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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NUSIVYLIMAS AMERIKA
Verčia europiečius ieškoti savos išeities

Prezidento Carterio nuta
rimas nuvilkinti vadinamos 
neutrono bombos gamybą 
buvo paskutinis lašas pilna
me Europos nusivylimo 
Amerika stikle. Iš principo 
— aiškina Frankfurter 
Rundschau — sunku būtų 
ką nors pasakyti prieš Car
terio norą pradėti naują po
litiką, blogiau, kad vis stip
rėja Įspūdis, jog niekas, net 
patys Carterio kabineto na
riai, senatoriai bei kongres- 
manai nežino kokia ta poli
tika yra ar turėtų būti. Jei 
patikėti Der Spiegei, Vokie
tijos užsienio reikalų minis
teris Hans-Dietrich Gen- 
scher, grįžęs iš paskutinio 
pasimatymo su Carteriu 
Washingtone, jį atvaizdavo 
'religiniu svajotoju’ (ein 
religioser Schvvaremer). Pa
čiam kancleriui Schmidtui 
Carteris jau anksčiau atro
dė, kaip ’neapskaičiojamas 
diletantas, kuris savo priva
čią moralę nori paversti į 
pasaulinę politiką, bet iš 
tikro visai nesugeba vado
vauti Vakarams.’

Pagal Schmidto planą at
šauktam kovo 20 dienos 
NATO tarybos posėdyje tu
rėjo būti konstatuota:

1. JAV turi naują gink
lą;

2. tačiau Washingtonas 
pareiškia noro nuo jo ga
mybos susilaikyti, jei būti] 
pažangos n u s iginklavimo 
derybose:

3. JAV sąjungininkai Eu
ropoje sutinka, kad neesant 
tos pažangos, naujas gink
las būtų įvestas į NATO 
apginklavimą.

Tam planui pritarė Brze- 
zinskis ir vokiečiai buvo 
tikri, kad jis bus priimtas. 
Vietoje to, Carteris parei
kalavo NATO posėdį nukel
ti, o savo patarėjams pa
reiškė, kad europiečiai tu
rėtų sutikti ne tik su apsi
ginklavimu neutrono bom
bomis, bet pritarti ir jų ga
mybai. Bonną apie naujau
sią Carterio nusistatymą 
dešimt dienų nieko nežino
jo iki kovo 31 dienos, kada 
jį pranešė ten atvykęs Vals
tybės Pasekretorius War- 
ren Christopher. Schmidtas 
po to į Washingtoną pasiun
tė savo užsienių reikalų mi
nisterį Genscherį, kuris grį
žęs prenešė, kad preziden
tas vis dėlto dar nepadarė 
galutino sprendimo. Gen- 
scheriui išvažiavus buvo pa
skelbta, kad vis dėlto Carte
ris nutarė ginklo gamybą 

atidėti, tikėdamas, kad so
vietai tai gerai įvertins. 
Tam, tačiau, tie nemato jo
kio reikalo.

Visa tai jau istorija, ta
čiau jos pasėkos gali būti 
labai plačios. NATO vyr. 
būstinėje Briuselyje pradė
ta kalbėti apie reikalą su
silpninti priklausomybę nuo 
Amerikos ir vokiečiams su 
prancūzais bendrai išvysty
ti savo 'skrendančią bombą’ 
(cruise missile), kancleris 
Schmidtas nuskridęs į Pa
ryžių susitarė su prezidentu 
Giscard d’Estaing sudaryti 
bendrą valiutos frontą. Pa
gal tą susitarimą, kuris bu
vo priimtas Europos ūkinės 
Bendruom e n ė s posėdyje 
Kopenhagoje, Vakarų Vo
kietija garantuoja D. Bri
tanijos, Prancūzijos ir Ita
lijos valiutii vertę ir tvirtą 
pakeitimo į markes kursą, 
po ko, pagal vieną vokiečių 
valiutos ekspertą, 'doleris 
gali kristi, kiek tik jis no
ri’. Europiečiai taip pat su
tarė vilkinti savo atsaky
mus į Carterio ultimatumą 
sutikti su didesne amerikie
čių kontrole iš JAV perka
mam uranui. Toks vilkini
mas turėtų nusitęsti iki. .. 
nauji] JAV prezidento rin
kimų 1980 m.

Londoniškis The Econo- 
mist tokią situaciją vadina 
'pavojingų nusivylimu (A 
dangerous disaffection), ta
čiau galutinam analize 
Schmidtas ir Carteris esą

VIEKŠNIAI. Detalė iš Marijos Biržiškaitės-Žymantienės raižinio, kurio dešinėje atpažįs
tamas dr. Antano Biržiškos (1855-1922) namas šalia parapijos bažnyčios. Dr. A. Biržiška Viekš
niuose ir 100 km. apylinkėje žmonėse buvo Įgijęs "didžiojo daktaro’’ garsą, išauginęs tris 
sūnus Mykolą, Vaclovą ir Viktorą, kurių vyresnysis Mykolas yra pasirašęs Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo Vasario 16 aktą.

Vytautas Meškauskas

reikalingi vienas kito. Da
bartiniai santykiai esą pra
banga, kurios nei vienas jų 
sau negali leisti .. .

Tas pats laikraštis susto
ja prie vadinamos ’linkage’ 
politikos, kurios esmė yra 
prielaidoje, kad sovietai ga
li būti įtikinti ko nors ne
daryti A situacijoje, jei 
amerikiečiai pagrasins pa
daryti ką nors, kas sovie
tam nepatinka, B situacijo
je. Praktikoje tai padaryti 
labai sunku. Kaip, pavyz
džiui, sujungsi situacija Af
rikos Rage su derybom dėl 
SALT II. Jei nebus susitar
ta dėl strateginių ginklų, 
sovietai pradės statyti savo 
suplanuotas didžiąsias ra
ketas ir sudaryti rimtą pa
vojų amerikiečių šiame kon
tinente esamom raketom, 
todėl amerikiečiams SALT 
II gali būti svarbesnis (bent 
artimiausiu laiku) negu si
tuacija Afrikos Rage. Sun
ku sovietus išgąsdinti ir 
ūkiškai. Pačios JAV netu
rinčios vienos įstaigos, ku
ri kontroliuotų visą pasi
keitimą prekėmis ir žinio
mis su Sovietu Sąjungą. Juo 
labiau sunku tikėtis koordi
nuotos veiklos su kitom 
pramoningoms valstybėms. 
Be to, ir patys sovietai šiuo 
laiku daugiau suka sau gal
vą, kaip sumažinti savo įsi
skolinimą, o ne užtraukti 
naujas paskolas. Vienintelis

(Nukelta į 2 psl.)

A. A. prof. Jonas Puzinas A. Šeštoko nuotr.

PROF. JONO PUZINO NETEKUS
ANTANAS JUODVALKIS

Penktadienio, 1978.IV. 14, po
pietę pasiekė skaudi žinia, kad nu 
stojo plakusi didžiojo lietuvio, pro 
fesoriaus dr. Jono Puzino širdis. 
Staigi ir netikėta mirtis pritrenkė 
visą lietuvių visuomenę.

Vos prieš kelis metus atsikėlęs į 
lietuviškos veiklos centrą Chicagą 
visa savo energija ir patyrimu įsi
jungė į kunkuliuojantį lietuvišką 
gyvenimą. Velionis talkino ar va
dovavo lituanistinio švietimo įstai 
goms, redagavo ir rašė knygas, 
monografijas ir kitus leidinius, da 
lyvavo didžiųjų įvykių ar žmonių 
minėjimuose, skaitydamas kruopš 
čiai paruoštas paskaitas, visur 
buvo matomas, visų buvo kviečia
mas ir laukiamas. Daug parašė, 
daug atliko savanoriškai pasiimtų 
darbų, bet dar paliko ir įpusėtų ar 
tik užplanuotų.

Velionis prof. dr. Jonas Puzinas 

buvo geros sveikatos, judrus ir ne 
paprastai darbštus bei kruopštus. 
Turimas mokslines žinias ir patir
tį neslėpė savyje, bet dalinosi su 
visais. Mylėjo savo kraštą Lietu
vą ir jai atidavo visą gyvenimą. 
Nuo pat studentavimo laikų, 1925 
metų, priklausė lietuvių studentų 
tautininkų korporacijai Neo-Lithu 
nia ir per visus 53 metus buvo gy
vas jos narys-filisteris. Buvo la
bai plačių pažiūrų ir netil
po į vienos kurios organizacijos rė
mus. Gal todėl, įsisteigus Lietu
vių Bendruomenei, daug dirbo po
puliarindamas jos paskirtį, vykdy
damas lietuvio chartą. Vadovavo 
mažiaiusiai jos ląstelei-apylinkei, 
buvo LB ir Kultūros Tarybų nariu. 
Savo patirtimi ir sugebėjimais da
linosi su visais laisvaisiais lietu
viais.

Atsisveikinimo akademija įvyko 
sekmadienį, IV. 16 7 v.v., Jauni
mo Centro didžiojoje salėje, per
kėlus karstą iš Petkaus laidotuvių 
koplyčios. Paskutinį patarnavimą 
atliko tėvai jėzuitai, o atsisveikini
mo akademiją pravedė dr. K. 
Perukus. Pagrindinę kalbą pasa
kė dr. Jono Puzino ilgametis ben
dradarbis, Lituanistikos Instituto 
buv. pirmininkas, dr. Vincas Ma
ciūnas. Nuo pat 1926 m. jų keliai 
susitiko Vytauto Didžiojo universi
tete Kaune, pradžioje kaip studen
tai - vėliau kaip dėstytojai, ir tęsė
si per Vilniaus ir Pinnebergo uni
versitetus iki Philadelphijos. Kar
tu dirbo Lietuvių Enciklopedijoje, 
Lituanistikos Institute ir kituose 
kultūriniuose junginiuose.

Dr. V. Maciūnas atsisveikino ir 
užuojantą šeimai pareiškė Lietu
vos ir Pinnebergo universitetų pro 
fesūros bei Lituanistikos Instituto 
vardu. Po pagrindinio kalbėtojo 
ėjo ilga atsisveikintojų eilė: Lietu
vos gen. konsule J. Daužvardienė 
Jėzuitų ir Lietuvių bibliotekos lei
dyklos vardu tėvas A. Kezys, SJ, 
PLB-nės - J. Kavaliūnas, Korp! 
Neo-Lithuania - A. Juodvalkis, 
ALTos - dr. J. Valaitis, Lietuvių 
Enciklopedijos leidyklos-J. Kapo
čius, Lietuvių Istorikų D-jos-dr. J 
Jakštas, Lietuvių Fondo - dr. A. 
Razma, Pedagoginio Lituanistikos
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Sutartis su Panama ratifikavus - Vance kelionė po Afriką, 

kol kas dar nedavė rezultatų - Galutinis žodis priklauso 

Maskvai - Derybos su ja dėl jėgos balanso išlyginimo

Antradienį 68 balsais prieš 32 
senatas ratifikavo antrą sutartį su 
Panama, kuria 2000 metais jai per 
leidžiamas kanalas, jungiąs Atlan 
tą su Pacifiku. Si sutartis, kaip ir 
kovo 16 dieną ratifikuotas pirma
sis susitarimas dėl kanalo neutra
lizavimo, sukėlė nemažai diskusi
jų. Nors ratifikacija pristatoma 
kaip didelis Carterio administraci
jos laimėjimas, iš tikro jau seniai 
apsižiūrėta, kad 1903 metų sutar
tis nesiderina su nūdienėm pažiū
rom. Norint tą kanalą išlaikyti 
JAV nuosavybėje, reikėjo jau tada 
įjungti dabartinę Panamos terito
riją į Jungtines Amerikos Valsty
bes. To ekonimiškais sumetimais 
nepadarius, anksčiau ar vėliau rei 
kėjo kanalą perleisti Panamai. To
ji turėtų būti suinteresuota laikyti 
kanalą atdarą visų valstybių lai
vams, nes iš to gyvens.

Tuo tarpu Valstybės Sekreto
rius Vance skraidė po Afriką, siek 
damas taikingos kolonizacijos liku 
čių likvidacijos ir ten. Kaip žinia, 
jis stengiasi įpiršti visiems suinte
resuotiems Rhodezijos likimu va
dinamą anglo-amerikiečių planą, 
pagal kurį britai atstatytų savo vai 
džią toje buvusioje jų kolonijoje 
iki ją tvarkingai ir demokratiškai 
perimtų juodųjų dauguma. Teo
riškai planas gal ir gražiai atrodo, 
tačiau praktiškai partizanai, kurie

turi savo bazes kaimyninėse vals
tybėse, visai nėra suinteresuoti 
demokratiniais rinkimais, bet no
rėtų gauti visą valdžią sau. Iš ki
tos pusės, vadinami nuosaikieji 
juodieji, susitarę dėl valdžios per
leidimo jiems su Rhodezijos min. 
pirm. Ian Smith, nenori ir bijo val
džia dalytis su emigrantais. Tai
kingas susitarimas eventualiai bū
tų galimas, jei ‘nuosaikiesiems’ 
pavyktų į savo pusę kaip nors pa
traukti vieną iš partizanų patrioti
nio fronto vadų, Joshua Nkomo, į 
savo pusę. Tuo atveju kitas to pa 
ties fronto vadas Robert Mugabe 
negalėtų daug priešintis. Nkomo 
veikia iš Zambios, Mugabe - iš 
Mozambiąue. Kol kas daugiausia 
kovėsi Mugabe partizanai. Van
ce pasiūlymas sušaukti tuo reika
lu konferenciją visų suinteresuotų 
kol kas buvo sutiktas su - ‘taip, 
bet...’. Dėlto ‘bet’dar turės bu

mas. Tas gal taip ir padarytų, jei 
būtų jo vieno valia. Iš tikro Ango
la, Zambia ir Tanziania spaudžia 
Nujomą su tuo pasiūlymu sutikti. 
Ypač Angola nori galimai greites
nio Pietų Afrikos pasitraukimo iš 
Namibijos, nes ten paspirties gau 
na Angolos prieškomunistiniai 
partizanai. Jei Pietų Afrika atmes
tų 5 didžiųjų pasiūlymą, ji susi
lauktų Jungtinių Tautų ūkinių 
sankcijų. * * *

Taip ‘susitvarkęs’ su Afrika, 
Vance pereitą savaitę turėjo pasi
teirauti Maskvos pažiūros, nes 
be jos paramos nei vienas aukš
čiau minėtų partizanų sąjūdžių ne 
galėtų veikti nė vienos dienos. Sa 
vaime aišku, kad Kremlius nėra 
suinteresuotas taika tame pasau
lio kampe. Jis mieliau kalbės apie 
kitus reikalus.

Vienas iš aktualių klausimų yra 
jėgos balansas Europoje. Vienoje 
jau penkti metai posėdžiaujančio
je dėl išbalansuoto karinių pajėgų 
Vidurinėje Europoje sumažinimo 
konferencijoje NATO iki šiol reika 
lavo, kad sovietai iš Rytų Vokieti
jos atitrauktų bent vieną tankų ar
miją (69,000 karių ir 7,000 tankų). 
Balandžio 19 d. NATO savo reika
lavimą modifikavo ta prasme, kad 
atitraukta būtų VISA viena armija 
bet atskiros kariuomenės dalys, 
kurios kartu suėmus atitiktų vie
nai tankų armijai. NATO aiškina, 
kad sovietai dabar turi centrinėje 
Europoje bent 150,000 karių ir 
9,000 tankų daugiau už vakarie
čius. Sovietų atsakymo į tą pasiū
lymą laukiama už mėnesio, 
tokiam laikui dabar konferencija 
nutraukta. Jei sovietai iš tikro bū
tų pasiruošę taikai, iš abiejų pusių 
- NATO ir Varšuvos pakto - gink
luotąsias jėgas Europoje galima 
būtų sumažinti po 700,000 karių.

Pradėjus kalbėti apie karinius 
reikalus ... Praėjusią savaitę pa
sklido žinia, kad prancūzai suspro
gdino neutroninį užtaisą. Carte- 
riui sulaikius amerikiečių neutro
ninių bombų gamybą, prancūzai 
už kelių metų galėtų pasiūlyti sa
vas. Apie tai galvojant reikia at
siminti, kad neutroninių bombų 
gamyba yra tokia brangi, kad vie
nas užtaisas apsieitų apie $750000 
O gi už tokią sumą galima būtų 
nusipirkti bent 3 tankus, 50 tankų 
šarvus pramušančių granatų ar 
net 5,500 artilerijos sviedinių. Be 
to, pagal sovietų karo mokslą, pir
mosios jų puolimo bangos tankai 
bus išsiskirstę po 75 metrus vie
nas nuo kito, atseit, puolančių tan 

kų masei sunaikinti gali prireikti 
šimtai tokių bombų, kas prieina
ma tik ... amerikiečiams.

★ * ★

Dar apie ginklus ... Der Spie
gei kovo 27 d. numeryje ir News- 
week balandžio 24 d. nr. skelbia 
savo korespondentų patyrimus su 
amerikiečių F-15 naikintuvais, 
kurių 79 jau yra Vak. Vokietijoje. 
Mažiau kaip 200 metrų žeme pa
bėgėjęs lėktuvas 12,000 m. aukštį 
pasiekia per 59.4 sekundes, o 30 
tūkstančių - per 207 sekundes. Pi
lotui padeda 22 kg. svorio kompiu
teris, kuris per sekundę gali iš
spręsti 340,000 uždavinių. Per sa
vo radarą lėktuvo pilotas mato vi
sus galimus taikinius 160 km. at
stume. Tokiame atstume jis gali 
pastebėti atskrendantį priešo lėk
tuvą ir apskaičiuoti, kada į jį pa
leisti radaro vedamą Sparrow ra
ketą, pasiekiančią taikinius už 50 
km. Sidewinder raketą reaguojan-

NUSIVYLIMAS AMERIKA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

dalykas, kuris galėtų išgąs
dinti Maskvą būtų Kinijos 
apginklavimas, tačiau tai 
tolimesnės ateities dalykas. 
Už tat nėra kitokio būdo,
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Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 
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Juokas Gribauskas, vedėjas

F.-15 virš Vokietijos teritorijos ...

čią į karštį 10 km. atstume, ar pri
sileidus iki 500 mtr. apšaudyti iš 
200 mm. patrankėlės. Ant kito ek
rano pilotas mato į save paleistas 
raketas. Per visą Vakarų Vokieti
jos teritoriją, nuo Koblenzo iki Bel
gijos sienos, manevruodamas 
F-15 perskrido per 65 sekundes. 
Lėktuvo kaina per 16 milijonų do
lerių. Sovietai kol kas nieko pana
šaus savo arsenale neturi. * * *

‘Baltijos kraštai tarp išdidumo 
ir rezignacijos’ - tokia antrašte pa- 
ryžiškis Le Monde balandžio 12 d. 
pradėjo seriją savo Maskvos korės 
pondento Daniel Vemet straips
nių apie Lietuvą, Latviją ir Estiją.

kaip tik vienaip ar kitaip 
pasipriešinti vietoje. Jei 
Brežnevas nori ieškoti 
avantiūrų Afrikoje, Ameri
ka turi prisistatyti kaip 
juodosios Afrikos draugas 

ir pademonstruoti, kad gali 
panaudoti ir jėga, jei tas 
būtinai būtų reikalinga.

Kalbant apie, linkage, at
rodo, kad tai yra Zbignievvo 
Brzezinskio idėja, tuo tar
pu Valstybės Sekretorius 
Vance ir jo sovietinių reika
lų specialistas Marshall 
Shulman yra įsitikinę, kad 
SALT II JAV-bėms yra bū
tinai reikalingas ir negud
ru tą susitarimą ’surišti’ su 
kitom vietom, pvz. Afriko
je, kur JAV neturi priemo
nių reikiamai pasipriešinti. 
Tuo tarpu Brzezinskis ir jo 
pavaduotojas David Aaron 
samprotauja, kad SALT tik 
tuo atveju būtų naudingas, 
jei JAV interesai nebūtų 
pažeisti kur kitur — aiški
na Newsweek. Pagal tą šal
tinį, nors paviršutiniai 
Brzezinskio - Vance santy
kiai yra korektiški, iš tikro 
tarp abiejų bendradarbių 
vykstąs smarkus karas . ..

Į Vokietiją Carteris per
eitą savaitę pasiuntė savo 
Gynybos Sekretorių Brown, 
kuris ten skelbė, kad iš tik
ro Carteris yra daugiau su
sirūpinęs Europos gynyba 
negu bet kuris ankstyvesnis 
JAV prezidentas. Lance ra
keta, kuria buvo numatyta 
aprūpinti neutroniniu (en- 
hanced radiation) užtaisu 
kol kas bus aprūpinta kitu 
atominiu užtaisu, lygiai 
kaip 8 colių artilerijos svie
diniai. Reikalui esant, juos 
galima bus pakeisti neutro
niniais ... Jei taip, kam bu
vo erikalingas visas tas są- 
myšys?

1MMEDIATE NEED FOR IST CLASS 
BRIGEPORT OPERATORS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. We're 
a young progressive company. loking 
for a person with your skills and 
background. 3 years experience mini- 
mum, Days, overtime. Excellent vraue 
and benefit program.

NORBERT INDUSTRIES 
313-759-5530

(16-20)

ti ilgai kalbama.

Kiek panaši situacija yra ir Pie
tų VakarųAfrikoje, buv. iki pirmo 
pasaulinio karo vokiečių kolonijo
je, kuri kaip nepriklausoma valsty 
bė vadinsis Nambia. Iš principo 
Pietų Afrika, kuriją dar tvarko, su
tinka duoti nepriklausomybę, bet 
norėtų tą procesą pravesti pati. 
Tam priešinasi SWAPO (South 
West African Peoples Organiza- 
tion) partizanai, veikią iš Angolos. 
Jų vadas Sam Nujoma norėtų val
džią perimti tuojau. Penkios di
džiosios Vakarų valstybės - JAV, 
D. Britania, Prancūzija, V. Vokie
tija ir Kanada - siūlo rinkimų prie
žiūrą atiduoti JT. Pietų Afrika kol 
kas to pasiūlymo neatmetė, tikė
damasi, kad Nųjoma atmes jį pir-

’ • <

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUSAITIS 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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REMKIME PASAULIO LIETUVIŲ
DIENAS

Mieli Lietuviai!

Išeivijos lietuviai jau yra 
turėję daugelį didingų dai
nų, tautinių šokių ir sporto 
švenčių. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimai susi
renka kas penkeri metai. 
Tačiau šią vasarą Toronte, 
Kanadoje, birželio 26 — lie
pos 3 įvyks net trigubos iš
kilmės! Penktoji Kanados ir 
JAV lietuvių dainų šventėje 
dalyvaus 1000 su viršum 
choristų; Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seime — 
šimtas su viršum rinktų at
stovų ; pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėse — 2000 su 
viršum sportininkų.

Tai nėra paprastas suta
pimas. Tai rengiama minint 
šias dvi sukaktis: 60 metų 
nuo Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo ir 40 metų 
nuo tautinės olimpiados 
Kaune. Renginiai ne vieti
nio, bet pasaulinio masto.

Choristai ruošia dainų 
šventės repertuarą, sporti
ninkai vykdo treniruotes. 
Vadovai ir organizatoriai 
rūpinasi, kur reikės svečių 
mases suguldyti ir pamai
tinti.

Jau išnuomotas sporti
ninkams modernus stadio
nas, gautos reikiamos pa
talpos dainų šventei. Išlai
dos susidaro didelės, ir vien 
iš parduodamų bilietų ne
bus galima išsiversti Bend
ra Pasaulio Lietuvių Dienų 
sąmata numatyta 160,000 
dol. Vien Kanados lietuviam 
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PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS
RENGIAMOS TORONTE, KANADOJ 
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VYKS ŠIE RENGINIAI: 
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEIMAS 
V-JI KANADOS IR JAV LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ 
PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS

TUO BUS PAMINIMOJ LIETUVOS VALSTYBĖS NEPRIKLAUSOMY

BĖS ATSTATYMO 60 METŲ IR TAUTINĖS OLIMPIADOS KAUNE 40 

METŲ SUKAKTYS

KVIEČIAME RUOŠTIS IR DALYVAUTI! 
JŪS ESATE LAUKIAMI!

PLD ORGANIZACINIS KOMITETAS 
1011 COLLEGE ST., TORONTO, ONT. 
CANADA M6H 1A8

tai būtų labai sunki našta. 
Tad ir kreipiamasi į JAV 
1 i e t u v iškąją visuomenę, 
prašant padėti surinkti 
50,000 dol.

Paramai telkti sudarytas 
Pasaulio Lietuvių Dienų 
Komitetas Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse. Jam pir
mininkauja LB New Yorko 
apygardos p i r m i n inkas 
Aleksandras Vakselis.

JAV lietuviai, daug kar
tų nuoširdžiai rėmę įvairias 
kultūrines bei Lietuvos lais
vinimo institucijas, tikima
si, ir šį kartą parems lietu
viško jaunimo masinį prasi
veržimą į viešumą. Lietu
viško jaunimo, pasireišku- 
sin ne tik moksle, bet ir 
sporte, dainų bei tautinių 
šokių šventėse, ugdymas 
turėtų visiems mums rūpė
ti. Juk tai mūsų ateitis.

Junkime ir remkime die- 
tuvišką jaunimą — jis ga
jus ir talentingas, tik laukia 
mūsų finansinės talkos.

Visi kviečiami aukoti pa
gal išgales. 25 dol. ir stam
besnės aukos bus pakvituo
jamos. Paaukotą sumą bus 
galima atskaityti iš JAV 
valdžios mokesčių. Jungti
nės šventės proga bus lei
džiamas leidinys su progra
momis. Jame bus sužymėti 
ir visi aukotojai, aukoję ne 
mažiau kaip 25 dol.

Bendra auka ir bendras 
darbas mus įgalins atlikti 
Lietuvai ir lietuviams svar
bius siekimus!

LOS ANGELES LIETUVIO TAUTINIAI NAMAI
Per 17 metų šiame kuk

liame ir jaukiame lietuviš
kame židiny vyko baliai, 
kultūriniai parengimai, me
no parodos, organizacijų su
sirinkimai, jaunimo pobū
viai ir kiti įvairiausi lietu
viški renginiai, šių namų 
iniciatoriai ir pirmieji dali
ninkai buvo daugiausia tau
tinės minties žmonės, bet 
namai visada buvo skirti ir 
atviri naudotis plačiajai lie
tuviškajai visuomenei ir 
ypač jos jaunimui, šiandien 
Tautinių Namų gausią na
rių šeimą sudaro marga
spalvė ir pažiūromis ir am
žiumi patriotinė lietuvių iš
eivija. Kaip ir kiekviena or
ganizacija, taip ir Tautiniai 
Namai turėjo liesesnių ir 
riebesnių metų. Bet ypatin
gai džiugu, kad per pasta
ruosius pora metų Taptinių 
Namų valdybų, joms vado
vaujant neišsenkamos ener
gijos ir nepamainomo ryžto 
pirmininkui Jonui Petro- 
niui, padaryta milžiniška 
pažanga.

Naujų narių įstojo 28, ga
lutinai įrengta jauki sve
tainė, kainavusi virš aštuo- 
nių tūkstančių dolerių, ku- 
ira naudojasi tik lietuvių 
organizacijos ir mūsų jau
nimas. Taip pat, jaunimui 
atiduota naudotis pirmame 
aukšte vienas labai didelis 
kambarys, anksčiau nuomo
jamas krautuvėms. Įsigyta 
salei naujos, patogios kė
dės, užuolaidos salei ir sve
tainei, nupirkta naujų indų 
ir stiklų, išdažyta salė, val
gykla, kiti kambariai ir iš 
lauko priekinė ir šoninė sie-

Aukas siųsti ir čekius ad
resuoti Pasaulio Lietuvių 
Dienų Komiteto JAV-bėse 
iždininkui V. Padvariečiui: 
World Lithuanian Festival, 
87-40 127 Street, Richmond 
Hill, N. Y. 11418.

Aleksandras Vakselis
Pasaulio Lietuvių Dienų

Dienų Komiteto
Jungtinėse Amerikos

Valstybėse pirmininkas 

nos ir atlikta visa eile page
rinimų ir remontų. Visa 
tai pareikalavo pakloti de
šimt tūkstančių, ir tai pada
ryta dviejų metų bėgyje. 
Pagaliau išmokėta ir antro
ji ilgalaikė paskola na
mams. Tai pasiekta dėka 
šių namų gerovei ir pažan
gai visa siela atsidavusio 
pirmininko J. Petronio ir 
jam nuoširdžiai talkininka
vusių ir savo našiais dar
bais prisidėjusių kitų valdy
bos narių.

1978 m. kovo mėn. įvy
kęs Tautinių Namų metinis 
visuotinis susirinkimas, ku
riam pirmininkavo Ed. Bal- 
ceris ir sekretoriavo L. Ma
žeikienė, išreiškė ypatingą 
pasigerėjimą ir padėką bu
vusiai valdybai ir veik vien
balsiai (rodos, tik dviem pa
balsavus prieš) buvo išrink
ta nauja valdyba, kuri pa
siskirstė pareigomis: Jonas 
Petronis — pirmininkas, Ri
mas Anelauskas — vicepir
mininkas, Vincas Juodval
kis — sekretorius, Vincas 
Štokas — iždininkas ir Vla
das Gilys, Alfonsas Valavi
čius ir Romas žemaitaitis 
— valdybos nariai (direk
toriai). Į revizijos komisiją 
balsu dauguma išrinkti: Ed. 
Balceris, Br. Dūda ir B. 
Mackiala, kandidatais liko 
V. Aleksandrūnas ir A. Kir- 
šonis. Apgailėtina, kad į 
naują valdybą nebesutiko 
kandidatuoti Br. Dūda, ku
ris per visus 17 metų buvo 
veik visose valdybos ar tai 
pirmininku, ar vvkd. vice- 
nirmininku, ar iždininku. 
Užtat ir visas susirinkimas 
išreiškė jam visų nuošir
džiausią padėką.

Pirm. J. Petronis ir vėl 
patiekė maloniausią staig
meną, pranešdamas, kad 
naujoji valdyba yra numa
čiusi išmokėti iki paskuti
nio cento nekilnojamojo 
turto ilgalaikę paskolą (1-jį 
mortgičių). šiai paskolai iš
mokėti, kurios yra likę virš 
$4000.00 numatyta 1978 m. 
gegužės mėn. 6 d. surengti 
balių, kuriame asmenys 
įstoję nariais ar padidinę 
savo įnašus vienu šimtu do
lerių, bus vaišinami veltui, 
gi kiti šios skolos užbaigtu
vių dalyviai turės prisidėti 
su dvidešimtine. Po skolos 
išmokėjimo visos lietuviš
kos organizacijos galės nau
dotis šia pastoge labai pa
lankiomis sąlygomis ir ne
bereikės salės nuomoti taip 
dažnai svetimtaučiams. Tad 
linkėtina daug sėkmės nau
jajai valdyba ir jos pirmi
ninkui J. Petroniui niekad 
nepavargti. (eb)

HENRIKAS KAČINSKAS 
SANTA MONIKOJE

Ilgai lauktas Henrikas 
Kačinskas atvyksta į Kali
forniją su rečitaliu. Visi tu
rėsime progą pažinti ir 
svarbiausia išgirsti šį mūsų 
menininką.

Henrikas Kačinskas yra

PRO O 
ŽIŪRONĄ

BALTISTINIŲ Studijų kon- • 
ferencijoje Toronte gegužės j 
11-14 d.d., ‘Holocaust’ j 
(Pabaltijo kraštuose) dalyvaus I 
keliolika tam reikalui gerai pa- į 
siruošusių žydų. Lietuvius at- Į 
stovaus du.

Privačiuose pareiškimuose- B 
korespondencijose, spaudoje, « 
literatūroje ir vėliausiai - pla
čiai išgarsintoje televizijos 
programoje tuo pačiu vardu - 
daromi užmetimai nepalieka 
vietos abejonėms klausimo 
rimtumu. Esame kaltinami 
taip pat, žydų genocidu. Klau
simas liečia ne paskirus asme
nis ar grupes, bet visą lietu
vių tautą.

Siekis viešo ir nuodugnaus 
klausimo aiškinimosi būtų 
daugiau negu sveikintinas, jei 
tai suteiktų galimybę pridera
mam lietuvių atsakui. Tačiau 
temos nagrinėjimas neišbalan
suotoje skalėje, be tinkamo 
pasiruošimo, negali duoti ob
jektyvaus vaizdo, atsako ar 
sprendimo. Tuo labiau netu
rėtų būti ribojamasi ‘sugedu
sių obuolių’ ieškojimu tiktai 
viename krepšyje ...

Lengvapėdiškas klausimo 
palietimas gal leis paskiriems 
asmenims sublizgėti ‘aš ne 
toks’ šviesoje, bet kieno sąs- 
kaiton?

Esamomis sąlygomis kon
ferencijoje pristatytas klausi
mas išryškina tautinės atsako
mybės jausmo supratimo sto
ką ir degantį reikalą sutvarky
mui ir užrekordavimui visos 
turimos medžiagos bei infor
macijos.

... ‘Ne tada laikas lakinti 
šunis, kai medžioklėn eini’ ...

Ego

Lietuvos teatro auklėtinis, 
pasižymėjęs dailės žodžiu ir 
vaidyba, šioj srityj jis dar 
dirba ir Amerikoje. Jam, 
tuo tarpu, lygaus neturime, 
o iš jo galime tik pasimo
kyti.

Vincė Jonuškaitė-Zaunie- 
nė pristatys savo kolegą su 
kuriuo daug metų Valsty
biniame Teatre dirbo ir jį 
pažino. Programą papildys 
A. Pavasaris dainomis, ku
ris visuomet gražiai pasi
reiškia akompanuojant R. 
Apeikytei. Kviečiame visus 
atsilankyti. Bus šampanas 
ir užkandžiai.

Rečitalis įvyks š. m. ge
gužės 14 d., sekmadienį, 3 
vai. p. p. Womens Club pa
talpose, 1210 — 4th Street, 
Santa Monica. (ad)

WANTED
ROAD DRIVERS

Minimum age 23 yrs. <’id, i year nll- 
weathes. tractor-trailer experience. 
Chauffeur's license. Able to pass phy 
sical and road tests. Call CONSOLI- 
DATED FREICHTWAYS in Richfield. 
Ohio. for an appoinlment Monday af- 
ter I p. m. 2 16-659-617 1,

An Equal Onportunity Einployer 
4U-19)

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

PERSONNEL ADMINISTRATOR 
ZOECON INDUSTRIES 

12200 DENTON DRIVE 
DALLAS TEXAS 75234
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Diplomatijos paraštėje (52) Vaclovas Sidzikauskas

Maskvos planas
KODĖL VLIKO SEIME NEDOVO TAUTINIO SĄJŪDŽIO ATSTOVO

Maskvos plane buvo nu
matyta, kad Lietuvos pre
zidentas Smetona pats pa
skirs. Justą Paleckį Lietu
vos ministerių pirmininku, 
po to atsistatydins, palik
damas Paleckį, pagal kon
stitucijos 97-tą str., pilna
teisiu Lietuvos prezidentu. 
Smetonos pasitraukimas į 
užsienį aukščiau suminėto
mis aplinkybėmis, tą planą 
suardė. Tam planui gelbėti, 
Maskva darė pastangas pre
zidentą Smetoną sugrąžinti 
į Kauną. Prezidentui išva
žiavus Kybartu link, Deka
nozovo paliepimu į Kybar
tus nuskubėjo Finansų mi
nisteris E. Galvanauskas, 
gen. Tallat-Kelpša ir šauliu 
Sąjungos vadas pulk. Pr. 
Saladžius su misija, geruo
ju ar bloguoju, ji su
grąžinti į Kauną. Pavė
lavę atvykti į Kybartus, ra
do Smetoną perėjus sieną; 
perėję į Eitkūnus jį surado 
”Russischer Hof” viešbuty
je ir bandė jį įkalbėti grįžti 
į Kauną. Jei neklystu, kokio 
tai ”šišo” į galvą trenktas 
ir Lietuvos pasiuntinys Vo
kietijai, Kazys Škirpa, tele
fonu iš Berlyno bandė pri
kalbinti Smetoną ”dėl Lie
tuvos labo” sugrįžti j Kau
ną. Galvanausko, Tallat- 
Kelpšos ir Saladžiaus misi
jai nepasisekus ir Škirpos 
įtaigojimams nedavus nori
mų rezultatų, Dekanazovas 
privertė Merkį sušaukti Mi
nisterių Tarybos posėdį ir 
per Kauno radiją paskelbti 
nutarimą apie tariamą Sme
tonos atsistatydinimą. Po 
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EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
1978 METAIS!!!

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Western Avenue 
Chicago, lllinois 60643 

Telephone: (312) 238-9787
Įsteigta 1959

6 VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS:
#15 — rugsėjo 25 d.; #16 — spalio mėn. 9 d.; 

#17 — spalio mėn. 16 d.

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS:
#4 — birželio mėn. 12 d. (Vokietija);
#5 — birželio mėn. 18 d. (Roma, Italija);
#6 — birželio mėn. 26 d. (Leningradas); 
#7 — liepos mėn. 2 d. (Roma, Italija);
#8 — liepos mėn. 10 d. (Šveicarija);
#9 — liepos mėn. 17 d. (Paryžius, Prancūzija); 
#10 — liepos mėn. 24 d. (Ryga-Leningradas); 
#11 — liepos mėn. 31 d. (Leningradas);
#12 — rugpiūčio mėn. 7 d. (Šveicarija);
#13 — rugpiūčio mėn. 14 d. (Paryžius); 
#14 — rugsėjo mėn. 4 d. (Ryga-Leningradas); 
#18 — gruodžio mėn. 20 d. (Kalėdinė).

Dėl kainu ir platesnių informacijų kreipkitės i 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU!

VISOS EKSKURSIJOS APLANKYS KAUNĄ IR 
TRAKUS. VISOS SKRENDA SU PALYDOVU.

Taipogi parduodami papigintus skridimus (čarterius) į 
Londoną, Frankfurtą. Zuerichą, Varšuvą, Havajus, Las 

Vegas ir kitur.

to viskas vyko kaip iš "na
tų”. Paleckį paskyręs mi
nistru pirmininku, Merkys 
atsistatydino. Formaliai Pa
leckis, o tikrumoj Dekano
zovas, sudarinėjo naują 
Lietuvos vyriausybę. Lietu
vių visuomenei apraminti 
nauju Ministerio pirminin
ko pavaduotoju Dekanozo
vas buvo numatęs lietuviuo
se populiarų rašytoją prof. 
Vincą Krėvę - Mickevičių. 
Pastarasis svyravo, ieškojo 
patarimo ir pritarimo, ne
norėjo būti vienas ne komu
nistas naujoj vyriausybėj. 
Jis užsispyrusiai reikalavo, 
kad Finansų ministerių bū
tų pakviestas E. Galvanaus
kas, tas pareigas ėjęs Mer
kio vyriausybėj. Tuo reika
lu atėjęs pas Galvanauską, 
pas jį ten rado ir mane. 
Mūsų trijų pasikalbėjimą ir 
mano pareikštas pažiūras į 
Hitlerio pradėtąjį antrąjį 
pasaulinį karą ir to karo 
perspektyvas, ypač kad Hit
leris karo nelaimės V. Krė
vė tą epizodą aprašė savo 
atsiminimuose.

Prof. V. Krėvei-Mickevi
čiui ir E. Galvanauskui su
tikus įeiti į Paleckio vyriau- 
svbe, naujosios ministrų 
Tarybos sudėtis buvo ofi
cialiai paskelbta. Naujasis 
Prekybos ministeris M. Gre- 
gorauskas, buvęs liaudinin
kas, mane atleido iš Preky
bos Instituto lektoriaus pa
reigų. Visos draugijos, ku
rioms aš vadovavau, ar ku
riose aktyviai dalyvavau, 
būtent Lietuvos Vakarų, 
Lietuvių-Britų ir Lietuvių- 

šveicarų, buvo uždarytos, 
aš buvau paliktas Shell ben
drovės direktoriaus parei
gose, tačiau į mano bendro
vę atsiuntė komisarą dr. 
Tuvę, iš Kauno senamiesčio, 
turėjusį neakivaizdinius bu
halterijos kursus, mano al
gą gerokai sumažino, ryšius 
su Londono centru nutrau
kė.

Neiškenčiau nesusitikinė
jęs su savo draugais ir vien
minčiais, kurių pavardžių, 
dėl suprantamų priežasčių, 
neminėsiu. Mums tuomet 
knietėjo tokie klausimai: 
kodėl, vietoj pasinaudojęs 
Lietuvos konstitucijos jam 
suteikta galia ir iš pareigų 
atleidęs A. Merkį, preziden
tas Smetona pavedė jam sa
ve pavaduoti? Kodėl A. 
Smetona iš Lietuvos pasi
traukė (ne kaipo jos prezi
dentas, o tik) "sunegala
vęs”, prezidentines parei
gas palikęs eiti A. Merkiui, 
pasisakiusiam už Sovietu 
ultimatumo besąlyginį pri
ėmimą? Kodėl jis, kaipo 
Lietuvos respublikos prezi
dentas, pasitraukdamas į 
užsienį, nepareiškė protesto 
Maskvai dėl Lietuvos iš
prievartavimo, neapeliavo į 
tarptautines institucijas ir 
vyriausybes? Gal toki žy
giai ir nebūtų sukliudė Mas
kvai pasigrobti Lietuvos, 
tačiau pasaulio akyse teisi
niai ir moraliniai būtų ją 
pastatęs kitoj šviesoj, suda
ręs geresnes sąlygas kovai 
už Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą. Buvo viso
kių aiškinimų ir spėliojimų, 
visokių samprotavimų, bet 
tikro atsakymo į tuos klau
simus mes neradome. Kai 
kurios aplinkybės vėliau pa
aiškėjo, kai iš Auschvvitzo 
išleistas Berlyne susipaži
nau su A. Smetonos pro-me- 
moria.

Tik po kelių dienų Kaune 
sužinojome, kad Maskvos 
ultimatumo pareikalauti Vi
daus Reikalų ministeris 
gen. Kazys Skučas ir Sau
gumo Departamento direk
torius Augustinas Povilai
tis šeštadienį, birželio 15 d. 
savo pareigas dar tebeėju
sios Lietuvos vyriausybės 
buvo iš Klaipėdos krašto 
pasienio sugrąžinti į Kauną 
ir atiduoti sovietiniam 
NKVD. Nevisas tos istori
joj pavyzdžio, tu r būt, ne
turinčios niekšybės aplin
kybes, mes tuomet Kaune 
žinojome.

(Bus daugiau)

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
OR IST CLASS SKILLED 

ALL AROUND MACHINISTS 
N/C OPERATORS

Mušt have job shop esperience & be 
able to sėt up work from blue prints 
& etose tolerance.

Excellent workin" conditions, full 
benefits, siek days & pension plan.

Call 203-327-5711 
STAMFORD TOOL & DIE 

25 CRESENT STREET 
STAMFORD. CONN. 06906

An Etjual Opportunity Employer M/I* 
(14-19)

Gerbiamas Pone 
Redaktoriau:

Draugo 1978 m. kovo 
mėn. 13 d. numeryje laiškų 
skyriuje tilpo prof. dr. Bro
niaus Nemicko, Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto pirmininko pavaduo
tojo pasirašytas atviras 
laiškas, netiksliai aiškinan
tis Lietuvių Tautinio Sąjū
džio, 1977 m. lapkričio mėn. 
15 d. posėdžio svarstymus 
bei sutarimus.

Maloniai prašome patal
pinti šį patikslinimą:

1977 m. lapkričio 15 d. 
įvykusiame Lietuvių Tau
tinio Sąjūdžio posėdyje, A. 
Sperauskui ir R. Žymantai
tei buvo siūloma vykti į 
VLIKo seimą Floridoje LTS 
atstovais. LTS-džiui nega
lint padengti kelionės išlai
dų, į Vliko seimą vykti sa
vo lėšomis jie atsisakė.

Tame LTS posėdyje buvo 
sutarta prašyti Floridoje 
gyvenantį dail. A. Rūkštelę 
ar kitą kurį ten gyvenantį 
asmenį Tautinės Sąjungos 
narį atstovauti LTS VLIKo 
seime. Dail. A. Rūkštelė su
tiko atstovauti LTS-dį 
VLIKo seime Floridoje ir 
jam buvo išsiųstas įgalio
jimas.

Tačiau, VLIKo seime dail. 
Rūkštelei įteikus dviejų 
grupių įgaliojimus, paaiškė
jo, kad vienas ir tas pats 
asmuo negali atstovauti 
dviejų politinių grupių. Ka
dangi dail. Rūkštelė buvo 
anksčiau pasižadėjęs Rytų 
Lietuvos Rezistenci n i a m 

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

Sąjūdžiui jį atstovauti, to
dėl vėlesnio pasižadėjimo 
LTS jis turėjo atsisakyti. 
To pasėkoje Lietuvių Tau
tinis Sąjūdis pasiliko VLIK 
seime be atstovų.

Reiškiame pagarbą,
Lietuvių Tautinio Sąjū

džio valdybos nariai:
A. Sperauskas, 

pirmininkas 
V. Abraitis 
A. Vakselis 
R. Žymantaitė

1978 m. balandžio 6 d.

LIETUVIŲ TAUTINIAM 
SĄJŪDŽIUI

Spaudos žinių paryškinimas
Kilus abejonėms spaudo

je dėl LTS atstovo buvimo 
ar nebuvimo VLIKo seime, 
St. Petersburge, noriu už
tikrinti, kad aš buvau gavęs 
LTS įgaliojimą, kaip šios 
organizacijos atstovas at
likti pareigą VLIKo seime.

Paaiškėjus, kad dviejų 
organizacijų šiame seime 
atstovauti negalėsiu, turė
jau pasilikti prie pirmojo 
įgaliojimo, kurį Rytų Lietu
vos Rezistencinis Sąjūdis 
man buvo atsiuntęs kiek 
anksčiau.

Privačiame pasikalbėjime 
su prof. dr. Broniu Nemic- 
ku šią padėtį išdėsčiau ir, 
tikiu, kad jis to nėra pamir
šęs.

Su gilia pagarba
Antanas Rūkštelė 
5629 — 36 Avė. N.

St. Petersburg. Fla. 33710
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■Chicagos lietuviai
—_ ANTANAS JUODVALKIS

Gyvas paminklas Eugenijui 
Kriauceliūnui

PREMIJA ĮTEIKTA 
VIKTORUI NAKUI

Prieš metus mirusio Eu
genijaus Kriaučeliūno atmi
nimui, vietoje granito ga
balo, tėvai pastatė gy
vą paminklą — Eugenijaus 
Kriaučeliūno vardo kasme
tinę jaunimo premiją.

Mirties metinių proga š. 
m. balandžio 16 d. buvo at
laikytos pamaldos tėvų jė
zuitų koplyčioje, o 3 vai. p. 
p. Jaunimo Centre Įteikta 
laimėtojui pirmoji premija.

Popietę atidarė dr. Leo
nas Kriaučeliūnas, pasveiki
no gausiai susirinkusius 
svečius, prie garbės stalo 
pakvietė premijai skirti ko
misijos pirm. kun. Praną 
Garšvą, premijos laimėtoją 
Viktorą Naką. PL Jaunimo 
s-gos atstovę Emiliją Saka- 
dolskienę ir ateitininkų są
jungos pirm. Danutę Salik- 
lytę, o popietei pravesti, 
Eugenijaus pusseserę Vik
toriją Kučaitę.

Programos vadovė per
skaitė jury komisijos aktą, 
iš kurio, paaiškėjo, kad Eu
genijaus Kriaučeliūno var
do jaunimo premija, iš 16 
siūlymų, vienbalsiai paskir
ta Viktorui Nakui, dabar 
gy vena nčiam Wa s h i ngt o n e 
ir ruošiančiam daktaratą.

Iš kun. Prano Garšvos žo

Laureatas Viktoras Nakas dėkoja už E. Kriaučeliūno vardo 
jaunimo premija. Kairėje: kun. P. Garšva. Draugo vyr. redak
torius, ir Viktorija Kučaitė. iškilmių vedėja.

džio paaiškėjo, kad premi
ja Viktorui Nakui paskir
ta už jo suorganizuotą jau
nimo žygi Į Washingtoną, 
dėl žmogaus teisių Įgyven
dinimo visose valstybėse, 
ruošiantis Belgrado konfe
rencijai ir už jo straipsnius 
spaudoje. Pažymėjo, kad 
darbai neužsibaigia su pre
mijomis Įteikimu, bet rei
kia ir toliau dirbti Lietuvos 
vadavimo ir lietuvybės iš
laikymo darbą. To iš jauni
mo laukia okupuota tauta 
ir laisvieji lietuviai.

Dr. L. Kriaučeliūnas Įtei
kė 1000 dol. čekį.

žodžiu sveikino PLJ są
jungos atstovė Emilija Sa- 
kadolskienė. Pasidžiaugė V. 
Nako laimėjimu ir pranešė, 
kad disidentas Balys Ga
jauskas okup. Lietuvoje nu
teistas 10 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo ir 5 m. iš
trėmimo bausmėmis. Jauni
mo pareiga kelti tokių žmo
nių teisių pažeidimą plačio
je spaudoje ir reikalauti, 
kad bausmės būtų panaikin
tos. Ateitininkų pirm. D. 
Saliklytė sveikino savo ko
legą ir buv. pirmininką Vik
torą Naką, premijos laimė
jimo proga. Raštu sveikino 
Vydūno jaunimo fondo pir
mininkas V. Mikūnas.

Laureatas V. Nakas savo 
kalboje sujungė premijos

Prof. dr. Jono Puzino laidotuvės Chicagoje. Kairėje velionies našlė Konstancija, sūnus Al
gimantas ir kiti giminės. Iš dešinės: Br. Kviklys. J. Kapočius, dr. J. Jakštas, dr. V. Maciūnas, 
dr. A. Razma ir kiti. A. Šeštoko nuotr.

reikšmę su Eugenijaus dva
sia. Jis kalbėjo: ”, . .džiugu 
dalyvauti iškilmėse, kurios 
mums primena, kad Euge
nijaus siela lieka gyva mū
sų tarpe. Per šią premiją ir 
per šias iškilmes Eugeni
jaus dvasia tampa lietuvių 
jaunimo šaukliu, ragindama 
lietuvius jaunuolius atlikti 
tuos svarbius lietuvybei už
davinius ir išvystyti tuos 
talentus, kurių Eugenijaus 
lemtinga liga, jam nedavė 
progos atlikti”.

Priminė, kad mūsuose 
yra Įsigalėjęs paprotys pa
gerbti organizacijų pirmi
ninkus, nors darbas yra at
liktas šimtų rankų ir šir
džių. Paminėjo, kad jo va
dovautame komitete, kaip 
juodi jaučiai, dirbo šie as
menys: V. Abariūtė, R. Bal
trušaitytė. G. DamuŠytė, S. 
Jankauskas, J. Marcišaus- 
kas, G. Vaškelytė (visi iš 
Detroito) ir M. Kupcikevi- 
Čiūtė (iš Chicagos). Finan
sinę naštą gerai išvežė Chi
cagoje sudarytas komite
tas: dr. J. Valaitis, dr. A. 
Razma?J. Talandis, cT'^ars’- 
čętg^S^Ręjnyte ir J. 

Ivanauskas. Iš šio 13 skai-•fe,.; — - .--
čiaus, tik trys buvo vyres
niosios kartos atstovai. 
Daug paskatos ir paramos 
sulaukė iš PLJ S-gos pirm. 
Juozapavičiūtės.

Laureatas išreiškė padė
ką Kriaučeliūnų šeimai už 
premijos Įsteigimą ir jury 
komisijai už jo Įvertinimą.

Meninėje dalyje solistai 
Nerija Linkevičiūtė ir Al
girdas Brazis, akompanuo- 

(Nukelta į 6 psl.)

PROF. JONO PUZINO NETEKUS
(Atkelta iš 1 psl.) 

Instituto lektorių ir studentų var
du - studentas R. Orentas ir poetų 
vardu - spec. eilėraštį sukūrė ir pa 
deklamavo poetas K. Bradūnas.

Visi kalbėtojai pabrėžė velionio 
atliktus mokslinius darbus, parei
gingumą ir patrijotiškumą, meilę 
savo tėvynei Lietuvai ir lietuviui.

Religinę dalį pravedė tėvas A. 
Kezys, SJ, raudą rageliu ir skudu
čiais atliko B. Pakštas ir R. Pakš- 
taitė. Atsisveikinimas baigtas vi
siems sugiedojus maldą Marija, 
Marija.

Atsisveikinimo metu, garbės 
sargyboje stovėjo Pedagoginio Li
tuanistikos Instituto studentai.

Pirmadienio rytą iškilmingas 
mišias atlaikė tėvai jėzuitai: A. 
Kezys, A. Tamošaitis ir A. Saulai- 
tis, o pamokslą pasakė tėvas J. Bo 
revičius, SJ. Pamaldų metu kop
lyčioje solo giedojo solistė D. Stan 
kaitytė. Po pamaldų, iš Jaunimo 
Centro didžiosios salės, nepapras 
tai ilga automobilių vilkstinė velio 
nio prof. dr. Jono Puzino karstą 
palydėjo į amžino poilsio vietą - 
Lietuvių Tautines kapines. Kapi
nėse po religinių apeigų ir Mari
jos giesmės buvo sugiedotas Lie
tuvos himnas. Karstas buvo ap
dengtas tautinių raštų audiniu, o 
rankose įdėta tautinė juosta.

Prof. dr. Jono Puzino asmenyje 
lietuviai neteko žymaus mokslinin 
ko ir patrijoto, visą savo gyvenimą 
pašventusio studijuojant Lietuvos 
žilą senovę, archeologines iškase
nas, keliant garbingą Lietuvos pra
eitį. Prof. dr. Jonas Puzinas nebu
vo tik kabinetinis mokslininkas, 
bet aktyviai dalyvavo lietuvių vi
suomeniniame bei kultūriniame 
gyvenime. Skaitė įvairiomis pro
gomis paskaitas, rašė spaudoje, 
rėmė gerus sumanymus.

Lietuviškam gyvenime atsiradu 
si spraga vargiai bus užpildyta, 
nes mažėja išsimokslinusių litua
nistų skaičius, o esantieji - ne visi 
rodo norą aukotis lietuvybės išlai
kymui.

Gerb. profesoriui, Korp! Neo- 
Lithuania filisteriui, daktarui Jo
nui Puzinui tegul bus lengva ši 
svetinga žemė.

Atsisveikinant su filisteriu, 
profesorių dr. Jonu Puzinu, 
Korp! Neo-Lithuania vardu žo
dį pasakė A. Juodvalkis.

‘Lietuviškąją visuomenę pritren
kė skaudi žinia, kad , širdies smū
gio ištiktas, iš gyvųjų tarpo išsi
skyrė Korporacijos Neo-Lithuania 
filisteris, Vilniaus universiteto 
profesorius, daktaras JONAS PU
ZINAS.

Velionis Jonas 1925 metų pava
sarį baigė Ukmergės gimnaziją ir 
tą patį rudenį įstojo į jauną Lietu
vos universitetą ir į dar jaunesnę 
lietuvių studentų tautininkų kor
poraciją Neo-Lithuania. Šis jo pa
sirinkimas, anuometinėmis sąly
gomis, yra itin reikšmingas.

Velionis Jonas, korporacijos 
Neo-Lithuania eilėse, aktyviu na
riu išbuvo net 53 metus. Jo pasi
rinktas gyvenimo kelias - PRO 
PATRIA šūkiu - buvo kelrodžiu vi
sam plačiam ir šakotam jo gyveni
mui. Jis mylėjo savo tautą ir kiek
vieną lietuvį.

Jo pasiruošimas ir darbas atgi
musiai Lietuvai buvo labai vertin
gas ir brangus. Savo istoriniais 
raštais ir archeologiniais kasinė
jimais tyrė: Lietuvos senovę, kėlė 
didingą ir garbingą jos praeitį.

Daug padarė, daug atliko sava
noriškai pasiimtų pareigų, bet dar 
daug liko nebaigtų ar įpusėtų dar
bų. Jis buvo darbštumo ir parei
gingumo pavyzdys.

Jis netilpo vienos organizacijos 
apibrėžtuose rėmuose, bet plačiai 
reiškėsi tautiniai lietuviškoje plot
mėje.

Korporacijos Neo-Lithuania filis 
terių bei korporantų, o taip pat sa
vo ir šeimos vardu, velionio žmo
nai, dukterims ir sūnui su šeimo
mis, reiškiu gilią užuojauta. O 
Tau kolega, filisteri Jonai, tebūna 
lengva ši žemelė!’

1 Maloniai kviečiame atsilankyti į
C AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS §

5 CICERO SKYRIAUS S
rengiamą

20 METŲ VEIKLOS MINĖJIMĄ
1978 m. balandžio mėn. 29 d.

LIETUVIŲ TAUTINIUOSE NAMUOSE
6422 So. Kedzie Avė., Chicagoje.

PRADŽIA 7 VAL. 30 MIN. VAKARO. Auka 10 dol.
Programoje: A. Simonaitytė-Gaižiūnienė, akomp. A. 

Jurgutis, šokiams gros L. Bichnevičiaus orkestras.
Vietos užsakomos iš anksto telf. 656-6649 D. Liepienė arba 960-1644 P. 

Kašiuba.
Sės. Bertha Jodwalls-Juodvalkytė su Chicagos aldermanu 

lietuvių Kenneth Jakšy, kurio rezoliuciją priėmė Chicagos 
miesto taryba, kad sės. B. Jodvvalls brolis ir sesuo Jonas ir 
Laurina, abu gimę Chicagoje, bet nuo 1930 apsigyvenę Lietu
voje, būtų išleisti i Ameriką.

Rengėjai: ALT S-GOS CICERO SKYRIUS
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CHICAGOJE...
(Atkelta iš 5 psl.) 

jant muzikui Alvydui Va- 
saičiui, padainavo solo ir 
duetu iš operų arijų ir mū
sų kompozitorių akompa
nuotų dainų. Kavinės patal
pose dainuoti nėra lengva, 
bet publika buvo sužavėta 
ir nesigailėjo plojimų.

Pabaigoje, dr. L. Kriau- 
čeliūnas dėkojo už dėmėsi 
gausiai susirinkusiai publi
kai ir pakvietė pabendrau
ti ir pasivaišinti. Popietėje 
dalyvavo Viktoro Nako abu 
tėvai, atvykę iš Detroito ir 
brolis Jonas iš Chicagos.

Reikia Kriaučeliūnų šei
mą įvertinti už originalų ir 
prasmingą, savo mylimo sū
naus Eugenijaus, įamžini
mą. Jaunimui tegu būna pa
skata dirbti lietuvybės iš
laikymo ir Lietuvos vada
vimo darbą.

POETO TOMO 
VENCLOVOS 

”98 EILĖRAŠČIŲ” 
SUTIKTUVĖS

Tą pačią sekmadienio po
pietę (IV. 16), 5 vai. vak. 
Jaunimo Centro Čiurlionio 
Galerijos patalpose įvyko 
susitikimas su poetu Tomu 
Venclova. Popietę rengė 
Santara-Šviesa, o ją prave
dė Liūtas Mockūnas.

Gana Įdomiai pasakojo 
poetas T. Venclova apie 
knygų leidybą okupuotoje 
Lietuvoje. Knygai išvysti 
dienos šviesą ir pasiekti 
skaitytoją reikia praeiti il
gus kryžiaus kelius, per eilę 
cenzorių ir įstaigų. Trunka 
apie 2 metus, jei iš visur 
gauni leidimus. Dažnai ten
ka kai ką papildyti, išleisti 
ar pataisyti.

Naujoji T. Venclovos ei
lėraščių knyga — ”98 eilė
raščiai” — susilaukė gyvo 
dėmesio, gausiai buvo per
kama ir poeto autografuo- 
jama.

Knygą išleido Algimanto 
Mackaus Fondas. Gaunama 
pas platintojus ir leidėjus.

★
Skaitytojai galėjo paste

bėti, kad praėjusį sekma
dienį (IV. 16) Jaunimo 
Centre, vienas po kito vyko 
didesnio masto įvykiai: 3 
vai. p. p. kavinėje — V. Na
kui premijos įteikimas. 5

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

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

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

vai. vak. Čiurlionio Galeri
jos patalpose, poeto T. 
Venclovos poezijos rinkinio 
”98 eilėraščiai” sutiktuvės 
ir 7 vai. vak. didžiojoje sa
lėje, atsisveikinimas su pro
fesorium dr. Jonu Puzinu.

Visi šie renginiai nesi- 
kryžiavo, bet vienas kitą 
papildė ir sutraukė daug 
publikos. Tai tik vieno sek
madienio, vienoje vietoje 
didesni renginiai, o kur 
skautų, ateitininkų ir ki
tų organizacijų susirinki
mai ! Viskas telpa Jaunimo 
Centro patalpose, o kas bū
tų, jei to Centro neliktų?! 
Kur dingtų visas kultūrinis 
ir visuomeninis lietuvių ju
dėjimas?!

MOTINŲ PAGERBIMAS
Korp! Neo-Lithuania Chi

cago j e š. m. gegužės 7 d. 2 
vai. p. p. Lietuvių Tauti
niuose Namuose, ruošia mo
tinų pagerbimą.

Programoje numatyta: 
valdybos pirm. Vidos Jonu
šienės žodis, dainininkės Jū
ratės Tautvilaitės dainos, 
pritariant gitara, Neo-Li
thuania orkestras ir jauno
jo atžalyno muzika, dainos 
ir dailusis žodis savo mamy
tėms.

Visi korporantai su savo 
šeimomis ir draugais kvie
čiami dalyvauti.

Po programos užkandžiai.
★

Lietuvių Fondo narių me
tinis suvažiavimas šaukia
mas š. m. gegužės 6 d. 9 
vai. ryto, Jaunimo Centre.

Dienotvarkėje numatyta: 
be kitų reikalų, komisijų 
sudarymas vykd. organų 
pranešimai, diskusijos, Ta
rybos 1/3 narių rinkimai 
ir kt.

Gautus pranešimus ir 
apyskaitas prašoma išstu
dijuoti, o neaiškumus kelti 
suvažiavimo metu. Nega
lintieji asmeniškai dalyvau
ti, prašomi įgalioti dalyvau
jančius.

DIE MAKERS 
JIG BORE 
JIG MILL 

ESTIMATOR
4 to 6 years exp. Top wages. Excel- 
lent fringe benefits. 58 hours.

JOHNSON DIE AND 
ENGINEERING 

16150 Hubbell 
Detroit, Mich. 48235 

313-838-8208
(16-17)

Scena iš operos "Nabucco” pastatymo Chicagoje. Asirų valdovė Abigaillė savo paval
dinių tarpe. Dana Stankaitytė ir Bernardas Prapuolenis, aplink choristai.

V. Jasinevičiaus nuotr.

ŠAUNIOS OPEROS 
PABAIGTUVĖS

Chicagos lietuvių operos 
NABUCCO spektakliai pra
ėjo triumfališkai. Į paskuti
nį pastatymą pritruko vie
tų ir, net pristačius papildo
mas kėdes, visų norinčiųjų 
nebuvo galima patenkinti. 
Ne tik lankytojų skaičiumi 
NABUCCO opera prašoko 
kitų metų pastatymus, bet 
taip pat pasiruošimu ir 
įvykdymu. Neteko girdėti 
nusiskundimų, dėl solistų ir 
choro dainavimo, vaidybos, 
dekoracijų ar drabužių. Dar 
kartą išryškėjo dirigento A. 
Vasaičio ir režisieriaus D. 
Hickso sutartino darbo vai
siai.

Tokioje nuotaikoje, š. m. 
balandžio 9 d., operos val
dybos kviečiami, susirinko 
į St. Nicolaus centrą, Chica
goje, visa gausi operos šei
ma: solistai, choristai, me
cenatai ir kiti bendradar
biai, atšvęsti taip puikiai 
pavykusį NABUCCO operos 
pastatymą. Iškilmę pradėjo 
valdybos vicepirm. Jurgis 
Vidžiūnas, pasveikindamas 
gausius dalyvius ir pakvies
damas šiai popietei vado
vauti ilgametį operos bend
radarbį — žurnalistą Vy
tautą Kasniūną. Maldą su
kalbėjo kun. Alg Kezys, SJ. 
Pasistiprinus gausiomis gė
rybėmis, V. Kąsni ūnas pri
statė ir toliau atvykusius 
svečius. O jų buvo iš Kana
dos, Los Angeles, New Yor- 
ko ir kitų tolimesnių ar ar
timesnių vietų. Visus juos 
suviliojo dainos ir muzikos 
garsai.

Pirmoji žodį tarė mūsų 
visų gerbiama ir mylima 
gen. konsule J. Daužvardie- 
nė. Ilgesnį pranešimą ir pa
dėkos žodį pasakė daugia
metis ir nepailstantis ope
ros valdybos pirm. Vytau
tas Kadžius, tam kartui ra
mentus padėjęs į šalį, nors 
dar stipriai šlubčiojo. Savo 
kalboje išvardino meno va
dovus, solistus, mecenatus, 
spaudos, radijo, TV, scenos 
ir kitus bendradarbius. Su
sidarė ilgas sąrašas asme
nų, prisidėjusių darbu ar 
pinigine auka. Vien tik me

cenatų yra apie 150 asme
nų, kurie operą parėmė 
22,000 dol. Lietuvių Fondas, 
per pelno skirstymo komisi
jos pirm. dr. Kazį Ambro- 
zaitį, įteikė 1000 dol. čekį. 
Visiems mecenatams buvo 
sugiedota Ilgiausių metų.

Meno vadovas — dirigen
tas Alvydas Vasaitis pasi
džiaugė darniu sutarimu ir 
visų pareigingumu. Apgai
lestavo, kad 7 mėnesių dar
bo vaisių parodymas tetru
ko tik vieną savaitę, žodi 
tarė: mecenatų vardu dr. F. 
Kaunas, o solistų — Algir
das Brazis. Buvo gauta visa 
eilė sveikinimų raštu, kurių 
tarpe ankstesnių operos me
no vadovų — Marijošiaus ir 
Kučiūno, PLB pirm. Br. 
Nainio ir kt. Didysis operos 
mylėtojas ir rėmėjas kali- 
fornietis Gasparas Kazlaus
kas savo sveikinimus parė
mė antra tūkstantine. Visi 
kalbėtojai džiaugėsi nuošir
džiu sutarimu ir šios ope
ros pasisekimu. Pažymėjo 
jaunojo muziko Alvydo Va
saičio atsidavimą operos 
menui ir šiltus ryšius tarp 
choristų, solistų ir meno 
vadovybės.

Valdyba apdovanojo žy
menimis 10 metų išdirbu
sius operoje: Al. Baroną, J. 
Bobinienę, D. Jusėnienę, V. 
Kasniūną, M. Miklienę, Ste- 
fan Wiciką ir Br. Žukauską. 
Apdovanoto jų vardu lietu
viškai padėkos žodį iš raš
to paskaitė solistas Stefan 
Wicik. Kaip žinome, solis
tas Stefan Wicik yra lenkų 
kilmės, bet su lietuvių ope
ra yra taip susirišęs, kad 
save laiko adoptuotu lietu
viu. Jo lietuviška tarti yra 
gera.

Po visų kalbų ir apdova
nojimų, šios popietės vado
vas V. Kąsniūnas palinkėjo 
operos vadovybei, muzi
kams, solistams, choristams 
ir visiems talkininkams ne
sustoti pasiektų laimėjimų 
viršūnėje, bet ir vėl ruoštis 
22-am pastatymui. Pakvie
tė visus pasišokti, grojant 
neolituanų orkestrui, vado
vaujant muzikui Algiui Mo
destui.

Taigi, didysis metinis ne

paprastas įvykis — lietuviš
ka opera — jau praeityje. 
Reikia sutikti su dirigento 
muziko Algirdo Vasaičio pa
reiškimu, kad 7 mėnesių 
darbo vaisiais teko džiaug
tis tik tris vakarus. Ir vėl 
iškyla operinių pastatymų 
didingumas ir visų lietuvių 
pasididžiavimas. Kai šiame 
turtingame krašte operos 
nepajėgia išsilaikyti, tai mū
sų rodomos pastangos įgyja 
daug didesnę prasmę ir ver
tę. Dažniau ir dažniau iš
girstame šviesesnių svetim
taučių pagyrimo ir palan
kaus įvertinimo balsus. 
Nors ne svetimtaučiams 
skiriami operų pastatymai, 
bet jų vienoks ar kitoks dė
mesys, mus teigiamai pa
veikia.

Baigiant šį triumfališką 
operos sezoną, linkime va
dovybei dar su didesniu ryž
tu ir užsidegimu ruoštis 
ateinančių metų sezonui ir 
mus pradžiuginti dar viena 
opera. Turint veiklią ir 
energingą valdybą ir tokį 
gausų bei balsingą chorą, 
kiekvienas užsimojimas ga
li būti įvykdomas.

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

PLUMB TOOLS — AMES,
A MCDONOUGH CO.

4837 JAMES STREET 
PHILADELPHIA, PA. 19137 

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

WANTED CARB1DF. AND/OR 
METAL SAW SHARPENER 

Previous experience helpful būt not 
necessary niechanical abilitv repuired. 
We are located in the Ferndale Hazel 
Park area. Pay compet.it.ive with non- 
automotive industry. Paid vacations, 
paid holidays, paid siek days, paid 
Blue Cross & Blue Shield vzitii tnasler 
medical rider. Hours 7:30 a. ni. to 
4:30 p. in., five days a vveek sor.ie 
overtinie. Contact J1M PIGGOT 

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

Monday through Friday 
for appointment.

Saturday interviews arranged.
(1524)

MOVĖ SOUTH TO VC’ARMER 
WEATHER

WANTED. Person interested ntanag- 
ing commercial and industrial heat- 
ing, air conditioning, and refrigera- 
tion department for electrical con- 
tractor. Mušt have esperience in esti- 

•j-nating, installation, and service.
Good pay plūs comnrissions. Also 
needed

ELECTRICAL LINEMAN
Good pay. Excellent l'ringe benefits.
Contact:

KELLEY ELECTR1C COMPANY 
Post Office Box 428 

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

(13-19)
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PHILADELPHIA

ALT S-GOS PHILADEL
PHIJOS SKYRIAUS 

VEIKLA
Š. m. balandžio mėn. 12 

d. skyriaus valdyba, kuri 
buvo išrinkta, beveik per
rinkta, 1978 m. sausio mėn. 

29 d. visuotiname skyriaus 
susirinkime, pasiskirstė pa
reigomis. Rašau perrinkta, 
nes beveik visi pasiliko se
nose pareigose ir jau eilę 
metų dirba valdyboje.

Pirmininku liko V. Mato
nis, vicepirm. J. Kaulinienė, 
iždininkas P. Didelis ir nau
jai išrinkta narė A. špa- 

PICKTHECREAM
OFTHESHIRTDRESSCROP

Softly steaiing the pizzazz from taiiored looks, 
John Roberts lends romance to the popular shirt- 

dress. Soft in polyester gauze, with romantic 
detailing: drawstring waist. fuller skirt, top- 

to-bottom buttons, elbow skimming puffed sleeves.
Cream, sizes 8-16, $32. Career Traditionals 132- 

third floor downtown and all branch stores. 

m mayco
WE GIVE AND REDEEM EAGLE STAMPS.

kauskienė. 1977 skyriaus 
veikla pareikalavov daug 
pastangų ruošiant Tautinės 
Sąjungos seimą Philadel- 
phijoje. Seimas, o ypač ban
ketas, labai gerai pasisekė 
ir naujai išrinktai centro 
valdybai pasiuntė gražią ap
valią sumą rengimo pelno.

Iš kitų pažymėtinų sky

riaus darbų, tai dr. J. Ba
sanavičiaus sukakties pa
minėjimas, mirusių sky
riaus narių kapų aplanky
mas, šeimyninė narių gegu
žinė A. Dilbos sodyboje ir 
kita veikla lietuviškose or
ganizacijose. Skyriaus pini
ginė padėtis, nežiūrint, kad 
1977 m. skyrius paaukojo 

200 dol. seimo rengimo rei
kalams ir 100 dol. Dirvos 
atstatymui nebloga. Sky
riaus ižde dar yra virš 1000 
dolerių.

1978 m. skyriaus valdyba 
svarstė koncerto surengimą 
1978 m. rugsėjo mėn. 30 d., 
d a 1 yvaujant smuikininkei 
Brigitai Pumpolytei, solis
tei Onai Pliuškonienei ir 
pianistui Sauliui Cibui. Bus 
aplankyti mirusių narių ka
pai, suruošta šeimyninė ge
gužinė ir kt. Paliesta ir 
vykstančios negerovės Tau
tinei Sąjungai pasidarbavu
sių asmenų tarpe.

WANTED JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED 

MACHINIST
MAJOR PRECIS1ON 

PART MANUFACTURER
Is seeking exp. applicants lor the 
following positions:

MULTI-SPINDLE AUTOMATICS 
TURRET LATHES 

GRINDERS
MACHINE REPAIRMAN

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. Excel- 
lent working conditions, overtime an;l 
other fringe benefits.

Call 216 486-2700 
Mutual Metai Products Ine. 

17600 S. VVATERLOO 
CLEVELAND. OHIO

(15-18)

VVANTED JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED 

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE

OPERATORS & SĖT UP MEN 
We have immediate openings for <-x- 
perienced operators and or set-up 
operators on Acmes, Nevv Britams, 
Brown & Sharpes and Davenports. 
Good hourly ratas, fringe benefits and 
vvorking conditions plūs an exceilent 
group incentive plan and retirement 
plan.

Apply in person, vvrite or call.
LAGRANGE SCREW 

PRODUCTS, INC. 
313 EAST MAIN STREET 

LAGRANGE, OHIO 44050 
PHONE: 216-458 5151 

(15-17)

IM M EDI ATE OPEN INGS
FOR

EXPERIENCED
N. C. OPERATORS

Mušt be experienced on numtncally 
controlled verticai turret lathes.

2nd & 3rd Shift.
Excellent wages & benefits.

GRAY TOOL CO.
7135 Ardmore

Houston, Texas 77054 
713-747-1240

An Equ<tl Opportunity £ mplover 
f 16 -2 5 >

VVANTED AT ONCE

CHUCKER OPERATORS
Experience Reųuired.
APPLY IN PERSON

IM ERM AN IN D U STRIES
12165 MACK

DETROIT, MICH. 48215
( 12.-2 i "•

VVANTED AT ONCE

TOOL ROOM MACHINIST
Experience Reąuired.

APPLY IN PERSON

IM ERM A N IN DUSTRI ES
12165 MACK

DETROIT, MICH. 48215
( I 2 ■ 2 ! i

JOURNEYMAN 
INSTRUMENT 
REPAIRMAN

American Can Company is seeking 
applicants for a n'ew openini; position. 
at Rothschild, VVisconsin chemical 
planl for a journeyman instruments 
repairman. We are seeking an indivi- 
dual vvith industrial chemical plaut 
background. The pay scale is $7.11 
per hour and includes a very libcral 
f ringe package.

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

VVausau. VVisconsin 54401 

AMERICAN CAN 
COMPANY 

H1GHWAY 31 ROTHSCHILD, 
VVISCONSIN 54474

An Eaual Opportunity Employer 
(15-19)

VVANTED EXPER1ENCED 
UPHOLSTEREKS

SEWERS 
LAMINATION FABRICATOR 

FRAME ASSEMBLERS 
and

FABRIC CUTTERS
lst shift. Good vvorking conditions.

GRANDEUR FURNITURE 
INDUSTRIES INC.
5555 DRY FORK RD. 
CLEVES, OHIO 45002 

513-367-0246
(17-20)
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■ Detroito lietuviai
— ANTANAS GRINIUS 
mynai — gėlės ir iš jų Į 
viršų kilo gaidos. Scenoje Į 
užrašą, "Vai lėkite dainos” 
irgi Įspraustos gaidos.

Publika Į salę pradėjo 
rinktis prieš 7 ir vaišinosi 
kokteiliais.

Aštuntą valandą scenoje 
pasirodė mergaičių choro 
tėvų komiteto pirmininkė 
Danguolė Jurgutienė. Ji pa
sveikino gausiai susirinku
sius svečius ir tarė vieną ki
tą žodį apie mergaičių cho
rą: Trisdešimts dvi jaunuo
lės, muz. St. Sližys ir virš 
metų pastangų ir repeticijų 
atsiekė to, kad šiandieną 
turime jau jo pirmąjį kon- 
certą-vakarą. Prie šio cho
ro yra prisijungę instru
mentalistai ir Windsoro 
tautinių šokių grupė "Ne
ris”. Choro narių ir tėvelių 
nuoširdus rūpestis ir para
ma užtikrino choro klestė
jimą. Jis dalyvaus dainų 
šventėje, Toronte. Ddžiau- 
giames šiuo nauju vienatu 
ir linkime vadovui bei vi
siems choristams entuzias
tiškai žengti Į daug galimy
bių žadančią ateit’ . ..

Uždanga pasikėlė ir viso
je didybėje ir pilname sąs
tate išvydome mergaičių 
chorą su vadovu St. šližiu, 
akordeonistu Vyt. Petraus
ku, klernatiste Aida Peter- 
sonaite ir fleitiste Asta Še
petyte.

Pranešėja Laima Tautke- 
vičiūte išėjo Į priekį ir pa
sveikino svečius žodžiu, "la
bas vakaras”. Pasveikinusi 
pasakė, kad šią pirmąją dai
ną "Ištark mano vardą" ski
riame berniukams, kad ir 
jie ateityje dainuotų kartu.

Mergaičių choras su 10 
minučių pertrauka padaina
vo 13 dainų pagal programą 
ir dar bisui. Dainuojant 
"Praded aušrelė aušti" ir 
"Subatėlė" savo šokiais Įsi-

KORP! NEO-LITHUANIA 
VYR. VALDYBA 

LANKĖSI DETROITE
Balandžio 1 dieną Vyr. 

Valdybos pirmininkas C. 
ModestaviČius ir vicepirmi
ninkė Jolita KriauČeliūnai- 
tė vizitavo Detroito neoli- 
tuanus.

Puošnioje Dalės ir J. Gil- 
vydžių rezidencijoje sueigą 
atidarė Detroito neolituanų 
pirmininkė D. Gaižutytė, 
pakviesdama visus pasitar
ti veiklos reikalais. Visi 
neolituanai aktyviai dalyva
vo pasitarime, Įnešdami ge
rų ir naujų sugestijų veik
lai sustiprinti.

Vyr. Valdybos pirminin
kas C. ModestaviČius, kvie
tė visus parodyti daugiau 
ryžto, Įgyvendinant Neo-Li- 
thuanijos ideologiją, kurios 
šūkis ”Pro Patria” turėtų 
būti kelrodis ne tik neoli- 
tuanui, bet ir kiekvienam 
savo tautą mylinčiam lietu
viui.

Sueigos metu buvo papil
dyta esamoji valdyba. Da
bartinę valdybą sudaro: 
Gaižutytė Dalia, Gilvydis 
Jaunutis, Vaitekaitytė Au
dronė, Petravičiūtė Dalia ir 
Gaižutis Jonas.

DAINŲ IR ŠOKIŲ 
PAVASARINIS 

VAKARAS
Ilgai ruoštas ir lauktas 

sudėtinis Detroito mergai
čių choro, kuriam vadovau
ja Stasys Sližys ,ir Windso- 
ro tauthinių šokių grupės 
"Neris”, kuriai vadovauja 
E. Stanevičiūtė-Holmes, Pa
vasarinis koncertas - vaka
ras Įvyko balandžio 15 d. 
Kultūros Centre, čia jautė
si pavasario nuotaika: sta
lai padengti baltomis stal
tiesėmis, ant jų padėtos 
žvakutės, kurias supė žalu-

1978 METU KELIONĖS I LIETUVA
*_ c- <-

Vienos savaitės kelionė į Lietuvą gegužės mėn. 14-22 d. šešios dienos 
Lietuvoje. Kaina 849 dol.
Dviejų savaičių kelionės į Lietuvą, Austriją 

ir Vokietiją iš Bostono, New Yorko, 
Clevelando ir Detroito

Birželio 20 — liepos 4, liepos 8 — 22
Lietuva, Austrija ir Vokietija... 1 naktis Maskvoje, 6 
naktys ir 5 dienos Vilniuje su 1 dienos ekskursija i 
Kauną, 1 naktis Maskvoje, 3 naktys Vienoje ir 3 naktys 

Muenchene.
Nuo rugpiūčio 13 iki rugpiūčio 27

Lietuva, Vokietija... 1 naktis Maskvoje, 6 naktys ir 5 
dienos Vilniuje su 1 dienos ekskursija Į Kauną, 1 naktis 
Maskvoje, 4 naktys Muenchene, romantišku keliu į Frank

furtą ir 2 naktys Frankfurte.

BALTIC 
TOURS Ii

Visos grupės bus lydimos patyrusią palydovų.

Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašome kreiptis:
Algirdas Mitkus arba 

Baltic Tours
8 White Oak Road

Newton, Mass. 02168
(617) 969-1190

Clevelande:
(216) 692-1707

Detroite:
(313) 453-8614

Vyr. Valdybos pirrni-Korp! Neo-Lithuanianeolituanų sueigos dalyvių su
dešinės, antrojoje eilėje).

Dalis Detroito
ninku C. Modestavičiumi (pirmasis iš

jungė ir Windsoro tautinių 
šokių grupė ”Neris”Į Kon
certą užbaigė mėgstama 
daina, Nemunėli, Nemunė
li!

Publikos šis dainų ir šo
kių vakaras buvo gerai Įver
tintas. Ilgi plojimai tęsda
vosi ilgai, ilgai. Mergaičių 
choras ne tik gražiai daina
vo, bet ir labai gražiai atro
dė. Kad šis mergaičių cho
ras dainuoja — nuopelnas 
muz. Stasio šližio ir choro 
mergaičių tėvų komiteto.

Po koncerto, susirinkus 
scenon choristėms ir šokė
joms buvo padėkota ir Įteik
ta dovanų: šokėjoms gėlių 
puokštė, o choristėms visas 
krepšys. Chorisčių vadovui 
prisegta gėlė. Meninei pro
gramai pasibaigus gražiai 
apšviestoje salėje Vytauto 
Petrausko orkestrui ”Atža
lynas” grojant vyko šokiai. 
Šoko visi: jauni ir subren
dę. Mergaičių choro tėvų 
komitetas turėjo ir dovanų, 
kurių paskirstymą pravedė 
Danguolė Jurgutienė. Pir
mame paskirstyme laimėjo: 
100 dol. Kazys Gricius, 
šiaudiniukų paveikslus — 
Algis Rugienius ir Rimas 
Mikštas. Antrame paskirs
tyme laimėjo: tortą Graži
na Urbonienė, lėles — An
tanina Jonynienė ir gėri
mus Ingrida Lukienė.

1

Mergaičių tėvų komitetą 
sudaro: Danguolė Jurgutie- 
nė — pirmininkė, Birutė 
Sverienė — sekretorė, My
kolas Abarius — parengimų 
vadovas ir Jonas Leonavi
čius — iždininkas.

DETROITO KULTŪROS 
KLUBO SUSIRINKIMAS

Detroito Kultūros Klubo 
metinis susirinkimas Įvyko 
balandžio 16 d. šv. Antano 
parapijos patalpose. Susi
rinkimą pravedė Jurgis 
Baublys, sekretoriavo Vin
cas Tamošiūnas. Valdyba 
1978 metams perrinkta ta 
pati ir ją sudaro: Antanas 
Musteikis — pirmininkas, 
Jonas Švoba, St. Kaunelie- 
nė Rožė Bilaitienė ir Lidija 
Mingėlienė — vicepirminin
kai, Vincas Tamošiūnas — 
sekretorius, Juozas Augai- 
tis — iždininkas, Viktorija 
Norvilaitė ir Bronė Vasi
liauskienė — valdybos na
rės.

Revizijos komisija: Al
fonsas Gilvydis, Joana švo- 
bienė ir Kazys1 Sragauskas. 
Mirę klubo nariai ir dr. Jo
nas Puzinas, Chicagoje, ats- 
stojimu pagerbti. Detroito 
Kultūros klubas Įstojo na
riu Į Amerikos Istorinių 
muziejų draugiją. Priimti 
du nauji nariai.

PAMINĖJO MOTINOS 
GIMTADIENĮ

Duktė Alvyra su vyru 
Jurgiu Idzeliai ir sūnus Al
girdas su žmona Nijolė 
Plečkaičiai balandžio 9 d. 
Algirdo rezidencijoje suren
gė savo motinai Bronei 
Plečkaitienei gimtadi e n i o 
paminėjimą ir pakvietė sve
čių jai nežinant. Gimtadie
nio vaišėse dalyvavo: duktė 
Alvyra su vyru Jurgiu ir 
trimis dukrelėmis — Živilė, 
Vilija ir Rima Idzeliai, sū
nus Algirdas su žmona Ni
jolė Plečkaičiai, Marytė 
Gendvilaitė, šachmatinin
kas iš Hamiltono, Paulius 
Vaitonis, Ona ir Jonas Bart- 
kai ir Jadvyga ir Antanas 
Griniai.

Sukaktuvininkei sugiedo
ta ilgiausių metų ir įteikta 
dovanų.

DARIAUS-GIRĖNO 
KLUBAS

Dariaus-Girėno klubo val
dyba yra pasiryžusi pada

ryti klubo svetainėje page
rinimų ir patobulinimų: 
Kad pritraukus daugiau 
svečių ir prirašyti naujų 
narių ir jie dažniau atsilan
kytų Į svetainę, teikti gerą 
maistą ir Įrengti spalvotą 
dideliu ekranu televiziją, 
kurioje galėtų sekti sporto 
rungtynes ir kitas progra
mas. Klubo svetainę laikyti 
atidara 5 dienas ir pasam
dyti dar vieną tarnautoją, 
pageidautina iš 
tarpo. Norintieji 
užimti skambina 
894-9775 arba
Klubas administruoja ir 
Lietuvių Namus.

jaunimo 
tą vietą 
telefonu: 
841-3806.

MŪSŲ MIRUSIEJI
Praeitą savaitė Detroitas 

neteko trijų lietuvių. A. A. 
Juozas Paulikas sulaukęs 82 
metų amžiaus, mirė balan
džio 8 d. Harper ligoninėje. 
Lietuvoje buvo stambus 
ūkininkas. Amerikoje išgy- 
meno 28 metus. Iki pensi
jos dirbo Fordo fabrike. At
sisveikinimo žodį tarė Jūrų 
šaulių "švyturio” kuopos 
pirmininkas Alfa Šukys. Pa
laidotas po atlaikytų šv. 
Antano bažnyčioje pamal
dų, balandžio 12 d. šventos 
Jadvygos kapinėse.

A. A. Jurgis šidagis mi
rė balandžio 10 d. South- 
weštern ligoninėje sulaukęs 
59 metus. Velionis Lietuvo
je buvo stambus ūkininkas 
Pušalote, Panevėžio apskr.

Karo metu vokiečių buvo 
Įjungtas Į darbo kuopą ir 
patekęs prancūzams Į ne
laisvę.

Atsisveikinimą pravedė 
St. Butkaus kuopos pirmi-, 
ninkas Vincas Tamošiūnas. 
Balandžio 12 d. kūnas sude
gintas Woodmerės krema- 
toriuje, kad būtų galima 
pelenus nuvežti Į Lietuvą ir 
palaidoti šalia tėvų Puša
lote.

A. A. Martynas Stonys 
žurnalistas ir visuomenės 
veikėjas mirė širdies prie
puolio ištiktas balandžio 10 
d. Providence ligoninėje su
laukęs 73 metus amžiaus. 
Atsisveikinimą balandžio 14 
d. pravedė Jonas Urbonas. 
Palaidotas, po atlaikytų 
Dievo Apvaizdos bažnyčio
je pamaldų, Holy Sepulchre 
kapinėse. Visų trijų laido
jimu rūpinosi laidotuvių ve
dėja Jolanda Zaparackie- 
nė-Bauža.

r J •> s .
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CLEVELANDE
Aurelija BalašaitieneJaunatviškos dvasios pensininkai

Politiniais, profesiniais, 
kultūriniais ar socialiniais 
pagrindais sukurtos orga
nizacijos paprastai apima 
vieną interesu ar gyvenimo 
aspektą, apsiribodamos sko
niu, išsilavinimu, ideologine 
kryptimi ar profesiniu pa
siruošimu. Clevelando pen
sininkų klubas iš jų skiriasi 
ne tik savo sudėtimis, bet ir 
savo visapusiškai užduoti
mi bei veiklos įvairialytiš- 
kumu, sujungiant savo na
rius be išsilavinimo, pažiū
rų bei specialybės skirtu
mų.

Vieną popietę turėjau pro
gos "inkognito” apsilankyti 
klubo tradiciniuose pietuo
se Naujosios parapijos ka
vinėje. Kiek pavėlavusi, bu
vau nustebinta svečių skai
čiumi. Prie dailiai padeng
tų ir gėlėmis papuoštų sta
lų sėdėjo gausus dalyvių 
būrys. Savo maloniam nusi
vylimui pastebėjau, kad jie 
tiek savo kalboje, tiek elge
sy buvo jaunatviški, ener
gingi, kupini dėmesio ir en
tuziazmo. Nusisto v ė j u s i

pensininko trafaretiška as
menybė staiga nubluko, už
leisdama vietą gyvam, vis
kuo besidominčiam, mūsų 
kultūriniam gyvenime ak
tyviai dalyvaujančiam as
meniui.

Gausiam susirinkimui pir
mininkavo Viktoras Mariū- 
nas, savo nuotaikingą žodį 
paįvairindamas lengvu hu
moru. Buvo paminėti varda
dieniai, gimtadieniai; buvo 
pagerbti sukaktuvininkai, 
pajuokauta apie kasdieni
nio gyvenimo smulkmenas. 
Vyravo kultūringa ir jauki 
šeimyniška nuotaika. Tuo 
tarpu virtuvėje triūsė šei
mininkės. Viliojantis pietų 
kvapas sklaidėsi salėje, kaip 
maloni migla. Vyriausioji 
vaišių šeimininkė Stefani
ja Garlauskienė, man nežy
miai "pasukusi” puoduką 
kvapios kavos, pristatė šei
mininkes ir pagelbininkes. 
Ponios Mainelienė, Jarašū- 
nienė, Grincienė, Iešmantie- 
nė, besiruošdamos pietų da
linimui, pro virtuvės langą 
sekė Vlado Bacevičiaus ro-

Iš Clevelando lietuvių pensininkų klubo archyvo. Antanas 
Mikoliūnas (pirmas iš dešinės) vienas steigėjų, su kitais nariais: 
E. Malcanas, A. Senbergienė, 
čius, A. Valaitis, J. Žilionis.

domas skautų išvykos j 
Australiją skaidres. Vladas 
Bacevičius gyvu žodžiu 
iliustravo Australijos gy
venimo ir skautų stovyklos 
vaizdus. Deja, neteko ma
tyti nei vienos kengūros, to
dėl skaidrių savininkui iš 
publikos teko kelios links
mos replikos.

Į programos galą apsilan
kė parapijos klebonas kun. 
G. Kijauskas, SJ, pasveiki
nęs svečius paskatinančiais 
žodžiais. "Dvasinės jėgos 
reikalingos per ištisus me
tus, mdsų tautai išgyve
nant nukryžiavimą . .. Tie
sa ir gėris turi laimėti. To
dėl ir mūsų tauta prisikels”, 
kalbėjo jis, pravesdamas 
paralelę tarp gavėnios nuo
taikų ir gyvenimo realybės.

v.

įnešus $1.000
12 mėnesiu

MOKAME AUKŠČIAUSIA

UŽ SANTAUPŲ
NUOŠIMTI

PAŽYMĖJIMUS
3/Įnešus $1,000 
/Ąf 30 mėnesių

■^3/0/ ine§us $1,000
JT TJITaI 72 mėnesiams

už santaupas, išimtas iš pažymė-

Įnešus $1.000
K l<ų mėnesiams

Pagal federalinės valdžios Įsaką 
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'U<).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖUž įnašus mokame

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

PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

/uperior Avino/
■and loan association *

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

181-8552
13515 Euclid Avė.

681-8100
32800 Center Ridge Road

779-5915

Steponavičius, P. Jurgutavi- 
V. Bacevičiaus nuotr.

Programai pasibaigus, 
svečiai rikiavosi į eilę ir bu
vo aptarnaujami pietumis 
linksmai besišypsančių šei
mininkių, kurioms talkinin
kavo ponios Mariūnienė ir 
Malskienė. Pietūs palyginti 
labai nebrangūs, tačiau da
vinys geras ir skonis pagal 
pačias geriausias lietuviš
kas tradicijas.

Pietų metu buvo kalba
masi, dalinamasi įspūdžiais 
ir bendraujama. Prie mano 
stalo prisėdo Klubo pirmi
ninkas Viktoras Mariūnas, 
kuris maloniai atsakinėjo į 
klausimus. Jau pradėjęs an
trą kadenciją, jis duoda 
daug kredito visiems, kurie 
klubo veiklai aktyviai talki
ninkauja.

Nepamiršdamas simpa
tingų šeimininkių, jis pri
statė valdybos narius: Alek
sandrą Johansoną — iždi
ninką, Jurgį Malskį — ūkio 
reikalų vedėją, Petrą Jur- 
gutavičių, taip pat besirū
pinantį konkrečiais klubo 
reikalais, Juozą žilionį, kul
tūrinės veiklos "ramstį” ir 
sąmoningą ceremonijų mei
sterį Vaclovą Steponavičių 
— socialinių reikalų tvar
kytoją ir ligonių lankytoją. 
Trijų dolerių nario mokes
tis renkamas kartą į metus. 
Išlaidų nėra daug. Jubilie
jai ir gimtadieniai atžymi
mi kultūringa dovana — 
Bandyta klubo veiklai gauti 
lėšų iš miesto socialinės šal
pos institucijų, tačiau 
nepavykę.

Panorusi susipažinti 
retai matomais veidais, 
kalbinau Kajetoną Tijūnėlį, 
begeriantį kavą. "Man pa
tinka čia tarp savo amžiaus 
žmonių. Jie įdomūs, čia ma
lonu praleisti laiką, nes prie 
jaunimo nebepritampu". Iš 
tolo mano akį į save atkrei
pusi spalvinga skarele apie 
kaklą, Marija Bačiulienė pa-

sisakė klubui priklausanti 
jau antri metai, "Aš mėgs
tu būti su lietuviais. Einu 
visur, ir Čia ateinu ne vien 
dėl pietų, bet kad pabūčiau 
su savais. Man čia gera". 
Užkalbinu jau gerokai vy- . 
resnį klubo narį. Tai Juozas 
žiauga, į šį kraštą atvykęs 
1911 metais. Jo žmona Juli
ja į Ameriką atvažiavo 1927 
metais. Abu kilę nuo Rokiš
kio apylinkės, kalba gražiai 
lietuviškai ir myli lietuviš
ką aplinką. "Kitur nenorim 
važiuoti. Net ir Floridoje 
gyventi nepatinka, čia mes 
pripratę. Čia viskas sava. 
Geriau tarp savųjų", kalba 
jie, užsikąsdami pyragaičiu.

Norėdama daugiau patir
ti apie Pensininkų klubo 
istoriją, nutariau aplanky
ti jo įkūrėją Antaną Miko
liūną, kuris, gerokai sune
galavęs, iš aktyvaus gyve
nimo pasitraukė, tačiau tiek 
savo dvasia pergyvena, tiek 
širdimi sielojasi visuomeni
niais reikalais, domisi nau
jausia literatūra net kelio
mis kalbomis (rusų, pran
cūzų ir lietuvių), ir su ma
lonumu dalinasi savo min
timis ir idėjomis su savo 
lankytojais. 963 metais iš
ėjęs į pensiją, ilgus metus 
aktyviai dalyvavo mūsų vi
suomeninėje veikloje (šau
liai, bendruomenė) ir virš 
20 metų vadovavo Vasario 
16-osios gimnazijos rėmėjų 
būreliui. Patyręs, kad lat
viai įkūrė savo pensininkų 
sąjungą, o Toronte veikia 
pensininkų klubas, kuris sa
vo veiklai remti iš vyriau
sybės jau buvo gavęs 7000 
dolerių paramą, nutarė 
steigti Clevelande panašią 
organizaciją, pasikvietęs į 
talką Feliksą Eidimtą, Vac
lovą Steponavičių, Juozą Sa
dauską ir Igną Visockį. 
Steigiamasis susirinkimas 
buvo sušauktas 1973 metų 
balandžio mėnesyje. Tame 
susirinkime dalyvavo 15 as
menų ir buvo išrinkta pir
moji valdybą, į kurią įėjo 
Mikoliūnas, Eidimtas ir 
Steponavičius. Mikoliūnas, 
tapęs pirmininku, gavo ir 
įstatų paruošimo naštą. 
Įstatų kalba buvo pataisy
ta S. Barzduko. Jie buvo 
1973 m. gegužės mėn. 24 
d. visuotinio susirinkimo 
priimti ir patvirtinti. Orga
nizacijos tikslas nusakomas 
šitaip "susiburti tarpusavio 
bendravimui ir kultūrinei 
bei tautinei veiklai skatin
ti". Tam tikslui siekti, šalia 
praktiškos veiklos konkre- 

(Nukelta į 10 psl.)

6712 Superior Avė. 
- 431-2497

14406 Cedar Avė. 
381-4280

su
už-

tai

Pensininkų klubo susirinkimai visad gausūs dalyviais.
V. Bacevičiaus nuotr.
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Clevelande
(Atkelta iš 9 psl.)

Čių darbų, klubas stengiasi 
„aktyvinti pensininkų dva
sią bei bendruomeninę veik
lą, organizuojant kultūri
nius parengimus, paskaitas, 
ekskursijas, išvykas ir t. 
t.” A. Mikoliūnui vadovau
jant, klubui pavyko gauti iš 
miesto socialinio skyriaus 
5400.00 klubo veiklai. 1974 
metų gegužės mėn. 5 dieną 
Antanui Mikoliūnui buvo 
įteiktas specialus Clevelan
do Mero Ralph J. Perk gar
bės pažymėjimas „už nuo
pelnus vyresniųjų piliečių 
programai”. Jo pastango
mis lietuviai yra vienintelė 
tautybė, atstovaujama prie 
miesto Patariamos Tarybos 
(Advisory Board). Keletą 
metų iš eilės buvo ruošia
mos Kūčios. Susirinkimų 
metu buvo rodomos filmos, 
kurios buvo veltui parūpin
tos iš viešųjų bibliotekų. 
Narių skaičius didėjo, ir 
šiuo metu siekia arti 200.

Antanas Mikoliūnas, bai
gęs Įlukštos mokytojų se
minariją, 1919 metais buvo 
pašauktas į Lietuvos ka
riuomenę. Iki 1928 metųiš- 
tarnavo Pasvalio intendan
tūroje. 1921 metais jis Įsto
jo į ką tik Įsikūrusią jauni
mo Vairo Draugiją ir pra
dėjo bendradarbiauti spau
doje, pradėjęs rašyti Vairo 
laikraštėlyje „Aušrelė”. Vė
liau rašė ”Kary”, "Policijo
je” ir „Lietuvos ūkininke”. 
Pasitraukęs iš karinės tar
nybos, kurį laiką studija
vęs, perėmė nuovados vir
šininko ir vėliau policijos 
vado pareigas Biržų apskri
tyje. Tose pareigose išbuvo

iki 1940 metų. Pasitraukęs 
į Vokietiją, apsigyveno Ha- 
nau stovykloje ir tarnavo 
amerikiečių darbo ir sargy
bų kuopose. Šiuo metu, li
gos palaužtas, Antanas Mi
koliūnas savo dvasioje ne
pasiduoda ir laiką leidžia 
skaitydamas visa tai, kam 
"anksčiau neturėjęs lai
ko”. Aleksandra Mikoliūnie- 
nė (Ladiskalnytė) savo jau
kių namų aplinkoje, vaišin
ga ir maloni šeimininkė, 
nuo 1938 metų Antano gy
venimo draugė, su šypsena 
pasitinka lankytojus ir sve
čius.

Antanas Mikoliūnas pa
tenkintas savo gyvenimu, 
vis dar toliau gyvena vi- 
suomenininko-idealisto dva
sioje, pirkdamas lietuviš
kas knygas, kad tuo palai
kytų lietuvi rašytoją. „Tai 
vienintelis būdas, kuriuo aš 
dabar tegaliu padėti tėvy
nei”, sako jis. Matau šalia 
lovos geroką krūvą knygų 
įvairiomis kalbomis, įvai
riomis temomis. Pensininkų 
klubo svečių tarpe jo nėra, 
tačiau jis savo dvasia visa
da su jais. O jo pradėtas 
darbas, jo originali idėja 
sujungti • vienaamžius, tei
kiant jų gyvenimui naujų 
interesų ir Įvairumo bei pri
klausomumo jausmą, lieka 
jam ilgalaikis, nepamiršta
mas nuopelnas.
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M'ANTED AT ONCE. JOURNEYMEN 
OR IST CLASS

TOOL AND DIE MAKERS
For building and repair of -šmuli dies 
mušt have job shop expert«"nce and be 
able to sėt up work from bitu- prints 
and close tolerance.

HOLY SPRING DIVISION
400 Elnį Street 

Holly, Michigan 48442 
313-634-8281

> 16-2> >

f Iltinis Šašo
LIETUVIAI NORI SAVE 

APKALTINTI ŽYDŲ 
ŽUDYMU

Baltistinių studijų kon
ferencijoj, kuri Įvyks gegu
žės 11-14 d.d. Toronte (žiūr. 
Dirva balandžio 20) tarp ki
tų paskaitų, konferencijoj 
bus svarstoma Baltijos žy
dų tragedija — ’Holocaust’, 
kaip pavadintą programoje.

Šia tema kalbėti yra su
kviesti, gerai pasiruošę, Iz
raelyje ištreniruoti ir tam 
reikalui per tris dešimtme
čius rinkę medžiagą, žydai. 
Tuo tarpu nei lietuviai, nei 
kiti pabaltiečiai, neturi pa
sikvietę reikalą suprantan
čių bei pasiruošusių kalbė
tojų. Tiesiog neįmanoma ti
kėti, kad visa tai būtų da
roma sąmoningai, lietuvių 
ir visų pabaltiečių neteisin
gam savęs apkaltinimui.

Kadangi laikas labai 
trumpas, geriausia būtų vi
sai išmesti tą ’Holocaust’ iš 
programos, užtenka gi vie
no Holocaust — propagan- 
diško žydų melo televizijo
je — ’Holocaust’ tai 20-tojo 
amžiaus Hoax. (J. R.)

ROBEROS-JOHNSON INDUSTRIES, INC.
A- IM EDI ATE OPENINGS

• TOP PAY -j- EXCELLENT BENEFITS 
« RET1REMENT PROGRAM
• VACATION
• PAID HOLIDAYS

it- FIRST CLASS FITTERS
• UP TO $7.50 PER HOUR

★ SECOND CLASS FITTERS
• UP TO $6.75 PER HOUR

★ DRILLtNG RIG-UP PERSONNEL
• UP TO $7.25 PER HOUR

FIRST CLASS BURNERS 
UP TO $7.50 PER HOUR 

Contact CLYDE MILLS
(713) 676-2636

210 Magnolia, Galena Park, Tesąs 77547
An Equal Opportunity Employer

OPPORTUNITY FOR EXPERIENCED
Factory Help

FABRICATION FOREMAN 
ASSEMBLY FOREMAN 

ASSEMBLERS 
PUNCH PRESS OPERATORS 

DIE SETTERS
APPLICATIONS ACCEPTED

BETWEEN 8-IOAM • MON. THRU FRI.
PERFECLITE, INC.

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

WANTED 
IMMENDIATELY 
BORING MILL 
OPERATORS

Superior Benefits
TOP WAGES
EXCELLENT 

M’ORKING CONDITIONS

DEMCO
411 S. Fort 

Detroit, Michigan 48217 
(16-25)

\VANTED EXPER1ENCED 
DROP FORGE HAMMER 

OPERATOR 
JUNIOR DRAFTSMAN OR 

DRAFTSMAN.
2 years minimum experience. 5 day 
week. Steady work & fringe benefits. 
Call or apply to Personnel .Manager 

LETTS DROP FORGE 
2714 W. Jefferson 

Detroit, Mich. 48216 
313-496-1970

(16-21)

ENGINEERING TECHNICAL 
OPPORTUNITIES

;z-innirnnnrn n

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
KAINA nuo $741.00

Iš BOSTONO IR NEW YORKO
VIENOS SAVAITĖS:

Maskva-Vilnius-Leningradas

rugsėjo 17 rugsėjo 22

DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

MASKVA, VILNIUS. LENINGRADAS, BRIUSELIS
gegužės 28 liepos 16
birželio 11 rugpiūčio 6
liepos 2 rugsėjo 3

gruodžio 22

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

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

su papildomu mokesčiu.
Dėl smulkesniu žinių ir registracijos kreipkitės Į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE393 West Broadway, P. O. Box 116 South Boston, Mass. 02127 Telefonas: (617) 268-8764

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ.

PR1CES ARE BASF.D ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBIEC1 
TO CHANGES AND./OR GOVERNMENT APPROVAL,

Norintient atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkom 
jškvietim dokumentus.

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

ENGINEERING š—
Sr. Manufacturing Engineer

Welding Manufacturing Engineer 
Industrial Engineer

Metallurgical Engineer (Sr. or Jr.)
ūMMni—Mmrttn-^ TECHNICAL Tfp nnmnnminm iTnTjLniiniim fi11»> Hitnini

Technical Writer
innuMnnn——GROUP LEADER uiiiiiiiiimmmjinm 11 rn)Frnnip n mUdjIUT

(DRAFT1NG/CHECKING)

F.xtensive experience in checking and/or supervision of drafting and 
checking activiles. Requires thorough knowledge of ANS1 Y 14.5. 
Prefet gas turbine experience.

tnėri—CALL COLLECT .niiinmimmiL'iiinkunTuiifiitiiiiinniiiji.

Mr. Dean Hardesty
1 - 313 - 624 - 5200

We offer an exceptional range of starting salaries. a comprehensive 
benefit program an outstanding working environment and a soiid 
policy of promolion from vvithin.
If unable to call, please forvvard resume in confidence to:

THE PERSONNEL DEPARTMENT

įfiriTnitiiiiii įimti u ii in nuimt! m (Įrrmn

WILLIAMS RESEARCH CORPORATION 
2280 WEST MAPLE ROAD 

WALLED LAKE, MICHIGAN 48088
An Equal Opportunity Employer M/F

(15-19)
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I ’TTLE SlSTER OI Tj-IE POO.R HAS 
1MMEDIATE OPENINGS FOR’ 
REGISTERED NURSES 
LICENSED I’RACTICAL 

NURSES
FOR ALL SHIFTS

Good starting salary. plu- shift dif- 
fercntial. Liberal personnel poiictes 
and pleasant surroundings.
Send resume to Sister 1IELEN MARA 

L1TTLE SISTF.RS OF 
THE POOR

17550 SOUTHFIELD RD. 
DETROIT. MICH. 48235 

(5-181

TOOLMAKER
Second shift. Immediate open- 
ing for journeyman toolmaker. 
Liberal benefits, high starting 
rate. 10% shift premium, excel- 
lent working conditions. Call Mr. 
Stiffler or Mr. Lisi.

HARRIS CALORIFIC
216-961-5700

WANTED AT ONCE
SĖT’ U P M AN

HEAVEY DUTY PRESS 
ROOM

Experience Reųuired. 
APPLY IN PERSON

IMERMAN INDUSTRIES
12165 MACK 

DETROIT. MICH. 48215
(12-2 0

WANTED AT ONCE

MILL WRIGHTS
Experience Reųuired.

APPLY IN PERSON

IMERMAN INDUSTRIES
12165 MACK

DETROIT, MICH. 48215
(12-21)

IST CLASS
MACHINIST

FOR NIGHT SHIFT

Call Chris, 713-747-3600, ext. 222

IST CLASS FITTER
DAY SHIFT

1ST CLASS COMBINATION
FITTER WELDER

5-6 vears expericnce.
NIGHT SHIFT

Top pay and good benefits.

Call Lavada Johnson 
713-747-3600, ext. 282 
4300 Dixie at Cullen 

Houston, Texas 77021 
E.O.E. M/F

(16-I8>

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

CALL MR. TRUBISKY.
216-229-1706

(12-18)

OPPOKrUNITY TO AVORK * LIVE 
IN SUNNY TUSCON 

AIRCRAFT ELECTRIC1ANS 
SHEET METAL MECHANICS 

Mušt be esperienced in heavy trans- 
port airct.dt.

ALSO NEEDED 
LICENSED AIRCRAFT INSPECTOR 

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

write to:
HAMILTON AV1ATION 

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

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

JLHouston n r sy stems

WANTED AT ONCE EXPERIENCED 
MACHINISTS 

RADIAL DRILL PRESS 
BRIDGEPORT OPERATOR 

Mušt have job shop <-xperience and 
be able to sėt up work from blue 
prints and close tolerance. Ali bene
fits, including ©vertime.
MANIFOLD SPECIALIST INC. 

19444 PROGRESS DR. 
STRONGSVILLE, OHIO 44136 

216-238-5445 
E.O.E.

(17-19)



1978 m. balandžio 27 d.

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• ALT Clevelando sky- 
• riaus metinis susirinkimas 

įvyks š. m. balandžio 28 d.
7 vai. vak. Lietuvių Namuo
se. Organizacijos prašomos 
atsiusti po 3 atstovus.

• Neolitųanų sueiga Įvyks 
šį šeštadienį, balandžio 29 
d. 4 vai. p. p. Lietuvių Na-

Al Sirat Grotto cirkas atvyksta Į 
spektaklių. Nuotraukoje seserys

Nr. 17 — 11

”THE
CIRCUS
WITH A
PURPOSE”

49th AL SIRAT 

GROTTO 
CIRCUS
CLEVELAND STATĖ 

UNIVERSITY
FUI. A PRIE 28 —

4:30 p.m. & S p.m.
SAT. APRIL 29 —

1 p.m., 4:30 p.m., 8 p.m. 
SUN. APRIL 30 —

2 p.m. & 5:30 p.m.

22 SPECTACULAR NEVY 
INTERNATIONAL ACTS — 

ANIMALS, CLOWNS, 
AERIAL STARS.

Reserve Your Tickets NOW 
Reduced Price, Advance: 
$2.50 Child $3.50 Adult

SPECIAL 
FAMILY TICKET 

$9.90 admits 
2 Adults 

and 2 Children 
(Limited amount available)

BOX OFFICE PRICES: 
$3.00 Child $4.00 Adult 

Some Group Rates Štili 
Available. 

Circus also coming to 
Baldwin-Wallace College. 

CALL TODAY! 
226-5334 or 521-0816

muose. Atvyksta Korp! 
Neo-Lithuania c v pirm. C. 
Modestavičįus ir vicepirm. 
Jolita Kriaučeliūnaitė, ku
rie padarys pranešimą. Po 
sueigos kavutė.

Kviečiami dalyvauti visi 
korporantai ir prijaučian
tieji.

• Ingrida ir Romas Bub
liai, bei Tauras, Vija, Rama 
ir Aida džiaugiasi nauja 
šeimos nare — Gaja-Vytau- 
te.

DĖMESIO LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOMS

The May Co. birželio 
12-16 rengia dešimtąjį me
tinį festivalį ”Po viena vė
liava -'mieste krautuvėje 7 
aukšte.

O r g a n i zacijos, kurios 
Ohio valstijoje įregistruo
tos kaip ”non-profit”, kvie
čiamos festivalyje dalyvau
ti ir įrengti savo stalus, prie 
kurių galės pardavinėti sa
vo tautinius išdirbinius ar 
maistą, o pelną pasilaikyti 
savo organizacijai.

Organizacijos kviečiamos 
tuoj nat susisiekti su Deb- 
bie Coleman tel. 664-6721 
dėl stalu rezervacijos ir 
smulkesnių informacijų.

Clevelandą ir duos keletą 
Elkins su dresiruotais šunimis.

• Sporto Klubo žaibo 
pietūs rengiami balandžio 
30 d., sekmadienį, naujos 
parapijos apatinėje salėje. 
Pietūs, kurie tęsis nuo 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. p. 
p., ruošiami paremti žaibo 
sportininkų dalyvavimą Pa
saulio Lietuvių Sporto žai
dynėse, Toronte.

• 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 sveikim'mo kortelių 
ir eilę kitų prekių. Prašome 
atsilankyti. Tel.: 531-6720.

»| NATIONWIDE 
K ■ INSURANCE

Nat>onwide is on your side

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

Bazar

i

JAUKIOJE NUOTAIKOJE IR ELEGANTIŠKOJE 
APLINKOJE GALITE PRALEISTI 

penktadienio ir šeštadienio vakarus
GINTARO VALGYKLOJE.

VAKARIENĖ TIEKIAMA IKI 9 VAL. VAK. 
NUO 9 VAL. VAK. IKI 1 VAL. RYTO 

kokteiliai ir muzika.
SEKMADIENIAIS

nuo 11 ryto iki 6 vai. vak. bufeto stiliaus pietūs.
Daug įvairių patiekalų, kuriuos galima kartoti iki šimto 
kartų. Suaugusiems $4.95, vaikams iki 12 metų $2.95. 
Už kavą ir pyragus bei tortus mokama papildomai. Val
gius paruošia Gintaro vyriausioji šeimininkė KRISTINA 

BILIŪNIENĖ.

LIETUVIŲ KLUBAS ir GINTARO VALGYKLA atida
ryti kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.

LIETUVIŲ NAMŲ salė ir kambariai nuomojami Įvairiems 
renginiams. Paruošiami užkandžiai, pietūs, vakarienės 

privatiems pobūviams, šermenims, krikštynoms, 
vestuvėms.

Smulkesnių informacijų prašom teirautis pas Lietuvių 
namų ir klubo administratorių ZENONĄ DUČMANĄ.

Telefonas (216) 531-2131 
877 East 185th Street 
Cleveland, Ohio 44119

Lietuvių grožio salionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fashion, 687 East 185 St.. 
Cleveland, Ohio 44119. tek: 
486-1210.

IŠNUOMOJAMAS
5 kambarių butas, apati
niame aukšte,,prie šv. Jur
gio parapijos bažnyčios, 45 
dol. Pageidaujami pagy
venę žmonės. Skambinti: 
361-6719. (16-19)

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

IIOUSE FOR SALE
Six rooms colonial, large 

lot, double garage, mid 
30.000. Call: 531-2598

(17-20)

Norintieji pirkti ar par
duoti Lithuanian Village 
akcijas, prašomi kreiptis į 
A. Natkevičių tel. 186-5492.

(10-17)

i

Mielam

PROF. DR. JONUI PUZINUI
mirus, žmonai KONSTANCIJAI, dukroms

ALDONAI, ŽIVILEI ir sūnui ALGIMANTUI

su šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojautą

Milė ir Balys 
Steponiai

Mylimai motinai ir senelei

A. A.ANELEI ŽEMAITIENEI
mirus, dukrai dr. VINCENTINAI, žentui inž. 

JONUI JURKŪNAMS, anūkams RAMUNEI 

ir ALGIUI su šeimomis reiškiame nuošir-

džiausią užuojautą i rkartu liūdime

Irena, Romana ir Petras 
Vėbrai

Skyriaus nariui

JUOZUI P A U L I K U I
mirus, jo žmonai ELENAI PAULIKIENEI reiškiamo 
giliausią užuojautą

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Detroito Skyrius

Skyriaus nariui
JURGIUI šI D A G I U I

J mirus, jo broliui Dr. JUOZUI ŠIDAGIUI su šeima rciš- 
kiame giliausia užuojauta

I
II
1 .

Amerikos Lietuviu Tautinės 
Sąjungos Detroito Skyrius

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

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

Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.

MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

U

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.

MACHINIST
Grinders ID and OD

A/C Chuckers 
N/C Turning 

Floor Inspector

Eyperienced Operators 
Godd Wages 

Paid Benefits 
Overtime

I

Apply:

Glenridge Machine Company 
4185 Glenridge 

South Euclid, Ohio 44121
An Equal Opportunity Employer

▼ • • ♦ . ♦ « v < f • » ♦ > •



DIRVA
Korp. Neo-Lithuania FilisteriuiPROF. DR. JONUI PUZINUI 

mirus, žmonai KONSTANCIJAI, dukroms 

ALDONAI, ŽIVILEI ir sūnui ALGIMANTUI 

su šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojautą

gilią užuojautą Jostaiga mirus, reiškiame

šeimai ir artimiesiems

DR. JONUI PUZINUI

PROF. DR. JONUI PUZINUI
širdžią užuojautą reiškia

Korp. Neo-Lithuania 
Vvr. Valdyba

A. t A.
Korp! Neo-Lithuania Filisteriui,PROF. DR. JONUI PUZINUI 

staiga mirus, dideliam liūdesyje pasilikusią 
žmoną KONSTANCIJĄ, dukteris ALDONĄ 
ir ŽIVILĘ ir sūnų ALGIMANTĄ su šeimo
mis, nuoširdžiai užjaučiame ir skausmu da
linamės

Korp! Neo-Lithuania
Chicagoje

DR. JONUI PUZINUI
mirus, jo žmonai KONSTANCIJAI, sūnui 

ALGIMANTUI, dukroms ALDONAI ČEPĖ- 

NIENEI ir ŽIVILEI TAMOŠIŪNIENEI, jų 

šeimoms bei visiems giminaičiams reiškiame 

užuojautą, kartu liūdime

Lietuviu Fondas 
LF Tarvba ir Valdyba

Didžiam Lietuviui, Istorikui, Vilniaus

Universiteto Profesoriui, Lietuvos Medicinos

Istorijos Redaktoriui

Pasaulio Lietuviu Gydytoju
Sąjunga

staiga mirus, jo žmonai ir visai šeimai nuo

Dr. Henrikas Brazaitis 
su šeima

AUKOS A. A. ANELĖS 
ŽEMAITIENĖS 
PRISIMINIMUI

Mirus a. a. Anelei Žemai
tienei, budynių metu, Jos 
artimieji ir draugai, be gra
žių gelių įteikė ir daug 
piniginių aukų, viso — 
$1,007.00.

Tos aukos paskirstytos 
sekančiai:

Šv. Mišioms — $145.00. 
Lietuvos Dukterų Draugi
jai — $207.00. Pedagogi
niam Lituanistikos Institu
tui — $230.00. Kr. Donelai
čio Lituanistinei Mokyklai 
— $175.00. Cicero Lituanis
tinei Mokyklai — $125.00. 
Los Angeles Lituanistinei 
Mokyklai — $125.00.

Liekame visiems aukoto
jams nuoširdžiai dėkingi už 
jų gausias aukas šviesiam 
a. a. Anelės Žemaitienės pri- 
sinimui.

Jurkūnų ir žemaičių 
šeimos

• Vyt. AIex Račkauskas, 
ilgametis VISTA ir Project 
Senior Ethnic Find organi
zacijų narys bei lietuvių 
sekcijos seniūnas kalbės 
apie VISTĄ, Project Senior 
Ethnic Find ir kaip patiems 
užsipildyti ”Circuit Brcak- 
er” pareiškimus atgauti iš 
Illinojaus valstijos iždo nuo
savybių, nuomų bei pirki
mų mokesčių dalį, Lietuvių 
Moterų Federacijos Chica- 
gos klubo susirinkime, ba
landžio 30 d. 2 vai. p. p. Jau
nimo Centro kavinėje, Chi
cagoje.

I

• Detroito studentai atei
tininkai per sekr. Kristiną 
Veselkaitę, atsidėkodami už 
Pr. Baltuonio parodos ap
rašymą, Dirvai paremti at
siuntė auką 5 dol., prašyda
mi ir ateityje duoti jauni
mui vietos Dirvos pusla
piuose. Ačiū už auką.

• XII Mokytojų studijų 
savaitė šiais metais įvyks 
Pasaulio Lietuvių Dienomis 
Toronte birželio 27-30 d. 
Rezervacijos universiteto 
bendrabučiuose atliekamos 
iki gegužės 26 d. per L. Ta
mošauską, 236 Dovercourt 
Rd., Toronto, Ont. Canada, 
M6J 3E1, pridedant regis
tracijos mokestį 5 dol. Kam
barys vienam asmeniui su 
pusryčiais 7 dienoms kai
nuos 70 dol.

THE SCHOOL SISTERS 
OF ST. FRANCIS

serve God and 
tbeir ncighbor bv: 
teaching, sočiai 
work, C.C.D. work, 
carini; for linme- 
less children and 
the agcd.

For information contact: 
Mother Supcrior 

Sancta Maria Convent 
Panhandle, Texas 7906S

(I 7-241

JMMED1ATE NEEDS FOR 
JOURNEYMAN 

TOOL AND DIE MAKERS 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints and elose tolerance. 
Ist shift. Steady etnploymėnt, excel- 
lent wages and a company paid ben- 
efit program. Apply:
DIETOOL ENGINEERING CO. INC. 

3333 3 Mile Rd. N.W. 
Grands Rapids, Mich. 40504 

616-453-9489
(17-20) l

Ai. .A.PROF. DR. JONUI PUZINUI,
Vilniaus Universiteto Humanitarinių Mokslų 
Dekanui, mirus, gilią užuojautą reiškia jo 
žmonai KONSTANCIJAI, sūnui ALGIMAN
TUI, dukroms ALDONAI ir ŽIVILEI, ir jųjų 
šeimoms, giminėms ir bičiuliams

VILNIAUS UNIVERSITETO MOKSLO 
PERSONALO NARIAI IR BIČIULIAI:

Juozas Andriušis,
Elena ir Jonas Baliai
Gražina ir Domas Krivickai,
Laimutė ir Aleksandras Plateriai, 
Birutė ir Ignas Saldukai,
Vincas Trumpa,
Joana ir Antanas Vaičiulaičiai, 
Antanas Vasaitis,
Aleksandra ir Romualdas Zalubas

Washington, D. C.

I

Mielam
A. A.PROF. DR. JONUI PUZINUI

mirus, žmoną KONSTANCIJĄ, dukras AL
DONĄ, ŽIVILĘ ir sūnų ALGIMANTĄ su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime

Stefanija ir Ignas
K a u n e 1 i a i
Joana ir Jonas

Švobos

A. A.PROF. DR. JONUI PUZINUI
taip netikėtai iškeliavusiam, jo žmoną, šeimą

ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame

Vincentina ir Jonas
Jurkūnai

!

:ss

Brangiam bendraminčiui ir ilgamečiai 
Philadelphijos gyventojui

- A. t A.PROF. JONUI PUZINUI%
netikėtai iškeliavus amžinybėn, jo 
žmoną p. KONSTANCIJĄ, dukras 
drauge su jų šeimomis, nuoširdžiai 
ir kartu liūdi

liūdinčią 
ir sūnų 
užjaučia

iI

A. L. T. S-gos
Philadelphijos skyrius

Į

PROF. JONUI PUZINUI
mirus, žmonai KONSTANCIJAI, dukroms ir

sūnui bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą

reiškiame ir kartu liūdime

Br. Tvarkūnas

ir šeima
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