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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LENKAS POPIEŽIUS
Galimos politinės to išrinkimo pasėkos

Vytautas Meškauskas

1 ..... I
....■..........!

Techniškai , kardinolas 
Karol Wojtyla buvo išrink
tas popiežium tik dėl to, kad 
kardinolai italai negalėjo su
tarti savo tarpe. Daugiau
siai šansų iš jų turėjo Floren 
cijos kardinolas Benelli, 57 
metų, bet jo kandidatūrai 
priešinos Genuvos kardino
lo Siri, 72 metų, vedami kai 
kurie konservatyvai. Už tat 
Benelli surinko tik 73 balsus,
t.y. jam trūko dviejų iki rei
kalingos 2A plūs vienas dau
gumos. Tik po to galėjo iš
kilti ne italo kandidatūra. To 
kiu būdu galėjo būti išrink
tas ir lenkas, kurio teologi
nės pažiūros yra tradicinės. 
Bet faktas, kad jis yra iš ko
munistų pavergto krašto, 
duoda progos išrinkime įžiū
rėti Apvaizdos pirštų ir kiek 
vienu atveju siūlo puikią dir 
vą politinėms spekuliacijoms

‘Les divisions blindees du 
Vatican’ (Vatikano šarvuo
tosios divizijos) - užvardino 
savo išvedžiojimus spalio 19 
dienos paryžiškis Le Figaro, 
įžiūrėjęs tame išrinkime at
sakymą garsiajam Stalino 
klausimui, Rooseveltui ir 
Churchilliui besiderant dėl 
Europos ateities. Tą temą 
vystant toliau, galima būtų 
dar pridurti, jog likimo iro
nija jau dabar panorėjo, kad 
katalikų Bažnyčia Lenkijoje 
sutaupytų sovietams eilę di
vizijų, nes ir kritikuodama 
vietos valdžią, ji visdėlto pri 
laiko lenkus nuo atviro suki
limo ir tuo pačiu nuo reikalo 
jį numalšinti kruvinomis 
priemonėmis. Balševikus lai 
kant ‘viršžmogiais’, kurie 
viską suplanuoja, galima su
tikti ir su Le Figaro prielai
da, kad netrukus kas nors pa 
rašys ‘bestsellerį’ apie tai, 
kaip KGB pasodino savo 
žmogų į Apaštalų Sostą - ‘Le
K.G.B. s’installe au Vatican’. 
Prileidžiant tačiau, kad ir 
Kremlius gali klysti, reikia 
tikėtis, jog Wojtylos išrinki
mas ir jam buvo netikėtas. 
Tik ilgai pasukus galvą, ką 
dabar daryti, buvo apsispęs- 
ta naujam popiežiui pasiųsti 
Brežnevo sveikinimo tele
gramą.

Kitas paryžiškis Le Matin 
savo komentarus apie naują 
popiežių pailiustravo jo tor
so piešiniu, ant kurio kabo 
kryžius su parašu ‘Accords 
d’Helsinki’. Įžiūrint Apvaiz
dos pirštą galima irgi pasa
kyti, kad Helsinkio Aktas^ 
kuriuo Kremlius tikėjosi 
užantspauduoti savo sienas,* 
iš tikro jam atnešė daugiau 
rūpesčiu negu naudos. Pir
miau disidentai, o dabar po
piežius, kuris savo inaugura
ciniame sveikinime, šalia di
džiųjų tarptautinių kalbų iš
skirtinai pavartojo Lenkijos 
kaimynų: ukrainiečių, čekų 
ir lietuviįįkalbasTMus jis pa 

vadino savo ‘broliais’, nesis
kaitydamas su valstybinė
mis sienomis.

Tai vėl sukelia mišrius 
jausmus. Į lenkų dvasinin
kus mes įpratę žiūrėti su ne
pasitikėjimu. Juos kaltina
me lietuvių lenkinimu. Tai 
jie dabar uoliau už komunis- 
tinę valdžią tai daro Seinų 
krašte. Antra vertus, sunku 
kaltinti vien dvasiškiją tuo, 
ką padarė visas mūsų tautos 
valdantis sluoksnis. Bet jei 
ponai pasitenkino tik duok
lės surinkimu, dvasiškių įta
ka buvo didesnė, nes jie ne 
tik rinko sau duoklę, bet ki
šosi ir į žmonių intymius rei
kalus. Juridiniai Vatikanas 
iki šios dienos dar nepripaži- 
no Vilniaus grąžinimo Lietui 
vair nors 35uvūšias Vokieti- 
jos'teritorijas jis priskyrė 
Lenkijos bažnytinei provin
cijai.

Oficialiai sovietai pripažįs
ta Vatkaną kaip atskirą vals
tybę, tačiau neduoda jam ko
kių nors teisių savo kontro
liuojamoje teritorijoje. Net 
Lenkija iki šiol neturi nei 
konkordato, nei diplomati
nių ryšių su Vatikanu. Tuo 
sovietai siekė nukirsti ryšius 
su išoriniu pasauliu. Priva
čiai jie kalbėjosi su Vatikano 
Kurija, kuri dėl savo palan
kumo ar mandagumo sovie
tams susilaukė priekaištų iš 
Lenkijos primo kardinolo 
Wiszinskio. Jam atrodė, 
kad Vatikanas yra per nuo
laidus. Dabar, lenkui atsisė
dus į Šv. Petro sostą, Krem
liui be abejo vaidenasi proga 

(Nukelta į 2 psl.)

LOS ANGELES LIETUVIU TAUTINIAI NAMAI BE SKOLŲ

Istorinis momentas iš Los Angeles Lietuvių Tautinių Namų skolos išmokėjimo baliaus. V. 
Aleksandriūnas, pirm. J. Petronis ir A. Valavičius suplėšo skolos dokumentą. Namus pilnai išmo
kėjus. L. Kanto nuotr.

JUOZAS KAPOČIUS Lietuvių Enciklopedijos ir daugelio vertingų knygų leidėjas yra ge
riausias pavyzdys, kad pavienis žmogus gali nuveikti tai ko ir valstybė nesugeba padaryti.

Encydopedia Lituanica pabaigtuvės
Vyt. Alantas

Malonu rašyti, kai niūrio
je rudens padangėje švyste
li žinia apie didelio, keletą 
metų užtrukusio, darbo pa
baigtuves. Tokia žinia mane 
pasiekė spalio 14 d., kai enci- 
klopedininkas Juozas Kapo
čius paskambino iš Bostono, 
jog paskutinis, t.y. šeštasis 
Encydopedia Lituanica to
mas išriedėjęs iš presų ir 
esąs išgabentas į rišyklą. Ta 
proga spaustuvėje buvę at
kimšti šampano buteliai ir, 
man rodos, aš išgirdau kamš 
čius šaudant į lubas ...

Suprantama, tai buvo di
džiulis, džiaugsmingas įvy

kis enciklopedijos leidėjui, 
redaktoriams, bendradar
biams, spaustuvės darbinin
kams, prenumeratoriams, ir 
pagaliau visai lietuvių visuo
menei: Lietuva pirmą kartą 
prabilo pasauliui svetima kai
ba. Tai yra istorinis įvykis, 
kuris Lietuvai bus labai 
kuris Lietuvai bus labai reik 
šmingas informaciniu požiū
riu ir toli nuskambės į ateitį, 
o kartu su tuo dideliu kūri
niu ir leidėjo vardas. Aišku, 
negalima užmiršti, kad leidė - 
jas turėjo užnugarį, būtent, 
išeivijos visuomenę. Bet at- 
simintina ir tai, kad vienas 

dalykas veikalą prenumeruo 
ti, o kitas - užsimoti ir finan
siškai rizikuoti tokį didelį lei 
dinį leisti. Jei tatai ir pava
dintume sutelktiniu darbu, 
tai vis vien leidėjo J. Kapo
čiaus nuopelnų lietuvių tau
tai nė kiek nenuvertintume.

PASKUTINYSIS TOMAS
Į paskutinį, šeštąjį tomą 

įeina pati enciklopedija (9- 
365 psl.), papildymai (Sup- 
plement - 367-486), visų še
šių tomų bendradarbių sąra
šas (Contributors - 489-493), 
rodyklė (Index - 497-540). 
Tai labai platus skyrius, kur 
sugrupuotos Lietuvos ir išei
vijos mokslo, kultūros, poli
tikos, ekonomikos, bei kitos 
įstaigos, organizacijos, sura
šyti įvairių sričių darbuoto
jai, miestai ir t.t. ir t.t. Sa
kysime, mes ten randame 
per pusketvirto šimto Lietu
vos miestų pavadinimų ir 
146 miestelių bei bažnytkai
mių vardus (gaila, į tą sąra
šą nepateko mano gimtinė - 
Sidabravas). Įdomu, kad 
prozininkų (novelists and 
essaysts) surašyta 109, o po
etų - 136! Vis dėlto Lietuva 
poetų žemė! Reikėtų apgai
lestauti, kad organizacijų są
raše nėra Lietuvių Žurnalis
tų Sąjungos ir Lietuvių Ra
šytojų Draugijos, o tuo tar
pu įtraukta Tėvynės Mylėto
jų Draugija.

Kalbant aplamai, Encyclo- 
pedia Lituanica svetimtau
čiui arba lietuviškai nebekal
bančiam tautiečiui bus neiš
semiamas informacijos šalti
nis apie Lietuvą. Atsiminti- 
na ir tai, kad kalbamoje en
ciklopedijoje randame infor
macijų ne tik apie lituanisti
nius dalykus, bet kad tai yra 

(Nukelta į 3 psl.)



Nr. 43 — 2 DIRVA 1978 m. lapkričio 2 d.

SAVAITINĖ POLIT^^

Carterio kovos su infliacija pasiūlymai priklauso nuo daug 'jei' - 

____ Tačiau jis galėtu pradėti protingesnę Afrikos politika. ________ !

Pereitos savaitės pradžioj 
dominuojanti žinia buvo pre
zidento Carterio šaukimasis 
savanoriškos kontrolės inflia 
cijos apstabdymui. Kadangi 
‘savu noru’ daroma tik tas, 
kas būtina, Carteris žadėjo 
neduoti valdiškų užsakymų 
toms įmonėms, kurios nesi
laikys kainų pakėlimo politi
kos - V2 nuošimčio mažiau ne 
gu 1976-77 metų vidurkis, o 
darbininkams, kurie laikysis 
jo pasiūlyto atlyginimo - ne 
daugiau 7% - reikalavimo, 
jis pažadėjo sumažinti mo
kesčius, jei infliacija paspar
tėtų. Tam dar reikalingas 
kongreso sutikimas, kai jis 
pradės posėdžiauti kitų me
tų pradžioje. Gali iškilti ir 
teisinių klausimų dėl užsaky 
mų nedavimo įmonėms, ku
rios nesilaikys prezidento pa
siūlymo apriboti kainų kili
mą. žodžiu, dar per daug 
‘jeigu’, kad galima būtų ap
spręsti jo pasiūlymo veiks
mingumą. Už tat pirmoji re
akcija buvo neigiama: dole
ris dar daugiau krito Vokie
tijoje ir Japonijoje, o aukso 
kaina pašoko iki $230 už un-

Jei ūkiniame sektoriuje 
prezidento veikla yra suvar
žyta, jis turi daug laisvesnes 
rankas užsienio politikoje. 
Čia jo asmeniškas nusiteiki
mas galėtų būti lemiamas. 
Turime galvoje Rhodeziją ir 
bendrai imant visą pietinę 
Afriką. Carteris atsisakė 
Afriką. Carteris buvo atsi
sakęs priimti Rhodezijos mi- 
nisterį pirmininką Ian Smith 
nes formaliai žiūrint jis yra 
sukilėlis prieš britų bendruo 
menę. (Rhodeziją pasiskel
bė nepriklausoma, kai britai 
apsisprendė eiti prie perda
vimo valdžios daugumai, t.y. 
juodiesiems.) Dabar Smith 
jau sutinka siekti to paties 
tikslo, tačiau dar kuriam lai
kui garantuojant sprendžia
mąjį žodį baltiesiems. Pir
moji britų ir amerikiečių re
akcija į tai buvo reikalavi
mas, kad būtų atstatytas bri
tų autoritetas ir tų generolui 
būtų pavesta pravesti pir
muosius rinkimus, po kurių 
Steigiamasis Seimas nusprę
stų buv. kolonijos likimą. 
Teoriškai tai gal gražiai at
rodo, bet praktiškai tai nesą
monė, su kuo dabar sutinka 
net liberali The New Repub- 
lic! Dėl tos paprastos prie
žasties, kad Rhodezijos val
džią nori pagrobti partizanai 
kuriuos remia kaimyninių 
Zambos ir Mozambiųue vy
riausybės, bei sovietai su ku 
biečiais. Partizanai, sovieti
niu papročiu, nori pirmiau 
periimti valdžią ir tik paskui 
pravesti rinkimus, kurių re
zultatai iš anksto žinomi. Ne 
paisant tokio visiems žinomo 
patyrimo, Valstybės Depar
tamentas ir britų Užsienių 
Reikalų Ministerija vistiek 
reikalauja juos įsileisti į rin
kimus tvarkantį aparatą. 
Kodėl? Dėl baimės, kad su 
jais nesusitarus, jie gaus
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Afrikos geležinkeliai veikia tik jei juos tvaiko baltieji.

tiek daug paramos iš sovietų 
kuri juos įgalintų ne tik užka 
riauti Rhodeziją , bet ir su
stiprintų sovietų ‘įtaką’ viso
je Juodojoje Afrikoje.

Afrikoje tačiau sunku su
rasti bet kokią demokratinę 
valstybę, ji nelauktina ir 
Rhodezijoje, jei laimėtų par
tizanų vadinamas ‘patrioti
nis frontas’, kuris, tarp kit
ko, yra suskilęs į dvi dalis - 
viena veikia iš Zambios, kita 
iš Mozambiąue. Žinovai yra 
tikri, kad sykį paėmusios vai 
džią, abi dalys dar kovos sa
vo tarpe. Bet ar amerikie
čiai ir anglai iš tikro neturi 
alteranatyvos?

Jei Wachingtonas siekia 
gerų santykių su sovietais, 
kurie nesilaiko žmonių teisių 
broliaujasi su Sadatu, palai
ko šachą, kurių režimai irgi 
nesutampa su vakariečių de
mokratijos samprata, kodėl 
neduoti šanso Smith’o vadi
namam ‘vidaus sprendimui’, 
pagal kurį juodieji formaliai, 
tačiau praktiškai kol kas ne
visai pilnai, įsigyja visas tei
ses. Juk praktika moko, kad 
pradėjus eiti tuo keliu lygių 
teisių įsigyjama greičiau, ne
gu formaliai numatyta. Tai 
ir yra Smith‘o siūlomas ke
lias. Jis sutinka, kad parti
zanai balsuotų, tačiau neatei 
tų su ginklais rankoje.

Jam įtikinėjant tuos ame
rikiečius, kurie norėjo jo 
klausyti, Rhodezijos kariuo
menė - joje yra 3A juodųjų - 
puolė partizanų bazes Zam
bijoje, kurių svarbiausia yra 
visai netoli sostinės Lusake- 
sos. Per tuos puolimus buvę 
užmušta 1,700 partizanų. 
Gal tai ir išpūstas skaičius, 
tačiau nėra abejonės, kad 
partizanai patyrė rimtą smū 
gį, nuo kurio jie negalės at
sigauti bent iki liūčių sezono 
lapkričio mėnesio pradžioje. 
Tarp kitko, partizanų veikla 
buvo nukreipta ne prieš Rho 
dezijos kariuomenę, su kuria 
jie negali lygintis, bet prieš 
civilius gyventojus, norint 
jiems įrodyti, kad valdžia ne 
gali jiems garantuoti saugu
mo.

Tokioje situacijoje viskas 
kalba už tai, kad JAV turėtų 
pakeisti savo politiką, at
šaukti sankcijas prieš Rhode 
ziją ir duoti šansą Smith’ui 
įrodyti savo teisybę. Žodis 
priklauso Carteriui. Jis ga

lėtų tai padaryti, bet ar iš
drįs pūsti prieš vėją?

Situaciją Afrikoje paryš
kina dar toks faktas. Zam- 
bia, iš kurios veikia Nkomo 
partizanai prieš Rhodeziją, 
atsidūrė kritiškoje būklėje. 
Ji turi daug vario, bet negali 
jo išgabenti nei per Angoli- 
ją, kurioje UNITĄ partiza- ‘ 
nai trukdo geležinkelių susi
siekimą, nei per kiniečių pa
statytą geležinkelio liniją į 
Tansanią, nes kiniečių spe
cialistams išvykus, juodieji 
per metus sugebėjo pusę pa
liktų vagonų ir lokomotyvų 
padaryti nenaudojamais. Už 
tai Zambijos prezidentas 
Kauna nutarė atstatyti gele
žinkelių judėjimą su Rhode- 
zija, kad per ją galėtų išga
benti varį ir įsivežti skubiai 
reikalingas trašas.

Panašumo su Rhodezijos 
situacija turi ir padėtis Na
mibijoje. Ten ne tik ameri
kiečiai su anglais, bet dar 
prancūzai, vokiečiai ir kana
diečiai reikalauja pravesti 
rinkimus į Steigiamąjį Sei
mą JT kontrolėje, dalyvau
jant Angoloje bazes turin
tiems partizanams. Pietų Af 
rika, kuri pradžioje iš princi
po sutiko su tokiu pasiūlymu 
dabar apsižiūrėjo, kad nėra 
reikalo. Ji negalėtų sutikti 
ir su Rhodezijos kritimu, pa
ti sau neužsinerdama kil
pos ant kaklo. Jos vyriausy
bė dar tikisi galėsianti savo 
būdu rasti kokį modus viven- 
di su juodaisiais. Ūkinėmis 
sankcijomis priversti Pietų 
Afriką elgtis kitaip, vakarie
čiams būtų labai nepatogu, 
nes nukentėtų ir jų pačių 
ūkis. Jie yra investavę ten 
didelius kapitalus ir gerai už
dirba iš prekybos. Nuskubė
ję į Pietų Afrikos sostinę 
Pretorių ‘penkių riebiųjų’, 
kaip jas vadina afrikiečiai, 
valstybių ministeriai surado 
kažkokį kompromisą, pagal 
kurį Pietų Afrika pati pra
ves savo rinkimus, o po to 
vėl bus kalbama apie naujus, 
jei jie dar būtų reikalingi. 
Dėl to, žinoma, bus didelis 
triukšmas Jungtinėse Tauto 
se, tačiau jėga kol kas dar nė 
ra triukšmaujančių pusėje. 
Todėl vakariečiams patarti
na laikytis protingos politi
kos. Juk ir mes išsirinkome 
karaliumi Urachą, kol reikė-

■ Iš kitos pusės
Karolį Wojtylą išrinkus popiežium, žingeidu, kaip jo 

pavardę parašys Akiračiai. Juk jei jie rašo ne Nixonas, 
bet Niksonas, nes x nėra lietuvių raidyne, tai jie negalės 
parašyti nei W. Tokiu būdu popiežius virs lietuviška Vai
dila, kas atitiks ne tik žodžio skambesiui, bet ir beveik 
prasmei, juk pagal mūsų kalbos žodyną vaidila yra "seno
vės lietuvių pagonių vyresnysis kunigas.” Tokia rašyba 
galėtų būti tautiniai net naudinga. Ja pažadintų patyri
nėti gal Wojtyla iš tikro yra lietuvių kilmės ir papildytų 
sąrašą tų savo tautiečių, kuriuos atidavėme (as jie juos 
pagrobė) lenkams, šalia Jogailos ar Pilsudskio. Juk pagal 
paskutinį 'lenkišką’ anekdotą, Pat Jėzus tik todėl negimė 
Lenkijoje, nes ten nebuvo galima rasti trijų išmintingų 
vyrų, kurie Jį pasveikintų ...

Duoklę savo tautiniam šovinizmui atidavus, norisi vis 
dėl to pastebėti, kad bandymas rašyti kaip tariama, yra 
irgi vertas ’lenkiško’ anekdoto. Kad taip daroma ok. Lie
tuvoje suprantama. Juk ten tenka versti iš rusų, o tie 
turi kitokį raidyną. Už tat logiška ’lietuviškai’ rašyti ko
kių kiniečių ar arabų vardus, kadangi ir jie vartoja ne 
lotynų raidyną, bet ne naudotis anglišku ’speliavimu”. 
Bet būtų absurdas vietoje ’ponas X’ rašyti ’ponas IKS’. 
Pagaliau ir pats mūsų raidynas nėra paties Dievo, bet 
žmonių greičiausiai visai atsitiktinai sukurtas. Mūsų kal
ba, ačiū Dievui, dar yra gyva. Nieko blogo neatsitiks, 
kad kur reikia pavartotumėm ir X ir W. Išimtys yra ga
limos tik seniai įsipilietinusiems vardovardžiams kaip 
Paryžius ar Berlynas. Sunku įžiūrėti kodėl dabar turė
tumėm pradėti rašyti ’Klevelandas’ ar ’čikaga’, kai tiedu 
vardovardžiai yra mūsuose jau nuo seno prigiję savo ang
liška rašyba. Pagaliau jei norėtumėm Chicago rašyti lie
tuviškai, kaip tas žodis originaliai tariasi, turėtumėm jį 
pradėti ne č, bet su š, kas sukeltų estetinę problemą, vm

jo skaitytis su Vokietija. Tai 
karą pralaimėjus, apie tą ka
ralių niekas nekalbėjo. ♦♦♦

Jei užsiminėm Lietuvą ... 
Der Spiegei, rašydamas apie 
sovietų ūkinius sunkumus - 
ten trūksta darbo jėgos - ci
tuoja sovietinio radio prane
šimą, kad pereitais metais 
Kaune buvo prarasta 29,000 
darbo dienų, neatvykus dar
bininkams į darbovietes. To 
priežastim daugiausia buvu
sios ‘girtavimo pasėkos’. So
vietų naujoms įmonėms truk 
sta darbininkų, nes senose 
dirba per daug. ♦♦♦

Ryšium su naujo popie
žiaus išrinkimu, Newsweek, 
rašydamas apie tikybos ir 
marksizmo koegzistenciją, 
ją pailiustravo vaizdeliu iš 
Lietuvos, kur šalia bažny
čios stovi statula su užrašu 
‘Leninas’.

LENKAS 
POPIEŽIUS...

(Atkelta iš 1 psl.)

juo pasinaudoti, kaip Jungti
nėmis Tautomis ir jų pada
liniais savo politiniams rei
kalams. Bet ką už tai duoti 
mainais: didesnę tikėjimo 
laisvę katalikams? Bet ar 
privilegijavimas vienos tiky
bos nepažadins apetito didės 
nei laisvei stačiatikių ir ki
taip tikinčių tarpe?

Draugas kun. V. Rimšelio 
plunksna viliasi, kad Jonas 
Paulius II ‘gal norės aplan
kyti ir Vilnių, kur yra Auš
ros Vartų stebuklingasis pa
veikslas. Toks apsilanky- 
kymas būtų Lietuvai netik 
istorinis, bet ir ženklas, kad 
popiežius rūpinasi Lietuvos 
tikinčiaisiais. Jam niekas ne 
galėtų padaryti priekaišto, 
kad jis bendrauja su komu
nistine vyriausybe ar yra 
apgaunamas.’ (sic!)

Tai labai optimistiška pa

žiūra (įdomu kiek ji sutinka 
su kito vedamųjų rašytojo
b.k. nuomone). Toks vizitas 
negalėtų įvykti be Maskvos 
leidimo ir tuo pačiu ji turėtų 
pamatyti sau kokią nors nau 
dą. Kiek tokia nauda sutiks 
su mūsų pačių interesais - 
vėl kitas klausimas. Paga
liau dar visai neišskirta gali
mybė, kad ir naujas popie
žius, nepaisant savo norų ir 
patyrimo, bus taip kurijos, 
tradicijų bei ceremoninių pa
reigų suvaržytas ir užimtas, 
kad ir toliau, kaip jo pirma- 
takai, virs tik simboliu be di
desnės praktiškos naudos. 
Stebuklų tačiau gali susilauk 
ti tik tie, kurie į juos tiki.

P.S. Washington Star ko- 
lumnistės Mary McGrory 
pranešimu, Jonas Povilas II 
po savo pirmos spaudos kon
ferencijos dar 35 minutes pa 
siliko salėje, šnekučiuoda
masis su konferencijos daly
viais ir:

Gražiai lietuvių porai - bro 
lis klierikas, o sesuo greičiau 
šiai žurnalistė - jis rimtai pa
sakė: ‘Pusė mano širdies yra 
Lietuvoje!’

FOREMAN
For Gear Works Division o: Okiaho- 
ma City maiiufacturing cmop.-my. 5 
years expertence as Mi.nagcr or l orc- 
man in gear shop. I i.pvt ii-nced >r 
Spur Helical \Voira~. I >ro..ehm j - Kev • 
way, Cutting etc. 1 x«.<ii«-nt cb.vire 
lor proniotion to Munager. Alse need-. 
ed. Lead Machini-l Giliu- live ir. Ok
lahoma City cl«-ar aii. «>pei. -sparas. 
!ow living cost- & Irt ;idlt n«i| 
Call collect (405) 236-3036 We.'k
days 8-4. Mr. LVNG

Luitai Opporlur.it' l.mplovet M <
< t 4 I t ,

MAINTENANCE 
MECHANIC

Mature person requircd for trouble- 
shooting and maintenance on special 
purpose production machmes. Appli- 
cunt should have good machine main
tenance exp.. with rome knovvledge of 
hydraulic or pneuniattc syslems.

SUPERIOR BRUSH CO.
3453 West 140 St.

Cleveland. Ohio
Apply betvveen 9-11 a. m. and 

1-3 p. m.
An E<iual Opportunity l’mplover

45 >
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KORP! NEO-LITHUANIA ŠVENTĖ
Lietuvių studentų tauti

ninkų korporacija Neo-Lithu
ania įsisteigė 1922.XI.11 ne
priklausomoje Lietuvoje, 
įkūrus savąjį universitetą, 
Kaune. Veiklos pagrindan 
buvo paimta tautinis sąmo
ningumas ir krikščioniškas 
auklėjimas. Korp! Neo-Li
thuania buvo grynas nepri
klausomos Lietuvos Kauno 
universiteto studentų sam
būris. Sunkiai ir atkakliai 
teko grumtis su aplinkos gy
venimu ir išsikovoti pridera
mą vietą.

Nariais buvo Kauno, vė
liau Vytauto Didžiojo, uni
versiteto studentai, kuriems 
rūpėjo Lietuvos geresnė ir 
šviesesnė ateitis. Į universi
tetą suplaukė žaliojo kaimo 
abiturientai, kuriems rusų 
okupacijos laikotarpiu aukš
tųjų mokyklų durys buvo 
tvirtai uždarytos.

Garbės narių tarpan kor
poracija išsirinko Lietuvos 
atgimimo veteranus ir jų idė
jomis pagrindė ateities veik
lą. Korporacija augo narių 
skaičiumi ir jungėsi į Lietu
vos tautinį ir valstybinį gy
venimą. 1940 metais užplū- 
dęs raudonasis rusų tvanas 
geležine jėga sukaustė visą 
kraštą, o žmones pavertė 
vergais. Uždarė visas veiku
sias organizacijas, o daugelį 
vadų suėmė ir uždarė į kalė
jimus, ar ištrėmė vergų dar
bams į šaltojo Sibiro lage
rius lėtai bado ir šalčio mir
čiai. Kilus karui, tauta spon
taniškai sukilo prieš vergiją 
nešusį rusiškąjį komunizmą, 
tikėdama atkurti nepriklau
somybę ir vėl laisvai gyventi. 
Bet naujoji nacinė germanų 
okupacija uždėjo naujus ver
gijos pančius. Vėl atsivėrė 
koncentracijos lagerių var
tai ir daugelis patrijotinių va 
dų buvo suimta ir pasmerk
ta sunkaus darbo ir lėto ba
do mirčiai.

Artėjant antrajai rusų ko
munistų okupacijai, dalis tau 
tos pasitraukė į nesvetingą, 
kaimyninę Vokietiją, tikėda
ma sąjungininkų charta ir 
okupuotu kraštų išlaisvini
mu. Tremtyje atsidūrė ir da 
lis Korp’Neo-Lithuania na
rių, išvengusių abiejų oku
pantų sunaikinimo.

Jau stovyklinio gyvenimo 
metu Vokietijoje, buvo pra
dėti organizaciniai ryšiai, pa 
sitarimai ir narių registraci
ja. Platesnio masto suvažia
vimas sušauktas 1949 m. 
Augsburge, anksčiau suda
rytos vykd. tarybos. Šiam 
suvažiavimui pirmininkavo 
Stepas Vykintas, šiais me
tais lankęs Amerikoje gyve

nančius kolegas ir korporaci
jos išvykoje, Tabor Farmo- 
je, širdies smūgiui ištikus, iš 
siskyręs iš gyvųjų tarpo.

Prasidėjusi masinė emi
gracija tik ką pradėtą korpo
racijos veiklą vėl sustabdė, 
nes daug narių pasklido po 
platųjį pasaulį. Reikėjo lai
ko ir ryžtingų kolegų, kad 
išsibarsčiusius korporantus 
vėl suregistruotų ir suburtų 
į vienalytį vienetą.

Įsikūrimo ir naujo darbo 
vargai slėgė visus lietuvius. 
Prie to dar prisidėjo jaunųjų 
šeimų auginimo vargai ir rū
pesčiai. Dažnas suskato mo
kytis naujųjų kraštų kalbos, 
ruoštis praktiškesnėms pro
fesijoms. Naujųjų ateivių įsi 
kūrimo aplinkybės ir sąly
gos sutrukdė korporacijos 
aktyvią veiklą, gi lietuviai 
vaikai augo ir stojo į aukštą
sias mokyklas-kolegijas. Vie 
tovėse, kur apsigyveno dau
giau neolituanų, tuojau su
skato užmegsti tarpusavį ry
šį ir daryti sueigas, o plates
nis suvažiavimas įvyko tik 
1955 m. lapkričio 2-3 d.d. To
ronte. Šiame suvažiavime 
abi korporacijos - Neo-Lithu 
ania ir Filiae Lithuaniae - su
sijungė į vieną ir pradėjo 
veikti Korp! Neo-Lithuania 
vardu.

Po suvažiavimo prasidė
jo gyva korporacijos veikla, 
patraukusi daug lietuvių stu 
dijuojančio jaunimo. Korpo
racijos veidas atjaunėjo, kul
tūrinė veikla pagyvėjo. Taip 
tęsėsi pirmuosius du dešimt
mečius. Atrodė, kad tauti
nės minties augimui, kaip ir 
visos lietuvybės išlaikymui 
sąlygos yra geros ir ateitis 
užtikrinta. Prasidėjęs Ame
rikos universitetuose libera
linis judėjimas, užkrėtė ir 
mūsų lietuvius studentus. 
Prasidėjo mažesnis domėji
masis tautiniais reikalais, su 
silpnėjo lietuvių kalbos mo
kėjimas, padidėjo gyvenamo 
krašto aplinkos įtaka. Lietu
viai studentai pradėjo ma
žiau domėtis savo tėvų kal
ba ir kultūra. Daugelis įsi
jungė į aplinkos didžiąją sro
vę ir nuėjo mažiausio pasi
priešinimo linkme. Baigė ko 
legijas, įsigijo mokslo laips
nius, pamėgo ištaigingą ir ne 
rūpestingą gyvenimą. Net 
kai kurie korporacijos pirmu 
nai šiandien yra pasitraukę 
iš lietuviškos veiklos ir ma
žai domisi ne tik korporaci
ja, bet ir aplamai lie
tuvių veikla.

Jaunieji studentai, ateida
mi į korporaciją Neo-Lithua 
nia, dažnai tikisi surasti tik 
asmeninio malonumo ar įvai-

ENCYCLOPEDIA LITUANICA PABAIGTUVES.
(Atkelta iš 1 psl.) 

enciklopedija kaipo tokia, sa 
kyčiau universali. Kam rei
kės, sakysime mokslininkui, 
ieškos žinių platesnėse enci
klopedijose, tačiau eilinį skai
tytoją galės pilnai patenkin
ti ir Encyclopedia Lituanica. 

Labai gaila, kad šioje enci
klopedijoje Lietuvos valdo
vų titulai dar labiau supainio
ti kaip lig šiol. Mūsų valdo- 

rumo nerūpestingai laiką 
praleisti. Ideologinės lietu
vių korporacijos, jų tarpe ir 
Neo-Lithuania, turi gilesnę 
ir prasmingesnę paskirtį. 
Jos turi tikslą išauginti ir pa 
ruošti lietuviškos veiklos va
dus, kad lietuvybė išsilaiky
tų ilgus metus.

Korporacija nėra pramogi 
nis klubas, bet kieta lietuvy
bės mokykla, reikalaujanti 
iš narių tam tikro pasišven
timo ir aukos. Korporacija 
nesiekia gausaus prieauglio, 
o tenkinasi mažu, bet kietu, 
lietuvybei atsidavusių skai
čiumi.

Nežiūrint visų dedamųjų 
pastangų, lietuvių kovotojų 
skaičius metai iš metų mažė
ja ir sudėtos viltys nevisuo- 
met pasitvirtina. Dar stu
dentais būdami dirba lietu
višką darabą, bet mokslus 
baigę, įsitvirtinę gerai atly
ginamuose darbuose, sukū
rę šeimas (dažnai mišrias), 
pasitraukia iš lietuviškosios 
veiklos ir paskęsta supančio
je svetimtaučių jūroje. Už
miršta studentiškus idealus, 
neprisimena duotų priesaikų 
ir nueina mažiausio pasiprie
šinimo keliu, kur nereikalau
jama aukos ir pasišventimo. 
Užmiršta tėvų ir protėvių di 
dėlėmis pastangomis ir auko 
mis iškovotą Lietuvai laisvę, 
užmiršta tėvynėje beviltišką 
kovą vedančius brolius prieš 
raudonąjį-rusišką okupantą, 
užmiršta Sibiro taigose ir 
koncentracijos lageriuose 
naikinamus tautiečius.

Šiandieną, taip išgarsinta 
žmogaus teisių deklaracija 
dingsta didžiųjų diktatorių 
kabinetuose, o žmonės, kaip 
gyveno taip ir gyvena betei
sį gyvenimą. Žmogus, išdrį
sęs pasakyti tiesos žodį, ar 
pareikalavęs teisinės sant
varkos, be jokio pasigailėji
mo sodinamas ilgiems me
tams į sunkiųjų darbų kalėji
mus ir taip slopinama lais
vės viltis.

Mes, kurie gyvename viso 
kių gėrybių ir laisvių perte
kusiame krašte, dažnai pa
mirštame net laiškelį para
šyti, ar į šaukiamą demons
traciją nuvykti, kad parody
tume solidarumą kovojan
tiems mūsų broliams.

Švęsdami Korp! Neo-Li 
thuania 56-tą metin’e’ šven
tę, didžiuojamės praeities 
darbais, bet su dideliu rūpės 
čiu žvelgiame į ateitį. Norė
tųsi, kad jaunoji korporantų 
karta labiau domėtųsi lietu
vybės išlaikymu ir Lietuvos 
laisvinimu, žodžiu, raštu, 
darbu ir pinigu, junkimės į 
lietuvybės išlaikymo, lietu
viškos kultūros ugdymo ir 
Lietuvos laisvinimo darbą, 
kad šūkis PRO PATRIA ne
būtų tik tuščias žodis.

Vivat, Crescat, Floreat 
Korp! Neo-Lithuania.

A. Juodvalkis

vai čia vadinami ‘princais’. 
Sakysime, Gediminas titu
luojamas ‘Grand Prince of Li 
thuania’, o Lietuva vadina
ma ‘Grand Principality of Li- 
thuania’ ir 1.1. Vadinti vidur 
amžių Lietuvos didvalstybę 
kažkokia ‘principality’, o jos 
valdovus - ‘princais’, yra ab
surdas. Valdovo, karaliaus, 
monarcho titulo mūsų vyres
nės kartos istorikai bijo, 
kaip velnias kryžiaus.

Labai gaila, kad kažkoks 
‘princo’ titulas pateko į lietu
vių enciklopediją anglų kal
ba. Jei mūsų istorikai jau 
taip labai bijo karaliaus titu
lo, tai kodėl jiems taip bai
sus valdovo - ruler - titulas? 
Toks titulas Encyclopedia Li 
tuanica būtų daug labiau pri
tikęs ir skaitančiam kitatau
čiui būtų buvęs daug aiškes
nis ir prasmingesnis, kaip 
kažkoks miglotas ‘princas’. 
Nemanau, kad taip nusižemi 
nūs (galėčiau pasakyti: susi- 
niekinus) tituluojant savo 
valdovus, būtų pakenkta pa
čiai enciklopedijai, bet vis 
dėlto reikia pasakyti, jog 
svetimtautis skaitytojas, be- 
sidomįs Lietuvos istorija, tu
rės gerokai nustebti ir šyp
telėti, kai iš vienos pusės 
mes didžiuojamės savo did- 
valstybe nuo jūros iki jūros, 
o iš kitos - sodiname į jos sos
tą kažkokius ‘didprincius’. 
Einant į tarptautinę audito
riją, reikėjo rimčiau pagal
voti.

KITOS LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS

Šia proga gal būtų pravar
tu prisiminti, kad prieš karą 
Lietuvoje buvo pradėta leis
ti lietuviška enciklopedija, 
kurios išėjo, rodos, 10 tomų, 
bet karas tolesnį leidimą su
trukdė.

1971 m. okupuotoje Lietu
voje išėjo trijų tomų vadina
ma Mažoji Lietuviškoji Tary 
binė Eciklopedija (pradėtas 
spausdinti 1966 m.), o 1976 
metais buvo pradėta leisti 
lyg ir atsakymą Kapočiaus 
didžiajai Lietuvių Enciklope 
dijai - Lietuviškoji Tarybi
nė Enciklopedija, kurios iki 
šiol išėjo du tomai.

Apie leidžiamas okupuoto
je Lietuvoje enciklopedijas 
rimtai kalbėti negalima, nes 
tai yra tirštai raudonai nu
dažyti melo ir komunistų 
propagandos šaltiniai, o ne 
rimti mokslo veikalai.

Bešališkos, rimtos, moks
linės informacijos šaltiniai 
yra J. Kapočiaus 1953-1969 
metais išleistoji didžioji 36 
tomų Lietuvių Enciklopedija 
ir dabar išeinanti jos mažoji 
sesuo ‘anglė’ Encyclopedia 
Lituanica, spausdinta 1970- 
1978 metais. Pabrėžtina, 
kad abi enciklopedijos mūsų 
raštijos istorijoje pasirodė 
pirmos.

Mes, lietuviai, jaučiame di 
delį pasitenkinimą ir pasidi
džiavimą, kad pagaliau išė
jome į tarptautinę auditoriją 
su rimtu informacijos šalti
niu apie Lietuvą, kurio lig 
šiol taip labai stokojome. Be 
viso ko dar pabrėžtina ir tai, 
kad Encyclopedia Lituanica, 
kaip mūsų kultūros ambasa
dorė, išeina į pasaulį puoš
niai techniškai apipavidalin
ta ir yra tinkama reprezen
tuoti lietuvių raštijai bet ku

rioje, kad ir didelių reikalavi 
mų bibliotekoje. Su Encyclo 
pedia Lituanica mes būsime 
žengę didelį žingsnį pirmyn 
savo kultūros istorijoje.

PABAIGTUVIŲ 
IŠKILMĖS

Lietuvių enciklopedijos 
anglų kalba pabaigtuves ruo 
šiama atšvęsti plačiai ir iškil 
mingai. Iškilmėms ruošti 
yra sudarytas tam tikras ko
mitetas Bostone. Iškilmės 
įvyks gruodžio 3 d. Bus 
kviečiami svečiai iš visos 
Amerikos lietuvių kolonijų 
ir, žinoma, vietiniai ameriko
nai dignitoriai, spaudos ir te
levizijos atstovai ir t.t. Lei
dėjas Kapočius yra susukęs 
enciklopedijos leidimo filmą, 
kurį pademonstruos per pa
baigtuvių iškilmes.

Kaip šiame rašinyje esu 
pabrėžęs, Encyclopedia Li
tuanica išleidimas yra mūsų 
visų reikalas. Tad manyčiau 
kad neturėtume apsiriboti 
tik pabaigtuvių iškilmėmis 
Bostone, o turėtume tą dide
lį įvykį atitinkamai atžymėti 
ir visose lietuvių kolonijose. 
Atrodo, kad iniciatyvos ture 
tų imtis Bendruomenės cent
ro ir apylinkių vadovybės 
bei kultūrinės organizacijos. 
Ruošiant tokių reginių prog
ramas, būtų galima įtraukti 
ir anksčiau paminėto filmo 
parodymą. Leidėjas Kapo
čius mielai sutiktų pats filmą 
atvežti, pademonstruoti ir, 
žinoma, papasakoti kaip tas 
didelis darbas buvo dirba
mas. Neabejotina, kad mū
sų visuomenės susidomėji
mas visur būtų didelis.
— ■ -------- - -----—■

PLJ KONGRESO 
INFORMACIJOS

• š. m. spalio 14-15 d.d. 
Lietuvių Vasario 16 gimna
zijoj vyko IV Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso 
ruošos komiteto prezidiu
mo, studijinės ir akademi
nės programos bei techni
nės komisijos posėdžiai.

• Prezidiumas susipažino 
su visų komisijų darbais ir 
persvarstė jų siūlymus. Di
džiausia problema yra me
ninė ir kultūrinė programa. 
Europai neturint pakanka
mai jaunų lietuvių meninių 
pajėgų, jų reikia kviestis iš 
kitų kontinentų, o tai labai 
brangiai atsieina. Vien kon
greso metu gautos pajamos 
iš įėjimų į koncertus neuž
teks šiom išlaidom padeng
ti. Nutarta šiuo reikalu tar
tis su PLB ir PLJS valdybų 
pirmininkais, kurie lapkri
čio gale žada lankytis Euro
poje.

• Techninė komisija ap
svarstė gautus siūlymus dėl 
registracijos. Nutarta iš
siuntinėti dviejų rūšių re
gistracijos anketas atskirų 
kraštų Jaunimo Sąjungų 
pirmininkams — vieną at
stovams, kitą likusiems da
lyviams. Taip pat bus pri
dėta anketa su klausimais, 
liečiančiais stovyklą, šalia 
registracijos klausimo buvo 
ir aptarti kiti techniški rei
kalai.
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Diplomatijos paraštėje (78) Vaclovas Sidzikauskas

Nuerenbergo teisme
. <Nationafe Befreiungsbewegungen» bei

sind heute bei Staaten und internationalen Gremien S,1 
reprasentiert. Da sollte ihr Vorlaufer aktualisiert vverden

Kelionės menkais automo
biliais po karą pralaimėjusią 
ir sugriautą, į tris zonas pa
dalintą Vokietiją nebuvo 
lengvos. Mūsų turėti kelio
nės dokumentai ne visų zonų 
ir ne visu pareigūnų buvo 
pripažįstami. Kartą važiuo
dami su J. Brazaičiu užkliu- 
vome ant amerikiečių kari
nės policijos patrulio, kuris 
mūsų nepraleido ir liepė grįž 
ti atgal. Kiek pavažiavę Tue 
bingeno kryptimi ir radę ki
tą mums tinkama kryptimi 
vedantį kelią, į jį pasukova 
ir laimingai nuvažiavome, 
kur norėjome. Bendrai į ke
lionių nuotykius ir nesekmes 
su P. Karveliu buvome susi
darę savą filosofiją. Gyveni
mas dažnai tą dėsnįpatvirtin 
davo. Sakysim, iš Tuebinge- 
no vykome į Arolsen, netoli 
britų zonos, kur turėjome su 
sitikti su Balfo įgaliotiniu iš 
Amerikos kun. J. Končium. 
Už keletos desėtkų kilomet
rų nuo Tuebingeno, Horb 
miestelyje, susidūrėme su

HOURLY OPENINGS
MACHINE BUILDERS

Mušt be able to assentble machine do 
hydraulic piping and read blueprints. 
Required to perform ,-craping of ma
chine coniponents. Mušt have 3-5 
years experience,

ELECTRIC1ANS
3 years of exper>ence required m 
electrical panelwirir>g, machine lay- 
out and assembliy.

O. D. GRINDERS
3 years experience required.

GOOD SALARY PACKAGE, EXCE1.- 
LENT PRINCE BENEFITS.

Contact: EMPLOYF.E RELATIONS

BABCOCK and WILCOX
Detroit Broach and Machine

950 S. Rochester Rd. 
Rochester, Mich. 18063 

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

Employer M / F / V
(37 43)

GRINDER
MANUFACTUR1NG NEEDS l.D.-O.D. 
GRINDER \V1TH SOME F.XPF.Ri- 
ENCE. WILL1NG TO LEARN HON- 
ING. 1F YOU ARE LOOK1NG FOR X 
PERMANENT JOE IN A CLEAN 
SHOP VC'ITH PLEASANT \VORKING 
CONDITIONS. GOOD PAY. BENEFITS 
& VARIED \VORK. APPLY AT:

GATCO INC.
42330 ANN ARBOR RD.
PLYMOUTH, MICH. 48170 

313-453-2295
(41-43 t

TUBE M1LL 
FOREMAN

Structural tube mill nmnufacturer 
needs a tube miil foreman. 5-7 years 
exper. as a foreman or a tube mill 
operator. Experience in high frequen- 
cy vvelders desirable.

ALSO NF.EDED

MAINTENANCE 
FOREMAN

Experienced in machine repą ir and 
electrical background desireable. 
Shouid have 4-5 years experience.

EXCELLENT SALARY AND
BENEFITS.

prancūzų karišku sunkveži
miu, kuris gerokai apgadino 
mūsų ‘Opelį’. Buvome pri
versti nakvoti Horbe, laukti 
iki sutaisys mūsų automobi
lį. Arolseną pasiekėme visą 
dieną pavėlavę. Pasirodė, 
kad lygiai tiek pat pavėlavo 
ir kun. Končius. Atvykę lai
ku, kaip buvome sutarę, bū
tume jo Arolsene neradę ir 
savo misijos neatlikę. Su 
kun. Končium aptarėme 
mums rūpimus reikalus, bu
vome jo gražiai pavaišinti ir 
jis iš savo kambario telefonu 
susisiekė su dr. S. Bačkiu Pa 
ryžiuje, su kuriuo ir mudu žo 
džiu-kitu persimetėme. Eu
ropoje kun. Končius dėvėjo 
karišką uniformą ir naudo
josi didelėmis privilegijomis

TARPTAUTINIS KARO 
NUSIKALTĖLIŲ 

TEISMAS NUERNBERGE 
IR JO ATGARSIAI VLIKE

Su dr. P. Karveliu nuvy
kome Nuernbergan pasima
tyti su JAV vyriausiu pro
kuroru Robertu H. Jacksonu 
kurį mums iš Washingtono 
buvo rekomendavęs ir su ku 
riuo pasimatyti buvo pata
ręs ministeris Povilas Žadei- 
kis. Jacksonas mudu šiltai 
priėmė, rodė didelį mūsų rei 
kalų supratimą, sakėsi už
protestuosiąs, jei sovietų 
prokuroras Rudenko bandy
tų kalbėti ir Baltijos valsty
bių vardu. Tą jis ir padarė, 
įrašydamas šį oficialų rezer
vą į 1945 m. spalio 19 d. pasi
rašytą kaltinamąjį aktą:

‘...In the indictment of 
German war criminals sig- 
ned today reference is 
made to Estonia, Latvia 
and Lithuania, and certain 
other territories as being 
within the area of the 
USSR. This language is 
proposed by Russia... The 
indictment is signed sub- 
ject to this reservation 
and understanding: I have 
no authority euther to ad- 
mit or to challenge, on be- 
half of the United Statės,- 
the Soviet claims ... No- 
thing, therefor, in this in
dictment is to be constru- 
ed as a recognition by the 
United Statės of such so- 
vereignty or as indicating 
any attitude, either on the 
part of the United Statės 
or on the part of the under 
signed, toward any claim 
to redisposition of such 
sovereignty.’

Didžiosios Britanijos Už
sienių Reikalų ministerija tą 
pačią dieną padarė pareiški
mą, kad britų prokuroro pa
rašas po vokiečių karo nusi
kaltėlių kaltinamuoju aktu:

*... did not imply recogni
tion of the Baltic Statės as 
Soviet territory.’ 
Robert H. Jacksonui mu

du įteikėme lietuvio meninin 
ko medžio raižinį, kurį jis pa
sidėjo ant savo rašomojo sta
lo. Jacksonas sudarė mud
viem galimybę stebėti bylos 
eigą iš diplomtainės tribū
nos. Buvo nepaprastai įdo
mu matyti teisiamųjų kėdė
se aukštų Vokietijos parei
gūnų, su Herman Goering 
priešakyje, veidus ir laiky
seną. Ypač atidžiai stebėjau 
Hitlerio užsienio reikalų mi- 
nisterį Joachim Ribbentro- 
pą, kuris 1939 m. kovo mėn. 
iš Urbšio ultimatyviai parei
kalavo atiduoti Vokietijai 
Klaipėdos kraštą ir tų pačių 
metų rugpjūčio 23 ir rugsėjo 
28 dienomis pasirašė slaptus 
sandėrius su Molotovu, ku
riais remdamosi Sovietų Ru
sija okupavo ir inkorporavo 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
‘Sic transit ...’, galvojau aš.

Nuernbergo Teismo rū
muose mudviem prisistatė 
Anglijos lietuvaitė, Anglijos 
teisėjo sekretorė Ona Dzvon 
kūtė. Apie tai, kad ji yra 
Nuernberge, mus buvo pain
formavęs B. Balutis. Ji labai 
maloniai mudu globojo .ir 
kuo galėdama mudviem pa
dėjo. Ji buvo atsinešusi ir 
man įteikė Lietuvą lietusius 
teismo dokumentus. Tarp 
tų dokumentų buvo ir Klai
pėdoj susispietusių volde- 
marinmkų raštas Tilžės Ges
tapo Viršininkui, kuriame jie 
prašė Trečiojo Reicho vy
riausybės pagalbos ginklais 
ir pinigais Smetonai nuvers- 

Ant to dokumento buvo ' 
padėtas Reicho užsienių rei
kalų ministerio Ribbentropo 
sekančio turinio rezoliuciją: 
‘Ginklų neduoti, o— 
‘Ginklų apduoti-, o kas mė
nuo duoti nedideles pinigų 
sumas’. Tą incidentą refera
vus Vliką sudariusių grupių 
posėdyje, buvo prieita išva
da, kad tas voldemarininkų 
žygis kompromituoja partiją, 
kuri nacionalistų partijos 
vardu figūravo Vliko sudėty 
je ir kad jos buvimas Vlike 
alijantų akyse gali mesti pro 
naciškumo šešėlį į visą Vliką . 
1946 m. vasario mėn. nacio
nalistų partija iš Vliko pasi
traukė.

Vertretung 1 
dės freien Litauen i

Albert Gerutis iiber einen diplomatischen Dienst 
eigener Art
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Šveicarijos Rytu Institu

to Berne dvisavaitinis leidi
nys ”Zeitbild” paskelbė spa
lio 4 d. numeryje dr. A. Ge
ručio Straipsnį apie Lietu
vos Diplomatinę Tarnybą. 
Straipsnis parašytas minis
tro Stasio Lozoraičio sukak
ties proga.

Leidinio pirmasis pusla
pis taip pat pašvęstas Lie
tuvai. Ten įdėta Lenino pa
minklo Vilniuje foto nuo
trauka, o komentare ironiš
kai pasakyta: ”Jį ten pa

statė naciai”. Tuo norėta 
priminti, kad Maskva galė
jo įsigalėti Vilniuje, susi
mokiusi prieš tai su vokie
čiu nacionalsocialistais, ki
tais žodžiais tariant, pašilu
sius Hitlerio-Stalino paktą.

šia proga galima paste
bėti, kad Šveicarijos Rytų 
Instituto vedėjas dr. P. Sa
gei’, kuris yra ir ”Zeitbild” 
redaktorius, išvažiavo Pe
kino vyriausybės? pak\ lėti
niu trims savaitėms į Ki
niją.

PRIEŠŠVENTINIS 
PRIMINIMAS!

BRANGŪS KLUENTAI!
Pagal praėjusių metų patyrimų daugelis iš 

mūsų artėjant šventėms norės pasiųsti savo gimi
nėms dovaną-siuntinį. Dovana, atsiųsta iš. Ameri
kos, bus daiktinis įrodymas mūsų meilės ir pagar
bos mūsų artimiesiems.

Paprastai šiuo priešventiniu laikotarpiu paš
tas būna perkrautas, kas kartais sutrukdo sava
laikį siuntinių įteikimą, todėl, norint išvengti pa
našių atsitikimų, geriau iš anksto pasiųsti Jūsų 
šventinius siuntinius.

Kaip ir praėjusių metų sezone, firma COSMOS 
PARCELS EXPRESS CORPORATION, užsiiman
ti licenzijuotų siuntinių siuntimu į Estiją, Latviją, 
Lietuvą, Ukrainą ir į visus Tarybų Sąjungos mies
tus ir kaimus, visada pasiruošusi Jums patarnauti 
siunčiant šventinius siuntinius Jūsų artimiesiems. 
Ir taip, paskubėkite — padarykite Jūsų giminėms 
malonią dovaną šventėms.

Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų šiuo 
adresu:

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

488 MADISON AVENUE, 21ST FLOOR 
(Between 51 st and 52nd Streets) 

NEW YORK, N. Y. 10022 
TEL. (212) 758-1150. 758-1151

Call Mr. B0WEN collect
313-547-4200

Send Resume To:
P. O. Box 545 

Madison Heights, Mich. 48071
(4l-44>

FISHER BODY
Pontiac Plant
JOURNEYMAN 

M ACH INIST
Apply in person 

Monday thru Fridą y 
8. a. m.-3 p. m.

900 Baldvvin Avė. 
Pontiac, Mich.

An equal opportunity employer M /F 
(41-44.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAIT1S 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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Slogu ir gripo sezonui artėjant
Dr. Danielius Degėsys

Artėja rudens šaltos ir lie
tingos dienos. Su jomis pra
sidės slogų ir gripo sezonas. 
Todėl, manau, būtų pravar
tu nors paviršutiniškai susi
pažinti su tų ligų simptomais, 
jų gydymu ir kaip nuo jų ap
sisaugoti.

Sloga yra sukeliama spe
cialių slogos (common cold) 
virusų. Tokie virusai, pate
kę į viršutinių kvėpavimo ta
kų gleivinę sukelia jos užde
gimą. Pradžioje žmogus pra 
deda jausti nosies ir gerklės 
kutenimą, vėliau atsiranda 
tų gleivinių perštėjimas, no
sies gleivinės sekrecija padi
dėja ir sergantis asmuo pra
deda snargliuoti. Gali atsiras 
ti kosulys ir pakilti tempera
tūra. Kai kurie žmonės pra
deda skųstis raumenų ir kau 
lų skausmais, bet tokie nusis
kundimai yra daugiau paste
bimi gripo atveju.

Slogos inkubacinis laiko
tarpis yra 2-3 dienos, o pati 
ligos eiga tęsiasi apie 3-5 die
nas. Jeigu simptomai po 
penkių dienų nepraeina ir 
temperatūra pakyla virš 
38° C ir, ypač, jeigu atsiran
da skausmai krūtinėje ir 
žmogus pradeda kosėti, tai 
būna ženklas, kad liga komp
likavosi ir toks ligonis turi 
kreiptis pas gydytoją.

Slogos gydymas yra gana 
paprastas. Reikia vartoti 
daug šiltų skysčių ir pakan
kamai ilsėtis. Tie, kurie nė
ra alergiški aspirinui, gali jį 
vartoti kartu su vaistais, ma
žinančiais gleivinės sekreci
ją (decongestants). Antibio
tikai nieko nepadeda, todėl 
jų ir nereikia vartoti.

Kovai prieš virusus geriau 
šia priemonė yra iš tų pačių 
virusų padarytos vakcinos. 
Bet problema yra ta, kad slo
gą sukeliančių virusų yra 
virš šimto rūšių, todėl pada
ryti vieną bendrą vakciną 
prieš tiek daug virusų, dar 
nėra pavykę. Yra manoma, 
kad ateityje gal ir pavyks pa
gaminti bendrą vakciną iš 
dažniau pasitaikančių virusų. 
Tokia vakcina galėtų apsau
goti bent nuo didesnės da
lies slogos susirgimų. Netu
rint patikimų apsaugos prie
monių prieš slogą, geriausia 
yra vengti tų žmonių, kurie 
ja serga. Gera mityba ir ge
ras poilsis taip pat prisideda 
prie žmogaus atsparumo 
slogai.

Gripas yra irgi virusinė in
fekcija, pasireiškianti viršu
tinių ir gilesnių kvėpavimo 
takų uždegimu. Gripo epi
demija, kaip taisyklė, prasi
deda rudenį ir baigiasi pava
sarį. Gripu susirgę skundžia
si pakilusia temperatūra, gal 
vos, gerklės ir muskulų 
skausmais ir bendrai bloga 
savijauta. Viena iš daugiau
siai pasitaikančių komplika
cijų gripo atveju , tai plau
čių uždegimas. Labai jauni 
ir labai seni bei asmenys tu
tintieji chroniškas plaučių li
gas arba širdies sutrikimus, 
yra linkę sirgti gripu daž
niau.

Gripą sukelia dviejų rūšių 
virusai, būtent, A ir B tipo. 
Užsikrėtus tais virusais, or
ganizme atsiranda prieš juos 
antikūniai. Tie antikūniai pa 
silieka ilgesni laiką, todėl 
žmogus, persirgęs vienos rū
šies gripu, būnu atsparus 
tam gripui keletą metų. Bet 
gamta turi savo dėsnius. Mū 
sų organizmas gamina anti- 
kūnius kovai su virusais, o 
virusai, kad išvengtų antikū- 
nių, maždaug kas 10-11 metų 
keičia savo cheminę struktū
rą ir tuo pačiu infekcines sa
vybes. Todėl taip pakitęs vi
rusas vėl gali susargdinti tą 
pati žmogų, nes įgyti antikū
niai nepajėgia pakitusio viru 
so sunaikinti.

B tipo virusas kinta kur 
kas lėčiau negu A virusas. 
Gripo epidemijos daugumo
je yra sukeliamos A tipo vi
rusų. B tipo virusų sukeltos 
epidemijos pasitaiko rečiau 
ir pasireiškia lengvesnėje 
formoje. Kadangi virusų 
struktūra laiks nuo laiko kin
ta, todėl laiks nuo laiko ir ky 
la vis naujos gripo epidemi
jos, pareikalaujančios daug 
aukų, pavyzdžiui, 1918-1919 
metų A tipo viruso sukeltos 
epidemijos metu pasaulyje 
mirė apie 20-30 milijonų žmo 
nių. 1957 metais epidemijos 
metu vien tik Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse mirė 
apie 70 tūkstančių žmonių ir 
1968-69 metais - 33 tūkstan
čiai.

Geriausia priemonė apsi
saugoti nuo gripo - tai gripo 
virusų vakcinų injekcijos. 
Vakcinos yra efektingos apie 
70-80% atveju, bet tik tada, 
jeigu jos yra duodamos dvi 
savaites prieš užsikrečiant 

PASIVAIKŠČIOJIMAS PO PARKĄ RUDENI

Tas rūškanas popietis buvo iš tikrųjų nuostabus!
Rudens salonas demonstravo medžių rūbus prašmatnius. — 
Auksuoti lapai — tų drabužių skiautės — blaškės ant takų. — 
Fontanai švirkštė čiurkšles ant statulų nuogų, — 
Pasvyrę liepos grožėjosi tvenkiny,
Tarytum damos madų salono didžiuliam veidrody.
O kristalinėj vandenio gelmėj nuo pastolio nužengus
Elados dieve citra grojo nusirengus, — 
Ir tarytum iš tvenkinio mistinės gilybės 
Po parką sklinda muzikos nepaprasta grožybė;
O po jos kojom plaukė išsisklaidę sidabriniai debesėliai... 
Trvkšliuos tritonai čiureno aukštai galvas iškėlę, — 
Tartum pritardami dievaitės muzikos garsams, — 
O gal tai buvo rudeninė psalmė požemio dievams?
Prie kranto laukė gulbės raudonais snapais, 
Ar praeiviai nepasveikins jų duonos trupiniais.
Spalvom, legendom ir ramybe alsavo rudens parkas, — 
Ir kai nuliūdęs saulės spindulys užkliudė rūmų arkas, 
Man švystelėjo rūmai kiti Plungėj ant Babrungo kranto, 
Lyg kad kas staiga būtų parko vidury iškėlęs transparantą 
Su dievėm, tvenkiniais, kaskadom ir kaštanų ūksmingom alėjom, — 
Lyg aš ir vėlei būčiau pamatęs ir išgirdęs ką sapnuos girdėjau 
Ataidint iš senų senų laikų ...
Lyg parkas būt padvelkęs oru Lietuvos laukų, 
Ir lyg ruduo būtų nuaudęs mįslingą lietuvišką raštą 
Per jūras ir mares atitiestą į šį kraštą...

gripu. Gripu susirgus vakci
nos ligos nepalengvina. Ne
žiūrint, kad šių dienų vakci
nos yra labai patobulintos, 
jos vis dėl to gali duoti kai 
kuriems žmonėms alergines 
reakcijas. Todėl asmenys, 
kurie jų imti negali ar neno
ri, gali vartoti profilaktinius 
vaistus - amantadine. Šie 
vaistai apsaugo tik nuo A ti
po viruso, todėl profilaktikai 
prieš B virusą jie netinka.

Žymus mokslininkas ir 
dviejų Nobelio premijų lau
reatas dr. L. Pauling tvirti
na, kad 1-2 gramai vitamino 
C į dieną apsaugo 75% atve
ju nuo slogos ir gripo susir
gimų. Norint apsisaugoti 
100%, jis pataria imti 10 gra 
mų vitamino C per dieną. To 
kius didelius kiekius vitami
no C imti nėra prasminga, 
bet mažesni kiekiai jokios ža 
los organizmui nedaro, todėl 
daug kas vitaminą C ir var
toja rudens sezonui artėjant.

Gripo ligos gydymas yra 
daugumoje simptomatinis, 
lygiai kaip ir slogos, būtent, 
geras ir lengvas maistas, 
daug skysčių ir pakankamas 
poilsis. Antibiotikai nie*ko 
nepadeda, todėl jų vartoti ir 
nereikia.

ELECTRICIAN
Maintenance electrican planb, lay»out 
and preforms a variely of operations 
on ali electric circuits and eųvipment 
throughout the plant and offices. 
Preforms some conslruction wiring 
and reranges the cabinets to acconi- 
įnodate the additional circuits. Nunie- 
rous company benefits..

ELWELL PARKER
4205 St. Clair Avė.

Cleveland, Ohio
an equal opportunity employe

Prof. Adomas Varnas, su žmona Marija, priėmęs 1978 m. 
dailės premija. P. Malėtos nuotr.DAILĖS PREMIJA ADOMUI VARNUI

1978 metų 1000 dolerių 
dailės premiją, kurios mece
natas yra Lietuvių Fondas, 
JAV LB Kultūros taryba 
paskyrė populiariam ir visų 
mėgiamam dailininkui Ado
mui Varnui. Premijos Įtei
kimas įvyko š. m. rugsėjo 
21 d. vakare, dailininką Chi
cagoje aplankius specialiai 
delegacijai, kurią sudarė 
Kultūros tarybos pirminin
ko pareigas einąs Aleksand
ras Radžius, Krašto valdy
bos vicepirmininkas Modes
tas Jakaitis, Vidurio vakarų 
apygardos pirmininkas Ka
zys Laukaitis ir Marųuette 
Parko apylinkės pirminin
kas Kostas Juškaitis. Dele
gacijos buvo pakviestos ir

VYT. ALANTAS 

dvi tautiniais drabužiais pa
sipuošusios Chicagos jauni
mo atstovės Rita Stukaitė 
ir Dalia Polikaitytė, kurios 
įteikė dailininko gyvenimo 
bendrakeleivei, žymiai mū
sų pedagogei Marijai Var
nienei gėlių puokštę. Premi
jos čekį dail. A. Varnui Kul
tūros tarybos vardu įteikė 
Aleksandras Radžius, pa
brėždamas, kiek daug daili
ninkas yra nusipelnęs mūsų 
tautai ir dailei. Priėmęs če
kį, mūsų dailininkas malo
niai padėkojo už jo pager
bimą.

Reikia pridurti, kad daili
ninkas yra sulaukęs pavy
dėtino amžiaus. Už poros 
gerų mėnesių jis jau bus 
šimtametis. Bet vis guvus, 
pilnas sąmojaus, kūrybin
gas. Delegacijos dalyvius 
smagiai nuteikė jo linksma, 
nuotaikinga šypsena ir gy
vas, malonus žvilgsnis.

Dailininko kūrybingumą 
liudijo kambario sienose ka
bantys jo paveikslai. Be 
a n k s t yvesniojo perijodo 
aliejų, vieno kito šaržo, ma
tėsi portretas, nutapytas 
1974 metais. Kaip teko pa
tirti, tai ne paskutinis A. 
Varno kūrinys. Esą ir vė
liau sukurtų darbų. Tik pa
skutinius dvejis metus dai
lininkas jau nebetapąs, (ar)

• Rašytojas Algis Bud
rys, iš Evanston, III. praeitą 
savaitę su žmona lankėsi 
New Yorke ir tarėsi su JAV 
leidyklomis dėl savo naujų 
raštų išleidimo. Taip pat ap
lankė savo mamytę Reginą 
Budrienę ir kitus gimines.

• ”Lithuania 700 Years” 
IV-sios laidos per Manyland 
Books leidyklą užsisakė 
Haagos universitetas Olan
dijoj. Taip pat užsisakė ir 
kitų leidinių. Viso 14, iš ku
rių 5 knygas lietuvių temo
mis.
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■ laiškai Dirvai
AR NE PER GRIEŽTAI 

VERTINAME?

Kol. V. Kasniūno, jr., pa
skaitą, skaitytą Korp! Neo- 
Lithuania išvykoje, įvyku
sioj š. m. rugsėjo 2 d. Ta- 
bor Farm, Sodus, Mich., pa
ruošus spaudai (paruošė 
taip pat jauna korporantė), 
pasiunčiau Dirvos redakto
riui paskelbti. Jauno korpo- 
ranto iškeltos mintys yra 
sveikos, bet reikalingos iš
siaiškinimo ir gilesnio apta
rimo. Skelbdamas šį V. Kas
niūno darbą, tikėjausi di
desnės reakcijos ir atsilie
pimų. Vyresnieji korporan
tai tikrai galėjo būti nepa
tenkinti iškeltomis minti
mis ir pažiūra į korporaciją. 
Referatas yra diskusinis ir 
vertas gilesnio pAnagrinėji- 
mo, bet, deja, tuo tarpu at
siliepimas buvo tik vienas.

Sveikinu kol. A. Kiršonį, 
kad rašinį pastebėjo ir į jį 
atsiliepė. Kai kur kolega 
Aleksas teisingai interpre
tuoja Korp! Neo-Lithuania 

tinių sąlygų ir aplinkos. 
Korp! Neo-Lithuania labai 
sunkiai ir skaudžiai pergy
veno savo žemės, savo tau
tos netekimą.

Jaunieji korporantai to 
neišgyvenę, sunkiai suvokia 
įvykusią tragediją ir kitaip 
žiūri į tautos pavergimą. 
Todėl reikia ir juos suprasti 
ir iš to taško jų veiklą ver
tinti. Iš kitos pusės, korpo
racija nėra koks viduramžių 
riterių ordenas, pasiruošęs 
kryžiaus karams. Korpora
cija daugiau ar mažiau turi 
prisitaikyti prie gyvenimo 
sąlygų ir eiti su gyvenimu, 
bet neužsimarinuoti buvu
sioje didybėje.

Kaip minėjau, kol V. Kas
niūno referatas yra disku
sinis, tai ir jį svarstykime. 
Valia kiekvienam turėti sa
vo nuomonę ir pažiūras, tik 
reikia teisingai prie to pri
eiti ir nenukripti nuo idealo- 
ginių pagrindų.

Šio referato diskusijos

Kongresmanas Robert K. Dornan, didelis lietuvių draugas. 1978 m. pradžioj buvo įnešęs Į 
Atstovų rūmus rezoliuciją, siūlančią Baltijos valstybių klausimą iškelti Jungtinėse Tautose ir 
pats radęs virš 50 tos rezoliucijos rėmėjų. Taip pat, neseniai jis parašė asmenišką laišką — B. 
Gajausko laisvinimo iš sovietų teroro (per JAV Valstybės departamentą) reikalu. R. K. Dornan 
į JAV Kongresą perrinkimui paremti, susidarė specialus Pabaltiečių Komitetas, vadovaujamas 
Lino Kojelio. Dalis to komiteto narių. Iš kairės: E. Arbas, D. Jasaitytė, kongr. R. K. Dornan, 
L. Kojelis, N. Nyerges. J. Kojelio nuotr.

buvo pramatytos išvykoje 
po simpoziumo. Dėl visiems 
gerai žinomo tragiško įvy
kio, diskusijos visai neįvy

ko.
Reikalas dar nėra visai 

pamirštas ir svarstoma ga
limybė susikviesti visus 

prelegentus ir diskusijas 
pravesti.

A. Juodvalkis
Chicago

tikslus ir paskirtį, bet yra 
ir per griežtų reikalavimų 
jauniesiems lietuviams ar 
korporantams.

Teisingai, kad korporaci
ja yra ideologinė ir daug 
reikalaujama iš įstojančių- 
jų. Taip pat, teisinga, kad ■ 
korporacija nesiekia daug ’ 
narių, bet nori, kad įstojan- ? 
tieji būtų gerai pasiruošę į J 
darbą Pro Patria.

Betgi ir, anais laikais, ne 
visi korporantai buvo tikri 
kovotojai, buvo ir tada įsto- 
jančių dėl savo išskaičiavi
mų. Ar tas pakenkė korpo
racijai, ar iš viso tokie daly
kai išvengiami?

Reikia atsiminti, kad 
Korp! Neo-Lithuania augi
mui ir veiklai, reikia turėti 
savo žemės pagrindą ir savo 
tautos užnugarį. Nors ir 
tautinės, bet su tarptauti
niu atspalviu, organizacijos 
lengviau prisitaiko prie vie-

WANTED EXPERIENCED 
BROWN & SHARPE 

Set-up men. Fui or part tinie.
Money making opportunity for righl 

men. Retirees are we.lcome.
For intervievv contact

926 E. Ten Mile Road 
Hazel Park, Mich. 48030 

313-545-1734
(43 45)

Wanted Journeyman 
or 

Ist Class Skilled
HORIZONTAL BORING 

MILL OPERATOR — 
DAY & NIGHT SHIFT 

BULLARD OPERATOR — 
DAY SHIFT 

JIG BORE OPERATOR — 
DAY OR NIGHT SHIFT 

BRIDGEPORT 
OPERATOR —- 

NIGHT SHIFT

ID & OD GRINDERS —
NIGHT SHIFT

Mušt have job shop experience be 
able to sėt up work Irom blue prints 
and close tolerance.
FULL BENEFITS AND OVERTIME. 

NORTH TOOL & MFG. 
17140 E 10 MILE 

EAST DETROIT. MICH. 
313-776-6680

(43-46)

LPNS OR RN'S NEEDED for 
part-Ūme w<ekd<iys .avi weekends. | 
1-3 * 3-1 I shifts. Call l>elween ') 3 
’-veekdays for appoinUnerit.

(717) 755-6454
,38-45.

Paskambinimas į Europą leidžia jums pasijusti 
taip arti ir kainuoja taip mažai.

Jūs gyvenate Amerikoje 
visą savo gyvenimą, bet ar 
nebuvo jūsų tėvai gimę 
kitame krašte ?

Už vandenyno ar neturite 
giminių kurių neesate matę? 
Išskyrus nuotraukose.

Girdėjimas jų balso 
priartintų jus daug labiau 
negu laiškas.

Atrasite savo antrąją 
kilmę. Padėkite savo tėvams 
grįžti vizitui. Telefonu. Yra 
lengviau ir pigiau negu jūs 
galvojate.

Skambinkite tiesiog iš bile 
kurios vietos Amerikoje

(išskyrus Aliaską ir Hawaii) 
beveik į visą pasaulį.

Naktį (5 p. m. iki 5 a. m.) 
ir sekmadienį skambinimai 
paprastai pigiausi.

Pavyzdžiui, yra tik $5.10 
plius taksai į Belgiją ar 
Italiją. Ir jei jūs skambinate 
j Angliją, jūs galite išsukti 
tiesioginiai tik už $3.60 plius 
taksai. Papildomoms 
informacijom tiesioginio 
skambinimo pasitikrinkite 
Call Guide sekcijoje jūsų 
White Page Directory).

Operatorius jums 
pagelbės ir gauti telefono 
numerį kurio jūs 
neturėtumėte.

Jūs galite jaustis arti 
giminių nežiūrint kaip toli
būtumėte.

© OhioBelI
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ALT suvažiavime Chicagoje pirm. dr. K. Bobelis daro pranešimą. V. Noreikos nuotr.AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS SUVAŽIAVIMAS CHICAGOJE

FOR GOVERNOR

It’s time for a change!

CUYAHOGA APSKRITIES
LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLUBO 

remiami kandidatai
OHIO LIETUVIAI!

Balsavimo metu — pasirinkimas aiškus!

ALTa nuo pat Įsi steigimo 
šaukia savo metinius suva
žiavimus, kurių metu pada
roma valdybos ir skyrių 
veiklos apyskaitos, peržiūri
mi finansai, svarstoma ar
timiausios ateities uždavi
niai ir išrenkama .jiems vyk
dyti vienų metų kadencijai 
valdyba ir kiti pareigonys. 
Toks 38-sis metinis suvažia
vimas Įvyko š. m. spalio 21 
d. Lietuvių Tautiniuose Na
muose, Chicagoje.

Suvažiavimas buvo gau
sus tiek ALTos direktorių, 
tiek ir svečių dalyvavimu ir 
darniu i svartomus klausi
mus Įsijungimu, jų gvilde
nimu. Suvažiavimą sveikino 
daugelis organizacijų ir pa
vienių asmenų. Tarp jų gen. 
konsule J. Daužvardienė, 
savo ir Dipl. Tarnybos var
du, kiti konsulai, vysk. Vin
centas Brizgys (laišku iš 
Kanados), VLIK vardu Jur
gis Valaitis, BALK — M. 
Rudienė, PLB Valdybos

vardu, jos pirmininkas V. 
Kamanta, Ev. Liet, vardu 
kun. sen.j. A. Trakis ir kt.

Suvažiavimas išklausė 
ALTos valdybos, jos atsto
vo Washingtone, iždo glo
bėjų ir komisijos pirminin
kų išsamius pranešimus ir 
dėl kai kurių ėjimų iškėlė 
klausimų, o juos pasiaiški
nus visus pranešimus pri
ėmė, patvirtino.

Po dr. K. Bobelio, ALTos 
valdybos ilgamečio pirmi
ninko pranešimo, kurio 
baigminėje dalyje buvo ir 
jo pasitraukimo iš valdybos 
pareiškimas, visos valdybos 
vardu P. Bučas paskelbė 
siūlymą dr. K. Bobelį iš
rinkti ALTos garbės pirmi
ninku, o G. Lazauskas pa
pildė pirmąjį siūlymą, gar
bės pirmininkui suteikiant 
balso teisę. Abu pasiūlymai 
paskirai juos suvažiavimui 
siūlant, buvo vienbalsiai 
priimti.

Suvažiavimas išklausė

1978-1979 EKSKURSIJOS Į
LIETUVĄ

Paskutinė šių metų ekskursija j Lietuvą išvyksta: 1978 M. GRUODŽIO 22 D. ir grįžta 1979 M. SAUSIO 5 D.
(Leningradas, Vilnius, Kaunas. Ryga, Helsinkis)
Kaina $1045.00 (double Occupancy)
Prie šios grupės galima jungtis iš VISŲ AMERI

KOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu 
mokesčiu.

1979 metų ekskursijų i LIETUVĄ išvykimo datos 
yra sekančios: balandžio 11, 25, gegužės 9, birželio 
7, 20, liepos 12, rugpiūčio 2, 8, rugsėjo 19, 26, 

spalio 10 ir gruodžio 19.
Visoms šioms grupėms 

REGISTRACIJAS JAU PRIIMAME DABAR.
TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

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

ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ.
PRlCi.S ARE BASED ON DOL’BI.E OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANGES AN OR GOVERNMl NT APPROVAL.
NORINTIEMS ATSIKVIESTI GIMINES IS LIETUVOS SUTVARKOM 

IŠKVIETIMO DOKUMENTUS

,——

ALTos skyrių atstovų veik
los pranešimus bei jų siū
lymus tolesnei veiklai. Dau
gis tų siūlymų nukreipta Į 
rezoliucijas, kurios suvažia
vimo priimtos ir bus pa
skelbtos vėliau.

Į naują ALTos valdybą, 
atitinkamų organizacijų pa
siūlyti, suvažiavimo išrink
ti: kun. A. Stasys, P. žum- 
bakis, T. Blinstrubas, P. 
Bučas, K. Šidlauskas, G. La
zauskas, J. Valaitis, J. Sko- 
rupskas, V. Šimaitis, P. 
Dargis, L. Kriaučeliūnas, S. 
Balzekas j r., G. Dirkis, O. 
Barškėtytė, J. Pakalka, Em. 
Vilimaitė, J. Talandis. Val
dybos nariai pareigomis dar 
nepasiskirstė.

Suvažiavimas buvo dar
nus ir darbingas, pastebimu 
akcentu — padėka ir pagar
ba dr. K. Bobeliui, už jo 9 
metų veiklą ALToj! Antras 
momentas švytėjo suvažia
vime, tai V. Kamanto, A. 
Juodvalkio (PLB valdybos 
narių) suvažiavime dalyva
vimas, kaip lygiai ir Jakai
čio, JAV LB valdybos atsto
vo žodžiu perduotas suva
žiavimui sveikinimas. Sako
ma "švytėjo” nes gi pasku
tiniuosius metus šių orga
nizacijų atstovai nesirody
davo ALTos suvažiavimuo
se ... Suvažiavimo dalyviai, 
berods, tik svečiai reiškė 
pageidavimą, kad būtų čia 
pat paskelbtas ALTos ir 
JAV LB atstovų Rocheste- 
ryje sutartas abiejų orga
nizacijų veiklos derinimas, 
jo principai. ALTos vardu į 
tai buvo atsakyta, kad Ro- 
chesteryje tebuvo abiejų ša
lių atstovų aiškinimasis, o 
susitarimas bus kai abiejų 
šalių atitinkamos instituci
jos ji priims, patvirtins. 
Šiuo metu tėra vienos šalies 
pasiūlymai ir kaip tokie su
važiavimui negarsintini.

Mečys Valiukėnas

I 
I

MEN WANTED
Mechanically inclined permanent work 
to install fire systems (using Galvan- 
ized Pipe) >n Rtstaurant lioods, ducts 
and over cookini' appliances. Mušt 
have references as to character. 
Transportation necessary.

215-228-0144
(4l-47f

Malonūs Ohio Lietuviai:
BALSAVIMO METU — PASIRINKIME AIŠKIAI! 
Balsuokime už dabartinį Vice Gubernatorių 
RICHARD F. CELESTE Į OHIO GUBERNATO
RIUS ! Tai jaunas, gabus, praktiškas ir jau patyręs 
politikas, draugiškas lietuviams, palankus lietuviš
kiems siekiams ir Įtakingas Baltuose Rūmuose;
Nebūkime klaidinami! Ar ne gausiu kvalifikacijų 
Richard F. Celeste turėtu būti OHIO GUBERNA
TORIUM?
Pasisakykime ir balsuokime š. m. XI. 7 d. už 
RICHARD F. CELESTE Ohio Gubernatorium.

GOVERNOR AND LIEUTENANT GOVERNORRICHARD F. CELESTE MICHAEL J. DORRIAN
ATTORNEY GENERALWILLIAM J. BR0WN

AUDITOR OF STATĖTHOMAS E. FERGUSON
SECRETARY OF STATĖANTHONY J. CELEBREZZE, JR.
TREASURER OF STATĖGERTRUDE W. DONAHEY

REPRESENTATIVES 1’0 CONGRESS20th District — MARY ROSE O AK AR 21st District — LOUIS STOKES22nd District — CHARLE A. VANIK 23rd District — RONALD MOTTL
COUNTY COMMISSIONEREDWARD F. FEIGHAN

COUNTY AUDITORPATRICK E. TALTY
CHIEF JUSTICE SUPREME COURTFRANK D. CELEBREZZE

JUSTICES SUPREME COURTWILLIAM B. BR0WN CLIFFORD F. BR0WN
COMMON PLEAS JUDGESNORMAN A. FUERST CHARLES W. LAZZARO JAMES P. KILBANE JOHN J. McMAHON FRANCIS E. SVVEENEY JOHN J. CARNEY ROBERT J. MAREK JAMES J. McGETTRICK GEORGE A. CAIN EDWARD J. SULLIVAN GEORGE V. McCULLOUGH FRANCIS J. TALTY

STATĖ SENATE31st District — J. TIMOTHY McCORMACK
STATĖ REPRESENTATIVES7th District — KENNETH A. ROCCO 12th District — HUGH E. McCORMACK 17th District — VIRGINIA AVENI 18th District — DENNIS E. ECKART

I S S U E S - PASISAKYMAIISSUE NO. 1 — YESISSUE NO. ISSUE NO. ISSUE NO. ISSUE NO.
2 — YES3 — FOR THE TAX LEVY4 — NO34 _ FOR THE TAX LEVY

šitą skelbimą galima išsikirpti ir juo pasinaudoti 
balsavimo būstinėje.

Politikai advertisin- paid for by The Lithuanian American Denmcratic 
Club of Cuvaho-’a County, 1800') Lake Shore Blvd.. C levvl.ind. O. 4 111'’ 

JONAš N I Įį. Chairman
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LOS ANGELES
NAUJOJI ALT S-GOS 

VALDYBOS SEKRETORĖ

Į ALT S-gos valdybą se
kretorės pareigoms buvo 
pakviesta ir Tarybos patvir
tinta Elena Gedgaudienė, 
gyv. Santa Monikoje, Kali
fornijoje.

Elena Kazlauskaitė-Ged- 
gaudienė, baigusi ”Aušros” 
mergaičių gimnaziją Kaune, 
įstojo į Vytauto Didžiojo 
Universitetą, humanitarinį 
fakultetą, istorijos skyrių, 
taip pat buvo aktyve narė 
Jaunalietuvių ir Tautininkų 
Sąjungose. Korp! Neo-Li
thuania Los Angeles padali
nyje buvo Valdybos sekre
torė ir vėliau Magistrė.

Nuo 1932 m. dirbo Kauno 
Miesto Savivaldybės sekre
toriate Kauno Miesto Tary
bos raštvede, vėliau buvo 
paskirta Kauno Miesto se
kretore. Jei teko dirbti ar
timai su keturiais Kauno 
miesto burmistrais: A. 
Merkiu, S. Rusteika, K. Pal- 
čiausku ir S. Kenstavičium.

1944 m. liepos mėn. pasi
traukė į vakarus su vyru 
Česlovu ir sūnum Algirdu. 
Kasselyje šeima sudlaukė 
karo pabaigos iš kur, pran
cūzai priėmė juos Paryžiun, 
vyro Politinių mokslų, ten 
išduoto, diplomo dėka. 1952 
m. atvyko Chicagon, iš kur 

L. Kanto nuotrDalis publikos Los Angeles Tautinių Namų skolos išmokėjimo baliuj

1961 m. persikėlė į Santa 
Moniką, Calif.

Nuo Santa Monikos Ame
rikos Lietuvių Klubo įstei
gimo Elena buvo klubo na
rė ir 10 metų Valdybos na
rė, pradžioje protokolų se
kretorė, vėliau vicepirmi
ninkė.

Ji dabar tarnauja J. W. 
Robinsn’s Dep. bendrovėje, 
Beverly Hills, Calif.

FLORIDA
PIETINĖJE FLORIDOJE 

ŠAULIŲ VEIKLA

Floridoje, pietiniame At
lanto pakraštyje, susikūrė 
nauja šaulių kuopa. Spalio 
8 d. Miami Lietuvių Klube, 
buvo sušauktas steigiamas 
susirinkimas ir įsteigta šau
lių kuopa. Susirinkimą ati
darydamas, LŠST vicepirm. 
dr. K. Pautienis sveikino 
Šaulių Sąjungos vardu nau
ją šaulių kuopą ir palinkėjo 
šauliams geriausios sėkmės 
dirbti lietuvybei, šauliams 
ir mūsų pavergtos tėvynės 
laisvinimo idėjai, šauliai re
mia visas lietuviškas orga
nizacijas ir lietuvišką spau
dą, tik komunistus, jų sim- 
patikus ir Lietuvos vadavi
mo priešus smerkia, šauliai 
ateina į naują lietuvišką ko
loniją siekdami vienybės, ir 
tautinio susipratimo lietu
vių tarpe ir papildyti kultū
rinę veiklą. Į susirinkimo 
prezidiumą buvo išrinktas 
pirm. M. Vitkus ir sekreto
rė K. Kodatienė.

Naujos šaulių kuopos val- 
dybon išrinkta: pirminin
kas M. Vitkus, vykd. vice
pirm. dr. K. Pautienis, vi
cepirm. inž. Varnas, kultū
rinių reikalų vadovė K. Ko
datienė, J. Karsokas, Br. 
Paškienė ir J. Paskųs. Liko 
kandidatais: V. Sakas ir 
Ališauskas. Garbės komisi
ja: Inž. K. Kodatis, Al. 
Liaugminas, Revizijos ko
misija: O. Rudaitienė, O. 
Pautienienė ir E. Ungar. 
Prieš keletą metų Florido
je, St. Petersburg buvo

Spalio 7 ir 8 d. Dainavoje Įvyko platus pasitarimas tarp PLJS ir PLB valdybos IV Pa
saulio Lietuvių jaunimo kongreso reikalu. Dalyvavo virš 40 asmenų. Numatyta kongresui su
rinkti 90,000 dol. J. Kuprio nuotr.

LIETUVIŲ SKAUTUOS 
60 METŲ SUKAKTIS

įkurtos dvi šaulių kuopos, 
dabar susikūrus trečiai 
šaulių kuopai, šaulių veik
la Floridoje pagyvės. Nau
jai įsteigta šaulių kuopa ap
ims šaulių veiklą Atlanto 
pakraštyje nuo Miami iki 
Juno Beach. (kp)

Prisiminę įspūdingas jau
nystės skautavimo dienas, 
Floridoje gyveną esą ir bu
vę Lietuvių skautijos nariai 
ruošia Lietuvių skautijos 60 
metų sukakties minėjimą 
šia programa:

Lapkričio 5 d. (sekmadie
nį), 1 vai. p. p. Šv. Mišios 
Šv. Kazimiero misijos baž
nyčioje;

Lapkričio 8 d. (trečiadie
nį), 12 vai. bendri pietūs 
The Happy Dolphin Inn, 
4900 Gulf Blvd., St. Peters
burg Beach; registruojama- 
si iš anksto (813) 360-4113;

Lapkričio 8 d. (trečiadie
nį), 6 v. v. skautiškas lau
žas su charakteringa pro
grama ; ten pat ir skautiška 
paroda.

Visi skautai, buvę skau
tai ir skautės, jų rėmėjai ir 
bičiuliai yra kviečiami šioje

Charles F. Dougherty (vidury), kandidatuojąs respublikonų 
sąraše i JAV Atstovų Rūmus, yra gerai susipažinęs su Lietuvos 
klausimu ir būdamas Pennsylvanijos valstybės senate rėmė lie
tuvių reikalus. Kairėje Aušra Zerr ir dešinėje dr. Jonas Stiklo- 
rius, LB pareigūnai.

šventėje dalyvauti ir pasi
džiaugti jaunystės prisimi
nimais. (k)

NEW YORK
• Gen. Povilo Plechavi

čiaus monografijos prista
tymas New Yorke įvyko 
spalio 21 d., Kultūros židi
nyje. Monografiją išleido ir 
pristatymą surengė Kario 
žurnalo leidėjai. Įžanginį 
žodį tarė Kario redaktorius 
Z. Raulinaitis. Kalbėjo tos 
knygos autoriai kpt. Petras 
Jurgėla ir Paulius Jurkus, o 
taipgi Morkus Šimkus iš 
Baltimorės, buvęs kartu su 
Plechavičium koncentraci
jos stovykloje. Jonas Rūte
nis paskaitė savo kūrybos ir 
Elena Plechavičiūtė-Legec- 
kienė papasakojo apie kny
gos leidimo kelią.

Po oficialios dalies vyko 
vaišės. Buvo pagerbti du 

POLISH BOOK
Favorite Polish.Recipes in one handy book. Your days of search- 
ing for “01d Polish Favorites” are over. You'll find them in this 
book. Money back guarantee. Shipment vvill be made within 30 
days after receipt of order. Send Check or M.0. for $4.95 to: 
CREATIVE COMPOSITION, 804 HADDON AVENUE, P.0. BOX 233, 
COLLINGSWOOD, NJ 08108

NAME

ADDRESS

CITY & STATĖ ZIP

Kario žurnalo bendradar
biai išvykstantieji iš New 
Yorko. J. Rūtenis į Cape 
Cod, Mass. ir Justinas Liau- 
kus į Floridą.

• Marija Valiukėnienė su 
dukra dr. Deli ja spalio 21 
d. lankėsi New Yorke, kur 
ilgą laiką gyveno ir moks
lus ėjo.

MACHINISTS
Immediate openings for skilled ex- 
perience operators, full or part time, 
capable of performing setups on V/&S 
automatic chuckers and bar machines. 
semi skilled drill press, milling ma
chine, punch press operators.
Excellent starting wages with many 
benefits.

PROTOTYPE DEVELOPMENT 
750 Hub Pkwy. 

Valleyview, Ohio 44125
An Equal Opportunity Employer 

<42-451

OPPORTUNITY FOR EXPERIENCED 
HELP to work & live in sunny Flo
rida. FLORIDA F.NGRAVING SHOP, 
needs I skilled 3-D engraver and 1 
toolmaker. Minimum of 5 years ex- 
perience. Permanent positions. Cre- 
dentials reg. AEROMARK CORP.', 
1595 Northvest First Court, Boca 
Raton, Fla. 33432. 305-395-3320.

(42-43)
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Sol. Dana Stankaitytė spalio 22 d. Jaunimo Centre savo koncerte. Prie pianino muz. Alvydas 
Vasaitis. V. A. Račkausko nuotr.

■ Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

SĖKMINGAS SOLISTĖS 
DANOS STANKAITYTĖS 

REČITALIS
žinoma operos solistė Da

na Stankaitytė šiuo metu 
yra pajėgiausia dainininkė 
lietuvių tarpe. Viena ar gru
pėje su kitais solistais yra 
apkeliavusi visas didesnes 
lietuvių apgyventas vieto
ves. Chicagos visuomenei 
pažįstama iš lietuviškų ope
rų pastatymų ir talkos, 
dažnuose lietuviškų organi
zacijų renginiuose ar minė
jimuose.

Kasdieniniame gyvenime, 
solistė D. Stankaitytė yra 
draugiška ir nuoširdi pokal
bininke. Dažnai girdima lai
dotuvių mišiose, savo balsu 
praturtinanti pamaldas ir 
nuteikianti dalyvius mo
mento rimčiai.

Apie solistę D. Stankai- 
tytę neperdėtai galima bū
tų prirašyti labai daug, bet 
tai būtų tik žodžiai, tad 
leiskime kalbėti faktams. Į 
jos rečitalį, įvykusį š. m. 
spalio 22 d. Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje, ne visi ga
lėjo patekti, nes pritrūko 
vietų. Po rečitalio, solistė 
gavo tiek daug gėlių ir kito
kių dovanų, kad scena atro
dė lyg gėlių parduotuvė. 
Koncerto dalyviai taip buvo 
sužavėti jos dainavimu, kad 
ji dešimtis kartų turėjo pa
sirodyti publikai ir bisuoti. 
Koncertui pasibaigus, solis
tės nepaleido nuo scenos ir 
net dvi dainas turėjo padai
nuoti priedo. Tik po ilgesnių 
pastangų pavyko klausovus 
apraminti, kai scenoje pasi
rodė rengimo komiteto pir
mininkė I. Pemkienė ir pa
kvietė į kavinę toliau pa
bendrauti su soliste.

Solistė D. Stankaitytė sa
vo rečitaliui pasirinko nepo
puliarias daineles, bet aukš
to lygio, daugiau klasinių 
dainų repertuarą.

Koncertą pradėjo vokiš
kai padainuodama F. Schu
berto, F. Liszto ir R. Wag- 
nerio kūrybą. Lietuviškai 
padainavo V. Jakubėno 4 

liaudies dainas (Sutemo 
naktis, Piemenų raliavimas, 
Oi, mergyte ir Aš jaunas 
eisiu), J. Švedo — Peisažą, 
Baladę ir Puotą, B. Kutavi
čiaus — Avinuko Pėdos 
(vokalinis ciklas — Lietu
va, Avinuko pėdos, Gotika, 
Aria broliai ir Pajūrio gies
mė). Koncertą baigė itališ
kai, padainuodama U. Gior- 
dano La Mamma Morta iš 
op. ”Andrea Chenier”.

Bisui dainuotų 3-jų dainų 
nei autorių, nei kompozito
rių vardų nenugirdau.

Koncertui akompanavo 
muzikas Algirdas Vasaitis.

Visas koncertas praėjo 
didžiausio pasisekimo ir di
dingumo ženkle. Neperdėda
mas galiu pasakyti, kad to
kio šilto ir džiaugsmingo 
sutikimo sulaukia tik labai 
retas solistas ar meninis 
vienetas.

Po koncerto komiteto mo
terų rūpesčiu, visi dalyviai 
buvo pavaišinti kava ir ska
numynais.

Rečitaliui rengti komite
tas sudarytas iš daugelio 
asmenų, kurių tarpe yra 
meninių vienetų vadovai, 
rašytojai, poetai, žurnalis
tai, visuomenininkai ir ki
tokie asmenys, vadovauja
mi pirm. Irenos Pemkienės. 
Komiteto veikla nepasibai
gia su šiuo rečitaliu, bet lie
ka dar didesnis uždavinys 
išleisti solistės D. Stankai- 
tytės plokštelę. Pasisekęs 
koncertas gerokai papildė 
plokštelei išleisti fondą, bet 
to dar nepakanka. Kviečia
mi visi savo auka prisidėti 
prie plokštelės išleidimo.

LIETUVIŲ ŠEIMOS 
TRADICIJŲ SUTIKTUVĖS

Amerikos Lietuvių Bib
liotekos leidykla (Lithua
nian Library Press, Ine.) 
išleido penktąją knygą, ku
rią parašė kun. Stasys Yla. 
šios leidyklos knygos pa
sižymi puošnumu, skoningu 
dailininkų apipavydalinimu, 
kruopščiu spaudos darbu. 
Prie knygų leidimo sutelk-

Jaunimo Centro didžioji 
Stankaitytės koncertą.

salė buvo per maža sutalpinti publikai, prisirinkusiai į Danos 
V. A. Račkausko nuotr.

tas išmoningas ir darbingas 
kolektyvas, kuris, vadovau
jamas Algimanto Kezio, SJ, 
atlieka lietuvių kultūrai 
svarbų darbą. Knygos lei
džiamos arba lietuvių, arba 
anglų, arba abiem kalbom.

Šiais metais iš spaudos iš
ėjo kun. Stasio Ylos lietu
viška knyga — LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS. Iliu
stracijos dailininkių — Zi
tos Sodeikienės ir Irenos 
Mitkutės, šios leidyklos 
knygose yra ne vien tik žo
diniai tekstai, bet labai pla
čiai vartojamos iliustraci
jos, papildančios ir paryški
nančios turinį.

Kun. Stasio Ylos — Lie
tuvių šeimos tradicijos — 
sutiktuvės įvyko š. m. spa
lio 20 d. Jaunimo Centro ka
vinėje, Chicagoje. Vakaro
nę atidarė leidyklos direk
torių tarybos pirm. dr. K. 
Girnius, o vadovavo A. 
Dundzila. Į knygos sutiktu
ves atvyko autorius kun. 
Stasys Yla, iliustratorės- 
dailininkės Zita Sodeikienė 
ir Irena Mitkutė, meninin
kai Petras Aleksa ir Vincas 
Lukas, stambieji mecena
tai Petronėlė ir Motiejus 
Strumskiai.

Apie šią knygą, šeimą, 
tradicijas ir papročius kal
bėjo PLB pirm. V. Kaman
tas, o apie knygos turinį, 
iliustracijas ir apipavvda- 
linimą — rašytoja, Poe

tė, solistė Dalia Kučėnienė. 
Džiaugėsi rašytojo sugebė
jimu pagauti visų šeiminių 
nuotaikų. Knyga parašyta 
sklandžia kalba, apdorotu 
sakiniu, išmąstyta mintimi. 
Knyga skaitoma lengvai, 
lyg pasaka perpinta liau
dies dainomis.

Atskirai sustojo prie liu- 
stratorių, kurios ne tik pri
sitaikė knygos turiniui, bet 
ją praturtino ir išryškino 
lietuvių šeimos tradicijas.

Dailininkė Z. Sodeikienė 
džiaugėsi, kad joms teko šią 
knygą iliustruoti, nes gerai 
esanti išstudijavusi lietuvių 
tradicijas ir galėjusi per
teikti šioje knygoje. Jauno
ji dailininkė Ir. Mitkutė, 
nors Lietuvos nemačiusi, 
bet taip pat sugebėjo Įsi-

jausti ir pagauti lietuviško 
kaimo tradicijas.

Knygos autorius kun. St. 
Yla, dėkojo leidėjams, me
nininkams, ypač dailinin
kėms už jo knygos pratur
tinimą ir lietuviškų tradici
jų išryškinimą.

Vakaronę užbaigė šios 
leidyklos variklis ir siela 
kun. Algimantas Kezys, 
dėkodamas gausiai susirin
kusiems svečiams, leidyklos 
rėmėjams ir knygų auto
riams. Pažymėjo, kad lei
dyklai netrūksta nei mece
natų, nei rankraščių. Buvo 
užsimota išleisti 6 knygas, 
o dabar dar turi 12 rank
raščių ir laukia savo eilės. 
Už pusmečio pasirodys Ali
nos Skrupskelienės knyga 
— LITHUANIAN WRIT- 
ERS IN THE USA. Yra už
planuota ir daugiau leidinių. 
Paminėjo ir naują mecena
tą Liudą Šimaitį, kuris pa
klojo didoką pluoštą žaliukų 
naujai knygai — albumui.

Perėmęs vadovavimą A. 
Dundzila vienas iš šios lei
dyklos direktorių, priminė, 
kad A. Kezys yra sukaktu
vininkas, švenčiąs 50-tą 
gimtadienį. Susirinkusieji 
sugiedojo ilgiausių metų, o 
P. Aleksa ir V. Lukas įtei
kė reikšmingas dovanas: 
vienas — riterį Algimantą, 
kovojantį su priešais ir gi
nantį lietuvišką pilį, o ant
ras — marškinėlius su lei

dyklos kombinuotu ženklu 
raguočiu.

Visi buvo pavaišinti ka
vute ir gimtadienio raguo
čiu.

LIETUVIŲ ŠEIMOS TRA
DICIJOS. Autorius Stasys 
Yla, iliustratorės — Zita 
Sodeikienė ir Irena Mitkutė. 
Kalbą lygino A. Tamošaitis, 
S J, Į anglų kalbą vertė: 
Saulius Girnius, Kęstutis 
Girnius ir Nijolė Gražulie- 
nė. Techninis redaktorius 
Petras Aleksa, rinkėjas 
Aleksandras Pakalniškis, 
meninė priežiūra Petro 
Aleksos ir Vinco Luko. 
Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė Chicagoje. Išleido 
Amerikos Lietuvių Biblio
tekos leidykla, 1978 m. 1750 
egz. tiražu. Kaina 20 dol.

Kaunama leidykloje; 3001 
W. 59th St., Chicago, III. 
60629, USA.

KORP! NEO-LITHUANIA 
ŠVENTĖ

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagos skyrius 56-sias meti
nes paminės š. m. lapkričio 
11 d. (sekmadienį). Progra
moje numatyta:

• 10 vai. Jėzuitų koply
čioje pamaldos už mirusius 
korporantus; po pamaldų 
žuvusiųjų už Lietuvos lais
vę pagerbimas ir mirusiųjų 
korporantų kapų lankymas;

• 7 vai. vakare Lietuvių 
Tautinių Namų salėje iškil
minga sueiga, sveikinimai 
ir pakeltiesiems senjorams 
spalvų uždėjimas, vakarienė 
ir šokiai, grojant Vyčio or
kestrui.

Visi korporantai su šei
momis, draugais ir pažįsta
mais kviečiami šventėje da
lyvauti.

Įėjimo auka 810.00 — 
studentams pusė kainos. 
Vietas rezervuoti pas V. Jo
nušienę, telef. 312-448-1967 
ar pas A. Juodvalkį telef. 
312-925-0035.

•Jj •*>
Š. m. lapkričio 5 d. (sek

madienį), 3 vai. p. p. Lietu
vių Tautiniuose Namuose 
šaukiama Korp! Neo-Lithu-

(Nukelta į 10 psl.)



Nr. 43 — 10 DIRVA 1978 m. lapkiičio 2 d.

CHICAGOJE...
(Atkelta iš 9 psl.) 

ania Chicagos vieneto me
tinė sueiga.

Darbotvarkėje numatyta 
a p y s kaltiniai pranešimai, 
naujų organų rinkimas, 
junjorų kėlimas j senjorus 
ir kiti reikalai. Po sueigos 
bus priimamas nario mo
kestis ir rezervacijos Į 
Korp! šventę.

Visi korporantai kviečia- J 
mi gausiai dalyvauti.

j
LB BRIGHTON PARKO Į 
APYLINKĖ ŠVENČIA 25 !

METŲ SUKAKTĮ
Lietuvių Bendruomenės į 

veikli Brighton Parko apy
linkė š. m. lapkričio mėn. ! 
švenčia 25 metų veiklos su- Į 
kaktį.

Minėjimas suskirstytas i • 
tris dalis: pradedamas lap- į 
kričio 19 d. 10 vai. ryto pa
maldomis Nekalto Prasidė
jimo parapijos bažnyčioje, 
Brighton Parke; lapkričio 
22 d. (trečiadieni), 7:30 vai. 
vak. dailės ir foto darbų pa- i 
rodos atidarymas Jaunimo 
Centro apatinėje salėje. Pa- ; 
rodą tęsis iki XI. 26 d., lap- ; 
kričio 25 d. (šeštadieni), į 
7:30 vai. vak. Jaunimo Cen- i 
tro didžiojoje salėje akade- į 
mija ir vakarienė. Meninę | 
dali atliks Vyčių choras, va- į 
dovaujamas Fausto Stro- : 
lios. šokiams gros Balio Į 
Pakšto orkestras.

Į minėjimą yra pakviesta j 
LB vadovybė, kitų organi- ■ 
zacijų atstovai ir svečiai. 
Taip pat kviečiami visi lie- j 
tuviai dalyvauti. į
ATSISVEIKINIMAS SU |

ŽURNALISTU 
VLADU BŪTĖNU

Kartartėmis Chicagos pa
dangę, dėl Įvairių priežas
čių palieka vienas kitas vi
suomenininkas ar veiklesnis 
asmuo. Vasaros pabaigoje 
atsisveikinome su visuome
nininku ir žurnalistu Petru 
Indreika ir jo žmona Anta
nina, kurie persikėlė i šil
tąją Kaliforniją, arčiau sa
vo vaikų. Indreikai ilgesni 
laiką praleido East Chica- 
goje, Ind. ir tik išėję i pen
siją atsikėlė i lietuvių sos

SECRETARY OF STATĖ PROFILE

ANTHONY J. 
CELEBREZZE, Jr.
(Pronounced rrSell-uh-bree-zee”)

PROFESSION: Statė Senator, Attorney
PERSONAL DATA: Age 37, married, five 
children. BS, US Navai Academy; MA (Business 
Administration) George Washington University; 
LLB, Cleveland Marshall Law School. US Navy, 9 
years active duty. US Navai Reserve, 10 years, 
holding present rank of Commander.
ACCOMPLISHMENTS: Chosen one of five 
Outstanding Members of the Ohio Legislature. 
Chairman, Local Government and Urban Affairs 
Committee, Chairman of Special Committee on 
Small Business.
QUOTE: "I will be the hardest working Secretary 
of Statė Ohioans ha ve had in their service.”
PROFILE: Young! Honest! Energetic! Driven by a 
desire to serve the people of Ohio as their 
Secretary of Statė.

FOR OHIO...
Authorized and Paid for by Celebrezze for Sec'y of Statė
James Flannery. Secv-7¥eas. 18143 Clifton Rd.. Cleveland. Ohio 44107

Worships at Our Lady of Angels Church.
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tinę Chicagą, kur tikėjosi 
praleisti savo gyvenimo 
saulėlydi. Petras Indreika 
buvo veiklus Lietuvių Ben
druomenėje, Religinėje šal
poje, ALTe ir kitur. Bend

radarbiavo spaudoje. Linkė
tina sėkmingai Įsikurti nau
joje vietoje ir dar ilgai pa
sidžiaugti šiltosios Kalifor
nijos saule.

Praeitą savaitgali išlei

<h GRANT HOSPITAL 
309 E. STATĖ ST.

COLUMBUS, OHIO 43215
■■■PRIMARY NURSING 

REGISTERED N URS ES 
LICENSED PRACTICAL NURSES

Knowledge skills and attitudes are combined to promote a feeling of warmth £ 
and satisfaction for patient and the nurse. Primary nursing care alloxvs in- £ 
tense interaction betvveen nurse and patient. ■« 
We care and know vou’ll likę our competitive salarv, benefits and individualized £ 

\ ■ orientation program. ■

a 
■

FOR INTERVIFAV PLEASE CALL

Sylvia Bower R. N.
RECRUITMENT COORDINATOR

614-461-3282
An F.qual Opportunity Eniplover

■ (43-45» ■

■
■

dome ir antrą žinomą laik
raštininką ir rašytoją Vladą 
Būtėną. Vladas Būtėnas su 
šeima gyveno Brighton Par
ke ir dirbo užsidariusiam 
dienraštyje DA1LY NEWS, 
o dabar SUN-TIMES.

Susidarius palankioms 
sąlygoms, gavo artimesni 
širdžiai darbą Amerikos 
Balse, lietuviškoje laidoje.

Atsisveikinimą pravedė ir 
trumpus gyvenimo bruožus 
papasakojo kun. A. Kezys, 
SJ. Ji papildė tėviškės laiku 
kaimynas rašytojas ir re
daktorius Aloyzas Baronas. 
Vladas Būtėnas yra ne tik 
žurnalistas ir daugelio laik
raščių bendradarbis, bet ir 
rašytojas, parašęs keletą 
knygų. Jo kūrybos ištrau
kas paskaitė aktorius Jonas 
Kelečius.

Su žurnalistu Vladu Bū
tėnu atsisveikino visa eilė 
organizacijų ir meninių vie
netų, kurių ilgamečiu tal
kininku jis buvo.

Antro Kaimo aktoriai: E. 
Būtėnas, J. Aleksiūnas ir J.

Riškus suvaidino vaizdeli iŠ
žurnalistinio darbo, o J. 
Jakštytė ir D. Noltaitė pa
skaitė ir Įteikė humoristi
nį adresą. Kad Dalia viena 
likusi nenuobodžiautų, drau
gės Įteikė gyvą gėlytę.

Išleistuvininkas Vladas 
Būtėnas dėkojo visiems kal
bėtojams, džiaugėsi gausiu 
draugų skaičiumi ir prašė 
nebekalbėti, jam iškeliavus 
amžinybėn, nes viską dabar 
išgirdo.

Visi kalbėtojai linkėjo ne
užmiršti Chicagos kultūri
nio gyvenimo, o naujoje vie
toje sėkmingo ir našaus 
darbo.

WANTED
EXPERIENCEI) COLDHEADEN 

OPERATOR
AND SĖT UF MAN 

EXPERIENCED CENTERLESS 
GRINDER

ALSO 
JOCRNEYMEN 

MACHINE REPAIRMAN 
\Vith experience in rebuilcbng and 
repairing machmes.
Sleadv Fu'l lime. Good wng.es N 
benefi'u. \VRITE OR CALL.

ROTEX CORPORATION
P. O. BOX 2611 

OKLAHOMA CITY. OKLA. 73126 
<37-431
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■ Seth Tąf t helped save 
thousands of jobs and created 
thousands more.

THE ENOORSED CANDIDATES 
FOR GOVERNOR

■ Seth Taf t made life more Rhodes
enjoyable for the elderly with 40 
nutrition and activities centers.

■ Seth Taf t delivered the tools
for better criminal justice and 
safer streets.

Re-Elect

Seth Taft
COUNTY COMMISSIONER

VOTE FOR THE ONE WH0 GETS THINGS DONE. 
RE-ELECT COMMISSIONER SETH TAFT. 

TUESDAY, NOVEMBER 7.
Paid for by the Taft for Commissioner Committee,

E. C. Shalala, Secretary, 18501 Hilliard Blvd., Cleveland, Ohio 44116

DALYVAUKIME LAPKRIČIO 7 RINKIMUOSE

FOR LT. GOVERNOR

Voinovich
How do you want to spend your tax dollars?
Is it the Diek Celeste way that would see taxes go sky 
high or is it another way?
George Voinovich, running for Lt. Governor, and Governor 
Jim Rhodes promise to keep the lid on taxes.
Yes, there are plenty of ways that Diek Celeste can dig 
into your wallet. He has said that more taxes will be needed 
and you know what that means to you and your paycheck.
It’s Simple:
Rhodes and Voinovich mean no new taxes.
Celeste means higher taxes.

VOINOVICH AND RHODES 
ENDORSED BY

• THE PLAIN DEALER
• CLEVELAND PRESS
• Many Ethnic Nevvspapers and Fraternal 

Groups
Lietuvių visuomeninis 

klubas (Lithuanian Civic 
Club) spalio 17 ir 18 dieno
mis apklausinėj© kandida
tus Ohio valstijos ir Cuya- 
hogos apskrities vykdomo
sios valdžios pareigoms, 
valstijos seimo ir teisėjų 
vietoms. Apklausinėjimams 
vadovavo klubo pirmininkas 
Raimundas Kudukis, adv. 
Vytas Matas, sekretorius —• 
Algis Rukšėnas. Beveik vi
si kandidatai atvyko į Lie
tuvių namus ir dalyvavo ap
klausinėjimų posėdžiuose.

Bendrame klubo narių su

sirinkime spalio 23 viešų 
balsavimu nariai tarė, ku
rie iš kandidatų būtų ge
riausi savo siekiamoms po
zicijoms. Sprendimai buvo 
daromi paprasta balsų dau
guma. Lietuvių visuomeni
nis klubas neatstovauja vi
sų lietuvių, bet savo spren
dimus skelbdamas, tik reko
menduoja balsuoti už že
miau išvardintus kandida
tus, nes jie yra narių dau
gumos sprendimu geriausiai 
kvalifikuoti, o kai kurie 
daugelį kartų yra tvirtai pa
sisakę už mūsų pastangas

dirbti dėl Lietuvos laisvės ir 
yra daugiariopai lietuviams 
padėję. Todėl L V klubas 
prašo lietuvius lapkričio 7 
balsuoti už James Rhodes ir 
George Voinovich guberna
toriaus ir vicegubernato- 
riaus vietai. Gub. Rhodes 
gerai ir ekonomiškai tvarko 
valstijos finansus, žada ne
kelti mokesčių. Voinovi- 
chius yra drąsus kovotojas 
už kommunizmo pavergtų
jų tautų laisvę, gynėjas tau
tybių teisių, apskritai daug 
padėjęs lietuviams. Jeigu 
būtų išrinktas, 1982 metais

James A. Rhodes George V. Voinovich

Paid for by Rhodes-Voinovich for Governor Committee, Edvvin F. 
Mulligan, Chm., Coshocton, Ohio.

VOTE FOR X

VINCENT C.
CAMPANELLA

CUYAHOGA COUNTY AUDITOR

Tuesday, November 7th.
VINCENT C. CAMPANELLA has proven that he is the best man for the job.
VINCENT C. CAMPANELLA. as County Auditor, has collected more than $114. million 
dollars from delinquent property owners and mortgage companies.

VINCENT C. CAMPANELLA. by shotving toughness, managed to collect $33 million dol
lars in back taxes from Penn Centrai Rail road.

VINCENT C. CAMPANELLA is best at keep ing low tax rates for the average citizen and 
elderly citizens with the homestead exemption and utility discount programs.

VINCENT C. CAMPANELLA is able to serve all taxpayers of different languages. because 
he employs many people of ethnic origin.

We urge you to give a UNITED NATIONATIES vote to VINCENT C. CAMPA
NELLA on Tuesday, November 7th.

Nationalities Committee for Vincent C. Campanella, Frances Tesny, Chairperson.

kandidatuotų į gubernato
rius.

Balsuokite už Seth Taft į 
apskrities komisijonierius. 
Visuomeninėje veikloje ma
žiau matomas, bet labai pro
fesionališkas. šiuo metu jis 
yra komisijonierių prezi
dentas.

Į apskrities kontrolieriaus 
vietą (County Auditor) rin
kite Vincent Campanella. 
Advokatas, kompetetingas 
finansų specialistas. Daug 
žadanti politinė ateitis.

Balsuokite už J. Timothy 
McCormack į Ohio valstijos 
senatą iš 31 distrikto. Arti
mas lietuvių bičiulis. Kom
petetingas įstatymų projek
tų ruošėjas ir leidėjas van
dens ir oro taršos srityse.

Į apskrities teisėjo vietą 
re k o m anduojame rinkti 
James J. Carroll. Vienas ge
riausių teisėjų. Sėkmingai 
pirmininkavo teisme vieno
je garsioje kriminalinėje 
byloje. Susipažinęs su lietu
viais, žada dažniau apsilan
kyti mūsų kolonijoje.

Buvęs federalinio teismo 
distrikto prokuroras Fred- 
rick Coleman kandidatuoja

taip pat į apskrities teismo 
teisėjo vietą. Taktiškas ir 
inteligentiškas teisės profe
sionalas. Vertas mūsų bal
so.

Klubas nepadarė jokių re
komendacijų tiems kandi
datams, kurie į apklausinė
jimus neatvyko.

NEEDED

DEUTZ PNGINE
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)

OPPORTUNITY FOR F.XPLRI F.NCED 
DIE S1NKER

Major manufacturing company look- 
ing for die sinker, mušt have experi- 
ence in machining, polibhing and 
grindiny of drop forging dies ana 
trimmers. We oiter permanent em
ployment with a secure future and 
layoffs. Contact: Armstrong Bro;«. 
Tool Company, 2501 Armstrong Avė., 
Fayetleviile, Ark. 72701. Attn: Larry, 
501-521-3333.__________________<93-43)
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FOR GOVERNOR

• Bom and raised in Cleveland • Father Italian Immigrant; Wife, bom and raised 
in Eastem Europe • Former Executive Assistant to Pres. Kennedy’s Ambassador to India 

• Lt Govemor of Ohio, 1974 to present
Paid for by Citizens with Celeste, Hamilton P. Teaford, Treas.,
795 S. Fifth St., Columbus, Ohio 43206

Richard F. Celeste, kandidatuojąs į Ohio gubernatorius.

RICHARD F. CELESTE 
DEMOKRATŲ 

KANDIDATAS Į OHIO 
GUBERNATORIUS

Ateinančiuose rinkimuo
se i Ohio valstijos guberna
toriaus vietą, šalia jau vy- 

prezidentinis kandidatas. Ir 
dabartiniai jo ryšiai su Bal
taisiais Rūmais yra tamp
rūs ir tiesioginiai — tą tu
rėtų Ohio gyventojai turėti 
galvoje,

Į Ohio vicegubernatorius 

ant to pačio ”tiketo” su Ce
leste kandidatuoja Michael 
J. Dorrian, Franklin (Co
lumbus) apskrities komisi- 
jonierius.

Dorrian yra 47 m. am
žiaus, gimęs West Virgini
joje. Eilę metų vertėse kaip 
kontraktorius, dar ilgiau 
kaip sumanus Columbus 
miesto administracijos na
rys, Įvairiose pareigose.

Celeste-Dorrian dvejetas 
yra ypatingai stipri politinė 
jėga. Ohio šiandien stovi 
kryžkelėje. Nežiūrint, kad 
valstija yra penktoje vieto
je žiūrint iš GNP taško, vi
soje eilėje sričių valstija 
yra priartėjusi krizės briau
nas: pvz. švietimo srityje 
Ohio yra 47 vietoje žiūrint 
iš finansinės paramos taško. 
Valstija ir toliau praranda 
gamybos Įmones, darbinin
kų skaičius mažėja, bedar
bių auga. Celeste, atrodo, 
šioms ir kitoms problemoms 
spręsti atneš naujų ir ne
bandytų būdų ir priemonių.

Reikia paminėti, kad Ce
leste labai gerai žino ir pa
vergtos Lietuvos bylą ir yra 
labai teigiamai nusistatęs 
lietuviškaisiais klausimais. 
Lietuviuose jis turi asmeni
nių draugų ir šis faktas 
gali turėti tiek trumpesnės, 
tiek ilgesnės trukmės svar
bos.

J. Nasvytis

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiimimmiiiimimiiimiiiiiimiiiiiiimiiimmiiimg

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ Vi:-

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

185 N. Wabash Avė. Į 
Chicago, III. 60601 I 
Antrame aukšte. / j/
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VALVE ENGINEER
Growing Mid-West firm needs an experienced SOLENOID 
OR SERVO VALVE DESIGNER to accommodate expanding 
opportunities. As SR. PROJECT ENGINEER, Candidate 
xvill report to Chief Engineer. Some travel and customer 
interface required. Salary according to background and 
potential. Excellent Fringe and Profit Sharing package. 
Please send resume and salary history in confidence to:

SOUTH BEND CONTROLS INC.
ATTN: F. V. MULLIGAN, V. P.

1237 NORTH SIDE BLVD.
SOUTH BEND, INDIANA 46615

(43-46)

resnio amžiaus sulaukusio 
respublikono Rhodes kandi
datuoja ir jaunas 40 m. sim
patiškas demokratas Ri
chard F. Celeste.

Diek Celeste yra italų kil
mės Clevelande gimęs ir au
gęs. Baigęs Yale universite
tą, jis gavo Rhodes stipen
diją ir studijavo politinius 
mokslus, ekonomiką bei fi
losofiją Oxfordo universi
tete Anglijoje. Grįžęs dirbo 
švietimo srityje, Taikos 
Korpuso centre, buvo Ken- 
nedžio ambasadoriaus Indi
joje patarėjas.

Grįžęs iš Indijos Celeste 
buvo du kartu išrinktas Į 
Ohio Legislatūrą ir antroje 
kadencijoje buvo daugumos 
vadas. 1974 m. didele balsų 
dauguma Celeste buvo iš
rinktas vicegubernatorium.

Celeste yra išskirtinai pa
tyręs politikas, intelektua
las, administratorius. Ne 
tik Ohio, bet ir visame kraš
te, jis laikomas kaip kylan
ti politinė jėga, būsimas

IŠLAIKYKITE...
JUDGE

JAMES J.

COMMON PLEAS COURT

JUDGE

CLEVELAND PRESS — “... a hard vvorker and an expert on the law.”

CLEVELAND PLAIN DEALER — ”.. .extraordinarilv
knowledgeable about the law.”

REMIAMAS:
• CLEVELAND PLAIN DEALER
• CLEVELAND BAR ASSOCIATION
• CUYAHOGA COUNTY BAR ASSOCIATION
• AFL-CIO
• POLISH AMERICANS, INC.
• CITIZENS LEAGUE

Ralph E. Parker, Chm., 21270 Endsley, Rockey River, Ohio 44116
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Issue 3 is for no 
special interest group. 
It’s for you, no matter 
where you live in 
Cuyahoga County.
These are just some of the 
services supported by Issue 3:

• Burn Treatment Center
• Emergency Ambuiance 

Service (C M E D)
• Poison Control Center
• Treatment for emotionally 

disturbed children
• Community mental health 

services
• Foster care and adoption 

for abused and abandoned 
children

Vote
Vote for you 

November 7,1978
The 3.3 Mill Health and Human Services Issue

County Action Committee, Wm. D. Ginn, Chairman, 2970 Carlton Road, Shaker Heights, Ohio 44122.
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Jaunas dainininkas Ričardas Dautartas atliks meninę pro 
gramą akademikų skautų šventėje.

AKADEMIKŲ SKAUTŲ 
METINĖ ŠVENTĖ

Clevelando Akademikų 
Skautų Sąjūdžio metinė 
šventė įvyks š. m. lapkričio 
12 d., Lietuvių Namuose, 
Čiurlionio kambaryje, 5 vai. 
P. P-

Pirmoje dalyje filisteris 
Algis Rukšėnas duos Aka
demikų skautų istorinę ap
žvalgą ”ASS ir LSS metų 
bėgyje”. Iškilmingos suei
gos metu, kandidatai ir kan
didatės duos pasižadėjimus 
po kurių bus jiems įteiktos 
organizacijos spalvos.

Antroje dalyje, pasirodys 
Richardas Dautartas, kuris 
dainuos lietuviškai, angliš
kai, prancūziškai ir ispaniš
kai, pritariant gitara.

Būdamas 6 metų, Richar
das dainavo Cafarelli Ope
ros kompanijoje. Prieš 10 
metų Richardas ir trys bro
liai buvo sudarę "Keturių 
brolių Dautartų kvartetą”, 
ir dainavo visose lietuviško
se kolonijose Amerikoje ir 
Europoje. Būdamas 14 me
tų, Richardas pradėjo dai
nuoti solo. Jis sudarė voka
linę grupę, vadinamą ”Sun- 
rise”, ir išleido plokštelę. 
Richardas yra visiems ge
rai pažįstamo dipl. sodinin
ko ir politinio veikėjo Zig
mo Dautarto sūnus.

Po šios įdomios, studen
tiškos meninės dalies, seks 
Akademikų Skautų tradici
nė linksmoji dalis ir vaišės.

Clevelando visuomenė, 
ypač studijuojantis jauni
mas kviečiami dalyvauti 
šioje metinėje šventėje (d)

”NARSA GYVENTI” 
BENDRUOMENĖS 

VAKARONĖJE
Lapkričio 9 d., ketvirta

dienį, 7:30 v. v. Clevelando 
lietuviai turės progos pasi
dalinti įspūdžiais apie nau
jausiąjį Jurgio Gliaudos ro
maną ”Narsa gyventi”. Ro
maną aptars prof. Aldona 
Augustinavičienė. Vakaro

DIRVA

nė įvyks Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos para
pijos mažojoje salėje. Ren
gia LB apylinkės valdyba. 
Visi mielai laukiami profe
sorės pasiklausyti ir padis
kutuoti. Bičiuliškai paslau
gus Vladas Bacevičius kaip 
visada dalyvius pavaišins 
kavute su sausainiais.

6712 Superior Avė. 
431-2497

UŽ SANTAUPŲC.

6 įnešus $1,000
12 mėnesių

Įnešus $1,000
48 mėnesiams

• 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 korteliu 
ir eilę kitų prekių. Prašome 
atsilankyti. Tel.: 531-6720.

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

1978 m. lapkričio 2 d.

Lietuvių grožio salionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fashion, 687 East. 185 St.. 
Cleveland, Ohio 44119, tel.': 
486-1240.

DEVELOPMENT 
MACHINISTS

Excellent opportunity for a ma- 
chinist with model making or pro- 
totype fabrications experience to 
assist in new product develop- 
ment. Mušt n.ake own set-ups and 
perform elose tolerance work.

This is a salaried position with a 
full benefit package including a 
savings plan and company contri- 
butions towards purchase of 
stock. Call:

216-451-5200, Ext. 236
THE WEATHERHEAD CO.

300 East 131 Street
SUBSIDIARY OF DANA 

CORP.
Cleveland, Ohio 44108

An Equpal Opportunity Employer 
(42-43)

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

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

INDUSTRIAL
PRINHNGIri company

EXPERIENCED 
OFFSET STR1PPER

Full-time position (second shift) 
open. Mušt be fully qualified for 4 
color work.

This position offers excelient salary 
as well as an attractive benefits 
program.

1635 Coining Drive
Toledo, Ohio

Phone: 419-476-9101
FOR AN 1NTERV1EW

(42-44)

WANTED JOURNEYMENTOOL AND DIEMAKERS
Immediate openings for journeyman 
tool and makers or plastic molds. 
Mušt be able to sel up work from 
blue prints and elose tolerance.
Excellent wages and fringe benefits 
plūs cost living allo'.vance. Send re- 
sume or apply at
LITEMETAL DICAST DIV.

HAYES ALBION CORP.
1927 Wildwood Avė.

Jackson, Michigan 49202 
517-787-7173

Equal Opportunity Fmployer 
(42-44)

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

PAŽYMĖJIMUS

6* i / GI įnešus $1,000 
/g /Q 30 mėnesių

įnešus $1,000
72 mėnesiams

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

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖUž įnašus mokame

Įdedi kiek nori, išimi kada nori.Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas du kartus metuose.SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000. 
MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 

PASKOLAS NAMU PIRKIMUI.

/uperior /hvino/
"and loan association

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street 

481-8552
13515 Euclid Avė. 

681-8100
14406 Cedar Avė. 

381-4280
32800 Center Ridge Road

779-5915
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FOR GOVERNOR

• Bom and raised in Cleveland • Father Italian Itnmigrant; Wife, bom and raised 
in Eastem Europe • Former Executive Assistant to Pres. Kennedy’s Ambassador to India 

• Lt. Govemor of Ohio, 1974 to present
Paid for by Citizens with Celeste, Hamilton P. Teaford, Treas.,
795 S. ~ ' Ohio 43206
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

JAUNIMO ATSTOVU 
RINKIMAI

Š. m. lapkričio 5 d. 11-6 v. 
Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijos salėje 
įvyks Clevelando atstovų 
rinkimai Į Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo IV-jį kongresą. 
Rinkimams sudaryta komi- 

Aukštuolis, 
Vida švar- 

Karalius ir

sija: Romas 
Vytas Kliorys, 
cienė, Pranas 
Jurgis Malskis.

• Kun. Petras Urbaitis, 
prieš grįžtant Brazilijon, 
užsuko Clevelandan ir lan
kėsi Dirvos redakcijoje.

Neilgam, jis yra apsisto
jęs DMNP parapijos klebo
nijoje.

Kun. Urbaitis, buvęs 20 
metų misionieriumi Kinijo
je, dabar, tarp kitko, rūpi
nasi ir New Yorko „Aušros 
Vartų” bažnyčios lietuvių 
rankose išlikimu, perlei- 
džiant tą mums brangų reli
ginį — tautinį paminklą lie
tuviams saleziečiams.

Kitas opus reikalas, tai — 
„Petras Perkumas” — bio
grafinio, pašauki minio, 286 
paveikslais išpuoštos kny
gos išleidimas, Romoje, pri
menant ir lietuvių seleziečių 
50-mečio veiklą, penkiuose

kontinentuose, 17-koj kraš
tų.

šv. Kazimiero lietuviškos 
veikiančios visai Brazilijai 
parapijos ir Lietuvių misi
jos centrinis adresas yra: 
Lietuvių Misija, Caixa Pos
tai 4421, 01000 Sao Paulo, 
S. P. — Brazil.

• SLA 14 kuopos narių 
susirinkimas bus pirmadie
nį, lapkričio 13, 7 vai. vak. 
Visi nariai prašom susirink
ti, nes reikia pasiruošti Pil
domosios tarybos rinki
mams ir pasitarti dėl SLA 
seimo.

Susirinkimas įvyks Lie
tuvių Namuose..

• Bronius Kasakaitis žur
nalo Naujoji Viltis adminis
tratorius ir Chicagos Lietu
vių Tautinių Namų reikalų 
vedėjas, praeitą savaitę lan
kėsi Dirvoje ir apžiūrėjo 
įsigytus namus.

NAUJOS UŽMAČIOS

Š.m. spalio 29 d. pasirodė 
pirmasis numeris savaitinio 
biuletenio - MŪSŲ ŽINGS
NIAI - Ohio Lietuvių Žinios 
(Nr. 1, Vol. 1, 4 psl.).

‘Tas žingsnis - pradėjimas 
leisti Ohio lietuvių žinių. To
kios iniciatyvos, metais besi
tęsiančią spragą užpildyti, 
ėmėsi Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos parapija. Čia 
turimos galimybės ir priemo 
nės tai padaryti. Yra žmo
nių, mokančių vykstančius 
įvykius vertinti, žinias su
rinkti, suredaguoti ir at
spausdinti.’

Redakcinį kolektyvą suda
ro: Balys Gaidžiūnas, kun. 
G. Kijauskas ir N. Kersnaus- 
kaitė.

anore duvai
šios dienos grožio salionas 

su vakar dienos kainomis Viskas vėliausiosmados pasAndre Duval...
Patrauklus naujas de

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

J
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• Lietuvių Dienos, reng
tos LB Clevelando apylin
kės, praėjo dideliu pasiseki
mu. šeštadienį įvykęs Ri
čardo Daunoros koncertas 
sutraukė daug žmonių ir so
listas iš publikos sulaukė 
stiprių aplodismentų. Sek
madienį rengtoji dailės pa
roda irgi buvo gausiai žmo- 
nij lankoma.

• Reikalingas butas vy
resnio amžiaus pastoviam 
gyventojui. Pageudaujama 
dviejų-trijų kambarių butas 
rytinėje miesto dalyje tarp 
East 152 St. ir East 200 St. 
ir Lake Shore Blvd.

Skambinti tarp 5 ir 7 vai. 
vakare telef. 531-7122.

• Vytauto Smetonos pia
no koncertas įvyks lapkričio 
12 d. 7:30 v. v. Cleveland 
muzikos institute, Kųlas 
salėje, 11021 East Blvd. 
University Circle. Bilietai 5 
dol., studentams ir pensi
ninkams 3 dol.

PADĖKA
Kar. A. Juozapavičiaus 

šauliu kuopa nuoširdžiai dė
koja dr. Miliauskui už pri
ziniam šaudymui šautuvo 
paaukojimą.

Valdyba

PAIEŠKOMA
Reikalinga moteris namų 

darbui rytų pusėje, moder
niame name. Darbo laikas 
pagal susitarimą. Skambin
ti : 247-4592. (43-45)

it

OHIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ DRAUGUOS

METINIS SUSIRINKIMAS
įvyks š. m. lapkričio 4 d., 6 vai. vak.LIETUVIŲ NAMUOSE, 877 EAST 185 ST., CLEVELANDE.

Sųsirinkimo-pobūvio metu bus Įteikta š. m. D. Kultūrinė premija. j

y

Meninę programą atliks Vilniaus dramos teatro aktorius JUOZAS PALUBINSKAS.PRADŽIA — 7:30 VAL. VAK.
Clevelando lietuvių visuomenė kviečiama pobūvyje dalyvauti. Vakarie

nės kaina $15.00 asmeniui, studentams — $10.00. Stalus galima užsisakyti iš 
anksto paskambinus p. R. Čepulienei tel. 942-8402 ar p. A. Maurutienei tel. 
731-1012.

O. L. G. D. VALDYBA

dienos reikalavimus, išskirus kainas . . .
7.$4-85

not $8.00 "Ot S8-’0

BLOWER CUT & STYLING only $8.85 
Marie Ames 

SOFT VELVET
Perm

$12.95
not $17.50

not $15
Frosting $17.50 

not $30 cup 
or

capSale of Beauty
$10.95

Special — the famous
Nutra. Perm compkte 
with cut.

not $13.50

Incl. cut f
UfriPttffll $16.99

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

The marvelous No Sėt Penus, from only $11.95 
by Hibner, Helene Curtis.

No roilers. no pincuris, ever again:
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 60 centų daugiau.
WEST

• Opposite South land, 
845-3400

• Opposite Westgate, 
333-6646

• Parmatown, 
884-6300

• Sheffield Center 
Lorain 233-7211 
233-8020
Elyria 321-5742

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.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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



DIRVA

Adv. POVILAS P. CHALKO, Dirvos teisinis patarėjas, pra
eityje ne karta, sėkmingai sutvarkė Dirvos juridinius reikalus, 
neimdamas už tai atlyginimo. Pastaruoju metu, Įsigijant Dirvai 
savas patalpas, jis ne tik rūpestingai ir sklandžiai sutvarkė pir
kimo dokumentus, bet ir visą normaliai priklausantį honorarą 
grąžino Dirvai paremti. Už visa tai Vilties draugijos valdyba ir 
Dirva reiškia adv. Povilui P. Chalko didelę padėką.

• Dail. Jadvygos Paukš
tienės meno paroda Įvyks 
lapkričio 17 d. nuo 7:30 iki 
10 vai. vak. Jaunimo Centre 
Čiurlionio galerijos patal
pose

Visi mielai kviečiami at
silankyti.

• Brooklvno Meno Muzie
jus yra surengęs naujai 
Įgytų darbų paroda kurioje 
išstatyti ir du dail. R. Vie
sulo darbai. Paroda ”100 
New Aųuisitions: Prints 
and Drawings” vyksta nuo 
š. m. spalio 7 d. iki gruodžio 
3 d.

• JAV LB Tarybos rinki
mai Įvyks 1979 m. gegužės 
mėn. pirmąjį ir antrą j Į sa
vaitgali, t. y., gegužės 5-6 
ir 12-13 d.d.

Vyriausią LB Tarybos 
Rinkimų Komisiją sudaro 
LB St. Petersburgo apylin
kės nariai: pirm. Kazys 
Gimžauskas, nariai Bronius 
Kliorė, dr. Henrikas Luko
ševičius, Kazys Sabalis ir 
Pranas Stanelis.
•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■m
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% GRANT HOSPITAL 
309 E. STATĖ ST.

COLUMBUS, OHIO 43215

OPERATING ROOM NURSES
DAYS AND EVENINGS

Challenging opportunity for e.yperitnced O. R. Kurse. 
Monday thru Fridav. E.vcellent salary and benefits.

For an intervievv please call

Sylvia Bower R. N.
RECRUITMENT COORDINATOR 

614-461-3282
An Lqual Op;>.>rtunitv Emplovcr

<43-43•
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■m

■

PARAMA DIRVAI
Atsiliepdami j mūsų pra

šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:

M. Aukštuolis. Springdale 10.00 
V. J. Vaškys, Crownsville 5.00
Č. Staniulis,

Bloomfield Hills ........... 5.00
O. Saulaitienė, Oakville .. 5.00
J. Krištolaitis, Cleveland 10.00
B. Bražinskas, Homestead 5.00-
I. Ramonas, Orland Park 20.00
P. Stankus. Hartford .... 5.00 
M. Galdikienė. Putnam .. 5.00
C. Staskevičienė, Detroit 5.00 
A. Zaparackas. Royal Oak 2.00 
V. Mamaitis, Elizabeth .. 2.00 
A. Rastauskas. Richmond 2.00
J. Jurkūnas. Chicago . .. .20.00
S. Proekys. Chicago ....10.00 
Dr. S. Budrys. Chicago ..10.00
A. Verbickas. Chicago .. 5.00
K. Jankūnas, Lodi ........... 5.00
K. Bartašius. Chicago . .. .10.00
B. Dunda. Cicero............... 10.00
L. Keženius. Willowick . . 5.00
S. Šimoliūnas. Detroit ... .25.00 
A. Pesys, Dearborn........... 5.00
P. Žilinskas. Hemet........... 2.00
A. Petrauskis,

Rocky River.................... 10.00

■■■

■ 
a■
■

■

■

A. Burneika. Hartford ..10.00 
A. Kašuba. Deltona .... 5.00
A. Musteikis. Detroit .... 5.00
J. Preibys, Detroit .......... 5.00
V. Mieželis. Phoenix ....10.00 
P. Lekutis. Fruit Port ... .15.00
B. Briedienė, Chicago ... .10.00
R. Kašuba,

Concord Township ....10.00 
B. Kazukauskas,

Silver Spring................... 5.00
J. Talandis,

Olympia Fields............... 5.00
Dr. J. Jurgilas.

Granada Hills ...............20.00
Dr. V. Tauras. Chicago . .15.00 
Dr. K. Pautienis.

Pompano Beach ............15.00
DLK Birutės D-jos

Los Angeles skyrius . .10.00 
Dr. J. Bakšys, Chicago .. 5.00
M. Gečiauskas.

Manchester ................... 5.00
Dr. V. Dubinskas,

Chicago ............................25.00
J. Vaitonis. Rochester ... .10.00 
Dr. J. Mačys. Cleveland 10.00
O. Mekišienė. Long Beach 10.00
S. Mineika. Centerville .. 7.00
K. Čeputis, Muskegon .. 5.00
P. Sutkus. Homewood . .20.00 
A. Raulinaitienė.

Cleveland ........................ 5.00
A. Satraitis, Chicago ....10.00
J. Lepeška. Cleveland .... 5.00 
A. L. Mažeikos.

Marina dėl Rey................25.00
A. Mironas, Carlsbad .... 5.00 
A. Juodvalkis. Chicago ..10.00 
S. Paulius. Chicago..........  5.00
Dr. K. Balukas.

Oak Lawn....................... 15.00
F. Masaitis,

La Mirada....................... 10.00
L. Unguraitienė,

Cleveland ....................... 5.00
J. Kalvaitis, Cleveland . . 2.00
M. Ignas, Cleveland .... 5.00
A. Petrikonis. Juno Beach 5.00
P. Mitalas, Jacksonville . . 5.00 
B. Bukauskas.

Bay Harbor įsi............... 5.00
J. Sandargas,

Ormond Beach...............10.00
Dr. A. Kelertas,

Brookfield .......................37.00
L. Mingėlienė.

Sterling Hts...................... 5.00
D. Adomaitis. Chicago ..10.00
T. Blinstrubas. Chicago 10.00 
O. Daniusevičiene,

Chicago ............................ 5.00
Dr. O. Mironaitė, Chicago 10.00
Dr. K Aglinskas, Chicago 15.00

J. Žebrauskas, Chicago .. 10.00
P. Matiukas, Rochester ..10.00
P. Matulionis. Sturgis .... 2.00 
A. Rūkštelė,

St. Petersburg ................10.00
K. Mikolojūnas, Chicago 10.00
L. Naglius, Chicago .... 5.00
J. Cijunskas. Cleveland .. 2.00
K. Šimulis. Juno Beach . .20.00
Dr. V. Čekas. Woodhaven 10.00
A. Petrauskas. Dearborn 5.00
T. D. Mečkauskas,

Lansing ............ 10.00
S. Liepas. Cicero................10.00

Arch. E. Arbas,
Santa Monica ................10.00

L. Banis. Cleveland......... 20.00
K. Žygas. Cleveland .... 5.00
D. Trimakas. Westlake .. 5.00
J. Jasinevičius. Cleveland 10.00
A. Griauzdė, Avon ............10.00
Dr. J. Pavilionis. Chicago 10.00
V. M. Šimaitis. Moscow .. 5.00
A. Liutkus. Shaker Hts. .. 7.00
L. Jurskis. Debran........... 7.00
J. Baškauskas, Brockton 2.00 
A. Krulikienė,

St. Petersburg ............... 5.00
I. Anužis. Trov................... 5.00
K. Kvedaras, Hamilton .. 5.00 
Dr. H. Brazaitis,

Willoughby .................... 20.00
P. Dalinis. St. Petersburg 10.00
Dr. A. Jasys. Columbus .. 7.00
A. Grinius, Detroit.......... 5.00
V. Girnius, Chicago..........10.00
A. Čepulis. Philadelphia 5.00

G. Biskis. Clarendon Hills 10.00 
J. Juodgudis, Chicago .... 7.00
E. Eitas. Alexandria ....10.00 
V. Šamatauskas, Cleveland 5.00
J. Bružas. Cleveland .... 5.00 
A. Samušis.

Richmond Hill ............... 5.00
K. Algenis. Woodhaven 20.00 
V. Vijcikis, Chicago ....20.00 
A. Balsys. New York .... 5.00
N. Rastenis. Baltimore ..15.00 
S. Kašelionis, Chicago . .10.00
H. Bugarevičius,

St. Petersburg ............... 5.00
J. Agurkis, Omaha...........20.00
A. Bliudžius, Southfield .. 5.00
B. Basiulis. Long Beach .. 5.00
J. Radas. Livonia............... 5.00
J. Deksnys, Vineland ... .10.00 
J. Ramanauskas,

Elizabeth............................ 5.00
S. Juodvalkienė. Cicero .. 5.00 
P. Pajaujis. Mt. Clemens 3.00 
A. Andriukonis, Boston . .10.00 
A. Milaknis. Santa Monica 5.00
M. Jasėnas, Binghamton 5.00 
E. Balceris, Los Angeles 10.00
N. Kaminskas. Cleveland 10.00 
Dr. J. Jakštas. Lakewood 10.00
J. Sabanas. Chicago ....10.00
S. Berkiel, Antioch...........10.00
K. Trečiokas, Union .... 25.00
T. Stankūnaitė, Boston ..10.00
J. Jonušas, Rochester .... 5.00 
A. Norus, Detroit............... 2.00
P. Pamataitis,

Santa Monica ............... 5.00
S. Nedas, Chicago ........... 5.00
A. Kalvaitis. Chicago ... .10.00 
A. Lapinskas, Chicago . . 7.00 
J. Matusevičius,

Evanston.............................10.00
V. Virkau. Chicago........... 5.00
P. Šulas, Chicago................10.00
U. Matus, Shaker Hgts. 25.00 
Dr. E. Jansonas,

Osterville ........................ 10.00
M. Šimkus. Chicago ....20.00
L. Gaudušas, Chicago .... 5.00 
R. Kaunaitė, Cicero .... 5.00 
P. Šimoliūnas, Chicago .. 5.00 
G. Žilionienė, New York 2.00
J. Naujokaitis. Cleveland 5.00 
A. Ažukas, Hoboken .... 5.00
V. Janukaitienė, Detroit 10.00
K. Ralys, Cleveland ....10.00 
J. Rugienius. Detroit . .. .10.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

MACHINE REPAIR
Our welded steel tubing division has im- 
mediate opening for journeyman millwright 
and machine repair person or individual 
with at least 5 years documented experi- 
ence in machine repair. Permanent full 
time employment with a competitive wage. 
Excellent benefit program.
Apply i n person Mon. thru Fri. 9 a. m.-4 p. m.

^uanex
24400 Plymouth Rd.

Reilford Twp.. Michigan 48239 
531-3000

An epual opportunity employer

EKPERIENCED 
MACHINE 

OPERATORS
Can you make $30,000 or more neit year on your 
present job? II not. you should be talkmg with us. We currently 
have the lolloving openings:

HORIZONTAL BORNG MILL 
DeVLIEG JIG HILLS

We are NOT a piece work$hop, būt afl ei our operators can make 
$30,000 or more a year due to our outstandhij wages and over t ime 
avašabšty. H you would likę this leve! of income. PLŪS a fully 
paid group Me. metikai and deniai reurance package and you 
have eiperience in any oi the above areas. please apply in person 
at

SMITH & HARRIS 
MACHINE COMPANY

5170 W. 130th St.
Cleveland, Ohio 44142

267-3366
An Equol Opportunity Employer M/F

ATITAISYMAS
Dirvos Nr. 41 aukotojų 

sąraše vietoj V. česnavi- 
čiaus atspausta černavičius. 
Atsiprašome.

• Vito Kapiskas, studi
juojąs Rhode Island univer
sitete, gavo amerikiečių 
skautų žymenį Eagle Scout, 
už veiklą Providence skautų 
tarpe.

TRUCK DRIVERS
OWNER OPERATORS 

with tractor & refrigerated trailer. 
On permanent lease to deliver Irozen 
foods to III., lnd., Mich., & Ohio from 
Chicago.

312-798-3031
(42 44).

OPPORTl'NTTY FOR
RĘSTAURANT HELP

Stouffer's Shaker Square Restaurant 
and Caterinpf Division i.eeds several 
reliable people to woik with toods 
and one person to launder linens and 
light eleaning. Fuil or parl lunr posi- 
tions available.
Please apply betvveen 2 o'clock Ac 4 
o'clock daily.

STOUFFER
13215 Shaker Blvd.

Cleveland, Ohio 44120 
216-751-5500

(42-43)

LATHE HAND
PART TIME

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

APPLY OR CALL
ELECTRO MAX MFG. 

42089 1RWIN
MT. CLEMENS. MICH. 48045

313-463-1300
(39-34)

TURRET LATHE
ML'ST BE EXP1.RIE.NCED ABLE TO 

SĖT L P AND OPERAI E 
DAYS. HOLRLY RATE.

EXCELLENT FRINGE BENEFITS.

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

(34-43)

MACHINIST
MEST BE EXPERIE.N( F.D ABLE TO 

SĖT L P A.Nt: OI "i K ATI
DAYS. HOLRLY RATE. 

EXCELLENT FRINGE BENEFITS.

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

(34-4)<
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