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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

CARTERIS AFRIKOJE
Norėtų užbėgti sovietams už akių, bet...

Vytautas Meškauskas

Prezidentas Carteris, per
eitą savaitę grįžęs iš kelio
nės po lotynų Ameriką ir 
Afriką, paskelbė, kad ji bu
vusi didelis pasisekimas, 
pridurdamas, kad ’Ugly 
American’ dienos yra pasi
baigusios. Atseit, Amerika 
vėl pasidariusi populiari. 
Kaip įrodymą tam Carteris 
nurodė faktą, -kad prieš jį 
nebuvę demonstracijų. Dėl 
to reiktų pastebėti, kad dvi 
valstybės, kur Carteris pra
leido daugiausia laiko — 
Brazilija ir Nigerija — yra 
valdomos karinių diktatūrų, 
kurios demonstracijų nelei
džia. Iš jų Brazilija turi 
švelnesnę diktatūrą ir todėl 
Carteris Čia kalbėjo apie 
žmonių teises ir susitiko 
su opozicijos atstovais, Ni
gerijoje tokios ’baikos’ ne
leidžiamos. Ten Carterio 
pamėgimas linksniuoti žmo
nių teises buvo pagerbtas 
tik tuo, kad jam viešint bu
vo sulaikytos diktatoriaus 
politinių priešų egzekucijos. 
Su tuo diktatorium — gen. 
Itn. Olusegun Obasanjo — 
mūsų prezidentas pasmer- 
gė Rhodezijos bandymus 
perleisti valdžią juodie
siems palaipsniui ir taikin
gai. Vietoje to Carteris ža
da sušaukti konferenciją, 
kad į valdžią ten įvesti ko
munistų remiamus partiza
nus, kurie veikia iš kaimy
ninių valstybių. Ta proga 
buvo pasmerkta ir Pietų 
Afrika.

Reikia sutikti, kad juo
dieji Pietų Afrikoje ir iki 
šiol Rhodezijoje neturi ly
gių teisių su baltaisiais, ta
čiau negalima užmiršti, kad 
skriaudžiamų juodųjų tei
sės ten buvo ir yra nepaly
ginamai didesnės negu to
kioje Nigerijoje. Ir jei al
ternatyva baltųjų viešpa
tavimui yra juodųjų dikta
tūra, kuri siaučia visoje Af
rikoje su labai mažom išim-r 
timis, reikėtų stebėtis da
bartinės Washingtono ad
ministracijos pasisakymais 
už tokią valdžios formą. 
Nebent būtų dar vilties, 
kad Carteris nėra toks nai
vus kaip iš jo žodžių reikė
tų prileisti, o tie pareiški
mai yra tik daugiau ar ma
žiau propaganda, siekianti 
užbėgti sovietams už akių. 
Mat, galima laukti, kad so
vietai, susitvarkę Afrikos 
Rage, panorės savo įtaką 
praplėsti ir pietinėje to 
kontinento dalyje, smarkiau 
paremdami partizanus, ko
vojančius prieš Rhodeziją. 

Jei ta Carterio propaganda 
būtų sovietams išmuštos 
kortos iš rankų, galima bū
tų su ja sutikti. Būtų ta
čiau blogiau, jei ta propa
ganda būtų tik padėta ko
munistams įsigalėti be jo
kių didesnių savo pastan
gų. Tuo atveju, reikalo tu
rėsime ne su ’ugly Ameri
can’, bet su kokiu kitu epi
tetu.

Laukiant tolimesnės įvy
kių raidos pietinėje Afriko
je, grįžkime į jos Ragą, kur 
akcijos galima laukti anks
čiau. Ten amerikiečiams 
taip nesisekė, kad gali su
prasti dabartinę Washing- 
tono nenorą energingiau įsi
maišyti į to kontinento rei
kalus. Juk tarp 1953 ir 1970 
metų 207 JAV ūkinės pa
galbos ir 50% karinės buvo 
skirta vienai valstybei — 
Etijopijai. Už tai JAV nau
dojosi jos teritorijoje ne
toli Asmaros Kagnew ko
munikacijos centru. Pereitų 
metų pradžioje Carterio ad
ministracija tą pagalbą nu
traukė dėl Etijopijos kari
nės vyriausybės nesiskaity
mo su žmonių teisėmis. Iš 
tikro skaičiuojama, kad 
vien tais metais buvo išžu
dyta apie 10,000 režimo tik
rų ar tariamų priešų, o nuo 
imperatoriaus nuver t i m o 
1974 m. bent 30,000. Ame
rikiečių karinės pagalbos 
nutraukimas atėmė bent 
kokią viltį Adis Abebos vy
riausybei numalšinti visoje

imperijoje prasidėjusius su
kilimus. Iš jų du svarbiausi- 
buvo remiami sovietų. 1960 
metais gavusi nepriklauso
mybę Somalija siekė savo 
valdžioje sujungti visus so
maliečius, o jų daug gyvena 
Etijopijos Ogadeno provin
cijoje. Už bazę Berberos 
uoste, sovietai apginklavo 
Somali jos kariuomenę, o to
ji savo keliu Ogadeno suki
lėlius. Ideologiškai Somali- 
jos režimas buvo daug ’so- 
cialistiškesnis’ už Etijopi
jos. Bet kai amerikiečiai

Clevelando TV 8 kanalas balandžio 3 d. savo ”Noontime” 
programoje parodė Įvairių tautų tautinius drabužius. Nuotrau
koje D. Orantaitė prieš TV kamerą demonstruoja tautini kos
tiumą. Kairėje laukia eilės Afrikos, Graikijos ir Kinijos atstovai. 
Dešinėje komentatoriai Michael Koen ir Debbie Rogers, kuri 
padėjo Terminai Tower languose suruošti tautybių parodėlės.

Tibor Gasparik nuotr.

LIETUVIŲ TAUTINIAI NAMAI CHICAGOJE
Lietuvių Tautiniai Namai 

Chicagoje š. m. kovo mėn. 
11 d., nuosavoje pastogėje 
turėjo vienuoliktąjį metinį 
narių susirinkimą. Jį vedė 
šių namų valdybos pirmi
ninkas Jonas Jurkūnas, se
kretoriavo Bronė Paplėnie- 
nė. Susirinkimas buvo, pa
lyginti, gausus dalyviais ir 
darbingas savo programa. 
Susitelkimo minute prisi
minti pastarųjų, atseit, vie
nuoliktųjų metų bėgyje, mi
rusieji nariai: (albabeto 
tvarka) Julius Bobelis, Ka
zys Kasakaitis, Kazys Mus
teikis, Konstantinas - Pet- 

nutraukė pagalbą Etijopi
jai, sovietai užėmė jų vie
tą. Jie atsigabeno apie 
16,000 kubiečių su kurių 
pagalba sukilimą Ogadeno 
provincijoje numalšino. Po 
to Etijopijai norėtųsi tą pa
tį padaryti ir Eritrėjoje.

(Nukelta į 2 psl.) 

rauskas, Kazys Plėnys, An
tanas Rėklaitis ir Genrikas 
Songinas.

Susirinkimas išklausė val
dybos narių J. Jurkūno ir 
iždininko Juozo Andrašiū- 
no, kaip ir namų šeimininko 
Broniaus Kasakaičio prane
šimus ir jų atsakymus bei 
paryškinimus į iškeltuosius 
klausimus. Direktorių tary
bos vardu Algis Visockis 
pareiškė pasigerėjimą val
dybos veikla ir darniu dar
bu tiek namus ir kitą nuo
savybę a d m i nistruojant, 
tiek gražiu santykiavimu su 
visais nariais ir direkto
riais. Drauge jis apgailesta
vo, kad visame namų judė
jime mažai matomi jaunes
nės kartos žmonės. Antras 
klausimas šaukią paryškini
mo, tai mirusių narių įnašų 
formalus sutvarkymas, jų 
perrašymas kitiems savi
ninkams. Vald. pirmininkas 
pastebėjo, kad tą reikalą 
studijuoja sudarytoji komi

sija ir tikimąsi, kad bus pa
ruoštas nuostatų papildy
mas. Susirinkimas visus 
pranešimus priėmė, drauge 
su nadėka valdybai.

LTN direktorių tarybą 
sudaro dvylika narių susi
rinkimo rinktų direktorių ir 
organizacijų-narių valdybų 
deleguoti penki direktoriai, 
šįmetinis susirinkimas rin
ko šešis direktorius, baigu
sius dviejų metų kadenciją 
ir visus juos perrinko nau
jai kadencijai. Išrinktieji: 
dr. J. Bartkus, Nardis Juš
kus, Kazys Pocius, Aleksas 
Traška, Kostas Ramonas įr 
Vyto Uznys.

Pirmame po šio susirinki
mo būsimame direktorių ta
rybos posėdyje bus renka
ma LTN valdyba, kaip ir 
pačios tarybos prezidiumas.

Susirinkimui pasibaigus 
toje pat salėje įvyko šeimy
niška šių namų narių, jų 
šeimų ir artimųjų vakarie
nė. (mv)
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Aldo Moro pagrobimas Italijoje - Jis gali padėti komunistams 

pasiekti 'istorini kompromisą su krikščionimis demokratais, bet 

--------------------------- ar jis buvo jų suplanuotas? ---------------------------

Kai šių metų pradžioje Paryžiu
je buvo pagrobtas pramoninkas 
baronas Empain, prancūzai spėlio
jo, ar tas pagrobimas buvęs a l’al- 
lemande ar a l’italienne? Mat, vo 
kiečiai grobia žmones politiniais 
motyvais, o italai - pasipelnymui. 
Taip pereitais mtais Italijoje buvo 
pagrobti net 78 žmonės, kurių dau
guma buvo paleista už dideles pi
nigų sumas. (Baronas Empainbu
vo neseniai paleistas policijai už
tikus pagrobėjų pėdsakus, be už
mokesčio.)

Rašant šias eilutes žinomiausia 
pagrobimo auka buvo italų krik
demų politikas Aldo Moro, 61 me
tų, kuris būtų kitais metais išrink
tas Italijos prezidentu. Nėra abe
jonių dėl jo pagrobimo motyvų, jie 
aiškiai politiniai. Bet pagrobimo 
technika buvusi tokia tobula, kad 
italai tiki, kad tai buvęs ... vokie
čių darbas. Kai kurie liudininkai 
sakosi net girdėję ‘achtung, ach- 
tung’ ... Iš tiesų, pagrobimo bū
das labai panašus į vokiečių pra
moninko Hanns Martin Schleyer, 
kuris buvo pagrobtas ir vėliau nu
žudytas, norint išvaduoti suimtus 
Baader-Meinhof gaujos narius. 
Tarp tos bandos ir italų ‘Raudono
sios Brigados’ (Brigate Rosse) ry
šiai jau žinomi nuo 1974 metų. Ir 
skirtumas tarp jų toks, kad vokie
čių teroristai buvo daug mžiau po
puliarūs darabininkų ir jaunimo 
masėse, kaip italų. Tų teroro 
pradžios reikia ieškoti 1969 m. re
voliuciniuose sąjūdžiuose, pasi
reiškusiuose visoje Vakarų Euro
poje. Vienas iš vadų buvo Renato 
Curcio. Jis su žmona Margherita 
prieš 7 metus ir įsteigė tą Raudo
nąją Brigadą. Jos šūkis: ‘Užpulti 
valstybės širdį, kad iššaukti reži
mo krizę, kurivirstų kova už komu
nizmą’ . Pirmas žygis buvo apmu
šimas būk tai žiauraus fabriko di
rektoriaus, kad ‘pamokyti’ kitus. 
Vėliau buvo pagrobtas Genevos 
prokuroras Mario Sossi, kuris, 
kaip dabar Moro, buvo pastatytas 
prieš ‘proletarinį tribunolą’, bet 
vėliau sveikas paleistas. Curcio 
1974 m. rugsėjo mėn. buvo vieno 
iš savo bendrų, buv. kunigo Silva- 
no Girroto, išduotas policijai. Iš 
kalėjimo 1975 m. vasario 18 d. jį iš 
vadavo jo žmona. Toji, pasivadi

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

nusi ‘brigados vade Mara’, žuvo 
tų pačių metų rudenį, per susišau
dymą su policija po italų šampano 
Gancia fabriko direktoriaus pagro
bimo. Sekančių metų pavasarį 
Curcio vėl buvo suimtas viename 
Milano priemiestyje. Norėdami jį 
išvaduoti, jo sėbrai 1976 m. nušo
vė Genovos vyr. prokurorą Fran- 
cesco Coco ir du jo sargybinius; 
1977 m. - Turino advokatų tarybos 
pirmininką Fulvio Croce; tų pačių 
metų lapkričio mėn. laikraščio La 
Stampa redaktorių Carlo Caseleg- 
no ir šių metų vasario mėn. Ro
mos teisėją Riccardo Paima bei 
Turino kriminalinės policijos val
dininką Rosario Berardi. Nepai
sant to, Turine šių metų pradžioje 
prasidėjo Curcio ir jo 13 sėbrų by
la, kuri yra labai lėto Italijos tei
singumo proceso klasiškas pavyz
dys.

Skaičiuojama, kad Šiaurės Itali
joje esą apie 700 teroristų ir 
10,000 jiems prijaučiančių. Jų 
daugelis yra buvę kompartijos na
riai, nusivylę savo partijos subur- 
žuazėjimu. pati Italijos komparti
ja teroristus pasmerkė, tačiau ne
trūksta žmonių, kurie įtaria, kad 
teroristai yra remiami ne tik ben
draminčių kitose valstybėse, bet 
ir KGB aprūpinami. Kaip ten be
būtų, dabartinė teroristų veikla 
gali padėti kompartijai pasiekti 
savo didžiausią tikslą - kaip tvar
kos palaikytoja ji gali būti pakvies
ta į koalicinę vyriausybę su krikš
čionimis demokratais. Iš tikro 
tiek daug komunistų pasirodė 5 
nušautų Moro sargybinių laidotu
vėse, kad jau atrodė, jog koalicija 
tikras dalykas.

įdomu, kad pats Moro yra laiko
mas palankiu tokiai koalicijai - 
prieš ją yra nusistatę jaunesni 
krikščionių demokratų politikai. 
Komunistai žino, kad jie per pas
kutinius rinkimus 1976 m. surinko 
34% visų balsų tik todėl, kad rin
kikams galėjo prisistatyti kaip de
mokratijos šalininkai. Jų vadas 
Berlinąuer galvoja, kad jis tuo ke
liu ir toliau turi eiti, norė
damas galų gale pasiekti valsty
bės vairą. Jei komunistai eventu
aliai gautų balsų daugumą, juos 
galėtų ištikti Čilės likimas - jų val

džia būtų nuversta. Todėl geriau
sia į valdžią ateiti ne vieniems, 
bet ‘istorinio kompromiso’ būdu - 
kartu su krikščionimis demokra
tais. Tiems paleisti seimą ir pa
skelbti naujus rinkimus dabar ne
apsimoka, nes greičiausia seimo 
sudėtis liktų tokia pat. Pagal pas
kutinius tyrinėjimus, jie vietoje 
38% gautų 42% visų balsų, tačiau 
ir komunistų balsų skaičius padi
dėtų iš 34% iki 38%. Todėl - gal
voja krikdemai - jei komunistai 
yra tokie ‘sukalbami’, kad net ne
dalyvaudami valdžioje sutinka 
prieš ją nebalsuoti, t.y. ją toleruo
ti, kodėl tokios padėties nepratęs- 
ti ? Juo labiau, kad komunistei pa 
sidarė tokie nuolaidūs, kad net jų 
kontroliuojamo darbo unijos 
pradėjo kalbėti apie ‘pasiaukoji
mą’ ir pasitenkinimą palyginti ma 
žais atlyginimo pakėlimais.

Įdomu, kad Italijos ūkinė būklė, 
kuri 1976 metais atrodė vedanti į 
katastrofą, pereitais metais gero
kai pasitaisė. 1976 m.infliacija 
pasiekė 22%, o mokėjimų balan
sas su užsieniais - 3 bilijonus do
lerių deficitą. Pereitais metais in
fliacija sumažėjo iki 17%, o mokė
jimų balansas atnešė 400 milijo
nus dol. perteklių. Tai sakytų, 
kad Italija pasuka teisingu keliu, 
tačiau geresniems rezultatams rei
kalinga didesnė drausmė tiek iš 
darbininkų, tiek ir iš darbdavių pu 
sės. Apie tai kalbant reikia atsi
minti, kad didelė dalis Italijos įmo 
nių yra valstybės nuosavybė, ta
čiau jos vedamos kapitalistiniais 
būdais - jų tikslas yra duoti pelną.

Būdų, žinoma, Italijai netrūks
ta. Visų pirma nė vienas kitas Eu
ropos kraštas nepergyveno tokio 
greito pasikeitimo iš žemės ūkio į 
pramonės kraštą kaip Italija. Dar 
1957 m. daugiau žmonių dirbo že
mės ūkyje kaip pramonėje, bet po 
15 metų - 1972 metais žemės ūky
je liko tik 20% darbininkų. Jau 
vien tas procesas, susijęs su trijų 
milijonų darbininkų persikėlimu 
iš Pietų į Šiaurę, iššaukė daug ūki
nių ir socialinių problemų. Prie to 
prisidėjo 1973 m. pasauliniai ūki
niai sunkumai bei nepaprastas im 
portuojamos energijos pabrangi
mas.

Italijos tvarką gerai paryškina 
toks pavyzdys. Ten 5,029,000 gau
na invalidų pensijas ir 4,973,000 
seno amžiaus žmonių. Iš kur ten 
tiek daug invalidų, juk karai se
niai pasibaigė? Reikalas tame, 
kad milijonai žmonių, kurie dėl 
vienos ar kitos priežasties negalė
jo išsitarnauti pensijos, ją gauna 
invalido titulu, kurį parūpina par
tija. Ypač pietuose tokiame patro 
naže slypi krikščionių demokratų 
populiarumas.

Aplamai imant, Italijos gyven
tojai kelių tūkstančių metų savo is
torijos bėgyje yra pergyvenę be
veik visas galimas valstybines for
mas. Moderniais laikais jie pradė
jo visą Europo apibėgusią tautinio 
atkutimo bangą, iš jų atėjo fašiz
mas, jų ir komunizmas kitoks. 
Smulkesnėms partijoms nykstant, 
Italija artėja prie dviejų partijų sis
temos. Aldo Moro pagrobimas ga
li tą raidą sulaikyti ar paskubinti.
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CARTERIS AFRIKOJE
(Atkelta iš 1 psl.) 

Jei tačiau Ogadeno provin
cijos somaliai daugumoje 
yra klajokliai, einą užpaka
lyje savo galvijų bandų, ku
rios nelabai pripažįsta vals
tybines sienas, situacija 
Eritrėjoje yra visai kitokia.

Eritrėja yra svarbi stra
teginiai, nes prieina prie 
Raudonosios jūros, ji turi 
ir nemažai mineralų, jų tar
pe potasiumo, naftos, gele
žies rūdos, aukso, vario ir 
cinko. Jos teritorija siekia 
apie 120 tūkstančių kvadra
tinių kilometrų ir turi apie 
3 milijonus gyventojų. Reli
giniai ir tautiniai jie nėra 
vienos kilmes. Maždaug pu
sė yra krikščionių ir tiek 
pat mahometonų. Eritrėja 
buvo Italijos kolonija nuo 
1890 metų. Italai jai davė 
ir vardą (Eritrea yra rau
donoji jūra . .. graikiškai). 
1941 metais Eritrėja okupa
vo britai ,nugalėję italus. 
Britų administracijoje Eri
trėja ir išbuvo iki 1952 m. 
Per tą laiką Jungtinėse 
Tautose buvo ginčijamasi 
dėl jos tolimesnio likimo. 
Etijopijos i m p e r atorius 
Haile Salassie jos reikalavo 
sau, tačiau Eritrėjoje tam 
buvo priešinamasi.

JT tikrai gyventojų va
liai nustatyti pasiuntė ne 
dvi komisijas, kurios priėjo 
prieštaraujančių rezultatų. 
Po to byla atsidūrė pilnaties 
posėdyje, kuris priėmė JAV 
ir kitų trylikos valstybių 
pasiūlymą Eritrėją sujung
ti su Etijopija, bet duoti jai 
autonomija. Tokiu būdu 
Eritrėja buvo nuskriausta 
ją lyginant su kitom dviem 
Italijos kolonijom Libija ir 
Somalija, kurios gavo ne
priklausomybę. Dėkinga už 
tai Etijopija buvo vieninte
lė ne Nato valstybė pasiun
tusi savo dalinius padėti 
amerikiečiams Korėjoje.

Jungtinės Tautos nutarė, 
kad Eritrėja turi gauti pla
čią savivaldą, tik krašto ap
saugos, užsienio, valiutos 
reikalai ir uostų adminis
tracija turėjo priklausyti 
Adis Abebai. Iš tikro toji 
taip patvarkė, kad per 10 
metų Eritrėja ne tik prak
tiškai, bet ir formaliai ne
teko savo savivaldos, tap
dama eiline Etijopijos pro
vincija. Skundai JT, aišku, 
nieko negalėjo padėti. Pa
sipriešinimas prasidėjo po
grindyje.

1961 m. įsikūrė ELF — 
Eritrean Liberation Front, 
kuriame vyravo mahometo
nai ir kuriuos rėmė Saudi 
Arabija ir Irakas, 1970 m. 
krikščionys sudarė savo 
EPLF Eritrean Poeple Li
beration Front. Tas frontas 
laikomas marksistiniu, ta
čiau nėra priklausomas 
Maskvai. Neutralūs stebė
tojai teigia, kad jis savo te
ritorijoje tvarkosi pavyz
dingai. Kol etijopai visus 
mūšius pralaimėdavo, ELF 
ir EPLF kovojo tarp savęs, 
tačiau dabar gresiant pa

vojui pradėta rasti bendra 
kalba. ELF turi apie 12,000 
karių, EPLF — 20,000. Abu 
frontai kontroliuoja visą 
Eritrėją, išskyrus sostinę 
Asmarą ir uostą Assab. Pa
našiai kaip Somali jo j e so
vietai, taip ir Eritrėjoje ku
biečiai padėjo revoliuciniam 
sąjūdžiui prieš Etijopija. 
Atrodo, kad dabar kubiečiai 
turės kovoti prieš savo bu
vusius mokinius ...

Beje, visos Afrikos vals
tybės, bijodamas bet kokių 
permainų, laikosi principo, 
kad kadaise Europos vals
tybių nustatytos sienos 
tarp jų kolonijų yra šven
tos ir neliečiamos. Už tat 
JAV nenorėjo padėti Soma
li jai, kai toji išvarė sovie
tus. Kad nepažeidus to prin
cipo. Eritriečiai sako, kad 
jų situacija yra skirtinga. 
Kaip buvusi Italijos koloni
ja jie negali būti prijungti 
prie kitos valstybės, o turi 
gauti nepriklausomybę. De
ja Afrikoje, kaip ir visur 
kitur, daugiau skaitomasi 
su kumščio, o ne lagaliais 
argumentais. Kad padidinti 
Carterio staigų susirūpini
mą Pietų Afrikos juodųjų 
teisėm, sovietai jau pasiun
tė į kaimyninę Mozambiąue 
250 kubiečių, 200 tankų ir 
30 naikintuvų Mig-21 tipo...

OWNER OPERATOR — Truck mušt 
be in good condition. Handle all 
tvoes of loads in Western Pa., 
Northern West Virginia & easterh 
Ohio. Steady job availble for will- 
ing worker. Usually home šame day 
therefore road expenses would be 
at a minimum. No hold back-paid 
weekly. If interested, call

412-771-1426
(10-13)

OPPORTUNITY FOR 1ST CLASS

DIE DESIGNERS
Experience in "FLY1NG DIES” for 
"Roll Formins” industry. Looking for 
someone to movė up in our organiza- 
tion, to help oversee tool design, do 
some quoting and help deal vvith some 
customers.
Excellent opportunities — present 
and future, Progressive company.

PERMANET, TOP PAY. FULL 
MEDICAL, CASH QUARTERLY 

BONUS.
27 Employee Die Shop 
In Addison, III. 60101 

312-543-4655
(14-16)

WANTED
ROAD DRIVERS

Minimum age 23 yrs. old, 1 year hll- 
weather tractor-trailer experience. 
Chauffeur’s license. Able to pass phy- 
sical and road tests. Call CONSOLI- 
DATED FRE1GHTWAYS in Richfield, 
Ohio, for an appointment Monday af- 
ter I p. m. 216-659-6171.

An Equal Opportunity Employer 
(14-19)

MOVĖ SOUTH TO WARMER 
WEATHER

WANTED. Person interested manag- 
ing commercial and industrial heat- 
ing, air conditioning, and refrigera- 
tion department for electrical con- 
tractor. Mušt have experience in esti- 
mating, installation, and service. 
Good pay plūs commissions. Also 
needed

ELECTRICAL LINEMAN
Good pay. Excellent fringe benefits. 
Contact:

KELLEY ELECTR1C COMPANY 
Post Office Box 428 

Kennett, Missouri 63857 
Cal Toll-free: 1-800-325-4008 

(13-19)

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED 

ALL AROUND MACHINISTS 
N/C OPERATORS

Mušt have pub shop experience & be 
able to sėt up work from blue prints 
& close tolerance.

Exceljent working conditions, full 
benefits, siek days & pension plan.

Call 203-327-5711 
STAMFORD TOOL & DIE 

25 CRESENT STREET 
STAMFORD. CONN. 06906

An Equal Opportunity Employer M/F 
(14-19)
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Baltimorės meras William D. Schaefer kalba lietuvių mu
ziejaus atidaryme. Salia stovi muziejaus vedėjas Algimantas 
K. Grintalis.

BALTIMORĖJE ATIDARYTAS
LIETUVIU MUZIEJUS

Vasario 12 d. Baltimorės 
Lietuvių Salės trečiame 
aukšte miesto meras Wil- 
liam D. Schaefer iškilmin
gai atidarė muziejų per
kopdamas kaspinų.

Praeityje daug kalbėta 
apie muziejų, bet realybė 
išsivystė noru, rūpesčiu ir 
darbais Algimanto Grinta- 
lio. Kelios sąlygos pagreiti
no muziejaus gimimą. Ma- 
ryland Bicentennial Com- 
mission duoti pinigai įren
gimui namelio statyto lie
tuvių festivaliui buvo pra
džia. Baltimorės Lietuvių 
Rengimo Komitetas naudo
jo šiuos pinigus eksponatų 
pirkimui. Toliau, federali
nės C E T A programos pi
nigai buvo skirti per Balti
morės ”Mayor’s Office of 
Manpower” etninių namų 
pataisymui ir pagražinimui. 
Remigijus Balčiūnas dirb
damas Office of Manpower 
buvo paskirtas šį reikalą 
tvarkyti. Gautos lėšos pa
dengti medžiagos išlaidoms 
ir darbininkų algoms pa

lengvino sąlygas atnaujunti 
muziejaus kambarius.

šiuo laiku yra organizuo
jamas komitetas muziejaus 
vadovybės reikalams, šiame 
komitete dalyvaus iš kiek
vienos Baltimorės lietuvių 
draugijos vienas atstovas.

Iš valdžios gautos lėšos 
ir lietuvių draugijų atsto
vų komitetas išskiria Balti
morės Lietuvių Muziejų nuo 
kitų Amerikoje esančių lie
tuvių muziejų.

Algimantas Grintalis su 
talkininkais Kathy Grinta- 
liene, Elena Okiene ir Kęs
tu ir Kristina česoniais rū
pinosi atidarymo paroda. 
Lankytojai stebėjosi bend
ru muziejaus vaizdu ir eks
ponatais, kurie buvo paau
koti, pirkti ar paskolinti 
šiai progai. Dalis nuolatinės 
kolekcijos eksponatų buvo 
perduota Medelio kuris juos 
pradėjo rinkti prieš keletą 
metų.

Įdomus faktas apie mūsų 
lietuvių muziejų yra tai, 
kad muziejaus kambariai

PASIKEISKIME PASLAPTIMIS..
Kaip The Montreal Star 

savo š. m. kovo mėn. 29 d. 
laidoje pranešė, Kanados 
Gynybos sekretorius šiomis 
dienomis esąs padaręs tie
siog 'saliamonišką pasiūly
mą’. Jis pasakęs, jog sovie
tai esą labai išsigandę ir 
susirūpinę, kad amerikiečiai 
nepradėtų gaminti savo 
naują, gyvybę žudančią ne
utroninę bombą, kurią nori 
panaudoti Vakarų Europos 
gynimui, labiausiai NATO 
valstybių apsaugai. Tai Gy
nybos sekretorius turįs la
bai 'konkretų’ pasiūlymą 
sovietams: esą, susitarkime 
dabar turimas atomines 
bombas ir visokius užtaisus 
abi pusės sunaikinti. Po to 
mes duosime jums visas pa
slaptis, kaip pasidaryti tą 
pačią neutroninę bombą, ir 
galėsite jų prisidaryti kiek 
tik norėsite ...

Jei taip sakytų koks ne
prityręs viščiukas, ką tik iš
siritęs iš kiaušinio, nebūtų 
nuostabu. Bet jei taip kalba 
prityręs karys, netgi krašto 
apsaugos ministeris, dau
giau negu keista. Nejaugi 
sekretorius nėra girdėjęs, 
kiek ir kokių sutarčių so
vietai su kitomis valstybė
mis yra pasirašę ir niekuo
met jų nesilaikę? Kur ga
rantija ir kontrolė, kad so
vietai savo turimas bombas, 
jei taip sutiktų sunaikinti, 
tikrai sunaikintų?

Didelio triukšmo sukėlė, 
kai Kanada prieš porą mė
nesių išaiškino ir ištrėmė 13 
Sovietų Sąjungos diploma
tų, užsiėmusių šnipinėjimu. 
Vienas jų dirbo netgi Tarp
tautinėje Civilinės Aviaci
jos Organizacijoje (ICAO) 
Montrealyje. Na, ištrėmė, 
arba, geriau pasakius, tie 
'diplomatai' patys išvyko, 
kaip 'persona non grata’ 
(nepageidaujami asmenys). 
Nebuvo daryta nė kratų, nė 
kitų patikrinimų. O po jų 
išvykimo girdėti gandų, kad 
tie 'diplomatai', ypač Que- 
bec’e gyvenantieji, palikę

netgi paslėptus ginklų san
dėlius, kuriuos, laikui atė
jus, ruošėsi panaudoti su
kilimo atveju, norint Que- 
becui atsiskirti nuo Ka
nados.

Na, tie išvyko, bet į jų 
vietas be abejo, jau yra at
vykę kiti, kurie dirbs tą 
patį darbą, tik gal bus at
sargesni ir pasimokę iš sa
vo pirmtakūnų klaidų.

Dar didesnį triukšmą pa
darė, kai sausio mėnesį 
North Western Territory 
nukrito sovietų atominis sa
telitas ir savo radiacija už
krėtė plačią apylinkę. Tiems 
likučiams pašalinti, Kana
da, padedant JAV specialis
tams, išleido net keletą mi-

lijonų dolerių, kuriuos (ar 
bent dalį jų) reikalavo, kad 
padengtų ir Sovietų Sąjun
ga. Pastaroji būk tai žadė
jusi, bet vargu ar tokį pa
žadą ištesės.

Dabar, kaip CBC žinių 
tarnyba praneša, vienas vo
kiečių mokslininkas, Ka- 
minsky, esąs nustatęs, kad 
ir sekantis sovietų satelitas 
erdvėje jau pradėjęs 'elgtis 
įtartinai’. Esą, galimas 
daiktas, kad po poros savai
čių jau paaiškės, kur ir 
kada jis galės nukristi į 
žemę. Ar tas kitas satelitas 
yra atomine energija varo
mas, kaip ir pirmasis, ne
žinoma. Bet apie tai daug 
nekalba, nenorint gyvento
ju tarpe sukelti panika.

(ab)BALTISTIKOS STUDIJŲ KONFERENCIJA
Š. m. gegužės 11-14 die

nomis, Toronte įvyks Bal
tistikos Studijų Puoselėji
mo Draugijos konferencija. 
Tai bus šeštoji tokia kon
ferencija, ir ji rengiama To
ronto universitete, ši drau
gija (The Association for 
the Advanceement of Bal- 
tic Studies) buvo įsteigta 
1968 metais. Ji apjungia 
profesorius, mokslininkus, 
studentus ir visus kitus su
sidomėjusius Lietuvos, Lat
vijos, Estijos, Suomijos 
mokslo temose klausimais. 
Konferencijų tikslas — 
mokslininkams ir visuome
nei susirinkti ir pasidalinti 
paskutiniais savo atradi
mais Baltistikos studijose.

skaitoma virš šimto paskai
tų. Temos bus sekančios sri
tyse: archeologija, 
grafija, folkloras, vidur
amžių istorija, dabartinė is
torija, socialiniai
(ekonomija, teisė, politika, 
geografija, švietimas, so
ciologija) ir t.t. Tarp žy
miųjų lietuvių mokslininkų, 
kurie atvyks skaityti pa
skaitas, bus dr. Marija Gim
butienė (Archeologijos Ins
titutas, University of Cali- 
fornia) ir profesorius Ro
mualdas Misiūnas (Istori
jos skyrius, Williams Col- 
lege, Massachusetts). Visos 
paskaitos bus skaitomos an
glu kalba. Paskaitos bus pu-

duodamos tuo pačiu laiku 
keliose patalpose, taigi bus 
daug įvairumo ir pasirinki
mo.

Po paskaitų, vakare pla
nuojama suruošti susipaži
nimo vakarą, poezijos vaka
rą ir balių (šeštadienį, ge
gužės 13 d.). Konferencijos 
metu taip pat vyks baltie- 
čių dailininkų paroda, uni
versiteto Hart House gale
rijoje. Ji tęsis iki birželio 
4 dienos.

Ontario Daugiakultūrinės 
Istorijos Draugija (The 
Multicultural History So- 
ciety of Ontaria, kuri dali
nai finansiniai prisideda 
prie konferencijos ruošimo, 
skatina visus susidomėju-

Konferencijos metu bus

biblio-

mokslai

nebus tais, pačiais ekspona
tais išpuošti. Bus atvežtos 
parodos menininkų iš kitų 
miestų. Be to, kambariai 
bus naudojami paskaitoms 
apie fotografavimą, Lietu
vos teatrą, poeziją, kariuo
menę ir t.t. Numatyta pra
vesti kursus įvairių rank
darbių, pvz. audimo, droži
nėjimo, odos dirbinių, Ve
lykinių margučių ir Kalėdi
nių šiaudinukų.

Pirmas seminaras įvyks 
balandžio 16-tą, kuris ap
ims lietuviškus pašto ženk
lus ir monetas. Paskaitą 
lietuviškų pašto ženklų isto
rijos bus iliustruojama 
skaidrėmis, šalia parodos 
bus galima įsigyti ženkliu
kų.

Baltimorės Lietuvių Mu
ziejus yra kaip kampelis 
Lietuvos, kaip dalelė mūsų 
tėvynės istorijos ir kaip 
šakelė būsimos Baltimorės 
lietuvių istorijos.

sius lietuvius dalyvauti, 
Gausiai atstovaukime lietu
vių visuomenę. Toronto lie
tuvių visuomenė yra gau
singiausia iš visų Baltų vi
suomenių, tačiau dažniau
siai menkiausiai reprezen
tuojama baltų parengimuo
se.

sė valandos ilgumo ir bus

Dėl platesnių informacijų 
ir registracijos prašome 
kreiptis raštu AABS 6th 
Conference, 172 Church 
Avenue, Willowdale, Onta
rio M2N 4G5. Konferencijos 
programos smulkmenos bus 
paskelbtos vėilau.

Rima Zubaitė
Ontario Daugiakultūrinės 

Istorijos Draugija 
Toronto Universitetas

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vieninteli 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

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

Telefonai:
krautuvės: (312) 263-5826 
namų: (312) 677-8489
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Diplomatijos paraštėje (50) Vaclovas Sidzikauskas

Maskvos ultimatumas ir Lietuvos 
okupacija

rų Sąjungos pirmininką, 
būti to žurnalo lietuviškuo
ju redaktorium. Latvijos 
redaktorium buvo Lietuvių- 
Latvių Draugijos pirminin
kas O. Nonancs, o Estijos 
— Talino dienraščio ”Paeh- 
valets” leidėjas H. Tammer. 
Pirmojo numerio vyriau
siuoju redaktorium buvo 
latvis, tad tas numeris bu
vo redaguojamas ir spaus
dinamas Rygoje; antrojo 
numerio — estas, o trečiąjį 
numerį būtų reikėję sure
daguoti man ir išleisti Kau
ne. Pirmajam numeriui, ku
ris pasirodė 1940 m. vasa
rio mėn., aš parašiau straip
snį Pabalti jos valstybių 
bendradarbiavimo klausi
mu. Konstatavęs, kad glau
desniam tu valstybių bend
radarbiavimui iki tol kliudė 
tain vadinamieji „specifi
niai” klausimai, būtent Vil
niaus ir Klaipėdos, savo 
straipsnyje pabrėžiau, kad 
vienas tų klausimų. Vil
niaus, laimingu būdu išnyko 
iš tarptautinės darbotvar
kės. o antras, Klaipėdos, 
Vokietijai ta kraštą nuo 
Lietuvos atplėšus, atsidūrė 
visai kitokioj padėty ir da
bar nekliudo glaudžiam Pa- 
baltiio valstybių bendradar
biavimui. Straipsnį pasira
šė Antanas Merkys.

Ieškodamas priekabių ir 
savo agresijos prieš Balti
jos valstybes pateisinimo, 
Maskvoje Molotovas kalti
no Merkį, be viso kito, ir 
sąmokslu prieš Sovietų Ru
sijos saugumą, ir kad jo 
straipsnis ”La Revue Balti- 
que” žurnale esąs neabejo
tinas Pabaltijos valstybių 
karinės sąjungos įrodymas. 
Tą pramanytą kaltinimą So
vietai pakartojo savo ulti
matumuose Latvijai ir Es
tijai.

”La Revue Baltiųue” ant
rasis numeris išėjo birželio 
mėn. Taline, o pasitarimui 
dėl trečiojo numerio, visi 
trys redaktoriai birželio 12 
d. suvažiavome Taline, kur 
tuo laiku vyko Pabaltijos 
valstybių kultūrinio bend
radarbiavimo sąjungų su
važiavimas. Birželio 15 d. 
Taline mane pasiekė žinia 
apie Sovietų Sąjungos uiti-

Taryba. Gavęs 
sutikimą birželio 
Merkys išvyko į

1940 m. gegužės mėn. so
vietų spaudoje ir per radiją 
pasipylė pramanyti kaltini
mai Lietuvos vyriausybei, 
kad ji pagrobusi sovietinių 
įgulų Lietuvoje kareivius ir 
kad ji laužanti Sovietų Są
jungos su Lietuva 1939 m. 
spalio 10 d. Maskvoje pasi
rašytą Draugiškumo ir abi
šalės pagalbos sutartį. Mer
kys pakvietė mane atvykti 
pasitarimui pas jį. Mud- 
viems buvo aišku, kad bręs
ta didelis pavojus Lietuvai, 
juoba, kad Maskva atmetė 
visus Lietuvos vyriausybės 
pasiūlymus jai metamiems 
klausimams ištirti. Mud
viem buvo aišku, kad reikia 
vykti į Maskvą asmeniškai 
pasikalbėti ir išsiaiškinti su 
Molotovu. Tokią sugestiją 
darė ir Lietuvos pasiunti
nys Maskvoje Ladas Natke
vičius. Mundu taip pat pri- 
ėjova išvadą, kad į Maskvą 
reikia vykti pačiam Mer
kiui, o ne užsienių reikalų 
ministeriui J. Urbšiui, kaip 
kad buvo pirmiau manyta. 
Taip nutarė ir pas respubli
kos prezidentą posėdžiavusi 
Ministrų 
Maskvos 
pradžioje 
Maskvą.

Kaip po keletos dienų su
grįžęs į Kauną Merkys vėl 
mane pasikvietė ir atpasa
kojo savo pasikalbėjimą su 
Molotovu, teisingiau Molo
tovo monologą, Sovietų pra
manytus kaltinimus, jų gra
sinimus, aš jo paklausiau: 
”Ar jis Tave bent arbata 
pavaišino?” Jis atsakė: 
”Kur Tau! Kaip Rusijos ar
mijos kapitonas, dalyvavęs 
kare Rumunijos fronte, aš 
turėjau ”denščiką” (pasiun
tinį), kurį, tikėk, man, aš 
taip netraktavau, kaip Mo
lotovas traktavo mane per 
mūsų susitikimą”. Išklau
sęs Merkio pasakojimo, aš 
pasakiau, kad mano įsitiki
nimu mums belieka dvi ga
limybės, būtent: arba vy
riausybė nusistato savo san
tykiuose su Maskva užimti 
kietą, bekompromisinę lini
ją, kaip kad tai buvo pada
riusi Suomija, žinoma, įkal- 
kuliuojant ir visą galimą 
riziką, arba ji tiki, kad san
tykius su Sovietais galima 
švelninti, rasti susipratimą 
ir kompromisą, apsaugojan
tį valstybės nepriklausomy
bę; tada, tokią politiką tu
rėtų vykdyti jau kitas as
muo, ne Merkys. Dar bū
damas Maskvoje Merkys 
išsikvietė Urbšį, kad jis ten 
tęstų pasikalbėjimus ir iš
siaiškinimus su Molotovu, 
laikytų pirštą prie pulso ir 
informuotų Kauną.

1939 m. pabaigoje Pabal- 
tijos valstybių santarvė bu
vo nutarusi leisti savo or
ganą pavadintą ”La Revue 
Baltiųue”. Merkys pakvietė 
mane, kaipo Lietuvos Vaka-

matumą Lietuvai, ultimatu
mo priėmimą ir respublikos 
prezidento A. Smetonos pa
sitraukimą į Vokietiją. Di
desnę tos dienos dalį pralei
dau mūsų pasiuntinybėje 
Taline pas savo kolegą ir 
bičiulį Bronių Dailidę, drau
ge klausėmės žinių iš Kau
no, stebėjome įvykius ir 
juos komentavome. Tą die
ną per Lietuvos pasiuntiny
bę gavau patarimą iš savo 
Kaune palikusios žmonos 
negrįžti į Kauną, o vykti į 
Suomiją, taip pat ir pažadą 
man atsiųsti reikalingų rū
bų ir.baltinių. Aš apsispren
džiau nevažiuoti į Suomiją. 
Tiek asmeniniai, tiek politi
niai iššūkiai ir pavojingos 
situacijos mane visuomet 
masino ir viliojo. Be to aš 
galvojau, kad pastaruoju 
laiku atokiau stovėjusiam 
nuo politikos man neturėtų 
grėsti staigus pavojus, juo
ba, kad Europos karas dar 
tik ką tebuvo prasidėjęs, 
tad galima buvo laukti vi
sokių politinių posūkių ir 
naujų situacijų, gi be va
dovybės palikti man pati
kėtą milijoninę firmą Shell 
būtų buvę negarbinga, nors 
iš jos centro buvo man pra
nešta, kad jei aš jaučiausi 
nesaugus, atseit manyčiau, 
kad mano laisvei gręsia pa
vojus, paimčiau iš firmos 
pinigu kiek man reikėųt ir 
išvykčiau į užsienį.

(Bus daugiau)

PREZIDENTAS 
ANTANAS SMETONA 
OPERŲ KNYGOJE ...
Įdomi klaida padaryta 

liuksus inįame leidinyje 
”The Victor Book of the 
Opera — Thirteenth Newly 
Revised Edition 1976”, kurį 
išleido žymi Simon and 
Schuster leidykla New Yor- 
ke. Veikalo 22 psl. aprašy
me apie čekoslovakų operą 
ir didįjį čekų kompozitorių 
B. Smetana (1824-84) ran
dame Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos nuotrau
ką. Matyt šio leidinio redak
toriai, imdami iš archyvų 
nuotraukas, sumaišė prezi
dentą su kompozitoriumi...

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metą skubiai ir 

tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t.t.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

488 MADISON AVENUE (tarp 51
FLOOR 21st

s
NEW YORK,

K Y R I A I:

ir 52 g-vės)
N. Y. 10022

Apple-Valley, Min. 55124 7626 W. 150 St. Tel.: 612-432-7083
New York, N. Y. 10003 ■ 45 Second Avenue 254-5156
New York, N. Y. 10011 135 W. 14 Street 243-2583
So. Boston, Mass. 02127 3S9 West Broadway 268-0068
Bridgeport, Conn. 06610 • 1880 Seavievv Avenue 203-367-2863
Buffalo, N. Y. 11206 332 Fillmore Avenue 856-2674
Chicago. III. 60622 2222 West Chicago Avenue 278-6966
Chicago, III. 60629 2501 West 69 Street 925-2737
Cleveland, Ohio 11131 . 5879 Statė Road 884-1738
Irvington, N. .1. 07111 1083 Springfield Avenue 374-6416
Grand Rapids. Mich 19501 636-38 Bridge St. N. W. 458-2256
Hackensack. N. J. 07601 112 Main Street 201-342-9816
Hartford. Conn. 06106 518 Park Street 246-9473
Lakewood, N. J. 08701 241 Fourth Street 363-8569
Lesington. N. Y. 12152 • Route 13 A (518) 989-6742
Los Angeles, Calif. 90022 960 So. Atlantic Blvd. 261-2994
New Haven. Conn. 06511 1329 Boulevard 562-1446
Newark. N. J. 07106 69S Sanford Avenue 373-8783
Passaic. N. J. 07055 42 Monroe Street 472-6387
Philadelphia, Pa. 19122 1214 N. 5th Street 763-4818
Philadelphia. Pa. 19141 4925 Old York Road 455-9586
Pittsbnrgh, Pa. 15203 1307 E. Carson Street 481-2750
AVappingers Falls. N. Y. 12590 Hidden Hollow Apts. 91 1-297-0261
Waterburv, Conn. 905 Bank Street 756-6766
Fort Wayne. Ind. 16808 ■ 1807 Beimeke Road 432-5102
Worcester. Mass. 01610 . 144 Millburv Stret 798-2868
Youngstovvn, Ohio 44503 309 W. Federal Street 743-0110

*1

ENGINEERING TECHNICAL 
OPPORTUNITIES

Williams Researcn Corporation, an innovative technological leader in 
the development of ^mall gas turbine engines for diverse applications 
in industry and goverment, is staffing-up its model suburbau piant 
facility. Oustanding opportunities exist for imaginative engineering 
and technical talent in the follovving priority areas:

ENGINEERING įiiiiHriiiinTmiTHinmiiimmilzniniiiniruE
Sr. Manufacturing Engineer

Welding Manufacturing Engineer 
Industrial Engineer

Metallurgical Engineer (Sr. or Jr.)
. ............numint..... .un.u.uuHduuūūiBa TECHNICAL

Technical Writer
,^0—GROUP LEADER n 111 iTŲiTn jiinnnnn'TrirTni 1111 ilxU ri i'mnjĮffTT

(DRAFT1NG/CHECKING)

Extensive experience in checking anrl/or supervision of drafting and 
checking activites. Requires thorough knowledge of ANS1 Y 14.5. 
Prefer gas turbine experience.

TŪfrFn........„auuuauu—uiuuai CALL COLLECT ^au^alwau^—

Mr. Dean Hardesty
1 - 313 - 624 - 5200

We offer an except.ional range of starting salaries, a comprehensive 
benefit program an outstanding vvorking environmcnt and a solid 
policy of promotion from within.
If unable to call, please forvvard resume in confidence to:

THE PERSONNEL DEPARTMENT
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WILLIAMS RESEARCH CORPORATION 
2280 WEST MAPLE ROAD 

WALLED LAKE, MICHIGAN 48088
An Equal Opportunity Employer M/F
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Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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‘NABUCCO’ Lietuvių Operos scenoje ANTANAS nakas

Verdi operinė kūryba tę
sėsi virš 50 metų. Savo kū
riniuose jis puoselėjo ita
liškos operos tradicijas, pa
remtas meniniais ir tauti
niais sumetimais, pabrėž
damas žmogaus dramos 
prasmingumą ir siekdamas 
kūryboje betarpiškai aiš
kios "žemiškos”, net primi
tyvios jausminės išraiškos.

Operų libretuose mažai 
kreipė dėmesio j siužeto Įti
kimumą, ieškodamas dau
giausia stiprių emociniai 
kontrastinių situacijų ir di
desnio greito veiksmingu
mo, kuris atitikdavo jo mu
zikiniam charakteriui. To
dėl Verdi operų libretai, 
nors paremti iškilių autorių 
(Šekspyro, Šilerio, Hugo, 
Bairono) kūriniais, tačiau 
paruošti vidutiniškų gabu
mų libretistų, dažnai pilni 
patoso, kraujo ir perkūni
jos melodramų, nejtikimų 
situacijų ir atsitikimų.

Pavyzdžiu gali būti Na- 
bucco opera, pilna aistrų, 
trankių scenų ir nelabai 
įtikimų personažų, šios ope
ros libretas toks painus, 
kad gal pats Verdi nesusi
gaudė jo turinyje, o jei ir 
susivokė, tai labai nesijau
dino, labiausiai kreipdamas 
dėmesį į muziką, o ne į per
sonažų gyvenimišką eigą.

Nabucco opera parašyta 
prieš 136 metus kada Ver
di buvo 29 metų. Iki mūsų 
laikų, apitikriai apskaičiuo
jama (įskaitant ir opere
tes) buvo parašyta 45,000 
operų. Apie 10 kompozito

s
I 1978 METU DIRVOS NOVELĖS 
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TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1978 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
riu. 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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rių sukurė po 100 operų (B. 
Galuppi, A. Scarlatti), o 
Verdi 27.

Nabucco operoje randa
me dramatinės įtampos 
bruožų, charakteringų Ver
di kūrybai, bet yra ir leng
vų, valso pobūdžio melodi
jų, kurios primena Vienos 
Strauso valsus.

Per ilgą savo gyvenimo 
laikotarpį operose jis išvys
tė dramatinę ir orkestrinę 
jėgą. Ilgainiui kūrybiniai 
polėkiai bei reikalavimai 
padidėjo bei surimtėjo. 
Ypač jis pradėjo daug mąs
tyti apie Wagnerio muziki
nes dramas. Verdi paskuti
nieji darbai pasižymi eks
presijos galia, operos perso
nažų charakterių aiškumu, 
muzikalinės formos polėkiu, 
harmonijos ir orkestracijos 
turtingumu.

Operos Otelio ir Falsta- 
fas skaitomos jo kūrybos 
viršūnėmis. Ne vienas lib- 
retto tekstas nėra taip aiš
kus ir užbaigtai tobulas 
kaip operos Falstafas, ku
riame susilietų žodis su mu
zika. Muzika kaip skaidrus 
vasaros rytas, tačiau ji 
slenka taip greitai, kad jos 
grožio negalime taip greitai 
suvokti.

Šių metų pastatymui lie
tuvių opera pasirinko Verdi 
jaunystėje parašytą operą 
biblinio turinio. Nabucco 
yra trečioji kompozitoriaus 
opera, turinti rimtų ir pro
tarpiais lėkščių savybių. 
Tenka manyti, kad mūsų 
operos vadovybė šią opera
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pasirinko dėl jos grandiozi
nio scenarijaus, kurio fone 
vyksta žydų tautos kova dėl 
laisvės, primenanti mūsų 
pastangas. Puikios masinės 
scenos, pakilios ir gražios 
choro melodijos, nors ir ne
sudėtinga, bet ryški ir spal
vinga orkestracija, solistu 
ansambliai, bei ju atskiri 
pasirodymai, suteikė šiai 
operai privalumų dėl kurių 
ji klausytojų mielai priima
ma ir klausoma. Dėl šių 
priežasčių operos pastaty
me tenka atiduoti pirmeny
bę ne solistams, bet cho
rams, masinėms scenoms, 
dekoracijoms, scenos ap
švietimui, kostiumams ir iš 
viso visam pastatymui. Gal 
kas kitas, vertindamas šios 
operos pastatymą mūsų sce
noje suras ir kitus operos 
realizavimo privalumus.

Operos vadovybė vyku
siai pasirinko New Yorko 
operos režisorių David 
Hicks mūsų pastatymui. 
Nemanau, kad jis turėjo di
desnės įtakos mūsų solistų 
vaidybai, kurie per ilgesnį 
laiką įgyjo tam tikrą vai
dybinį trafaretą, bet masi
nių scenų režisūra buvo pui
ki. Pavyzdžiu gali būti 1, 2 
ir 3-čio veiksmo scenos.

Mišrūs, paskiri vyrų, mo
terų chorai savo partijas 
atliko be priekaištų, nekal
bant jau apie pakilius ben
dras choro, solistų ir orkes
tro susiliejimus, kurie pra
skambėjo taip įspūdingai 
lyg mes klausytumėm Eu
ropos didelio miesto apmo
kamo operos ansamblio pa
statymo. Režisierius pasigė
rėtinai sugebėjo sugrupuo
ti scenos veikėjus taip vaiz
dingai, tartum prieš žiūro
vo akis momentui praslink
davo sustingę menininko 
paveikslai.

Šios operos pastatymo 
proga, kuris pareikalavo 
begalės rūpesčių, sumani 
mo ir pastangų, negalime 
nepaminėti mūsų operos 
valdybos narių: V. Ra- 
džiaus, V. Momkaus, I. Na
vickaitės, J. Vidžiūno, A.. 
Graužinienės, A. Putriaus ir
G. Mačiulytės. Mūsų lietu
viško muzikinio gyvenimo 
akiratyje negalima rasti 
palyginimo, kuris galėtų 
apibūdinti operos ansamb
lio vadovybės darbštumą. 
Vienkart su pasididžiavimu 
tenka paminėti vis daugė
jančias operos mecenatų 
eiles, kurios anksčiau pri- 

= klausė didikams ir kuni
gaikščiams. Operos solistai 
daug prisidėjo prie operos 
eįgos ir viso pastatymo. J. 
Vaznelis ' atliko Jeruzalės 
vyr. kunigo vaidmenį, S. 
Wicik — karaliaus vaikai
čio, M. Momkienė — Nabuc
co dukters, D. Stankaity- 
tė — vergės, C. Kogutaitė 

— vyr. kunigo dukters, A. 
Brazis — Nabucco, Babilo
nijos karaliaus, B. Prapuo
lenis — vyr. kunigo ir J. 
Savrimas — karininko ro- 
les.-

Apie išvardintų solistų 
sugebėjimus jau daugelį 
kartų teko teigiamai atsi
liepti. Ir šį kartą jie gerai 
savo veidmenis atliko. Mar
garitai Morilkienei šį kartą 
buvo patikėta labiau mez- 
zosopraninė partija, žemes
nė balso tesitūra nevisada 
leido pasireikšti jos malo
niai skambančiam sopranui. 
Danos Stankaitytės kolora
tūriniai pasažai buvo jau
čiamai apkarpyti ir jos bal
sas labiau skambėjo "heroi- 
nio” (teisingiau dramati
nio) pobūdžio sopranu, ne
gu koloratūrinio soprano 
atspalviu.

Prie gero scenos apšvieti
mo, kurį kartu su režiso- 
rium tvarkė K. Cijinėlis ir 
R. Račiūnas solistų ir viso 
ansamblio kostiumai, kurie 
buvo gauti iš New Yorko, 
buvo labai įspūdingi ir de
rinosi prie laiko ir vietos 
dvasios. Violeta Karosaitė, 
Anne Accetur ir Dovilės 
Užubalytės šokis labai pa
įvairino 2-jo veiksmo sceną.

Dirigentas Alvydas Va- 
saitis parodė gražius suge
bėjimus šiai operai vado
vauti ir iškelti jos privalu
mus. Dirigento mostai be
veik visoje operos eigoje 
buvo aiškūs, tačiau vienodi 
ir gal perdėm platūs net ir 
tose vietose, kuriose garsai 
turėjo būti subtelesni ir 
prislopinti. Tačiau, turint 
meny, kad diriguojama ope
ros ansambliui, t. y. orkes
trui, solistams, chorui (net 
ir apšvietimui?), toks diri
gavimo būdas gal labiausiai 
tinkamas, ypač mišriam 
profesionalų ir neprofesio
nalų ansambliui.

LIETUVIU DAINOS 
AMERIKOJE

Mūsų senosios išeivių kartos išlaikyti kultū
riniai lobiai.

Antrasis rinkinys: lyrinės liaudies dainos.
Surinko ir suredagavo Dr. Jonas Balys.

41+342+12 psl. Yra 702 dainos su aiškinimais, 
bibliografija, angliška santrauka, dainininkų ir rin
kėjų nuotraukomis. Dainos buvo užrekorduotos 
1949-52 m.

Kaina $8.00. Galima gauti šių laikraščių adm.: 
"Dirva”, "Darbininkas", "Draugas", "Keleivis", 
"Lietuvių Dienos", "Naujienos".

Studentams ir AABS nariams kaina $6.00, jei 
užsisakoma tiesiog iš Leidyklos: Lithuanian Folk
lore Pub., 1105 Chiswell Lane, Silver Spring, Md. 
20901.

Visos pajamos už šią knygą bus panaudotos to
limesniems serijos "Lietuvių Tautosakos Lobynas" 
tomams išleisti.

Leidykla jokių pašalpų nei iš lietuvių, nei iš 
amerikiečių įstaigų ar fondų nėra gavusi.

Orkestrinių instrumentų 
skambėjimo balansas, ypač 
fortissimo vietose, nebuvo 
išlaikytas. Visada vyra
vo pučiamųjų instrumentų 
persvara. Tačiau prie tokio 
orkestro sąstato, kuriame 
yra tik 16 styginių instru
mentų lygsvarą sunku išlai
kyti, nes garso intensyvu
mo atžvilgiu pučiamieji vi
sada, dilgindami klausą, do
minuoja.

Prie operos pasisekimo 
daug prisidėjo J. Paronis — 
scenos reikalų vadovas, K. 
Oželis — patarėjas, A. Ka
minskas akompaniatorius, 
chormeisteriai — A. Gečas, 
E. Sakadolskienė ir Alice 
Stephens.

NAUJOS 
KNYGOS

• J. I. Kraševskis. VITO- 
LIO RAUDA. Vertė Povilas 
Gaucys. Su autoriaus por
tretu, 50 Vinco Smakausko 
medžio raižiniais ir dviem 
originaliais tituliniais pus
lapiais. 286 psl. Išleido prel. 
Juozas Karalius. Meninė 
priežiūra V. O. Virkau. 
Kalbą žiūrėjo Pr. Razmi
nas. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė.

• J. Venclova. LIETU
VIAI ŽILOJ SENOVĖJ. įsu 
toriniai šaltiniai apie lietu
vių tautos praeitį. 94 psl. 
Išleido Mykolas Morkūnas.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS
PRENUMERATĄ



Nr. 15 — 6 DIRVA 1978 m. balandžio 13 d.Gražūs Beverly Shores lietuvių linkėjimai Vilties pirm. Kazimierui Pociui
Į Kazimiero ir Elenos Po

cių dvarą, kaip Beverly 
Shores lietuviai vadina jų 
gražią šimtamečių medžių 
apsuptą sodybą, kovo 4 d. 
susirinko jo bičiuliai, viso 
apie 25 vyrų ir moterų, pa
linkėti jam vardadienio pro
ga daug laimės ir stiprios 
sveikatos.

šeimininkai Pociai pa1- 
kvietė visus prie žemaitiš
ku stiliumi sustatytų ir vi
sokiomis gėrybėmis apkrau
tu stalų vaišintis.

Beverly Shores Lietuvių 
Klubo pirmininkas Valeri
jus Radys pasveikino var
duvininką, linkėdamas ne 
tik Kazimierui, bet ir jo 
žmonai Elenai ir sūnui 
Kęstučiui, taip pat ir vi
siems dalyviams laimės, 
sveikatos ir linksmo vaka
ro šiose vaišingose Pocių 
namuose.

Vakaras tikrai tęsėsi 
linksmai. B e s i v aišinant 
skambėjo dainos, juokas ir 
visur viešpatavo ta Beverly 
Shores draugiška nuotaika.

Klubo korespondentas V. 
Kasniūnas savo pusiau hu
moristinėje kalboje, barė 
tuos, kurie neina Kazimiero 
pėdomis, t. y. neremia, ne- 

'aukoja ir net neskaito Dir
vos.

Atsakydamas į visus ir 
visų sveikinimus ir linkėji
mus, namų šeimininkas Ka
zimieras, savo ir šeimos 
vardu, kaip ir visada pa
triotizmu persunktoje kal
boje, dėkojo už atsilanky
mą, linkėjimus, nuoširdumą 
ir bendrai už viską ką jis ir 
jo šeima patyrė Beverly 
Shores lietuvių kolonijoje.

Gal yra tik virš metų, kai 
Pocių šeima iš East Chica
gos persikėlė į savo reziden
ciją Beverly Shores. Per tą 
laiką jie jau tvirtai įsijungė 
į vietinio klubo ir visokią 

1978 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ
Vienos savaitės kelionė į Lietuvą gegužės mėn. 14-22 d. šešios dienos 

Lietuvoje. Kaina 849 dol.

Visos grupės bus lydimos patyrusių palydovų.

Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašome kreiptis
Algirdas Mitkus arba 

Baltic Tours
8 White Oak Road

Newton, Mass. 02168
(617) 969-1190

Clevelande:
(216) 692-1707

Detroite:
(313) 453-8614

BALTIC 
TOURS

Dviejų savaičių kelionės į Lietuvą, Austriją 
ir Vokietiją iš Bostono, New Yorko, 

Clevelando ir Detroito
Birželio 20 — liepos 4, liepos 8 — 22

Lietuva, Austrija ir Vokietija... 1 naktis Maskvoje, 6 
naktys ir 5 dienos Vilniuje su 1 dienos ekskursija į 
Kauną, 1 naktis Maskvoje, 3 naktys Vienoje ir 3 naktys 

Muenchene.

Nuo rugpiūčio 13 iki rugpiūčio 27
Lietuva, Vokietija... 1 naktis Maskvoje, 6 naktys ir 5 
dienos Vilniuje su 1 dienos ekskursija į Kauną, 1 naktis 
Maskvoje, 4 naktys Muenchene, romantišku keliu į Frank

furtą ir 2 naktys Frankfurte.

kitą miestelio ir lietuvišką 
veiklą. Jie ne tik patys ne
pagaili dolerio, bet ir kitus 
ragina remti lietuvišką 
spaudą, mokyklas ir neuž
miršti labdarybės.

Nesvarbu kada ir kur ką 
nors ištiko bėda, Kazimierą 
ir Eleną visada prisišauksi 
ir su malonumu jie patars, 
pagelbės, nesiskaitydami 
nei’su laiku nei su pinigais.

šia savo nuoširdžia veik
la, Pocių šeima per trum
pą laiką, įsigijo daugelio se
nųjų Beverly Shores gyven
tojų simpatijas. Tebūna 
man leista išreikšti Kazi
mierui ir Elenai ne tik ma
no, bet ir daugelio kitų kai
mynų padėką, už malonų 
priėmimą ir už visas paslau
gas padarytas ir daromas 
šiai lietuvių kolonijai.

Sveikatos, ištvermės ir 
dar darbingesnės veiklos 
ateityje linkime Vilties 
draugijos pirmininkui inž. 
Kazimierui Pociui ir jo mie
lai žmonai Elenai.

K. Žukauskas

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
Dr.'S. Jankauskas,

Rocky River................  7.00
J. Repečka, Toronto .... 1.00 
P. Račkauskas, Dorchester 2.00 
E. Janulis, Cleveland .... 7.00
D. Kurauskienė, Chicago 12.00 
Detroito Lietuvių

Organizacijų Centras ..10.00
J. Šulaitis, La Grange Pk. 7.00
J. Smailys, Omaha......... 4.00
G. Kazlauskas,

Los Angeles ................  7.00
V. LukaviČius, Cleveland 7.00 
Dr. J. Stukas,

Mountainside ............... 5.00
V. Kasakaitis, Willowick 3.00
K. Sirgedas,

Richmond Hill............. 2.00
G. Lorenz, Crown Point .. 7.00

ŠALFASS atstovų suvažiavimą Detroite balandžio 1 d. svei
kina LB apyl. pirm. Alfonsas Juška. Šalia stovi Sąjungos pirm. 
Pranas Bemeckas. J. Urbono nuotr.

■ Detroito lietuviai
—— ANTANAS GRINIUS

LB DETROITO 
APYLINKĖ PAMINĖJO 

25 METŲ SUKAKTĮ
LB Detroito apylinkės 

valdyba balandžio 2 d. Kul
tūros Centre paminėjo savo 
veiklos 25 metų sukaktį. Į 
minėjimą atsilankė apie 250 
Detroito ir apylinkių lietu-, 
vių.

Paminėjimą atidarė LB 
Detroito apylinkės pirmi
ninkas Alfonsas Juška ir 
pasveikinęs atvykusiuosius, 
savo trumpame žodyje pa
pasakojo apie Detroito apy
linkės įsikūrimą ir jos at-

Dr. J. Jakštas, Cleveland 10.00
V. Vilčinas, Racine......... 7.00
P. Kaspariūnas,

Parkwood Village .... 5.00
A. Jonynienė, Detroit .... 2.00
A. Apton, Rochester .... 2.00
J. Šiaučiūnas, Cleveland 7.00
V. Šalčiūnas, Delran .... 2.00
E. Augustaitis, Chicago .. 2.00
L. Nagevičius, Cleveland 3.00
L. Paplauskas, Chicago .. 3.00
V. Januškis, Cleveland .. 5.00
V. Matulevičius, Weston 7.00
V. Barauskas, Glendale .. 2.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame. 

Į
i
4

liktus svarbesnius darbus. 
Paskaitė žurn. Alfonso Na
ko, tos apylinkės 1-jo susi
rinkimo aprašymą, kuris 
prieš 25 metus buvo at
spausdintas Drauge.

Detroito apylinkės stei
giamasis susirinkimas įvy
ko 1953 m. balandžio 12 d. 
buvusioje Lietuvių svetai
nėje. Susirinkimui pirmi
ninkavo dr. Pranas Padalis 
ir buvo išrinkta pirmoji De
troito apylinkės valdyba iš 
septynių narių ir jos pirmi
ninku dipl. teis. Stasys ši- 
moliūnas. Apylinkės valdy
ba 25-rių metų laikotarpyje 
turėjo 17 pirmininkų: Sta
sys šimoliūnas, dr. Justinas 
Pikūnas, Jurgis Mikaila, 
Česlovas Stanulis, Vytau
tas Kutkus, Leopoldas Hei- 
ningas, Juozas Orentas, 
Vladas Pauža, dr. Kęstutis 
Keblys, dr. Vytautas Ma
jauskas, Jonas Urbonas, Al
gis Rugienius, Jonas Gai
žutis, Jaunius Gilvydis, 
Arūnas Udrys, Vladas Se- 
lenis ir dabartinis Alfonsas 
Juška. Jie visi buvo iššauk
ti ir esantiems Janina Ud- 
rienė prisegė po gėlytę.

Tolimesnei programai 
vesti A. Juška pakvietė Ja
niną Udrienę. Lietuviškų 
Meliodijų radijo valandėlės 
vedėjas Algis Zaparackas 
perskaitė Michigano valsti
jos gubernatoriaus W. Mil- 
liken proklomaciją, skel
biančią LB diena Michigano 
valstijoje ir perdavė pirmi
ninkui A. Juškai.

Janina Udrienė svečiams 
pristatė iš Philadelphijos 
atvykusį šios dienos kalbė
toją LB JAV krašto valdy
bos pirmininką Algimantą 
Gečį, kuris savo trumpame 
žodyje nušvietė Lietuvių 
Bendruomenės Įsikūrimą, 
jos uždavinius ir tikslus.

Perskaityti sveikinimai: 
Janina Udrienė — JAV se
natoriaus R. Griffin ir Al
fonsas Juška PLB pirmi
ninko Broniaus Nainio.

žodžių sveikino: Savano
rių, Ramovėnų ir DLOC-ro 
vardu Stasys šimoliūnas, 
ALT S-gos Detroito sky
riaus vardu Jonas Švoba, 
Birutiečių Detroito sky
riaus vardu Kristina Daug- 
vydienė. Janina Udrienė pa

minėjo, kad sveikinimai 
raštu dar yra gauti iš Skau
čių Gabijos tunto tuntinin- 
kės Dalios Gilvydienės, 
skautų Baltijos tunto tunti- 
ninko Jono Asmino ir atei
tininkų.

Meninėje dalyje pirmosios 
pasirodė St. Butkaus šaulių 
kuopos kanklininkės, vado
vaujamos Danutės Petro
nienės: Karolė ir Kristina 
Veselkaitės, Aida Peterso- 
naitė ir Asta Šepetytė. Jos 
atliko: „Etiudą”, ”Kalvelį”, 
”Suk, suk ratelį” ir ”Pas 
močiutę augau”. Paskutinė
je savo gražiu balsu buvo 
įsijungusi ir solistė D. Pet
ronienė.

Karolis Balys padeklama
vo: Giedrio — Nemunas ir 
jo intakai ir Mairionio — 
Jūratė ir Kastytis.

Galinos Gobienės vado
vaujamos šokėjos pašoko: 
I grupė Suktinį ir Gyvata- 
rą ir II grupė Subatėlę, Au
di jėlę, šiaudelį ir Malūną. 
Pirmiesiems grojo Linas 
Orentas, Il-siems Rimas 
Kasputis.

Minėjimas buvo baigtas 
sugiedojus Lietuvos himną.

LB Detroito apylinkės 
valdyba rengdama 25-rių 
metų paminėjimą nepamir
šo ir spaudos darbuotojų, 
jiems įteikdama garbės bi
lietus veltui. Tai jau retas 
atsitikimas, kad rengėjai 
taip pagerbė spaudos dar
buotojus.

ALT S-GOS DETROITO 
SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS

Š. m. balandžio 23 d., sek
madienį, 12 vai. dienos, Lie
tuvių namuose šaukiamas 
A. L. Tautinės Sąjungos De
troito skyriaus narių visuo
tinas susirinkimas. Bus 
skyriaus valdybos ir revizi
jos komisijos pranešimai ir 
rinkimai, tautinės spaudos 
reikalų ir skyriaus veiklos 
aptarimas, o susirinkimo 
gale numatoma draugiško 
pabendravimo kavutė.

Skyriaus valdyba malo
niai kviečia susirinkime da
lyvauti visus skyriaus na
rius ir pritariančiuosius.

(jš)

FOUNDRY PERSONNEL 
EXPERIENCED

Are you looking for an apportunity 
to advance? Or are you just looking 
for a change of scenery? Whatever 
the case, we may be interested in 
you. We have forman and cratsman 
positions open in all departments of 
our modern gray and ductile iron 
facility due to recent expansion. For 
information, phone or v/rite:

Mr. Davė Ford
NORTH AMERICAN FOUNDRY CO. 

4721 S. Zero St.
Fort Smithį Arkansas 72901 

Days 501-646-1686
Nights 6-8 p. m., 918-436-2593

(8-14)

OWNER/OPERATORS
Casket Distributors needs a few good 
owner /operators with late model 
single axle tractors to pull our trai- 
lers from York Hoover Corp.. York. 
Pa. Will opera te in ai! statės east of 
Mississippi River. Will gross $50 000 
annually. Contact:

J. D. CAMPBELL 
812-637-3244

(R-14\

BURNER, $6.18 PER HOUR
Airco electric eve multi-torch pano- 
graph machine. Ist shift, benefits 
include free hospitalization, sickness 
and accident and life insurance, uni
forma. East Side.

CALL MR. TRUB1SKY,
216-229-1706 •

(12-18)
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Sklandytoįo A. Gyso atsiminimai (7)

LAK dešimtmečio 

minėjimas
laiškai 
Dirvai

SKAIČIAI RODO KĄ 
KITĄ

Dirvos Nr. 11 laiškų sky
riuje skaičiau Stasio šimo- 
liūno kaltinimus man, kad 
vėl sukėliau erzelį Detroi
te, suorganizuodamas aukų 
rinkimą, Lietuvių Bendruo
menei, Vasario 16-tos pro
ga.

Trumpai noriu paaiškin
ti kai kuriuos jo iškeltus 
kaltinimus.

Pirma aukų rinkimas bu
vo pravestas su LB Detroi
to apylinkės valdybos pir
mininko Alfonso Juškos ir 
valdybos žinia ir pritarimu. 
Taip pat ir su LB Michiga- 
no apygardos pirmininko 
inž. Jurgio Mikailos prita
rimu. Jiems neapsiėmus au
kų rinkimo suorganizuoti, 
aukų rinkimas LB krašto 
valdybos buvo pavestas 
man. Toliau, j talką buvo 
įsijungę 30 aukų rinkėjų ir 
surinkta 4,053 dol. Negir
dėjau, kad kur nors kitur 
būtu surinkta; daugiau, iš
skyrus Chicagą. Be to, as
meniškai, aš pats surinkau 
1,556 dol. Jeigu jau žmonės 
taip Urbono nekęstu, tai 
per jį neaukotų.

Taigi skaičiai rodo ką ki
tą. O jie rodo, kad kiekvie
nais metais, Detroito ir jo 
apylinkių lietuviai vis dau
giau įvertina Lietuvių Ben
druomenės lietuvybės išlai
kymo ir Lietuvos laisvini
mo dirbamus darbus ir pasi
sako už laisvą aukotojo pa
sirinkimą, kam jis tą proga 
skiria savo auką ir kiek. 
Gyvename laisvame krašte. 
Kovojome, kad laisvė būtų 
atgauta ir mūsų brangioje 
Lietuvoje, kažkaip keista 
kad jos nenorime suteikti 
kitiems.

Jonas Urbonas
LB Centrinės apylinkės 

pirmininkas

VISAI NENUSTEBĘ

Buvau visai nenustebęs 
perskaitęs B. Jonaičio ir 
V. Semeškos "nustebimus” 
laiškų skyriuje liečiančius 
B. Railos dialogą su V. Bra
žėnu.

Nesistebėjau B. Jonaičio 
lyginimu Railos stiliaus ir 
argumentų prie parsidavė
lių Alseikos, Mikuckio ar 
Markevičiaus, nes jau seno
kai jaučiau, kad išeivijoje 
yra nemažai sklerozės ženk
lų. Tik atrodo, kad Jonaičio 
stilius tiktų daugiau į kitą 
laikraštį, bet ne į ”Dirvą”.

Nesistebėjau nei V. Se
meškos įrodymais, kad jei
gu tūkstantinė minia ova-

Lietuvos Aero Klubas 
(LAK) buvo įsteigtas 1927 
m. gegužės 1 d., Kaune. Mi
nint LAK veiklos dešimt
metį, 1937 m. gegužės 16 
d. Kauno aerodrome buvo 
surengta aviacijos diena.

Į aerodromą atvyko pre
zidentas A. Smetona, aukš
toji kariuomenės vadovybė, 
latvių ir estų civilinės avia
cijos atstovai. Susirinko 
gausi 20-30 tūkstančių žiū
rovų minia. Aerodrome sto
vėjo išsirikiavę LAK lakū
nai, sklandytojai ir aviomo- 
delistai. Už jų stovėjo išri
kiuoti LAK lėktuvai, sklan
dytuvai ir du į šventę at
skridę estų civilinės aviaci
jos lėktuvai.

Kalba pasakė prez. A. 
Smetona, krašto apsaugos 
ministras gen. S. Dirman- 
tas ir karo aviacijos virši
ninkas pulk. inž. A. Gustai
tis. LAK vardu visiems pa
dėkojo LAK pirmininkas 
prof. Z. žemaitis.

Po kalbų buvo pakrikš
tyti net keturi naujai pasta
tyti sklandytuvai: "Biržie
tis", "Giriūnas", ”Aras” ir 
"žaibas”. Visi šie sklandy
tuvai buvo pastatyti lietu
viškos visuomenės sudėto
mis aukomis: "Biržietis” — 
"Biržų visuomenės, "Giriū- 
nas” — miškininkų, ”Aras” 
— matininkų ir kultūrtech- 
nikų, ir "žaibas” — gele- 
linkeliečių. ”žaibas” buvo 
mano rankomis pastatytas.

Po sklandytuvų krikšty
nų sekė aviomodelistų pasi
rodymas. Dalyvavo apie 60 
jaunuolių su savo aviomo- 
deliais.

Po to sekė trijų virvelė
mis susirišusių LAK lėktu- 

cijomis pritaria "birčinin- 
kų” kalbėtojui, tai reiškia, 
kad "pučia nauji vėjai ir 
viesulai”. Man tik baisu da
rosi pagalvojus apie tokių 
vėtrų laukimą, kiekvieną 
kartą, kai Ku-klux-klan, 
juodųjų "Movė” ar žydų 
"Defense League” sutrau
kia po tūkstantinę klausy
tojų į savo mitingus. Nors 
ir V. Semeška daleidžia, 
kad "atsirastų maža tautie
čių, kurie V. Bražėno poli
tine patirtimi abejotų", vie
nas visgi ir atsirado. Tik su
vis teisingiau būtų parafra
zuoti Semeškos žodžius ir 
pareikšti, kad ką Raila pa
miršo, Bražėnui dar į galvą 
neatėjo.

Ir jeigu šiandien išeivijo
je nebūtų tokių kaip Railų, 
Rastenių ar Alantu, tai kal
tinčiau savo mirusį tėvą, 
kad man melavo, ir kad pro
tiniais gabumais pasižymė
jusių žurnalistų Nepriklau
somoje Lietuvoje tikrai ne
buvo.

Rimas Antanas česonis 
Philadelphia, Pa. 

vų skraidybos pasirodymas. 
Skrido J. Pyragius (miręs 
Australijoje), J. Dženkaitis 
(žuvęs 1941 m. Kaune) ir 
S. Mockūnas (miręs Chica
goje). Pirmą kartą lietuvių 
visuomenei buvo parodyta 
naujai atremontuota F. 
Vaitkaus "Lituanica II". 
Aukštąjį pilotažą pademon
stravo J. Dženkaitis ir du 
karo aviacijos lėktuvai: De
vintine D-501 ir ANBO IV. 
Gražiai pasirodė vieno lėk
tuvo išvilkti trys sklandy
tuvai, valdomi Pyragiaus, 
Oškinio ir Paknio.

Gal labiausiai publiką su
domino masinis dešimties 
asmenų šokimas parašiu
tais. Iš šešių lėktuvų šoko
me: A. Liorentaitė, B. Ci- 
vinskaitė, P. Marčiulionis, 
P. žaltauskas, R. Heinrikas, 
V. Ašmenskas, K. Vasi
liauskas, J. Martinkaitis, J. 
Balčiūnas ir aš, A. Gysas. 
Mudu su J. Balčiūnu buvo
me įsirengę į "Albatroso” 
užpakalinę sėdynę, ir šoko
me, pirma išlipę ant lėktuvo 
sparnų. Balčiūnui šokimas 
pasibaigė nelaimingai: tūp
damas susilaužė peties kau
lą ir buvo nuvežtas ligoni
nėn. Vėliau, kai buvo daro
ma masinio šokimo parašiu
tais dalyvių grupinė nuo
trauka, Balčiūnas negalėjo 
dalyvauti. Iš tos dešimties 
dalyvių, dar 40-čiai metų 
prabėgus, štai čia Chicago
je susitikome trys — A. 
Liorentaitė, J. Balčiūnas ir

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
KAINA nuo $741.00

Iš BOSTONO IR NEW YORKO
VIENOS SAVAITĖS: 

Maskva-Vilnius-Leningradas

balandžio 25 gegužės 7
balandžio 29 gegužės 9
gegužės 4 rugsėjo 17

rugsėjo 22
DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

MASKVA, VILNIUS, LENINGRADAS, BRIUSELIS
gegužės 28 
birželio 11
liepos 2

liepos 16 
rugpiūčio 6
rugsėjo 3

gruodžio 22
Visos grupės skris su nuolatiniais lėktuvu skridi
mais — NE CHARTERS, aplankys Kauną ir Tra

kus, bus lydimos vadovų.
Prie grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ 

su papildomu mokesčiu.
Dėl smulkesnių žinių ir registracijos kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

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

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ.
iPRlCES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANGES AND/OR GOVERNMENT APPROVAL,
Norintiem atsikviesti gimine* iš Lietuvos autvarkom 

iškvietim dokumentu*.

stovi B. Ožkinis, prie "Biržiečio” J. Pyragius.

aš — ir bent simboliškai 
galime paminėti 50-ties me
tų sukaktį nuo Lietuvos 
Aero Klubo įsteigimo.

MŪSŲ SKLANDYTUVAI 
VYKSTA Į JAV

1937 m. birželio 11 d. 
mūsų sklandytojai J. Pyra
gius ir Br. Oškinis išvyko 
į JAV-bes, kur Elmiroje, 
New Yorko valstijoje, tu
rėjo įvykti sklandymo var
žybos. Jiedu vyko, turėda
mi labai mažai patyrimo 
terminiuose skriejimuose.

Su sklandytojais buvo 
pasiųsti ir du geriausi mū
sų turėti sklandytuvai: 
"Biržietis” ir ”Rūta". O tas 
sklandytuvų supakavimas! 
Didžiausios dėžės buvo su
kaltos iš lentų. Su kranu 
pakrovė ant geležinkelio 
platformos. Klaipėdos uos
te vėl perkėlė į laivą. Ame
rikon atvykus — vėl iškro- 
vinėta. Kiek daug pinigo 
tas kaštavo!

O kas buvo pasiekta El- 
mirojo? Nedaug. Oškinio 
konstrukcijos "Rūta” pui
kiai tiko akrobatikai, bet ei

ti į varžybas dėl didesnio 
laiko ar aukščio su ja ne
galėjai. Elmiroje su "Rūta” 
skraidė Pyragius, ir savo 
akrobatiniais numeriai pa
traukė publikos dėmesį. 
Bendrai, Pyragius buvo mė
gėjas rizikos, mėgo parody
ti kokius "išraitymus”. Pa
menu, per vieną aviacijos 
šventę, prieš tūpdamas su 
Grunau-Baby, jis paspaudė, 
ir, gal tik 25 metrų aukšty
je, prieš publiką išrietė 
kilpą!

Po dalyvavimo Elmiroje, 
mūsų sklandytojai dar ap- 
lankė keletą didesnių lietu
viškų kolonijų, ši reprezen
tacija LAK iždui kaštavo 
apie 25,000 litų, žinoma, tai 
buvo daugiau prestižo da
lykas.

(Br. Oškinis Elmiroje, 
ore išsilaikė apie 4 vai., ir 
iškilo 1600 metrų aukščiau 
starto. Chicagoje, Stinson 
aerodrome, per lietuvių avi
acijos dieną liepos 18, Br. 
Oškinis ore išsilaikė 4 vai. 
41 min. ir pakilo 2100 met
rų aukščiau starto. E. J.).

PAGY IR NYKŠTUKAS
1936 metais kartu su A. 

Pakniu pastatėme dvivietį 
sklandytuvą "PAGY” (Pak- 
nys-Gysas). Liemenį statė
me beveik be brėžinių. Pa
darėme pirmąjį ir paskutinį 
špantus, įdėjome išilgines 
Ieistveles ir pritaikėme tar
pinius špantus. Sparnus ga
minant, reikėjo kiekvieną 
nerviūros formą iš anksto 
apskaičiuoti ir išbraižyti. 
Nuo liemens iki spyrio bu
vo tas pats profilis, o į 
sparno galus profilis keitėsi 
ir perėjo į simetrišką (ma
žiausia keliamoji jėga). 
PAGY turėjo dvigubus vai
rus ir buvo skirtas C skl. 
pilotų lavinimui. Išbandėme 
Nidoje, lapkričio 15 d.

1937 metais pastačiau 
"Nykštuką". Jis buvo gry
nai mano idėja. Tikrumoje, 
tai buvo proporcingai su
mažintas mokomo tipo 
sklandytuvas "Gandras”. 
"Nykštuko" sparnų ilgis 
tebuvo 8 metrai ,o plotis — 
1.20 m. "Nykštuką” sta
čiau sumažintą, kad vyru
kai, kurie buvo dar per jau
ni važiuoti į Nidą, galėtų 
čia pat Kaune "pasišokinė
ti" nuo kalnelių.

(Bus daugiau)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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PASAULIS KGB VORATINKLYJE (2)
Pastaruoju laiku dviejų 

šnipų areštas paragino JAV 
spaudą plačiau rašyti apie 
komu nistinio šnipinėjimo 
tinklą Amerikoje. Tai, aiš
ku, tik dalelė KGB vora
tinklio. Voratinklis yra ap
supęs visą pasaulj. Sovietų 
mokslininkas Aleksandras 
Benjaminovas 1976 metais 
buvo įfiltruotas į Jungtinių 
Tautų ”Tarptautinę atomi
nės energijos agentūrą”, 
ir amerikiečių spauda 
(”Time”) atvirai įspėja, 
kad tai vieta, kur lengva 
patirti daug branduolinių 
paslapčių.

Kiekvienas sovietų prote
guojamas veikėjas, vienaip 
ar kitaip angažuojamas 
KGB darbui, štai rusų sta
čiatikių bažnyčios patriar
chas, kuris taip mums įtar
tinai, gerai gyvena Mask
voje, 1976 metais su plačiu 
savo palydovų būriu vyks
ta į Jeruzalę nusilenkti 
Kristaus gimimo vietai. 
Aiškėja, kad patriarchą lydi 
būrys kagėbistų ir per tą 
”šventą” vizitą į Izraelį bu
vo įvežti fondai KGB agen
tams remti ir, dargi, mo
dernios šnipinėjimo priemo
nės. Po to Izraelio spauda 
garsiai sušuko, kad stačia
tikių bažnyčios Jeruzalėje 
prievaizdas, V. Ribakovas, 
yra vyriausias KGB atsto
vas Izraelyje.

Taip pat atsimename 
keistas keliavimo privilegi
jas, kurios buvo suteiktos 
kai kuriems Lietuvos kata
likų bažnyčios okupuotoje 
Lietuvoje hierarchams ke
liauti laisvuose užsieniuose 
ir jų keistus pareiškimus...

Spėjama, kad KGB žmo
nių rezervai siekia milijo
nus asmenų, KGB valdo 
300,000 karių armiją. Tai 
sovietiniai „pasieniečiai”. 
Jie saugo SSSR sienas. Tai 
elito kariai: jų gyvenimo 
sąlygos geros, jų politinis 
treningas aktyvus. Tačiau, 
kaip tai ten įprasta, jie visi 
turi savo įkaitus šalies vi
dury: motiną, žmoną, vai
kus, etc. Po to seka visa 
muitinių darbuotojų armi
ja. Visi tie muitininkai, su 
kuriais lietuviams turis
tams tenka susitikti muiti
nėse, pasų kontrolėje, kar
tais kratant lagaminus, ar
ba ir nurengiant nusigandu
sį turistą, yra KGB parei
gūnai, nors jų sovietinį kū
ną dengia muitininko uni
forma.

Tvirtinama, kad KGB 
agentų laisvame pasaulyje 
yra penkis kart daugiau, 
palyginus jų skaičių su vi
somis laisvo pasaulio žval
gybomis ! Prieš kiekvieną 
laisvojo pasaulio žvalgybi
ninką stovi gerai treniruoti 
penki kagėbistai.

Kagėbistai juokiasi iš de
mokratinių kraštų pasime
timo ir chaoso. Juk visi mes 
buvome parblokšti dar taip 
neseniai laisvoje JAV san
tvarkoje griežtais išpuoliais 
prieš ČIA. Net legislatoriai 
viešai visaip degradavo tą 
valstybei gyvybingai svar
bią instituciją! Spauda ir 
televizija, pamiršusi tikrą 
valstybės priešą, keikė savo 
apsaugos įstaigą, net nesu
vokdami, kad tokioms revi
zijoms tinka tik slapto tar
dymo l^ūdas.

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

Sovie t i n i s kegebistas 
(Time), taip pasišaipė: „Jo
kia jūsų veikla taip netal
kino mums, kaip JAV kom
panija diskredituoti ČIA. 
Savo išradinguose scenari
juose mes negalėtume tikė
tis geresnės jūsų talkos. Tai 
mūsų darbuotojų svajonė, 
tapusi realybe. Jūs taip 
mums patarnavote!”

Apie KGB Sovietijoje 
kalbama ir rašoma su pa
garba. KGB titulu sukami 
filmai, rašomi romanai, pra
vedami kursai pradžios mo
kyklose ir universitetuose. 
KGB yra sovietinio patrio
tizmo viršūnė. Ir tas pat 
Graikijos žemę pasiekęs so
vietų pasiuntinys Uldalco- 
vas, paklaustas apie jo pri- 
klausimą prie KGB, atrė
žė: ”Kodėl gi ne? KGB yra 
aukštai respektuota organi
zacija, kurią Leninas įstei
gė saugoti socialistinę revo
liuciją ir Sovietų valstybę”.

Pagal tą receptą, atrodo, 
JAV sukruto atstatyti ČIA 
prestižą, kurį sulamdė Ni- 
xono metai. Admirolas 
Stansfield Turner teikia 
spaudai užtikrinimų, kad 
nuo dabar ČIA veiks be 
priekaištų. Atsargos admi
rolas nueina savo užtikrini
muose iki tokių savo veiklos 
nusakymo detalių, kad lie
čia ir pasikėsinimų sferą, ir 
pusiau militarines operaci
jas, ir finansavimus parink
tų kitose valstybėse parti
jų .. .

Metodas toks savas lais
voje valstybinėje santvar
koje; toks neįmanomas 
vienpartinės diktatūros gy
venimo. Tik įsivaizduokime 
KGB vadovą Jurijų Andro
povą, duodantį užsienio 
spaudai interview apie 
KGB veiklos planus, tos 
veiklos principus ir meto
dus! Tai neįmanoma. KGB 
audžia savo voratinklį ty
liau už tikrą vorą, kuris, 
kantriai besisupdamas tink
le, laukia neatsargios mu
selės.

(Bus Daugiau)

Skaitykit ir platinkit
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FILATELIJOS KAMPELIS
Nr.3 ANTANAS BERNOTAS

LIETUVA šiemet švenčia 60 vergiją. Bulgarų tautinis susipra-
metų sukaktį, kai 1918 m. vasario
16 dieną buvo paskelbtas nepri
klausomybės atstatymas.

Nors nepriklausomybės paskel
bimas buvo vasario 16 d., bet vo
kiečių administracijai krašte tebe
sant ir paštas tebebuvo jų žinioje. 
Patys primieji Lietuvos pašto ženk 
lai buvo išleisti 1918 m. gruodžio 
27 d. Jie buvo labai paprastučiai, 
spausdinti paprastu spaudos šrif
tu M. Kuktos spaustuvėje Vilniu
je, ant prasto, kiek gelsvoko laik
raštinio popierio, be klijų. Jie 
buvo 10 ir 15 skatikų vertės. Viso 
išleista po 5000 vienetų. Nors ta
da apyvartoje tebebuvo vokiečių 
markės, bet Lietuvos valdžia, ne
norėdama ant savo pašto ženklų 
vartoti svetimus pavadinimus, pfe- 
nigį pavadino skatiku, o markę - 
auksinu. Po kelių dienų buvo iš
leista antra Vilniaus laida, o 1919 
m. pradžioje - dar trys Kauno lai
dos jau didesnių verčių. Čia de
dame 20 skatikų pašto ženklą iš 
trečios Kauno laidos.

rimas ir sukilimai prieš turkus pra
sidėjo tik XVIII amž. viduryje. Di
džiųjų valstybių atstovai 1876 m. 
Konstantinopolyje siūlė, kad tur
kai duotų bulgarams kokią nors sa
vivaldą. Kai ir tas nepasisekė, Ru
sija 1877 m. paskelbė Turkijai ka
rą ir užėmė didesnę Bulgarijos da 
lį. 1878 m. San Stefano, ir 1879 m 
Berlyno sutartimis Bulgarija bu

vo paskelbta nepriklausanti Tur
kijai, tačiau pasiliko lyg ir Rusijos 
vasalu, kol tik po keletos metų iš
sirinko savo valdovus - carus. At- 
simintina, kad 1444 m., kovose su 
turkais, prie Varnos žuvo karalius 
Vladislovas Jogailaitis, o mūsų 
tautos patriarchas dr. Jonas Basa
navičius keletą metų ten gyveno, 
dirbdamas kaip gydytojas ir visuo 
menės veikėjas.

LENKIJA išleido šešių pašto 
ženklų seriją su žymiais architek
tūros pastatais. Čia dedame tos 
serijos pusantro zloto pašto ženk
lą su Plocko katedra,

BULGARIJA, minėdama 100 
metų sukaktį nuo išsivadavimo iš 
turkų valdymo, išleido keturių paŠ 
to ženklų seriją. Čia dedame tos 
serijos 2 stotininkų pašto ženklą, 
kuriame parodytas ano karo vete
ranas, vedinas mažą mergaitę 
(Bulgariją).

Bulgarija, valdyta įvairių tautų 
ir kaimynų, 1393 m. buvo galuti
nai nukariauta Turkijos ir per ke
lis šimtmečius nešė žiaurią turkų

Plocko miestas yra dešinėje Vys
los upės pusėje, 100 klm. žemiau 
Varšuvos. Miestas jau nuo 1000 
metų buvo vyskupijos centras, o 
nuo 1138 m. ir Mozūrų kunigaikš
čių sostinė. Plocko katedra buvo 
pradėtas statyti 1136 m., vėliau 
daug kartų gražinta ir tapo viena 
gražiausių Lenkijos bažnyčių. 
1495 m. Plocko kunigaikštija buvo 
įjungta į Lenkijos valstybę. Po III 
Lietuvos-Lenkijos padalinimo iki 
1806 m. priklausė Prūsijai, vėliau 
Varšuvos kunigaikštijai, o nuo 
1814 m. iki I pas. karo - Rusijai. 
Pertvarkant diecezijos ribas, 1818 
metais trys dekanatai laikinai bu
vo priskirti prie Seinų diecezijos. 
II Pas. karo metu miestas labai nu 
kentėjo ir buvo sugriautos net 33 
bažnyčios, jų tarpe ir istorinė šv. 
Vaitiekaus, prūsų apaštalo bažny
čia. Mieste gyvena per 35,000 gy
ventojų.

V. VOKIETIJA išleido 40 pfeni- 
gių pašto ženklą, rašytojui Wilhel 
mui Hauffui pagerbti.

OPPORTUNITY FOR EXPERIENCED
Factory Help 

FABRICATION FOREMAN 
ASSEMBLY FOREMAN 

ASSEMBLERS 
PUNCH PRESS OPERATORS 

DIE SETTERS K
APPLICATIONS ACCEPTED 

BETWEEN 8-10AM • MON. THRU FRI.
PERFECLITE, INC.

1457 EAST 40TH STREET, CLEVELAND. OHIO 44103 
(13-19)

OUTSIDE MACHINIST
St. Louis Ship, one of the largest inland ship builders, is 
seeking a Machinist vvith either marine machinist experi- 
ence or at least 5 years experience in a machine shop. Mušt 
be able to read a micrometer, setup and operate a boring 
bar and aline shafting. We offer company paid hospitaliza- 
tion, life insurance and pension plan. Apply at the Person
nel Office from 8:30 to 11:30 a. m.

ST. LOUIS SHIP
DIVISION OF POTT INDUSTRIES INC.
611 East Marceau St., St. Louis, Mo. 63111

An Equal Opportunity Employer M/F
04-15)

Wihelm Hauff (1802-1827) gi
mė Stuttgarte, o mokėsi Tuebin- 
geno universitete. Kurį laiką bu
vo Wuerttenbergo krašto apsau
gos ministerio vaikų auklėtoju ir, 
norėdamas jiems paruošti skaiti
nių, parašė keletą linksmo turinio 
fantastinių pasakų, apysakų ir no
velių. 1825 m. parašė istorinę apy 
saką Lichtenstein. Be to, rašė 
apie žmogų mėnulyje, fantazijas 
Bremeno smuklėje ir šėtono me
muarus. Lietuvių kalbon ‘Haufo 
Pasakas’ 1925 m. išvertė J. Balči
konis.
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OMAHA

ALT S-GOS UOLAUS 
NARIO JUOZO 

GUZULAIčIO NETEKUS
Praeitą žiemą (1977. XI. 

17 d.) su šiuo pasauliu atsi
skyrė iš mūsų tarpo uolus 
patriotas lietuvis, Vyties 
Kryžiaus Kavalierius, pri
klausęs tautininkų skyriui, 
ramovėnams bei Lietuvių 
Bendruomenei, visose orga
nizacijose visą laiką buvęs 
aktyvus dalyvis Juozas Gu- 
zulaitis. Dar būdamas Ne
priklausomoj Lietuvoj visą 
laiką priklausė Tautininkų 
ir šaulių sąjungoms kartu 
ir žmona Teresė buvo akty
vi narė (mirusi 1961 m. ir 
palaidota Omahoje). Velio
nis su visom bažnytinėm 
apeigom palaidotas šalia 
savo buvusios gyvenimo pa
lydovės a. a. Teresės Mi
liauskaitės - Guzulaitienės 
šv. Marijos kapuose.

Velionis buvo gimęs 1898 
m. balandžio 17 dieną; 
Meistų kaime, Bublelių 
valse., šakių apskr. Nuo 
1919 iki 1924 m. tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje, da-

WANTED JOURNEYMEN
or

1ST CLASS SKILLED
TOOL MAKERS

or 
MACHINISTS

Who can sėt up work from blue 
prints and close tolerance. With 
plastic extrusion experience.

FOR ALL SHIFTS.
Salary commensurate with experience 
& ability and frinfg’e 'benefits. ■•••••*»■

CALL OR WRITE
INDUSTRIAL PLASTICS 

SPECIALITIES
570 CLEVELAND STREET 

CHELSEA, MICHIGAN 48118 
313-475-8637

(7-13) 
.............. L 1L)'. " ' ' I 

lyvaudamas įvairiuose kau
tynėse prieš bolševikus, 
bermontininkus, bet dau
giausiai teko kovoti prieš 
lenkus. Buvo sužeistas ir 
patekęs lenkų nelaisvėn, be
sikeičiant belaisviais grįžo 
tėvynėn. Už drąsą kovose 
bei gautus sužeidimus buvo 
apdovanotas Vyties kry
žiaus 1 laipsniu ,o vėliau 
dar ir ir Gedimino ordenu.

Nuo 1924 iki 1942 m. tar
navo geležinkelių policijo
je vyr. policininku Alytuje, 
Vilkaviškyje ir Jonavoje. 
Per II Pas. karą, antrą kar
tą sovietams okupuojant 
Lietuvą, velionis su šeima 
atsirado Vak. Vokietijoje —- 
amerikiečių zonoje, iš kur 
194,8 m. emigravo į Vene- 
zuelą, o 1956 m. atvyko pas 
gimines į JAV. Išmokslino 
abudu sūnus — Vytautą ir 
Rymantą.

Velionis buvo geras šau
lys — priklausė prie Lietu
vos šaudymo komandos, ir 
jeigu II-sis pasaulinis ka
ras nebūtų prasidėjęs tai 
būtų atstovavęs Lietuvą — 
Olimpijadoje — Japonijoje. 
Turėjo už pirmas vietas 
šaudymuose daug trofėjų ir 
pagyrimo lapų. Rėmė spau
dą. Visus savo mirusius ar
timuosius buvo įamžinęs 
Lietuvių Fonde po keletą 
šimtinių kiekvienam, nors 
pensijos gavo apie 150 dol. 
mėnesiui.

Ilsėkis ramybėje mielas 
Zanavykijos sūnau, svetin
goje Amerikos žemelėje. 
Gili užuojautą abiejų sūnų 
šeimoms.

J. Smailys

CHICAGO

ANELĖS ŽEMAITIENĖS 
LAIDOTUVĖS

1978 m. kovo mėn. 28 d. 
7:30 vai. ryte Chicagoje mi
rė Anelė Kijauskaitė-že- 
maitienė, sulaukusi 86 m. 
amžiaus. Velionė paliko 
dukrą dr. Vincentiną ir žen
tą inž. Joną Jurkūnus, ku
rių šeimoje ji gyveno, sū
nų Vytautą ir marčią Biru
tę žemaičius, vaikaičius Ra
munę, Algį, Vaidevutį su 
šeimomis, provaikaičius Da
rių ir Liną, daugelį giminių 
ir draugų.

Šermenų metu koplyčioje 
Velionę aplankė daugelis 
josios ir jos vaikų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Velio
nė priklauso Lietuvių Mote
rų Katalikių Sąjungai Lie
tuvoje ir Amerikoje, Lie
tuvių Tautiniams Namams 
ir Lietuvių Dukterų Drau
gijai. Kovo 31 d. Velionės 
palaikai nulydėti į šv. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje laidotuvių 
Mišias atnašavo ir turinin
gą pamokslą pasakė klebo
nas kun. Antanas Zaka
rauskas. Po pamaldų nuly
dėta gausaus artimųjų bū
rio ir palaidota šv. Kazimie
ro kapinėse. Laidojimo apei
gas vedė kan. V. Zakaraus
kas. Bendrai laidotuvių 
tvarka rūpinosi Laidojimo 
įstaiga Evans ir sūnus. Po 
liadotuvių visi jų dalyviai 
Velionės giminių buvo pa
kviesti pietums į Lietuvių 
Tautinius Namus. (mv)

Mylimai motinai
A. A.

ANELEI ŽEMAITIENEI
mirus, dukrą dr. VINCENTINĄ ir žentą inž. 
JONĄ JURKŪNUS, sūnų VYTAUTĄ su šei
ma, vaikaičius RAMUNĘ, ALGIMANTĄ su 
šeimomis ir kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiu

K. Ramonas

Mylimai Motinai
A. t A.

ANELEI ŽEMAITIENEI
mirus, dukrą VINCENTINĄ ir žentą JONĄ 
JURKŪNUS, sūnų VYTAUTĄ ŽEMAITĮ, 
anūkus RAMUNĘ ir ALGĮ su šeimomis ir 
kitus artimuosius esančius giliame skausme 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Ona šiaudikienė 
Lėlė ir Juozas žvvniai

A. A.

ANELEI ŽEMAITIENEI

mirus, jos dukrai VINCENTINAI JURKŪ

NIENEI, žentui JONUI ir visai jų šeimai 

bei giminėms užuojautą reiškiu

Ona Biežienė

WANTED JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED 

MACHINIST 
MAJOR PRECISION 

PART MANUFACTURER 
ls seeking exp. applicants for the 
following positions: 

MULTI-SPINDLE AUTOMATICS 
TURRET LATHES 

GRINDERS
MACHINE REPAIRMAN

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. Excel- 
Įent working conditions, overtime and 
other fringe benefits.

Call 216 486-2700 
Mutual Metai Products Ine.

17600 S. WATERLOO 
CLEVELAND, OHIO

(15-18)

VVANTED JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED 

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE 

OPERATORS & SĖT UP MEN 
We have immediate openings for ex- 
perienced operators and / or set-up 
operators on Acmes, New Britains, 
'Brown & Sharpes and Davenports.
Good hourly rates, fringe benefits and 
,working conditions plūs an excellent 
group incentive plan and retirement 
plan.

Apply in person, write or call.
LAGRANGE SCREW 

PRODUCTS, INC. 
313 EAST MAIN STREET 
LAGRANGE, OHIO 44050 

PHONE: 216-458-5151 
(15-17)

JOURNEYMAN 
INSTRUMENT 
REPAIRMAN

American Can Company is seeking 
applicants for a new opening position; 
at Rothschild, Wisconsin chemical 
plant for a journeyman instrumentą 
repairman. We are seeking an indivi- 
dual with industrial chemical plant 
background. The pay scale is $7.11 
per hour and includes a very liberal 
fringe package.

Please send resume to:
JERRY POLUS
714 No. lst St.

Wausau, Wisconsin 54401
AMERICAN CAN 

COMPANY 
HIGHWAY 31 ROTHSCHILD,

WISCONSIN 54474
An Eaual Opportunity Employer 

(15-19)

I

mirus, dukrą VINCENTINĄ ir žentą inž. 
JONĄ JURKŪNUS bei jų šeimos narius nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

ANELEI ŽEMAITIENEI
mirus, Jos dukrai, mūsų skyriaus narei DR. 
VINCENTINAI JURKŪNIENEI, jos vyrui 
inž JONUI JURKŪNUI ir visiems giminėms 
giliausią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos 
Chicagos Skyrius

ANELEI ŽEMAITIENEI

BARTKUS AND ASSOC., INC.
BENDRADARBIAI:

S. Antonaitis,
E. Carter, 
P. čelkis,
F. Daukus,
E. Jokubauskas, 
A. Rimas, 
J. Petkūnas,
J. Stulpinas, 
R. žemaitaitis

Mylimai motinai ir senelei
A. t A.

ANELEI ŽEMAITIENEI
mirus, dukrai dr. VINCENTINAI JURKŪ
NIENEI, žentui inž. JONUI JURKŪNUI, 
anūkams RAMUNEI ir ALGIUI su šeimomis 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Valentina ir Pranas 
Mažeikai

A. A.

ANELEI ŽEMAITIENEI

mirus, Mieliems Prieteliams dukrai VINCĖN-

TINAI, žentui JONUI JURKŪNAMS ir jų 

šeimoms skausmo valandoje užuojautą reiš

kia ir kartu liūdi

Jonas ir Pajauta Gaižučiai 
ir

Elena Stašienė-GIemžaitė
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BOSTON
NAUJA INŽINIERIŲ 

VALDYBA
Bostono lietuviai inžinie

riai savo metiniame susirin
kime įvykusiame kovo 31 d. 
pas inž. Br. Galinį, Norwell, 
Ma. išsirinko naują valdy
bą. Į valdybą įėjo D. Ivaš- 
kienė, J. Kuncaitis ir Alg. 
Zikas.

Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjun
gos Bostono skyrius šiuo 
metu turi 52 narius. Pažy-r 
mėtina, kad Vasario 16 d. 
proga skyriaus nariai Lie
tuvos laisvinimo darbams 
paremti suaukojo 1700 dol.

Iki šiolei skyriui vado
vavo inž. Br. Galinis. Pa
skutiniame susirinkime da
lyvavo 34 nariai, kurie po 
susirinkimo Irenos Galinie
nės buvo gražiai pavaišinti.

RUOŠIAMASI 
SUVAŽIAVIMUI

Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjun
gos suvažiavimas įvyks š. 
m. gegužės mėn. 27-29 die
nomis Bostone. Suvažiavi
mas bus Copley Plaza vieš
buty.

Suvažiavimo parengiamie
ji darbai jau įpusėję. Suva- 
žievimu rūpinasi Bostono 
skyriaus. Yra sudaryta su
važiavimui ruošti komisija, 
kuriai pirmininkauja inž. 
Br. Galinis. Numatyta įdo
mi programa. Bostono ir 
apylinkių lietuviškoji vislo- 
menė bus kviečiama suva
žiavimo parengimuose da
lyvauti.

PERSITVARKYMO 
DARBAI

Bostone septyniasdešimts 
su viršum metų be pertrau
kos einančiam "Keleivy” 
vyksta dideli persitvarky
mo darbai. Netrukus "Ke
leivis” bus pradėtas spaus
dinti naujomis mašinomis.

MACHINIST
Able to sėt up and run a shaper 
planer, Surface Grinder, Blanchard 
Grinder, Vertical Milling Machine,: 
Drill Press etc. Mušt have tools of 
the trade. Excellent oppertunity. Ist 
and 3rd shifts. Steady work, superior 
benefits. Apply at:

PLUMB TOOLS — AMES, 
A MCDONOUGH CO. 

4837 JAMES STREET 
PHILADELPHIA. PA. 19137 

E. O. E. M/F
(15-17)

ASS Clevelando skyriaus naujoji valdyba. Sėdi: L. Tamo-
šiūnienė, pirm. A. Juodikis, D. Orantaitė. Stovi M. Lazdinienė 
ir J. Neimanienė. Nuotraukoje nėra P. Mašiotienės.

V. Bacevičiaus nuotr.

MAY MIESTE 
ATNAUJINO SAVO 

KRAUTUVĘ

May Co., kuri savo skel
bimais remia Dirva, balan
džio 5 d. pradeda naują erą, 
atnaujindama mieste savo 
krautuvių pirmąjį aukštą.

"May Co. tiki į miesto 
centro ateitį", sako bendro
vės prezidentas, išplėsdama 
skyrių ir klijentų patogu
mui išstatydama naujausių 
prekių. Moterų rūbų sky
rius apima 40,000 kv. pėdų, 
o vyriškų prekių skyrius — 
69,200 kv. pėdų.

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

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Natonwide is on yov siOe

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

WANTED CARB1DF. AND/OR 
METAL SAW SHARPENER 

Previous experience helpful būt not 
necessary mechanical ability required. 
We are located in the Ferndale Hazel 
Park area. Pay conipetitive with non- 
automotive industry. Paid vacations, 
paid holidays, paid siek days, paid 
Blue Cross & Blue Shield v.’ith master 
medical rider. Hours 7:30 a. m. to 
4:30 p. m., five days a week sorae 
overtinie. Contact J1M PJGGOT 

KEEN EDGE SAW CO.
2801 Hilton, Ferndale, Mich. 
Betvveen 8 a. m. & 3:30 p. m. 

Monday through Friday 
for appointnrent.

Saturday intervievvs arranged.
(1524)

EXTRUSION SUPERVISOR
A North Dalias Manufacturer of in- 
seclicides and animal health produets 
is searching for the person with 4_|_ 
years experience in plastics profile 
extrusion supervision. Mušt be ex- 
cellent people, handler and motivater. 
Apply only if you have the above 
qualifications. By sending resume 
containg salary history and require- 
ments to:

PERSONNEL ADMIN1STRATOR

ZOECON INDUSTRIES
12200 DENTON DRIVE 
DALLAS TEXAS 75234 

E. O. E.
(11-20)

• Prof. Aldona Augusti- 
navičienė balandžio 14 d. 
7:30 vai. vak. Dievo Moti
nos Nuolatinės Pagalbos pa
rapijos mažoje salėje kal
bės apie Vytauto Alanto pa- 
skutinąjį romaną "Liepkal
nio sodyba”. Vakarą rengia 
LB Clevelando apyl. valdy
ba.

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

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

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

IMMEDIATE OPENING
FOUNDRY 

MAINTENANCE MECHANIC
Steady einployment 

No lay offs 
fe paid holidays 
Paid vacations

Paid Hospitalization
Paid life insurance 

Earn up to $5.63 per hour.
APPLY IN PERSON

3400 BRYCE or call 817-738-1925 
FT. WORTH. TEXAS 76101 

TRINITY VALLEY 
IRON AND -STEEL CO.

An Equal Opportunity Ernployer

TJetuvių grožio salionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fashion, 687 East 185 St.. 
Cleveland, Ohio 44119. te!.: 
486-4210.

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

VVANTED AT ONCE

CHUCKER OPERATORS
Experience Required. 
APPLY IN PERSON

IMERMAN INDUSTRIES 
12165 MACK

DETROIT, MICH. 48215
(12-21)

VVANTED AT ONCE

TOOL ROOM MACIIINIST
Experience Required.
APPLY IN PERSON

IMERMAN INDUSTRIES
12165 MACK

DETROIT, MICH. 48215 
(12-2!)

VVANTED AT ONCE
SĖT UP MAN

HEAVEY DUTY PRESS 
ROOM

Experience Required.
APPLY IN PERSON

IMERMAN INDUSTRIES
12165 MACK 

DETROIT, MICH. 48215 
(12-21)

VVANTED AT ONCE

MILE WRIGHTS
Experience Reųuired.
APPLY IN PERSON

IMERMAN INDUSTRIES 
12165 MACK 

DETROIT. MICH. 48215
(12-21)

OPPORrUNITY TO \VORK & LIVE 
IN SUNNY TUSCON 

A1RCRAFT ELECTR1CIANS 
SHEET METAL MECHANICS 

Mušt be experienced in heavy trane- 
port aireraft.

ALSO NEEDED 
LICENSED AIRCRAFT INSPECTOR 

(Al)
Top wages. Liberal benefits. lm- 
mediate employment. Apply call or 

write to:
HAMILTON AVIATION 

P. O. Box 11746 
Tuscon, Arizona 25734 
or call 602-294-3484 

Ask for Mr. Rose, Chief Inspector 
(10-19)

LITTLE S1STER OF TJ4E POO.R HAS 
^IMMEDIATE OPENINGS FOR: 

REGISTERED NURSES
LICENSED PRACTICAL 

NURSES
FOR ALL SHIFTS.

Good starting salary, plūs shift dif- 
ferential. Liberal personnel policies 
and pleasant surround>nt,s
Send resunie to Sister F1ELEN MAR\ 

LITTLE SISTERS OF
THE POOR

17550 SOUTHF1ELD R D. 
DETROIT. MICH. 48235

(5-18)

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ
NUOŠIMTI

UŽ SANTAUPŲ PAŽYMĖJIMUS 
4^1/Ą/ inešu* $1.000 £^3/QZl įnešus SI,000
|^/2/0 12 menesių /4/0 30 mėnesių

inešiH $1.000 TF3/0/ inešu® S1’000
18 mėnesiams JĮ m^nes’ams

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

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖUž įnašus mokame

Įdedi kiek nori, išimi kada nori.Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas du kartus metuose.SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI 840,000.
MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 

PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

/uperior /avino/
■and loan association

ATIDARYTA SEATADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street 

181-8552
6712 Superior Avė. 

431-2497
13515 Euclid Avė.

681-8100
32S00 Center Ridge Road

779-5915

14406 Cedar Avė.
381-4280
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

VYSK. VINCENTAS 
BRIZGYS CLEVELANDE

Šv. Jurgio parapijos šven
tė darosi tradicine. Prieš 
metus ta proga Clevelande 
viešėjo Toronto Prisikėlimo 
parapijos choras. Toji jų 
viešnagė visiems šventės 
dalyviams paliko šiltų pri
siminimų.

šiais metais į šv. Jurgio 
parapijos šventę Clevelan
de, kuri įvyks balandžio 23 
d., atvyksta vysk. Vincen
tas Brizgys, kuris parapijos 
bažnyčioje 10:30, asistuo
jamas kelių kunigų, laikys 
Sumą ir pasakys pamokslą. 
Pamaldų metu, vad. Ryto 
Babicko, giedos parapijos 
choras.

Po pamaldų parapijos sa
lėje vaišės. Menine progra
mą atliks Ritos čvvaitės- 
Kliorienės vad., Clevelando 
studenčių vokalinis viene
tas NERIJA.

Parapijos klebonas kun. 
Balys Ivanauskas kviečia 
visus gausiai dalyvauti ir 
pamaldose ir vaišėse.

Pakvietimus į vaišes pra
šoma rezervuoti parapijos 
raštinėje, ateinantį sekma
dienį parapijos salėje arba 
pas Parapijos Tarybos na
rius, vėliausiai iki balandžio 
19 d. (ag)

• Veronika Nagevičienė, 
DLK Birutės draugijos ir 
Clevelando skyriaus garbės 
narė, praeitą savaitę ištik
ta širides smūgio suparali- 
žuota guli Lake MemoriaI 
Hospital (kamb. 414) 36000 
Euclid, Willoughby, Ohio 
44094, dr. H. Brazaičio 
priežiūroje.

Linkime p. Nagevičienei 
greitai pasveikti.

• Amerikos Lietuvių Ta
rybos Clevelando skyriaus 
atstovų metinis susirinki
mas įvyks balandžio 28 d. 
7 vai. vak. Lietuvių Namuo
se apatinėje salėje.

Organizacijos prašomos 
atsiųsti po 3 registruotus 
atstovus.

• Inž. Pijus J. Nasvytis 
išvyko į Europą dalyvauti 
Tarptautinėje Sprausminių 
Varyklių k o n f e rencijoje 
Londone. Po to darys pra
nešimus Prancūzijoje, Šve
dijoje ir Vakarų Vokieti jo
joje apie naujus atsiekimus 
lėktuvų varyklių pompų 
technologijoje. Kelionėje iš
bus dvi savaites.

GOLFO ŽAIDYNĖS
Clevelando Golfo Klubo 

šių metų žaidynių sezonas 
pradedamas gegužės 6 d. 
(šeštadienį), 10:30 SLEE- 
PY H0LL0W golfo laukuo
se.

METROPOLITAN 
OPERA

April 17 thru 22
CLEVELAND PUBLIC 

AUDITORIUM 
Mon.: THAIS (Sold out) 
Tues.: CAVALLERIA 

RUSTICANA & 
PAGLIACCI 

Wed.: BORIS GODUNOV 
Thurs.: LA FAVORITĄ 
Fri.: RIGOLETTO 
Sat. Mat.: M ADAM A 

BUTTERFLY 
Sat.: DON GIOVANNI

Prices:
$25, $15, $11, $8, $6, $3

BU Y SEATS N0W! 
PUBLIC HALL BOX OFFICE 

OPEN 10 A. M. TO 5 P. M. 
DAILY EXCEPT SUNDAY. 

FOR TICKECT AVAILABILITY 
INFORMATION CALL 523-2200.

METROPOLITAN OPERA 
CLEVELANDE

Judith Blegen
Balandžio 17 d. garsioji 

Metropolitan opera pradeda 
savo spektaklius su Masse- 
net’s opera ”Thais”, į kurią 
visi bilietai jau išparduoti. Į 
kitus spektaklius, kurie 
baigsis balandžio 22, dar ga
lima gauti gerų bilietų (žiū
rėkit skelbimą).

Operoje dalyvauja 65 pa
grindiniai dainininkai, 78 
choristai, 100 muzikų, 22 
šokėjai, viso atvyksta apie 
350 asmenų su 30 sunkveži
miais dekoracijų ir kostiu
mais.

Spektakliai vyks Cleve
land Public Auditorium.

Bilietų kasa atidaryta 
nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. 
p. P.

• Ramunė Juškėnaitė sėk
mingai pravedusi 6 savaičių 
audimo kursus, organizuoja 
antrąją laidą. Antrųjų kur
sų pradžia balandžio 20 d. 
Dėl informacijų skambinti 
telefonu 321-8500. Kursai 
vyks High Tide / Rock Bot- 
tom patalpose, 1832 Coven- 
try Rd., Cleveland Heights, 
Ohio.

Jei atsirastų bent 6 lietu
vės klausytojos, tokie kur
sai galėtų būti dėstomi ir 
lietuvių kalba. Taip pat ga
limos ir individualios pamo
kos pagal susitarimą.

nis
Grandinėlės sukaktuvi- 
balius balandžio 8 d. 

gražiai 
svečių 
Plačiau 
ryje.

praėjo. Buvo daug 
iš įvairių miestų, 
bus kitame nume-

• LSS Skaučių Seserijos 
vadovių sąskrydyje Toron
te balandžio 8-9 d. iš Cleve
lando dalyvavo skautinin- 
kės: I. Belzinskaitė, S. Ged
gaudienė, R. Gelažienė, N. 
Kersnauskaitė, A. Miškinie
nė, A. Muliolienė ir E. Nai
nienė. Sąskrydžio programą 
paruošė seserijos progra
mų vedėja vs N. Kersnaus
kaitė.

• Dr. Justinas Kuncaitis 
ir ponia išvyko keturiom sa
vaitėm atostogų į Europą ir 
Art. Rytus. Jadvyga Kun- 
caitienė Teherane, Irane, 
skaitys mokslinę paskaitą 
apie modernių bibliotekų 
tvarkymą ir viešės pas savo 
dukrą Neringą, kuri yra 
gražiai įsikūrusi Irane.

• V. Kasakaitis, pedago
gas, gyv. Willowick, Ohio, 
kuriam balandžio 5 d. suka
ko 80 metų amžiaus, atnau
jindamas Dirvos prenume
ratą pridėjęs auką, rašo: 
”Esu paliegęs. Gyvenu vie
nas. Retai bepasikeliu iš 
lovos. Linkiu Dirvai geriau
sios sėkmės”.

Ačiū už auką ir linkime 
V. Kasakaičiui stiprios 
sveikatos.

LB CLEVELANDO 
APYLINKĖS VEIKLA
Vakaronė. Balandžio 14 

d., penktadienį, 7:30 vai. 
vak. prof. Aldona Augusti- 
navičienė aptars V. Alanto 
romaną ”Liepkalnio sody
ba”. Vakaronė vyks Die
vo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos mažojoje 
salėje. Visi mielai laukiami.

Metinis susirinkimas 
įvyk gegužės 7 d., sekma
dienį, 4 vai. p. p. Dievo Mo
tinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijos kavinėje. Bus val
dybos ir kontrolės komisi
jos pranešimai, tolimesnės 
veiklos aptarimai ir valdy
bos narių pririnkimas į ka
dencijas baigiančiųjų trijų 
narių vietas.

Aukos ir įnašai. Iki šiol 
bendruomeninei veiklai pa
remti gauta virš 3% tūks
tančio dolerių. Krašto val
dybos visuomeninei veiklai 
per apylinkės valdybą gau
ta 1,286 dol. Solidarumo 
įnašai ir aukos apylinkės 
švietimo bei kultūrinei veik
lai šiemt padidėjo virš 20%. 
Įnašai ir aukos dar vis te- 
beplaukia. Apylinkės valdy
ba netrukus paskelbs lais
vinimo veiklai aukojusiųjų 
sąrašą. (m)

STENOGRAPHERS
Immediate openings in our Downtown Complex for experience steno- 
graphers. Typing 60-65 WPM. Short hand 90-100 WPM.
Neat appearance, pleasant personality. We offer excellent salary. 5 day 
work week. Excellent working conditions & fringe benefits.fringe benefits.

APPLY IN PERSON 
Personnel Department 

15th Floor of our 
Tower complex

CLEVELAND 
TRUST W

900 Euclid Avenue 
Cleveland, Ohio 44101

We Are An Aqual Opportunity Employer M/F 
(15

t

ACCEPT A BETTER POSITION AT CLEVELAND TRUST
CAN YOU QUALIFY?

TELLER TRAINEES
Permanent part time only — Work near home, Good hours. All day 
Monday, all day Friday, and busy days; or 10 a. m.-3 p. m. Monday 
through Thursday, and I I a. m.-7 p. m. on Friday.
if you have a minimum of 3 years work experience where you have 
handling large sums of cash or an accounting background, we want 
to talk with you.
Good salary. 5 day work week. Excellent working conditions and benefits.

APPLY IN PERSON 
15th Floor of our 

Tower complex

CLEVELAND 
TRUST

*FW ■

900 Euclid Avenue
Cleveland, Ohio 44101

We Are An Aqual Opportunity Employer M/F 
(15-16)

AUKOJUSIŲ LIETUVIŲ 
BENDRUOMENEI 
VASARIO 16-SIOS 
PROGA SĄRAŠAS

100 dol. — J. ir M. Mi- 
koniai.

Po 50 dol. — dr. E. ir M. 
Lenkauskai, dr. J. ir B. 
Skrinskai, Tėvai Jėzuitai 
Clevelande.

40 dol. — dr. A. ir ponia 
Aželiai.

Po 25 dol. — dr. A. ir S. 
Baltrukėnai, P. ir N. Bieli- 
niai, dr. V. ir ponia Bložės, 
dr. H. ir T. Brazaičiai, R. 
ir I. Bubliai, J. ir E. Mals- 
kiai, B. ir A. Maželiai, V. 
ir O. Rociūnai, A. ir D. šir
vaičiai, J. ir O. žilioniai.

Po 20 dol. — L. Banis, S. 
Barzdukas, V. Biliūnas, V. 
ir B. čyvai, B. ir A. Gražu
liai, dr. V. ir ponia Gruz
džiai, J. ir I. Kijauskai, P. 
ir B. Maineliai, V. ir M. 
Mariūnai, O. Matusevičienė, 
dr. J. ir ponia Maurukai, M. 
ir O. Naumanai, V. ir ponia 
Palūnai, J. Pivariūnas, J. ir 
D. Staniškiai, B. ir M. Ste- 
poniai, dr. S. ir ponia Svi- 
derskai, J. ir M. Švarcai.

Po 15 dol. — P. Ambra
zevičius, S, ir S. Mačiai, E. 
ir J. Stepai.

Po 10 dol. — J. Apanavi
čius, R. Apanavičius, V. 
Apynys, A. Atkočaitis, A. 
Bielskus, V. Brizgys, V. če- 
pukaitis, J. Damušis, Z. Go- 
bis, J. Jankus, P. Jocius, P. 
Joga, dr. V. A. Karobliai, 
J. Kazlauskas, L. Keženius, 
Stan Lukas, S. Lukas, dr. 
A. Martus, J. J. Naujokai
čiai, V. Palūnas, A. Pen- 
kauskienė, K. Ralys, M. Ru- 
daitienė, V. Rutkauskas, L. 
Sagys, J. Šiaučiūnas, J. 
Stempužis, A. I. Sušinskai, 
J. A. švedai, J. Vasaris.

8 dol. — V. J. Dautai.
Po 5 dol. — V. Bačiulis^ 

V. A. Bakūnai, K. Gaižutis,
H. S. Stasai.

2 dol. — K. širvaitis.
1 dol. — V. Kavaliūnas.
Sąraše nėra tų asmenų, 

kurie savo aukas pasiuntė 
tiesiog JAV LB Krašto Val
dybai.

Pagal šį aukojusių sąrašą 
gauta iš viso aukų 1276 dol.

J. Malskis
LB Clevelando apyl. 

valdybos pirm.

A.
ŠV. MIŠIOS Už

A. PRANĄ STEMPUŽĮ
Prieš vienerius metus, ba

landžio 14 mirė a. a. Pranas 
Stempužis. Pasigenda jo bi
čiuliai, šv. Jurgio parapija, 
organizacijos, bet labiausiai 
Prano staigi mirtis yra pa
lietusi jo šeimą. Pirmųjų 
mirties metinių prisimini
mui žmona Elena su sūnumi 
Šarūnu ir marčia Ramune 
užprašė šv. Jurgio bažnyčio
je mišias, kurias atnašaus 
kleb. kun. Balys Ivanauskas 
sekmadienį, balandžio 16, 
10 vai. 30 min. Mišiose gie
dos solistai Nora Braziulie- 
nė ir Julius Kazėnas bei šv. 
Jurgio parapijos choras.

Visi pažįstami maloniai 
kviečiami dalyvauti šv. mi
šiose už a. a. Prano Stem- 
pužio sielą ir prisimi ' 
maldoje gerą šeimos tė ■. 
ir darbštų mūsų bendruo
menės narį.

ATVYKSTA 
MELBOURNO DAINOS 

SAMBŪRIS
Dainų šventės ir kitų įvy

kių proga (įvyksta š. m. 
birželio mėn. pabaigoje ir 
liepos mėn. pradžioje), iš 
Australijos atvyksta Mel
bourno Dainos Sambūris. 
Nors vasaros metu nepato
gus laikas koncertams, bet 
Dainos Sambūris liepos 8 
d. kviečiamas į Clevelandą 
ir duos mūsų visuomenei 
koncertą.

Iš anksto kviečiame visus 
skirti laiką, kad galėtum 
gausiai dalyvauti lietuviš
kosios dainos koncerte.

Norintieji pirkti ar par
duoti Lithuanian Village 
akcijas, prašomi kreiptis f 
A. Natkevičių tel. 486-5492.

(10-17)

HOUSE FOR SALE
Six rooms colonial, large 

lot, double garage, mid 
30,000. Call: 531-2598 

481-0286



DIRVA
ALTA IR LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖ
Svarstydama svarbiuo

sius Lietuvos laisvinimo 
reikalus Amerikos Lietuvių. 
Taryba balandžio 5 d. savo 
būstinėje Chicagoje posė
džiavo penkias valandas. 
Daugiausia laiko buvo skir
ta aptarti patriotinių lietu
vių jėgų telkimą j vieningą 
laisvinimo darbą. Išsamiai 
išnagrinėjus Altos ir Lietu
vių Bendruomenės santy
kius, nuspręsta pavesti Vi
suomeninių ryšių komisijai, 
kuriai pirmininkauja dr. L. 
Kriaučeliūnas, aiškintis su 
Lietuvių Bendruomenės va
dovybe ieškant esamų tarp- 
organizacinių problemų iš
sprendimo.

MIRĖ JONAS GERUTIS
1978 m. kovo 27 d. Ams- 

terdam, N. Y., mirė ilgame
tis Lietuvos U. R. Ministe
rijos tarnautojas Jonas Ge
rutis. Nuliūdime liko velio
nio žmona Aleksandra, duk

A. A.
Buvusiams Lietuvos Pasiuntinybės Lat

vijoje, Rygoje,

vicekonsului JONUI GERUČIUI 
mirus, giliam liūdesy pasilikusius žmoną 
ALEKSADĄ, dukterį REGINĄ ir sūnų JO
NĄ, abu su šeimomis ir kitus gimines ir ar
timuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

A. A. Kliaudija RusteikienėKazys Algenis

PADĖKA

Brangiam vyrui, tėvui ir seneliui
ANTANUI GRAU2INIUI

mirus, atlikus dvasinį patarnavimą laidotuvių koply
čioje ir atnašavusiam laidotuvių Šv.. Mišias D.M.N.P. 
parapijos klebonui kun. G. Kijauskui, S. J. ir atlikus 
religines apeigas kapinėse kun. Kidykiui, S. J., taipgi 
R. Brazaitienei, Norai Braziulienei, Aleksui Liutkui ir 
visam chorui giedojusiam laike Mišių. Visiems auko
jusiems Šv. Mišias ir gėles, grabnešiams ir Mišių pa
tarnautojams ir visiems lankiusiems koplyčioje reiš
kiame kuo nuoširdžiausią padėką.

Liūdinti ŽMONA IR SEIMĄ

PADĖKA
Dėkojame visiems pareiškusiems užuojautą dėl ne

tikėtos mylimos žmonos ir motinos
ALDONOS BLYNIENĖS-KONČIŪTĖS 

mirties (1978. II. 21).
Nuoširdžiai dėkojame Šv. Jurgio parapijos klebo

nui kun. B. Ivanauskui už maldas koplyčioje, pamaldas 
bažnyčioje ir palydėjimą į kapines.

Dėkojame laidotuvių direktoriui W. Jakubs už nuo
širdų patarnavimą.

Širdingas ačiū visiems atsilankiusiems šermenyse, 
pamaldose, važiavusiems į kapines, nešusiems karstą, 
prisidėjusiems aukomis, parama ar darbu tose sunkiose 
liūdesio dienose.

tė Regina, sūnus Jonas ir 
Šveicarijoje gyvenantis dip
lomatas dr. Albertas Geru
tis.

Velionis buvo gimęs 1896 
metais. Konsularinę tarny
bą pradėjo 1921 metais Lie
tuvos vicekonsulato Bauske 
sekretorium, o nuo 1925 
1925 metų Pasiuntinybės 
Rygoje ir vėliau Taline val
dininku. Nuo 1931 metų bu
vo Lietuvos vicekonsulu 
Rygoje iki pat okupacijos.

Artėjant antrajai rusų 
okupacijai pasitraukė į Va
karus, o 1949 metais su šei
ma persikėlė Į J. A. Vals
tybes apsigyvendamas Am- 
sterdam, N. Y. kame išgy
veno iki mirties.

ŽMOGAUS TEISIŲ
KOMISIJA CHICAGOJE

Devynių tautybių atsto
vai Chicagoje dalyvauja kū
rime specialios komisijos, 
kuri seks žmogaus teisių 
laužymą, nesilaikant Hel
sinky ir kituose susitari
muose priimtų nuostatų.

-

MARIJUS BLYNAS, 
dukterys: 

JŪRA IR DAIVA

I

1 Maloniai kviečiame atsilankyti j g
AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS u

n CICERO SKYRIAUS |

a rengiamą j
| 20 METŲ VEIKLOS MINĖJIMĄ
C 1978 m. balandžio mėn. 29 d. t

LIETUVIŲ TAUTINIUOSE NAMUOSE }
[Į 6422 So. Kedzie Avė., Chicagoje.
[ PRADŽIA 7 V AL. 30 MIN. VAKARO. Auka 10 dol. |

p Programoje: A. Simonaitytė-Gaižiūnienė, akomp. A. Į
p Jurgutis, šokiams gros L. Bichnevičiaus orkestras. I
t Vietos užsakomos iš anksto telf. 656-6649 D. Liepienė arba 960-1644 P. į
Įj Kašiuba. j
[ Rengėjai: ALT S-GOS CICERO SKYRIUS 3

Tuo reikalu jau trečias pa
vergtų ir kitų skriaudžiamų 
tautų atstovų pasitarimas 
įvyko balandžio 4 d. miesto 
centre.

Posėdyje iš lietuvių da
lyvavo kun. J. Prunskis, at
stovaudamas Amerikos Lie
tuvių Tarybai.

MIRĖ KLIAUDIJA 
RUSTEIKIENĖ

1978 m. kovo 30 d. po il
gos ir sunkios ligos Los An
geles mieste mirė Kliaudija 
Rusteikienė (iš tėvų Mek- 
son), sulaukusi 86 metų. 
Buvo kilusi iš mišrios ru
siškai švediškos šeimos, bet 
vėliau per savo lietuvišką 
šeimą gražiai suaugo su lie
tuvių tauta, kalba ir kul
tūra.

Velionė buvo žmona Lie
tuvos kariuomenės pulki
ninko Stepono Rusteikos, 
per pastarąjį Lietuvos ne
priklausomybės dešimtmetį 
buvusio vidaus reikalų mi
nistro ir vėliau Kauno mies
to viceburmist.ro. Su bolše
vikų okupacija Rusteikų 
šeimą ištiko tragedija, kai 
josios vyras buvo tuojau 
areštuotas ir jo metų, išve
žant iš kalėjimo į Sibirą, 
nužudytas prie Červenės, 
Gudijoje.

Kliaudija Rusteikienė po 
trijų metų su dukterimi 
Danute pasitraukė Į Vaka
rus, 1949 m. atvyko į Cleve- 
landą, o 1957 m. išsikėlė į 
Los Angeles.

Dėl silpnėjančios sveika
tos, pastaruoju dešimtme
čiu jau visai palūžusios, ve
lionė nebepajėgė dalyvauti 
platesnėje visuomeninėje 
veikloje. Bet, kol galėjo, rū
pinosi padėti savo dukteriai 

Danutei išauginti lietuviš
koje veikloje aktyvią anūkę 
Ramoną Alseikaitę.

Gausaus draugų ir pažįs
tamų būrio palydėta, Kliau
dija Rusteikienė š. m. ba
landžio 3 d. buvo palaidota 
Forest Lawn kapinėse.

• A. a. Eugenijaus Kriau- 
čeliūno mirties metinių pro
ga bus atnašaujamos šv. 
Mišios balandžio mėn. 16 d. 
8:30 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, Chicagoje. Gi
minės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti.

• Solistai Nerija Linke
vičiūtė ir Algirdas Brazis, 
akompanuojant muzikui Al
vydui Vasaičiui atliks me
ninę programą per EUGE
NIJAUS KRIAUČELIŪNO 
vardo premijos įteikimą, 
kuris įvyks balandžio mėn. 
16 d. 3 vai. p. p. Jaunimo 
Centro kavinėje. Premijos 
laureatas Viktoras Nakas. 
Visuomenė kviečiama daly
vauti. Įėjimas veltui.

• Sol. Birutės Kemežaitės 
naujai išleistą plokštelę 
”Operų Arijų Rečitalis” su 
Romos Operos Simfoninio 
Orkestro palyda, jau galima 
gauti pas platintojus. Kai
na 7 dol.

Jau yra išėjusi antroji 
laida B. Kemežaitės pirmo
sios plokštelės "Lietuvių 
Kompozitorių Solo Dainos”, 
kaina 6 dol.

Užsakymus galima siųs
ti: G. Kulikauskienei, 6527 
No. Maplewood, Chicago, 
III. 60645 arba B. Kemežai- 
tei, 7124 So. Mozart St., 
Chicago, III. 60629.

• Petras Ąžuolas išrink
tas pavergtų tautų sąjūdžio 
ABN (Antibolshevik Bloc 
of Nations) New Yorko pa
dalinio pirmininku. Jis yra 
pirmi ninkavęs Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyriui 
New Yorke.

• Buvę Regensburgo - 
Scheifeldo gimnazijos mo
kytojai ir mokiniai prašomi 
iki gegužės 15 d. pranešti 
savo adresus A. Andriušai-
t.vtei-Likanderienei, 6556 S. 
Talman Avė., Chicago, *111. 
60629. Platesnė informacija 
bus išsiuntinėta vėliau.

ŠIAULIEČIŲ DĖMESIUI
Ryšium su Pasaulio Lie

tuvių Dienomis Kanadoje 
birželio 28 — liepos 4 die
nomis šiauliečių Sambūris 
Kanadoje (Toronto) prane- 
■ša, kad ruošiasi sutikti at
vykstančius šiauliečius ir 
šiaulietes su savo informa
cija. Atsiliepus didesniam 
skaičiui atvykstančių, bus 
ruošiamasi bendrai sueigai. 
Kreiptis sekančiu adresu: 
Dr. W. S. Mastis, 240 Dūke 
St., Apt. 203, Toronto, Ont., 
Canada, M6S-3G1, telefo
nas: 769-2946.

• Inž. Jonas P. Vaičaitis 
š. m. kovo 31 d. įsikūrė sa
vuose namuose, jo dabarti
nis adresas yra: 5201 llth 
Avė. North, St. Petersburg, 
Fla. 33710, telef. 347-9167.

WANTED JOURNEYMEN

FITTERS-

WELDERS

AND

MACHINISTS

Heavy Steel Fabricating

Clam Shell bucket plant

SUNNY GOLD COAST

Recruiter will interview

Your orea week of 4-16-78

For Appointment

Write or Call collect

McGINNES 
MANUFACTURING

COMPANY
P. O. Box 34310

Houston, Texas 77034

(713) 485-2701

An Equal Opportunity Employer

MACHINIST AND 
TOOLMAKER

ANO BR1DGEPORT OPERATOR. 
Full and part-time, high hourly rate, 
nleasant vvorking conditions, steady 
overtime. paid holidays, Blue Cross 

and vacation. Apply at

ANKAR, INC.
83 ALPHA PARK.

653 ALPHA DR.
HIGHLAND HTS.. OHIO

PHONE: 216-461-4855

viceburmist.ro

	1978 Bal.13 0001
	1978 Bal.13 0002
	1978 Bal.13 0003
	1978 Bal.13 0004
	1978 Bal.13 0005
	1978 Bal.13 0006
	1978 Bal.13 0007
	1978 Bal.13 0008
	1978 Bal.13 0009
	1978 Bal.13 0010
	1978 Bal.13 0011
	1978 Bal.13 0012

