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TUO TARPU EUROPOJE
Ieškoma didesnio savarankiškumo ir vienybės

Vytautas Meškauskas

Apžvalgoje jau trumpai 
minėjome Europos piniginio 
vieneto ”ECU” — European 
Currency Unit - idėją. Kaip 
matome, vieneto pavadini
mas yra kilęs iš pirmųjų 
raidžių angliškų žodžių, ta
čiau jei jį tarsime prancū
ziškai tarsena, kaip ’ekiuh’ 
— pakartosime Prancūzijo
je nuo 1266 iki 1803 meti] 
kursavusios monetos pava
dinimą. Politiškai žiūrint, 
čia ir yra kaip sakyti] vo
kiečiai, užkastas šuo. Mat, 
ta idėja išplaukė iš JAV ne
pajėgumo, jų valiutos kri
timo ir nepasitikėjimo pre
zidentu Carteriu. Visa tai 
verčia europiečius tvirčiau 
stovėti ant savo kojų. Tie
sa, kariškai jie ir toliau pri
klausys nuo JAV karinės 
galybės, jų atominės apsau
gos skėčio. Galvojant apie 
ateities karo varijantus, 
prileidžiamas arba totalinis 
atominis karas ar susirėmi
mas konvencionaliniais gin
klais centriniame fronte t. 
y. Vokietijoje. Bent pasku
tiniuoju atveju, kai kurios 
Europos valstybės galėtų 
išlikti karo nepaliestos, ta
čiau tik ne Vokietija. Pagal 
visus apskaičiavimus joje 
nedaug liktų nesugriautų 
vietų. Tai reikalauja siek
ti taikos visomis galimomis 
priemonėmis, nors ir reikė
tų amžiams palikti 18 mili
jonų Rytų vokiečių sovietų 
sferoje, tik slaptai viliantis, 
kad sutikimas su ištikusiu 
likimu vis dėlto dar palieka 
daug manevravimo laisvės. 
O kol karinė lygsvara dar 
yra išlaikyta, patys euro
piečiai turi užpildyti ameri
kiečių paliktą vadovybės 
tuštumą. Kas gi konkrečiai 
galėti] tą tuštumą užpildyti, 
jei ne Vokietija, ūkiškai pa
jėgiausia Europos valsty
bė?

Jos kancleris Schmidtas 
prisimena Bismarcką, kuris 
ūkiškai sujungęs silpnokas 
vokiečių valstybes sukūrė 
pasaulinę galybę. Tokios 
svajonės ar net tik jų įtari
mas pas kaimynus sukelia, 
anot Schmidto, ”jausmus 
kaip pavydą ir susirūpini
mą”. Po Britanijoje per te
leviziją parodyto filmo ”Ho- 
locaust”, vokiečių ambasa
da gavo labai daug nemalo
nių telefono skambinimų ir 
kas galutinai įtikino kanc
lerį Schmidtą, kad praeitis 
dar nėra pamiršta.

Už tat naujom Europos 
stipresnio sujungimo pa
stangom turėtų formaliai 

vadovauti* Prancūzijos pre
zidentas Valery Giscard 
d’Estaing, kurio postas yra 
užtikrintas iki 1981 metų 
rinkimų. Anot Der Spiegei, 
formulė skamba taip: 
"Schmidt denkt und lenkt, 
Giscard praesentiert und 
praesidiert” — (S. galvoja 
ir vairuoja, C. reprezentuo
ja ir pirmininkauja). Už tat 
gerai, kad European Cur
rency Unit — ”ecu” gali 
skambėti ir visai prancūziš
kai.

Giscardas gali lengvai 
permatyti Schmidto svajo
nes, bet kadangi Prancūzija 
pati neturi kitokio pasirin
kimo, kodėl nesutikti su to
kia situacija, juo labiau, 
kad dėl tolimesnės ateities 
iš viso niekas negali būti 
tikras ?

Naujas piniginis viene
tas, pradžioje figūruojąs tik 
buhalterijos knygose, būtų 
vertas 2,5 DM, apie 1,20 
dabartinio dolerio ir 5 pran
cūzų frankus. Vokiečiai ir 
prancūzai tikisi, kad tas 
vienetas pakeis vis didėjan
tį chaosą, prasidėjusį su at
sisakymu nuo pagrindimo 
auksu. Prie jo pritraukti vi
sų pirma britus ir po to ita
lus. Kaip tai paveiks dole
rį? Pagal paskutinį Londo
no Economist FINANCIAL 
REPORT (specialų leidinį 
bankams ir kitoms finansi
nėm institucijom): teoriš
kai neturėtų, bet praktiškai 

Clevelando Lietuvių Namų penkmečio minėjimo baliuje praeitą šeštadienį, spalio 7 d. 
už nuopelnus kanklių muzikos srityje buvo apdovanota Lietuvių klubo metine tūkstanties 
dolerių premija muz. Ona Mikulskienė. Nuotraukoje iš kairės: R. Kudukis, Lietuvių Namų 
pirm. J. Stempužis, D. Ramonienė, Ona Mikulskienė ir V. Plečkaitis, įteikę laureatei plaketę, 
čekį ir gėles. J. Garlos nuotr.

taip. Kol kas tačiau dar 
daug nežinomųjų, kad iš
vedus apytikrį atsakymą.

Pats Schmidtas yra ne 
tiek susirūpinęs amerikie
čių ir iš viso Vakarų, kiek 
sovietų reakcija. Sovietų 
įtikinimui, jis norėtų, kad 
Bonnos Bundestagas (sei
mas) ratifikuotų jo susita
rimą su Brežnevu dėl toli
mesnio ūkinio bendravimo, 
nors formaliai tai nereika
linga. Tam priešinasi jo ko
alicijos su liberalais partne
riai. Girdi toks aktas Vaka
ruose prikels Rappalo su
tarties vaiduoklį. Tuo tar
pu vokiečiai gavo netikėtą 
sustiprinimą iš kiniečių. Tie 
užsakė įvairių mašinų savo 
anglies kasyklų moderniza
vimui už 4 bilijonus dolerių.

Viduje Schmidto pozici
jas sustiprino prokuratūros 
nutarimas nutraukti bylas 
špianažu Rumunijai kalti
namiems seimo atstovui 
Uwe Holt ir Rytų specialis
to E. Bahhr asmeniniam re
ferentui Broudre-Groeger. 
Stipriausias įtarimas prieš 
pirmąjį liko tik faktas, kad 
saugumas sekąs Rytų dip
lomatų telefoninius pasikal
bėjimas, neturėjo užfiksa
vęs nė vieno jo, Holto, pasi
kalbėjimo, prieš antrą, kad 
jis turėjo du foto aparatus, 
kurie kaip ir daugumas, 
tiktų dokumentų fotografa
vimui, bet jokių filmų ne
rasta.

Dr. Elona Vaišnienė šiomis dienomis prez. J. Carter paskirta 
į prezidentinę komisiją svetimoms kalboms ir tarptautinėms 
studijoms.

Dr. Elona Vaišnienė - prezidentinės 
komisijos narė

JAV prezidentas J. Car
ter š. m. rugsėjo 15 d. pa
skelbė sąstatą 21 asmens 
Preziden t i n ė s komisijos 
svetimoms kalboms ir tarp
tautinėms studijoms. Gar
siomis mokslininkų, akade
mijų, visuomenininkų ir po
litikų pavardėmis nusėtame 
komisijos narių sąraše esa
ma lietuvės visuomeninin- 
kės ir dviejų vaikų motinos 
dr. Elonos Marijošiūtės 
Vaišnienės iš Mt. Carmel, 
Conn. Baltųjų Rūmų spau
dos sekretoriaus išleistame 
komunikate dr. E. Vaišnie- 

nė pristatyta kaip "spaudos 
bendradarbė ir veikli JAV 
LB darbuotoja, buvusi Yale 
universiteto komunikacijos 
srities specialistė”.

Prezidetiniu potvarkiu 
įkurta minima komisija yra 
įpareigota pravesti apklau
sinėjimus, tyrimus ir stu
dijas siekiant pakelti ameri
kiečių domėjimąsi ir pajė
gumą svetimų kalbų moky
mosi ir tarptautinių studi
jų klausimuose. Taip pat 
komisijai teks rekomen
duoti kaip paruošti rei
kiamus specialistus sėkmin
gam tarptautinių santykių 
puoselėjimui per valdines ir 
privačias institucijas. Ko
misija sieks ieškoti priemo
nių pašalinimui svetimų 
kalbų specialistų trūkumo 
valdinėse įstaigose. Komisi
ja tiesioginiai bus atsakin
ga JAV prezidentui ir jos 
veikla bus finansuojama iš 
JAV švietimo įstaigos turi
mų fondų.

Dr. Vaišnienė turi mokslo 
'laipsnius iš Annhurst (BA) 
ir Bostono (MA) kolegijų 
ir doktoratą prancūzų lite
ratūros srityje iš Yale uni
versiteto. Studijas, turėda
ma Prancūzijos valdžios 
stipendiją, yra gilinusi Sor- 
bonos universitete, vėliau 
Kanadoje. Straipsniais kul
tūrinio pliuralizmo klausi
mais yra bendradarbiavusi 
”New York Times”, "Chris- 
tian Science Monitor”, 
”New Haven Register”, ku
riame taip pat keturius me
tus turėjo savo skiltį sava
noriškos veiklos klausimais.

(Nukelta į 4 psl.)
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Kritiška padėtis Pietų Afrikoje. - Eurokomunistai negali pakeisti 

taktikos ir po pralaimėjimo. - Valstybėsir Bažnyčios susikirtimai 

------------------------- Lenkijojoje ir Rytų Vokietijoje. -------------------------

Pereitą savaitę pasmarkė- 
jusios kovos tarp Sirijos ka
riuomenės ir krikščionių mi
licijos Libane grąsė paversti 
niekais Camp David susitari
mą. Normaliai Izraelis ne
leistų sunaikinti krikščionių 
milicijos, tačiau jo įsikiši
mas labai nesiderintų su tai
kos derybomis. Kalbama 
kad ir miręs popiežius Jonas 
Povilas I norėjęs asmeniškai 
tarpininkauti paliaubų nusta
tyme.

Laukiant tolimesnės įvy
kių raidos ten, nukeliaukime 
toliau į Pietus, kur situacija 
yra nemažiau pavojinga. 
Ten, pačioje Pietų Afrikos 
Respublikoje, baltųjų tvirto
vėje - kurie ten anksčiau įsi
kūrė negu dabartinė juodųjų 
dauguma, vyraujančios tau
tininkų frakcijos seime dau
guma nauju ministeriu pirmi
ninku išrinko labai griežtą 
krašto apsaugos ministerį P.
W. Bothą. Vietoje dėl susilp 
nėjusis sveikatos pasitrauku 
šio John Vorster, kuris bus 
išrinktas Respublikos Prezi
dentu tik su ceremonialėm 
funkcijom. Prieš pasitrauk
damas Vorsteris pareiškė, 
kad jo vyriausybė nesilaikys 
daugumos JT Saugumo Ta
rybos nutarimų dėl rinkimų 
pravedimo Namibijoje, buvu 
šioje vokiečių Pietų-Vakarų 
Afrikos kolonijoje, kuri po 
pirmojo D. Karo buvo paves 
ta valdyti Pietų Afrikai. Rin 
kimus Pietų Afrika žada ten 
pravesti savo, o ne JT prie
žiūroje. Dar balandžio mėn. 
Vorsteris sutiko su JT - fak
tinai 5 valstybių: JAV,
D.Britanijos, Prancūzijos, 
Vokietijos ir Kanados - pla
nu, slaptai tikėdamasis, kad 
jį atmes SWAP0 - maksisti- 
nė Pietų Afrikos partizanų 
organizacija, veikianti iš An
golos. Toji tačiau netikėtai 
sutiko. Dabar Vorsteriui bu
vo palyginti gera proga atsi
sakyti, nes dėl artėjančių rin 
kimų nei JAV, nei D.Brita
nijos vyriausybės greičiau
siai nesutiks su sankcijomis 
prieš Pietų Afriką. Rinki
mai Namibijoje turėtų įvyk
ti lapkričio mėn., bet juose 
žada dalyvauti tik viena par
tija - Pietų Afrikos remiama 
Turmhalle Alliance, kuri no
rėtų glaudžių ryšių su P. 
Afrika.

*♦» 

terijos toliau mano, kad ge
riausia išeitis būtų atšaukti 
Rhodezijos nepriklausomy
bę ir ten atstatyti britų ko- 
lonialinę valdžią, kuri pra
vestų rinkimus. Su tuo pla
nu nesutinka nei dabartinė 
Rhodeziją valdanti ketvirtu
ke (Smith ir trys vietos juo
dųjų vadai), nei Patriotinis 
Frontas, kuris mano, kad val
džią galima užimti tik su 
ginklu, bet ne balsavimo la
peliu rankoje. Amerikiečių 
ir britų diplomatai prisibijo, 
kad neįtraukus Patriotinio 
Fronto į valdžią, jis gaus 
tiek pagalbos iš sovietų, 
kiek tik reikės Rhodeziją 
ginklu užkariauti. Bet jei 
taip, ir sovietams nenorima 
priešintis, kodėl versti kapi- 

■tuoliuoti dabartinį Rhodezi
jos režimą, kuris sutiko su 
valdžios perdavimu juodųjų 
daugumai?

Tas klausimas iškilo ir 27 
JAV senatoriams, kurie kvie 
tė Smithą atvykti į Washing 
toną, tačiau Valstybės De
partamentas nedavė jam vi
zos. Paskutiniu momentu 
jis gavo turistinę vizą ir at
vyko į JAV. Įdomu, kad Kis 
singeris, įkalbėjęs Smithą iš 
principo sutikti su juodųjų 
daugumos valdymu, dabarti
nės JAV administracijos po
litiką pavadino ‘totaliai re
miančia’ komunistų apgink
luotų ir apmokytų Nkomo 
bei Mugabes armijas.

Taip reikalams susiklos
čius, D.Britanijos min. pirm. 
Callagan nuskrido į Nigeriją 
susitikti su Zambijos prezi
dentu Kaunda, iš kurio kraš
to veikia Nkomo partizanai. 
Mugabe, veikiąs iš Mozambi- 
que, yra linkęs greičiau su
tikti su derybom. Kiekvienu 
atveju nesutikimai tarp Nko 
mo ir Mugabes yra vieninte
lė likusi viltis prieiti prie de 
rybų. Ar prie jų iš tikro bus 
prieita, dabar jau priklauso 
ne nuo pačios Rhodezijos, 
bet nuo Pietų Afrikos ir va
dinamų frontinių juodųjų 
valstybių, kurios remia Pa
triotinį Frontą.

Tuo tarp Rhodezijos vy
riausybė įsakė savo karinėm 
pajėgom beveik kasdien pe
reiti Mozambiąue sieną ir 
naikinti ten esančias Muga
bes partizanų stovyklas. Į 
Zambia puolimai pradėti tik 
dabar, nepasisekus susitarti 

su Nkomo. Iš rastų Mozam
biąue dokumentų atrodo, 
kad partizanų moralė esanti 
žema. Ypatingai daug kriti
kos susilaukia jų vadai, ku
rie patys bijo dalyvauti kau- į 
tynėse. Lietingam sezonui 
artėjant, karo veiksmai ne
trukus turėtų sumažėti.

♦♦♦ 1

Paskutiniu laiku mažiau J 
kalbama apie eurokomunis- Į 
tus. Kai kas galvojo, kad rin- j 
kimuose paaiškėjus jų nega- i 
liai, jie vėl griš prie maskvi- ; 
nio kurso. Prancūzijoje ko- • 
munistai surinko 19°/o, t.y. 
mažiau kaip paprastai. Itali
joje per savivaldybių rinki- ■ 
mus jie surinko vos 8% visų ; 
balsų, o Ispanijoje tik 9%. Iš | 
tikro tačiau tų partijų vadai i 
priėjo išvados, kad grįžimas 
prie griežtesnės stalininės Į 
ar kokio kito pavadinimo po- į 
litikos jiems tik dar daugiau 
pakenktų. Mat, sykį pradė
jus debatuoti dėl politinės li
nijos, kritikų jau negali nu
raminti, o juos išmesti iš par
tijos nebūtų protinga, nes 
partijos patrauklumas tik 
dar daugiau sumažėtų. Ispa
nijos kompartijos, kuri ba
landžio mėn. kongrese for
maliai atsisakė leninizmo, va 
das Carrillo aiškina, kad re 
voliucinis komunizmas galė
tų sulaukti pasisekimo Por
tugalijoje, kurios ūkis yra su
iręs, tačiau ne pramoningose 
valstybėse su pluraline siste
ma, kur valdžia yra išskirsty 
ta į įvairias vietas ir institu
cijas, o be to turi išsilavinu; 
šią vidurinę klasę. Po Chruš ■ 
čiovo atsisakymo nuo Stali
no, sunku įtikinti mases, kad 
Sovietija yra darbininkų ro 
jus. Grįžimas prie senos poli
tikos komunistams reikštų 
užsidaryti į savo getho, kas 
jau nepriimtina jaunesniems 
nariams. Žinia, Vakarų 
kompartijose vis dar yra ne
mažai Kremliui ištikimų ‘ap- 
račikų’, todėl grįžimas į 
Kremliaus glėbį yra visados 
galimas, bet šiuo metu ne- 
lauktinas.

♦♦♦

Užsiminus Kremlių... Ne
seniai paviršutiniai geri san
tykiai tarp satelitų vyriausy
bių ir Bažnyčių, šiuo laiku 
vėl atvėso. Lenkijos vysku-

■ Iš kitos pusės
Viename dienraštyje pastebėjau vieną mūsų bendra

darbio labai palankų straipsni apie ok. Lietuvoje išėjusią 
knygą. Straipsnis pasirašytas tikra pavarde. Tuo tarpu 
mūsų skiltyse to paties autoriaus kitas straipsnis buvo 
pasirašytas slapyvarde. Kodėl? Ieškant atsakymo Į tą 
klausimą visų pirma peršasi išvada, kad mūsiškis straips
nis yra labai piktas. Už tat autoriui ten būtų nepatogu 
pasirašyti. Seklio — kas parašė — darbą šiuo atveju ap
sunkina dar vienas faktas. Mūsų slapukas puola kitą sla
puką, kuris paprastai visados pasirašydavo savo tikra 
pavarde. Jis tur būt nebijotų pasirašyti ir dabar. Nepa
minėti savo pavardės jį privertė, atrodo, ’techniški su
metimai’. Mat, — pabrėžiu ATRODO — kad jis tą straips
nį parašė po to, kai nutarė tame laikraštyje nebendra
darbiauti, nes ten pat pasirodė ir kritiškesnis jo įvertini
mas bei įvairūs to fakto skaitytojų vertinimai, bet tur 
būt nebuvo kur kitur tokio straipsnio siųsti. Už tat turėjo 
slėptis.

Aplamai imant, skaitant pavardę ir slapyvardėm pasi
rašytus straipsnius, kurių autorius nesunku įspėti, krinta 
į akis tam tikros taisyklės. Slapyvardėm pasirašomos kri
tiškos pastabos apie šio krašto valdžią ir tvarką, nors 
šioje srityje neaplenkiame nei amerikiečių politiku nei 
žurnalistų. Kažkodėl ir apie žydus. Bet nuostabiausia, kad 
paskutiniu metu po slapyvardėm slepiamasi ir puolant 
sovietus, tarytum autoriai manytų, kad tai galėtų jiems 
pakenkti 1

Iš kitos pusės, toks pavardžių slapyvardėmis kaitė- 
liojimas duoda papildomo džiaugsmo skaitytojams, ypač 
mėgstantiems spėti mįsles. Ne be to, kad kartais toks 
mįslių spėliojimas vestų prie keistokų išvadų. Bet toks 
nemalonumas yra palyginti maža kaina už čia turimą 
spaudos laisvę. Už laisvę rašyti ką ir kaip nori. Tik pa
galvokime apie Lietuvą. Iš ten atkeliavęs anekdotas ge
riau nušviečia padėtį negu ilgi ginčai. Išėjusiam į gyve
nimą ten patariama:

Negalvok,
Jei galvoji, nerašyk! 
Jei rašai, nepasirašyk! 
Jei pasirašei — nesistebėk!

Kas man daugiau lieka? vm

pai rugsėjo 17 d. paskelbė ga
nytojišką laišką, kuriame 
protestuoja prieš valdžios 
cenzūrą, kuri esant ‘totali
nės’ sistemos ginklas. Vys
kupai taip pat skundžiasi dėl 
valdžios leidimo atspausdin
ti tik 300,000 egzempliorių 
katechizmo, nors jo reikalin
gų vaikų esą 8 milijonai ... 
Katalikams leidžiama tik 
190,000 egzempliorių savo 
spaudos, o be to jie neturi nė 
vieno dienraščio. (Iš tikro 
yra vienas save vadinąs ka
talikiškas dienraštis, tačiau 
jis priklauso PAX organiza
cijai, įkurtai 1954 metais, 
suskaldyti Bažnyčią.)

♦♦♦

Kalbant apie Vokietiją ... 
Beveik 70% visų Rytų Vokie 
tijos gyventojų stebi vakarų 
Vokietijos TV pramogi
nes programas, o rimtesnes 
- 40%. Dėl kitokių siuntimų 
sistemų, jie negali žiūrėti 
spalvotos telvizijos progra

mų. Paktiškai beveik visoje 
Rytų Vokietijoje yra priei
nama Vakarų Vokietijos te
levizija, kurioje Rytų prog
ramomis labai retai kada su 
sidomima.
LPN'S OR RN'S NEEDED for

part-time w<ekdays ancl vzeekends. 
1-3 & 3-11 shifts. Call between 9 3 
weekday» for appointment.

(717) 755-6454

COLD HEADING
OPERATOR

ALL FULLY PAID BENEFITS PLŪS 
PENS1ON. EXCELLENT WORKING 
CONDITIONS. STEADY 56 HOURS 
PER WEEK.

PEERLESS 
INDUSTRIES
2800 Tyler Rd.

Ypsilanti, Michigan 48197

313-274-5800
OR

313-482-3900

Equal Opportunity Employer
(38-40)

Pietų Afrikos nusistatymą 
nenusileisti Namibijoje iš
šaukė kritiška padėtis Rho- 
dezijoje. Tos min. pirm. Ian 
Smith rugpiūčio 14 d. buvo 
slaptai susitikęs su vienu iš 
Patriotinio Fronto vadų - 
Nkomo. Spėjama, kad 
Smithas Nkomo siūlęs min. 
pirm, postą, jei tas sutiktų 
grįžti į Rhodeziją. Apie tai 
sužinojo kitas Patriotinio 
Fronto vadas Mugabe ir Tan 
zanijos bei Mozambiąue pre
zidentai, kurie pakėlė nema
žą triukšmą, po ko , Nkomo 
atsisakė derėtis. JAV ir D. 
Britanijos užs. reikalų minis-

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUSAIT1S ir J. MA1EIKA

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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KOVA DĖL LIETUVOS LAISVES
Visas žmonijos politinis ir 

kultūrinis gyvenimas yra 
lyg nuolatinis bangavimas 
su antplūdžiais ir atoslūgiais 
Kaip po nakties išaušta ry
tas, taip ir tautų gyvenime, 
po ilgos vergijos ir nevilties, 
sužiba laisvė. Taigi, per il
gą, sklidiną pasiaukojimą, 
darbą ir ryžtingą kovą, su
švinta gyvenime laisvė ir lai
mė, kuri sujungia tautoje vi
sas vienijančias idėjas.

Romėnai sakydavo, kad is
torija esanti gyvenimo mo
kykla. O mūsų tautos atgi
mimo pranašas dr. Vincas 
Kudirka sako: ‘Iš praeities 
tavo sūnūs te stiprybę se
mia’. Mūsų tautos praeitis 
rodo, kad senosios Lietuvos 
didžiausia dorybė buvo susi
klausymas ir vienybė.

Anais laikais daug kam at
rodė, kad tauta, netekusi 
tautinės sąmonės ir laisvės, 
bemirštanti. Tačiau Apvaiz
da atsiuntė mūsų tautai atgi
mimo pranašų, kurie išugdė 
didelių asmenybių ryžtingai 
siekusių savo užsibrėžto tiks
lo. Jie buvo entuziastai ligi 
pat paskutinės akimirkos. 
Jie švies kartų kartoms ge
ru pavyzdžiu, kaip reikia 
Lietuvai dirbi, ją mylėti ir 
kovoti dėl jos laisvės.

Gilus tikėjimas savo tau
tos ateitimi yra vienas iš 
stipriausių tautos išlikimo 
ramsčių. Kas praranda tikė
jimą savo tautos ateitimi, 
tas jau save nuo jos atsiribo
ja. Kad svetimoj padangėj 
neuždustum, kiekvieno lietu, 
vio širdyje turi būti viltis ir 
tikėjimas Lietuvos prisikėli
mu. Lietuviškos sielos išsau
gojimas svetimuose kraštuo
se kartu yra ir mūsų, ir mū
sų tautos išlikimo klausimas.

Energija, pasitikėjimas sa
vimi ir savo tauta, bet drau
ge glaudžiais sutarimais su
sieti užsimojimai, yra tikri 
mūsų praeities ir dabarties 
pažymiai. Tik doras, šviesus 
valingas, ryžtingas ir tolre
gis lietuvis, eidamas iš vien 
su savo tautiečiais, sugebės 
iškovoti savo tautai laisvę. 
Tačiau juo mažesnė tauta, 
tuo labiau savarankiškesnių, 
veiklesnių ir tvirtesnių as
menybių turi turėti.

Kas galėjo lietuvio dva
sios gajumą ir veržlumą už
gniaužti vergijos laikais? - 
Niekas! Lietuvis kovojo, 
veržėsi į šviesesnius rytojus. 
Vergiško tylėjimo, vergiš
kos kančios, bevalio pasida
vimo jis niekad nežinojo. Jo 
dvasia niekad nepripažino 
nenugalimų kliūčių, nes ja
me visada gyveno paskirtį 
bylojanti dvasia ...

Sunkus spausdinto lietu
viško žodžio kelias ir, paga
liau, nepriklausomybės ko
vos davė mūsų tautai visą ei
lę taurios dvasios didvyrių, 
kurie iškovojo teisių nepri
klausomai gyventi. Savo 
kraujo ir darbo auka jie pa
statė mūsų tautai Laisvės 
Aukurą, kuris švietė Lietu
vai 22 nepriklausomo gyve
nimo metus.

Kilniadvasių didvyrių ir 
pasiryžėlių mūsų tautai nie
kad negali pristigti. Istorija 
byloja mums, kad tam tik
rais laikotarpiais jie ateina 
sustiprinti mūsų tautos žy
gių dėl geresnės ateities; 
ateina sustiprinti ir įdiegti 
savo tautiečiams nepalaužia
mų troškimų ir vilties dėl 
skaidresnės tautos ateities.

Kovoj dėl laisvės ir nepri
klausomybės lietuvių tauta 
parodė, be srovių ir pažiūrų 
skirtumo, didelę dvasios vie
nybę ir ją parėmė ne tik žo
džiais, bet ir ryžtingu darbu, 
krauju ir pasiaukojimu.

Antrojo pasaulinio karo 
politiniai sūkuriai vėl atnešė 
lietuvių tautai sunkias ir 
skaudžias gyvenimo valan
das. Šiandien Lietuva pa
vergta, tačiau lietuvių tau
tos idėjos - dėl kurių daug 
kraujo išlieta, dėl laisvės 
šimtai tūkstančių naujų ka
pų supilta - yra ir bus gyvos. 
Lietuvių tauta nenori ver
gauti - ji nori toliau augti, 
veikliai ir sąmoningai daly
vauti laisvojo pasaulio bend
rame sūkuryje.

Stipri lietuvio asmenybė 
daro lietuvių tautą atsparią 
ir ryžtingą, ji atstovauja Lie
tuvos garbei. Todėl auklėti 
lietuvio asmenybę yra ne tik 
mūsų rūpestis, bet ir parei
ga. Visuomeninė veikla ug
do lietuvio asmenybę, stip
rina jo visuomeniškumą. Pa
reiškiama gyva ir sveika lie
tuvių viešoji nuomonė yra 
sėkminga veiklos talkininkė.

Pasaulį stebinti ir pagar
bą sau nusipelnyti galim tik 
karšta tėvynės meile, tauti
niu susipratimu, nenuilsta
mu darbu ir pasiaukojimu ko
vai dėl laisvės. Tai yra dory
bės, kurios, sujungtos su mū
sų medžiaginiu pasiruošimu 
ir pajėgumu, padės mums 
tikslą pasiekti. (jm)

Wanted Ist Class Skilled 
GRINDERS

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

APPLY OR \VRITE
ABLE GRINDING AND 

MACHINING CO.
431 — 36th ST. SW

GRAND RAPIDS, MICHIGAN 49508 
(38-42)

Tarėsi PLB ir VLIKo valdybos
Antanas Juodvalkis

Š.m. rusėjo 30 d. Lietuvių 
Namuose Clevelande, susiti
ko Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės ir Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto 
valdybos aptarti bėgamus 
reikalus ir nustatyti veiklos 
gaires ateičiai.

VLIKo valdybą atstovavo 
pirm. dr. Kęstutis Valiūnas, 
dr. Bronius Nemickas, Jur
gis Valaitis ir Bronius Bieliu- 
kas, o PLB valdybą - pirm. 
Vytautas Kamantas, Vaclo
vas Kleiza, Daina Kojelytė 
ir Antanas Juodvalkis. Pasi
tarime taip pat dalyvavo 
PLB valdybos ryšininkas 
prie VLIKo valdybos, Ka
nas Jankūnas.

Pradžioje, abiejų veiksnių 
pirmininkai painformavo a- 
pie dirbamus darbus bei pa
darytus ėjimus ir sutarė dar 
botvarkę tolimesniems svar 
stymams.

Yra darbų, kuriuos atlieka 
kiekviena valdyba atskirai, 
yra darbų, kuriuos galima at 
likti dirbant kartu ir yra to
kių reikalų, kuriuos gali val
dybos viena kitą papildyti. 
Sutarta informuoti apie atlie 
kamus darbus, kad išvengti 
pakartojimo ir bereikalingo 
laiko ir lėšų eikvojimo.

Iš VLIKo pirm. dr. K. Va
liūno pranešimo paaiškėjo, 
kad VLIKo valdybos veikla 
paremta nuolatiniu darbu, 
įvykių sekimu bei reagavi
mu, bet ne staigiais pasireiš
kimais ir reklama. Dirbama 
nuosekliai ir tyliai. Palaiko
mas glaudus kontaktas su 
Diplomatine tarnyba ir gina
ma Lietuvos reikalai tarptau
tinėje plotmėje. Leidžiamas 
Eltos biuletenis net keliomis 
kalbomis. Leidžiamos ar ruo
šiamos knygos įvairiais klau
simais. Jau yra sutelkta me
džiaga apie žydų klausimą ir 
ieškomas redaktorius bei lei
dėjas ją išleisti. Išlaikomos 
ir remiamos kai kurios radio 
laidos į ok. Lietuvą. Rūpina
masi diplomatų sustiprinimu. 
Čia galėtų į talką ateiti ir 
PLB valdyba, bei kitos orga
nizacijos. Diplomatų padė
tis yra labai kritiška. Anks
čiau paskirtieji diplomatai 
baigia išmirti ar pasenti, o 
naujų vyriausybės netvirti
na. Reikia visų bendros ak
cijos, kad palaužti dabar ro
domą vyriausybių nusistaty
mą ir reikalauti pripažinti 
naujus atstovus. Diploma
tams išlaikyti resursai bai
gia išsisemti ir netolimoje 
ateityje teks susidurti su 
šiuo reikalu. Pasitikima vi
sų lietuvių gera valia ir tiki
ma, reikalui ištikus, lėšas su
daryti.

VLIKas taip pat remia ki
tų organizacijų dirbamą lais
vinimo darbą.

PLB pirm. V. Kamantas 
painformavo apie naujosios 
valdybos padarytus ėjimus, 
užmegstus kontaktus su dip
lomatinės tarnybos žmonė
mis, vyskupu V. Brizgiu, ap
silankymu Baltuosiuose Rū
muose Washingtone, mezga
mus ryšius su Kraštų valdy
bomis ir t.t.

PLB valdyba turi nuolati
nę būstinę Jaunimo Centre, 
kurios adresas yra: 5620 So. 
Claremont Avė., Chicago, II.

60636, USA, tel. (312)778- 
2200.

Numatoma patiems lan
kyti kitų kraštų lietuvių ben 
druomenes ir siųsti kultūri
ninkus, rašytojus ir meni
nius vienetus. Praeitis paro
dė, kad tokie kontaktai yra 
reikalingi ir naudingi. Svars 
tomas klausimas 1980 m. su
rengti tautinių šokių šventę 
ir PL kultūros kongresą.

Ilgiau sustota prie šių rei
kalų:

a. White Plain 1974 m. 
konferencijos išvadų,

b. V-jo PLB seimo nutarimų
c. IV-to PL Jaunimo kong- 

reso
d. PLB ir VLIKo bendra

darbiavimo.
Taip vadinamos 1974 m. 

White Plain konferencijos 
sutartos išvados turėjo būti 
įvadas į kitą susitikimą, ku
riame būtų buvę aptarta jų 
vykdymas. Dėl daugelio 
priežasčių antras susitiki
mas neįvyko ir sutartos gai
rės tebėra kelrodžiu ir šian
dien. Minėtos nutarimų iš
vados buvo peržiūrėtos pa
punkčiui ir visi neaiškumai 
pasiaiškinti, o vykdymas pa
tikslintas.

V-jo PLB seimo politinio 
pobūdžio nutarimus vykdyti 
kontakte su VLIKo valdyba. 
Dėl platesnės veiksnių kon

I . Ui tM
SKIRPSTASj

Spalis — jau tradicinis Vilniaus mėnuo. Tas vardas mum 
; sąžinę pajudina — ir džiaugsmu ir liūdesiu. Vilnius mūsų isto- 
! rijos ir kultūros lopšys, mūsų didybės ir garbės sėkla, sykiu ir 

■ didžio ryžto kovot už tautos laisvę versmė! Bet spalio 9-j i pri- 
; mena žaizdą, opią ir dar neužgijusią. Tačiau su kaimynais rei- 
! kia išmokt sugyvent. Todėl būtina gerai, pažint: kaip jis į tave 

žiūri, ko jis nori ir kurie faktai nepamirštini ateičiai. Ne pyk- 
! tis ar kerštas, o tik noras ateity išvengt ginčų bei skriaudų — 

liepia kaimynais uoliai domėtis.
Aidų nr. 5-6 O. Milašiaus straipsny aiškinamas lenkų poli- 

: tinis mesianizmas. ŠĮ žymų autorių — už objektyvų tiesos žodį 
Lietuvai 1918 m. atsikovojant laisvę — lenkai pasmerkė ir ap
šmeižė. Jam buvo skaudu, nes išaugęs lenkiškoj kultūroj, jis 
abi tautas mylėjo ir gera linkėjo. Net jais nusivylęs, O. Mila
šius dai' vis tikėjosi, kad lenkai "atgaus sveiką protą ir realybės 
pajautimą'’. Bet Įsigilinęs Į problemą, galutinai sukritikuoja jų 
netikrą mesianizmą, kuris ”užvaldė Lenkijos intelektualiniu 
sluoksnių vaizduotę” jau nuo 19 a. pradžios. Apie praeitį O. M. 
sako: "Viskas, kas buvo patvaraus ir vertingo Lenkijoj — atėjo 
iš Lietuvos: Jogailos dinastija, Mickevičiaus poezija, Kosciuškos 
politinė intuicija, Norvido pranašystės vizijos ... Lenkija niekad 
neturėjo pakankamai kultūros, kad siektų ko nors kito, kaip 
bergždžio ir pavojingo savo teritorijos besaikio išplėtimo”. Ta 
didybės manija — Towianskio (sulenkėjusio lietuvio dvarinin
ko) "politinių didybių kliedėjimas... išsivystė Į dabartini len
kišką mesianizmą”.

O. Milašius Paryžiuj iš rimtų ir mokslingų lenkų mesianiz
mo adeptų, išgirdo tokias nuomones: "Lenkija dar permaža, vos 
30 milijonų. Pagal Apvaizdos skirtą rolę ji turės pirmiausia 
prisijungti mažytę sukilusią Kauno vaivadiją (taip jie vadino 
mūsų laisvą respubliką!), visus Pabaltės kraštus, Suomiją, Gu
diją, Ukrainą lig Juodosios jūros... Nuo jūros lig jūros, Pone, 
tokia yra mūsų programa. Nė vieno colio žemės mažiau... To 
negana. Reikia savo orbiton Įtraukt Čekoslovakiją, Rumuniją, 
visus Balkanus — visi glausis prie Didžiosios Lenkijos, o jos 
piliečio vardas skambės po žemės rutulį ir kels nuostabą, pa
garbą, kaip kadaise Romos pilietis. O jūs visi, kiek jūsų yra, 
turėsit autonomiją. Gana mažų valstybių". Taip ta Rytu Im
perija didybės vaizdu užburs Šveicariją,' Belgiją, Olandiją — 
jos pačios Įsilies visuotine federacija Į tą Panslaviją.. . Tai gi
liai įsigyvenusi lenkų tautos vizija!..

O. Milašius, Lietuvos diplomatas, prancūzų poetas, žymi as
menybė (pernai atšventėm jo gimimo 100 meti} sukaktį), prisi
klausęs panašių planų iš lenkų intelektualų pusės — labai nu
sivylė ir galutinai nusigrįžo nuo lenkų tautos, nes nematė nė 
prošvaisčių, kad ji "atgautų sveiką protą ir realybės pajautimą". 
Nors lietuvių kalbos menkai temokėjo, bet apsisprendė lietuviu, 
nes giliau patyrinėjęs pajuto, kad tai jo šaknų tauta. O apie 
Lenkiją jo nuomonė mums įsidėmėtina.

ferencijos reiktų dar palauk
ti, nes artėja kitų organizaci
jų seimai, kongresai, rinki
mai ir naujų vadovybių suda
rymas.

Respektuoti aukotojo va
lią ir duodamą auką nukreip
ti nurodytam veiksniui, nors 
gyvenime ir pasitaikytų kito
kių nuomonių.

IV-jį jaunimo kongresą 
rengia PLJS-ga 1979 m. lie
pos 11-27 d.d. Europoje. Fi
nansinę atsakomybę neša 
PLB valdyba. Finansams 
telkti sudaromas komitetas 
iš PLB ir PLJS narių. Rei
kia surinkti $90,000, kurių 
$10,000 pasižadėjo Canados 
LB, o $80,000 suma tenka 
JAV LB.

VLIKo valdyba Jaunimo 
kongresą remia moraliai, o 
pirmininkas dr. K. Valiūnas 
žadėjo bandyti, lankydama
sis Europoje, išrūpinti didės 
nę paramą iš Vokietijos val
džios įstaigų.

PLB ir VLIKo bendradar
biavimas numatomas geres
nis, glaudesnis ir nuoširdes
nis. Pasižadėta dalintis ben
dra informacija ir vieni ki
tiems talkinti. Tą jau įrodė 
ir šis susitikimas. Nebuvo 
nuomonių skirtumų, o nuo
širdus iškilusių reikalų išsi
aiškinimas ir sutarimas.
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Diplomatijos paraštėje (75) Vaclovas Sidzikauskas Dr. ELONA VAIŠNIENĖ...

Pirmas mano ir mano ben 
dradarbių rūpestis įsikūrus 
Wuerzburge buvo teisinė ir 
medžiaginė lietuvių tremti
nių, kurių skaičius Vokieti
joje viršijo 65,000, padėtis. 
Saksonijos dalis su Tuerin- 
gija, kur buvo apsistojęs ne 
mažas lietuvių tremtinių 
skaičius, pagal alijantų susi
tarimą su sovietais turėjo bū 
ti užleistas šiems pastarie
siems. Tuo reikalu pakarto
tinai lankiausi Frankfurte, 
kur buvo JAV vyriausiojo 
kariuomenės vado gen. Ei- 
senhowerio būstinė. Ameri
kietis pulkininkas, kurio ži
nioje buvo vadinamieji ‘Dis- 
placed persons’ - išvietintie- 
ji asmenys, man pažadėjo pa 
tvarkyti, kad lietuviai trem
tiniai būtų kariuomenės 
sunkvežimiais iš sovietams 
užleidžiamu sričių perkelti į 
Vakarų Vokietiją. Tas paža
das, jei ir ne visu 100%, bu
vo įvykdytas.

Turėjau taip pat interve- 
nuoti Frankfurte ir kituose 
amerikiečių zonos miestuose 
dėl sovietų ryšininkų pastan 
gų prievarta grąžinti tremti
nius į jų kilmės kraštus, taip 
pat dėl sovietų ryšininkų lan 
kymosi lietuvių tremtinių 
stovyklose ir jų vestos pro
pagandos bei gazdinimų jė
ga grąžinti į Lietuvą. Taip 
pat reikėjo intervenuoti dėl 
pavienių asmenų įskųstų 
amerikiečiams ir jų suimtų , 
pav. dėl buvusio Vilniaus 
miesto burmistro pulk. K. 
Dabulevičiaus ir kt.

Kai tik susisiekimo sąly
gos leido, delegavau studen
tą Justą Petkevičių ir, regis,
A. Daunių, padėti Vliko pir
mininkui Steponui Kairiui, 
kuris tuo laiku dar tebegy
veno Hofe pas p.p. Jasaičius, 
atvykti į Wuerzburgą. Jam 
atvykus mano vadovauta Vii 
ko Užsienio Delegatūra 1945 
m. kovo 14 d. turėjo savo 
paskutinį posėdį, kuriame

1978-1979 EKSKURSIJOS Į 
LIETUVĄ

Paskutinė šių metų ekskursija j Lietuvą išvyksta: 
1978 M. GRUODŽIO 22 D. ir grįžta 

1979 M. SAUSIO 5 D.
(Leningradas, Vilnius, Kaunas, Ryga, Helsinkis) 
Kaina $1045.00 (double Occupancy) 
Prie šios grupės galima jungtis iš VISŲ AMERI

KOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu 
mokesčiu.

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

spalio 10 ir gruodžio 19.
Visoms šioms grupėms 

REGISTRACIJAS JAU PRIIMAME DABAR.
TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE, INC.
393 West Broadway, P. O. Box 116 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764
Įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ.
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANGES AN/OR GOVERNMENT APPROVAL.
NORINTIEMS ATSIKVIESTI GIMINES Iš LIETUVOS SUTVARKOM 

IŠKVIETIMO DOKUMENTUS.

VLIKo atkūrimas
nutarėme atkurti Vliką ir 
jam sugrąžinti mums duotą 
mandatą.

Vlikas buvo atkurtas 1945 
m. balandžio 8 d. Jį sudaran 
čios grupės nutarė į savo su
dėtį kooptuoti Lietuvos Ūki
ninkų Partijos ir Lietuvos 
Ūkininkų Sąjungos atstovus 
tuomi savo narių skaičių pa
didindamas iki 11. Aš buvau 
išrinktas Politinės Komisi
jos pirmininku.

Maino upės kairiajame 
krante mus priglaudusi vila, 
kurioje jau anksčiau buvo įsi 
kūręs Kęstutis J. Valiūnas, 
nuo anglų padegamosios 
bombos sudegė, nors mes ir 
nesigailėme pastangų jai iš
gelbėti, kibirais nešdami gę- 
sinimui vandenį iš Maino. Iki 
susiradome kitą pastogę, gy 
venome sudegusios vilos kie 
me po atviru dangum. Tokio
se sąlygose buvo surašytas 
pirmas atsikūrusio Vliko me 
morandumas Alijantų ka
riuomenės vyriausiam vadui 
gen. Eisenhoweriui. Aš dik
tavau, Stasys Žakevičius ra
šė, o Magdalena Avietėnaitė 
kuri ištikimai su mumis lai
kėsi Berlyne ir dabar Wuerz 
burge, jį išvertė į anglų kal
bą. Buvo tai mūsų pirmas 
oficialus prisistatymas alijan 
tams. Memorandume pla
čiai išdėstėme Lietuvos bylą 
ir Vliko teisinę bei politinę 
prigimtį, teigdami, kad ne 
tik visa tauta, visos Lietu
vos politinės partijos ir ko
vos organizacijos jį pripažįs
ta, bet kad ir daugelyje sos
tinių veikiantieji Lietuvos 
diplomatai Vlikui subordi- 
nuojasi. Paskutinysis posa
kis susilaukė reakcijų iš mū
sų diplomatinių atstovų pu
sės, nes jiems atrodė, kad 
subordinacija tarptautiniai 
nepripažintam visuomeninio 
pobūdžio politinam organui 
galėjo pakenkti jų oficialiai 
padėčiai akyse tų vyriausy
bių, kurios juos tebepripaži- 

no. Aišku, kad vietoj žodžio 
‘subordinuojasi’ su tokiu pat 
pasisekimu galima buvo pa
vartoti žodžius ‘glaudžiai 
bendradarbiauja’. Memoran 
durną nutarėme įteikti asme 
niškai Amerikos komendan
tui Wuerzburge su prašymu 
jį persiųsti gen. Eisenhowe- 
riui. Tą misiją atlikti buvo 
pavesta mums trims: Avietė 
naitei, Žakevičiui ir man.

Amerikiečių kariuomenei 
artėjant prie Wuerzburgo, 
atsitraukiantieji vokiečių ka 
riuomenės daliniai išsprog
dino tiltus per Maino upę. 
Labai greit juos atstatę ir su 
tvarkę amerikiečiai tačiau 
jai naudotis leido tik kariš
kiams, todėl į dešiniąją Mai
no pusę, kur buvo įsikūrus 
amerikiečių komendantūra, 
buvome priversti keltis lai
veliu.

Komendantas, JAV armi
jos pulkininkas, mus priėmė, 
perskaitė memorandumą, iš
klausė mūsų paaiškinimų ir 
prižadėjo visa tai perteikti 
gen. Eisenhoweriui. Jis bu
vo tiek malonus, kad mums 
davė šoferį, kuris mus kariš
ku džipu parvežė į mūsų būs 
tinę. Po to vizito pasijutome 
geriau traktuojami, gavome 
padoresnes patalpas ir papil
domo maisto.

Netrukus po to surašėme 
ir per tą patį Wuerzburgo ko 
mendantą pasiuntėme gen. 
Eisenhoweriui antrą memo
randumą lietuvių tremtinių, 
ypač jų saugumo, ir lietuvių 
karių, patekusių į sąjunginin
kų nelaisvę, klausimu.

Vliko Užsienio Delegatū- 
ros, vėliau Wuerzburge atsi
kūrusio Vliko narys, doc. 
Pranas Padalskis-Padalis, 
kurio žmoną karas užklupo 
bestudijuojančią Paryžiuje, 
panoro persikelti į Prancūzi
ją. Kadangi tuo laiku dar ne 
buvo susisiekimo su Paryžių 
mi, tai 1945 m. birželio 19 d. 
su juo nuvažiavau į prancū
zų Pirmosios Armijos štabą 
Lindau mieste prie Boden 
ežero, kur mums paaiškino, 
kad vienintelė galimybė pa
siekti Paryžių būtų tik prisi
jungus prie į Prancūziją grą
žinamų prancūzų belaisvių, 
kurių surinkimo centras bu
vo Bregenze. Apsirūpinę rei
kiamais leidimais ir rekomen
dacijomis, iš Lindau nuvyko
me į Bregenzą ir ten man pa
vyko dr. Padalį prijungti 
prie prancūzų belaisvių eša- 
lono, su kuriuo jis ir pasiekė 
Paryžių. Po kiek laiko, jau 
kaip Vliko įgaliotinis Ameri
kai, jis atvyko į New Yorką 
ir čia veikliai reiškėsi lietu
viškoje veikloje.

Wanted lst Class
TOOLMAKER

Excellent opportunity with a rapidly 
expanding plastic custoni injection 
molding company. This position re- 
quires an individual vrith exper. in 
building and repairing molds.

ALSO NEED
INJECTION MOLDING 

SUPERVISOR
Be able to sėt up work from blue 
prints & close tolerance.
Salary Commensurate wit experience. 
Excellent company benefits. ’&illing 
to relocate. Send resume to:

ATTN. R. L. McLAUGHLIN
MISSION PLASTICS INC.

13615 Wyandotte 
Kansas City, Mo. 64145 

For interview 816-942-9662
(40-49)

(Atkelta iš 1 psl.) 
Įeidama j įvairias New Ha- 
ven miesto ir Connecticut 
valstijos komisijas, dr. 
Vaišnienė yra dalyvavusi 
visoje eilėje mokslinių kon
ferencijų, kalbėjusi televi
zijoje, ruošusi mokslines 
programas etninių studijų 
kursams amerikiečių mo
kyklose. Pereitais metais 
teko dirbti Yale universite
te komunikacijos srityje. 
Šiuo metu dr. Vaišnienė va
dovauja Conn. valstijos 
energijos panaudojimo sky
riui.

Lietuviškoje veikloje dr. 
Vaišnienės pavardė gerai 
pažįstama. Jos dėstyta New 
Haven lituanistinėje mo
kykloje. Ansonijos kursuo
se amerikiečiams lietu
viams, būta JAV LB Tary
bos nare, veikta JAV LB 
Švietimo taryboje, vadovau
ta jaunimo stovykloms, bū
ta dažnos paskaitininkės 
jaunimo suvažiavimuose ir 
stovyklose. Straipsniais ir 
laiškais redakcijoms ameri
kiečių spaudoje sėkmingai 
yra kėlusi Lietuvos paver
gimo ir žmogaus teisių pa
neigimo klausimus. V. Pet
kų nuteisus, su Marija šuls- 
kiene suorganizavo plačiai 
Amerikoje nuskambėjusią 
jaunimo demonst r a ei ją 
"Neringos” stovykloje. Da
bartiniu metu yra Baltų 
studijų puoselėjimo draugi
jos (AABS) centro valdy
bos vicepirmininkė.

Dr.' Vaišnienės kandida
tūrą Baltiesiems Rūmams 
pristatė ir paskyrimu į pre
zidentinę komisija rūpinosi 

ENGINEERING/TECHNICAL 
OPPORTUNITIES

VViiiiams Research Corporation an mnovatrve Jechnoiogicai leader 
m the deveiopment of smai gos turbme engines for diverse opphca 
tions m industry and government is statfmg-up its modei suburban 
plant facihty Outstandmg opportumties exrst for imagina’ive engineer 
mg and techmcai taient m the foiiovvmg prionty areor

ENGINEENNGHHHHHHBH
Jet Engi ne Assembly & Tęst Engineer 

Logistics Specialist
Sr. Metallurgical Engineer 

Metallurgical Engineer 
Manufacturing Process Engineer

■MMiTECHNICALaMMMMi

Sr. Programmer 
Expediter

Product Designer 
SR Tool Designer

■— CALL COLLECT ■■■■■■■■■
Mr. Dean Hardesfy

313 - 624-5200
We offer an exceptionol range of starting salaries, a compce- 
hensive benefit program, an outstanding worWng environ- 
ment and a joild policy of promotlon from wlthln.
If unable to coH, please fonvard resume In confidence to:

The Personnel Department

Wllliams Research Corporation 
2280 West Mople Road 

Walled Lake. Michigan 48088
An Equai Opportunity Empioyer M/F (39-40)

JAV LB Krašto valdyba. 
Kandidatūros pasiūlymą an
trino Connecticut guberna
torė E. Grasso ir keli JAV 
Kongreso nariai, šiomis die
nomis Conn. valstijos laik
raščiai plačiai aprašė dr. 
Vaišnienės paskyrimą į ko
misiją, visur pabrėždami 
jos lietuvišką kilmę ir jos 
šeimos istoriją pasitraukus 
nuo Sov. Sąjungos invazi
jos. Lietuviams yra didelė 
garbė ir pasididžiavimas 
matyti sąmoningą lietuvę 
tarpe kitų pasižymėjusių 
amerikiečių — ambasado
riaus E. O. Reischauer, 
Georgetown univ. preziden
to kun. S. T. Healy, Inter- 
national Communicat i o n s 
Agentūros prezidento J. E. 
Reinhardt (jo žinioje yra 
Amerikos Balsas ir Laisvės 
Radijas), šen. M. Hatfield, 
kongr. M. Fenwick ir kt.

(ag)

LATHE HAND
PART T1ME

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

APPLY OR CALL
ELECTRO MAX MFG.

42089 IRWIN
MT. CLEMENS, MICH. 48045

313-463-1300
(39-34)

CLASS 1 INSTRUMENT 
MECHANIC

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

To apply, mail full resume to:
THE INDUSTRIAL RELATIONS 

DEPARTMENT
HIRAM WALKER & SONS 

LIMITED
P. O. BOX 2518 

VVINDSOR, ONT. NSY 4S5, 
CANADA

(33-40)
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Rugsėjo 8 Dienos mintys (3)

AZOVO BAZE
Jūratė Statkutė de Rosales

Kai staigus klimato atšali
mas, įvykęs XV a. pr. Kr., 
privertė mūsų protėvius ieš
koti papildomo maisto pie
tuose, neliko kito kelio kaip 
žūt-būt prasiveržti į derlin
gas Ukrainos lygumas. Se
noji kronika pakartotinai at
žymi, kad tuomet buvo įkur
ta pirmoji mūsų karinė bazė 
pietuose ir kad ta bazė buvu
si prie Azovo jūros. Fakti- 
nai, tai buvo ne kas kita, 
kaip karinis, prekybinis ir 
politinis atramos taškas pie
tuose.

Azovo bazės mes nustojo- 
jome daug kartų istorijos bė 
gyje, tačiau po kiekvieno ne
pasisekimo yra lengva įžiū
rėti, kaip nuosekliai sekantis

KALBOS VARGAI
T. KLYGA

Mūsų vartosenoj nelabai 
dažnas, tik labai jau ausi 
rėžius posakis — tai dviejų 
žodžių samplaika: savęs at
sižadėti, savęs atsižadėji
mas ... Iš tiesų pagalvo
kim, ką tas posakis reiškia? 
Ir kas per žmogus tas, ku
ris savęs atsižada? Itin 
keista, kad tais žodžiais bū
na pabrėžiama kaip tik ypa
tinga teigiamybė, kažkas 
labai gero ir girtino. Tai 
lyg aukščiausia pagyra as
meniui !

Sunku suprast, kaip tokia 
neišmonė mūsų kalbon įsi
brovė! Greičiausiai kas nors 
ją įvesdino, iš svetimos kal
bos versdamas kokią frazę 
ir savą kalbą menkai teiš
manydamas.

štai skaitau nekrologe gi
riamas velionis: ”Buvo taip 
visur paslaugus, net savęs 
atsižadėdamas kitiem ge
ra darė...” Arba kitur: 
”Gerb. J. M. dirbo visa 
energija patriotinėj veikloj, 
net ligi savęs atsižadėji
mo ...” Juk Čia išeina lyg 
patyčia: atsižadėti ko nors 
reiškia — atsisakyti, išsi
ginti, atsimesti, paniekin
ti... Jau bloga, jei žmogus 
atsižada savo žodžio, sutar
ties, atsisako savo šeimos, 
tėvų — gana nelemtas įspū
dis. O čia blogiau dar: viso 
savęs kaip asmens atsiža
dėti ! Lyg išsigimimas ar 
noras pasmerkt, panie
kint? .. Tai kodėl tuo pasa
kymu mes bandom reikšti 
pagyrimą?

Juk galima tiesiau tart, 
pvz. jis aukojosi save pa
miršdamas, savęs negailėjo, 
savo patogumų atsižadėjo, 
besąlygiškai aukojosi idėjai 
ir kt. Tiktai, gink Dieve, 
niekas savęs neatsižadėki
me!

mūsų valdovas siekė šią ba
zę atstatyti. Vytautas nėra 
išimtis toje nuolat pasikarto
jančioje istorinėje mūsų se
nosios imperijos eigoje: svar 
bi ir simbolinė jos politikos 
dalis buvo pietinių bazių at
gavimo siekimas.

Norom nenorom, negaliu 
neišvesti paralelės tarp seno 
sios mūsų istorijos įvykių ir 
Vytauto politikos Juodosios 
jūros uostų atžvilgiu.

Pasiklausykime kronikos. 
Antai tuomet, kai Julius Ce
zaris ir Adrianas sugriovė 
centro Europos politinę lygs 
varą ir neapdairiai išjudino 
germanus, šie pastarieji pra
dėjo bėgti nuo Romos ir įne
šė į mūsų senosios imperijos 
liberalią santvarką agresy
vų bei laukinį elementą. Dar 
neapdairiau romiečiai, pav., 
išjudino gepidus iš dabarti
nės Rumunijos kalnuotosios 
dalies. Romos įveiktas gepi- 
dų karalius su savo kariauna 
bėgo į rytus, į senosios mūsų 
imperijos žemes, kur, nuo 
amžių amžinųjų, pabėgėliai 
būdavo priimami taikiu bū
du. Gepidai tačiau pabėgėlio 
dalimi nepasitenkino ir ne
trukus iššaukė tuometinį mū
sų senosios imperijos valdo
vą į karą dėl visų pietinių že
mių valdžios. Imperija tuo
met valdė rytinių baltų kuni
gaikštis, kuris stojo į mūšį 
su gepidais nenorom, tik po 
to, kai visais būdais jau buvo 
išbandęs karštakošį gepidų 
karalių įkalbėti, kad tokia 
žūtbūtinė kova yra ‘nerim
tas ir neprotingas dalykas’. 
Rytiniai baltai gepidus įvei
kė ir ... toliau paliko juos ra
miai gyventi rytų Ukrainoje 
imperijos ribose, bet šį kar
tą ne vasalo teisėmis, o tie
sioginėje imperijos valdovo 
žinioje. Dono vandens ke
lias tuomet buvo tik sutvir
tintas rytinių baltų valdžioje 
nuo šaltinio iki Azovo.

Daug liūdniau mums buvo 
kai imperijos valdovu tapo 
išrinktas vienas vakarinių 
baltų kunigaikštis, kuris sto
jo į panašią dvikovą dėl pieti
nių imperijos žemių valdžios 
prieš Romos imperatorių 
Konstantiną Didįjį. Mes tuo
met buvome visiškai romie
čių sumušti, nustumti atgal į 
etnines baltų žemes šiaurėje 
ir gana ilgam nustojome Azo
vo bazės. Pats Konstantinas 
užvaldytų pietinių žemių 
kontrolės tikslais tuomet įkū
rė Konstantinopolio miestą.

Azovo bazę atgavome tik 
po to, kai Pabaltyje išrink
tas naujasis mūsų valdovas 
Gabirėda, tarp 323 ir 335 
metų, apvalė šiaurės Ukrai
ną nuo visokio plauko nepa
geidaujamų pabėgėlių, o jo 
įpėdinis sumušė Dono žioty
se įsitvirtinusius germaniš
kus herulių pulkus. Tokiu 
būdu buvo atstatytas seno
sios mūsų imperijos pietinis 
rubežius su Azovo baze. Tai 
buvo neilgas laikotarpis,

V. K. JONYNAS Palanga 1977 m. "Gintaro ieškotojai”. Akvarelė. Iš skautų rengiamos pa 
rodos Detroito Kultūros Centre š. m. spalio 21-22 d.

kurį pertraukė hunų invazi
ja.

Hunai, kardu rankoje, iš 
mūsų paveržė visos imperi
jos suzerenų teises ir nomi
naliai užvaldė senąją mūsų 
imperiją nuo jūros iki jūros 
su etninėmis baltų žemėmis 
imtinai. Aišku, hunų valdžia 
neapsiėjo be aršių kovųir hu 
nų valdymo laikotarpis suda 
ro vieną liūdniausių mūsų 
kronikos epizodų. Vien pen- 
kerių metų bėgyje mes turė
jome išrinkti vieną po kito 
net tris valdovus, kurių kiek 
vienas vos išrinktas žuvo ko
vose su hunais. Po to, mes iš 
buvome virš 40 metų be Di
džiojo Kunigaikščio, tiesiogi
nėje hunų valdžioje.

Tiktai žymiai vėliau, po 
Atilos mirties, vakariniai bal 
tai sumušė Atilos įpėdinį 
Karpatuose, o rytiniai baltai 
jį nukovė sekančiame mūšy
je. Nuo 485 metų, rytiniai 
baltai vėl tapo visos senosios 
imperijos valdovais.

Sekė slavų ekspansijos 
epizodai, pietinių imperijos 
žemių suslavėjimas bei su
silpnėjimas ir, to pasėkoje 
įvykęs Aukso Ordos antplū
dis pietinėse buvusios mūsų 
imperijos žemėse. Kai Vy
tautas tapo Didžiuoju Lietu
vos Kunigaikščiu, senosios 
mūsų imperijos pietinėse 
žemėse viešpatavo totoriai.

Aptariant šiandieną Vy
tauto kovas su totoriais, yra 
būtina turėti omenyje tai, 
kad Vytautas siekė atstatyti 
Juodosios jūros bazes, išpil- 
dydamas visas senąsias mū 
sų imperijos vidinės santvar 
kos taisykles, kurių pirmoji 
buvo sąžinės laisvės ir visų 
tautybių vienodų teisių im
perijos ribose pripažinimas. 
Atminkime, kad prie Vorks- 
los, Vytauto vartota karo 
skelbimo formulė buvo ne 
‘žūtbūtinio karo’ siūlymas 
(šaukimus į ‘žūtbūtinį karą’ 
pav. mums patiekė gepidai 
ir kiek vėliau romėnai), o in
tegracijos vasalo teisėmis į 
imperialinę sąjungą formu
lė: ‘Mokėk man mokesčius ir 
būk mano sūnus’, sakė Vy

tautas totoriams. Šiais žo
džiais Vytautas siūlė neką ki 
tą, kaip atstatyti senąją im
periją tradicinėje baltų val
džioje.

Totorių apgyvendinimas 
Lietuvos žemėse irgi buvo 
ryškus senosios santvarkos 
atstatymo ženklas - į tai rei
kia žiūrėti kaip į svarbų sim
bolinį žestą, nurodantį Vy
tauto valią grįžtį į senosios

Š. m. rugsėjo mėn. bėgy
je pasirodė naujausia Ame
rikos Lietuvių Bibliotekos 
Leidyklos naujausia knyga, 
LIETUVIŲ ŠEIMOS TRA
DICIJOS. Knyga jau išsiun
tinėta spaudai, kai kurioms 
parinktoms institucijoms, 
dabar jau siuntinėjama 
skaitytojams ir platinto
jams.

šiam 180 psl. leidiniui 
medžiagą sukaupė Stasys 
Yla. Knyga iliustravo Zita 
Sodeikienė ir Irena Mitku
tė. Meninis apipavidalini
mas Petro Aleksos.

Viešas pristatymas vi
suomenei įvyks spalio 20 d., 
7:30 v. v. Jaunimo Centro 
vakaronės metu, Chicagoje.

LIETUVIŲ ŠEIMOS 
TRADICIJOS, tai knyga pa

baltų imperijos vidinę sant
varką. (Bus daugiau)

• Sol. Aldona Stempužie- 
nė-švedienė ir Jonas švedas 
koncertuos Toronto lietu
viams lapkričio mėn. 12 d., 
sekmadienį. Koncertą ren
gia Toronto Lietuvių Na
mai.

rengta su akademiniu bran
dumu, lengvai skaitoma ir 
gražiai išleista. Tai penktas 
Amerikos Lietuvių Bibliote
kos Leidyklos leidinys.

Amerikos Lietuvių Bib
liotekos Leidykla yra visuo
meninė organizacija, tar
naujanti lietuvių intere
sams. Savo leidiniais ji pa
laiko tautinę sąmonę ir tin
kamai pristato mūsų atsie- 
kimus kitataučiams. Išleis
tos knygos, kaip kokia re
komendacija ateičiai, bylo
ja apie Leidyklos siekius ir 
darbo metodus.

Leidyklos vadovybę su
daro: kun. Algimantas Ke- 
zys, S. J., Petras Aleksa, 
dr. Kęstutis Girnius, Sau
lius Girnius, Vincas Lukas 
ir Antanas Dundzila.
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■ Detroito lietuviai
—_ANTANAS GRINIUS

LS S-GOS 60-TIES METŲ 
SUKAKTIES MINĖJIMAS

Detroito skautai ir skau
tės spalio 21 ir 22 d. Dievo 
Apvaizdos parapijos Kultū
ros Centre minės 60 metų 
sukaktį tokia tvarka: šeš
tadienį, spalio 21 d. 7:30 v. 
v. skautininko Stepo Kairio 
muzikinio vienato iš Toron
to koncertas. Po jo koncer
to pasirodys ir muz. St. Sli
žio paruoštas Detroito skau
čių septintukas. Po progra
mos seks vaišės. Vaišių me
tu gros 4-rių muzikantų 
R. Kaspučio vadovaujama 
„Romantika”.

Sekmadienį, spalio 22 d. 
10:30 vai. Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčioje šv. 
Mišios ir pamokslas. Po pa
maldų Kultūros Centre 
12:30 sueiga ir po jos 60- 
ties metų minėjimo akade
mija. Dalyvauja Gabijos ir 
Baltijos tuntai, akademikai, 
vietos skautiškos šeimos, 
svečiai ir visa lietuvių vi
suomenė.

MENO PARODA
Lietuviškos skautijos 60 

metų proga spalio 21-22 
dienomis Dievo Apvaizdos

parapijos Kultūros Centre 
yra ruošiama meno paroda, 
kurioje dalyvaus iš New 
Yorko prof. Vytautas K. 
Jonynas ir dvi detroitie- 
tės skautininkės: Danguo
lė Jurgutienė ir Ringailė 
Zotavienė. Paroda bus ati
daryta spalio 21 d. 6 vai. ir 
tęsis iki vėlumos, ir sekma
dienį visą dieną.

APLEIDO DETROITĄ
Vacys Urbonas Lietuvių 

Balso Radijo klubo pirmi
ninkas spalio 1 d. radijo 
bangomis atsisveikino su 
detroitiškiais ir spalio 2 d. 
išvyko gyventi į St. Peters- 
burgą Floridą. Vacys Ur
bonas gyvendamas Detroite 
klubo valdyboje eidamas 
vienokias ar kitokias parei
gas, išbuvo 30 metų, ir 16 
metų buvo jo pirmininkas. 
Išvykdamas pirmininko pa
reigas perdavė kalbų ma
gistrei gimnazijos mokyto
jai Ritai Garliauskaitei.

Rugsėjo 24 d. 3 vai. šv. 
Antano parapijos patalpose 
Stasei ir Vaciui Urbonams 
buvo suruoštas atsisveikini
mas. Gaila, aš ne tik kad 
nebuvau į atsisveikinimą

pakviestas, bet ir dalyvauti 
negalėjau, nes nebuvo vie
tos. Atsisveikinimą rengė 
Stasys Garliauskas, kuris 
yra Lž S-gos Detroito sky
riaus pirmininkas, o aš esu 
ten iždininkas. Nieko tas 
nepadėjo. Svečiai buvo 
kviečiami S. Garliausko 
nuožiūra ir ką jis norėjo.

UŽJŪRIO SVEČIAI
Viktorija ir Kazys Karai- 

čiai atvykę iš Australijos 
sostinės Canberra svečia
vosi Detroite, lankė gimna
zijos ir studijų draugus ir 
aplankė Wayne Statė uni
versitete lietuvių kambarį. 
Kambarys jiems labai pati
ko ir susižavėję jo reika
lams įteikė 100 dol .auką.

VILNIAUS 
UNIVERSITETO 400 
METŲ MINĖJIMAS

LB Detroito apylinkės 
valdyba nutarė Vilniaus 
Universiteto 400 metų su
kaktį paminėti ateinančiais 
metais. Minėjimo pobūdis ir 
tikslia data bus nustatyta 
valdybos posėdyje, kuris 
įvyks spalio 18 d. 7:30.vai. 
Kultūros Centre.

DALYVAUS MINĖJIME
LB Detroito apylinkės 

valdybos pirmininkas Algis

Danguolė Jurgutienė prie savo paveikslo "Nakties paslap
tys”, kuris su kitais jos darbais bus išstatytas Detroito skautų 
rengiamoje parodoje Kultūros Centre spalio 21-22 d.

Al. Astašaičio j r. nuotr.

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

FIRMOS

PACKAGE EXPRE8S & TRAVEL AGEKCY, Ine.
(Licensed by Vnešposyltorg) VYRIAUSIA ĮSTAIGA

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

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

MŪSŲ SKYRIAI:

Rugienius atstovaus apylin
kę St. Butkaus šaulių kuo
pos 20 metų veiklos minė
jime ir jų veikėjams įteiks 
dovanas.

ŠVIETIMO VAJAUS 
REIKALAI

Tautos šventės minėjime 
švietimo reikalams surink
ta 964 dol. švietimo vajus 
tęsis iki lapkričio 1 d. šio 
vajaus 50% pelno bus per
siųsta JAV LB švietimo Ta
rybai, o kitus pasiliks vietos 
švietimo reikalams.

DLOC-ro IR LB 
VALDYBOS ATSTOVŲ 

PASITARIMAS
DLO Centro ir LB De

troito apylinkės valdybos 
atstovų pasitarimas Vasa
rio 16 minėjimo reikalu, 
įvyks spalio 26 d. 7:30 vai. 
vak. Dievo Apvaizdos pa
rapijos Kultūros Centre. Į 
pasitarimą bus įleidžiami ir 
stebėtojai.

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

LB Detroito apylinkės 
valdyba ir šiemet rengia 
Naujų Metų sutikimą Die
vo Apvaizdos parapijos Kul
tūros Centre. Parengimų 
vadovui Vytautui Petruliui 
pavesta susitarti su muzi
kantais ir šeimininkėmis. 
Smulkesnės žinios bus vė
liau.

OPPORTUNITY FOR 
EXPERIENCED

SEWING 
MACHINE 

MECHANICS
Opening for a sewing machine me- 
chanic experienced in sewing ma
chine repair & maintenance. Mušt be 
familiar with sewing machines up to 
six needles, automatic sewing ma
chines, & eyeletting machines. Work- 
ing condilions, wages & benefits ex- 
cellent. Please vvrite in confidence to:

PERSONNEL MANAGER

BATA SHOE CO.
Belcamp, Maryland 21017 

or call 
301-272-2000

(40-42)

DiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiig

Miami Beach, Fla. 33139-1201 17 St. ..... .............................................................  305 673-8220
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street .................................  -.....
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street .............................. -.......... ..........................
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ......................................................
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ............... -........... .....................................
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue ............ -....... .....................................
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Street ................................................. ..............
Chicago, III. 60609 — 1855 West 47 Street ...............................................................
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue ............... -..........-.........................
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ...........    -........

435-1654 
342-4240 
633-0090 
895-0700 
486-2818 
925-2787 
376-6755 
771-0696 
365-6780

Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue .............  -................. 365-6740
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ....... ............................................ .'185-6550
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue .........     674-1540
Nęw York 3, N. Y. — 324 E. 9 St............................._............................................... 475-74:10
Philadelphia, Pa. 19123 — 1013 N. Marshall St................. .............................215-WA-5-8878
Phoenir Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy...... . ...............-.................602-942-8770

JSahvvay, N.J. — 47 East Milton Avenue ....................................................... —••••..... 1-8800
Silver Springs, 1002 Kennebec Avė................. .................................................. 301-589-4464
South River, N.J. — 41 Whitehead Avenue .........................—.............. -................. 257-6320
Syracuse, N.Y. 13204 —■ 515 Marcelius Street ..........       475-9746
Woodhaven. Queens, N.Y. 11421 — 80-14 Jam4ica Avė................... ......................-• 296-5250
Lakewood, N. J. 08701 — 234 Second St................. .7?........................................... 363-0494
Herkimer, N. Y. — McKennan Rd................................................. ••••...............  315-866-3939

I PUIKIAUSIUS
| KAILIUS
1 rasite tik pas vienintelį 
į lietuvį kailininką
| Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ k

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

I 185 N. Wabash Avė. 
| Chicago, III. 60601 
E Antrame aukšte.
i......................



1978 m. spalio 12 d. DIRVA Nr. 40 — 7

A.A.
FELIKSAS MACKUS

JONAS LEONAS

Rugsėjo 25 d. Clevelando 
lietuvius pritrenkė klaiki 
dabarties Amerikos tikro
vė: — pačiame vidurdieny
je — pietų metu poros juo
džių du klastingi šūviai iš 
pasalų nužudė Feliksą Mac
kų.

Du nežinomi, nesulaiky
ti ir neišaiškinti juodieji 
žmogžudžiai yra laisvi.

Tokių žudikų bei didžių
jų nusikaltėlių visos kon
stitucinės, žmogaus bei vi
sos kitokiausios teisės yra 
visokeriopai griežčiausiai 
užtikrintos bei labai skru
pulingai saugomos. Ir pats 
a u k š č i ausias Jungtinių 
Amerikos Valstybių teis
mas labiau susirūpinęs vi
sokeriopa apsauga žudikų ir 
panašių nusikaltėlių, — ne
gu piliečių saugumu.

Mokesčių mokėtojų pini
gais — viešosiomis pajamo
mis labai išlaidžiai visoke
riopai ginami žudikai bei ki
ti sunkieji nusikaltėliai, ap
rūpinant nemokama advo
katų gynyba.

Dipl. teisininkui FELIKSUI MACKUI

tragiškai žuvus, žmonai ANASTAZIJAI, gi

minėms- ir draugams reiškiame nuoširdžią

užuojautą

Juozas ir Ona 
C i j u n s k a i

Tragiškai žuvus nuo niekšo rankos, AL 1 
Clevelando skyriaus sekretoriui

A. A.

FELIKSUI MACKUI, 
žmonai ANASTAZIJAI ir giminėms reiškia

me gilią užuojautą

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando Skyriaus 

Valdyba

Buvusiam ALT S-gos Clevelando sky
riaus pirmininkui ir revizijos komisijos na
riui

A. A.

FELIKSUI MACKUI
tragiškai žuvus, žmonai ANASTAZIJAI ir 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą

A. A. Feliksas Mackus

mingi ir už Felikso Mac
kaus mirtj, — kuris nuo 
rugsėjo 28 amžinatvei yra 
Visų Sielų kapinėse.

Feliksas Mackus gimė 
1911 m. liepos 24, smulkių 
ūkininkų šeimoje, Lietuvo-

ALT S-gos Clevelando 
Skyriaus Valdyba

Clevelando miestas, Ohio 
valstija ir Jungtinės Ame
rikos Valstybės atsako už 
gyventojų bei šalies pilie
čių saugumą. Jie atsako-

Jonas Leonas, velionies mokslo draugas, sako atsisveikinimo žodį. Prie karsto stovi ALT
S-gos Clevelando skyriaus pirm. K. Karalis, posūnis T. Juodvalkis, našlė Anastazija Macku- 
vienė, posūnis G. Juodvalkis, T. Juodvalkienė ir kt. J. Garlos nuotr.

je. Yra dirbęs visus ūkio 
darbus, anksti liko našlai
čiu. Visokeriopų gabumų 
jaunuolis labai gerais pažy
miais baigė Rokiškyje gim
naziją. Ji traukė stiprus po
linkis ir didelis pajėgumas 
dailiajai kūrybai, buvo Įsto
jęs Meno mokyklon. Tačiau 
palinko j teisę.

Mudviejų ypatingi artimi 
bendrieji keliai sutapo maž
daug prieš 50 metų, — nuo 
Vytauto Didžiojo metų, — 
kada abu keliolikos metų 
jaunuoliai — Vytauto Di
džiojo universiteto auklėti
niai, ten toli — anapus At
lanto, laikinojoje Lietuvos 
sostinėje — Kaune, suartė
jome korporacijoje Neo-Li
thuania. Ir ištikimai ištvė
rėme visą gyvenimą.

F. Mackus pačiais aukš
čiausiais pažymiais baigė 
Vytauto Didžiojo universi
teto teisių fakultetą. Ir tas 
pats universitetas ji tuo
jau išrinko mokslo darbui.

Mokslo darbe F. Mackui 
teko kartu dirbti su didžiuo
ju Lietuvos mokslininku 
prof. Mykolu Roemeriu.

V. D. universitetas F. 
Mackų tuojau išsiuntė to
bulintis į Prancūziją, kur 
labai sėkmingai baigė Sor- 
bonos universitetą.

Galingai įtraukė aukš
čiausios pasaulio kultūros, 
vispusiškai išsimokslino ir 
grįžęs laisvojon tėvynėn la
bai sėkmingai dirbo mokslo 
darbą Vytauto Didžiojo bei 
Vilniaus universitetuose.

Iš prancūziškojo origina
lo puikia lietuvių kalba iš
vertė Jean Jacųues Rous- 
seau ”Contrat Sočiai, Emi
le”. Vertimą 1939 išleido 
Vytauto Didžiojo universi
tetas su stambiu moksliniu 
F. Mackaus įvadu.

Pačioje 1940 okupacijos 
pradžioje, liepos mėnesyje, 
F. Mackus jau buvo išmes
tas iš universiteto. Ir nie
kur kitur negavo dirbti. Si
biro išvengė pasislėpęs.

Vokiečių okupacijos me
tu išlaikė teisėjų egzami
nus ir buvo stipriu advoka
tu Vilniuje.

Advokatu buvo ir pokary
je prie prancūzų karinės 

valdžios Vokietijoje. Dar
bavosi IRO.

Abiejų okupacijų metu, 
nuo pat 1940 birželio 15 — 
buvo atkaklus rezistentas. 
Lietuvos laisvės reikalui jis 
gyveno ligi mirties.

Ypatingai daug gudraus 
sumanumo karo metu paro
dė Vilniuje redaguodamas 
''Naujosios Lietuvos” dien
raštį, būdamas redaktoriu
mi ir Maž. Lietuvoje, Til
žėje, bei Vokietijoje lietu
viškame laikraštyje "Už 
Tėvynę”.

Yra rašęs Vytauto Di
džiojo universiteto Teisių 
Fakulteto leidiniuose, "Vai
re”, "Lietuvos Aide", "Aka
demike”, Amerikoje leis
tame žurnale "Lietuva", 
bendradarbiavęs "Dirvoje”, 
"Laisvojoje Lietuvoje”.

Neseniai išleistuose esmi
niuose prof. Augustino Vol
demaro raštuose yra puikūs 
F. Mackaus šio Lietuvos 
mokslininko istoriko bei po
litiko prancūziškųjų darbų 
vertimai.

Jau keleri metai pensi- 
ninkaudamas, išlaikęs tą 
pačią nuostabiai stiprią kū
rybinių jėgų sveikatą, — 
kasdien daug dirbo — rašė 
ir vertė.

Jo prancūziškųjų veikalų 
vertimai yra didžiai svar
būs Lietuvai. Ruošėsi pats 
leisti ir tarėsi su "Dirva”.

Liko daug rankraščių bei 
vertimų.

Amerikon F. Mackus at
vyko 1950, pas mane. Greit 
prisiderino prie naujojo že
myno, dirbo įvairius dar
bus, sumaniai įsikūrė, — 
p r a s igyveno. Ilgeliausiai 
dirbo geležinkelininku.

Visą gyvenimą sąmonin
gai idealistiškai buvo tau
tininku. Visur buvo akty
vus kur telkėsi lietuviai, 
darbavosi daug kur vado
vaudamas, būdamas valdy
bose bei tarybose. Prenu
meravo beveik visus lietu
viškuosius laikraščius. Bu
vo įsitaisęs gausią, įdomią 
bei vertingą biblioteką įvai
riomis kalbomis.

Įdomiu žvilgsniu nuolat 
sekė Lietuvos, Amerikos ir 
iš viso dabarties pasaulio 
reikalus.

Feliksas Mackus buvo 
įvairus bei įdomus žmogus.

A. a. Felikso liūdi jo žmo
na Anastazija, posūniai, ar
timieji ir bičiuliai. Visiems 
jiems reiškiu nuoširdžią 
užuojautą.

LKB KRONIKOMS 
LEISTI SĄJUNGOS 

PRANEŠIMAS
Išleidom LKB Kronikos 4 

tomą ir lapkričio išleisim 
LKB Kronikos 1 tomą ang
lų ir po to 1 tomą ispanų 
kalbomis, kurios bus plačiai 
paskleistos tų kalbų kraš
tuose. Kitais metais bus se
kantys Kronikos tomai.

Mieli lietuivai! Įsigykite 
LKB Kronikos 4 tomą, o ne
turintieji ir pirmuosius. Ga
vusieji nepamirškite atsily
ginti. Sąskaitų nesiunčiame.

Prisidėkite prie lietuvių 
tautos rezistencinės kovos, 
padėdami išleisti Kronikos 
knygas anglų ir ispanų kal
bomis ir kartu įsijungdami 
į Kronikoms Leisti Sąjun
gą. Metiniai nariai aukoja 
ne mažiau kaip 5 dol., amži
nieji nariai — 10 dol. ir me
cenatai — 1000 dol. Auko
tojams išduodami kvitai ir 
jų aukos atleidžiamos nuo 
federalinių mokesčių. Už 
visus gyvus ir mirusius na
rius kasdien aukojamos šv. 
Mišios. Paaukojusieji ne 
mažiau kaip 100 dol. bus 
įrašomi leidžiamose knygo
se.

Laukiame aukų! atkreip
kite dėmesį į mūsų prašy
mus.

Malonėkite aukas siųsti ir 
Kronikos knygas užsisakyti 
bei čekius rašyti šiuo vardu 
ir adresu: LKB Kronikoms 
Leisti Sąjunga, 6825 S. Tal- 
man Avė., Chicago, Illinois 
60629, USA. Kur veikia Są
jungos skyriai, aukas ga
lima įteikti jų valdyboms.

INDEPENDENT TRUCK 
OWNERS

Contracts now available with one of 
the nation’s leading niachinery haul- 
ers. lf you are mterested in increasing 
your earnings, stop in, write, o call:

INTERNATIONAL 
TRANSPORT, INC. 

1449 JOHN FITCH BLVD. 
SO. WINDSOR, CT. 06074 

Phone: 203-569-2291
(40.44)
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Linksmos ansamblietės

SVEIKINTINAS 
JAUNIMO 

PASIRODYMAS
Šių metų Dirvai paremti 

baliaus programą atliko De
troito Mergaičių Vokalinis 
Ansamblis, kurio dainas vo
kalui harmonizavo ir suor- 
kestravo muz. St. Sližys.

Muzikas St. Sližys — rim
tas muzikas, pasirodė Dir
vos vakaro dalyviams su 
gerai disciplinuotu orkest
ru, taip pat gerai discipli
nuotu choru ir puikia choro 
intonacija.

Į Detroito Mergaičių An
samblį buvo ne tiktai miela 
pasižiūrėti: į grupę jaunų, 
šaunių mergaičių, baltai ap
rengtų, bet ir gėrėtis jų 
gražiais balsais, maloniu 
repertuaru ir gera lietuviš
ka tarsena.

Nors publikai patiko vi
sos dainos, tačiau didžiau
sią Įspūdį padarė Viktoro 
Banaičio antroji daina iš 
operos "Jūratė ir Kastytis”.

Ta daina buvo ne tiktai 
labai graži, bet ir ypatin
gai gerai muzikaliai atlikta.

Malonu, kad mūsų jauni
mas ir vis jį naujos grupės 
nori dainuoti, tai yra mūsų 
lietuvių gražiausias pažy
mys, mes esame daininin

Indrei Damušytei, susituokiančiai su Rimu Čepulių, mergavakario dalyvės. V. Bacevičiaus nuotr.

kų tauta. O visiems ypatin
gai malonu džiaugtis jauni
mu, kuris gražiai lietuviš
kai dainuoja.

Netikslu būtų nepaminė
ti ir instrumentalistų: klar
netu — Aida Petersonaitė, 
akordeonu — Vytautas Pet
rauskas, ir, žinoma, viską 
apvainikavęs pianinu — 
muz. St. Sližys.

Laura Tautkevičiūtė pa
girtinai gražia lietuvių kal
ba pranešinėjo programą.

(a)

PALANKUS 
ATSILIEPIMAS

Lietuvos generalinė kon
sule Juzė Daužvardienė 
Amerikos Lietuvių Biblio
tekos Leidyklai atsiuntė to
kį laišką:

Esu labai dėkinga už 
Konsulatui įteiktą nau
jausią leidinį, "Lietu
vių šeimos tradicijos”. 
Šis naujasis leidinys 
yra nepaprastai įdo
mus, patrauklus ir dar 
vienas deimančiukas, 
papildus anksčiau iš
leistųjų leidinių loby
ną.

Reikšdama padėką, 
linkiu tolimesnės sėk

mės didžiuliame lietu- 
viškoja žodžio Įamžini
mo darbe.

Amerikos Lietuvių Bib
liotekos Leidykla, būdama 
visuomenine organizacija, 
stengiasi tarnauti lietuvių 
interesams, apdovanodama 
kai kurias lietuvių institu
cijas bei asmenybes savo 
nauja usiomis knygomis. 
Leidyklos vadovybė dėkoja 
visiems šį darbą remian- 
tiems. Laikoma, kad Lei
dyklos pastangos ribojasi 
ne tik visuomeninio darbo 
privilegija, bet ir tinkamai 
atliekama pareiga.

"Lietuvių šeimos tradici
jos” yra pats naujausias, 
penktasis Leidyklos leidi
nys. Nuo 1976 metų galo iš
leista "Palikę tėviškės na
mus” (lietuvių ir anglų kal
bomis) , ”Pennsylvan i j o s 
angliakasių Lietuva", "Li- 
thuanians in Multi-Ethnic 
Chicago". Ateityje numato
ma išleisti šias knygas: 
"Lithuanian writers in the 
USA”, "Amerikos lietuvių 
muzika”, "Lietuvių ekslib
risai", Lietuviai Sibire ir kt.

SĖKMINGA 
PABALTIEčIŲ 

ŠVENTĖ
New Yorko ir New Jer- 

sey valstijų lietuviai vis 
dažniau pradėjo jungtis į 
bendrą visų trijų Pabaltijo 
valstybių Amerikoje gyve
nančių išeivių veiklą. Vie
nas iš pačių didžiųjų pabal- 
tiečių bendras susibūrimas, 
atkreipęs amerikiečių spau
dos dėmesį įvyko š. m. rug
sėjo 23 d. jau antrą kartą 
"Garden Statė Arts Cen
ter", kur telpa penkis tūk
stančius žmonių. Pabaltie- 
čių buvo susirinkę apie 
3000, jų tarpe apie 2000 lie
tuvių, daug matėsi trečios 
ir ketvirtos kartos čia gi
musių.

Programą atliko visų tri
jų tautybių meninės jėgos. 
Lietuvių programos dalyje 
įspūdingai pasirodė tauti
nių šokių, dainų pynėj, ku
rią puikiai paruošė patyrusi 
ir visiems gerai pažįstama 
tautinių šokių vadovė Jad

vyga Matulaitienė ir visai 
pelnytai publika jiems ne
sigailėjo aplodismentų net 
atsistojimu pagerbė, šoko 
trys lietuvių grupės: Tryp
tinis vadovaujamas J. Ma
tulaitienės, Liepsna — B. 
Vaičiūnaitės ir Aušrinė — 
M. Radikienės vadovauja
ma. Dainų dalyje pasirodė 
New Yorko vyrų choras 
Perkūnas, vad. V. Daugirdo 
ir moterų kvartetas Vilija, 
vadovaujamas muz. L. Stu- 
ko. Skirtingą programą at
liko estai ir latviai.

Programai sklandžiai ir 
gyvai vadovavo Regina Žy
mantaitė. Dr. Jokūbas Stri
kas, Lietuvos Atsiminimų 
radijo vedėjas tarė įžanginį 
žodį primindamas Pabaltijo 
kraštų tragediją ir rengimo 
komiteto vardu įteikė dail. 
Audronės Bartytės meniš
kai padarytus žymenis lie
tuviui Simui Kudirkai ir 
buvusiam sovietų kaliniui 
latviui Kalninš per jo žmo
ną Eleną Zelminą. žymeniai 
įteikti už jų nepaliaujamą

andre duval 
šios dienos grožio salionas 

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

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

Shampoo &
Styleset $4.35

not $8.00
BLOWER CUT & STYLING only $8.85 

Mane Ames n»t sis
SOFT VELVET Frosting $17.50

Perm not $30 cup
$12.95 or
not $17.50 capSale of Beauty

$10.95
Special — the famous 
Nutra Perm compkte 
with cut.

not $13.50 Permanent Eyelashes, individually applied, $15 
The marvelous No Sėt Perms, from only $11.95 

by Hibner, Helene Curtis.
No rullers. no pincurls, ever agaim

Jeigu jūs dar nebandėte mūsų saliono, jūs pra-. 
randate puikų grožio pažinimą. Nieko nėra ką jūs 
galėtume prarasti — ir jeigu jūs neesate patenkinta 
mūsų stiliumi, sąskaita nebus pristatyta.

Yra kuklus 60 c. papildomas mokestis 
visai sumai.

Penktadienį ir šeštadienį
EAST

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

663-6346
• Severance Center,

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

Lake Shore Blvd.

kovą dėl žmogaus teisių ir 
savo kraštų išlaisvinimą iš 
sovietų vergijos.

Tą didžiąją šventę teigia
mai ir plačiai aprašė JAV 
spauda pailiustruojant eile 
nuotraukų. Rengimo komi
tetą sudarė visų trijų tautų 
atstovai. Komitetas gausus 
nariais ir veikė pasiskirstęs 
pareigomis ir tik jų visų 
nuoširdžiu bendradarbiavi
mu ir Loretos Stukienės in
formacijos vadovės kruopš
čiai atlikto informacinio 
darbo dėka buvo išgarsin
tas Pabaltijo valstybių var
das ir svetimųjų tarpe, (k)

MACHINE SHOP 
SUPERVISOR

NEED SOMEONE WITH MACHINE 
SHOP PRODUCTION EXPERIENCE 
W1TH AB1L1TY TO ANALYZE AND 
CORRECT PROBLEMS IN ADDITION 
TO DIRECTION OF WORK1NG 
FORCE.

Apply in person.
ATLAS DIE CASTING CO.

362 N. Kelly Avė.
Germantown, Ohio 45327 

(513) 222-8906

Haircuting $4.85
not $8.50

__ Incl. cutUfriPcffll $16.99
The great new wave 
that’s pre-programed 
for beautiful results 
every time $30.00 at 
most salons.

60 centų daugiau.
WEST

• Opposite Southland, 
845-3400

• Opposite Westgate, 
333-6646

• Parmatown, 
884-6300

• Sheffield Center 
Lorain 233-7211 
233-8020 
Elyria 324-5742
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DIDI SKAUTU ŠVENTE TORONTE
Vyriausias Skautininkas V. 
Šenbergas, LSS pirmininkė 
Lilė Milukienė, Seserijos 
Vyriausia Skautininke Irena 
Kerelienė, Brolijos Vyriau
sias Skautininkas Sigitas 
Miknaitis, Rajono Vadas Ka
zys Batūra. Clevelando 
Skautininkių D-vės vardu 
sveikino A. Šenbergienė ir 
rengėjų vardu - v.s. Vytau
tas Skrinska.

Pasigardžiavimu buvo ne 
vien tik trijų Sąjungos vy
riausiųjų pjaustytas tortas, 
bet ir visiems gerai pažįsta
mos aktorės Elenos Kudabie 
nės humoras. Moderatorė 
šioj vakarienėj buvo s. Irena 
Mikeljohn-Šernaitė.

Sekmadienį, 4 vai. p.p.,
Po iškilmingo minėjimo padaryta bendra skautininkų ir skautininkių su svečiais nuotrau

ką. Pirmoje eilėje iš kairės: Skrinska, Kalinauskienė, Gvildienė, Miknaitis, Milukienė, Santva
ras, Šenbergas, Kerelienė, Smetona, Šenbergienė, Kulpavičius, Litvinskienė, Olienė ir Batūra.

V. Bacevičiaus nuotr.

a f a* B 4

Ne visi skautai-skautės 
galėjo atšvęsti Lietuvių 
Skautų Sąjungos šeštąjį de
šimtmetį Australijoje, ar pa
pildomoje Tautinėje Stovyk
loje Tressure Valley, Ame
rikoje. Tad ir panoro stip
resni, gyvesni vienetasi pa
minėti šią svarbią sukaktį 
savo vietovėse, visuomenės 
tarpe.

Toronto skautininkų-skau 
tininkių suorganizuota ir 
ypatingai sklandžiai praves
ta šventė neišdildomai pa
liks dalyvavusių atmintyje, 
ir galėtų būti pavyzdžiu ki
toms šventėms ir minėji
mams.

Programa tilpo į du popie
čius, IX.3O - X.l dienomis.

šeštadienį programa pra- akademija-koncertas vyko 
sidėjo 4 vai. p.p. pamaldomis 
Prisikėlimo parapijos bažny
čioje. Iškilmingas mišias at
našavo LSS Kapelionas kun. 
A. Simanavičius, šešiems ku 
nigams koncelebruojant. 
Puikų pamokslą pasakė kun. 
P. Gaida. Giedojo solistas V. 
Verikaitis ir mergaičių okte
tas vadovaujamas muzikės 
Viskontienės-Skrinskaitės. 
Ypač įspūdingas buvo miru
siųjų paminėjimas po mišių, 
kada visi kunigai ir solistas 
gregrioniŠku būdu giedojo 
‘Libera’ ...

Po pamaldų parapijos pa
rodų salėje įvyko iškilminga 
sueiga, dalyvaujant abiems 
tuntams, jūrų skautams-ėms, 
vadovybei ir svečiams. Bu
vo visa eilė apdovanojimų ir 
pakėlimų. Visi džiaugėsi, 
kad kun. Simanavičius gavo 
Padėkos ordiną, o vilkiukų 
vadovė Ona Balsienė - žaliąjį 
skautininkės kalaraištį. Lau 
žui vadovavo linksma, grakš 
ti sesė Brigita Paliulytė, 
įtraukdama į programą visų 
vienetų pasirodymus ir net 
svečius.

Po programos pasistipri
nę skautai-skautės linksmi
nosi toliau, o Sąjungos vado
vybė, garbingi svečiai su 
skautininkais, vyko vakarie
nei į D.L.K. Gedimino menę 
Lietuvių Namuose. Čia mal
dą prieš valgį sukalbėjo 
evangelikų kun. A. Žilinskas. 
Sveikinimo žodžius tarė gen. 
konsulas dr. J. Žmuidzinas, 
Bendruomenės pirmininkas 
J. Simanavičius, pirmasis

A.PANEMUNĖ

Susitiko buvę I-mos Tautinės stovyklos skautai-vadovai: A. 
Grigaitis, V. Šenbergas ir A. Liudžius.

Žuvusiems prisiminti gėlių puokštę padėjo A. Šenbergienė, 
šalia jos vyras V. Šenbergas, toliau Kalinauskas, Gvildienė ir 
Batūra.

Lietuvių Namų D.L.K. Min
daugo menėje. Įspūdingai pa 
puoštoje scenoj sėdėjo jau-

I. Kerelienė, TarybosSukaktuvini tortą piauna vyr. sktn. 
pirm. L. Milukienė ir vyr. sktn. S. Miknaitis.

V. Bacevičiaus nuotr.

nos kanklininkės ir stovėjo 
skautai su rageliais-švilpynė- 
mis. Tai Stepo Kairio vardo 
muzikinis būrelis, lydėjęs 
‘Lietuva brangi’ melodija Bi
rutės Litvinienės įvadą į šį 
pagrindinį 60-čio minėjimą.

Sąjungos Pirmininkės Li
lės Milukienės paskaita ‘Mū
sų Skautybė’ buvo ne vien 
tik įdomi mintimis, bet gi ir 
staigmena: ji nesigilino į or
ganizacijos praeitį, nesigyrė 
nuveiktais žygiais, o metė 
žvilgsnį į ateitį ir į svarbų ir 
sunkų darbą septinto dešimt
mečio bėgyje: Lordo Baden- 
Powell sistemos pagrindais 
auklėti, išsaugoti ir vesti jau
nimą lietuvišku keliu, grįstu 
Dievo, Tėvynės ir Artimo 
meilės idealais.

Koncertas buvo žavus. Ge
rai mums pažįstamas pianis
tas Antanas Smetona šį va
karą skambino Čiurlionį, 
Chopen’ą ir Beethoven’ą 
išskirtinai gerai, o pilnutėlė 
salė klausytojų išprašė jį dar 
kelis kartus grįžti prie piani
no.

Poetas Stasys Santvaras

savo poezija, savo nuoširdu
mu ir tebe šviečiančia aštuo
niasdešimties pavasarių jau
nyste buvo tikra atgaiva.

Po koncerto visi sugužėjo 
į parodėlę, kurią rūpestingai 
suruošė E. ir M. Kazakevi
čiai, įrašais ir nuotraukomis 
pavaizduodami 60-ties metų 
lietuviškosios skautybės nu
eitą kelią.

Nežinia, kiek darbo valan
dų paaukojo rengėjai ir vai
šingosios šeimininkės, tad 
nors toks visapusiškas šven-

tės pasisekimas, gausus vi
suomenės ir skautų dalyva
vimas tebūnie jiems atpildu 

A. Šenbergienė

FOREMAN
For Gear Works Division oi Oklaho
ma City manufacturing companv. 5 
years txperience as Manager or Fore
man in gear shop. I-.i-perienced in 
Spur Helioal Worms, Broaching-Key- 
way, Cutting etc. Excelienl chance 
for promotion to Manager. Also necd- 
ed, Lead Machinist Come live in .Ok
lahoma City—clean air, opeli spaėes, 
Jow living costs & friendly people. 
Call collect (405) 236-3036 Week-
days 8-4. Mr. LUNG.

EcjUal Opportunitv Emplover M/F 
(34.431

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
73/į% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7 ‘/į % — 4 metų su $1,000, minimum. 
6% % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6‘/2% — 1 metu sų $1,000, minimum.

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY ES.UC

alnt

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

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Frt, 9-5; Sat., 9-1; CloMd W«dL

Juokas Gribauskas, vedėjas

PRODUCTION FOREMAN 
(WIRE MILL)

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

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

AMERICAN SPRING 
WIRE CORPORATION 

26300 Miles Road 
Bedford lits., Ohio 44146

An Equal Opportunity Employer
(39-41)
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SEWING 
MACHINE 

REPAIR 
TINSMITH 

TOOL MAKER 
Journeyman Status only 

FISHER
BODY 
DETROIT 
CENTRAL 

PLANT
6051 HASTINGS 

DETROIT, MICHIGAN 48211 313-556-1222
An equal opportunity employer

NEEDED

DEUTZ ENGINE
MECHANICS 

WISCONSIN MECHANICS 
INGERSOL — RAND 

COMPRESSOR 
MECHANIC

AND

lst CLASS FABRICATORS
GOOD BENEFITS

Call Willie 

HARLEY INDUSTRIES 
4127 W. 12ih St. 

Houston Texas 77055 
713-686-8621

(36-45)

NURSES
RN's, fuli time (temporary or perm.a- 
nent t, 3-11 & 11-7 shifts. Eagleville 
Hospital, a drug & alcohol treatrnent 
center, near Norristown.’ Different 
kind of nursing in a campus-like set- 
ting. Prefer psychiatric training. 
Some vveekend work. One free meal 
per shift. Exc«:l. (ringe bfts. Call for 
appointmenl ’ 15-539-6000, ext. 320. 
AA/EOE-M/E. (38-41)

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

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

PETKUS
TeVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

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

Opportunity for Experienced 
TELEPHONE SPLICERS 

I & R 
LINE WORKERS 

ENGINEERS
ALSO

BACKHOE OPERATORS 
CABLE OPERATORS * 

Salary commensurate with experience 
and ability.

WRITE OR CALL: 
Mr. Morris Giesler 

P. O. Box 20007 
Portland, Oregon 97220 

1-800-547-8513
An Equal. Opportunity Employer 

(39-44)

AUTOMATIC SREW 
MACHINE

5 years experience operating and 
setting up automatic screvv machines 
is required. Mušt have own tools and 
gagės, and read shop prints.

Excellent vvages, benefits and work- 
ing conditions.

AIRMATIC-ALLIED INC.
185 Park Drive 

Wilmington, Ohio 45177 
513-382-1691

(37-41)

STENOGRAPHERS
IMMEDIATE OPENINGS IN OUR 
DOWNTOWN COMPLEX FOR EX- 

PER1ENCED STENOGRAPHERS. TYP- 
1NG 60-65 WPM and SHORTHAND 
AT 90-100 WPM.

NEAT APPEARANGE , PLEASANT 
PERSONALITY. WE OFFER EXCEL- 
L.ENT SALARY. . 5 DAY WORK 
WEEK. EXCELLENT WORKING 
CONDITIONS ik FRINGE BENEFITS.

CLEVELAND TRUST
900 Euclid Avė.

Cleveland, Ohio 44101

We are an equal opportunity 
employer. M/F

(37-42)

MACHINISTS
THE LUNKENHEIMER CO.

NEEDS EXPERIENCED
LATHE HANDS, 

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE OPERATORS 

AND OTHER MACHINISTS WHO 
CAN SĖT UP AND OPERATE. TOP 
BASE WAGES P AI D PLŪS 1NCEN- 
TIVE OPPORTUNITY AND FULL 
RANGE OF COMPANY PAID BEN 
EFITS. APPLY IN PERSON. MON- 
DAY THRU FRIDAY 8 TO I I AT 
1520 TREMONT ST., CORNER OF 
TREMONT & BEEKMAN, CINCIN- 
NATI, OHIO.

An Equal Opportunity Employer 
(38-41)

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

HOURLY OPENINGS
MACHINE BUILDERS

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

ELECTRIC1ANS
3 years of experience required in 
electrical panelwiring, machine lay- 
out and assembliy.

O. D. GRINDERS
3 years experience required.

GOOD SALARY PACKAGE, EXCEI. 
LENT FRINGE BENEFITS.

Contact: EMPLOYEE RELAT1ONS 

BABCOCK and WILCOX 
Detroit Broach and Machine 

950 S. Rochester Rd. 
Rochester, Mich. 48063 

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

Employer M/F/V
(37-43)

SUPERVISOR 
FIN1SHING DEPT.

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

WANTED
Experienced over — the road drivers 
for Cleveland based team operation. 
You mušt be 2> years of age. Have 
at least 2 years of over-the-road 
driving experience, a good safe driv- 
ing record and meet all D.O.T. re- 
quirements. Please Call Bil) GINLEY 
at 216-431-8194, between 9-12 noon 
only. (3 7-41).

WANTED JOURNEYMEN
MAINTENANCE

AND

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

1ST & 2ND SHIFT.
Good pay, excellent benefits, steady 
work, & Ample overtime available. 

Contact BILL JOHNSTONE 

GULF & WESTERN
MFG. CO.

5511 Telegraph Rd.
Toledo, Ohio 43612

And Equal Opportunity Employer 
(33-42)

Wanted Journeymen
or

, lst CIass Skilled
ALL AROUND

LATHE HANDS
ALL AROUND 

GRINDER HANDS 
STRAIGHTENERS

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

FOR ALL SHIFTS.
Steady work for qualified nien. Good 
salary and full benefits.
20TH CENTURY MACHINE, 

COMPANY 
6070 E. 18 MILE RD.

STERLING HGTS., MICH. 
(36-40)

WANTED
EXPERIENCĖD COLDHEADEN 

OPERATOR 
AND SĖT UP MAN 

EXPERIENCED CENTERLESS
GRINDER

ALSO
JOURNEYMEN 

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

ROTEX CORPORATION
P. O. BOK 2611 

OKLAHOMA CITY, OKLA. 73126 
(37-43)

Wanted lst CIass Skilled 
MACHINE REPAIR 

and /or 
MACHINE REBUILDER 

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

APPLY IN PERSON: 

PBM COMPANY 
126 Groesbėck 

Mt. Clemens, Mich. 48043 
313-469-8336 

Equal Opportunity ‘Employer 
(36-42)

MAINTENANCE 
MECHANIC

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

SUPERIOR BRUSH CO.
3453 West 140 St.

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

1-3 p. m.
An Equal Opportunity Employer 

(39-45)

PAPILDYMAS
Ruošiant šaulių s-gos šau

dymo užbaigimo balių, Žal
girio šaulių kuopos valdyba, 
per spaudą buvo pareiškus 
padėką baliaus dalyviams ir 
darbuotojams, per klaidą 
apsilenkta su programos at
likėjais. Kuopos valdyba už-

SHOP FOREMAN
N. C. LATHE

AND
N. C. MILL OPERATORS

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

40760 BRENTWOOD DR.
STERLING HEIGHTS, MICH. 48078 

313-979-8330
 (39-41)

TOOL MAKERS
AND

TOOL ROOM MACHINISTS
JOB SHOP EXPE.RIENCE.

COLUMBIA TOOL & GAGE CO 
1921 PICKWICK AVĖ. 

GLENVIEW, ILL. 60025 
(37-41)

MACHINIST
MUŠT BE EXPERIENCED ABLE TO 

SĖT UP AND OPERATE. 
DAYS, HOURLY RATE. 

EXCELLENT FRINGE BENEFITS.

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

(34-43)

TURRET LATHE
MUŠT be EXPER1ENCED ABLE TO 

SĖT UP AND OPERATE. 
DAYS. HOURLY RATE.

EXCELLENT FRINGE BENEFITS.

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

(34-43)

GENERAL 
MAINTENANCE

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

APPLY IN PERSON:

FERRO MFG. CORP.
1380 E. Woodbridge

Detroit, Mich.
Located 2 blocks East of

Renaissance Center
(39-42) 

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKA
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 4^114

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.
M ARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

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.

klaidą atsiprašo solistų N. 
Braziulienės, J. Kazėno ir 
pianistės G. Karsokienės.

Mūsų didelė padėka pro
gramos atlikėjai solistei N. 
Braziulienei, kuri būdama 
Žalgirio šaulių kuopos narė- 
rėmėja atsisakė honoraro 
skirdama šaulių s-gai, Žal
girio kuopos labui. Taip pat 
didelė padėka pianistei G. 
Karsokienei, kuri pusę ho
noraro paskyrė Žalgirio 
kuopai.

Valdyba

BOSTON
DR. STASYS JASAITIS 

SKAITYS PASKAITĄ
Moterų Federacijos val

dyba spalio 14 d., 3 vai. po 
pietų Tautininkų Namuose, 
So. Bostone, šaukia narių 
susirinkimą, kuriuo metu 
medicinos dr. Jasaitis skai
tys paskaitą iš savo srities. 
Visi yra kviečiami, vyrai ir 
moterys.

PAGERBTA IRENA 
SIRUTAVIČIŪTĖ

Irena Sirutavičiūtė dirba 
25 metus John Hankock ap- 
draudos kompanijoje. Ta 
proga jstaigos bendradar
biai iškilmingai atšventė 
jos buvimą. Irenai buvo su
ruoštas priėmimas Jayson 
restorane.

OPPORTUNITY FOR EXPERIENCED 
DIE SINKER

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



1978 m. spalio 12 d. DIRVA Nr. 40 -- 11

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

BALFO AUKŲ RINKIMO 
VAJUS

BALFo Clevelando sky
rius, spalio 1 d. pradėjo me
tinį aukų rinkimo vajų.

Clevelando ir apylinkėse 
gyvenančius lietuvius ir vi
sus geros valios žmones, 
kviečiame šį mūsų darbą 
paremti savo pinigine auka 
ir taip sušelpti vargan pa
tekusius ir pasaulyje išblaš
kytus mūsų brolius.

Kiekviena jūsų auka, di
delė ar maža, yra laukiama 
ir vertinama.

BALF Valdybos nariai 
aukas priims sekmadieniais 
po pamaldų abiejų lietuviš
kų parapijų patalpose.

Aukas pinigais ar čekiais 
galima siųsti iždininkui Vy
tautui Jokūbaičiui — 3000 
Hadden Rd., Euclid Ohio 
44117.

Tariame nuoširdų ačiū.
BALF Clevelando 
Skyriaus Valdyba

PAPILDYTA ALT 
VALDYBA

ALT Clevelando valdybos 
sekretoriui Feliksui Mackui 
mirus, į valdybą pakviestas 
kandidatas Paulius Nasvy
tis. Tokiu būdu dabar sky
riaus valdyboje yra pusė 
jaunosios kartos atstovų, 
būtent: Rimas Aukštuolis, 
Paulius Nasvytis ir Vytau
tas Smetona.

DISKUSIJOS LIETUVIŲ 
— LENKŲ SANTYKIŲ 

KLAUSIMU
Spalio 12 d., ketvirtadie

nį, 7:30 vai. vak. įvyks apy
linkės valdybos ruošiama 
vakaronė. Joje bus kalbama 
vis tebeaktualiu lietuvių 
lenkų santykių klausimu. 
Prelegentas — teisės ma
gistras Stasys Lazdinis. Jis 
neginčytinai yra labiausiai 
kvalifikuotas ta tema kal
bėti. Gimęs Vilniaus kraš
te, jame visą laiką ir gyve
no iki pasitraukimo į užsie
nį. Baigęs Švenčionių lietu
vių gimnaziją, studijavo 
Vilniuje ir studijas 1937 m. 
baigė Varšuvos universitete 
teisės magistro laipsniu. 
Visą laiką aktyviai dalyva
vęs lietuviškoje veikloje, 
skaudžiai patyrė lenkiško
sios okupacijos priespaudą. 
Jis gerai nujaučia ir ko 
ateities Lietuva gali iš Len
kijos tikėtis. Klausytojai 
gali tikėtis dalykiškų ir 
įdomių diskusijų.

RIČARDO DAUNORO 
KONCERTAS

Vilniaus operos baritonas 
Ričardas Daunoras, 1976 m. 
gastroliuodamas Prancūzi
joje su Vilniaus Universite
to liaudies šokių ir dainų an-

sambliu, Paryžiuje pasipra
šė politinio pabėgėlio teisių 
ir pasiliko laisvajame pa
sauly. Savo koncertais jis 
jau spėjo gražiai pagarsėti 
Europoje, Australijoje, Ka
nadoje ir Jungtinėse Vals
tybėse. Spalio 28 d. R. Dau
noras koncertuos Clevelan
de, įsijungdamas į apylin
kės valdybos organizuoja
mų Lietuvių Dienų progra
mą. Dėl bilietų kreiptis į 
apyl. pirm. Jurgį Malskį 
tel.: 486-9165.

• Operos solistės Dana 
Stankaitytė ir Aldona 
Stempužienė-Švedienė Dir
vos koncerte gruodžio 3 d. 
atliks Aidos ir Amnerio sce
ną — duetą iš Verdi operos 
"Aida”.

Koncertas įvyks gruodžio 
3 d., sekmadienį, 4 vai. p. 
p. Regina High School audi
torijoje, kuri savo akustika 
yra viena geriausių Cleve
lande.

• SLA prez. P. Dargis ir 
ponia šį šeštadienį atvyksta 
į Clevelandą ir dalyvaus 
SLA kuopų valdybų pasė
dyje, kuriame bus aptarta 
SLA seimo Clevelande orga
nizavimo reikalai.

• Ohio Lietuvių Gydyto
jų Draugijos metinis suva
žiavimas įvyks š. m. lapkri
čio 4 d., šeštadienį, Lietuvių 
Namuose. Į pobūvį kviečia
ma lietuvių visuomenė.
ABITURIENTŲ BALIUS

LB Ohio Apygardos ruo
šiamas dešimtasis abitu
rientų pristatymo balius 
įvyks š. m. spalio 14 d. Lie
tuvių Namuose.

• L.K.V. S-gos „Ramo
vė” Clevelando skyrius, 
1978 m. spalio mėn. 21 d. 7 
vai. Lietuvių Namų apati
nėje salėje rengia Clevelan
do Ramovėnų choro 5 metų 
sukakties minėjimą.

Po minėjimo vaišės, šo
kiai, veiks bufetas. Valdyba 
visus maloniai kviečia atsi
lankyti. Auka $8.00.

• Gerardas Juškėnas The 
Cleveland Photographic So- 
ciety sezono varžybose lai
mėjo aukso medalį už spalv. 
skaidrę Best Human Inte- 
rest kategorijoje. Už sėk
mingą varžymąsi tarptauti
nėse foto parodose G. Juš
kėnas yra įtrauktas į Photo
graphic Soc. of America 
”Who’s who in color slides” 
sąrašus.

PAIEŠKOMAS Henrikas 
Stukas, gyvenęs Chicagoje, 
Los Angeles, o paskutiniu 
metu, mūsų žiniomis, Clevė- 
land, Ohio. Jis pats prašo
mas atsiliepti arba žinan
tieji jo adresą — pranešti 
Lithuanian Credit Union, 
3356 Glendale Blvd., Los 
Angeles, California 90039.

(40-41)

Ramunė Juškėnaitė prie savo audinio Taos, New Mexico, 
kur šią vasarą ji lankė Kristinos Wilson audinio kursus. Šią 
savaitę Cleveland Heights ji pradeda gobelenų audimo kursus. 
Informacijos telef. 321-8500.

lėšųIlituanistiniam
ŠVIETIMUI TELKIMAS
Vykdydami LB JAV 

Krašto valdybos nutarimą, 
Clevelando apylinkės valdy
bos nariai rinks aukas li
tuanistiniam švietimui sek
madieniais abiejose parapi
jose po sumos ir kitom pro
gom.

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

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

• Cleveland Trust bankas 
reguliaraus taupymo nuo
šimtį pakėlė nuo 4įX> iki 
5%. Ilgo termino taupymo 
nuošimčiai nepasikeitė.

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

W| NATIONW1DE 
B i INSURANCE

I Nati<x>vwide is on your »xle

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

HELPWANTED

Cook soups and sandwi- 
ches. 10:00a. m.-2:00 p. m. 
5 days. 1301 Marųuette St. 
Call: 881-5033.

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ<- PAŽYMĖJIMUS
įnešus $1.000
12 mėnesių

/ (JI Įnešus $1,000
/g/O 30 mėnesių

įnešus $1,000
48 mėnesiams

Įnešus $1,000
72 mėnesiams

Pagal federalinės valdžios Įsaką už santaupas, išimtas iš pažymė
jimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienų, 
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5*4%).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖUž įnašus mokame

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

PASKOLAS NAMU PIRKIMUI.

Zuperior Žavina/
AND LOAN ASSOCIATION

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

481-8552

FŠĮĮČ

6712 Superior Avė. 13515 Euclid Avė. 14406 Cedar Avė.
431-2497 681-8100 381-4280

32800 Center Ridge Road
779-5915



DIRVA
"LIETUVIŠKOS 

VESTUVĖS"
L. K. Religinės šalpos ko

mitetas š. m. spalio 14 d., 
šeštadienį, Kultūros židiny
je, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y., rengia Bos
tono lietuvių etnografinio

ansamblio naujas "LIETU
VIŠKAS VESTUVES". Pel
nas — religinei šalpai. Po 
programos — svečiavimasis 
ir šokiai.

PABALTIEČIŲ FOTO 
PARODA

Estų, latvių, lietuvių

A. A.

RICHARDUI BRAZIUI

tragiškai žuvus, jo žmonai, tėvams GENEI ir

KOSTUI, broliui, sesutėms ir visiems gimi

nėms reiškiame gilią užuojautą

Clevelando Vyr. Skaučių 
židinys

A. A.

PRANUI DRUKTEINIUI

Lietuvoje mirus, jo sūnui dr. EDMUNDUI

DRUKTEINIUI su šeima gilią užuojautą

reiškia

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugija

Trr-mil' r ------- ,|l|r r r, r.

PADĖKA

Mūsų mylimam tėvui, uošviui ir seneliui
A. A.

EDVARDUI GINČUI 
mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems už šv. Mišias, 
gėles, aukas, užuojautas spaudoje, laiškais, užjau 
timą žodžiu, pagerbimą koplyčioje, dėkojame kars
to nešėjams ir visiems palydėjusiems į amžiną 
poilsio vietą.

Nuliūdę
dukterys, sūnūs ir šeimos

PADĖKA
Mūsų mylimai motinai ir močiutei

A. A.
AGNEI 

JUCEVIČIENEI-PENKAUSKIENEI 
mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas, Šv. Mi
šias, gėles ir išreikštą paguodos žodį spaudoje, laiškais 
bei asmeniškai, už lankymą koplyčioje ir palydėjimą į 
kapines. Širdingas ačiū karsto nešėjams.

Ypatinga padėka klebonui Gediminui Kijauskui, S.J. 
už maldas ir paguodos žodį koplyčioje, Šv. Mišias ir 
palydėjimą iki amžino poilsio vietos. Kun. kleb. W. Ka- 
raveckui už koncelebravimą Šv. Mišių bei palydėjimą į 
kapines. Tėvams Jėzuitams: G. Kijauskui, J. Kidykui ir 
provincijolui L. Zarembai už lankymą namuose atne
šant Šv. Komuniją.

"Nerijai” ir visoms choristėms už giedojimą koply
čioje ir Šv. Mišių metu.

Laidotuvių dir. W. Jakubs už nuoširdų patarnavimą.

Liūdi
SŪNŪS, DUKTĖ SU ŠEIMOMIS

draugija BALTIJA rengia 
meninės fotografijos paro
dą spalio 28 — lapkričio 5 
savaitėje Ukrainiečių insti
tute, 2 E. 79 St, New York,
N. Y.

ČIURLIONIEČIAI 
PITTSBURGHE

Kanklių orkestras, vado
vaujamas Onos Mikulskie
nės, repeticijas pradėjo 
prieš trejetą savaičių ir pir
mąjį šio sezono koncertą at
liko Pittsburghe, Stephen 
Foster universiteto Memo- 
rial Hali, kurį ruošė to uni
versiteto Lietuvių Kamba
rio draugija. Su orkestru 
atliko keturias dainas solis
tė — sopranas Irena Griga- 
liūnaitė, gavusi audrą ka
tučių ir komplimentų. ,

Draugijos prezidentas 
jaunas advokatas Robert X. 
Medonis, pasisakė, kad jo 
protėviai prieš tūkstantį 
metų buvo lietuviai, tik jis, 
anksti mirusio buvusio 
Pittsburghe vargoninko sū
nus, augo nelietuviškoje ap
linkoje ir lietuviškai neiš
mokęs. Sakė, kad rusai krei
pėsi į universiteto vadovy
bę ir reikalavo jiems atiduo
ti Lietuvių Kambarį. Uni
versiteto vadovybė nesio- 
rientavo ir pasiūlė susitikti 
su Kambario prezidentu. 
Taip pat paklausė Medonį, 
ką jis mano pasakyti rusų 
delegacijai? Medonis atsa
kė: aš jiems pasakysiu "la
bas" ir į Kambarį neįsilei
siu, nes JAV vyriausybė 
Lietuvos aneksijos nepripa
žįsta. Ir rusų relegacija ne
bepasirodė.

Šį koncertą-balių atidarė
L. Kambario draugijos ad
ministratorė Barbara Bird, 
čia gimusi energingiausia 
moterų veikėja. Vakarui 
vadovavo čia gimęs, pusiau 
lietuvis, WIXER radijo sto
ties pranešėjas Robert 
Kwesall. Bankete dalyvavo 
ir lietuvių radijo valandos 
vedėjas Jucius su ponia. Jis 
bankete ir radijo valando
je labai gražiai paminėjo 
Čiurlionio Ansamblį ir įvy
kusį koncertą Pittsburghe.

žmonių buvo pilnutėlė 
erdvi salė. Visi antros ge
neracijos lietuviai, mūsų 
brolių angliakasių vaikai. 
Jau gerokai išsimokslinę, 
bet, deja sukūrę mišrias 
šeimas ir lietuvių suėjimuo
se dalyvauja tik ypatingais 
atsitikimais. Koncerto pro
gramą priėmė su audringo
mis ovacijomis, nes, sakosi, 
tokio grožio jie nekuomet 
nebuvo patyrę ir jiems ma
lonu, kad tai yra tikrai lie
tuviška. Jaunimo pasirodė 
vos keletas ir tie lietuviškai 
jau nekalba. Nors veikia 
tautinių šokių būrelis, vado
vaujamas čia gimusios jau
nos mokytojos Marlenos 
Aglinskaitės. Į koncertą bu
vo atvykęs iš Kent univer
siteto profesorius J. Cad- 
zow, lietuvių skyriaus di
rektorius ir džiaugėsi patir
tais įspūdžiais.

Koncerto programa turė
jo didelį pasisekimą ir vie

toje septynių kūrinių reikė
jo atlikti devynis.

Po koncerto prisistatė 
Pittsburgho Lietuvių Klu
bo direktorius Pūkas pasi
teirauti, kur galima įsigy
ti kankles. Jis turi nemaža 
jaunuolių norinčių kank
liuoti, norėtų nupirkti ir su
daryti kanklių orkestrą. O. 
Mikulskienė nurodė kur dir
bamos kanklės, o vadovauti 
pasiūlė savo studijos buvu
sią studentę mokytoją M. 
Aglinskaitę, kuri mielai 
sutiko. Gaidomis aprūpins
O. Mikulskienė ir Pittsbur
ghe skambės mūsų lietuviš
kos kanklės.

Sekmadienį čiurlioniečiai 
išklausė pamaldas šv. Kazi
miero lietuvių bažnyčioje, 
kur klebonauja simpatin
gas kunigas J. Karaveckas, 
dalį studijų ėjęs nepriklau
somoje Lietuvoje, užtat sa
ko labai gražius, patrioti
nius pamokslus. (am)

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

PETRAS 
KLIMAS

Dr. Alberto Geručio parašyta monografija PETRAS 
KLIMAS valstybininkas, diplomatas, istorikas, kankinys. 
320 psl. Išleido Viltis. Kaįna 10 dol. Pagrindiniai skyriai 
knygoje: Tiesiant kelią į laisvę; Lietuvos diplomatinis 
atstovas užsienyje; Antrasis pasaulinis karas ir Lietuvos 
okupacija; Petras Klimas — totalitarinių režimų auka.

Knyga galima įsigyti leidykloje — Dirvoje, pasinau
dojant šiuo kuponu, ar pas knygų platintojus.

------------------IŠKIRPTI-----------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 10 dol. ir prašau man atsiųsti Dr. A. Geručio 
monografiją PETRAS KLIMAS.

Pavardė ................................................................................ —

Adresas

PAGERBS SENATORIŲ 
CHARLES H. PERCY

Illinois Respublikonų Tau
tinių Grupių Taryba, kuriai 
priklauso 16 tautinių gru
pių ruošia priėmimą-pager- 
bimą, kurio metu bus spe
cialiai atžymėtas senatorius 
Charles H. Percy ir prista
tyti kiti garbės svečiai. Pri
ėmimas įvyks Illinois Ath- 
letic Club patalpose 112 So. 
Michigan Avenue, Chicago
je, spalio mėn. 20 dieną, 
penktadienį, 6 vai. vakaro. 
Priėmimo komitetui vado
vauja Anatolijus Miltinas. 
Lietuviai kviečiami daly
vauti šiame pagerbime. In
formacijų galima gauti 
kreipiantis į Lygos valdy
bos narius ar skambinant 
A. Milūnui tel. 964-8818 ar 
darbo 346-0424, ext. 396.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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