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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

"MILŽINŲ DVIKOVA”
Spekuliacijos apie Kinijos atbudimo 

pasėkas
Vytautas Meškauskas

Kinijos atbudimas, ar 
tiksliau noras tapti panašes
ne į kitas šio pasaulio valsty
bes, sukėlė spekuliacijų ban
gą apie tolimesnę viso 
pasaulio ateitį. Ypač pasira
šius draugiškumo sutartį su 
Japonija. Kai Vakarai toli
mesnę eigą gali stebėti su 
pasitenkinimu, nes ji mažina 
sovietų spaudimą, patys 
sovietai žinoma į ją žiūri su 
nerimu. Tiesa, padėtis Kini
joje dar toli gražu nėra stabi
li. Sovietų laukta kova tarp 
kompartijos vado bei minis
terio pirmininko Hua ir vice
premjero Teng jau pasireiš
kė iškabomis ant sienų. Yra 
duomenų manyti, kad Teng 
šią kovą laimi. Jis aiškino J a 
ponijos socialdemokratų de
legacijai, kad ant sienų iškli
juotos proklamacijos yra ki- 
nietiška išraiška laisvės pa
reikšti savo nuomonę. O tos 
proklamacijos dabar kriti
kuoja patį Mao-Cetungą ir 
kartu netiesioginiai Hua, ku
ris buvo politbiuro išrinktas 
Mao įpėdiniu, gi Tengas tą 
syk, antrą kartą savo politi
nėje karjeroje, buvo nuže
mintas. Šiuo metu Teng yra 
populiaresnis už Hua ir atro
do įvykius turi savo kontro
lėje. Kokia būtų tolimesnė 
eiga, vis tiek tenka sutikti 
su praeito penktadienio ang
lų kalba leidžiamo japonų 
laikraščio The Japan Times 
vedamojo išvada:

‘Atsinaujinusios politinės 
konvulsijos Kinijoje įrodo 
vieną dalyką: Kinija turi mo
kėti aukštą kainą laiku, žmo
nių talentais ir ūkiniais ištek 
liais už nuolatinę kovą tarp 
jos vadų įsigalėti valdžioje, 
tai įteisinti ir perrašyti isto
riją. Nors destabilizuojanti 
Mao įtaka atrodo yra praė
jusi, vis dar neaišku, ar toji 
didelė, garbinga ir išdidi tau
ta yra padariusi pažangą gra 
žinime savo namų į tvarkos 
rėmus.

Įdomu, kad ir Japonija ne
gali girtis savo stabilumu. 
Čia visai netikėtai valdanti 
liberalų partija savo nauju 
pirmininku išrinko iki šiol 
mažai žinomą partijos apara- 
čiką Ohirą, kuriam tuo pačiu 
atiteks ir ministrio pirminin
ko postas, iki šiol priklausęs 
Fukudai, sudariusiam drau
giškumo sutartį su Kinija. Ti 
kimasi, kad dėl to Japonijos 
politika nepasikeis.

Prileidžiant, kad tie as
meniški pasikeitimai netu
rės įtakos prasidėjusiai poli
tinei raidai - be to vis dar ne
aišku, kas ištiks Sovietiją 
po Brežnevo - logiškai galvo
jant, dar šį dešimtmetį gali
ma laukti tiesioginio Sovie- 
tijos-Kinijos susirėmimo. To 

kios pažiūros yra New York 
Times karinis kritikas Drew 
Middleton, tarptautiniai pri
pažintas autoritetas šioje sri 
tyje. Jis ką tik išleido knygą 
‘Milžinų dvikovos’ (The Duel 
of the Giants) pavadinimu.

Prieš porą metų Middle
ton ilgėliau viešėjo Kinijoje 
ir prileidžia, kad jos karinė 
situacija nedaug pasikeitė. 
Kareiviai jos geri, tačiau jų 
ginklai yra atsilikę bent 20 
metų. Patrankos užtaisy
mui jiems vis dar reikia 20 
sekundžių, tuo tarpu vaka
riečiai tai gali padaryti per 
penkias sekundes. Didžio
sios valstybės paprastai ne
pradeda karo visai sąmonin
gai, jos į jį nejučiom įslenka. 
Tuo atveju sovietai vargiai 
patenkintų kinų troškimą, 
pasiųsdami savo kariuome
nę į Kiniją, kur ji paskęstų 
kiniečių masėse. Sovietai 
greičiausiai sektų kokio ribo 
to tikslo, pvz. okupuotų tik 
pramoningą Madžuriją, ar 
bent jos dalį. Tai padarę jie 
pasakytų kiniečiams: o da
bar atsiimkite, jei galite!

Pajėgumas kol kas yra so
vietų pusėje ir už tat Vaka
ruose Kinijos atbudimas nė
ra taip atvirai sveikinamas, 
kaip būtų galima laukti. Ypa 
tingai dabartinė Bonnos vy
riausybė yra santūri ir rim
tai priima naujo sovietų am 
basadoriaus Leonido Samja- 
tino, kuris kartu pasilieka 
partijos CK užsienio reikalų 
ekspertas, įspėjimą: ‘Mes ne 
patariame kapitalistams lai
kytis motto ‘prekyba su rau
donaisiais vilioja’ ir padėti 
strateginėm operacijom nu
kreiptom į pietryčių Aziją’. 
Kanclerio Schmidto patikėti
nis, jo kanceliarijos viršinin
kas su Valstybės Ministerio 
titulu Hans Juegen Wisch- 
newski ambasadorių nurami
nęs sakydamas: ‘Žinau, kad 
Berlynas guli ne prie Peki
no!’ Dėl to vyriausybė sten
giasi įkalbėti dabartinį pre
zidentą Walter Scheel, kurio 
terminas baigiasi š.m. birže
lio mėn., nevažiuoti oficia
liam vizitui į Pekiną, kuris 
buvo numatytas šių metų ba 
landžio mon. Krašto apsau
gos ministeris Hans Apel 
lankyti Kiniją uždraudė ne 
tik tarnyboje esantiems ka
riams, bet ir į atsargą išėju
siems, kurių gausūs visitai 
pereitais metais sukėlė labai 
didelį sovietų nepasitenkini
mą.

Londoniškis The Econo
mist sovietams pataria ne 
grąsinti, bet pradėti rimtai 
derėtis dėl apginklavimo su
mažinimo ne tik su NATO, 
bet ir su kiniečiais. Jų (so
vietų) politika vedanti prie

Dirvos koncertas praeitą sekmadienį Clevelande praėjo sėkmingai. Į koncertą 
atsilankė virš trijų šimtų svečių, kurie po programos gretimoje salėje prie vaišių 
stalo turėjo progos pasidalinti įspūdžiais. Koncertas įvyko Regina High School gra
žioje, koncertinėje salėje. Nuotraukoje solistės Aldona Stempužienė-Švedienė ir 
Dana Stankaitytė su muz. Jonu Švedu, kurio keletą kūrinių buvo atlikta programo
je. Plačiau apie koncertą bus kitame numeryje. J. Garlos nuotr.

TREČIASIS KARAS...(2)

Nebuvo netikėtas, bet...
Kaip prasidėjo trečiasis 

pasaulinis karas? Jei kas 
nors nustebtų to dar nežino-

Vakarų-Kinijos sąjungos. 
Maskvos ekspansija Afriko
je, o po perversmo Afganis
tane ir Azijoje, išgąsdinusi 
vakariečius. ‘Tol kol Rusija 
elgsis taip, lyg būtų pasauli
nės galios Nr. 1, ji gali tik sa
ve kaltinti, jei Nr.2 ir Nr> 3 
kombinuoja kaip apsisaugoti 
nuo Nr. 1’.
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Per pirmą dieną sovietai pasiekė didžiausių laimėjimų, 
vėliau jų sparta sumažėjo.

FrtMrtveriaul am 4. Aug, 1985, !8 Uhr 

;»»»** Frontverto am 12 Aug 1985.18 Utw

von den Trugpan te Mfarsghausr
Pakis &ewtež Gebtet

j ______ 

jęs, skubame paaiškinti, kad 
britų ats. generolas Sir John 
Hackett jį įsivaizdavo bū
siant 1985 metais ir nudavė 
rašąs jo istoriją.

Žiūrint iš šios dienos taš
ko, karo pradžia atrodo visai 
logiška. Jį iššaukė sovietų 
pastangos paimti savo orbi- 
ton Jugoslaviją, kur - Titui 
mirus - prasidėjo tarpusavio 
kovos dėl įpėdininkystės. 
Norėdamas sudrausti sovie
tus nuo galimo atviro įsikiši
mo, Washingtonas pasiuntė 

į Italiją savo marinus. Iš sa
vo pusės sovietai paskelbė 
pravesią milžiniškus manev
rus Rytų Vokietijoje ir Veng 
rijoje. Jie prasidėjo 1985 m. 
liepos mėnesį. To paties mė
nesio 27 d. sovietų parašiuti
ninkų divizija užėmė svar
biausius punktus pakeliui 
nuo Vengrijos pasienio iki 
Belgrado, o dvi sovietų divi
zijos perėjo Vengrijos sieną 
ir po trumpų kautynių pri
vertė jugoslavus trauktis Za 
grebo link. Sovietai pripaži
no savo sėbrų sudarytą ‘vy
riausybę’ Jugoslavijoje lega
lia ir skelbėsi tik jai padedą. 
Tuo tarpu iš Sovietijos gilu
mos buvo vis daugiau ir dau
giau kariuomenės permeta
ma į Rytų Vokietiją ‘manev
rams’. Tuo tarpu, kai NATO 
tarėsi ką toliau daryti, JAV 
išgavo vis abejojančių italų 
sutikimą permesti marinus 
iš jų krašto į Jugoslaviją. Po 
24 valandų prasidėjo pirmie
ji susišaudymai tarp marinų 
ir sovietų žvalgų. Pirmą kar 
tą istorijoje tiesiogiai susidū 
rė JAV ir SSSR pajėgos. So 
vietai, žinoma, kėlė didžiau
sią triukšmą aiškindami, kad 
kapitalistai užpuolė komunis 
tinį kraštą. Jiems atėjo 
proga pagaliau sunaikinti 
NATO ir grėsmę iš Vakarų.

Tokia įvykių raida NATO 
neužklupo netikėtai. Dar lie 
pos pabaigoje amerikiečiai 
atskraidino personalą visai 
tankų divizijai. Atvykę ka
riai tuojau perėmė iš sandė
lių 300 M-l sunkiųjų tankų, 
kitus pagalbinius ginklus ir 
patraukė į šiaurės vakarus 
nuo Wuerzburgo. Rugpiūčio 

(Nukelta į 4 psl.)
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SAVAIMĖ POLITIU^^

Guyanos tragedijos pamokos: jei gyvas šėtonas, nemiręs ir Dievas.

- Nūdienė situacija prancūzų akyse: Vokietija nustojo būti 

________________ Amerikos 'Trojos arkliu' Europoje.-------------------------

Paskutinių dešimties die
nų prieš rašant šią apžvalgą, 
Amerikos spauda buvo pilna 
šiurpių žinių apie Guyanos 
tragediją, kurią pasekė San 
Francisco burmistro ir dar 
vieno tarybos nario nužudy
mas. Tas faktinai neturėjo 
nieko bendro su pirmuoju 
įvykiu. Nebent tai, kad 
sauvalės griebiamasi ir iš 
kairės ir dešinės. Bet jei 
taip elgiamės, ar tik nesiarti
na pasaulio galas, kurio be
laukdami 1670 metais nusi
žudė 20,000 rusų? O gal tai 
tik epizodai, neturį nieko 
bendro su viso gyvenimo rai 
da?

Ieškodamas atsakymo lon- 
doniškis The Economist tarp 
kitko samprotauja:

‘Trečiam šio šimtmečio 
ketvirtyje familiarės organi
zuotų religijų formos neteko 
įtakos tų žmonių tarpe, ku
rie save vadina apšviesta vi
dutine klase. Ne be išimčių: 
Islamas dar laikosi, R. Kata
likų Bažnyčia ruošiasi perei
ti priešpuolin, tebegyvos kai 
kurios protestantizmo for

mos. Bet aplamai imant, tur 
būt pirmą kartą istorijoje ga 
Įima prileisti, kad inteligen
tiškas ir išmokslintas sluoks
nis liko be religinio įsitikini
mo’.

‘Rezultatas tačiau nėra 
toks, kokio tikėjosi XIX am
žiaus racionalistai. Senųjų 
religijų nuosmukis nesukū
rė pasaulio, kuriame kiekvie 
nas galėtų patogiai gyventi 
be jokių dievų. Vienas pas
kui kitą grynai žemiškos filo
sofijos gerojai — Leninas, 
Stalinas, Mao, ir net pats 
Marxas — neteko patrauklu
mo. Vietoje to pradėta ieš
koti dvasinio pergyvenimo. 
Religinis išradingumas šian
dien turi labai palankią rin
ką. Kultai, sektos ir ben
druomenės, kurios šioje sri
tyje ieško naujų idėjų, šian
dien yra skaitlingiausios 
Jungtinėse Amerikos Valsty 
bėse, kurios ir čia yra 20 me
tų pralenkusios likusį pasau
lį. Bet jų yra ir Europoje, 
Vakaruose ir Rytuose, ir 
daugelyje kitų vietų. Bedie
viško cemento plyšiuose pra

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Už CERTIFIKATUS MOKAME: 
73A% — 6 metų su SI,000, minimum. 
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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
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ttiony 

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

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., F r i., 9-5; Sat., 9-1; Ckwod Wed.

Juokas Gribauskas, vedėjas

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

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

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

dėjo bujoti nauja žolė.’
‘Tai bandymų periodas, ir 

kaip visi tokie laikotarpiai, 
yra netvarkingas, bet ir vil
tingas ir kartu baidąs. Vis
kas įmanoma. Krikščiony
bės elementai maišosi su se
nomis religijomis ir filosofi
jomis. Pusiau pamiršti gyvu 
lių garbinimo fragmentai, 
tamsios religinės monetos 
pusės yra paimamos ir 
išbandomos. Vieni ieško pa
galbos narkotikuose, kiti 
daugiau vertina įtemptą dar 
bą ir valios tvirtumą. Pir
mieji lengviau patenka tam
sių jėgų įtakon kaip antrieji. 
Galimas daiktas, kad visi da- 
bartinai eksperimentai duos 
rezultatų tik 21-me šimtme
tyje.’

‘Nūdieniai laikai gali būti 
taip svarbūs žmogaus sielos 
išvystymui, kaip penktas 
šimtmetis prieš Kristų, kai 
prasidėjo tvarkingas intelek 
tualinis galvojimas, ar pir
mas šimtmetis po Kristaus, 
kada buvo bandoma surišti 
dvasinio ir materialinio gyve 
nimo puses, ar septintas 
šimtmetis, kad Islamas pas
kelbė tiesioginį be tarpinin
kų ryšį tarp žmogaus ir Die
vo, ar penkioliktas šimtme
tis, kada iškilo žmogaus indi
vidualinės galios ir atsako
mybės idėja. Jei viskas ge
rai susiklos, galime susilauk
ti moksliško galvojimo sinte
zės su žmoniškais jausmais, 
iš dalies instinktyviais, iš da
lies valdomais sąmoningos 
valios: taikos po ilgo tarpu
savio karo savo viduje.’

‘Žinoma, jei seksis. Dau
gelis eksperimentuoto jų ne
supranta tų jėgų, su kurio
mis bando ... tai neišvengia
ma: nevieno pasikeitimo 
proceso pradžia neatrodė 
sklandi. Tai paaiškina daug 
baisių atsitikimų, kaip Man- 
sono žudynės ar Guyanos 
tragedija. Svarbu suprasti, 
kad tai tik paviršutiniai ženk 
lai daug didesnio ir gilesnio 
sąjūdžio ... Tai tik pradžia 
naujų formų dvasiniam per
gyvenimui ... Į Jonestown 
šiurpą pirma reakcija buvo 
klausti: ar ištikro nebėra vėl 
nio (Is Satan not dead after 
all)? Tas klausimas gali 
priversti pradėti galvoti. Jei 
šėtonas tam tikra prasme 
vis dėlto nėra negyvas, tai 
kartu įrodo, kad ir Dievas 
dar nėra miręs ..." ♦♦♦

Grįžtant į šio šimtmečio 
4-tą ketvirtį... Birželio mėn. 
turėtų būti išrinktas Vakarų 
Europos - steigiamajame su
sirinkime - seimas. Lapkri
čio 13 d. Vakarų Vokietijos 
kancleris Schmidt pareiškė, 
kad - sykį išrinktas - tas sei- 
ms nepasitenkins dabar jam 
numatytomis mažomis teisė
mis, bet pareikalaus ar pasi
ims jų daug daugiau. Tai la
bai išgąsdino dalį prancūzų. 
Maurice Duverger dėl to ra
šo Le Monde skiltyse:

‘Nūdien net Paryžiaus bur 
mistras (dešinysis gaulistas) 
Jacųues Chirac pripažįsta,

■ Iš kitos pusės
VIENAS iš įdomiausiu epizodų Jim Jonės ir jo sektos 

tragiškoje aferoje buvo įsakymas nunešti pilną pinigų la
gaminą į... sovietų ambasadą! Pasirodo, kad jis galvojo 
apie eventualų prieglobstį tame krašte. Gaila, kad jam 
nepasisekė! Sovietiniame rojuje daugumas jo pasekėjų 
greitai atskirtų grūdus nuo pelų ir greičiausiai jų gyveni
mas būtų buvęs kiek ilgėlesnis. Faktinai ten jam ir būtų 
tikra vieta. Juk jis mažu mastu buvo įvedęs komunizmą 
savo sektoje ir naudojosi tomis pačiomis priemonėmis 
kaip Maskva. Vienus įtikinėjo geruoju, kitus gąsdino, o 
svarbiausia, turėjo savo KGB. Europietiškomis akimis 
žiūrint., žinoma, galima pasakyti, kad tik Amerikoje gali 
tokie dalykai atsitikti. Visur kitur valdžia seniai tokius 
išganytojus' sudraustų, o čia jos pareigūnai ieškojo jo tal
kos rinkimams laimėti.

Iš kitos pusės - amerikinė santvarka, duodama laisvės 
kas kaip nori organizuotis, steigti savo tikybines bendruo 
menes ir neimdama iš jų mokesčių, leidžia kiekvieną idėją 
išbandyti mažu mastu. Juk jeigu toks Hitleris galėtų įgy
vendinti nacionalizmą kokiame Austrijos ar Bavarijos 
kaime su privačiu ‘kacetu’, jam greičiausiai nebūtų pasi
sekę sunaikinti visos Europos, o Leninas su Stalinu būtų 
tikriausiai emigravę į Ameriką, kai apsijuokintų Rusijoje 
ar Gruzijoje su savo bandymais įvesti komunizmą. Iš tos 
pusės žiūrint, galime džiaugtis, kad čia gyvename. Net 
negalime labai skųstis papročiu viską įvertinti pinigais. 
Juk sakoma, kad po to, kai finikiečiai išrado pinigus, visos 
problemos pasidarė lengviau išsprendžiamos. Pavyzdžiui 
vieno mūsų dienraščio redaktorius nesivaržydamas galė
jo parodyti kas jam šia proga daugiausia rūpi:

KAM TEKS NEMAŽI JONĖS SEKTOS TURTAI?

(vm)

kad jungtinė Europa yra bū- Jų finansinė politika yra dau
tinybė. Todėl nelauktina to
kios kovos, kokia siautėjo 
prieš 25 metus dėl Europos 
Gynimosi Bendruomenės su
darymo, kada gaulistų, ko
munistų, dalies socialistų ir 
kai kurių kitų koalicija pasi
priešino prancūzų armijos 
įjungimui i NATO.’

‘Ir dabar kai kurie gaulis- 
tai, kaip buv. min. pirm. 
Michel Debre bei Alexandre 
Sanąuineti ir kai kurie užkie 
tėję kairieji socialistai, pa
rems komunistų kovą prieš 
Europos Bendruomenę, bet 
jie ją pralaimės. Įdomu, kad 
tuo laiku, kada prancūzų ko
munistai tai idėjai priešinosi 
italų komunistai jai pritaria.’

‘Priežastis, dėl kurios dau
gelis oponentų dabar pakei
tė savo nuomonę, yra tokia, 
kad 1954 metais, kada susi
darė šešių Europos valsty
bių bendroji rinka, penki jos 
nariai buvo paklusnūs JAV- 
bėms ir tik viena Prancūzija 
sakė ‘ne’. Prancūzams tada 
atrodė, kad tose sąlygose su
sijungus, Prancūzija Europo 
je galėtų vaidinti tik tokią ro 
lę, kaip Quebecas Kanadoje. 
Vokietija tada dar nebuvo 
ūkinė galybė, o politiniai te
buvo tik nykštukas. Vokie
čiai tada dar galvojo apie at
gavimą savo rytinių teritori
jų. Kaip galima buvo kalbė
ti apie jungtinę Europą, jei 
jos rytinės sienos dar 
nebuvo aiškios?’

‘Per 25 metus daug kas pa 
sikeitė. 1970 metais atsiklau 
pęs prieš Varšuvos ghetto 
paminklą Brandtas simboli
zuodamas ne tik savo paties 
krašto apgailestavimą, bet 
ir visos Europos, kuri neno
rėjo pasipriešinti fašizmui 
tada, kada dar buvo galima 
Bet svarbiausia — Vokietija 
liovėsi būti JAV-bių Trojos 
arkliu Europoje. Po kompro 
mitacijos Vietname ir Water 
gates aferos kartais atrodė, 
kad amerikiečiai yra dau
giau susirūpinę savo trumpa
laikiais (ir trumparegiškais) 
interesais, negu savo parei
gomis kaip super-valstybė.

giaus atsakinga už dabartinę 
ekonominę krizę negu naftos 
eksportininkų - OPEC - są
junga.’

‘Jų karinė politika yra to
kia pat savinaudė. Atominio 
skėčio vertė nusmuko kartu 
su dolerio ir tai tuo laiku, ka
da Sovietų Sąjunga gali susi
gundyti sudrausti Kiniją 
nuo galingos armijs sukūri
mo.’

Prancūzijos raida gali pri
versti vokiečius pakeisti sa
vo dabartines pažiūras. Šir
dyje jie dar yra nacionalistai 
ir susijungimas dar nėra už
mirštas. Grįžimas į valdžią 
krikščionių-demokratų galė
tų prikelti iš praeities porą 
politinių vaiduoklių ir pada
ryti Vokietiją paslaugesne 
JAV-bėms. Dar viena prie
žastis dėl kurios nereiktų 
delsti (su Europos statyba).’

‘Jei Prancūzija ir Vokieti
ja dabar yra varikliai Euro
pos sujungimui, tai ne dėl to, 
kad Schmidtas ir Valery Gis
card d’Estaing yr geri drau
gai, bet todėl, kad dvi vado
vaujančios Europos valsty
bės sutaria, kad reikalinga, 
de Gaulle žodžiais tariant, 
‘europiečių Europa’.”

‘Įsteigimas bendros valiu
tos tą procesą galėtų paska
tinti. Naujai išrinktas sei
mas tai turėtų paskatinti. Ži
noma, dar yra kliūčių. Iš vie 
nos pusės vokiečiai norėtų, 
kad steigiamasis seimas virs 
tų tikru valdančiu parlamen
tu, tuo tarpu britai norėtų 
jam duotrgalimai mažiau tei 
šių. Giscardas nori, kaip ir 
de Gaulle, ‘konfederacijos’. 
Prancūziškai tas žodis reiš
kia ‘susijungimą kelių valsty 
bių, kurios išlaiko savo suve
renumą’. Kiekvienas konfe
deracijos sprendimas turi bū 
ti vienbalsis. Nepaisant to, 
kai kuriose srityse paskiros 
valstybės nusilenks daugu
mos nutarimams praktiškais 
sumetimais. Toks apibrėži
mas padėtų prancūzams iš
blaškyti dar turimas abejo
nes,’ — baigia Le Monde.
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Jau dešimt metų Čekoslo
vakijoje vykdoma vadinamo 
ji ‘žurnalistinė normaliza
cija’ - valdžios nuomone ne
tinkamų, režimui nelojalių 
žurnalistų šalinimas iš žur
nalistinio darbo, taikomos 
jiems represijos, net įkalini
mai.

Čekų ir slovakų žurnalis
tai vieningai kreipėsi raštu į 
laisvuosius žurnalistus, iš- 
dėstydami savo padėties tra* 
giškumą. Daugelis Europos 
leidinių šį kreipinį atspaus
dino net pirmuose puslapiuo. 
se. Spausdindami šio atsi
šaukimo vertimą primena
me Lietuvių Žurnalistų Są
jungai laisvajame pasaulyje 
atsakomingumą prieš sovie
tinio gyvenimo realybę, bū
tinumą demaskuoti terorą, 
apjungti pastangas bekomp- 
romisinei kovai dėl laisvės ir 
tiesos. ♦

‘Mes, čekų ir slovakų žur
nalistai, kreipiamės į viso pa
saulio kolegas, o per juos į 
pasaulinės visuomenės opi
niją. Mes pergyvenome de
šimtmetį, kuris bus bene bai* 
siausias iš visų mūsų šalies 
istorijos dekadų, per kurį 
svetima jėga sutrukdė su
jungti socializmą su demo
kratiškumu. 1968 metais 
mūsų tėvynė įgyvendino tai, 
kas niekad nebus užmiršta ir 
kam mes liksime ištikimi kol 
esame gyvi. Tada mes, arti
mame ryšyje su savo skaity
tojais ir klausytojais, kalbė
jome apie praeitį ir dabartį, 
reiškėme savo atviras min
tis ir pasitikėjome šalies atei
timi. Žodis atgavo savo tik
rovišką vertą.

Po to, kada laisvės sąjūdis 
Čekoslovakijoje buvo prie
varta sunaikintas, šimtai 
tūkstančių mūsų tautiečių ta
po aukomis iki šiol savo dy
džiu mūsų šalyje nebuvusių 
represijų. Daugiau tūkstan
čio žurnalistų buvo išmesta 
iš redakcijų. Dešimtys laik
raščių ir žurnalų, jų tarpe ‘Li- 
teraturny listy’ ir ‘Reporter’ 
kurie turėjo šimtus tūkstan
čių tiražą, buvo uždaryti. 
Žurnalistai, kurie norėjo iš
likti savo profesijoje, buvo 
priversti emigruoti. Gi mes, 
kurie likome tėvynėje, ilgus 
metus tęsėme ir tebetęsia- 
me kasdienę kovą su režimu 
- ne tiktai dėl egzistencijos, 
bet už teisę gyventi su gry
na sąžine ir su nepajudina
mu tikėjimu į geresnę ateitį.

Mus nubaudė - nušalinus 
mus nuo profesinio darbo.

Davė mums galimybę gy - 
venti iš kiemsargių, kaminų 
valytojų, juodadarbių bei 
raštinių tarnautojų darbo. 
Mes nesigėdiname to darbo. 
Darbininkai ir tarnautojai 
priėmė mus į savo tarpą. 
Mes vienas kitą suprantame 
dabar kaip dar niekada. Da
bar mes pažįstame tikruo
sius žmonių vargo, vilčių ir 
nuomonių poreiškius, kai 
tuo tarpu dabartiniai jpoli- 
tikai ir žurnalistai pažįsta 
tiktai tai, ką nori žinoti: pa
samdyti skelbti melą ...

Mes randame padėties su
pratimą netiktai mūsų vai
kuose, kurie didvyriškai ken
čia represijas, bet ir jaunoje 
kartoje. Mūsų dvasiniame 
bendravime nežinoma gene
racijų kova. Kai kurie iš mū
sų pasirašėme ‘Chartą 77’, 
po to netekome ir fizinio dar
bo. Sulaukėme naujų tardy
mų, kratų, suėmimų.

Mes gyvename dinamiško 
ir sudėtingo išsivystymo epo
choje. Niekas iš mūsų netu
ri teisės kratytis atsakomy
bės dėl to išsivystymo.

Ir mes reikalaujame teisių

PETRAS 
KLIMAS

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

Knyga galima įsigyti leidykloje — Dirvoje, pasinau
dojant šiuo kuponu, ar pas knygų platintojus.
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Paskutiniais metais Ame
rikos spaudoje pasirodė kny
gos kuriose buvo tvirtinama 
kad į. r Antrą Pasaulinį ka
rą, vok čių okupacijos metu 
lietuvių auta papildė nusi
kaltimus prieš žmoniškumą. 
‘Holocaust’ filmas rodytas 
per televiziją ir pakartotini 
tvirtinimai, kad Lietuvoj vei 
kė iš lietuvių sudaryti SS da
liniai, yra keli tų kaltinimų 
pavyzdžiai. Šie neteisingi 
kaltinimai turi būti atremti 
ir sustabdyti. Kad tas būtų 
sėkmingai atlikta, reikia do
kumentuotos tą laikotarpį 
liečiančios medžiagos, pasi
naudojant mokslinio apklau
sinėjimo metodu (orai histo- 
ry).

Vokiečių okupaciją liečian 
čios medžiagos rinkimas 
(orai history) yra svarbus 
ir skubus reikalas, nes tie, 
kurie buvo tų įvykių liudinin 
kai ir kurie atvyko į Ameri
ką ir čia apsigyveno, pama
žu miršta. Kai šitie liudinin
kai išnyks, bus beveik neįma 

ir visuomeniškų įsipareigoji
mų kiekvienam individui, 
žmogaus vertingumo respek- 
to, laisvės nuo bado ir bai
mės. Helsinkio susitarimas 
ir tarptautiniai asmens tei
sių paktai buvo pasirašyti, 
paskelbti, apsvarstyti, bet 
tikrovėje nėra vykdomi.

‘Prahos pavasaris’ 1968 
metų ir tragiška rugpiūčio 
21 dienos data kietai įstrigo 
žmonijos sąmonėje. Mes lai
kome būtinybe, kad pasaulio 
opinija būtų teisingai infor
muoja - šiandien, rytoj, vi
suomet - apie mūsų šalies gy 
venimą.

Ryšy su tuo mes esame pa
siryžę atlikti savo prievolę. 
Mes kreipiamės į jus, užsie
nio kolegos, pasitikėdami 
jūsų solidarumu ir talka’. 

noma atkurti to laikotarpio 
istoriją ir atremti neteisin
gus kaltinimus prieš lietu
vius.

Turint tai galvoj, šio svar
baus uždavinio vykdymui 
Valst. Kento Universitetas 
įsteigė $3,000 stipendiją. Šia 
stipendija galės pasinaudoti 
lietuvių kilmės sutdentas, 
kuris skaito, rašo ir kalba lie 
tuviškai ir kuris siekia dak
tarato arba žemesnio mokslo 
laipsnio humanitarinėmis, so 
cialinėmis ar lituanistinėmis 
temomis.

Šios istorinės, vokiečių 
okupaciją liečiančios medžia
gos rinkimas bus patikėtas 
stipendijatui. Tikime, kad 
lietuviai studentai supras 
šio reikalo svarbą ir skubo
tumą. Suinteresuoti prašo
mi siųsti savo trumpas bio
grafijas , kartu nurodydami 
savo studijų sritį, šiuo adre
su: dr. John F. Cadzow, Di- 
rector, Ethnic Heritage 
Program, 729 Wright Hali, 
Kent Statė University, 
Kent, Ohio 44240

' \

PIETINĖS FLORIDOS 
ŠAULIŲ VEIKLA

Įsisteigusi nauja, Floridos 
pietinio Atlanto pakraščio 
šaulių kuopa, lapkričio 19 d. 
Miami Lietuvių Klube suruo
šė Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimą. Dalyva
vo apie 250 žmonių. Tai pir
mas toks Lietuvos Kariuo
menės šventės minėjimas 
šioje vietoje, nes iki šiol to
kie minėjimai vietovėje ne
buvo ruošiami.

Minėjimą atidarydamas 
kuopos pirm. M. Vitkus pa
brėžė Lietuvos kariuomenės 
reikšmę atstatant Lietuvos 
nepriklausomybę. Be sava
norių ir kariuomenėnės ne
būtų buvę ir Lietuvos nepri
klausomybės. Solistė Dam
brauskaitė sugiedojo Ameri
kos himną.

Kuopos pirmininkas pa
kvietė kultūrinių reikalų va
dovę K. Kodatienę pravesti 
minėjmo programą, kuri pri
statė susirinkusiems daly
vaujančius Lietuvos kariuo
menės savanorius: dr. K. 
Pautienių, K. Karvelį ir V. 
Sapeną.

Inž. Varnas skaitė paskai
tą apie Lietuvos kariuome
nės įsikūrimą ir kovas su Lie 
tuvos priešais. K. Kodatie- 
nė skaitė savo literatūrinį 
kūrinį apie savanorių veiklą. 
Muzikė D. Liaugminienė pa
skambino keletą kūrnių. 
Minėjime dalyvavo ir Ame
rikos veteranai, kurie suda
rė atskirus stalus.

Lietuvių Klubo pirminin
kas Šilas pristatė atvyku
sius svečius. Po Lietuvos 
himno klubo šeimininkės pa
vaišino svečius skaniais pie
tumis.

•••

Š.m. gruodžio 6 d. 1 vai. 
Miami Lietuvių Klube šau
liai ruošia subuvimą su dr.
K. Pautieniaus mediciniška 
paskaita ir turtinga, gausia 
loterija ir priešpiečiais.

Š.m. gruodžio 17 d. 2 vai. 
Pompano Beach, 731 North 
Ocean Blvd., St. Gabrieliaus 
parapijos salėje, šauliai ruo
šia mediciniškų filmų demon 
stravimą apie širdies prie-

PRO O 
ŽIŪRONĄ

VIS drąsiau ir dažniau 
prasiveržia lietuviai į po
litinę arena ir štai - kelia- 
šimtė grupė - buvo priim
ti JAV prezidento žmo
nos svečiais Baltuosiuose 
Rūmuose! Tai nėra eili
nis laimėjimas. Ir aišku, 
kad tai atsiekus, daugy- 

! bė darbo valandų turėjo 
I būti pašvęsta visą tai pra- 
j matant, planuojant ir re

alizuojant.
Nepaisant besikeičian

čių nuotaikų viršūnėse ir • 
daug palankesnių sąlygų Į 
etninėms grupėms - ‘Kep : 
ti karveliai neskrenda į • 
burną’. RESPEKTAS | 
IR PAGARBA DIRBU- i 
SIEMS IR DIRBAN- į 
TIESIEMS!

Tačiau, pastoviai ple- ‘ 
čiantis galimybių ratui, į 

jau yra būtina sustiprin- ■ 
ti ir ‘parengties’ stovį - tu- : 
rėti gerai sutvarkytą ben- : 
droš informacijos centrą, i 
kur vienoje vietoje gale- ■ 
tų tilpti:

Į — adresai-informacijos į 
i tiek paskirtų asmenų, j 
' tiek organizacijų bei jų ' 

vadovų, archyvai, leidi- J 
niai ir reprezentaciniai 
eksponatai,

— kad turimos infor
macijos būtų pastoviai 
papildomos ir patikslina- ii 
mos, I*— kad reikalui esant i 
be laiko gaišos visais tu- • 
rimais daviniais būtų ga- ■ 
Įima pasinaudoti.

Kaip daug lengvesnis, ■ 
ir pilnesnis, būtų darbas • 
visą galimą medžiagą J 
esant kuone ranka pasie- ; 
kiama, kas taip labai svar ; 
bu tinkamam pasitaikan- ! 
čio momento išnaudoji- Į 
mui.

O pareiga gyva yra! Re ' 
prezentacijai mes turime i 
daugiau negu pakanka- ! 

Į mai ir sugebėjimo, ir me- i 
džiagos, ir pajėgumo, j 
(Nors gal vis dar per daž- | 
nai tikroj grėsmėj ‘pra- ; 
rast kurpelę’ esam, dvy- | 
liktosios dūžiams prade
dant aidėti ...)

O gal... O gal visiems - 
kaip bitėms į vieną avilį - 
bendram naudojimui sa
ve indėlį telkiant, kartu 
pranyktų taip gailus mus 
skiriantys ... ir ‘AŠ’ ... ir 
‘tu’... Gal, gal... Ego

puolius ir vėžio ligas. Paaiš
kinimus duos dr. K. Pautie- 
nis. Po filmų šaulės moterys 
svečius pavaišins kava ir 
saldumynais. (kp)

Wanted Journeymen or
I-st class skUled 

TOOL MAKERS 
BRIDGEPORT 
OPERATORS

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

Tool Makers Helpers

MIDDLERTOOL AND 
MACHINE CO.

456 Oliver, Troy, Mich. 
48084 Tel.A313) 362-1750.

(46-52)
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Diplomatijos paraštėje (83) Vadovas Sidzikauskas

Mūsų Paryžiaus konferencija
Rašydamas apie mūsų kon 

flikto su Lenkija dėl Vilniaus 
finalą esu suminėjęs apie 
mūsų ir lenkų egzilų pastan
gas Lietuvos-Lenkijos santy
kius pasukti į kitus bėgius, 
atseit, vieton nepasitikėjimo, 
neapykantos, kėsinimosi į 
kaimynų žemes, pradėti abi
šalio pasitikėjimą, geros kai
mynystės ir draugingų san
tykių erą. ypač turint galvo
je skaudžius paskutiniojo pa 
saulinio karo patyri- 

. mus. Sutarėme pradėti nuo 
veiklos derinimo vienų ir ant 
rų nepriklausomybei ir lais
vei atstatyti, įsipareigojimo 
išjungti jėgą iš ateityje gali
mų kilti teritorinių ir kitokių 
ginčų išsprendimo.

Tuo reikalu, kaip Vykdo
mosios Tarybos pirmininkas 
ir Užsienio reikalų tvarkyto
jas, 1947 m. pakartotinai lan 
kiausi Londone, kur buvo įsi 
kūręs ir veikė Lenkijos Egzi 
lų politinis centras. Buvome 
pasiekę .susitarimą, kuriam 
pritarė Vykdomoji Taryba ir 
Vliko Užsienio reikalų komi
sija. Tam susitarimui pasi
rašyti abu su VLIKo pirmi
ninku kun. M. Krupavičium 
nuvykome į Londoną.

Lenkų Politinės Tarybos 
pirmininkas Adomas Arci- 
ševskis, socialistas, mūsiš
kio VLIKo pirmininko atitik
muo, pakvietė mus tris - Kru 
pavičių, Balutį ir mane, į 
vieną geriausių Londono 
restoranų pietų. Pakvieti
mą priėmėm, bet kai paskir
tą vakarą reikėjo eiti į vai
šes, Balutis griežtai atsisakėm 
Jo dzūkiškas užsispyrimas ir 
Suvalkų sutarties prisimini
mai neleido jo ambicijai susi
tikti su lenkais, o Krupavi
čius manęs neįspėjęs nuva
žiavo vakaro praleisti į vieną 
lietuvių šeimą East Londone 
Atsidūriau be galo nejaukio
je padėtyje. Nuėjau vienas, 
kitų dviejų neatvykimą kaip 
įmanydamas aiškinau ir tei
sinau, tačiau reikalas tapo 
sugadintas. Nenorėdamas 
tokiomis aplinkybėmis imtis 
atsakomybės, susitarimo pa
sirašymą pasiūliau atidėti 
iki po mūsų tuomet supla
nuoto Vlikę ir diplomatų kon 
ferencijos.

Užsitikrinę P. Žadeikio iš 
Washingtono ir B. Balučio iš 
Londono dalyvavimą, konfe
renciją sukvietėme Paryžiu
je 1947 m. rugpiūčio 5 dieną. 
Posėdžiams pirmininkavo pa 
kaitomis VLIKo ir diploma
tų atstovai, o konferencijos 
sekretorium buvo pakvies
tas tuo metu Paryžiuje gy
venęs Vincas Rastenis. Kon 
ferencijoje dalyvavo ir kaip 
tik tuo metu iš New Yorko į 
Paryžių atvykusi Balfo įga
liotinė Europai Elena Deve- 
nienė. Pasiūliau svarstyti 
šiuos klausimus: politiniai- 
diplomatinę ir inofrmaciniai- 
propagandinę akciją, tos 
akcijos organizaciją ir sude
rinimą, tautinio potencialo 
tremtyje ir išeivijoje išlaiky
mą, tremtinių problemą, po
litinės ir tautinės veiklos 
finansavimą.

Pirmąjį klausimą refera
vau aš, tarp kitų paliečiau ir 
Lietuvos-Lenkijos santykių 

problemą. Šis klausimas už
kliuvo kaikuriems konferen
cijoje dalyvavusiems diplo
matams, ypač S. Lozoraičiui 
ir J. Šauliui. Jie ginčijo 
VLIKo ir jo organo teisę tar
tis ir daryti sandėrius su ki
tomis valstybėmis, skirti ir 
priimti diplomatinius atsto
vus, laikydami, kad tai esąs 
brovimasis į valstybinę sfe
ra, kuri priklausanti tebevei 
kiantiems Lietuvos diploma
tams, grąsino viešai užpro
testuoti, net ir svetimiesiem 
jei VLIKas pasirašytų aukš
čiau suminėtą sandėrį su 
Lenkijos Politine Taryba, ir 
pasikeistų diplomatiniais 
atstovais. Nenorėdamas, 
kad mūsų tarpusaviai nesu
tarimai išeitų į viešumą ir 
būtų skaldoma mūsų visuo
menė, aš pasiūliau Vykdoma 
jai Tarybai ir VLIKui nuo su
sitarimo su lenkais pasirašy
mo susilaikyti. Visais kitais 
darbotvarkės klausimais dip 
lomatų ir VLIKo atstovų 
nuomonės sutapo.

Konferencijos metu suruo 
šėme vaišes Lietuvos drau
gams prancūzams. Kaip ta
tai diplomatijoje priimta, vai 
šių metu, tarp patiekalų vy
ko laisvas pasikalbėjimas 
įvairiausiomis aktualiomis 
temomis. Galvanauskas tem 
peramentingai dėstė savo įsi
tikinimą, kad Vidurio ir Ry
tų Europa būtų šiandien vi
siškai kitokioje padėtyje, jei 
gen. Eisenhoweris būtų pa
klusęs Anglijos premjerui 
Churchilliui ir Europos inva
zija būtų vykdęs per Balka
nus. Galimas daiktas, dėstė 
jis, kad tuo atveju sovietų 
Rusija būtų galėjusi būti pri 
versta pasitraukti į savo tei
sėtas sienas. Kitas, gana il
go stalo galas, diskutavo ki
tus klausimus. Nuo manęs 
įstrižai kitoj pusėj stalo sėdė 
jęs kun. M. Krupavičius re
gimai nervinosi, nekantravo 
ir pagaliau piktai paklausė 
manęs: ‘Kada pradėsime kai 
bėti apie Lietuvą?’ Aš ban
džiau, kiek sąlygos leido, jį 
suraminti ir užtikrinti, kad 
viskas kas reikalinga bus sa
vo laiku padaryta. Tačiau jis 
vistiek neiškentė ir šalia jo 
sėdėjusio prancūzo garsiai 
paklausė: ‘Monsier, qu’est- 
ce que vous pensez de mon 
patrie?’ (teisingai būtų buvę 
‘de ma patrie’). Žinoma, be 
kelių mandagumo ir simpati
jos žodžių užklaustasis nieko 
konkretaus nepasakė. Vai
šėms pasibaigus, mūsų sve
čiai prancūzai prieš atsisvei

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

kindami padarė viską, ko 
mes iš jų laukėme - davė pa
tarimus, mum6 reikalingus 
adresus, prižadėjo pasikalbę 
ti su kuo reikia, suvesti mus 
su mums naudingais, įtakin
gais politikais, spauda ir t.t.

Iš restorano į savo viešbu
čius grįžome pėsti, dalino
mės vakaro įspūdžiais, o pa
lietus Krupavičiaus nekan
travimą laike vaišių aš jam 
juokais pastebėjau; ‘Myko
lai, jei aš kada turėčiau ga
lią, būčiau sakykim Lietuvos 
Užsienių Reikalų ministeriu, 
diplomatu Tavęs neskirčiau’ 
Ta mano pastaba Krupavi
čius, regimai, nebuvo paten
kintas ir ilgai po to man ją 
primindavo.

Konferencijai pasibaigus
E. Galvanauskas, kaip jau 
esu minėjęs, išvyko į Mada
gaskarą ir daugiau jo matyti 
man nebuvo lemta. Lozorai
tis ir Žadeikis sutiko mus ap
lankyti Tuebingene-Phullin 
gene, visi drauge traukiniu 
atvykome į Baden-Badeną, o 
iš ten automobiliais į Tuebin

"n?KMSK KARAS”
(Atkelta iš 1 psl.)

2 dieną visi JAV keturi kor- 
pai sudarą centrinį frontą 
(Centag), užėmė gynimosi 
pozicijas. Tos buvo laiko
mos labai svarbiomis, nes 
nuo sienos iki Frankfurto 
yra vos 100 km., o iš ten iki 
Rheino - 40. Hackett smul
kiai ir labai realistiškai apra
šo komunikaciją tarp atskirų 
daliųir štabų, kurią sunku iš
versti. Nuo to laiko kai mes 
buvome kariuomenėje iki 
dabar tiek daug pasikeitė, 
kad mes tam neturime dar 
terminų. Net sovietų armija 
kuri 1940 metais Lietuvoje 
neatrodė pasiekusi pavydė
tino lygio, dabar yra ištisai 
motorizuota.

Rugpiūčio 4 dienai, pirma
jam to mėnesio sekmadie
niui auštant, sovietai pradė
jo puolimą visu frontu. Kiek 
tik galėjai įžiūrėti - visur 
šliaužė sovietiniu šarvuočių 
eilės, tarp atskirų tankų išlai 
kydamos 100 metrų nuotolį. 
Po pirmųjų susišaudymų, ku 
riuos Hackett detaliai apra
šo, NATO gynėjai turėjo 
trauktis. Užnugaryje sovie
tai numetė savo desantus, 
kurie, penktajai kolonai pa
dedant, užėmė Bremeno ae
rodromą, kur netrukus buvo 

Savininkai: J. JANU6AIT1S ir J. MAŽEIKA
J

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

geną. Čia mano žmona laukė 
mūsų su lietuviškais pietu
mis. Žadeikį apgyvendino
me savo bute, Lozoraitį vieš
butyje.

Šia proga noriu pastebėti, 
kad bolševikų kariuomenei 
artėjant prie Kauno, mano 
žmona, kuri mano kaceto ir 
prievartinio gyvenimo Berly 
ne metu dirbo mergaičių 
Aušros gimnazijoje, 1944 m. 
liepos 7 d. apleido Kauną ir 
keletą dienų pabuvusi Berly
ne, kuris tuomet buvo smar
kiai bombarduojamas, su dr. 
Antano Gylio šeima apsigy
veno Klagenfurte, netoli Ju
goslavijos sienos. Kai ir ten 
pasidarė nesaugu, drauge su 
Gyliais atsidūrė Amorbache, 
Odenwalde, ten saugiai su
laukė karo pabaigos ir kai 
tik leido sąlygos atvyko į Tu- 
ebingeną.

Žadeikis ir Lozoraitis daly 
vavo ir tarė žodį specialiai 
sušaktame VLIKo pilnaties 
posėdyje Pfullingene. Be to, 
palydėjau juodu pas čiurlio- 
niečius, kurie buvo įsikūrę 
Dettingene, netoli hercogo 
von Urach pilies, su kuriais 
praleidome smagų vakarą. 
Iš ten aplankėme Schwae- 
bisch Gmuendėje lietuvių 
tremtinių stovyklą, kur bu
vome džaugsmingai ir iškil
mingai sutikti.

permesta viena sovietų divi
zija. Kitose vietose desantai 
turėjo mažiau pasisekimo, 
juos sunaikino vokiečių teri- 
torialiniai daliniai ir policija. 

Šiaurės fronto ruože, kurį 
gynė vokiečiai, britai, olan
dai ir belgai, sovietai panau
dojo ir nuodingąsias dujas, 
kurios pridarė nemažai nuos 
tolių gynėjams, bet greitai iš 
sisklaidydamos nesulaikė žy 
giavimo į priekį. Dujų jie ne 
naudojo prieš amerikiečių 
pozicijas, nes tie iš anksto 
buvo pasakę, kad atsakys 
tuo pačiu ir buvo geriau už 
savo sąjungininkus pasiruo
šę cheminiam karui. Vėliau' 
nuo dujų vartojimo susilaikė

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

ir sovietai, iš dalies dėlto, 
kad nebebuvo aišku, kur sa
vieji, o kur priešai.

Gal geriau negu žodžiai, 
1985 m. rugpiūčio 4 dienos 
situacija 18 (t.y. 6 v.v.) paaiš 
kiną Der Spiegei braižinys, 
kuris irgi spausdino ištrau
kas iš šios knygos. Iš jo ma
tosi, kad sovietai per pirmą 
dieną pasistūmėjo daugiau
siai. Šiaurėje jie prasiveržė 
iki Šiaurės jūros, tačiau vė
liau jų pažanga buvo lėtesnė 
Faktinai net šiaurinėje Vo
kietijoje jie dar neviską turė
jo savo kontrolėje. Britai lai
kėsi vadinamos ‘kempinės’ 
taktikos. Paprastai jų vos 
kelių ar keliolikos vyrų dali
niai su prieštankinėm rake
tom ‘Milan’ tipo ir prieštan
kinėm granatom ‘Carl Gus- 
tav’ pasislėpdavo paskuti
niame miestelio ar kaimo na
me. Praleidę priekinę saugą 
ir pirmuosius tankus, jie su
naikindavo kelis voros vi
daus tankus ir psitraukdavo 
iki prieš juos galima buvo 
griebtis kokių nors priemo
nių. Tas pat vyko ir sekan
čiame kaime. Didelė kliūtis 
gynimosi operacijom buvo ir 
iš Žemutinės Saksonijos pa- 
sipylę milijonai pabėgėlių. 
Pabėgėliai visur keldami pa
niką ir chaosą padėjo sovie
tams, kurie patys juos nuo 
tų kelių, kuriais turėjo prie
kin eiti jų tankų voros, vai
kydavo apšaudydami iš lėk
tuvų kulkosvaidžiais. Sovie
tai turėjo ir kranus, kurie 
nuo kelių nustumdavo susto
jusius privačius autoveži- 
mius.

Aplamai imant, pirmą die
ną išsivystė tankų puolimo 
kova su prieštankine apsau
ga. NATO kariams buvo 
įkalta į galvą suvaldyti pa
gundą šauti į pirmą pamaty
tą sovietų šaravuotį, bet pa
sistengti visų pirma surasti 
vadovaujantį tanką ir jį su
naikinti, tuo būdu kitus tan
kus ir šarvuočius paliekant 
‘be galvos’.

(Kitame Nr. - Prancūzija 
prisideda prie NATO. Vis 
dar bijoma panaudoti atomi
nius ginklus.)
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JUOZE KRISTOLAITYTE DAUGEUENE 
koncertuoja Floridoje

Aldona Augustinaviciene

Solistė Juoze Krištolaity- 
tė gimė daininkų Krištolai
čių šeimoje ir nuo pat mažų 
dienų drauge su visais suau
gusiais dainuodama, ji pasi
žymėjo dideliu muzikalumu 
ir nuostabiai kristaliniu bal
so tyrumu, lyg likimas būtų 
ją laiminęs, dovanojęs ir to
kią prasmingą pavardę jai.

Pačioje jaunystėje, kad ir 
gyvendama mažame mieste
lyje, ji išnaudojo kiekvieną 
progą mokytis dainuot. Ir 
taip pirmą savo ariją iš Gou- 
nod ‘Fausto’, vargoninko pa
ruošta, ją atliko Keturvala
kiuose, būdama vos 15 metų.

Baigus gimnaziją, bestudi
juodama konservatorijoje ji 
buvo konkurso keliu priimta 
i Kauno operos chorą ir nuo 
tada prasidėjo jos platus dai
navimo kelias. Dar būdama 
chore, ji atliko kelias solo

KALBOS VARGAI'

partijas išsiskirdama savo 
gabumais ir buvo priimta į 
Vilniaus operą.

Kaune ir Vilniuje, vis gilin 
dama savo studijas, ji įsijun
gė į pilną tų miestų muzikinį 
gyvenimą, daug koncertavo. 
Iš Kauno, drauge su kitais 
dainininkais, aplankė eilę 
provincijos miestų. Solistė 
dainavo taip pat Kauno ir 
Vilniaus radiofonuose. Vil
niuje muzikinis gyvenimas 
buvo ypatingai aktyvus, ypa 
tingai buvo žymūs Filharmo
nijos koncertai. Ten solistė 
taip pat daug kartų koncer
tavo.

Pasitraukus į Austriją, ku 
rį laiką gilino studijas Mozer 
teyme. Nuo to laiko ji, kartu 
su dirig. Jeronimo Kačinsko 
gerai suorganizuota solistų 
grupe, važinėja po visą Vaka 
rų Vokietiją ir pasižymi įdo
miais, giliai kultūringais bei 
muzikaliais koncertais.

Atvykusi į Ameriką, Juo
ze Krištolaitytė dainavo tik 
laisvu nuo darbo laiku, kaip

Sol. Juoze Krištolaitytė-Daugėlienė. Jos koncertas 
įvyks gruodžio 17 d. 4 vai. p.p. Miami lietuvių klubo salėje.

ir visi to meto lietuviai daini
ninkai. Tačiau ji koncertavo 
labai daug, pastoviai gilinda
masi į savo studijas ir pa
ruošdama naują repertuarą.

Solistei dainavimas, kaip

ji pati sako, yra jos gyveni
mo grožis, sveikatos ir ener
gijos šaltinis. Ji turinti dide-

žavisi lietuvių kompozitorių 
dainomis. Esą, kas gi dai
nuos lietuvių kompozitorių 
dainas, kas gi jas pagaliau 
taip gražiai padainuos, kaip 
mes patys? - sako Juoze Kriš 
tolaitytė-Daugėlienė.

Būdama meniškos sielos, 
lyriškai nusiteikusi ir visur 
ieškanti grožio, Juoze Kriš- 
tolaitytė-Daugėlienė taipogi 
bando ir savo poetinius gabu 
mus ir jos eilėraščių jau yra 
paskelbta lietuviškoje spau
doje. Šiuo metu ji tvarko 
savo poezijos rinkinį, kuris 
bus išleistas atskiru leidiniu.

Jau keli metai gyvendama 
Floridoje, kasmet ji dainuo
ja Miami, aplanko St. Peters 
burg, bei koncertuoja kitur. 
Solistė taip pat yra išleidusi 
arijų plokštelę ‘Skambėkite 
dainos’.

Solistės Juozės Krištolai- 
tytės-Daugėlienės koncertas 
įvyks š.m. gruodžio 19 d. 4 
vai. p.p. Miami, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo sa
lėje. Dainuosianti prisimin
dama jaunystę - žaviai jau
nus Hendel, Mozart, Chopin, 
Donizetti kūrinius ir dar re
tai girdėtas ar visai naujas 
lietuvių kompozitorių dainas 
bei arijas.

T. KLYGA I— II-------------
Greta tiesioginių kalbos Į į 

klaidų mūsų spaudoj dabar • 
įsigalėjo keistoka skyryba. 
Ne tik eiliniai žinučių teikė
jai, bet ir mokyti rimtų į
straipsnių gamintojai nebe- 1
paiso mūsiškės skyrybos ga- \ -
na aiškių taisyklių. Atrodo, • J 
nusižiūrėta į anglišką spau
dą, taip ir mūsų spaudos dar 
bininkai pridėlioja kablelių - 
daugiau, negu reikia. Tuo 
būdu atskiriamos paprastos • 
sakinio dalys, ypač aplinky- ■ 
binės (vietos, būdo, laiko ir 
kt.), net jungtukai iš posakio 
išskiriami be jokio pagrindo. į 
Mūsų sintaksė yra savaimin- < 
ga, todėl turi ir savitą skyry
bą, o jos nepaisymas ardo 
kalbos išraiškingumą, užtem i 
do mintį. Taipogi parodo į 
spaudos bendradarbių apsi- Į 
leidimą.

Štai keletas pavyzdžių iš • 
mūsų spaudos, kuriuose jo- i į 
kių kablelių visiškai nereikia Į : 
o jie įrašyti:

Televizijos dėka, visas pa- j 
saulis matė popiežiaus įšven | 
tinimą.

Pirmą kartą po atsiskyri- i > 
mo nuo R. Katalikų, dalyva- į į 
vo ir anglikonų atstovas.

Pagal viduramžių tradid- i į 
jų, jis buvo išrinktas slaptu | t 
balsavimu.

Mes, tačiau, privalome ne- • : 
nustoti pasitikėjimo ateitimi i • 

Tai buvo, iš viso, labai sun • į 
kus uždavinys. | į

Mūsų, taip sudėtingoje i Į 
veikloje, pasitaiko ir trūku- ■ ? 
mų.

Šiais, greito žinių pertei- | ■ 
kimo laikais, greitai pasaulis į į 
sužinojo apie įvykį.

Kai kam šie pavyzdžiai, Į
atidžiai įsižiūrėjus, gali pa- j
gelbėti panašių skyrybos j
klaidų ateity išvengti: juose s
visuose jokio kablelio suvis 
nereikia. I

lį pasirinkimą dainų ir arijų, 
daug jų išmokusi. Per pasku 
tinį dešimtmetį ji labiausiai

f Skaitykit ir platinkit 
DIRVA
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ALGIS LAPšYS

1253-1978 |
Šiandien vaidenas akyse pasaulis, kurio aš pažinti nebegaliu
Ir mintys, kaip akmenys, sveria krūtinę, nes broliui gyventi tėvynėj sunku. 
Grobiko svetimšalio niekšiškam smurte, tėvynėj nuvarginto j ir ne savoj.
— Kasdienybė: kova, vieniša ir šalta .. . šauksmas į užsieni klaikiai nuaidi
— Ausys pasaulio valdovu apkurtę; nenori girdėti žmonijos troškimo

gyventi laisvai...

Ne varganas žemės kampelis ir ne samanota bakūžė kaimelyje.
Ne susirinkusios minios prie vado pagimdo tautos nenuilstančią sielą.
Ne aktyvistų- Įkaitusios šnekos, ne atminimai skriaudų padarytų
Ir ne veikėjų siekimai mūs tautą nevesti prie tikrojo kelio,
Ne idealų baldakimu gaubtą ūkanota praeitis į ateitį mus veda,
Nei skausmas, nei ašaros, nei bejėgiai šauksmai pasaulio arenon 
Neįprasmins tragedijos mūsų tautos; tragediją tęsiam tarpusavy 
Skleisdami beviltišką, varganą pabėgėlio kultą ir dalį .. .

širdys nenori kentėt ar klausyti beviltiškos būklės nuolatinių aidų. 
Išblėso senovėje ašarų vertė; šiandiena tik griaužia akis ir gadina
Norą tikėti ir laukti dienų kada mes įžengsim į Vilnių
Ne paradu, ne pergalės aikštėj, bet tiktai piliečiai ištesėję per amžius 
Užvaldę tik savo namus ir savąjį žemės kampelį. ..

Apkartusios širdys, įtūžę vadai, begalės beprasmių bevilčių kalbų 
Apsunkina sielą. Mes taip iš tolo Lietuvos nemylėsim .. .
Gi ji mumyse, mūsų būties kiekvienoje gyvoj ląstelėj,
Kaip kvapas gyvybės pripildo ir šaukia į kovą už buitį.
Ir mum nesvarbu, ar'kiti apkurtę: mes esam savi ir laikas negali 
Išrauti iš mūsų sielų to kampelio kuriame gyvena ir klesti Tėvynė.

Ainiai didingos tautos nesiklauso apaštalų varganų ir skausmingų žodžių -*
Jie žengia į ateiti skaidrią ir tiki išvysti rytojų kupiną noro gyventi ir

kurt savo rojų.
Mes neikime i tylumą; nors ji didi, palaimos ten nerasime.
Į gyvenimo kovos verpetą ženkim, žinodami, kad viršysim,
Kaip viršijom anoj aušroj: kai žengėme prie juodų marių,
Laikais, kai priešas savo dievo meldė apsaugoti jį nuo lietuvio kardo.

Tauta nemiršta, tik žmonės pamiršta tikėti savim ir siekti aukštybių.
— Lieka menkystės, tik šulų žargonai ir maldos betikslės ir skubios. 
Šiandieną mintys nuskrieja pasaulin kur saulė ir džiaugsmas dienas palydi, 
Kur šimtmečių kančios ir darbas ir siekiai atgimsta mūsų sielos galybėj, 
Kur liaudis keliavus per amžius suranda namų padanges ir pastangų derlių, 
Kur šypsniai sutinka keleivį sugrįžtant į amžiną miestą — Vilnių Gedimino.
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LAIŠKAS IŠ AUSTRALIJOS

Tasmanijos aboridžinų tragedija
. (e< tM

SKIRPSTAS

Moterys buvo išniekina
mos, vyrų galvos nukapotos 
ir jų Huno gabalai atiduoda
mi šunims, kai maži vaikai, 
prieš motinų akis, būdavo 
už kaklų ar kojų pakabinami 
ant aukštų eukaliptų medžių. 
Ir tai buvo daroma ne kokių 
nors Afrikos laukinių žmo
nių, bet Anglijos karališkųjų 
reprezentantų, kareivių ir 
naujųjų anglų ateivių, atvy
kusių nuo 1803-jų metų į Tas 
manijos salą. Kaip sako isto
rija, kurios ir patys anglai 
gėdinasi, tai buvo britų ra
sės žmogiškasis genocidas, 
kuriam nei Hitleris nei Stali
nas su savo išgarsėjusiomis 
koncentracijos stovyklomis 
neprilygo.

Australijos aboridžinai 
(vietos juodieji gyventojai) į 
Australiją atvyko jau prieš 
30,000 metų, su mažais lai
veliais ir iš medžių padary
tais plaustais, perplaukdami 
bent dvi vandens juostas ir 
pasiekdami dabartinį Aus
tralijos žemyną. Daugiau
siai jie apsigyveno Šiaurės 
Teritorijoje, prie dabartinio 
Darvino ir kt. miestų, tačiau 
nemažai jų nukeliavo ir į pie
tus. Prieš europiečiams pa
siekiant Australiją, vietinių 
aboridžinų čia gyveno apie 
200,000, kai dabar jų priskai- 
toma tik apie 130,000. Šiuo 
metu aboridžinams daroma 
ypatingai daug visokių leng
vatų, tačiau jie yra turbūt 
patys negražiausi žmonės 
pasaulyje, o ir protiniai taip 
pat yra labai daug atsilikę 
nuo visų kitų juodųjų. Labai 
sunku juos ko nors išmokinti 
ir priversti dirbti, nes gauda 

TRW.
a company called TRW

MAINTENANCE 
FOREMAN

TRW Replocement Division, a large automotive partj 
distributor, ha* an immediate openmg for an experi- 
enced maintenance foreman. This position ha* line 
supervisory responsibilrties in a warehouse facility. 

'The duties will inciude monitoring progresą of assign- 
ments to completion, preventative maintenance. parts 
procurement and record keeping. The successful 
applicant mušt be able to analyze variou* technical 
aspect* of mechanical problem* and propose solutiom. 
Ako reęuirvd i* a working knowledge of etectriaty 
and electronics a* well as hydraulics and pneumatics. 
The quaiification* we seek are minimum of ossocicrte 
art* degree in a technical field or it* equivalent and 
4-5 years relevont experience. This position offers 
excellent income commensurate with your experience 
and a generous benefits package. For immediate 
attention, please send your resume in complete confi- 
dence or call collect:

Mr. V. Weover 
(216) 383-5602

TRW*Replacement Division
8001 E. Pleosant Vallev Rd. 

Independence, Ohio 44131
An Egual Opportunity Employer M/F/H

EXCELLENT IMMEDIATE OPPORTUNITY FOR

PRINTING PLANT MECHANIC
Web commeręial printer in the Charlotle, North Carolina arta needs a 

Printing- Plant Mechanic with at least 4-5 years esperiance.
Successful applicant will receive top pay and con.prehensive benefits 

along with paid relocation.7 Also
McCain Saddle Stiteher Operators

Al-1000 Pressmen
Salaries depending on exp. Ac qualifications. Please wrile lo 

5401 Hovis Road
Charlotte, N. C. 28208

or call Collect to Frank Schultz and Arthur Edelmann 
704-394-6363

Equal Opportunity Omployer

mi valstybines pašalpas dau
giausiai jas prageria ir vė
liau rezervuaruose, ar šiaip 
blogiausiuose miestų kvarta 
luose, jie gana sunkiai ver
čiasi.

Tasmanija yra, palyginant 
su Australija, maža sala, tu
rinti vos 180 mylių pločio ir 
190 mylių ilgio, su 26,000 kv. 
mylių plotu. Priklausydama 
Australijos federalinei struk 
turai ir būdama viena iš še
šių Australijos valstijų, ši 
sala yra labai graži ir dauge
liu atveju skiriasi nuo visos 
Australijos savo gamta, kli
matu ir dar neištirtais ir 
žmogaus kojos nepasiektais 
kalnų plotais. Šios salos pa
slaptingas vietoves betarda
mas žuvo ir mūsų tautietis 
Olegas Truchanas, kurio var 
du yra dabar pavadinta išti
sos vietovės, parkai ir kt. 
Pirmieji britų ateiviai į Tas
manijos sostinę Hobartą at
keliavo vos 15-ką metų po iš- 
sikėlimo į pirmąją Australi
jos vietovę Sydnėjų.

Istorikų spėjimu, pirmieji 
Tasmanijos aboridžinai čia 
atsirado prieš 12,000 metų, 
gyvendami visiškai atskirą 
ir primityviai ramų savo gy
venimą. Jie skyrėsi nuo Aus 
tralijos aboridžinų tuo, kad 
neturėdami jokių tarpusavio 
ginčų ir genčių kovų, jie per 
ilgus metus nustojo nešioti 
drabužius, daryti kovos gink 
lūs - kaip skydus, bumeran
gus ir kt., daugiausiai turė
dami tik medžioklės ir žuvi
ninkystės prietaisus. Tačiau 
1803 metais čia atsikėlė pir
mieji britų kolonizantai. Ir

Antanas Laukaitis

vietoj to, kad kaip būdami 
geri krikščionys jie neštų ir 
mokytų vietinius gyvento
jus krikščionybės principųir 
artimo meilės, jie pradėjo 
Tasmanijos aboridžinus gau
dyti, žudyti ir šaudyti kaip 
laukinius gyvulius. Ir per 74 
metus jie visiškai išnaikino 
šios salos ramiuosius vieti
nius gyventojus, nepalikda
mi ten nei vieno.

Paskutinis vietinis gyven
tojas, kuris mirė 1876 me
tais, buvo aboridžinė mote
ris, vardu Truganini. Apie 
ją yra susukta labai originali 
ir daug žiaurios tikrovės pa
sakanti filmą, vardu ‘The 
lašt Tasmanian’, kuri buvo 
premijuota Cannes filmų 
festivalyje ir kuri dabar yra 
plačiai rodoma po visą pa
saulį.

Truganini buvo vietinės 
genties vado duktė ir pagal 
aboridžinus ji buvo skaitoma 
lyg tai ir jų princesė. Tačiau 
britų priežiūroje ji negyve
no taip, kaip ji būtų anksčiau 
gyvenusi. Josios gyvenimas 
buvo skurdus ir vargingas. 
Po to, kai gyventojai, nebe
galėdami pakelti britų žiau
rumo, savo medžioklės gink
lus pavertė į karo ginklus ir 
gindamiesi išžudė apie 200 
britų naujakurių, jų likimas 
buvo nuspręstas ir jie buvo 
pasmerkti visiškam išnaiki
nimui. Būdama dar visai jau
na mergaitė, Truganini turė
jo stebėti, kaip jos motina 
buvo išniekinta ir nudurta, 
taip pat jos jauna sesuo ir dė 
dė pagrobti ir kolonistų vė
liau nužudyti. Būdama 15 
metų, kartu su savo busi
muoju vyru, dviejų baltųjų 
britų, ji buvo įsodinta į laive
lį lyg tai pasivažinėjimui, ta
čiau, išplaukus į jūrą, jis tuoj 
pat buvo įstumtas į vandenį. 
Nemokėdamas plaukti jis iš 
paskutiniųjų jėgų su ranko
mis įsikabino į laivelio šoną. 
TAčiau abu baltieji jam nu
kirto laivelio besilaikančius 
pirštus ir privertė ją stebėti, 
kai jos busimasis vyras 
skausmo ir mirties panikos 
desperacijoje, paskendo. Po 
viso to, abu baltieji šią gra
žią 15-metę aboridžinę išnie
kino.

Šioks toks atsigavimas ir 
priežiūra atsirado, kai į šią 
salą atvyko gerų norų, bet 
suklaidintas pamokslininkas 
maldininkas G.A. Robertson 
Jis priglaudė šią nelaimingą 
ir gyvenimo vilties nustoju
sią mergaitę ir su jos pagal
ba dar surinko visus gyvus 
išlikusius Tasmanijos abori
džinus, prašydamos valdžios 
duoti jiems atskirą gyvena
mą vietą misijų pavidale, to
liau esančioje Flinders salo
je. Iš 4000 aboridžinų, kurie 
gyveno Tasmanijos saloje 
prieš anglams atvykstant, 
Truganini ir Robertson tesu- 
rado vos 220, kuriuos su sa
vimi nusivežė į Flinders salą 

Laike šešių metų 157 iš 
šių gyventojų numirė, dau
giausiai plaučių uždegimu. 
Iki paskutiniųjų savo gyveni 
mo dienų ji stengėsi gelbėti 
savo rasės žmones, tačiau jai

SAKO, eina spaudos vajus, taip pasidomėkim. Apla
mai mūšy, spauda neblogai atlieka informacinę pareigą: 
pasaulinės ir lietuviškos žinios, savybės renginiai, aktuali 
politika ir tėvynės reikalai, meno ir mokslo reiškiniai ...Ei 
na ir rimtesnių straipsnių, švystelia ir visai gero žumaliz- 
mo pavyzdžių.

Dažnam dabar lyg kliūva ginčų gausa. Bet spauda - 
mūsų pačių veidrodis. Jei yra susikirtimų ar nesantai
kos, negalima nutylėti. Ir ne ginčų reikia baidytis - juk ir 
simpoziumai yra tam tikra ginčų rūšis! - bet stengtis tapti 
kultūringesniais, kad minčių skirtybes atnarpliotume pa
doriu būdu, be šališkumų ir be įžeidinėjimų.

• Be abejo, yra mūsų spaudoj ir taisytinų trūkumų. 
Štai vienas toks - žiniose konkretumo stoka. Pvz. ame
rikiečių spaudoj minint įvykį, įstaigą ar asmenį, vis duo
damas tikslus įvardijimas ir adresas, net žmogaus amžius 
Taip žinia įgauna tikrovės pagrindą, sudomina ir įtikina. 
O mes, lyg iš mandagumo, tuos tikslumus dažnai nutyli
me.

• Skaitytojus itin erzina pranešimai apie renginius, 
kur būsianti žymesnio asmens (jis įvardytas!) paskaita - 
‘prašom visi gausiai dalyvauti', bet nepasakoma apie ką, 
t.y. kuria tema ta paskaita. Taip pati paskaita ir drauge 
publika nuvertinama, tarsi niekam nesvarbu tema nei tu
rinys, tik sceninis faktas, kad žymus asmuo bet ką pakal
bės, o susėdę dalyviai paklausys ir paplos ...

• Darbininke neseniai buvo straipsnis Apie New 
Yorko lietuviškąją biblioteką'. Ten jau per 5000 knygų su 
telkta, net retų leidinių gausu: didieji žodynai, A. Juškos 
rinkiniai, tautosaka, grožinė raštija, istorija, dailė, memu
arai ir 1.1. Klasikų vertimų apstu: Kalevala, Dantė, Ho
meras ir kt. Tikras išminties lobynas. Bet skaitytojų ne
daug, o jaunimas ‘gal net nežino', kad biblioteka egzistuo
ja ... Straipsnis gerai išdėstytas, tiktai - adreso neduota! 
Iš kur gi padaugės tų skaitytojų?

• Toronte Lietuvių Dienos davė naujų pažinčių ar se
nas atnaujino, tik per įspūdžių gausą adresais neapsirū
pinta. O dažnas, jau būdamas pensijoj ir prasigyvenęs, 
ryžtasi po pasaulį paskraidyti. Štai žiemą ruošiasi lanky
ti gimines ar pažįstamus Australijoj. O kur ten yra mūsų 
įstaigos, muziejai, knygynai, redakcijos? Turint iš 
anksto adresus, lengviau suplanuoti aplankymą.

• Neretai vienas kitas po Pietų Ameriką pavažinėja. 
Kurie ten miestai turi lietuvių namus ar Lietuvių Sody
bas, kur draugijų centrai ar kokios mokyklėlės ? Turistai, 
jei iš anksto turėtų adresus, pakeliui užsuktų - tautinis ry 
šys, g ai ir naudinga parama būtų, nes betarpiškai matant 
sąlygas lengviau ir aukos teikiamos.

• Rašyta, kad viena Pietų Amerikos mažutė nausėdi
ja statosi Lietuvių Namus, būtina parama iš šalies. Vis
kas išaiškinta, pavardės minimos, skaitytojas įtikintas 
jau tiesia auką, tik - nėra adreso ... Ir gera proga nueina 
niekais. Nesusimezga svetur plačiai išsibarsčiusių lietu
vių ryšiai, neįvykdomi planai, nes jiem paremti aukos lie
ka neįteiktos.

tas nepavyko ir pagaliau kai 
ji mirė 1876 metais, tai buvo 
paskutinė Tasmanijos abori
džinė, kurios ne tik visa gimi
nė, bet ir jos rasės žmonės 
Tasmanijoje buvo britų iš
naikinti.

Tačiau ir po mirties Tru
ganini ir jos genties žmonės 
neturėjo ramybės. Jie buvo 
iškasti ir siunčiami į Angliją 
antropologinėms studijoms. 
Prieš pat britams atvyks
tant į Tasmanijos salą, 1802 
metais prancūzų ekspedicija 
čia lankėsi ir norėjo vėliau ją 
prisijungti prie Napoleono 
imperijos. Šiame ekspedici
jos laive buvo prancūzas na
tūralistas dr. F. Peron, ku
ris su savo laivo kolegomis 
padarė salos pakraščių pla
nus, surinko daug salos aug
menijos ir gyvūnijos ir pada
rė labai daug braižinių ir pa
veikslų su jiems buvusiais 
draugiškais aboridžiniais. Ši 
ta visa ir labai didelė istori
nė medžiaga randasi La Hav
re muziejuje. Be dr. Peron 
jokių užsilikusių statistinių 
paveikslų britai nepaliko, 
nes jie tuoj pat Tasmanijos 
saloje įrengė pačių žiauriau
sių metodų kalėjimą ir čia bu 
vo laikomi Britų Imperijos 
patys didžiausi nusikaltėliai, 

iš kurių labai daug mirdavo 
neišlaikydami šių žiaurių gy
venimo sąlygų.

Tuo laiku, kai prancūzai at 
vežė į Europą pirmuosius da 
vinius apie Tasmanijos abo
ridžinus, antropologijos mok 
slas Europoje buvo pačiame 
savo žydėjime. Buvo išaiš
kinta, kad Tasmanijos abori
džinai turėjo savo visiškai 
skirtingą kultūrą nuo kitų 
Australijos žemyno juodukų 
ir per savo akmeninius dar
bo įrankius buvo prilygina
mi ‘Neanderthal Man’ rasei. 
Kai paskutinė aboridžinė 
Truganini mirė, tai Tasma
nijos tuolaikinė vyriausybė, 
norėdama apsaugoti ją nuo 
mokslinių tyrinėtojų, palai
dojo ją moterų kalėjimo ka
pinėse, tačiau po dviejų me
tų jos karstas buvo atkastas 
ir jos kaukuolė patalpinta į 
Hobarto muziejų. Ir tik pa
galiau 1976 m. Truganini 
kaukuolė buvo sudeginta ir 
jos pelenai išbarstyti jūroje.

Ir taip pasibaigė tragiška 
paskutiniosios Tasmanijos 
aboridžinės istorija, kurios 
visa giminė buvo sunaikinta 
ir išmesta iš jų gimtosios ir 
gyvenamos gražiosios Tas
manijos salos, kurioje dabar 
gyvena ir apie 300 lietuvių.
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ŠMEIŽTO ŠALTINIAI
Nuo pat karo pabaigos, pa 

gal iš anksto nustatytą ir pa
ruoštą planą, Maskvoje ir ki
tose vietovėse, fabrikuojami 
skelbiami ir platinami įvai
rios rūšies šmeižtai prieš pa
vienius tremtinius, tremti
nių grupes, ar net prieš visą 
tremtinio tautą. Ypatingai 
tas šmeižto malūnas nesusto 
ja veikęs prieš pabaltiečius 
ie jų tautas. Tokia šmeižtų 
banga palietė daugelį lietu
vių, jų tarpe net vyskupą 
Brizgį. Rusai turi priežodį - 
‘popierius priima viską’ - ir 
todėl bolševikai bei jų patai
kūnai kuria melagingas ži
nias, norėdami ir tikėdami, 
jog atsiras vienas-kitas, ku
ris patikės tomis sukurtomis 
istorijomis. Tai yra viena 
bolševikų priemonė įnešti į 
tremtinių tarpą abejojimo ar 
nepasitikėjimo žiežirbą ir 
taip, pamažu, griauti jų vie
nybę bei atsparumą. Ameri
kos spauda, gyvenanti dau
giausia iš sensacijų, patyrusi 
tokią bolševikų ‘iškeptą’ ži
nią, tuoj pradeda ‘triūbyti’, 
kad pabaltiečiai dalyvavo ka 
ro nusikaltimuose sąryšyje 
su žydų naikinimu. Taip, 
pav., Chicago Daily News, 
1977 m. spalio 31 d., paskel
bė ilgą straipsnį, kuriame sa 
ko, kad New Yorke, Queens, 
gyvena žymus karo nusikal
tėlis, lietuvis Čenkus. Gera 
dar, kad laikraštis pažymi, 
jog Cenkus yra įtrauktas Iz
raelio nusikaltėlių sąrašuose 
Tas parodo, iš kur ir kokiais 
keliais toji žinia atsirado Chi 
cagoje.

Pirmiausia - kas yra karo 
nusikaltimas? Karo nusikal
timą sudaro sąmoningas ka
ro taisyklių laužymas. Dalis 
tų taisyklių yra sudaryta ir 
surašyta Genevos, Hagos 
ir kitose konvencijose bei su 
tartyse, o kitos - įsigyveno 
papročio formoje. Deja, pa
saulyje nėra organo, kuris 
prižiūrėtų tų taisyklių vyk

dymą; faktinai yra kaltinami 
tik karą pralaimėjusieji.

Paskutinį pasaulinį gaisrą- 
karą užkūrė Maskvos raudo
nieji ir Berlyno rudieji impe
rialistai, norėdami užgrobti 
svetimų valstybių valdomas 
žemes. Pagal Encyclopedia 
Britanica, to karo metu žuvo 
daugiau 60 milijonų žmonių. 
Žuvusiųjų skaičiuje, pagal 
tautos didumą, žymų procen 
tą sudaro lenkai, žydai ir pa
baltiečiai. Jei padegi namą 
ir tenai, to gaisro dėka, žūna 
žmogus, tai padegėjas yr kai 
tas už to žmogaus gyvybę. 
Kadangi karą pradėti sutarė 
bolševikai su naciais - tai jie 
ir turi būti skaitomi svar
biausi karo ‘žmogžudžiai’.

Pasaulis gerai žino, jog ne 
vien tik vokiečiai, bet ir 
sovietai įvykdė daug karo 
taisyklių sulaužymų: sutari
mas pradėti karą ir pasida
linti svetimų valstybių teri
torijomis; Lenkijos, Rumuni 
jos ir Suomijos užpuolimas; 
Pabaltijo kraštų okupacija; 
žiauriausia forma vykdyti 
gyventojų trėmimai bei žu
dymai; Katyno skerdynės ir
t.t. Bet kas kaltina sovietus 
už tai? Visi bijo praverti bur 
nas ir išsižioti. Pagal bolše
vikų logiką išeina, jog kas pa 
daryta jų naudai - yra gera, 
o kas prieš- tai jau karo nusi
kaltimas.

Panašią logiką vartoja ir 
žydai. Gal būt savotiška žy
dų gyvenimo istorija ir turė
ta prekybinė patirtis išmokė 
žydus gerbti tik už juos ga
lingesnius’ bei tokius, kurie 
šiandien, arba netolimoj atei 
tyje, gali būti jiems reikalin
gi ir naudingi. Kadangi pa
baltiečiai yra sovietų vergi
joje - tai su jais galima ir ne
siskaityti, o esant reikalui, 

kad įsiteikti raudoniesiems 
viešpačiams, net suruošti 
plūdimo-šmeižto akcijas.

Karui prasidėjus, daugelis 
Lenkijos, Pabaltijo ir Dani-

V/adas Domeika

jos 2 dų pabėgo į Švediją. 
Tena: Švedijos Raudonasis 
Kryž js juos globojo ir šelpė 
To Raudonojo Kryžiaus pir
mininkas kunigaištis F. Ber- 
nadotte važiavo Vokietijon 
tartis su naciais, jų tarpe ir 
Himmleriu, apie Skandinavi
jos kraštų piliečius (įskai
tant ir žydus), kurie buvo lai 
komi koncentracijos stovyk
lose. Tų pasitarimų dėka 
apie pora šimtų žydų išliko 
gyvi ir grįžo į savo namus 
Danijoje. O kuo žydai atsidė 
kojo F. Bernadotte? 1948 m. 
rugsėjo 17 d., Jeruzalės 
mieste iš pasalų, žydai jį nu
žudė. Už ką? Mat Berna
dotte, arabų-žydų ginče pa
reiškė nuomonę, kuri nepa
tiko žydams.

Prieš karą, karo metu ir 
pokariniais laikais daugel žy 
dų nuvyko Palestinon; jų 
skaičiuje buvo žydai dalyva
vę Raudonojoj Armijoj ir 
partizanų eilėse, kurie kovo
jo su vokiečiais ir jų talkinin
kais; buvo ir Lietuvos žydų- 
partizanų, pav. Levin, Kow- 
ner ir eilė kitų. Dalis žydų 
važiavo Palestinon savo no
ru, o kiti - tam tikrų asmenų 
arba organų - tenai buvo 
siunčiami. Izraelin atvyku
sių žydų tarpe yra nemaža 
komunistų; jie tenai gerai su 
siorganizavo ir net Knesstt 
(žydų parlamente) turi savo 
atstovus. Kyla klausimas - 
ar tie žydai dirba ir veikia Iz 
raelio naudai, o gal, kaip pa
tirtis parodė, yra svetmos ša 
lies tam tikra ‘penktoji kolo
na’? Todėl į visus iš Izraelio 
gaunamus sąrašus reikia žiū 
rėti kritiškomis akimis. Ne
reikia pamiršti ir dabartinio 
Izraelio minsterių pirminin
ko Begino vaidmens ir jo 
reiškiamos išvados. Kas yra 
Begin?

M. Begin gimė 1913 metų 
pradžioje, netoli Lietuvių 
Brastos. Pradžios ir viduri
nį mokslą gavo žydų veda

mose mokyklose, o teisės 
mokslus studijavo Varšuvos 
Universitete. 1923 m. Rygo
je, Latvijoje, susikūrė-įsistei 
gė sinonistinis žydų jaunimo 
judėjimas ‘Betar’, kuris grei 
tu laiku paplito beveik visuo 
se žydų gyvenamuose kraš
tuose. Lenkijoje į tą judėji
mą įsijungė Begin, kuris, lai
kui bėgant pasiekė vadovo 
poziciją. 1939 m. rudenį, kai 
vokiečiai artėjo prie Varšu
vos, Beginąs atsikėlė gyven
ti į Vilnių. Kai Lietuvos ka
riuomenė įžygiavo į Vilnių, 
čia jau gyveno Begin. Ru
sams okupavus Lietuvą, 
1940 metų pabaigoje, NKVD 
areštavo Beginą ir uždarė į 
Lukiškių (Vilniuje) kalėjimą. 
Patsai Begin sako, jog Lukiš 
kių kalėjime jis buvo tardo
mas, nusmerktas 8 metams 
darbų stovyklos ir 1941 m. 
pavasarį, prieš prasidedant 
vokiečių-rusų karui, buvo 
išvežtas Rusijon. Dar tebe
sant ‘etape’ jis, kaip Lenki
jos pilietis, buvo paleistas ir 
įsijungė Anderso armijon. 
Su tos armijos daliniais jis iš 
vyko iš Tarybų Sąjungos, o 
kai pasiekė Palestiną - pasi
liko tenai kovoti už žydų 
valstybės įkūrimą. 1977 m. 
iš spaudos išėjo M. Begin pa
rašyta knyga ‘The Revolt’. 
Joje kalbama, nors labai 
trumpai, apie tardymus Lu
kiškių kalėjime, nubaudimą, 
kelionę į šiaurę, paleidimą ir 
išvykimą į Palestiną.

Beginąs pasakoja, jog jo 
tardymas vyko mandagioj ir 
normalioj formoj, niekada 
prieš jį nebuvo vartojama 
prievarta, kalbėjosi su dau
geliu kitų tremiamų asmenų 
ir nei vienas nesisakė, kad 
būtų buvęs mušamas ar prie 
vartaujamas. Skaitė, kad, 
neva, rusai vartoja vaistus, 
norėdami išgauti prisipaži
nimą.

Priėjau išvados, jog tai 
yra kvailas tiesos iškreipi
mas (Revolt, 7 -13 p.p.). Mes 
žinome, ir tai nėra jokia pa
slaptis, Lukiškių kalėjme vy 
ko žiaurūs mušimai ir kanki
nimai - tą gali patvirtinti šim 
tai asmenų, kuriems pavyko 

išlikti gyviems. Kodėl Begin 
rašo netiesą?

Gali būti, jog NKVD Begi
ną tardė mandagioje formo
je ir nevartojo prievartos, 
bet jei tai buvo - tai NKVD 
turėjo turėt tam tikrus tiks
lus.

1941 metų pavasarį buvo 
sulaikytas Amerikos pilietis, 
lenkų tautybės kun. Ciszek. 
Jam buvo pasiūlyta dirbti 
bolševikų naudai - vykti į Ro 
mą ir pranešinėt das dedasi 
Vatikane. Kun. Ciszek atsi
sakius - buvo mušamas ir 
vaistais svaiginamas. Nepa
vykus ir tuo keliu palaužti 
kunigo valią - jis buvo nu
smerktas 15 metų Norilsko 
stovyklon ir čia atsėdėjo jam 
skirtą bausmę. Čia ir kyla 
klausimas - kodėl nebuvo pa
leistas Amerikos pilietis kun 
Ciszek, o sionistų veikėjui 
Beginui buvo leidžiama, su 
Anderso kariniais daliniais, 
išvykti iš Tarybų Sąjungos? 
Čia dar reikia priimti dėme
sin, jog Amerika tuo metu 
jau buvo Tarybų S-gos sąjun 
gininkė kovoje prieš vokie
čius (Walter J. Ciszek ‘With 
God in Russia’, 1964)

Žemaitijoje buvo pagarsė
jęs kar. Mikuckis, kuris 1919 
metų pradžioje, Sedoje ir 
apylinkėse kovojo prieš besi 
veržiančias bolševikų gaujas 
Vis dėlto, bolševikai 1941 
metų pradžioje leido jam iš
vykti į Vokietiją. Iš paties 
Mikuckio raštų (gal būt 
NKVD padiktuotų) matoma, 
jog jis įsipareigojo dirbti ko
munistų žvalgybos organam 
Todėl, jei bolševikai manda
giai elgėsi su Beginu, tai lei
džia kilti minčiai, kad jau ta
da NKVD viršūnės buvo nu- 
mačiusios, kad sionistas Be
ginąs gali būti geru talkinin
ku kovoj prieš anglus.

Ir iš tikrųjų Beginąs ir jo 
vadovaujami kariniai dali
niai (Irgun) rengė užpuoli
mus prieš anglus, ruošė pa
grobimus, vykdė nužudy
mus ir kitus teroristinius ak
tus. Beginui anglai buvo di
džiausi priešai, o bolševikai - 
draugai. Pagal Begino sam- 

(Nukelta į 8 psl.)

VYTAUTAS ALANTAS

ŠACHMATU PARTIJA SU GILTINE
(4) DIRVOS KONKURSE PREMIJUOTA NOVELĖ

Pasišviesdama elektrine lempute, Eglė leidosi 
mediniais laiptais žemyn. Apačioje žiojėjo pana
šus į pragarmę tamsus urvas. Jai dingtelėjo jį ve
dant į milžinišką požemį, kur suvaryta visa tauta 
Eglė stabtelėjo ir įsiklausė: jai pasigirdo, kad iš 
gilumos sklinda, lyg minios murmėjimas, lyg atai
di kerštingi šūkiai, lyg atskamba graudulingų 
giesmių atbalsiai. Regėjos visą požemį kalbant 
sava nerimo kalba ir tęsiant nepabaigiamą maiš
tą ...

- Ten, tur būt, traukiami tieson tautos priešai 
ir kalama naujos Lietuvos ateitis, - jai dingtelėjo. 
Iš tų požemių, tur būt, ir geležiniai vilkai skuba 
naktį į Katedros aikštę ...

Tuo akimirksniu aštriai sugirgždėjo laiptai po 
kojom, ir per visą požemį dusliai nuaidėjo, tarsi 
tolimas vilkų kauksmas. Eglė krūptelėjo, lempu
tė išslydo iš rankos ir, nuriedėjusi laiptais, užgęso. 
Jauna moteris atsidūrė aklinoje tamsoje, kurios ji 
neapsakomai bijojo. Ji glustelėjo prie sienos pri
sispaudusi rankas prie krūtinės ir sukandus dan
tis, kad neimtų šaukti iš siaubo. Jai ėmė vaiden
tis pamėklės, kurios, rodėsi, be balso atšlamoja iš 
gilumos ir, slinkdamos pro šalį, žiūri jai stačiai į 
veidą Giltinės akimis. Paskum jai pasigirdo, lyg 
kažkokie padarai švokšdami liuoksi pro šalį į vir
šų ...

- O viešpatie, aš einu iš proto - Eglė prašnabž
dėjo susiimdama galvą. - Tur būt, aš tikrai sergu 
nervais, kaip sako Marius. - Jai pasidarė silpna 
per kelius ir jauna moteris susigūžė ant laiptų.

Eglė rymojo kietai sumerkusi akis ir stengėsi 
įsikalbėti, kad jokių vaiduoklių nesą, kad tai tik 
jos vaizduotės ir nervų padaras. Tik po geros va
landėlės ji atsipeikėjo ir baigė leistis laiptais ap- 
graibom.

Patalpa buvo apyerdvė, nuogomis sienomis su 
kabanču viename gale dideliu, iš medžio grubiai 
išdrožtu Vyčiu, kuris, rodėsi, lakiu šuoliu veržia
si iš požemio. Palubėje kabojo daugiašakis, krišto 
liniais pakabučiai nukabinėtas sietynas, kokį ji 
matydavo bažnyčiose. Pakabučiai žėrėjo šviesoje 
vaškinių žvakių, žibančių sidabrinėse žvakidėse. 
Skliautuotame, vietomis nubyrėjusiu tinku, po
žemyje daugiau baldų nebuvo.

Už stalo sėdėjo trys vyrai: stambus, pla
čiapetis, tik akis ir nosį kaukę prisidengęs Vadas - 
taip jį vadino kiti iš abiejų šalių sėdintieji vyrai, 
pasislėpę po paprastomis kaukėmis. Vienas vadi
nosi Vilku, kitas - Kriviu. Vyrai pasitiko Eglę 
tylėdami.

- Gerai kad atėjai: turiu svarbių žinių, - tarė 
Vadas. - Mes prisiminsime brolį Ąžuolą, kuris bu
vo išduotas, bet neišdavė kankinamas savo drau

gų ir mirė didvyrio mirtimi sučiauptomis lūpomis. 
Amžina garbė jam! - Vado žodžiai dusliai aidėjo 
požemyje, kai vyrai atsistojo ir valandėlę tylėjo 
nuleidę galvas. Atsistojo ir Eglė. Jai pasivaide
no, kad tą akimirką net ir žvakės nustojo mirksė
jusios ir tamsiuose požemio užkampiuose sukluso 
šešėliai... Vėl visiems susėdus, Vadas tęsė toliau. 
- Jįs buvo geras kovotojas. Mes įrašome jo varda 
į didvyrių sąrašą. Ar tu žinai, kas buvo Ąžuolas? 
Vadas paklausė Eglę.

- Nežinau ...
- Geriau kad nežinotum ... Ąžuolas buvo tavo 

brolis Justas.
- Kodėl geriau, kad aš nežinočiau? - Eglė paklau 

sė sulaikydama kvapą.
- Todėl, kad jis pateko į jų nagus per tavo vyro 

machinacijas.
Pogrindyje staiga sustiro sunki tyla. Eglė
Pogrindyje staiga sustiro sunki tyla. Eglė kūk

čiojo užsidengusi rankomis veidą, bet ašaros iš 
akių nebiro. Visi žmogiški jausmai iš jos dvasios 
išseko, ir ji pasijuto grimstanti į ledinę, stingstan
čią tylą. Jauna moteris bandė mąstyti, bet jos gal 
voje draikėsi tik minčių sąvėlos, kurių ji nepajėgė 
sutvarkyti. Ji jautėsi beatodairiškai nublokšta už 
žmoniškumo ribų, kur jau prasideda ‘niekieno že
mė’, kur nieko nebėra nei šventa, nei prakeikta, 
kur riogso tik griuvėsiai viso to, kuo ji tikėjo ir 
laikė šventais, nepajudinamais gyvenimo pagrin
dais. Jos vyras, kurį ji taip mylėjo, išdavikas! Ta 
mintis netilpo jos galvoje. Eglei dingojosi atsidū
rus košmaro apsėstoje bepročių kameroje ...

- Nesijaudink ir nesisielok: laisvė niekada ne-
(Nukelta į 8 psl.)
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protavimus Izraelis išsiko
vojo nepriklausomybę dėka 
prasidėjusio ir vykusio šal
tojo karo tarp rytų ir vakarų 
Nenuostabu, kad Begin ir ei
lė kitų žydų reiškia simpati
jas Tarybų S-gai. Bet nie
kad neturi būti pažeista tei
sybė. Revolt (99 psl.) Begi
nąs sako, jog Lenkijos komu
nistų partijos vadovybė bu
vo iškviesta į Maskvą ir te
nai likviduota už tai, kad 
klausė lenkų valdžios įsaky
mų. Iš kur Beginąs tą žino? 
Negi Maskvos NKVD viršū
nės aiškinosi sionistų vado
vams - kodėl sušaudė parti
jos vadovybę?

Revolt (13 psl.) Beginąs ra 
šo - ‘aš neužmiršiu ir kiekvie
nas žydas neturi pamiršti, 
kad dėka Tarybų Sąjungos 
šimtai tūkstančių žydų buvo 
išgelbėti nuo nacių rankų’. 
Ar Beginąs nežino, kad ka
ras kilo ir žydų bei kitų as
menų naikinimas vyko vien 
pasėkoj Molotovo ir Riben
tropo susitarimo? Jei nebū
tų buvę tokio susitarimo, tai 
1939 m. joks karas nebūtų ki' 
lęs ir nebūtų vykusios žmo
nių skerdynės. O tokį susi
tarimą sudaryti pirmieji pa
siūlė rusai.

Visai negirdėtas pasauly
je įvykis, kad valstybė, su
teikusi asmeniui ‘asylum’ tei 
sės, vėliau be jokios priežas
ties tą asmenį suimtų ir ati
duotų tam kraštui, iš kurio 
buvo pabėgta. Molotovui ir 
Ribentropui pasirašius susi
tarimą, bolševikai sulaikė 
apie 200, iš Vokietijos pabė
gusių asmenų, kurių skaičiu
je buvo kelios dešimtys žydų 
ir juos perdavė vokiečiams. 
Ar bolševikai nežinojo, koks 
likimas laukė tų žydų? Ka- 
tyno miškelyje padėjo gal
vas tie žydai, kurie buvo len
kų kariuomenės eilėse. Tas 
parodo, jog bolševikams ne
buvo svarbi jokia gyvybė; 
jie norėjo, kad vokiečiai su
silpnėtų kare ir po to bolše-

■ laiškai Dirvai
AKIRAČIAI DIDŽIUOJASI IR BIJO

PASISAKYTI...
Š.m. spalio mėn. Akiračiai 

(Nr. 9) paliečia labai opius 
lietuviškam gyvenimui klau
simus. Akiračių redakcinis 
kolektyvas, peržvelgdamas 
10 metų veiklos nuopelnus 

vikai, pirmame etape, galėtų 
užvaldyti visą Europą.

Karui kilus ir vokiečiams 
žygiuojant į rytus, prasidėjo 
žydų ir kitų tautų piliečių 
naikinimas. Ar bolševikai re 
agavoj tai? Nieko panašaus! 
Dėka iš anksto paruošto šni
pų tinklo, bolševikai puikiai 
žinojo kas vyko Pabaltijo 
kraštuose. Be to, ir siunčia
mi desantininkai parūpinda
vo norimas žinias. Kiek pri
simenu, vienam iš tų desan
tų (nuleistas liepos mėn. pra 
džioje 1941 m.) buvo Krimi
nalinės policijos viršininkas 
Vitulskis. jiems buvo paves
ta išsprogdinti Kauno radijo 
stotis ir atlikti kitus teroris
tinius veiksmus. Ėjo gandai, 
jog nekurie desantininkai 
kurstė žmones naikinti žy
dus. Tai yra bolševikų var
tojamas metodas - kurstyti 
vienus prieš kitus, nes 
‘drumstame vandeny’ leng
viau gaudyti žuvis.

Reikia pastebėti, kad 1941 
metais Berlyne tebeveikė 
Amerikos, Švedijos ir kitų 
neutralių kraštų diplomati
nės įstaigos, o taip pat jų ka
riniai atstovai. Nėra abejo
nės, jog jiems buvo žinoma 
apie žmonių naikinimą užim
tuose kraštuose. Nei Ameri
ka, nei kiti apie tai nieko ne
skelbė.

Tik 1942 metų pradžioje 
buvo paskelbtas sąjunginin
kų nutarimas, kad asmenys, 
kurie organizuoja ir vykdo 
žmonių naikinimą, bus bau
džiami kaipo karo nusikaltė
liai. (Bus daugiau) 

prieina išvados, kad tarp 
daugelio klausimų, vieną 
klausimą jie išsprendė amži
nai - tai bendradarbiavimą 
su kraštu. Reikia pacituoti 
Z. Rekašiaus, vieno iš redak
torių, pasisakymą šiuo klau
simu.

‘Svarbiausia iš tų klausi
mų - dėl ryšių su Lietuva - 
pasiekėme visiško laimėjimo 
Visu šimtu nuošimčių. Gin
čų šiuo klausimu nebėra. 
Yra dar vienas kitas užkie
tėjęs Puntuko amžiaus pali
kuonis, sukalkėjusiomis sme 
genimis, kuriam nieko jau 
nepadarys ...’ (Blogai, kai 
smegenys sukietėja-sukalkė 
ja, bet nekuo geriau, kai sme 
genys suminkštėja ir išsilei
džia. P.M.)

Toliau Z. Rekašius sako: 
‘žodžiu šis klausimas išspręs 
tas - vieną kartą ir ant visa
dos’. Koks pasigyrimas! 
‘Ant visados!’ Akiračiai eina 
dar toliau. Vienas iš Akira
čių redaktorių palaiko ryšius 
su ‘Tėviškės’ draugijos pir
mininku gen. P. Petroniu. 
Jų dėka ir buvo patalpintas 
Akiračiuose J. Pociaus raši
nys apie Jaunimo Teatrą Lie 
tuvoje. Straipsnis nieku dė
tas.

Tikime, kad ir ten kai kur 
dirbama pozityvus darbas. 
Bet ar šie bendradarbiauto- 
jai ras būdų, kad Lietuvoje 
būtų patalpinti straipsniai 
apie mūsų išeivijos jaunimo 
kongresus, dainų ir šokių 
šventes ir kt.? Kai Lietuvos 
cenzūruotoje spaudoje bus 
leidžiama pasisakyti apie mū 
sų kultūrinę veiklą, tai ir ta
da dar su abejonėmis reikė
tų svarstyti, ar mums reikia 
įsileisti jų propagandą. Toje 
srityje jie yra geri specialis
tai ir moka daugelį apgauti.

Akiračiai nueina dar to
lėliau svarstydami ar jie an- 
tikomunistai, ar prokomunis 

tai. Leiskime pasisakyti re
daktoriams: H. Žemelis - ‘Ne 
galime taip klausimo statyti: 
ar mes antikomunistai, ar 
ne. Nors neigiamas atsaky
mas reikštų, kad mes pro-ko 
munistai’. Kitas redaktorius
K. Drunga - ‘Aš nemanyčiau 
kad mes antikomunistai. Ap 
lamai, lietuviai su komuniz
mu dar jokio kontakto netu
rėjo. Tai ką mes išeivijoje 
vadiname komunizmu, yra 
kaž koks dalykas, kuris buvo 
atneštas ant durtuvo smaiga
lio. Todėl mes nesame anti
komunistai. Gal antikremli- 
ninkai, antisovietai’.

Įdomu, kur komunizmas 
įsiviešpatavo be jėgos ir dur 
tuvo? Gal Akiračiai nurody
tų? Ar Akiračiams komuniz
mas - Kinijoje, Vietname, 
Cambodijoje* Pabaltyje, sa
telituose , Kuboje, ir kitur -

FORGE HAMMER 
OPERATORS .

Are You Reody for the Country?
Well established company in Northern Michigan on 
the lake is expanding and has a need for 6 steam 
hammer operators. The immediate openings are on 
the 2,000, 3,000 and 6,000 Ib. hammers with 
future openings on 8,000, 10,000 and 12,000 Ib. 
hammers.
We have Blue Cross-Blue Shield, dental, life 
insurance, cost of living and etc. Call or send 
resume.

(616) 723-3523
Daug Smentkowski 

Personnel Relations Director 

MAINISTEE FORGE CORPORATION 
509 Falleen Road 

Filer City, Michigan 49634
An Egual Opportunity Employer M/F

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

priimtinas?
Perskaičius Akiračių pasi

sakymus skaitytojui susida
ro įspūdis, kad Akiračiai yra 
kažkokio komunizmo naivūs 
svajotojai-simpatikai. O to
kius simpatikus komunistų 
propaganda moka panaudoti 
savo tikslams.

Ar kartais Akiračiai, pa
gal lietuvišką patarlę, - ‘Iš di 
delio rašto išėjo iš krašto’?

P. Mitalas 
Philadelphia

BEAT THE BLIZZARDS 
MOVĖ TO SUNNY CAUFORNIA 

Acme Gridley sėt up person. Night 
and day shift available. Excellent 
fringes incl. profit sharina. Excellent 
pay and opportqnity for people 
looking for permanent employment 
with growing aerospace part 
manufacturer. Faoer Enterprises, 
Ine., 6606 Vartei Avė., Canoga Park, 
Caiif., 91303. Ph. (213) W-1XO.
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gimsta šilkiniuose vystykluose. Tavo brolio mir
tis yra vienas, kad ir mažas žingsnelis pakeliui į 
laisvę. Istorija daroma ne tik kautynių lauke bei 
valstybių kabinetuose, bet ir pogrindžiuose, girių 
tankynėse, kankyklose ir žmonių širdyse, - kalbė
jo Vadas. - Žmonija, žengusi du žingsnius pir
myn, duoda žingsnį atgal ir atkrinta į šiurpulin- 
giausiąbarbariją, kaip tat atsitiko mūsų amžiuje. 
Barbaras niekad nenužengia nuo istorijos scenos: 
jis amžinas! Kovotojų už laisvę kraujas niekad 
nenudžius nuo budelių rankų, nenudžius jis ir nuo 
mūsų istorijos lapų. Per amžius jis skatins ir 
įkvėps palikuonius nenuleisti ginklo gelbstintis 
nuo mirtinų pavojų ...

Tokiais žodžiais Vadas guodė ir ramino Eglę, ir 
jai švystelėlėjo šviesesnė mintis, kad gal brolio 
mirtis ir neliks visiškai beprasmė, gal ji bus kad 
ir menkas pasistūmėjimas sunkios kovos kelyje ...

- Ką mes darome toliau? - jos mintis nutraukė 
kietas ir nekantrus Vilko balsas.

- Mūsų brolio išdavimas yra lygus tautos išda
vimui. Marijonas Ramotas turi mirti, - ištarė Va
das.

- Aš pritariu, - vėl atkapojo Vilkas, žiū
rėdamas į Eglę.

- Palaukit, palaukit, - sujudo Krivis. - Lengva 
pasmerkti žmogų, bet ar nereikėtų pirma patyri
nėti, kodėl ir kaip jis toks pasidarė? Gal jis buvo 
pagriebtas už gerklės ir priverstas pasidaryti iš
daviku? Kiek mūsiškių pateko į jų pinkles?

- Dvasiškis kalba! - su panieka tarstelėjo Vilkas 
ir Eglei pasirodė, kad po kauke jo veidą iškreipė 
sarkastiška šypsena.

- Gal Krivis teisybę sako? - įsiterpė Vadas. - Gal 
Eglė galėtų mums daugiau papasakoti apie savo 
vyrą? Kodėl ji ištekėjo už to išsigimėlio?

Taip netikėtai užklupta Eglė galutinai pasime
tė. Prieštaraujančios mintys siautėte siautėjo jos 
galvoje, vienos ją kaltindamos, kitos teisindamos. 
Ji staiga pasimatė, lyg pati būtų pastatyta prieš 
teismą, o ne jos vyras. Juk ji galėjo už jo netekė
ti, bet ar ji žinojo, o svarbiausia ar norėjo žinoti 
už ko einanti? Ji mokytojavo pradžios mokykloje, 
ir tas darbas ilgainiui jai pasidarė didžioji kankyk- 
la. Ji buvo mokyklos vedėja, bet staiga nei iš šio, 
nei iš to, švietimo vadovybė iš tų pareigų ją atlei
do, o jos vieton paskyrė kažkokią Nadieždą Iva
novą, stambią, vyrišku veidu, didelėmis kojomis 
ir stambiomis, raudonomis rankomis pedagogę, 
atsiradusią iš kažkurių pasaulio atkraščių. Nau
jokė Eglės, kuri buvo palikta paprasta mokytoja, 
iškart nepamėgo. Jausdamasi padėties viešpatė, 
rusė žiūrėjo į ją iš aukšto ir nesigailėjo papeikimų 
ir šiaipjau šaižių, pašiepiančių žodelių. Nadieždos 
mėgiamiausias juokas būdavo tas, kad, jei Eglė 
nesilaikysianti nustatytos mokyklos programos, 
tai gausianti nemokamų atostogų pas baltąsias 
Sibiro meškas: karieta jau laukianti prie mokyk
los durų! Eglė nė kiek neabejojo kurią dieną bū
sianti atleista, suimta ir išvežta pas ‘baltąsias 
meškas’. Pažvelgdama į naujos mokyklos vedė
jos atstumiantį veidą, ji prisimindavo motinos žo
džius: - Sugniauš kumštelį, kaip akmenėlį, tars žo 
delį, kaip erškėtėlį ...

Bet tai dar nebuvo viskas. Kažkieno ranka pa
slapčiom ėmė kištis ir į jos privatų gyve
nimą. Grįžus iš mokyklos, ji rasdavo savo kamba
rį apverstą aukštyn kojom ir kol viską sutvarky

davo, turėdavo sugaišti visą vakarą. Kartą ji rado 
sugadintą elektrą ir sutryptą nuo sienos nuplėštą 
motinos paveikslą. Eglė susirašinėdavo su drau
ge, kuri mokytojavo kaime, bet, prasidėjus perse
kiojimams, laiškų nebegaudavo. Nieko nepadėjo 
ir persikraustymas į kitą kambarį. Policijai Eglė 
nesiskundė, nes nenorėjo matyti besišypsančiais 
veidais pareigūnų, kurių pareiga juk ir buvo vi
saip užgaulioti ir niekinti ‘liaudies priešus’.

Bet ją labiausiai vargino ir žeidė pats mokyto
javimo darbas. Eglė tiesiog neįmanė persilaužti 
ir kimšti į savo jaunų auklėtinių gležnus protus 
primestinio ‘mokslo’. Ji turėjo eiti prieš savo sąži 
nę, įsitikinimus ir dorovę, visada jausdama ant 
savo galvos pasvirusią Nadieždos kietą ranką, 
kuri, rodėsi, gali nusileisti kiekvieną minutę. Vė
liau pati Eglė negalėjo atsistebėti, kaip ji pajėgė 
išsilaikyti ir nepalūžti.

Mariaus pasipiršimas jai buvo kaip skenduoliui 
išsigelbėjimo lankas. Jis buvo gražus, gero būdo 
vyras, nestigo pinigo ir gyveno, pagal jos supra
timą, ištaigingame bute. Ji nesiteiravo, nei ką, 
nei kur jis dirba, nes skubėjo griebti išsi
gelbėjimo lanką ir plaukti į bet kokią užuovėją. 
Vėliau Eglė pamąstydavo, jog bus ištekėjusi iš 
apskaičiavimo, bet ji teisindavosi, kad ištekėjusi 
ir iš meilės, nes savo vyrą ji tikrai mylėjo. Sukū
rusi šeimą, ji mokyklą metė, jos bepakrinką ner
vai apsiramino, ir jauna moteris patikėjo, kad gy
venimas dar galįs būti gražus ...

Tos mintys žaibiškai perskrido jos vaizduotėje, 
bet ką ji galėjo atsakyti klausiama, kodėl ištekėjo 
už Mariaus?

(Bus daugiau)
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TORONTO LIETUVIŲ 
NAMŲ NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Š.m. lapkričio 5 d. įvyku
siame LN narių susirinkime 
dalyvavo apie 400 narių ir 
svečių, kur buvo apsvarstyti 
įvairūs einamieji reikalai ir 
priimti nauji galutiniai įsta
tai. Susirinkimui pirminin
kavo adv. G. Balčiūnas.

Pranešimus padarė Valdy
bos pirm. A. Senkus ir iždi
ninkas J. Slivinskas. Kadan
gi šis susirinkimas buvo ne 
metinis, tai apyskaitos pa
tiektos tik už pusę metų, t.y. 
nuo š.m. sausio 1 d. iki birže
lio 30 dienos.

Per tų laiką LN, apskrita 
suma, turėjo 195,500 paja
mų, $124,600 išlaidų ir 
$66,900 pelno.

Čia reikia paaiškinti, kad 
tai ne visas pelnas, o tik da
lis jo. Kitą pelno dalį, 
$70,000 gavo LN ‘satelitas’ 
Labdara, kurios apyskaita 
vedama atskirai. ‘Labdara 
Foundation’ buvo įsteigta 
prie LN prieš porą metų 
kaip šalpos organizacija, kad 
būtų galima turėti leidimą 
bingui, nes, kaip žinome, to
kie leidimai duodami tik baž
nyčioms ir šalpos organiza
cijoms.

Labdaros nariais automa
tiškai tapo visi LN nariai, ku 
rių šiuo metu yra apie 1500. 
Bingo lošimų administravi
mas perduotas Labdarai. 
Per šį pusmetį iš lošimų gau
ta pajamų $523,700, atmetus 
$336,700 išmokėtoms premi
joms liko pelno $523,700. Iš 

to pelno atskaičius bingo ad
ministravimo išlaidų $45,300 
likusis pelnas $141,700 pada
lytas per pusę - Labdarai ir 
LN. Labdaros vardu prieš 
metus nupirktas namas už 
$63,000 netoli pagrindinių 
Lietuvių Namų.

Kitos stambesnės LN pa
jamos (tūkst.): salių nuoma 
54, svetainė Lokys - 32. At- 
besnės išlaidos: atlyginimai - 
56.4, valymas -19, aptarnavi
mai (elektra, gazas, vanduo, 
tel.) - 10.1, mokesčiai - 9.6, 
aukos - 6.7 . >

Kaip matome pagrindinės 
LN išlaikymo pajamos yra iš 
bingo. Lošimai vyksta ketu- 
rius vakarus per savaitę. Lo 
šėjų susirenka nuo 800 iki 
1000, o kartais ir daugiau.

Toronto Lietuvių Namai 
yra lietuvių bendruomenės 
namai, čarteryje angliškas 
pavadinimas ‘Lithuanian Co 
mmunity Association of To
ronto’. Jie buvo įsteigti 
prieš 27 metus įsigijus nedi
delius dviejų aukštų namus 
Dundas gatvėje. Tie namai 
per 20 metų gerai patarnavo 
bendruomenės reikalams, 
bet jie buvo per maži ir netu 
rėjo kur plėstis. Dėl to 1970 
metais jie buvo parduoti už 
$75,000 ir tais pačiais metais 
nupirkti dabartiniai namai 
(buv. Liuteronų bažnyčia) už 
$140,000.

Gavus paskolą iš Montrea- 
lio banko $200,000 ir iš narių 
$300,000 - tie namai buvo 
praplėsti ir pagrindinai per
tvarkyti įrengiant keturias 
dideles sales ir kelias mažes
nes patalpas, kas kainavo 
apie $700,000. Lietuvių Na-

Paskambinimas į Europą leidžia jums pasijusti 
taip arti ir kainuoja taip mažai.

Jūs gyvenate Amerikoje 
visą savo gyvenimą, bet ar 
nebuvo jūsų tėvai gimę 
kitame krašte?

Už vandenyno ar neturite 
giminių kurių neesate matę ? 
Išskyrus nuotraukose.

Girdėjimas jų balso 
priartintii jus daug labiau 
negu laiškas.

Atrasite savo antrąją 
kilmę. Padėkite savo tėvams 
grįžti vizitui. Telefonu. Yra 
lengviau ir pigiau negu jūs 
galvojate.

Skambinkite tiesiog iš bile 
kurios vietos Amerikoje

muose įsikūrė ‘Paramos’ kre 
dito kooperatyvo bankas 
(apyvarta pasiekė 22 mil.). 
Įrengtos patalpos svetainei 
‘Lokys, Pensininkų klubui ir 
Bibliotekai. Toronto Lietu
vių Namai, patalpų atžvil
giu, yra didžiausi visoj išei
vijoje.

Šiame susirinkime buvo 
pagerbtas LN steigėjas ir il
gametis jų pirmininkas Jur
gis Strazdas ir jo žmona Bi
rutė. Šių metų pradžioje, 
Strazdas buvo sunkiai susir
gęs ir turėjo operaciją, po ku 
rios kiek pasitaisė, bet visiš
kai nepasveiko. Jis, trumpu 
žodžiu, atidaręs šį susirinki
mą paaiškino, kad dėl susilp- 
nėjusios sveikatos pasitrau
kęs iš LN Valdybos pirminin 
ko pareigų, ir gal paskutinį 
kantą čia kalbąs. Jam buvo 

(išskyrus Aliaską ir Hawaii) 
beveik į visą pasaulį.

Naktį (5 p. m. iki 5 a. m.) 
ir sekmadienį skambinimai 
paprastai pigiausi.

Pavyzdžiui, yra tik $5.10 
plius taksai į Belgiją,

Ir jei jūs skambinate 
tiesioginiai tik $4.80 plius 
taksai. Papildomoms 
informacijom tiesioginio 
skambinimo pasitikrinkite 
Gali Guide sekcijoje jūsų 
White Page Directorv).

sukeltos ovacijos ir įteikta 
dovana, taip pat ir jo žmonai

Nauju Valdybos pirminin
ku, Strazdo pageidavimu, 
jau anksčiau buvo išrinktas

buv. Valdybos iždininku A. 
Senkus. J. Strazdas pasiliko 
Valdyboje kaip garbės narys,

LN valdybą sudaro 11 as
menų, iš kurių keturi - jų tar

Major eipamtom inpbstic operation ai
PIEIPRO PLASTICS at MIDDLEFIELD, 0.

has ttealed the foSowin{ potrth opporfunitiet 
for d y namie, aggressive professionats.

INJECTION MOLDING SUPVR.
Immediate opensng for exp supervisor lor mjection molding department with 
i minimum of 5 yrs. exp. m mold and machtne sėt up. production and 
mamtenance of mjection molders and equipment. Matertals utihzed: styrene. 
high impact styrene and polypropolene. A degree or techmcal background i* 
desirable būt not mandatory

PLASTIC EXTRUSION SUPVR.
Immediate openmg for exp. supervisor for our piastre extrusion department 
with a minimum of 5 yrs. exp. m sėt up. production and mamtenance in 
profile extrusron with flerible and ncid PVC. additicnal exp. usmg polyethyl- 
ene. polypropolene and polystyrene. Degree is desirable būt not mandatory.

PRODUCTION SUPVR.
Immediate openmg lor e»p. supervisor m metai stampmg and production 
assembly. Mušt be able to lead and motivate people. Minimum 5 yrs. exp.. 
degree desirable būt not mandatory.
Salary commensurate wfth eip. and nery competitive. Eiceient (ringe bene- 
fits. Advancement opportunrties. Send response to:

PLEXPRO PLASTICS
15843 01d Stale Rd., Middlefield, 0.44062

Attn: Peter Havele

Operatorius jums 
pagelbės ir gauti telefono 
numerį kurio jūs 
neturėtumėte.

Jūs galite jaustis arti
giminių nežiūrint kaip toli
būtumėte.

© OhioBelI

pe ir pirmininkas - yra jauno 
sios kartos atstovai.

P. Lelis

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

L1VE IN HOUSEKEEPER — COM- 

PAN1ON FOR ELDERLY LADY — 
FLORIDA JANUAR'Y THRU APRIL. 

BLUE CROSS BENEFITS. MUŠT 
SPEAK ENGL1SH (313) 7 76-3 100.

EXT. 74, 9 AM TO 5 PM OR (313) 

886-7600 EVEN1NGS. (44-5!)

WANTED EXPERIENCED
POWER SEWING 

MACHINE OPERATORS 
AND 

CUTTERS 
For Canvas.

FR1NGE BENEFITS
313-895-2000

(45.481
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■ Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

PALAIDOTAS MUZIKAS 
A.A.

ANTANAS NAKAS

Diplomuotas teisininkas, 
muzikas-pedagogas, dailinin 
kas Antanas Nakas, širdies 
smūgio ištiktas staiga mirė 
š.m. lapkričio 20 d. Šv. Kry
žiaus ligoninėje, Chicagoje.

Su velioniu Antanu Naku 
atsisveikinimas įvyko lapkri 
čio 24 d., Petkaus Marąuette 
koplyčioje. Velionis buvo to
lerantingas, kuklus ir nuošir 
dus žmogus, kultūrininkas- 
idealistas, todėl jį atsisvei
kinti prisirinko pilna koply
čia bičiulių ir vienminčių.

Atsisveikinimą pravedė 
artimas šeimos draugas kun. 
dr. K. Trimakas. Kalbėjo 
visa eilė organizacijų atsto- 
vųz; A. Juodvalkis Korp! 
Neo-Lithuania vardu, kurios 
nariu a.a. Antanas išbuvo 54 
metus; dr. L. Šimutis - Muzi
kologijos archyvo ir jo vado
vo J. Žilevičiaus vardu; kun. 
dr. J. Prunskis - žurnalistų; 
dail. M. Šileikis - Dailininkų 
S-gos, adv. J. Našliūnas - tei
sininkų, P. Petrutis - Margu
čio, kun. J. Borevičiųs, S J - 
tėvų jėzuitų ir dr. Ž. Modes- 
tienė - studijos mokinių var
du.

Kalbėtojai pažymėjo velio 
nio Antano Nako tautinį ide
alizmą ir pasišventimą muzi
kai ir dailei.

Atsisveikinimas baigtas 
tautos himnu.

Visi kalbėtojai velionio 
žmonai Onai ir giminėms iš
reiškė gilią užuojautą.

Gedulingas pamaldas lap
kričio 25 d. Šv. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje atlaikė 
klebonas kun. A. Zakaraus

kas. Pamaldų metu giedojo 
solistė D. Kučėnienė ir smui
ku grojo P. Matiukas. Iš ten 
a.a. Antanas Nakas palaido
tas lietuvių Šv. Kazimiero 
kapinėse.

Karstą nešė kolegos neo- 
lituanai, pasipuošę iškilmin
gomis korporacijos spalvo
mis.

Ilsėkis ramybėje, mielas 
kolega Antanai, greta prieš 
porą metų mirusio vieninte
lio sūnaus Vytauto.

OPEROS SOLISTĖS 
DANOS STANKAITYTĖS 

PLOKŠTELĖ
Š.m. lapkričio 27 d. Jauni

mo Centro kavinėje buvo su
sirinkęs operos solistės D. 
Stankaitytės rečitalio rengi
mo gausus komitetas, ku
riam pirmininkauja Irena 
Pemkienė. Pasitarime daly
vavo ir pati solistė D. Stan
kaity tė.

Irena Pemkienė pasidžiau
gė gerai pavykusiu renginiu, 
kuris davė $3000 pelno ir ku
riame atsilankė rekordinis 
žmonių skaičius - 660! Plokš
telei išleisti, šiuo metu kaso
je yra $6,500. Infliacijai siau
čiant, negalima sudaryti tiks 
lios sąmatos, nes kainos kas 
mėnesį keičiasi.

Buvęs rečitaliui ruošti ko
mitetas, solistei D. Stankai- 
tytei pritarus, pasiliko ir to
liau veikti bei rūpintis lėšų 
telkimu plokštelei išleisti. 
Numatoma atspausdinti krei 
pinį į visus lietuvius, prašant 
aukos ar bent išankstinės 
prenumeratos.

Visi tie, kurie aukos sekan 
čias sumas ar daugiau, bus 
skelbiami: $100 - garbės me

cenatai, $50 - mecenatai, $25
- garbės prenumeratoriai, $8
- prenumeratoriai.

Be to, ieškomi įgaliotiniai 
visose lietuvių gyvenvietėse 
kurie padėtų telkti pinigus 
ir rinkti prenumeratas plokš 
telei išleisti, nes plokštelė 
tarnaus visiems lietuviams, 
ne vien tik Chicagai.

Plokštelės išleidimas yra 
surištas su daugeliu faktorių 
ir nėra taip lengvai įvykdo
mas. Kiek paprasčiau būtų 
ją išleisti su fortepijono pa
lyda, bet daug komplikuo
čiau ir brangiau yra su sim
foniniu orkestru. Visi geres
nieji ir pajėgesnieji daininin
kai naudojasi orkestro paly
da.

Numatoma įrekordavimus 
atlikti gegužės mėnesį, kai 
baigiasi operų sezonai ir sim 
foninis orkestras yra laisves
nis. Plokštelės pasirodymo 
rinkoje reikia tikėtis tik 
1979 metų ankstyvą rudenį.

Be reikiamo kapitalo nega - 
Įima pradėti jokio darbo ir 
sutarčių sudarymo. Kreipia
mės į visą lietuvišką gyvąją 
visuomenę ir prašome neatsi 
sakyti paremti šias pastan
gas, kad iškiliosios mūsų so
listės Danos Stankaitytės 
plokštelė greičiau galėtų pa
sirodyti.

PADĖKOS PIETŪS

LM Federacijos Chicagos 
klubo valdyba kiekvienais 
metais suruošia pietus Padė
kos Dienos proga.

Sekmadienio popietę pra
dėjo klubo pirm. M. Marcin
kienė ir pakvietė žodį tarti 
klubo narę ir moterų skyr. 
redaktorę Draugo dienraš
tyje S. Semėnienę. Kalbėto
ja prisiminė kenčiančią tau
tą ir tautiečius išbarstytus 
po plačiuosius Sibiro plotus 
ar uždarytus į koncentraci
jos stovyklas.

1979 M. KELIONES Į LIETUVĄ,

BALTIC 
TOURS

RYTŲ IR VAKARŲ EUROPĄ
Nuo devynių iki penkiolikos dienų

9 DIENOS - LIETUVOJE & RUSIJOJE:
5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje

Geg. 3 - 11 d............
Geg. 10 — 18 d.......
Rūgs. 20 — 28 d......
Rūgs. 27 — Spal. 5 d.

$849.00
$849.00
$849.00
$849.00

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE
& ANGLIJOJE

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 5 Londone
Birž. 14 — 28 d..................  $1,359.00

10 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE
& DANIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje, 1 Kopenhagoje 
Birž. 14 - 23 d. .....       $899.00

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE, 
VENGRIJOJE & ČEKOSLOVAKIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 2 Budapešte,
2 Pragoję, 1 Londone

Birž. 14 - 28 d. . ..........................  $1,399.00

11 DIENŲ LIETUVOJE & LENKIJOJE: 
6 naktys Vilniuje, 2 Varšuvoje 

Kovo 8 — 18 d. .
Bal. 19 — 29 d. .
Geg. 17 - 27 d. 
Rūgs. 6 — 16 d.
Spal. 11 — 21 d.

$779.00
$849.00
$849.00
$849.00
$779.00

12 DIENŲ — LIETUVOJE & LENKIJOJE:
6 naktys Vilniuje, 3 Varšuvoje

Liepos 12 — 23 d____ ____________ __  $959.00
Rugp. 9 — 20 d....... . .... .... .......„....  $959.00

VISOMS KELIONĖMS ĮSKAITOMA:
• Išvykimas iš Bostono, New Yorko ir Chicagos 

via British Ainvays ir Lot Polish Airlines
• Vieno® dienos ekskursija į Kauną, pusė dienos 

Trakuose
• Įžymybių apžiūrėjimo kelionės
• Prityrusių kelionių palydovų ir vadovų patarna

vimai

Dėl daugiau informacijų ir rezervacijoms 
prašome kreiptis į:

15 DIENŲ — LIETUVOJE IR LENKIJOJE:
6 naktys Vilniuje, 5 Varšuvoje, 2 Krokuvoje 

Liepos 12 — d.............   .'. $1,219.00
Rugp. 9 — 23 d. --------------------------- $1,219.00

BALTIC TOURS

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE 
& ITALIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 5 Romoje 
Birželio 14 — 28 d. ______ __ _____ __  $1,249.00
Liepos 25 d. — Rugp. 7 d. ----------- ---- $1,249.00

8 White Oak Road
Newtoiij Ma. 02168 

Tek (617) — 969-1190

Motiekaitienės studijos 
lankytoja Charžauskaitė, 
akompanuojant muzikui M. 
Motiekaičiui, padainavo tre
jetą dainų. Pirm. M. Marcin
kienė maldos žodžiais prašė 
Aukščiausiąjį palaiminti tei
kiamas gėrybes ir globoti vi
sus išblaškytus lietuvius.

Padėkos Dienos pietuose 
dalyvavo visa kapa klubo na
rių ir svečių. Visi dalyviai 
pasivaišino tradiciniu kalaku 
tu, pabendravo tarpusavyje 
ir geroje nuotaikoje praleido 
popietę.

PHILADELPHIA

LIETUVOS 
KARIUOMENĖS 

MINĖJIMAS

Nepriklausomos Lietuvos 
Kariuomenės 60 metų atkū
rimo minėjimą Philadelphi- 
joj suruošė š.m. lapkričio 19 
d. L.K.V.S-ga Ramovė Phila 
skyrius, kuriam vadovauja 
K. Špakauskas. Minėjimas 
pradėtas iškilmingomis pa
maldomis Šv. Andriejaus pa 
rapijoje už žuvusius karius, 
savanorius bei partizanus, 
kovojusius dėl Lietuvos lais
vės. Buvo prisiminti ir mirę 
skyriaus nariai. Gražų ir tu
riningą tai dienai pritaikintą 
pamokslą pasakė ir Šv. Mi
šias atnašavo kun. K. Saka
lauskas. Pamaldų metu gie
dojo ‘Vilties’ choras ir sol. G. 
Ugianskienė, atlikusi dvi B. 
Budriūno giesmes.

Mišioms pasibaigus, para
pijos salėje įvyko minėjimas 
akademija. Minėjimą atida
rė ir jam vadovavo pats sky
riaus pirmininkas K. Špa
kauskas. Invokaciją sukal
bėjo kun. K. Sakalauskas. 
Toliau sekė pirmininko žo
dis. Jis trumpai priminė mū
sų tautos pirmųjų karių-sa 
vanorių ryžtą, kurio dėka 
Lietuva galėjo naudotis lais
ve 22 metus. Gyvenimo bu
vo lemta, kad dalis savano
rių negrįžo į gimtuosius na
mus, neturėjo galimybės pa
sidžiaugti iškovota laisve, ta 
čiau pati lietuvių tauta pilnai 
įvertino jų atliktus žygdar
bius. Norėdama įamžinti 
ateičiai jų atliktus darbus 
ir pasišventimą Lietuvai, ne
maža miestų gatvių bei vie

tovių buvo pavadinta jų var
dais. Nemaža mūsų tikrosios 
tarnybos karių vėl patraukė 
į miškus, tapdami savano- 
riais-partizanais ir tęsė kovą 
prarastai laisvei atgauti. Be 
veik per visą dešimtmetį šie 
vyrai tęsė beviltišką pasi
priešinimą okupantui. Šian
dien po visą kraštą teliko tik 
išmėtyti partizanų kapai. 
Pasruvo vėl ašaros vežamų
jų į Sibirą, nenutilo šauks
mai kankinamųjų kalėjimuo
se —- ir vėl visai Tautai uždė
ti nauji vergijos pančiai. Ta 
pačia proga prisiminta ir sky 
riaus minusieji nariai išvar
dinant jų pavardes ir jų at
minimą pagerbiant atsistoji
mu vienos minutės susikau
pimui.
Toliau sekė svečio-prelegen 

to, kūrėjo savanorio, kapito
no A. Rugio iš Petterson, 
N.J., žodis. Svečias savo 
gražiai paruoštoje kalboje 
trumpai perbėgo « svarbes
nius įvykius, kiek ilgiau su
stodamas prie padėties Pir
mojo Pasaulinio karo išvaka

rėse. Smulkiai datomis ir 
skaičiais išvardino visų kovų 
dėl Lietuvos Nepriklauso
mybės eigą. Pabrėžė didelę 
savos kariuomenės reikšmę 
lietuvių gyvenime. Prininė 
visiems didelį lietuvių tau
tos norą ir troškimą būti lais 
viems ir kovoti dėl jos. Ragi 
no ir toliau nepasiduoti gyve 
nimo apatijai, stengtis visa 
tai perduoti naujoms kartom 
— tęstinumą kovoti atgau
nant laisvę Lietuvių Tautai. 
Jo ugninga kalba buvo visų 
mielai išklausyta ir palydėta 
gausiais plojimais.

Sekė meninė dalis. Sol. G. 
Ungianskienė, akompanuo
jant G. Leigh, padainavo tai 
dienai pritaikytas keturias 
dainas ir vieną bisui. Reikia 
pasidžiaugti solistės daroma 
didele pažanga dainavime. 
Visur jaučiamas jos didelis 
įsijautimas ir išgyvenimas 
dainuojamai dainai. Be to 
malonu pastebėti, kad solis
tė moka parinkti momentui 
tinkamą repertuarą, gi jos 
pačios laikysena scenoje yra 
be priekaištų.

Meninei daliai pasibaigus, 
prie gražiai parengtų stalų 
apdėtų skaniais valgiais 
buvo jaukioje nuotaikoje 
pasivaišinta.

Reikia pasakyti, kad pats 
minėjimas praėjo pakeltoje 
nuotaikoje. Publikos prisi
rinko daugiau negu buvo ti
kėta. Nors Phila. ramovėnai 
nėra gausūs, bet geras jų 
noras ir pasišventimas viską 
nugalėjo. Laukiame ir kitais 
metais panašaus minėjimo!

(vm)

• PHILADELPHIJOS li
tuanistinės mokyklos tėvų 
komitetas, gruodžio 10 d. 12 
vai., Šv. Andriejaus parapi
jos salėje rengia Kalėdų eg
lutę. Visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti, pasi
džiaugti jaunųjų mokinių 
programa. Vaikai iš Kalėdų 
Senelio gaus dovanų. Bus 
vaišės.

Wanted Ist (’lass
TOOLMAKER

Excellenl opportunity vvitb a rapidlv 
expinding plastic custom iniectioo 
molding companv. This positmn r-- 
quires an iodividual v.i.h < xper. m 
builditrg and repuiiing molds.

ALSO XEED
IN J ECTK )N M O LI) IN G

SUPERVISOR
Be able to sėt up vvorl. f rotu blue 
prints & close tvleiance.
Salary Cotnmensutat< wit t-sperien:-. 
Excellent companv bs-nvl:Is. illing 
to relocate. Senei n sume to:

ATTN. R. L. Mcl ACGHLIN
MISSION PLASTICS INC.

13G15 Wyandotte 
Kansas City. M o. 61115 

For interview 816-912-.E62
< ID - l» >

SUPERVISOR
Stainping and assemhly. Shouid ha”.: 
minimum oi > vears <:xperience with 
progressive dies and sėt up. Associat- 
ed vvith a productmn job shop t’pr 
automotive paris. 1 xperi< nce shouid 
also be in a unior. shop hackground. 
Excellenl sallary, cver limo pav a '.d 
benefits for ri”ht person. Applv Mll~>- 
WAY ERODUOS CORP., 5 23 Delnai 
AVe., Monroe, Mieli. 3 I 5-24! 7242.

An Equal Opportunity Employer
i 16 H t

Opportunity 
for Journeymen 
AUTOMATIC 

SCREW MACHINE 
Set-up and operators. Mušt 
have job shop experience. 
Be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance.

NOLTE SCREW 
MACHINE PRODUCTS 

5095 Crookshank Rd., 
Cincinnati, Ohio 45238 
Tel. (513) 922-3622 (46-49)
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Mes beveik nugalėjome 
rūkymo įprotį.

Plieno gaminimas yra didžiulis kompli
kuotas nešvarus procesas.

Visa tai yra taip milžiniška, kad beveik 
sunku nusakyti.

Pagrindine deguonies krosnis pripildoma 
tirpinta geležimi.

Pasirinkti šią pagrindine deguonies 
krosnį (BOF, trumpai). Tai padaro plieną 
pučiant deguonį ištirpintu geležies ir plieno 
likučius.

Tas pats procesas tačiau taip pat paga
mina dujas turinčias nepageidaujamą šalutinį 
produktą vadinamą ”iron oxide”. Paprastai 
tai žinoma kaip raudonos dulkės.Aukštas technologijos valymas.

Aišku, plieno gaminimo problema yra 
sulaikyti šias raudonas dulkes patekti į orą.

Kad tai padaryti Republic Steel įruošė 
sudėtingą aplinkos kontrolės priemonę 
vadinama "supressed combustion system”. 
(Arba SC sistema).

Šis didžiulis pastatas atlieka darbą 
ištraukdamas nešvarias plieno gaminimo 
dujas per velvmo sistemą ir pašalina 99.9/c 
dulkių dujose.Pirma dujos, tada vanduo.

Pirma dujos yra išvalomos su aukštu 
spaudimu vandens parkelėmis, kurios pašinu 

dulkių gabaliukus. Tada išvalytos dujos 
deginamos pačiame kamino viršuje. Tai ką 
jūs matote išeinant iš kamino yra švari 
mėlyna liepsna arba ”plume of steam”.

Virš 120 milijonų kubinių pėdų dujų 
yra išvaloma kasdien. Ir palieka mus su 3 
milijonais galionų nešvaraus vandens 
kasdien.

Vienas iš dviejų vandens filtravimo BOF 
sistemos tankų.

Nešvarus vanduo vamzdžiais 
nuleidžiamas į didžiulį paruošos skyrių, 
kur dulkių gabaliukai atskiriami į tankus.

Dauguma išvalyto vandens grąžinama į 
sistemą. Likutis grąžinamas į Cuyahoga 
upę, švaresnis negu buvo prieš mums 
paimant.Mes pakeičiame kasdien dūmus ir 200 tonų žemės.

Galutinai dulkių gabaliukai, kurie būna 
pašalinti iš dujų ir vandens yra surenkami 
dumblo formoje ir išvežiami žemės 
išlyginimo panaudojimui apie 200 tonų 
kasdien.

Sunkvežimiai su dumblų naudojami žemės 
sulyginimui.Didelė ir brangi išvada.

Republic’s SC sistema yra virš 20 aukštų 
didumo pastatas, užtruko virš 2 metų 
rengimui. Kainuoja daugiau negu 
$40,000,000. Beveik dukart kiek kainuoja 
valstybinis pastatas Clevelande.

SC sistema atlieka puikų darbą 
palaikydama švaresnį orą ir vandenį mūsų 
pagrindinės deguonies krosnies, kurioj 
gaminamas plienas pilną parą.

Dvigubi kaminai mūsų SC' sistemos.

SC sistema viena iš daugelio aplinkos 
pagerinimo, kuria Republic padarė savo 
Clevelande veikloje.

Žinoma, tai svarbu mums. Bet tai taip 
pat svarbu ir jums ir kiekvienam kuris 
gyvena Clevelande.

Republic
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Detroito
ATŠVĘSTA LIETUVOS 

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Nors kukliai, bet labai gra
žiai lapkričio 19 d. buvo at
švęsta Lietuvos Kariuome
nės aktūrimo 60 metų sukak
tis. Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje už LKK savano
rius, karius, partizanus ir 
šaulius Mišias atnašavo kle
bonas kun. Kazimieras Si
maitis.

Iškilmingas minėjimas bu
vo pravestas Lietuvių Na
muose. Minėjimą pradėjo, 
sveikino svečius ir šventės 
proga žodį tarė Alfa Šukys. 
Buvo pagerbti minėjime da
lyvavę LKK savanoriai: K. 
Daugvydas, S. Šimoliūnas,
K. Spakauskas, B. Tatarū- 
nas, dr. V. Misiulis, T. Čiun- 
ka ir Klaipėdos krašto vaduo 
tojai - V. Tamošiūnas, P. 
Bliūdžius ir J. Augaitis. LK 
Birutės D-jos Detroito sk. 
pirmininkė K. Daugvydienė 
ir Jūrų šaulių ‘Švyturio’ kuo
pos moterų sekcijos vadovė
A. Šukienė, jų krūtines pa
puošė lietuviškomis žvaigž
delėmis.

Kariuomenės šventei pri
taikintą paskaitą skaitė sve
čias, Toronto šaulių kuopos 
pirmininkas Stasys Jokūbai
tis. Jo paskaita lietė sava
norius, partizanus, karius ir 
jaunimą. Prelegento žodžais

JEI JŪS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĮ - DOVANĄ Į LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETU SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOSPACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine.
(Licensed by Vnešposyltorg) VYRIAUSIA {STAIGA

1776 Broadway, N. Y. 10019
Tel.; 581-6590; 581-7729

Siuntiniai, siunčiami peę mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA’.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausiu audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
Miami Beach, Fla. 33139-1201 17 St......................................................................  305 673-S220
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street .................................   435-1654
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street..................................................................... 342-4240
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ................   63.3-0090
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ............... -..............................................  895-0700
Chicago 22, Iii. — 1241 No. Ashland Avenue ............  -..................................... 486-2818
Chicago, III. 60629 — 2608 Wesl 69 Street ............................................................... 925-2787
Chicago, III. 60609 — 1855 West 47 Street .................   376-6755
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue ...................................................... 771-0696
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ...............  ~...............-........  365-6780
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ............. . .............;....M................. 365-6740
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ....... ........... ................................ :185-655O
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue .................................................................... 674-1540
Nęw York 3, N. Y. — 324 E. 9 St........ ........................ ......................„.............  475-74:10
Philadelphia, Pa. 19123 — 1013 N. Marshall St................  215-WA-5-8878
Phoenia Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy..........................................602-942-8770

;Rahway, N.J. — 47 East Milton Avenue ................................................................... :181-8800
Silver Springs, 1002 Kennebec Avė.................~................................................ 301-589-4464
South River, N.J. — 41 Whitehead Avenue ........................ ......................................... 257-6320
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ..................   475-9746
'Voodhaven. Queens, N.Y. 11421 — 80-14 Jamdica Avė.......................    296-5250
Lakewood, N. J. 08701 — 234 Second St........................   363-0494
Herkimer, N. Y. — McKennan Rd..................................................••••...............  315-866-3939

lietuviai
■ ANTANAS GRINIUS
Lietuvos Kariuomenės šven
tė mums esanti tokia pat 
brangi, kaip ir Vasario 16. 
Vasario 16 dieną buvo pa
skelbta Lietuvos Nepriklau
somybė, o kad ji būtų Nepri
klausoma - reikėjo ją ginti 
nuo priešų: bolševikų, ber
montininkų ir lenkų. Mūsų 
narsieji vyrai - partizanai, 
kariai ir šauliai - tą ir padarė 
Programos eilėraščius dėklą 
mavo A. Dargytė-Byszkie 
wiecz ir A. Jucienė.

Po paskaitos istorikas Jo
nas Švoba kalbėjo apie gen. 
Povilą Plechavičių ir jo 
žymesniuosius darbus.

Meninėje dalyje pasirodė 
Toronto Lietuvių Namų mo
terų dainos vienetas ‘Antro
ji Jaunystė’.

A. Šukys pdėkojo prele
gentui, dainininkėms, akom
paniatoriui bei svečiams už 
atsilankymą ir pakvietė ka
vutei į gretimą salę.

Kavute ir pyragaičiais rū
pinosi birutininkės vad. K. 
Daugvydienės ir S. Butkaus 
šaulės vadovaujamos mote
rų sekcijos vad. A. Poderie- 
nės. Kavutės metu skambė
jo lengva muzika ir mielo
sios dainininkės sėdėdamos 
prie stalo traukė toliau gra
žias lietuviškas dainas.

Šis paminėjimas buvo su
rengtas - savanorių, ramovė
nų, šaulių kuopos ir biruti- 
ninkių - bendromis jėgomis.

DIRVA

LAUKIAMA 
NAUJO KLEBONO

Šv. Antano parapijos kle
bonas kun. Kazimieras Si
maitis, lapkričio 19 d. mišių 
pabaigoje pranešė, kad nuo 
Naujųjų Metų išeinąs į pensi 
ją ir jo administravimo pas- 
kutnė diena yra gruodžio 30 
Kas bus naujas klebonas jis 
tuo tarpu nežinąs.

IŠVYKO 
Į HOT SPRINGS

Veronika ir Jonas Pleskai 
lapkričio pradžioje apleido 
Detroitą ir persikėlė į Hot 
Springs, Arkansas, nuolati
niam apsigyvenimui.

ANTROJI JAUNYSTĖ 
DETROITE

Kai lapkričio 19 d. per šau 
lių surengtą Lietuvos kariuo 
menės atkūrimo sukaktuvių 
minėjimą Lietuvių Namuose 
į sceną išėjo pavasariškai be
sišypsančios šešios daininin
kės iš Toronto, pasivadinu
sios ‘Antrąja Jaunyste’, tai 
jos mums priminė ne antrąją 
o pirmąją jaunystę! Tiesa, 
gerokai prinokusią, bet vis
vien pirmąją ... Antrosios 
Jaunystės vardas dar nėra 
kaip reikiant prigijęs, sekste 
tas dar neseniai pradėjo gas
troliuoti - bet kadangi jos 
mūsų į kūmus nekvietė, tai 
tenka pasilikti prie dabarti
nio pavadinimo ...

Torontiškės padainavo 6

Sekstetas ‘Antroji Jaunystė': Valė Siminkevičienė, Al
dona Jankaitienė, Ada Jucienė, Aldona Skilandžiūnienė, 
Laima Mačionienė ir Aldona Dargytė-Byszkiewicz. Prie 
fortepiono muz. Jonas Gavedas. K. Sragausko nuotr.

dainas ir 1 bisui. Kone visos 
dainos naujos, negirdėtos - 
tai jau gera vieneto politika, 
kad nevaišina publikos se
nais, atvėsusiais patiekalais. 
Jei dainuojant pirmąją dainą 
jautėsi lyg ir svyravimas, tai 
jau sekančias visas būrelis 
padainavo laisvai, darniai ir 
skambiai, lyg ir melodiją pa- 
vaidindamos judesiais. Audi 
torija sutiko torontiškes dai
nininkes entuziastiškai. De- 
troitiečius jos papirko savo 
paprastumu, nuoširdumu, 
baisingumu ir geru skoniu. 
Visos dainininkės turi gerus 
balsus, matyt rimtai dirba ir 
yra gerai pasiruošusios,

Akomponavo seksteto mu 
zikinis vadovas Jonas Gove- 
das. Iš dainininkių pasirody
mo detroitiečiams susidarė 
įspūdis, kad tiek būrelis, 
tiek muzikinis vadovas nesi
gaili darbo bei pastangų pub 
likos neapvilti ir sudominti 
ją nauju repertuaru.

Publikos pageidavimai bū
tų šie: 7 dainų per maža. 
Juo labiau, kad Antroji Jau
nystė taip žaviai šypsosi ir 
dar žaviau dainuoja. Gastro- 
lierės turėtų atsivežti ma
žiausiai bent 10, ar daugiau 
dainų. Važiuoti keletą šimtų 
mylių dėl 7 dainų gali ir ne
apsimokėtų.

Antras dalykas - publika 
labai pageidautų bent šio

kios tokios išspausdintos 
programėlės.

Detroitiškiai linki savo kai 
mynėms torontiškėms, Ant
ros Jaunystės dainininkėms, 
savo daina skleisti amžinąją 
jaunystę ...

(vj)
VIENYBĖS KELIU

Detroito skautės ir skau
tai patyrę, kad mūsų koloni
joje yra rengiamas antras 
viešas Vasario šešioliktosios 
minėjimas, apgailestauja šį 
skaudų įvykį ir susirūpinę 
klausia: Kur einama? Kur 
nueisime?

Kaip šventas ir vienas yra

1978 m. gruodžio 7 d.

Nepriklausomybės Paskelbi
mo Aktas, taip šventa ir vie
na turi likti tradicinė šio Ak
to 61 metų paskelbimo minė
jimo diena, kuri ligi šiol per 
visus tėvynės laisvės ir ver
govės metus mus stiprinda
vo ir apjungdavo vienam 
tikslui.

Detroito Skautija, kaip 
jaunimo organizacija, negali 
pritarti drumstimui ir skal
dymui ruošiant antrąją Va
sario 16-tos minėjimą.

Visi vieningai pirmyn už 
mūsų tėvynę Lietuvą!

ps. Dalia Gilvydienė 
Gabijos Tn. tuntininkė

s. fil. Jonas Asminas 
Baltijos Tn. tuntininkas

ps. fil. Jurgis Jurgutis
ASS Skyriaus pirmininkas

ĮTALKĄ
TAUTOS FONDUI

Tautos Fondas skelbia pi
niginį vajų. Tautos Fondas 
remia VLIKo darbus, kurie 
yra labai svarbūs siekiant 
Lietuvai ir tautai laisvės.

Padėkime savo auka lais
vinti mūsų brolius ir seses iš 
rusiškojo jungo. Mūsų auka 
palengvins iškovoti Lietuvai 
laisvę. Skirkime auką pagal 
savo pajėgumą.

Aukas priiminės prie Šv. 
Antano parapijos Vincas Ta
mošiūnas, prie Dievo Ap
vaizdos - Česys Šadeika. 
Taip pat galima įteikti auką 
ir kitiems komiteto nariams: 
Jurgiui Mikailai, Eugenijai 
Bulotienei, Bladui Staškui ir
A. Musteikiui. Aukos nura
šomos nuo valstybinių mo
kesčių. Paaukojęs $25 ar 
daugiau, galės gauti Eltos 
pranešimus, jei pageidaus.

A. Musteikis

Vi'ANTED lOURNI'.YMi v
DIE RĖPAJRMEN

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

GENERAL MAINTENANCE MAN 
with esperience in stampinu plant. 
Overtime pay and benef’ts lor ih.fl> 
person. Appij- MID\VAY PRODUCTS 
CORP., 523 Detroit Avė.. M< mroe, ’.tll. 
3 13-24 I - 7242.

An Equal Opportunity Emplover 
(16-M)



1978 m. gruodžio 7 d. DIRVA Nr. 48 — 13

PRAŠYKIT
PASAULINIAI GARSAUS VOKIEČIŲ ALAUS

savo klubuose, restoranuose
ir gėrimų krautuvėse.

Jums patiksi

ASK for DA
THE WORLD FAMOUS GERMAN BEER

at your clubs, restaurants,
and beverage stores.

You will likę it!

Distributor: Beverage Distributors Ine.
E 38th & King Avė. — Tel.: 431-1600

Mirė Adelė Zaviskaitė - Nausėdienė PABALTIEČIU ŽYGIO APYSKAITOS
Lapkričio 23 d., Padėkos 

Dienos rytą, Amerikos karo 
veteranų ligoninėje - kur jau 
buvo nuo š.m. balandžio mėn 
mirė tauri lietuvė moteris 
Adelė Zavistaitė-Nausėdie- 
nė, sulaukusi 80 metų am
žiaus.

Lapkričio 26 d. lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje, kur buvo atvežtas 
velionės karstas padengtas 
Amerikos vėliava, parapijos 
klebonas prelatas J. Kučin
gis atkalbėjo rožančių, o se
kančios dienos rytą ten pat 
buvo atlaikytos šv. mišios 
už jos sielą, kurias atnašavo 
taip pat prel. J. Kučingis. Ir 
rožančiuje, ir mišiose daly
vavo nemažas velionės ben
dradarbių, artimųjų ir drau
gų būrys. Dalyvavo net ke
lios Amerikos legiono 704-to 
Posto uniformuotos narės. 
Po pamaldų, karstą dengusi 
Amerikos vėliava buvo įteik 
ta Adelės giminaitei Violetai 
Mitkutei-Gedgaudienei, kuri 
rūpinosi Adelės likimu ligo
ninėje ir tvarkė jos asmeniš
kus bei laidotuvių reikalus. 
Po to velionės palaikai buvo 
nuvežti į krematoriumą su
deginimui. Urna su pelenais 
padėta karo veteranų kapų 
Mauzoliejuje Los Angeles.

Po apeigų bažnyčioje pa
maldose dalyvavę buvo pa
kviesti į Tautinius Namus po 
laidotuviniams pietums, ku
rių metu buvo pasakyta visa 
eilė kalbų prisimenant velio
nės veiklą. Kalbėjo Tauti- ‘ 
nės S-gos ir Tautinių Namų 
vardu B. Dūda, Tautinės S- 
gos vicepirm.; SLA 75-tos 
kuopos vardu J. Gedmintas, 
Lietuvių Dienų žurnalo red. 
- A. Milukas; režisierius J. 
Kaributas, tvarkęs pietų pro 
gramą - prisiminė velionę iš 
teatrinės veiklos Los Ange
les; Adelės pusseserė poetė 
Mitkienė prisiminė velionę 
ir kaip giminaitę ir kaip vei
kėją. Visi iškėlė jos labai ak
tyvią ir šakotą veiklą lietu
viškame darbe ir lygiai kaip 
taurią asmenybę.

Adelei Zavistaitei-Nausė- 
dienei amžinybėn iškeliavus, 
Los Angeles lietuvių koloni
ja nustojo netik patriotės 
lietuvės, bet ir lygiai patrio
tės amerikietės. Adelė pri
klausė tai labai mažai lietu-

A.A. Adelė Nausėdienė

vių moterų grupei, kurios 
tarnavo Amerikos armijoje 
savanorėmis praeito didžio
jo karo metu. Adelės patrio
tiškumas beveik neturėjo ri
bų ir ji karo metu norėdama 
patekti į armiją net sumaži
no savo metų skaičių. Priim
ta, Adelė garbingai ištarna
vo jai skirtą laiką ir dabar 
buvo karo veteranų žinioje 
ir globoje.

Į Ameriką Adelė atvyko 
būdama jauna ‘panaite’, apsi 
gyveno Chicagoje, kur nuo 
pat pradžios labai aktyviai 
dalyvavo lietuviškame veiki
me, ypač vaidyboje, o taip 
pat bendradarbiavo ir tuolai 
kinėje lietuviškoje spaudo
je. Maždaug prieš 40 persi
kėlusi į Los Angeles, čia taip 
pat labai aktyviai veikė lie
tuvių visuomenėje, duoda
ma pavyzdį net nevienam 
naujosios kartos, vadinamos 
tremtiniais, pokariniam atei
viui. Ypačiai aktyviai Adelė 
reiškėsi tautinės krypties 
veikloje, dalyvaudama joje 
ne tik darbais, bet remdama 
ir pinigais.

Gili užuojauta Los Ange

les Radijo Klubo pirminin
kui Juozui Mitkui su žmona - 
poete Danute Mitkiene, ku
rios pusserė buvo Adelė, 
Mitkų dukrai Violetai Mitkų 
tei-Gedgaudienei ir jos šei
mai, bei visiems kitiems Ade 
lės artimiesiems.

Adelės Zavistaitės-Nausė 
dienės šviesus atminimas il
gai liks visų tų atmintyje ir 
pagarboje, kuriems per dau
gelį metų teko su ja susitikti 
ir kartu dirbti visuomeninį 
darbą.

VI. Bakūnas

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

EXTRUSION OPERATORS 
DIE MAKERS 

Eicperienced PVC extrusion operators 
N die makers to vvork in Tampa, Fla.. 
the land of sunshine & health. Govd 
wages-good benefits:-good security.

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

8!3-623 2-»6!
(.44 Vi

MACHINE OPERATORS
Seeking individuals to do rnilling. clr’l- 
ling, and secundary operations. Da” 
and evening shifts available. Com
pany offers good wages and many 
excellent benefits.

PLEASE APPLY AT OR CALL.
KERR LAKESIDE INC.

26841 TUNGSTEN RD. 
EUCLID. OHIO 44132 

216-261-2100
(46-48)

Darbas laisvės baruose nėra 
lengvas. Jos netekę, lietuviai vi
same pasauly jau ilgus metus ko
voja, kad nebūtų užmiršti, kad 
pasaulio sąžinė nerimtų, kol 
okupantas gniaužia jų tėvynę.

Šiaurės Amerikos kontinento 
jaunimas 1977 rugsėjo 24 paro
dė, kad jis ne tik turi jėgos ir 
ryžto, bet moka ir susiorganizuo
ti, ir sutelkti pinigą, ir sutraukti 
dalyvius į plačią ir prasmingą 
demonstraciją, kuri iš naujo už
degė žmogaus dvasią.

Pabaltiečių žygio už žmogaus 
teises lėšų telkimo komiteto na
riai džiaugiasi turėję garbę daly
vauti šioj didžiai pasisekusioj 
demonstracijoj. Jų darbas prasi
dėjo 1977 birželio antroj pusėj, 
vos trys mėnesiai prieš pačią 
demonstraciją. Jų uždavinys bu
vo sutelkti 10,000 (vėliau kiekis 
buvo kiek pakeltas). Daugeliui 
lietuvių išvykus atostogų, dr. Jo
nas Valaitis sušaukė posėdį, ku
riame komiteto nariai sudarė 
planą vajui pradėti ir toliau tęsti.

Čia detalės nėra labai svar
bios, nes tokiame darbe skai- 
čiuojasi tik vaisiai. O juos su- 
skaičiavom, kaip nurodyta čia 
pateikiamoj apyskaitoj.

Lietuvių lėšų telkimo komi
teto pilnutinė ir galutinė apy
skaita:

Surinkta: per organizacijas, 
laiškus, asmeniškus prašymus, 
skelbimus ir kt. — 21,965.24 
dol., likučiai, gauti iš egzeku- 
tyvinio komiteto, gauta iš estų 
ir latvių komitetų — 2,665.37 
dol. Iš viso surinkta 24,630.31 
dol.

Išleista: egzekutyviniam ko
mitetui pasiųsta — 7,500 dol., 
inkorporavimo išlaidos, leidimai 
— 853.05 dol., žygio išlaidos — 
1,983.98 dol., parama kelionėm 
į žygį — 3,381 dol., skelbi
mai, spauda ir paštas — 4,304.03 
dol., administracinės išlaidos — 
533.14 dol., žygio leidinėlis — 
588 dol. Iš viso išleista 19,143.20 
dol.

Išdalinta: IV pasaulio jaunimei 
kongresui — 2,743.55 dol., Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gai — 1,219.36 dol., Lietuvos 
pasiuntinybės Washingtone re
montui — 609.68 dol., JAV Lie
tuvių Jaunimo Sąjungai — 
914.52 dol. Iš viso išdalinta 
5,487.11 dol. Iš viso išleista ir 
išdalinta 24,630.31 dol.

•Ta pačia proga šio žygio eg- 
zekutyvinio komiteto pirmi
ninkas Viktoras Nakas prašė kar
tu įtraukti ir jo komiteto visuo
tinę apyskaitą.

Lietuvių lėšų telkimo komite
tas savo darbą baigia. Labai 
dėkojam visiem lietuviam, pri- 

sidėjusiem savo finansine jėga 
prie šio žygio pasisekimo. Rei
kia paminėti ir mūsų lietuviš
kąsias organizacijas, nes be jų 
mes niekur nebūtume nuėję. 
Beveik 42% surinktų aukų atėjo 
per organizacijas: per Vliką ir 
Altą, bet žymiausiai per Lietuvių 
Bendruomenę ir jos padalinius 
— apygardas ir apylinkes, 
kurių įnašas buvo 38% viso įna
šo (90% organizacijų įnašo).

Dr. Jono Valaičio, dr. Antano 
Razmos, Jono Talandžio, Ofeli
jos Barškėtytės, Grasildos Rei- 
nvtės ir savo vardu nuoširdžiai 
dėkoju visiem už pagalbą, už pa
ramą, už šiltus žodžius.

Nors kelias į Lietuvos laisvės 
aušrą nėra rūtomis ir lelijomis 
klotas —

"... ir šviesa, ir tiesa mūs 
žingsnius telydi!”

Juozas Ivanauskas, iždininkas
-o-

Vykdomojo komiteto galutinė 
finansinė apyskaita

Pajamos: estų finansų komite
tas sutelkė — 1,742.71 dol., lat
vių finansų komitetas sutelkė — 
1,742.71 dol., lietuvių finansų 
komitetas sutelkė — 7,500 dol. Iš 
viso pajamų — 10,985.42 dol.

Išlaidos: primokėjimai už če
kius—25.89 dol., xerox išlaidos— 
287.45 dol., estų išlaidos — 200 
dol., maistas kongresmanų priė
mime — 736.95 dol., gėlės kong
resmanų priėmime — 53 dol., 
viešbutis — 415.40 dol., inkor
poravimas — 170 dol., latvių iš
laidos — 425.23 dol., smulkios 
išlaidos — 72.42 dol., fotogra
favimas — 218.48 dol., plakatai
— 192.74 dol., paštas — 402.89 
dol., garsiakalbių nuoma — 462 
dol., spauda — 1,470.13 dol., už
tvarų nuoma — 72.45 dol., tele
fonas — 853.28 dol., kelionės
— 1.858.70 dol., raštinė — 
133.36 dol. Iš viso išlaidų
— 8,050.35. Likutis — 2,935.07 
dol.

Pastaba. 1978 vasario 11 lietu
vių, latvių ir estų finansų ko
mitetų atstovai posėdžiavo su 
PŽŽT vykdomuoju komitetu. 
Tuomet išlaidų suma buvo 
7,970.84 dol.

Susirinkime dalyvavę nu
sprendė iš bendrų žygio išlaidų 
išskirti 1000 dol., kaip išlaidas 
grynai lietuviškiem reikalam. 
Likusi išlaidų suma — 6,970.84 
dol. paskirstyta: lietuviam (50 
proc.) — 3,485.42 dol., latviam 
(25 proc.) — 1,742.71 dol., estam 
(25 proc.) — 1,742.71 dol.

Viktoras Nakas

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ



Nr. 48 — 14 DIRVA 1978 m. gruodžio 7 d.

PAMINĖTA KARIUOMENES ŠVENTE
LKVS Ramovė Clevelan

do skyrius, kaip ir kiekvie
nais metais, lapkričio 18 d. 
Lietuvių Namų viršutinėje 
salėje, surengė 60-ties metų 
Lietuvos Kariuomenės įsikū 
rimo šventės minėjimą.

Skyriaus pirm. V. Stuogis 
atidarė minėjimą, minutės 
atsistojimu pagerbiant žuvu- 
sius-mirusius Lietuvos ka
rius, partizanus, šaulius ir 
visus, kurie dėl tėvynės pa
aukojo savo gyvybę. Toliau 
publikai pristatė svečius.

Birutiečių pirmininkė J. 
Budrienė, asistuojant ramo- 
vėnų vicepirm. E. Pranckui, 
prisegė gėles Lietuvos Ka
riuomenės savanoriams-kū 
rėjams. Tenka apgailėti, 
kad mūsų garbingų vyrų ei
lės kas metai mažėja - vieni 
iškeliavo į amžiną gyvenimą, 
kiti dėl senatvės ar silpnos 
sveikatos į minėjimus negali 
atvykti. Skyriaus pirm. V. 
Stuogis ir birutiečių pirm. J. 
Budrienė prisegė gėlę ir sky 
riaus garbės narei I. Plecha- 
vičienei.

Ramovėnų centro valdy
bos pirm. A. Jonaitis trum
poje, bet gerai paruoštoje 
kalboje apibūdino Lietuvos 
Kariuomenės atsikūrimą ir 
jos atliktus darbus. Meninę 
programos dalį atliko ramo
vėnų vyrų choras, vadovau

PRAKTIŠKIAUSIOS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJESiuntinys 1 — 1978.

Nepermatomo nailono gėlėta arba su ornamen
tais Įvairiu spalvų labai populiari medžiaga dėl dvie
jų suknelių: gėlėta arba lygių spalvų crimplene me
džiaga suknelei; dvigubo storio nailoninė skarelė; 
moteriškas nailono apatinis arba vyriški nailono vir
šutiniai marškiniai; dvi poros vyriškų arba, mote
riškų nailoninių arba vilnonių .kojinių;-40 angliškų 
geriausių cigarečių; dėžė šokoladinių saldainių; 1 
svaras pupelių kavos; vienai eilutei vilnonė labai ge
ra medžiaga su įaudimu ”A11 wool made in England”, 
gali būti šviesios a "b a tamsios spalvos.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlai
domis — $190.00. Taip pat dar galima dadėti i ŠĮ 
siuntini 9 sv. prekių, pavyzdžiui, galima dadėti 4 m. 
medžiagos. 2.75 m. dirbtinio minko kailio arba kito
kių dovanų.

žemiau siūlome keletą praktiškesnių ir naudin
gesnių dalykų:

Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui . $80.00 
Jeans ”Wrąngler” vyr. arba mot,

(galima siųsti 4) .........................................  10.00
Geresnės rūšies nertinis ................................. 32.00
Nailono kojinės, vyriškos arba moteriškos . .. 3.00
Vilnonė medžiaga suknelei .............................. 24.00
Vilnonė skarelė .........      11.00
Geresni marškiniai   ....................... . 15.00
Lietsargis telescopic ........................................... 12.00
Vyriški arba moteriški labai geri pusbačiai.. 34.00 
Crimplene medžiaga kostiumėliui ..............  30.00
Angliška eilutei medžiaga

(”A11 vvool made in England”) ..................... 70.00
Geresnė eilutei medžiaga

(”A11 vvool made in England”) ..................... 75.00
Siunčiame Įvairius kalkuliatorius ir Stetoskopus.

Sudarant savo nuožiūra siuntini reikia pridėti 
$28.00 už visas persiuntimo išlaidas. Kiekvieno siun
tinio pristatymas yra garantuotas.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, persiunčiame palikimus i Lietuvą prekėmis 
arba pinigais.

BALTIC STORES LTD(Z. Juras)
11 LONDON LANE. BROMLEY, KENT.

BR1 4HB, ENGLAND.
Tek 01 460 2592.

jamas J. Kazėno, akompo- 
nuojant G. Karsokienei.

Po programos sekė vaišės 
ir šokiai, grojant R. Strimai
čio orkestrui.

Clevelando ramovėnų sky 
riaus valdyba dėkoja Centro 
Valdybos pirmininkui A. Jo
naičiui už pasakytą gražią 
kalbą, meninės programos 
atlikėjams - ramovėnų vyrų 
chorui, vadovui J. Kazėnui ir 
akompaniatorei G. Karsokie
nei; garbės narei I. Plechavi- 
čienei už dovanotas rožes vai 
sui; birutietėms ir Žalgirio 
šaulių kuopos moterų sekci
jos vadovei 0. Mikulskienei 
už paruošimą gražių gėlių 
savanoriams kūrėjams; lote
rijos fantų aukotojams - V. 
Degučiui, birutietėms, P. 
Vyšniauskui, Lietuvių Na
mų direkcijai, Superior Sa
vings bankui, Sidabrinių Žir 
kliu grožio salionui, Patrijos 
savininkui, J. ir P. Venciams 
Liutkui, Parma Floor Cove- 
ring, Ramovėnų vyrų chorui 
Šv. Jurgio parapijos Post 65 
veteranams ir šeimininkėms 
- Mainelienei ir Skirpstienei 
už paruošimą skanios vaka
rienės.

P. Tamulioniui dėkojame 
už piniginę auką.

Didelė padėka visiems, 
kurie vienokiu ar kitokiu bū-

Grupė Floridos lietuviu, buvusiu clevelandiečiu, su 
svečiais iš Clevelando - Alfa ir Vaclovu Steponavičiais. 
Sėdi: E. Mikšienė, M. Slabokienė, J. Daugėlienė, J. Šal
kauskienė. Stovi: A. Steponavičius, S. Slabokas, V. Ste
ponavičius ir A. Šalkauskas. V. Bacevičiaus nuotr.

du prisidėjo prie gražiai pa
vykusio ir nuotaikingo Lietu 
vos Kariuomenės šventės mi 
nėjimo. (E.P.)

I CLEVELANDO I 
| PARENGIMAI |

• Gruodžio 10 D., 4 vai. 
popiet — Kultūrinė popietė 

’ "Užburtas žodis” — akt. Jonas 
Kelečius.

• GRUODŽIO 1“ D. Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos rengiama Kalėdų eglu
tė.

•GRUODŽIO 31 d. Nau
jųjų Metų sutikimas Lietu
vių Namuose. Rengia LB 
Clevelando Apylinkės Val
dyba.

• SAUSIO 21 D., 4 vai. po
piet — Kultūrinė popietė ”Ir 
atskrido juodas varnas ...”, ra
šytojas Antanas Gustaitis ir 
Clevelando Vyrų Oktetas, vad. 
Ryto Babicko.

• VASARIO 4, D., 4 vai. 
popiet —■ Kultūrinė popietė 
"Mylėsi Lietuvą iš tolo ...”, 
rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė 
ir Clevelando "Nerija”, vad. 
Ritos Kliorienės.

• VASARIO 11 D. Lietu
vos Nepriklausomybės šven
tės minėjimas. Rengia ALT.

• VASARIO 24 D. tradicinis 
Užgavėnių blynų balius Lietu
vių Namuose. Rengia Pilėnų 
Tunto Skautų Tėvų Komitetas.

• KOVO 11 D.. 4 vai. popiet 
— Kultūrinė popietė, Birutės, 
Antano ir Vytauto Smetonų 
koncertas.

• KOVO 24 D.. šeštadieni, 
Clevelando Skautijos Kaziuko 
mugė.

• BALANDŽIO 28 D. Čiur 
lionio ansamblio tradicinis 
balius Lietuviu Namu salėje.

• BALANDŽIO 29 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokinių pirmoji Komu
nija.

• GEGUŽĖS 5-6 d.d. Cleve 
lando Ateitininkijos tradici
nė Pavasario Šventė DMNP 
patalpose.

• GEGUŽĖS 13 D. — Šv. 
Kazimierio lituanistinės mo
kyklos rengiamas Motinos die
nos minėjimas.

• GEGUŽĖS 19 D., 7 vai. vak.

DOVANA VANDENS 
SPORTO MĖGĖJAMS

Neseniai išėjusi iš spau
dos jūrininkystės knyga BU
RĖS IR VARIKLIAI jau yra 
platinama. Tai gera kalėdi
nė dovana.

Burės ir Varikliai - pirmas 
tokios apimties leidinys, ku
riame šalia išsamaus aprašy
mo apie laivų rūšis, buriavi
mą, variklius, jų įrengimą

— Poezijos vakaras "Šaukiu aš 
tautą...” — vad. poetas Balys 
Auginąs.

• BIRŽELIO 3 D. — Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
mokslo metų pabaigtuvės.

NAUJA KNYGA
Dėl įvairių sutrikimų spaustuvė

je ilgiau negu tikėtasi užtrukusi 
knyga apie Britanijos liėtuvius pa
galiau jau atspausdinta ir atiduota 
rišyklai. Jos pavadinimas: „Didžio
sios Britanijos Lietuvių Sąjunga. 
Britanijos lietuviai 1947-1973“. Ne
trukus ji bus išsiuntinėta užsisa
kiusiems.

Leidėjai ypač siūlo tuo stambiu 
(366 puslapių) didelio albuminio 
formato iliustruotu leidiniu pasido
mėti tiems lietuviams, kurie kadai
se yra gyvenę ir dirbę D. Britanijo
je ir dalyvavę tautinėje veikloje. 
Jiems tai būtų gražus gyvų praei
ties dienų prisiminimas apie save 
ir savo bičiulius, su kuriais buvo 
praleisti metai organizacijų vado
vybėse, vaidintojų būreliuose, tau
tinių šokių grupėse, choruose ir ki
tokiuose susiburimuose.

Knygos kaina JAV ir Kanadoje 
15 dol., Vokietijoje 30 DM, D. Bri
tanijoje 7 sv. plius pašto ir pakavi
mo išlaidos.

Užsakymus siųsti: „Nida“,
2, Ladbroke Gardens, London, 
W11 2PT. England. 

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 IŠTAIGA

936 East l85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Della E. Jakubs ir sūnus Wiiliam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.

bei motorvalčių ir motorlai
vių naudojimą, yra nemažas 
skyrius apie pakrančių astro 
nominę ir elektroninę navi
gaciją. Taip pat įtraukti nau 
jausi laivų šviesų ir prasilen
kimų nuostatai.

Knygoje aprašomi laivų 
statybos būdai, valčių ir lai
vų užlaikymas ir paruošimas 
plaukiojirhui bei žiemojimui. 
Yra skyreliai apie potvynius 
atoslūgius, oro permainas, 
slidinėjimą ant vandens, val
čių pervežimą ant priekabų, 
irklavimą, mazgus ir saugu
mą plaukiojant. Priede ran
dasi lietuviškai-angliškai-vo 
kiškai-ispaniškai jūrinių ter
minų žodynėlis.

Knyga gausiai iliustruota, 
apima 272 puslapius. Kaina 
$6, o kietais viršeliais $9. 
Knygą paruošė jachtos va
das, navigatorius B. Stun
džia, išleido Jūrininkystės 
Knygos Fondas.

Clevelande knyga yra gau 
narna pas Fondo įgaliotinį V. 
Petukauską, 17908 Ingleside 
Rd., Cleveland Ohio 44119, 
tel. 531-3872. Kitur gauna
ma jūrų skautų ir jūrų šaulių 
vienetuose ir pas knygų pla
tintojus.

Knyga visada tinka dova
nai gimimo dienos, vardinių 
ar Kalėdų švenčių proga.

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

Lietuviu grožio salionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fashion. 687 East 185 St.. 
Cleveland, Ohio 44119. tel.; 
186-1210.

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

DRAMOS POPIETE su aktoriumi
&
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE JONU KELECIUM

• ALT Clevelando sk. val
dyba š.m. gruodžio 10 d., sek 
madienį, 12 vai. Šv. Jurgio 
parapijos patalpose šaukia 
ALT sudarančių organizaci
jų atstovų susirinkimą.

Darbotvarkėje praneši
mas iš ALT suvažiavimo Chi
cagoje, Amerikos Lietuvių 
Kongreso rengimas Cleve
lande 1979 metais ir kiti rei
kalai.

1978 m. gruodžio 10 d. 4 vai. p.p.
DIEVO MOTINOS NUOLATINĖS PAGALBOS PARAPIJOS SALĖJE

18022 NEFF RD. CLEVELANDE. AUKA $2.50
ftlIHIlIlIlIlIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIUIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIlg

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

ŠAULIŲ POBŪVIS VAKARONĖ SU PROF. 
A. AUGUSTINAVIČIENE

LB Clevelando Apylinkės 
Valdyba gruodžio 31 d., Lie
tuvių Namuose, ruošia Nau
jųjų Metų sutikimą.

Stalus (10 asmenų) galima 
užsisakyti pas pirm. J. Mals- 
kį, tel. 486-9165. Asmeniui 
$15

Š.m. gruodžio 10 d. 3 va. 
p.p., Lietuvių Namų apatinė 
je salėje rengiamas kar. Juo
zapavičiaus šaulių kuopos 
metinis pobūvis. Kviečiami 
dalyvauti visi Clevelando lie- mėnesio vakaronėje dėl ne- 
tuviai. pramatytų priežasčių nega-

Prof. Aldona Augustina- 
vičienė, turėjusi kalbėti apie 
Jurgio Gliaudos romaną 
‘Narsa gyventi’, lapkričio

Įėjo dalyvauti.
Ta pačia tema ji kalbės 

gruodžio 12 d., antradienį 
7:30 v.v., Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapi
jos mažojoje salėje.

Vakaronę rengia LB Cle
velando apylinkės valdyba. 
Visi mielai laukiami.

• LORETA ČIPKUTĖ, iš
laikiusi Ohio Statė valstybi
nius Real Estate egzaminus, 
įsigijo nekilnojamo turto par 
davimo leidimą. Dabartiniu 
metu Loreta studijuoja bio
logiją ir chemiją John Car- 
roll Universitete.

Loretos tėvai, Dana ir Sta
sys Čipkai, jau virš dešim
ties metų turi nuosavą nekil
nojamo turto pardavimo įs
taigą.

BENDROS KŪČIOS
Clevelando skautininkių 

. draugovė š. m. gruodžio 24 
d. Dievo Motinos Nepaliau
jamos Pagalbos parapijos 
salėje rengia bendras kū- 
čias. Norintieji dalyvauti 
prašomi užsiregistruoti iki 
gruodžio 15 d. pas sktn. A. 
Petukauskienę, telef. 531- 
3872.

• JONAS IR MALVINA 
ŠVARCAI šiuo metu atosto
gauja Floridoje ir džiaugiasi 
puikiu oru.

• BIRUTIEČIŲ naują val
dybą sudaro pirm. Jadvyga 
Budrienė - pirm., Nora Bra- 
ziulienė - vicepirm. ir Sabina 
Rutkauskienė - ižd./sekr.

• SALAMANDER batų 
krautuvėje gruodžio mėn. 
laike, vyks sekantis batų iš
pardavimas: Perkant 1 porą 
reguliaria kaina, visos kitos 
sekančios poros bus galima 
gauti už V2 kainos. Taip pat 
kristalo prekės atpigintos 
20%. Krautuvė atidaryta ir 
sekmadieniais nuo 12:00 iki 
3:30 vai. (sk)

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atk\ leskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks .jums žinia apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 4<114

Kar. J. Juozapavičiaus šauliu kuopa padidėjo naujais 
nariais, davusiais šaulio priesaiką. Iš kairės: kun. A. Gol- 
dikovskis, V. Liutkus, V. Vedegienė, J. Liutkuvienė ir J. 
Merkis. J. Garlos jiuotr.

PARDUODAMI NAMAI
ST. JEROMES
5-5 double $29,900

GR0VEW00D
5-5 dining room
OUR LADY
5-5 on Hillgrove of E. 185 St.

double
$33,000

Single $41,900
Aluminum siding

Neff Rd. Ranch, 3 bedrm. 
brick, extra lot.
GEORGE KNAUS, Realtor 

819 E. 185 St., tel. 481-9300

MOKAME AUKŠČIAUSIA

UŽ SANTAUPŲc.
/ Oi įnešus $1.000
2 /O 12 mėnesiu

Įnešus $1.000
48 mėnesiams

NUOŠIMTĮ

PAŽYMĖJIMUS
įnešus $1,000
30 mėnesių

Įnešus $1,000
72 mėnesiams

už santaupas, išimtas iš pažvmė-Pagal federalinės valdžios įsaką 
jimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienu, 
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5’A%).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

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

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

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

/uperior /hvinas
AND LOAN ASSOCIATION *

6712 Superior Avė. 
431-2497

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

481-8552 
13515 Euclid Avė.

681-8100
32800 Center Ridge Road

779-5915

FSLIC

14406 Cedar Avė. 
381-4280

1



DIRVA
KŪČIOS IR NAUJIEJI 

METAI
Bendras lietuviškas kū- 

čias rengia savuose namuo
se (6422 So. Kedzie) Lietu
vių Tautinių Namų Valdy
ba. Visuomenė kviečiama 
kūčiose dalyvauti ir iš anks
to registruoti tel. 778-7707 
(B. Kasakaitis) arba 925- 
0035 (A. Juodvalkis).

Taip pat Lietuvių Tauti
niuose Namuose rengiamas 
1979 m. sutikimas, gruodžio 
31 d. Rengėjai: LST Korp! 
Neo-Lithuania ir Lietuvių 
Tautiniai Namai.

• POETO BERNARDO 
BRAZDŽIONIO lyrika dr.' 
Juozo Briedžio harmonijoje - 
koncertas įvyksta gruodžio 
10 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Chicagoje, Jaunimo Centre. 
Dalyvauja poetas B. Braz
džionis ir solistai - R. Mastie- 
nė, D. Stankaitytė ir A. Bra
zis.

Bilietai gaunami Margi
niuose.

• LB WORCESTERIO apy 
linkės valdyba, kuriai pirmi
ninkauja Petras Molis, LB 
skelbiamo spaudos vajaus 
proga, Dirvos leidimo sąly
goms palengvinti, atsiuntė 
$25 auką ir linki tokiu pat pa 
siryžimu ir toliau kovoti už 
Lietuvos išsilaisvinimą.

Ačiū už auką ir linkėjimus

• Jonas Aukštuolis, gyv.
Hot Springs, Ark., yra pa
tenkintas Dirva, jos straip
sniais ir apžvalgomis, ypa
tingai Vyt. Meškausko po
litinėmis apžvalgomis. Kilęs 
iš 'frakų apskrities, bet len
kams okupavus, turėjęs pa
sitraukti į Lietuvą, vertėsi 
prie tiltų ir kelių tiesimo

A. A.

Korp! Neo-Lithuania filisteriui

ANTANUI NAKUI

mirus, jo žmonai ONAI ir visiems jo gimi

nėms reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą

ANTANUI NAKUI

mirus, našlę ir artimuosius nuoširdžiai už

jaučia ir kartu liūdi

V. ir M. Meiliūnai

kaip rangovas, šiuo metu 
jis jau eina 87-tus metus, 
turi puikią atminti ir daug 
brandžių atsiminimų iš pra
eities. Gyvena Hot Springs, 
kur su sūnumi ir žentu tvar
ko savo Birch motelį, ku
riame lietuviai mėgsta apsi
stoti.

NEW YORK
DEMONSTRACIJOS 

PRIEŠ SOVIETUS

Lapkričio 26 d., sekmadie
nį, 1 vai. p.p. prie America- 
na viešbučio 52 St. ir 7 Avė., 
pačiame miesto centre, susi
rinko virš dviejų tūkstančių 
baltgudžių, estų, latvių, lie
tuvių, ukrainiečių bei kitų 
pavergtų tautų minia ir žy
giavo prie Sovietų Misijos, 
67 Street, su plakatais, rei
kalaujant žmogaus teisių ir 
pavergtų tautų išlaisvinimo 
iš sovietų vergijos. Prie de
monstrantų prisijungė daug 
praeivių ir susidarė net kele- 
tos tūkstančių minia.

Iš lietuvių kalbėjo Simas 
Kudirka. Policijai neleidus 
eiti arčiau Misijos pastato, 
jaunuoliai pradėjo į policiją 
mėtyti kiaušinius, akmenis 
ir vaikų žaidimo sprogstan
čias raketas. Įvyko susirė
mimas, buvo areštuotų ir su
žeistų. Vakare rodė televi
zijų stotys ir aprašė New 
York Times, Daily News ir 
kiti laikraščiai.

Dėl tą dieną vykusių kitų 
parengimų, lietuvių eisenoje 
buvo tik keletas.

• VYTAUTO SMETONOS 
koncertas, įvykęs lapkričio 
26 d. Carnegie Recital Hali, 
New Yorke, buvo gerai įver
tintas New York Times mu
zikos kritiko.

Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausioji Valdyba

Snieguolė Liaukutė ir inž. Juozas Masiulis susituokė š. 
m. lapkričio 25 d. New Yorke. Snieguolė yra Elenos ir 
Justino Liaukų duktė. Su savo mamyte buvo likusi pa
vergtoje tėvynėje ir tik 1966 m. abi atvyko į Ameriką pas 
tėvelį. Čia baigė mokslus ir įsijungė į visuomeninę veiklą, 
Juozas Masiulis chicagiečių Stefanijos ir Antano Ma- 
siulių sūnus. Vestuvių puota įvyko pagal lietuviškų ves
tuvių papročius, dalyvaujant virš šimto žmonių iš Chica
gos, Kanados ir kitur. T. Tamošaičio nuotr.

Pianistas atliko J.S. Bach, 
V.A. Mocart, F. Liszt, C. De- 
bussy, F. Chopin, M.K. Čiur
lionio ir A. Screabinkūrinius,

• DR. BRONIUS RADZI- 
VANAS, aktyvus organiza
cijų veikėjas, širdies smūgio 
ištiktas mirė savo namuose 
Richmond Hill, N.Y., gruo
džio 1 dieną.

Liko žmona Apolonija ir 
sūnus Vytautas su šeima.

• NEW YORKO vyrų cho
ro ‘Perkūnas’ balius įvyks 
gruodžio 9 d. Kultūros Židi
nyje Brooklyne. Pradžia 7 
v.v. Programą atliks Perku-

Christmas 
Seals

Fighf 
Lung Disease 
Space contnbuted by the publisher as a pubhc service

Wanted Experienced
WORKING FOREMAN

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

FOR 2ND SHIFT.
For a grovving progressive company, 
in a quite growing community. Wilh 
sunlmer & vvinter sports. Excellent 
hourly rate. Nite Shift premium. Paid 
Holidays and Year End Bonus. Over
time. Apply call or write to:

AUTOMATIC PARTS, INC.
433 Springmill St.

Mansfield, Ohio 44901
(44-50)

no choras ir sol. Genė Ugian- 
skienė. Be to, bus suvaidin
tas satyrinis vaizdelis. Po 
programos - šokiai ir vaišės.

GEDIMINO STULPAI
Tautinis ženklas dekoratyvinėj formoj yra tinkama 

dovana įvairiom progom. Stulpai yra pagaminti iš 14 ir 10 
karatų aukso ir iš gryno sidabro. Iš kairės į dešinę: mo
terim segtukas, vyram ir moterim kaklo papuošalas ir 
kaklaraiščiam segtukas. Kainos nuo $98-$35. Stulpus ga
lima įsigyti pas sekančius atstovus:

Chicagoje: Vaznelio parduotuvėj Gifts International, 
2501 W. 71st St. Tel.: 313-471-1424.

Clevelande: Patria parduotuvėj, tel. 216-531-6720 ar
ba pas dr. V. Stankų, tel. 216-531-9587.

New Yorke: Dalia Riuga-Ąžuolienę, 7712 Ridge Blvd., 
Brooklyn 11209, tel.: 212-238-0128.

Los Angeles: p. Rimą Aneliauską, tel. 213-663-5506. 
Detroite: p. Edmundą Kasputį, tel. 313-779-2632.
Toronte: p. Rimą Kuliavą, tel.: 416-766-2996.
Bostone: Trendcraft Co., Box 133, Westwood, Mass. 

02090, tel.: 617-329-9334.

Bilietai asmeniui $13.50 
Mažojoje salėje jaunimui 

šokiai - bilietas $3.

AIRCRAFT 
j MAINTENANCE

Immediate openingi 
for A & P mechonics, 
impecterj and super- 
vbors.

IRAUS CtMTfflOnAL 
AIRLINES

KnonMUOV BUMMMT
YPSILANTI, MI 48197

Ph. 313-485-8770
£|iaf

KALĖDINĖ VAKARONĖ

Moterų Federacijos Bosto 
no skyrius kviečia plačiąją 
visuomenę atsilankyti į tra
dicinę kalėdinę vakaronę-kū 
čias, kurios įvyks gruodžio 
17 d. 4 vai. p.p. Tautiniuose 
Namuose.

Programą atliks solistas 
Benediktas Povilavičius, be 
to dar bus muzikinė staigme 
na. Įėjimas $5 auka, įskai
tant ir įžanginį loterijos 
bilietą. Svečiai bus pavaišin 
ti tradiciniais kūčių valgiais. 
Maloniai kviečiame visus.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat>onw<de is on your šitie

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