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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Rusifikacijos pavojus
Realus, bet netrūksta ir padrąsinančių 

pavyzdžių
Vytautas Meškauskas

Jau kelis kartus ok. Lie
tuvoje buvusių žmonių tei
gimu, rusifikacija daranti 
sparčią pažangą. Kiekvieną 
kartą daugiau girdisi rusų 
kalbos, daugiau matosi pa
čių rusų. Lankytojai iš ten 
stengiasi tą įspūdį sušvel
ninti. Girdi, jie patys nejau
čia jokio spaudimo surusėti, 
o be to, jei nepriklausomy
bės laikais Vilnius buvo 
lenkiškas, o Klaipėda vokiš
ka, tai dabar dėl tų miestų 
priklausomumo niekas ne
galįs ginčytis. Na, dėl jo 
jau seniai buvo šaipomasi: 
"Vilnius mūsų, Kaunas ru
sų" Kaip ten būtų, jau vien 
įjungimas į Sovietų Sąjun
gą plačiai atidarė vartus 
rusifikacijai. Juk ir šiame 
krašte irgi oficialiai never
čiami amerikonėjame.

Tokias liūdnokas perspek
tyvas kiek prablaivina ir ki
tų tautų pavyzdžiai, kurios 
patekusios į valstybių tirp
dymo katilus vis dėlto išlai
kė savo indentifikaciją. Ar 
mums neatrodė, kad tokia 
Prancūzija ar D. Britanija 
yra visai susiliejusios vals
tybės, be jokių tautinių ma
žumų problemų? Iš tikro, 
ne tik Sovietijoje, bet ir Va
karų Europoje, kaip paste
bėjo londoniškis The Econo- 
hist, vyksta 'kalbų karas’.

Sovietijoje savo kalbos 
reikalavimas yra idealus 
ginklas nepasitenkin i m u i 
pareikšti, nes kitų demokra
tinių priemonių tam nėra. 
Vakarų Europoje tautinių 
problemų tik visai decentra
lizuotoje Šveicarijoje, kuri 
turi 4 oficialias kalbas, žino
ma yra kova tarp prancūziš
kai Belgijoje kalbančių va
lonų ir olandiškai flamų. 
Pirmieji sudaro 56% visų 
gyventojų, tačiau dabar, 
laikams ir pažiūroms paki
tus, dauguma jau negali 
primesti savo valios. Dar šį 
rudenį Belgija bus padalin
ta Į valonų, flamų ir Briuse
lio autonominius kantonus.

Iki dabar ir Prancūzija, 
daugiausiai centraliz uotą 
Europos valstybė, nenorėjo 
pripažinti jokių tautinių 
mažumų. 1969 metais įsi
steigusi, Prancūzijos kalbų 
gynimo ir puoselėjimo 
draugija, net skundėsi 
Jungtinėm Tautom dėl žmo
nių teisių laužymo, brukant 
jiems visiems prancūzų kal
bą. Prancūzijos iškyšulyje į 
Atlantą gyvena apie milijo
ną bretonų, 1928 metais jų 

dar buvo 1,4 mil. Dar dau
giau yra occitaniečių, gyve
nančių Viduržemio jūros 
pakraštyje, bet tie žymiai 
mažiau karingi už bretonus, 
kurių nacionalistai birželio 
mėn. susprogdino bombą 
Versalyje. Galvą pradeda 
kelti ir alzasiečiai, kalbą vo
kišku dialektu.

Š. m. rugsėjo mėn. 23 d. 
didžiojoje Lietuvių namų 
salėje Clevelando skyriaus

Prancūzijoje gyvena ir 
kiek baskų, kurių dauguma 
per 2,5 mil. yra Ispanijoje. 
Iš tų tik ketvirtis kalba 
baskiškai. Jų kalba, nors ir 
labai sena, tačiau jos litera
tūra yra labai menka, iš vi
so yra išėjusiu tik apie 200 
knygų. Po Franco mirties 
jau beveik 400.000 vaikų 
mokyklose jau susipažįsta 
su savo protėvių kalba. (Is
panijos respublikinė vyriau
sybė buvo davusi baskams 
autonomiją, už tai jie kovo
jo jos pusėje, kas nepatiko, 
Franko — jis jiems autono
miją atėmė). Kita stambi 
mažuma Ispanijoje yra ka- 
talonai, nuo šių metų ru
dens ir jų kalba bus dėsto
ma valdžios mokyklose. D. 
Britanijoje savo kalbai vie
šas teises išsikovojo Valijos 
(Wales) gyventojai. Nors 
ją vartoja tik 207 visų gy
ventojų, kelių užrašai yra 
jau dviem kalbom.

Grįžtant arčiau Lietuvos, 
reikia pastebėti, kad pagal

Žeriant bilijonus gal pavyks prisivylioti taika ...

Detroito mergaičių vokalinis ansamblis su vadovu muz St. Sližiu. V. Bacevičiaus nuotr

Detroito mergaičių vokalinis 

ansamblis Dirvos baliuje

1970 m. gyventojų suraši- 
mą 29 milijonai rusų gyve
no nerusų tautinėse 'res
publikose’. Iš jų tačiau tik 
maža dalis, vos 870,000, pa
sistengė išmokti 'vietinės’ 
kalbos. Kai kur tačiau so
vietai labai remia atskirą 
tautinę kultūrą, jei to rei
kalauja jų interesai, pvz. 
Moldavijoje, kad tik jos gy
ventojai nesijaustų esą ru
munai. Panašiai yra ir Ki
nijos pasienyje.

Tautiniai konfliktai Bal
kanuose yra plačiai žinomi. 
Kroatai atsisakė bendros 
serbų-kroatų rašybos, ta
čiau Tito, kuris pats yra 
kroatas, įsakė sunaikinti 
40.000 egzempliorių naujos 
kroatų rašybos vadovėlio, 
nes jis buvęs 'nacionalistų 
sabatožo aktas’.

Vienu žodžiu, ne viena 
tautinė grupė nenori atsisa
kyti savo identifikacijos, 
kurios kalba yra svarbiau
sias požymis. Tai duoda vil
ties ir mums.

JULIUS KAZĖNAS

valdyba surengė koncertą- 
balių Dirvai paremti. Meni
nę baliaus dalį atliko De
troito Mergaičių Vokalinis 
Ansamblis, vado vaujant 
muzikui St. Sližiui.

Įžanginį žodį tarė skyr. 
pirm. K. Karalis, dėkoda
mas svečiams už gausų at
silankymą, tuomi palaikant 
mūsų spaudą bei muzikinę 
kultūrą, pristatydamas ir 
merginų chorą.

Pilnutėlė salė svečių 
įtemptai žiūrėjo į įeinančias 
į sceną dainininkes ir ins
trumentalistus ; Aida Peter- 
sonaitė (klarnetas), Vyt. 
Petrauskas (akordeonas) ir 
pats vadovas St. Sližys 
(fortepionas). Visą tai darė 
malonų įspūdį. Merginos be
veik vienmetės —14-18 me
tų — vienodom ilgom suk
nelėm "kaip nulietos". Pub
lika sutiko gausiais ploji
mais. "Tai dainuojanti jau
nystė", šuktelėjo balsai iš 
publikos.

Programa susidėjo iš še
šių dainų: 1) Tu neužmiršk 
geriausio draugo — Raudon 
nikio, 2) Dainavos tango —

Sližio, 3) Barkarolė — Of- 
fenbach, 4) Undinės daina 
— Banaičio, 5) Serenada — 
Schubert, 6) Nemunėli, — 
Bražinsko. Dainos harmoni
zuotos ar orkestruotos pa
ties vadovo muz. Sližio.

Pranešėja Laima Tautke- 
vičiūtė savo dailiai skam
bančia lietuvių kalba prane
šinėja ir trumpai paaiškina 
jų kilmę, o choras daro ge
rą įspūdį labai darniu sąs
kambiu, muzikine discipli
na, dinamikos reiškiniais ir 
vadovo muzikine inteligen
cija. Reikia pastebėti, kad 
instrumentalistai paįvairi
na bendrą sąskambį ir labai 
praturtiną atliekamus kūri
nius; tai muz. pedagogika 
teikianti jiems progos reik
štis jų pasirinktu instru
mentu ir tobulėti scenos 
mene.

Vakaro nuotaikai arti
mesnes dainas reikia skirti 
"Dainavos tango”. Graži, 
melodinga kompozicija, tin
kanti jaunimui ne tik dai
nuoti, bet ir šokti. Gaila, 
kad Dainava ne visi vieno
dai suprantame. Tačiau 
kompozitoriui čia yra kūry
bos laisvė nuo Dainavos iki 
Tautinių namų. O jis dar 
jaunas.

Didelį pasisekimą sukėlė 
paskutinė daina — Nemu
nėli. Ją čia girdėjome dai
nuojant kelis chorus, tačiau 

(Nukelta į 11 psl.)

Mirė Popiežius
Katalikų Bažnyčia vieno 

mėnesio laikotarpy neteko 
dviejų popiežių. Praeitą sa
vaitė mirė nuo širdies smū
gio naujai išrinktasis popie
žius Jonas-Povilas I. Laido
tuvės įvyko trečiadienį, spa
li o 4 d. JAV delegacijai va
dovavo viceprezidentas Mon 
dale.
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Po Camp David Art. Rytų taikos rėmu sumode/iavimo Carterio laukia

1 ____ kiti sunkus uždaviniai. - Visu pirma ūkinės problemos. ______

Prezidentas Carteris labai 
plačiai šypsojosi pereitos sa
vaitės Newsweek viršelyje, 
o antraštė skelbė ‘Born 
Again’! Ir iš kitų šaltinių ži
nome, kad Carteris ir jo ap
linka dar nebaigė džiaugtis 
Camp David rezultatais, ku
rie ištikro buvo geri. Šiaip 
ar taip, Egiptas buvo ištrauk 
tas iš bendro arabų fronto, o 
be Egipto karas ilgai bus ne
įmanomas, nors ir priduria
ma, kad be palestiniečių pa
tenkinimo ir tikra taika lieka 
nepasiekta. Antra vertus, 
arabai negali kariauti dabar, 
nebent gautų didelės pagal
bos iš sovietų, bet tuo atveju 
nesaugi jaustųsi ir Saudi 
Arabija bei kitos naftą pro
dukuojančios arabų šalys, 
kurių saugumas reikalauja 
stiprių JAV-bių. Už tat leng 
vai suprantamas ir Sadato el
gesys, kuris nusileisdamas 
tarsi pasakė: visų pirma esu 
egiptietis, o tik paskui ara
bas. Egiptas, pats neturėda
mas didelių žemės turtų, bet 
perdaug gyventojų, laukia 
pramoningų valstybių talkos 
savo ūkinėms problemoms 
išspręsti. Didelės armijos iš 
laikymas, kalbama jog dabar 
Egiptas laiko kariuomenėje 
750,000vyrų, yra labai sunki 
ir nereikalinga našta. Sada- 
tas gali pasiteisinti kitiems 
arabų kraštams: karu savo 
žemių negalėdamas atgauti, 
jas laimėjau taika, kadangi 
jūs mane palikote vieną, - ieš 
kokite savo būdų. Žinoma, 
būtų naivu tikėtis greitos tai 
kos. Įdomu, kaip Izraelis su 
sitvarkys su vakarinio Jorda 
no pakraščio ir Gazos juos
tos arabais, kuriems žadėjo

duoti pilną autonomiją. Ar 
jie ją pasitenkins, ar pasinau 
dos proga tik sukelti ‘mini- 
Vietnamo’ kariukus. ***

Tuo tarpu prezidento Car
terio namuose laukia kiti 
skubūs uždaviniai. Visų pir
ma ūkinės prigimties. Nepai 
sant Camp David euforijos, 
doleris užsieniuose vis dau
giau krinta. Tai padeda eks
portui, pav. Chevroleto Ca- 
maro, kuris pereitais metais 
Vokietijoje kainavo 21,000 
markių, šiais metais parduo
damas už 17,000 ir turi paly
ginti didelį pasisekimą. Į 
JAV atvažiuoja daugiau tu
ristų, o amerikiečiams bran
giau kaštuoja važiuoti į Euro 
pą ar Japoniją, tačiau visa 
tai kol kas dar nežymi para
ma doleriui, kuriam daugiau 
šiai kenkia nepalankus mo
kėjimų balansas, kuris ir to
liau liks , jei nebus žymiai su 
mažintas naftos importas. 
Taupyti naftą galima privers 
ti tik ją pabranginant, bet 
kaip išvengti, kad jos pabran - 
ginimas neduotų naujo aksti 
no infliacijai? ♦♦♦

Iždo Sekretorius W. Mi- 
chael Blumenthal, kalbėda
mas Tarptautinio Monetari
nio Fondo ir Pasaulio Banko, 
kuriam priklauso 119 valsty
bių, suvažiavime pranašavo 
JAV ūkio pagerėjimą. Girdi, 
mokėjimų deficitas kitais me 
tais sumažėsiąs 30-40%, kas 
sustiprins dolerį. Be to, pre
zidentas Carteris netrukus 
žadąs paskelbti savo planą 
kovai su infliacija, kuris bus
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susiję su jau dabar Federal 
Reserve Board aukštesnių 
nuošimčių už paskolas politi
ka. Įdomu kaip toli Carteris 
ryšis eiti atlyginimo ir kainų 
reguliavime. Šiuo laiku vy
rauja nuomonė, kad čia dau
giau gali padėti vien atlygi
nimo suvaržymas ir kainos 
netruks su juo susilyginti. 
Betgi vien atlyginimo didėji
mo suvaržymas bus labai ne
populiarus. Darbininkų uni
jų vadai dar nesuprato, kad 
dolerio vertei krintant užsie
nyje ir viduje neverta kovoti 
dėl vieno ar kito atlyginimo 
procento, nes juo didesni at
lyginimai, tuodaugiau jie pri 
sideda prie infliacijos kursty 
mo. Teoriškai, atlyginimo 
padidinimas turi būti susijęs 
su darbo našumo padidėjimu. 
Paskutiniu metu šioje srity
je pažanga daroma nedidelė, 
todėl paprastai atlyginimo 
padidinimas reikalaujama 
‘influacijos pasivįjimo’ sume
timais, bet tokiu būdu inflia
cijos nesustabdysi, bet tik 
pagreitinsi. **♦

Kova su infliacija reikalau
ja valstybės biudžeto be de
ficito. Kaip tai suderinti su 
mokesčių mažinimu? Kong
resas jau baigia svarstyti 12- 
15 bilijonų mokesčių sumaži
nimo projektą, o respubliko
nai į rinkimus žada išeiti su 
dar didesniu mokesčių suma 
žinimo reikalavimu. Visu 
trečdaliu per trejus metus! 
Sumažinimo šalininkai nuro
do, kad sumažinti mokesčiai 
- įmonėms ir iš dalies priva
tiems asmenims - pagyvins 
ūkį ir tuo pačiu atneš valsty
bėms daugiau mokesčių, tai
gi, išsilygins. Be to, dėl infli- 
cijos daugelis mokesčių mo
kėtojų pateko aukštesnių 
mokesčių kategorijon ir jau 
tokiu būdu valstybės iždas 
surinks didesnes sumas. Bet 
žinoma, vien tos techniškos 
priemonės biudžeto neišly
gins be didesnės išlaidų kon
trolės. Dėl to turėtų būti iš
brauktos visokios progra
mos, kurios iki šiol savęs ne
pateisino ir susilaikyta nuo 
naujų. Kaip tik čia Carteris 
susidūrė su juodųjų kongres 
manų pasipriešinimu. Antra 
dienį pas prezidentą atsilan
kę juodieji kongresmanai tu
rėjo labai triukšmingą posė
dį. Jų vadas John Conyers 
(D. Mich.) reikalavo, kad pre 
zidentas surinktų Camp Da- 
vid’e kongreso vadus, kad 
paskubintų kovą su bedarbe 
(bedarbių dabar yra 5.9%, 
tačiau juodųjų tarpe dvigu
bai -12.1%). Prezidentui at
sisakius tai padaryti, Cony
ers iš posėdžio išbėgo. Kai 
reikia paisyti kiekvienos in
teresų grupės - išeitį neleng
va surasti. Gal ir čia reikia 
laikytis principo - jei negali 
viską iš karto išspręsti, pada 
ryk bent dalį.

***

Jei jau kalbame apie ūki
nius reikalus... Aky vaizdo je 
dolerio silpnumo, Aachene

■ Iš kitos pusės
Kažin koks yra DRAUGO skaitytojų amžiaus vidur

kis? Tas klausimas man kilo perskaičius rugsėjo 23 d. 
jo vedamąjį apie ’pilnutinio žmoniškumo apraišką’. Jo 
autorius, pats garbingo amžiaus, Pr. Gr., po filosofavimo 
taikos ir ramybės tema, piktai nusileidžia į mūsų kasdie
ninį gyvenimą: „KAPRIZINGŲ SENELIŲ vieši įtarinė
jimai ir įžeidimai kitų asmenų, kurie dirba skirtingose 
organizacijose ar turi skirtingas pažiūras, ne vienybę ku
ria, bet žudo tautinę dvasią.’’

Kaip atsimename, visai neseniai kitas vedamųjų ra
šytojas (ir juokų skyriaus red.) Al. B. puolė senius dėl 
jų tariamo palinkimo į plepumą. Taigi, galima jau įžiū
rėti tam tikrą liniją ar akciją. Bet prieš ką konkrečiai? 
Prieš savo skaitytojus? Laukiant ylos išlindimo iš maišo, 
pasidairykime kitur.

Štai rugsėjo mėn. Akiračiuose K. želmis rašo’ nuso- 
vietintos Lietuvos problemas’, visų pirma apie ūkines, 
bet baigia teisinėm. Jo patarimu, 'kritiškam momentui 
atėjus’, Lietuvos TSR aukščio ji taryba turėtų paskelbti 
Lietuvą išstojusią iš Sovietų Sąjungos. Taip kaip tai savo 
laiku padarė Lietuvos Taryba. Kadangi redakcijos teigi
mu autorius ėjęs atsakingas pareigas Nepr. Lietuvos ūki
niame gyvenime, jis turėtų būti, pagal DRAUGĄ, jau 
KAPRIZINGO SENELIO amžiaus. Nepaisant to, jo ana
logija su Lietuvos Taryba yra įdomi.

Jei atmintis dar liko man ištikima, vokiečių Rytų 
fronto vadas sutiko sudaryti lietuvių Vertrauensrat — 
pasitikėjimo tarybą, kurion turėjo būti sušaukti ’ange- 
schene Maenner Litauens.’ Patys lietuviai tada jau turėjo 
kitų sumanymų ir prašė leidimo sušaukti konferenciją 
Tarybai išrinkti. Leidimas buvo duotas su sąlyga, jei 
bus apsvarstytas ’Anschluess an Deutchland’, o konfe
rencijos dalyviai turėjo būti ne renkami, bet organizacinio 
komiteto pakviesti. Iš 264 pakviestųjų atvyko tik 214. 
Tolimesnė eiga yra jau daugiau žinoma, tačiau ir pa
skelbusi nepriklausomybę Taryba ilgai negalėjo atsikra
tyti įspūdžio, kad ji vokiečių pastatyta. Taip Prancūzi
jos atstovas Šveicarijai atsisakė duoti vizą A. Smetonai 
važiuoti į Paryžiaus taikos konferenciją, nes jis esąs 
'aiškus vokiečių draugas’.

Iš viso iki karo pabaigos lietuviai bent oficialiai trau
kė to giesmę, kurio suole sėdėjo. Net neutralios Šveica
rijos lietuviai buvo pasiskirstę: vieni palaikė ryšius su 
santarvininkais, kiti su vokiečiais. J. Purickio teigimu, 
tik vienas Gabrys-Paršaitis mokėjo žengleriuoti sykiu vie
noje ir kitoje pusėje. Tas pats Gabrys, norėdamas būti 
mūsų delegacijos į taikos konferenciją gen. sekretorium, 
LE MATIN dienraštyje paskelbė; kad paskirtas delega
cijos pirmininku A. Voldemaras yra vokiečių agentas. 
Voldemaras iš savo pusės parašė Šveicarijos BUND, kad 
Gabrys neturį lietuvių tautos pasitikėjimo, ir kad būtų 
stipriau — be jų sutikimo dar pridėjo Smetonos, Yčo ir 
Purickio parašus. Dėl to vėliau — 1925 m. — Gabrys iš
kėlė bylą ir Voldemaras taikos teisėjo buvo nubaustas 
2 savaitėm kalėjimo, tačiau aukštesnė instancija tą spren
dimą panaikino — Voldemaras tuo laiku jau buv. min. 
pirmininkas.

Istoriją galima būtų tęsti toliau, šiuo atveju tik norė
ta suabejoti, ar iš tikro KAPRIZINGI SENELIAI yra 
viso blogio pagrindas. Tie mūsų herojai juk buvo tada 
dar jauni. vm

Vokietijos kancleris Schmidt 
ir Prancūzijos prezidentas 
Giscard d’Estaing sutarė eiti 
ne tik prie specialaus euro
pietiško piniginio vieneto 
‘ecu* (European Currency 
Unit) atsiskaitymui knygose

bet laikui bėgant jam duoti 
banknoto formą. Tam tiks
lui jau nuo 1979 m. sausio 1 d 
bus pradėtas organizuoti 
pradinis fondas 32 bilijonų 
vertės iš tų pačių dolerių, ki
tos užsienio valiutos ir aukso.

OPPORTUNITY FOR

REGISTERED NURSES
TO WORK AND LIVE IN SUNNY FLORIDA.

CRITICAL CARE
NURSING PROGRAM 
CCU-SICU-PCCU-E.R.

We offer you an opportunity to participate in a CRTICAL 
CARE NURSING program conducted by Staff Physicians 
& Qualified Nurse Instructors in a FORMAL TEACHING 
PROGRAM at Community Hospital. Excellent salary dur- 
ing CRITICAL CARE COURSE. Permanent positions on 
Gulf of Mexico, at COMMUNITY HOSPITAL we care!

Contact Personnel, 205 High St., 
New Port Richey, Fla. 33552 
Call collect (813) 848-4907



1978 m. spalio 5 d. DIRVA Nr. 39 — 3

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DIRVA P. O. BOX 03206 
CLEVELAND, OHIO 44103 

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

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER
EDITOR VYTAUTAS GEDGAUBAS

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

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

SPAUDOS MĖNESĮ 
BAIGIANT

Nors didžiausias šių laikų 
spaudos priešas laikomas 
radijas ir televizija, bet 
kai New Yorke prasidėjo 
trijų milijoninių didžiųjų 
dienraščių streikas, tai gy
ventojai iš kart ėmė neri
mauti ieškodami pakaitalų, 
pirkdami aplinkinių mieste
lių spaudą, o New Yorką 
gausiai lankantiems turis
tams buvo tuojau pradėtas 
leisti informacinis biulete
nis su įvairių miesto vietų 
lankymo skelbimais, o dar 
po kelių dienų streikui užsi
tęsus pasirodė trys kitais 
vardais negu buvusieji New 
Yorko dienraščiai ir sėk
mingai gyvuoja jau antrą 
mėnesį.

Tai rodo, kaip svarbų 
vaidmenį atlieka spauda, 
kurios dar jokia komunika
cijos priemonė negali pilnai 
pakeisti. Dar didesnę reikš
mę turi svetimuose kraš
tuose mūsų lietuviška spau
da, kuriai skiriamas rugsė
jo mėnuo, kada organizaci
jos grįžta į veiklos sezoną, 
skelbdamos savo planus, at
sišaukimus bei skelbimus. 
Rugsėjo mėnuo yra vadina
mas mūsų spaudos stiprini
mo, vispusiškio rėmimo ir 
jos lygio kėlimo mėnesiu. 
Tai priminimas organizaci
joms, kad jos be spaudos 
būtų kaip gyvas organiz
mas mūsų spaudos stiprini
mo, vispusiško rėmimo ir 
jos lygio kėlimo mėnesiu. 
Tai priminimas organizaci
joms, kad jos be spaudos 
būtų kaip gyvas organiz
mas be oro, negalėtų egzis
tuoti. Išeivijoje turime 
daug laikraščių, įvairių ide
ologijų bei organizacijų ran
kose ir tai parodo jos de
mokratinį veidą, nuomonių 
reiškimo skirtingumus, ži
noma, parodo ir kai kurių 
laikraščių tolerancijos sto
ką. Didysis mūsų spaudos 
tikslas yra tas pats — ža
dinti lietuvių tarpe tautinę 
sąmonę ir skelbti Lietuvos 
išlaisvinimo idėjas, ką dau
guma jų ir stengiasi atlik
ti.

Spaudoje pasireiškia mū
sų veikla, joje atsispindi 
darbai, laimėjimai, trūku
mai, nepasisekimai. Lietu
viškoje spaudoje atsispindi 
dar platesni uždaviniai — 
kova prieš Lietuvos paver-

gėją, nes tik informacijos 
priemonės paruošia vado
vams laimėjimų ar pralai
mėjimų kelią. Bet, kaip ge
rai žinome, tokia spaudos 
žodžio galia, kaip įrankiu, 
daugiausia naudojasi komu
nizmas skleisdamas didelį 
melą ir jį nuolat kartoda
mas kartais įtikina žmones, 
kada jie kasdien girdi tą 
patį ir tą patį melą. Tokios 
ir propagandos pasėkoje 
laisvasis žmogus pradeda 
galvoti ir kalbėti, kaip anie 
iš Sovietijos atsiųsti ar pa
pirkti propagandistai, ką 
šiuo metu jau nesunku pa
stebėti ir didžiausios laisvės 
krašte Amerikoje.

Rašytojas lietuviškas žo
dis yra atspara prieš komu
nistinį vėją, politines aud
ras, kurios nori lietuvišką 
dvasią nuskandinti į užmir
štamas istorijos marias. 
Lietuviškas laikraštis sveti
moje žemėje lietuvį palaiko 
ant lietuviškų kojų ir lietu
vis neatsiklaups prieš ko
munistinį tironą, — rašė ka
daise kun. J. žvirblis Dir
voje.

žinodami mūsų spaudos 
nepamainomą tautinį vaid
menį išeivijos gyvenime ir 
matydami, kaip sunkios jos 
išlaikymo sąlygos tokiam 
krašte, kaip Amerika, nes 
minėtas New Yorke strei
kas tęsiasi jau pusantro mė
nesio, galima gerai suprasti 
ir įvertinti lietuviškos spau-

Krikščionys remia žudikus
RIMAS DAIGŪNAS

Neįtikėtinai keistų kurjo- 
zų galima rasti pasaulinėje 
įvykių arenoje.

Seniai garsėja savo išdai- 
giškomis keistenybėmis va
dinamoji Pasaulinė Bažnyčių 
Taryba (World Council of 
Churches). Tai religinė orga 
nizacija, kuri jungia milijo-

dos leidėjų, redaktorių ir ki
tų darbuotojų sunkias pa
reigas. Ar skaitytojas, o 
dar įdomiau veikėjas, kada, 
nors apie tai pagalvoja ne
teko girdėti. Dažnai išgirs
ti tuščios kritikos žodį vie
toje savo vienokiu ar kito
kiu talkinimo darbu bei įna
šu prisidėjus prie tos spau
dos stiprinimo, jos lygio kė
limo bei platinimo.'

Baigiant spaudos dides
niam dėmesiui skirtą rugsė
jo mėnesį, pripažindami 
spaudą pačiu aukščiausiuo
ju mūsų organizacinio dar
bo veiksniu, būtina daugiau 
pagarbos ir įvertinimo pri
pažinti ir tam negausiam iš
eivijoje spaudos darbuotojų 
būriui, kurių skaičius dėl 
įvairių priežasčių vis mažė
ja, kurių darbo valandos ne
sibaigia ir atsakomybė di
delė, nes tik ja ramiasi visa 
lietuviška veikla. O taip pat 
matant, kaip JAV spaudos 
išlaikymo sąlygos yra ne
lengvos ir dėl jų kovojama 
ir kaip spaudos pasigenda
ma, kaip svarbias funkcijas 
ji atlieka krašto gyvenime, 
negalime pamiršti, kad ir 
mūsų spauda daug sunkes
nes sąlygas ir tik daugelio 
pasiaukok' učių rankų ir 
protų dėka ji tyliai lanko 
skaitytojus švęsdama vis il
gesnes, garbingesnes savo 
nueito kelio sukaktis.

Prie tokių priklauso ir 
tautinės minties laikraštis 
Dirva, kuri stengiasi išlai
kyti pilną lietuviško gyve
nimo veidą, skelbdama lie
tuviško gyvenimo įvykius, 
liečiančius bendruosius po
litinius, kultūrinius bei vi
suomeninius veiklos barus.

(eč)

nūs įvairių denominacijų na- gina kompromiso keliu sutar 
rių. Tos organizacijos sūdė- ti su Salisbury. Pogrindyje 
tyje pluša ir Maskvos kontro sudarytas ‘Patriotinis Fron- 
liuojamoji provoslavų bažny tas’ yra tikra kopija buvusio 
čia. Pasaulinės Bažnyčių Ta
rybos sudėtyje galima rasti 
čia, metodistų bažnyčia ir de 
šimtys įvairių kitų.

Amerikinės ir europinės 
bažnyčios atstovauja turtin
gąsias tos bažnyčių organi
zacijų provincijas. Jos pri
pildo milijonais organizaci
jos aruodus, kurie dalinami 
neturtingosioms Pasaulinės 
Bažnyčių Tarybos provinci
joms. Aruodų milijonai eina 
Afrikos Kontinentui.

Pasaulinė Bažnyčių Tary
ba turi reguliarius pasauli
nius sinodus. Paskutiniame, 
Nairobi mieste, jų du reli
giniai sovietiniai disidentai, 
abu pravoslavų bažnyčios 
dvasiškiai, drąsiai apkaltino 
savo bažnyčios vadovybę 
vergišku klusnumu ateisti
nei valstybinei valdžiai; net
gi suokalbiu su ateistine so
vietine valdžia prieš savo 
nuosavus tikinčiuosius, nes 
pravoslavų bažnyčios vado
vybė neginanti savo tikinčių
jų interesų. Tačiau Maskvos 
kontroliuojamos pravoslavų 
bažnyčios atstovai Nairobi si
node privertė sinodo vadovy
bę užgniaužti savo disidentų 
protestus. Tai buvo Nairobi 
sinodo prosovietinė akcija: 
nekalbėti ir nesvarstyti reli
ginių persekiojimų temos. 
Tuo tarpu tas pat sinodas su 
neįprastu įkarščiu svarstė 
rasinių neasantaikų proble
mas Pietų Afrikos žemėse.

Pasaulinės Bažnyčių Tary 
bos sudėtyje nėra pastebimi 
religiniai persekiojimai So
vietų Rusijoje. Ši tema yra 
griežtas tabu. Tos temos ne 
galima minėti. Bet plačia 
burna kalbama apie taria
mus rasinius konfliktus ... 
Rodezijoje.

Tokios problemos pasek
mių neteko ilgai laukti. Aiš
kėja, kad Pasaulinė Bažny
čių Taryba dosniai remia Ro
dezijos negrų sukilėlius. Ro
dezijos kairiųjų (prokomunis 
tinių?) sukilėlių organizacija, 
vadinamoji ‘Programa kovai 
prieš rasizmą’, per Pasauli
nės Bažnyčių Tarybos kana
lus per pastaruosius metus 
gavo jau apie pusantro mili
jono dolerių savo veiklai 
stiprinti.

Pinigai eina remti sovietų 
treniruotus sukilėlius ir tero 
ristus, kurie dabar būriais (o 
gal ir pulkais!) knibžda nera
mumų ir žudynių teriojamo- 
je Rodezijos pasienio zonoje. 
Sukilėliai teroristai žudo vi
sų pirma kiekvieną baltą 
žmogų, kuris pakliūva po jų 
ginklu. Misionieriai, moky
tojai, vienuoliai ir vienuolės - 
jų tarpe ir juodosios rasės as 
menys - žudomi pavieniai ir 
būriais. Taip Pasaulinės Baž 
nyčių Tarybos šelpiamieji 
‘laisvės kovotojai’ vykdo 
‘programą prieš rasizmą’.

Neseniai teroristai su so
vietine raketa numušo kelei
vinį lėktuvą ir kirviais suka
pojo visus, kas liko nežuvęs 
katastrofoje. Teroristai, 
vykdydami Maskvos įsaky
mą, kovoja ir prieš sukalba
mus negrų vadus, kurie mė-

Angoloje ‘patriotinio fronto’, 
kuris vykdė šimtaprocenti
nę sovietų politiką.

Po ‘patriotinių frontų’ iška 
ba teroristai veikė Etiopijo
je, Angoloje, Mozambike, 
Zaire. Visa Afrika jau nusė
ta ‘made in Moscow’ teroris
tinių organizacijų po lokali
nių patriotų kaukėmis.

Šiuo atveju Maskva vir
tuoziškai surado savo agre
sijai ‘sponsorius’. Tai Pasau
linės Bažnyčių Tarybos fi
nansai! Apgauliai, vardan 
‘aukštųjų vertybių’ gynimo, 
Pasaulinės Bažnyčių Tary
bos vadovai pila savo organi
zacijos narių kišenėse sužve
jotus pinigus ... sovietinei 
agresijai, terorui, žudynėms 
remti. Krikščionys remia žu 
dikus, kurie Rodezijos pasie
nyje, Etiopijoje, Mozambike 
žudo misionierius-krikščio- 
nis, žudo kiekvieną baltą 
žmogų - slaugę, vienuolę, 
mokytoją ...

Pasaulinė Bažnyčių Tary
ba stato Afrikoje mokyklas, 
investuoja (tariamai) tikin
čiųjų aukas į pastatus, ku
riuose (Etiopijoje, Angoloje, 
Rodezijos pasienyje) vadina
mieji ‘kovotojai prieš rasiz
mą’ moko aborigenus... mar 
ksizmo-leninizmo evangeli
jos.

Bemaž pirmuoju smuiku 
Pasaulinėje Bažnyčių Tary
boje griežia sovietų režimo 
kontroliuojamoji Rusijos pra
voslavų bažnyčia. Jos hier- 
archai talkina sovietinei glo
balinei politikai: jie nukrei
pia Amerikos, Skandinavų, 
Vakarų Vokietijos, Kanados 
Anglijos tikinčiųjų sudėtus 
milijonus į Sovietų Rusijos 
iždą ...nes už tuos milijonus 
prosovietiniai Afrikos tero
ristai perka sovietinius gink
lus!

STENOGRAPHERS
IMMEDIATE OPENINGS IN OUR 
DOWNTOWN COMPLEX FOR EX- 

PERIENCED STENOGRAPHERS. TYP-
ING 60-65 WPM and SHORTHAND 
AT 90-100 WPM.

NEAT APPEARANGE , PLEASANT 
PERSONALITY. WE OFFER EXCEL- 
LENT SALARY. 5 DAY VVORK 
WEEK. EXCELLENT WORKING 
CONDITIONS & FRINGE BENEFITS.

CLEVELAND TRUST
900 Euclid Avė. 

Cleveland, Ohio 44101

We are an equal opportunity 
empioyer. M / F

(37-42)

MACHINISTS
THE LUNKENHEIMER CO.

NEEDS EXPERIENCED
LATHE HANDS, 

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE OPERATORS 

AND OTHER MACHINISTS WHO 
CAN SĖT UP AND OPERATE. TOP 
BASE WAGES PAID PLŪS INCEN- 
TIVE OPPORTUNITY AND FULL 
RANGE OF COMPANY PAID BEN
EFITS. APPLY IN PERSON. MON- 
DAY THRU FR1DAY 8 TO I I AT 
1520 TREMONT ST.. CORNER OF 
TREMONT & BEEKMAN, CINCIN- 
NATI, OHIO.

An Equal Opportunity Empioyer 
(38-41)

TURRET LATHE OPERATOR
Needed by very clean company days. 
Voluntary, overtime. Top wages. Com- 
plete benefits. We are an equal op
portunity employei. Call Jim Shields 
(216) 651-3811. (38-42)



Nr. 39 — 4 DIRVA 1978 m. spalio 5 d.

Diplomatijos paraštėje (74) Vaclovas Sidzikauskas JBHIIIilIimillimillllIlIlIlIHIlIlIlIllIlIlIlIllIlIlIlIJIIIlllHllllllllllllllimilllllllHHmHH'H'Hg

Prof. Stepono Kairio suėmimas
1944 m. gegužės mėn. pra

sidėjus Vliko narių suėmi
mams Kaune, jo pirmininkas 
prof. Steponas Kairys kurį 
laiką gyveno pasislėpęs, ta
čiau bolševikams artėjant jis 
apsisprendė pasitraukti į 
vakarus - būtent į Švediją. 
Kitiems Vliko nariams prita
riant, aprūpintas Juozo Ka
minsko vardu išrašytu pasu 
ir žvejo apranga, jis buvo nu 
vežtas į Šventosios uostą ir 
iš ten žvejų laivu buvo veža
mas į Gottlando salą.

Pusiaukelyje plaukusieji 
pastebėjo vokiečių karo lai
vą, nuo kurio nebuvo jokios 
galimybės nei pabėgti, nei 
pasislėpti. Jam artinantis 
Kairys jūroje paskandino 
vežtuosius dokumentus. 
Gottlando kryptimi plauku
sieji ‘žvejai’ vokiečių karo lai
vo įgulai matomai atrodė 
įtartini, todėl jie liepė jiems 
persėsti į karo laivą, nuvežė 
į Liepojo uostą ir atidavė te
nykščiam Gestapui. Kairį ir 
jo palydovus Gestapas paso
dino į kalėjimą. Iš Kauno at
vykęs Gestapo pareigūnas 
stebėdamas suimtuosius per 
kalėjimo durų langelį ‘žvejo’ 
Kairio neatpažino. Sovietų 
kariuomenei pradėjus Liepo 
jaus prietilčio puolimą, suim 
tieji lietuviai ‘žvejai’ buvo 
pervežti į Gdynią netoli Dan 
cigo ir ten internuoti stovyk
loje. Iš ten gavau ir Kairio 
laiškutį su prašymu jam pa
dėti išeiti į laisvę. Jam pa
siunčiau Sąjungos vardu te
legramą vokiečių kalba, jį 
kviesdamas skubiai atvykti į 
Berlyną užimti tarnybą. Tos 
telegramos užteko stovyklos 
viršininkui, kuris pats įsodi

no Kairį į traukinį ir palinkė
jo laimingos kelionės, tokiu 
būdu Kairį pasitikome Ber
lyne. Čia jis įsijungė į Vliko 
Užsienio Delegatūros veiklą. 
Iki karo pabaigos Kairys gy
veno Vokietijoje nelegaliai, 
kurį laiką slapstėsi pas mane 
o vėliau, kai reikėjo trauktis 
iš Berlyno, jį savo globon pa
ėmė jo partietė Sofija Lu- 
kauskaitė-Jasaitienė, kuri 
su vyru daktaru gyveno, re
gis, Hof mieste. Ten jis su
laukė ir karo pabaigos.

Galutinis Delegatūros už
davinys buvo atkurti, kai tik 
leis sąlygos, Vyriausiąjį Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetą 
1945 m. sausio-vasario mene - 
siais sovietų kariuomenė 
greitu tempu artėjo prie Ber
lyno. Sąjungos valdybos ir 
Delegatūros nariai skubėjo 
apleisti Berlyną. Sąjungos 
pirmininkas Rapolas Skipitis 
regis dar sausio pradžioje, 
išvyko į Vokietijos vakarus 
ieškoti būstinės Sąjungai 
perkelti. Nuolatiniai bom
bardavimai ir susisiekimo su. 
krikimas nutraukė su juo ry
šius. Kai sovietų tankai pa
sirodė rytiniuose Berlyno 
priemiesčiuose, aš nutariau 
Sąjungą ir Delegatūrą per
kelti į Wuerzburgą ir vasa
rio 15 d. su keliais dar Berly
ne buvusiais bendradarbiais 
ir bylomis išvažiavau iš Ber
lyno. Sąjungos reikalų vedė 
ja Elzė Lapėnaitė-Oželienė 
buvo apsisprendusi pasilikti 
Berlyne ir jai palikau įgalio
jimą veikti kaipo Sąjungos 
įgaliotinei. Jos ir jos vyro 
apsisprendimas iš Berlyno 
nesitraukti jiems brangiai 
kainavo, nes atvykę pirmieji
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Jet Engine Assembly & Tęst Engineer 
Logistics Specialist

Sr. Metallurgical Engineer 
Metallurgical Engineer 

Manufacturing Process Engineer 
■mhmTECHNICALhmhmĮ 

Sr. Programmer
Expediter

Product Designer 
SR Tool Designer

lietuviai enkavedistai į Ber
lyną tuojau puolėsi į Sąjun
gos patalpas, juodu tardė, 
reikalavo žinių apie Berlyne 
gyvenusius lietuvius, juos 
suėmė ir ištrėmė į Sibirą. Iš 
ten, po 10-ties metų jie sugrį 
žo į Berlyną ir ten netrukus 
mirė.

Berlyne paliko ir buvęs 
Žemės ūkio ministeris Jonas 
Aleksa, tikėdamasis galėsiąs 
sugrįžti į Lietuvą, pas ten li
kusią šeimą. Jis pats vienas 
anksčiau buvo pasitraukęs į 
Vokietiją, gyveno Berlyne ir 
beveik kasdiena lankėsi Są
jungoje, tačiau labai ilgėjosi 
šeimos. Vėliau sužinojome, 
kad iš Kauno atvažiavę lietu 
viai enkavedistai jį suėmė, 
nuvežė į Kauną, iš kur jis bu 
vo ištremtas į Sibirą. Ir ten, 
nematęs anksčiau ištremtos 
šeimos, dideliam varge mirė •

Atvažiavęs į Wuerzburgą 
jame radau geroką būrį lietu 
vių, jų tarpe prof. Zenoną 
Ivinskį, prof. Antaną Macei
ną ir Kęstutį J. Valiūną. Mė
ginau suburti kiek galima di
desnį Lietuvių Sąjungos Vak 
dybos ir Vliko Delegatūros 
narių skaičių. Susiradome 
patalpas Sąjungai. Wuerz- 
bUrge atskyrėme Sąjungą 
nuo Vliko Užsienio Delegatu 
ros ir S-gai vadovauti buvo 
pavesta Mykolui Tolišiui, ku 
riam talkino Marija Žakevi
čienė, Elena Emaitytė ir kt. 
Mūsų persitvarkymo darbą 
kuriam laikui pertraukė šiur 
pūsis Wuerzburgo 1945 m. 
kovo 16 nakties bombardavi
mas, sunaikinęs tris ketvir
tadalius miesto. Laimingu 
būdu iš lietuvių niekas nežu
vo, nors ir buvo slėptuvėse 
užgriautų, kaip kad Z. Ivins
kis. Wuerzburge sulaukėme 
Amerikos kariuomenės atžy- 
giavimo ir antrojo pasaulinio 
karo pabaigos.

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

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

185 N. Wabash Avė.
| Chicago, III. 60601
| Antrame aukšte.
S
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COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

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

tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS
I 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 ir 52 g-vės)
FLOOR 21st NEW YORK, N. Y. 10022

— CALL COLLECT ■■■■■■■■ 
Mr. Dean Hardesty 

313-6245200
We offer an excepttoncl range of starting salaries, a compre- 
hensive benefit program, an outstandlng vvorking envlron- 
ment and a solid policy of promotlon from withln.
If unable to caH, please fonvard resume In confidence to: 

The Personnel Department

Wllllami Research Corporation 
2280 We$t Maple Road 

Walled Lake. Michigan 48088
An tquoi Opportunrty Emptcvar M/F

(39-40) I

AUTOMATIC SREW 
MACHINE

5 years experience operating and 
setting up automatic screw machines 
is required. Mušt have own tools and 
gagės, and read shop prints.
Excellent vvages, benefits and work- 
ing conditions.

AIRMATIC-ALLIED INC.
185 Park Drive 

Wilmington, Ohio 45177 
513-382-1691

(37 41)

WANTED
Experienced over — the road driver* 
for Cleveland based team operalion. 
You mušt be 2> years of age. Have 
at least 2 years of over-the-road 
driving experience, a good safe driv- 
ing record and meet all D.O.T. re- 
quirements. Please Call Bill GINLEY 
at 216-431-8194, between 9-12 noon 
only. (37-41).

TOOL & DIE
MAKER

Will be required to construct, repair 
and maintain jigs, fixtures, and pro
gressive dies. Mušt be familiar with 
tool room machines, perform layout 
work, plūs fitting and assembling 
parts as necessary. Experiencėd vvith 
4 slide machines, desirable, būt not 
required. Mušt have Journeyman 
card. Excellent fringe benefits. Make 
application at:

ARCO INDUSTRIES
432 E. Eliza St.
P. O. Box 667

Schoolcraft, Mich. 49087
E.O.E.

(38-39)

S K YRIAI:

Apple-Vallev, Min. 55121 7626 W. 150 St. Tel.: 612-132-7083
New York, N. Y. 10003 45 Second Avenue 251-5156
New York, N. Y. 10011 135 W. 14 Street 243-2583So. Boston. Mass. 02127 389 IVest Broadvvay 268-0068
Bridgeport. Conn. 06610 1880 Seaview Avenue 203-367-2863
Chicago. III. 60622 2222 \Vest Chicago Avenue 278-6966
Chicago. III. 60629 2501 Vest 69 Street 925-2737
Cleveland. Ohio 11131 5879 Statė Road 881-1738
Irvington, N. .J. 07111 1082 Springfield Avenue 374-64 16
(■rand Rapids. Mich 19501 636-38 Bridge St. N.W. 458-2256
llackensack. N. J. 07601 112 Main Street 201-342-9816
Hartford. Conn. 06106 518 Park Street 246-9173
I.akewood. N. .1. 08701 241 Fourth Street 363-8569
I.exington. N. Y. 12152 Route 13 A (518) 989-6712
Los Angeles. Calif. 90022 960 So. Atlantic Blvd. 261-2991
New Haven. Conn. 06511 1329 Boulevard 562-1416
Nervark. N. J. 07106 698 Sanford Avenue 373-8783
Passaic. N. J. 07055 12 Monroe Street 472-6387
Philadelphia. Pa. 19122 1211 N. 51h Street 763-1818
Philadelphia, Pa. 191 11 ■1925 Old York Road 455-9586
Pittsburgh. Pa. 15203 1307 E. Carson Street 481-2750
IVappingers Falls. N. Y. 12590 Hidden Hollovv Apts. 91 1-297-0261Waterbury, Conn. 06710 555 Cook Street 756-lfi68
Fort \Vayne. Ind. 16808 1807 Beineke Roaji 432-5102IVorcester. Mass. 01610 144 Millbury Stret 798-2868
Youngstovn. Ohio 41503 309 W. Federal Street 743-0440

PRODUCTION FOREMAN 
(WIRE MILL)

Due to continued expansion, we have an opening for an ex- 
perienced foreman to assist in the operation of our modern 
facility. Responsibilities will include direction of employees 
to meet production schedules, training of personnel in the 
proper procedures of wire manufacturing and ūse of eąuip
ment, and when necessary, disciplining of employees 
through standard company procedures. Three to five years 
supervisory experience preferred. Wire mill experience 
preferred būt not mandatory. 3-4 day work week. Mušt be 
willing to work any shift.

Full company paid benefit plan. Annual rate of pay $15,000 
to $17,000. Apply in person or send resume to

AMERICAN SPRING 
WIRE CORPORATION

26300 Milės Road 
Bedford Hts., Ohio 44146

An Eąual Opportunity Employer
(39-41)
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Bicef aline valdžia
Jūratė Statkutė de Rosales

Bicefalinės, valdžios buvi
mą senovės Lietuvoje jau 
seniai yra atžymėjusi mūsų 
istorikė Deveikė-Navakie- 
nė. Kiek man teko pastebė
ti, ši "vienos valdžios, bet 
dviejų valdovų" sistema ne
buvo mums įprastoji nuola
tinė valdžios forma, tačiau 
ji sporadiniai atsirasdavo ir 
vėl kuriam laikui dingdavo 
beveik visos mūsų istorijos 
bėgyje. Jos pirmojo atsira
dimo priežastis, arba tiks
liau tariant mūsų bicefali- 
nės valdžios sistemos pradų 
užtikau nesenai mano rasto
je kronikoje.

Kronikos pirmosios dalys 
aprašo rytų Europos žalva

rio amžiaus meto politinius 
Įvykius. Iš kronikos aiškėja, 
kad stambūs politiniai Įvy
kiai tais laikais buvo iš
šaukti vieno ir to paties rei
kalavimo: gelbėtis nuo ba
do. Bičių išgaišimas, pras
tas derlius, ar, priešingai, 
derlinga žeme, gausūs vai
siai — yra terminai, turį 
milžinišką svarbą pirmuose 
kronikos skyriuose. Atrodo, 
kad labai primityvus žemės 
ūkis visų šeimos narių tuo
met išmaitinti negalėjo, že
mė matyt buvo naudojama 
trilaukės sistemos keliu, ar 
stačiai semi-nomadinės lau
kų nualinimo ir "toliau ėji
mo" sistemos būdu. Kroni

ka atžymi, kad tam tikrais 
atvejais priseidavo rinkti du 
valdovu iš kart: vienas su 
savo žmonėmis palikdavęs 
saugoti gimtąsias žemes, o 
kitas su laimės ieškančiais 
pasiryžėliais imdavo gink
lus Į ranką ir išvykdavo už
kariauti naujų žemių; tokie 
žygiai stengdavosi išvystyti 
susisiekimą ir prekybą su 
gimtąja žeme, o užkariauto
je teritorijoje būdavo tik 
paviršutiniškai užmetamas 
savos valdžios bei koloniza
cijos tinklas.

Visais atvejais, naujoje 
žemėje buvo išlaikomas ka
rinis saitas ir ekonominė iš
tikimybė senajam kamie
nui, kas išeidavo Į naudą 
abiem pusėm.

Laidas, kad abu valdovai 
nėra varžovai, o vienos vals
tybės dvi skirtingos galvos, 
buvo abiejų valdovų vieno
das vardas: pav. Auregys ir 

Aurikis; Duoderėdis, Duo- 
demaris ir Duoderikis; Vai- 
lia ir Vailiamaris; ir t.t. 
Taikiai išrinktų dviejų val
dovų tam tikra vardo dalis 
VISADA BŪDAVO VIE
NODA. Peržiūrėjusi visą 
kronikos tekstą, nesu radu
si nei vienos išimties šioje 
taisyklėje, o pavyzdžių bū
ta per daug, kad Į juos gali
ma būtų žiūrėti kaipo Į at
sitiktinumą.

Surašius kronikoje atžy
mėtus bicefalinės valdžios 
atvejus ir peržiūrėjus kiek
vieno tokio valdovo rinkimo 
būdą, teko prieiti išvados, 
kad senovėje mūsų valdovai 
greičiausiai parinkdavę sa
vo vardą karūnacijos metu 
— panašiai kaip šiandieną 
daro popiežiai ar vienuoliai 
įšventinimo metu. Tik tokiu 
būdu galima paaiškinti vie
nodo vardo atsiradimą tais 
atvejais, kai vienas valdo

vas būdavo išrenkamas vie
name imperijos gale, o ki
tas — kitame, ir abu kro
nikoje yra atžymėti su tuo 
pačiu vardu.

Toje pačioje kronikoje, 
vienos valdovų šeimos visų 
sūnų išvardinime krito man 
Į akį trijų brolių vienodi 
vardai, kurie greičiausiai 
tokie jau buvo parinkti nuo 
jaunų dienų. Sunku yra ži
noti, ar tai buvo daroma po
litiniais sumetimais (pav. 
ruošiant sūnų į busimą 
"rinkim i n ę kam paniją" 
kandidatuojant į tėvo sos
tą), ar tai būta tam tikros 
tuometinės socialinės siste
mos, pagal kurią vyresniam 
sūnui iš anksto buvo skirta 
tėvo žemes paveldėti, o ant
rasis buvo ruošiamas kari
nės ekspansijos pareigoms.

Kokia buvo tikroji vieno
du vardų parinkimo prie- 

(Nukelta į 6 psl.)

$5.10 nukels jus į 
užjūrius.

Pigiausias būdas 
aplankyti užjūrius yra 

tiesioginis skambinimas.
Kainuoja tik $5.10 

plius taksai į daugumą 
Vakarų Europos kraštų 

(Italija, Vokietija, 
Belgija).

Airija kainuoja tik 
$4.05 plius taksai.
Šios žemos kainos 

yra nakties metu nuo 
5 p. m. iki 5 a. m. ir visą 

dieną sekmadienį.
Kitame pasaulio 

krašte? Skambinimas į 
Japoniją kainuoja tik 

$6.75 plius taksai. 
Šios kainos yra iš 

bet kurios vietos U. S.

(išskyrus Aliaską 
ir Hawajus).

Mūsų operatoriai 
padės jums ir gaus 
telefono numerius jeigu 
jų neturite.

Arba laiko sutaupymui 
pasitikrinkite ar jūs galite 
skambinti tiesioginiai. 
Pasižiūrėkite Call Guide 
sekcijoje, pradžioje 
jūsų White Pages 
knygoje.

Jeigu jūs turite draugus 
ar gimines užjūriuose, 
kodėl nepaskambinti jiems 
šiąnakt?

Užtrunka tik kelios 
minutės atsidurti tenai. 
Telefonu.

Ohio Bei!
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Kalifornijos įdomybės
Los Angeles lietuviai laukia muzikinės 

legendos ’Gilanda’

SAN MIGUEL MISIJA

Už Atascadero ir Paso Robles 
miestų mažame San Miguel mies
telyj (apie 1000 gyv.) nesunku at
rasti ir šešioliktąją San Miguel Ar 
cangel misiją, statytą 1797 metais 
Ši misija turi bene ramiausią isto
riją, tebesitęsiančią dabar. Dėka 
to gerai išsilaikė ir patys pastatai, 
bažnyčia ir ilgas vienuolyno pasta 
tas. Iš kalnų 40 mylių vežioti me
džiai iki šiol tvirtai prilaiko bažny
čios lubas, o sienos išlaikė geras 
spalvas, nė karto neatnaujinant.

Tik šešeriems metams praslin
kus po misijos įsteigimo, San Mi
guel misija turėjo virš tūkstančio 
atverstų į katalikybę indėnų. Pas
kutinis misionierius mirė 1840 me 
tais ir po to šešeriems metams pra 
ėjus visi pastatai buvo parduoti 
kartu su plačiais laukais ir sodais. 
Tiktai 1878 metais bažnyčios atsto 
vai atgavo nuosavybėn pastatus ir 
pradėjo restauruoti, o nuo 1928 
metų valdymas vėl perduotas 
pranciškonams.

Iš kelio pusės atitvertas žema 
tvora pastatas atsinaujino raudo
nų čerpių stogais, bet bažnyčios 
fasadas labai paprastas, net pri
mityvus - be varpinės ir tik su ma
žu sodu. Nuo žemės drebėjimo 
1812 metais, kuris čia buvo ma
žiau juntamas, priekinėje bažny
čios sienoje, virš įėjimo, liko dide
lis plyšys, bet visas pastatas atlai
kė virpėjimus.

Sode puikus fontanas, su masy
via dviguba taure ir aplinkiniu ba
seinu, teikia jaukų įspūdį, nes vis 
dar veikia, tik pastato vidaus sie
nos ir jo kolonos reikalingos re
monto ir dažymo. Įvairūs kaktu
sai ir medžiai teikia grožio, bet au 
ga ne visai tvarkingai.

Į vakarus nuo San Miguel mies
telio, apsupti neaukštų kalnų (iki 
3,000 pėdų), tarytum du broliai, iš 
sidraikę aukštumoje, tyvuliuoja 
du ežerai - Lake San Antonio ir 
Lake Nacimiento, taip pat su van
dens sporto ir žvejojimo malonu
mais. Arčiau pajūrio iškyla aukš
tesnių kalnų grandinė, kuri ne vi
sur turi perėjimus, todėl, norint 
vėl vandenyną pasiekti, tenka grįž 
ti atgal ir, pravažiavus Paso Rob
les, pasukti į 46 Kalifornijos kelią, 
į vakarus.

Kalifornijos 46-ju keliu, arba iš 
San Luis Obispo bei iš Morro Bay 
keliaujant Nr. 1 keliu, pasiekiama

BICEFALINĖ 
VALDŽIA...

(Atkelta iš 5 psl.) 
žastis — nežinau, tačiau ne
galiu nepastebėti tos pačios 
sistemos pritaikymo Algir
do ir Kęstučio šeimose. Iš 
tiesų, jei Algirdas ir Kęstu
tis sekė kronikoje pastebė
tų tradicijų, tektų prieiti iš
vados, kad Algirdo sūnus 
Jogaila buvo skirtas tėvo 
žemių ”butšaknies” parei
goms, o jo brolis Skirgaila 
antrojo valdovo vaidmeniui, 
lygiai kaip Kęstučio sūnūs 
Vytautas, Tautvidas ir Bu
tautas buvo iš anksto skir
ti bendro valdymo parei
goms.

Skirgailos ir Vytauto 
kruvinos varžybos dėl' Di
džiojo Kunigaikščio karū
nos tuomet gal iškiltų kiek 
skirtingoje šviesoje, negu 
ta, kuria mes užtinkame 
XX-to amžiaus istorijos va
dovėliuose?

(Bus daugiau)

San Simeon įlanka, prie kurios da
bar stūkso keli viešbučiai ir įreng
tas specialus rajonas bilietams 
pirkti į garsiąją San Simeon pilį, 
nes nuo čia pradedama ekskursi
jomis apžiūrėti ir autobusais veža
ma į kalnus.

SAN SIMEON PILIS
‘Los Angeles Examiner’ dien

raščio ir daugelio kitų Amerikos 
miestų sensacinės spaudos leidė
jas William Randolph Hearst nuo 
šio šimtmečio pradžios pradėjo 
rankioti iš visų pasaulio kampų 
meno ir architektūros kūrinius. 
Savo įsigytame dvare prie San Si
meon, jis sugalvojo aukštai kalne 
pastatyti didelius rūmus, o jo 
skaitlinguose kambariuose iška
binti meno paveikslus, apstatyti 
senosios Graikijos ir Romos skulp 
torių stovylomis ir įrengti vidur
amžių karalių miegamuosius.

Per 50 metų šioje La Casa Gran 
de pilyje sutelkta labai daug meno 
turtų. Hearstui mirus, jo įpėdi
niai nenorėjo laikyti ir savo lėšo
mis prižiūrėti brangiai kainuojan
čią pilį, todėl milijonus dolerių kai 
nuojančias vertybes perleido Kali 

the new oltiLide is furry

may company m

fornijos valstybei, kuri čia įsteigė 
W.R. Hearstui atminti Tautinį Pa
minklą, o prižiūros išlaidoms pa
dengti ima iš turistų tam tikrą mo
kestį už pilies apžiūrėjimą. Kai 
kas nepatenkinti, kad Hearst ka
daise žavėjosi totalitarizmu ir va
rė smarkią akciją prieš Tautų Są
jungą, o po vizito pas Hitlerį savo 
leidžiamuose dienraščiuose buvo 
pradėjęs spausdinti eilę nacių pro 
pagandos ministerio Goeringo 
straipsnių, bet turėjo tai nutrauk
ti. Hearst buvo Amerikos nesiki
šimo į Europos reikalus šalininkas 
tačiau iš jos išsivežė daug meno 
turtų ...

San Simeon pilis graži, nėra 
abejonių. Gražu pasižiūrėti į pran 
cūzų stiliaus, garsių žmonių nau
dotus baldus, melsvo marmuro 
plytelių išklotą ir balto marmuro 
stovylomis apstatytą maudymosi 
baseiną šalia namo. Gal šiame ba 
seine pats Hearstas ir retai mau
dydavosi, nes būdavo nuolat užim 
tas - juk didelėje salėje turėjo fil
mų teatrą ir telefonais palaikė nuo 
latinį ryšį su savo spaudos imperi
ja. Pilyje visur kolonos, auksas, si
dabras, baldachimai, pliušas ir ...

Kalifor n i j o s Lietuvių 
Operetės Ansamblio drąsus 
užsimojimas pastatyti visai 
originalią lietuvišką opere
tę, kurioje viskas būtų sa
va, pagaliau tampa kūnu.

tyla. Nuo sienų žvelgia senovės 
karalių ar riterių bei jų žmonų vei
dai, tapyti Rubenso, Rafaelio San- 
ti, Leonardo da Vinci ar kitų daili
ninkų. Pasieniais biustai ir pilnos 
figūros nuogųjų graikų ar romėnų 
o sienose, palubėse ir iš lauko įdė
tieji architektų darbai sudaro visą 
muziejaus rimtį. Stebėtina, kaip 
galėjo magnatas Hearstas gyven
ti šiuose kambariuose, kaip galėjo 
jaustis beveik vienas juos lytėda
mas ir matydamas.

Teko du kartus būti šioje pilyje, 
bet trečią kartą tikrai neverta ten 
žengti, nebent tik atvykusiems 
svečiams norint parodyti ir kartu 
pasigėrėti. Nemačiusiam iš arti, 
ir pirmą kartą matant, visa tai 
vistiek palieka labai gilų įspūdį. 
Džiugu, kad Kalifornijos valstybė 
perėmė globoti visiems žmonėms 
priklausančius meno turtus.

Bepigu buvo eiti pramintais 
keliais, statant tokį čigonų 
Baroną, bet bandant išvesti 
į sceną visai naują veikalą 
ir nugalėti gausias kliūtis 
darbas retkarčiais ne juo
kais buvo pradėjęs gąsdinti. 
Nes čia susiduriama jau ir 
su orkestracijos problema 
ir su paties orkestro gavimo 
sunkumais.

Šiai puikiai muzikinei le
gendai „Gilanda” muzikė 
Ona Metrikienė panaudojo 
rašytojos Nijolės Jankutės 
Užubalienės „Kūlgrindos” 
libretą, kuris jau kartą į 
sceną buvo išvestas muziko 
Aloyzo Jurgučio Dainavos 
Ansamblio pastatyme. To
dėl bus dvigubai įdomu iš
girsti skirtingą kito muzi
ko priėjimą prie tos pačios 
temos, juo labiau turint gal
voje tokius nepaprastai 
skirtingus pasaulius, iš ku
ri ųabu kompozitoriai atėjo. 
Aloyzas Jurgutis augo ir 
brendo Lietuvoje, ten suau
go su mūsų tautosaka ir su 
lietuviško kaimo dvasia, kai 
tuo tarpu Ona Skiriutė-Met- 
rikienė Lietuvą pamilo tik 
per savo tėvelių prisimini
mus ir savo tėvų krašto nė
ra mačiusi. Nežiūrint to, 
mus kiekviename žingsnyje 
stebina toks nuostabiai ly
riškas ir lietuviškas jos mu
zikinis žodis, šiame veika
le matysime Joninių fo
ne suskambančią amžinojo 
meilės trikampio temą, čia 
pražydės paslaptingas pa
parčio žiedas ir pateks ne į 
švelniosios Kastytės, bet į 
laumės Gilandos rankas.

Spektaklis bus gausus so
lo dainomis, duetais, ir spal
vingais chorais, dalyvau
jant visai eilei vietos mėgia
mųjų solistų ir įvedant ke
letą naujų veidų. Režisuoja 
Algimantas žemaitaitis, pa
dėjėja Danutė Barauskaitė, 
palydės Youth Symphony 
West orkestras, diriguojant 
Barry Brisk. Dalyvauja so
listai Janina čekanauskie- 
nė, Birutė Dabšienė, Anta
nas Polikaitis, Rimtautas 
Dabšys, Antanas Pavasaris, 
Klevą Vidžiūnienė, Liucija 
Mažeikienė, Jonas Petronis, 
Vytenis Dūda, Bronius Se- 
liukas ir Henrikas Paškevi
čius, be to, ypač stropiai 
ruošia nuotaikingas dainas 
choras, gi jaunimas jau be
veik trypsi, belaukdamas ei
lės šokiui. Dekoracijos Pau
liaus Jasiukonio, rūbai S. 
Koronkevičienės.

Spektaklis įvyks spalio 28 
d., šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
ir spalio 29 d., sekmadienį, 
2 vai. p. p. Lincoln Jr. High 
School patalpose, Santa Mo- 
nica. Darbas milžiniškas, 
todėl linkime Los Angeles 
Operetei sėkmės ir ištver
mės. (rkv)

LPN’S OR RN’S NEEDED — for 
part-tirne' weekdays and weekends. 
1-3 & 3-11 shifts. Call between 9 3 
weekdays for appointment.

(717) 755-6454
(38-45>
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PERPETUUM MOBILE
Dabar šventoji lotynų 

kalba išguita iš bažnyčios, 
bet dar daug kas atsimena 
lotyniškus posakius. Gal būt 
kas atsimena, kad ”perpe- 
tuum mobile” posakis reiš
kia amžinąjį judėjimą. Ju
da, kruta koks nors objek
tas ir nesustojai judėjęs, 
krutėjęs per amžių amžius.

Pesimistai tuo posakiu 
nepasitiki. Jie net tvirtina, 
kad viskam yra pabaiga.

Pesimistų tvirtinimą, kad 
iš viso nėra "perpetuum mo
bile”, nesunku sugriauti 
dirstelėjus į Artimųjų Rytų 
derybų karuselę. Netiktai 
pasaulinėje spaudoje, bet ir, 
išmintingesnėje už tą spau
dą, mūsų spaudoje, amžinai 
mirga Sadato, Begino ir 
Carterio vardai, o paskui, iš 
kito galo, Carterio, Begino 
ir Sadato vardai. Taip kas
dieną! Artimųjų Rytų poli
tinio cirko ciklai yra perpe
tuum mobile tezės įrody
mas. žinovai apskaičiavo, 
kad Artimųjų Rytų reika
lui parašyti straipsniai, kar
tu juos sudėjus, užklotų ne
tiktai ginčijamas žemes, bet 
visas arabų ir žydų žemes, 
kartu jas sudėjus.

Pesimistų tvirtinimą, kad 
„perpetuum mobile” esanti 
fikcija, sugriauna lietuviš
kų veiksnių nuolatiniai tar- 
pusavės vienybės ieškoji
mai. Juk metų metais skai
tome apie tuos tarpusavės 
vienybės ieškojimus, atra
dimus ir vėl vos ne vos už 
uodegos sugautos vienybės 
praradimus, žinovai apskai
čiavo, kad veiksnių vieny
bės temomis prirašyto po
pieriaus užtektų trigubai 
užkloti Lietuvos teritoriją.

Prie perpetuum mobile 
reiškinio priklauso nuolati
niai koliojimaisi garbingo
je aisčių palikom ų spaudo
je. Nuolatiniai pastovūs yra

perpetuum mobiliukai ir li
teratūrinėje kritikoje: žmo
nės iš anksto jau žino, kas 
apie ką ir kaip rašys: ką 
prakeiks, ką guldys į laurų 
patalus ...

Perpetuum mobile mūsų 
kieme reiškia amžiną stag
naciją: kas ką keikė vakar, 
keiks ir rytoj. Pastovu
mas ...

ČIA PRIĖJO 
KADŽIULIS 

IR TARĖ
— Va, vieną žvejybos lai

vą sovietai pavadino Liudo 
Giros vardu, — stebėjosi 
nustebęs vyras. •

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Silkių vagystėmis prie 
norvegų kranto sovietai no
ri pagerbti sovietų litera
tūrą.

★
— Gera turėti šimtą drau

gų, svajojo vienas ponas.

Asmens laisvių 
interpretacija 

tai
Trijų pirštų kombinacija.

Taip tarybinė valstybė 
rodo žvėrišką galybę.
Šitie kontūrai pašėlę 
žudo mūsų Lietuvėlę.

DĖMESIO: ČIA VEIKIA SOVIETINIS „TEISMAS”

... Sadūnaitė, Petkus, Lapienis, Pranckūnaitė ... 
... šimtai kitų ...

Kur jūs, Helsinkio signatarai? Atsiliepkite gi...

AUŠRELĖ LIčKUTĖ

BALADĖ APIE JONĄ

Sėdi Jonas Marųuetparke, 
geria alų su puta — 
visą naktį vyras knarkė 
po sunkių sapnų našta.

Štai draugų mažėjas luomas — 
pramatyk dienas klaikias — 
vieną šaukia Abraomas, 
kitas Floridon lekiąs.

Reik parinkt kelionei vietą, 
svarsto Jonas prie alaus: 
skrist į vietą neregėtą, 
kur nė velnias nesugaus.

Kur jis bus saugus ir drūtas 
per ilgas-ilgas dienas — 
kur varvės alučio putos, 
kur mylės kitų žmonas.

Skrido, bluosto nesudėjus: 
Štai Miami atgaiva!
O ant pliažo, kur tiek fėjų, 
tarė giltinė: „Eiva!”

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Geriau turėti šimtą do
lerių, tada turėti šimtas vie
ną draugą.

★
— Argi tie akademikai, 

kurie kvietė žydus į pabal- 
tiečių apspiaudymo simpo
ziumą, įrodė savo akademiz
mą? — pyko patriotas.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Tie akademikai įrodė 
savo infantilizmą.

★
— Kodėl taip barasi tie 

Petraičiai? — spėliojo vie
na smalsi ponia.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Petraitienė nori būti 
egzilinės vyriausybės mi- 
nisteriene, bet Petraitis vis 
nedrįsta kandidatuoti į mi- 
nisterius.

★
— Va gi, šis veikėjas juo

dą spalvą vadina balta! — 
pastebėjo susirinkimo daly
vis.

Čia priėjo Kadžiulis ir

tarė:
— Tai įprotis. Taip va

dinti spalvas jis įprato pro
teguodamas Helsinkį ir Bel
gradą.

ŽINOTINA
Seni ir iki šiol nepanai

kinti įstatymai Dėdės Šamo 
šalyje.

Minesotoje praeivis pri
valo nusiimti kepurę susi- 
kęs karvę.

Idaho valstijoje negalima 
vaikščioti gatvėje su niūria 
veido išvaizda.

Kalifornijoje negali lupti 
apelsinų viešbučio kamba
ry.

Minesotoje negalima ka

binti ant virvės moteriškus 
apatinius greta vyriškų.

Arkansas valstijoje nega
lima gatve vesti karvę, užri
šus jai akis.

Kentukyje žmona neturi 
teisės be vyro leidimo per
statyti baldus kambaryje.

Ohio — kiekvienas gyvu
lys, sutemus, privalo turėti 
prie uodegos prikabintą ži
burį.

Michigane negalima prie 
gatvės hidranto pririšti kro
kodilą.

Detroite negalima miego
ti vonioj.

Brooklyne negalima vo
nioj nakvindinti beždžiones.

Denvere draudžiama gat
vėj pasirodyti su kauke.

New Yorke negalima kor
tuoti traukiny.

Virginijoje draudžiama 
kutenti merginas.

Maine valstijoje negali
ma viešai nusišnypšti.

Mississippi — negalima 
dramblius girdyti alumi.

Oxforde (Ohio) — mote
ris negali nusirengti prieš 
vyriškio portretą.

Kentuky — moteris gali 
pirkti skrybėlę tik tada, 
kai tą skrybėlę buvo užsi
dėjęs jos vyras.

Oregone draudžiama už
eiti į viešą išvietę būnant 
su pačiūžomis.

Missoury je — moteris ne
gali teisme megzti.

šiaurės Dakotoje negali
ma savo knarkimu prikelti 
kaimyno.

ORO BIULETENIS
Spalio pabaiga pasižymi 

tradiciniais romano rank
raščių krituliais Chicagoje. 
Ankstyvo rudens šalna 
kausto ištryptus vasaros 
stovyklų takus. Neretai šal
na padengia vasaros veikė
jų veiklą, nes nutrūko karš
ti pokeriniai susitikimai 
prie stovyklų stalų. Plačioje 
erdvėje tarp Chicagos ir 
New Yorko plazda bendruo
meniniai debesys, pro ku
riuos vis dar neprasimuša 
naujos bendru o m e ni n ė s 
žvaigždės spinduliai. Sto
vykloms ir įvairioms pla
čioms manifestacijoms din
gus, užregistruotas kalbų 
bei prakalbų potvynių atos
lūgis. Savo laiku buvo tvir
tinta, kad Nemunas teka 
per Atlantą, bet vasarinių 
stovyklų kalbų griaustiniai 
valandų valandomis įtikinė
jo jaunimą, kad Nemunas 
įteka į Baltijos jūrą, žodin
gų kalbų ciklonai pamažu 
pergimsta į balinių orkest
rų vėtras, kurios kiaurai 
perpučia baliauninkų nuo
taikas ir kojas.

Paskutinė priemonė diskusijoms laimėti...

i
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Stasys Lozoraitis Lietuvos

Diplomatijos Šefas °r-A!bertas Gerutis (4)

DIPLOMATINIU ATSTOVU LAIKYSENA 
OKUPANTO ATŽVILGIU

Kai kam galėjo kilti klausi 
mas, kodėl diplomatiniai ats
tovai nepareiškė protesto 
tuojau pat, kai sovietų ka
riuomenė įžengė į Lietuvą. 
Pasiuntiniai teisingai įverti
no padėtį, susidariusią po so
vietų ultimatumo, laikydami 
Maskvos žygį paprasta kari
ne okupacija ir sovietinio im
perializmo padiktuotu aktu. 
Jie neturėjo iliuzijų dėl tikrų 
jų Kremliaus kėslų Lietuvos 
ir kitų Baltijos valstybių at
žvilgiu. Jie ultimatume tei
singai įžiūrėjo Maskvos im
perialistines užmačias, sie
kusias aneksuoti Baltijos 
valstybes, pasinaudojant ki
to tokio pat imperialisto - na
cionalsocialistinės Vokieti
jos - palaiminimu.

Bet Maskva savo tikslams 
įgyvendinti pasirinko klas
tos ir tikrųjų tikslų dangsty
mo kelią. Nors visiems įvy
kių stebėtojams buvo aišku, 
kad Maskvos pastatytoji 
‘liaudies’ vyriausybė neturė
jo sprendimo laisvės ir tebu
vo okupanto įrankis, bet pir
mojoj fazėje dar bent pavir
šutiniškai buvo sudaromas 
įspūdis, kad tiesiogiai nepra
silenkiama su galiojusiomis 
teisinėmis normomis. Jeigu 
pasiuntiniai būtų tuojau pat 
pareiškę protestus ir tuo pa
čiu nutraukę ryšius su cent
ru, jie galėjo išprovokuoti 
Kauno užsienių reikalų mi
nisterijos reakciją ir jiems 
grėsė pavojus, kad jie bus at
šaukti iš pareigų ir pakeisti 
prosovietiniais pareigūnais. 
Be abejojimo, Kaunas ir be 
pasiuntinių demonstratyvi- 
nio pasisakymo prieš mask- 
vinius emisarus ir jų lietu
viškuosius įrankius galėjo 
pasiuntinius ir visą persona
lą atšaukti, bet, matomai, 
naujieji valdovai nesusigrie
bė skubiai veikti ir išnaudoti 
padėtį.

Savo man rašytame laiške 
(1975.III.19) S. Lozoraitis il
gėliau sustojo ties diplomati
niams atstovams gręsusiu 
pavojum, kad kvislinginės 
prosovietinės kauniškės vy
riausybės galėjo būti atšauk 
ti:

‘Čia pažymėtina, kad jeigu 
Paleckis būtų kurį mūsų at
stovą atšaukęs, buvo pavo
jaus, kad atitinkama sveti
ma vyriausybė šį administra' 
cinį aktą būtų pripažinusi.

Kažkodėl Paleckis tokių 
priemonių nesiėmė, o veikė 
kitu būdu. Būtent, užsienių 
reikalų ministerija telegra
momis šaukė atstovus į Kau
ną padaryti pranešimą. Nie
kas mūsų šitų įsakymų ne
vykdė.

Aš, pavyzdžiui, gavęs te
legramą, nutęsdavau dalyką 
pranešdamas po kelių dienų, 
kad telegrama nedešifruoja
ma. Kol ateidavo pakartota 
telegrama, praeidavo kelios 
dienos, po to vėl telegrafa
vau, palaukęs, kad telegra
ma supainiota’.

Tokios taktikos tikslą S. 
Lozoraitis laiške patikslino 
šitaip: ‘Šitokiomis aplinkybė 

mis Letuvos atstovams kilo 
problema išsilaikyti savo 
postuose taip ilgai, kad galė
tų pareikšti atitinkamoms 
vyriausybėms protestus 
prieš Lietuvos nepriklauso
mybės sunaikinimą oficialiai 
kaip teisėti bei pripažinti at
stovai.

Toliau ministras savo laiš
ke rašė: “... ‘Liaudies seimo’ 
nutarimas dėl Lietuvos įjun
gimo į Sov. Sąjungą buvo ta 
riba kurioje Lietuvos atsto
vai turėjo pareikšti protes
tus svetimom vyriausybėms 
Mano nota ministrui Ciano 
buvo pasiųsta liepos 22 d. Be 
to, buvo pasiųsti protestai 
Kaunan prieš kalbamą ‘sei
mo’ nutarimą”.

Be abejojimo, ne Lietuvos 
diplomatinių atstovų intere
sas buvo pagreitinti laukia
mą Kauno reakciją. Todėl 
diplomatijos šefas, susitaręs 
su kitais pasiuntiniais, nusi
statė viešo protesto akciją 
pradėti tiktai po to, kai oku
pantas atvirai priims nutari
mus, nukreiptus prieš Lietu
vos valstybės nepriklauso
mybę. Tas momentas atėjo, 
kai vad. ‘liaudies seimas’ nu
tarė Lietuvą paversti sovie
tine respublika ir ją įjungti į 
Sovietų Sąjungą. Tai įvyko 
liepos 21 d., ir jau tą pačią 
dieną pasiuntinys Berlyne
K. Škirpa įteikė Vokieitjos 
užsienių reikalų ministerijai 
protesto notą, o beveik visi 
kiti pasiuntiniai tai atliko ki
tą dieną, liepos 22 d. Taip pa 
siuntinių buvo nusistatyta, 
suderinus laikyseną. Pana
šiai apsispręsta dėl pasiunti
nių asmeninių protestų prieš 
okupantus, pasiunčiant tele
gramas Kaunan užsienių rei
kalų ministerijos adresu. Te 
legramos pasiųstos atvirai, 
be šifro, kad bent pašto vai-

Ar jums reikalingas 
kalbėtojas sekančiam

renginiui?
Kodėl ieškoti kalbėtojo savo sąrašuose sekančiam grupės 
susirinkimui? Kreipkitės į mūsų Speakers Bureau talkai.
Mes parūpinsime labai įdomų kalbėtoją — diskusijoms vienai 
iš šių trijų gyvybinių aktualių klausimų:
„Kodėl mano elektros sąskaitos kyla?’’
„Kas iš tikrųjų žinotina apie atominę jėgą?”
”Ar mes galime turėti geresnę aplinką?”
Mes padėsime jums įsijungti klausytojus į aktyvų 
dalyvavimą.
Skambinkite mums
623-1250, Ext. 696

The Speakers Bureau
A COMMUNITY SERVICE OF

Z^ILLUMINATINGč%w

CLEVELENDO RAMOVĖNŲ CHORUI
METAIPENKERI

Rodos, dar nesenai šven
tėme Lietuvos kariuomenės 
55-kių metų sukaktį ir ta 
proga Clevelando visuomenė 
išgirdo naujai susitverusį 
dainos vienetą — vyrų cho
rą. Nors čia nuo seno veikė 
gausus narių skaičiumi 
Čiurlionio ansamblis ir vei
klus vyrų oktetas, tačiau 
naujojo chorinio vieneto pa
sirodymas buvo visų priim
tas labai nuoširdžiai. Nesi
gailėta pagyrimų, linkėji
mų ir draugiškų pageidavi
mų, kad šis choras ilgai gy
vuotų ir tęstų savo dainos 
darbą.

Ramovėnų vyrų choras 
įsikūrė 1973 m. rugsėjo 12 
d. Pačią įkūrimo mintį davė 
tuometinis Ramovės sky
riaus pirm. A. Jonaitis, ku
ris, norėdamas įspūdingiau 
paminėti Lietuvos kariuo
menės 55-kių metų sukaktį, 
paprašė muz. J. Kazėną tai 
progai suorganizuoti vyrų 
chorą. J. Kazėnas šiai min- 

dininkai galėtų jas pasiskai
tyti.

Komunisto P. Glovacko va 
dovautoji užsienių reikalų 
ministerija ne tik pasiunti
nių atšaukimu iš pareigų bei 
pilietybės atėmimu ir turto 
konfiskavimu reagavo į pro
testus dėl Lietuvos valsty
bės sužlugdymo. Ministeri
ja bandė ir kitais būdais su
trukdyti tolesnę pasiuntiny
bių veiklą. Taip, pav., atsiti
ko Berne, kur gauta telegra
ma, kuria įsakyta to meto pa 
siuntinybės sekretoriui dr. 
Albertui Geručiui perimti iš 
pasiuntinio dr. J. Šaulio pa
siuntinybės vadovybę. Susi
tarus abiems suinteresuo
tiems asmenims, Kaunui 
buvo atsakyta, kad A. Geru
tis staigiai sunkiai susirgęs 
ir išvykęs gydytis į kalnus. 
Netrukus A. Gerutis išvyko 
į Berlyną, kur su pasiuntiniu 
K. Škirpa tarėsi dė tolesnės 
veiklos Lietuvos išlaisvini
mo reikalais. Pasitarimų me 
tu, tarp kita, buvo nusmaigs
tytos Lietuvos Aktyvistų 
Fronto gairės, organizacijos, 
kuri suvaidino svarbų vaid
menį pastangose išvaduoti 
Lietuvą iš bolševikinės oku
pacijos ir atgaivinti valsty
bės nepriklausomybę.

Pagal okupanto direkty- partamento direktorium. Ir 
vas kauniškė užsienių reika
lų ministerija bandė ir kito
kiais būdais sutrukdyti pa
siuntinybių veiklą. Kai šio 
leidinio autorius netrukus 
po raudonosios armijos įžy- 
giavimo Lietuvon nuvyko 
Berlynan, tenykštėje pasiun
tinybėje keliais atvejais lan
kėsi Andrius Bulota, atenta
to prieš prof. A. Voldemarą 
dalyvis. Sovietams užėmus 
kraštą, jis iš emigracijos grį
žo Lietuvon ir dirbo užsienių 
reikalų ministerijoje. Berly
ne A. Bulota kalbino kelis 
pasiuntinybės valdininkus,

vybę.
Panašiais tikslais Berlyne 

ir Berne lankėsi Juozas Jur
ginis, okupacijos pradžioje 
patapęs užsienių reikalų mi
nisterijos bene politikos de- 

kaip pasiuntinys dr. J. Šau
lys pasakojo, jis Jurginio 
kažkokius įgaliojimus, ku
riais siekta sustabdyti pa
siuntinybės veiklą, įkišęs į 
savo stalčių. Taip emisaras 
turėjęs išvykti nieko nelai
mėjęs. Aš pats tuo metu bu
vau Berlyne, tad su emisaru 
neteko susitikti. ‘Mažoji Lie 
tuviška Enciklopedija’ apie 
Jurginį tik lakoniškai paste
bi, kad jis, okupacijos pra
džioje dirbęs užsienių reika
lų ministerijoje, ‘kaip jos 
bendradarbis lankėsi Vokie
tijoje bei Šveicarijoje’. Enci' 

kad perimtų iš pasiuntinio K klopedija nepatikslina lanky- 
Škirpos pasiuntinybės vado- mosi tikslo.

čiai mielai pritarė. Gyvai 
talkininkaujant senam dai
nos mylėtojui A. Kavaliū
nui, jis pradėjo individua
liai kviesti vyrus į kuriamo 
choro gretas. Pakviesta, 
maloniai sutiko savo pagal
ba prisidėti, akompanuoti ir 
pian. G. Karsokienė. Orga
nizavimo vaisiai buvo geri. 
Pirmajame pasirodyme Lie
tuvių Namų salėje dalyvavo 
21 choristas ir 3 jauni akor
deonistai.

Visuomenei pageidaujant 
ir Ramovės skyriaus pirm. 
A. Jonaičiui pažadant sky
riaus nuolatinę paramą, vy
rų choras, nors ir nelengvo
mis sąlygomis, tęsė savo 
darbą iki šių dienų. Girdėjo
me jį Lietuvių Dienose, 16- 
tos Vasario minėjimuose, 
skaudžių jų Birželio išveži
mų minėjimuose, ir dažnai, 
ypač per svarbesnes šven
tes, Naujos parapijos baž
nyčioje. Ir štai — gal ir ne- 
pergausus, bet gana geras 
5-kių metų darbo derlius: 
pasirodyta 50 kartų. Iš jų 
29 kartai bažnyčioje ir 21 
viešas pasirodymas. Be vie
tinės veiklos buvo koncer
tuota ir giedota Rocheste- 
dyje, Detroite, Chicagoje, 
Hamiltone, St. Catharine ir 
Cuyahoga Falls. Pasipuošta 
ir gražiu darbo vainiku — 
išleisa dainų plokštelė.

Ramovėnų vyrų choro 5- 
kių metų sukakties minėji
mas įvyks š. m. spalio 21 d., 
Lietuvių Namų apatinėje 
salėje. Norintieji sveikinti 
chorą žodžiu ar raštu pra
šomi kreiptis į V. Stuogį; jo 
adresas — 17906 E. Park 
Dr., tel. 486-2387.

FOREMAN
For Gear Works Division of Oklaho- 
ma City manufacturing company. 5 
years experience as Manager or Fore
man in gear shop. Experienced in 
Spur Helical Worms, Broaching-Key- 
way, Cutting etc. Excellent chance 
for promotion to Manager. Also need- 
ed, Lead Machinist Come live in Ok- 
lahoma City—clean air, open spaėes, 
low living costs & friendly people. 
Call collect (405) 236-3036 Week-
days 8-4. M r. LUNG.

Ecfual Opportunitv Employer M/r 
(3443i

SKILLED & UNSKILLED 
sheet metai workers, punch 
press operator, brake oper
ators, shear operator, hell- 
rac welders.

Tel.: (914) 476-9000
(36-45)

NEEDED

DEUTZ ENGINE 
MECHANICS 

WISCONSIN MECHANICS 
INGERSOL — RAND 

COMPRESSOR 
MECHANIC

AND

lst CLASS FABRICATORS
GOOD BENEFITS 

Call Willie

HARLEY INDUSTRIES
4427 W. 12th St.

Houston Texas 77055
713-686-8621

(36-45)
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Du ir pusę milijonai savaitėje
yra krūva kišenpinigių. 

Ir tai tik pradžia.
Į namus parsinešama alga Republic 

Steel 9300 tarnautojų Clevelande, sudaro 
apytikriai $2.5 milijono kiekvieną savaitę. 
Pinigai ateina pardavus Republic gaminius 
krašte ir daugumoje laisvojo pasaulio.

Iš mūsų tarnautojų kišenių šie pinigai 
pradeda cirkuliuoti po visą miestą, mokant 
už gėrybes ir patarnavimus.

Truputis Republic Steel pinigų 
yra jūsų kišenėje

Jie randa kelia Į įvairiausias kišenes, 
kai mokama už viską — nuo maisto ir batų 
iki gydytojų ir mechanikų.

Kai pinigai cirkuliuoja aplink 
Clevelandą, tai duoda ekonominį gyvenimą 
žmonėms, kurie čia gyvena.

Kaip mes naudojame savo kišenpinigius.
Namo parsinešama alga yra tik dalis 

fakto.

Normalioje biznio savaitėje Republic 
Steel išleidžia kitus $6.5 milijonus perkant 
gerybes ir patarnavimus, iš įvairiausių 
rūšių kitų kompanijų. Daugumoje iš jų 
vietinės.

Mes perkame nuo segtuku iki 
geležies rūdos

Tie pinigai tada pasidaro kišenpinigiais 
tūkstančiams kitų Clevelando darbdavių ir 
tarnautojų. Jie savo ruožtu padeda pinigams 
judėti, mokėdami už jiems reikalingus ir 
norimus dalykus.

Reikia daug kišenpinigių, kad užmokėti 
„fringe benefits” ir taksus.

Republic Steel Clevelande moka virš 
2.5 milijonus savaitėje už „fringe benefits” 
ir taksus.

”Fringe benefits” reprezentuoja 
skirtingą rūšį kišenpinigių mūsų 
tarnautojams ir jų šeimoms.

Taksų pinigai moka už didelės apimties 
viešus patarnavimus, kurie paliečia jūsų 
ir taip pat gyvenančių jūsų aplinkoje.

Jei pažiūrėsit kur pinigai eina, 
suprasite svarbumą

Patarnavimai kaip ugniagesių ir 
policijos apsauga. Mokyklos ir mokytojai. 
Viešieji keliai. Sveikatos apsaugos ir pašalpos 
agentūros.

Tai sudaro krūva kišenpinigių iš kurio 
taško bežiūrėtum. Bet tai padeda padaryti 
Clevelandą geresne vieta gyventi.

Geresne visiems mūsų 9300 tarnautojų 
esantiems čia. Ir geresnes jums.

Repuklicsteel



Nr. 39 — 10 DIRVA 1978 m. spalio 5 d.

■Chicagos lietuviai
Stankaitytės rečitalis

Solistė Danutė Stankaity- 
tė žinoma ne tik Chicagos lie 
tuviams, bet ir plačiai visuo
menei. Su kitais solistais ji 
yra apvažinėjusi visas dides
nes lietuvių gyvenvietes. 
Chicagoje esame girdėję ją 
dainuojant iškilesniuose mi
nėjimuose ir kasmetinėse lie 
tuvių statomose operose, pir 
maujančiose rolėse. Solistė 
Danutė yra dažna daugelio 
kultūrinių renginių talkinin
kė.

Susidaręs komitetas nori 
išleisti dainų ir arijų plokšte
lę. Plokštelės išleidimas yra 
surištas su išlaidomis, o pati 
solistė nėra iš tų turtingųjų, 
tad reikalinga pagalbos ir tai 
kos iš visuomenės. Pradi
niam kapitalui sukelti yra 
ruošiamas solistės Danutės 
Stankaitytės pirmas rečita
lis, kuris įvyks š.m. spalio 22 
dieną, 3:30 vai. p.p., Jauni
mo Centro didžiojoje salėje. 
Bilietai gaunami Vaznelių 
prekyboje ir pas platintojus.

Lietuviškoji visuomenė, 
prašoma rečitalyje dalyvau
ti ir bilietais apsirūpinti iš 
anksto.

Lietuviu Fondasu
Lietuvių Fondo valdybos 

posėdis įvyko š.m. rugsėjo 
20 d. savoje būstinėje. Daly
vavo visi valdybos nariai ir 
Tarybos pirm. dr. G. Batu
kas. Apžvelgti bėgamieji rei 
kalai ir išklausytas ižd. K. 
Barzduko pranešimas. Šiuo 
metu L. Fonde yra 4484 na
riai su $1,481,856 pagrindi
nio kapitalo. Šiais metais 
įstojo 68 nauji nariai, o kapi
talas paaugo $50,255.

Akcijų rinka nepastovi ir 
svyravimai gana žymūs. In
fliacija ėda turimą kapitalą 
ir dairomasi dalį L.Fondo pi
nigų investuoti į nejudomą 
turtą. Sprendimą turėtų pa
daryti L.Fondo Taryba, kuri 
posėdžiui susirenka š.m. spa
lio 1 d.

Renginių komisijos pirm.
M. Rėmienė informavo apie 
vajaus užbaigtuvių įvykstan
tį pokylį - bilietų platinimas 
vyksta gerai ir jau turima už 
sakytus 35 stalus. Vajaus 
proga įnašai į L.Fondą plau
kia ir tikimasi pasiekti, o gal 
net ir pralenkti, praėjusius 
metus.

Pokyliui vadovauti yra pa
kviesta, ir sutiko, žinoma 
pranešėja studentė Jolita 
Kriaučeliūnaitė, dabar ruo
šianti magistrą Michigan uni
versitete.

Meninę programos dalį at
liks solistė Roma Mastienė. 
Šokiams gros visų mėgiamas 
Korp! Neo-Lithuania orkes
tras, vadovaujamas Algio 
Modesto.

Visa lietuviškoji visuome
nė kviečiama dalyvauti Lie
tuvių Fondo vajuje: stoti na
riais, ar didinti turimus įna
šus. Nauji nariai, įnešę $100 
ar esamieji padidinę turimus 
įnašus, gauna 1 bilietą nemo
kamai.

Lietuvių Fondo adresas: 
2422 W. Marąuette Road, 
Chicago III. 60629, tel. 925- 
6897. Rezervacijas pokyliui

■ ANTANAS JUODVALKIS
taip pat priima ir Vaznelių 
prekyba - Gift International.

Lietuvių Opera 
pradeda naujų sezonų

Chicagos lietuvių operos 
vadovybė, po sėkmingo Na- 
bucco pastatymo, pasiruošė 
naujam sezonui ir parinko G. 
Donizetti opera ‘Lucia di La- 
mmermoor’, populiariai vadi 
namą ‘Liucija’.

Su naująja opera susipaži
nimas įvyko š.m. rugsėjo 22 
dieną Jaunimo Centro kavi
nėje. Valdybos pirmininkas 
Vytautas Radžius, daryda
mas pranešimą pažymėjo, 
kad lietuvių visuomenė ope
rą remia, turi apie 150 mece
natų ir visi trys spektakliai 
būna užpildomi. Pasiruoši
mas operos pastatymui yra 
ilgas ir varginantis, o pasiro
dymas trumpas. Operos va
dovai, solistai ir choristai 
įdeda daug darbo ir atsisako 
poilsio valandų. Ypatingai iš 
keltinas choristų pasiaukoji
mas, nes jie negauna ir ma
žiausio atlyginimo, o patys 
apsimoka susisiekimo prie
mones. Ir taip, metai po me
tų, sulaukta dvidešimt tre
čio sezono. Džiaugiamasi, 
kad muzikiniai vadovai atjau
nėjo ir pilni energijos: diri
gentas ir meninis vadovas 
muzikas Alvydas Vasaitis, la • 
bai sėkmingai debiutavęs 
Verdi operoje Nabucco, chor 
meisteriai - Alfonsas Gečas 
(senai dirbąs su opera) ir 
Emilija Sakadolskienė, akom 
poniatorius - vargonų virtuo 
zas Arūnas Kaminskas. So
listai: Gina Čapkauskienė, 
Roma Mastienė, Stefan Wi- 
cick, Algirdas Brazis, Jonas 
Vaznelis, Antanas Pavasaris 
ir Julius Savrimas. Taip pat 
dalyvauja stiprus ir pasišven 
tęs operos choras. Scenos 
darbuotojai - Kazys Oželis ir 
Jonas Paronis.

Kaip matome, dalis solistų 
yra seni veteranai ir dažni 
ar nuolatiniai operos talki
ninkai, yra ir visai naujų.

Režisūros klausimas dar 
nėra išspręstas ir ieškoma 
geriausios išeities. Operai 
dekoracijos ir kostiumai bus 
nuomojami iš New Yorko.

Baigdamas savo praneši
mą pirm. V. Radžius dėkojo 
visiems atsilankiusiems ir 
prašė paieškoti naujų choris
tų ir papildyti dėl natūralių 
priežasčių mažėjantį choris
tų skaičių.

Dirigentas Alvydas Vasai
tis supažindino su naujosios 
operos turiniu ir pademons
travo iš plokštelės kai kurias 
ištraukas. Atrodo, kad ir ši 
opera turės pasisekimą.

Kompozitorius Gaetano 
Donizetti gyveno 1797-1848 
metais Italijoje. Parašė apie 
70 operų ir buvo labai pro
duktyvus. Viena iš populia
riausių jo operų yra Lucia di 
Lammermoor. Jo kūryba pa 
sižymi dideliu melodingumu 
ir lengvumu.

Pirm. V. Radžius pranešė, 
kad operų pastatymai yra iš- 
laidingi ir, nežiūrint mecena
tų ir visuomenės rėmimo, 
duoda nuostolius. Nuosto
liams mažinti yra ruošiama 
loterija ir balius, kuris įvyks

Lietuvių Fondo iždininkas Kazys Barzdukas priima $1325.20 
čeki iš Kosto Dočkaus, buv. PLB valdybos vicepirmininko. Šiuos 
pinigus Lietuvių Fondui testamentu paliko a. a. Juozas Dočkus, 
gyvenęs Australijoje. J. Kuprio nuotr.

š.m. lapkričio 18 d. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose. Taip 
pat yra ruošiamas ir Naujų
jų Metų sutikimas gruodžio 
31 d. Jaunimo Centro didžio
joje salėje.

Būsimos operos pastaty
mui yra gauta $5,000 para
ma iš Illinois valstijos.

Chicagos lietuvių operos 
valdybą sudaro: pirm. Vy
tautas Radžius, vicepirm. 
Vaclovas Momkus, Irena Na
vickaitė ir Jurgis Vidžiūnas, 
sekretorė Rūta Graužinienė, 
iždininkas Algirdas Putrius 
ir narė Gailė Mačiulytė.

Linkime operos vadovy
bei ištvermės, kantrybės ir 
nepalaužiamos valios, sie
kiant išlaikyti tradiciją ir įgy - 
vendinti neeilinius užmojus. 
Visą lietuviškąją visuomenę 
kviečiame operos darbą 
remti aukomis, įsijungiant į 
mecenatų eiles ir lankant 
spektaklius.

Operos spektakliai įvyks 
1979 m. balandžio 21,22 ir 27 
dienomis Marijos aukšt. mo
kyklos auditorijoje.

Pradedamas Balfo 
vajus

Artėjant spalvingam ir 
gražiausiam rudens mėne
siui spaliui, kurio metu - pa
gal nusistovėjusias tradici
jas - pradedamas vajus lietu
vių šalpos reikalams, BAL- 
Fo Chicagos apskrities val
dyba š.m. rugsėjo 24 d. Šau
lių Namuose sušaukė skyrių 
pirmininkų, valdybų narių ir 
rinkėjų susirinkimą pasitar
ti artėjančio vajaus reikalais 
Be minėtų, šiame susirinki
me dalyvavo gen. konsule J. 
Daužvardienė, BALFO Cent
ro valdybos pirm. Marija Ru
dienė, BALFo direktoriai, 
Chicagos ALTos pirm. Algir
das Jasaitis ir organizacijų 
pirmininkai ar jų atstovai.

Atidarė apskr. pirm. Vale
rijonas Šimkus ir pranešė, 
kad šio vajaus globėju, kaip 
ir kitų praėjusių paskutinių 
vajų, sutiko būti Midland 
taup. ir skol. b-vės preziden
tas advokatas Frank Zogas, 
nors buvo išvykęs atostogų 
ir susirinkime negalėjo daly
vauti.

Pirmininkauti pakvietė vi
suomenininką Joną Jasaitį, 
sekretoriauti G. Giedraitytę 
Sudarius prezidiumą ir sky
rių pirmininkams užėmus 
jiem skirtas vietas, kun. A. 
Trakis sukalbėjo maldą ir pa 
gerbė mirusius BALFo dar
buotojus, atskirai paminėda
mas tik prieš savaitę mirusį 

buv. BALFo direktorių, žur
nalistą Robertą Selenį.

Aldona Daukus perskaitė 
ilgoką sąrašą dalyvaujančių 
organizacijų ir įteikusių au
ką BALFui.

Kaip paprastai, gen. kon
sule J. Daužvardienė rado 
paskatinantį žodį dirbantiem 
ir remiantiems į vargą pate
kusius lietuvius. BALFo 
pirm. M. Rudienė pasidžiau
gė, kad darbininkų skaičius 
nemažėja ir kiekvienais me
tais sulaukiame vajui vykdy
ti talkininkų. Linkėjo, kad 
artimo meilė niekad neužgęs 
tų lietuvių širdyse, o balfi- 
ninkai-rinkėjai nepavargtų 
šiame kilniame darbe. Chica
gos ALTos pirm. A. Jasaitis 
palinkėjo sėkmingo darbo. 
Dar kalbėjo visa eilė organi
zacijų pirmininkų ir įteikė 
aukas.

Posėdžio metu stambes- 
snias aukas įteikė V. ir O. 
Šimkai - $250, A. ir M. Ru
džiai - $200, Lietuvos atgimi
mo s-ga - $100, kiti po 
mažiau.

Daugelio skyrių pirminin
kai pasižadėjo vajų pravest 
ir dar stipriau pasidarbuoti, 
kad atsverti viską ėdančią 
infliaciją.

Baigiant pasitarimą, pirm.
V. Šimkus dėkojo spaudai ir 
radijui bei TV už šalpos rei
kalų garsinimą ir teikiamą vi 
sokeriopą paramą. Prašė lie
tuvių visuomenę neužtrenkti 
BALFo rinkėjams durų, bet 
juos pagarbiai priimti ir au
ką įteikti. Dar daug lietuvių 
tebevargsta šaltojo Sibiro 
neaprėpiamuose plotuose, 
daug lietuvių kenčia okupan
to kalėjimuose, koncentraci
jos lageriuose ar psichiatri
nėse ligoninėse. Neužmirš
tini ir Lenkijos okupuotoje 
Lietuvos dalyje gyvenantie
ji lietuviai. Kur tik yra rei
kalinga pagalbos ranka, 
BALFas, per turimus kana
lus, pasiekia ir sušelpia.

Rinkėjai atlieka ne tik lie
tuvišką ir patrijotišką darbą 
bet padeda savo vargstan
čiam broliui ir ne vienam nu
šluosto skurdo ašarą.

Visos skyrių vadovybės 
buvo prašomos rinkliavą pra
dėti spalio 1 d., kad nesusi
kryžiuotų su LB vykdomu 
vajumi švietimo reikalams.

Susirinkimas baigtas tau
tos himnu.

Vajaus globėjo adv. Frank 
Zogo patvarkymu, visi susi
rinkusieji buvo darbščių šei
mininkių pavaišinti gera va
kariene, o ištroškę galėjo at
sigaivinti įvairiais gėrimais.

Šio susirinkimo metu visi 

skyriai buvo aprūpinti BAL- 
Fo leidiniu, kuriame yra 
aukotojų sąrašai ir Chicagos 
apskr. valdybos apyskaita. 
Renkant naujas aukas, šis 
leidinys bus įteiktas kiekvie
nam aukotojui. Leidinio ir 
kitas išlaidas, apskr. valdy
ba padengė iš renginių pelno 
o visas aukas perdavė BAL- 
Fo centro valdybai.

Bostono ansamblis 
Chicagoje

Bostono lietuvių etnografi 
nis ansamblis š.m. rugsėjo 
23 ir 24 d.d. parodė kaimo 
vestuves Jaunimo Centre, 
Chicagoje. Palyginti jaunas 
ansamblis, programoje nepa 
žymėtų kvietėjų dėka, buvo 
atskraidintas į Chicagą ir da
vė du spektaklius. Ansamb
lis parodė ištraukas iš kaimo 
vestuvių papročių: šoko, pra
vedė žaidimus. Pavaizduota 
kelios scenos: jaunimas grįž 
ta iš banžnyčios, stalo išpir
kimas, svočios pyragas, mar 
čios šokdinimas, sugultuvės, 
piršlio korimas ir jaunosios 
išlydėjimas.

Vestuvėms medžiagą išrin 
ko ir paruošė Gitą Kupčins
kienė, apšvietimą tvarkė 
Danutė Petkūnaitė. Dalyva
vo: jaunųjų pora, tėvai, dė
dės, tetos, senelė, pamergės 
ir pabroliai, kvieslys, piršlys 
ir kiti vestuvių dalyviai. Pa
žymėtini piršlio, skaitytojo- 
turinio pasakoto ir kvieslio 
išskirtini vaidmenys.

Vienos scenos yra gyves
nės ir geriau pavykusios, ki
tos - lėtesnės ir nuobodokos.

Ansamblio vadovai dar tu
ri gerokai padirbėti, scenas 
praplėsti ir pagyvinti, nes 1 
vai. ir 10 min. veiksmo nepa
kanka užimt žiūrovams. Yra 
sveikintinos Ansamblio pas
tangos supažindinti visuome 
nę su išnykstančiais lietuvių 
vestuviniais paročiais, tik 
reikia dar padirbėti ir veiks
mą labiau apšlifuoti.

Chicagos visuomenė An
samblį šiltai priėmė, nors 
publikos galėjo ir daugiau at
silankyti. Programoje išvar
dinta 28 pavardės, tad tokį 
kiekį atskraidinti rengėjams 
sudarė finansinę riziką. Kiek 
teko patirti, dėl per mažo žiū
rovų skaičiaus (abiejuose pa
statymuose tedalyvavo 600 
žmonių), rengėjai turi nuos
tolių, nors Jaunimo Centras 
neėmė nuomos. Panašaus 
pobūdžio renginiams reikia 
didesnio pasiruošimo ir ge
resnės reklamos. Chicagoje 
netrūksta įvairių renginių, 
tad patraukti žmones į vieną 
ar kitą, reikia juos įtikinti, 
kad tikrai verta atvykti.

Bostono etnografinis an
samblis dirba didelį lietuviš
ką darbą ir vertas visuome
nės dėmesio ir paramos.

LATHE HAND
PART TIME

Mušt be skilled in tool work. Mini
mum of 5 years experience.

APPLY OR CALL
ELECTRO MAX MFG.

42089 IRWIN 
MT. CLEMENS, MICH. 48045 

313-463-1300
(39-34)

NURSES
RN’s, full time (teniporary or perma- 
nent), 3-11 & I 1-7 shifts. Eagleville 
Mospitai, a drug & alcochol treatment 
center, near Norristovrn, Oifferent 
kind of nursing in a campus-like set- 
ting. Prefer psychiatric training. 
Some weekend work. One free rncal 
per shift. Excel. fringe bfts. Call for 
appointment 215-539-bOOO, ext. 320. 
AA/EOE-M/R. (38-41)
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VAIZDAI IS DIR VOS
BALIA US

Visos nuotraukos V. Bacevičiaus

Vinclovas džiaugiasi laimėtu paveikslu. Kairėje stovi Dautas.

DETROITO
ANSAMBLIS...

(Atkelta iš 1 psl.) 
vadovo muz. St. Sližio pa
siekta išpildymo profesio
nalinė linija. Už tai gauta 
katučių daug, daug. "Bisui” 
padainuota dar viena daina. 
Nors publika pageidavo dai
nuoti dar, bet puošiant me
nininkus gėlėmis — aprimo.

Detroito Mergaičių Voka
linį Ansamblį su jo dirigen
tu reikia sveikinti, kaip dir
bantį gražų lietuvybės dar
bą, puošiantį senąją ir jau
nąją lietuvių išeiviją. Didi 
padėka muz. St. Sližiui, ku
ris tokį gražų vienetą sukū
rė ir, vienas išleidžiant, su 
kitom pradedant vėl iš nau
jo,. ansamblį išlaiko.

Po programos pasivaišin
ta, padiskutuota, pašokta 
grojant serbų kapelai "Svo- 
boda”.

Visą parengimo naštą 
kantriai nešė ALT S-gos 
skyriaus valdyba, kurią su
daro: K. Karalis, A. Jonai
tis, V. Stuogis, E. Maslaus- 
kienė, D. Ramonienė. B. Smetonienė ir O. Mikulskienė.

Dalis ansambliečių. Už jų stovi ALT S-gos Clevelando skyriaus pirm. K. Karalis, baliaus 
šeimininkas. V. Bacevičiaus nuotr.

DIRVAI PAREMTI 
KONCERTUI-BALIUI 

PRAĖJUS

Lietuvių Tautinės S-gos 
Clevelando skyriaus paren
gimas rugsėjo 23 d. Dirvai 
paremti buvo labai sėkmin
gas. Lietuvių namų didžio
joj salėj visos vietos buvo 
užimtos. Tas rodo, kad vi
suomenė mūsų laikraštį 
stipriai palaiko materialiai 
ii- moraliai. Skyriaus valdy
ba svečiams patiekė gerą 
programą, kurią gražiai at
liko Detroito Mergaičių Vo
kalinis Ansamblis, vadovau
jamas muz. St. Sližio.

Loterijai buvo gauta ver
tingų fantų. Paminėtini lai
mingieji laimėtojai: V. 
Vinclovas laimėjo dail. Šla
pelienės paveikslą, dr. E. 
ČeiČienė — metinę Dirvos 
prenumeratą, Liutkuvienė 
— Vyšniauskienės numėgs- 
tą antklodę, Pr. Razgaitis — 
rašyt. V. Alanto romaną 
■'Šventaragį” 2 tomus ir J. 
ir A. Raškauskai didžiulį 
tortą "Beržo šaka” p. Staš- 
kūnienės pagamintą. Dau

giau smulkesnių fantų ati
teko kitiems banketo daly
viams. Pažymėtina, kad po
nai Raškauskai, neseniai 
yra persikėlę į Clevelandą iš 
Baltimorės, kur buvo ALT 
S-gos skyriaus veiklūs na
riai. Dabar užsiregistravo į 
mūsų skyrių. Sveikinime!

•Geroj nuotaikoj balius tę
sėsi iki 1 vai. nakties, šo
kiams grojo "Slobodos” or
kestras, kuris yra visų mė
giamas. Banketo maistas ir 
p a t a r navimas "Gintaro” 
restorano.

Ruošdama šį parengimą 
skyriaus valdyba turėjo 
nuoširdžios pagalbos iš Dir
vos ir J. Stempužio, kuris 
per Tėvynės Garsų radiją 
skelbė mūsų parengimą. Lo
terijai fantus paaukavo: 
dail. Šlapelienė — aliej. pa
veikslą, p. Vyšniauskienė —

Maslauskienė sega gėlę muz. St. Sližiui.

mėgsta užtiesalą, — Dirva
— prenumeratą vieniems, 
metams ir 6 knygas, p. 
Staškūnienė — tortą "Ber
žo šaka". Pinigais aukavo 
ir patys dalyvavo Petras 
Morkūnas — $20, J. Stem
pužis — $12.

Loterija pravedė O. Jo- 
kūbaitienė ir V. Dautas. Ba
re V. Stuogiui padėjo St. 
Lukas ir J. šiupinys. Lietu
vių klubo vedėjas Z. Duč- 
manas sudarė geras sąlygas 
barui veikti ir davė naudin
gus patarimus.

Visiems čia išvardintiems 
skyriaus valdyba labai nuo
širdžiai dėkoja. Visiems 
koncerto-baliaus dalyviams
— svečiams dėkojame už 
atsilankymą tuo įvertinant 
mūsų pastangas.

ALT S-gos Clevelando 
Skv iraus Valdyba
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■ Detroito lietuviai
ANTANAS GRINIUS

NAUJA FARMACEUTE

Dalia Loreta Kalvėnaitė 
liepos mėn. 20 d. baigė 
Walne Statė Universitetą 
gaudama farmacijos moks
lų bakalauro laipsnį. Dalia 
Universitetą baigė aukštais 
pažyminiais ir su garbės pa
žymėjimu. Taip pat sėkmin
gai išlaikė Michigan valsti
jos skirtus egzaminus.

Baigusi Aušros lituanisti
nę mokyklą, priklausė Ga
bijos tunto skautėms ir dai
navo jaunimo chore.

Dalia yra Salomėjos ir 
Leono Kalvaičių duktė. Da
lia atostogas praleido San 
Diego Kalifornijoje pas sa
vo brolį Erdvilą-Saulių, ku
ris prieš 2 metus irgi baigė 
Wayne Statė Universitetą 
gaudamas bakalauro laipsnį 
iš biznio administracijos. 
Erdvilas dirba Bendix kom
panijoje ir už sąžiningą dar
bą greit gavo paaukštinimą. 
Sekančiais metais vėl žada 
grįžti į Michiganą ir studi
juoti teisę.

A. A. VLADAS SELENIS

rikoje 352 kuopai ir kitoms 
organizacijoms.

Vlado Selenio kūnas buvo 
pašarvotas R. G. & G. R. 
Harris laidotuvių koplyčio
je. Rugsėjo 22 d. susirin
kusieji tarp kurių trys ku
nigai Kazimieras Simaitis, 
Domininkas Lengvinas ir 
Viktoras Kriščiūnevičius at
kalbėjo rožinį. Atsisveiki
nimą pravedė laidotuves 
tvarkiusi Jolanda Bauža-Za- 
parackienė. Po jos, tardami 
vieną kitą žodį, atsisveikino 
ir šeimai užuojautą pareiš
kė Lž S-gos Detroito sky
riaus pirmininkas Stasys 
Garliauskas, LF vajaus ko
miteto pirmininkas Vytau
tas Kutkus, Balfo 76 sky
riaus pirmininkė Centro 
valdybos pirmininkės Mari
jos Rudienės ir savo vardu 
Rožė Ražauskienė, savano
rių vardu Jonas šepetys, 
Lietuvių Meliodijų radijo 
valandėlės vedėjas Algis 
Zaparackas, St. Butkaus 
šaulių kuopos pirmininkas 
Vincas Tamošiūnas. Garbės 
sargyboje stovėjo Juozas 
Aųgaitis ir Juozas Lesčins- 
kas. Vincas Tamošiūnas ir 
Petras Bliūdžius buvusią 
prie- velionio karsto Lietu
vos vėliavą perdavė žmonai 
Bronei Selenienei. Sugiedo
tas Lietuvos himnas.

Rugsėjo 23 d. po šv. Mi
šių Dievo Apvaizdos parapi
jos bažnyčioje, ilgos auto
mobilių vilkstinės nulydė
tas į amžiną poilsio vietą šv. 
Kapo kapines, kur atsisvei
kinimo žodį tarė dr. K. Kar
velis.

Pasiliko dideliame nuliū
dime žmona Bronė, sūnus 
Robertas, brolis Liudas, 3 
seserys; Jadvyga Baltuo- 
nienė, Bronė Kaušenė ir 
Viktorija Gurčinienė su šei
momis. Grabnešiai pagal jo 
paskutinį pareikšta norą 
buvo žurnalistai: dr. Kazys 
Karvelis, Stasys Garliaus
kas, Pranas Turūta, Balys 
Gražulis, Antanas Grinius 
ir Alfonsas Nakas.

Velionis gyvendamas Lie
tuvoje nuo 1933 m. dirbo 
mokesčių inspekcijose. De
troite gyvendamas buvo na
mų pardavimo agentas, ver
tėsi prekyba — turėjo krau
tuvę, vėliau motelį ir prieš 
išeinant į pensiją, nusipir

ko netoli Dainavos žemės 
sklypą, pasistatė jame gra
žius namus ir persikėlė į 
juos gyventi.

Jaunas būdamas dalyva
vo sporte, o kas svarbiau
siai, mylėjo plunksną ir tu
rėdamas tik 15 metų pradė
jo rašyti į laikraščius. Nuo 
1964 m. buvo laikraščio 
Draugas nuolatinis bendra
darbis ir labai išsamiai ir 
gražiai aprašydavo Detroi
to lietuvių gyvenimą. Rašė 
kol jėgos ir sveikata leido. 
Jo paskutinis rašinys Drau
ge buvo įdėtas š. m. rugsėjo 
7 d.

STASIO BUTKAUS 
ŠAULIŲ KUOPA MINĖS 

SAVO VEIKLOS 
DVIDEŠIMTĮ

Minėjimas įvyks spalio 
14 d. 6:30 v. v. Kultūros 
Centre, Southfield, Mich., 
25335 West Nine Mile Rd.

Istorikas Jonas Švoba 
duos trumpą kuopos istori
nę apžvalgą. Elena Juciūtė, 
knygos „Pėdos Mirties Zo
noje” autorė skaitys pa
skaitą. Po jos seks svečių 
pristatymas ir apdovanoji
mai.

Meninę dalį atliks solistė 
Danutė Petronienė ir Chi
cagos Vytauto Didžiojo šau- 
lij rinktinės jaunųjų tauti
nių šokių grupė „Vytis” va
dovaujama šaulės Jasaitv- 
tės. šokių mokytoja Violeta 
Atkinson. Akordeonu paly
dės muz. Rimas Kasputis. 
Po programos vaišės ir šo
kiai. Vaišėmis rūpinasi 
Adelė Poderienė; šokiams 
gros muz. Rimo Kaspučio 
vadovaujama kapela „Ro
mantika”. Kaina visiems 
$10, jaunimui $5.

Stalai ir nakvynės užsa
komos: Emilija Kutkienė 
tel. 846-3280, Vincas Tamo
šiūnas tel. 843-6027. Ten 
pat minėjimo proga bus su
ruoštos ir dvi parodėlės: 
Elenos Jociūtės iš sovieti
niame kalėjime padarytų 
eksponatų ir Jono Morkaus 
ir Kazio Sragausko foto 
nuotraukų.

Ant rytojaus spalio 15 d. 
10:30 šauliai organizuotai 
su vėliavomis dalyvauja pa
maldose šv. Antano parapi
jos. bažnyčioje.

Po pamaldų sesės šaulės 
v a d o v a ujamos Emilijos 
Kutkienės svečius vaišins 
kavute ir pyragaičiais.

Stasio Butkaus šaulių 

kuopos valdyba kviečia De
troito ir kitų miestų šaulius 
ir visus kitus dalyvauti kuo
pos minėjime ir pamaldose. 
Minėjime ir pamaldose šau
liai turintieji dėvi unifor
mas, šaulės tautinius rūbus.

NAUJAS DIRVOS 
SKAITYTOJAS

Leonas Kalvėnas per Dir
vos bendradarbį A. Grinių 
užsiprenumeravo laikraštį 
Dirvą vieniems metams.

PAGERBTAS JUOZAS 
LESČINSKAS

š. m. rugsėjo 23 d. Anta
ninos Jonynienės namuose 
A. L. Tautinės Sąjungos De
troito skyriaus valdybos ini
ciatyva susirinko gražus 
būrelis draugų ir organiza
cijų atstovų pasveikinti ir 
pagerbti Juozą Leseinską jo 
75 metų amžiaus sukakties 
proga. Pobūvį pradėjo Tau
tinės S-gos Detroito sky
riaus pirm. J. Švoba, pasvei
kindamas sukaktuvininką 
skyriaus ir susirinkusiųjų 
vardu. Teisininkas Marijo
nas Snapštys sveikino as
meniškai, nuo Lietuvių na
mų ir Dariaus Girėno klubo, 
Stasys Garliauskas kalbėjo 
radijo klubo vardu, Vincas 
Tamošiūnas St. Butkaus 
šaulių kuopos vardu, teisi
ninkas Stasys šimoliūnas 
Detroito ramovėnų ir De
troito organizacijų centro 
valdybos vardu, inž. Jonas 
Gaižutis asmeniškai ir sa
vo šeimos varu, mokytoja 
Kristina Daugvydienė svei
kino nuo Birutiečių.

Lietuvoje Lesčinskas bu
vo pašto viršininkas, šalia 
savo darbo buvo aktyvus 
visuomeninkas. Jis dirbo 
nevienoje lietuviškoje tau
tiškoje organizacijoje. Pri
klausė ir vadovavo jaunalie
tuvių skyriams, šauliams ir 
tautininkams. Skaitydavo 
paskaitas ir stropiai plati
no lietuviškus laikraščius 
ūkininkų tarpe, kartais pats 
pasileisdavo pažygiuoti su 
spauda Į kaimus.

1944 m. teko jam atsidur
ti Švedijon. Ten pramoko 
švedų kalbos, dabar gauna 
jų laikraščių ir kartais pa
duoda mūsų spaudai jų iš
traukų.

Detroitan Juozas Lesčins
kas atvyko apie 1950 me
tus. čia tuojau įsijungė į 
lietuviškąją veiklą. Jis pri

klauso Detroito lietuvių na
mų draugijai ir Dariaus Gi
rėno klubui, įeidamas į jų 
komisijas bei valdybas. Jis 
yra Detroito lietuvių orga
nizacijų centro valdybos na
rys, St. Butkaus šaulių kuo
pos šaulys, kurį laiką buvo 
kuopos pirmininku, Detroi
to lietuvių radijo klubo val
dybos narys ir dažnai kal
ba per radiją. Tautinės są
jungos Detroito skyriaus 
yra aktyvus narys ir ilga
metis iždininkas, o kartu ir 
skyriaus korespondentas.

(jš)

Opportunity for Experienced 
TELEPHONE SPLICERS 

I & R 
LINE WORKERS 

ENGINEERS
ALSO

BACKHOE OPERATORS 
CABLE OPERATORS

Salary commensurate with experience 
and ability.

WRITE OR CALL: 
Mr. Morris Giesler 

P. O. Box 20007 
Portland, Oregon 97220 

1-800-547-8513 
An Equal Opportunity Employer 

(39-44)

MACHINE SHOP ‘ 
SUPERVISOR

NEED SOMEONE WITH MACH1.NF 
SHOP PRODUCTION EXPER1ENCE 
WITH ABILITY TO ANALYZF. AND 
CORRECT PROBLEMS IN ADD1TION 
TO D1RECTION OF VVORK1NG 
FORCE.

Apply in person.
ATLAS DIE CASTING CO.

362 N. Kelly Avė.
Germantown, Ohio 45327

(513) 222-8906
(38-42)

CLASS 1 INSTRUMENT 
MECHANIC

We have immediate openir.gs for fui- 
ly qualified Class I lnstrument Me- 
chanics familiar with all aspects of 
pneumatic and eleetronie instrumen- 
tation.
Wage rate is $9.52 per hour including 
C.Q.L.A. in addition to a generous 
fringe benefits program.

To apply. rnail full resume to-
THE INDUSTR1AL RELAT1ONS 

DEPARTMENT
HIRAM WALKER & SONS 

LIMITED
P. O. BOX 2518 

VVINDSOR, ONT. N3Y 4S5. 
CANADA

(38-40)

COLD HEADING
OPERATOR

ALL FULLY PAID BENEFITS PLŪS 
PENS1ON. EXCELLENT WORKING 
CONDITIONS. STEADY 58 HOURS 
PER WEEK.

PEERLESS 
INDUSTRIES 
2800 Tyler Rd.

Ypsilanti, Michigan 48197

313-274-5800
OR

313-482-3900
Equal Opportunity Employer

(38-40)

Rugsėjo 20 d. po ilgos ir 
sunkios ligos atsiskyrė su 
šiuo pasauliu buvęs L. ž. 
S-gos Centro valdybos iždi
ninkas, buvęs L. ž. S-gos 
Detroito skyriaus pirminin
kas, buvęs LB Detroito apy- 
linkS valdybos pirminin
kas, buvęs Balfo direktorių 
tarybos pirmininkas Vladas 
Selenis. sv’aukęs 65 m. am
žiaus. Jis • iu organizaci
jų dar priklausė: ramovė- 
nams, St. Butkaus šaulių 
kuopai, Dariaus-Girėno klu
bui, Lietuvių .namams, Su
sivienijimo Lietuvių Ame-

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 ĖST 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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MILLRIGHTS
" Immediate openings available for experienced millrights. 
Applicants mušt be familiar with the repair, installation & 
inspection of industrial eųuipment. Should also be able to 
work with various hand potvered tools, perform welding &. 
burning skills & be able to read blue prints.

Salary commensurate with ęualifications which includes a 
camprehensive employee benefit program. Minimum rate 
per hour $7.64.

For applications contact:

EMPLOYMENT OFFICE

219-944-3416
Betvveen 8 A. M. & 5 P. M.

or
Ansamblietės apdovanotos gėlėmis... V. Bacevičiaus nuotr.Mail Resume to:

©
One North Buchanan St.

Gary, Ind. 46402

GARY WORKS
An equal Opportunity Employer

(30-39)

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
734% — 6 metų su $1,000, minimom. 
7»/2 % — 4 metų su $1,000, minimum. 
63/< % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6*/2% — 1 metu su $1,000, minimum.

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

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY FJS.LLC

galu t 
Aįnttiony 
gavings

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fru, 9-5; Sat., 9-1; Clomd W«4L

Juokas Gribauskas, vedėjas

LMF Chicagos klubas
L.M.F. Chicagos klubo su

sirinkimas įvyko š.m. rugsė
jo 24 d. Lietuvių Tautiniuose 
Namuose. Susirinkimą ati
darė pirm. M. Marcinkienė, 
pasveikino po vasaros atosto 
gų gausiai susirinkusias na
res ir viešnias ir pranešė 
apie valdybos veiklą.

Susirinkimui pirmininka
vo Marija Kraučunienė, kuri 
už veiklą Lietuvių kultūros 
muziejaus moterų sekcijoje 
buvo pagerbta įteikiant gė
lių puokštę.

Po organizacinių darbų ap 
tarimo, Stasė Semėnienė pa
rodė skaidres ir papasakojo 
įspūdžius iš kelionės po Egip

PASKAITA APIE JAV 
DOLERĮ

š. m. spalio 8 d. 3:30 v. 
p. P- Įvyks ALT S-gos Chi
cagos skyriaus visuotinis 
narių susirinkimas Lietu
vių Tautiniuose namuose. 
Susirinkimo metu ekono
mistas Leonardas Dargis 
skaitys paskaitą apie JAV 
dolerį ir ekonominį gyveni
mą. Į paskaitą maloniai 
kviečiami atsilankyti ir ne 
nariai. (ia)

tą. Stasė Semėnienė yra ge
ra kalbėtoja ir savo kelionės 
įspūdžius perdavė labai vaiz
džiai ir įdomiai.

Pirmininkaujanti nuošir
džiai padėkojo už vaizdingą 
įspūdžių pasidalinimą. S. Sė

mėnienei įteikta rožių puokš 
tė.

Po susirinkimo dalyvės pa 
sivaišino pateiktais užkan
džiais su kavute, ir pasidali
no popietės ir vasaros atos
togų įspūdžiais.

anOre duvei 
šios dienos grožio salionas 

su vakar dienos kainomisViskas vėliausios mados pas Andre Buvai...
Patrauklus naujas de

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

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

MAINTENANCE 
MECHANICS 

Immediate openings are available (or 
experienced Mechanics to perform 
general maintenance and repair of 
automatic high speed boltling equip- 
ment. One to 3 years Mechanical ex- 
perience required. We offer stable 
employment, competitive wage and 
benefit program. For appointment 
caii:

HEUBLEIN, INC.
2500 Enterprise Drive 

Allen Park, Mich. 48101 
313-271-3100

An Equal Opportunity Employer M/F 
(36-39)

Wanted lst Class Skilled 
MACHINE REPAIR 

and /or 
MACHINE REBUILDER 

GOOD BACKGROUND IN ELECTRI- 
CAL AND HYDRAULIC \VORK. EX- 
CELLENT PAY AND FULL BEN- 
EFITS.

APPLY IN PERSON:
PBM COMPANY

126 Groesbeck 
Mt. Clemens, Mich. 48043 

313-469-8336
Equal Opportunity ‘Employer 

____________________________(36-42)

OPPORTUNITY FOR EXPERIENCED 
DIE SINKER

Major manufacturing company look- 
ing for die sinker, mušt have experi- 
ence in machining, polishing and 
grinding of drop forging dies and 
trimmers. We offer permanent em
ployment with a secure future and no 
layoffs. Contact: Armstrong Bros. 
Tool Company, 2501 Armstrong Avė., 
Fayetteville, Ark. 72701. Attn: Larry, 
501-521-3333. (93-43)

k

Taip viskas seka šios dienos reikalavimus, iš$kirus kainas . . .
not $8.00 1 ' 8‘°°

BLOWER CUT & STYLING only $8.85 
Marie Ames

SOFT VELVET 
Perm
$12.95
not $17.50

Sale of Beauty$9.95
Special — the famous 
Nutra Perm compkte 
with cut.

not SI 5
Frosting $17.50

not $30 eup 
or 

cap

Incl< cut
UmPCfm $16.99

The great new wave 
that’s pre-programed 
for beautiful results 
every time $30.00 at 
most salons.Permanent Eyelashes, individuallv applied, $15 

The marvelous No Sėt Perms, from only $10.95 
by Hibner, Helene Curtis.

No rollers. no pincuris, ever agami
Jeigu jūs dar nebandėte mūsų saliono, jūs pra<« 

randate puikų grožio pažinimą. Nieko nėra ką jūs 
galėtume prarasti — ir jeigu jūs neesate patenkinta 
mūsų stiliumi, sąskaita nebus pristatyta.

Yra kuklus 60 c. papildomas mokestis 
‘visai sumai.

Penktadienį ir šeštadienį
EAST

• 406 Euclid Avė., 2d F. 781-3161
• Southgate, 5899 Warrensville, 

663-6346
• Severance Center,

382-2600, 382-2569
• Shoregate, 944-6700,
• Mentor, 255-9115, next to Zayre’s 

Lake Shore Blvd.

60 centų daugiau.
WEST

• Opposite South land, 
845-3400

• Opposite VVestgate, 
333-6646

• Parmatown, 
884-6300

• Sheffield Center 
Lorain 233-7211 
2’33-8020 
Elyria 324-5742
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• Nijolė Mainelytė, sėk
mingai baigusi Cleveland 
Statė Universitete special 
education kursą, nuo rugsė
jo 3 d. pradėjo mokytojos 
darbą privačioje St. Joseph 
Center mokykloje. Jos nau
joji profesija ir kilnus pa
šaukimas dirbti su išskirti
no dėmesio reikalingais 
moksleiviais. Nijolė yra ak
tyvi Neringos skaučių tunto 
narė, eilę kartų pasireiškusi 
kaip gabi lieratė. Be to, ji 
yra Grandinėlės tautinių 
šokių dalyvė. Linkime nau
jai mokytojai sėkmės jos 
garbingoje profesijoje.

• Inž. Jonas P. Vaičaitis, 
dabar gyvenąs St. Peters- 
burg, Fla., savo reikalais 
lankydamasis Clevelande, 
aplankė Dirvą ir paliko au
ką. 15 dol.

Nuoširdžiai dėkojame už 
auką ir linkėjimus Dirvai 
toliau tuo pačiu keliu eiti.

• Dr. Dainiui ir dr. Ro
mai Degėsiams š. m. rugsė
jo 16 gimė pirmagimė duk
relė Audra Aleksandra. Se
neliai Juozas ir Felicija Ja- 
sinevičiai ir dr. Danielius ir 
Roma Degėsiai džiaugiasi 
naujagime.

JOURbįEYMEN OR IST 
CLASS SKILLED

MACHINISTS
Mušt be experienced on Goss Chuck- 
ers, W & S, & Kingsbury. Be able to 
sėt up vvork from blue prints & elose 
tolerance. Also

TRAINEES ACCEPTED
Steady vvork for qualified men 

benefits.
K1NCO INC.

4701 Perkins Avė. 
Cleveland, Ohio 44103 

216-881-1300
(33-39)

&

• Poetas Henrikas Nagys 
praeitą savaitgalį viešėjęs 
Clevelande pas savo bičiu
lius solistę Aldoną ir muz. 
Joną švedus, susitiko su 
draugais ir šeštadienį, rug
sėjo 30 d. Ateitininkų reng
tame literatūros vakare 
skaitė savo kūrybą.

kartus į sa- 
spalio 12 d. 
d., dėstoma

♦ Ramunė Juškėnaitė šį 
rudenį praves 6 savaičių go
belenų audimo kursus. Pa
mokos bus du 
vaitę. Pradžia 
arba spalio 16 
anglų kalba.

Ramunė yra baigusi vals
tybinę Edinboro kolegiją, 
Pennsylvanijoje, bakalauro 
laipsniu mene ir audime, šią 
vasarą ji lankė Kristinos 
Wilson audimo kursus — 
Taos, New Mexico.

Dėl informacijų skambin
ti telefonu 321-8500. Kur
sai vyks High Tide / Rock 
Bottom patalpose, 1832 Co- 
ventry Rd., Cleveland Hts., 
Ohio.

• Salamander batų krau
tuvėje laike spalio mėne
sio vyksta likvidacinis batų 
išpardavimas: perkant 1 po
rą. reguliaria kaina kitos dvi 
poros bus galima gauti už 
pusę kainos. Į išpardavimą 
įeina vyrų, moterų ir vai
kų batai. Taip pat kristalo 
prekės bus atpigintos 20%.

SUPERVISOR 
F1NISH1NG DEPT.

★
Needed for independent foldine ear- 
tion co. Mušt have knowledge and 
be able to setup international right 
angle and straight line gluers.
North Carolina, a/c plant, top pay 
and fringe benefits. Immed. opening. 
Call collect 919-449-7000. (39-40)

HOURLY OPENINGS
MACHINE BUILDERS

Mušt be able to assemble machine do 
hydraulic piping and read blueprints. 
Required to perform seraping of ma
chine components. Mušt have 3-5 
years experience.

ELECTRICIANS
3 years of experience required in 
electrical panelvviring, machine lay- 
out and assembliy.

O. D. GRINDERS
3 years experience required.

GOOD SALARY PACKAGE, EXCEL- 
LENT FRINGE BENEFITS.

Contact: EMPLOYEE RELATIONS

BABCOCK and WILCOX 
Detroit Broach and Machine

950 S. Rochester Rd.
■ Rochester, Mich. 48063 

Phone: 313-651-9211
An . Equal Employment Opportunity 

Empioyer M/F/V
(37-43)

• Sol. Ričardas Daunoras, 
prieš porą metų pasitrau
kęs iš Lietuvos, atvyksta į 
Clevelandą ir LB rengiamo
se Lietuvių Dienose spalio 
28 d. duos koncertą.

TOOL MAKERS
AND

TOOL ROOM MACHINISTS 
JOB SHOP EXPERIENCE.

COLUMBIA TOOL & GAGE CO 
1921 PICKWICK AVĖ.

GLENVIEW, ILL. 60025 
(37-41)

MACHINIST
MUŠT BE EXPERIEN'CED ABLE TO 

SĖT UP AND OPERATE. 
DAYS, HOURLY RATE. 

EXCELLENT FRINGE BENEFITS.

MCM
1432 E. 47th ST. 216-881-1280

(34-43)

TURRET LATHE
MUŠT BE EXPERIENCED ABLE TO 

SĖT UP AND OPERATE. 
DAYS. HOURLY RATE.

EXCELLENT FRINGE BENEFITS.

MCM
1432 E. 47th ST. 216-881-1280

(34-43)

NUOŠIMTI
UŽ SANTAUPŲ PAŽYMĖJIMUS

Įnešus 81.000
12 mėnesiu

įnešus S 1,000
30 mėnesiu

MRBO/ Įnešus SI,000 
g fa 72 mėnesiams

už santaupas, išimtas iš pažymė-

Įnešus $1.000
K /fa 18 mėnesiams

Pagal federalinės valdžios Įsaką
jinio sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienų, 
o už likusi periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5 '-i';).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Liepos 15 Vak. Vokietijoje susituokę Marytė Dambriūnaitė 
ir Andrius Šmitas, abu IV PLJK ruošos komiteto nariai.

V. Damijonaičio nuotr.

MAINTENANCE 
MECHANIC

Mature person required for trouble- 
shooting and maintenance on special 
purpose produetion machines. Appli- 
cant should have good machine main
tenance exp.. vvilh some knovvledge of 
hydraulic or pneumatic syslems.

SUPERIOR BRUSH CO.
3453 West 140 St.

Cleveland, Ohio
Apply between 9-11 a. m, and 

1-3 p. m.
An Equal Opportunity Empioyer 

(39-45)

GENERAL 
MAINTENANCE

Medium sized automotive hardvvare 
supplier has an opening in its Mainte
nance Department.
Qualified person mušt possess a Jour- 
neyman's card in either electrical or 
machine repair. General maintenance 
duties are involved. Good vvorking 
conditions, fringe benefits.

APPLY IN PERSON:
FERRO MFG. CORP.
1380 E. Woodbridge

Detroit, Mich.
Located 2 blocks East of

Renaissance Center
(39-42)

MOKAME AUKŠČIAUSIA

Wanted Journeymen 
or

Ist Class Skilled 
ALL AROUND

LATHE HANDS 
ALL AROUND 

GRINDER HANDS 
STRAIGHTENERS

Mušt be able to sėt up vvork from 
blue prints & elose tolerance.

FOR ALL SH1FTS.
Steady vvork for qualified men. Good 
salary and full benefits.
20TH CENTURY MACHINE, 

COMPANY 
6070 E. 18 MILE RD. 

STERLING HGTS., MICH.
(36-40)

WANTED
EXPERIENCED COLDHEADEN 

OPERATOR 
AND SĖT UP MAN 

EXPERIENCED CENTERLESS 
GRINDER

ALSO 
JOURNEYMEN 

MACHINE REPAIRMAN 
With experience in rebuilding and 
repairing machines.
Steady Full time. Good vvages & 
benefits. WRITE OR CALL.

ROTEX CORPORATION
P. O. BOX 2611 

OKLAHOMA CITY, OKLA. 73126 
(37-43)

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

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

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

936 East I85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

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

Už Įnašus mokame
įdedi kiek nori, išimi kada nori.Nv>šimt;s apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas du kartus metuose.SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI S40.000. 

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

/uperior Avino/
■and loan association *

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MA1N OFFICE
79S East 185th Street 

481-8552 
13515 Euclid Avė.

681-8100
32800 Center Ridge Road

779-5915

6712 Superior Avė. 
431-2497

14406 Cedar Avė. 
381-4280
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

LIETUVIŲ NAMŲ 
SUKAKTIS

Lietuviu namai buvo pa
statyti 1973 metais. Penke- 
rių metų sukakties proga 
norima pasidžiaugti jų nau
da ir prisiminti tuos, kurie 
savo įnašais rėmė statybą, 
kurie išskirtinai daug pa
dėjo savo darbais. Todėl 
penktadienį, spalio 6, Lietu
vių namų salėje bus vaka
rienė ir šokiai. Jokių rezer
vacijų nereikia, šeštadienį, 
spalio 7 premijos įteikimo ir 
namų penkerių metų sukak
ties banketas, o sekmadie

nį, spalio 8, šv. Jurgio ir 
Dievo Motinos parapijose 
bus Mišios už namų bendro
vės akcininkus ir statybos 
rėmėjus. Po Mišių Lietuvių 
salėje bendri pietūs, ku
riems jokių rezervacijų ne
reikia. Pietų metu gros Ed- 
die Platt orkestras. Po pietų 
visi svečiai kviečiami ap
lankyti namų statybos "Į 
antrąjį šimtmetį žengiant” 
ir Čiurlionio ansamblio 
"Dainuojame sau ir Tėvy
nės laisvei” parodas, šiuose 
renginiuose kviečiami gau
siai dalyvauti visi lietuviai.

Lietuvių Amerikos Pilie
čių klubo 1978 metų kultū- 
nės premijos laureatės Onos 
Mikulskienės pagerb imas 
įvyks šeštadienį, spalio 7, 
Lietuvių namų salėje. Gra
žiame bankete bus taip pat 
pagerbti Lietuvių namų 
bendrovės steigėjai, rėmė
jai ir darbuotojai. Banketo 
pradžia 6 vai. 30 min. vak.

Talkos komitetas, padėjęs surengti namų atidarymo ir penkerių metų sukakties iškilmes. 
Sėdi iš kairės: Jurgis Malskis, Helen Jakubs, Gražina Kudukienė, pirmininkas dr. Danielius 
Degėsys, Dalia Orantaitė, Vacys Rociūnas. Stovi: Pranas Neimanas, Vacys Vinclovas, Stella San- 
kalaitė, Vladas Plečkaitis, Roma Tatarūnienė, Raimundas Butkus, Romas Bridžius ir Petras 
Maželis.

Abiturientų pagerbimo baliaus, įvyksiančio š. m. spalio 14 
d. Lietuvių Namuose, rengimo komitetas. Sėdi iš kairės: Z. 
Kripavičiūtė, LB apyg. atstovė O. Jokūbaitienė, D. Palubins
kaitė. Stovi: R. Aukštuolis, L. Jokūbaitis ir K. Petraitis.

J. Garlos nuotr.

draugus, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Lazdinių šeima

Diplomuotam teisininkui 
A. t A.

FELIKSUI MACKUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną ANASTAZIJĄ bei 
artimuosius ir kartu liūdime

ELENA POVILAS MIKŠIAI 
VERONIKA ANTANAS GARMAI

A. A.
FELIKSUI MACKUI

mirus, jo žmonai ANASTAZIJAI, giminėms bei drau
gams gilią užuojautą reiškia

LIETUVIŲ TEISININKŲ DRAUGIJOS 
CLEVELANDO SKYRIUS

Bilietai asmeniui $12.50. 
Visi lietuviai kviečiami da
lyvauti šiame bankete. Vie
tas būtina rezervuoti iš 
anksto pas romą Tatarūnie- 
nę, telef. 531-5924.

ABITURIENTŲ BALIUS
LB Ohio Apygardos ruo

šiamas dešimtasis abitu
rientų pristatymo balius 
įvyks š. m. spalio 14 d. Lie
tuvių Namuose, šiam ba
liui rengti sudaryta komisi
ja iš Clevelando lietuvių 
jaunimo į kurį įeina; Rimas 
Aukštuolis, Dana Palubins
kaitė, Linas Jokūbaitis, Zi
ta Kripavičiūtė ir Kęstutis 
Petraitis.

Visi abiturientai baigu
sieji 1978 metų pavasarį vi- 
duriniasias mokyklas prašo
me registruotis prisiunčiant 
savo nuotrauką su prierašu 
kurią mokyklą esate baigę 
ir kuriame universitete už
siregistravę studijuoti, Ko
miteto nariams: Danai Pa
lubinskaitei, adresas: 20128 
Miller Avė., Euclid, Ohio 
44119 arba Rimui Aukštuo
liui — 25230 Chardon Rd., 
Richmond Hts., Ohio 4'4143 
iki spalio mėn. 6 d. Tolimes
nę informaciją duosime se
kančiame Dirvos nr. ir per 
radiją.

Rengimo Komitetas
• Čiurlionio Ansamblis 

pradėjo šio sezono dainų 
repeticijas. Šį sekmadienį 
giedos Dievo Motinos Nuo
latinės Pagalbos bažnyčioje 
Lietuvių Namų penkmečio 
sukaktuvėms paminėti. Į 
ansamblį įstojo trys kank
lininkės iš O. Mikulskienės 
studijos: Auksė Bankaity- 
tė, Lana Vyšnicnytė ir Ire
na Johansonaitė. Į ansamb
lį grįžo ir senas ansamblie
tis Henrikas Johansonas. 
Taip pat įsijungė Kristina 
Aukštuolytė, Rūta Gasiū- 
naitė, Irena Gomulkienė, 
Irena Galeckienė.

• Inž. dr. Algirdas Nas- 
vytis eismo nelaimėje buvo 
•sunkiai sužeistas ir guli li
goninėje.

• "Dirvos” koncerte, ku
ris įvyks gruodžio 3 d. Re
gina High School auditori
joj, 1857 South Green Rd., 
solistės Dana Stankaitytė ir 
Aldona Stempužienė-švedie- 
nė dainuos arijas iš operų: 
G. V. Banaičio "Jūratės ir 
Kastyčio”, Giordano ”And- 
rea Chennier”, Mascagne 
"Calvaleria Rusticana”, G. 
Verdi ”Don Carlo”, G. Bi- 
zet "Carmen" ir kitas.

• Dipl. teis. Feliksas Mac
kus, tautinės srovės veikė
jas, rugsėjo 25 d. dienos me
tu buvo gatvėje nušautas 
juodžio plėšiko. Velionis bu
vo aktyvus narys Tautinėje 
Sąjungoje, Teisininkų drau
gijoje, Korp! Neo-Lithua
nia, Vilties draugijoje, Lie
tuvių Bendruomenėje ir 
Pensininkų klube. Atsisvei
kinimą pravedė ALT S-gos 
Clevelando skyriaus pirm. 
K. Karalis. Kalbėjo jo mok
slo draugas Jonas Leonas, 
LB apyl. pirm. Jurgis Mals
kis, Korp. Neo-Lithuania — 
dr. Viktoras Stankus ir 
Pensininkų klubo — Vikto
ras Mariūnas.

Plačiau apie velionį bus 
kitame Dirvos numeryje.

• Rhodes-Voinovich, kan
didatuojančių į gubernato
riaus ir vicegubernatoriaus 
postą, susitikimas — kok
teilis su tautybėmis įvyks 
šį penktadienį, spalio 6 d. 
nuo 6 iki 9 vai. vak. Karlin 
Hali, 5302 Fleet Avė. Asme
niui kaina 15 dol. įskaitant 
maistą ir gėrimus.

Visi lietuviai maloniai 
kviečiami savo atsilankymu 
paremti kandidatuojančius.

• Tradicinė Moterų S-gos 
36 kuopos vakarienė įvyks 
š. m. spalio 8 d. 4 vai. po 
pietų D.M.N.P. parapijoje. 
Ta proga prisiminsime šios 
parapijos pirmuosius veikė
jus, kurie rūpinosi, kad lie
tuviška parapija būtų ir gy
vuotų, tad tęskime jų pradė
tą darbą. Dėl vietų skam
binti 531-2446.

General House cleaning 1 
day a week. Mušt have own 
transportation. Strongsville 
Area. Call: 238-4378.

CUSTODIAN
Mature. General mainte
nance for lovely garden 
type apartment. West side. 
Suite & salary. Call: 467- 
5163. (38-39)

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

• 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.

Lietuvių grožio salionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fashion, 687 Easf 185 St.. 
Cleveland, Ohio 44119, tekt 
486-4240.

NATIONWIDE 
INSURANCE
Nat>onwide is on your

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

Wanted lst CIass Skilled
GRINDERS

Need O. D. 1. D. centerless. surface, 
Blanchard, double disc grinders. Pre- 
cision work. Mušt have own tools. 
Full time with oveitime. Age no 
problem. Good benefits. Tap vvages.

APPLY OR \VRITE
ABLE GRINDING AND 

MACHINING CO.
431 — 36th ST. SW

GRAND RAPIDS. MICHIGAN 49508 
 (38-42)



DIRVA
■MMIMHM«9«ra»SSraBSS&SSSSS

Vilties draugijos šimtininkui, revizijos 

komisijos nariui, tautininkų veikėjui, diplo

muotam teisininkui

FELIKSUI MACKUI 
tragiškai žuvus, žmonai ANASTAZIJAI ir 

artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

Geram mūsų draugui

A. A.

Dipl. teisininkui FELIKSUI MACKUI 
tragiškai žuvus, žmoną ANASTAZIJĄ, posū

nius TAURI ir GEDIMINĄ su šeima nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime

Stasys Astrauskas 
Ona ir Juozas Jankai 

Albina ir Vytas Bakūnai

A. t A.

PRANUI DRUKTEINIUI
Lietuvoje mirus, jo sūnui, Dr. EDMUN

DUI DRUKTEINIUI, dukterims JADVYGAI 
KONTRIMIENEI ir GENEI LIAUGAUDIE- 
NEI reiškiame gilią užuojautą

Degėsių šeima 
ir

I ■riįHBBĮ

Mirus energingam visuomenės veikė
jui ir savo darbu atsidėjusiam žurnalistui, 
1968-1972 m. buvusiam LŽS centro valdybos 
nariui

VLADUI SELENIUI, 
reiškiame labai nuoširdžią užuojautą BRO
NEI SELENIENEI, sūnui adv. ROBERTUI 
ir jų artimiesiems

Irena ir Vytautas 
Alantai

Rašytojui, Pulkininkui

JUOZUI BALČIŪNUI-ŠVAISTUI

mirus, jo žmonai, birutietei ALEKSANDRAI

BALČIŪNIENEI gilią užuojautą reiškia

D. L. Kunigaikštienės
Birutės Draugijos

Los Angeles Skyrius

VLIKAS-PLB
Praeitą šeštadienį, rug

sėjo 30 d. Clevelande posė
džiavo Vliko ir PLB valdy
bos, aptardamos ir suderin- 
damos veiklos planus. Vliko 
delegacijai vadovavo pirm, 
dr. K. Valiūnas, o PLB de
legacijai — pirm. inž. V. 
Kamantas.

• Stepono ir Valentinos 
Minkų radijo programa 
Bostone 1979 m. kovo 26 d. 
Lietuvių Piliečių klubo au
ditorijoje minės 45 metų 
sukaktį. Rengėjai prašo lie
tuvių organizacijų tą dieną 
nerengti kitų parengimų ir 
atsilankyti į sukaktuves.

• Dail. Jurgio Juodžio kū
rinių paroda įvyks St. Pe- 
tersburg, Fla. Lietuvių klu
bo salėje gruodžio 14-17 d.d.

• Korporacijos Neo - Li- 
thuania New Yorko vieneto 
sueiga įvyks penktadienį, 
spalio 13 d. 20 vai. Kultū
ros židinyje. Bus renkama 
nauja valdyba, aptariami 
einamieji reikalai ir atei
ties veiklos planai. Valdyba 
kviečia korporacijos narius 
gausiai dalyvauti.

• Dr. Birutė Paprockienė 
šiuo metu iš New Yorko yra 
išvykusi į San Francisco pas 
dukrą Kristiną ir žentą Si
gitą Novickius.

SHOP FOREMAN 
N. C. LATHE

AND
N. C. MILL OPERATORS 

Top wages , all benefits.
APPLY IN PERSON MR. V1TT1NG
S & H PRODUCTS CO. INC. 

40760 BRENTWOOD DR.
STERLING HE1GHTS, MICH. 48078 

313-979-8330
(39-41)

WANTED JOURNEYMEN
MAINTENANCE

AND

TOOL AND DIE MAKERS
8 years proven experienced required. 
Positions available immediately for 

IST & 2ND SHIFT.
Good pay, excellent benefits, steady 
work, & Ample overtime available. 

Contact BILL JOHNSTONE

GULF & WESTERN 
MFG. CO.

5511 Telegraph Rd.
Toledo, Ohio 43612

And Equal Opportunity Employer 
(33-42)

Nuoširdus lietuvių bičiulis George Voinovich, kandidatuojąs j Ohio vicegubernatoriaus 
postą, linksmai nusiteikęs Oktoberfest parengime su kitais respublikonais. Iš kairės teisėjai Paul 
Brown, Ralph Locher, gubernatorius James Rhodes, George Voinovich ir Mr. Oktoberfest.

----------------------------------------------------------------

PADĖKA

Mano mylimam ir brangiam vyrui 
GEDIMINUI J. RUKŠĖNUI

taip netikėtai ir staiga užbaigus šią žemiškąją kelione, 
tariu savo nuoširdžiausią skausmo bei liūdesio perpil
dytą padėką visiems taip jautriai prisidėjusioms prie 
paskutinio atsisveikinimo su velioniu: kun. dr. A. Ol
šauskui už visus religinius patarnavimus; solistams J. 
Cekanauskienei ir A. Polikaičiui ir komp. O. Metrikie- 
nei už giesmes bažnyčioje; grabnešiams: pulk. J. Andra- 
šūnui, Ed. Balceriui, J. Gurčinui, B. Mackialai, V. Pa
žiūrai ir V. Pužauskui: kapinėse tarusiems taip jaudi
nančius paskutinius atsisveikinimus: F. Masaičiui ALT 
S-gos Los Angeles skyriaus pirm., J. Petroniui, L. A. 
Tautinių namų pirm., V. Pažiūrai L. A. BALFo pirm., ir 
B. Mackialai vadovavusiam šiam atsisveikinimui ir 
Korp! Neo-Lithuania vardu pareiškusiam užuojautą: už 
vainikus, gėles, maldas ir užprašytas Mišias už velionio 
sielą; už taip gausias aukas JAV ir Kanados Lietuvių 

i Fondams įamžinant velionies atminimą, o jums visiems, 
mielieji, a. a. Gedimino ir mano giminės ir draugai už 
tą jūsų neišpasakytai širdingą ir jaudinančią užuojautą 
pareikštą žodžiu, laiškuose ir spaudoje, visokeriopą mo
ralinę paguodą ir pagalbą šioje skaudžioje valandoje 
esu iki sielos gelmių sujaudinta ir dėkinga. Jūsų gerumo 
bei meiles niekad nepamiršiu.

Los Angeles; Calif.j JANINA RUKŠĖNIENĖ

Mielam rašytojui ir bičiuliui

Pik. JUOZUI BALČIŪNUI-ŠVAISTUI

Anapilin iškeliavus, jo žmoną ALEKSAND

RĄ ir gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kar

tu liūdime

Halina ir Edvinas 
Balceriai
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