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RYTU EUROPA
Carteriui formuojant savo užsienio politikų

Busimasis prezidentas 
Jimmy Carter, pasikalbėji
me su TIME (lapkričio 15 
d.), taip apibūdino savo už
sienio politikos idealą: ”Aš 
tikiuos pagal išgalės pasiek
ti tokios pozicijos, kad mū
sų kraštas bus pasaulio va
das ne dėl jo karinės galios, 
ūkinio spaudimo ar politinių 
įtikinimų, bet remiantis 
faktu, kad mes esame teisūs 
ir padorūs (on the fact that 
we are right and decent)...” 

Komunistų atsakymas į 
tai bus, kad Carterio teisin
gumas ir padorumas yra ki
lęs iš buržuazinio teisės ir 
moralės supratimo, nieko 
bendro su jais neturinčio. 
Sunku juk įsivaizduoti, kad, 
pavyzdžiui, Kinija su savo 
930 milijonų gyventojų ga
lėtų tvarkytis pagal vaka
rietišką pasaulėžiūrą. Savo 
pretenzijas į tuščius Sibi
ro plotus ji galėtų paremti 
savo moraliniais ir teisin
gumo principais. Tuo tarpu 
JAV-bėms, prezidento For
do žodžiais, taikos t. y. sta
tus quo išlaikymas yra 
aukščiausias moralinis prin
cipas. Galimas daiktas, kad 
dabartiniu 'status quo’ išlai
kymu yra susirūpinusi ir 
Sovietų Sąjunga, pagal nau
ją penkmečio planą 1980 
metais norinti pasiekti JAV 
pereitų (1975) metų lygį, 
kuris jai padėtų pasiekti ir 
užsienio politikos tikslus,

Lapkričio 6 d. Clevelande jvyko SLA Ohio valstijos veikėjų konferencija ir buvo paminėta 
14 kuopos deimantinė sukaktis. Į konferenciją buvo atvykę SLA prez. Povilas Dargis, viceprez. 
Aleksandras Čaplikas ir sekr. Genevaitė Meiliūnienė. Šiuo metu SLA priklauso 7107 nariai ir 
banke yra pusketvirto milijono kapitalo. Nuotraukoje dalis SLA veikėjų 14 kuopos sukaktuvi
niame bankete. Iš kairės SLA prez. Povilas Dargis ir ponia, 14 kuopos pirm. A. Mikulskis, 
SLA viceprez. A. Čaplikas, Pild. tarybos sekr. G. Meiliūnienė, p. Čaplikienė, O. Jokūbaitienė 
Šukys, SLA veteranai Česnys, Praškevičius ir Braziulis. J. Garlos nuotr.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

neturinčius nieko bendro su 
Carterio teisingumu ir pa
dorumu. O kaip į tuos Car
terio užsienio politikos prin
cipus gali žiūrėti Rytų Eu
ropos sovietų satelitai?

Neseniai ten ilgiau viešė
jusio amerikiečių žurnalisto 
Tad Szulc liudijimu, gyve
nimas ten plaukiąs ”With- 
out Memory or Hope”. Kai 
vienoje Rytų Europos sosti
nių JAV ambasada parodė 
Fordo - Carterio diskusijų 
užsienio politikos klausi
mais filmą, ne tik kviestieji 
svečiai, bet ir šeimininkai 
pasijuto susigėdę (shared 
embarrasment)... Ne tik 
Szulco, bet ir daugelio kitų 
stebėtoj ų nuomone, Rytų 
Europa artinasi prie labai 
sunkios ūkinės krizės ir 
nuotaikos ten esančios stag
nacija ir rezignacija.

žinia, negali kalbėti apie 
Rytų Europą kaip vienetą. 
Faktinai, jos valstybes gali 
padalinti į tris grupes. Pir
mąją sudarytų Čekoslovaki
ja, Rumunija ir Bulgarija, 
kurios turi griežčiausius, 
stalininio tipo, režimus. Iš 
jų tik Rumunija stengiasi 
pabrėžti savo formalę ne
priklausomybę nuo sovietų, 
tuo tarpu Bulgarijos reži
mas laikosi įsikibęs sovietų 
skverno. Jos spaudoje dar 

nieko nebuvo rašyta apie 
’detentę’....

Kitą grupę sudarytų Ven
grija ir Rytų Vokietija, pa
dariusios daugiausia ūkines 
pažangos, nors skirtingais 
būdais. Vengrijos režimas 
leidžia didesnę privačią ini
ciatyvą ir jis daugiau lai
kosi Helsinkio akto nuosta
tų negu kitos Rytii Euro
pos valstybės. Jos valdyto
jas Kadar sumaniai lavi
ruoja tarp įvairiausių kliū
čių, nesukeldamas didesniu 
bangų. Tuo tarpu Rytų Vo
kietijos atsakymas į Helsin
kio Aktą yra garsiosios Ber
lyno sienos, kuria Chruščio
vas Rytų Berlyną atitvėrė 
nuo Vakarų, pratęsdamas 
nuo Baltijos krantų iki Če
koslovakijos — Bavarijos 
pasienio.

Pagaliau trečią kategori
ją sudaro Lenkija ir Jugo
slavija, turinčios liberališ- 
kiausius režimus. Tiesa, Ju
goslaviją negalima laikyti 
sovietų satelitu, tariau .TAV 
norint duoti tik 'teisingumo 
ir padorumo’ pavyzdį, jos 
valdovai turi skaityti su re
alia padėtimi ir nepadaryti 
nieko, kas paskatintų sovie
tus pratęsti savo leteną. Tą 
jau pradėjo daryti Tito, taip 
elgsis ir jo įpėdiniai.

Pagal lapkr. 15 d. News- 
week, Lenkijos restoranuo
se ir parduotuvėse vis dau- 

(Nukelta į 2 psl.)

Šimtojo gimtadienio sulaukusi Celina Mošinskienė.

Šimtasis gimtadienis
Celina Petkevičiūtė-Mo- 

šinskienė gimė 1876 m. 
gruodžio 9 d. Šiauliuose, 
Elenos ir Romualdo Petke
vičių šeimoje. Jubiliatė yra 
plačiai žinoma lietuvių tar
pe kaip veikli nepriklauso
mos Lietuvos visuomeninin
ke, pedagogė, labdarybės 
draugijų veikėja.

Tėvui mirus jos motina 
ištekėjo už S. Prakaičio, ku
rio namuose vykdavo lietu
vių veikėjų suvažiavimai. 
Juose dalyvaudavo ir Vin
cas Kudirka. Taigi, Celinai 
jau pačioje jaunystėje teko 
susipažinti su anų laikų lie
tuviška veikla.

Pirmoji mokykla, kurią 
Celina pradėjo lankyti, bu
vo Šiaulių rusų keturklasė, 
iš kurios ji netrukus buvo 
pašalinta už atsisakymą 
sekmadieniais eiti į pamal
das cerkvėje. Gimnazisto 
Vytauto Mošinskio padeda
ma ji namie pasiruošė egza
minams į Lomonosovo gim
naziją Rygoje, kurią ir bai
gė. Petrapilyje studijavo 
aukštuose prof. Leshafto 
kursuose ir tuo pačiu laiku 
dėstė istoriją šv. Kotrynos 
mergaičių gimnazijoj. Ket
virtoje klasėje tuo laiku Ce
linos mokinė buvo Sofija 

Kymantaitė, vėliau Mikalo
jaus Čiurlionio žmona.

Petrapilyje, ištekėjus už 
inž. Vytauto Mošinskio, vė
liau Charkovo Technologi
jos Instituto ir Lietuvos 
Universiteto profesoriaus, 
kurio šimtąjį gimtadienį šią 
vasarą plačiai minėjo Lie
tuvoje, Celina įsteigė savo 
pirmąjį vaikų darželį, pra
džioje savo bute, vėliau erd
viose notaro Zamielskio 
įstaigos patalpose.

Sugrįžusi1 į nepriklausomą 
Lietuvą ji tęsė savo peda
goginį darbą Kaune, jos 
įsteigtame vaikų darželyje. 
Per visą nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpį dauge
lio kauniečių vaikai savo 
pirmus mokslus pradėjo 
Mošinskienės vaikų darže
lyje. Vieną kitą savo buvu
sių mokinių jai dar ir dabar 
tenka sutikti ir noriai klau
so jų pasakojimų apie jų 
šeimas ir vaikaičius, kurie 
dabar yra maždaug to pa
ties amžiaus, kokio buvo jų 
seneliai, kada jie žaidė, šo
ko, dainavo, vaidino, piešė, 
rašė, skaitė ir pešėsi savo 
pirmojoje mokyklėlėje — 
vaikų darželyje...

Be šio labai mėgiamo ir 
sėkmingo darbo su vaikais, 

(Nukelta ( 2 psl.)
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snvniTinĖ poliu
Dar kartą grįžtant prie 

rinkimų ... Juose dalyvavo 
rekordinis balsuotojų skai
čius. Kaž kas apie 80 milijo
nų žmonių. Tačiau reikia ne
užmiršti, kad nors tas skai
čius 2 milijonais didesnis už 
1972 rinkimų, per tuo ketu
ris metus suaugusių piliečių 
skaičius padidėjo visa 10 mi
lijonų. Tokiu būdu nuošim
čiais skaičiuojant, šiais me
tais balsavo 53% turinčių tą 
teisę, o 1972 m. - 55%. Toks 
reiškinys aiškintinas tuo, 
kad abu kandidatai nebuvo 
labai populiarūs. Pagal 
Harris tik 42% balsavusių 
už Carterį jautė jam pilną pa
sitikėjimą. Fordą rinkusių 
tarpe tas nuošimtis buvo dar 
mažesnis - 40.

Aplamai imant, Carteris 
surinko 50.5% balsų, Fordas 
48.3% - atseit, skirtumas bu-

vo labai mažas, vos 2.2%. Di 
džiausią daugumą Carteris 
gavo Pietuose. Ten už jį bal
savo 1,900,000 žmonių dau
giau kaip už Fordą, tuo tar
pu likusiam krašte jis surin
ko mažiau. Tuo būdu jo dau
guma liko 1,750,000. Juodie
ji už jį balsavo 84 prieš 16 
santykiu, tuo tarpu baltųjų 
tarpe jis pralaimėjo 52 prieš 
48 santykiu. Bendrai suė
mus, Carteris į Baltuosius 
Rūmus pateko per 27% tu
rinčių teisę balsuoti malonę.

Apie tai paklaustas per 
pirmąją savo spaudos konfe
renciją po išrinkimo, Carte
ris pareiškė, kad ir kai kurie 
kiti prezidentai laimėjo pana 
šia dauguma... •

RYTU EUROPA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

giau ir daugiau atsakoma 
žodžiu ”Niema” — nėra. 
Dabartiniam režimui išsilai
kyti padeda katalikų dva- 
siškija. Kardinolas Wy- 
szynski, kuris, kaip jau ra
šėme, iki šiol atsisakydavo 
susitikti su mažesniu vals
tybės pareigūnu už patį 
Gierek’ą, neseniai pranešęs 
Vatikanui, kad slaptai pasi
matęs su tikybinių reikalų 
tvarkytoju Kazimierz Ka- 
kol ir iš jo išgavęs nuolaidu 
Bažnyčiai. Bet ar tos nuo
laidos padės lenkams pakęs
ti didėjantį ūkinį skurdą ir 
kaip ilgai? Daug kas žiūri 
pesimistiniai. Pagal juos, 
visi Rytų Europos režimai 
noroms nenoromis turės su- 
griežtėti su sovietų palai
ma, nes alternatyva būtų... 
sovietų ūkinė parama vie
toje dabartinio Rytų Euro
pos melžimo savo naudai. 
Bet tai savo keliu vestų 
prie sovietų ūkinės situaci
jos pablogėjimo ir visų pla
nų atsilikimo...

Iki šiol Rytų Europai, 
kaip ir pačiai Sovietų Są
jungai, padėjo kreditai iŠ 
Vakarų. Rytų Europa jau 
įsiskolino per 25 bilijonus 
dolerių, pati Sovietija per 
10 bilijonų. Kol kas jie są
žiningai laikosi paskolų są
lygų, bet kiek dar jie gali 
skolintis, nors kapitalistai, 
visame pasaulyje pergyve
ną ūkinio atkutimo raidos 
sulėtėjimą, turi pagundos 
naujom paskolom? Szulcas 
kalba apie vilties stoką ir 
cinizmą Rytų Europos jau
nimo tarpe, o Neewsweek 
praneša dabar populiarų 
Lenkijoje anekdotą. Girdi, 
vyriausybė pažadėjo, kad 
laikai bus labai sunkūs. Ir ji 
netikėtai šį sykį savo paža
dą išpildė. Amerikiečių lais
vės stovylos žiburys po ka
ro pasiekęs Europos ir Azi
jos krantus, grįžta į savo 
seną vietą New Yorko uos
te, iš kur jo šviesa pasiekia 
tik kelias mylias ...

Ūkinė beridruomenė Car- 
terio laukia su nepasitikėji
mu. Daug įmonių jau pakėlė 
ar planuoja pakelti savo ga
minių kainas, nors to nepa
teisina dabartinis ūkinio gy
venimo spartos lėtumas. 
Tai daroma tačiau laukiant 
eventualios kainų kontrolės 
įvedimo, kuri kainas ‘užšal
dytų*. Kadangi už didesnes 
kainas dabar sunkiau par
duoti, kainų kėlėjai perkan- 
tiesiems duoda didesnes nuo 
laidas. Atseit, kainos tik ofi
cialiai didesnės.

Iki šiol ūkinis atkutimas 
buvo padaręs nemažos pa
žangos. Pavyzdžiui, 1977 
metais buvo numatyta pra
dėti statyti 1.75 milijonus na 
mų vienetų, t.y. 13% dau
giau negu šiais metais. Sta
tybos pagyvėjimo laukiama 
Floridoj ir Šiaurės Rytuose.

Dirvoje jau buvo rašyta 
apie pastangas patraukti at
sakomybėn nacių koloboran- 
tus ... Kol kas žinomas tik 
vienas precedentas. Tai aus
trė Hermine Braunsteiner, 
ištekėjusi už JAV piliečio 
Russel Ryan. 1973 metais 
jai buvo atimta JAV piliety
bė ir ji dabar yra teisiama 
Dueseldorfe. 1939 m. prasi
dėjus karui, ji buvo pasiųsta 
į Ravensbrueck kaip sargy
binė, o vėliau - į Majdaneko 
koncentracijos stovyklas. Ji 
ten pasižymėjusi žiaurumu, 
visados vaikščiojusi su rim
bu ir piktu šuniu, kuriais ne
vengė pasinaudoti. Ji teisi
nasi tuo metu buvusi labai 
jauna -19 ar 20 metų ir nela
bai padėtyje susigaudžiusi. 
Po karo ji jau buvo Austri
jos nuteista už elgesį Ra-

vensbruecko stovykloje, bet 
buvo išteisinta iš kaltinimų 
Majdaneko stovykloj. Vėliau 
ji emigravo į Kanadą, kur su 
situokė su amerikiečiu ir 
1963 m. gavo JAV pilietybę. 
Dabar ji yra teisiama su ki
tais Majdanek sargybiniais. 
Viso 16 žmonių. Iki teismo ji 
yra laisva už 10,000 dolerių 
užstatą, uždėtą jos vyro. By 
la gali dar užsitęsti porą me
tų, nes kol kas išklausyti tik 
30 iš 250 kaltinimo liudinin
kų. Kai kurie jų gyvena 
JAV, Kanadoje, Sovietų 
Sąjungoje ir Izraelyje. Pa
čioje Vokietijoje susidomėji
mas ta byla yra visai mažas. 
Dauguma mano, kad nehu
maniška teisti žmones už nu
sikaltimus prieš 30 metų. Iš 
kitos pusės aiškinama, kad 
svarbu įsąmoninti, kad ir va
dinami politiniai nusikalti
mai yra susiję su kaltinamo
jo asmeniniu apsisprendimu 
ir į juos turi būti taip pat re
aguojama, kaip ir į kitus pra
sižengimus su teisės normo
mis. (vm)

ręs Pompano Beach, Flori
doje. Ji turi 4 vaikaičius ir 
6 provaikaičius.

1944 m. įvykiai privertė 
apleist savo kraštą ir su
kaktuvininkė pirmiausia at
sirado Vienoje, iš ten Brazi
lijoj, vėliau Philadelphijoj, 
o dabar gyvena 900 SE 7th 
Avė., Pompano Beach, Fla. 
33060, sūnaus Vytauto šei
moje. Nežiūrint savo šimto 
metų amžiaus Celina Mo- 
šinskienė tebėra sveika, 
Žvali, myli žmones ir gamtą, 
mėgsta judėti, keliauti, ką 
nors nauja pamatyti, naujų 
pažįstamų įsigyti ir veda 
plačią korespondenciją su 
giminėmis, draugais ir pa
žįstamais visose pasaulio 
dalyse. Ji nevieną stebina 
savo šviesia atmintimi ir

nepaprastu gyvastingumu. 
Netenka abejoti, kad ji sa
vo ilgo gyvenmo bėgyje yra 
sutikusi eilę žmonių, ku
riems, vienu ar kitu atveju, 
yra palikusi neišdildomų 
įspūdžių. Būtų įdomu, jei 
kas spaudoje papasakoti? 
apie savo pažintį su šimta
mete jubiliate.

Lietuvių Bendruomenės 
Pompano Beach Floridos 
Auksinio Kranto apylinkė 
gruodžio 4 d., 12 vai., Ft. 
Lauderdale Inn salėje, 5727 
No. Federal Hwy, Ft. Lau
derdale, Floridoj, ruošia pa
gerbimą — priešpiečius sa
vo šimtametės narės Celi
nos Mošinskienės gimtadie
niui atšvęsti'. Visi kviečiami 
gausiai dalyvauti. (bvs)

GERIAUSIA DOVANA 
BET KOKIA PROGA

ŠIMTASIS

GIMTADIENIS...
(Atkelta iš 1 psl.)

Celina Mošinskienė aktyviai 
dalyvavo ir visuomeniniam 
darbe bei labdarybės orga
nizacijose. Savo darbu ir 
sumanumu ilgus metus tal
kino Lietuvos motinoms ir 
vaikams globoti organizaci
jų sąjungos ilgametei pir
mininkei Jadvygai Tūbelie- 
nei. Niekad neatsisakė jokio 
darbo, visuomet turėjo nau
jų idėjų, kaip būtų geriau 
suruošti balių ar pobūvį, 
pravesti loteriją, kaip su
rinkti daugiau dovanų lai
mėjimams, kad tik daugiau 
pelno būtų Pieno Lašo, Kū
dikių gelbėjimo, Tautiniam 
laivynui remti ir kitoms 
draugijoms. Ji buvo visur, 
vis geros nuotaikos, vis už
imta, vis bėgte, dirbo su 
noru ir meile, nesigailėdama 
savo laiko.

Ji taip pat buvo viena ini
ciatorių ir steigėjų Moterų 
seklyčios Kaune. Jaukiose 
patalpose buvo biblioteka ir 
skaitykla, kuriomis veltui 
galėjo naudotis tos mote- 
rys, kurios norėjo ramiai 
praleisti valandą kitą, pa
skaityti, pasikalbėti, susi
pažinti.

C. Mošinskienė išaugino ir 
išmokslino du sūnus, abu in
žinieriai. Algirdas gyvena 
Brazilijoj, Vytautas įsikū-

Rasite pas vienintelį 

lietuvį kailininkų 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

185 North Waba*h Avenue 
Chicago, III. 60601 2nd FJoor

DIDELIS PASIRINKIMAS
PUOŠNIŲ IR PASKUTINES
MADOS KAILIUI Jr

Tel. 263-5826 
(į.taigo.) ir 
677-8489 
(buto)
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Mašinoms vieta
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Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAIT1S ir J. MAtElKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.



1976 m. lapkričio 18 d. DIRVA Nr. 46 — 3

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

P. O. BOX 03206 
CLEVELAND, OHIO 44103 

TEL. (216) 431-6344
6116 ST. CLAIR AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44103 

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER
EDITOR VYTAUTAS GEDGAUDAS

Šecond-class postage paid at Cleveland, Ohio. Published Weekly 
by American Lithuanian Press Radio Ass’n. VILTIS Ine. Subscrip- 
tion per year $13.00. Single copy 20 cents.

Prenumerata metams $13.00, pusei metų $7.00 • Atskiro nu
merio kaina 20 centų • Straipsniai pasirašyti pavarde, inicialais 
ar slapyvardžiu nebūtinai išreiškia redakcijos nuomene • Ne
spausdinti straipsniai grąžinami tik autoriams prašant • Už skel
bimų turinį ir kalbų redakcija neatsako.

ŽUDIKAI LIEKA ŽUDIKAIS...
EMILIJA ČEKIENĖ

Palikdami savo tėvynę 
netikėjome, jog taip ilgai 
teks išgyventi išeivijoje. 
Daug laiko ir energijos tu
rėjom pašvęsti įsikūrimui 
naujo gyvenimo sąlygose, 
tačiau dėl to niekuomet ne
pamiršom tėvynėje likusių 
brolių lietuvių ir darbo bei 
aukos Letuvos neprklauso- 
mybės atstatymui. Laisvės 
kovą tęsėme įvairiais būdais 
ir priemonėm, stengėmės 
laisvajam pasauliui ir mūsų 
jaunajai kartai atskleisti 
bent mažą dalelę tiesos, 
kaip mūsų tėvynė žiauriau
siu sovietiniu teroru yra pa
vergta, žalojama tautos kul
tūra, klastojama praeitis, 
slopinamos kūrybinės ga
lios, rodančios kelią j tau
tos laisvę ir nepriklausybę. 
Ir tada visiems buvo aišku, 
kad Lietuva yra sovietinio 
okupanto pavergta.

Tačiau laiko bėgyje kei
čiasi įvykiai ir žmonės, tik 
nesikeičia Lietuvos paver
gėjo veidas. Keičiasi dikta
toriai, bet vergija lieka vis 
ta pati. Netiesa, gal ne vie
nas naivuolis pasakys. Bu
vo masiniai žudymai, dabar 
to nebėr, buvo okupantas 
apsitvėręs geležine uždan
ga nuo laisvojo pasaulio, da
bar jie užuolaidas pravėrė 
ir leidžia lankyti tėvynę ir 
iš ten lankyti čia savo arti
muosius išeivijoje, girdime 
įrodinėjimus. Bet, jei tikrai 
iš esmės įsigilinsim, tai 
lengvai įsitikinsim, kad so
vietinio Lietuvos okupanto 
veidas tebėra tas pats, žu
dikai lieka žudikais, tvirti
na nesenai laisvę pasiekęs 
dail. Vladislovas žilius, tik 
žudymo metodus kartais pa
keisdami gudresniais, pa
slaptingesniais. Jei anks
čiau į vergiją lietuvius vežė 
atvirais keliais, tai šiandien 
įtariemieji nepaklusnūs bū
ti okupanto teroristų tar
nais, dingsta be-žinios, sakė 
ką tik į laisvę atvykęs V. 
žilius.

Sovietams pradėjus lais
vam pasauliui demonstruo
ti "palengvėjusius" okupa
cijos metodus, žinoma, ne
bereikalingi masiniai žudy
mai, nes per 30 metų mo
kyklose jau mokė vaikus iš
davinėti draugus, brolius ir 
net savo tėvus okupanto pa
smerkimui. Taigi ir pačių 

lietuvių tarpe prievartos 
būdu pavergėjas pasirūpino 
sau tarnų net ne vien pa
sauliečių, bet ir dvasiškių 
tarpe. Tai mūsų nestebina, 
tačiau labai keista, kad ir 
čia išeivijoje, laisvuose 
kraštuose okupanto diriguo
janti ranka mus veikia. 
Mus, kurie tos žiaurios ran
kos esame įvairiais būdais 
paliesti ir nuskriausti, nors 
iš patyrimo gerai pažindami 
pavergėją ir žinome jo atei
ties planus, vis tačiau iš
girstame ir net spaudoje 
skaitome Lietuvos priešui 
atlaidžių pasisakymų. Esą 
reikia skirti lietuvį komu
nistą nuo ruso. Tokią nuo
monę lengvai sugriaunama 
mūsų netolima praeitis, ka
da sovietams okupavus Lie
tuvą į kalėjimus ir į gyvu
linius vagonus kelionei į Si
birą iš namų varė nekaltus 
Lietuvos gyventojus viso
kių tautybių komunistai: 
rusai, žydai ir lietuviai, 
kas nuskriaustiesiems buvo 
skaudžiausia. Ir tai darė tik 
savanoriai lietuviai komu
nistai niekeno nevaromi 
taip elgtis. Tada pajuto 
daugybė lietuvių J. Jablons
kio žodžius, pasakytus 1918 
m., kad "skaudžiausias da
lykas buvo tas, kad kratė 
mokiniai lietuviai — mūsų 
tremtiniai, su kuriais rodė
si, vieni rūpesčiai mane jun
gė". Kalbant apie lietuvišką 
komunizmą teisingai yra 
rašęs V. Meškauskas bend
radarbiavimo klausimo kė
limo pradžioje, kad jei ant 
pragaro vartų būtų lietuviš
kai užrašyta "Sveiki atvy
kę,,, su džiaugsmu mes gal 
žengtume vidun?

Visa tai skaldo mūsų iš
eivijos vienybę, okupantas 
džiaugiasi, o tėvynėje lie
tuviai skaudžiai pergyvena 
išeivijos dvasinį silpnėjimą. 
Ypač tenka pastebėti, kad 
labiausiai užinteresuoti su 
okupantu bendradarbiauti 
yra tie, kurie iš to daro bent 
kokį asmeninį pelną. Jie 
gaudo atvykstančius meni
ninkus, leidžia plokšteles, 
organizuoja keliones į Lie
tuvą ir, nejučiom pataikau
ja okupantui, kad nesustab
dytų jų pasipelnymo nau
dos, skelbiamos vis lietuvy
bės vardu.

Be to, atsiranda mokyto-
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SKYRIAUS DARBINGAS 
SUSIRINKIMAS

Skyriaus metinis narių 
susirinkimas, įvykęs š. m. 
spalio 29 d. buvo gausus da
lyvių skaičiumi, pristatyti 
ir keli nauji nariai. Susirin
kime išrinkta nauja valdy
ba, kuri jau pasiskirstė pa
reigomis sekančiai: pirm. 
Pr. Kašiuba, vicepirm. Z. 
Juškevičienė, sekr. D. Lie- 
pienė, ižd. J. Cinkus. Susi
rinkimas ir žurnalisto V. 
Meškausko paskaita vyko 
jaukioje nuotaikoje, prie 
degančio židinio, Aldonos ir 
Juozo šulaičių rezidencijo
je, La Grange parke, Chica
gos priemiestyje.

Susirinkimą atidarė ir 
prezidiumą sudarė ilgame
tis skyriaus pirmininkas 
Pr. Kašiuba. Pakviesta su
sirinkimui pirmininkavo Z. 
Juškevičienė, sekretoriavo 
A. Barčas. Išsamų protokolą 
perskaitė skyriaus sekreto
rius Gvidas Valantinas. Pro
tokolas, su maža pataisa pri • 
imtas, sekretoriaus pastan
gos užgirtos plojimu.

Skyriaus veiklos išsamų 
pranešimą pateikė pats pir
mininkas Pr. Kašiuba, pasi
džiaugęs, kad skyrius paau
go naujų narių skaičiumi ir 
čia pat pristatė naujus na
rius, kuriuos visi susirinku
sieji skardžiu plojimu pri- 

jų ir tėvų, matančių vienin
telį kelią vaikuose išlaikyti 
lietuvybę, jeigu nuvažiuos 
lankyti komunistų pionierių 
stovyklų, prisidengusių li
tuanistinių kursų vardu. Jei 
mano sūnus ir kitais metais 
nebus priimtas, tai bus lie
tuvybei ir Lietuvai žuvęs, 
aimanavo nepriimto vaiko 
motina. Tačiau, juk litua
nistinių kursų ir mokyklų 
pakankamai turim ir čia iš
eivijoje. Jei tie tėveliai kas 
vasarą savo vaikus leistų į 
stovyklas ir mokyklas, jie 
tapigi išaugtų geri lietuviu
kai, o dar geriau kalbą iš
moktų ir tautiškai subręstų 
lankydami Vasario 16 gim
naziją, kurioje išlaikymas 
gana pigus, o jei kas tikrai 
negalėtų, tai tam pagelbė
tų mūsų įvairūs fondai.

Ta proga tenka atkreipti 
dėmesį, kad paskutiniu lai
ku spaudoje matome, jog 
LB nustojo rūpintis lietu
viškomis mokyklomis, o vi
są dėmesį ir energiją skiria 
politinei veiklai, kuo taip 
pat rūpinasi ir kitos institu
cijos savo paskirtimi būda
mos vien politinei veiklai, 
kaip ALTa ir VLIKas. Po
litika ir visais lietuvių rei
kalais be abejo, turi teisę 
rūpintis kiekvienas lietuvis, 
bet LB daugiausia atsako
mybės neša už lietuvybę ir 
lietuviškos kultūros kėlimą 
išeivijoje, bet spaudoje te
matome ar radijo bangomis 
girdime tik apie jų politinę 
veiklą.

ėmė į skyrių. Pasakė, kad 
skyrius artimai kooperuoja 
su Chicagos ir East Chica
gos skyriais, drauge rengia 
didesnio masto renginius, 
kaip tai Dirvai paremti va
karą, kur buvo sukaupta 
tūkstantinė suma pelno, 
drauge surengtas didingas 
prez. A. Smetonos minėji
mas ir t.t. Pasakė, kad sky
rius yra įsigijęs Vilties 
draugijos šėrų už $700, tai 
skyriaus uždarbis — veik
los — darbo vaisius. Kalbė
damas apie Dirvos įkurdini
mo vajų, pasakė, kad šis ko
mitetas įtemptai dirbo ir 
kad per jį perėjo arti dvide
šimt tūkstančių dol. aukų 
Dirvai įkurdinti. Susirinki
mas, Pr. Kašiubai, kaip šio 
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SKIRPSTAS
Draugo nr. 250priede (skirtas LF vajui) yra keletas iš

samiu straipsnių apie L. Fondą. Bet čia prabyla vien lėšų 
tvarkytojai, vienas straipsnis apie švietimą, o pasigen
dama Kultūros Tarybos balso. Juk LF svarbusis tikslas - 
mūsų kultūrą puoselėti, tad darant apyskaitas ir keliant 
vajų neužmirštinas ir šis sektorius. Argi Kultūros Tary
ba jau nebeveikia?

• LF vald. pirm. dr. A. Razma, priminęs, jog tėvynėj 
tauta rodo itin didžią drąsą ir ištvermę kovoj su pavergė
ju, prilygina: ar mes laisvėje tinkamai atliekame tautinę 
pareigą? Štai mūsų darbų spragos: ‘per mažas skaičius 
mokinių lituanistinėse mokyklose, tik nedidelė dalis jau
nimo kalba laisvai lietuviškai, spartus knygų skaitytojų 
mažėjimas, nepakankama moralinė ir finansinė parama 
liet, kultūros puoselėjimui, mišrių šeimų neįjungimas į 
savą visuomenę, politinių veiksnių nesugebėjimas koordi
nuoti laisvinimo darbų ... ’. Teigiamybių A.R. pamini: li
teratūros, dailės ir muzikos kūrėjų pasišventimas liet, 
kūrybai, mokytojų atsidavimas jaunimui mokyklose, sto
vyklose ir organizacijose, spaudos darbuotojai, kurie su
geba išlaikyti liet, laikraščius, LB stiprėjimas, šokių, dai
nų šventės, jaunimo, mokslininkų, kultūrininkų susibūri
mai, liet, ir anglų k. enciklopedijos ...

LF buvo 1960 m. gale pradėtas ir už metų įkurtas. Su
rinkus per milijoną, jau išdalinta pelno per S50 tūkstančių 
lietuviškiem reikalam. Narių yra apie 4000. Ypač švieti
mo srity LF pagalba ryški.

• LF tarybos pirm. dr. G. Balukas primena, kad LF 
yra surištas su LB: statutui pakeisti reikalingas LB prita
rimas. LF vadovybė prašiusi LB Centro valdybos, kad su
burtų išeivijos mokslininkus, kultūrininkus ir paruoštų il
galaikį kultūrinių reikalų planą, nes tai padėtų LF pelno 
skirstymo komisijai. ‘Mūsų prašymas nebuvo išklausytas 
ir panašaus praktiško plano negavome ’. Esą šiaip padeda 
Lituanistinis Institutas, L. Katalikų mokslo ak-ja ir įvai
rių sričių ekspertai.

• Dr. K. Ambrozaitis, LF pelno skirstymo komisijos 
pirm.(PSK), dar aiškiau pabrėžė: ‘LF narių telkimas bu
vo planingas ir be pavargimo. Dar svarbiau yra planin
gas LFpelno paskirstymas ... Jau aukščiausias laikas de
rintis prie visų laisvojo pasaulio lietuvių kultūros rėmimo 
krypties ir politikos. Kas tą kryptį nustato?... Atėjo lai
kas, kai LF dėl neturėjimo aiškaus ir pastovaus pelno 
skirstymo plano neturėtų suniveliuoti liet, kultūros dar
bo ar nukreipti nepageidaujama kryptimi. Visuomenės 
populiari opinija neturėtų nulemti pelno skirstymo. Vi
sais laikais kultūros laimėjimus nulėmė tik intelektualinė 
mažuma... LF ir JAV LB kartu dalina LF derlių: suren
ka prašymus, juos svarsto ir paskiria atitinkamas sumas. 
Buvo atvejų, kai mažesnės sumos skirtos ir be prašymų, 
pagal opiniją ... Laikas LF pelno skirstytojams iš prašy
mų maišo išlipti... Konkrečių planų liet, kultūros krypčiai 
išeivijoje laukėme iš LB-nės... Pavieniai asmenys yra pa
siūlę pelno s kris tymui principų ir konkretesnių planų.* 
Dr. K. A. mini, kad į LB kreiptasi nekartą, prašyta suges
tijų, nes ‘LB delegatai j PSK ateidavo be planų*. Iš LB 
gauta raštų - A. VakseHo, D. Šato, A. Kairio, bet vis ne
gana konkretūs, nerealūs. Įdomu, kad LB atsiųsto rašto 
net buvo prašyta neskelbti spaudoj! Ir beliko liūdna išva
da: ‘grįžome vėl prie prašymų svarstyiąo*...

i

komiteto pirmininkui, itin 
daug pastangų padėjusiam 
sukaupti tokį didelį kapitalą 
Dirvai, širdingai dėkojo 
jam už jo didelį pasišventi
mą tautiniai idėjai. Prane
šimo eigoje pirmininkas 
konstantavo malonų faktą, 
kad visi skyriaus nariai 
skaito — remia Dirvą, skai
to žurnalą Naujoji Viltis ir 
pakvietė narius ieškoti nau
jų prenumeratorių Dirvai. 
Pirmininko pranešimas bu
vo užgirtas ilgu plojimu.

Ižd. J. Cinkus patęikė iž
do pranešimą^

Išrinkti atstovai į ALTą: 
Pr. Kašiuba, J. Cinkus ir St. 
Liepa. Išrinkti atstovai ir 
į ALT S-gos seimą įvyks
tantį sekančių metų pavasa
rį, Amerikos rytuose. Sky-

(Nukelta į 4 psl.)
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ĮTAMPA
Stalinui 1953 m. kovo 5 

d. mirus, atrodė, kad sovie
tų režimas turėtų sušvelnė
ti. Taip ir buvo Rytų Vo
kietijoje pirmaisiais mėne
siais, gegužės mėn., tačiau 
staiga buvo padidintas dar
bo normos, kas netrukus — 
birželio 17 dieną — iššaukė 
generalinį streiką, kuris kai 
kuriuose vietose virto suki
limu, kurį labai griežtom 
priemonėm numalšino so
vietų tankai. Nors streikas 
ir maištas buvo spontaniško 
pobūdžio, be jokio bendro 
plano, ir už tat jį lengva 
buvo numalšinti, kaltė už jį 
buvo primesta Gehleno or
ganizacijai.

Nauju Sovietų zonos sau
gumo viršininku vietoje 
Wilhelmo Zaisserio buvo pa
skirtas Ernst Wollweber, 
kuris jau 1918 m. vadovavo 
komunistų pučui Kiel mies
te. Prieš Hitleriui perimant 
valdžią 1933 m., Wollweber 
buvo Reichstago (seimo) 
narys. Pabėgęs į Maskvą, 
jis organizavo komunistam 
palankią tarptautinę jūri
ninkų sąjungą, o vėliau šni
pinėjo Maskvai Danijoje ir 
Švedijoje, iš kur 1940 m. 
buvo ištremtas.

1946 m. Wollweber buvo 
paskirtas vadovauti Rytų 
Vokietijos laivyninkystei, o 
po nelaimingo vokiečių 1953 
m. sukilimo perėmė vadova
vimą saugumui. Svarbiau
sias jo uždavinys buvo ga
limai daugiau sukompromi
tuoti Gehleno organizaciją 
ir svarbiausia neprileisti 
prie jos perėmimo į Vakarų 
Vokietijos tarnybą. Už Geh
leno galvą Wollweberis pa
skyrė milijono markių pre
miją.

Gehlenas turėjo skaitytis 
su atentatais ir dar blogiau 
— bandymais jį pagrobti, 
žinodamas, kad sykį pa
grobtas jis gali būti privers
tas ir kalbėti, Gehlenas 
stengėsi žinoti galimai ma
žiau detalių apie savo orga-

CICERO...
(Atkelta iš 3 psl.) 

rius delegavo: Pr. Kašiubą 
ir Z. Juškevičienę.

"Dirvos*’ politinių žinių 
komentatorius, Vytautas 
Meškauskas pateikė pasau
linės ir krašto politikos ap
žvalgą, atsakinėjo į gausius 
paklausimus. Paklausimų 
gausa liudijo, kad politinė 
apžvalga buvo įdomi ir kad 
skyriaus nariai domisi poli
tika.

Įdomūs politiniai ir šiaip 
individualūs pokalbiai vyko 
iki vėlos nakties, prie de
gančio židinio ir malonių, 
šeimininkių parengto vaišių 
stalo. Dalyviai išsiskirstė 
namo su sustiprinta Lietu
vos laisvės viltimi ir pakibo 
organizacinio darbo nuotai
ka. O.i)

(10)

DIDĖJA
nizacijos veiklą, bet tik 
bendrus jos bruožus. Be to, 
amerikiečių zonoje jis vadi
nosi Garner, britų — dr. 
Schneidėr, prancūzų — 
Gross. Bendradarbiai jį va
dino paprastai ’daktaru”.

1953 m. lapkričio 9 d. 
Wollweber Berlyne sušaukė 
spaudos konferenciją ir joje 
pristatė tūlą Hans-Joachim 
Geyer kaip vieną svarbiau
sių Gehleno agentų Rytų 
Vokietijoje. Iš tikro Geyer, 
detektyvinių romanų auto
rius, kurį laiką buvo orga
nizacijos V-man atseit 
”Vertrauensmann” t. y. pa
tikėtinis, renkąs informaci
jas iš idealizmo, bet ne 
AGENTAS — profesionalas 
dirbą už atlyginimą. Pasi
rodė, kad Geyer tuo pačiu 
laiku buvo ir sovietų saugu
mo agentas. Vakarų Berly
ne Geyeris pradėjo ieškoti 
sau sekretorės, tačiau kan
didates jis apklausinėdavo 
ne savo bute, bet kavinėje. 
Viena iš tokių kandidačių 
įtarė, kad Geyeris verčiasi 
'baltųjų vergių’ prekyba ir 
pranešė policijai. Toji apsi
lankė jo bute, bet jo nerado. 
Apie tai sužinojęs Geyeris 
nusprendė, kad jis ieškomas 
už špionažą ir perėjo atgal 
į sovietų zoną. Spaudos kon
ferencijoje jis teigė buvęs 
Gehleno organizacijos Ber
lyno skyriaus viršininko 
pavaduotoju, kuris dabar 
paklausęs savo sąžinės bal
so ... Wollweberis tada gy
rėsi, kad jo žinyba suėmusi 
546 Gehleno agentus, kas 
neatitiko tikrovei.

Už kelių dienų — lapkri
čio 13 d. buvo suimtas vie
nas iš Gehleno celių vadas 
majoras Werner Haase. Jis 
tuo laiku tyrinėjo galimybę 
pravesti slaptą telefonu ka
belį per kanalo dugną, sky
rusi Vakarų ir Rytų Berly
no dalis. Nors jam ir buvo 
įsakyta pačiam nieko neda
ryti, Haase pagalvojo, kad 
jis gali pats lengvai perves
ti kabelį vieno savo agentu 
iš sovietų zonos padedamas. 
Deja, tas jo agentas dirbo 
ir priešo pusei. Haase buvo 
pagrobtas ir gruodžio 21 d. 
nuteistas kalėti iki gyvos 
galvos. Laike viešo teismo 
jis papasakojo tokių dalykų, 
kurių negalėjo žinoti. Geh
leno organizacija iš savo pu
sės "pasistengė”, kad Haa- 
ses fantazija sovietų pusei 
atrodytų kaip tikrovė. Po 
keturių metų Haase buvo iš
keistas į komunistų agentą, 
suimtą Vakarų Vokietijoje. 
Abi pusės laikėsi principo, 
kad gyvas agentas yra ver
tingesnis už sušaudytą. Kad 
ir mainams. Kaip smarkiai 
tada buvo kovojama, galima 
spręsti iš fakto, kad tarp 
1950 ir 1960 metų komunis
tai Vakarų Berlyne pagro
bė ir pergabeno savo pusėn 
150 žmonių. Jų tarpe ir dr. 
Aleksandrą Truknovičiu ru

sų emigrantų organizacijos 
Narodny Trudovoi Sajuz 
vadą, šalia tos organizaci
jos, amerikiečių parama 
naudojosi dar Laisvųjų Tei
sininkų sąjunga ir vokiečių 
Kovos Grupė, kuri sovietų 
zonoje vertėsi sabotažu. Tos 
grupės tačiau nieko bendro 
neturėjo su Gehlenu, kuris 
iš principo nieko nenorėjo 
girdėti apie sabotažą ne ka
ro metu.

Įdomu, kad tikru Gehlenu 
bendradarbiu buvo Walter 
Gramsch, aukštas pareigū
nas (Ministerialrat), paties 
Wollweberio dešinioji ran
ka tvarkant laivyninkystę. 
Wollweberiui pradėjus tvar
kyti saugumo reikalus, 
Gramsch buvo atšauktas j 
Vakarų Vokietiją. Visų 
svarbesnių dokumentų nuo
rašais iš Rytų Vokietijos 
ministerio pirmininko Ot- 
to Grotewohl kanceliarijos 
Gehleno organizaciją aprū
pindavo min. pirmininko as
meninė sekretorė li^lu'iv 
kilmės Elli Barczatis. Jos 
uolumas pagaliau ją ir iš
davė. Ji buvo slaptai nuteis
ta mirti ir padėjo savo gal
vą po gilijotiną.

Kitas labai svarbus in
formantas buvo min. pir
mininko pavaduotojas pro
fesorius Hermann Kastner, 
Rytų Vokietijoje pro forma 
veikusios liberalų-demokra- 
tų partijos vadas. Pastebė
jęs, kad komunistai nori jį 
tik išnaudoti, jis pats pra
dėjo ieškoti ryšio su ameri
kiečiais, o vėliau Gehleno 
organizacija. Kastner kaž 
kaip įgavo vyr. sovietų ka
riuomenės vado Rytų Vo
kietijoje Čuikovo simpati
jų, kurios jam padėjo išsi
laikyti prieš vietos komu
nistų intrigas. Kai jo būklė 
pasidarė jau nebepakančia- 
ma ir reikėjo skaitytis su 
suėmimu, Kastner su žmona 
buvo pergabenti į Vakarų 
Vokietiją, kur jis netrūkus 
mirė nuo širdies smūgio.

Gehleno agentai iš Mask
vos ambasados Rytų Berly
ne gavo 'baltosios knygos’’ 
nuorašą, kurią sovietai ruo
šėsi patiekti 4 užs. rei
kalų ministerių: Bidault, 
Dulles, Edeno ir Molotovo 
konferencijai Berlyne. Joje 
buvo patiekta medžiaga 
apie Gehleno organizacijos 
tariamus kėslus. Jos pagal
ba sovietai ruošėsi konfe- 
.renciją nutraukti. Gehlenas 
tuojau paruošė savo 'baltą
ją knygą’ apie komunistų 
ofenzyvą prieš Vakarų Vo
kietiją. Apie tai buvo "leis
ta" sužinoti sovietams, ku
rie po to nutarė savo 'bal
tosios knygos’ neskelbti. 
Molotovas ir be jos galėjo 
būti nesukalbamas.

1954 m. liepos 20 d. iš Va
karų Berlyno į Rytų Ber
lyną perėjo ar buvo pavi- 
liuotas dr. Otto John, Va
karų Vokietijos Konstituci
jos Apsaugos Įstaigos 
(BfV) prezidentas. Toji 
įstaiga turėjo sekti komu
nistų užmačias Vakarų Vo
kietijoje be teisės juos su
imti. Iš pirmo žvilgsnio ga

lėtų pasirodyti, kad ji ėjo 
panašias pareikas kaip Geh
leno organizacija. Toji ta
čiau turėjo savo špionažo 
tinklą visame pasaulyje ir 
be to buvo dar privati or
ganizacija, išlaikoma ČIA. 
BfV buvo grynai vokiečių 
ir tik vidaus reikalų įstaiga. 
Per Rytų Berlyno radiją dr. 
John kaltino Gehleno orga
nizaciją šnipinėjant prieš 
Prancūziją ir siekiant na
cizmo atgimimo. Tie kaltini
mai jau negalėjo sulaikyti 
nuo Vakarų Vokietijos pri
ėmimo į NATO, kuris įvyko

ŽIEMOS EKSKURSIJA Į 
LIETUVĄ

Iš

BOSTONO, MONTREAUO ir NEW YORKO 
Dar yra laisvų vietų GRUODŽIO 22 d. grupėje.

Kaina $875.00
(kelionė lėktuvu, PIRMOS klasės viešbučiai, maistas, 

dviese kambaryje).

Lankysime: Leningradą, Vilnių, Kauną, Trakus, 
Rygą, Maskvą ir Helsinkį.

Prie šios grupės galima jungtis su papildomu mokes
čiu New Yorke ir iš kitų miestų.

KELIONĖS J LIETUVĄ 1977 M. PRASIDEDA 
BALANDŽIO 6 D.

Registracijas priimame dabar.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

393 West Broadway, P. O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ
Air Fares Subject to Changes and Covernment Approval.

Norintiems atsikviesti giminės ii Lietuvos sutvarkome reikalau
jamus iikvietimo dokumentus.

DIE MAKERS
Prefer experience in automotive type die work. Mušt be qualified and 
have good employnient history. 3 shifts. Apply, write or call:

CHECKER MOTORS CORP.
2016 N. PITCHER

Kalamazoo, Michigan 49007 
616-343-6121, Ext. 293

An Equal Opportunity Employer
(44-49)

W A N T E D

TOOL AND DIE MAKERS
The Spicer Clutch Division of Dana Corp. located in Auburn, Indiana, 
has openings for Journeyman tool and die makers. Mušt have or be 
able to obtain A Ii A W Journeyman's card. Prefer experience wltn 
stamping dies and fixtures, mušt be a available to work any shift.

CONTACT PERSONNEL DEPARTMENT 
FIFTH-BRANDON STS.

AUBURN, INDIANA 46706
(219) 925-3800

An Egual Opportunity Employer

MILLWRIGHT
JOURNEYMAN

Reguire individual with 8 years ąualified experience in trade 

working on heavy duty eąuipment maintenance. Starting rate 

$6.35 per hour, plūs cost of living, and excellent fringe ben- 

efits. Mušt be able to work all shifts. Apply:

PEERLESS CEMENT COMPANY
9333 Dearborn Street, 

Detroit, Michigan 48209

or Call 313-842-4600, Ext. 284

An Equal Opportunity Employer

1955 m. gegužės 5 d. Po to 
John sovietams jau nebuvo 
reikalingas ir jie jam tų 
pačių metų gruodžio mėn. 
leido grįžti į Vakarų Vo
kietiją. čia jis buvo aukš
čiausio teismo nubaustas už 
išdavimą. Pats Gehlenas, 
kaip ir jo svarbiausi talki
ninkai, niekados Vakarų 
Berlyne saugumo sumeti
mais nesilankė.

Skaitykit ir platinkit

DIRVA
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KŪRYBA IR MOKSLAS
ŠEŠTADIENIO
IŠKARPA

Birutė Pūkelevičiūtė

PRIEBLANDA

LIETUVIAI STATO OPERĄ 
ANGELU MIESTE

šešiasdešimt devintoj gat 
vėj šeštadieniai visados bū
na judrūs - tik spėk sveikin
tis ir keistis ‘labom dienom’!

Kai prie ‘Marginių’ suti
kau Simą Kašeiionį, jau bu
vau apsipirkusi: nešiausi py
rago, obuolių ir dar šiltų ba
landėlių. Simas, užsidėjęs 
jam įprastą beretę, skubėjo 
priešingon pusėn. Būtumėm 
sustoję ir pasišnekėję, jeigu 
mudviem kas nors būtų pa
sakęs, kad vakare užgirsim 
naujieną iš Clevelando. Ta
čiau mudu to nežinojom, to
dėl ir nesustojom.

•Icchokas Meras. STRIP- 
TIZMAS, arba PARYŽIUS- 
ROMA-PARYŽIUS. Roma
nas. Išleido ”Ateitis” 1976 
m. Aplanką piešė Zita So- 
deikienė. 277 psl., kieti vir
šeliai, kaina 8 dol. Galima 
užsisakyti "Ateities” lei
dykloje : 17689 Goldwin Dr., 
Southfield, Mich. 48075.

• Paulius Jurkus. JUOD
VARNIAI. Pasaka-poema. 
Viršelis ir knygos piešiniai 
— autoriaus. Išleido "Dar
bininkas”, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207. 200 psl., kaiųa 5 dol.

• Vida Augulytė ir Juo
zas Plačas. ŠIMTAS ŽAIDI
MŲ DIDELIEMS IR MA
ŽIEMS. Išleido JAV LB 
švietimo taryba 1976 m. di
delis formatas, 124 psl., kai
na 2 dol. švietimo tarybos 
leidinius galima užsisakyti 
šiuo adresu: A. Kareiva, 
7030 So. Rockwell St., Chi
cago, III. 60629.

• Algirdas J. Kasulaitis. 
LITHUANIAN CHRISTI- 
AN DEMOCRACY. Viršelio 
emblemą piešė A. Kulba. 
Knyga anglų kalba apie Lie
tuvių Krikščionių demo
kratų sąjungą. 244 psl., kai
na 4 dol.

Dabar jau temsta. Aš dar 
sykį išsuku jo telefono nu
merį.

Vieną, du ... tris kartus 
skamba ...

Jis jau turėtų būti grįžęs 
namo!

Ketvirtą sykį telefonas 
nespėja skambtelėti. Anoji 
pusė nukelia ragelį. Reiškia 
Simas namie! Kai imu pasa
koti, ‘jog Dirvos redaktorius 
pats negalėdamas jam prisi
skambinti, manęs prašė, kad 
perduočiau vieną žinią’, Si
mas linksmai sušunka:

— Man jau aišku! Aš jau 
spėju, kokia bus toji žinia!

Jis kalba lengvai pasūpuo
damas raidę ‘o’. Iš to 
banguojančio garso lengva 
dzūką atpažinti. Juoba, kad 
ir mano giminės šaknys glū
di ten, kur pro kvepiančius 
pušynus mirga Seirijo, Du
sios, Obelijos ežerai; kur kal
vų viršūnės puošiasi žydin
čiais grikiais, lyg rožinio ak
somo skraistėm.

Girdėjau vieną žmogų 
išsitariant, kad dzūkai esą 
’drapiežni’. Nežinau, ką tas 
plėšriai skambantis barbariz 
mas tikrai reiškia, tačiau at
kaklumo - kiekvieno dzūko 
širdy, tur būt, esama nema
žai.

Penkiolikti metai, penkio
liktoji Simo Kašelionio skir
ta premija novelės žanrui 
puoselėti - ilgas, pagarbos 
vertas kelias. Visi, manau, 
sutiksim, kad lengviau blykš 
telėti vienkartiniu entuziaz
mu, negu pastoviai ir ištver
mingai lietuvišką žodį mylė
ti per eilę metų.

Pernai Simą plačiai pami
nėjo amerikiečių spauda ir 
televizija. Buvo stebimasi 
išeivio prieraišumu savo 
tautinei kultūrai, ne sykį pa
brėžiant, kad proporcingai 
apskaičiavus Rockefellerio 
ir Kašelionio išteklius, kas
metinė Simo duoklė lietuvių 
raštijai gi žymiai nusvertų 
Rockefellerio fondus Ameri
kos menininkams.

SUTEMOS
Dabar tylu.
Už lango švelniai juda me

džių viršūnės, jau smarkiai 
vėjų nudraskytos. Šįmet 
Chicagos ruduo nesipuikins 
žioruojančiom spalvom: la
pai per anksti nukrito, nespė 

ję spalio grožybėje sulieps
noti.

Sambrėškio dangus gied
ras; pro medžius kyla balkš
vas mėnulis.

Nedegu šviesos.
Sėdžiu ir galvoju apie tai 

ką parašiau. Ar tikrai Mont- 
realio gatvėm vaikščiojo še- 
šiapėdis Tomas, Šauniausias 
Pabaltijo Universiteto stu
dentas, ir Sandra - liauna 
mergaitė, išaugusi iš vėjo ir 
vandens? Ar tikrai Albinas, 
kortų bartukas, virdavo 
karštą vyną ir lepiai rūkyda
vo cigaretes?

Man ateina galvon Wal- 
lace Stevens posmas apie vy 
rą su melsva gitara. Dvi pir
mosios eilutės jam prikaiš- 
tauja; dvi antrosios - jį apgi
na:

— Kai tu melsva gitara 
groji, 

Netaip tikrovę apdainuoji! 
— Tikrovė kinta, kai dai 

nuoju 
Ir kai melsva gitara groju

Šį vakarą man labai rūpi 
tikrovė - fantazijos motina. 
Kadaise, vaikais būdami, su- 
mesdavom blizgančių stiklo 
šukelių į veidrodinį žiūronėlį 
ir, prieš šviesą jį įvairiai su
kinėdami, kas kartą nusteb- 
davom vis naujai subėgan
čiais keisčiausiais deriniais. 
Šukelės juk buvo pilkos, kas 
dieninės buities skeveldros; 
jas atsinešdavom iš kiemo ar 
iš Kalniečių gatvės smėlio. 
Tačiau, atsikartodamos veid
rodėlių atspindžiuose, jos nu 
švisdavo net sapne neregė
tais pavidalais. Tikrovė tap
davo išmone.

Ir dar - galvoju apie žodį: 
kad jis visiškai užskliaustas 
ir apvalus, kaip obuolys. Es
mėje žodis yra šifras - min
ties arba jausmo santarmin- 
ga išraiška. Vadinas, net 
pats mažiausias žodis yra 
žmogaus kūrinys. Todėl ban 
dymas tuos slėpiningus šif
rus ženklais užrašyti ir per 
juos pasiekti tolimą, nepažįs
tamą skaitytoją - koks sudė
tingas, stačiai neįveikiamas 
darbas!

Ar įmanoma žodžius tobu
lai sudėlioti? Kur ir kaip to 
galima išmokti? O gal abso
liučiai įtaigus sakinys gims
ta tik pasąmonėj?

Los Angeles yra keistas 
miestas — didmiestis be 
operos. Retos svečių iš kitur 
gastrolės prorečiais tenkina 
operos alkį. Nenuostabu, 
kad operos meno entuzias
tai, muzikai, atjaučia pub
likos norus, .buria ansamb
lius, stato operas. Tai džiu
gina operų mėgėjus. Tai 
tenkina operos dalyvius iš 
pat paširdžių griaudžian
čiais aplodismentais ...

Į Los Angeles atvykęs dr. 
Nandor F. Damokos (veng
ras) pajuto šią problemą. 
Buvęs Vengrų operos diri
gentas, vedęs daugelį' mu
zikinių festivalių Europoje 
ir Amerikoje, St. Louis ope
ros asociacijos direktorius, 
Domokos kvalifikuotas bur
ti gerus, puikius, operinius 
dainininkus, arba tokio ly
gio, ir muzikus orkestran
tus. Taip gimė ”The Inter- 
natonal Opera Ensemble”.

Kelis kartus iš eilės kon
certinėj "Immaculate Feart 
College” salėje buvo pasta
tyta G. Puccini opera "Ma- 
dama Butterfly”. Tobulas 
vokalas ir puiki režisūra ...

Mums, lietuviams, itin 
brangu pažymėti, kad šios 
operos pastatyme kūrybin
gai pasirodė režisierius 
(Stage director) Algiman
tas žemaitatis ir dekorato
rius (Sėt designer) Paulius 
Jasiukonis. Algis Matas ir 
Julius Žukas buvo apšvieti
mo vedėjai.

Lietuvių įsijungimas į šį 
operinį ansamblį yra spon
taniškas mūsų scenos talen
tų prasiveržimas į mišria- 
tautinę, amerikinę visuome
nę.

Algimantas žemaitaitis 
scenos meną studijavo 
Connecticuto Universitete. 
Daug dirbo kaip aktorius ir 
režisierius. Losangeliečiai 
jį pamėgo už muzikinius 
pastatymus; "Vakarų Ai
dai” ir "čigonų baronas”, 
muzikei kompozitorei Onai 
Metrikienei vedant muziki
nę pastatymų dalį.

A. žemaitaičio režisūrinis 
talentas rykiavo Puccini 
operio slinktį logiškais pa-

Užsidegu šviesą! Imu bau
gintis rašytojo darbo - kelio, 
kuriuo ketinau pasukti.

VAKARAS
Pusę dešimtos iš Washing 

tono valstijos man paskam
bina Janis Zarinš. Jis yra 
naujas ir labai brangus ma
no bičiulis, išvertęs į latvių 
kalbą ‘Rugsėjo šeštadienio’

(Nukelta į 6 psl.)

JURGIS GLIAUDĄ

reinamumo laipsniais, psi
chologinio įtikinamumo ir 
spektaklio estetikos atsklei
dimais. Masinių (iki 40 da
lyvių) scenų pristatymą re
žisierius pravedė puikios 
damos paveikslais, suderin
damas scenų dramatizmą su 
partitūra. Režisierius sklai
dė masinės1 scenos dalyvius, 
perteikdamas savo užinte- 
resuotumą veikalo vyksme, 
buvo kartu neatskiriama vi
sumos dalis. Itin efektingas 
tas "ansambliškumas” dra
matiškuose partitūros for
te — masė jungiama tragi- 
kos pakilimo efektui...

Greta muzikinio teksto 
A. žemaitaitis įvedė har
moningą judėsiu, mimikos, 
dalyvių išsidėstymo sceno
je tekstą. Spektaklio daly
vius en masse jis padarė 
gyvais asmenimis: juk nė
ra mažų rolių, kur yra rū
pestingas režisierius! Ma
sines scenas jis apvaldė, 
įdvasino jų dinamikos, sce
nos kito ir keitėsi magiš
ka režisieriaus išradingu
mo iniciatyva.

Sakoma, nėra operinio 
vokalo be režisieriaus ran
kos. A. žemaitaitis padavė 
ranką ir solo vokalui. Tra
giškąją čo-čo-san žingsniai, 
išsidėstymas scenoje, jų 
mimika, judesiai arijai įau
gant iki jausmo išgyvenimo 
viršūnės, protesto karštis, 
apmaudo slėgti s — tos dva
sinės audros tiktai tada iš
eina iš koncerto sferos, ka
da solistas vaidina ir savo 
valdyba įtikina auditoriją, 
žemaitaitis pavertė solistus 
gyvais personažais. "Mada- 
ma Butterfly" įeis į žemai
taičio režisavimo kroniką 
kaip jo itin gilus suėjimas 
su didžiojo Puccini operine 
stichija ...

Paulius Jasiukonis davė 
prasmingą, estetišką, į at
sargią simboliką palinkusį 
scenovaizdį. Be veikalo et- 
nografiką liudijančių ob
jektų, krito į akį ir į įspū
džio pilnybę žydintis krū
mas dešinėje scenos pusėje, 
o kairėje pusėje, ties sce
nos dalimi palinkęs grasus, 
apysausis medžio kamienas. 
Trapios, ružavos viltys 
spindinčios žydinčiame krū
me taip simboliškai, ir tra
gedijos įkūnijimas sauso 
medžio konvulsijoje.

Efektinga, dinamiška Al
gio Manto ir Juliaus Žuko 
tvarkoma scenos iliumina
cija.

Lietuvių menininkų įsi
jungimas į tarptautinį ope
rinį ansamblį yra džiugi de
monstracija mūsų tarpe, 
mūsų kolonijoje, kunkulio- 
jančių kūrybinių pajėgų.
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ŠEŠTADIENIO IŠKARPA
(Atkelta iš 5 psl.) 

knygą. Nors mudu niekad 
nesam susitikę, tačiau laiš
kais palaikom nuolatinį ryšį, 
o kartais ir telefonu pasikal- 
bam.

— Telepatija! - nudžiungu, 
išgirdusi jo balsą. - Aš labai 
apie jus galvojau. Jums bus 
įdomu sužinoti, kad ‘Grįži
mas’ laimėjo ‘Dirvos’ skelbtą 
novelės konkursą.

— ‘Atgriešanas’? - nustem 
ba mano bičiulis.

Tai latviškas ‘Grįžimo’ var 
das.

— Taip! Pamenat, atsipra

HELP WANTED 
ALL AROUND 
MACHINISTS 

and 
EXPERIENCED 

TURRET LATHE HAND 
Wanted by rapidly erowing company

Eacellenl Benefits 
Full Time — Plūs Overtime 

APPLY 
7 A .M. to 5 P. M.
PLAINVILLE 

MACHINE WORKS 
High Street 

Plainville, Ma. 02762 
617-699-7575

(44-46)

• ••

šiau jūsų, kad tegaliu atsiųs
ti menkai išskaitomą kopiją. 
Negalėjau paaiškinti priežas
ties, kodėl originalo neturiu. 
Jis buvo iškeliavęs į Cleve- 
landą ...

Įvyko įdomus dalykas: tuo 
metu, kai Floridoj jury komi 
sija skaitė konkursui atsiųs
tus rankraščius, kitame že
myno krašte Janis Zarinš 
jau darbavosi ties latviškąja 
‘Grįžimo’versija. Aišku, ‘At
griešanas’ dar miega vertė
jo rankraštyje. Ir kopijoje, 
kurią Janis Zarinš malonėjo 
man atsiųsti. Latvių spaudo 
je jis iki šiol nepasirodė. Ta
čiau dabar, kai ‘Dirva’ pra
dėjo spausdinti pirmąją at
karpą, turiu vilties, kad gal 
kada nors ir latviškai iš
plauks ‘mūsų jaunystės die
nos, lyg tristiebiai buriniai 
laivai - musu jaunibas dienas 
ka trismastu buru kūgi ...’

NAKTIS
Lauke nešalta.
Atidarau langą ir žiūriu, 

kaip dangum vienas po kito 
skrenda lėktuvai. Kartais jų

nusileidimo keliai būna nu
kreipti tiesiai virš Marųuet- 
te Parko. Tokia, matyt, yra 
ir ši naktis. Jie lekia žybčio
dami skaisčiom ugnelėm, lyg 
didžiuliai jonvabaliai ...

Tikriausiai, kuris nors at
skrenda ir iš Montrealio - iš 
miesto, kuriame prabėgo 
penkiolika mano gyvenimo 
metų. Kai rašiau ‘Grįžimą’, 
norėjau bent mintimis aplan 
kyti senas vietas.

Mes visi ilgimės grįžimo - į 
tėviškę, į jaunystę, į motinos 
glėbį. Tarsi praeityje tebe
miegotų šviesaus gyvenimo 
svajonė - amžinai jauna, ne
sužalota, niekad neprarasta. 
Tarsi užtektų atstigręžti, 
žengti kelis žingsnius atgal, 
ir vėl iš jūros dugno iškiltų 
kadaise nugrimzdusi mūsų 
jaunystė.

Deja, grįžimo nėra.
Antra vertu - ar tikrai iliu

zoriniai mūsų praeities lai
vai buvo pakrauti neįkaino
jamom brangenybėm? Gal vi 
sa tai, ko mes taip gailestau- 
jam ir beatodairiškai ban
dom susigrąžinti, neatstotų 
vienos ašaros, kuri po dauge
lio metų gyva ir virpanti nu
rieda mūsų skruostais.

BEKELIAUJANT ANTANAS LAUKAITIS

DRAUGIŠKUMO APLINKOJE
San Francisco miestas 

yra tikrai labai gražus ir 
įdomus. O dar geriau yra 
kai savo vadove ir savo šei
mininke turi Lilą, kuri, pa
ėmusi kelias laisvas dienas, 
labai gerai prižiūrėjo mane. 
Pats miestas tai yra kalvų 
miestas ir jeigu žmogus pa
vargsti bevaikščiodamas 
aplinkui jas, tai tik atsi
remk į vieną ir vėl pailsėsi. 
Mano vadovė, savo japoniš
ku automobiliu, kurių Ame
rikoj vis daugėja ir daugė
ja, mane veža pro "Golden 
Gate” garsųjį kabantį tiltą, 
atsiduriame garsiajame ar
tistų ir menininkų Sausalito 
rajone, kuris man primena 
panašius kvartalus Pary
žiuje, Madride, New Yorke, 
Londone ir net mūsų Sydnė
juje. Įdomus šiame mieste 
yra ir ”Fisherman’s

Tai sielvarto sukrautas 
turtas.

Jūs turite 18 
galimybių laimėti 
nuo $20 iki $50,000 
su
$1 Double Play 
bilietu.

Kada jūs 
lošiate 

50e Pot O’Gold 
žaidimą jūs galite 
laimėti $10, $100, 

$500, $1,000, 
$25,000, $250,000, 

ar net visą milijoną!

ediEB 00000
etE
000
000
000

000 000
000 000WEEKLVFWUSTeaE 00000

MlJCJNAJfiE TNALBT

000 000effiB ooooo

Jeigu jūs pralaimite, jūs vistiek dar galite laimėti 
kelionių kainą į Hawaii, Aruba, St Maarten ar Acapulco, 
“Trips to the Sun” bonų traukime. 
Lošime reikia užpildyti kitą pusę keturių nelaimėjusių

Pot O’Gold bilietus ir pasiųsti:
TRIPS TO THE SUN, P.O. Box 6510,
Cleveland, Ohio 44101.

Mėginkite abu didžiuosius lošimus šią savaitę !
Mėginkite bonų laimę jeigu esate nieko nelaimėjęs!

IR STEBĖKITE NAUJĄ JAUDINANČIĄ OHIO 
LOTTERY TV PROGRAMĄ... KETVIRTADIENI. 
7:30 V.V., KAD ŽINOTUMTE, AR JŪS LAIMĖJOTE. 
IR JŪS GALITE NET PATS PATEKTI I TV.r

Wharf”, kur su savo vado
ve, nusipirkę vėžių ir alaus, 
čia pat ant gatvės valgėm, 
gėrėm ir gardžiavomės, nie
kam net į galvą neįmant, 
nes pilnos gatvės čia yra 
bekeliaujančių hipių ir taip 
laisva gyvenimą mėgstan
čių žmonių, taip ką tu čia 
bedarytum, nieks nei į galvą 
neįma. San Francisco mies
te ir tikrai nežinau kodėl, 
lietuvių nėra daug. Skaito
ma apie 500. Tačiau jie yra 
labai draugiški, turi savo 
bendruomenę, tautinių šo
kių grupę, bažnyčią ir kt., 
tačiau su didžiąja Los An
geles kolonija negali lygin
tis. Būnant pas Pažemėnus, 
susipažinau ir buvusią Cle
velande advokatę M. Matu
lionienę, kuri su savo vyru 
medicinos daktaru paliko 
Clevelandą ir šiuo metu la
bai gražiai yra įsikūrę ant
rame Amerikos azartinių lo
šimų mieste — Reno. Kvie
tė jie ir mane apsilankyti į 
jų puikius namus ir paban
dyti savąją laimę prie įvai
rių lošimų, tačiau, jau bai
gėsi man laikas ir pinigai ir 
šį vizitą atidėjome ateičiai.

Malonu yra svečiuotis, 
malonu yra sutikti ir vėl sa
vo senus draugus, malonu, 
jeigu tik sveikata leidžia, 
yra su jais nubaliavoti, pri
siminti senas jaunystės ar 
padūkimo dienas, tačiau 
Viskam ateina galas. Taip 
ir gražiajame San Francis
co, jau trečiąjį kartą kelio
nėje sutikęs savo sydnėjiš- 
kį prietelių St. Stribinskį 
(Pupą), kuris kelionėje ža
dėjęs išbūti tik šešias savai
tes, kaip užkliuvo pas savo 
draugus Amerikoje, taip ir 
prabuvo virš trijų mėnesių. 
Gerai, kad Australijoje nie
kas dėl darbo nesirūpina ir 
jeigu jau užbaliavoja, ypa
tingai su savo žemaičiais 
draugais, tai ir užbaliavoja.

Ir štai pagaliau mano pa
skutinioji diena Amerikos 
žemyne. Maloniai atsisvei
kinęs, su taip gražiai mane 
priėmusią R. ir L. Pažemė- 
nų šeima, aš skrendu Hava
jų link, kuriuos pasiekiu 
maždaug po penkių valandų. 
Nors ir anksčiau čia trum
pam esu buvęs, tačiau Ho- 
nolulu man yra labai mėgia
mas ir gražus kurortas. At
skridęs tuoj susirandu vi
sai prie pat Waikiki paplū
dimio gerą, bet nebrangų 
hotelį ir viską pametęs, tuoj 
pat spaudžiu į gražųjį pajū
rį. Kaip ramu, kaip malonu 
po visų tų triukšmingų ir 
vagabundiškų šešių mėne
sių gulėti auksiniame smė
lyje, užmerkus akis pamirš
ti viską ir tik ilsėtis ir ilsė
tis. Gi švelnios, daug mažes
nės negu Australijos pajū
rių bangos, atrodo, išplovė 
viską, kas pasiliko kituose 
būtuose žemynuose. Tačiau, 
gaila, atminimai ir tie gra-
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Pala, aš neturiu Montrealy daugiau nei vieno bičiu
lio? Pamirškim artimus draugus, perkratykim tolimes
nius pažįstamus.

Mėnulis jau aukštai pakilo. Dabar už jo plevena 
lengvas vasariškas debesėlis, lyg baltas dabitos šalikas. 
Tas veidas, tas didžiulis — veidas — man gerai pažįsta
mas: juokdario, pokštininko, monininko veidas...

— Mėnuli, — mintyse sakau, — labą, vakarą. Tu, 
mėnuli, visai nepasikeitęs. Nei kiek nepasenęs. Lygiai 
toks pat, koks buvai anais laikais. Kadaise mudu su tavim 
šį miestą išvaikščiojom skersai-išilgai, o štai dabar — 
žiūriu iš viršaus į jo šviesas ir jau nebeatpažįstu gatvių. 
Pamiršau net jų vardus.

— Ar juokauju? Aišku, mėnuli, truputį juokauju. 
Mes visi ir visados truputį juokaujam. Tam, kad būtų 
linksmiau? Ne, mėnuli, priešingai, tam kad būtų grau
džiau. Mes labai mylim savo graudulį. Mes jį vystom šir
dyje plonais, voratinkliniais siūlais, lyg šilkaverpio lė
lytę ...

— Visai teisingai. Tu supratai. Menkas būtum mė
nulis, jei nesuprastum. Prisipažįstu, su malonumu nusvie
džiau žodžius: ”Aš jau pamiršau šio miesto gatves!” 
Neaiškink, nereikia: pačiūčiavau savo širdies šilkaver
pį... Tu nustebtum sužinojęs, kaip gerai aš prisimenu 
net mažiausias Montrealio gatveles!

Matyt, imu pasigerti nuo kanadiško alaus, jei kal
buosi su mėnuliu ...

Truputį persilenkiu kėdėj ir dabar puikiai matau 
Rue Saint Denis — prancūzėlių Laisvės Alėją. A, kaip 
visa gatvė mirgėdavo prieš Kalėdas, išpuošta apsnigtom 
girliandom ir sidabriniais briedžiais! Vieną vakarą suti
kau ten Sandrą ir padėjau jai nusipirkti batus. Ji ieš
kojo ... sambrėškio spalvos batų — ne tamsesnio ir ne 
šviesesnio mėlynumo. Juk tu atsimeni, mėnuli, kokia sub
tili mergaitė buvo Sandra: vietoj krapų, ji ant sriubos 
paberdavo kelis rožių lapelius ... Labai meniškos sielos 
mergaitė — net saulėgrąžos sėklos lukštas jai primin
davo Van Goghą, kurį ji intymiai vadindavo ”Dėde Vin
centu.”

Kai mes, pagaliau, suradom sambrėškio spalvos ba
tus, paaiškėjo, kad jie kaštuoja septyniolika dolerių, o 
tiek pinigų Sandra neturėjo. Tomas tais laikais dirbo 
lėkščių plovėjų ”Murray’s” restorane — jaunavedžiai vos 
suvesdavo galą su galu.

— Ko juokiesi, mėnuli? Tu būtum pasielgęs lygiai 
taip, kaip aš. Argi nebūtum už kelis dolerius nupirkęs 
Sandrai sambrėškio — su vakariniais varpais ir su visais, 
bokštuose snūduriuojančiais, balandžiais?

Pardavėjas atnešė suvyniotą batų dėžutę ir linkte
lėjęs padavė man: ”Jūs esate tas laimingasis, monsieur.” 
Aš pajutau, kad raustu. Kaip pautriai, kaip gražiai pasa
kyta! Laimingasis!

Paskui mes ilgai laukėm tramvajaus. Snigo. Ant 
Sandros blakstienų tirpo didelės snaigės ir nušiuręs jos 
apikaklės kailiukas netrukus tapo baltu šermuonėliu. O 
aš, tas laimingasis,laikiau abiem rankom suspaudęs batų 
dėžutę — sambrėškio spalvos kurpes, kurių būtų galėjusi 
pavydėti net Pelenė. Laukėm tramvajaus, o gal — kara
liškų rogių?

Mūvėjau žiedą su deimanto akute, kurį tėvas dar 
caro laikais buvo gavęs mainais už kviečių maišą. Tą 
vakarą ant batų krautuvės stiklo, pačiame lango kampe, 
įrėžiau jos vardą — Sandra ... Paskui dažnai ateidavau 
pasižiūrėti, ar brėžiai neišdilo? Kol kitą pavasarį namą 
nugriovė ir pastatė modernų banką. Rodos, taip — ban
ką, ar ne? Netrukus aš išvažiavau iš Montrealio.

— Cit, cit, mėnuli, žinau, ką tu nori pasakyti. Pats 
žinau. Kodėl žmonės būtinai turi tau pasakoti apie mei
lę? Saulei, pavyzdžiui, tais niekais mes nedrumsčiam 
ramybės. Kodėl tavo šviesoj kiekvienam ateina noras sup
tis nostalgijos sūpynėm, kol sielą suvirpina graudžiai sal
dus kutulys? Kodėl? Nes tu ... kitoks. Nesigink, esi savo
tiškas, atmainingas. Kartais būni jaunas, kaip laukinis 
prerijų raitelis, kartais dylantis ir liūdnas, kaip prasilo
šęs valkata, kartais palenki savo platų veidą žemėn, lyg 
geraširdis nuodėmklausys. O gal mums tik atrodo, kad
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tu mus supranti?
— Pašviesk, mėnuli, uosto pusėn. Aš noriu pama

tyti, ar krantinėj, virš grūdų elevatoriaus, dar tebežyb- 
čioja didžiulė ”Ogilvie” miltų reklama? Kadaise ją da
žiau ... Tai buvo pirmas mano darbas Montrealy. Juk 
prisimeni, svajojau tapti dailininku. Todėl, aišku, ieško-: 
jau darbo pagal savo pašaukimą. Ko nors, kaip sakoma, 
arčiau meno. Kokia laimė! Gavau: dirbsiu su dažais ir 
teptukais.

Mano darbdavys, žydelis Larry Rosen, turėjo nedi
delę įmonę: nusisamdęs prancūzų būrį, taisydavo, prižiū
rėdavo ir kasmet naujai perdažydavo daugelį Montrealio 
reklaminių lentų.

Pirmadienio rytą atėjau į uostą, prie krantinėj 
dunksančio grūdų elevatoriaus. Netrukus atvažiavo ir 
Larry, mašinon įsimetęs jauną prancūzėlį, vardu Marcei.

Štai, ką mudviem reikės daryti: užsikėlę ant stogo, 
pirmiausiai turėsim išsukti visas elektros lemputes. Pas
kui nukrapštysim atsilupinėjusius dažus. Tada — ir len
tą, ir prie jos prisuktas raides — naujai, gražiai perda- 
žysim.

Ar viskas aišku? Larry su mumis į viršų nesikeis. 
Jis privengia aukštų vietų ...

Marcei trukteli žemyn juostuotą savo palaidinę ir 
lengvai prideda du pirštus prie beretės: ”Eh, bien!” Reiš
kia, darbui jau esam pasiruošę.

Užsikėlę į viršų, išlendam pro angą ant elevatoriaus 
stogo. O!... Kokia didžiulė plokštuma! Didžiulė ir len
ta: iš apačios į ją žiūrėdamas, nepajėgtum net įsivaiz
duoti, kad viršuj sustatyta šitokia konstrukcija. Dydžiu 
”Ogilvie” lentą galėtum prilyginti labai ilgo dviaukščio 
namo sienai. Viskas tvirta, masyvu, suremta stambiai 
sulituotom alkūnėm, viskas iš metalo. Išilgai lentos pri
tvirtintas suolas, panašus į statybininkų pastolius, šo
nuose, į aukštį, pritaisyta įvairiausių kopėtėlių, išsilen- 
kimų, prisilaikymų.

Užkeliu galvą į viršų, į vaiduokliškai dideles raides. 
Kaip mes jas pasieksim? Ar reikės karstytis tomis metalo 
raizgynėmis?

Kai žydelis manęs klausė, ar nesibijau aukščio, ne
mirktelėjęs atsakiau, kad ne. Kaip šiuo metu to vieno 
žodelio gailiuosi! Tokiam darbui Larry turėjo pasisam
dyti indėnus. Jie, girdėjau, be jokios baimės karstosi si
jom, dažydami aukščiausius tiltus.

Kurį laiką mudu su Marcei stovim, nedrįsdami paju
dėti. Nors plokštuma labai didelė, bet be jokios aptvaros. 
Lyg stovėtumėm ore, nuogoj erdvėj, ant plyno Dievo 
delno... O kur dingo miestas? Miestas raibuliuoja po 
mūsų kojom!

Blauzdas ima varstyti šiurpo dilgtelėjimai. Lyg nuo 
aukšto tilto žvelgtum žemyn į upę. Bet tiltas — menkas 
palyginimas! Mes dabar esam daug aukščiau, virš visų 
Montrealio tiltų! Nuo elevatoriaus stogo jie atrodo, kaip 
žaislai. Didžiuliai, bet vistiek — žaislai! Viskas, rodos, 
tikra, viskas ir netikra. Gal tais tiltais, bažnyčiom ir na
mų kaladėlėm žaidžia milžinų vaikas?

Toli, pro medžių viršūnes, kyla Katedros kupolas, 
prie kalno šliejasi Viktorijos ligoninė; kryžiuojasi gat
vės, susitinka ir išsiskiria geležinkelių bėgiai, skubėdami 
į miestą. Kairėj Forumo amfiteatras, už biržos — senoji 
turgavietė su admirolo Nelsono statula; anoj upės pusėj, 
kiek akys įstengia apglėbti — dūmuoja Montrealio prie
miesčiai.

Tiesiai žemyn, į uostą, baugu pasižiūrėti, nors drau
ge — pašėlusiai traukia!

Susižvelgiam su Marcei.
Besikeldamas į viršų, rinkau galvoj prancūziškus sa

kinius, kuriais ketinau jį prašnekinti, bet žodžių mums 
dabar nereikia. Juodose prancūzėlio akyse matau tą pačią 
baimę, kuri ir mane yra apvaldžiusi. Kaip gerai, kad esam 
dviese! Drąsiau, jaukiau, smagiau. Gal ir Marcei tą pat 
pagalvoja, kad staiga linksmai nusijuokia ”C’est ęa, mon 
ami!” Ir ranka parodo į reklamos lentą. Nusijuokiu ir 
aš: ”C’est ęa!” Viskas aišku. Esam draugai.

Pradedam dirbti.
(Bus daugiau)

Bekeliaujant...
(Atkelta iš 6 psl.) 

žūs bei malonūs kelionės 
įspūdžiai niekuomet negalės 
būti ištrinti ar net didžiau
sių pasaulio bangų išplauti 
iš mano atminties. Kaip ir 
pirmoji pasaulinė kelionė 
prieš keturis metus, taip 
šioji, mano gyvenime yra 
gražiausi asmeniniai mano 
išgyvenimai, kurių jokie pi
nigai ir jokios brangenybės 
negalėtų man nupirkti. To
dėl nesigailiu ir niekuomet 
nesigailėsiu tų kelių dole
rių, kurie mano pilką gyve
nimą taip praskaidrino, ir 
parodė, kad gyvenimas gali 
būti toks įdomus ir gražus.

Havajai ir Honolulu yra 
tikrai labai gražus kuror
tas, susidedantis iš paskirų 
fantastiniai gražių salų. Ne
nuostabu todėl, kad ameri
kiečiai yra tiesiog užplūdę 
šias salas. Aplankiau ir aš 
daug įdomių vietovių pats 
vienas ir su ekskursijomis. 
Linkiu ir būsimiems Hono
lulu lankytojams ir vasaro
tojams pamatyti kiek gali
ma daugiau čia, pasigerėti 
jų šokiais, jų gražiomis dai
nomis. Ir tikrai, aš niekur 
kitur pasaulyje nesu matęs 
vakarais tiek daug laimin
gų ir ypatingai vyresnių 
žmonių. Apsirengę havajiš- 
kai, pasipuošę jų gėlių vai
nikais, žmonės atrodo lyg 
povestuvinę kelionę čia 
švenčia, bevaikščiodami ran
komis susikabinę ir, pamir
šę viską, rodos, čia tik my
lėtis atvyko. Mano patari
mas besipykstančiom šei
mom ar porom yra važiuoti 
į Havajus, nes čia draugiš
kumo aplinkuma gali viską 
išlyginti. Gaila, kad aš pa
pratęs viengungiškai ke
liauti.

Gerokai saule nudegus ir 
po visų lietuviškų balių ir 
subuvimų puikiai pailsėjus, 
palikau gražiuosius Hava
jus ir paskutinį kelionės 
etapą, kaip geras australas, 
skrendu jau australiškuoju 
Qantas linijos lėktuvu, po 
ilgo, ilgo laiko galėdamas ir 
vėl pasidžiaugti ir atsigai
vinti mūsų geruoju alučiu. 
O skonį jau beveik buvau 
pamiršęs. Laimingai jau aš 
ir vėl Australijoje. Namas 
stovi kaip stovėjo, gėlės, 
nors ir žiema, gražiai auga, 
žolė nupiauta, atrodo, kad 
aš net niekur ir išvažiavęs 
nebuvau. Gerai turėt gerų 
žmonių visur.

Baigdamas savo kelio
nės aprašymus, aš noriu iš 
visos širdies padėkoti vi
siems mano draugams, prie- 
teliams ir naujai sutiktiems 
pažįtamiems visame pla
čiame pasaulyje, kurie ma
ne taip nuoširdžiai ir tikrai 
broliškai lietuviškai pri
ėmė, globojo ir man padėjo. 
Ačiū, ačiū labai. Aš tikiu, 
kad gal kada Australijoje 
ir aš galėsiu bent maža da
limi jums atsilyginti, paro
dant, kad ir mes galime bū
ti lietuviams tik artimi bro
liai.
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Detroito lietuviai
POSĖDŽIAVO

Lapkričio 5 d. Dievo Ap
vaizdos Kultūros Centre po
sėdžiavo LKMA suvažiavi
mui ruošti komitetas ir ja
me aptarė baigiamuosius 
reikalus. Padaryta kai ku
rių pakeitimų. Akademijos 
narių ir svečių priėmimas 
bus ne universitete, bet 
Kultūros Centre lapkričio 
25 d. 6 v. v. Dalyviai regis
truojasi pas R. Pikūnienę 
tel. 532-2109.

Banketui-koncertui, kuris 
įvyks Kultūros Centre lap
kričio 27 d. 7:30 v. v. salės 
papuošimą tvarko Lilė Gra- 
žulienė. Programą praves 
Janina Udrienė. Meninę dalį 
atliks viešnia iš Chicagos 
Elena Blandytė. Ji dainuos 
ir deklamuos. Akompanuos 
vida Kazlauskaitė.

Norintieji dalyvauti ban- 
kete-koncerte iš anksto re
gistruojasi pas p. Neveraus- 
kienę tel. 268-7312.

VISUOTINAS 
SUSIRINKIMAS

ALT S-gos Detroito sky
rius metinį visuotinį susi
rinkimą šaukia lapkričio 21 
d. 12 vai. Lietuvių Namuo
se.

Programoje: valdybos ir 
revizijos komisijos prane
šimai, naujos valdybos rin
kimai ir aktualūs skyriaus 
reikalai. Po susirinkimo ka
vutė ir alutis. Skyriaus na
riai kviečiami dalyvauti ir 
atsivesti pritariančiųjų.

LITERATŪROS 
VAKARAS

Spalio 30 d. Dievo Ap
vaizdos parapijos Kultūros 
Centre įvyko literatūros va
karas, kuriame poetas K. 
Bradūnas skaitė savo kūri
nius. Vakarą pravedė dr. 
Kęstutis Keblys. Į jį atsi
lankė apie 100 poezijos my
lėtojų. Vakarą surengė LB 
Detroito apylinkės valdyba.

SĖKMINGA GEGUŽINĖ

Spalio 31 d. šv. Antano 
parapijos surengta geguži
nė Lietuvių Namuose buvo 
sėkminga. Visi valgiai bu
vo išpirkti ir dovanos išda
lintos. šią gegužinę parapi
jiečiai rėmė: pinigais, dova
nomis ir maisto produktais. 
Vyriausioji šeimininkė bu
vo Sofija Dryžienė. Jai tal
kininkavo geras būrys tal
kininkių. Parapija tikisi tu
rėti gražaus pelno.

ŠAULIŲ VAKARAS
Jūrų šaulių "švyturio” 

kuopos suruoštas lapkričio 
6 d. Lietuvių Namuose tra
dicinis rudens vakaras-ba- 
lius, nors svečių atsilanky
mu ir nebuvo per daug gau
sus, bet pradėjo labai dar
niai ir linksmai. Vakarą ati
darė kuopos pirmininkas 
Alfa šūkis ir programą pra
vedė Angelė Šukienė.

m ANTANAS GRINIUS
Sol. Danutė Petronienė 

padainavo keletą dainų ir 
arijų iš operų. Akompanavo 
Anna Forbat, kuri atskirai 
dar paskambino vieną daly
kėlį. Danutė Petronienė vie
tinė ir detroitiškiams gerai 
pažįstama. Ji ne tik gražiai 
dainuoja, bet ir vadovauja 
St. Butkaus šaulių kuopos 
kanklininkėms ir su jomis 
renginiuose dažnai pasiro
do.

Po programos svečiai vai
šinosi ir šoko Rimo Kaspu
čio orkestrui grojant. Dova
nų dalinimą pravedė: G. 
Rinkūnienė, E. Bražiūnienė, 
Julius Rinkūnas ir Stepas 
Lungys. Vyriausios šeimi
ninkės, kurios visą dieną 
kepė ir virė buvo Kostė Kir- 
vilaitienė ir Vladė šiurkie- 
nė. Joms moterų sekcijos 
vadovė A. Šukienė pareiškė 
padėką. Baliaus metu kal
bėjo Lietuvių Namų Drau
gijos ir Dariaus ir Girėno 
klubo pirmininkas Mykolas 
Kizis. Kvietė palaikyti na
mus ir atsilankyti j rengia
mą lapkričio 20 d. vakarą- 
balių. Vincas Atkočiūnas 
Lietuvių Namams įteikė au
ką 10 dol.

APIPLĖŠTAS

Spalio 11 d. Wrigley 
krautuvės automobilių pa
sistatymo aikštėje dviejų 
juodukų buvo apiplėštas 
Mykolas Balčiūnas. Atimti 
pinigai (apie 40 dol.) ir lai
krodis. Mykolas džiaugiasi, 
kad pinigų turėjo tik apsi
pirkimui, o kiti buvo palikti 
namie.

LIETUVIŲ FONDAS 
AUGA

Paskutiniuoji laiku į L. F. 
su 100 dol. įnašu įstojo Ona 
Bartkienė. Įnašus padidino: 
Elena ir Antanas Mustei- 
kiai iki 200 dol. Stasys 
Bartkus iki 200 dol. Įam
žino Kazys Sragauskas mi
rusią Lietuvoje žmoną Eu
geniją su 100 dol. ir Elena 
Musteikienė savo mirusį 
brolį pik. Aleksandrą šums- 
kį su 100 dol.

★
Vokalinis moterų ansamr 

blis, vadovaujamas muz. 
Stasio Sližio, dainuos lap
kričio 21 d. 3 vai. Tarptau
tiniame Institute suruošto
je Etninių grupių mugėje. 
Šioje mugėje, kuri praside
da lapkričio 18 d. ir tęsis iki 
lapkričio 21 d. dalyvauja ir 
lietuviai. Lietuvių bus įreng. 
tas Kultūros skyrius ir sve
tainė.

EXPER1ENCED 
MOLDMAKER—TOOLMAKER 
Mušt be able to work (tom blueprint* 
and verbai inatructiona. Reaponaibil- 
itiea will include repair construction 
of plaatic molda, aaaembly fixturcn 
and emali alr powered machinea. EDM 
eaperience helpful. Muat be able to 
work overtime, if neceasarv.
We oftar an esceilent aiarung aalary. 
company benefits and pleaaant worit
ina condilioną.

Call for Appointmenl 
201-224-4700 

Industrial Devfces, Ine.
7 HUDSON AVĖ.

EDCEWATER. N. J. 07010 
..............(eff 902 Rivar Road)................. 
An Eonai Opportunity Employer M IF 

(42-49)

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos X suvažiavimo rengimo komitetas: Jonas Dunčia, 
pirm. prof. dr. Justinas Pikūnas, Jurgis Mikaila, Viktoras Veselka, Antanas Grinius ir Alfonsas 
Nakas. Suvažiavimas įvyksta Detroite lapkričio 24-28 d.d. J. Urbono nuotr.

m
may co

Sutaupykit nuo $5 iki $8 pirkdami 
patogia ”bean bag“ kėdę

13. 
iq QQI 108" size, reg. 27.99

Greita dekoracija už mažą kainą.
Kiekviena jų pripildyta sintetinėmis pupomis jūsų 
patogumui. Kiekviena gražaus žvilgesio, atspari 
įbrėžimams kėdė turi tvirtas storas siūles ir stiprų 
dvigubą užtrauktuku dugną. Raudonos, geltonos, 
oranžinės, žalios ir baltos spalvos. 108” dydžiai negaunami 
baltos ir oranžinės spalvos. Apgailestaujame jų nėra 
Great Lakęs, Southgate ir Randall.
Dept. 128-Budget Drapes.

Galite užsakyti telefonu bet kuriuo laiku: 241-3070 
Už Cuyahoga ribų skambinkite nemokamu 
tel. 1-800-362-1000.
PIRKITE MIESTE PENKTADIENI 10 IKI 6. 
SKYRIUOSE IKI 9:30. SHEFFIELD IKI 9.
MES DUODAME IR KEIČIAME EAGLE SAMPS.
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Chicagos lietuviai
ANTANAS JUODVALKIS

NAUJA KORP! 
NEO-LITHUANIA 

VALDYBA

LST Korp! Neo-Lithua
nia Chicagos padalinio me
tinė sueiga Įvyko š. m. lap
kričio 7 d. L. T. Namuose. 
Sueigai pirmininkavo fil. 
dr. Vytautas Dargis, o se
kretoriavo fil. Edas Modes- 
tavičius.

Atidarydama sueigą, pir
mininkė dr. Živilė Modestie
nė minutės susikaupimu pa
gerbė mirusius filisterius: 
inž. Joną JasiukaitĮ ir dr. 
Algirdą Julių Ramoną.

Pranešimai

Išsamų, pasididžiavimo 
vertą pranešimą apie korpo
racijos veiklą, padarė pirm, 
dr. Živilė Modestienė. Su
rengti minėjimai, darytos 
iškylos, šauktos sueigos, 
rengtos dailės darbų paro
dos ir koncertai. Dalyvauta 
penktojoj taut. šokių šven
tėj. Valdyba darė viską, kad 
tik korporacijos vardas bū
tų plačiau pagarsintas ir 
jaunimas Įtrauktas Į lietu
višką veiklą. Atskirai ten
ka paminėti fil. Algio Mo
desto Įnašą Į V taut. šokių 
šventę. Jam teko ne tik sun
kios ir nedėkingos muziki
nio direktoriaus pareigos, 
bet taip pat dirigavo orkes
trams, pakaitomis su kitais 
muzikais.

Reiškė padėką visiems tal
kininkams, Įgalinusiems val
dybai sėkmingai atlikti vi
sus Įsipareigojimus. Jos pra
nešimas sueigos buvo labai 
šiltai priimtas ir atsistoji
mu pagerbtas.

Finansinį korporacijos 
stovį pranešė iždininkas A. 
Juodvalkis, o kontrolės ko
misijos aktą perskaitė fil. 
dr. P. Juodikis.

Po trumpų diskusijų pir
mininkaujantis išreiškė pa
dėką valdybai, ypač pirm. 

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7l/t% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7»/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6*4 % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6*/i% — 1 metu su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjo* nauja 
taupymo sąskaita* Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO $40,040.00 BY F.S.L.LC.

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

O*aa Mmu, MyTees^ Tkura, FrL, M; SaL, t-l; Oausg WaC.

sės s Grftauskaa, vedėjas

dr. ž. Modestienei ir visus 
pranešimus sueiga patvirti
no. Junjorų kėlimas į sen
jorus. Tėvūnas Algis Mo
destas pasidžiaugė, kad bū
damas ir "tėvas” ir ”moti- 
na”, užaugino labai šaunius 
keturis "vaikus”, kuriuos 
siūlė priimti Į korporacijos 
narių tarpą, štai tie šaunie
ji korporantai: 1) Loreta 
Andrijauskaitė, Dariaus-Gi
rėno lituanistinės mokyklos 
mokytoja, šoka taut. šokius 
Grandies vienete, dainuoja 
Iz. Motiekaitienės studijoje, 
dirba su Nerijos skautais,
2) Vida Kriaučeliūnaitė, 
baigusi Elmhurst kolegiją, 
turi įsigijusi kelionių vado
vės leidimą, šoka taut. šo
kius Grandies vienete ir 
šiuo metu yra valdybos pir
mininkė, dirba su skautais;
3) Jolita Kriaučeliūnaitė, 
studijuoja biologiją Loyolos 
universitete, moko taut. šo
kius Dariaus-Girėno lit. 
mokykloj, priklauso Gran
dies taut. šokių grupei, dir
ba su skautais, buvo IV ir 
V taut. šokių šventės pra 
nešėja ir 4) Liutauras Dar- 
gis, Chicagos konservatori
jos studentas, jaunųjų neo
lituanų orkestro VYTIS va
dovas, šoka taut. šokius 
Grandies grupėje, dainuoja 
Iz. Motiekaitienės studijoje, 
buvęs skautas.

Tėvūno A. Modesto tei
gimu, tai reto talento ir li
tuanistinio išsilavinimo stu
dentai, būdami neolituanais 
prisidės prie veiklos pagyvi- 
imno ir lietuvybės išlaiky
mo. Sueiga vienbalsiai nu
tarė visus priimti Į senjo
rus ir suteikti korporacijos 
spalvas.

Visi minėti junjorai, suei
goje perskaitė paruoštus re
feratus, kuriuos paskelb
sim DIRVOJE ir supažin- 
dinsim visus skaitytojus su 
jaunųjų bandymais žvelgti

Chicagos neolituanų sueigos dalis dalyvių. Prieky iš kairės sėdi juniorai pakelti į seniorus. 
V. A. Račkausko nuotr.Į dabartinį lietuvių gyveni

mą.
Vykd. organų rinkimai. 

Nominacijų komisiją suda
rė: dr. Jonas Kriaučeliūnas, 
Romas česas ir Jolanda 
Mockaitienė. Komisijos var
du Romas česas perskaitė 
sąrašą korporantų, sutin
kančių įeiti į valdybą. Suei
ga pateiktą sąrašą patvirti
no, o vėliau išrinkti pasi
skirstė pareigomis: pirmi
ninkas Zigmas Mikužis, vi
cepirm. Kęstutis Kaveckas, 
sekretorius Lina Regis, iž
dininkas Antanas Juodval
kis ir narys kultūros reika
lams Valentina Mažeikienė.

Kontrolės komisijon iš
rinkti: dr. Jonas Juodikis, 
Algis Modestas ir Gintaras 
Valiukėnas.

Bėgamieji reikalai. Iš
klausius pasisakymus dėl 
netikslaus korporacijos Neo 
Lithuania aprašymo angliš
kai leidžiamoje ”Encyclope- 
dia Lituanica", pavesta 
Korp! vyr. valdybai daryti 
pakartotinus žygius leidė
jui, kad netikslumai būtų 
pataisyti ir atspausti vė
lesniuose tomuose.

Dėl mirusių korporantų 
lankymo kapinėse, buvo siū
lymų atsisakyti nuo tos tra
dicijos, bet juos pagerbti 
koplyčioje. Daugumos nuo
mone, nutarta likti prie se
nosios tradicijos, nes tat 
yra vienas iš gražiausių pa
pročių, šventės išvakarėse, 
aplankyti mirusius korpo- 
rantus. Ateityje, gali susi
daryti techniškų sunkumų, 
aplankyti višus mirusius, 
bet kol pajėgsime, tai dary
kime.

Pasiaiškinus, kitus ma
žesnės svarbos klausimus, 
sueiga baigta sugiedojus 
GAUDEAMUS.

Po sueigos, gausiai susi
rinkę korporantai, prie ka
vos puoduko, dalinosi įspū
džiais ir mezgė ateities gai
res.

Korporacija parėmė DIR
VOS leidimą, padidindama 
"Vilties’’ draugijai įnašą 
100 dol. ir Jaunimo Centro 
kavinės praplėtimą taip pat 
100 dol.

RUOŠIAMASI III MOKSLO 
IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMUI

Dr. Kazys Ambrazaitis š. 
. m. lapkričio 6 d., Jaunimo

Pirm. dr. Ž. Modestienė daro pranešimą. Prie stalo sėdi 
prez. pirm. dr. V. Dargis ir sekr. E. Modestas.

V. A. Račkausko nuotrauka

Centro kavinėje, sukvietė 
rengėjų ir spaudos pasitari
mą III-jo mokslo ir kūrybos 
simpoziumo reikalu.

Trečiasis mokslo ir kūry
bos simpoziumas įvyks 1977 
m. lapkričio 24-27 d.d., Jau
nimo Centro pastogėje, Chi
cagoje. Patalpos jau užsa
kytos ir išnuomotos.

Trečiąjį simpoziumą ruo
šia šios organizacijos: Pa
saulio ir Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų ir 
Gydytojų sąjungos, Litua
nistikos Institutas ir JAV 
Lietuvių Bendruomenė.

Deleguoti direktoriai: dr. 
G. Balukas ir dr. D. Gied
raitis — PLGS, arch. A. Ke
relis ir inž. S. Jokubauskas
— PLIAS, dr. J. Puzinas ir 
dr. J. Rėklaitienė — LI, inž. 
M. Jakaitis ir M. Remienė
— LB. šie atstovai, bendru 
sutarimu, išrinko komiteto 
pirmininku dr. Kazį Ambra
zaitį, kuris į komitetą pa
kvietė prof. dr. Rimvydą 
šilbajorį vadovauti moksli
nei programai ir inž. Juozą 
Rimkevičių vicepirmininku 
organizaciniams reikalams. 
Be to, į komitetą yra pa
kviestos Alina Lipskienė ir 
Vilhelmina Lapienė rengi
nių reikalams.

Mokslinės programos ko
misiją sudaro: prof. dr. R. 
Šilbajoris — pirmininkas, 
organizacijų deleguoti na
riai: prof. dr. Mindaugas 
Vygantas (PLGS), prof. dr. 
Vytautas Klemas (PLIAS) 
ir prof. dr. Janina Rėklaitie- 
ne (LI).

Renginių komisija: inž. 
St. Jokubauskas — pirm., 

M. Remienė, A. Lipskienė 
ir V. Lapienė — narės.

Numatoma surengti susir 
pažinimo vakarą su menine 
programa, atskirą literatū
ros vakarą ir pabaigtuvių 
banketą taip pat su menine 
programa.

Mokslo ir kūrybos simpo
ziumas yra inkorporuotas. 
Teisinius reikalus tvarkė 
adv. P. žumbakis. Inkorpo
raciją reikėjo padaryti, dėl 
teisinių problemų, lėšų tel
kimo ir tęstinumo.

Simpoziumas reikia lai
kyti dideliu lietuvių kultū
riniu įvykiu. Siekiama su
telkti lietuvius mokslinin
kus ir akademikus, duoti 
progos jiems pabendrauti ir 
susiorganizuoti, pristatyti 
lietuvių visuomenei, prilai
kyti lietuviško kamieno. Pa
skaitas skaityti tik lietuviš
kai, kuriant mokslinę ter
minologiją ir patiems tobu
linantis lietuvių kalboje.

Prof. dr. R. Šilbajoris, bu
vęs II-jo simpoziumo huma
nitarinių ir socialinių moks
lų programos pirmininkas 
pažadėjo, kad mokslininkai 
savo paskaitas paruoš vi
siems suprantama kalba, ne 
vien savo specialybės klau
sytojams.

Mokslo ir kūrybos simpo
ziumai ne tik siekia pasida
linti žiniomis ir atsiekimais 
savo pačių profesijose, bet 
nori išgirsti ką lietuviški 
protai bei talentai yra nu
veikę mokslo, meno, muzi
kos ir kitose srityse. Sie
kiama, kad mokslininkai ir 
kūrėjai ne tik tarpusavyje 

(Nukelta į10 psl.)
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Chicagoje...
(Atkeltą iš 9 psl.) 

išsikalbėtų, bet ir Įžiebtų 
glaudesnę tarpusavio bend
ravimo ugnelę.

Simpoziumo rengėjai nu
mato mokslininkų paskai
tas, pranešimus, seminarus 
ir diskusijas suvesti į pla
čiai suprastus, bet specifi
nius tematinius rėmus. Tie 
rėmai — tai universali Lie
tuvos sąvoka tiek humani
tarinių, tiek ir griežtųjų 
mokslų bei kūrybos šviesoj.

šios Lietuvos idėjos var
dan mokslininkai ruošiasi 
simpoziumo darbams ir ti
kisi plačiosios lietuvių vi
suomenės paramos.

Worcester
KANADOS "AIDAS” 

DAINAVO 
WORCESTERYJE

Spalio 30 d. MAIRONIO 
parko naujoje salėje, prie 
gražaus Quinsigamond eže
ro, Hamiltono mergaičių 
choras, vadovaujamas mu
ziko Vaclovo Verikaičio, at
liko plataus repertuaro lie
tuviškų dainų ir solo parti
jų koncertą, kurį surengė 
Worcesterio lietuvių Mairo
nio Parko Savišalpos Drau
gija, o jo pasiklausyti susi
rinko apie penki šimtai sve
čių. Jų tarpe matėsi daug 
lietuviško mokyklinio ir 
akademinio jaunimo, bei 

amerikiečių. Choro sudėty
je dainavo 33 mergaitės nuo 
14 iki 18 metų amžiaus. Vi
sos pradžioje pasipuošę tau
tiniais rūbais, o vėliau ilgo
mis baltomis suknelėmis. 
Chorui savo solo partijomis 
ir duoetais talkino du solis
tai: Rimas Strimaitis — te
noras ir pats dirigentas C. 
Verikaitis — baritonas.

Pirmoje programos daly
je choras su solistu V. Ve- 
rikaičių padainavo J. Gai- 
žauko harmonizuotą liau
die dainą "Pasėjau kanapę”, 
J. švedo "Tykiai, tykiai Ne
munėlis teka”, A. Bražins
ko "Nemunėli, Nemunėli”, 
B. Jonušo ”Ramovėnai žen
gia", J. Jurgučio "Stok ant 
akmenėlio’”, Vyt. Juozupai- 

čio "Gromatėlę parašiau”, 
A. Budriūno "Per amžius 
teka Minija". Drauge su 
abiem solistais J. Kavecko 
"Sutikt tave norėčiau vė
liai", J. Bašinsko "Jalik tik 
dainą man”, J. švedo "Puo
ta girelėj žalioj" ir J. Gai
žausko "Apie Joną ir molio 
uzboną".

Antroje savo programos 
dalyje choras su solistu V. 
Verikaičiu atliko ūdrio ari
ja iš J. Klovo operos "Pilė
nai”, "Namo” iš Naujojo 
Pasaulio simfonijos — A. 
Ovoriak, vienas choras Z. 
Venckaus "Nemunas at
ves”, A. Bražinsko "Piršle
liai”, T. Makačino — ”Ten 
mano Tėvynė”, A. Raudoni
kio "Prisimink”. Pabaigai 

choras su abiems solistais 
sudainavo A. Budrevičiaus 
"Karvelėliai", M. Vaitkevi
čiaus, "Motinos valsas", A. 
Bražinsko "Vai, tos žuvys” 
J, Karoso "Trys seselės”, M. 
Noviko "širdies daina" ir A. 
Raudonikio "Lauksiu tavęs 
ateinant". Už gražias dai
nas choras ir solistai publi
kos buvo sutikti karštais 
aplodismentais ir apdovano
ti rožių žiedais. Vėliau sekė 
vaišės ir šokiai.

J. V. Sūduvas

• Tautybių festivalyje 
Toronte lapkričio 7 d. buvo 
suvaidinta A. Mirono "Kle
vų alėja”, režisavo E. Ku
dabienė ir S. Spalio "Ba
tai", režisavo A. Ulbinas.

Sol. Daiva Mongirdaitė

"AŠ ŽINAU, KAD ŠIANDIEN YRA LABAI 
BRANGU APSIPIRKTI... BET

SOLISTĖS DAIVOS 
MONGIRDAITĖS 

REČITALIS

Solistės Daivos Mongir- 
daitės rečitalis įvyks š. m. 
lapkričio 21 d. 3 vai. p. p. 
Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje. Solistei akomponuos 
mu2ikas Aloyzas Jurgutis.

Koncertą rengia Jaunimo 
Centras. Apie solistę Daivą 
Mongirdaitę galima parašy
ti daug ir tik teigiamai, 
nors ji yra jaunosios kartos 
atstovė, muzikinius moks
lus baigusi šiame krašte.

Skaitytojams Daiva pa
žįstama nuo 1959 metų, ka
da "Dirvos" jaunųjų me
nininkų konkurse laimėjo 
pirmą vietą. Solistė yra dai
navusi Chicagos lietuvių 
operoje, su koncertais ap
važiavusi visą Ameriką.

Solistė Mongirdaitė, kola- 
ratūrinis sopranas, turi ma
lonaus tembro skambų bal
są, pasižymi muzikalumu ir 
rūpestingu programos išpil
dymu.

Chicagiškė lietuvių visuo- 
nė, neturėtų praleisti šią 
retą progą, atsilankyti Į 
koncertą ir pasimėgauti so
listės dainų išpildymu.

TOOL & DIE MAKERS 
At lenst 5 yeari experience mnking 
pro gretai ve blanking diea. Excellent 
wages and benefits.

CURTIS INDUSTRIES 
DIV. OF CURT1S NOLL CORP. 

34999 CURTIS BLVD. 
EASTLAKE, OHIO 44094 

An Equal Opportunity Employer

KA TAS TURI BENDRO SU 
ELEKTROS KAINA?”
Pakankamai! Mes žinome kaip jūs jaučiatės, kadangi dalykų, kuriuos mes 
turime pirkti, kainos pakilo taip pat kaip ir dalykų kuriuos jus perkate. 
Tiktai dar daugiau.

Nuo 1972 m., jūsų dribsniai ir kepyklos produktai pakilo 68G'. Bet 
sustiprinta aluminijaus viela, kurią mes perkame jūsų elektros perdavimui, 
pakilo 80%. Ir kedro stulpai — 140%..

Plieno perdavimo stulpai, kuriuos mes perkame, pakilo tris kartus 
daugiau, kaip jūsų vaisiai ir daržovės.

Mes ieškome geriausių galimų kainų, kurias galime gauti, taip kaip ir 
jūs. Bet yra daug išlaidų dėl kurių mes nieko negalime padaryti. Mes 
turime mokėti esamą kainą kai kuriems dalykams, jeigu norime perduoti 
elektrą jums.

Niekas neatrado būdo sumažinti šios dienos pakilusias kainas. Mes tik 
norime, kad jūs žinotumėt, kad mes darome patį geriausią kovodami prieš jas.

Dėl platesnių informacijų šiuo 
klausimu prašykite veltui mūsų 
knygutės "What’s That Got To Do 
With The Price Of Electricity?” 
Public information Departament, 
Room 711. The Illuminating Co., 
Box 5000, Cleveland, Ohio 44101

The
IHuminating 
Company



1976 m. lapkričio 18 d. DIRVA Nr. 46 — 11

Atsisveikinant su
A.A. Dipl. inž. EDUARDU MALCANU

Po trumpos ir sunkios li
gos 1976 m. spalio 28 d. su 
šiuo pasauliu atsiskyrė dip. 
inž. Edvardas Malcanas, pa
likdamas dideliame nuliūdi
me savo gyvenimo draugę 
Birutę, dukreles: Reginą 
Petrauskienę, Aldoną Gri
nienę, sūnų Vytautą ir vie- 
nuoliką vaikaičių.

Eduardas buvo nepapras
tai gero būdo, nuoširdus ir 
pavyzdingas vyras, tėvas ir 
senelis. Su draugais ir pa
žįstamais jis buvo nuošir
dus, didelis džentelmenas ir 
visuomet giedrios nuotai
kos, todėl jis visų buvo my
limas ir gerbiamas.

Man teko drauge su Edu
ardu studijuoti V. D. Uni
versitete, technikos fakul-

A. A.

INŽ. EDVARDUI MALCANUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai BI

RUTEI, dukterims REGINAI PETRAUS

KIENEI, ALDONAI GRINIENEI ir sūnui 

VYTAUTUI MALCANUI su šeimomis bei 

giminėms

Jadvyga Chmieliauskienė

ir
Irena Bužėnienė su šeima

J. AUGUSTINAVIčIUS

tete. Tuo laiku jis jau buvo 
sukūręs šeimą ir* turėjo ma
žiau laiko, negu mes vien
gungiai, nežiūrint to jis bu
vo aktyvus "Plieno” Vyrijo
je, vėliau "Plieno” Korpora
cijoje, kurios principams li
ko ištikimas iki savo mir
ties. .

Studijų metu jis pasižy
mėjo dideliu darbštumu ir 
nepaprastu kruopštumu, jo 
darbai visuomet būdavo iš
baigti ir laiku pristatomi 
profesoriui. Studijų metu, 
jis jau išsiskyrė iš daugelio 
draugų savo pranašumu 
moksle ir originalumu tech
niškų problemų sprendime. 
Dar nebaigęs studijų, jis 
jau buvo pasirinkęs būsimo 
darbo sritį ir tą sritis buvo 

geležinkeliai. Geležinkelius 
jis labai mėgo ir juos spe
cialiai studijavo.

Baigęs universitetą, jis 
tuojau ten ir pradėjo dirbti, 
kur išbuvo iki pasitraukimo 
j vakarus. Būdamas geležin
kelių valdyboje jis supro
jektavo ir pastatė tiltų, sto
čių ir geležinkelio linijų. 
Vykdydamas statybas Edu
ardas naudojo gana origi
nalius statybos metodus, 
kurie leisdavo statybas vyk
dyti ir žiemos metu. Apie 
savo įvykdytus darbus ge
ležinkeliuose jis visuomet 
kalbėdavo su didžiausiu už
sidegimu ir dvasios pakili
mu. Eduardas nebuvo eili
nis inžinierius, jis savo sritį 
buvo pamėgęs ir jai turėjo 
neabejotinu gabumų.

Karo metu, būdamas vir
šininku geležinkelių valdy
boje, jis daug pagelbėjo 
jaunimui, kuris slapstėsi 
nuo okupanto karinės tar
nybos, juos priimdamas, 
nors ir nebuvo vietos, į ge
ležinkelius. Dėl savo drau
giško ir nuoširdaus būdo 
bendradarbių buvo mėgia
mas ir mylimas.

Deja, neilgai jam teko 
dirbti Lietuvoje, artėjant 
antrajai sovietų okupacijai, 
Eduardas su savo šeima pa
sitraukė į vakarus ir susto

jo Hanau pabėgėlių stovyk
loje. čia jis tuojau įsitraukė 
į UNRROS darbą su jįo 
įprasta energija ir iniciaty
va. Hanau jis suprojektavo 
ir su kitų inž. pagalba pra
dėjo vykdyti stovyklos te
atro statybą. Statybos me
džiaga bovo naudojama iš 
pokarinių griuvėsių. Po 
trumpo laiko, dėka jo ener
gijos ir entuziazmo, pasta
tas buvo užbaigtas ir ati
duotas naudojimui.

Atvažiavęs į Clevelandą, 
Eduardas vėl iš naujo pra
dėjo kurtis. Pradžioje sąly
gos buvo sunkios, bet ir čia 
jis nepasimetė, su savo 
įprasta energija įsijungė į 
Illuminating Co. statybas, 
kur projektavo naujas jė
gaines, statė viadukus ir da
rė įvairius statinius skai
čiavimus; Daugelis jo darbų 
specialistų buvo atžymėti ir 
įvertinti. Bendradarbių bu
vo mėgiamas ir vertinamas,.

Eduardas yra prisidėjęs 
ir prie DMNP parapijos baž
nyčios statybos, suprojek
tuodamas geležines kons
trukcijas. šalia savo tiesio
ginio techniško darbo, Edu
ardas aktyviai dalyvavo Pa
saulio Lietuvių ir Architek
tų Sąjungoje — PLIAS, o 
vėliau ALIAS organizacijo
je, keletą kartų jai vado

vaudamas. Taip pat jis bu
vo aktyvus narys ir "Plie
no” korporacijoje. Jam ne
buvo svetimos ir bendrinės 
organizacijos. Jis buvo ak
tyvus narys Lietuvių Bend
ruomenės, ALTo, Pensinin
kų Klubo ir kitų. Dalyvavo 
beveik visuose lietuviško 
gyvenimo įvykiuose ir pa
rengimuose.

Eduardas su savo miela 
gyvenimo drauge Birute, 
užaugino gražią lietuvišką 
šeimą. Visi jų vaikai baigė 
aukštuosius mokslus ir su
kūrė lietuviškas šeimas. 
Eduardas jau buvo 11 vai
kaičių senelis, bet kaip jis 
sakydavo esu "jaunas sene
lis" ir iš tikrųjų jis taip jau
tėsi, nes jis buvo pilnas jau
natvės džiaugsmo ir tuo jis 
spinduliavo savo šeimai ir 
aplink ji esantiems drau
gams bei pažįstamiems.

Peranksti Eduardas pa
sitraukė iš mūsų tarpo, pa
likdamas nuliūdime šeimą, 
draugus, pažįstamus ir visą 
Clevelando lietuvišką bend
ruomenę.

CLERICAL WAREHOUSE 
Dutiea conaiat of counting cancelled 
trading štamo books and coupona. No 
experience needed būt mušt be good 
at detaiLand light figure work. Steady 
employment. . Opportunity for right 
Cerson. Call 216-881-3006, ext. 66, 

etween I I a. m.-4 p. m. Monday thru 
Friday only. (42-47)

A. A.

INŽ. EDVARDUI MALCANUI

mirus, jo žmoną BIRUTĘ ir visą šeimą nuošir

džiai užjaučiame ir kartu liūdime

Lina ir Stasys 
S 1 a b o k a i

SOFIJAI KIAUNIENEI

mirus, vyrą JURGĮ, sūnų su šeima, nuoširdžiai 

užjaučiu

Alfonsas Burneika
New Britain, Conn.

Mokame aukščiausią nuošimtį 
už santaupų pažymėjimus 
6^/1 įnešus $1,000 &/ įnešus $1,000

12 mėnesių /O 30 mėnesių

Santaupų sąskaitos apdraustos iki $40,000.

7^/1 įnešus $1,000 įnešus $1,000

/2/0 48 mėnesiam • /zį/O 72 mėnesiam

Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas, išimtas 
oš pažymėjimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas 
nuošimtis už 90 dienų, o už likusį periodą ant išimtos sumos 
išmokamas tik reguliarus santaupų knygutės nuošimtis (5 1/4%) 

Patogiausias taupymo būdas 
reguliari taupymo knygutė

Už įnašus mokame

Įdedi kiek nori, išimi kada nori
Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieng dieng ir 

išmokamas du kartus metuose

Mielą MARIJĄ DABRILIENĘ, dukrą RASĄ 
su šeima, mirus

VINCUI D A B RIL A I,
jų liūdesio laike, nuoširdžiai užjaučiu

Alfonsas Burneika

New Britain, Conn.

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS PASKOLAS 
NAMŲ PIRKIMUI

Zuperio/ /avino/
MCX "and lcan association *
MAIN OFFICE 
798 East 185th St.

SUPERIOR OFFICE EUCLID OFFICE 
6712 Superior Avė. 13515 Euclid Avė.

ĮSEK

CEDAR OFFICE 
14406 Cedar Road 
(near Green)
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VISOM PROGOM ATSIMINKIT...

Maison'Pierre
GRAND BALLROOM

HOUSES FOR SALE

Brick bungalow, near Our 
Lady off 185 St., 19012 
Pawnee.

AND LAKE FRONT TERRACE

Naudokitės elegantiškom manierom
• VESTUVĖMS • PRIVATIEMS POBŪVIAMS

• BANKETAMS • ŠOKIAMS • PRIĖMIMAMS
• SCENA DIDELIEMS ORKESTRAMS

Palyginkit mūsų patogumus pobūviams 10-350.
ŠOKIAI KIEKVIENĄ SAVAITGALĮ GRAND BALLROOM.

12506 Edgewater Drive 
prie Cleveland Gold Coast 521-3320

1109 East 174 Street off 
Lake Shore Blvd. 6 rooms.

Euclid 4 bendrooms. 
Brick, carpeting, new roof, 
35,900.

GEORGE KNAUS 
Realtor

819 East 185 St. 
481-9300

OPENINGS FOR 
JOURNEYMEN

IN
BORING MILL 

HYDROTEL 
JIG BORE 

VERTICAL MILL 
SURFACE GRINDER 

DIE MAKERS
Large modern body die ahop 

D. T. A. MEMBER
New machines, excellent wage», fringe 

benefits. Overtime, and long work 
program.

NORTHEASTERN 
TOOL & DIE CORP. 

25411 Ryan Road 
Warren, Mich.

(4»-47 >

SN0W
REMOVIAL

šios dienos grožio galionas 
$u vakar dienos kainomis

Viskas vėliausios 
mados pas 

Andre Duval...
Patrauklus naujas de

koravimas, patys naujau
si įrengimai ir geriausiai 
už viską, mūsų einančios 
su diena talentingos pa
tarnautojos, kiekviena iš 
jų eksperte technikoje ir 
stiliuje.

Taip viskas seka šios dienos reikalavimus, 
išskirus kainas . . .

Shampoo & HAIRCUTTING $345
Styleset $3.45 from only

not $7.50 not $7.50

BLOWER GUT & STYLING, only $7.95
not S L5

APLANKYKIT VILNIŲ IR SAVO 
PAŽĮSTAMUS 1977 METAIS!

SUSITARKIT DĖL SAVO KELIONĖS CLEVELANDE

Praleiskit 5 dienas Vilniuje, 1 dieną Kaune, 1 
dieną Maskvoje ir 1 dieną Amsterdame.

Viskas, įskaitant kelionę lėktuvu iš New Yorko, 
viešbučiai, žymesnių vietų apžiūrėjimas, maistas ir 
persikėlimai — tiktai $792.00.

Išvykstama 1977 m. balandžio 1, 15 ir 29 d.d. 
Dėl informacijų ir rezervacijų prašom kreiptis į 

KOLLANDER WORLD TRAVEL, INC.
589 EAST 185TH ST.

CLEVELAND, OHIO 44119
TEL. (216) 692-2225

OPPORTUNITY FOR

DETAILERS

Experienced Detailer for a nta- 
nufacturer of truck brake com- 
ponents. Exeellent benefit pro- 
gram. Salary commensurate 
with experience.

Send resume to

MGM BRAKES 
21800 Greenfield Rd., 
Detroit, Mich. 482.37

An Equ«l Opportunity Employer M/E 
<46-I>

DEVELOPMENT 
MACHINIST

Excellent opportunity for an ex- 
perience machinist with model i 
making and protype fabrication 
exp. to assist in new product 
development. Mušt make own 
set-ups and do close tolerance 
work from blue prints. Exp. in 
tube bending and are welding 
also required. This is a salaried 
position with full company ben
efits and free parking. If in- 
terested please call:

R. HINMAN. EMPLOYMENT MGR.

451-5200, Ext. 213

The Weatherhead 
Co.

300 East 131 St. 
Cleveland, Ohio 44108

An Equal Opportunity Employer M/F 
(45-46)

WANTED JOURNEYMEN
IST CLASS SKILLED 

MOLD LEADER 
MOLD MAKER 

Capable and experienced for plautie 
molds buiider shop. Fringe beneiitH. 
Dura Mold & Enaineeiing So., 13400 
Northend, Oak, Mich. 48237.

313-548-0550
(45-47)

We are signing up people 

for snow shoveling. Make 

your own hours. Good pay.

Call 
203-525-2112

(44-49)

EXPERIENCED 
WELDER FITTER 

AND 

PANEL 
WIREMAN

A rapidly growing Electri- 
cal - Mechanical, Induction 
Heating Corporation seeks 
experienced personnel to ex- 
pand electrical department. 
Excellent benefit package.

Call 313-571-2800
(45-46)

L’Oreal Perm 
$11.95

not $17.50

Frosting $17.50 
not $30 eup

or 
cap

Sale of Beautv $7-87
Special — the famous 
Vita Perm, complete 
with cut.

. - OA Incl. CUtUfliPcrm $20.00
The great nevv wave 
that’s pre-programed 
for beautiful results 
every time, $25 at 
most salons.

Permanent Eyelashes, individually applied, $15
The marvelous No Sėt Perms. from only $10 

by Hibner, Helene Curtis.
No rollers, no pincuris, ever agami

Jeigu jūs dar nebandėte mūsų saliono, jūs pra-. 
randate puikų grožio pažinimą. Nieko nėra ką jūs 
galėtume prarasti — ir jeigu jūs neesate patenkinta 
mūsų stiliumi, sąskaita nebus pristatyta.

Yra kuklus 30 c. papildomas mokestis 
visai sumai.

Penktadienį ir šeštadieni 50 C. daugiau
EAST

• 406 Euclid Avė., 2d F. 781-3101
• Southgate, 5899 \Varrensville, 

663-6346
• Opposite Eastgate, 449-3435
o Severance Center, 

382-2600, 382-2569
• Shoregate, 944-6700,

x • Mentor. 255-9115, next to Zayrc’s 
Lake Shore Blvd.

• Painesville 357-6129
The New Market

WEST
• Opposite Southland. 

845-3100
• Opposite We»fgate.

333-6646
• North Olmsted.

777-8686
• Parmatown, 

881-6300
• Shcffield Center 

Lorain 233-7211 
233-8020 
Elyria 324-5742

FASTENER PERSONNEL
WE HAVE OPENINCS FOR THE FOLLOW1NG SPECIALTIES:

HEADER OPERATOR 
BOLT MAKER OPERATOR 

TOOL AND DIE MAKER

DIE CRIB ATTENDANT 
MACHINE REPAIR 

INSPECTOR
EXPER1ENCF.D PERSONNEL APPLY IN PERSON AT

THE LAMSON & SESSIONS CO. 
BEDFORD HTS. PLANT 

S1SS RICHMOND RD.
BEDFORD HTS., OHIO 44146

An Equal Opportunity Employer
(44-46)

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

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

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

IMMEDIATE OPENING
BAKERY

PRODUCTION SUPERVISORS
Brownberry Ovens, Division of Peavey Co. has an immedi- 
ate openings for c 3d shift Production Supervisors, Indivi- 
duals should be knowledgeable in all phases of straight 
dough bread processing and makeup. Experienced in Food 

Indust ries would be acceptable.

Send Resume In Confidence To:
Plant Manager 

BROVVNBERRY OVENS 
2000 Highland Rd. Twinsburg, Ohio 44087

An Equal Opportunity Employer
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CLEVELANDE
Aurelija Balašaitienė

GRAFIKOS MENO KELIU
Laikydama rankose sun

kią cino plokštę, kurios mels 
vai pilkame paviršiuje išrai
žyta mergaitė profiliu ir prie 
jos kojų prisišliejęs draugiš
kas šuo, lyginu ją su dviem 
spalvom atspausdintu ofortu
ir tik palengva pradedu su
vokti grafikos meno reikala
vimus. Nijolės Vedegytės- 
Palubinskienės darbo studi
ja - tai nedidelis kambarys 
antrame namo aukšte, už
verstas darbo įrankiais,-che
mikalais, kaltais, peiliukais, 
pirmųjų bandomų ofortų iš
karpomis. Jame vyrauja me
niška netvarka, kurios chao
tiškoje atmosferoje išryškė
ja darbo vaisiai - išbaigti gra 
fikos kūriniai, pasiekę meni
ninkės asmenybės vidaus pa 
šaulio išgyvenimų kulminaci 
nį tašką. Kur-ne-kur matosi 
keli aliejiniais dažais tapyti 
gamtovaizdžiai. *Tai mano 
poilsio darbas’, atsidususi ta
ria Nijolė Palubinskienė. ‘Ka 
daise pagrindinai užsiėminė- 
jau tapyba, o tik malonumui 
dirbau su ofortais. Dabar at
virkščiai - jau aštuoneri me
tai, kaip beveik išimtinai už
siimu grafika. Turiu paste
bėti, kad tai labai sunkus fi
zinis darbas, reikalaujantis 
daug jėgų, todėl grafikų tar
pe randame labai mažai mo
terų’, tęsia ji toliau, į įrankių 
dėžutę kraudama skustukus, 
peiliukus ir įvairius kaltelius 
kurių net keletas man prime
na virtuvėje šeimininkių nau
dojamus įrankėlius. Ir aš ne 
klystu - grafikos technika me 
nininko neriboja įrankių pa
sirinkime. Suradus peiliuką, 
kaltelį ar ylą, atiduoda jį nu
tekinti, kad būtų išgautas 
dar vienas aštrus kampas ar 
specialaus storumo smailga- 
lis.

Ofortai atsirado Šveicari
joje 16 šimtmečio pradžioje 
(prancūziškai gravure a 
l’eau forte), kai raižymas bu
vo pradėtas ant vario plokš-

NUOLĖ PALUBINSKIENĖ. Armonika.

teles pusiau cheminiu būdu. 
Nijolė Palubinskienė naudo
ja cino plokšteles, kurias tu
ri padengti tam tikra apsau
gos sluogsnio mase. Masei 
nudžiūvus, plokštės paviršiu
je ji daro raižinį su aštriais

Dail. Nijolė Palubinskienė
įrankiais, peiliukais bei ada
tomis. Baigus raižinį, plokš
tė dedama į rūgštį, kuri išrai
žytose įbraižose išgriaužia 
metalą, tuo būdu cino plokš
tėje išgrauždama menininko 
išraižytą paveikslą. Po to 
plokštė valoma su žibalu, 
kad pašalinti nebereikalingą 
apsaugos sluogsnį. Tada 

įbraižose įtrinami dažai. Tai 
ilgas ir nelengvas procesas. 
Įtrynus dažus, pradedama 
spausdinti. Nijolė Palubins
kienė naudoja Clevelando 
Meno Instituto sunkų ranki
ni presą. Norint atspausdin
ti ofortą daugiau negu viena 
spalva, originalią plokštę rei 
kia nuvalyti, kad įrėžimuose 
nebūtų pirmųjų dažų. Įtry-
nūs antrą spalvą, procesas 
pradedamas iš naujo, šį kar
tą naudojant pirmąjį viena
spalvį ofortą, jį atsargiai įde
dant į presą, kad tobulai su
taptų linijos, ir spausdinti 
vėl su antrąja spalva. Tame

tarpe ofortai vilgomi, lygina
mi, džiovinami. Išbaigti ofor 
tai yra numeruojami ir jų ga 
minamas ribotas skaičius. Ni 
jolė Palubinskienė, įsigijusi 
tvirtą darbo discipliną, savo 
grafikos darbus pati galuti
nai išbaigia, juos net pati įrė 
mindama.

Medžio raižiniai man pasi-

NIJOLĖ PALUBINSKIENĖ.

rodė dar komplikuotesni, 
nes medžio lentoje raižinys 
išpiaustomas negatyvo prin
cipu - kontūrai ir linijos lieka 
nepaliesti, o tik tarpai išskap 
tuojami. Dažnai pavargsta 
menininkės rankos raume
nys, piaustant kietą medį. 
Stebiu net kelis bandomuo
sius baltai juodus medžio rai
žinių ofortus pakabintus ant 
virvės, plūduriuojančius stu
dijos atmosferoje, kaip vai
duoklius iš kito, mums, eili
niams, nepažįstamo, paslap
tingo ir nuostabaus pasaulio. 
Kažkas mano vaizduotėje su 
kelia asociacijas. ‘Tai Daina
va, kaip aš ją netikėtai pa
mačiau nuo kalnelio, ant ku
rio pastatytas naujasis pa
minklinis kryžius’, pastebėjo 
menininkė. ‘Neturėdama 
škicų knygutės, aš pas savo 
stovyklaujančią dukrą pasi
skolinau spalvotus pieštu
kus ir ant penkių sąsiuvinio 
lapelių pasidariau škicus, pa
gal kuriuos darau Dainavos 
medžio raižinį.’ Juodraštyje 
t.y. pirmuose ofortuose, pa
gamintuose ant paprasto 
plono popieriaus, matau net 
tris versijas. Jos kruopštūs 
iškarpymai, pataisos - tai išti 
sų darbo valandų rezultatas. 
Medžio raižinį Nijolė Palu
binskienė piausto įvairiais 
įrankiais, ant lentos pieštu
ku išbraižiusi pagrindinius 
kontūrus. Jos ranka turi bū
ti tvirta, nes įpiovos pataisy
ti nebegalima. Tai menas, 
kuriame nei užtepimas da
žais, nei teptuku brūkštelėji
mas negali pagelbėti. Iš baig 
to medžio raižinio spausdina 
ma ranka, pirma įtrynus į 
raižinį dažus, po to uždengus 
raižinį popieriumi. Tada po
pieriaus paviršius stipriai 
braukiamas mediniu voleliu, 
ar kokiu kitu šlifuoto medžio 
gabalu.

Ji taip pat daro linoleumo 
raižinius, tačiau teigia, kad 
linoleumas nesąs toks jaut
rus kaip medis, ir iš jo nesą 
galima išgauti tos pačios ’gy

Vėjo malūnai.

vybės’, kaip iš medžio. Tu
riu progos pamatyti jos labai 
populiarios ‘Mergaitės su 
švilpyne’ ir ‘Kanados peiza
žo’ originalias lentas, su 
nuostaba ir pasigėrėjimu 
pirštų galais atsargiai liečiu 
giliai ir visiškai arti pavir
šiaus jautriai išskaptuotas li
nijas ir kontūrus.

Nijolės Palubinskienės te
matikoje vyrauja du pagrin
diniai elementai: • vaikai ir 
gamta. Ji nuolatos, kiekvie
nos savo kelionės metu, daro 
škicus, pro automobilio lan
gus sekdama prabėgančius 
gamtovaizdžius. Kodėl jos 
kūryboje tokią ryškią vietą 
užima vaikai, ji atsakyti ne
gali. Jos vaizduotėje idėjų 
apstu. Jos raižiniuose daug 
melancholijos ir lyrikos. ‘Ma
no peizažai - tai derinys ški
co, fantazijos ir akimirkos’, 
aiškina menininkė, kurios 
ištvermė ir produktingumas 
neturi sau pavyzdžio. ‘Dar
bo disciplina yra reikalinga, 
ir aš nusistatau sau darbo va
landų skaičių’, tęsia toliau Ni
jolė Palubinskienė, atsilošu
si patogioje kėdėje savo di
deliame svečių kambaryje, 
kurio vienoje sienoje išri
kiuotos knygos, o kitose sie
nose jos piešiniai. Ji mėgsta 
dirbti, todėl ir dailus stalelis 
išdėtas mozaikos plytelėmis, 
yra jos pačios darbas. Kori
doriaus sienos, laiptai, valgo
mojo sienos panėši į meno ga
leriją. Jos mėgiamo ‘Pajūrio 
Ciklo’ net keletas grafikos 
darbų puošia jos namus. 
‘Šiuo metu skaitau psalmes. 
Nesirengiu jų iliustruoti, bet 
jose randu idėjų. Taip pat 
mane vilioja nakties vaizdai 
ir jūros vaizdų ciklas’, pasa
koja ji. ‘Stiprų įspūdį į ma
ne daro į saulėlydį bėgantys 
tiltai - dvispalvė grafika - juo
domis ir oranžinėmis spalvo
mis. Klausausi jos žodžių to
liau. ‘Grafikos technika yra 
labai ribota. Ofortas yra

(Nukelta į 14 psl.)
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Clevelande...
(Atkelta iš 13 psl.) 

lengvesni. Sunkus yra me
džio raižinys. Tenka išplau
ti tik kelias linijas, jas per
žiūrėti, atspausdinti, ir tik 
*ada tęsti toliau’. Aš prade
du suprasti, kaip yra sunku 
pagauti momentą, kurio įgy
vendinimui reikalinga daug 
valandų, daug fizinio darbo, 
i tvermės ir kantrybės. Pa
ti menininkė prisipažįsta', 
kad pagaminti du ofortus 
per vieną studijų semestrą, 
reikia dirbti nemažiau aštuo- 
nių valandų į savaitę. ‘Skai
tau Gostą Berlingą ir esu jau 
pasidariusi šešis škicus - jo 
ėjimas mišku duoda man 
daug idėjų’, kalba Nijolė Pa- 
lubinskienė toliau. Aš ste
biu jos ramų veidą, tvirtas, 
darbo nebijančias rankas ir 
jaučiu, kad jos asmenybė sle- 
pia savyje kūrybinius lobius, 
kuriais, kaip menininkė, ji 
trokšta dalintis su kitais, 
kad išreikštų savo turiningą 
ir galinga versme besiver
žiantį vidinį pasaulį, kuria
me mūsų paprasta gyveni
mo aplinka tampa per jos 
fantazijos prizmę perleisto
mis vizijomis.

Baigusi Clevelando Meno 
Institutą, ji su savo kūriniais 
dalyvavo Clevelando Meno 
Muziejaus, Meno Instituto 
Alumnų, Ohio Grafikų ir ki
tose parodose Clevelande. 
Lietuviškai visuomenei jos 
kūryba gerai pažįstama iš 
jos parodų Clevelande, To
ronte, Chicagoje, Detroite, 
New Yorke ir kitur. Ji pri
klauso Clevelando dailininkų 
organizacijai NOVA ir kelių 
meninių galerijų kooperaty
vams. Taip pat yra laimėju
si eilę premijų.

Dėl savo sugebėjimo pa

Per Angliją greičiau, geriau, pigiau.
KALĖDINES DOVANOS

Siuntinys 2 1976.
Vyriškam arba moteriškam paltui vilnonė angliška 

medžiaga, arba vilnonė labai gera eilutei medžiaga su iau- 
dimu ”A11 wool made in England”; crimpleno medžiaga 
moteriškam kostiumėliui, arba crimpleno medžiaga dėl 
dviejų suknelių; 1 vyriški nailono išeiginiai marškiniai; 1 
vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarele; 2 poros vyriš
kų arba moteriškų storų nailoninių kojinių; gėlėta crimp
leno medžiaga suknelei.

Kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis $160.00
Į šį siuntinį dar galima dadėti prekių 10 svarų svorio. 

Bet čia primename, kad į siuntinį galima dėti tik 12 metrų 
medžiagų, išskyrus dirbtinį minką, kuris į šį skaičių neįeina.

Žemiau siūlome keletą populeresnių dovanų.
Dirbtinio minko kailis 1 moteriškam paltui ................... $80.00
Jeans ”Wrangler”, vyriškos arba moteriškos ............... 36.00
Vyriškas arba moteriškas nertinis ...............................•••• 24.00
Geresnes rūšies nertinis ......................................................  32.00
Kojinės, vyriškos arba moteriškos, nailono....... ••••........... 2.25
Tights ...................................................................................... 3.50
Crimpleno medžiaga, tinka kostiumėliui arba

suknelei, kaina už 1 metrą.......................................... 9.00
Vilnonė medžiaga suknelei. Kaina už 1 metrą ............... 10.00
Nailono apatinis ...........................••••................................... 9.00
Vyriški nailono marškiniai.................................................. 10.00
Geresnės rūšies marškiniai ...........................••••...............  15.00
Lietsargis, telescopic ...................................................... •••• 12.00
Vilnonė skarelė...................................................................... 11.00
Angliška vilnonė labai gera 1 eilutei medžiaga ........... 50.00

Šios kainos yra su įskaičiuotu nauju muitu. 
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 

persiunčiame palikimus į Lietuvą ir kitas šalis. '

BALTIC STORES LTD.
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT. 

Tel. 01 739 8734 arba 01 460 2592.

jausti mūsų psichikos pagrin 
dinius bruožus, Nijolė Palu- 
binskienė yra mėgiama mū
sų visuomenėje. Todėl ji yra 
kviečiama iliustruoti mūsų 
leidinius ir knygas. Ji yra 
‘Eglutės’ pastovi iliustruoto- 
ja. Kun. Ylos ‘Moderni Mer
gaitė’, Grincevičiaus ‘Vysku
po Katinas* ir kiti leidiniai 
puošiasi jos iliustracijomis. 
Ji taip pat žinoma, kaip pa
slaugi lietuviškiems reika
lams ...

Jei kas pastebėjo ties ma
no skiltimi kregždutę, debe
sėlį, tulpę, vaizduojančius ži
nią, viltį žiedo pumpure, ir 
debesėlį - gyvenimo realy
bės simbolį, ar sunku būtų 
atspėti, kas tos vinjetės au
torę?

Gruodžio 11 dieną Cleve
lando Židinietės rengia Nijo
lės Palubinskienės grafikos 
kūrinių parodą. Tikiuosi, 
kad mano šis straipsnis pa
dės Clevelando meno mylėto 
jams giliau pažinti Nijolės 
Palubinskienės asmenybę ir 
patį kruopštų priėjimą prie 
galutinio grafikos kūrinio.

PENSININKŲ KLUBO 
PRANEŠIMAS

Klubo valdybai tenka gir
dėti nusiskundimų, kad sir
go ar mirė pensininkas ar 
pensininkė ir niekas nesirū
pino.

Pensininkų klubas, kaip 
ir kiekviena organizacija, 
rūpinasi savo nariais. Klu
bas neturi nei visų Cleve
lando ir apylinkėse gyve
nančių pensininkų sąrašų, 
nei galimybės rūpintis ne 
savo nariais. Ne visi pensi
ninkai nori priklausyti klu
bui, kaip kai kurie sako tai 
"ubagų” organizacijai. Lie
tuvių pensininkų klubas ne-

Kar. A. Juozapavičiaus šaulių kuopos suruošto minėjimo programos atlikėjai. Iš kairės: 
kuopos pirm. dr. K. Pautienis, pianistas Vytautas Julius Smetona, R. Motiejūnaitė, Paulius 
Nasvytis ir šaulės A. Mekešienė ir V. Langienė programos atlikėjams prisegusios gėles.

R. Pliodžinsko nuotr.

pretenduoja būti "Country 
CIub” ar kokia kita turtuo
lių organizacija.

Klubo tikslas yra narių 
bendravimas, kiek įmano
ma, savitarpinė pagalba ir 
būti naudingais sau ir vi
suomenei pensininkų dieno
se. Narių tarpe turime įvai
rių profesijų: gydytojų, in
žinierių, mokytojų, teisi
ninkų ir kitų specialybių. 
Daugelis klubo narių akty
viai dalyvauja ir kitose or
ganizacijose : bendruome
nės, skautų, ramovėnų ir 
t.t. Kiekvienas klubo suėji
mas paįvairinamas naudin
gais pranešimais (gydyto
jų, teisininkų ir kitų specia
listų), nariai informuojami 
jiems svarbiais sveikatos, 
mokesčių ir kitais klausi
mais, rodomi filmai bei 
skaidrės, pagerbiami klubo 
nariai to mėnesio gimtadie- 
nininkai, o sukaktuvinin
kams (60, 65, 70 ir t.t. me
tų) su pasveikinimų įteikia
mos dovanos lietuviškos 
knygos. Susirgę nariai ap
lankomi, atsisveikinama su 
mirusiais ir, pagal reikalą, 
padedama šeimai pasirūpin
ti laidotuvėmis. Be to vasa
ros metu, kada nėra suėji
mų, yra ruošiamos gamtoje 
gegužinės ir subuvimai. Po 
kiekvieno suėjimo pasivai
šinama ir pabendraujama.

Toks yra klubo tikslas. 
Klubo nariai yra visi lygūs 
ir neskirstomi į turtingus 
ar beturčius, į ponus ar 
prasčiokus.

Klubas gyvuoja jau ket
virtus metus ir nuolat pa
sipildo naujais nariais. Pen
sininkų klubo suėjimai vyk
sta kiekvieno mėnesio pir
mą ketvirtadienį, 1 vai. po 
piet Naujosios parapijos sa
lėje. Ten galima įstoti na
riu, arba padavus pareiški
mą kuriam nors valdybos 

Šventėms įsigykit RIMO LANIAUSKO paveikslą.
Agentas: Drifwood Art Gallery

392 East 200 Street
Euclid, Ohio 44119
Telefonas: 531-6653

(45-46)

KAR. A. JUOZAPAVI
ČIAUS MINĖJIMAS IR 

V. SMETONOS 
KONCERTAS

š. m. spalio 31 d. Kar. A, 
Juozapavičiaus kuopos šau
liai paminėjo savo kuopos 
patrono ir pirmojo Lietuvos 
kariuomenės karininko A. 
Juozapavičiaus 57 m. mir
ties ir jo 80 metų gimimo 
sukaktį. Paskaitą apie Kar. 
A. Juozapavičių ir jo veiklą 
skaitė dr. K. Pautienis, ku
rį gražiai pristatė šaulė ir 
skautininkė I. Jonaitienė.

Pirmojo pulko vado Kar. 
A. Juozapavičiaus paskuti
nius pulko įsakymus skaitė 
— P. Nasvytis ir A. Motie
jūnaitė. Susirinkusieji pa
sidžiaugė ir pasigėrėjo jau
nimo gražiu skaitymu, tai 
nuopelnas tėvų ir lietuviš
kos mokyklos.

Minėjimo scena buvo pa
puošta dideliu Kar. A. Juo
zapavičiaus paveikslu; gėlė
mis ir geduline žvake, ku- 

nariui. Nario mokestis tik 3 
dol. metams. Neišgalintieji 
nuo mokesčio atleidžiami.

Klubo Valdyba
. • Apdraudos reikalais ge

riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į‘Z. Obe- 
lenj teL 531-2211.

• Clevelando Lietuvių 
Namų direkcija praneša, 
kad nuo š. m. lapkričio ,5 d. 
Rapolas Valatka paskirtas 
namų administratorium. 
Visais salių bei kambarių 
nuomavimo reikalais, asme
nys ir organizacijos kreipia
si į jį. Lietuvių Namų tel.: 
531-2131 arba jo namų — 
943-6768.

Lietuvių klubas nuo lap
kričio 15 d. pradės išduoti 
naujas klubo narių korteles 
1977 metams. 

riuos parūpino šauliai M. ir 
A. Smelstoriai. Gedulingą 
prie paveikslo žvakę uždegė 
jaunuolis Paulius Nasvytis. 

šv. Jurgio šventovėje ir 
akademinėje minėjimo da
lyje uniformuoti šauliai da
lyvavo su vėliava, taip pat 
su vėliava dalyvavo ir Cle
velando ramovėnai.

Koncertinę meninę dalį 
atliko pianistas Vytautas 
Smetona. Jis paskambino 
žaėtinai puikiai M. K. Čiur
lionio ir Chopin kūrinius.

Po minėjimo šaulės A. 
Mekešienė, V. Langienė pro
gramos dalyviams prisegė 
po gėlę. Pabaigoje, šaulės 
A. Mekešienė, A. Smelsto- 
rienė, V. Langienė, M. Ja- 
rašūnienė, M. Velykienė ir
O. Pautienė svečius pavai
šino savo gamintais skanu
mynais ir kava. (kp)

WANTED JOURNLYMEN 
IST CLASS*" SKILLED 

MACHINIST
Mušt be able to sėt up and read 

/ blue prints
SHEET METAL MAN 

ELECTRICAL MECHANICAL 
ASSEMBLERS

Experience in wiring & assemblying 
All fringe benefits 
SOL1DYNE INC.

56 Spence St. 
Bayshore L. L, N. Y. I 1*06 

516-251-7800, Ext. 47
(46-3)

LOT FOR SALE
Lot on Neff Rd., near 

Our Lady of Perpetual Help 
.85 foot frontage, zone for 2 
family.

GEORGE KNAUS 
Realtor

819 East 185 St.
481-9300

(46-47)

DIEMAKERS
mušt be experienced on me
tai stamping dies. High 
hourly rate and benefits.
J. SVEC & SON’S CO. 

281-3332

WANTED 
JOURNEYMEN 

OR 
IST CLASS 

MOLD MAKERS 
MILL HANDS 

EDM OPERATORS 
Mušt have Job experienced and be 
able to sėt up work from blue prints 
& close tolerance

HALE PLASTIC MOLDS 
23957 RYAN ROAD 

WARREN. MICH. 4S091
(45-47)
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CLEVELANDE IR
APYLINKĖSE

LANKĖSI DIRVOJE IR 
PALIKO AUKĄ

SLA prezidentas Povilas 
Dargis ir ponia, drauge su 
SLA Pild. Tarybos sekreto
re ir Tėvynės redaktore Ge
novaite Meiliūniene, lydimi 
SLA 14 kuopos pirmininko 
muz. A. Mikulskio, lankėsi 
Dirvoje, apžiūrėjo laikinai 
nuomojamas patalpas ir pa
sidalino įspūdžiais iš SLA 
veikėjų suvažiavimo Cleve- 
lannde.

Išvykdami, Povilas Dar
gis ir Genovaitė Meiliūnienė 
paliko Dirvai paremti auką 
po 25 dol. kiekvienas. Ačiū 
už auką.

JAV LB VADOVAI 
LANKĖSI DIRVOJE

JAV LB krašto valdybos 
naujasis pirmininkas A. Ge
čys, atvykęs į LB Tarybos 
prezidiumo posėdžius Cleve
lande, lapkričio 13 d. drau
ge su LB Tarybos prezidiu
mo pirmininku R. Kudukiu 
apsilankė Dirvoje ir su red.
V. Gedgaudu pasikalbėjo 
aktualiais lietuvių visuome
niniais reikalais.

• Kar. A. Juozapavičiaus 
šaulių kuopa Dirvai paremti 
atsiuntė auką 15 dol. ačiū.

• Už a. a. mokyt. Vitaliją 
Radzevičiūtę-Tamulionienę, 
minint jos vienerių metų 
mirties sukaktį, šv. Mišios 
bus atnašaujamos šv. Jur
gio šventovėje ši sekmadie
nį. lapkričio 21 d. 10:30 vai.

GOLFININKŲ DĖMESIUI

Clevelando Lietuvių Gol
fo Klubo Valdyba planuoja 
suaktyvinti kitų metų veik
lą: siekiama kluban su
traukti galimai daugiau 
golfo mėgėjų, o taip pat už
planuoti daugiau žaidynių.

šią savaitę valdyba vi
siems, jai žinomiems, golfo 
mėgėjams bendralaiškį su 
anketa. Gi tie, kurie laišku 
nebuvo pasiekti, bet norėtų 
priklausyti klubui, prašomi 
kontaktuoti šiuo adresu: A. 
Garka, 900 E. 223 Rd., So. 
Euclid, Ohio 44123, telef.: 
261-1546. Visus prašo anke
tas grąžinti iki gruodžio 15 
d. Anketų daviniai padės 
valdybai sekti narių pagei 
davimus. Clevelando Lietu
vių Golfo Klubo Valdybą su
daro: pirm. R. Laniauskas, 
vicepirm. A. Nagevičius, 
ižd. B. Paulionis ir inform. 
A. Garka.

SMALL OFFSET 
PRINTING

CLARK-WEST 25 AREA
We do Reneral work on 1250 Multi’e, 
ATF Chief IS’o, AB DICK J60/J85 
MCD etc. If you have printing ex- 
perience and are willing, wt woud 
help your learn more.
Call Mr. Moore at 741-2198 

between 3 and 5.

zd— ------------------ ’
Gerb. sukaktuvininke

Mielas p. K. Mažonai,

Daug Laimes ir Džiaugsmo

Jūsų 90 metų Gimtadienio Dienoje

Šiandieną mes linkime

Kanados tolumoje,

Kad sekančiais metais

Ant kalno Birutes

Prie Baltijos Jūros

Jus gintaras puoštų

Laisvoje Lietuvoje!

Angelė-Birutė Mečys 
Abromaičiai

Toronto, 1976. XI. 9.

• Prof. Juozo Brazaičio 
minėjimas įvyks sekmadie
nį, lapkričio 28 d., 12 vai. 
Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijos salėje. 
Kalbės dr. A. Darnusis ir 
PLB garbės pirm. St. Barz
dukas ir bus rodomas kun. 
A. K ežio filmas.

• Dail. Nijolės Palubins- 
kienės grafikos paroda 
įvyks gruodžio 11-12 dieno
mis, Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos parapijos sa
lėje. Rengia Vyr. Skaučių 
židinys.

• Clevelando Ramovėnų 
vyrų choras lapkričio 27 ir 
28 d. koncertuos Hamiltone, 
Kanadoje, vyksta ir grįžta 
autobusu, kuriuo gali paim
ti kiek keleivių už pusę kai
nos. Norintieji vykti regis
truojasi tel. 732-7840 arba 
486-3406.

• Clevelando Lietuvių 
golfininkų klubas per ižd. 
A. Garką Dirvai paremti 
atsiuntė auką 25 dol. Ačiū.

• Arūnas Bielinis, baigęs 
teisių mokslus daktaro laip
sniu, Ohio valstijos aukšč. 
teismo pranešimu išlaikė su 
kitais 1180 teisininkų vals
tybinius egzaminus ir gavo 
teisę verstis advokato prak
tika.

Linkime sėkmės jaunam 
advokatui.

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

FOR RENT
Office space for rent, Su

perior Savings & Loan As- 
sociation Bldg., 798 East 
185 St. Call: 481-8552 Miss 
Parker.

• Lietuvos Kariuomenės 
atsikūrimo minėjimas - ba
lius įvyks š. m. lapkričio 20 
d. 7 v. v. Lietuvių Namuo
se.

Minėjime meninę progra
mą atliks Clevelando Ramo- 
vėnių vyrų choras, vado
vaujamas J. Kazėno, akom
panuojant Genei Karsokie- 
nei.

Svečiai bus vaišinami šal
tais ir šiltais užkandžiais, 
baliaus šeimininkė B. Mai- 
nelienė.

Vietas prašome rezervuo- 
tis pas valdybos narius, S. 
Astrauską, E. Bliumentalį, 
P. Mainelį ir A. Jonaitį.

šokiams gros clevelandie- 
čiams žinomas orkestras 
"SLABODA”.

Ramovės valdyba visus 
Clevelando lietuvius minė- 
jime-baliuje maloniai kvie
čia dalyvauti.

NAUJAS GROŽIO 
SALIONAS

SILVER SHEARS BEAUTY 
SALON

687 E. 185 St. Cleveland, O.

Vienintelis lietuvių moder
niškai įrengtas grožio salionas. 
Automobiliams pastatyti aikš
tė yra už Bi-Rite maisto krau
tuvės.
Vedėja Giedrė Mazoliauskaitė.

Dėl susitarimo skambinti — 
486-4240

Vincas Gelgotas

DRAUDIMAS JUMS 
IR JŪSŲ ŠEIMAI

Prieš perkant naują, ar 
atnaujinant turimą draudi
mą kreipkitės pas mane ir 
tikrai įsitikinsite, kad Statė 
Farm draudimas yra ge
riausia vertė prieinama kai
na.
KĘSTUTIS GAIDžlONAS 
28801 Lake Shore Blvd.
Willowick, Ohio 44094 

Įstaiga 943-1202. 
Namai 731-1078

Kolegai plieniečiui

DIPL. INŽ. ED. MALCANUI

mirus, jo žmonai BIRUTEI, dukterims RE

GINAI PETRAUSKIENEI, ALDONAI GRI

NIENEI, plieniečiui sūnui VYTAUTUI su 

šeimomis reiškiame gilią užuojautą ir drau

ge liūdime

Korp. Plienas

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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



DIRVA
• Vliko seime š. m. gruo

džio 4-5 d. Washingtone, D.
C. Aušra ir Jonas Jurašai 
padarys pranešimus apie 
Lietuvos rusinimą, o dr. Do
mas Krivickas apie tarptau
tinę padėtį ir Lietuvą. Sei
mas įvyks Shoreham Amer- 
icana viešbutyje.

• Ignas Gabalis, kilimo iš 
Tirkšlių, Mažeikių apskr., 
po karo drauge su kitais DP 
imigravęs i Kanadą, jau ei
lę metų dirba Ottawoje pas 
žymiausį fotografą Kash, 

Visuomenininkui ir atsargos karininkui

A. A.

STASIUI GUDUI

mirus, žmonai VERONIKAI ir dukroms dr. 

GRAŽINAI ir AUDRONEI su šeimomis ir 

artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškiame

Emilija, Stasys,
Raimundas, Vytautas

P i k š n i a i
Chicago, III.

kuris yra nufotografavęs 
beveik visas pasaulio įžy
mybes — prezidentus, kara
lius, mokslininkus. Nese
niai buvo išleistas jo nau
jas leidinys ”Karsh Port- 
raits”.

Baltimore

LIETUVIAI ETNINIAME 
VAKARE

Spalio ,14 d. Mary lando 
valstijos mokytojų suvažia
vimo metu Baltimorės Hil- 
ton viešbutyje įvyko etni
nis vakaras. Baltimorės 
Lietuvių Rengimo Komiteto 
pastangomis buvo reprezen

tuoti lietuviai. Kristinos če- 
sonienės ir Elenos Okienės 
buvo suruošta turtinga tau
tinių rankdarbių, gintaro ir 
meno ringinių paroda.

Susirinkusi publika gar
džiavosi ir gyrė lietuviškus 
tortus, kurie buvo pagamin
ti šeimininkių, atstovaujan
čių įvairias lietuviškas or
ganizacijas.

Eksponatai parodai buvo 
paskolinti Liucijos Las- 
kauskienės, Genovaitės Ra- 
džiuvienės, Marytės Norei- 
kienės, Elenos Okienės ir 
Kristinos česonienės.

šis etninis vakaras davė 
progą supažindinti gausią 
publiką iš mokytojų ir jau
nimo su Lietuva ir jos me
nu.

New York
KULTŪROS ŽIDINIO 

ATEITIS

Prieš tris metus New 
Yorko lietuviai džiaugsmin
gai sutiko malonią Žinią, 
kad po ilgo laukimo lietuvių 
pranciškonų organizuotas 
Kultūros židinys pagaliau 
pastatytas ir atidaromas vi
sų lietuvių kultūriniams 
renginiams. Įvyko iškilmin
gas atidarymas ir jame už
virė lietuviškas gyvenimas. 
Savaitgaliais baliai, koncer
tai, akademijos, o kitomis 
dienomis sportas, choro re
peticijos ir kt.

židinio išlaikymo, admi
nistravimo rūpesčiai teko 

Brangiai Mamytei Lietuvoje mirus,

ALEKSĄ LAURAITI

ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame

Genė ir Cezaris
Živilė ir Algis

Regina ir Edas
Modestai

pranciškonams, su tėv. P. 
Baltakiu priešakyje. Bet, 
židinys skirtas visiems lie
tuviams. š. m. liepos mėn. 
jo išlaikymu rūpintis buvo 
įsteigtas ir inkorporuotas 
New Yorko valstijoj Lietu
vių Kultūros Fondas, kurio 
narių, aukojusių iki šiol ne
mažiau 100 dol. susirinki
mas įvyko spalio 30 d. ir su
sipažinęs bei išdiskutavęs 
tokio fondo tikslus bei pla
nus, išrinko 9 asmenų kor
poracijos direktorių tarybą 
iš šių asmenų, neatsižvel
giant į turimus mokslo laip
snius, o tik į asmenų dar
bingumą, pareigingumą: dr. 
V. Vygantas, Tėvas P. Bal
takis, OFM, A. Vakselis, L. 
Milukienė, A. Radzivanienė, 
A. Šilbajoris, V. Alksninis, 
V. Sidas ir A. Balsys. Pen
ki kiti išrinkti į nariu ver
bavimo komitetą.

Šis Lietuvių Kultūros 
Fondas, sudarius teisinį su
sitarimą su lietuviais pran
ciškonais perims Kultūros 
židinio išlaikymą: finansa
vimą, administravimą, viso
keriopą priežiūrą.

BENDRADARBIAVIMAS

Kai mūsų veiksniai pa
kartotinai pasisakė tik už 
privatų bendradarbiavimą 
su okupuotos Lietuvos lietu
viais, tai po ilgos pertrau
kos sovietai per savo agen
tus pradėjo rengti neva pri
vataus pobūdžio koncertus, 
ir net pasikalbėjimus.

Vienas iš tokių New Yor
ke įvyko spalio 25 d. V. Be
lecko svetainėj, čia iš tėvy
nės atvykusių tarpe buvo ne 
vien dainininkai, muzikai, 
bet ir kalbėtojai, kurie švie
tė ten susirinkusius ”lais- 
viečius” ir žinomus mūsų 
veikėjus. Anie dainavo, 
grojo ir kalbėjo girdami so
vietinę pažangą mūsų tėvy
nėje, puikų gyvenimą, bet 
kai panorėjo kalbėti ar bent 
klausti dipukai, tai diskusi
jos buvo baigtos ir kam dar 
nebuvo aišku iki šiol, įsitiki
no, kad einama tikrai vienos 
krypties gatve. (k)

• Muz. Albino Prižginto 
vargonų religinės muzikos 
koncertas įvyks gruodžio 12 
d. (sekmadienį), 4 vai. Ap
reiškimo šventovėje, Brook- 
lyn, N. Y. Įtarpiuose skai
tymas ištraukų iš L. K. B. 
Kronikos.

Po koncerto pobūvis para
pijos salėje. Rengėjai — L. 
K. Religinės šalpos Rėmėjų 
skyrius New Yorke.

Tikslas — atsiliepti į ken
čiančios Bažnyčios šauksmą 
maldomis ir parama.

DOVANA, DOVANA!
Kalėdų ir kitokiomis pro

gomis geriausia dovana Lie
tuvių Fondo jubiliejiniai si
dabriniai medaliai. Jų jau 
nedaug liko. Kaina Sena. 
Geras investavimas. 3-jų 
Lietuvos prezidentų $12.50, 
Mindaugo $15.00, dėžutė 
$3.00. Pašto išlaidoms vie
nam medaliui pridedama 
$1.50. Užsakymai siunčiami 
LF: 2422 W. Marąuette Rd., 
Chicago, III. 60629, kartu 
prisiunčiant ir čekį, išrašy
tą Lithuanian Foundation 
vardu.

CHIEF DIETICIAN
Saga Food Service iieedn a Chief 
Dielician in it's Health Care Division. 
Mušt be ADA/RD with minimum of 
3 years eaperience. Poaition offera in 
top benefit package in the induetry. 
Salary open. Openinga throughout 
Midwe*t. Send resum to JERRY 
GRIEWAHN, 2970 SO. NINTH ST.. 
KALAMAZOO, MICHIGAN 49009.

An Equal Opportunity Empioyer 
(46-51)

GENERAL OFFICE 
CLERICAL 

Immediate openinga for full t>me poai- 
tiona available in our accounting of
fice operating proficiency with a 10 
key adding machine necesaary, along 
with accuracy in detail. Typing ex- 
perience deairable, Dutiea to include 
checking of branch accounting ra
portą and other related data. Call 
216'881-3006, ext. 66, belween II a. 
m.-1 p. m. Monday thru friday only.

(42-4/)

Didžiam patriotui ir tauriam žemaičiui

A. t A.

STASIUI GUDUI

mirus, jo žmoną VERONIKĄ, dukras GRA

ŽINĄ ir AUDRONĘ, gimines ir visus arti

muosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime

Viktorija ir Juozas

Bagdonai

Mielajam draugui ir kolegai šviesios at

minties

prof. vet. med. dr

KOSTUI KANAUKAI,

Kauno Vet. Akademijos Kūrimo talkininkui 

mirus, jo žmoną MARIJĄ, dukrą NIJOLĘ su 

vyru ir vaikais, bei kitus gimines ir artimuo

sius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdi

Stasys Jankauskas

SEWING MACHINE
(P0WER) OPERATORS 

with experience. Manufacturer 
of tarpaulins. Apply in person 
9 to 2, John Johnson So. 1481 
14th, Detroit, Michi. (45-51)

WANTED 

JOURNEYMEN 

TOOL AND DIE 
MAKERS

Manufacturer of heavy metai 
stamping needs journeymen Tool 
and Die Makers with experience 
in Die repair.

Apply in person at 

McINTOSH 
CORPORATION 

13881 Ehnira, 
Detroit, Michigan 48227 

(45-46)
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