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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

TAIWANO IŠDAVIMAS
Išplaukė iš realybės pajautimo

l/yta/to Meškauskas

Lietuviškom akim JAV 
ir Liaudies Kinijos Respub
likos pilnų diplomatiniu san
tykių užmezgimas už tai at
šaukiant Kinijos Respubli
kos pripažinimą ir atsisaky
mas nuo karinės santarvės 
sutarties su ja -- nėra malo
nus reginys. Ypač iš išeivi
jos pusės žiūrint. Jeigu Tai- 
wanas su pusės milijono ka
riuomene negali būti laiko
mas atstovauja Kinija, kokia 
reikšmę ateityje gali turėti 
Lietuvos pagrobimo nepripa 
žinimas, kuris praktiškai pa
sireiškia tik daugiau ar ma
žiau simboliška Lietuvos dip
lomatijos likučių veikla?

Pagal tarptautinę teisę tei
sėta krašto vyriausybė yra 
pripažįstama tokia, kuri gali 
išpildyti savo įsipareigoji
mus. Taivvane esanti Kini
jos Respublikos vyriausybė 
neturi jokios galios likusioje 
Kinijoje, kuri turi netoli bili
jono gyventojų, ir už tai ne
gali būti laikoma jos vyriau
sybe. Tai taip aišku, kad 
dauguma pasaulio valstybių 
jau seniau buvo nutrauku
sios oficialius diplomatinius 
ryšius su Taiwane reziduo
jančia vyriausybe Pekino vy 
riausybės naudai. Už tat at
rodo, kad Taiwanas būtų 
gudriau padaręs pasiskelb
damas Taiwano respublika. 
To nepadarius negalima bu
vo tikėtis kitos eigos. Juo la
biau, kad diplomatinio pripa
žinimo atšaukimas kol kas 
dar nepakeičia faktino statu
so. JAV dar ir šiais metais 
turės didesnę prekybos apy
varta su Taivvanu, negu su 
likusia milžiniška Kinija. Pa
galiau ir karinės santarvės 
sutartis dar galioja iki šių 
metų pabaigos. O svarbiau
sia, kol kas komunistinė Ki
nija dar neturi intereso užim 
ti Taiwano ir net fizinės jė
gos tam (jos laivynas silp
nesnis už Taiwano).

Nepaisant kai kurių politi
kų administracijos dėl to pas
merkimo ir teisinio klausimo 
ar administracija gali atšauk 
ti santarvės sutartį be kong
reso leidimo, kurio sutiki
mas buvo reikalingas tokią 
sutartį pradėti, amerikiečių 
dauguma, atrodo, adminis
tracijos sprendimui visdėlto 
pritaria. Jei pripažįstama 
Sovietų Sąjunga, Jugoslavi
ja ir kitos Rytų Europos ko
munistinės vyriausybės, ko
dėl to paties netaikyti komu
nistinei Kinijai, kuri yra taip 
svarbi jėgos balanso, besi
keičiančio sovietų naudai, 
atstatymui?

Visi dabar keliami klausi
mai: ar tai padaryta teisėtai, 
ar tam buvo tinkamas laikas 
- juk faktinai komunistų pri
pažinimas ir Taiwano išdavi
mas buvo padarytas ne kinie 
čių reikalavimu, bet pačios

Washingtono administraci
jos iniciatyva, ir kodėl nega
lima buvo tęsti iki šiol buvu
sios padėties - visi tie klau
simai tėra antraeiliai. Kaip 
nežiūrėsi -- Komunistinė Ki
nija yra galybė su kuria rei
kia skaitytis.

Nusiraminimui turime pil
nai konstatuoti faktą, kad at
statymas prieš antrąjį pašau 
linį karą buvusios padėties 
buvo tik iliuzija, kurios išsi
pildymo galimybės kasmet 
mažėjo. Gyvenimas nestovi 
vietoje, todėl ir dabartinė 
faktinė padėtis nėra pasku
tinis žodis. Tolimuosiuose 
Rytuose jau prieš kiek laiko 
būklė pradėjo taip greitai 
keistis, kad šiuo metu jau 
sunku įspėti, kas ten bus po 
dešimties metų. Prie ko pri
ves Kinijos-Japonijos susi
draugavimas -- visiško JAV 
išstūmimo iš tos pasaulio da
lies ar atvirkščiai - prie glau 
dėsnių Filipinų, Indonezijos 
ir net buvusios Indokinijos 
santykių su JAV? O kaip so
vietai - ar jie gali prileisti 
prie visiško Kinijos atbudi
mo ir virtimo trečia super
valstybe? Ir jei jie nieko da
bar nedarys, kaip Kinijos 
stiprėjimas veiks į jų vidaus 
politiką. Ar akivaizdoje nau
jo pavojaus rusai nebandys 
pakeisti savo hegemonijos
R. Europoje mažiau varžan
čiu bendravimu, išplaukian
čiu iš bendrų interesų? Jau 
vien tokio klausimo pastaty- 
ma gali iššaukti nepasitenki
nimo konservatyviai’ galvo
jančių tautiečių tarpe. Bet 
jis reikalingas. Istorija mus 
moko, kad kiekvienoje tai
kos sutartyje glūdi sekančio 
karo priežastis. Paradoksa- 
lę išvadą ir iš dabar vis tebe
sitęsiančių strateginių gink
lų apribojimo (SALT II) de- 

(Nukelta į 2 psl.)

Lietuvių Tautinio Akademinio "Sambūrio valdyba. Iš kairės: Ignas Andrašiūnas, Stasys 
Vidmantas, pirm. Antanas Kalvaitis ir Stasys Virpša. Trūksta Alfonso Pimpės.

V. A. Račkausko nuotr.

Šiais metais sukanka 400 metų kai 1579 metais Vilniuje Įsteigtas universitetas. Sukaktis 
bus iškilmingai paminėta Lietuvoje ir išeivijoje. LB Kultūros Taryba ragina apylinkes šią su
kakti vietovėse kuo iškilmingiau paminėti. Viršuje L. Puškoriūtės lino raižinys (41x40) iš ciklo 
Vilniaus architektūros paminklai — Vilniaus universitetas 1579.

Lietuvių Tautinio Akademinio 
Sambūrio veikla 'snas AndnšBnas

Emigracijos eigoje, dides
niam Korp! Neo-Lithuania ir 
kitų broliškų korporacijų fi
listerių bei korporantų bū
riui apsigyvenus Chicagoje, 
kilo mintis sujungti visus į 
vieną organizaciją. 1949 m. 
rudenį buvo sušauktas pir
masis susirinkimas, kuris iš
sirinko laikiną valdybą ir pa
vedė jai paruošti organizaci
jos įstatus. 1950 m. balan
džio 23 d. įvyko antrasis susi 
rinkimas. Jis priėmė Lietu
vių Tautinių Korporacijų 
Sambūrio Chicagoje statutą 

ir išrinko Sambūrio valdybą 
tokios sudėties: Jonas Paplė- 
nas, Antanas Verbickas, Vik
toras Gudaitis, Gražina Žu
kauskienė ir Pranas Sutkus.

Sambūrio statuto įžangoje 
buvo pasakyta: ‘Broliškų lie
tuvių studentų korporacijų 
-- Neo-Lithuania, Filiae Li- 
thuania, Jaunoji Lietuva, 
Herkus Monte ir Viltis - na
riai (filisteriai ir korporan- 
tai), gyvendami antrą trem
ties etapą JAV, Chicagoje ir 
jos apylinkėse, vadovauda

miesi vieningu nusistatymu 
ir pasiryžimu: (a) likti ištiki
mais savo korporacijų ideo
logijai ir šūkiui ‘Pro patria’, 
(b) jungtis kovon prieš tota
linį bolševizmą ir siekti ne
priklausomos Lietuvos vals
tybės atstatymo ir jos išlai
kymo, vienbalsiu 1950 m. ba
landžio 23 d. susirinkimo nu
tarimu, telkia savo jėgas 
vienon organizacijon -- Lie
tuvių Tautinių Korporacijų 
Sambūrin Chicagoje. Sam
būrio uždaviniai - stiprinti 
ir ugdyti tautinį Amerikos 
lietuvių sąmoningumą, pa
garbą Lietuvai ir meilę lie
tuvių tautinės kultūros ver
tybėms’.

1967 m. gegužės 28 d. Sam
būrio sueigoje buvo priimti 
nauji organizaciniai įstatai, 
pagal kuriuos buvo pakeis
tas ir Sambūrio vardas į Lie
tuvių Tautinis Akademinis 
Sambūris Chicagoje. Įžan
goje nusakyti Sambūrio 
tikslai: ‘Lietuviai, tautinės 
minties akademikai, likimo 
išblokšti iš savo tėvų žemės, 
ėję arba baigę aukštuosius 
mokslus Lietuvoje arba už
sieniuose, turėdami tikslą 
sėkmingiau įsijungti ir ugdy 
ti lietuvių tautos kultūrą, 
puoselėti lietuviškąsias aka
demines tradicijas ir jas per
duoti jaunesniajai kartai išei
vijoje, jungiasi į Lietuvių 
Tautinį Akademinį Sambūrį 
Chicagoje’.

(Nukelta į 3 psl.)
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Komunistinės Kinijos pripažinimo skubėjimo priežastis: kritiška situacija

Vid. Rytuose, kur Amerikos draugus apėmė baimė. - Lenko popiežiaus 

--------------------------- išrinkimo įtaka į Lietuvos katalikus. ------------------------

Kas privertė Carterį pa
skubėti su komunistinės Ki
nijos pripažinimu ir Taiwano 
išdavimu? Gyvendamas 
Amerikoje kartais jautiesi 
taip nutolęs nuo likusio pa
saulio, kad pradedi juo nesi
domėti. Tačiau tie , kurie 
turi daugiau reikalų su Vid. 
Rytais -- kaip Newsweek red 
Arnaud de Borchagrave - 
jau spaudžia aliarmo skam
butį. Tas žurnalistas prane
ša apie Pakistano ambasado
riui Washingtone Sahabzada 
Yaqub-Kahn suruoštas išleis
tuves Saudi Arabijos amba
sadoje, kur tas ambasado
rius visai nediplomatiškai 
įspėjo: Atrodo, kad mūsų 
draugai visai nesuvokia, ko
kios istorinės reikšmės kri
zės išvakarėse atsidūrė Va
karų pasaulis ir tie, kurie 
yra panašių pažiūrų mūsų 
gyvenamoje srityje. Aš bi
jau, kad ateities istorikai 
1978 metus laikys pradžia 
epochos, kada galios balan
sas pakrypo Vakarų nenau
dai’. Kur tas balansas pakry 
po? Atsakymą duoda fak
tas, kad Yaqub-Kahn perke
liamas į ... Maskvą.

Kai 1978 m. rudenį JAV 
Valstybės Pasekretorius Da 
vid Newsom apsilankė Pa
kistane, kaimyniniame Afga 
nistane buvo neseniai pasi
keitusi valdžia -- sovietų įta
ka pasistūmėjo iki Pakista-Taiwano išdavimas...

(Atkelta iš 1 psl. 
rybų tarp JAV ir Sovietijos 
padarė neseniai New York 
Times: sutartys, kurios su
daromos ginklavimosi lenk
tynių stabdymui, paprastai 
jas ... pagreitina. Mat visi 
susitarimai apriboti ginklų 
skaičių iš tikro skatina page
rinti jų kokybę. 0 kas liečia 
teisę - tai ji visados eina gy
venimo užpakalyje - ji prisi
taiko prie naujai susidariu
sių sąlygų, o ne gyvenimas 
ją seka. Dėl to galima baigti 
visai banališkai -- gyvenimas 
yra nuolatinė kova, kurios jo
kia teisė iki šiol nepajėgė su
stabdyti.

no sienos. Susirūpinęs Pa
kistano diktatorius genero
las Muhammad Zia ul-Haq 
paprašė daugiau amerikie
čių ginklų, bet jo prašymas 
buvo atmestas. Paklaustas 
ar tai reiškia, kad Pakista
nas paliekamas savo likimui, 
Newsom būk tai pritariamai 
palingavęs galvą.

♦♦♦

Ir New York Times prane
ša, kad žiūrint iš Pakistano 
sostinės Islamabado, pasau
lio ateitis atrodo labai netik
ra. Pakistanas turi ilgą sie
ną su Afganistanu, kuri bu
vo britų pravesta pereitam 
šimtmetyje strateginiais su
metimais, nesiskaitant su gy 
ventojų tautybe. Iš tikro 
abejose sienos pusėse -- t.y. 
Afganistane ir Pakistane - 
gyvena tos pačios Pathano 
(Pushtun) tautos gentys, iki 
šiol vedančios klajoklių gy
venimą. Jos dažnai pereina 
sieną į vieną ar kitą kraštą. 
Afganistanas jau seniai jų 
tarpe varo propagandą už at
siskyrimą nuo Pakistano. Tą 
teritoriją Afganistanas jau 
nuo 1947 metų laiko Pakista
no okupuota. Tai buvusi bri
tų Northwest Frontier Pro- 
vince. Žemiau nuo jos į Pie
tus yra Baluchistano terito
rija, kurios gyventojai, be
veik lietuviškai skamba, ba
lučiai giminingi šiauriniams 
pustunams, jau seniai nori 
nuo Pakistano atsiskyrimo 
ar bent autonomijos.

Situaciją komplikuoja dar 
ir faktas, kad gen. Zia reži

mas pats nėra populiarus. 
Generolas nuvertė prieš tai 
buvusį Bhutto režimą, o patį 
buv. premjerą Butto patrau
kė teisman už būk tai jo įsa
kytą politinę žmogžudystę. 
Teismas pasmerkė Bhutto 
pakarti, tačiau jis vis dar 
yra labai populiarus visame 
krašte. Neseniai net keli jau 
ni vyrai viešai susidegino, 
reikalaudami jo paleidimo. 
Bhutto apeliaciją neseniai 
svarstė aukščiausias teis
mas, kuriame Bhutto prašė 
ne pasigailėjimo, bet teisy
bės konstatavimo - išteisini
mo. Sprendimo laukiama šio
mis dienomis. Koks jis būtų 
- - kraštui kiekvienu atveju 
jis žada tik neramumus.

Sovietų pavojumi yra la
bai susirūpinusi Saudi Arabi
ja. Jos pareigūnai kiekvie
nam, kas tik nori klausyti, 
įrodinėja, kad Maskva, aiš
kindama vakariečiams, kad 
ji nėra suinteresuota chaosu 
Irane ir iš ten šiomis dieno
mis atšaukė savo 4,000 tech
nikų, tuo pačiu laiku kursto 
naftos darbininkų streiką 
per Pietų Jemene esančią or
ganizaciją 4Liaudies Frontą 
išvadavimui okupuotų Ara
bų Įlankos kraštų’. Ir tuo lai 
ku, kai Iranas vis daugiau 
skęsta chaose - kaltina Sau
di Arabijos pareigūnai - 
amerikiečiai tikisi, kad Vid. 
Rytų naftą jiems atstos nau
jai surasti Meksikos naftos 
šaltiniai. Saudi Arabija ty
liai palaikiusi Camp David su

■ Iš kitos pusės
Įdomus Vlado Domeikos str.'Šmeižto šaltiniai’ (Dirvos 

Nr. 48 ir 49) prašosi poros pastabų iš kitos pusės. Sunku 
sutikti, kad žydai ieškotų savo ,tautiečių žudikų'pagal iš 
anksto nustatytą ir paruoštą (Maskvos) planą’. Ir kitos 
tautos norėtų tokius demaskuoti. Negalima stebėtis, kad 
tam reikalui priimama ir Maskvos talka. Juk visai nese
niai Dirvoje rašė kitas Algirdas Domeika’, kad jis ir su 
velniu susidėtų, jei tai padėtų surinkti žydų enkavadistų 
ir jų darbų sąrašą

Politika, kaip amerikiečiai sako, į vieną lovą suguldo 
keisčiausius partnerius (politicis makes strange bed- 
fellows). Taip 1916 m. vasario 10 d. Petras Klimas užrašė 
savo dienoraštyje: Čia šiek tiek paaiškėjo, kad žydai lie
tuviams joki esą talkininkai valstybės idealams remti, 
nes apsireiškia kaip griežti okupacijos-aneksijos (vokie
čių) šalininkai’. Tuo tarpu lietuviai buvo lojalūs caro Ru
sijai. Dalis inteligentijos, įskaitant ir abu vyskupus, net 
kalbininkai anot to paties Klimo - Visi išdūmė’ į Rusijos gi
lumą.

Po dvidešimt penkių metų atsitiko atvirkščiai. Lietu
viai žiūrėjo į vokiečius kaip išvaduotojus. Žydai šansą 
išlikti gyviems matė Rusijoje. Dabar pirmą kartą abiejų 
tautų interesai sutinka - abi tautos nori liberališkesnio re
žimo, respekto elementariškiausiom žmonių teisėm. Stip
ri Sovietų Sąjunga netik slopina Lietuvos nepriklausomy
bės aspiracijas, bet grąso ir Izraeliui. Tie interesai galėtų 
abiejų tautų politikus'Suguldyti į vieną lovą’. Tai, žino
ma, negali pakeisti paties Vlado Domeikos pripažinto fak
to, kad žydų naikinime galėjo dalyvauti'keletas šimtų’ Lie 
tuvos gyventojų: Vienus vokiečiai privertė ... kiti ėjo 
norėdami atkeršyti žydams ... 6 trečioji dalis - norėdami 
gauti geresnes maisto korteles, alkoholinius gėrimus ar 
net manydami, jog galės pasipelnyti žydų turto’. Kaip ne
žiūrėsi, garbės tai neatnešė. Tokių faktų iškėlimą dabar 
galima laikyti'bloga politika’, sunkiau būtų jį kvalifikuoti 
kaip7 Šmeižtą’. vm

sitarimą dėl Egipto-Izraelio 
taikos tikėdamasi, kad iš to 
išplauks neformali Egipto, 
Saudi Arabijos, Izraelio ir 
Irano santarvė prieš sovietų 
įtakos didėjimą, tačiau Car- 
terio tolimesnė laikysena 
juos nuvylusi. Dabar jie ieš
ko santykių su sovietais ir 
pasisakė už Ženevos konfe
rencijos sušaukimą, kuriai 
pirmininkautų Washingto- 
nas su Maskva. Jų įtakoje 
Egipto Sadatas pasidarė ma
žiau sukalbamas, jie taip pat 
po ilgesnio svyravimo prita
rė naftos produkuojančių 
kraštų nutarimui pakelti jos 
kainą.

♦♦♦

Kartu pranešama ir apie 
Jordanijos karaliaus Husei
no sutikimą priimti palesti
niečių vadą Yasir Arafata 
kaip valstybės galvą. Ir Jor
danijos karalius yra nusivy
lęs Washingtono laikysena 
Irano krizėje. Santykių su 
sovietais dabar ieškąs ir So- 
malijos valdovas Muham
mad Siad Barre, kuris juos 
buvo išvaręs ir už tai neteko 
savo pretenzijų į Etijopijos 
valdomą Somalijos dalį. De 
Borchgravei atrodo, kad 
JAV nuvylė savo draugus, 
bet nepadarė jokio įspūdžio 
priešams. ***

Mes jau rašėme, kad len
ko išrinkimas popiežium tu
rės suaktualinti lietuvių-len 
kų santykių klausimą ir pa
veikti katalikų padėtį tary
binėje Lietuvoje. Dabar ir 
Newsweek praneša apie kar 
dinolo Wizsinskio pamaldas 
Vilniaus universiteto 400 me
tų sukakties proga. Jose bu
vo galima išgirsti'Subtilią kri 
tiką’ sovietų tikinčiųjų per
sekiojimo. Vienas Vakarų 
stebėtojas tai pavadinęs ki
šimusi į kitos valstybės rei
kalus’.

‘... Kelioms savaitėms po 
popiežiaus išrinkimo praė
jus’ - praneša tas savaitraš
tis - šeši lietuviai kunigai su
šaukė Maskvoje spaudos 

konferenciją, kurioje išpaži
no savo tikėjimą. Jų atsto
vas Alfonsas Švarinskas pa
reiškė: Bažnyčia nustojo bū
ti tyli, nes popiežius iš Len
kijos kalba. Mes Lietuvos 
kunigai nutarėme irgi kalbė
ti ir ginti savo Bažnyčios 
šventas teises. - Lietuvos ka 
talikai dabar žiūri į Lenkijos 
Bažnyčią, kaip kitų tautų ka
talikai žiūri į Romą. - Mes 
ne tik turime popiežių kuris 
kalba mūsų kalba, bet ir Baž 
nyčią, kuri mus supranta ir 
žjno - pareiškė vienas Lie
tuvos kunigų - mes turime 
kraujo ryšius!’

Kol kas viskas, kas lenkiš
ka, turi pasibaigti anekdotu. 
Tuo pačiu pranešimu, vienas 
mažai žinomas britų pamoks 
lininkas ir stebukladarys-gy 
dytojas Varšuvoje sutrau
kęs net 20,000 žmonių. Aiš
kinama, kad tie visi buvę ko
munistai, kurie norėję ... iš
sigydyti nuo lenkiško popie
žiaus įtakos.

♦♦♦

Hamburgo Die Welt, ku
ris seniai jau turi korespon
dentą kom. Kinijoje, paskel
bė pilną vieno sienos atsišau 
kimo tekstą, kurio dėl vietos 
stokos negalime čia visą pa
skelbti.

Šiuo laiku mes mažai girdi 
me apie klasių kovą. Tai dėl 
to, kad apie tai jau buvo tiek 
prikalbėta, kad net kyšo iš 
gerklės. Dabar tos senienos 
pakeistos naujiena. Mums iš 
galvojo naują viziją. Kalba
ma apie keturias moderniza
cijas (pramonėje, žemės ūky 
je, moksle, krašto apsaugo
je). Nuvertus'keturių gau
ją’, Išmintingas vadas’ Hua 
ir, kaip kiti sako'dar išmin
tingesnis vadas’, Teng paža
dėjo demokratiją ir gerovę, 
deja ... turime vis dar tą pa
čią seną priespaudos siste
mą. Niekas nepasikeitė! ...’ 
Atsišaukime pageidaujama 
daugiau laisvės Jugoslavijos 
pavyzdžiu.
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ŽENGIANT Į 1979 METUS..

Lietuvių Tautinio Akademinio Sambūrio veikla...

Metų tėkmėje žmonės di
deliu tempu skuba gyventi, 
skuba kiekvienas bėgti įvai
riais ir skirtingais gyvenimo 
keliais bei vingiais, likimo 
blaškomi nebesuspėdami nei 
stabtelti nei pagalvot, prisi
mint brangius ir artimus as
menis, kurie negrįžtamai iš
keliavo, kurie kenčia dvasi
nes ar fizines kančias. Ne- 
suspėdami pažvelgt į save 
nei pagalvot, ar mūsų pasi
rinktas gyvenimo kelias tei
sus ir garbingas, ar gyvena
me tik sau ar bent mažą įna
šą neapmokamu darbu, pa
stangomis, poilsio laiku ar 
lėšų dalimi, skiriame ir aukš
tesniems tautiniams tiks
lams.

Bet štai didelį kasdieninį 
įsibėgėjimo tempą staiga pri 
stabdo šio krašto tradicija 
gruodžio pradžioje visomis 
priemonėmis pradėtos skelb 
ti artėjančos Kalėdų šventės 
ir vienų metų artėjimas į pa
baigą. Tai kiekvieno žmo
gaus gyvenimo istorinės die
nos, savo tradicijų prisilai
kant minimos visuose pasau
lio kraštuose. Tai šeimos 
šventės vieniems nešančios 
džiaugsmą, kitiems liūdesį ir 
skausmą. Tai ramybės ir su
simąstymo dienos, kuriose 
pajuntam laiko apmarintas 
sielos žaizdas ir pasigendam 
artimų šeimos narių bei 
draugų, ypač tų, kurie tik sa 
vo širdyje tegali jausti šias 
įspūdingas ir didingas šven
tes. Tai Lietuvos okupanto 
persekojami mūsų broliai 
Rusijos šiaurės taigose, o 
taip pat ir pavergtoje tėvy
nėje.

Naujieji metai vieniems 
neša ateitį, kitus grąžina į 
praeitį. Tai viena metuose 
diena, kurioje sustojam, žvel
giam į save ir susimąstom, 
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linkime visiems Dirvos skaitytojams, 

rėmėjams, bendradarbiams ir Vilties 

draugijos nariams.

Vilties Draugijos Valdyba:
Pirm. — K. Pocius 
V. Abraitis
V. Dargis 
J. Jurkūnas 
J. Kazlauskas 
A. Laikūnas 
P. J, Nasvytis

ką praeitais metais prara
dom, kas ateinančiais laukia, 
ką nuveikti, kokių klaidų iš
vengti asmeniškam ir visuo
meniniam organizaciniam gy
venime.

Kaip šeima, taip ir organi
zacija, ir tauta metų tėkmė
je išgyvena skaudžių ir 
džiaugsmingų įvykių, iškilių 
momentų, kurie turi lemia
mos reikšmės ateičiai. Skaus 
mo ir liūdesio momentai už
gyja, nueina užmarštin, iški
lieji suteikia ryžto, energijos 
ir pagreitina žingsnius į lai
mėjimus.

Jau 35-ji metai gyvenant 
svetimuose kraštuose. Mū
sų visuomeninio darbo sąly
gos nepavydėtinos, o kiek
vienas didesnis darbas reika
lauja jėgų sutelkimo ir dir
bančiųjų vieningumo.

Ką paliekame už naujųjų 
metų slenksčio? Žvelgiant į 
praėjusius metus lietuviš
kame pasulyje nesunku pa
stebėti, kad mūsų politinė 
veikla laimėjimais nepasižy
mėjo. Lietuvai laisvės sieki
mo požiūriu nei kiek nepaju
dėjome pirmyn. Visuomeni
nė veikla nors buvo gyva, 
bet pilna barnių, kultūrinėj 
daugiausia reiškėsi paskiri 
asmenys, organizacijoms 
per maža rodant dėmesio. 
Pavergtos tautos sutartinai 
buvo surengę didesnių de
monstracijų prieš sovietinį 
okupantą, bet lietuviai akty
viau jose nepasireiškė. Įvy
ko didieji suvažiavimai, kaip 
Pasaulio Lietuavių Bendruo
menės, Amerikos Lietuvių 
Tarybos, Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto, Pa
saulio Lietuvių Katalikių 
Moterų Sąjungos ir eilė kitų, 
bet ne kiekvienas iš jų pasi
žymėjo vieningumo dvasia. 
ALTa ir VLIKas į 1979-sius

(Atkelta iš 1 psl.)
Be Chicagos, panašūs Sam 

būriai buvo įsisteigę New 
Yorke, Clevelande ir Phila- 
delphijoje. Sambūrių veiki
mui derinti, Chicagoje buvo 
išrinkta Centro Valdyba, bet 
atsikūrus JAV Korp! Neo- 
Lithuania ir į jos eiles įsijun
gus daugumai Sambūrio na
rių, kiti skyriai nustojo vei
kę. Liko tik vienas L.T. Aka 
deminis Sambūris Chicagoje 
kuris dabar yra lyg Korp! 
Neo-Lithuania Filisterių Są
junga Chicagos neolituanam 

Ką L.T. Akademinis Sam
būris Chicagoje yra nuvei
kęs per savo 28 gyvavimo 
metus?

Pradžioje Sambūris šelpė 
Vokietijoje pasilikusius ligo
nius -- neolituanus ir kitų 
broliškų korporacijų narius. 
Vėliau, 1957 m. atsisteigus 
Chicagoje Korp! Neo-Lithua 
nia, Sambūris savo lėšomis 
dosniai rėmė įvairiomis pro
gomis padalinio veiklą. Ne
kartą Sambūris yra taip pat 
sušelpęs ir Korp! Neo-Lithu
ania Vyr- Valdybą. Iš viso, 
per 28 metus, L.T. Akademi
nis Sambūris Chicagoje yra 
davęs Korp! Neo-Lithuania 
$5,600, sergantiems ir para
mos reikalingiems korporan- 
tams Vokietijoje pasiųsta 
$1,700; Sibiran ištremtiems 
ir Lietuvon grįžusiems kole
goms pasiųsta siuntinių už 
$1,200; Vasario 16 gimnazi
jai Diepholze pasiųsta $420; 
Vilties Draugijai ir Dirvai 
paremti - $550; Lietuvių Tau
tiniams Namams Chicagoje - 

metus žengia dar neišsirinkę 
pirmininkų. Organizacinio 
solidarumo stoka buvo viena 
ryškesnių mūsų visuomeni
nės veiklos ydų.

Praeitais metais, kaip ir 
kasmet, mirtis atėmė iš mū
sų tarpo eilę brangių, veiklių 
patriotų lietuvių, užmarštin 
nusinešė jų vardus, bet liko 
jų prasmingo gyvenimo dar
bai ir pavyzdys ateinantiems 
užimti jų vietas.

Nauji metai atneša mums 
naujus uždavinius, o taip pat 
ir tu pačių siekimųpratęsimą 
kad nesusilpnėtų pastangos 
palaikyti laisvės idealus, kad 
lietuviška veikla nesilpnėtų 
pavergtame krašte ir čia išei
vijoje, kad nuoširdžių dar
buotojų skaičius augtų, didė
tų ir savo aktyvumu toli pra- 
lengtų tos veiklos slopinto- 
jus.

Užversdami paskutinįjį 
1978 -jų metų lapą, peržvel
gę praeitų metų kelią, į nau
juosius žengiame su nauju 
ryžtu ir viltim, jog sugebėsi
me išvengti padarytų klaidų 
bendrojo tautinio lietuviško 
darbo baruose. Tikime, kad 
mūsų veikla visose gyveni
mo srityse stipriau pajudės, 
jei viens kitam rodysim dau
giau solidarumo, daugiau pa
garbos, o kartu ir Lietuvos 
ateities kūrėjams - mūsų kul 
tūrininkams, kurių darbai 
vis dar nėra pakankamai ver
tinami. Naujus metus sutin
kam su viltimi, kad Lietuvos 
laisvinimo veikla pradės ju
dėti spartesniu tempu ir, 
svarbiausia, vieningesniu ke
liu, kad suprasime, jog kei
čiasi laikai, keičiasi žmonės, 
keičiasi ir valstybių ir kiti 
vadai. (eč) 

$200; Nepriklausomybės 
Fondui - $200. Sambūris 
įvairiais laikotarpiais šelpė 
ALTą, skautus, Lituanus 
žurnalą, Jaunimo Centrą Chi 
cagoje, lituanistines mokyk
las bei eilę kitų organizacijų, 
suvažiavimų ir kongresų.

Vienas didesnių Sambūrio 
veiklos darbų buvo dr. J. Ba
lio knygos ‘Lietuvių liaudies 
pasaulėjauta’ (1966 m.) išlei
dimo finansavimas. Leidė
jas buvo Pedagoginis Litua
nistikos Institutas Chicagoje 
o mecenatas - L.T.A. Sam
būris, kuris tam tikslui davė 
$1,400.

Pastaruoju laiku Sambū
ris yra pasiryžęs remti Pėda 
goginio Lituanistikos Institu 
to veiklą ir ligi 1978 metų pa 
baigos iš savo kasos ir atski
rų Sambūrio narių aukų Ins
titutui davė $9,905.

Iš viso, Sambūris per 28 
savo gyvavimo metus įvai
riems lietuviškos kultūros 
rėmimo reikalams yra išlei
dęs apie $22,105.

Šiuo metu Sambūrio val
dybą sudaro: Antanas Kal
vaitis, Ignas Andrašiūnas, 
Alfonsas Pimpė, Stasys Virp 
ša ir Stasys Vidmantas. Sam 
būrio narių sudėtį atstovau
ja šios broliškos korporaci
jos: Neo-Lithuania, Jaunoji 
Lietuva ir Viltis.
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METUS baigiant savaime kilo pagunda išvadai: kiek 
būta pažangos laimikių ir kur liko kiauros duobės? Sėk
mingai atšvęstos turtingos dienos Toronte sukurstė dau
geliui auksines viltis. Gal tikrai mūsų žygiai spartesniu 
tempu pasistūmės aukštyn? O visų pirma gal nuoširdžiau 
griebsim užtaisyt apsileidimo plyšius, kurie vis užtemdo 
veiklos laimėjimus nesmagiais šešėliais ir nuolatos aitri
na sąžinę?

• Politinių veiksnių ir bendruomenės vidaus nedarna 
tebeliko kaip nemažos kliūtys svarbių užmojų vėžėse. Jau 
rudeniop LB veikėjas V. Volertas rašė Drauge, kad šie da 
lykai būtinai išspręstini, nes: Atvirai prisipažinkime, kad 
dėl šių nesusipratimų pralaimįme. Pavyzdžiu gali būti li
tuanistinio švietimo ir kultūrinio augimo sritys - dėmesys 
LB namuose nėra lygiai padalintas’. Vadinas, nėra pu
siausvyros: kai politikai didis entuziazmas ir užmojai, tai 
kultūros ir švietimo ratai vos-ne-vos slenka... Ir nematy
ti prošvaistės, kad padėtis pasikeistų kultūros darbų nau
dai ... Pats LB žymūnas V. Volertas prikiša: *... iš LB ga
lima reikalauti daugiau tirščių ... Iki šiol pasitenkinom 
mažybine veikla ... didesnių užmojų nesuplanavus ir ne
pradėjus ...’

• Žvilgterkim, kaip mes švietimo srityje, anot Voler- 
to, pralaimime. A. Masionis Darbininke aprašinėjo XII 
mokytojų studijų savaitės darabus. Ten buvę pabrėžta, 
kad jaunimui kalbos išmokti - svarbioji priemonė yra skai
tymas. Deja, dabar tinkamų - Skaitinių beveik tikras ba
das ... Tiesa, mažiausiems dar yra išleistų pasakėlių ar ei
lėraštukų knygelių, jiems leidžiama ir Eglutė, bet kur 
skaitiniai paaugliams, aukštesniosios mokyklos amžiaus 
mokiniams, kada jau pradedama skaityti sąmoningai, ka
da pradedama suprasti literatūrinio žodžio ir veikalo gro
žį? Taigi, dažnai visai be reikalo savo jaunimą kaltiname, 
kad neskaito lietuviškų knygų... Kaip jis skaitys, kad nė
ra ko skaityti!’ ...

• A. Masionis rašo, kad yra pavyzdžių, jog geras, tin
kamas knygas jaunimas noriai skaito, tik reikia parūpinti 
pasiūlyti. Ypač pasigendama skaitinių apie žymias, teigia
mas mūsų tautos asmenybes, apie dabarties didvyrius, 
taip drąsiai kovojančius su priespauda. Medžiagos yra 
LKB Kronikose, tik reikėtų atitinkamai parinkti ir pateik
ti jaunimui atskirom knygom arba dėti į vadovėlius. Rei
kia daugiau premijų, daugiau finansavimo’, sako jis. Dar 
pridėtume: reikia išmintingų galvų, kad nuosekliai tą rei
kalą globotų, planuotų ir - rimtai vykdytų! O ne atmesti
nai kartą per 10 metų kokį konkursėlį su pora knygelių at
kišti. Taip mes pralaimime savo jaunimą, neparūpindami 
tinkamų skaitinių. Argi nė kalėdinių dovanų įkaršty nie
kas to skaudaus apsileidimo dar nepastebėjo? Argi nie
kam nebuvo noro savą jaunimą šiose šventėse apdovanoti 
gera, tinkama lietuviška knyga?

L.T.A. Sambūrio valdyba 
ir jos nariai, prisimindami 
būdinga Napoleono posakį - 
Senoji armija žūsta, bet ne
kapituliuoja’, savo ateities 
veiklą grindžia prisidėdami 
darbu bei lėšomis prie kultū
rinių paminklų statybos, ku
rių nei kandys nesugriaužia, 
nei rūdys nesuėda, kurie 
šimtmečiais byloja ateinan
čioms generacijoms ir lieka 
žmogaus prasmingo gyveni
mo didieji liudininkai.

• Imigracijos ir natūrali
zacijos tarnyba praneša, 
kad visi svetimšaliai, netu
rintieji JAV pilietybės nuo 
sausio 1 iki 31 d. privalo re
gistruotis, užpildydami paš
te gaunamą kortelę. Nuo 
registracijos atleidžiami tik 
diplomatai ir kai kurių tarp
tautinių organizacijų akre
dituoti asmenys.

Užpildžius kortelę ir pri
klijavus pašto ženklą, įmes
ti pašto dėžutėn. Neatlikę 
šios pareigos galės būti sun
kiai baudžiami.

♦ Amerikos Lietuviu Ta
rybos pirmininko pareigas 
laikinai pavesta eiti kun. 
Adolfui Stašiui, kol bus iš
rinktas naujas: pirmininkas.
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Diplomatijos paraštėje (86) Vaclovas Sidzikauskas

Rezistencijos organizacija
Žemaitijoje, ir iš viso šiau

rės Lietuvoje, aktyvioji re
zistencija 1944-45 m. buvo 
apsijungusi ‘Lietuvos Lais
vės Armijos Vanagų’ orga
nizacijoje. Suvalkijoje 1944 
metų gale buvo sudarytas 
kovingas ‘Miško Brolių’ jun
ginys, pasivadinęs ‘Geležinis 
Vilkas’. Kitose Lietuvos da
lyse taip pat susikūrė parti
zanų daliniai. Bendros par
tizanų vadovybės pradžioje 
nebuvo. Komandavimo plo
tai buvo maži. Kai reikėda
vo atlikti didesnio masto ope 
racijas, vieni daliniai kvies
davosi kitus talkon, po to vėl 
išsiskirstydavo į savo vieto
ves, palaikydami tarpusavio 
ryšius. Trakų, Vilniaus ir 
Kaišiadorių apylinkėse dar
bavosi ‘Žaliasis Velnias’ su sa 
vo būriais; masių akyse jis 
buvo legendarinis asmuo. Iš 
viso, pavergtajame krašte 
plito partizanų legenda, daž
nai perdėta ir išpūsta.

1945 m. pavasarį susikūrė 
Lietuvos Išlaisvinimo Tary
ba, kuri ėmosi vadovauti pa
sipriešinimui, tačiau gegu
žės mėn. buvo NKVD iššif
ruota ir jos narių dauguma 
suimti. Susidarė naujas or
ganas -- LPS (Lietuvos Par
tizanų Sąjūdis), kurio užda
vinys buvo užmegsti ryšius 
su visame krašte veikusiais 
partizanų daliniais, padėti 
jiems susijungti į didesnius 
vienetus ir eiti prie bendros 
vadovybės sudarymo, taip 
pat prie suorganizavimo po
grindinės spaudos.

1945 m. rugpiūčio 25 d. 
įvyko Suvalkijos partizanų 
organizatorių ir vadų suva
žiavimas. Buvo apjungti ka
riniai ir politiniai aktyvieji 
pogrindžio kovotojai, sudary
ta viena apygarda, pavadin
ta ‘Tauro’ apygarda. Ji su
skirstyta į keturias rinkti
nes: Vytauto, Geležinio Vil
ko, Žalgirio ir Šarūno, nusta
tyti rinktinių veikimo plotai 
ir ribos. ‘Tauro’ apygardos 
štabą sudarė: apygardos va
das, vado pavaduotojas - po
litinės dalies viršininkas, ad
jutantas, štabo viršininkas, 
mobilizacijos sk. viršininkas, 
ūkio skyriaus viršininkas, sa 
nitarijos poskyrio viršinin
kas, globos poskyrio viršinin 
kas ir kapelionas. Prie apy
gardos veikia politinis komi
tetas, kurio pirmininkas bu
vo apygardos štabo politinės 
dalies viršininkas.

Pagal tą pačią schemą bu
vo suorganizuotos ir kitos 8 
apygardos.

1948 m. birželio 8 d., daly
vaujant iš Vakarų Vokietijos 
atvykusiam X?buvo įkurtas 
BDPS (Bendras Demokrati
nis Pasipriešinimo Sąjūdis), 
kurį sudarė: aktyviosios re
zistencijos atstovai, likučiai 
iš pogrindžio organizacijos 
vokiečių okupacijos metu 
(VLIK), ir Vienybės Komite
to atstovai. BDPS centras ir 
štabas turėjo du skyrius: 
operatyvinį ir politinį.

1946 m. birželio 13 d. buvo 
įkurtas VLAK (Vyriausias 
Lietuvos Atstatymo Komi
tetas) iš politinių partijų at
stovų. Jam buvo numatytas 
uždavinys nustatyti politi
kos gaires krašte, tačiau pa

sirodė, kad komunistinės 
okupacijos sąlygose toks or
ganas, kurio nariai yra laisvi 
ir dalyvauja viešame krašto 
gyvenime, praktiškai negali 
veikti, todėl visa krašto pasi 
priešinimo vadovybė, tiek 
karinė, tiek politinė, buvo 
BDPS prezidiumo bei štabo 
rankose.

Tokia organizacija buvo 
dar ir 1948 metais. 1949 m. 
įvyko, kaip buvo pranešta iš 
krašto, šiokių tokių organi
zacinių bei asmeninių persi
tvarkymų.

Didžiausias aktyviosios re 
zistencijos klestėjimas buvo 
1946 m. - tuomet partizanų 
buvo apie 30,000. Sekančiais 
metais partizanai gerokai nu 
kentėjo nuo nuolatinių miš
kų valymų, nuo kovų su 
MGB ir ‘stribų’ daliniais, ir 
nuo labai pasunkėjusių po
grindžio sąlygų. Be to, buvo 
nuvežtas į kraštą ir VLIKo 
sferų patarimas kiek galint 
demobilizuotis, taupyti žmo
nes. Viso to pasėkoje parti
zanų skaičius ir veikimas su
mažėjo.

AKTYVIOSIOS 
REZISTENCIJOS VEIKLA

Pradžioje aktyvioji rezis
tencija buvo paskelbusi ko
vą plėšikaujantiems rusų ka
reiviams, administracinio 
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aparato stropiesiems parei
gūnams - bolševikų įsakymų 
vykdytojams ir NKVD agen 
tams. Staiga dingdavo nuo 
partizanų rankos bolševikų 
pataikūnai. Toks pats liki
mas ištikdavo NKVD agen
tus, atvykusius į kaimus bei 
miestelius. Daug kur buvo 
sutrikdomas sovietinės admi 
nistracijos aparatas, po kelis 
mėnesius nebūdavo nei apy
linkių pirmininkų, nei kitų 
pareigūnų. Lietuviai bijoda
vo užimti tokias pareigas be 
partizanų pritarimo. Akty
vioji rezistencija kišosi į bol
ševikines žemės reformos 
pravedimą, trukdė ‘nubuoži- 
nimą’ ir pyliavas, sabotavo 
sovietinio ūkio plano vykdy
mą, įtaigojo žmones laike rin
kimų į sovietinius organus ir 
tuos rinkimus sabotavo. Įsi
drąsinę partizanai puldavo 
ne tik miestelius, bet ir mies 
tus, išlaisvindavo suimtuo
sius, terorizuodavo sovieti
nius pareigūnus. Partizanai 
taip pat paskelbė kovą gir
tuokliavimui ir degtinės va
rymui kaimuose, užgynė šo
kius ir pasilinksminimus. 
Praktiškai partizanai kontro 
liavo provincijos lietuviškąjį 
gyvenimą.

Prie apygardų štabų vei
kė spaudos skyriai. Jie klau
sė radio pranešimų iš užsie

nių, informavo gyventojus 
apie tarptautinę padėtį ir 
vietos įvykius, nurodinėjo 
kaip elgtis, leido pogrindi
nius, dažnai primityvinėmis 
priemonėmis spausdinamus 
laikraščius, kaip kad ‘Laisvės 
Žvalgas’, ‘Kovos kelias’ ir kt.

Lietuviškoji aktyvioji re
zistencija buvo užmezgusi 
ryšius su gudų partizanais, 
bet šiems pakrikus tas ryšys 
nutrūko. Buvo palaikomi 
sporadiški ryšiai su latvių, 
estų ir lenkų partizanais. Iš 
VLIKo buvo gautas pageida
vimas tuos ryšius atgaivinti, 
sustiprinti, padaryti pasto
viais.

Aktyvioji rezistencija taip 
pat planavo eventualų įsijun 
girną į Rytprūsių (Mažosios 
Lietuvos) klausimo sprendi
mą, sekė tenykščio gyveni
mo raidą. Jie taip pat sekė 
kariškus sovietų pasiruoši
mus, jų karių ir pareigūnų 
nuotaikas.

Kaip ir iki kokio laipsnio 
aktyviosios rezistencijos pa
jėgumą ir efektingumą bus 
paveikę žemės ūkio sukolcho 
zinimas, nuolatiniai miškų 
valymai ir ‘stribų’ akcija bei 
medžiaginių resursų stoka, 
mūsų svečiai iš Lietuvos tiks 
liai atsakyti negalėjo.

(Bus daugiau)
BEAT THE BLIZZARDS

MOVĖ TO SUNNY CALIFORNIA 
Acme Gridley sėt up person. Night 
and day shift available. Excellent 
(ringes incl. profit sharing. Excellent 
pay and opportunity for people lok- 
ing for permanent employment with 
growing aerospace part manufac
turer. FABER ENTERPRISES, 1N.C., 
6606 Variei Avė., Canoga Park, Calif., 
91303. Ph. (213) 999-1300.

.. 305 673-8220

....... 435-1654

....... 342-4240
___  633-0090
....... 895-0700
....... 486-2818
....... 925-2787
....... 376-6755
....... 771-0696
....... 365-6780
....... 365-6740
. ...... 385-6550
....... 674-1540
....... 475-74.30
215-WA-5-8878
....602-942-8770
....... 381-8800 

301-589-4464
......... 257-6320
........  475-9746
....... 296-5250
........ 363-0494 
.. 315-866-3939

MOLD DESIGNER

PLASTIC AND RUBBER 
INJECTION MOLDS

Applicant mušt be throughly 
knowledgeable in all phases of 
plastic and rubber injection 
molding. He mušt be innovative 
and a self starter. The successful 
applicant will report directly to 
the Vice President of Engineer- 
ing in a modem 100 /+ man 
Akron area mold shop. Salary 
commensurate with experience, 
full benefit package and excel- 
lent working conditions.

For interview call
1-216-923-5266

(1-2)

WANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLED

EYE BURNER
East Side, good pay and benefits, 
plūs overtime. Apply in Person or call 
for appointment 216-292-7670

LYMAN STEEL CO.
4947 Commerce Parkway, 

Warrensville Heights, Ohio 
(42-51).

WANTED EXPERIENCED 
SAUSAGE MAKERS 

AND BE ABLE TO BONE MEAT.
Steady work, good pay & fringe 

benefits.
Call 419-241-5640
CLOSED MONDAYS.

(49-1)

WANTED EXPERIENCED
P0WER SEWING 

MACHINE OPERATORS 
AND 

CUTTERS 
For Canvas.

FRINGE BENEFITS
313-895-2000

(45-48)

OPPORTUNITY FOR JOURNEYMEN 
TOOL AND DIE MAKERS

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

Also
DIE REPAIRMEN

Die repair experience in progressive fle 
deep draw dies. Wages based on ex~ 
perience metai stamping plant cent- 
rally located, southern Michigan away 
from heavy traffic. Opportunity for 
advancement.
D0WDING TOOL PRODUCTS 

8950 NARROW LAKE RD.
SPRINGPORT, MICH. 49284 

517-543-0980
(1-7)

MACHINIST
EXP., RESP. MUŠT BE ABLE TO 
SĖT UP & READ BLUEPRINTS FOR 
LATHE MACHINES. SALARY COM
MENSURATE WITH ABILITY. BEN
EFITS INC. BLUE CROSS, MAJ. MED. 
LIFE INS. PD. VAC. & HOLIDAYS.

201-278-3249
(1-5)

OFFICE AND PLANT 
CLEANING

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

SPANN BUILDING
MAINTENANCE CO.

2035 OLIVE ST.
ST. LOUIS, MO. 63103 

314-241-1975
equal opportunity employer M/F 

(1-3)

MANAGEMENT 
OPPORTUNITY

An opening exists in our management 
training program, for a highly moti- 
vated, innovative and results oriented 
individual. We will train a successful 
candidate in all phases of the con- 
tract office cleaning business, fron. 
floor polishing and general cleaning 
techniques through operations man
agement and sales. Upon completion, 
this individual will become a member 
of our management team of the first 
line supervisory level. This position 
provides an opportunity for advance
ment based upon ability, a competi
tive salary and complete company 
benefits. lf you are interested, send 
your resume to

PERSONNEL DIRECTOR
SPANN BUILDING 
MAINTENANCE CO. 

2035 OLIVE ST.
ST. LOUIS, MO. 63103

equal opportunity employer M/F 
(1-3)
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KŪRYBA IR MOKSLAS
Dirvos koncerto įspūdžiai

MODERNIZMAS BE

EKSTREMIZMŲ
Juozas Pivoriūnas

Praėjusių metų gruodžio 3 
dieną įvykusio Dirvos kon
certo programą atliko Dana 
Stankaitytė, Aldona Stempu- 
žienė-Švedienė, Jonas Šve
das ir Stephen Kabat.

Koncertą pradėjo D. Stan
kaitytė, gražiai padainuoda
ma nelengvą Sentos baladę 
iš R. Wagnerio'Skrajojančio 
olando’. Vėliau ji dainavo 
arijas iš V.K. Banaičio Jūra
tės ir Kastyčio', P. Mascagni 
Cavaleria Rusticana’, U. 
Giordano Andrea Chenier’ ir 
kartu su A. Stempužiene- 
Švediene - duetą (ištisą sce
ną) iš G. Verdi Aidos’. Ant
roje programos dalyje gir
dėjome jos jautriai atliktas 
tris J. Švedo dainas, parašy-

KALBOS VARGAI
T. KLYGA

Jau ilgokas protarpis pra
bėgo, kai okupuotoj Lietu
voj oficialiai paskelbti kai 
kurie rašybos pakeitimai. 
Jie nėra dideli, gana smul
kūs, bet reikalingi. Netrum
pą laiką jie tenykščių kalbi
ninkų buvo svarstomi, taip 
pat ir rašto vartotojų pagei
daujami. Gyvoji vartosena 
tų pakaitų vis pasigedo.

Mums išeivijoj verta taip 
pat prisiderinti, kad nuo 
tautos kamieno bent savąja 
kalba neatitoltume. Tebūna 
mūsų visų — šiapus- ir ana
pus uždangos — vienoda ra-, 
šyba, tebūna vieninga tau
tos kultūra. Ir bendrauti, 
vienas kitą suprasti bus 
lengviau.

Apgailėtina, kad savai 
kalbai globoti svetur netu
rim jokio centrinio vieneto. 
Tad ir apie šiuos rašybos 
pakeitimus daugeliui nėra 
žinoma. Nors vienas antras 
laikraštis lyg puse lūpų, lyg 
tarp kitko paskelbė, bet tai 
nėra visuotinis balsas, ku
ris įpareigotų. Tiesą ta
riant, tokio siauro mas
to paskelbimas tik mai
šatį sukelia: vieni jau pra
dės naujaip vartoti, o kiti 
tenkinsis lig šiol įprasta ra
šyba. Kol nėra visuotinai 
pagarsinta, nederėtų vie
nam kitam išsiskirti. Su- 
sujaukti lengva, bet atitai
syti sunkiau. Svarbu spau
dos žmones ir skaitytojus 
neišmušti iš vėžių elgiantis, 
lyg mūsų rašyba tik palai
da bala, kaip kas nori, taip 
rašo. Būtina, kad kuri nors 
centrinė įstaiga imtų rūpin
tis savo kalbos kultūra ir — 
rimtu būdu supažindintų vi
suomenę su rašybos pakei
timais.

tas 1947-52 metais, dar maž
daug vėlybojo romantizmo 
paunksmėje.

D. Stankaitytei, iš namų 
išvykusiai skristi lėktuvu, 
dėl Chicagoje siautusios pū
gos teko Clevelandą pasiek
ti autobusu. Tad jau nebuvo 
likę laiko nei visai pakanka
mam poilsiui, nei geram pa- 
repetavimui, tačiau solistės 
besiklausant atrodė, kad 
taip nelemtai susiklosčiusios 
aplinkybės nepakenkė jos 
dainavimui. Koncertų salė
se nenudilintus kūrinius ji at~ 
liko labai gerai. Teko ir anks
čiau ją keliais atvejai girdėti 
-- šį kartą ji paliko geriausią 
įspūdį. Minėtosios nepalan
kios aplinkybės galėjo iš
šaukti daugiau kūrybinių 
pastangų, bet tikriausiai vis
ką nulėmė geras išankstinis 
pasiruošimas.

Pirmoje programos dalyje 
A. Stempužienė-Švedienė 
padainavo Skudučio baladę 
iš B. Dvarionio ‘Dalios’, ari
jas iš G. Verdi‘Don Carlo’ ir
C. Saint-Saens ‘Samsono ir 
Dalilos’, ir, kaip paminėta, 
dalyvavo Aidos’ duete. 
Antroje dalyje ji atliko J. Ju 
zeliūno Aštuonias lietuvių 
liaudies sutartines’ ir J. Šve- 
do Pokalbio su mirusiais vai
kais’ vokalinę partiją. Tik
riausiai dėl daug darbo parei 
kalavusios programos antro
sios dalies, pirmajai arijas ji 
pasirinko iš savo senesnio re 
pertuaro, bet buvo nuomanu 
kad ir prie jų gerokai padir
bėta. Nedaug tepasitaiko 
progų bet kokiuose koncer
tuose išgirsti šias arijas atlie
kamas taip muzikaliai. Sku
dučio baladė, kaip ir daugu
ma strofinių kūrinių, grynai 
muzikiniu atžvilgiu gana‘lie
sa’ ir galėjo būti pusėtinai 
nuobodi, bet šiame koncerte 
ji praskambėjo labai įspūdin
gai.

Bene labiausiai jaudinanti 
programos dalis -- tai J. Ju
zeliūno Aštuonios lietuvių 
liaudies sutartinės’. Pirmą
syk teko jas išgirsti praėjusį 
pavasarį, Clevelando Muzi
kos Mokyklos (The Cleve
land Music School Settle- 
ment) surengtame Jono ir 
Aldonos Švedų koncerte. 
Nenuobodžios jos buvo ir 
tuomet, bet keletos mėnesių 
interpretacinė fermentacija’ 
jas pavertė tikrais šedevrais 
ir nebent klausos lietuviškai 
muzikai stokoj ą individai ga
lėjo likti abejingi taip puikiai 
atliktoms šioms mūsų liau
dies dainoms.

Abi šio vakaro solistės sa
vo pareigas atliko labai ge
rai, bet ne jos vienos šiame 
koncerte vaidino svarbų 
vaidmenį. Nemaža to vaid
mens dalis teko ir Jonui Šve
dui, subtiliam akompaniato
riui ir penkių atliktų kūrinių 
autoriui. Antroje progra
mos dalyje, po D. Stankaity

tės padainuotų jo trijų dainų 
Stephen Kabat, buvęs jo mo
kinys, jautriai ir muzikaliai 
paskambino ‘Sonata Breve’, 
parašytą 1965 m. (ne 1945, 
kaip buvo programoje pažy
mėta). Netrumpa, bet ir ne- 
pabodusi vakaro programa 
buvo užbaigta'Pokalbiu su 
mirusiais vaikais’, dalyvau
jant A. Stempužienei-Švedie 
nei, J. Švedui ir S. Kabat.

Šio kūrinio premjera įvy
ko pavasarį, minėtamjame 
muzikos mokyklos koncerte. 
Šiame vakare jis buvo atlik
tas ketvirtą kartą, ir tenka 
pažymėti nemažą interpreta 
cinį skirtumą. Pirmą kartą 
buvo daugiau romantiškai 
dramatiško įkarščio, o dabar 
paslinkta linkui vadinamo
sios klasiškos ramybės, pa
aukojant dalį dramatiškumo, 
kurio dar nemaža pasiliko -- 
dramatinis pulsavimas ne
dingo iki pačios veikalo pa
baigos, nors dinamika ėjo de 
crescendo linkme. Galimas 
dalykas, kad labai erdvioje 
šio vakaro salėje savaime 
dingo dalis orkestrinio efek
to, kurį muzikos mokykloje 
teikė dviejų fortepijonų 
skambėjimas, tačiau tikriau
siai čia daug prisidėjo ir 
bendras interpretacijos su
švelninimas, kurio dėka pats 
veikalas kai kam galėjo atro
dyti ne taip gąsdinančiai mo
derniškas, bet dramatišku
mą labiau vertinantiems mu
zikos mylėtojams pirmoji in
terpretacijos versija būtų 
gal įdomesnė - bendras įspū 
dis tuomet buvo labiau pri
trenkiantis. Tenka betgi pa
brėžti, kad tai vis dėlto gana 
nuosaikus šiuolaikinis kūri
nys, ne be saitų su klasiciz
mu. Kontrapunktinė jo 
struktūra pagrįsta labai se
nos lietuvių liaudies dainos 
melodija, įvesta ir atonalu- 
mo elementų, o dramatišku
mas pasiektas tradicinėm 
muzikinėm priemonėm, be 
jokių ekstremistinių, k.a. kla 
višų daužymo alkūnėm ar pa 
našių kitų modernių'patobu
linimų’. Nepaisant to, tik
riausiai nevisiems klausyto
jams jis atrodė priimtinas -- 
ir čia vėl turime tradicinę 
spragą tarp menininko ir vi
suomenės atstovų. Neabejo
tina, kad ta spraga nėra nie
kam naudinga ir vargiai kas 
sąmoningai stengiasi ją pa
laikyti, vienok jai išnykti nė
ra vilties. Ji gali tik susiau
rėti -- ir tik tiek, kiek pati vi
suomenė dės pastangų, nes 
sąžiningam ir savo talentą 
respektuojančiam meninin
kui neįmanoma prisitaikyti 
ir prie tokių muzikos mėgėjų 
kurių poreikiai baigiasi ties 
Jūreivių maršu’ ar pasireiš
kia daugiausia smalsumu pa
tirti, kaip tokią ar anokią gai 
dą paims dainininkas, ar jis 
gaidį pagaus’ ar nepagaus.

Šia proga verta pažymėti,

Inž. Valdas Akamkus

Aukso medalis Valdui Adamkui
Gruodžio 15 d. aukščiau

sias JAV Gamtos Apsaugos 
žymenis — aukso medalis 
už išskirtiną tarnybą pa
skirtas ir įteiktas JAV EPĄ 
Vidurio Vakarų regijono vi- 
ceadministratoriui inž. Val
dui Adamkui.

kad tikrasis'Pokalbis su mi
rusiais vaikais’ mums dar ne 
pažįstamas. Tai, ką girdėjo
me, yra tik bėdos atvejo ver
sija. Po Algimanto Mackaus 
tragiškos mirties, jo artimie
siems paprašius, šis veikalas 
buvo parašytas sopranui, 
mezzosopranui, baritonui, 
dviem fortepijonam ir kitų 
mušamųjų grupei. Bet užsa
kytojams jis atrodė per kie
tas riešutas atlikti, todėl nuo 
1965 m. gulėjo nejudintas. 
Pastaraisiais metais, savo bi 
čiulių prikalbintas, J. Šve
das jį gerokai Apgenėjo’, ne
keisdamas pagrindinės jo 
struktūros. Kompoziciniu at 
žvilgiu šiuomi tikriausiai nie 
ko nebuvo laimėta, bet kūri
nys išėjo viešumon. Apie jo 
muzikinę vertę turėtų šį tą 
byloti ir šitie faktai: po minė
tojo J. ir A. Švedų koncerto, 
jis buvo atliktas Clevelando 
Muzikos Mokykloje dirban
čių kompozitorių vakare ir 
vėliau, kartu su‘Sonata Bre
ve’ ir J. Juzeliūno 'Septy
niom lietuvių liaudies sutar
tinėm’, mokyklos radijo pus
valandžiuose pagrotas per 
Clevelando vienintelę klasi
kinės muzikos stotį -- WCLV-

Ypatingi komplimentai 
Dirvos vadovybei priklauso 
nevien už tai, kad ji surengė 
tikrai neeilinio lygio koncer
tą, bet taip pat -- kad labai 
gerų įspūdžių negadino pa
baigtuvių prakalbom, kurios 
iš tiesų visai nereikalingos ir 
nepakenčiamai visiems įgri- 
susios, tik mūsų plepūs vei
kėjai kažkodėl to nepaiso.

JURGIS JANUšAITIS

Aukso medalį inž. Val
dui Adamkui, specialių iš
kilmių metu, Washingtone 
įteikė Douglas Costle, EPĄ 
Administratorius.

Įteikdamas žymenį, Doug
las Costle pareiškė, kad šis 
aukso medalis yra skiria
mas už pripažinimą Valdo 
Adamkaus išskirtino ir iš
kilaus vadovavimo JAV Vi
durio vakarų regi jonui 
gamtos apsaugoje ir jo įna
šo į tarptautinį ekologinį 
darbą..

Iškilmės vyko Washing- 
tono Federalinė j e Auditori
joje. Įspūdingas ir spalvin
gas ceremonijas pravedė 
JAV Marinų korpuso repre- 
zetacinis dalinys ir orkest
ras, pristatant visų JAV 
ginklų rūšių vėliavas.

Valdas Adamkus vado
vauja JAV Gamtos Apsau
gos darbui Vidurio vakarų 
regijonui su vyr. būstine 
Chicagoje nuo 1970 metų.

Pažymėtina, kad šis ypa
tingas žymenis įteiktas tik 
vienam inž. Valdui Adam
kui.

Inž. Valdau Adamkus šio
je įstaigoje turi ypatingai 
gerą vardą, parodo sumanu, 
mo ir didelius sugebėjimus 
darbui vadovauti. Jis keliais 
atvejais yra kalbėjęs televi
zijoje, davęs interviu di
džiajai Chicagos spaudai ir 
aukštoji vadovybė jo darbą 
aukštai vertina.

Kaip mename, Valdas 
Adamkus savo karjerą pra
dėjo kandidatuodamas į Sa
nitarinio distrikto Chicago
je postą, kur surinko beveik 
milijoną balsų. Nuo tada 
tuolaikinė administraciją 
atkreipė į šį vyrą dėmesį ir 
paskyrė į aukštą valdžios 

(Nukelta į 6 psl.)
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TREČIASIS KARAS... (4)

Jūrų ir oro kautynės
NATO vyr. vadas savo 

paskutinius rezervus mesti 
į kautynes galėjo tik tuo at
veju, jei dešimtą dieną po ka
ro pradžios Europos uostus 
pasiektų pastiprinimai iš 
Amerikos jūros keliu. Ori
nių tiltų tam tikslui neužte
ko. Tie pastiprinimai jūra iš 
Kanados Halifaxo uosto bu
vo išsiųsti keturiom didelėm 
vilkstinėm rugpiūčio 8 dieną 
Jos turėtų pasiekti Prancū
ziją rugpiūčio 14 d. Sovietai 
su tuo skaičiavosi ir jau pir
mą karo dieną į Atlantą - 
tarp Grenlandijos, Islandijos 
ir D. Britanijos - pasiuntė sa
vo povandeninius laivus, jų 
tarpe 24 varomus atomine 
energija. Jei būtų pakanka
mai laiko, dalis konvojų ga
lėjo būti nukreipti daugiau į 
Pietus, kur jų negalėtų pa
siekti sovietų lėktuvai ’Back 
fire’ tipo, bet NATO buvo 
reikalinga sustiprinimų tuo
jau pat, todėl nutarta rizi
kuoti. Tas bandymas gavo 
Calvary’ operacijos vardą.

Pirmas dvi dienas vilksti
nes dengė naikintuvai iš 
Newfundlando, o likusias 
dvi - britų karo aviacija. Vi
durines dvi dienas vilkstines 
turėjo ginti lėktuvnešių ir 
Azoro salų bazių amerikie
čių lėktuvai.

Rugpiūčio 11 d. sovietų po 
vandeniniai laivai buvo pa
stebėti vos 81 mylią nuo vilk
stinių, o po to netrukus pa
sirodė pirmosios 'skrendan
čios bombos’. Jų visa 16 atsi
rado virš konvojaus. Aštuo-Inž. V. Adamkus...

(Atkelta iš 5 p si.) 
įstaigos postą, kuriame sėk
mingai dirba jau aštuoneri 
metai. Nuo 1972 metų net 
penketą kartų su JAV Gam
tos Apsaugos delegacija, 
kaip tos delegacijos pilna
teisis narys, buvojo Sovie
tų Sąjungoje, svarstant 
Gamtos apsaugos mokslines 
problemas.

1975 ir 1977 metais daly
vavo Lenkijoje tarptauti
niame simpoziume, atsto
vaudamas Amerikai.

Ateinančių metų pavasarį 
Lenkijos Mokslo Akademija 
inž. Valdą Adamkų yra pa
kvietusi skaityti dvi paskai
tas apie Amerikos ekologi
nes problemas.

Valdas Adamkus, turėda
mas aukštą postą JAV ad
ministracijoje, dažnai pasi
rodo ir lietuviškajame gy
venime, įvairiomis progo
mis skaitydamas akademiš
kai paruoštas vertingas pa
skaitas.

Tenka pasidžiaugti, kad 
ir šiuo adveju jo darbas bu
vo nuoširdžiai aukštųjų vir
šininkų įvertintas ir apvai
nikuotas aukščiausiu žymi
niu — aukso medaliu.

Inž. Valdas Adamkus yra 
didelio takto žmogus, gerai 
pažįsta Amerikos politinį 
gyvenimą ir linkėtina, kad 
jis savo politinės ir darbo 
karjeros kelyje pasiektų 
dar aukštesnio posto.

nios jų galėjo būti nukreip
tos nuo savo tikslų, tačiau ki 
tos paskandino du transpor
to laivus, vieną palydos lėk
tuvnešį ir 3 fregatas. Vilksti 
nės helikopteriai paleido ke
turias medžioklines torpe
das, kurių viena pasiekė sa
vo tikslą.

Po keturių valandų sovie
tų povandeniniai laivai palei
do antrą 16 raketų salvę. Vėl 
8 pasiekė savo tikslą. Per se
kančias 12 vai. sovietai pra
vedė dar du puolimus, kurie 
daugiausiai buvo taikomi 
vilkstinių gynėjams. Po to 
sovietai pradėjo orinius puo
limus, kurie turėjo būti su
derinti su nauja povandeni
nių laivų antpuolio banga. 
Puolančiųjų 40 'Backfire’ už- 
skridimas nebuvo laiku pa
stebėtas ir todėl nebuvo 
laiko gerai pasiruošti. Bom
bonešiai paskandino 7 trans
porto laivus. Aukų buvo 
tūkstančiai.

Rugpiūčio 12 dieną JAV 
laivynas puolė uostus ir ae
rodromus Kolos pusiasalyje. 
Tuo tarpu vilkstinės artinosi 
prie Prancūzijos, kur jų ap
saugą perėmė britai ir pran
cūzai. Reikėjo nugalėti dar 
vieną kliūtį - minas. Jas pir
mą kartą netoli Le Havre 
uosto pastebėjo prancūzų mi 
nogaudžiai naktį iš rugpiū
čio 12 į 13 dieną. Prancūzų 
1-mo karo laivyno zonos va
das spėjo, kad jas padėjo so
vietų lėktuvai prieš kokias 4 
ar 5 dienas. Dėl visako jis 
apsisprendė tik dalį laivų pri
imti Le Havre uoste, o kitus 
siųsti į Brestą ar Cherbour-

Paskutinėje savo kelionės 
dalyje vilkstinė jau nepaty
rė didesnių nuostolių. Viso 
iš 48 didžiųjų transportinių 
laivų, sovietai paskandino ar 
sunkiai sužalojo 12. Likusie
ji Europą pasiekė laiku.

Tuo metu savo zenitą pa
siekė ir aviacijų karas. NA
TO, pravedusi mobilizaciją 
liepos gale, turėjo pakanka
mai laiko pasiruošti. Rugpiū
čio 3 d. 90% jos lėktuvų jau 
buvo paruošties stovyje. Pa
gal daugelį metų ruoštus pla 
nūs numatančius įvairiau
sias galimybes, rugpiūčio 4 
d. 8 vai. ryto, ore turėjo būti 
mažiausiai 3,000 taktinių lėk 
tuvų. Vakarų aviacijos prieš 
puolis į sovietų pusę prasidė
jo tuoj pat, kai Saceur (vyr. 
vadas) davė leidimą perskris 
ti sieną. Virš priešo teritori
jos lėktuvai skrido medžių

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

viršūnių aukštumoje, kas 
tuojau pat įrodė prielaidą, 
kad sovietų naikintuvai to
kioje aukštumoje negali sėk
mingai operuoti. Tokioje 
aukštumoje nefunkcionavo 
ir jų radaras. Be to pasiro
dė, kad jie dar nebuvo iš- 
sprendę problemos, kaip 
toje pačioje erdvėje suderin
ti priešlėktuvinių raketų ir 
naikintuvų veiklą.

Tuojau po to buvo įsakyta 
išžvalgyti ir sunaikinti ke
lius vedančius į kautynių lau
kus, kai tik buvo nustatytos 
priešo puolimo pagrindinės 
kryptys.

Kai pradėjo aiškėti, kad 
priešo operacjos daugiausiai 
koncentravosi Šiaurėje, o 
tuo tarpu Pietuose frontas 
pradėjo stabilizuotis, į Šiau
rę buvo permesta daugiau 
lėktuvų.

Visame fronte oras buvo 
geras. Tik rytais būdavo 
kiek rūko, o pasitaikę lietūs 
nebuvo ilgi ir plačiai išsisklei 
dę. Bendrai, matomumas bu 
vo labai geras. Mechanizuo
tos ir šarvuotos sovietų ko
lonos kėlė dulkių debesis, su 
sekamus už 30 km. Be to, 
NATO pilotai kovojo jiems 
gerai pažįstamame terene. 
Nepaisant viso to, britų avia
cija per pirmą savaitę suma
žėjo iki pusės. Bet kada Sa
ceur atsisakė nuo atominių 
ginklų panaudojimo, tam 
tikslui numatytas lėktuvų re 
zervas galėjo būti mestas į 
mūšio lauką. Kartu, laivyno 
vilkstinėms pasiekus Prancū 
zijos uostus, į kautynes galė
jo būti mestos ir jų apsaugai 
iki šiol skirtos eskadrilės. 
Rugpiūčio 13-tos naktį NA
TO turėjo persvarą ore.

(Bus daugiau)
REFRIGERATION 

ENGINEERS
First class Refrigeration, City of 
Detroit and low pressure boiler li- 
censes required. 3 p. m. to II p. m. 
shift.

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

CALL LES BABCOCK 313-861-5250 
An eoual opportunity employer m./f 

(1-7)

MAINTENANCE MECHANIC 
Minimum of 2 years industrial ex • 
perience doing welding, pipe fitting 
and milhvright work. Permanant Full- 

Time • Liberal Fringe Benefits.
STAUFFER CHEMICAL 

COMPANY
WESTON, MICHIGAN 49289 

517-436-3171
__________________ __________ (1-3) 

BURDINES 
7100 N. W. 32ND 

FURNITURE TOUCH UP & 
UPHOLSTERERS

Experienced outside furniture touch 
up to repair merchandise in custom- 
ers home. Experienced upholsterers 

. for in shop repairs. Liberal benefits 
plūs store discount. Apply Mon., Tues. 
& Thursday 9 to 10:30 a. m. Call 
305-835-5254 for appointment.

Equal Opportunity for Employer

‘j^rpber Į-Įolidays” 

1979 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

Žemiausiomis kainomis
VIENOS SAVAITĖS: Maskva, Vilnius, Leningradas

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

DVIEJŲ SAVAIČIŲ: 
Biržejio 7 — Maskva 1, Vilnius 5, Maskva 1 ir 6

dienos Vakarų Europoje: Viena, 
Muenchenas, Koelnas, 
Briuselis ........................... $1399.00

Birželio 20 — Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2,
Maskva 2, Helsinkis 2....... $1189.00

Liepos 12 —Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Va
karų Europoje: Viena, Muenchenas, 
Koelnas, Briuselis ........... $1399.00

Rugpiūčio 8 — Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Va
karų Europoje: Viena, Muenchenas, 
Koelnas, Briuselis ........... $1399.00

Rugpiūčio 8 — Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2, 
— Maskva 2, Helsinkis 2....... $1189.00

VISOS GRUPĖS aplankys Kauną ir Trakus, bus 
lydimos vadovų. Prie šių grupių galima jungtis iš 
VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su 

papildomu mokesčiu.
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway, P. O. Box 116 MEMBER 

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

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

kitas pasaulio šalis.
Įstaigai vado vau j a:

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

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

A&/ar apansions inplastic operatim at
PLEIPRO PL ASTICS at MIDDLEFIELD, 0.

has crealed tfu fofomnĮ Įmrth epporfuniiiet 
(ordytiamic, agyressat protessionais.

INJECTION MOLDING SUPVR.
Immediate opening for exp. supervisor for injection moldsng departrtient witb 
a minimum of 5 yrs. exp. m moki and machme sėt up. produetion and 
maintenance of mjectron molders and equipment. Materials utilized: styrene, 
high impact styrene and polypropolene. A degree or techmcal background is 
desirable būt not mandatory.

PLASTIC EXTRUSION SUPVR.
Immediate opening for exp. superirisor for our piastre eitrusion department 
with a minimum of 5 yrs. exp. tn sėt up. produetion and maintenance in 
profHe axtrusron wtth flenble and neid PVC. additicnal exp. usmg polyethyl- 
ene. polypropolene and polystyrene. Degree is desirable būt not mandatory.

PRODUCTION SUPVR.
Immediate opening for exp. supervtsor m metai stampmg and produetion 
assembly. Mušt be able to lead and motivate people. Minimum S yrs. exp.. 
degree desirable būt not mandatory.
Salary commensurate «nth eip. and *wy ccmpetitive. Eicelent fringo hem* 
fits. Advancement opportunrties. Send respotse to:

PLEXPRO PLASTICS
15843 0W Statė Rd.. Middletieid, 0.44062 *

Attn: Peter Hayek

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Carmen Musches 

Kalėdos 1950 metais
Jūratė Statkutė de Rosales

Venezuelos Savanorių 
Draugijos patalpose, kur 
man buvo pavesta nueiti vie
nos sūnaus stipendijos reika
lais, sutiko mane baltutėlė- 
žilutė, ružavais veideliais ir 
skaidraus žvilgsnio ponia.'Ji 
atrodo kaip pasakų knygos 
geroji senelė’ - pagalvojau. 
Tačiau tuomet dar nenuvo
kiau, jog ji iš tiesų pasirodys

buvusi lietuviškos pasakų 
knygos geradarė senelė.

Mano nustebimas prasidė
jo, kai ji manęs paklausė:‘Po 
nia Rasales, ar jūs galite 
skaityti lietuviškai?’ Man at
sakius, ponia tuoj pridėjo: 
‘Oi kaip gerai! Sekantį kartą 
aš jums atnešiu vieną lietu
višką straipsnį ir jūs galėsi

1950 metais Kalėdų švenčių metu daryta nuotrauka. Centre, prie mergaitės, stovi juodai 
apsirengusi Carmen, apsupta šventės parengimo bendradarbių. Dešinėje Kalėdų Senis — Stasys 
Jankauskas. Antras iš kairės — Jokūbas Musche.

ąs ta de los nifios lituanos

p.r. I. n..t. a. ».viaM .1 ai. 25 a. paoiembr. a

loStatkua Gene 
21•Kisielaltis Laima 
5oJakaviciua Regina 
4oUrbanavicius Aurelija 
5«Barmua Brigita 
6•Mikšy* Viriginia 
7oSongaila Violeta 
8oRauberta« Judita 
9oPocius Valeria 

lDoSeikus Jūrate 
ll.Jakaviciua Liudas 
12 odelius Stepas 
13oLesiunas Kęstutis 
14<J)eveiki8 Bdis 
15oAraalas Vladas 
16«Klova Romanas 
17.Raubertas Stasys 
18 o Stasiūnąs Feliksas 
19oJonis Vytautas 
20»Jonis Frankas 
21.Kepalas Juosas

1 22.Songaila Rimas
23.Kvedaras Kazys 
24.Saikus Rimantas 
25.PetrusevieiuB Antanas 
26oBiskya Raimondas 
27*Kangelia Raimondas 
28.Staskevičius Kęstutis 

į 29.Urbanavioius Jonas 
| 3O.Kvedara8 Jonas
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Venezuelos lietuvių vaikų sąrašas sudarytas 1950 metais, 
Caracas mieste. Sąraše įtrauktų vaikų nemažas skaičius šiuo 
metu gyvena JAV-ėse, nes daugelis šeimų neatlaikė sunkių Ve
nezuelos gyvenimo sąlygų ir vėliau emigravo į šiaurės Amerikos 
žemyną.

te pasakyti, kas ten yra apie 
mane parašyta.’

Sekantį kartą ji man atne
šė Venezueloje leisto lietu
viško žurnalo ‘Tėvų Kelias’ 
1951 m. sausio mėn., antrą 
numerį. ‘Tiek metų laikau 
tą straipsnį ir nerandu žmo
gaus, kuris galėtų man jį iš
versti! - nusiskundė baltoji 
senutė.

Pradėjome straipsnį skai
tyti. Tai būta aprašymas iš
kilmingos Kalėdų eglutės 
šventės, kurią minėta ponia 
suruošė savo namuose 1950 
metais, iš Europos atvyku
sių pabėgėlių vaikams.

1950-IE JI METAI 
VENZUELOJE

Tarp 1947 ir 1950 metų į 
Venezuelą atvyko eilė trans
portų iš Europos su įvairiau
sių Europos kraštų pabėgė
liais. Jų tarpe buvo ir keli 
lietuvių transportai.

Tropikų, tuomet dar paly
ginti laukiniame krašte, pa
bėgėlių gyvenimo pradžia 
buvo šiurpi. Padėtį sunkino 
ne vien tiktai paties krašto 
tuometinis žemas gyvenimo 
lygis, bet ir didelis socialinis 
skirtumas tarp negausios 
turtuolių klasės ir baisiose 
sąlygose gyvenančios'juodo
sios’ gyventojų masės. Atvy

kę kaip stovime, po karo, 
mes automatiškai įpuolėme į 
juodosios mąsės’ gyvenimo 
sąlygas. Tai buvo žvarbūs

Jokūbas ir Carmen Musche 
1951 metais.

laikai. Mūsų tuometinę pa
dėtį apibūdinsiu tik vienu gy 
vu pavyzdžiu: po atvykimo į 
Venezuelą mūsų šeima 7 me
tus turėjo namuose tik tiek 
vandens, kiek surinkdavome 
lietaus nuo stogo, ar užneš- 
davome kibirais į kalną iki 
namų.

Lyg to viso būtų maža, Ve 
nezueloje nebuvo 'senosios 
kolonijos’, kokią pav. lietu
vių pokariniai ateiviai rado 
tuomet Argentinoje, Brazili
joje ar JAV-bėse. Senieji 
ateiviai visada būdavo di
džiausia naujų imigrantų

parama, tačiau Venezueloje 
net tos paramos nebuvo.

CARMEN MUSCHES 
INICIATYVA

Jokūbas ir Carmen Mus
che priklausė Venezuelos in
teligentų luomui. Artinantis 
1950 metų Kalėdoms, Car
men pasiūlė savo vyrui ne
ruošti jų namuose įprasto 
draugų priėmimo, o pašvęsti 
priėmimui skirtą sumą (su 
stambiu priedu) iškilmingos 
Kalėdų Eglutės suruošimui 
atvykusių pabėgėlių vaikam. 
Tai buvo originali, neįprasta 
iniciatyva, kuri visų artimų
jų tarpe sukėlė nustebimą - 
beveik pasipiktinimą.

Carmen kreipėsi į tuomet 
Caracas mieste veikusį pabė 
gėlių globos komitetą, kuris 
pažadėjo sudaryti pabėgėlių 
vaikų sąrašus. Sąrašuose at 
sirado virš 500 vaikų ir sąra
šai buvo sudaryti spagai tau
tybes: vengrų, jugoslavų, 
lenkų, latvių, lietuvių ir t.t. 
Kiekvienam vaikui Carmen 
nupirko iš savo lėšų stambią 
dovaną -- dovanos buvo pa
rinktos individualiai, pagal 
kiekvieno vaiko amžių ir Car 
men norėjo, kad jos būtų 
stambios, atmintinos. Taip 
ir buvo.

(Nukelta į 8 psl.)

VYTAUTAS ALANTAS

ŠACHMATU PARTIJA SU GILTINE
(7) DIRVOS KONKURSE PREMIJUOTA NOVELĖ

Supranti, tas pasipūtėlis, 
tas užriestanosis ėmė seilėtis prieš tuos pasiutė
lius. Nežinau, ar jie jį paleido iš gailesčio, ar ne
norėjo terliotis rankų ruskio krauju, o gal pats 
paspruko, tik mačiau, kaip tas narsuolis taip davė 
į kojas, kad net auliniai batai žaibavo, vi
sus tuos bernus sulig vieno aš gerai įsidėmėjau, 
kad tik paklūtų jie man į rankas! — Ramotas stai
ga nutilo ir įsižiūrėjo į žmoną: — Sakyk, koks čia 
dabar maskaradas? Iš vienuolės virtai kekše! — 
jis peržvelgė ją nuo galvos iki kojų.

— Tu sakei pasipuošt ...
— Pasipuošt, o ne apsinuoginti Eik ir tuojau ap 

sirenk žmoniškai. Aš einu apsiprausti, — ir jis išė' 
jo į prausyklą.

— Gerai, aš persirengsiu, bet mes dar pamaty
sim, — murmtelėjo Eglė išeidama į miegamąjį.

Kai abu persirengę sėdėjo svetainėje, Eglė be 
jokių įžangų paklausė:

— Kaip tu apsisprendei? — ir jai pačiai tas klau 
simas praskambėjo dirbtinai ir nejaukiai: kaip ga
lėjo apsispręsti žmogus, kuris veržėsi į kovą su 
savo broliais?

Ramotas sėdėjo ant sofos atmetęs galvą ant 
atlašo ir galvojo užsimerkęs. Ir vėl, ir vėl jie 
draskosi dėl jo! Mesti tarnybą ir šokti į patrioto 
batus būtų toks šuolis, kad lengvai gali nusisukti 

sprandą. Ir ar jis gali dovanoti tiems 
chuliganams, kurie jį taip primušė ir išniekino? 
Ar jis gali pasitikėti žmona, kad už brolio išdavi
mą iš keršto neįvilios jo į spąstus? Ne, ji jį myli, 
ji to nepadarys. Bet kaip jį pasitiks pogrindis, ar 
jie priims jį į savo tarpą, jį - seną žvalgybininką, 
kuris, kad ir kažkaip muštųsi į krūtinę ir atgailau
tų, bet vis vien susitepęs brotių krauju? O jei jis 
suvaidintų sūnų palaidūną, grįžtantį pas savuo
sius - galėtų labai pasitarnauti Mnogojiedovui, 
kuris kartą prasitarė, kad kas išaiškinsiąs pogrin
dininkus, labai pakilsiąs tarnybos laiptais.

— Bet kas iš to, jei aš pasitarnausiu partijai, 
žmonos nuo Mnogojiedovo užmačių vis vien nebe- 
išgelbėsiu, — Ramotas kietai sugniaužė kumščius 
— O koks ten bus gyvenimas pogrindyje? Amži
na baimė pakliūt policijai į rankas, slapstymasis. 
Jei aš jam blokščiau į nasrus Eglę, kuri pažįsta po
grindį, jis išspaustų iš’jos visas informacijas. Tuo
met aš pakilčiau karjeros laiptais, ramiai gyven
čiau kaip gyvenęs, gal vesčiau mūsų įstai
gos sekretorę Sonę, kuri visada mane nuglosto sa 
vo didelėm, drėgnom akim ... Gyvenimas dar gali 
būti gražus, tik reikia kažką paaukot, — Ramotas 
atsimerkė, ir jo akys susitiko su žmonos, kuri įdė
miai į jį žiūrėjo laukdama atsakymo.

— Gerai, ryt pradedam naują gyvenimą! — Ra

motas tarė ryžtingai pliaukštelėdamas rankomis 
per kelius. Eglė nugirdo jo balse netikrą gaidelę, 
bet , derindamasi į toną, pribėgusi jį pabučiavo.

— Pagaliau! - ji dėjosi labai nudžiugusi, be iš 
tikrųjų jai širdį suspaudė didelis rūpestis.

— Bet kur mes pasislėpsim? — paklausė vyras.
— Pamatysi... Mes dingsim, kai Mnogojiedovą 

išleisim po vakarienės, — atsakė Eglė beveik 
atšauniai. — O dabar einu baigti ruošti vakarienę.

— Kodėl tu ruoši stalą trims? Tu niekad neval- 
gydavai su mumis.

— Tu nenorėdavai ir neleisdavai iš pavydo, bet 
šiandien paskutinė atsisveikinimo vakarienė su 
tavo viršininku, noriu ir aš dalyvauti, — ir ji išėjo 
į virtuvę.

— Kokią ji čia velniavą verda? — jam vėl ding
telėjo mįslingas klausimas, ar ta keista moteris 
gali virsti ragana?

Kai pasigirdo durų skambutis, Eglė nuskubėjo 
atidaryti durų. Mnogojiedovas šįkart sveikinosi 
be įprastinių komplimentų, tik išsiblaškęs 
spūstelėjo jai ranką ir nubloškė kepurę ant kabyk
los. Aiškiai matėsi, kad jis ne savas, ant kažko 
niršta ir vengia žiūrėti į akis, nors Eglė dėjosi ne- 
pastebenti jo sužaloto veido - juodų paakių, užkli
juoto žando ir žaizdų ant kaktos.

Nedavusi svečiui nė atsikvėpti, jį pasodino už 
stalo, kur jau laukė sudėti užkandžiai ir pripilti 
degtinės stikliukai. Mnogojiedovas iškart kliūste
lėjo bųrnon du stikliukus be eilės. Vyrai daug gė
rė ir valgė, ir jų nervai ėmė atsileisti. Važiavo 
Mnogojiedovas į svečius šlykščiai nusiteikęs, bet 
prie vaišingo ir skoningai paruošto stalo, o itin 
matant grakščiai patarnaujančią šeimininkę, 
dienos įvykiai ėmė apsinešti miglele, ir nuotaika
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Buvo surastas ir Kalėdų 
Senis: lietuvių šeštadieni
nės mokyklos mokytojas Sta
sys Jankauskas.

KALĖDŲ ŠVENTĖ
Kalėdinis priėmimas įvy

ko dideliame Musches namų 
sode ir salionuose. Didžiau
sias sodo medis buvo apkabi
nėtas saldainiais -- tokia tai 
buvo tropikinė Kalėdų eglės 
versija. Visas sodas buvo ap 
šviestas elektrinėmis lempu
tėmis ir jame buvo ištiesti 
valgiais apkrauti, vaikams 
skirti stalai.

Vaikai atėjo gražiai apsi
rėdę, jų keli buvo savo tauti
niais rūbais. Kalėdų Senis 
pasirodė esąs poliglotas: 
kiekviena vaiką jis mokėjęs 
prakalbinti jo gimtąją kalba. 
Po vienos dovanos įteikimo 
Senis girdėjo, kaip viena 
mergaitė šaukė: ‘Mama, ma
ma, Kalėdų Senis moka lie
tuviškai!’. Tą patį sakė ir lat
vių, lenkų, jugoslavų vaikai, 
ukrainiečiai ir baltieji rusai. 
Vilniaus krašte gyvenęs Sta
sys Jankauskas galėjo susi
kalbėti veik visomis slavų 
kalbomis, latviškai irgi gra- 
baliojosi, o ta proga -- 
besiruošdamas Senio vaid
meniui -- išmoko net vengriš 
kai keletą sakinių išspausti.

Kalėdų Eglutės baliaus pa 
sisekimas tuo pačiu tapo už
tikrintas: šventė liko atmin
tina ir tiems kurie suruošė, 
ir tiems kurie joje atsilankė.

APKALTINIMAI
Anais 1950 metais, Cara- 

cas toli gražu nebuvo tas did
miestis į kurį jis dabar išau
go. Tai buvo lyg stambokas, 
senos provincijos miestas, 
kuriame žmonės dar visi vie
nas kitą pažinojo. Musches 
namuose suroštas balius 
buvo įvykis visame mieste ir 
jį netrukus aptarė vietiniai 
laikraščiai.

Aptarimas nebuvo teisin
gas. Kairesniųjų pažiūrų 
laikraštis apkaltino ponią 

Muschę patriotizmo stoka: 
‘Kai tiek yra tikrai neturtin
gų, benamių venezueliečių 
vaikų, ponia Musche pinigus 
leidžia pasiturinčių svetim
šalių pasilinksminimams’ - 
maždaug taip skambėjo žur
nalisto atsiliepimas. Iš tiesų 
pamatęs imigrantų vaikų iš
vaizdą žurnalistas matyt nie
ko geresnio nesumetė, kaip 
visus priskirti turtuolių kla
sei’.

ATSAKYMAS
Carmen Musches atsaky

mas į užvirusią polemiką ga
li likti atmintinas ir simboli
nis:'Pabėgėlių vaikai nusto
jo to, kas pasaulyje yra bran 
giausia - savosios žemės. To 
dėl jie labiau yra reikalingi 
užuojautos ir pagalbos, negu 
mūsų benamiai vaikai, kurie 
būdami basi ir neaprengti 
visgi randasi savoje žemėje 
ir savųjų tarpe’ -- atsakė Car 
men Musche viešai.

BEVEIK 30-TĮMETŲ 
VĖLIAU

Šiandieną daug kas pasi
keitė. Caracas išaugo į mili
joninį didmiestį. Greitas 
krašto turtų bei pramonės iš 
vystymas išlygino daug so
cialinių skirtumų, praraja 
tarp pasiturinčiųjų ir var
guolių sparčiai nyksta. Už
gimė kaskart gausesnė vidu
rinioji, išsilavinusių mieste
lėnų minia. Mūsų gyvenimas 
kas dieną darosi panašesnis į 
JAV-bių gyvenimo lygį, 
nors skirtumų, tiesą pasa
kius, vis dar yra nemaža.

Jokūbas Musche mirė. 
Carmen liko našlė, gyvena 
vieniša, atsiduoda socialinei 
veiklai, tačiau negali išveng
ti prisiminimų. Vienas svar
biausių ir gražiausių jų, kiek 
pastebėjau, jai yra anos Ka
lėdų Eglutės suruošimas - 
apie tai ji gali kalbėti plačiai, 
atsidėjusiai, ryškiai prisimin 
dama veik kiekvieną šven
tės detalę.

Suvedžiau ją su Stasiu 
Jankausku, šventės meto

BALT1M0RE

Iš ALTS SKYRIAUS 
VEIKLOS

ALT S-gos Baltimorės 
skyriaus paskutinis praei-, 
tais metais susirinkimas 
įvyko gruodžio 3 d. Lietu
vių Svetainės Gintaro kam
bary, pirmininkaujant VI. 
Bačanskui,

Patikrinus praėjusio susi
rinkimo užrašus, perskaity
tas S-gos bendraraštis Nr. 
3. Iždininkas A. Sajauskas 
patiekė renginio „Sutarti
nės” apyskaitą. Buvo ma
nyta, kad būsią nuostolio, 
bet paaiškėjo, kad likę šiek 
tiek pelno — tatai susirin-

Kalėdų Seniu. Ir jiedu suse-' 
dę ilgai minėjo nepaprastos 
šventės kiekvieną smulkme
ną.

Sodas, kuriame anuomet 
buvo suruošta Kalėdų šven
tė, jau senai dingo. Visą tą 
miesto dalį atpirko valdžia ir 
ten pastatė stambių, liuksu
sinių dangoraižių kompleksą 
Tai ten dabar buvo nesenai 
įvykusi Pabaltiečių meno pa
roda Valsybiniame Moder
naus Meno Muziejuje; tai 
ten, puikiame viešbutyje vie 
šėjo Aido choro dalyviai sa
vo buvimo Caracase metu.

Tačiau kažkas, kažkas 
svarbaus visgi išliko. Per 
paskutinį lietuvių pobūvį, į 
kurį atsivedžiau Carmen 
Musche, priėjo prie jos vie
nas išilavinęs, vedęs, vaikų 
turįs įspūdingas ponas ir pa
sakė: ‘Aš buvau J ūsų šventė
je. Ar pamenate, Kalėdų Se 
nis davė man ne tą dovaną 
kurios aš norėjau, ir Jūs 
man dovaną pakeitėte į 
didesnę’. Carmen to neatsi
minė, bet pasižiūrėjo į vyriš
kį ir nusišluostė krentančią 
ašarą. Dabar ji žinojo, kad 
suruošdama aną šventę ji 
neklydo - klydo kairiosios 
spaudos žurnalistas, kuris ją 
anuomet taip žiauriai ir vie
šai puolė.

kusius linksmiau nuteikė. 
Artėjančių Kalėdų švenčių 
proga iš skyr. iždo nutarta 
skirti aukas paremti Dirvai 
ir vietinei Liet. Radijo Va
landai. Taipgi nutarta užsi
sakyti 20 egz. knygos „Tau
tinės Minties Keliu”.

Pirmininkas paskaitė Ro- 
chesterio „Sutartinės” jam 
adresuotą padėkos laišką. 
Ona Adomaitienė viso sam
būrio vardu šitaip rašo: „Iš 
tiesų buvo mums labai ma
loni (pas jus) viešnagė ir 
jos prisiminimai liks ilgam 
mūsų mintyse ir širdyse. 
Mus tikrai maloniai nuste
bino klausytojų dėmesys 
mums ir pavyzdinga laiky
sena”. Paprastai klausyto
jai ar-žiūrovai reiškia savo 
įspūdžius ar nuomonę apie 
scenos žmones, tačiau šį 
kartą baltimoriečių publika 
susilaukė labai gražaus at
siliepimo iš svečių — pro
gramos atlikėjų.

Šių metų pavasarį sukan
ka 30 metų, kai skyrius gy
vuoja. šiuo klausimu daug 
šnekėta ir pasiginčyta. Ką 
nors ketinant surengti, ge
rų sumanymų ir patarimų 
netrūksta, tik visokius už
mojus varžo ir riboja nuo
latinė darbininkų stoka.

Prisiminta dviejų narių 
sukaktuvės: veter. dr. Sta
sio Tallat-Kelpšos 80 metų 
amžiaus, o Vincui Laukai
čiui 50 metų, kai George 
Washington u n i v ersitete 
baigė teisės studijas dakta
ro laipsniu.

Nariai, skaitantieji „Ka
rį”, pasidžiaugė sk. vetera
no pulk. M. Karašos įdo
miais jo atsiminimų apra
šais („Vakarų Sibiro plo
tuose”).

Dera žvilgtelti atgal, ką 
skyrius pereitais metais yra 
nuveikęs. Buvę 5 susirinki
mai ir keli valdybos pasita
rimai.

Birželio 10-11 dienomis 
su dviem stalais — tauto

dailės ir užkandžių dalyvau
ta Baltimorės lietuvių festi
valyje, kuris kasmet rengia
mas miesto vidury.'

Rudenį, spalio 21 d., su
ruoštas Rochesterio „Sutar
tinės” dainininkų ir dailiojo 
žodžio tikrai lietuviškas va
karas, nes programoje ne
buvo nei vieno kitataučių 
sukurto dalyko.

Aukų per praeitus metus 
paskirta: 10 dol. Baltimorės 
Lietuvių Draugijų Tarybai, 
100 dol., besisteigiančiam 
Baltimorės lietuvių muzie
jėliui, 50 dol. Dirvai ir 25 
dol. Baltimorės Lietuvių 
Radijo Valandai. (sm)

WANTED JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED

MUŠT BE EXPERIENCED ON 
AUTO. SREW MACHINE 

CONES 
and have job shop experience. Be able 
to sėt up work blue prints & close 
tolerance. Full time & (ringe benefits.

BOEHM SCREW PRODUCTS
7100 W. JEFFERSON 

DETROIT. MICH. 48209 
313-843-2242 for appt.

(49-2)

REGISTERED NURSES
FOR GENERAL DUTY & 

MEDICAL/SURGICAL DUTY 
11-7 SH1FT. ALSO 

REGISTERED NURSE1STAFF 
DEVELOPMENT

INSTRUCTOR
Applicant mušt be .a currently Li- 
censed Registered Nurse with some 
clinical experience, teaching experi- 
ence and/or training helpful. 130 bed 
J Cah hospital. Attractive salary & 
fringe benefits.

Contact: DIRECTOR OF NURS1NG 
SERVICE

FARMINGTON COMMUNITY 
HOSTPITAL

FARMINGTON, MO. 63640 
314-756-6451

Equal Opportunity Employer 
(50-9)

Wanted Journeymen or 
I-st class skUled 

TOOLMAKERS 
BRIDGEPORT 
OPERATORS 

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

Tool Makers Helpers

MIDDLERTOOLAND 
MACHINE CO.

456 Oliver, Troy, Mich. 
48084 Tel.<313) 362-1750

(46-52)

tolydžio ėjo geryn.O kai Eglė atnešė iš virtuvės 
ir pastatė ant stalo didelį, garuojantį ir kvepiantį 
guliašo dubenį, svečias entuziastiškai paskelbė, 
jog karštas guliašas ir šalta degtinė - kulinarijos 
meno viršūnė! Jis valgė ir gėrė pasiskonėdamas, 
bėrė šeimininkei komplimentus už aukščiausio 
laipsnio’ kulinariją, kėlė stiklą į šeimininkės svei
katą, pasakojo senus anekdotus, necenzūriškais 
žodžiais koneveikė nacionalistų agentus už riau
šių sukėlimą, siekė per stalą bučiuoti Eglei ranką, 
žodžiu - rusas įsisiūbavo ir atvėrė savo ‘plačią ru
sišką sielą’. O be to, jis bėgavosi mintimi, kad po 
vakarienės ir šachmatų partijos pakvies šeiminin
kus nuvažiuoti į draugo Petrovo užmiesčio vilą, 
kur įvyks pati šios nakties malonumo viršūnė - jis 
miglotomis akimis paglostė Eglės patrauklų stotą 
Ir ji pati matė, kaip Mnogojiedovo ir šiaipjau ma
žos akys dar labiau susiaurėjo, ir jose ėmė žybčio
ti aistros žiburėliai, kai jis pažvelgdavo į ją. Ir ji 
jam maloniai šypsojosi, ragino valgyti bei gerti ir 
tuojau papildė degtinės ropinę, kai ji ištuštėjo.

Kiek Mnogojiedovas buvo gerai nusiteikęs, 
tiek Ramotas niūrojo, nors ir mėgino slėpti savo 
blogą ūpą. Jį tiesiog stulbino žmonos elgsena. Ji 
kvatojosi iš Mnogojiedovo barstomų lėkštybių, 
akiplėšiškai drąsiai šypsojosi jam į akis, tarsi sa
kydama: - Imk mane, aš tavo! - Gatvinė! Išglam
žai Rupūžė! - jis keikėsi sau vienas. - Ko ji 
nori? Ko ji siekia? Juk to ruso ji visą laiką neap
kentė! - Ramotas paslapčiom mėtė rūsčius žvilgs
nius į vieną ir kitą.

Jis gėrė stikliuką po stikliuko, stengdamasis 
užlieti kylantį pavydą. Galva vis labiau kaito, bet 
jis nesijautė einąs girtyn. Kam čia širsti? Kam 
čia nervintis, juk jis vis vien ją atiduos Mnogojie-

dovui. Jis tikėjo jos meile ir ištikimybe, o dabar 
mato, kaip ji pati puola į glėbį tam kacapui. - Po 
velnių visos bobos! - Ramotas sumurmėjo pano
sėje ir kliūstelėjo stikliuką į burną.

Po vakarienės, kaip paprastai, jie sėdo lošti 
šachmatais. Prie šachmatų staliuko Eglė jau bu
vo padėjusi butelius su gėrimais, kavą ir pyragai
čius. Jiems lošiant ji plušėjo virtuvėje, tik ret
karčiais dirstelėdama į svetainę ar jiems ko ne
trūksta.

- Šiąnakt tu gausi matą, - Ramotas burptelėjo 
lietuviškai." Gal tu gausi mano žmoną, bet gausi ir 
matą.

- Ką tu ten murmi? - Mnogojiedovas žvilgtelėjo 
į šeimininką.

- Aš sakau, kad šiandien tu gausi matą, - Ramo
tas pakartojo rusiškai. - Aš vis leisdavau tau iš
lošti, bet šįanakt baigta: tu gausi matą!

- Ne tokie šunsnukiai man davinėja matus, - ty
liai nusikikeno Mnogojiedovas.

- Pasiutę šunys skaudžiai kandžiojasi, neuž
miršk, - Ramotas atsakė dalykiškai, nepakelda
mas akių nuo lentos.

- Aš turiu gerų replių tokiems šunims dantis iš
lupinėti, neužmiršk ir tu! - atšovė rusas.

- O kodėl tu šiandien lėkei nuo tų šunų, net kin
kos mirgėjo? - Ramotas pirmąkart tąnakt nusi
kvatojo piktdžiugaudamas.

Ramotas nustebo, kad Mnogojiedovas neatsa
kė nieko, tik iki pabalimo sukando plonas lūpas ir 
varstė jį neapykanta liepsnojančiomis akimis. Ne, 
to jo gyvenimo epizodo niekas neturi žinoti: visi 
liudininkai turi būti išbraukti iš gyvųjų tarpo. Čia 
negali būti jokių nuolaidų ir atidėliojimų. Prieš
valstybinis gaivalas turi būti išrautas su šaknimis.

Tas prakeiktas lietuvis tyčiojasi iš jo! To nebus! 
Ir Mnogojiedovas pakartojo lietuviškai Ramoto 
žodžius, pasakytus per užpuolimą:

- Duokit tam prakeiktam maskoliui!
- Tu ... Jūs suprantat lietuviškai? - Ramotas 

atsilošė. -
- Gar aš daugiau suprantu, kaip tu manai?
Ramotas irgi suprato, kad čia joks aiškinimasis 

ir atsiprašinėjimas nieko nebepadės. Jis jautė, 
kad artinasi prie kažkokios pragarmės, nuo 
kurios išsigelbėjimo nebėra. Rusas įžeidimo ne
užmirš ir keršys, o priemonių keršyti jis turi tiek 
ir tiek. Jei Ramotas būtų buvęs blaivus, gal būtų 
susigriebęs ir maldavęs dovanojamas, be jo galva 
ėmė vis labiau svaigti alkoholio ūkuose ir jam vis
kas darėsi perniek.

- Trauk jį velniai, tą rusą! Jei žūsiu - žūsiu, bet 
matą tam rupūžei vis vien duosiu! - jam dingtelėjo

Mnogojiedovas, giliai patraukdamas papiroso 
dūmą žiūrėjo pasilenkęs į lentą. Jam pasirodė 
keista ir juokinga, kad juodas arkliukas - jis lošė 
juodais - stojasi piestu ir rengiasi kažkur šokti. Iš 
pradžios jis išvystė sėkmingą puolimą, bet po ke
leto ėjimų Ramotas grąsė visą jo ofenzyvą išardy
ti. Mnogojiedovas paėjo arkliuku, priešo puolimą 
pristabdė, bet sustabdyti nebepajėgė ir po trečio 
Ramoto ėjimo aiškiai pamatė, kad išsigelbėjimo 
nebėra. Jį suėmė bejėgis pyktis, nors ir gerai ži
nojo, kad priešininko laimėjimas nieko iš esmės 
nepakeičia, nes jis, rusas, yra padėties viešpats. 
Tačiau šachmatų partijos pralaimėjimas vis dėlto 
rodė, jog jis nėra visagalis, jog tas prakaeiktas 
lietuvis galingesnis už jį.

(Bus daugiau)



1979 m. sausio 4 d. DIRVA Nr. 1 — 9

Kalifornijos lietuviai
MINĖS VILNIAUS 

UNIVERSITETO 400 
METŲ SUKAKTĮ

Los Angeles neolituanų 
sueigoje, kuriai pirmininka
vo Rimas Mulokas ir sekre
toriavo Rūta Mockutė-Ane- 
liauskienė, buvo pasiūlyta 
imtis iniciatyvos sukviesti 
bendrą pasitarimą su atei
tininkų ir skautų akademi
kų korporacijų atstovais, 
kuriame būtų aptarta Vil
niaus Universiteto 400 m. 
minėjimas-akademija ir su
darytas bendras darbo bei 
garbės komitetas, pakvie
čiant buvusius ir dabarti
nius profesorius.

Toje pačioje sueigoje bu
vo pristatyti keturi nauji 
junjorai Rita Paškevičiūtė, 
Rūta žmuidzinaitė, Vytau
tas Mikalauskas ir Dobilas 
Steikūnas. Nutarta iškil
mingą Korp! 56 metų minė- 
jimą-balių rengti 1979 m. 
vasario mėn. 17 d. Tauti
niuose Namuose. (eb)

ATITAISYMAS
Straipsnyje ”Los Ange

les lietuvių tautiniai namai 
be skolų” (Dirva Nr. 47) 
padaryta korektūros klai
dą. Ten rašoma, kad per
kant namus skolos užsi
krauta apie $10,000. Turė
jo būti „skolos užsikrauta 
apie $50,000.”

Sol. Janina Šalnienė

• Los Angeles Lietuvos 
Dukterų Draugija, sausio 
20 d. 7:30 vai. vak. šv. Ka
zimiero salėje ruošia savo 
metinį balių, kurio progra
mą atliks sol. J. šalnienė, 
specialiai tam atskrendanti 
iš Chicagos. Solistė yra 
daug kartų atlikusi progra
mas rytuose gyvenantiems 
lietuviams, bet mūsų tarpe 
pasirodo labai retai

Dukterų baliai paprastai 
pasižymi savo geromis pro
gramomis ir nepaprastai 
įvairiu maistu. Stalus iš 
anksto užsisakyti pas: A. 
Audronienę 243-6850 ir V. 
Irklienę 660-8671.

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

LIETUVIŲ KALĖDINĖ 
EGLUTĖ

Iš plačių ir tolimų apylin
kių susirinkę lietuviai į San 
Jose miestą š. m. gruodžio 9 
d. atšvęsti kalėdinės eglu
tės, kartu atsivežė ir savo 
gausų prieauglį. Jų prisirin
ko pilnutėlė Hoover mokyk
los salė. Vaikučių akys ne 
tik krypo į puošnią eglutę 
bet kartu iš jų veidų tryško 
ilgesys — greičiau sulaukti 
Kalėdų senelį, kuris per pla
čius vandenynus, aukštus 
kalnus turėjo atvykti iš 
jiems jau girdėto tolimo 
krašto — Lietuvos. Iš tos 
šalies kurioje yra sukaupta 
tiek gražių papročių ir tra
dicijų.

Į nekantraujančius vai
kučius prabilo lituanistinės 
mokyklos ir darželio vedėja 
Živilė Rawson — visus pa
sveikindama ir paprašyda
ma tarti žodį ponios Felici
jos Brawn — apie Kūčių ir 
Kalėdų papročius.

Savo išsamiam žodyje, F. 
Brawn, pabrėžė, kad tradi
cijose ir papročiuose yra su
kaupta tautos išmintis ir 
svetur mums gyvenant rei
kia jų nepamiršti, kad išlai
kytume nors tokiu būdu ry
šį su tauta. Lietuviška šei
ma turėtų būti dorovės at
spirties taškas mums kasdie 
ninio gyvenimo supančiuose 
sūkuriuose. Ji priminė, kad 
žodis Kūčios yra lietuvių 
pasisavintas iš gudų kalbos 
kartu , įvedant Lietuvon 
krikščionybę. Dabar Kūčias 
mes suprantame kaip Kalė
dų išvakarius, kada pirmieji 
krikščionis, baigę vigiliją, 
susirinkdavo prie bendro 
stalo valgyti „šventosios 
duonos” ir prisiminti kanki
nius ir mirusius šeimos na
rius. šis gražus paprotys 
plačiai pasklydo Lietuvoje 
ir vietoje „šventosios duo
nos” buvo patiekia net 12 
įvairių valgių ir iš jų pirma
sis buvo: mišinys ar šutinys 
sudarytas iš įvairių grūdų. 
Čia ji išvardino visus 12 val
gių, o kai kurių net davė

Danutė Tuminaitė ir Klaipėdos krašto lietuvis Gintaras 
Moors lapkričio 25 d. Los Angeles sukūrę lietuvišką šeimą.

L. Kanto nuotr.

Jaunieji Los Angeles neolituanai: prieky pirm. Daina Gu- 
dauskaitė, iš kairės: jun. Rita Paškevičiūtė, Dobilas Steikūnas, 
magistrą Vida Ruokytė, jun. Vytautas Mikalauskas, Rūta Žmui- 
dzinaitė ir tėvūnas Balys Mackiala.

Sueigai pirmininkavęs Rimas Mulokas, sekretoriavusi (kai
rėj) Rūta Mockutė-Aneliauskienė ir dalis korporantų-čių.

paragauti juos apipindama 
įvairiais papročiais ir net 
pavaizduodama gyvais pa
vyzdžiais.

Į mirguliuojančius eglu
tės papuošalus krypo vaiku
čių akys, bet dažnas metė 
žvilgsnį ir į duris pro kurias 
turėjo įžengti Kalėdų sene
lis. Laukti ilgai nereikėjo. 
Su pilnais maišais dovanų 
greit pasirodė laukiamas se
nelis (daktaras Ričardas 

Petkys). Seneliui vos tik at
gavus kvapą — tuojau jį 
apspito vaikučiai, kuriuos 
jis nuotaikingai pasveikino 
perduodamas gerus žodžius 
ir linkėjimus nuo Lietuvos 
vaikučių, pranešdamas, kad 
dabar tėvynėje nebetaip, 
kaip būdavo seniau: kada 
upeliai buvo pilni medaus, 
snigdavo barankomis ir ly
davo saldainiais, nes prie
šas yra pagrobęs Lietuvą ir 
pasiglemžęs visas jos gery
bes. Bet vis dėlto pas gerus 
žmones prisirinkęs įvairių 
dovanų ir jas geriems vai
kučiams atgabenęs net į to
limą Kaliforniją. Senelis iš
dalinęs dovanas kai kurį 
laiką dar pabendravo su 
vaikučiais kartu besisukda
mas ratelyje visiems dai
nuojant: pučia vėjas, neša 
laįvą-r ..

Pabaigai visi sugiedojo 
keletą kalėdinių giesmių, 
kurias pravedė Aldona Ku
dirkienė. Aldona Sehgal pa
rodė, kaip iš šiaudinukų yra 
padaromi eglutei įvairūs pa
puošalai, o kad vaikučiai ir 
tėveliai negrįžtų namo alka
ni gerosios šeimininkės: 
Viktorija Melinauskienė ir 
Dee Wirichell pavaišino ska
niais užkandžiais.

Tradicinę Kalėdų eglutę 
suorganizavo nepailstama 

mokyklos vedėja Živilė 
Rawson pasikvietus būrį 
talkininkių, kuri visoms iš
reiškė nuoširdžią padėką.

San Francisco mieste li
tuanistinė mokyklėlė ir kar
tu vaikų darželis buvo įkur
tas 1960 m., bet po keleto 
metų jis likvidavosi, nes 
pritrūko mokinių, o jo ve
dėją — Aid. Kudirkienė už
gulė šeimos reikalai. Po ke- 
letos metų ją vėl atgaivino 
LB apylinkės valdyba ir da
bar ją lanko 10 mokinių. 
Pamokos vyksta ketvirta
dieniais apie pusantros va
landos. Tėvai nesigaili pa
stangų ir laiko suveždami 
vaikučius iš tolimų apylin
kių, tik pasigendama dėme
sio iš LB švietimo institu
cijų.

Petras Indreika

NE PAŠEIVŲ, BET 
PASEIVIŲ...

Dirvos 50 nr., rašant apie 
mirusį a. a. Juozą Jurkūną, 
klaidingai rašoma jo gim
tas kaimas. Turi būti ne Pa- 
šeivų, o Paseivių, nuo neto
li esamo Seivų dvaro ir eže
ro. Tai ne kaimas, o vien
sėdis.

Petras Pajaujis

TOOL MAKER
Position available for qualified 
applicant in a rapidly expanding 
Plastics Factory. Mušt have a 
minimum of 3 years experience 
in sheet metai fabrication, jigs 
and fixtures.
For more information contact 
Personnel at 212-562-5201. Ap- 
plication accepted daily at:

PULTRUSIONS 
CORP.

1331 South Chillicothe Road 
(Statė Route 43) 

Aurora, Ohio 44202
An Equal Opportunity Employer 

(50-2)

SUPERVISOR
Stamping and assembly. Should have 
minimum of 3 years experience with 
progressive d'.es and sėt up. Associat- 
ed with a production job shop fpr 
automotive parts. Experience should 
also be in a union shop background. 
Excellent sallary, cver-time pay and 
benefits for right person. Applv MID- 
WAY PRODUGTS CORP., b23 Detroit 
Avė., Monroe, Mich. 3 1 3-24 I ■7242.

An Equal Opportunity Employer 
(46-8)

AUTOMATICS
ACME GRIDLEY 

BROWN & SHARPE 
SĖT UP OR OPERATE

Would you likę to work with a pro
gressive, growing company? There 
are a few job opportunities on our 
night shift for individuals who can 
set-up or operate multiple spindle 
automatic screw machines. Excellent 
hourly rate, incentive bonus, paid 
each week, and night shift premium. 
Overtime. Liberal fringe benefits, ful- 
ly paid by the company including 
Blue Cross High Level Benefit Plan, 
life insurance, pension plan, paid 
vacation, paid holidays, jury duty 
pay, bereavement pay, work clothing, 
free coffee, etc. Experienced person s 
only need apply.

THE HANSEN MFG. CO.
4031 West 150 Street 
Cleveland, Ohio 44135 
MFG QUIC CONNECTIVE 

COUPLINGS
(49-50)

Wanted lst Class Skilled
DIE REPAIRMEN 
DIE SĖT UP MEN

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

PERSONNEL OFFICE
CLEVELAND METAL 

PRODUCTS
2019 CENTER STREET 

CLEVELAND, OHIO
(49-4)
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Pelenų laikas Angelu mieste DIRVOS RĖMĖJAI
Žinoma, dar ne Gavėnios 

atgailos pirmoji diena, bet 
visgi mums čiabuviams ten
ka pasibarstyti galveles tie
siog saujomis, po šiurpaus 
Agura-Malibu gaisro, ir muš 
tis krūtinėn ne vienu, o 
dviem atvejais.

Taigi pirma - dauguma 
prie tų pagrindinai sunaikin
tų kvartalų artimai ir toli- 
miau gyvenančių pagaliau 
nebe juokais susirūpino, 
kaip tokia didelė nelaimė ga
lėjo įvykti taip lengvai mo
derniškame mieste, kuriuo 
nepaprastai didžiuojamės.

Visišku saugumu įsitikinę 
sėdėjome sau kuo ramiausiai 
prie televizijų stebėdami 
‘naujienų’ eigą miesto pakraš 
čio miške, kol kai kuriems 
staiga pasidarė pusėtinai 
karštoka, pamačius pro savo 
langus daug aiškesnį vaiz
dą ...

Neįtikėtinu greičiu supleš
kėjo 300 puošniausių reziden 
cijų, po mažiausiai $150,000 
vertės, viso apytikriai skai
čiuojant apie 60 milijonų. Be 
kitų milžiniškų nuostolių, 
dar 35,000 akrų miško virto 
pelenais. O lietaus sezonui 
netrukus prasidedant, dar 
gali įvykti nelemtų pasėkų: 
plikų kalnelių nebesulaiko
mo vandens potvyniai ir pri
verstinos purvo maudyklos 
apačioje esantiems namams; 
žemių skilimai ir ant jų pasi
statytų puikiems vaizdams 
vilų staigūs apačion nuslydi

OPTICAL JOB OPPORTUN1TIES
Kenrex Laboratories, a new high — volume optical pres- 
cription lab, is growing. To keep up with this rapid 
grovvth, we are looking for people with optical experience 

and skills as:

OPTICAL SURFACERS 
OPTICAL FINISHERS

Along with a competitive salary and fringe benefits pack- 
age, we offer a rewarding job and career opportunity. If 
you are interested, please call Industrial Relations Dept.

at 704-399-2591 or apply in person at:

KENREX LABORATORIES
DIVISION OF

BAUSCH & LOMB
2927 FREEDOM DRIVE 

CHARLOTTE, N. C. 28208

An Equal Opportunity Employer M/F/H

GO WEST—WYOMING’S CALLING

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

NEEDS A COMPUTER PROGRAMMER

Reąuirements:
• Application programming experience with proficiency in 

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

clearly. —
• Knowledge of Easytrieve and Fortran desirable. Will 

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

fringe benefits.

CONTACT:

CORDERO MINING COMPANY
P. O. BOX 1449

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

An Equal Opportunity Employer Male/Female 
 (1 -3)

mai - veik visad baigiasi tik 
šipulių krūvomis ...

Tragiškiausia gi to viso 
būklė, jog nė vienas gaisro1 
ar kitaip paliestasis negaus 
už buvusią nuosavybę nė 
cento. Visoje Kalifornijoje 
nerasite nė vienos įstaigos, 
kuri būtųnaiviai išrašiusi ap- 
draugą gyvenantiems pamiš 
kėje ar tuose kalneliuose. To 
kių rizikuojančių apdrau- 
dos bendrovių pas mus nėra. 
Jie mandagiai sako: gyvenk, 
kur tik patinka, bet savo lė
šomis!

Miesto visuomenė, ir pa
reigūnai, ir žinių škelbimo 
veiksniai nuoširdžiai atjaus- 
dami ėmėsi nagrinėti kas čia 
įvyko, kodėl? L.A. Times 
žurnalistas R.L. Soble ne
paprastu kruopštumu iškni- 
sęs tą pasakišką oficialių įs
taigų susinarpliojimą štai ką 
praneša:

- Civilinės apsaugos valdy
ba teoretiškai yra įpareigota 
saugoti visuomenę nuo katas 
trofų. Gavusi milijonus iš 
Pentagono, pasistatė moder- 
niškiausius, brangiausius 
priešgaisrinius lėktuvus - 
C 130 - nepaprastai vikrius, 
su apstulbinančiais 3,000 ga
lionų talpos tankais ugnies 
sulėtinimui chemikalams 
purkšti.

- L.A. miesto gaisro apsau 
gos viršininkas -- kita įstai
ga - galėtų ir turėtų šauktis 
jų pagelbos. Bet tai yra jam 
uždrausta. Pirma, turi pra

eiti taisyklingu keliu - reikia 
kreiptis L.A. County Miškų 
Valdybon. Šioji, procedūros 
keliu, turi atsiklausti Žem
dirbystės Ministerijos Wa- 
shingtone. Toji, visų pirma, 
turi susirišti su Prekybos Ci
viline įstaiga atsiklausdama, 
ar L.A. miestas paprašė su
teikti civilinę pagelbą, kuri 
turi pirmenybę prieš Civili
nę Apsaugą. Prekybos Civi
linė įstaiga tuoj telefonu at- 
siklaus savo Atstovybę L.A. 
Jei toji atsakytų: - taip, 
miestas paprašė, bet mūsų 
privatūs lėktuviukai paban
dė ir atsisakė -- tada vėl pra
sidės tie kryžiaus keliai atbu
line kryptim, kol pasieks 
Pentagoną, kuriame koks tai 
tik vienintelis vienas gene
rolas gali įsakyti Civilinei 
Apsaugai veikti... Vaje! Va
je!

Ar/jums dar galva neapsi
suko? Man tai tikrai, ries ir 
juokas ir ima, ir pikta. Taip 
pat supykę keli koresponden 
tai patikrino statistinių bū
du kiekvieno žingsnio laiką, 
rasdami, jog tas visas karna
valas truktų nemažiau 36 va
landų, kol prasmuktų pro tą 
raudoną skarmalynę (red ta
pė).

Mieli ponai! Šitaip su mū
sų Santa Ana vėjužiu nepa- 
juokausit! Gavę pagaliau lei
dimą, galėsite siųsti nors vi
są C 130 armiją! Kam? Kad 
pašlakstytų ataušusius pele
nus? ...

Tuo būdu atėjo antroji at-
gaila: netik neatsakingi keis- 
tapročiai biurokratai, bet ir 
gamtos gaivalas sutartinai 
nusistatė prieš mūsų gražuo
lį Angelų miestą.

Klastingasis Santa Ana’ 
buvo pirmųjų ispanų kolonis
tų daug tiksliau ir prasmin
giau pavadintas 'II viento dėl 
diablo’ - piktosios dvasios 
vėjas - išverstas iš senoviš
ko indėnų vardo. O dabarti
nį jis gavo tik todėl, kad atū
žia iš Mojavę dykumos šiau
rės rytose, Santa Ana mies
telio kryptimi, Los Angeles 
pašonėje. Bet jo velniški 
darbeliai liko tokie pat. Pri- 
sikaitinęs ten smėlyje, smo
gia šimto laipsnių karščiu, 
lėkdamas 50-80 mylių grei
čiu, gi tuo tarpu iš visai ne
debesuoto dangaus saulutė 
maloniai prideda savo 80 
laipsniukų kasdieninę naštą. 
Pasidaro visai nebeįdomu gy 
venti ... Visa žemelė, visa 
augmenija pasijunta lyg 
duonkepyje -- negailestingai 
iŠdžovinama per porą valan
dų. Tai samumo, siroko vei
kimas. Tik spėk laistyti. Ap 
saugok Viešpatie, jei nuo 
pat ryto, per visą dieną! Mat 
Los Angeles, supama 'miš
kų’ - taip oficialiai vadinami 
natūralių aliejų, sakų pilni 
krūmokšliai - kurie, pagrin
dinai išdžiovinti, virsta para
ko dėžėmis. Užtenka tik vie
nos kibirkšties ir praplium
pa neišpasakyta ugnies aud
ra: 50-100 pėdų aukščio lieps 
nų mūras slenkąs ' Velniško 
vėjo’ greičiu. Šakelės, nuo
dėguliai nekrenta žemyn, o 
išmušami aukštyn ir svie
džiami giliai pirmyn. Dėl to 
nebeįmanoma sudaryti ko
kio taisyklingo atsparos'fron 
to’, nes ugniagesių užnuga
ryje akimirkoje kyla įniršę 
gaisrai. Tik* tie moderniš-

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:

M. Tylas, Detroit............. 7.00
J. Briedis, W. Bloomfield 5.00 
J. Kumpikas, Hollis Hills 2.00 
Beverly Shores Amerikos

Lietuvių Klubas ..........25.00
J. Graužinis, Chicago .. 2.00
K. Bendoraitis, Vokietija 32.00 
Dr. P. Pamataitis,

Santa Monica ............. 5.00
K. Čėsna, Worcester .... 7.00 
S. Giedrikis, S. Orange .. 5.00
V. Radys, Beverly Shores 5.00
W. Užpurvis, Largo .... 5.00
K. Rimas, Chicago .........  7.00
H. Satinskas, Drexel Hill 2.00
V. Matulionis, Cleveland 3.00 
JAV LB Krašto Valdyba 25.00
A. Leparskas, Warren .... 2.00
D. Senikienė, Monticello 12.00 
K. Damijonaitis, New Bern 5.00
R. Purienė, Richmond Hill 4.00
H. Bugarevičius,

St. Petersburg ............. 2.00
V. Rastenis, Hot Springs 2.00 
T. Bartkus, Samia......... 7.00
S. Kvečas, Santa Monica 7.00
K. Merkis, Boston ......... 2.00
A. Stukas, Elizabeth ....25.00 
J. N. Kinderis, Chicago .. 2.00
A. Pocius, Elizabeth .... 20.00
B. Vosylius, Chicago ... .27.00 
J. Mitkus, Los Angeles .. 15.00 
J. Mockus, Yucaipa .... 7.00
J. Baublys, Detroit......... 7.00
P. Žilinskas, Hemet......... 2.00

klausieji, aukštai specializuo 
ti C 130 turėtų gal 50/50 šan
sų. Jųjų šmaikštus greitis ir 
posūkių tiesiog akrobatiški 
gabumai svertų jų naudai. 
Deja! Ta šaunioji dešimtuke 
tupėjo žemėje supančiota be 
pvasmiškomis taisyklėmis’ 
čia pat, Van Nuys aerodro
me, tik 10-15 mylių nuo gais
ravietės. Tad pagal Tvarką’ 
gavome tik dvi mizerijas - 
pasenusius privačius lėktu
viukus, kurie paskraidę porą 
valandų išnyko akiračiuose, 
pareiškę jog ‘dirbti tokios ug 
nies audros sąlygose neįma
noma ir perdaug pavojinga’. 
Nebijokit, jie vistiek gaus ke 
lėtą tūkstantukų už savo 
trumpalaikes gastroles, kas 
jiems tik ir terūpėjo. O keli 
šimtai padegėlių tesižino! ...

Išvadoje - šitaip atsiden
gia visos kortos tos tragiko
miškos nelaimės. Gal kam ir 
bus galvelė pelenais pabars
tyta.

Tačiau ir miškas, ir baisio
ji Santa Ana netiesioginiai ir
gi kalti per miesto savivaldy 
bės bosus. Jie buvo išleidę 
griežtas taisykles, kad namų 
savininkai, gyveną gamtos 
apsupti, privalo pašalinti vis 
ką, kas tik auga 300 yardų 
atstu nuo jų sklypo, visur ap 
link. Matėme, jog tie alyvos 
pilni krūmokšliai darosi pa
vojingesni už barškuoles gy
vates, Santa Anos aplanko
mi. Čia tad tenka apibarsty
ti pelenais ir tuos niekada
rius savivaldybininkus, ku
rie neprižiūrėjo, kaip tas gy
vybinis potvarkis vykdomas 
O jei savininkai neišmanėliai 
vis delstų savo pražūtį gun
dant, parkų priežiūros dar
bininkai turėtų būti siunčia
mi tai atlikti, iš savininkų iš
reikalaujant atlyginimą.

Taip, čia papylus paskuti
nes pelenų saujas, ir pasibai
gia mūsų bėdų pranešimas...

(čgl

I. Vasyliūnas, Somerville 5-00
E. Ribokienė, Brockton .. 3.00
B. Bukauskas, Bay Harbor 2.00
S. Berkiel, Antioch ... t.. 5.00
A. Pesys, Rairfield......... 5.00
A. Jankūnas, Cicero .... 7.00
R. Žymantaitė-Peters,

New York .................100.00
M. Ginčas, Jupiter ........ 2.00
V. Juodvalkis, Yucaipa .. 7.00 
LB Cape Cod apyl.

valdyba Centerville .... 10.00
P. Bielinis, Cleveland .. 2.00 
P. Kavaliūnas, Chicago .. 7.00 
V. Tamulis, Cleveland .. 7.00 
V. Bakūnas, Willowick .. 7.00 
P. Bielskus, Brooklyn .. 2.00
D. Mikoliūnienė, Cleve. 5.00 
Z. Jurys, Great Neck .... 2.00 
K. Algenis, Woodhaven 10.00
A. Bliūdžius, Detroit .... 7.00
J. Veblaitis, Union........7.00
B. Krištopaitis. Chicago .. 2.00
I. Jonaitienė, Cleveland .. 7.00
J. Juška, Warren.............12.00
E. Čižinauskas,

Tinley Park ................ 7.00
P. Paprockas, Forest Hill 5.00 
A. Mikoliūnas, Cleveland 2.00 
V. Šukienė, Toledo......... 7.00
K. Ražauskas,

Dearborn Hts.................. 2.00
J. Nurka, Hartford......... 7.00
S. Butrimas, Cleveland .. 5.00 
M. Ambrose, Paramus .. 7.00 
J. Ozinskas, Willowick .. 2.00 
A. Kazilis, Concord.........20.00
J. Švelnys, Brooklyn .... 5.00 
A. Motiejūnas, Phoenix .. 7.00 
Dr. V. Dubinskas,

Chicago ........................ 10.00
V. Bražėnas, Fort Myers 10.00
K. Sakalienė, Surfside .. 7.00
A. Kvietys, Dayton......... 2.00
K. Vilūnas, Chicago .... 2.00
H. Dilienė, Chicago....... 12.00
Dr. A. Milaknis,

Santa Monica ............. 2.00
K. Sragauskas, Detroit .. 2.00 
S. Žadeikis, Chicago .... 2.00 
J. Kazėnas, Cleveland ..10.00 
A. Siliūnas, Chicago .... 2.00 
Br. Keturakis, Milwaukee 17.00
K. Virbickas, Philadelphia 5.00
LB Ohio Apygardos

Valdyba Clevelande ..25.00
J. Penkiūnas, Baltimore 2.00
E. Mikužiūtė, Chicago ..20.00
D. Kižys, Cleveland .... 2.00
X. Y., Brooklyn ............ 5.00
A. Pimpė, Chicago......... 10.00
Dr. V. Slavinskas,

Monticello .................... 7.00
X. Y., Washington ..........20.00
Lietuvių Moetrų

Klubų Federacija..........20.00
M. Aukštaitė, Downsview 7.00 
Dr. K. D. Bobeliai,

St. Petersburg ............ 15.00
Lietuvių Respublikom)

Lyga Chicagoje............ 10.00
V. Mieželis, Phoenix .... 7.00
I. Malakauskienė,

Waterbury.................... 3.00
O. Naumanienė, Cleve. 15.00 
V. Civinskas, Cleveland 12.00 
V.’ Janušonis, Dousman .. 2.00 
S. Bartkus, Detroit......... 2.00
J. Gilvydis, Franklin .... 2.00
J. Plečkaitis, Merrillville 7.00
I. Serapinas, Chicago .... 2.00
K. Mikolajūnas, Chicago 7.00
J. Krivis, Seminole......... 2.00
Omahos Lietuvių

Moterų Klubas............. 50.00
A. Andriukonis, Boston .. 2.00 
JAV LB Kultūros Taryba 35.00
B. B. Kasakaičiai,

Chicago ........................ 40.00
LB Bostono apyl. valdyba 25.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

WANTED AT ONCE 
1ST CLASS SKILLED

X

EXTRUSION OPERATORS 
DIE MAKERS 

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

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

813-623-2461
(44-2)



1979 m. sausio 4 d.

Chicagoje
POPIETĖ SU 

VYT ALANTU
Su rašytoju Vytautu 

Alantu susitikimas ir jam 
Dirvos novelės 1978 m. pre
mijos Įteikimas rengiamas 
Chicagoje 1979 m. sausio 14 
d., sekmadienį, 3 vai. p. p. 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose.

Rengia ALT S-gos Chica
gos skyrius.

Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti.

/
GRAŽIAI PRAĖJĘS 

KONCERTAS
Gruodžio 10 d. Chicagoje, 

Jaunimo centro didžioje sa
lėjų Įvyko išskirtinai Įdo
mus poeto Bernardo Braz
džionio lyrikos dr. Juozo 
Briedžio muzikos koncertas. 
Pažymėtina, kad šis koncer
tas susilaukė iš visuomenės 
ypatingo dėmesio ir Jauni
mo centro salė buvo perpil
dyta žiūrovais.

Koncertui ruošti komite
to pirmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, pasveikinda
mas poetą Brazdžionį ir 
kompozitorių dr. J. Briedį, 
pažymėjo, kad šis koncer
tas yra Įdomus tuo, kad vi
som dainom komp. pasirin
ko ir vieno poeto eilėraščių 
žodžius ir kad sulaukėme 
naujo Įnašo Į muzikos pa
saulį.

Koncertą pradėjo pats 
kompoz. dr. J. Briedis, pa
dainuodamas dvi dainas — 
Ak, norėčiau grįžti ir Va
landos. Viso koncerte buvo 
padainuota 18 dainų. Jas at
liko mūsų stiprios meninės 
pajėgos — solistai Danutė 
Stankaitytė, Roma Mastie- 
nė, Algirdas Brazis, na, ži
noma ir pats kompozitorius 
dr. J. Briedis.

Akompanavo jaunas, ta
lentingas muzikas Arūnas 
Kaminskas. Solistai jiems 
skirtas dainas išdainavo pa
sigėrėtinai.

Iš Los Angeles Į koncertą 
atvyko poetas Bernardas 
Brazdžionis. Ta proga jis

Tradicinės Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos, Chicagos skyr. Kūčios. Prie eglutės skyriaus 
vicepirm. J. Truškūnas su vaikučiais laukia atvykstant Kalėdų senelio. Al. Šeštoko nuotr.
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Koncerto programos dalyviai. Iš kairės: komiteto pirmininkas dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
poetas Bernardas Brazdžionis, akompaniatoriaus asistentė Nida Misiulytė, akompaniatorius muz. 
Arūnas Kaminskas, solistas Algirdas Brazis, ponia Briedienė, komp. dr. Juozas Briedis, solistė 
Roma Mastienė ir solistė Dana Stankaitytė. V. A. Račkausko nuotr.

padeklamavo porą jautriai 
patriotiškų, eilėraščių, o 
taip pat humoru paįvairino 
savo žodį, primindamas do
lerio reikšmę poeto karjerai.

Po koncerto kavinėje dr. 
J. Briedis visus pavaišino 
užkandžiais, kavute ir šam
panu. (jj)

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos pirm, ii' LKVS "Ra
movė” Chicagos skyr. vicepirm. E. Vengianskas, birutininkės p.p. 
Z. Juškevičienė ir V. Kulikauskienė lapkričio 26 d. Chicagoje 
prie Lietuvos Laisvės Kovų paminklo padėję vainiką, žuvusiems 
Lietuvos kūrėjams savanoriams, kariams ir šauliams, žuvusiems 
kovose dėl Lietuvos laisvės pagerbti, 60 metų Lietuvos karinių 
pajėgų atkūrimo sukaktį minint. P. Malėtos nuotr.

• Pianisto Manigirdo Mo- 
tekaičio fortepijono kūrinių 
koncertas Įvyks Chicagoje, 
sausio 14 d., sekmadienį, 3 
vai. po piet Jaunimo Centro 
didžiojoj salėj. Visuomenė 
maloniai kviečiama gausiai 
dalyvauti. Bilietai gaunami 
prie Įėjimo.

R. LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 
SUVAŽIAVIMAS

Suvažiavimas Įvyko 1978 
m. gruodžio mėn. 16 dieną 
Liet. Tautiniuose Namuose, 
Chicagoje. Suvažiavimą ati
darė tarybos pirm. A. Juš
kevičius, p a s v eikindamas 
suvažiavusius atstovus. Mi
rusieji nariai pagerbti mi
nutės susikaupimu. Ameri
kos himną pagiedojo sol. J. 
Petrauskienė, akompanuo
jant jaunai muzikei Slitery- 
tei. Invokaciją sukalbėjo 
kan. V. Zakarauskas.

Suvažiavimą pravesti pa
kviečiami: Z. Juškevičienė, 
dr. V. Dargi s ir Ignas Sera
pinas. Protokolą surašyti 
paprašyti A. Repšienė ir 
Pleškys.

A. Juškevičius kalbėjo 
apie Bendruomenės skilimo 
priežastis, o dr. V. Plioplys, 
apie gaires ateičiai.

Raštu suvažiavimą svei
kino gen. konsule J. Dauž-

vardienė, Amerikos Lietu
vių Tarybos Chicagos sky
rius ir Detroito DLOC var
du p. Sukauskas.

Apie veiklą pranešimus 
padarė A. Juškevičius, dr. 
V. Dargis, Ignas Serapinas, 
Z. Juškevičienė. Suvažiavi
me dalyvavo 62 atstovai ir 
16 svečių.

Vakare, toje pačioje salė
je, prie puikiai papuoštos 
eglutės, Įvyko vakarienė — 
Kūčios, kuriose dalyvavo 
112 svečių.

Ignas Petrauskas

MIRĖ DAILININKAS 
JUOZAS PAUTIENIUS
Chicagoje gruodžio 17 d. 

mirė dail. Juc^zas Pąutie- 
nius, sulaukęs 78 m. am
žiaus.

Atvykęs Į JAV nuo 1951 
m. jis kasmet dalyvaudavo 
amerikiečių ir lietuvių paro
dose Chicagoje ir kituose 
miestuose, jų tarpe ir Cleve
lande.

Velionis priklausė Lietu
vių Savanorių Kūrėjų Są
jungai, Lietuvių Dailininkų 
S-gai, Lietuvių Bendruome
nei, Lietuvių Fondui ir 
Balfui.

Palaidotas gruodžio 20 d. 
Šv. Kazimiero kapinėse Chi
cagoje.

MILLWRIGHT MECHANIC
Journeyman, Experienced Welder, able 
to run lathe, milling machine, some 
hydraulic experience, 4 years in ma
chine repair required.

MINNESOTA MINING
& MFG. CO. (3M) 

WAYNE, MICHIGAN 48184 
313-565-2700

Equal Opportunity Employer^

FISHER BODY
PONTIAC PLANT

Journeymen: 
DIE TRYOUT — 
TOGGLE PRESS

APPLY IN PERSON
Monday through Friday

8 a. m----- 3p. m.

FISHER BODY
900 Baldwin Avė.
Pontiac, Michigan

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

Ordinu ”Už Nuopelnus” apdovanotą Chicagos Lituanicos 
tunto vadijos nai s. Gintarą Plačą sveikina LSB Vyriausias Skau
tininkas v. s. S. Miknaitis. Kairėje — Ką tik papuoštas Lelijos 
ordinu Skautų Aido administratorius s. Aug. Orentas, dešinėje — 
v. s. Ant. Paužuolis. L. Meilaus nuotr.

M
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AIŠKUMĄ POLITIKOJE
RIMAS DAIGŪNAS

Kūčių dieną "Los Ange
les Times" dienraštyje at
spausdintas pagarsėjusiojo 
rusų disidento Andriejaus 
Amalriko atviras laiškas, 
skirtas prezidento Carterio 
žmonių laisvių gynybos nu
sakymui, rodo rusiškojo di- 
sidentizmo nuomonę.

Tame laiške Amalrik ra- v so:
Nesenas prezidento Car

terio pareiškimas apie jo 
kietą nusistatymą "tęsti pa
ramą žmogaus teisių proble
moje" kelia klausimą: ko
kiu būdu jis tęs tą kovą.

Kada prezidentas asme
niškai nutarė nekviesti so
vietinio disidento į Baltuo
sius Rūmus ir pavedė tai 
viceprezidentui ir kada jis 
randa būtina kviestis Irano 
šacho sūnų, kada šacho 
įsakymu beginkliai demons
trantai šaudomi — šie pre
zidento pareiškimai negali 
būti rimtai vertinami nei 
Sovietų Sąjungoje, nei Ira
ne.

Abu prievartiniai režimai 
lengvai rado bendrą kalbą, 
kada šachas atidavė sovie-

tams pilotą, ieškojusį poli
tinės prieglaudos Irane.

Aš baiminuosi, kad šios 
dienos politikos požiūriu, 
prezidento mostai sukelia 
priešingus efektus. Pusiau 
susitikimas su disidentu er
zina sovietus, ir išvaizdin- 
gasis šacho sūnaus priėmi
mas nestiprina prezidento 
padėties, bet stiprina prieš- 
ą m e r i ketiškas nuotaikas 
Irane.

Prezidento Carterio poli
tika: šiandieną jis stipriai 
gina žmogaus laisves, kitą 
gi dieną jis aiškina, kad ne
būtina visa tai suprasti rim
tai, kad tai nesudaro prak
tiško tęstinumo — ir ta 
silpnina kovotoju dėl žmo
gaus teisių padėtį Sovietų 
Sąjungoje.

Sovietų atsakymas į pre
zidento pareiškimus, buvo 
Jurijaus Orlovo areštas. Ir 
nepripuolamai jie parinko 
Orlovą. Kaip Helsinkio ste
bėtojų grupės vadovas, jis 
sugebėjo bendram reikalui 
apjungti intelektualus ir 
darbininkus, stačiatikius ir 
katalikus, rusus, žydus, uk-

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su SI,000, minimum. 
7'/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 % % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6'/į% — 1 metu su $1,000, minimum.

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

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

aftnt 
ptiiony 
žavinga

*

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; SaL, 9-1; Cktud Val

luotas Gribauskas, vedėjas

rainiečius, lietuvius, gruzi
nus ir armėnus.

Anksčiau, proceso eigoj, 
baudžiamasis kodeksas nu
matytų Orlovą bausti trims 
įkalinimo metais. Tačiau, 
kai tik sovietai buvo paveik
ti prezidento pastangomis 
švelninti žmogaus laisvių 
klausimą ir kada sovietai 
pasiekė diplomatinės perga
lės Belgrade, neigdami vie
šų deklaracijų, jie sukeitė 
Orlovo kazuzą į kitą, ir grą- 
sino jau dvylikos metų ka
lėjimo bausme.

Gegužės 3 d. aš parašiau 
laišką poniai Carter, prašy
damas „panaudoti asmeniš
ką įtaką palengvinti Orlovo 
likimu. Per pastaruosius 
septynis ir daugiau mėne
sius, aš negavau atsakymo 
nei iš ponios Carter, nei iš 
jos sekretorių. Tuo tarpu 
Orlovas gavo septynius dar
bo lagerio metus ir dar pen
kis tremties metus.

Aš neturiu tikslo kriti
kuoti atvirus prezidento pa
reiškimus kovoje dėl žmo
gaus teisių, bet aš noriu pa
brėžti, kad tai ir tėra vie
nintelis ir įmanomas būdas 
jas ginti, ir kad kiekvienas 
nutolimas nuo to kelio veda 
į nelaimingus padarinius. 
"Tylios diplomatijos" meto
dai, kurių taip geidžia so- 

. vietai ir dėl kurių jie pasi- 
' rengę daryti niekingas nuo

laidas Vakarams, gali tik 
esminiai kenkti kovai dėl 
asmens teisių, žmogaus tei
sių kilnybei ir viešumai. 
Kilnus darbas nereikalingas 
jo gynybos "slaptomis prie
monėmis".

Mes iš patirties žinome, 
koks didelis pasiekiamas 
efektas, kai pasaulio galin
gųjų lūpose aiškiai, nemas
kuotai, suskamba Lietuvos 
arba lietuvio disidento var
das. Jeigu būtų kalbama 
"kilniomis bendrybėmis", 
nei Simas Kudirka džiaug
tųsi dabar laisvės palaima, 
nei dešimtys kitų tautų di
sidentų rastųsi Amerikoje. 
Kiekvieną progą teskamba 
Baltuose Rūmuose Petkaus, 

i Sadūnaitės ir kt. vardai.

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
PRODUCTION MANAGER

į Screw machine production manager to take over complete manufactur- 
j ring responsibilities for a job shop with Acme Gridleys, Brown &

■ Sharpes, related secondary and tool room equipment. Candidate mušt 
J be agressive individual, able to communicate and motivate effectively.

j Mušt have had ”hands on” experience with the above equipment.
■ Engineering and quality control are supervised by others.

■

SECONDARY DEPT. FOREMAN
Į Need experienced foreman with a solid background in screw machine 
Į secondary department equipment. Mušt be familiar with Snow Tapping, 
I misc. drilling, milling and grinding equipment. We are looking for

■ an indvidual with strong technical knowledge and the ability to 
J motivate people.

I Please call for an appointment and/or send resume in confidence to:
■

MR. G. MARTIN ILLENBERGER

ELYRIA MANUFACTURING CORP.
145 Northrup Street
Elyria, Ohio 44035

■ 1-216-365-4171
■ 5= 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

■

■

MACHINIST

BORING MILL OPERATOR
Second shift opening available in our new, clean shop for skilled 
Boring Mill Operator. Job shop experience helpful. Responsible for 
set-up and operation of horizontai boring mill and inspection of pafts 
used for manufacture of prototype equipment.
Benefits include company paid Blue Cross/Blue Shield, major medical, 
dental, life insurance, share purchase plan, pension, paid vacations, 
and holidays.

Miss B. Vargo

MEATON CORP.
Manufacturing Services Center 
32500 Chardon Road 
Willoughby Hts., Ohio 44094 
216-523-2507

An Equal Opportunity Employer M/F

MACHINISTS
JOURNEYMEN or lst CLASS

MACHINISTS
• Horizontai Boring Mills • Engine Lathes

♦ Vertical Boring Mills
MUŠT BE ABLE SĖT UP WORK FROM BLUE PRINTS & CLOSE 

TOLERANCE.
OPPORTUNITIES YOU WANT — AND A PRIME 
HOUSTON — AREA LOCATION! WITH YEAR 

ROUND TEMPERATE CLIMATE!
The Baylor Company, a leader in designing and manufactur- 
ring equipment for the petroleum and minnig industries, has 
immediate openings at our Houston-area plant for machinists 
experienced in any of the above areas.
Our facility is located in Sugar Land, just minutes from 
Houston, and provides excellent working conditions (air-condi- 
tioned shops). Baylor offers competitive benefits, TOP WAGE 
RATES, and night shift differential up to $.75 per hour.

Apply call or write to Personnel Manager

................
(713) 494-6111
500 Industrial Road 
Sugar Land, Texas 77478 l 

"• r
We Are An Equal Opportunity Employer M/F

t H M M /V »
---  > —

(49-1)
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~ PUIKIAUSIUS

KAILIUS
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

I

= NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

3
Telefonai:
krautuvės: (312) 263-5826 4J 
namų: (312) 677-8489

| 185 N. Wabash Avė. « 
| Chicago, m 60601 
^Antrame aukšte.

Wanted Joumeymen
or 

lst Class Skilled 
MACHINE REPAIRMEN 

AND 
INDUSTRIAL 

ELECTRICIANS 
Minimum 3 years experience working 
in forging plant. Rotating shift work. 
$8.67 per hour, including C.O.L.A. Ex- 
cellent fringe benefits.

REPPLY TO:
GREAT LAKĘS FORGING 

(1974) LTD. 
1590 MATTHEW BRADY BLVD. 
VVINDSOR, ONTARIO, CANADA 

(49-4)

LIVE 1N HOUSEKEEPER — COM- 
PANION FOR ELDERLY LADY — 
FLORIDA JANUARY THRU APR1L. 
BLUE CROSS BENEFITS. MUŠT 
SPEAK ENGLISH (313) 776-3100,
EXT. 74, 9 AM TO 5 PM OR (313) 
886-7600 EVEN1NGS. (44-51)

WANTED JOURNEYMEN
DIE REPAIRMEN

Able to sėt up work from blue prints 
& olose tolerance. Also ALL AROUND

GENERAL MAINTENANCE MAN 
with experience in s.tamping plaut. 
Overtime pay antį beneiits for right 
person. Apply MIDWAY RRODUCl’S 
CORP., 523 Detroit Avė., Monroe, Mi.. 
313-241-7242.

An Equal Opportunity Employer 
(46-8)

LABORATORY TECHNICIAN
CANDIDATES FOR THIS POSITION

MUŠT HAVE 2 YEARS OF COLLEGE MAJOR1NG IN ENG1NEERING, 
OR THE SCIENCES OR MUŠT HAVE EQU1VALENT IN EXPERIENCE. 

1F YOU FEEL YOU CAN QUALIFY:

Apply 8:30 a. m. to 4:30 p. m. or call 313-364-9000

ARMAK TAPĖ DIVISION
317 KENDALL AVĖ.

MARYSVILLE, MICH. 48040

An Equal Opportunity Employer

PETKUS

(50-6)

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



1979 m. sausio 4 d. DIRVA Nr. 1 — 13

A. A.

JONUI ŠOŠTAKUI

mirus, Jo žmonai ir vaikams gilią užuojautą

reiškia ir kartu liūdi

Pajauta ir Jonas Gaižučiai 
ir

Elena Stašienė-Glemžaitė

Detroito lituanistinės mokyklos Kalėdų eglutės programos dalyviai su Kalėdų seneliu 
(dr. A. Vaitiekaičiu) ir programos vadovu (dešinėje) A. Vaitiekaičiu. J. Gaižučio nuotr.

■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

Mylimai motinai ir močiutei

A. A.

MARIJAI GERULAITIENEI

mirus, reiškiame giliausią užuojautą dukrai

VALEI MAŽEIKIENEI ir šeimai

Dalia ir Kazys Bobeliai 

su šeima

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos
Pirmojo Skyriaus New Yorke nariui

INŽ. IGNUI GASILIŪNUI
mirus, našlei, valdybos narei JADVYGAI, sū

nui SAULIUI, dukrai GRAŽINAI su šeimo
mis bei kitiems artimiesiems, gilią užuojautą 
reiškia

Valdyba ir Skyriaus 
nariai

A. A.

Dailininkui JUOZUI PAUTIENIUI

mirus, seseriai ZUZANAI JUŠKEVIČIENEI

ir jos šeimai, reiškiame nuoširdžiausią užuo

jautą

A.L.T. S-gos Cicero Skyrius

AUŠROS LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS KALĖDŲ 

EGLUTĖ

Aušros lit. mokykla gruo
džio 17 d. mokyklos patalpo
se turėjo surengusi Kalėdų 
eglutę. Joje dalyvavo moki
nių tėvai, mokytojai ir sve
čiai. Ir svečių buvo tiek, kad 
ir vietų kitiems pritrūko. 
Vakarą atidarė mokinių tė
vų komiteto pirmininkas 
Marijonas šnapštys ir pa
sveikino atvykusius moki
nių tėvelius, mokytojus ir 
svečius. Mokinius meno pro
gramai prirengė ir ją pra
vedė Algis Vaitiekaitis.

Mokyklą lanko keletos 
mišrių šeimų mokinių. Ir 
tenka stebėtis, kad jie de
klamavo eilėraščius nei kiek 
nesiskirdami nuo kitų: žo
džius tarė aiškiai ir gražiai. 
Tarsena buvo gera.

Mokinių įvairių instru
mentų orkestras, kurio būg
ne didelėmis raidėmis Įra
šas "Miško Broliai" pagrojo 
keletą dalykėlių.

Kalėdų senelis išdalino 
mokiniams, kaip jis kad sa
kė, iš Lietuvos atvežtas do
vanas. Be mokinių dovanas 
dar gavo: kapel. kun. Kazi
mieras Simaitis, mokytojai 
Antanas Vaitėnas ir Cicilija 
Gibson, Stasys Račiūkaitis, 
Pranciška Televičienė. Se
nelis pažaidęs su mokiniais, 
išvažiavo namo. Jam įteikta 
dovana ir vaikučiai ilgai 
šaukė: sudiev, sudiev, se
neli!

Skautininkui Algiui Vai- 
tiekaičiui vadovaujant rate
liai su mokiniais buvo tęsia
mi toliau.

Tėvų komiteto pirminin
kas Marijonas šnapštys sa
vo pasakytame padėkos žo
dyje dėkojo: kapel. kun. K. 
Simaičiui už leidžiamas nau
doti mokyklai patalpas, St. 
Račiūkaičiui už parūpintą 
eglutę ir dovanas, mokyto
jams A. Vaitėnui ir C. Gib
son, St. Butkaus šaulių kuo
pai ir jos pirmininkui V. Ta
mošiūnui už dovanas, moki

nių tėvams ir svečiams taip 
skaitlingai dalyvavusiems.

Eglutei pasibaigus sve
čiai mokinių tėvelių buvo 
vaišinami kavute ir pyra
gaičiais. Rūta šnapštytė 
kaip gruodžio 21 d. šven
čianti gimtadienį, vaišino 
svečius saldainiais ir pyra
gaičiais.

VIEŠAS PAREIŠKIMAS

Su giliu liūdesiu klausė
me radijo pranešimus ir 
skaitėme lakiraščiuose skel
bimus, kad Lietuvių Bend
ruomenės Detroito Apylin
kės Valdyba ruošia Vasario 
16-osios minėjimą, vasario 
10 dieną — gerai žinodama, 
kad rytojaus dieną toje pa
čioje salėje bus Vasario 16-. 
osios minėjimas ruošiamas 
Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centro, kuris apjungia 
25 Detroite veikiančias pa
triotines organizacijas — 
reiškia visą Detroito lietu
vių organizuotą visuomenę.

Mūsų supratimu, taip 
kaip kiekvienam lietuviui 
viena yra Lietuva, taip ir 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas yra vienas vi
siems, visų bendras, kuria
me mes parodome savie
siems ir svetimiesiems vie
nybę, ryžtą ir solidarumą 
kovoti už kenčiančią mūsų 
mylimą Lietuvą, tėvus, bro
lius, seseris ... sunkią oku
panto vergiją kenčiančius.

Kadangi šitokie veiksmai

mūsų vienybę, mūsų bendrą 
pasipriešinimą prieš Lietu
vos okupantą tikrai nestip
rina, o priešingai — silpni
na, todėl mes žemiau pasi
rašiusieji dėl šitokių Lietu
vių Bendruomenės Detroito 
Apylinkės Valdybos veiks
mų viešai reiškiame savo 
apgailestavimą ir nepritari
mą:

Lietuvių Tautinė Sandara 
29-oji Kuopa

Feliksas Motuzas
Garbės Pirmininkas

Lietuvių Katalikų Susi
vienijimas 265 Kuopa

Stasė Bitlerienė 
Pirmininkė

Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 352 Kuopa

Antanas Norus 
Pirmininkas

Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 200 Kuopa

Antanas Sukauskas 
Pirmininkas

Dariaus ir Girėno Klubas
Justas Pusdešris

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Detroito Sky
rius

J. Švoba
Pirmininkas

WANTED 1ST CLASS SKILLED 

TOOL MAKERS
Jig and fixture experience. Mušt be 
able to sėt up work from blue prints 
& close tolerance. TOP RATES, SU- 
PER BEJ4EFITS. Dental, prescrip- 
tions, and more. Permanent positions. 
(Not A Job Shop).
MACHINING ENTERPRISES

41135 IRWIN,
MT. CLEMENS, MICH. 48043 

313-468-5711
(49-4)

Mažeika &Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601
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Clevelando šauliai laimėję šaudymo sporte trofes ir taures. Iš kairės sėdi: Alb. Karsokas 
(atstovauja sužeistą sūnų Algį), A. Navickas, Lilė Kazis ir I. Muliolis laiko tarpkuopinę perei
namąją taurę. Antroje eilėje A. Benas laimėjęs Žalgirio kuopos I vietos trofėją ir pereinamąją 
taurę, J. Degutis, Žalgirio kuopos pirm. B. Nainys, J. Merkys, Kar. Juozapavičiaus kuopos 
vicepirm. P. Vencius ir J. Merkys. J. Garlos nuotr.

PASIKLOSIMAS
VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS
MINĖJIMU CLEVELANDE
CLEVELANDO ALT SUSIRINKIMAS

TROFĖJŲ IR TAURIŲ 
ĮTEIKIMAS

Žalgirio ir Kar. Juozapa
vičiaus šaulių kuopos Cleve
lande, vykdydamos šaulių 
mėgiamą šaudymo sportą, 
turimose ir gerai įruoštose 
šaudyklose vasaros metu 
turėjo šaudymo pratimus, o 
rugsėjo 24 d., Žalgirio kuo
pos šauliai varžybas dėl tro
fėjų. Varžybos vyko taškų 
sistema ir dalyvavo aštuoni 
šaudytojai.

Daugiausia taškų surinko 
ir I vietą laimėjo A. Benas, 
II — Algis Karsokas, III — 
Jonas Degutis ir moterų Li
lė Kazis.

Tarpkuopinė pereinamoji 
taurė, tarp Kar. Juozapavi
čiaus ir Žalgirio kuopos, an
tri metai iš eilės atiteko 
žalgiriečiams. Žalgirio kuo
pos pereinamoji taurė, dau
giausia taškų surinkusiam 
šaudymo laikotarpyje šiais 
metais, atiteko Aliui Benui.

Gruodžio 10 d. 3 vai. p. p., 
Lietuvių Namų apatinėje 
salėje, suruoštame Kar. 
Juozapavičiaus šaulių kuo
pos metiniame pobūvyje, 
dalyvaujant Žalgirio kuopos 
šauliams buvo įteiktos lai
mėtojams trofėjoš ir tau
rės.

Kar. Juozapavičiaus kuo
pos pirm. dr. Miliauskui ser
gant, pobūvį atidarė ir jam 
vadovavo kuopos vicepirm. 
P. Vencius. Po trumpos kal
bos, pakvietė tarti žodį Žal
girio kuopos pirm. B. Nai
nį, A. Mikulskį ir LKVS

Mylimam vyrui ir tėvui
A. A. 

TED M. CZAPLICKI
mirus, jo žmoną Žalgirio šaulių kuopos narę LILĘ
CZAPLICKI ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame

ŽALGIRIO ŠAULIŲ KUOPA
B

Mylimai motinai,
A. A. 

PAUŽIENEI
Lietuvoje mirus, jos sūnų Žalgirio šaulių kuopos narį 
JONĄ PAUŽĄ nuoširdžiai užjaučiame

ŽALGIRIO ŠAULIŲ KUOPA

„Ramovė” centro valdybos 
pirm. A. Jonaitį.

Visi kalbėtojai linkėjo 
šauliams ir toliau nenuils
tamai dirbti gražų lietuvy
bės darbą.

Žalgirio kuopos sporto va
dovas I. Muliolis asistuojant 
pirm. B. Nainiui įteikė žal
giriečiams laimėtas trofė- 
jas ir taures. Kar. Juozapa
vičiaus kuopos sporto vado
vas J. Velykis asistuojant 
vicepirm. P. Venciui įteikė 
Kar. Juozapavičiaus kuopos 
šaudytojams laimėtas tro- 
fėjas. I vietos trofėją lai
mėjo jaunas šaulys J. Mer
kys, II vietą Julius Merkys 
ir III vietą A. Navickas.

Po trofėjų ir taurių įtei
kimo, vyko vaišės kurias pa
ruošė Kar. Juozapavičiaus 
kuopos šaulė J. Venciuvie- 
nė. (ep)

KONKURSAS JAUNOSIOS 
KARTOS RAŠYTOJAMS

Clevelando Vyresniųjų 
Skaučių Draugovė skelbia 
konkursą jaunosios kartos 
rašytojams. Gali dalyvauti: 
Visi laisvojo pasaulio lietu
vių jaunimas nuo 16-25 me
tų. Forma: Novelė, parašy
ta lietuvių kalba. Ilgis: Nuo 
5 iki 8 mašinėle rašytų pus
lapių, dviejų tarpų eilutėms. 
Tema: Autorių pasirinkta 
laisvai. Premija: Bus ski
riamos dvi $250.00 premi
jos. Vienai grupei nuo 16 iki 
20 metų. Kitai nuo 21 iki 
25 metų.

Rankraščiai turi būti iš

siųsti (pašto antspauda) li
gi 1979 m. birželio 1 d.

Taisyklės: Rankraščiai 
turi būti pasirašyti slapy
vardžiu ir rašytojo amžium. 
Jie turi būti gauti su atski
ru voku ant kurio pasirašy
tas slapyvardis. Atskiram 
puslapyje, tame, voke, turi 
būti autoriaus (ės) tikras 
vąrdas, ir pavardė, adresas, 
ir telefono numeris. Rank
raščiai siunčiami šiuo adre
su: Nijolė Mainelytė, 1030 
Dillewood Rd., Cleveland, 
Ohio 44119.

Vertinimo komisijos na
riai: prof. Aldona Augusti- 
navičienė, mok. Vacys Ka
valiūnas, dr. Danguolė Ta- 
mulionytė, Nijolė Lenkaus- 
kaitė ir Andrius Kazlaus
kas.

Wanted Experienced
W0RKING FOREMAN

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

FOR 2ND SHIFT.
For a growing progressive company, 
in a quite growing community. With 
summer & 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)

MAINTENANCE MAN
WITH ELECTRICAL & TROUBLE 

SHOOTING EXPERIENCE, AND 
SHOULD BE FAMILAR WITH 
METAL STAMPING PRESSES.

Rapidly grovving progressive metai 
stamping organization needs mature 
and responsible individuals. Top pay 
and excellent fringe benefits. 14 paid 
holidays. Five days siek pay. 2 weeks 
vacation after first year. Clean, 
friendly work atmosphere. — Apply:

PERSONNEL OFF1CE
CLEVELAND METAL 

PRODUCTS
2019 CENTER STREET 

CLEVELAND, OHIO
(49-4)

MACHINE REPAIR
Industry leader has immediate open- 
ing for person capable of machine tool 
repair. 8 years in the trade are need- 
ed to qualify for a UAW journey- 
men’s card. Company paid benefits: 
insurance with prescription drugs, 
dental, master medical coverage, pen- 
sion, 14 holidays, many others.
Plant is located in a small town en- 
vironment convenient to recreation 
and shopping areas.

APPLY IN PERSON OR CALL 
616-945-2441 between 
8 a.m. and 4 p.m.

E. W. BLISS DIVISION
GULF & WESTERN MFG. CO.

1004 E. STATĖ STREET 
HASTINGS, MICHIGAN 49058

An equal opportunity employer m/f 
(49-2)

Susirinkimas įvyko gruo
džio 10 d. Šv. Jurgio parapi
jos salėje, pirmininkaujant 
pirm. inž. A. Pautieniui. Bu
vo trumpai pranešta apie 
ALTo konferenciją įvykusią 
spalio mėn. Chicagoje, kas 
jau buvo plačiau rašyta spau 
doje. Amerikos Lietuvių 
Kongresas numatomas šauk
ti 1979 m. spalio mėn. Cleve
lande. ALTo centro vald. 
kongreso rengimo reikalus 
pavedė Clevelando skyriui. 
Tuo reikalu ateinančių metų 
sausio mėn. atvyks ALTo 
centro atstovai kongreso pa
ruošiamiesiems darbams ap
tarti.

Vasario 16 minėjimą ruo
šia Clevelando ALTo sky
rius 1979 m. vasario 11 dieną 
DMNP parapijos salėje. Pag
rindiniu kalbėtoju pakvies
tas Lietuvos Generalinis 
konsulas V. Čekanauskas. 
Jo sutikimas yra gautas. Me
ninę dalį sutiko atlikti Čiur
lionio ansamblis. Dėl žymes
nių amerikiečių pakvietimo į 
minėjmą dar tariamasi.

Susirinkime pasikeista 
nuomonėmis dėl vietos LB- 
nės apylinkės siūlymo ruošti 
minėjmą kartu, aukas rinkti 
pagal laisvą aukotojo apsi
sprendimą ir kalbėtoją tokį, 
kad būtų priimtinas visiems. 
Šiuo reikalu, dauguma balsų 
buvo priimtas Pr. Razgaičio 
paruoštas sekantis pareiški
mas:

‘Artėjant Vasario 16-jai 
kreipiamės į visus Clevelan
do ir apylinkių lietuvius ir 
prašome kuo gausiau daly
vauti iškilmingame minėji
me vasario 11 d. Clevelande, 
DMNP parapijos salėje 4 vai 
p.p. ir savo auka paremti 
laisvės kovos pastangas.

Tradicija ir susitarimu, 
per 40 savo veiklos metų, 
ALTos darbams remti aukas 
rinko per Vasario šešiolikto
sios minėjimus. ALTa prašo 
visus šią tradiciją palaikyti.

Yra kai kur skelbiama ne
tiesa, kad aukotojai neturi 
laisvo pasirinkimo. Kitos or
ganizacijos ruošia šalpos va
jus, Lietuvių dienas, dainų 
ir šokių šventes bei parengi
mus, koncertus, politinius 
simpoziumus, studijų dienas 
fondų vajus ir t.t. Visa tai 
teikia progą kiekvienam lais
vą pasirinkimą paremti lie
tuvišką veiklą.

ALTui aukos renkamos 
tradiciniai vienintelį kartą 
metuose Vasario 16 laikotar
pyje. Tad kviečiame visus ir 
toliau paremti ALTo veiklą 

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju K. ir O. PALUBINSKAMS 

už tokią šiltą ir rūpestingą viešnagę man laikinai 
pasilikusiai Clevelande, išsikeliant gyventi į Flo
ridą.

Dėkoju už nuoširdžią globą ir moralinę para
mą kuri man buvo reikalinga.

Dar kartą ačiū.

Apolina Staškūnienė

ir minėjime gausiai dalyvau
ti.’

Toliau, SLA 136 kuopos at
stovas A. Jonaitis pasiūlė, 
kad būtų laikomasi jau senai 
įsigalėjusios tvarkos Cleve
lando organizacijose beruo
šiant mimėjimus, parengi
mus, vajus ir kt. Būtent, 
Naujųjų Metų sutikimą ruo
šia LB, Vasario 16 - ALTa, 
birželio išvežimų minėjimus 
- ALTa, Lietuavių Dienas - 
LB, spalio mėn. - BALFO 
vajus, kariuomenės minėji
mą - Karių Ramovė. Tokiu 
būdu visiems darbų pakanka 
ir nėra reikalo vieni kitimus 
trukdyti. Organizacijų atsto 
vai jo pasiūlymui pilnai prita 
rė.

Einamuose reikaluose or
ganizacijos buvo paprašytos 
savo aukomis paremti Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos vajų.

A. Kasiulaitis kėlė klausi
mą dė Belgrado konferenci
jos tęstinumo Madride. 
ALTa turėtų akylai sekti ir 
kur galima daryti įtakos į 
JAV vyriausybės pasiruoši
mus Madrido konferencijai, 
nes pasyvus laikymasis iš 
Amerikos vyriausybės pu
sės būtų pasitarnavimas ko
munizmui. A. Kasiulaitis 
taip pat pasidžiaugė dėl šen. 
Glenn Maskvoje iškeltų klau
simų. Siūlė jam pasiųsti pa
dėkos laišką. ALTo sk. tą 
jau buvo padaręs. Tuo susi
rinkimas ir baigtas. Dalyva
vo 21 org. atstovas ir svečių 
besidomaujančių ALTo veik - 
la. (kk)

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

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

NATIONWIDE
K 1 INSURANCE 

Nat>onw«de is on your sids

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

• BIRUTĖ NAGIENĖ, iš- 
raiškos šokio menininkė, at
vyksta iš Montrealio ir Cle
velando Skautijos sueigoje- 
pobūvyje sausio 5 d. atliks 
meninę programą ‘Žodis-Ju- 
desys-žodis’.

Šeštadienį, sausio 6 d., ji 
turės parodomąją pamoką 
Šv. Kazimiero Lituanistinės 
Mokyklos mokiniams.

• Clevelando lietuviams, 
dėl ligos ar susižeidimų N. 
Metus sutikus ligoninėse -- 
M. Čapui, K. Duliebaitei, A. 
Karšokui, M. Kižienei ( Euc
lid Gen.), E. Steponienei 
(Cleveland Clinic), p. Kaz
lauskienei (Richmond Hts. 
Gen.) ir V. Nagevičienei 
(Manor Care) - linkime kuo 
greičiau pasveikti.

Iš skautininkių suruoštų bendrų Kačių V. Bacevičiaus nuotr.

FOR RENT
2 bedroom, residential 

house off East 185 St.
Stove, refrigerator, car- 

pet in kitchen, garage, 
walking distance to shoping 
and Our Lady of Perpetual 
Help Church. Mature couple 
Call: 531-9232 from 5:30 — 
8:30 p. m. (50-1)

PRANEŠIMAS 
VISUOMENEI

JAV LB Krašto valdybos 
pirm. inž. A. Gečys ir Aušra 
Zerr atvyksta į Clevelandą 
ir sausio 14 d. sekmadienį, 
tuoj po pamaldų, DMNP pa
rapijos salėje padarys visuo
menei pranešimą apie LB 
veiklą Lietuvos laisvinime.

• Clevelando jūrų skautii 
šiais metais pirmoji sueiga 
įvyks sausio 8 d., pirmadie
nį, 7 vai. vak., DMNP para
pijos viršutinėje salėje, 
kviečiami senieji jūrų skau
tai, o ypatingai norintieji 
įsijungti į jūrų skautų ei
les jauni berniukai tarp 
9-12 metų amžiaus. Dėl pla
tesnių informacijų kreiptis 
į M. Juodišių tel. 531-4997 
arba Dz. Kižį tel. 531-8429.

KAIP VIENA ŠEIMA
Kūčių vakaras. Clevelan

do gatvės blizga nuo lietaus 
ir įvairiaspalvių lempučių 
atspindžių. Šventadienio ty
lą sudrumsčia tik šlapiu 
grindiniu riedančių automo
bilių padangos: žmonės sku
ba namo, kur jų laukia arti
mieji. Važiuoju ir aš — į 
Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijos centrą,

kuris daugeliui Clevelando 
lietuvių yra tapęs lyg ir ant
raisiais namais.

Čia, eglišakėmis ir šiaudi
nukais išpuoštoje salėje, 
Clevelando Skautin i n k i ų 
draugovė ruošia tradicines- 
bendras kūčias. Į jų kvieti
mą Kūčių vakarą praleisti 
drauge atsiliepia netoli šim
to lietuvių. Susėdame prie

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Vėl susėdę prie stalo, ra
gaujame tradicinius kūčių 
valgius. O jie tokie įvairūs, 
taip skanūs, taip gražiai pa
tiekti į stalą. Čia ir kelių 
rūšių žuvis bei silkė, ir gry
bai, ir daržovių mišrainės, 
ir kviečiai, ir kisielius, ir 
aguonių pienas su prėsku- 
čiais ... Kur ten viską be
atminsi! Ir visko tiek daug 
prigaminta, kad užtektų dar 
antroms kūčioms.

Pavalgę, susėdame ratu 
apie eglutę. Visi gauname 
po gražų, specialiai šiai 
progai paruoštą, giesmy- 
nėlį. Daliai Orantaitei va
dovaujant, Audrai ir Rū
tai Nasvytytėms pritariant 
klarnetais, giedame kalėdi
nes giesmes, skaitome nuo 
eglutės „nusiskintus” bur
tus, dalijamės mintimis. 
Kaip gera, kaip jauku. Ar
tinasi vidurnaktis. Sudarę 
vieną didelį ratą, -susikabi
name rankomis ir sugieda- 
me paskutinę giesmę ir

ra

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ PAŽYMĖJIMUS
įnešus $1,000
12 mėnesių

įnešus $1,000
30 mėnesių

įnešus $1,000
48 mėnesiams

įnešus $1,000
72 mėnesiams

Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas, išimtas iš pažymė-
jimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienų, 
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5’4%).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už jnašus 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.

Superior /avino/
"and loan association

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

481-8552

HK

6712 Superior Avė. 13515 Euclid Avė. 14406 Cedar Avė.
431-2497 681-8100 381-4280

32800 Center Ridge Road
779-5915

didžiulio baltai dengto stalo. 
Skautininkių draugovės pir
mininkė Stefa Gedgaudie
nė, talkinama jaunimo, mū
sų mintis nukelia į tolimą 
tėvynę. Uždegamos žvakės, 
prisimenami artimieji, ku
rie negalės šiandien su mu
mis laužyti kalėdaičių. Kun. 
Jonas Kidykas, S. J. per
skaito evangelijos ištrauką 
ir sukalba maldą. Dalijamės 
kalėdaičiais, sveikinimais, 
linkėjimais. Šįvakar nesvar
bus, kad priklausome skir
tingoms parapijoms, ideolo
ginėms organizacijoms, po
litinėms partijoms ... Visi 
esame tos pačios krikščio
niškos, lietuviškos šeimos 
nariai.

„Lietuva brangi’’.
Ačiū mieloms skautinin- 

kėms ir jų talkininkams už 
tokį malonų Kūčių vakarą.

' V. Augulytė

• L. K. V. S. „Ramovė” 
Clevelando skyriaus na
rių visuotinas susirinkimas 
įvyks sausio 28 d. 3 vai. p. 
p. Lietuvių Namuose.

FOR RENT

Duplex Our Lady of Per
petual Help Parish, 6 room, 
V/2 bath, closed in porch, 
full basement, garage, new- 
ly decorated and carpeted. 
Available January 2. Call: 
1-256-8563. (1-2)

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

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

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA /

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

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

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



DIRVA
• Lietuvos atstovas Wa- 

shingtone dr. S. A. Bučkis, 
Lietuvos Pasiuntinybės ir 
savo vardu nuoširdžiai svei
kina visus JAV lietuvius 
KALĖDŲ švenčių ir NAU
JŲJŲ 1979 Metų proga. 
Taip pat dėkoja spaudai, 
veiksniams, organizacijoms 
ir pavieniams asmenims už 
palankumą Lietuvos Diplo
matiniams ir Konsulari- 
niam atstovams ir linki, kad 
1979 metai visiems būtų 
sėkmingi vieningai ginant 
Lietuvos laisvės bylą ir pa
vergtųjų tautiečių pagrindi
nes teises.

• Dirva gavo iš savo skai
tytojų ir bendradarbių daug 
nuoširdžių sveikinimų šv. 
Kalėdų ir N. Metų proga. 
Dėkojame visiems už pa
reikštus linkėjimus in pri
dėtas aukas.

Nuoširdus ačiū visiems 
skaitytojams ir bendradar
biams.

• Korp! Neo-Lithuanios 
New Yorko padalinys gruo
džio 16 Kultūros židiny pa
minėjo korporacijos 56 me
tų sukakti. Pirmininkė dr. 
Giedrė Kumpikaitė savo ati
darymo kalboje prisiminė 
sukakti ir tuos, kurie kor
poraciją kūrė.

Padalinio valdybą suda
ro: pirm. dr. Giedrė Kum

MIELAI ALT S-gos PHILADELPHIJOS
SKYRIAUS IR VALDYBOS NAREI

A.A.

BENEDIKTAI MISLIAUSKIENEI

MIRUS, JOS VYRUI HENRIKUI MISLIAUS- 
KUI, MAMYTEI IR BROLIAMS SU ŠEIMO
MIS REIŠKIAME NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAU
TĄ IR KARTU LIŪDIME' -

ALT S-gos PHILADELPHIJOS 
SKYRIUS

MUSŲ MIELAI ALT S-gos PHILADEL
PHIJOS SKYRIAUS NAREI

A.A.

BENEDIKTAI MISLIAUSKIENEI

MIRUS, SKAUSMO LIŪDESIO VALANDOJE 
JOS VYRĄ, SKYRIAUS NARŲ HENRIKĄ 
MISLIAUSKĄ, MAMYTĘ, BROLIUS SU 
ŠEIMOMIS NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIAME
IR KARTU LIŪDIME

pikaitė, vicepirm. ir arbiter 
— Povilas Ališauskas, iždi
ninkas Rimas Bitėnas ir 
sekretorius dr. J. P. Lenk- 
taitis.

• Regina Žymantaitė-Pe- 
ters, Dirvos bendradarbė ir 
jos vyras Christopher J. 
Peters, prie šventinių linkė
jimų Dirvai pridėjo 100 dol. 
auką, linkėdami 1979 me
tais Dirvai dar labiau su
stiprėti.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• Stasys Lozoraitis, Lie
tuvos Diplomatijos šefas, 
nuoširdžiai dėkoja organi
zacijoms, laikraščiams, as
menims, kurie malonėjo pa
minėti palankiu žodžiu jo 
80-ies metų amžiaus sukak
tį, ir reiškia visiems geriau
sius linkėjimus.

• Lietuvių Enciklopedijos 
leidykla gruodžio 3 d. Bos
tone savo darbo pabaigtu
ves atžymėjo specialiom iš
kilmėm Bostono lietuvių 
klubo salėje. Leidėjas Juo
zas Kapočius buvo pagerb
tas atlikęs milžinišką kultū
rinį darbą. Gauta iš viso pa
saulio daug sveikinimų. Pa
baigtuvių iškilmių komite
tui pirmininkavo Juozas Da- 
čys. Programai vadovavo 
Stasys Santvaras.

I

• Medicina, Pasaulio Lie
tuvių Gydytojų Sąjungos 
žurnalas, Nr. 1 (55) 1978 
jau išėjo iš spaudos ir siun
tinėjamas prenumerato
riams. žurnalas gausus ak
tualiais straipsniais ir nuo
traukomis. žurnalo redakto
rius: dr. Danielius Degėsys. 
Administr a t o r ė : Birutė 
Skrinskienė, 33441 Lake 
Shore Blvd., Eastlake, Ohio 
44094. Spaudė Vilties spau
stuvė, Clevelande.

• JAV LB krašto valdy
ba, pirm. A. S. Gečys ir vi
cepirm. F. Andriūnas, at
siuntė sveikinimą- su šven
tėmis ir pridėjo auką 25 dol.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• Beverly Shores Lietu
vių Klubo pirmininkas Va
lerijonas Rady s, švenčių 
proga sveikina DIRVĄ klu
bo vardu ir ta proga spau
dai paremti atsiuntė 25 dol.

Ačiū už auką.

• LB Cape Cod apyl. val
dyba, pirm. E. Bliudnikas ir 
sekr. P. šlapelis, Dirvai pa
remti atsiuntė auką 10 dol.

Ačiū.

• Balys Vosylius, Chica
goje, atnaujindamas prenu
meratą pridėjo auką 27 dol. 
Dirvai paremti, linkėdamas 
ir 1979 metuose būti įdomia 
ir visų mielai laukiama.

• LB Bostono apygarda, 
įvertindama Dirvos darbą ir 
prielankumą Lietuvių Ben
druomenei, per ižd, J. Vasį 
atsiuntė auką 25 dol., linkė
dama geriausios sėkmės lie
tuviško? spaudos darbe.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• Kelionės registracija iš 
JAV į IV PLJK Europoje 
baigiasi 1979 m. sausio 15 
d. (Jau 131 asmuo užsire
gistravo). Tai liečia atsto
vus, dalyvius ir individua
lius keleivius. Registruotis 
prašome kreiptis būstinės 
teli (312) 778-2200 pirmad. 
— penktad. 9-1 ar 6-9 vai. 
arba paštu: Kelionių Regis
tracijų Komisija — IV 
PLJK. 5620 So. Claremont, 
Chicago, III. 60636.

• Albinas Stukas, gyv. 
Elizabeth, N. J., mums ra
šo : „Sveikinu Vladą Domei
ką už straipsnį Dirvoje Nr. 
48-49 „Šmeižto šaltiniai”. 
Nes ką jis rašė yra 100' < 
teisybė. Aš pats buvau Lie
tuvos kariuomenėje, kai ru
sai užėmė Lietuvą 1940 m. 
Ir pabėgau 1941 m. prasi
dėjus karui su vokiečiais. 
Ačiū už tokį puikų straips
nį”.

• Viktoras Sutkus, gyv. 
Bad Kreuznach, Vokietijo
je, nuoširdus Dirvos rėmė
jas ir Vilties šimtininkas, 
atnaujindamas prenumera
tą pridėjo auką 87 dol. Dir
vai paremti ir linki Dirvos 
štabui ir visiems bendradar
biams laimingų 1979 metų.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• Euphrosine Mikužiūtė, 
SLA Pild. Tarybos iždinin
kė atsiuntė savo asmenišką 
auką Dirvai 20 dol. už lietu
vybės darbus.

Ačiū už paramą.

• Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos Chicagos Klu
bas, pirm. M. Marcinkienė 
ir ižd. O. Juodvalkienė, at
siuntė švenčių proga Dirvai 
paremti auką 20 dol.

Ačiū. ,

PHILADELPHIA
MIRĖ BENEDIKTA 
MISLIAUSKIENĖ

Gruodžio 23 d. sunkios 
vėžio ligos paskirsta mi
rė Benedikta Misliauskie- 
nė-Bartusevičiūtė. Nuliūdi
me liko vyras Henrikas, 
motina Aleksandra, broliai 
Pranas ir Henrikas ir Lie
tuvoje sesuo Elena. Velionė 
priklausė A.L.T. S-gos Phi- 
ladelphijos skyriui ir savo 
metu buvo valdyboje. Taip 
pat priklausė Lietuvių Ben
druomenei, Lietuvių Moterų 
Federacijų Klubui ir Balfui. 
Buvo ilgametė choro „Vil
tis” dainininkė ir kt. Būva 
rami ir kukli ir nevengė lie
tuviško visuomeninio darbo. 
Ramybės anapus nežinios.

(pm)

MACHINE OPERATORS
Seeking individuals to do milling, dril- 
ling, and secundary operations. Day 
and evening shifts available. Corn- 
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)

Wanted Journeymen 
lst Class Skilled 
MAINTENANCE 

MECHANIC/MILLWRIGHT 
PIPERF1TTER 

ELECTRICIANS
lst Class, minimum 5 years work ex- 
perįence. Experience reąuired in re- 
pair and general maintenance work. 
Liberai fringe benefits, day shift. 
Call:

313-285-9200, Ext. 355 
PENNWALT CORP.

Equal Opportunity Employer 
(49-51)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES

Rural 42 bed Acute care Osteopathic 
Hospital.

FOR 3-11 & 11-7 SHIFT.
Completitive salaries, shift differen
tial, charge pay and moving allow- 
ance. Liberai personnel policies & 
fringe benefits. Apply call or writę to: 
VERA SHY R. N., asst. Director of

SHERIDAN COMMUNITY 
HOSPITAL

301 NORTH MAIN ST. 
SHERIDAN, MICH. 48884 

517-291-3261
(49-11)

Gražina Bakuckienė
Aleksandra Cesonienė 
Salonieja ir Petras Dideliai 
Genovaitė ir Algis Dilbai
Bronė Impolėnienė
Herta ir Algirdas Joniai 
Aleksandra ir Vincentas Gruzdžiai 
Jane ir Kazimieras Kauliniai 
Irena ir Vytautas Matoniai 
Jadvyga ir Stasys Melnykai
Nora ir Petras Mitalai 
Antanina ir Kazys Špakauskai

A.A.
Inž. VYTAUTUI BIČKUI

MIRUS, JO ŽMONAI SOL. PRUDENCIJAI 
BIČKIENEI, GIMINĖMS AMERIKOJE IR 
LIETUVOJE REIŠKIAME NUOŠIRDŽIĄ 
UŽUOJAUTĄ IR KARTU LIŪDIME

ELENA, KAZIMIERAS IR KĘSTUTIS 
POCIAI

Opportunity for Experienced
or

lst Class Skilled
BRIDGEPORT 
OPERATORS 

LATHE HANDS 
SURFACE GRINDERS

Experienced, Semi-experienced. Excel- 
lent working conditions. Good ben
efits, plenty of overtime. Apply at:

L. P. C.
25907 Trowbridge 

Inkster, Michigan 48111 
(49-51)
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