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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VIENINGAS IR DARBINGAS ALT S-gos SEIMAS

Naujasis Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pirmi
ninkas inž. Antanas Mažeika ir Seimo vicepirmininkas 
Vytautas Abraitis.

VIRŠUJE: Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos Sei
mo Philadelphijoje š.m. ge
gužės 28 d. atidarymas. Kal
ba rengimo komiteto pirm. 
V. Matonis. Prie stalo sėdi 
iš kairės: S-gos vicepirmi
ninkai - J. Sirusas, S. Abrai- 
tienė, ižd. P. Mačiulaitis, 
pirm. E. Čekienė ir sekr. J. 
Bagdonas.

APČIOJE: Seimo prezi
diumas. Iš kairės - S. Abrai- 
tienė, P. Mačiukaitis, E. Če- 
kienė, J. Sirusas, P.J. Nas- 
vytis, seimo pirmininkas dr. 
P. Švarcas ir J. Bagdonas.
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VIRŠUJE: Dalis atstovų ALTS-gos Seimo atidaryme.

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Seimas, įvykęs 
š.m. gegužės 28-29 dienomis 
Philadelphijoje, buvo 
sus atstovais, darnus,
bingas ir vieningas savo nu
tarimuose.

Išklausius kadenciją bai
giančios valdybos praneši
mus, Seimas užgyrė jos veik
lą ir išreiškė padėką pirmi
ninkei Emilijai Čekienei ir 
visai jos valdybai.

Inž. P. J. Nasvyčio turinin
ga paskaita buvo dėmesin
gai išklausyta ir susilaukė 
gausių aplodismentų.

ALTS-gos valdybos nau
juoju pirmininku išrinktas 
inž. Antanas Mažeika iš Los 
Angeles, Ca. Kiti sąjungos 
valdybos nariais išrinkti:Ed- 
vinas Balceris, Vytautas Če
kanauskas, Bronius Dūda ir 
Alfonsas Tumas. Naujoji 
valdyba pasiskirstys parei
gomis pirmininkui A. Mažei
kai grįžus iš Seimo į Los An
geles.

Seimas priėmė visą eilę 
reikšmingų rezoliucijų.

Seimo banketas taip pat 
buvo gausus dalyviais bei 
svečiais ir praėjo jaukioje 
nuotaikoje.

♦
Po Seimo įvykęs Vilties 

Draugijos suvažiavimas taip 
pat buvo gausus atstovais.

Buvo priimti ir užgirti Vil
ties D-jos pirmininko Kazi
miero Pociaus ir Dirvos re
daktoriaus Vytauto Gedgau
do pranešimai.

Į naują Vilties D-jos val
dybą išrinkti, pagal balsų 
skaičiaus daugumą:') Kazi
mieras Pocius,^Sonas Jurkū
nas, 4onas Kazlauskas/Pijus

(Nukelta į 3 psl.)
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Prezidentas Carteris, kal

bėdamas katalikų Notre 
Dame universiteto South 
Bend, Mich. išleistuvėse, 
kuriose ir jis gavo garbės 
daktaro laipsnį, teigė, kad 
pradėjęs naują JAV globa
linę užsienio politiką. Toji 
atmetanti praeities griežtą 
antikomunizmą ir sąjungas 
tik su Vakarų valstybėm. 
”Mes susiduriame su nauja 
realybe politiniai atgimu
siam pasaulyje” konstatavo 
prezidentas. Nacionalizmas 
esąs nauja galybė turtin
guose kraštuose. Tai visai 
naujas pasaulis, tačiau 
Amerika neturinti jo bijoti, 
atvirkščiai, ji turėtų prisi
dėti prie jo apipavidalinimo. 
Naujasis pasaulis šaukiasi 
naujos užsienio politikos, 
kuri remtųsi padorumu, op
timizmu ir istorine vizija.

Carteris pasisakė tikįs į 
detentę, tačiau ji turi būti 
suprantama ir abipuse 
(comprehesive and recipro- 
val). Detente taip pat ne
reiškianti, kad mes galima 
susitarti viename kampe ir 
ieškoti konflikto kitur. Kon
krečiai Carteris įspėjo Pie
tų Afriką pakeisti savo san
tvarką, duodant valdžią 
daugumai, ir Izraelį laiky
tis JT rezoliucijų, kurios 
reikalauja atiduoti okupuo
tas teritorijas. Jis taip pat 
pasisakė už santykių su Ki
nija sunormavimą, nes tas 
kraštas sudarąs vieną pa

rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicago j e

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

Telefonai:
krautuvės: (312) 263-5826 
namų: (312) 677-8489J_____—_____ /

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS

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

grindinių elementų taikos 
išlaikymo politikoje.

★
Tuo tarpu sovietų agen

tūra TASSAS antradienį 
asmeniškai užpuolė prezi
dento patarėją Zbignievvą 
Brzezinskį už jo pasikalbė
jimą su U. S. News and 
World Report savaitraščiu. 
Jame Brzezinskis apgailes
tavo, kad JAV spauda ma
žiau domisi žmonių teisė
mis komunistų kraštuose. 
Be to, jei sovietai nekoope
ruos žmonių teisių proble
moje su amerikiečiais, 
jiems gresiąs pavojus palik
ti nuošalyje nuo didžiausių 
mūsų laikų problemų spren
dimo.

"Brzezinskio reikalavimai 
— aiškino TASS — yra ne 
tik beviltiški, bet ir, papras
tai kalbant, absurdiški”.

Tas komentaras buvo ap
temdintas kitos žinios. Bū
tent, kad Sovietijos 'prezi
dentas’ Podgorny pasitrau
kė ar buvo pašalintas iš po- 
litbiūro ir tuo pačiu turės 
apleisti ir savo valstybinę 
vietą. Kaip žinia, Podgorny 
neseniai triumfaliniai lan
kėsi Afrikoje. Dabar jau 73 
metų, Podgorny buvo 
Chruščiovą pakeitusios ’troi 
kos’ narys kartu su Brež
nevu ir Kosyginu. Visi jie 
jau yra pažengusios am
žiaus ir šlubuojančios svei
katos. Kas iš tikro slypi po 
Podgorny pasitraukimu, kol 
kas dar nežinoma.
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PRAEITIN GRĮŽTANT
Nuo Nixono - Frosto pasikalbėjimo iki Lietuvos

Trečiasis Nixono-Frosto 
pasikalbėjimas buvo skirtas 
temai, ar prezidentas gali 
nesiskaityti su įstatymais, 
norėdamas išgelbėti san
tvarką ar laimėti karą. Toji 
tema nėra aktuali vien 
Nixono epochai. Jau seno
vės romėnai turėjo po
sakį, kad valstybės la
bas yra aukščiausias įsta
tymas. Kiek nuo to lai
ko pergyvenom įvairiausių 
perversmų tuo dėsniu re
miantis ! Bet ne apie tai no
riu šį kartą kalbėti. Užkliu
vo Frosto teigimas to pasi
kalbėjimo pradžioje, kad 
Nixono įsakymas pulti 
Cambodiją buvo ne tik ne
teisėtas, bet ir praktiš
kai pragaištingas. Suprask, 
Cambodija, tuo laiku turė- 
jussi vos 6,000 komunistų, 
tuo puolimu buvo pastūmė
ta į pačią žiauriausią komu
nizmo formą! Iš britų žur
nalisto buvo lauktinas ge
resnis padėties suvokimas.

Juk mes neturėjom nė 
6,000 komunistų. Galinčių 
administruoti kraštą jų ne
buvo nė saujalės, o vis dėl
to jie perėmė valdžią stebė
tinai greitai ir sklandžiai. 
Dėl tos paprastos priežas
ties, kad apsimokėjo nusi
leisti, bet ne priešintis.

Gal žodis 'apsimokėjo’ čia 
daug kam nepatiks. Jie no
rėtų jį pakeisti kokiu kil
nesniu terminu, pvz. "su 
ašarom akyse reikėjo sutik
ti su susidariusiai padėtim.” 
Bet kaip pavadinsi, praei
ties nepakeisi. Vaclovas Si
dzikauskas vėliau prisimins 
savo"grįžimąl940 m. b ir-' 
zelio 1Y d7l§ Tallįno i‘Ka^ 
na_su ,... Antanu Venclova. 
Taip, Tomo Venclovos tėvu, 
kurio atvažiavimas, kaip 
mątėmė_iš ska&ytojii_laišjd 

dėtimr” 
^kų sukėlė visokių minčių, 
žinia, kada Sidzikauskas 
rašė, apie Tomo Venclovo 
egzistenciją pas mus beveik 
niekas negirdėjo. Pasak Si
dzikauską :

"Pakeliui Šiauliuose ga
vome laikraštį, kuris skel
bė, kad Merkio ministerių 
taryba atsistatydino, kad 
nauja vyriausybė pavesta 
sudaryti Justui Paleckiui ir 
kad toj vyriausybėje švie
timo ministerių būsiąs An
tanas Venclova. Pastarasis 
traukinyje manęs klausė, ar 

I tai galėtų būti tiesa ir kokį 
patarimą aš jam galėčiau 
duoti. Aš atsakiau, kad vi
sų lietuvių pareiga yra gel
bėti tai kas galima išgelbė
ti ..

Esamoje situacijoje, tai 
atrodė teisingiausias spren
dimas ne tik Lietuvoje, bet 
Cambodijoje, neprileidžiant 
minties, kad toks 'gelbėji
mas, ką gali išgelbėti’ reikš 
prisidėjimą prie dešimties 
tūkstančių suėmimo ir iš
trėmimo, kas Cambodijoje 
buvo pravesta dar didesniu 
mastu.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Dar vieną panašų, kaip 

įsigijama ir netenkama 
draugų davė antrasis pa
saulinis karas. Apie tai įdo
mios medžiagos patiekia 
Šveicarijos karo istorikas 
Peter Goszony savo šiais 
metais Dusseldorfe Econ 
leidyklos išleistoje knygoje 
"Hitlers Fremde Heere” 
(548 psl. 48 DM). Pagal ją, 
vos tik savaitei po Hitlerio 
Sovietų Sąjungos užpuoli
mo praėjus, Benito Mussoli- 
ni, visai neprašomas, pa
skelbė, kad ir jis į Rusiją 
siunčia tris divizijas "Itali
ja — aiškino Duče — negali 
likti nuošaliai naujo fronto, 
bet aktyviai turi dalyvauti 
kare." Kai tas tris divizi
jas, išrikiuotas paradui Ve
ronoje, pamatė vokiečių ka
ro attache gen Enno von 
Rintelen, jis visai rimtai iš
sigando. Net parade jos da
rė labai blogą įspūdį.

Kaip žinome iš gen. Geh- 
lenno atsiminimų, Hitleris 
beveik iki pat galo nenorėjo 
jokios talkos iš svetimtau
čių. Karo pradžioje, kol žy
gis į Rusiją sekėsi, panašiai 
buvo nusiteikę ir jo genero
lai. Tuo tarpu visi sąjungi
ninkai tiesiog veržte veržė
si į frontą įvairiausiais su
metimais.

Hitleriui pvz. buvo labai 
svarbi Rumunijos nafta, ta
čiau jos karius fronte Hit
leris norėjo matyti tiek, 
kiek italus. Rumunijos dik
tatorius Antonescu vis tiek 
būtinai norėjo dalyvauti žy
gyje, aiškindamas, kad jo 
tautiečiai "jam niekados 
neatleis, jei rumunu armija 
stovės šautuvą prie kojos 
prisidėjusi tuo laiku, kai 
vokiečiai žygiuos į Rusiją." 
Faktinai kariauti Antones
cu skatino ne tiek karinės 
garbės sumetimai, kiek bu
simieji politiniai. Jei kitos 
tautos veržiasi, negali atsi
likti ir rumunai, ateityje 
nenorėdami nustoti dalies 
teritorijos savo karinges- 
niems kaimynams. Taip 
Vengrijos regentas adm. (21-26)

Horty būtinai užsinorėjo 
dalyvauti kare, sužinojęs, 
kad į jį traukia slovakai, 
kurie ko gero bus atlyginti 
Vengrijos teritorija!

Įdomu politinį sumetimą, 
verždamiesi į karą, turėjo 
kroatai. Jie norėjo įrodyti, 
kad jiems reikalingas pri
ėjimas prie jūros, už tat 
jie pasiuntė į Rytų frontą 
Hitleriui padėti jūrininkų 
dalį. Tie Azovo jūroje radę 
sovietų paliktus 47 žvejų 
laivus, juos atremontavo ir 
sudarė visai tai jūrai tinka
mą karo laivyno dalinį, ku
riam ir vokiečiai, kurie į 
savo sąjungininkus žiūrėjo 
iš aukšto, nieko negalėjo 
prikišti. Kroatai tačiau pri
ėjimo prie jūros negavo, o 
po karo ir toliau pasiliko 
Jugoslavijoje. Ai reikia dar 
pridėti, kad, karo laimei pa- 
kripus, visi tie są jungi n li
kai pirmai proga: pns’tai 
kius paskelbė karą Vokie
tijai ir "džiaugsmingai” su
tiko sovietinius "išvaduoto
jus”!?

Yra atvejų kada 'laisva 
valia’ yra labai abejotinas 
dalykas, žinia, tai sunku su
prasti kalbant apie pietry
čių Aziją Amerikos konsti
tucinės teisės šviesoje.

TOOL ROOM FOREMAN 
for supervising the building and 
maintaining of small progressive dies 
in 50 man stamping plant.

CALL OR APPLY
PORTLAND PRODUCTS

340 LYONS ROAD 
PORTLAND, MICH. 48875 

517-647-4101
(22-241

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
ENGING LATHE OPERATORS 
Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints 8c Close Tolerance. Good 
working conditions, good (ringes, air 
conditioned shop.

APPLY IN PERSON 
STURGIS TOOL & DIE 

313 SUSAN CT., 
STURGIS, MICH. 49091 

(22-31)

TOOL & DIEMAKERS 
lst CLASS

UP TO $10.00 PER HOUR IF 
OUALIFIED.

Tired: of city living? Relocate to 
Dutchess County. To work in well 
established finn. Excellent working 
conditions plūs all benefits. 11 paid 
holidays, I day vacation per month. 
( 12 days after 1 year). Profit shąr- 
ing, life insurance, fully paid Blue 
Cross/Blue Shield and major medical. 
Sickdays, bonuses, overtime. Will pay 
for moving expenses.

DITRON, INC.
ROUTE 22 

PAWLING. N. Y. 12564 
(914) 855-9300
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DIRBKIME VISOMIS JĖGOMIS 
LIETUVAI IŠLAISVINTI

ALTS-gos pirm,. Emilijos 
Čekienės žodis seimo ati
daryme 1977 m. gegužės 
28 d. Philadelphijoje.
Organizacinis darbas yra 

‘garbės tarnyba, kurioje 
žmonės susitelkia vienam 
kuriam tikslui siekti, kuriai 
nors idėjai įgyvendinti. Mū
sų lietuviškoji veikla re
miasi tik idealistine visuo
menės dalimi, nes tai yra 
tautinio, savanoriško įsipa
reigojimo vykdymas. Tai 
mūsų dvasinis turtas, įgy
tas dar iš pat savo tautos 
gejmių ir saugomas čia sve
timuose kraštuose, kad jis 
dvasiniai nemenkėtų, o dar 
stiprėtų, kad primintų 
mums patiems ir Lietuvos 
okupantui, jog dar veikia^- 
me, kad nesitrauksim iš ko
vos lauko už Lietuvos lais
vę.

Mes, Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos nariai, 
kas antri metai iš visų 
Amerikos kraštų suvažiuo- 
jam į seimus, kuriuose įver
tinam praeities darbus ir 
nustatom gaires ateičiai, šį 

“kartą susirinkom į 15-jį sei- 
mą, kuris, kaip ir praeityje, 
vyksta nepaprastos tarp
tautinės politikos sąlygose 
ir lietuvių visuomenės nuo
taikose. kurias kasmet vis' 
aktyviau drumsčia komu
nistinė propaganda.

ALT S-ga yra viena iš tų 
organizacijų, kuri šių dienų 
kovoje už savo tautos laisvę 
nėra pasidavusi jokiam 
gundymui, kurios siekimų 
pagrinde yra rūpestis, kaip 
padėti tautai išsilaikyti ir 
patiems išlikti dvasioje tik
rais lietuviais. ALT S-ga 
nėra pasidavusi jokiam vei
klos abejingumui, bet sten
giasi prasmingiau stiprinti 
savo gretas, stiprinti spau
dą ir vietoj abejingumo ar 
rezignacijos stengiasi ak
tyvinti rezistencinę veiklą 
prieš pavergėją laisvajam 
pasaulyje grindžiant ją 
aukštesniais principais bei 
idealais.

Mūsų kartai teko lemtin
ga istorinė atsakomybė ves
ti likiminę kovą už Lietuvos 
išlaisvinimą ir ALT S-ga, 
neišduodama savo principų, 
toje kovoje aktyviai daly
vauja visais galimais bū
dais siekdama tolerancijos 

su kitomis organizacijomis, 
vienybės bendroje veikloje. 
Sąjunga ieško būdų mažinti 
ir švelninti kylančius tarp
grupinius nesutarimus, nes 
tiki, kad suaktyvinta komu
nistinė propaganda reika
lauja iš mūsų didelio bud- . 
rūmo ir vieningos veiklos.

Prieš komunistinės pro
pagandos tartą ar spausdin
tą žodį ALT S-ga laiko savo 
uždaviniu skelbti tiesą, ro
dyti pasauliui tikruosius 
komunizmo kėslus, tikrąjį 
jo veidą be kaukės, tiesą at
remti nemeluotu nuoširdu
mu ir atsidavimu mūsų sie
kiamiems tikslams.

ši istorinė 15-jo seimo 
diena tebūna mums naujo 
dvasinio sustiprėjimo’Tsei^ 
vijoje diena/kad kiekvie- 
nam iš mūsų primintų tik
rąjį tautinį kelią, kad dar 
labiau sujungtų didesniam 
jėgų sustiprinimui, kad pri
mintų, jog galime būti skir
tingų nuomonių bet kokiais 
klausimais, o bendroje Lie
tuvos laisvinimo veikloje 
visi matykime tik vieną 
priešą Lietuvos okupantą ir 
tik su juo vienu kovokim 
neskaldant išeivijos ir taip 
jau ribotų jėgų, mėginant 
ne priešą, o viens kitą nu
galėti.

Šis istorinis 15-sis sei
mas, jo nutarimai, tikiu su
stabdys kryžkelėj ne vieną 
beskubantį nežinion išeivi
jos lietuvį, suabejojusį iš
likti ar pražūti, padėti tau
tai ar ją išduoti, primins 
tikrąjį kelią, dar labiau už
degs ryžtą ir pasiaukojimą 
visomis jėgomis dirbti ko
voje už Lietuvos išlaisvini
mą iš sovietų vergijos iki 
galutinio laimėjimo.

VIENINGAS
SEIMAS...

(Atkelta iš 1 psl.)
J. Nasvytis,Bytautas Abrai- 
tis/Aleksas Laikūnas irWy- 
tautas P. Dargis.

Valdyba pareigomis pasi
skirstys šiomis dienomis.

♦
Plačiau apie Seimą, prane

šimus ir kt. bus spausdina
ma kituose Dirvos nume
riuose.

IŠ LIETUVOS EMIGRAVO 40% ŽYDU
Detentinio „atlydžio” 

nuotaikomis naudojasi So
vietų Sąjungos žydai. Hel
sinkio pasitarimų „baigia
masis aktas” palengvino jų 
emigraciją iš Sovietų Są
jungos.

Londone leidžiamas biu
letenis, nagrinėjąs žydų 
emigracijos iš SSSR pro
blemas, „žvilgsnis į sovietų 
žydiją”, nurodo, kad 180000 
sovietinių žydų kreipėsi į 
užsienio agentūras, prašy
dami talkos išvykti iš 
SSSR.

Šis bėgimo judėjimas jau 
gana populiarus. Kas mė
nesį prie to skaičiaus prisi- 
dęda apie 3000 naujų, even
tualių emigrantų. Kas Sta
lino eroje buvo neįmanoma 
svajonė, dabar netoli realy
bės. Maskva kas mėnesį 
išleidžia savo bėgančius į 
kitus kraštus piliečius. 1976 
metais išvykimo kvotos dar 
nebuvo plačios ir lengvos, 
bet vis dėlto kiekvieną mė
nesį 1400 asmenų tas vizas 
gavo.

Sovietai veda ilgą tikrini
mo ir pertikrinimo procedū
rą. Jie nenori išleisti asme
nų, baigusių aukštąjį moks
lą. Toks privalo atmokėti 
valstybei už jam suteiktą 
mokslą. Sovietai neskaito, 
kiek naudos toks jau vals
tybei atnešė. Sausi apskai
čiavimai byloja — atmokėti 
už mokslą! Ir čia įskaitoma 
viskas: stipendija, pragyve
nimas mokyklos pansione, 
maistas ir skalbykla ...

Biuletenis skelbia, kad 
nuo 1970 metų net 15% vi-
sos žydų mažumos Sovietų 
Sąjungoje pajudėjo iš vie
tų: jie daro žygius emi
gruoti. Teoriškai skaičiuo
jant, dar keleri metai ir visi 
pageidaują išvykti žydai, 
atsidurs Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse ir Izraelyje. 
Kaip statistika rodo, asme
nys be didelio mokslo vyks
ta Izraelin, o talentai — 
muzikai, aktoriai, baletinin- 
kai ir mokslininkai, į JAV. 
Kada šie 180 000 susital
pins laisvuose užsieniuose, 
žydų mažumos bėgimo pro
blema bus išsemta. Tada 
grasus Helsinkio aktas, at
likęs esminę savo dalį, pa
talkinęs žydų emigracijai, 
be jokių išlygų užantspau
duos Rytų Europos grobuo
niškai nustatytas Sovietų 
Sąjungos sienas.

Įdomu, kad labiausiai be
siveržianti emigruoti žydų 
mažuma gyvena SSSR pa
kraščiuose. Iš Gruzijos iš
vyko jau 519? ten gyvenu
sių žydų. Iš Latvijos išvyko 
40% Latvijos žydų. Iš Lie
tuvos emigravo 40 S? Lietu
vos žydų. Tenka galvoti, 
kad didelė jų dalis grįžo 
Lietuvon po karo, karo me
tus praleidę Sovietų Sąjun
goje. Kadangi Londono biu
letenis nepateikia skaičių, 
tenka išvadas daryti apy
tikriai : 180 000 suskaldžius 
procentais ir remiantis žy
dų skaičiais iš SSSR gyven-

tojų statistikos.
Iš Rusijos sovietinės fe

deralinės respublikos (taip 
sovietai vadina branduolinę 
Rusiją, be aplink užgrobtu 
dar caro laikais teritorijų) 
teišvyko į užsienius tik 
1,5%. Tai rodo, kad Rusi
jos žydai1 arba sandariai ak
limatizavosi ir absoliučiai 
nutautėjo, arba turi be galo 
sunkias sąlygas įteikti emi
gracinius pareiškimus, su
laukia sunkių už tai repre
sijų. Sovietų pasai paremti 
gyventojų skirstymu tauty
bėmis. Religijos pažyma iš
mesta iš asmens identifika
cijos pastraipos, bet pri
klausomybė tautybei turi 
labai didelę reikšmę. Tad 
pažyma „ruskij” automatiš
kai nurodo į „didžiojo bro
lio” tam tikras privilegijas, 
tarp kurių, komiška ir pri
siminti, didžiojo teroro lai
kais, buvo „privilegija” ei
ti į Liubiankos požemius ir 
ten žūti nuo budelio kulkos 
į pakaušį. Kaip žinia, tada 
90% čekistų buvo ne rusai. 
Vėliau jie išsižudė savo tar
pe ...

Ryšy su stambia žydų 
emigracija gyvėja bendri
nių rusiškų emigracinių ko
lonijų politinė bei kultūrinė 
veikla. Scena ir publicistika 
jau mirga tais vardais, ku
rie dar taip neseniai buvo 
sovietų scenos ir spaudos 
sąrašuose. Bent kas savaitę 
New Yorke koncertuoja ir 
debiutoja, naujoje savo gy
venvietėje, žydų tautybės 
menininkai. Jie lengvai gau
na dideles muzikos sales ir 
didelių amerikinių leidyk
lų dėmesį. Jiems tolygūs,

RIMAS DAIGCNAS
c

prieš 25-30 metų atkakę čia 
lietuviai, latviai, estai me
nininkai ir dailininkai turė
jo susikaupti savo getuose, 
nes nepajėgė pralaužti1 ne
pripažinimo tvorų.

Į lietuvių emigracijos 
gretas įsijungė keletą inte
lektualų, kuriuos didžiam 
mūsų pasitenkinimui pama
tėme aktyviais darbuoto
jais už Lietuvos reikalus.

Tačiau 99/ iš Lietuvos 
Amerikon atvykusių žydų 
dingo Amerikos pločiuose, 
tikriau New Yorko skruz
dėlyne. Kaip tai buvo Ne
priklausomoje Lietuvoje, 
taip dabar, nūdienos sąly
gose, jie nesidomi lietuvių 
tautos bei valstybės proble
matika.

JOURNEYMEN 
MACHINISTS

MUŠT BE ABLE TO SĖT UP AND 
OPERATE ALL TYPE MACHINES. 
MUŠT BE ABLE TO READ AND 
WORK FROM BLUE. PR1NTS & 
SKETCHES: M1N1MUM 5 YEARS EX- 
PER1ENCE. START1NG RATE $7.85 
PER HOUR.

CONTACT

D. W. SANDERS—314-381-1504

BARRY 
WEHMILLER

4660 WEST FLORISSANT
ST. LOUIS, MO. 63115

An Enual Opportunity Employer M/F 
(21-22)

WANTED JOUSNEYMEN 
MACHINIST 

SCREW MACHINE 
OPERATOR

2nd shift. Mechanically inclined indi- 
vidual to sėt up and operate multi 
Spindle. Automatic screw machines. 
Work from drawings and route 
sheets. Prefer screw machine or lathe 
experience. Excellent wages, benefits 
and bonus plan for qualified indivi- 
dual.

ERICO PRODUCTS
34600 SOLON RD. 

SOLON. OHIO
An Equal Opportunity Employer M/F 

(20-22)

1977 METU DIRVOS NOVELĖS 
KONKURSAS

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė- rankraščiui įteikti data: 1977 metų 
birželio 15 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
rių. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 600 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje 'atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.
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Diplomatijos paraštėje (10) Vaclovas Sidzikauskas

Tautų Sąjunga įsikiša
1920 m. balandžio mėn. 

pasirašęs Varšuvoje slaptą 
sutartį su Tautinės Ukrai
nos prezidentu egzilyje Si
monu Petliūra, Pilsudskis 
užpuolė Sovietų Sąjungą. 
Pradžioje sekėsi lenkams. 
Jie užėmė žymią Ukrainos 
dalį su sostine Kijevu ir 
brovėsi toliau į Rytus. Ta
čiau greitai karo laimė pa
sviro į sovietų pusę. Marša
lo Tuchačevskio vadovauta 
Raudonoji armija pasiekė 
Vyslą ir grėsė Varšuvai. 
Pagaliau, prancūzų genero
lui Weygand padedant, len
kai sumušė rusus — Vyslos 
stebuklas — ir pradėjo 
stumti juos iš rytų Lietuvos 
ir iš Baltgudijos. Tuo metu 
Lietuvos delegacija Mask
voje vedė derybas su Sovie
tų Rusijos vyriausybe dėl 
taikos sutarties, kurią pasi
rašė 1920 m. liepos mėn. 
Tuo pačiu laiku lietuviai su
sigrąžino Vilnių ir Lietuvos 
kariuomenė užėmė prieš tai 
Lenkijos valdytą pietų Su
valkiją su Suvalkais ir Au
gustavu. Pasidarė neišven
giamas Lietuvos ir Lenki
jos susidūrimas. 1920 m. 
rugpiūčio mėn. Lietuvos vy
riausybė telegrama iš Vil

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

FIRMOSPACKAGE EXPRESS & TRAVĖL AGENCY, Ine.
(Licensed by Vnešposyltorg) VYRIAUSIA ĮSTAIGA

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

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

MOŠŲ SKYRIAI:
Miami Beach, Fla. 33139-1201 17 St. ..................................................................  305 673-8220
Allentown, Pa. —r 126 Tilghman Street ................................ . . ...................... ..........  435-1654
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street....... ....................... -......... *......................... 342-4240
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue .................*................................... 633-0090
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ............. .................................................... 895-0700
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue ............ ........       486-2818
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Street ..........................................   925-2787
Chicago, Iii. 60609 — 1855 West 47 •Street   ............. ....................................... 376-6755
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue ............... . .............. ......... .-......  771-0696
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ...............    ~............ 365-6780
Hamtramclc, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ............     365-6740
Hartford, 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue ..................  246-2:148
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ....... ...........................   385-6550
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue ................................................ ...... —........ 674-1540
Nęw-York 3, N. Y. — 324 E. 9 St........ :...................-............................................... 475-7430
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue .... . ........... ..................................... 769-4507
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy...... . .......................... •......602-942-8770

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

niaus pavedė man nuvykti 
į Ženevą, padaryti demar- 
šus pas Tautų Sąjungos Ge
neralinį Sekretorių Sir Eric 
Drummond, prašyti jį pa
veikti Lenkiją nepulti Lie
tuvos kariuomenės, kad iš
vengus kraujo praliejimo. 
Tik Ženevoj sužinojau, kad 
tokį pat pavedimą buvo ga
vęs ir Lietuvos Atstovas 
Paryžiuje Milosz-Milašius. 
Mudu suvedė kunigaikštytė 
Gabrielė Radvilaitė, tuo lai
ku dirbusi Tautų Sąjungos 
Sekretariate, Informacijos 
skyriuje, ir save laikiusi 
lietuvaite. Tokia ji visą lai
ką ir buvo.

Prasidėjus karo veiks
mams pietų Suvalkijoje, 
Lenkijos Užsieniu Reika
lu ministeris kun. Eusta- 
chi Sapieha (nuo jo pavar
dės mūsų Zapyškio vardo), 
savo 1920 m. rugsėjo 20 d. 
telegrama Tautu Sąjungos 
Tarvbai. ankaltino Lietuva 
nesilaikymu neutraliteto 
Lenkijos kare su Sovietų 
Sąjunga, agresija, Lietuvos 
kariuomenės su Sovietų Są
junga bendradarbiavimu, 
prašė Tautų Sąjungos Ta
rybą sudrausti Lietuvą ir 
priversti ją sugrąžinti Len

kijai jau anksčiau priklau
susias žemes. Lietuvos vy
riausybė atmetė Lenkijos 
kaltinimus ir patiekė Tautu 
Sąjungos Tarybai contra- 
kaltinimus. Lietuvos-Lenki
jos konfliktas tuo būdu bu
vo įrašytas į Tautu Sąjun
gos Tarybos darbotvarke ir 
joje išbuvo, su pertrauko
mis, iki Haagos Tarotauti- 
nio Teisingumo Teismo 
sprendimo 1931 m. liepos 
mėn.

1920 m. rugsėjo mėn. 17 
d. Tautos Sąjungos Taryba 
pradėjo svarstyti abu skun
dus. Lietuvai atstovavo 
prof. A. Voldemaras ir aš, 
Lietuvos atstovas Šveicari
joj, o Lenkijai — jos minis
teris pirmininkas Ignacy 
Paderewski, pasaulio masto 
pianistas. Drauge su juo 
laukėme prieškambaryje iki 
būsime pakviesti prie Tary
bos stalo. Su pasitenkinimo 
šypsena, išduodamas savo 
rūšies inferiority komplek
są, A. Voldemaras man pa
stebėjo: ”matai, Paderews- 
kis yra ne didesnis ponas 
už mudu”. Tautų Sąjungos 
Taryba išsirinko Lietuvos- 
Lenkijos bylos pranešėju 
savo narį, Balgijos Užsienių 

Reikalų ministerį Paul Hy- 
mans, suvaidinusį didelį 
vaidmenį bandant surasti 
sprendimą Vilniaus klausi
mais.

Išklausiusi abi šalis, savo 
rugsėjo 20 d. posėdyje Ta
ryba priėmė rezoliuciją ra
ginančią abi šalis sustabdy
ti karo veiksmus ir siūlan
čią joms priimti tokius įsi
pareigojimus: Lietuva pri
imta 1919 m. gruodžio 8 d. 
Santarvininkų Tarybos pra
vesta, vad. Curzonu liniją, 
neišsižadėdama teisių į už 
jos esančias žemes ir į tie
sioginių derybų su Lenkija 
išdavas, o Lenkija, taip pat 
su savo teritorijų rezervais, 
įsipareigoja jos karo su so
vietais metu respektuoti 
Lietuvos į rytus nuo tos li
nijos užimtųjų žemių ne
utralumą. Abiems šalims 
sutikus tą rezoliuciją priim
ti, Taryba paskirs tarptau
tinę komisiją susitarimo 
vykdymui prižiūrėti.

Tą Tautų Sąjungos rezo
liuciją abi vyriausybės pri
ėmė. Nežiūrint to, Lenkijos 
kariuomenė nesiliovė brovu- 
sis į Lietuvos žemes. Padė
čiai rimtėjant ir santy
kiams tarp Lietuvos ir Len
kijos aštrėjant, bylai esant 
Tautų Sąjungoje, kurios 
autoritetas tuo būdu buvo 
užangažuotas, Lenkijos vy
riausybė pasiūlė Lietuvai 
tiesiogines derybas Tautų 
Sąjungos militarinei kont
rolės komisijai dalyvaujant. 
Lietuvai t^. pasiūlymą pri
ėmus, Lietuvos derybos su 
Lenkija vyko Kalvarijoj, 
vėliau spalio 1-7 d.d. Suval
kuose. 1920 m. spalio mėn. 
7 d. ten buvo pasirašyta 
sutartis, paliekanti Vilnių 
Lietuvai. Praslinkus dviems 
dienoms po tos sutarties pa
sirašymo, spalio 9 d. Vilnių 
užėmė gen. Želigovskio va
dovaujamos, tariamai suki
lusios, dvi divizijos.

Čia noriu suminėti vieną 
įdomų, bet mažai kam ži
nomą faktą. Jau man esant 
Berlyne, keliems metams 
praslinkus po želigovzskio 
smurto, Karo attachė prie 
Sovietų Ambasados Berly
ne, pulk. Vytautas Putna, 
lietuvis, man konfidencia
liai' atskleidė, kad lenkams 
smurtu ir klasta užėmus 
Vilnių, sovietų karinės va
dovybės štabe Minske buvo 
kilęs sumanymas išmušti” 
Želigovskį iš Vilniaus, tam 
panaudojant dvi sibiriokų 
divizijas, kurios kaip tik 
tuo metu buvo atvykusios į 
frontą, kai buvo jau pasira
šyta Sovietų karo paliaubų 
sutartis su Lenkija. Buvo 
siūloma paskelbti tas divizi
jas esant lietuviškomis ir 
joms duoti vadą lietuvį, bū-

INSPECTOR
Need an inspector with machine shop, welding, or incoming inspection 
experience. Ability to read blueprints and ūse inspection gauges is neces- 
sary. This is a salaried position with excellent fringe benefits. Send 
resume or make appjication at:

HOMAN DIVISION
DAYTON-WALTHER CORP.

8711 Reading Rd. Reading, Ohio 45215
761-1550

We are an equal opportunity employer
(17-23)

KAIP TAI PAAIŠKINTI?
Bloga valia, „klaida” ar 

vagystė, tikra to žodžio 
prasme. Viešas faktas už 
save kalba.

š. m. gegužės mėn. 19, 
Dirvos nr. 20 pirmame pus
lapyje atspausdintas pa
veikslas su parašu:

”J. Jonaičio akvarelė 
”TRYS BALTIJOS BRO
LIAI” — Pabaltiečių Die
nos Venezueloje atžymėji- 
mui išleista spalvota atvi
rutė.”

Paveikslas yra ne J. Jo
naičio, bet mano pasisavin
tas, dar ir, su parašu (J. 
Juodis) —kūrinys.

Prašau, šią vagystę vie
šai iškelti ir paskelbti „Dir
voje”.

Su pagarba
Dail. Jurgis Juodis

St. Petersburg,
Red. pastaba. Tai tur būt 

pirmas toks atvejis lietuvių 
meno istorijoje, kad kas iš
drįstų svetimą kūrinį savo 
vardu platinti. Dirva at
spaude Venezuelos lietuvių 
platinamą spalvotą atviru
tę, su parašu, kad tai J. Jo
naičio akvarelė, nors labai 
jau ji priminė dail. J. Juo
džio kūrinius. Išdidinus de
šinį ji kampą, matome aiškų 
J. Juodžio parašą.Kaip dail. 
J. Juodis mums praneša, šį 
kūrinį buvo pardavęs Aldo
nai Dargytei Kanadoje ir 
nesuprantąs, kokiu būdu at
siradęs J. Jonaičio rankose.

Tikime, kad Venezuelos 
lietuviai ir parodos organi
zatoriai visuomenei duos 
paaiškinimą ir sustabdys 
atvirutės platinimą.

tent V. Putną. Nuo to su
manymo, tačiau buvo su
silaikyta, kad išvengus 
tarptautinių komplikacijų, 
ypač, sakė Putna, bijant, 
kad tas jų žygis Lietuvoje 
bus blogai suprastas ir su
tiktas su nepasitikėjimu. 
Putna neklydo. Kur tik so
vietų kariuomenė įsibrauja, 
geruoju neišeina. Putnos 
reveliacijas pranešiau U. R. 
ministerijai.

(Bus daugiau)
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KŪRYBA IR MOKSLAS

Rašytojas Vytautas Alantas įteikė agronomams romano rankraštį „Liepkalnio sodyba”. 
Romanas buvo užsakytas Lietuvos ūkininkui pagerbti. Iš kairės: agr. S. Janulaitienė, rašytojas 
V. Alantas, agr. Ig. Andrašiūnas — romanui leisti reikalų vedėjas, agr. St. Juozapavičius, agr. A. 
Sesė ir dr. agr. A. Verbickas — romano iliustratorius. A. Šeštoko nuotr.

O.V. MILAŠIAUS MINĖJIMAS CLEVELANDE
Kokios minties gelmės ir kauskaitė, iš „Rugsėjo sim-

'LIEPKALNIO SODYBOS’ METMENYS
„Liepkalnio Sodyba” ši

tokiu pavadinimu yra nau
jasis rašytojo Vytauto 
Alanto romanas. Šį romaną 
Vytautas Alantas rašė dau
giau kaip trejetą metų, šį 
darbą parašyti skatino Lie
tuvių Agronomų Sąjungos

• IJthuania: The Oufpost 
of Freedom by dr. Contan- 
tine R. Jurgėla, 388 psl., 
kaina $15, išleista Lietuvos 
Šaulių sąjungos lėšomis, 
bendradarbiaujant su Val- 
kyrie Press, Ine., 2135 lst 
Avė. South, St. Petersburg, 
Fla. 33712.

Tai brangi dovana tiems, 
kurie negali lietuvių kalba 
paskaityti apie mūsų tau
tos kančios kelius. Knygo
je daug iliustracijų, ilgas 
literatūros sąrašas.

• J. Burkus, DU DVASI
NIŲ BŪTYBIŲ PASAU
LIAI. Išleido „Sūduva”, 809 
Ramblė Et., Hot Springs, 
Ark. 71901. Leidinys 448 
psl. kaina 8.50 dol.

Knygos autorius pristato 
skaitytojui neregimąjį pa>- 
saulį teologinėje ir istorinė
je šviesoje. 

valdyba Chicagoje ir tam 
reikalui sudaryta romanui 
leisti komisija, š. m. gegu
žės mėn. 14 d. vakare Salo
mėjos ir Vytauto Janulai
čių bute Vytautas Alantas 
susirinkusiai Agronomų Są
jungos valdybai ir romanui 
leisti komisijos nariams 
įteikė parašyto romano 
rankraštį. Romanas vyksta 
Žemaitijos ir Aukštaitijos 
gamtos prieglobstyje ir bū
dingoje „Liepkalnio Sody
boje”. Romano veikėjai yra 
iš įvairių Lietuvos vietovių 
kilę ūkininkai jų vaikai ir 
vaikaičiai.

Komisija norėjo, kad šis 
romanas būtų gražus kūri
nys, vaizduojąs Lietuvos 
ūkininką bei mūsų laisvės 
tarpsniu supažangėj usį ūkį, 
kuris ne tik mums, bet ir 
busimosioms kartoms būtų 
įdomus. Autorius šį komisi
jos pageidavimą stengėsi 
dailiojo žodžio pagalba išpil
dyti. Reikia pažymėti, kad 
šį užsibrėžtą tikslą autorius 
su didele kūrybine galia ir 
atkakliu darbu pasistengė 
įgyvendinti.

Nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpyje lietuvis žem
dirbys parodė didelę ištver
mę, sumanumą ir nepapras
tą energiją vystyti ir ugdy
ti visas žemdirbystės pa
grindines ir šalutines šakas. 
Jis buvo tas didysis meni
ninkas, kurio darbo vaisiai, 
sudarė neabejotiną pagrin
dą Lietuvos valstybei aug
ti, plėtotis ir žydėti.

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

Prieš keletą metų lietu
vių agronomų tarpe kilusi 
mintis, lietuviui žemdirbiui 
pastatyti originalų, dailia
jame žodyje įkūnytą pamin
klą šiuo metu jau yra dide
le dalimi šis darbas attik
tas. Belieka tik tai, kad šis 
darbas knygos pavidale 
ateitų į skaitančios knygos 
lietuviškos visuomenės tar
pą. Visame laisvame pasau
lyje, gyvenantieji lietuviai 
agronomai ir ūkininkai tu
rėtų būti dėkingi rašytojui 
Vytautui Alantui, kad jis 
savo dailiojo žodžio rėmuo
se teikėsi lietuvio žemdirbio 
vargus, ryžtą ir kovą už sa
vo ateities buitį įkūnyti, 
šiuo savo darbu rašytojas 
Vytautas Alantas į lietu
vių žemdirbių istoriją įeis 
kaip šviesus Nepriklauso
mos Lietuvos žibintas. O 
kollegos-ės agronomai-ės, 
buvę žemdirbiai ir visi, ku
riuos vienokiu ar kitokiu 
būdu jungia tamprūs ryšiai 
su Lietuvos buvusių žem
dirbių gyvenimu turėtų pa
sistengti, kad šis dailiojo 
žodžio meno kūrinys, pa
siektų ne tik laisvajame pa
saulyje gyvenančius lietu
vius, bet ir okupuotoje Lie
tuvoje buvusius žemdirbius 
ir visus lietuvius, kurie bu- 
bo liudininkai tos epochos, 
kuri Lietuvos istorijos la
puose bus atžymėta gra- 
čiausiom spalvom ...

Ignas Andrašiūnas 

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANU6AITIS ir J. MAtEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

koks nuostabus grožio pa
saulis iškyla ir atsisklei
džia, kai dvasiniu žvilgsniu 
perbėgi per O. V. Milašiaus 
kūrybos plotus! Jo lyrikoje 
ir dramoje, jo filosofiniuo
se veikaluose ir apokalipsi
nėse studijose ... — visur 
kažkas giliu ir nauja ir kas 
čia nesustoja, o nuaidi už 
regimo pasaulio ribų.

Negalima abejoti — Mi
lašius vienas iš pačių di
džiųjų mūsų šimtmečio poe
tų. O gal, sutinkant su Jean 
Rousselot, gilaus ir įžval
gaus kritiko (jis ir žymus 
poetas) teigimu, ir pats di
džiausias.

Tad ir nenuostabu, kad šį 
prancūziškai rašiusį lietu
vių poetą, filosofą, mistiką 
ir pranašą, gimusį, jo paties 
žodžiais Gedimino ir Jogai
los žemėje, kurios jis'nie
kad neužmiršo ir visada il
gėjosi — „11 a toujours gar
de la nostalgie de sa Litua- 
nie natale”, šį pavasari 
šimto metii gimimo sukak
ties proga mini ir lietuviai, 
ir prancūzai.

Jį vieni iš pačių pirmųjų 
gegužės 22 paminėjo ir Cle- 
velando Pedagoginiai litua
nistikos kursai. Minėjime, 
kuriam grakščiai vadovavo 
kursų dėstytojas Juozas Ži
lionis, Uršuliečių kolegijos 
prof. Aldona Augustinavi- 
čienė savo žodyje „Milašius 
ir Lietuva” prabėgo pro pa
grindinius didžiojo poeto 
gyvenimo kelio momentus, 
pabrėždama jo gilią ir nuo
širdžią meilę gimtajai savo 
žemei ir aplamai Lietuvai. 
Akrono universiteto prof. 
dr. Jolitos Kavaliūnaitės 
žodis — „Milašius ir jo kū
rybos bruožai”, kuriame 
prelegentė stabtelėjo prie 
kai kurių poeto kūrybos 
aspektų: vaikystės ir aps
kritai praeities prisimini
mų, vienatvės, meilės ir gi
laus metafizinio troškimo 
užmigti ir ilsėtis Viešpaties 
ramybėje.”

Milašiaus kūrinių ištrau
kas, trumpu žodžiu jas api
būdinant kursų dir. V. Ka
valiūnui, skaitė kursų klau
sytojai: iš ”Zborovskio” — 
Janina Ramūni'enė, iš ”Me- 
fiboseto” — Nijolė Len- 

fonijos” — Rasa Eidukai- 
tytė, iš ”Miguel Manaros”
— Andrius Kazlauskas.

Minėjime, nepaisant kar
što oro ir kitų tos dienos 
renginių, buvo gana daug 
publikos. O jo pabaigoje 
netrūko ir klausimų, lie
čiančių Milašiaus gyvenimą 
ir kūrybą. (vk)

RAŠYTOJU DRAUGIJOS 
PREMIJA

Lietuvių Rašytojų Drau
gijos knygų vertinimo ko
misiją sudarė: pirmininkas 
Pranas Naujokaitis, sekre
torius Leonardas Žitkevi
čius, nariai — Aušra Jura
šienė, Alina Staknienė, Vy
tautas Volertas.

Komisija posėdžiavo 1977 
gegužės 22 Kultūros židiny. 
Posėdy nedalyvavo Aušra 
Jurašienė. Ji savo, balsą per
davė telefonu.

Buvo vertinamos 1976 
metais išleistos grožinės li
teratūros knygos. Komisija 
balsų dauguma 1000 dol. 
premiją paskyrė Icchokui 
Merui už romaną Striptizas, 
arba Paryžius. Roma, Pa
ryžius. Premijos mecenatas
— Lietuvių Fondas.

WANTED
WOODWORKERS

FOREMEN-SUPERVISORS
Also machine set-up, machine feeders. 
off-bearers, operators, sawyers saw- 
filers etc. for xpanding dimeaion 

plant at Vicksburg, Mississippi.
WRITE TO:

ANDERSON-TULLY CO.
ATT. MR. L. G. HATAWAY

P. O. Box 28 
Memphis, Tenn. 38101

(22-31)

DESIGNERS
CHECKERS
DETAILERS 

WELDING FIXTURES 
SPECIAL MACHINES 

AUTOMATION
FULL BENEF1TS

OVERTIME
ENVENING INTERV1EW BY 

APPT.
CONTACT PETE KRAYDICH

WALT0NEN
ENG. SERVICE

966 LIVERNO1S 
TROY, MICH. 48084 

313-588-2043
(17-26)

GENERAL OFFICE
Openings available for qualified full 
lirne & part time clerks in our main 
office. Dutįes inciude typing, order 
processing, filing and phone work. 
If you are detail oriented

Call 216-881-2006, Ext. 66
Between II a. m. — 4 p. m. 

Mon. thru Fri. only..
(20-26)
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Jauna dailininkė Rasa Arbaitė

LOS ANGELES

RASOS ARBAITĖS 
MENO PARODA

Gegužės 7 ir 8 dienomis, 
Los Angeles Lietuvių Tau
tiniuose namuose įvyko jau
nos dailininkės Rasos Ar- 
baitės meno kūrinių paro
dą, kurią globojo L. A. Dra
mos Sambūris. Jos parodą 
sudarė 38 kūriniai: grafika, 
akvarelė, aliejus ir litogra
fija.

R. Arbaitė pradėjo savo 
meno kelią būdama tik 4 
metų, o jau būdama 8 metų 
turėjo savo parodą jaunimo 
šventės metu. Jos pirmieji 
bandymai atitiko jos am
žiui: daug vaikiškos fanta
zijos, pasakų karalystės, 
sraigės ir t.t. Toliau su am
žiumi bręsta ir meno tema
tika, ekspresija. Jos pasku
tinė paroda jau pristato ją 
kaip rimtą dailininkę. Įdo
mios jos akrarėlės, grafika, 
litografija. Įdomus spalvų 
derinimas.

Rasa Arbaitė ”Kaukolių maršas” (tušas).

BALTIC 
TOURS

1977 KELIONĖS Į LIETUVĄ
VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ: 1 naktis 
Maskvoj, 6 dienos Ir 5 naktys Vilniuj su dienos ekskur- 
sija Į Kauną, 1 naktis Maskvoj.

rugsėjo 18-26—$858, spalio 9-17 — $826
DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS j LIETUVĄ, VOKIETIJĄ IR 
ANGLIJĄ: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj su 
dienos ekskursija Į Kauną, 4 naktys Miunchene ir 3 naktys 
Londone.

Birželio26—liepos 10—$1,253, liepos 17-31 —$1,253 '

Kai no n {eina kelionė ii Bostono, New Yorko arba Montrealio PAN Amerlcan World 
Airways ar kitom IATA priemonėm. Dėl Informacijų kreiptis:

Kaip toli pažengė temati
ka ir technika nuo Pasakų 
karaliaus parodo jos grafi
kos — tušo paveikslas Kau
kolių maršas. Kiti išskirtin
gai geri paveikslai: Uostas, 
Tėvas ir Motina, Laivai ir 
knygos iliustracijos.

R. Arbaitė yra suruošusi
virš 10-ties individualių pa- palio harmonizuotos liau- 
rodų, kiekvienoje pasirody- dies dainos. Taip pat, buvo 

atlikta Indijos daina iš ope
ros ”Satko”, Adelės juoko 
daina iš operetės "šikšno
sparnis” ir Margaritos dei
mantų arija iš operos 
"Faustas”. Solistė savo pui
kiu balsu greit užkariavo 
publiką. Ji visą programą 
atliko su gražia interpreta
cija, jaunatvišku žavumu ir 
gracija. Ypač nesibaigė plo
jimai po operų arijų. Nesi
baigiant katučių srautui, 
simpatingoji viešnia, pra
džiugino publika arija iš 
Madama Butterfly ir har
monizuota liaudies daina 
"Pamylėjau vakar”.

Po programos solistė ir 
jos akompaniatorė Gladys 
May klubo pirm. Zitos Gri
gaitienės, buvo apdovano
tos gėlėmis, o publika, nesi
gailėjo menininkėms gausių 
katučių. Vakaras praėjo 
pakilioj ir kultūringoj nuo
taikoj. Daug jaukumo va
karui įnešė gražus scenos, 
stalų ir salės papuošimas. 
Šį darbą kruopščiai atliko 
Dana Sulskienė. Mikrafonus 
ir šviesas tvarkė, nepamai
nomas moterų klubo paren
gimų talkininkas Alg. Po- 
cevičius. Daug darbo ir rū
pesčio koncertą ruošiant 
įdėjo klubo sekr. Joana 
Drukteinienė. Jos dėka tu
rėjome mielą solistę iš to
limo Bostono.

dama vis pajėgesnė ir ne
stojančia vietoje. Laimėjo 
premijas: Redondo Beach, 
St. Monicos ir kitose meno 
parodose, šiuo metu studi
juoja Long Beach Meno 
akademijoje.

Tenka palinkėti sėkmės 
jaunajai dailininkei, kuri su 
tokiu entuziazmu kuria ir 
nestoja vietoje. V. Iri.

GRINDERS
OD and/or Cutter Crinder. 

Experienced on drills and reamers. 
Profit sharing, no produclion rates, 
new shop, working hours open.

HAYDEN TW1ST DRILL
SALES CO.,

22822 GLOBĖ STREET 
WARREN. MICH. 48089 

313-754-7700

ALGIRDAS MITKUS 
BALTIC TOURS 
8 WHITE OAK ROAD 
NEWTON, MASS. 02168

OMAHA

KONCERTAS-VAKARAS
Nedidelėj, bet gana dar

bingoj Omahos lietuvių ko- 
Ipnijoj turime nemažai or
ganizacijų, klubų ir sambū
rių. Tokiu būdu, netenka 
skųstis vienokių ar kitikių 
parengimų stoka. Tačiau 
per ilgesnį laiką pasiilgsta
ma aukštesnio lygio meno. 
Tai žinodamas OL Moterų 
klubas, balandžio 30 d. su
ruošė koncertą-vakarą, ku
riame programą atliko ma
loni viešnia solistė Daiva
Mongirdaitė. Koncertan at
silankė gana gausiai publi
kos. Pavasario žiedais iš
puoštoj scenoj, plaštakės 
lengvumu, pasirodžius dai
nininkei, publika nuošir
džiai sveikino ir plojo. Pro
grama buvo gana įvairi, 
graži ir sava. Atlikta Šim
kaus, Dvarionio, Budriūno, 
Vanagaičio, Klovos ir Sar-

TELEF. (617) 969-1190 
arba 

1-800-223-7420 
(prašyti kalbėti su ”Pat”)

Williams Research Corporation
PROCESS MANUFACTURING 

ENGINEER 
MILL MACHINIST 

LATHE MACHINIST 
TOOL MAKER

An excellent salary and benefits package, relacation to cur pleasant 
Detroit suburb, and cost-of-living allowance are offered. Please forward 
resume, in striet confidence, to:

PERSONNEL DEPARTMENT
Williams Research Corporation

2280 WEST MAPLE ROAD 
WALLED LAKE, MICHIGAN 48088 

<313) 624-5200
An Equal Opportunity Employer

(21-23)

Simas Kudirka (dešinėje) aiškina savo pergyvenimus filmų 
aktoriui Alan Arkin, kuris vaidins jo rolę CBS televizijos tink
lui ruošiamame filme SIMAS KUDIRKA. Filmas pasirodys ru
denį. Knygą apie Kudirką rašo Philadelphia Inųuirer bendradar
bis Larry Eichel. Ta proga Chicago Tribūne pranešė, kad Ku
dirka, gavęs iš savo tautiečių aukų, kartu su Romu Keziu nusi
pirkęs 63 vienetų apartamentinį namą, kurį ir prižiūri.

Nors Kudirkos gyvenimas pasikeitęs ”from Red to rosy”, 
jis neužmiršo kitų vargstančių Sovietijoje ir renkąs medžiagą 
Balgrado konferencijai.

Chicago Tribūne taip pat paskelbė pirmame puslapyje ilgą 
straipsnį apie muziko Aloyzo Jurgučio pabėgimą per Jugosla
viją ir jo pastangas atsigabenti šeimą. Straipsnio autorė yra 
Anne Keegan.

Atsilankiusieji į koncer
tą džiaugėsi nepraleidę šios 
retos progos ir dėkojo M. 
Klubui už neeilinę dainos 
meno šventę.

ETNIKŲ FESTIVALIS 
OMAHOJE

Dabartiniu metu Omahos 
lietuvių kolonija su dideliu 
atsidėjimu ruošiasi etninių 
grupių festivaliui, kuris 
įvyks birželio 11-12 dieno
mis, Civic Auditorijoj. 
Skautai ir skautės festiva
lyje turės gražią ir turtin
gą mūsų tautodailės paro
dą. LB valdyba ir moterų 
klubas ruošiasi gausiam lie
tuviškų kepsnių ir tortų iš
pardavimui. Su mažomis iš
imtimis, visos kolonijos mo
terys įsipareigojusios šių 
gėrybių paruošimu. Vyr. 
skaučių būrelis gražiai tal
kina bendruomenei. Jau da
bar jos, kepa gražius bara
vykus ir krauna krepšius. 
Baravykai visados intriguo
ja kitataučius ir mielai yra 
perkami, šiam dideliam dar
bui vadovauja ir jo pasise
kimu rūpinasi LB vicepirm. 
S. Skaudienė ir Dana Suls
kienė. Etninių grupių fes
tivalio rengimo komitete, 
lietuvius atstovauja LB 
pirm. Benius Šulskis. Fes
tivalio metu tautybių pasi
rodymo programoje daly
vaus tautinių šokių grupė 
"Aušra” su vadovėmis Grą
žina Reškevičiene ir Lai

ma Antanėliene. B. Suls- 
kio yra režisuojamas mon
tažas "Vakarienė”. Monta
že dainelės ir deklamacijas 
išpildys liet. mok. mokiniai, 
tautinius šokius "Aušra”, 
solo partija, Kristina Kar- 
tanienė. Taip pat, montaže 
dainuos M. Klubo kvarte
tas: Dana Praitienė, Irena 
šarkutė-Matz, Lilė Karta- 
naitė-Estes ir Kristina Kar- 
tanienė.

Festivalio rengėjai tikisi 
gausaus skaičiaus lankyto
jų. Reikia manyti, neatsi- 
liksime ir mes lietuviai.

dp)

PHYSICIAN WANTED —
FULL-TIME PHYSICIAN 

FOR MODERN 350 BED 
Infirmary and Extended Care Facility 
in growing Orange County, in Go- 
shen, New York.
Attractive salary with excellent 
County employee benefits (retirement 
plan and hospitalization provided) 
NEW YORK STATĖ L1NCENSE 
NECESSARY.

WRITE TO: 
MICHAEL TEMCHIN, M. D.

MEDICAL DIRECTOR 
ORANGE COUNTY HOME ANO 

INFIRMARY 
P. O. BOX 59 

GOSHEN, NEW YORK 10924 
(19-23-

TOOL AND
DIE MAKER

Immediate opening on first shift for 
experienced tool and die maker to 
make wire formins jigs and fixtures 
for this manufacturer of wire pro- 
ducts. Good hourly rate, excellent 
fringe benefits. Please call PETER 
HOPKINS for an intervievv,

216-941-9700

PREMIER
MANUFACTURING 

CORP.
12117 BENNINGTON AVĖ,
CLEVELAND. OHIO 44135

(19-23)

Kiekvienai kelionei yra ribotas keleivių skaičius. Patartina rezervuoti sau vietą kiek 
galint anksčiau.
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LIETUVIAI MASONAI CHICAGOJE
LIETUVIŲ MASONŲ

KLUBO CHICAGOJE 25 
METŲ SUKAKTIES 

BANKETAS

i

Į Lietuvių Tautinius Na
mus Chicagoje kovo 12 d. 
popietėje broliai masonai 
rinkosi pasiruosimams ban
ketui, tai banketo rengimo 
komisija: Vytas Uznys, Al
gis Modestas, Cinką ir dr. 
Vytautas Dargis. Jie tvarkė 
visą banketo procedūrą ... 
Brolis Strokas (visai be 
”stroko”!) rengia gyvų 
gėlių puokštes pareigūnų 
žmonoms! Rikiuojami sta
lai, tikrinami mikrofonai!

Apie 6 vai. pradėjo rink
tis ir pirmieji broliai su šei
momis ir svečiai! Tautinių 
Namų baras dūzgia, it bičių 
avilys! Nors ir masoniška 
dorybė yra vartoti svaiga
lus ribotai, bet visur girdė
ti "Į sveikatą!”

Ir kaip nesidžiaugti bro
liams masonams! Juk prieš 
25 metus savo kukliame rū
syje brolis MotiejusBates- 
Batutis sušaukė pirmąjį 
Cbicagos lietuvių masonų 
klubo susirinkimą! O štai 
erdvioje Tautinių Namų sa
lėje jau švenčiame 25 me
tus ! Išdidžiai jaučiamės 
įpėdiniais pirmosios

Motiejus Batutis, vienas iš 
steigėjų lietuvių masonų klu
bo Chicagoje.

Dr. Vytautas P. Dargis su
kaktuvinio baliaus programos 
vedėjas.

Kun. Neimanas sako maldą 
sukaktuviniame bankete.

lietuvių masonų pirminin- 
kas — brolis Algis Modes
tas ateina ir kelia šampano 
taurę sukaktuvių ir masonų 
judėjimo garbei.

Seka vakarienė ir mielas 
Lietuvių Tautinių Namų 
šeimininkas Bronius Kasa- 
kaitis vaišina mus tikrai 
skaniais lietuviškais val
giais. šaudo komplimentus 
ir broliai amerikiečiai ma
sonai — mūsų garbingi sve
čiai. Gaila, negalėjo at
vykti Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje prezidentas 
brolis Povilas P. Dargis į 
mūsų sukaktuvinį banketą. 
Jis irgi yra 32 laipsnio ško
tų apeigų kilnusis brolis 
masonas.

Lietuviai masonai, nesi
giriant, yra aukštai verti
nami tarptautiniame maso
nų judėjime, dėl savo ištiki
mybės, darbo ir pasiaukoji
mo.

Neo-Lithuania seniorų 
orkestro kapela atlieka gra-

Lietuviškos Masonų Ložės 
X^uvoJeTkuri'^uvoTsteig^.

2* ta Kunigaikščio MykoloĮ 
Radvilos Juodojo Biržuose! » 
Vėliau garsi lietuviška ma
sonų ložė Vilniaus universi
tete su Nenaudėlių Klubu! 
Juk tai ”manif estaci j a tau
rios lietuviškos dvasios, at- 
sveriančios invaziją sveti
mybių senosios Lietuvos 
laikais. Ir vėl lietuviška ma
soniška dvasia yra atgimusi 
pasaulio lietuvių sostinėje 
Chicagoje!.. ir jau 25 me
tus stipriai gyvuojanti!

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
7 % % — 6 metų su $1,000, minimum. 
7>/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6a/i % — 30 mėn. su $1,000, minimum.
6 ’/2 % — 1 metų su $1,000, minimum.

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

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

aini

įavings gmBRm
1447 So. 49th Court • Cicero, IUinois 60650 

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tuee., Thurs., FrL, 9-5; S*t., 9-1; CloMd

Jurtas Gribauskas, vedėjas

Bet grįžkime į Tautinių 
Namų salę Chicagoje. Ant, 
fortepiono, salės labiausiai 
matomoje vietoje stovi ma
soniška emblema, išdėstyta 
spalvomis. Tai skriestuvas 
ir stataus kampo trikampė 
liniuotė su didele raide G 
vidury. Paklausite, ką reiš
kia ? Įstokite į Masonų Bro
liją ir sužinosite. Mes esa
me priesaika surišti ir nie
ko negalim® atskleisti. Ko
dėl — paklauskite. Masoniš- 
kas atsakymas yra; "Iš- 
troškusiems vanduo yra 
gardesnis!” Neverbuojame 
pagal tradiciją naujų narių, 
bet jei prašysitės — priim
sime. ”Ar ir moterys gali 
būti masonėm?”, teiraujasi 
smalsi poniutė. Moterys pa
gal amžių tradicijas negali 
prisijungti prie Masonų 
Brolijos, nes tai yra tikra 
Brolija ta prasme — Visi , ,. , ,
———t, tA- - ---- •—zų kombinuotą ”Rock andvyrai! Bet nenusiminkit. -J,.,, 7 , . ..
77— v v • Roll pasirodymą ir su he-Masonu brolna suras ir . ,. , . .
• j r r , tuviškomis dainomis. Miku-.įums darbo, būtent — Rvtų 
Žvaigždžiu organizacijoje.

Po pradedamojo trimito 
ir būgno (neolituanų jaunių 
orkestras "Vytis”), brolis 
Vytautas Uznys atidaro su
kaktuvinį banketą ir pa
kviečia brolį Vytautą Dargį 
pravesti šį sukaktuvinį va
karą. Brolis Vytautas Uz
nys jau daug metų dirba ir 
aukojasi lietuviškai maso- 
niškai idėjai — tad jam ir 
garbė suteikta atidaryti 25 
metų banketą.

Brolis medicinos dakta
ras Vytautas Dargis sveiki
na visus brolius lietuvius, 
amatininkų klubo narius, 
ir jų šeimas ir svečius ir 
prašo brolį Motiejų Batutį 
pasakyti įvadinį žodį. Bro
lis Motiejus Matutis (jis 
yra pirmasis lietuvis maso
nas Amerikoje gimęs), ku
ris sušaukė pirmąjį lietuvių 
amatininkų klubo susirinki
mą prieš 25 metus Chica
goje. Savo šiltoje broliško
je masoniškoje kalboje ra
gina puoselėti masonų idea
lizmą ir per jį užsitarnauti 
visapusišką užtarimą ir pa
galbą mūsų lietuviškiems 
reikalams ir laisvės okupuo
toje Lietuvoje atstatymui. 
Savo gražiais lietuviškais 
žodžiais brolis Batutis svei
kina 25 metų sukakties pro
ga ir linki1 dar 100 metų lie
tuvių masonų judėjimui. 
Šilti ir užtarnauti plojimai 
lydi kilnųjį brolį Batutį ir 
jo šiltus lietuviškus maso- 
niškus žodžius. Dabar, pa
gal masonišką tradiciją yra 
kviečiamas kunigas (evan
gelikų reformatrn~~dr. Nei^ 
"^^nas, palaiminti sukaktu- 
vinę vakarienę. Skamba gi
liai prasminga, protestan
tiško krikščioniško kunigo 
malda. Kažkaip atspėju, 
kad daugely mūsų brolių 
masoniškose širdyse glūdi 
viltis, kad už 6 metų ir Ro
mos KatalikiP^kumgašr bus 
mūsų"mielas~svecias~lr lai
mins mū s užvakarįenę.

Pagaliau kulminacinis 
taškas. Dabartinis mūsų

zis su broliu Modestu vyku
siai atlieka programą ir 
gausūs plojimai lydi jų pa
sirodymą. Vakarienė baigia
si ir seka šokiai. Sukasi po
ros, skamba lietuviškos me
lodijos ir lyg dvasia at
gimsta Mykalojus Radvila 
Juodasis ir jo tikras lietu
viškas patriotizmas, nesu
teptas internacionalizmu.

25 metai bendro broliško 
lietuviško darbo. 25 metai 
kovos už Lietuvos nepri
klausomybės rūmų atstaty
mui. Tokios mintys sukasi 
masonų galvose, o neolitua- 
nų juniorų "Vytis” groja, 
groja, groja... Jau prade
da svečiai ir broliai skirs
tytis. Iki pasimatymo, idė
jos broliai! Dar daug našių 
lietuviškų prasmingų maso- 
niškų metų linkime lietu
viams broliams masonams 
— amatininkams! Tik iš 
praeities pelenų ir pilname 
atsinaujinime pakyla tik
rasis lietuvybės phoenixp 
paukštis.

Brolis Masonas

COMPUTER PERIPHERAL&INC. 
1480 N. Rochester Road Box 
Rocheeter, Michigan 48063 
1-313-651-8810

An Affirmative Action Employer

Computer Peripherate, Ine., the joint venture 
company of Control Data Corporation,NCR 
Corporation and ICL Ltd. is involved in a 
major expansion program. We have immedi- 
ate openings in the following areas:

PRINTER 
ENGINEERS

• MICROPROCESS ENGINEER
• ELECTRIC AL PROJECT ENGINEER
• MECHANICAL PROJECT ENGINEER
• NON-IMPACTPRINTER 

SPECIALISTS
For all engiheering positions above, BS 
reąuiretf, MS preferred, plūs 2-5 years 
relevant experience.
VVebffer competitive salaries and benefits 
and outstanding growth potential. Please 
send resume and salary reęuirements to: 
Mr. Bob Brown

4-SLIDE 
TOOL AND 
DIEMAKER

Full Rangė of Benefits. Day Shift. Sould be experienced in
4-Slide and Progressive Die Tooling.

Apply 9 a. m.- 3 p. m. or by mail.

BANNER SPRING & 4 SLIDE CO.
9501 INKSTER ROAD

TAYLOR, MICH. 48182

An Equal Opportunity Employer
(21-25)

CONE AUTOMATIC SCREW 
MACHINE OPERATORS 

AND SET-UP MEN
Grinder operators (external, internal & centerless), In- 
spector nad W & S Operators. Excellent working conditions. 
Overtime & others fringe benefits.

NO EXPERIENCE NECESSARY — WILL TRAIN!

MEISTERMATIC
17202 ROSELAND AVĖ.

CLEVELAND, OHIO 44112

(216) 481-7773
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LIETUVIU SKAUTŲ VADOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Sekmadienį visi svečiai 
organizuotai dalyvavo pa
maldose Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos šven
tovėje. šv. Mišias atnašavo 
trys kunigai — skautinin-

Gegužės 14-15 dienos Cle
velande buvo skirtos lietu
viškosios skautijos vadovų 
iš JAV ir Kanados suvažia
vimui, kurio tikslas buvo: 
susipažinti, pabendrauti,
pasidalinti patyrimais ir kai: Ged. Kijauskas (jis ir 
skautiškai atsinaujinti. Su
važiavime dalyvavo 100 Se
serijos ir 50 Brolijos vado
vų. Tą skaičių padidintų dar 
clevelandiškiai vadovai bei 
skautininkai, neįtraukti į 
sąrašus. L. S. Brolijos vyr. 
skautininkas S. Miknaitis ir 
LS Seserijos vyr. skautinin
ke T. Kerelienė su savo va
di jų nariais pravedė suva
žiavimo darbus skyrium. 
Suvažiavime dalyvavo ir L. 
S. S-gos Tarybos pirminin
kė v. s. L. Milukienė.

Šeštadienio vakaras buvo 
skirtas literatūrai ir kank
lių koncertui. Iš Los Ange
les atskridęs poetas Bernar
das Brazdžionis paskaitė sa
vo poezijos kūrinių su įdo
miais savo komentarais ir 
paaiškinimais apie jų idė
jas. O. Mikulskienės vado
vaujamas M. K. Čiurlionio 
ansamblio kanklių orkes
tras su soliste-kanklininke 
E. Muliolyte atliko keletą 
Alf. Mikulskio sukurtų 
kompozicijų. Pilna salė su
važiavimo dalyvių ir cleve
land i škių su dideliu dėme- 
siifir pasigerėjimu išklausė 
poeto ir kanklininkų progra
mą. Po to buvo skanios vai
šės visiems, kurias paruošė 
Clevelando skautininkės va
dovaujant s. J. Budrienei.

pamokslą pasakė), J. Vaiš- 
nys ir nesenai iš Brazilijos 
grįžęs Ant. Saulaitis. Įspū
dingai skambėjusiom gies
mėm solistė Br. Kazėnienė, 
vargonais pritariant R. 
Brazaitienei ir ramovėnų

talką

išsi- 
gerus

dar daug kartų jausime pa
dėką, nes tos dekoracijos ir 
kitomis progomis puoš mū
sų parengimus.

Suvažiavimo vadovai dė
kingai įvertino pastangas ir 
talką Klaipėdos vietininki- 
jos jūrų skautų su vadovu 
j. s. Dž. Kižiu, Pilėnų tunto 
skautams ir v. s. VI. Bace
vičiui už jo nuotraukas, už 
muziką, mikrofonų įrengi
mus ir visokiariopą 
Brolijai ir Seserijai.

Svečiai išsiskirstė 
veždami malonius ir
atsiminimus ir aibę naujų 
patarimų ir žinių ateinančių 

choras, vad. Jul. Kazėnui, dienų žygiams ir darbams, 
vargonais palydint G. Kar- 
sokienei prisidėjo prie šių 
pamaldų iškilmingumo. Pa
baigoje jautriu poezijos — 
maldos žodžiu klausytojus 
sujaudino Bernardas Braz
džionis. Pamaldos užbaigtos 
skautų vakarine giesme 
"Sutelk mus, Viešpatie, bū
rin”.

Suvažiavimo programos 
gale įvyko atsisveikinimas 
ir "apdovanojimų” aktas. 
Daug dovanų gavo v. s. Ni
jolė Kersnauskaitė, kuri, 
kaip L. S. Seserijos vadijos 
narė, suvažiavimą organi
zuojant ir pravedant įdėjo 
daug triūso ir širdies, padė
ka su dovanomis išreikšta 
Clevelando sesėms židinie- 
tėms. sočiai ir skaniai mai
tinusioms visus suvažiavi
mo dalyvius. Salėje ir kate
teri joje matėme gražias 
tautinių motyvų dekoraci- kulskienės kanklių muzikos 
jas. Jų piojekto autoriui studijos mokinių rečitalis Lie- 
arch. A. Edv. Kernauskui ir tuvių Namų salėje, 
jas pagaminusiam St. Igna
tavičiui už kruopštų darbą

MENO PARODA

(Pk)

Grafikės Nijolės Palubins- 
kienės ir keramikės Millie 
Firak darbų paroda įvyks 
Artist Co-operative Galeri
joje 12210 Woodland Avė. 
Parodos atidarymas sekma
dienį, birželio 5 d., nuo 2 iki 
5 vai. vakaro. Paroda tęsis 
iki liepos 1 dienos. Galerija 
atidara savaitės dienomis 
nuo antradienio iki šeštadie
nio, 12 - 5 vai.

CLEVELANDO 
PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

• BIRŽELIO 5 D. Pedagogi
nių Lituanistikos Kursų moks
lo metų pabaiga.

• BIRŽELIO 12 D. Onos Mi-

• BIRŽELIO 19 D. Pensi- 
nin Klubo Joninių gegužinė 
prie ežero.

ATOSTOGOS PRANCIŠKONU 
VASARVIETĖJE

Pranciškonai visus lietuvius kviečia atostogauti jų 
vasarvietėje Kennebunkporte, Maine. Sezonas prasideda 
liepos 2 d. ir baigiasi rugsėjo 5 d. Nuo liepos 2 iki 16 ir 
nuo rugpiūčio 21 iki rugsėjo 5 nuo kambarių duodama 
20% nuolaida.. Vasarvietė pasižymi patogiais kambariais 
geru maistu, įdomia kultūrine programa ir prieinamomis 
kainomis. Informacijai adresas: Guest House, Franciscan 
Monastery, Kennebunkport, Maina 04046. Telefonas — 
207-967-2011. (21-23)

ŽURNALISTŲ 
SUSIRINKIMAS

Lž S-gos Detroito sky
riaus metinis susirinkimas 
įvyko gegužės 8 d. Anelės ir 
Alfonso žiedų namuose. 
Skyriaus pirmininkas Al
fonsas žiedas prieš prade
dant susirinkimą priminė 
nesenai mirusį žurnalistą 
skyriaus sekretorių Vladą 
Mingėlą ir paprašė atsisto
jimu jį pagerbti.

Susirinkimą pravedė Al
fonsas žiedas, sekretoriavo 
Stasys Garliauskas. Pirmi
ninko Alfonso žiedo, iždi
ninko Antano Griniaus ir 
revizijos komisijos Stasio 
Garliausko pateiktos žinios 
buvo priimtos, ir patvirtin
tos.

Į naują valdybą išrinkti: 
Stasys Garliauskas — pir
mininku, Stasys Sližys — 
sekretoriumi ir Antanas

Grinius — iždininku. Į re
vizijos komisiją: Jonas 
Kriščiūnas, Vytautas Kut- 
kus ir Antanas Sukauskas.

Susirinkimas nutarė: 
prel. Leonardą Gižinską ir 
Feliksą Motuzą laikyti sky
riaus garbės nariais, miru
sio žurnalisto Vlado Mingė- 
los atminimui įmokėti vasa
rio 16 gimnazijai $25.00.

Susirinkimui praėjus 
Anelė žiedienė visus pavai
šino. Jai padėjo Irena Alan- 
tienė, Bronė Selenienė, Na
talija šližienė ir Nemunis 
žiedas.
NURSE—LPN. Nursing Kome for re- 

tarded children requires LPN on 
3-11 ahift. Alternate weekends free. 
Top salary and benefits. Lansdafe 
Area. Call 215-699-3549 lor inter- 
view appt. betiveen 1 I a.m. and » 

p. m. (17-25)

tVANTED 
EXPERIENCED OPERATORS 
Heavy Steel Plale Brakes and Rolls 
Pernianent 57 hour work vveek. No 
age limits. 69 year old Firni. Write 

HOUSTON BLOU PIPE & STEEL 
PLATE WORKS, Box 1692 Houston. 
fexas 77001. (20-291

DIE MAKERS
READ CAREFULLY

We’re Making You An Offer You Can’t Refuse!
• Are you tired of your whole lifestyle being tied to 

the 7 O’clock to 3:30 O’clock, Monday thru Friday?
• Would you likę to work your shift at your coneni- 

ence between 5 a. m. and 8 p. m.?
• Would you likę to work the days you wanted and 

be off the days you wanted?
• Would you likę to choose the number of hours you 

would have to work?
• Would you likę to do all this and štili be your own 

boss?
If you’re a ąualified tool and die maker with the 
ability to build all types of dies YOU CAN, and this 
is in a small progressive town where cost of living is 
approximately $1 per hour les than large cities.

WHY ARE WE MAKING THIS OFFER?
After 6 years of 58 hours per week, we too decided 
there was more to life than just working! After 
Severai meetings with employees and staff, we devel- 
oped the plan which we’re offering you an opportu- 
nity to become a part. Our Company was started in 
1970 and has grown to a 33,000 sq. ft. building, froni 
2 employees to 32. If interested, write or Phone:

H. P. TOOL AND DIE CO. INC.
1604 MAHR AVĖ. 

LAWRENCEBURG, TENN. 38464. 
Phone 615-762-9403 days; 615-762-2358 nites.
With the inveatment of 5 minute* and a $2 phone call. you too cun 

have the opportunity at THE OFFER YOU COULDN’T REFUSE!

WANTED AT ONCE JOURNEYMAN 
or 

1ST CLASS SK1LLED
HELP FOR A MED1UM SIZED 

STAMPING PLANT

TOOL and DIE LEADER 
TOOL and DIE REPAIRMAN 

MACHINE REPAIRMAN 
MILLWRIGHTS 
JOURNEYMEN 
ELECTRICIANS
(CITY LICENSED)

QUALITY CONTROL 
INSPECTOR

ALL MUŠT HAVE AUTOMOTIVE 
STAMPING EXPERIENCE.

ALSO PRODUCT1ON SUPERVISOR 
WITH AUTOMATIC AND CO1L 

FEEDER EXPER1ENCE.
A P P L Y TO:

RENMUTH, INC. 
9111 Schaefer 
Detroit, Mrch.

(18-27)

IMMEDIATE OPENINGS FOR: 
1ST CLASS SKILLED

MACHINE OPERATORS
Be able to sėt 'up work from bkte 
prints and close^-tolerance, with ex- 
perience on numerically controlled 
vertical turret lathes. 2nd & 3 r#
shift*. Cull or write P. OSBORN,

GRAY TOOL CO.
7135 Ardmorc 

Houston, Texas 
713-747-1240

An Equal Opportunity Employer
' (17-26)

TOOLMAKERS
Mušt be journeyman or eųuivalent and be able to 

work any shift. Full benefits.

APPLY

CHAMPION SPARK PLUG CO.
20000 CONNER

DETROIT MICHIGAN 48234

An equal opportunity employer Female/Male

TOOL AND DIE MAKER 
N1GHT SHIFT

Top notch. All other* need not apply. 
Non defense orinenled, a'it condi- 
tioned plant, excellent (ringu benefits, 
competitive salary. Apply in person. 

THORSEN TOOL CO. 
2527 Willowbrook Rd. 
Dalias, Texas 75220

Or Call 214-350-8671 for apointnient 
An Equa) Opportunity Emplover M/F 

(20-23)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Dar galima gauti!
R. SPALIO

ROMANAS

'Mergaitė iš geto’
366 psl., kainavęs 5 dol., didelį pasisekimą sulaukęs 
skaitytojuose, per trumpą laiką buvo išparduotas. 
Liko dar nedidelis kiekis su mažais rišyklos defek
tais ir be aplanko, parduodant po 3 dol. Užsakiu

siems tuoj išsiųsime.

— — — — IŠKIRPTI — — — —

Siunčiu 3 dol. ir prašau atsiųsti man R. Spalio 
romaną "Mergaitė iš geto".

Pavardė ir vardas...................................................................

Adresas....................................................................................

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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U' Aurelija Balašaitienė

KAI AMERIKIEČIAI DAINUOJA 

LIETUVIŠKAI
Ne kartą girdime posakį, Kai pereito rudens pabai- 

kad, esą, vienas žmogus goj gavau kvietimą vadovau- 
negalįs daug ko padaryti tau- ti lietuviškai programai Con- 
tinės propagandos srityje, neut miestelio gyventojams, 
Tam esą reikalingas didelis aš į visą reikalą žiūrėjau ga- 
užnugaris, didelė masė, dide- na skeptiškai, nors, kuo galė- 
lės jėgos ... Kartais ir aš 
taip galvoju, nežiūrint to, 
kad istorija yra pilna pavyz
džių apie žygdarbius pavie
nių asmenų, kurių pasiryži- ' 
mas, idealizmas ir sugebėji
mas siekti tikslo yra ne kar
tą pakreipę istorijos raidą, 
palietę tautų gyvenimus. 
Nestinga ir mūsų tautoje as
menybių, kurios, nežiūrint 
nedėkingos aplinkos, o kar
tais ir beviltiškos padėties, 
siekia kilnaus tikslo, nieko 
nebodamos. Turėjome Ku
dirką, Basanavičių, Plioterai- 
tę ... Turime Simą Kudirką, 
Kalantą, Sadūnaitę ir kitus. 
Turime organizacijas, tary
bas, sąjungas ir plačią, inte
ligentingą emigrantų masę. 
Tačiau kartais verta atkreip
ti dėmesį ir į pavienius mūsų 
bendruomenės narius, netu
rinčius aukštų postų mūsų 
organizacijose, neieškančius 
įamžinimo mūsų istorijos ar
chyvuose. Tarsi tos Dievo 
palaimintos lietuviškosios 
skruzdėlytės, tėvų įkvėpto 
pareigos jausmo savo tautai 
ir meilės savo senai kultūrai 
vedami, jie atlieka efektingą 
mūsų tautinės propagandos 
darbą ... Šį kartą norėčiau 
pasidžiaugti papasakodama, 
ką gali padaryti vienas žmo
gus ar viena šeima ...

Conneaut miestelyje, apie 
65 mylias į rytus nuo Cleve
lando, prieš 13 metų įsikūrė 
Donatas ir Rimgailė Nasvy- 
čiai su savo jaunomis dukre
lėmis, Audra ir Rūta. Tai 
nedidelis, tipingas Amerikos 
provincijos miestelis, kuria
me visas socialinis gyveni
mas griežtai suskirstytas 
kastomis, priklausomumu 
prie klubų ir religinių insti
tucijų, kiek primenantis sa
vo aplinka Mark Twain’o 
miestelio sąvoką, kur vieni 
kitus pažįsta artimai, kur 
nieko negalima nuslėpti ir 
kuriame naujai į šį kraštą at
vykę žmonės išlenda, kaip 
ylos iš maišo.

Donatas Nasvytis, muzi
kos mokytojas, chorvedys ir 
dirigentas, sėkmingai dirba 
savo darbą vietinėje gimna
zijoje. Nuotolis nuo Cleve
lando lietuviškos visuome
nės kamieno nenutolino Nas- 
vyčių šeimos nuo lietuviško 
gyvenimo. Jų dukros sėk
mingai lanko lituanistinę mo
kyklą, kalba pavydėtinai gra
žiai lietuviškai, kad ir neturė
damos progos laisvalaikio 
metu susitikti su lietuviško
mis šeimomis. Skautų veik
loje aktyvi Rimgailė Nasvy
tienė nepraleidžia reikšmin
gų savo organizacijos šven
čių.

dama, patarimu ir paslauga, 
mielai prie R. Nasvytienės 
projekto prisidėjau. Atva
žiuodama savaitgaliais, ji 
kreipėsi į Clevelando muzi
kus, ieškodama gaidų chorui

A

Lietuvių Dienos programos atlikėjai: muz. George Voytek, R. Nasvytienė, Helen Dickey, 
Suzan Loomis Sherman, O.

R. Nasvytienė pradeda Lietuvių Dienos programą.
V. Bacevičiaus nuotr.

ir solistams. Kreipėsi į an
samblius, ieškodama lietuvis 
kos programos, kuri, kad ir 
be atlyginimo, sutiktų atvyk 
ti vieną gegužės vakarą į jos 
miestelį. R. Nasvytienė, pri
klausanti vietiniam presti- 
žingam McDowell muzikos 
klubui, nutarė per savo klu
bą Conneaut suruošti lietu
viškos muzikos vakarą. Mū
sų šokėjai ir ansambliai 
yra nuolatos kviečiami pasi
rodyti pas amerikiečius. Ta
čiau jos ambicija siekė toliau 
- ji norėjo, kad patys ameri
kiečiai tą programą atliktų 
t.y. choras ir solistės dainuo
tų lietuviškas dainas. Prog
ramos papildymui mielai su
tiko dalyvauti Čiurlionio An
samblio šokių grupė ir 0. Mi 
kulskienės kanklininkai. Vi
są darbo, organizavimo bei 
vaišių naštą ant savo pečių, 
padedama savo šeimos narių 
išnešė R. Nasvytienė.

Kai pagaliau prisiartino 
gegužės 17, susikrovusi tau
tinius drabužius, apsišarva
vusi p. Nasvytienės rūpes
tingai ir tiksliai nubraižytu 
žomėlapiu, detalia vakaro 
programa, iškeliavau, pla
čiai atidariusi automobilio 
langus, kad pajėgčiau kovoti 
su gegužės mėnesy neįpras
tu karščiu.

Pasiekusi Conneaut Meto
distų bažnyčios patalpas, aš 
buvau maloniai nuteikta tiek 
to miestelio atmosfera ir 
švara, tiek pastato patogu
mu ir moderniu, kad ir prak
tišku grožiu. Virtuvėje triū- 
sėsi Clevelandiečiams gerai 
pažįstamos p. Jonaitienė - 
R. Nasvytienės mamytė ir p.

M. Barniškaitė. Lietuviškų 
pietų kvapai maloniai kute
no nosį. Jaukioje patalpoje 
stalai buvo apkrauti skaniu, 
karštu maistu, kurio dideli 
kiekiai ir dailus išdėstymas 
buvo malonūs tiek akiai, tiek 
gomuriui. Prie stalų patar
navo tautiniais drabužiais pa 
sidabinusios jaunos mergai
tės. Viena, užkalbinta lietu
viškai, prisipažino, kad jai 
patinka drabužiai, tačiau ji 
mokanti pasakyti tik ‘ačiū’ ir 
‘prašau’. Vėsiame priėmimų 
kambaryje radau iš kelionės 
besiilsinčius Alfonsą ir Oną 
Mikulskius. Pamačiusi dvi 
man iki šiol nepažįstamas, 
gerai atrodančias lietuvaites 
su labai puošniais tautiniais 
drabužiais, užkalbinau lietu
viškai. Deja, jos lietuviškai 
nemokėjo. Pasirodo, kad tai 
vakaro solistės, su dideliu pa 
sididžiavimu dėvinčios mū
sų drabužius. Vėliau į salę 
pradėjo rinktis jaunos paaug 
lės amerikietės mergaitės su 
tamsiai mėlynomis gimnazi
jos uniformomis. Donatas 
Nasvytis, supiaustęs duoną 
virtuvėje, skubėjo derinti 
mikrofonus ir stumdyti kė
des. Jautėsi savotiška įtam
pa, nes bijota, kad esant 
karštam orui ir nepažįsta
mai programai, gali pritrūk
ti publikos.

Artėjant programos pra
džiai, salėje pritrūko kėdžių. 
Reikėjo sutalpinti apie 300 
vietinių amerikiečių svečių 
ir būrelis žmonių turėjo sto
vėti koridoriuje.

Programą atidarė R. Nas
vytienė, trumpai pasveikin
dama svečius ir pristatyda-

Mikulskienė, A. Balašaitienė ir muz. A. Mikulskis.
V. Bacevičiaus nuotr. 

choro dalyvių, vadovaujamų 
George Voyte. Jos dainavo 
‘Stoviu aš parimus’ ir ‘Ant 
kalno gluosnys’... R. Nasvy
tienė prisipažino, kad vyres
nioji dukra Audra praleido 
daug valandų, savo bendra
moksles mokydama taisy
klingo lietuviško tarimo.

Į pabaigą choras sudaina
vo ‘This is my country’, ma
no žodžiais tariant, iš dėkin
gumo šiam nuostabiam kraš
tui už vaišingą prieglaudą pa 
bėgėliams ir už jų pastangas 
suderinti tai, kas yra geriau
sio dviejuose pasauliuose 
senajame ir naujajame.

Antrą programos dalį atli
ko Rimo Aukštuolio ir Rūtos 
Motiejūnaitės vadovaujami 
Čiurlionio Ansamblio šokė
jai, pašokdami ‘Oželį’, ‘Suba
tėlę’, ‘Kalvelį’ ir ‘Malūną’. Po 
šokių publika sukėlė didžiu
les ovacijas ir ilgai stovėjo 
plodami. ‘Aš staiga pami
lau Lietuvą. Tai turi būti 
nuostabus kraštas!’ - užkalbi 
no mane viena žilaplaukė 
moteris.

Po programos buvo girdė
ta daug atsiliepimų, kurie bu
vo malonūs lietuviškai šir
džiai. Svečių tarpe sutikau 
ir lietuvių atkeliavusių iš to
li, net iš Pennsylvanijos, jau 
beveik pamiršusių savo kal
bą, bet atsimenančių savo 
kilmę. ‘Aš nežinojau, kad 
mūsų kalba tokia sena ir mū
sų tauta tokia didi’, pastebė
jo viena patraukli aukšta 
šviesiaplaukė angliškai. ‘Ir 
kaip gaila, kad kai mano mo
tina buvo gyva, aš nenorė
jau lietuviškai kalbėti... Pa
sakykit, iš kur yra visi tie 
gražūs lietuviai?’ ...

Solistė Helen Dickey, su 
gailesčiu nusiimdama skolin
tą tautinių drabužių karūnė
lę, sako man: ‘Aš tikrai nuo 
šios dienos mylėsiu lietuvius. 
Jie nuostabūs žmonės, ir jų 
dainos tokios dėkingos solis
tams išreikšti ne vien savo 
balso skalės pajėgumą, bet 
ir jausmus’. ‘Aš myliu lietu
vius ir tolimą Lietuvą’, sako 
man Susan Sherman. Palie
gusi moteris, kurią jos anū
kėlė atvežė kėdėje su ratu
kais, nusišypsojo man. ‘Turi 
būti labai malonu būti lietu
vaitei’, sako ji man. Jos su
vytusiame nuo amžiaus ir 
skausmo veide šypsena atly
gino už nepaprastą karštį, 

(Nukelta į 10 psl.)

istoriją, 
Alfonsą 
kuriems 
katučių.

ma mane, kaip programos 
pranešėją. Aš bandžiau 
pajusti publikos nuotaiką ir 
lygį, kas nebuvo lengva. Pa
dariau trumpą įvadą į mūsų 
tautos istoriją, suminėdama 
tokius vardus, kaip Tacitas, 
ir kreipdamasi į visus ‘atsuk
ti laikrodį atgal’ į lietuvišką 
praeities valandą.

Pristačiusi tautiniais dra
bužiais pasipuošusią patrauk 
lią solistę Helen Dickey, aš 
klausiausi McDowell Music 
Club pirmininkės, dainuojan 
čios ‘Mano sieloj šiandien 
šventė’, ‘Na tai kas’ ir ‘Pamy. 
Įėjau vakar’... Iš jos daina
vimo galima buvo pajusti jos 
gerą profesinį pasiruošimą 
dainavimui. Tačiau mane la
biausiai žavėjo tas faktas, 
kad jos tarsena buvo be prie
kaištų. Pasibaigus plojimam 
aš pastebėjau, kad ji turėju
si daugiau, negu vieną lietu
vių kalbos pamoką. Su tipin
gu amerikietišku humoru, 
dailiai nusilenkusi, ji prisipa
žino, turėjusi jų aštuonioliką

Trumpai nusakiusi mūsų 
kanklių pobūdį ir 
publikai pristačiau 
ir Oną Mikulskius, 
svečiai nesigailėjo
Mirga Bankaitytė, reto talen 
to kanklių virtuoze, savo so
lo ‘Lietuvos Giružė’ su gegu
tės ūkavimais ir paukštelių 
čiulbėjimu atliko be priekaiš
tų. Drauge su Elena Mulio- 
lytė, Rytas Urbaitis ir Rai
mundas Bankaitis dar atliko 
tris kvarteto numerius. Klau 
sytojai nesigailėjo katučių, o 
koncerto metu buvo absoliu 
ti susikaupimo nuotaika.

Rafinuota ir aiškiai paty
rusi amerikietė solistė Su- 
san Sherman, taip pat pasi
dabinusi mūsų tautiniais dra 
bužiais, sudainavo ‘Kur ba
kūžė samanota’... Man buvo 
graudu ne vien dėl dainos 
turinio, bet ir todėl, kad p. 
Sherman, gal iš viso mažai 
girdėjusi apie mano brangią 
Lietuvą, mokėjo ne tik muzi
kiniai tą dainą puikiai atlikti 
bet ir perduoti tą graudų ir 
sentimentalų jausmą, kurį 
jaučiame visi, tą dainą girdė
dami. Po to abi solistės 
sudainavo duetą ‘Plaukia 
sau laivelis’, kuris susilaukė 
audringų ovacijų. Joms pa
baigus, prie scenos susirinko 
40 tamsiai mėlynomis unifor 
momis apsirengusių Con
neaut Gimnazijos mergaičių
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Toronto Prisikėlimo ir Clevelando Šv. Jurgio parapijų jung
tinio choro dalis Clevelande, šv. Jurgio parapijos šventės kon
certo metu, su dirigentu muz. E. Krikščiūnu.

V. Bacevičiaus nuotr.

SV. JURGIO PARAPIJOS SVENTEJE
šv. Jurgio parapijos me

tinės šventės proga suruoš
tame bankete dalį progra
mos atliko Toronto Prisikė
limo parapijos choras su 
vadovu muz. Eugenijum 
Krikščiūnu ir soliste Justi
na Sriubiškiene, taip pat iš 
Toronto. Programai vado
vavo čiurlionietė ir šv. Jur
gio parapijos choro narė 
Gražina Plečkaitienė. Solis
tė J. Sriubiškiene padaina
vo: Vai gražu — Kačanaus- 
ko, Yra šalis — Šapokos, Na 
tai kas — Kdvecko ir Oi 
greičiau, greičiau ir arijais 
iš operų Linksmosios Naš
lės ir Traviatos. Plojimai ir 
gėlės užbaigė solistės pasi
rodymą. Jei kiekvienas 
žmogus yra gimęs, kad ką 
nors gero padarytų, tai so
listė Sriubiškiene yra gimu
si dainavimui, nes jos dai
navimas atskleidžia tikrąjį 
dainos ar arijos grožį ir 
tuomi sužavi klausytoją, at
gaiviną jo sielą.

Mūsų jaunutė Vilija Ra- 
mūnaitė savo gražiu balsu 
paskaitė B. Brazdžionio 
Lopšinę dukrelei.

Prisikėlimo parapijos cho
ras, nors ir atvykęs labai 
sumažintame sąstate, pasi
rodė labai gerai atlikda
mas: Kurteliai sulojo — 
Br. Jonušo, Per girią, giru
žę — A. Račiūno. Jungtinis 
abiejų parapijų choras atli
ko: Atsikėlus anksti rytelį
— K. V. Banaičio, Jaunystė
— St. Gailevičiaus, Augau 
aš pas tėvelį — Abariaus ir

CLEVELANDE...
(Atkelta iš 9 psl.) 

kurį reikėjo kentėti, dėvint 
vilnonius ir lininius tautinius 
drabužius ...

Nuo to vakaro lietuvių var 
das Conneaut miestelyje sim 
bolizuos grožį, idiliją ir meną 
‘Nepamirštamas vakaras’, 
sako man vietų, io laikraščio 
koresponc’ r1 ė. Ar tai netu
rėtų būti ? zdžiu tiems, 
kurie gyvena nedidelėmis 
grupėmis, izoliuoti nuo lietu
viškos masės? Vienas žmo
gus, viena šeima, sugebėjo 
pasėti lietuviškos propagan
dos ir lietuviškos geros va
lios pasėlį, kurio ilgai jokios 
vėtros nepajėgs išrauti. 

priedui Mergužėle, lelijėle 
— J. Bendoriaus. Jungtinis 
choras skambėjo darniai 
bei nuotaikingai. Dirigavo 
Eug. Krikščiūnas; prie pia
nino: Rytas Babickas.

Banketo metu buvo pa
sveikintas apdovanotas kle
bonas kun. B. Ivanauskas, 
jo kunigystės 38 metų su
kakties proga. Po dovanėlę 
buvo įteikta ir abiejų chorų 
vadovams: E. Krikščiūnui 
ir R. Babickui, šokiams 
grojo mūsų visų mėgiamas 
Strimaičio orkestras. 300 
svečių smagiai pasišoko er
dvioje šv. Jurgio parapijos 
salėje.

Sekmadienio sumą atna
šavo ir pamokslą apie para
pijų bendradarbiavimą pa-

V. Bacevičiaus nuotr.
Vaikučiai su tėveliais ir kun. G. Kijausku, priėmę pirmąją 

šv. komuniją lietuviškai.

PIRMOJI KOMUNIJA 
TĖVŲ KALBA

Dievo Motinos Nuolati
nės Pagalbos parapijoj ge
gužės 1 d. įvyko gal net pa
ti svarbiausioji parapijos 
šventė, tai Pirmoji Komu
nija lietuvių kalboje. Prie 
Dievo stalo pirmą kartą pri
ėjo sekantys šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos mo
kiniai: Rama Bublytė, Dia
na Staniškytė, Kristina 
Kampe, Julija Gelažiūtė ir 
Vytas Apanavičius. Vaiku
čius šv. Komunijai paruošė 
parapijos klebonas kun. G. 
Kijauskas, S. J., pagal va
dovėlį ”Mano Pirmoji Ko
munija”, kurį paruošė I. 
Bublienė ir kun. K. žemai- 

sakė kleb. kun. B. Ivanaus
kas. Jungtinis choras gie
dojo Gailevičiaus, kun. G. 
Šukio, Beethoveno ir Verdi 
giesmes, Mišiose choras 
skambėjo didingai, nes gie
dojimas bažnyčioje ir yra 
jų specialybė. Vargonais 
grojo talentingasis torontiš
kis jaunas muzikas Eugeni
jus Krikščiūnas, o diriga
vo parapijos choros ir Cle
velando Vyrų okteto vado
vas ir Čiurlionio ansamblio 
koncertmeisteris Rytas Ba
bickas.

šventė skaitytina labai 
pasisekusia ir savo progra
ma salėje ir giedojimu baž
nyčioje ir dalyviu gausumu 
ir gera nuotaika. Gautas 
pelnas padės kleb. kun. Iva
nauskui lengviau išmokėti 
naujai įsigytą pianiną, (ak) 

tis. Per iškilmingas šv. Mi
šias aktyviai dalyvavo ir 
patys priimantys Pirmąją 
Komuniją. Aukojimo metu 
nešė net metų bėgyje atlik
tus savo darbelius. Pamoks
lo metu klebonas sveikino' 
vaikučius ir ypač jų tėve
lius, kurie įdėjo tiek pa
stangų, kad vaikučiai pri
imtų sakramentą tėvų kal
boje. Komunijos metu 
skambant kanklėm tėvai 
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savo dukrą, sūnų palydėjo 
prie Dievo stalo. Jaunieji 
rankose nešė degančią žva
kę. šv. Mišių metu giedojo 
mergaičių chorelis ”Nerija” 
vadovaupamas R. čyvaitės. 
Visos apeigos praėjo labai 
iškilmingai ir tėvai liks dė
kingi parapijos klebonui už 
jo pastangas ir nuoširdžią 
veiklą mūsų kolonijoj. Vai
kam buvo įteikti specialus 
pažymėjimai, kuriuos me
niškai puošė dail. N. Palu- 
binskienės rūpintojėlis, (b)

• Lietuviu grožio salionas 
SiILVER SHEAR — Hair 
Fashįon, 687 East 185 St., 
Clevelartd, Ohio 44119. tel.: 
486-4240.

NATIONVVIDE 
INSURANCE 
Nationvvcde is on your side

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

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

PLASTIC 
INJECTION MOLDING 

FOREMAN or ASSISTANT 
Excellent opportunity for individual 
with heavy experience in custom in- 
jection molding for Mt. CIemons area 
Plastic Manufacturer.

Call STAN DAWIDOWSK1
313-791-3000

(19-28)

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS Į AMERIKA
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 4<114

*

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.

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

DRAUDIMAS
Jums ir Jūsų Seimai

KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

28801 Lake Shore Boulevard
Willowick, Ohio 44094

Off. 943-1202 Res. 731-1078

WANTED EXP-ER1ENCED 
COLD DRAWN STEEL MILL 

Needs experienced operators capable 
of set-ups and complete handling of 
combined drawing machine. Excellent 
salary and all fringe benefits.

BARNABO STEEL CORP. 
8455 Ronda Drive, 

Canton, Mich. 48187 
West of Haggerty, South of Joy 

(19-28)

CLERK
Typing inventory control, good with 
figures. Diversified duties with fast 
grovving company. Good starting sa
lary & benefits. Car necessary for 
your• transportation. If you want to 
grow with us call 228-4010. (18-24)

WANTED Ist CLASS 
MAINTENANCE 

MECHANICS 
WITH LIFT TRUCK EXPERIENCE 

ALSO 
JOURNEYMEN 

MILLWRIGHTS 
Experienced in general industrial 
plant maintenance and repair of 
eąuipment. Good hourly rate W1TH 
PLENTY OF OVERTIME. Fully paid 
hospitali7»»;^n r«bts <•'♦>■«>.• benefits.

APPLY IN PERSON 
Betvveen / a. in. a.kc. _ p. m.

ALUMINUM SMELTING & 
REFINING CO. 

54«3 DITMMAM RD. 
MAPLE HEIGHTS. OHIO 

121-30’)

DIE REPAIRMAN
IST SHIFT 

PROGRESSIVE DIES
Hourljr Rate and Fringes

216-267-5204
BETWEEN 8 A. M. to 4 P. M.

(21-24)
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LITUANISTINĖS MOKYKLOS ŠVENTĖ CLEVELANDE

CLEVELANDE IR
APYLINKĖSE

♦ Kripavičių šeima per
ėmė prekybos namus Pa- 
tria, 794 East 185th Street, 
Clevelande. Čia didelis pasi
rinkimas aukščiausios ko
kybės maisto produktų, o 
taip pat įvairus dovanų sky
rius. Prašome apsilankyti.

Nors gegužės 22 diena iš
aušo giedra ir karšta, karš
tis CIevelando visuomenės 
neatbaidė nuo šv. Kazimie
ro lituanistinės mokyklos 
mokslo metų pabaigtuvių.

Iškilmės prasidėjo DMNP 
bažnyčios aikštėje, kur abi
turientų atstovė Audra 
Nasvytytė padėjo gėlių 
puokštę prie žuvusiems dėl 
Lietuvos laisvės paminklo 
ir pasakė trumpų, bet giliai 
prasmingą kalbą.

Nuo paminklo visi moki
niai nuėjo į bažnyčią, kur 
klebonas kun. G. Kijaus
kas, S. J. mokyklos intenci
ja laikė šv. Mišias ir pasa-

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

Po sunkios ligos mirė clevelandiestis Stasys Gaušys, kuris 
gegužės 16 d. buvo palaidotas Visų Sielų kapinėse. Nuotraukoje 
našlė Efrozina ii' giminės kapinėse. V. Bacevičiaus nuotr.

kė pamokslą.
Po pamaldų ir kavutės 

apie 300 žmonių susirinko 
parapijos didžiojoje salėje 
iškilmingam mokslo metų 
pabaigimo aktui. Sugiedo
jus Lietuvos himną, mo
kyklos direktorė V. Augu
lytė į sceną pakvietė prezi
diumą, paprašė mokyklos 
kapelioną kun. G. Kijauską 
sukalbėti invokaciją, trum
pai apžvelgė praėjusius 
mokslo metus ir padėkojo 
klebonui, mokytojams, tėvų 
komitetui ir visiems mo
kyklos rėmėjams. Tėvų ko
miteto pirmininkė Valdonė 
žiedonienė pristatė ateinan
čių mokslo metų tėvų komi
tetą.

Knygų skaitymo varžybų 
mecenatai Br. ir Akv. Gra
žuliai įteikė dovanas ir pa
žymėjimus varžybų laimė
tojams: 1 sk. — R. Jakuty
tei; spec. kl. — K. Walsh 
ir V. Burdett; 2 sk. — L. 
Gelažytei, I. Šilgalytei ir D. 
Staniškytei; 3 sk. — J. Ge
lažytei, A. Apanavičiūtei ir 
A. Jakutytei; 4 sk. — L. Bi
liūnui, M. Palūnaitei ir V. 
Bublyteii; 5 sk. — S. Banio- 
niui, T. Bubliui ir L. Vyš- 
sk. — R. Nasvytytei, S. Ban- 
kaičiui ir V. Staniškiui; 7 
sk. — R. Apanavičiūtei; 8 
sk. — Nasvytytei, S. Ban- 
kaitytei, V. Banionytei; 9 
sk. — J. Bankaičiui; 10 sk. 
— V. Juodišiūtei, R. Kaz-

MOKAME AUKŠČIAUSIA
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ
įnešus $1,000
12 mėnesiu

Įnešus $1,000
48 mėnesiams

PAŽYMĖJIMUS
•i / OI įnešus $1,000 
Zj| /O 30 mėnesių

e įnešus $1,000
72 mėnesiams

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

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

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

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

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

Zuperio/ Avino/
"and loan association

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS. | 

MAIN OFFICE
798 East 185th Street 

481-8552
13515 Euclid Avė.

681-8100
32800 Center Ridge Road

779-5915

6712 Superior Avė. 
431-2497

14406 Cedar Avė. 
381-4280

Aukštesniąją mokyklą’ 
(12 sk.) baigė šie abiturien- 

lauskaitei ir A. Miškiniui; Lidija1 Balčiūnaitė,
11 sk. — J. Alšėnui; 12 sk. Andrius Kazlauskas, Sigutė 
— A. Kazlauskui ir A. Nas- Lenkauskaitė, Dalia Miški- 

nytė, Audra Nasvytytė ir 
Rūta Staniškytė. LB Ohio 
Apygardos vardu juos svei
kino ir po knygą įteikė 
valdybos vicepirmininkė 
Ona Jokūbaitienė. Atesta
tus įteikė ir su abiturien
tais atsisveikino mokyklos 
direktorė, kuri taip pat ėjo 
ir 12 sk. auklėtojos parei
gas. Nenuilstantis mokyk
los rėmėjas Jonas Balba- 
tas, pats iškilmėse dalyvau
ti negalėdamas, visiems abi
turientams atsiuntė dova
nų. Abiturientų vardu su 
mokykla atsisveikino S. 
Lenkauskaitė, o dovaną 
auklėtojai įteikė klasės se
niūnė R. Staniškytė.

Aktas baigtas, visiems 
sugiedojus „Lietuva bran
gi”. Po to Tėvų komitetas 
(V. žiedonien. R. Zorska, 
Z. Stungienė, A. ir V. Tal- 
lat-Kelpšai, D. Valodkienė 
ir S. žiedonienė) ir abitu
rientų mamytės visus pa
kvietė į žemutinę salę vai
šėms.

Mokykloje šįmet mokėsi 
140 mokinių. Dirbo šie mo
kytojai: R. Gelažienė, J. 
Budrienė, E. Mackevičienė, 
D. Grigaliūnienė, R. šilga- 
lienė, St. Stasienė, O. Ži
linskienė, A. Malėnienė, J. 
Dunduras, J. Vyšnioms, A. 
Miškinienė, V. Augulytė, 
kun. G. Kijauskas, U. Sta- 
saitė, muz. A. ir O. Mikuls- 
kiai ir D. čepulytė. (va)

vytytei. Bibliotekos vedėja 
D. Staniškienė prižadėjo ir 
vasaros metu mokiniams 
duoti skaitymui knygas.

LB CIevelando Apylinkės 
valdybos pirmlhinkas J. 
Malskis pabrėžė lituanisti
nės mokyklos svarbą ir 
knygomis apdovanojo visų 
skyrių geriausius mokinius. 
Geriausiai mokėsi šie mo
kiniai : 1 sk. — R. Jakutytė, 
A. Bublytė, L. Kijauskai- 
tė; spec. kl. — K. Walsh, 
D. ir V. Burdett; 2 sk. — 
L. Gelažytė, D. Staniškytė, 
I. šilgalytė; 3 sk. — J. Ge
lažytė, A. Apanavičiūtė, S. 
Muliolis; 4 sk. — P. Tallat- 
Kelpša, A. Bankaitytė, L. 
Biliūnas, R. Matas; 5 sk. — 
S. Banionis, L. Vyšnionytė, 
D. Mataitė; 6 sk. — V. Sta- 
niškis, S. Bankaitis, A. 
Apanavičius; 7 sk. — V. 
Palūnaitė, R. Apanavičiūtė, 
V. Kašubaitė; 8 sk. — S. 
Bankaitytė, R. Nasvytytė, 
V. Ramūnaitė; 9 sk. — E. 
Muliolytė, P. Staniškis, J. 
Bankaitis; 10 sk. — R. Kaz
lauskaitė, A. Miškinis, V. 
Juodišiūtė; 11 sk. — J. AI- 
šėnas; 12 sk. — L. Balčiū
naitė, A. Kazlauskas.

Į aukštesniąją mokyklą 
perkeltuosius 8-to sk. mo
kinius sveikino jų klasės 
auklėtojas Jonas Dunduras, 
o mokinių vardu mokyto
jams ir tėveliams padėkojo 
Vilija Ramūnaitė.

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

* ■ ........................

1977 EKSKURSIJOS I LIETUVA
iš BOSTONO, CHICAGOS, NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:
Vienos savaitės: Rugsėjo 21 — $838.00

Rugsėjo 28 — $838.00

Rugpiūčio 10 — $1195.00
Rugsėjo ..7 — $1158.00
Gruodžio 21 — $999.00

Dviejų savaičių:
Gegužės 25 — $1045.00
Birželio 15 — $1158.00
Liepos 13 — $1195.00
Liepos 27 — $1195.00
Prie šių grupių-galima jungtis iš VISŲ KITŲ 

MIESTŲ su papildomu mokesčiu.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

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

Savininkė: ALDONA ADOMONIENE
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.
Darbo valandos: Kasdien nuo 9-5, penktadieniais nuo 9-7. 

šeštadieniais uždaryta.
PRICES ARE NEW, based on double occupancy and are suhject to 

chang'es and/or Government approval.
'Norintiems atsikviesti giminės iš Lietuvos sutvarkome reikalau

jamus iškvietimo dokumentus.



DIRVA
BALTIJOS VALSTYBIŲ 

ATSTOVŲ PASITARIMAS
Š. m. gegužės 24 d. Esti

jos Gen. Konsulate New 
Yorke įvyko Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos diplomati
nių ir konsularinių atstovų 
pasitarimas. Jame dalyvavo 
— Lietuvos atstovas dr. S. 
A. Dinbergs ir Estijos at
stovas E. Jaakson bei Esti
jos konsulas A. Linkhorst.

Pasitarimo dalyviai pasi
keitė turimomis informaci
jomis, apsvarstė klausimus, 
susijusius su Belgrado 
1977. VI. 15 d. konferenci
ja bei aptarė kitus aktuar- 
lius reikalus.

MŪSŲ TAUTINIŲ 
DRABUŽIŲ 

REPREZENTANTE 
LĖLIŲ MUZIEJUJE

0. Bačkienė, dalyvauda
ma Congressional Club mi
sijų šefų žmonoms sureng
tame priėmime, ta pačia 
proga aplankė ir tarptautinį 
lėlių muziejų, esanti tose 
patalpose. Beveik visų kraš
tų buvo įvairios tautiniais 
drabužiais papuoštos lėles 
tik jų tarpe nesimatė lietu
viškos lėlės.

O. Bačkienė paprašė mu
ziejaus direktorės Mrs. 
Henry O. Talle, kad priimtų 
ir lietuvišką lėlę kaip mūsų 
tautinių rūbų reprezentan- 
tę. Direktorei sutikus, tau
tiškais drabužiais papuošta 
lėlė pagaminta R. Petrutie- 
nės š. m. gegužės 17 d. buvo 
perduota muziejaus vedėjai.

Tose pačiose patalpose 
yra vienas salionas skir
tas specialiai visų Ame

PADeKa

Po dviejų metų sunkios, skausmingos ir nepagydo
mos vėžio ligos, š. m. balandžio mėn. 17 d. mirė mūsų 
mylimas, vos gyventi pradėjęs, 19 metų sūnus ir brolis 

A. A.
EUGENIJUS KRIAUČELIŪNAS.

Palaidotas š. m. balandžio mėn. 20 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

Šia proga norime visiems nuoširdžiai padėkoti taip 
gausiai atsilankiusiems Į koplyčią ir į laidotuves ir tuo 
pasidalinant mūsų skausmu šioje liūdesio valandoje. 
Ačiū visiems už maldas, užuojautas žodžiu ir raštu, gė
les ir už aukas vėžio ligos tyrimams, kad pagreitinti} 
surasti priemones šiai skausmingai ligai nugalėti.

Ačiū gerb. kanauninkui V. Zakarauskui už maldas 
koplyčioje, bažnyčioje ir kapuose ir už prasmingus, pa
guodžiančius pamokslo žodžius. Ačiū Ekscelencijai vysk. 
V. Brizgiui ir visiems gerb. kunigams, kurie atsilankė 
į koplyčią ir į laidotuves ir už maldas už a. a. Geniuką.

Gili padėka ir mūsų mieliems solistams, p-lei Danai 
Stankaitytei, p. Jonui Vazneliui ir akomponiatoriui mu
zikui Alvydui Vasaičiui.

Ypatingą padėką norime išreikšti dr. K. Bobeliui 
už nuoširdžius ir tėviškus patarimus, už kartų važiavi
mą su Geniuku į M. D. Anderson ligoninę, Houston, 
Texas. už jo lankymą ligoninėje ir nuolatini konsulta
vimą su dr. M. Samuels.

Gili padėka dr. J. Starkui už rūpestingą priežiūrą 
Palos Community Hospital. Ačiū dr. P. Žliobai už pa
galbą Geniukui skausmo valandose.

Nuoširdžiai dėkojame ir laidotuvių direktoriams 
Whitey ir Stanley Evans už rūpestingą patarnavimą 
Geniuko paskutinėje žemiškoje kelionėje.

Dar kartą visiems nuoširdus Kriaučeliūnų šeimos 
ačiū.

Nuliūdę:
IRENA, VIDA, JOLITA ir LEONAS 

KRIAUČE LIŪNAI

rikos prezidentienių mane
kenams. Jie aprengti drabu
žiais, kuriuos juos dėvėjo 
inauguracijos metu. Tai 
graži įvairių epochų repre
zentacija.

Tas klubas egzistuoja 
jau 69 metai ir kaip Don- 
nie Radcliffe ”Washington 
Post” išsireiškė: jis yra 
”bastion of power”. Cong
ressional Club prezidentė 
yra Doris McClory, kuri š. 
m. gegužės 19 d. padarė pri
ėmimą poniai Rosalynn 
Carter, kuriame dalyvavo 
virš tūkstančio svečių.

Gegužės 26 The Interna- 
tional Club of Washington 
suruošė priėmimą Statė De
partamento iškilioms mote
rims pagerbti. Jame buvo 
pakviesta dalyvauti ir O. 
Bačkienė. Buvo pagerbta 
Barbara M. Watson, admi
nistratorė of Security and 
Consular Affairs ir Patri- 
cia M. Derian, Coordinator 
for Human Rights and Hu- 
manitarian Affairs.

• Romas Sakadolskis, 
ligšiol gyvenęs Takoma 
Park, Marylande, persikelia 
į Chicagą. Naujasis adre
sas: 2532 West 46th Place, 
Chicago, III. 60632.

• Linas Kojelis, losange- 
liečių Juozo ir Elenos Koje
lių sūnus, sėkmingai tęsia 
savo politinių mokslų stu
dijas Princetono Universi
tete, N. J., siekdamas ma
gistro laipsnį. Gegužės 20 
d. Statė Departamento spe
cialiu leidimu ir universite
to rekomendacija Linas iš
vyko vasaros praktikos dar

bams į Amerikos Ambasa
dą Atėnuose. Paprastai to
kia garbė tenka tik gabiems 
studentams.

LJS TARYBOS 
RINKIMŲ 

REZULTATAI
JAV Lietuvių Jaunimo 

Sąjungos Valdyba praneša, 
kad į Sąjungos Tarybą iš
rinkti šie asmenys:

Connecticut — Sigita Ba
nevičiūtė, Ramunė Berno
taitė, Ramutė Kemežaitė.

Michigan — Violeta Aba- 
riūtė, Rusnė Baltrušaitytė, 
Audronė Kasputytė, Rober
tas Selenis.

New York — Raimundas 
Balsys, Antanas Dambriū- 
nas, Daina Jurkutė, Bi
rutė Radzivanienė, Liucius 
Strazdis, Jonas Vainius.

Ohio — Nijolė Lenkaus- 
kaitė, Rasa Petraitytė, Ug
nelė Stasaitė.

Philadelphia. — Juozas 
Krakauskas, Algis Maciū
nas, Kazys Razgaitis.

Rochester — Danutė Kro- 
kytė, Juozas Laukaitis, Pet
ras Matiukas, Kęstutis Sa- 
ladžius.

Vakarų — Ilona Bužėnai- 
tė, Asta Grakauskaitė, Ri
mas Polikaitis.

Vidurio Vakarų — Gin
tautas Burokas, Petras Ki
sielius, Milda Kupcikevičiū- 
tė, Virga Markevičiūtė, Vin
cas Olšauskas, Pranas 
Pranckevičius, Indrė Ra
manauskaitė, Vytenis Ra- 
sutis, Edis Taras, Petras 
Vilkelis.

Bostonas pavėlavo ir to
dėl dar neturima rezultatų. 
New Jersey ir Washingto- 
nui bus paskirti nariai, nes 
iš tų skyrių nebuvo jokio 
atsiliepimo į rinkimus.

Naujos Tarybos suvažia
vimas įvyks birželio mėn. 
11-12 d.d. Philadelphijoje.

STOVYKLAUTOJŲ IR 
PAšLIUžININKŲ 

DĖMESIUI!
Parduodamas V2 akro 

sklypas prie gražaus ežero 
2600 pėdų aukštumoje. (4 
valandos nuo Clevelando, 
2 valandos nuo Pittsbur- 
gho) — ”Deep Creek Lake” 
vietovėje. Telefonas (616) 
243-9333. Galima pirkti iš- 
simokėjimui. (21-24)

Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkui

DR. KAZIUI BOBELIUI

ir šeimai, mylimam sūnui JULIUI mirus, gi

lią užuojautą reiškia

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Valdyba

Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkui

DR. KAZIUI BOBELIUI

ir PONIAI, mirus Jų mylimam sūnui JU

LIUI, reiškiame nuoširdžią užuojautą

Amerikos Lietuvių Tautinės
Sąjungos

Chicagos Skyrius

Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkui’

DR. KAZIUI BOBELIUI

ir šeimai, mylimam sūnui JULIUI mirus, gi

lią žuojautą reiškia

St. Petersburgo ALTo 
Skyrius

_

AGRICULTURAL 
WORKERS

$2.50 PER HR. GUARANTEE

Our recent expansion program re- 
quires additional harvesters to plėk 
our mushrooms. Under our guarante- 
plūs incentive program, we will pay 
you $2.50 per hour during our train- 
ing program designed to enable you 
earn in excess of $3.00 per hour. 
Our current harvesters under this 
program earn $2.75-$4.00 per hour.

This is a new incentive program, 
which combined with our group in- 
surance program, provides an attrac- 
tive full time agriculture employment 
opportunity.

Please apply in person daily, 8:00 
a. m. 5:00 p, m. at our VALMEYER 
PERSONNEL OFF1CE.

CASTLE & COOKE 
FOODS

VALMEYER, ILL 
618-935-2295 or 2282

Equal Opportunity Employer 
(19-28)

Korp! Neo-Lithuania filisteriui

A. t A.

ALGIRDUI KAČANAUSKUI

mirus, jo giminėms ir artimiesiems reiškia

me gilią ir nuoširdžią užuojautą

Korp! Neo-Lithuania
Vyr. Valdyba

A. A.

JONUI PODERIUI
mirus, žmonai ADELEI, kun. ALFONSUI 

BABONUI, broliui BERNARDUI, seseriai 

STEFAI RAŠTIKIENEI su šeimomis, gimi

nėms ir draugams reiškiame gilią užuojautą

Stasio Butkaus kuopos 
valdyba ir šauliai
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