, 
nors taip stumia juos lauk 
sovietinių bonzų paminklai 
gatvėse ir aikštėse. Pasiro
do, šampano bonka jaunasis 
ketina papirkti „namų die
vus”. Atseit, kad jo jaunoji 
žmonelė nestovėtų valandų 
valandomis eilėse prie krau
tuvių ...

Norėdami gerai nuteikti 
bėgte bėgančią jaunavedžių 
porą, skubiai tuokiamą, 
skubiai stumiama iš san
tuokų rūmų dėl sovietinio 
laiko stokos, sovietinė biu
rokratija liepia pasirūpinti 
„iškilminga aplinką sudary
ti”. Instrukcija nurodo, kad 
galima turėti gėlių ant san
tuokos registratoriaus sta
lo, pakloti kilimą besituo
kiančiai porai, netgi mini
ma, kad registratoriaus ra
šalinę nebūtų ... apskretus, 
t. y. kad toj rašalinėje ne- 
plūduruotų musės, kaip sa
vo juodame i - .ukiojimo ba
seine.

Netiesiogiai nurodymai 
įpareigoja registratorių ne
rodyti rūgščios veido išvaiz
dos, mokėti patraukliai šyp
sotis ir neklausti piktai.

Vietoje paprasto staliuko, 
prie kurio duodama vedusių 
priesaika būti ištikimais so
vietiniais piliečiais ir būsi
mus vaikus auginti ištiki
mais sovietiniais piliečiais, 
sugalvota pastatyti kažin 
kokius iškilmingus stalus. 
Projektas tuoj pat žuvo dėl 
tokių stalų deficito. „Baldi- 
ninkai” atsisakė tokius „iš
kilmingus” stalus gaminti.

Sugalvota įvesti standar
tinius jaunavedžiams „iškil
mingus” rūbus. Niekur to
kių užsakyti negavo. Bet to
kių rūbų kiek nori... „juo
dojoje rinkoje”, šoko pasi
garsinti, kad „santuokų rū
mai” gali serviruoti būtinai 
jau „iškilmingus” vestuvi
nius pietus, bet nusėdo. Ke
lis kart tokius serviravę pa
dėjo įvariaformius peilius ir 
šaukštus. Visiškai skirtin-

(Nukelta į 17 psl.)
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■ Chicagos lietuviai
ANTANAS JUODVALKIS

PAMINĖTOS SUKAKTYS
Vytautas Nakas, buvo gi

męs 1947 m. gruodžio 4 d., 
staiga mirė, vos sulaukęs 29 
metų amžiaus, 1976 m. 
gruodžio 21 d. Muenchene, 
Vakarų Vokietijoje. Jo 30 
metų gimimo sukaktis pa
minėta š. m. gruodžio 4 d. 
šv. Mišiomis tėvų jėzuitų 
koplyčioje. Mišias laikė ir 
talentingojo velionio Vytau
to gyvenimą nušvietė tė
vas Algimantas Kezys, S.J. 
Mišių metu giedojo solistė

VESTUVĖS...
(Atkelta iš 16 psl.)

gas šakutės. Vestuvinių "iš
kilmingų” stalų servyzai at
rodė paskirais gabalais su
nešti iš daugelio vietų ...

Nesugebėję suvienodinti 
vestuvinių stalų servyzus, 
santuokinių reikalų darbuo
tojai tariasi, posėdžiauja, 
nesutaria, kaip standarti
zuoti sovietines vestuves, 
kaip sugalvoti žmones pa
tenkinančias apeigas, kaip 
suskubti išspausdinti mak
simumą sovietinės naudos iš 
sovietinio deficitinio laiko: 
10 minučių susituokti, susi
kaupti ir išeiti.

Lietuviai iniciatyvos ne
stokoja. Jie ir tokioms sąly
goms esant moka iškilmin
gai ir su tautiškais papro
čiais tuoktis: atranda ir 
vaišių, ir muzikos, ir gėlių, 
ir gerų servyzų. Ir tie pat 
sovietų bonzos, nesugebėję 
santuokos apeigoms suteik
ti minimalų orumą, geria 
šampaną "privačiose” ves
tuvėse.

Taip gailiai bankrutuoja 
sovietinė iniciatyva ir kvai- 
šioji jų biurokratija susi
durdama su gyvuoju, su 
kunkuliuojančiuoju gyveni
mu.

Kitą kart apie laidotuves.

Dalia Kučėnienė, smuikavo 
P. Matiukas, vargonavo mu
zikas M. Motiekaitis.

Visi dar prisimename 
prieš metus atėjusią skau
džią žinią, pritrenkusią ne 
tik Vytauto tėvus, draugus, 
artimuosius, bet ir plačiąją 
lietuvių visuomenę. Jauna
sis Vytautas buvo išsimoks
linęs ir pilnai pasiruošęs 
gyvenimui. Nuo pat vaikys
tės reiškėsi muzikinėje sri
tyje ir aktyviai dalyvavo 
lietuviškame gyvenime. Jo 
staigi ir ankstyva mirtis 
sugriovė tėvų ir draugų su
dėtas Į jį viltis, šiuo prisi
minimu buvo pagerbtas jau
nasis Vytautas Nakas.

★
Kompozitoriaus prof. Vla

do Jakubėno vienerių metų 
mirties sukaktis paminėta 
š. m. gruodžio 11 d. Jauni
mo Centro salėje. Minėjimą 
rengė ir jį pravedė Jauni
mo Centro bu v. direktorius 
tėvas Alg. Kezys, S. J. Prof. 
Vlado Jakubėno kūrybą api
būdino ir interpretavo kom
pozitorius Aleksandras Ku- 
čiūnas. Savo žodį paįvairi
no, paskambindamas ar iš 
juostelės perduodamas prof. 
Vlado Jakubėno charekterin- 
gesnes kompozicijas. Ypa
tingai iškėlė jo sukurtas 
tris simfonijas, kurios pa
rodė jo muzikinį subrendi
mą ir pastovumą. Solistė D. 
Stankaitytė, akompanuo

jant pačiam paskaitininkui 
muz. A. Kučiūnui, padaina
vo prof. Vlado Jakubėno 
būdingesnius kūrinius.

Minėjimo akademija, tik 
dviejų žmonių išpildyta, bu
vo aukšto lygio, susirinku
siųjų atidžiai išklausyta ir 
labai šiltai priimta.

★
Jau vieną kartą spaudoje 

buvau kėlęs klausimą, kaip 
susirinkusieji turėtų elgtis 
mirties sukaktis minint. 
Vienur paskaitininkus, ak
torius, solistus ir kitus pro
gramos dalyvius publika su
tinka triukšmingais ploji
mais. o kitą kartą tik giliu 
susikaupimu. Iki šiol vienos 
formulės neteko sutarti. Ge
riausiai būtų, kad minėji
mų vadovai iš anksto pain
formuotų publiką, kaip tu
rėtų laikytis. Dažnu atveju, 
programos atlikėjai gali nu
stelbti patį minėjimo tiks
lą. Rimtas programos suti
kimas, daugiau prisidėtų 
prie minimo asmens pager
bimo.

★
Chicagos lietuvių operos 

vadovybė praneša, kad pa
sikeitė operos spektaklių 
pastatymo laikas. Dėl or
kestro įsipareigojimų kitur, 
lietuvių operos spektakliai 
nukeliami į 1978 m. balan
džio 1, 2 ir 8 d.d. Visos or
ganizacijos ir asmenys pra
šomi tomis dienomis ne
ruošti parengimų, o daly
vauti operos spektakliuose.

★
Gruodžio pradžioje Chica-

gą buvo užpuolę dideli šal
čiai ir sniego pūgos. Gero
kai užpustė kelius ir para- 
ližavo susisiekimą. Lėktu
vai ir kitos susisiekimo 
priemonės gerokai vėlavo 
ar visai nejudėjo. Buv 
daug ir nelaimių.

★
Kalėdų švenčių proga, 

sveikinu visus šios skilties 
skaitytojus, DIRVOS re

daktorių ir visus tarnauto
jus, linkėdamas džiaugs
mingai jas praleisti ir lai
mingai sutikti Naujuosius 
Metus.

Tegu Naujieji Metai vi
siems atneša daugiau 
džiaugsmo ir savųjų lūkes
čių išsipildymo, o vergijoje 
esantiems broliams — kan
čių palengvinimą ir išsiva
davimą.

1977-1978 METU EKSKU RSI JOS 
| LIETUVĄ

AMERICAN travel service 
BUREAU

9727 South Western Avenue 
Chicago, Ulinois 60643 

Telephone: (312) 238-9787
NAUJI SKRIDIMAI (CHARTERS) Į VILNIŲ SU 
PAN AMERICAN LĖKTUVAIS Iš NEW YORKO:
Išvykimo datos: 1978 m. vasario mėn. — 
$669.00; kovo mėn. $691.00 ir $746.00; balandžio 

mėn. $746.00.
Kalėdinė kelionė 1977 m. GRUODŽIO mėn. 20 d. — 

2 savaičių (Maskva, Vilnius, Ryga) $1138.00.
1 savaitė Havajuose — 3 salos, 1978 m. sausio 14 d. 

— $564.00.
Prie visų aukščiau minėtų grupių galima jungtis iš 
CHICAGOS ir visų kitų Amerikos ir Kanados miestų 

su papildomu mokesčiu.
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANGES AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.

Taip pat parduodame skridimus iš Chicagos į Los 
Angeles ir San Diego — kelionė į vieną galą $99.00.

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

INSPECTOR-FLOOR
SHEET METAL FABRICATION AND 
ASSEMBLY ENVJRONMENT. MUŠT 
BE DIVERS1FIED IN BENCH AND 
1ST P1ECE INSPECTION. SHOULD 
BE CAPABLE OF USJNG A VARIE- 
TY OF PREC1S1ON 1NSTRUMENTS. 
FAM1LIARITY WITI4 GOVERNMENT 
SPECIFICATIONS HELPFUL. LI.BE- 
RAL FRINGE BENEFITS. SALARY 
COMMENSURATE WITH EXPERI- 
ENCE.

For interview appt.
Call Mrs. GREGĄ 

216-248-6111 
11:30 a. m. or 1:30-3:30 p. m. 

Monday thru Friday. 
HUNTER MFG. CO. 

30525 Aurora Road 
Solon, Ohio 44139

An Equal Opportunity Employer M/F 
(47-48)

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

Telefonai:
t krautuvės: (312) 263-5826 

namų: (312) 677-8489

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

PRODUCTION FOREMAN WANTED
With experience in A.S.M.E. Pressure Vessel Fabrication. FulI 
benefits. Send Resume to:

MASONITE CORPORATION
Tank Division, Harbor Project, Box 427 

Vicksburg, Miss. 39180 
601-636-1941

An Equal Opportunity Employer

i

Už CERTIFIKATUg MOKAME:
7%.% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7«/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 % % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6*/2% — 1 metu su $1,000, minimum.

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

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

aftnt 
thony

WANTED AT ONCE

MACHINE SHOP 
SUPERVlSOR

Mušt be exp. with turret and engine 
lathes, should be familiar with N-C 
lathes, be capable to inspect work in 
process and do some cutting tool 
sharpening. This is a 2nd shift posi- 
tion. Good vzorking c-onditions & 
fringe benefits. Well established ma- 
nufacturer of Aircraft Ground Sup- 
port Equipment. Mail resumes or call: 
PAUL FABER,

COLUMBUS JACK CORP. 
1000 S. Front Street 
Columbus, Ohio 43206 

614-443-7492
(48-5)

TOOL & DIE MAKERS
Second and Third Shift Openings

Class A $7.40-$8.13 per hr. 
Class B $6.66-$7.36 per hr.

Journcymen card or equivalent experience preferred. Mušt have progres- 
sive die experience. You will be doing die repair work on a wide variety 
of tooling, including progressive and transfer dies. Working conditions 
are excellent — fringe benefits are very competitive. Job security is 
top — we have not laid off a tool & die maker during the past 50 
years.

IF YOU MATCH THESE QUALIFICATIONS, APPLY AT:

GRAND HAVEN 
STAMPED PRODUCTS 

1250 S. Beechtree
Grand Haven, Mich. 49417

An Equal Opportunity Employer

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; UkJMd Wei.

Juozas Gribauskas, vedėjas
/ 
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JOURNEYMAN

TOOL & DIE MAKERS
Fast growing industry in Fort Custer 
Industrial Park is in need of journey- 
man. TOOL & D1F. MAKERS. F.x- 
perienced in DIE BUILDING prefer- 
red. Be able to sėt up work from 
blue prints & elose tolerance.
Pleasant working atmosphere and 
liberal fringe benefits. Apply:

KEIPER USA INC.
5600 W. Dickman Rd.

Battle Creek, Mich. 49015
An Equal Opportunity Employer

(37-50)

GROWING 
COMPANY 

NEEDS 
GENERAL 

MACHINISTS 
LATHE & M1LL 

OPERATORS
Mušt be able to sėt up work froni 
blue prints & elose tolerance. Mini- 
mum 2 years experience. Escellent 

fringe benefits.

DELTA BRANDS
2204 Century Center Blvd.

Irving, Texas 75060 
214-438-7150

(48-!)

BORING 
M1LL 

DeVLIEG
$1 NIGHT SHIFT 

PREMIUM
JOURNEYMAN OR PROVE 4 YEARS 

DTA SHOP, FULL BENEFITS.

TURNER BROS. 
2625 Hilton Road, 

Femdale, Mich. 48220 
313-544-2456

(47-49)

TOOL MAKERS 
DIE REPA1R 

PERMANENT FIRST AND 
SECOND SHIFT POSITIONS 

Available to build and repair die 
cast, dies, trim dies, and stamp- 
ing dies. Excellent wages and 

benefits with overtime.
HALEX CO.

23901 Aurora Road 
Cleveland, Ohio 44146

An Equal Opportunity Employer 
(45-49)

"A.s vartoju Caron "
Aš mėgstu kiekvieną Caron klasinį kvapą, 
labiausiai pasaulyje pagerbiamą 
prancūzišką kvepalų kolekciją.
Infini, gaivinantis gėlių mišinys taip 
jaunai ir gaivinąs.
Bellodgia, puokštė stiprių gvazdikų.
Fleurs de Rocaille, uolėnų šviežios gėlės. 
Gaunami Dept. 123-Flagrances, 
pirmame aukšte mieste.
Visuose skyriuose.

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN

TOOL & DIE 
MAKERS

Need experienced tool & die makers 
for progressive dies. Mušt have a 
minimum of 3-4 years experience.

TOOL ROOM 
MACHINISTS

Person experienced in surface grind- 
ing for small elose tolerance progres
sive die tooling.
Shift premium of 10% °f hourlv 
wage paid for working niglits. Salary 
commensurate with experience. Pro 
fit sharing plan, good company ben 
efits.

Call JOHN McANALLY
214-233-3033

ELFABCORP.
4200 WILLEY POST ROAD 

ADDISON, TEXAS 75001 
An Equal Opportunity Employer 

(48-5)

OPPORTUNITY FOR 
Tool Maker or 

Tool Room Machine Hand
Experienced only. Secure night shift 
position with all benefits. Good start- 
ing salary. Liberal overtime and 
fringe benefits. Apply in person: Mon- 
day, Wednesday and Friday, 3 to 5 
p. m. or phone for appointment.

313-588-1900
FERNDALE FASTENER
31600 STEPHENSON HWY. 

MADISON HEIGHTS, MICH. 4S071 
K (47-50)

HAND SEWING
Experience is necessary. Ex- 
cellent working conditions. 
Major benefits. One of Amer- 

ica’s largest furriers.
Phone Mr. SHIFFRIN

HOPPER FURS
315-991-3600

_____________________________(46-2)
• V-"

m
may co

• Dirvą galima gauti nu
sipirkti antradieniais vaka
re Baltic ir Patria krautu
vėse East 185 St.

ra

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ«-
Įnešus $1.000

^/2 / 0 12 mėnesiu

PAŽYMĖJIMUS
^^3/0/ įnešus S 1,000 

/ty 30 mėnesių

Įnešus $1.000
18 mėnesiams

Įnešus SI,000
72 mėnesiams

Pagal federalinės valdžios Įsaką už santaupas, išimtas iš pažymė
jimo sąskaitos prieš nurodytąjaiką. nemokamas nuošimtis už 90 dienų, 
o už likusi periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5'i'č).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

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

du kartus metuose.

FACTORY 
OPENINGS

Rapidly growing plastie mfg. co. 
has Severai career opportunities 
in the following areas:

MAINTENANCE 
MECHANICS

3-5 yrs. exp. in hydraulies, electrical, 
and mechanical systems. Primarily 
related to injection molding and ex- 
trusion equipment.

MACHINE SET-UP
3-5 years exp. in injection molding 
or extrusion, in addition to familiarity 
with PVC.

MACHINISTS
3-5 years exp. setting up and operat- 
ing Bridgeport lathes, and surface 
grinders. Some milling exp. desirable.

BLENDERS
Minimum 2 yrs. exp. blending PVC 
and resins for plastie pipe extrusions.

EXTRUSION OPERATORS
Minimum 1 year exp. operating plastie 
extrusion equipment.

WE offer pleasant tvorking con
ditions and wide range, company 
paid benefits.

R & G SLOANE 
MFG. CO.

6100 Hillcrest Dr.
Valley View Industrial Pkwy.

Contact R. L. Masal
216-524-8600

An Equal Opportunity Employer M/F 
(49-1)

WANTED JOURNEYMEN
or

IST CLASS SKILLED
MODEL MAKER

Salaried position in well-equipped re- 
search and development model shop. 
Mušt be experienced in making small 
produet models from a variety of ma- 
terials. Follow prints and specs. and 
work elosery with designers in friend- 
ly atmosphere, to apply call WAYNE 
KL1NKNER 616-453-4451.

BISSELL, INC.
2345 WALKER AVĖ N. W. 
GRAND RAPIDS, MICH.

An Equal Opportunity Employer 
(49-2)

WANTED JOURNEYMEN or 
IST CLASS SKILLED 

AUTOMATIC SREW MACHINE 
OPERATORS AND SĖT UP MEN. 

Browne & Sharp single spindle, Acme- 
Gridley 8 spindle. Warner & Šwassey 
5 spindle; Mazak single spindle; 
Davenport 5 spindle, Potter & John- 
son No. 400 Chucker; 4 & 5 \V 6c S 
Turret Lathe.

TOOL MAKERS
To run horizontai Bridgeport and 

Engine Lathes.
Also

INSPECTORS
For small part3. Needed for Day 6c 

Night shifts.
CONTINENTAL LP PRODUCTS

130 W. YORKTOWN 
DALLAS, TEXAS 75208 

214-741-6081 JIM CAMPBELL 
________________________________ (49-3)

TOOL CRIB 
ATTENDENT

Required for modern screvz machine 
plant. Will be responsible for all tool
ing 6c related purchasing. Experience 
with national acme equipment a plūs. 
Will consider a trainee with mecha
nical apptitute 6c ability to organize. 
Complete fringe benefit package in- 
cluding Dental and incentive program.

L. P. S. P. INC.
13201 HANCOCK DRIVE 
TAYLOR, MICH. 48180 

313-287-2810
(48-2)

SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000.
MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 

PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

/uper ior Avino/
■and loan association *

ATIDARYTA šESTADIENtAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street 

481-8552

WANTED 
MAINTENANCE 

AND 
TOOL AND DIE MAKERS

8 years proven experience required. 
Positions available immediately for 

Ist Ac 2nd Shift.
Good pay, excellent benefits, and stea- 
dy work. Contact BILL JONSTONE.

GULF & WESTERN 
STAMPING 

5511 TELEGRAPH 
TOLEDO, OHIO 43612 

419-476-9141
An Equal Opportunity Employer 

(49-9)

6712 Superior Avė. 
431-2497

13515 Euclid Avė. 
681-8100

14406 Cedar Avė. 
381-4280

32800 Center Ridge Road
779-5915

WANTED JOURNEYMEN
IST CLASS SKILLED

DIEMAKERS
Fos die repair department in etamp- 
ing plant located in Clare County 
resort area. Steady employment with 
benefit plan. Call or write SURREY 
PRODUCTS CO., Personnel Dept., 333 
Grace St., Farwell, Mich. 48622. (313) 
961-7200 or 517-588-9922. (49-2)

WANTED JOURNEYMEN

TOOL & DIE MAKERS 
MACHINISTS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints 6c elose tolerance.

UNION WAGES
APPLY: CALL OR WR1TE TO:

STEEL MASTER TOOL 
CO. LTD.

6630 Tecumseh Rd. E. 
Windsor, Ont., Canada 

W1NDSOR PHONE 
519-944-2255

DETROIT PHONE
313-961-1463

(47-3)
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

PADIDĖJO ALT S-GOS 
SKYRIUS DEŠIMČIA 

NARIŲ
ALT S-gos Clevelando 

skyriaus visuotinam narių 
susirinkime š. m. gruodžio 
11 d. išrinkta nauja sky
riaus valdyba sekantiems 
metams pareigom pasiskirs
tė sekančiai: K. Karalis — 
pirm., A. Jonaitis — vice
pirm., V. Stuogys — iždi
ninkas, I. Sniečkienė — 
sekr. ir D. Ramonienė — 
valdybos narė parengi
mams.

Susirinkimui pirmininka
vo A. Laikūnas, sekretoria
vo Irena Sniečkienė. Valdy
bos pranešimą padarė sk. 
pirm. K. Karalis ir iždinin
kas Vyt. Stuogys. Revizijos 
komisijos aktą perskaitė A. 
Mackuvienė. Valdybos ir re
vizijos komisijos praneši
mai, po trumpų diskusijų, 
buvo priimti.

Skyriuje yra 60 narių iš 
kurių 10 yra įstoję šiais 
metais. Taigi, narių skai
čius paaugo 20%.

Susirinkimui pasibaigus, 
nariai ir svečiai buvo pa
kviesti vaišėms, kurias pa
ruošė ir maistą parūpino, 
kaip visada, mūsų skyriaus 
ponios: E. Maslauskienė, A. 
Bakūnienė, J. Stuogienė, J. 
Karalienė, A. Mackuvienė, 
I. Sniečkienė, D. Ramonie
nė, L. Markūnienė, D. Žilie

/--------—-----------------
Lietuvių Tautines Sąjungos Cleve

lando skyriaus narius ir jų šeimas svei
kiname su šventėm ir linkime laimingų 
Naujųjų 1978 Metų.

Skyriaus Valdyba

zd
ŠVENTŲ KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ 

proga sveikiname LKVS „Ramovė” Cleve- 
do skyriaus Ramovėnų chorą, narius ir jų 

šeimas.
VALDYBA

2?
ŠVENTŲ KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ 

proga sveikiname gimines, draugus ir visus 
pažįstamus.

B. P. N. A. Maineliai

DIRVAI IR JOS SKAITYTOJAMS LINKIME 

LINKSMŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ.

J. Šiaučiūnas ir šeima
CLEVELAND, OHIO

nė ir p. Benokraitienė. Joms 
visoms priklauso skyriaus 
širdinga padėka. (sn)

KANDIDATUOS Į OHIO 
GUBERNATORIUS

Stefan Deubel, 62 metų 
amžiaus, dviejų laikraščių 
vokiečių kalba Waechter 
und Anzeiger ir Volksblatt 
leidėjas Clevelande, spau
dos konferencijoje pranešė, 
kad jis kandidatuojąs į Ohio 
gubernatoriaus postą.

Jis 1951 m. atvyko į JAV 
ir jau 23 metus leidžia vo
kiečių kalba du laikraščius 
Clevelande.

”Aš neesu profesionalas 
politikas, sako jis, aš nesu 
turtų ieškotojas, aš noriu 
tarnauti sąžiningai žmonių 
gerovei ir pasiruošęs iš- 
išspręsti eilę problemų mus 
visas liečiančias”.

Linkime sėkmės Stefan 
Deubeliui rinkiminėje kam
panijoje.

BENDROS KŪČIOS
Clevelando skautininkių 

draugovė ir šiais metais 
rengia bendras kūčias gruo
džio 24 d. Dievo Motinos Ne
paliaujamos Pagalbos para
pijos patalpose.

• šv. Jurgio parapijoje, 
Kalėdų Nakties pamaldos 
prasidės 11:30 vai. parapi
jos choro atliekamom kalė- 
nėm giesmėm. Iškilmingos 
šv. Mišios 12 vai. nakties, 
kuriam celebruos kleb. kun. 
B. Ivanauskas, concfelebruo- 
jant svečiam kunigam. Pa
rapijos chorui diriguoja 
choro vad. Rytas Babickas, 
vargonais groja — Jūra 
Blynaitė.

'Išpažinčių bus klausoma 
pradedant ketvirtadi e n i u

LINKSMŲ ŠVENČIŲ!
Visiems mūsų kepyklos klijentams, perkantiems mūsų 

skanią duoną ir pyragus, o taip pat visiems Clevelando ir apy
linkių lietuviams, geriausius Šv. Kalėdų sveikinimus ir 1978
metų linkėjimus siunčia

REINECKER’S
BAKERY

RICHARD ir MAGDALENA REINECKER, savininkai

PARTY’S, CENTER AND CATERING

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

per rytines mišias ir šešta
dienį nuo 3 val/iki 5:30 vai. 
p. p. Šventėse klebonui tal
kininkaus prof. dr. kun. V. 
Bartuška.

• Naujųjų Metų sutikimą 
pagal ilgo laiko tradiciją vi
siems Clevelando lietuviams 
ruošdavo LB apylinkės val
dyba. Tad ir šiais metais 
ruošia apylinkės valdyba. 
Kaina asmeniui 15 dol. Sta
lus jau dabar kviečiame už
sisakyti pas. LB apylinkės1 
pirmininką Jurgį Malskį 
tel. 486-9165) arba kitus 
valdybos narius. Stalų skai
čius labai ribotas, tai vertė
tų nedelsti.

KVIEČIAMAS JAUNIMAS
LB Clevelando apylinkės 

ruošiamame Naujųjų Metų 
sutikime (Lietuvių Namų 
viršutinėje salėje) kviečia
mas dalyvauti ir jaunimas.

Dėl sąlygų ir stalų rezer
vavimo prašome kreiptis iš 
anksto pas Rasą Petraitytę 
tel. 531-1058.

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

• Abiturientų balius ruo
šiamas vyresniųjų skaučių 
Aušrinės draugovės, globo
jamas LB Ohio Apygardos 
valdybos, įvyks sausio 21 d. 
7:30 vai. vak. Lietuvių Na
muose. Bilietai gaunami pas 
Juliją Ignatavičiųtę telef. 
531-2446 arba pas Rasą 
Petraitytę — 531-1058. Kai
na— suaugusiems $10.00, 
jaunimui — $6.00.

NATIONWIDE 
K i INSURANCE

Nat!onwide is on your side

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

• šv. Jurgio parapijos 
metiniame susirinkime, pu
sė parapijos Tarybos — (5) 
nariai — buvo perrinkti ar
ba naujai išrinkti.

Tarybos susirinkime bu
vo pasiskirstyta parei
gomis sekančiai: pirm. — 
Pr. Razgaitis, vicepirm. — 
Z. Obelenis, sekr. A. Babic- 
kienė. Planavimo ir ūkio ko
misijos nariai — R. Kudu- 
kis ir P. Alšėnas. Finansų 
komisijos pirm. K. Civins- 
kas, liturgijos — A. Kurk
lius, jaunimo ir švietimo — 
O. Kliorytė, parengimų — 
Nagevičienė ir narė — V. 
Spirikaitienė.

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

• Lietusių grožio salionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fashjon, 687 East 185 St., 
Cleveland, Ohio 44119. tel.: 
486-4240.

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

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

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

• Žalgirio šaulių kuopa 
Clevelande per ižd. A. Kar- 
soką Dirvai paremti atsiun
tė 25 dol. Ačiū.

• Clevelando golfininkų 
klubas per B. PaulionĮ Dir
vai paremti atsiuntė 15 dol. 
Ačiū.

CLEVELANDO 
PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

•SAUSIO 21 D. Abiturientų 
balius Lietuvių Namuose. Ren
gia Vyr. skautės.

• SAUSIO 22 D. Klaipėdos 
sukilimo minėjimas Lietuvių 
Namuose. Rengia kar. Juoza
pavičiaus šaulių kuopa, talki
nant Žalgirio šaulių kuopai.

• SAUSIO 28 D. Ateitininkų 
studentų ir moksleivių litera
tūros vakaras.

• VASARIO 4 D. tradicinis 
Užgavėnių blynų balius Lietu
vių Namuose. Rengia Pilėnų 
Tunto Skautų Tėvų Komitetas.

• VASARIO 25 D. Ateities 
klubas ruošia koncertą. Pro
gramą atliks solistai Nerija 
Linkevičiūtė ir Bernardas Pra
puolenis.

• BALANDŽIO 8 D. Gran
dinėlei 25 metai: sukaktuvinis 
pokylis, muzika, šokiai Slovė
nų salėje.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ



DIRVA
• Dirva dėl Kalėdų ir 

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

• Dail. Vytautas Ignas 
šiam kalėdiniam Dirvos nu
meriui specialiai padarė li
no raižinį 20”x25”, kuris 
spausdinamas pirmame pus
lapyje.

Už tokį gražų Dirvos pa
puošimą V. Ignui nuošir
džiai dėkojame.

A. A.

KOSTUI MATULEVIČIUI

Lietuvoje mirus, jo motinai ir broliams

JUOZUI, gyvenančiam Worc*ester, Ma.,

VYTAUTUI ir PETRUI, gyvenantiems

Toronte ir jų šeimoms reiškiame šir

dingą užuojautą

L. ir E g. Jakubauskai 
J. ir E. Jurkūnai 
P. ir R. Moliai 
St. ir O. Marcinkevičiai 
J. ir R. Palubeckai 
J. ir M. Vidūnai 
VI. ir M. didžiūnai 
P. Babickas

111.—...
A. A.

EMMAI GEŠTAUTIENEI 
staiga mirus, vyrą dr. STEPONĄ GESTAU- 
TĄ ir dukras LORETĄ, KRISTINĄ su šei
ma, DAIVĄ ir VIDĄ su šeima, bei kitas gi
mines Lietuvoje ir Amerikoje gilioje skaus
mo valandoje nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi

Elena, Kęstutis ir Kazimieras 
Pociai

A. t A.

STASEI JUODAKIENEI

mirus, jos vyrui STEPONUI, dukroms:

DANGUOLEI ir NIJOLEI su šeima bei ki

tiems giminėms nuoširdžiai užjaučiame

Antanina ir Petras Indreikai 
Ono ir Antanas Juodvaikiai 
Halina ir Zigmas Moliejai

• Leokadija ir Juozas 
Žvyniai, gyv. st. Petersburg 
Beach, Fla., jų mielam ir 
artimam bičiuliui, tautinės 
minites uoliam skleidėjui ir 
puoselėtojui a. a. Steponui 
Kęsgailai - Kenstavičiui mi
rus, vietoj gėlių ant jo ka
po, atsiuntė auką 50 dol. jo 
širdžiai artimam laikraš
čiui Dirvai paremti. Ta pa
čia proga sveikina Dirvos 
štabą ir su šventėmis ir lin
ki laikraščiui stiprėti.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

B KORP! NEO-LITHUANIA CHICAGOS PADALINIO |

n VALDYBA J
B š. m. gruodžio 31d. rengia tradicinį 3

I!I7\ Vll.ll.ll METI SUTIKIMĄU c c c c «

B LIETUVIŲ TAUTINIŲ NAMŲ SALĖJE, 9
S 6422 SO. KEDZIE AVĖ., CHICAGO, ILLINOIS. 3

g Renkamės 8-9 vai. vak. Karšta vakarienė, šampanas ir gėrimai, šokiai jf
n nuo 10 vai. vak. iki 2 vai. ryto, grojant žinomam VYČIO orkestrui. jį
B Rezervacijas iki gruodžio 27 d. priima: Br. Kasaikaitis, telef. 778-7707 «
g (7150 S. Spaulding Avė.) ir A. Juodvalkis, tel. 925-0035 (6620 S. Rockwell St.). jį

Visa lietuviškoji visuomenė kviečiama dalyvauti ir jaunatviš- S 
n koje nuotaikoje sutikti Naujuosius Metus. 9

Los Angeles lietuviai iškilmingai 
sutiko naująjį konsulą

Sekmadienį, gruodžio 11 d 
šv. Kazimiero parapijos salė
je įvyko istorinio Lietuvos 
valstybingumo išsilaikymo 
eigoje įvykio atžymėjimas. 
Pirmą kartą per 33 metus į 
Lietuvos konsuliarinę tarny
bą įžengė naujas pareigūnas. 
Iki šiol desperatiškai galvo
ta, kad mirčiai retinant Lie
tuvos diplomatinės bei kon- 
suliarinės tarnybos narių 
skaičių, neišvengiamai artė
jama prie tragiško finalo. 
Bet diplomatinės tarnybos ir 
mūsų visuomenės veiksnių 
atkaklių sandaros pastangų 
dėka sulaukta viltingos die
nos: vietoje mirusiojo Los 
Angeles Lietuvos generali
nio garbės konsulo dr. J. 
Bielskio, JAV Valstybės de
partamentas pripažino Lietu
vos diplomatinė tarnybos pa
rinktąjį inž. V. Čekanauską 
Lietuvos generaliniu garbės 
konsulu Los Angeles mieste. 
Jam suteiktas personae gra- 
tae titulas.

Inž. V. Čekanauskas yra 
nuostabios energijos ir ryžto 
asmenybė: iki šiol jis veikė 
arba pirmininkavo daugybė
je organizacijų. Nuo dabar 
savo neribotą energiją jis 
skirs aukštoms ir sunkioms 
konsulo pareigoms.

Konsulo pristatymo ban
ketą paruošė organizacinis 
komitetas, kuriam pirminin
kavo Alfonsas Tumas. Prie 
skoningai serviruotų stalų 
susirinko apie 400 iškilmių 
dalyvių. Prie garbės stalo - 
naujas konsulas su žmona Ja 
nina, konsulo tėvas Jonas Če
kanauskas, klebonas prela
tas Jonas Kučingis, draugiš
kų kitatautinių visuomenių 
atstovai, giminės ir svečiai 
iš tolo, kaip Lietuvos gene
ralinis konsulas New Yorke 
Anicetas Simutis ir ALT pir
mininkas dr. Kazys Bobelis, 
iš Chicagos.

Iškilmes pradėjo Organi
zacinio komiteto pirminin
kas A. Tumas. Nusakęs iš
kilmių prasmę, jis pakvietė 
programą pravesti JAV Lie
tuvių Bendruomenės vakarų 
apygardos pirmininką inž. 
Vytautą Vidugirį.

Atidarymo kalboje konsu
las A. Simutis vaizdžiai nusa
kė konsuliarinių pareigų isto
rinę ir modernią reikšmes. 
Jis akcentavo istorinį šios 
dienos momentą: į konsulia
rinę tarnybą ateina naujas 
žmogus. Tai reiškia stiprią gu plojimu.

poziciją Lietuvos suverenu
mo išlaikymo procese. Tai 
mūsų didžiulis laimėjimas.

Dr. K. Bobelis kalbėjo 
apie visuomeninių veiksnių 
reikšmę kovoje dėl diploma
tinių ir konsuliarinių pozici
jų užtikrinimo.

Inž. A. Mažeika, ALT 
S-gos pirmininkas, įdomiai 
nušvietė naujo konsulo gyve 
nimo bėgį.

Naują konsulą sveikino 
Estijos konsulas, estų visuo
menės susivienijimo pirmi
ninkas, latvių bendruome
nės pirmininkas, vengrų ben
druomenės atstovas, Paverg
tųjų tautų skyriaus pirminin 
kas, kuris - būdamas lenkų 
tautybės- reikšmingai paste
bėjo, kad tarp lenkų ir lietu
vių negali būti jokių ginčyti
nų problemų, ką banketo da
lyviai palydėjo plojimu. Kon
sulą sveikino Balfo skyriaus 
pirmininkas V. Pažiūra, kon
sulo giminaitis. Jis pagarsi
no Balfo centro valdybos 
sveikinimą.

Laiškais sveikino Diplomą 
tinės tarnybos vardu ir 
asmeniškai Lietuvos pasiun
tinybės Washingtone reika
lų vedėjas dr. Stasys Bačkis, 
Chicagos Lietuvos generali
nė garbės konsulė J. Dauž
vardienė, VLIKo pirminin
kas dr. Kęstutis J. Valiūnas. 
Buvo daugiau sveikinimų 
paštu; JAV LB vadovybės ir 
asmeniškų.

Suglaudę žodžius į vienos 
minutės rėmus, paskirai 
sveikino 27 organizacijų at
stovai, pareikšdami daug šil
tų linkėjimų. Itin įdomu bu
vo girdėti Joną Valukonį, bu 
vusį Lietuvių gimnazijos Ra- 
vensburge direktorių^ nuo
taikingai sveikinant savo bu
vusį mokinį.

Neolituanų atstovas arch.
R. Mulokas, pasveikinęs nau
ją konsulą, įteikė busimojo 
konsulato reikalms neolitua
nų dovaną - tūkstančio dole
rių čekį. Vladas ir Alfa Pa
žiūros paaukojo $200. Los 
Angeles lietuvių visuomenė 
konsulato reikalams dovano
jo rašomąją mašinėlę su lie
tuvišku raidynu.

Jeigu tik iškils bet kuri fi
nansinė problema, pareiškė 
klebonas prel. J. Kučingis, 
net bažnyčioje bus paskelb
ta rinkliava Lietuvos konsu
lato reikalams, ką banketo 
dalyviai palydėjo griausmin-

Atsakydamas, konsulas 
inž. Č. Čekanauskas tarė 
jautrų ir maloniais sąmojais 
paįvairintą žodį. Jis dėkojo 
už šio iškilmingo priėmimo 
parengimą, kuris akivaiz
džiai parodė lietuvių visuo
menės artimą ryšį su savo 
konsulatu, dėkojo už jam pa
reikštus linkėjimus ir norus 
visaip talkinti.

- Tai įsipareigojimas vi
sam gyvenimui, - pasakė nau
jas konsulas,*tai darbas ne 
sau, bet Lietuvai ir su tvirta 
viltimi, kad ji bus laisva.

Banketas pradėtas JAV 
Himnu (giedojo A. Polikai- 
tis) ir Lietuvos Himnu, o 
baigtas griausmingais valia
vimais naujam konsului ir il
giausių metų giesme. Kon
sulo V. Čekanausko žodį ban
keto dalyviai pagerbė atsi
stojimu.

Ši puiki šventė visus daly
vius viltingai užtikrino, kad 
vieningas mūsų darbas yra 
pergalių laidas, kad Lietu
vos byla stovi ant gerų bė
gių, kad naujo konsulo pripa 
žinimas yra Lietuavos suve
renumo tęstinumas ir sovie
tinės okupacijos paneigimas.

Tas laimėjmas gali būti įti ‘ 
kinančiu precedentu ateity
je panašiu būdu užpildyti va
kuojančias diplomatines bei 
konsuliarines tarnybų pozi
cijas. J. Gliaudą

• JAV imigracijos ir na
tūralizacijos tarnyba prane
ša, kad asmenys, gyveną 
Amerikoje, bet neturį JAV 
pilietybės, nuo sausio 1 iki 
31 d. turi užpildyti registra
cijos kortelę, kuri gaunama 
pašte, priklijuoti pašto 
ženklą ir įmesti į pašto dė
žutę. '

Neatlikę šios pareigos ga
li būti smarkiai baudžiami.

• ALT S-gos Detroito 
skyriaus valdyba per ižd. J. 
Lesčinską atsiuntė Dirvai 
paremti 20 dol. ir linki vi
sam Dirvos kolektyvui link
smų švenčių.

♦ Bronius Keturakis, 
sporto veteranas, Dirvos 
b e n d r adarbis, siųsdamas 
Dirvai paremti auką 17 dol., 
jungia šventinius linkėji
mus Dirvai ir jos skaityto
jams.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

EXCELLENT OPPORTUNITY FOR 
lst Class Skilled 

METAL SPINNERS 
Excellent pay and benefits.

Dayton United Metai Spinners
35 S. St. Clair St.

Dayton, Ohio 45402 
513-222-6732 — Days. 

513-434-7495 after 5 p. m.
(48-5)
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