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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SANTYKIAI SU LENKAIS
Popiežiui pusę širdies mums atidavus

Vytautas Meškauskas

Mes jau esame minėję Ap
žvalgoje kolumnistės Mary 
McGrory pranešimą, kad po 
savo pirmosios spaudos kon
ferencijos naujas popiežius 
Jonas Povilas II pareiškė lie
tuvių porai: ‘Pusė mano šir
dies yra Lietuvoje!’ Toks pa 
reiškimas sukelia mišrius 
jausmus. Visų pirma jis la
bai malonus, tačiau kartu tai 
primena eilės kitų lenkų, ir 
net ankstyvesnių popiežių, 
sentimentą Lietuvai ir lietu
vių tautai, kurios tautinių as
piracijų jie tačiau nesuprato. 
(Nuncijus Bavarijai Pacelli, 
būsimas popiežius Pijus XII, 
barė lietuvių delegaciją už 
kun. Prapuolionio knygą 
apie lenkų apaštalavimą Lie
tuvoje.)

Kokie jausmai vyravo mū
sų senesnioje veikėjų karto
je lenkams, netrukus gražiai

paryškino vienu atsitikimu 
Vaclovas Sidzikauskas. 1947 
metais tarp mūsų ir lenkų 
emigracinių veiksnių Londo
ne buvo sutarta, vaizdžiai ta 
riant, palaidoti kovos kirvį. 
Po to lenkų pirmininkas Ado 
mas Arciševskis pakvietė 
pietų į geriausią Londono 
restoraną. Neatėjo Vliko pir 
mininkas Krupavičius ir min 
Balutis. Paskutiniojo neat
vykimą Sidzikauskas taip pa 
aiškina: ‘jo dzūkiškas užsis
pyrimas ir Suvalkų sutarties 
prisiminimai neleido jo am
bicijai susitikti su lenkais - 
iki suplanuotos Vliko diplo
matų konferencijos’. Balu
tis, turime atsiminti, Lietu
vos vardu pasirašė Suvalkų 
susitarimą, kurį lenkai po 48 
valandų sulaužė, užimdami 
ta sutartimi mums pripažin- 
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PLKOS sukakties minėjimo nuotraukoje iš kairės stovi: R. Kondrotienė, P. Ąžuolienė, E. 
Tutinienė, E. Vilimaitė, dr. S. Bobelienė, R. Kondrotienė, dr. A. Janačienė. pirm.. R. Bal
sienė, sesuo Augusta-Sereikytė, B. Venckuvienė, vyr. Putnamo vienuolyno sesuo Margarita-Ba- 
reikaitė, M. Lūšienė, G. Kaneb, dr. J. Petraitienė, dr. A. Radzivanienė, M. Juškienė, dr. J. Skrip- 
kienė, V. Penikienė ir I. Sandanavičiūtė-Merlino. L. Tamošaičio nuotr.

LIETUVĖS KATALIKĖS MOTERYS PAMINĖJO
SAVO ORGANIZACIJOS 70 METU, SUKAKTĮ

VYTAUTAS ALANTAS Emilija Cekienė

DIRVOS NOVELES KONKURSO

Dirvos novelės konkurso jury komisija — D. Bindo- 
kienė, A. šešplaukis-Tyruolis ir A. Juodvalkis, š. m. lap
kričio 6 d. posėdyje vienbalsiu nutarimu iš 24 atsiustų 
novelių, mecenato Simo Kašelionio 600 dol. premiją pa
skyrė ”Verpeto” slapyvardžiu pasirašiusiam autoriui už 
novelę "ŠACHMATŲ PARTIJA SU GILTINE”.

Atidarius uždarą vokelį paaiškėjo, kad laimėjusios 
premiją novelės autorius yra VYTAUTAS ALANTAS, 
gyv. Redford, Mich.

Sveikiname laureatą, dėkojame jury komisijai ir me
cenatui Simui Kašelioniui.

Novelę pradėsime spausdinti Dirvoje kai tik gausime 
iš jury komisijos.

Iškilmingas šių dviejų su
kakčių minėjmas įvyko š.m. 
spalio 28 d., Kultūros Židinio 
didžiojoje salėje, Brooklyne,
N.Y. Tos dvi sukaktys reiš
kia 70 metų lietuvių katali
kių moterų organizuotos 
veiklos ir 30 metų pasaulio 
lietuvių katalikių organizaci
jų sąjungos, trumpai vadina
mos PLKOS.

Uždangai pakilus į sceną 
įžengė dvi mažos mergaitės 
pasipuošusios tautiniais rū
bais, su degančiomis žvaku
tėmis rankose ir I. Sandana- 
vičiūtė-Merlin jautriai pa
skaitė poetės K. Graudienės 
sukurtą eilėraštį. Atidary
mo žodį ir trumpą tos dienos 
reikšmę bei veiklos apžvalgą 
apibūdino PLKOS valdybos 

OHIO GYDYTOJŲ KULTŪRINĖ PREMIJA DR. J. JAKŠTUI

Lapkričio 4 d. Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos metiniame susirinkime Clevelando Lie
tuvių namuose buvo Įteikta 22-ji kultūrinė premija 1000 dol., kuri šiais metais teko istorikui 
dr. J. Jakštui. Nuotraukoje draugijos valdyba su pagelbinio moterų komiteto narėmis ir laureatu 
dr. J. Jakštu. Iš kairės: A. Maurutienė, dr. D. Degėsys, R. Čepulienė, dr. R. Degėsienė, dr. J. 
Jakštas, dr. V. Č x, dr. H. Brazaitis ir dr. J. Skrinska. J. Garlos nuotr.

pirmininkė dr. A. Šlepetytė- 
Janačienė ir pakvietė prel.
J. Balkūną invokacijai.

Prasmingais lietuvių mote 
rų veiklos bei pastangų įver
tinimo žodžiais pasveikino 
Lietuvos Generalinis Konsu
las A. Simutis, VLIKo vice- 
pirm. J. Valaitis, LB Rytų 
Apyg. pirm. A. Vakselis, 
ALTo - dail. J. Bagdonas, 
ICC - vyr. seselė Margarita 
(Bareikaitė), Australijos at
stovė J. Petraitienė, Gied
ros korp. atstovė E. Vilimai
tė ir kt.

Raštu sveikino: vysk. V. 
Brizgys, vysk. A. Deksnys, 
garbės pirmininkė M. Galdi
kienė, Lietuvos atstovas Wa 
shingtone dr. S. Bačkis, 
JAV LB pirm. A. Gečys, kun.

S. Yla, Balfo pirm. M. Rudie
nė, kun. J. Prunskis ir kt. 
Sveikinimus perskaitė P. 
Ąžuolienė.

Pagrindinę kalbą pasakė 
Birutė Šlepety t ė-V encku vie - 
nė iš Paryžiaus, PLKOS at
stovė tarptautiniams ry
šiams. Ji savo ilgoj paskai
toje nušvietė PLKOS veik
lą per 70 metų, lietuvių ka
talikių moterų pastangas, at- 
liktus naudingus tautai dar
bus bei rūpesčius įvairiais 
tautos gyvenimo laikotar
piais. Ji atkreipė klausytojų 
dėmesį, kad lietuvės mote
rys nuo pat seniausių laikų 
dėjo savo įnašą į bendruo
sius krašto rūpesčius kartu 
su vyrais, tačiau atsižvelgda- 
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Kinijos ir Japonijos susiartinimas - Kartu jos turi bilijoną gyventojų: 

ir viena papildo kita — Maskva dar viliasi Kinijos režimo nepastovumu 
- Tuo tarpu Brežnevas savo karjerą užbaigti SALT II pasirašymu.

v*

A

Pereitą savaitę šiame 
krašte daugiausiai buvo do
mimasi vidaus reikalais - in
fliacija ir rinkimais. Dides
nio dėmesio užsienio politi
kos srityje buvo dar skiria
ma pačiame Washingtone 
vykstančioms Izraelio-Egip 
to deryboms, kur JAV turė
jo ne tik tarpininkauti, bet ir 
laikyti besiderančias šalis, 
kad jos neišbėgiotų. Už ką 
besiderančios šalys ne tik ne 
žada ką nors duoti JAV, bet, 
atrodo, dar nori išsiderėti iš 
Washingtono. Beginąs, pav. 
nori 117 milijonų dolerių už 
Sinajuje apgyvendintų žydų 
iškeldinimą. Iš viso, taika 
JAV-bės kaštuos 4 bilijo
nus dolerių.

Tuo pačiu laiku likusis pa
saulis nestovėjo vietoje. Vie 
nas iš reikšmingiausių įvy
kių buvo Kinijos premjero 
pavaduotojo Teng apsilanky 
mas Japonijoje, kurioje jis 
pasirašė draugiškumo sutar
tį, pabaigusią 47 konflikto 
metus.

Galima sutikti su hambur- 
giškiu Die Welt Pekino ko
respondentu H. Kremp, kad 
pasaulio politinėje scenoje 
tai buvo didžiulės reikšmės 
įvykis. Kokiu keliu toliau žy 
giuos Kinija ir Japonija, nu
spręs jų interesai. Abiem 
partneriams grąso Sovietų 
Sąjunga, o ūkiškai jos viena 
kitą papildo. Viena turi ža
liavų ir šimtus milijonų var
totojų, kita - aukštai išvysty
tą pramonę. Kartu jos suda
ro traukos centrą, kuris ilgai 
niui turės didelės įtakos vi
sam pasauliui.

Kaip atsimename, ilgai 
abi šalys negalėjo sutarti dėl 
‘anti-hegemonijos’ straips
nio. Pagal kiniečius tai buvo 
visos sutarties kertinis ak
muo. Tuo tarpu ligšiolinė Ja 
ponijos politika buvo išlaiky
ti vienodą distanciją ir su 
Maskva ir su Pekinu. 2000 
metų istorija pasirodė stip
resnė už pokario situaciją. Ji 
traukia Japoniją į Kinijos pu 
sę. ‘Kartu mes sudarome vie 
ną bilijoną!’ Tame kiniečių 
pabrėžime slypi daugiau 
kaip skaičius. Tai Ramiojo 
Vandenyno struktūros pa
grindas.

Spaudos konferencijoje 
Tengas kukliai aiškino, kad 
‘anti-hegemonija’ pirmiausia 
reiškia savo paties galios sa
vanorišką apribojimą. Mat, 
sovietai su vietnamiečiais 
mažesnes Azijos valstybes 
gąsdina kiniečių hegemonija 
ir Kinija’dar neturi normalių 
santykių su Indonezija ir Sin 
gapuru.

Antras anti-hegemonijos 
politikos momentas yra aiš
kiai nukreiptas prieš Sov. 
Sąjungą ir jos kėslus, tačiau 
Japonijos intymiems santy
kiams su kita ‘hegemoniali- 
ne’ valstybe - JAV - Kinija 
pritaria ir net pageidauja, 
kad Japonija liktų JAV ap
saugoje, nes tuomi į dabarti
nio status quo išlaikymą Pa- 
cifiko erdvėje yra įveliamos 

ir JAV. Ta prasme sutartis 
su Japonija, kuriai Washing- 
tonas pritarė, Kinijai pade
da pagerinti santykius ir su 
JAV.

Teng tarp kitko pareiškė, 
kad Korėjoje ‘nėra jokio pa
vojaus iš Šiaurės’. Mat, Car- 
teriui per rinkimus pareiš
kus norą atitraukti iš Pietų 
Korėjos Amerikos karius, Ja 
ponija labai išsigando. Da
bar ji turi vilties, kad Peki
nas per savo įtaką Šiaurės 
Korėjoje ją sulaikys nuo ag
resijos į Pietus.

Vice premjeras taip pat 
nuramino galimą europiečių 
baimę, kad Japonija juos iš
stums iš būsimos Kinijos rin
kos, jiems sakydamas: ‘Nesi
jaudinkite, bet konkuruoki
te su japonais.’

Čia būtų įdomu pridurti, 
kad Kinija, kuri iki šiol kre
ditų niekur neprašė, dabar 
jau susilaukė kreditų pasiū
lymų ir iš Japonijos, ir iš Eu
ropos, ir iš JAV.

JAV ambasadorius Japo
nijai, buvęs senatorius, Mike 
Mansfeld sutarties pasirašy
mą sveikino, aiškindamas, 
kad tuomi Kinija baigė sa
vo savanorišką izoliaciją nuo 
likusio pasaulio ūkinio ir po
litinio gyvenimo, kuriame ji 
ateityje vaidinsianti didesnę 
rolę. Jis taip pat pastebėjo, 
kad ‘tam tikra prasme’ Kini
ja Azijoje atstoja NATO, 
nes prie savo sienų priverčia 
sovietus laikyti savo divizi
jas.

Ta proga kalbant apie 
JAV-Kinijos santykius, pa
stebėtina, kad jų sunormavi- 
mui vis dar trukdo Taiwano 
problema, nes Pekinas reika
laudamas, kad JAV nepadė
tų Taiwanui, pats atsisako 
garantuoti, kad jis nebandys 
jėga prisijungti tos salos. 
(Senatorius Goldwateris ža
da pradėti nušalinimo bylą 
prieš prezidentą Carterį, jei 
tas atsisakytų dabartinių ry
šių su Taiwanu be kongreso 
sutikimo.)

Iš kitos pusės, Pekinas 
šiuo metu yra daugiausiai su 
sirūpinęs sovietų hegemoni
jos kėslais ir sutinka tuo rei
kalu bendrauti su JAV, už
mirštant Taiwaną. Šiuo, 
kaip ir Korėjos klausimu,

t
Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Teng patarė būti kantriems 
sakydamas: ‘Nei vienas kr aš 
tas neturi būti padalintas. 
Jis turėtų būti suvienytas, 
jei ne per vienus metus, taip 
per šimtą, jei ne per šimtme
tį, tai per 10,000 metų.’ Ja
ponams jis priminė, kad jie 
turi tik 99% savo krašto, 
duodamas suprasti, kad jis 
turi galvoje pačias šiaurines 
salas, kurias pagrobė sovie
tai ir neatiduoda.

The Economist praneša 
apie labai gyvą diplomatinę 
veiklą pietryčių Azijoje, kur 
kiniečiai ir Cambodijos dip
lomatai nori visus įtikinti, 
kad Vietnamo pergalė konf
likte su Cambodija reikštų 
galą viso rajono nepriklauso
mybei ir vienintelis apsigy
nimas prieš sovietus yra šlie- 
jimasis prie Kinijos. Tuo tar 
pu Vietnamas siekia įtikinti, 
kad didžiausias pavojus piet
ryčių Azijai gresia kaip tik iš 
14 milijonų ten gyvenančių 
kiniečių. Tų kraštų reakcija 
kol kas yra neutrali. Jie ne
nori susidėti nė su vienais.

♦♦♦
Tokioje situacijoje sovietų 

vienintelė viltis yra galimas 
Kinijos silpnumas. Pravda 
spalio 25 d. įrodinėjo, kad Ki
nijos režimas nėra stabilus ir 
tarp partijos boso Hua Kuo- 
feng ir vice-premjero Teng 
Hsiao-ping yra dideli nuomo
nių skirtumai ir varžybos 
dėl pirmavimo. Teng norės 
paskubinti Kinijos moderni
zaciją, tuo tarpu Hua nėra 
linkęs skubintis. Tuo Prav
da ne tik save ramina, bet ir 
įspėja Kinijos kaimynus ne
pasitikėti jos vadovybės sta
bilumu. Spalio 29 d. ta pati 
Pravda gyrė pietryčių Azi
jos kraštus už ‘posity vią link 
mę’, t.y. susilaikymą nuo per 
didelės draugystės su kinie
čiais. ♦♦♦

Grįžtant arčiau mūsų kran- ■ 
tų ... Pagal Newsweek dvi ■ 
svarbiausios kliūtys iki šiol * 
neleidusios susitarti dėl £ 
SALT II esančios: JAV J 
reikalavimas, kad didžiosios J 
sovietų raketos neturėtų ■ 
daugiau kaip 10 atominių už- ■ 
taisų, galinčių būti nutaikin- 
tų į atskiras vietoves, - ir so-

Savininkai: J. J AN ŪSAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos Žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

■ Iš kitos pusės
Pakelkime galvas — artinasi rinkimai! štai karingų 

konservatorių organas ’Battle Line’ pastebėjo, kad rytų 
europiečiai sudaro 15% JAV gyventojų, tačiau jų balsas 
yra silpnesnis už juodųjų ar ispaniškai kalbančių. Iš to 
išplaukė mintis suorganizuoti santvarvę laisvei — ’Al- 
liance for Freedom’, kurios pirmas uždavinys būtų pa
remti tuos kongresmanus, kurie uždraustų eksportuoti Į 
užsienius JAV gaminius ir technologiją kariniams, poli
cijos ar žvalgybos reikalams.

Rytų europiečius, iš eilės pagal jų gausumą, ’Battle 
Line’ taip išvardina: lenkai, čekoslovakai, Karpatų ruse
nai, ukrainiečiai, lietuviai, bulgarai, vengrai, rusai, lat
viai, gudai, estai, serbai kroatai, rumunai, slovėnai, ar
mėnai, gruzinai, albanai ir kazokai. Viso labo jų esą apie 
7 milijonus oficialiai, bet iš tikro gali būti per 20 mili
jonų, jei įskaityti ir trečiąją kartą. Visai tai rinktinei 
laikinai pirmininkauti apsiėmė kongresmanas Philip 
Crane, pareiškęs noro būti' respublikonų kandidatu Į pre
zidentus.

Pasisakant už dalyvavimą JAV politiniame gyvenime, 
iš kitos pusės tenka suabejoti ar verta būtų ’kompaktine 
mase’ eiti su konservatyvais. Juk tas pats Crane, kaip ir 
kiti konservatyvai, reikalauja dviejų dalykų: mokesčių 
ir valstybės kišimosi sumažinimo. Jų nelaimei su tais 
pačiais šūkiais į rinkimus eina ir visokių krypčių respub
likonai ir net demokratai. Galimas daiktas, kad tai iš 
tikro padėtų Amerikai. Bet ką tai bendro turi su laisve 
Rytų Europai ? Jos nepriartins draudimas svetimom vals- 
tymėm parduoti technologiją, žinia, ūkiškai galima būtų 
šiek tiek paspausti sovietus, tačiau praktiškai dėl to rei
kėtų susitarti su kitomis kapitalistinėmis valstybėmis, 
o svarbiausia reikėtų sugriežtinti savo pačių santvarką, 
apriboti užsienio prekybos laisvę, griežtai kontroliuoti 
multinacionalines bendroves ir t.t. Visa tai pareikalautų 
nesumažinti, bet padidinti valstybės aparatą, padidinti 
mokesčius kariuomenei sustiprinti, t. y. viso to, ko visų 
krypčių politikai bijo paminėti. Turint tai galvoje, gal 
negalima smerkti tų, kurie eina ne su tais, kurie ideolo
giškai būtų artimesni, bet pirmiausia ieško tų, kurie gali 
laimėti. Kad galima būtų pasigirti — ii’ mes padėjom. vm

vietų reikalavimas, kad nė 
vienas didžiųjų JAV bombo
nešių - senų B-92 ar sukarin
tų Boeing 747 - neturėtų dau 
giau kaip po 20 ‘skraidančių 
bombų’. Jei galima būtų ras 
ti kompromisą, ir jei Brežne
vo sveikata dar daugiau ne- 
pablogėtų, jis galėtų atskris
ti į JAV, greičiausiai į St. Si- 

«A a
GRANT HOSPITAL 
309 E. STATĖ ST.

COLUMBUS, OHIO 43215

OPERATING ROOM NURSES
DAYS AND EVENINGS

Challenging opportunity for experienced O. R. Nurse. 
Monday thru Friday. Excellent salary and benefits. 

For an interview please call 
Sylvia Bower R. N.

RECRUITMENT COORDINATOR 
614-461-3282

An Equal Opportunity Employer
■■ 
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mons salą Georgijos valsti
jos pakrantėje, kad tą susita 
rimą pasirašytų. Tuo Brež
nevas norėtų apvainikuoti 
savo politinę karjerą.

I

--------------------- 1Skaitykite ir platinkite |

DIRVĄ
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■
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LIETUVOS KARIUOMENES 
Šventei artėjant

60 METŲ SUKAKTIES PROGA

SOVIETŲ GRĖSMĖ PASAULIO TAIKAI

Prie didžiojo ir neramaus 
tautų vieškelio gyvenda
mas, lietuvis nuo senųjų 
amžių jėga ir plieniniu nar
sumu turėjo atkakliai gin
tis, nuolat grumdamasis su 
visa eile daug gausesnių 
priešų, kad išlaikytų savo 
gyvenamąsias žemes, kad 
sukurtų didžiąją, galingą 
nuo jūrų iki jūrų nusitęsu
sią senosios Lietuvos vals
tybę. Narsumu amžių kovo
je užgrūdinta valią, nepa
laužiamu atkaklumu ir kito
kiomis karo dorybėmis iki 
kaulų buvo - persisunkęs 
kiekvieno Lietuvos vyro 
kraujas. Didinga Vytauto 
Didžiojo pulkų pergalė Žal
girio laukuose 1410 m. pla
čiai išgarsino Lietuvos ka
rio vardą.

Nelaimingai žlugus di
džiajai Lietuvos valstybei, 
taigi ir jos kariuomenei, 
svetimųjų išdraskyta ir nio
kojama lietuvių tauta pate
ko žiaurion priespaudon, o 
tūkstančių tūkstančiai Lie
tuvos vyrų buvo priversti 
savo jėgas, prakaitą ir 
kraują aukoti pavergėjų 
reikalams, šiomis tamsio
mis lietuvių gyvenimo die
nomis, šiuo vergiškumą atė
jūnams tepripažjstančiu ga
lutinai sunyko senosios ir 
galingosios Lietuvos kario 
būdas, vergaujančių Lietu
vos vyrų krūtinėse išblėso 
karinga Vytauto Didžiojo 
pulkų dvasia. Svetimųjų 
reikalams tarnaująs ir kiek
vienam lietuviui vyrui ne
prasmingoms kitų tautų 
žudynėms į rankas Įbruktas 
ginklas paliko vien tik bai
siu žudymo Įrankiu, tarnau
jančiu žemiems pavergėjų 
tikslams. Tuo būdu garbin
ga senosios Lietuvos karo 
tarnyba, garbingas lietuvio 
karo vardas ir ginklo meilė 
Lietuvos žmonių protuose ir 
širdyse pasikeitė į kažką 
slegiančio, baisaus, vengti
no ir neprasmingo. Todėl, 
nenorėdami lietuviai tar
nauti carams, kas tik galė
jo, bėgo iš savo gimtojo 
krašto Į užjūrius.

Ir tik kada, besisukant 
nesustojančiam likimo ra
tui, visų skriaudžiamas nu
alintas lietuvis tarsi neju
čiomis išgirdo savo tautos 

laisvės pranašų žodžius, ir 
kada išgirdo jautriųjų gim
tosios žemės dainų uždegan
čius posmus apie galingą 
Lietuvos praeitį, apie di
džius lietuvių karo žygius 
su mūsų tikraisiais ir am
žinaisiais priešais, — vėl, 
lyg ką nujausdamos, vyrų 
širdys sutvinksėjo didingu 
ir tauriu lietuvio kario jaus
mu.

1914 metais, suliepsnojus 
I pasaulinio karo audrai, 
tūkstančiai pašauktųjų lie
tuvių, lyg kažkam kilniam 
ir didingam pasirengdami, 
kantriai, sąžiningai bei did
vyriškai žengė sutikti mirtį, 
kad išpildytų sunkią ir bai
sią kario pareigą. Įvairiuo
se to karo frontuose, kant
riai nešdamas karo vargą ir 
sumaniai, narsiai kaudama
sis, lietuvis kovotojas ne
veltui nusipelnė narsaus, iš
tvermingo ir gero kario 
vardą, kuris yra iškeltas ne 
vieno Europos karo istorikų 
ir buvusiųjų žymiųjų veika
luose apie I Pasaulini karą.

Pagaliau I pasaulinio ka
ro audrose griuvo galingųjų 
Lietuvos pavergėjų sostai, o 
lietuvių karių širdyse stai
ga visiškai nubudo ryžtinga 
ir didi Vytauto Didžiojo ka
rių kvasia, ir laisvės kovų 
ugnimi užvirė visų lietuvių 
kraujas ... Rodos, iš nieko 
1918 m. lapkričio 23 d. ku
riamieji prisikeliančios Lie
tuvos atgaivintos kariuome
nės pulkai, būdami beveik 
beginkliai ir menkai teapsi- 
rengę, savo vyresniųjų bro
lių, pirmo pasaulinio karo 
dalyvių, vedami, didvyriš
kai kovėsi ir laimėjo visuo
se nepriklausomybės kovų 
frontuose, sulaikydami, su- 
mušdami ir išvydami iš sa
vo žemės gausias ir gerai 
ginkluotas priešų kariuome
nes. šiomis audingomis^ 
kilnaus pasiryžimo, pasiau
kojimo ir didvyriškumo ide- 
nomis visų lietuvių širdyse 
vėl suliepsnojo skaidri lie
tuviška karinė dvasia, nes 
visa Lietuva matė ir jautė, 
kad ginklas mums yra ne 
beprasmio žudymo Įrankis, 
bet ir būtiniausia priemonė 
ginti nuo užpuolikų savąją, 
senolių krauju gausiai ap-

U.S News and World Re- 
port - ekonomikos ir politi
kos savaitinis žurnalas - š.m. 
spalio 30 d. ant viršelio nuot
raukos, vaizduojančios so
vietų tankus manevruose, 
uždėjo stambiom raidėm ant
raštę - New Alarm Over Ru- 
ssian Threat, tuo pabrėžda
mas klausimo aktualumą. Gi 
Joseph Fromm specialaus 
šiuo reikalu raporto pusla
piuose įdėtas globalinis že
mėlapis, kuriame pavaizduo
ti 6 galimi sovietų jėgos pa
naudojimo taikiniai.

Nežiūrint Carterio ir Brež
nevo pastangų stiprinti de- 
tantę nauju SALT susitari
mu, strategai kelia šį spėji
mą: artimoj ateityje JAV 
greičiau išgyvens didėjantį 
įtempimą negu atoslūgį su 
Maskva, mažiausiai iki vidu
rio 1980-jų dešimtmečio. Šis 
naujas aliarmas yra pagrįs
tas paradoksine kombinaci
ja: iš vienos pusės auganti 
sovietų karinė galybė, iš 
kitos - silpstantis jos ūkinis 
pajėgumas. Dauguma šio 
klausimo žinovų prieina išva 
dos, kad Sov. Sąjunga apie 
1983 metus, nežiūrint ir gali
mos antros strateginių gink
lų apribojimo sutarties, pa
sieks, nors ir laikino, prana
šumo prieš JAV. Turėdama 
pranašumą sovietija galės 
grasinti nušluoti Amerikos 
žemyno strateginių raketų 
sistemą, padidinti grėsmę 
Europai, ar įsikišti kituose 
pasaulio punktuose.

Bet yra ir kita medalio pu
sė: Sov. Sąjungos didėjanti 
militarinė jėga neišvengia
mai siejasi su vis sunkėjan
čia ekonomine padėtimi 
Taip gi nereikia užmiršti ir 
kitus faktorius, kaip tai - val
džios įpėdinystės manipulia
cijos Kremliuje, didėjanti 
įtampa su Kinija, galimos bė 
dos su Rytinės Europos sa
telitais, tolimesnis pasauli
nio komunizmo skilimas, vi
diniai bruzdėjimai ir pan. Ir 
šių galimybių perspektyvoje 

šlakštytą Lietuvos žemę ...
Šiemetinė buvusios mūsų 

kariuomenės sukaktis nėra 
eilinė. Ji ypatinga tiek bu
vusiems savanoriams (ku
rių labai mažai gyvų), ka
riams, šauliams, partiza
nams, tiek kiekvienam lie
tuviui, kur tik jis begyven
tų. Prieš 60 metų lapkričio 
23 d. Lietuvos valstybė ga
vo realią savo laisvės reiš
kėją — kariuomenę, kurios 
žygių ir nuopelnų jau nerei
kia smulkiai aiškinti, nes jie 
yra pakankamai gerai žino
mi ir visų priderančiu rim
tumu bei pagarba reikia la
bai vertinti. Todėl kiekvie
nas lietuvis kariuomenės 60 
metų sukakties proga turi 
tai prisiminti ir savo dar
bu raštu ar širdin smingan- 
šiu žodžiu turėtų ją atžy
mėti kitaip, pasisengdamas, 
kad ši šventė paliktų ilgai 
neišdildančių žymių ne tik 
senesniųjų, bet jaunųjų šir
dyse. Juk vistiek prisikels 
Vytauto Didžiojo karžygių 
dvasia. Laisvė be ginklo nė
ra įmanoma!

J. Miškinis

JAV stategijos analizuotojai 
įspėja, kad sovietai gali ban
dyti išnaudoti savo militari- 
nį pranašumą prieš tą laiką, 
kai JAV pajėgs jėgų balansą 
pakreipti savo naudai, o taip 
pat iki tol, kol Kremlius išgy 
vens didesnį ekonominį kriti
mą, bei pajus svaresnį politi
nį spaudimą.

Kitaip sakant, žinovai pri
eina išvados, kad Sov. Sąjun 
ga aiškiai pralaimėdama eko 
nominėj, politnėj bei ideolo
ginėj srityje prieš Vakarus, 
koncentruosis toj srityje, 
kur ji pajėgiausia, būtent, 
militarinėje. JAV Saugumo 
Tarybos studijoj (viešai in
formacijai) prieinama šios iš
vados :pavo jus padidės, kai 
JAV ir NATO sąjungininkai 
Europoje imsis priemonių so 
vietus pralenkti strateginia
me pirmavime, šį teigimą 
paremia ir Harvardo univer
siteto užsienio reikalų studi
jų direktorius prof. Samuel 
P. Huntington primindamas: 
istoriškai mes galime kaip 
pavyzdį imti ir Hitlerį - kon
fliktai ir krizės įvyksta, kai 
viena pusė pasiekia jėgos pir 
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Vilniaus krašto lietuvių sąjunga kasmet uoliai pamini spalio 
sukaktį, pateikia spaudai straipsnių, įvairių žinių. O kartais ir 
padejuoja, kad mes kiti Į Vilniaus problemas ne gana jautriai 
žiūrim, nedaug paremiam. Gal tai ir tiesa. Todėl reikia daugiau 
subruzti, kaip nors ypatingiau visuomenę išjudinti.

• Šįmet švenčiam Vasario 16 akto Vilniuj paskelbimo 60- 
metį, o kitąmet bus sukaktis 40 metų, kai Vilnius ir krašto dalis 
išsivadavo iš Lenkijos replių ir grįžo Lietuvai. Apie Vilnių turim 
daug knygų, betgi šiom dviem sukaktim — lauktina dar kokios 
naujesnės paskatos. Pasigendam dar vienos knygos. Vilniaus 
krašto veiklieji, raštingieji veikėjai turėtų atrinkti ir trumpai 
sudėstyti, be plačių komentarų — tik grynus svarbiuosius fak
tus apie mūsų sostinės ir to krašto sąlytį su dviem okupantais 
istorijos eigoje. Reikia knygos, kuri būtų visiem lengvai pa
skaitoma, neperilga ir konkreti, ir kurioje būtų viskas, kas rei
kia žinoti. Lyg trumpa tos temos enciklopedija.

• Maskvos ruporai vis giriasi, kad praeity ir dabar rusai 
vien paramą ir gerovę nešė Lietuvai. Tad mūsų išeivijai būtina 
turėti po ranka tą ilgą faktų eilę, kurie atremtų anųjų skelbia
mą melą. Panašiai ir lenkai tebesisiūlo su brolyste ir gerais san
tykiais, o elgiasi priešingai. Šiedu kaimynai lig šiol mum grės
mingi ir mūsų tautai sąmoningai kenkia. Ta grėsmė dar negreit 
pasibaigs, tad mum visiem pravartu žinoti teisingą įvykių eigą, 
kad žinotume, kaip elgtis ateityje. Tokią parankinę knygą apie 
santykius su rusais ir lenkais gali lengvai paruošti mūsų raš
tingi vilniečiai — čia nereikia moksliškų tyrimų, o tik suran
kioti tai, kas jau šen ten gausiai rašyta, ir paeiliui trumpai su
dėstyti. Tuomet, jei reikia ginčą atremti — bet kas galės po 
ranka turėti tikrą medžiagą, ne vien blankiom bendrybėm vers
tis. Dabar net gaila, kad toki gerai pagrįsti straipsniai — S. Va- 
rankos, J. Miškinio, K. Barono ir kitų — išsimėto periodikoje ir 
dingsta. O prireikus kam staiga tikrų faktų, nėra už ko griebtis.

Lėšų sutelkimas? Dabar žmonėse pinigo yra, ir konkrečiam 
reikalui niekad nešykštima. Ypač Vilniui visi esam jautrūs, 
knyga pati apsimokėtų. O visuomenę patrauktų naujai Susido
mėti, taipogi ir aiškiau įsisąmoninti Vilniaus problemas. Tai yra 
mūsų rūpestis.

• Sulaukėm labai vertingos monografijos apie diplomatą ir 
istoriką Petrą Klimą. Jis buvo vienas iš svarbiųjų 1918 m. mūsų 
valstybės atkūrėjų. Labai veiklus ii’ pareigingas, gabaus proto 
eruditas, raštui paslankus, tautai itin daug pasitarnavęs. Jo daug 
prisidėta prie sunkiųjų bylų dėl Vilniaus ir Klaipėdos. Dėl opių 
tautos reikalų net jis paaukojo savo mokslinį pašaukimą ir di
džiųjų užmojų neįvykdė, juoba dėl baisios golgotos nacių ir bol
ševikų kankynėse. Su šia gabia, gryno idealizmo asmenybe bū
tina supažindinti mūsų jaunąją kartą, kad pažintų lietuviško 
herojaus pavyzdį, nes ir jų laukia panašus uždavinys — atkovoti 
vėl tautai laisvę!

Šis Vilties leidinys gražiai pagerbia Lietuvos atkūrimo 60 
m. sukaktį. O dr. Alberto Geručio monografija parašyta tikrai 
rūpestingai — mišri ir sudėtinga medžiaga nuosekliai ir taupiai 
išdėstyta, lengvai skaitoma. Yra daug laiškų, oficialių raštų iš
traukų. Džiugina sklandus stilius ir gryna kalba. Žodžiu, knyga 
išskirtinai vertinga ir patraukli. O Petro Klimo asmuo mum 
būtinai pažintinas ypač tautiniu požiūriu, taip pat ir kaip Įdo
mus, veiklus žmogus, žymi mūsų istorijos asmenybė.

mavimą, o antroji pabunda 
ir bando pasivyti.

Panašus padėties vertini
mas ateina ir iš Georgetown 
Universiteto strateginių ir 
tarptautinių studijų centro, 
buv. Nixono-Kissingerio po
litinio patarėjo prof. W. Hy- 
land, kuris vienoje tarptau
tinėje konferencijoje teigė, 
kad sovietams palankus jų 
saugios politikos periodas tę 
sis sekančius 5 metų, ar pa
našiai, laikotarpyje. Po to, 
kryptis keisis. Tad klausi
mas yra: ar Sov. Sąjunga 
bandys šį laikotarpį išnaudo
ti kai kuriems savo siekiams 
realizuoti. Jau ir šiandien 
pasaulis jaučia didėjanti so
vietų spaudimą į Persijos 
įlanką, Arabijos pusiasalį - 
kur yra pagrindiniai naftos 
ištekliai, o taip pat į Afrikos 
žemyną.

Vakarų strategų nuomone 
sovietai gali bandyti panau
doti savo militarinę galybę 
politiniams siekiams laimėti 
šiuose pasaulio punktuose: 
Irane - jei vykstančioj krizėj 
šachas neteks valdžios kont-

(Nukelta į 4 psl.)
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Diplomatijos paraštėje (79) Vaclovas Sidzikauskas

Vėl Paryžiuje ir Londone
Kelionėse po Vokietiją tu

rėdavom bėdos su nakvyne. 
Miestai subombarduoti, išli
kę viešbučiai okupacinės 
valdžios užimti. Tą ypač pa
jutome Nuernberge, viena
me iš daugiausia subombar
duotų Vokietijos miestų, tuo 
labiau teismo posėdžiavimo 
metu. Mudviejų pastangos 
gauti kambarį viešbučiuose 
buvo veltui, naktis buvo šal
ta, gatvėse daug sniego. Ne
tekę vilties susirasti pastogę 
nutarėva naktį praleisti auto 
mobilyje, kurį buvom palikę 
prie Teismo rūmų. Pakeliui 
dar bandėva laimę pas vieti
nius gyventojus, ėjova skir
tingomis gatvėmis klebenda 
mi namų duris. Pamatęs šu
niuką išvedusią moterį, ją už 
kalbinau pasiguosdamas dėl 
mūsų bėdų su nakvyne. Nūs 
tebau, kai ji pasisiūlė mudu 
priglausti savo bute. Ne tik 
šiltai ir patogiai pernakvojo- 
va, bet ryte buvova net ir 
kukliais pusryčiais pavaišin
ti, gi mūsų geradarė nesuti
ko net atlyginimo priimti. 
Jos vyras buvo Gestapo su
imtas ir patalpintas į kacetą 
iš kurio nebegrįžo ...

Prancūzų okupacinių įstai
gų prielankumo dėka turė
jau galimybę, esant reikalui, 
lankytis Šveicarijoje. Trem
tyje atsikūrė ir pradėjo veik
ti Lietuvos Raudonasis Kry
žius. Sekdamas nepriklauso 
mos Lietuvos praktiką, Vil
kas 1946 m. paėmė jį savo 
globon ir paskyrė jo valdybą 
su pirmininku dr. Domu Ja
saičiu. Kad sumezgus trem
tyje atsikūrusio Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus santy
kius su Tarptautiniu R.K. ir 
gavus jo paramą, teko va
žiuoti į Ženevą. Ten buvau 
palankiai priimtas, paprašy
tas pasirašyti garbingų sve
čių knygoje. Gavau ir para
mos pažadą. Vėliau laiks 
nuo laiko, tiek pats vienas, 
tiek ir su dr. Jasaičiu, L.R. 
Kryžiaus ir lietuvių tremti
nių reikalais lankydavausi 
Ženevoje, Tarptautiniame 
Raudonajam Kryžiuj. Tokio 
mis progomis sustodavome 
Ziuriche, kur Lietuvos kon
sulo pareigas, iki Šveicarijos 
vyriausybė mūsų konsulatą 
uždarė, ėjo Steponas Garba-

SOVIETU GRĖSMĖ...
(Atkelta iš 3 psl.) 

rolės, Saudi Arabijoje - kari
nio ar kito perversmo bandy 
mo atveju, kėsinantis į da
bartinę monarchinę valdžią, 
Yugoslavijoje - Tito mirties 
atveju, Pietų Afrikoje (ir ki
tur Afrikos žemyne), tarpra- 
siniams konfliktams plečian
tis, Kinijoje - įtampa tarp 
Maskvos ir Pekino gali išsi
lieti į karštą susirėmimą, 
Norvegijoje - kur sovietai 
jau seniai daro spaudimą sau 
gaus Murmansko vandens 
kelio į Atlantą užtikrinimui.

Sovietų intervencija šiose 
ar ir kitose vietose sukurtų 
krizę, kuri galėtų išaugti į 
JAV ir Sov. Sąjungos karinį 
susirėmimą. Pagrindinis 
klausimas yra: ar Amerika 
turės jėgos ir valios atkirčiui 

(ag) 

čiauskas. Jis buvo ir Balfo 
įgaliotiniu Šveicarijoje. Jis 
nuoširdžiai tarpininkavo 
tarp Balfo centro New Yor
ke ir L.R. Kryžiaus Tuebin- 
gene, o nuo 1947 m. - Reut- 
lingene.

Iš Tuebingeno taip pat nu
važiuodavau į Paryžių ir, 
kiek rečiau, į Londoną. Dide
lę ir naudingą atramą radau 
dr. Stasio Bačkio ir prof. Jur
gio Baltrušaičio , buvusiųjų 
Lietuvos pasiuntinybės Pa
ryžiuje pareigūnų, asmeny
se. Baltrušaitis turėjo arti
mus santykius su karo meto 
prancūzais rezistentais, ypa
tingai su savo mokslo drau
gais Jacąues Baumel ir Dar- 
ridan. Kai atvažiuodavau į 
Paryžių, kaip taisyklė visi 
trys, Bačkis, Baltrušaitis ir 
aš, turėdavome pietus su 
Jacąues Baumel Lipp resto
rane, Saint Germain Blvd. 
Ten pat šalimais dažnai ma
tydavome užkandžiaujantį 
Jean Paul Sartre. Baumel 
priklausė jaunųjų prancūzų 
rezistentų generacijai, buvo 
vienas jų vadų. Jis duodavo 
mums naudingų patarimų, 
suvesdavo mus su reikalin
gais tų laikų Prancūzijos po
litikais. Jurgio Baltrušaičio 
ryšiai siekė aukštus Prancū
zijos užsienių reikalų minis
terijos pareigūnus. Aš mie
lai jais pasinaudodavau mū
sų politinei veiklai. Jacąues 
Baumel ir jo bičiuliai, kaip 
Jacąues Soustelle, buvo ge
nerolo de Gaule šalininkai. 
Vėliau Baumel buvo išrink
tas senatorium, tapo gaulis- 
tų senatorių frakcijos pirmi
ninku, o Jacąues Chaban- 
Dalmas tapus ministeriu pir 
mininku, buvo jo pakviestas 
valstybės ministeriu visuo
menės reikalams.

Londone mano misiją leng
vindavo Bronius Balutis, jo 
esami ar buvę bendradarbiai 
Vincas Balickas ir Petras 
Varkala, buvęs Anglijos pa
siuntinys Kaune Thomas Hil- 
debrand Preston, buvęs ma
no bendradarbis Pasiuntiny
bėje Londone E.G. Harrison. 
Londone man rūpėjo atnau
jinti santykius su Anglijos
U.R. ministerijos pareigū
nais, pasimatyti su Lordų 
Rūmų ir Parlamento nariais, 
ypač su tais, kurie domėjosi 
Vidurio Rytų Europos vals
tybių, ypač Baltijos valsty
bių, reikalais - su duchess of 
Atholl, kuri vadovavo Balti
jos Valstybių Draugų Sąjū
džiui, su spaudos atstovais. 
Liūdna buvo konstatuoti, 
kad toki mūsų nepriklauso
mybės laikų draugai, kaip 
gen. Burt, parlamento narys 
Bossom, nuo mūsų nusisuko.

Ilgus metus, taip pat ir ma 
no pasiuntiniavimo laikais, 
to vardo parko. Pasiuntiny- 
buvo įsikūrusi ilgalaikės nuo 
mos namuose 10 Palace Gate 
Kensingtono dalyje, netoli 
to vardo parko. Pasiuntiny
bės sekretorius Juozas Ra
jeckas, kuris savo jaunose 
dienose, regis, turėjo kiek 
bėdos su plaučiais, dažnai 
ateidavo į mano kabinetą su 
prašymu leisti jam nueiti į 
Kensingtono parką ‘oro pa
imti’. Po keletos metų tie na 

mai buvo nugriauti. Mūsų 
pasiuntinybė įsigijo kitus, žy 
miai geresnius namus prie 
to paties parko, tik kitame 
jo šone, 14 Kensington Park 
Road. Toj gatvėj buvo ir dau 
giau pasiuntinybių, jų tarpe 
ir Sovietų Ambasada, kurio
je ilgus metus rezidavo Ivan 
Maiski ir kurioje 1933 m. lie
pos 5 d. aš pasirašiau su Lit
vinovu agresijos aptarimo 
konvenciją.

Prasidėjus vadinamam 
‘Blitz’ui’ - žaibiniam Londono 
bombardavimui, visus ver
tingiausius pasiuntinybės 
daiktus - kilimus, paveikslus 
sidabrą, dalį baldų ir archy
vą, net savo rūbų dalį, Balu
tis nuvežė į sandėlius, many
damas, kad ten jie bus sau
gesni. Nelaimingu būdu san
dėliai buvo subombarduoti, 
žuvo ir visi daiktai, gi pasiun
tinybės namas išliko sveikas 
tik vieno oro puolimo metu 
išbyrėjo keletas langų. Mū
sų laimynų latvių ir estų pa
siuntinybės išliko sveikos su 
visais daiktais, archyvais ir 
įrengimais. Neturėdamas pi
nigų pasiuntinybei iš naujo 
įrengti, Balutis ją pardavė 
Sirijos ambasadai. Už gautų 
pinigų dalį nupirko mažą na
muką 17 Essex Vilias, Lon- 
don 8, o kitus pinigus panau
dojo naujai pasiuntinybei 
įrengti, jai išlaikyti, bei per
sonalo algoms apmokėti. 
Tuose namuose tebėra, te
gul ir nepilnateisė, Lietuvos 
pasiuntinybė Londone, sim
bolizuojanti nepriklausomos 
Lietuvos valstybės de jure 
egzistenciją.

Man atvažiavus iš Tuebin
geno į Londoną, Balutis su
kvietė Baltijos valstybių dip 
lomatinių atstovų pasitari
mą, kurį baigėme pietumis 
viename Londono klubų. Tu 
rėjau progą pirmą kartą po 
karo sueiti savo buvusius ko 
legas Londone Karlį Zarinšą 
Latvijos ministerį ir Augus
tą Tormą, Estijos ministerį. 
Abu, kaip ir mano senas prie 
telius Balutis, spėjo su šiuo 
pasauliu atsiskirti, palikda
mi savo valstybių laisvinimo 
reikalus rūpintis gyviesiems 

Broniui Balučiui mirus, 
Lietuvai Londone atstovau
ja Charge d’affaires titulu 
Vincas Balickas, Zarinšo vie
toje - Latvijai atstovauja tuo 
pačiu titulu Ozolinš, buvęs 
pasiuntinybės patarėjas. 
Sunkioj, ir iki šiol neišaiškin
toje padėtyje po Tormos mir 
ties, atsidūrė Estijos atsto
vavimas, nes Londono diplo
matų sąraše paskutiniu lai
ku nebuvo nieko, kas galėtų 
pavaduoti Tormą.

MAINTENANCE 
MECHANIC

Mature person reęuired for trouble- 
shooting and maintenance on' special 
purpose production machines. Appii- 
cant should have good machine main
tenance exp.. with some know)edge of 
hydraulic or pneuniatic systems.

SUPERIOR BRUSH CO.
3453 West 140 St.

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

1-3 p. m.
An Equal Opportunity Employer 
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Daily Express

Beveik visoje pasaulinėje spaudoje galima buvo užtikti min
ti, kad lenko išrinkimas popiežium buvo atsakymas į Stalino 
klausimą, kiek divizijų turi Vatikanas. Londoniškio Daily Ex- 
press kartunistas Cummings tą minti taip nupaišė.

Santykiai su lenkais....
(Atkelta iš 1 psl.) 

tą Vilnių. Krupavičius savo 
neatvykimą vėliau teisino 
privačiais įsipareigojimais, 
tačiau jo jausmus lenkams ir 
ponams, pavaizduoja prieš
rinkiminės kalbos liaudžiai. 
Anot kun. dr. V. Bartuškos, 
jis mitinguose šaukęs: ‘Su 
ponais arsime, su ponaičiais 
akėsimel’ Minios tokias per
spektyvas entuziastiškai su
tiko.

Neapykant turbūt yra bū
tinas elementas kiekviena
me tautiniame atgimime ar 
socialiniame perversme. Iš 
toliau žiūrint, negalima ne
pripažinti krislo teisybės 
aname Pacellio aiškinime, 
kad lenkų įtakos priežastimi 
buvusi pačių lietuvių kultū
ros stoka. Pagaliau ir Vilnių 
je anais laikais tiek buvo lie
tuvių, kad Petras Klimas 
puoselėjo planą kaip nors su
sitarti su žydais, kad tokiu 
būdu gyventojų dauguma bū 
tų suinteresuota priklausyti 
Lietuvai, o ne Lenkijai. O 
mūsų vyriausybė kratėsi ple
biscito minties gudriai, bet 
permatomai aiškindamasi, 
kad negalima sostinės atsi
klausti, kam ji norėtų pri
klausyti ...

Kaip ten buvo - šiandien 
situacija iš pagrindų pasikei
tė. Tiesa, Krokuvoje, kur 
vyskupavo šiandieninis po
piežius, yra daug unijos su 
Lietuva paminklų, bet gali
ma prileisti, kad jis nežino 
visų istorijos detalių ir jam 
visiškai vistiek, kuria kalba 
mes kreipiamės į Dievą. Juk 
jis pats pasakė porą sakinių 
lietuviškai O gal tai per op
timistiška prielaida? Der 
Spiegei aiškina, kad popie
žiui Povilui VI pavedus su
rasti kokį modus vivendi su 
komunistais, Vatikano Rytų 
ekspertas arkivyskupas Ca- 
saroli buvo sugalvojęs Lvo
vo, Lucko, Vilniaus ir Pinsko 
vyskupijas išskirti iš Lenki
jos bažnytinės provincijos. 
Bet tai buvę per daug abiem 
Lenkijos kardinolams. Užsi
rūstinęs primas Wyszynski 
nuvažiavo į Romą ir Casaro- 
lį garsiai išbarė. Bet mes to
kio išskyrimo juk norime! 
Jei iš tikro ir kardinolas Woj 
tyla to nenorėjo, mums pri
klausančią jo širdies dalį dar 
reikėtų geriau apšviesti!

Čia reikėtų dar atsiminti, 
kad Lenkijoje religija jau se
niai yra susiliejusi su tauti
niais interesais, o dabar tie
siog yra atsvara primestam 
komunizmui. Šiandien Len
kijoje yra 19,865 kunigai, 
prieš karą nebuvo nė pusės 
to skaičiaus. 8,000 vyrų pri
klauso vienuolynams, 5,000 
jaunuolių studijuoja teologi

ją. 1937 metais joje buvo 
7,257 bažnyčios bei koply
čios, šiandien jų yra 14,039. 
Tokio religinio atkutimo ne
pergyveno nė vienas kitas 
kraštas. Iš to taško žiūrint, 
lenkas tikrai turėjo būti iš
rinktas nauju popiežium.

Tai pasakius, kilusį entu
ziazmą galima kiek atvėsinti. 
Nūdienas nuotaikas Lenkijo
je rašytojas Stefan Kisielew- 
ski taip apibūdina:

‘Dievas yra danguje, Ro
ma yra toli, bet Rusija čia 
pat - šiandien kalba lenkai. 
Jie išmoko stovėti ant kietos 
realybių žemės, nors jų akys 
vis dar yra nukreiptos į dan
gų-’

Religijoje ieško paguodos 
ir kitos prispaustos tautos. 
Ypač tada, kada religija juos 
skiria nuo pavergėjų, kaip 
dabar yra Lietuvoje. Įdomu, 
kaip naujo popiežiaus tauty
bė paveiks Lietuvos tikin
čiuosius ir kaip tai bandys iš
naudoti priešreliginė propa
ganda, kuri tos temos - len
kinimas per bažnyčią, rodos, 
dar nekėlė. Daug kas pri
klausys ir nuo Kremliaus ap
sisprendimo, ar ‘ant kietos 
realybių žemės’ stovinčių 
žmonių religija jam kenkia, 
ar ne, o taip pat ir nuo toli
mesnės Vatikano laikysenos 
Ar pasitvirtins gandai, kad 
Casaroli bus paskirtas dabar 
tinio prancūzų kardinolo Vi- 
llot vieton - Vatikano Valsty
bės Sekretorium. Kartu ne
reikia užmiršti, kad visoje 
Sovietų Sąjungoje katalikų 
tėra 2%, t.y. jie sudaro labai 
smulkią mažumą, su kuria 
galima ir nesiskaityti.

Pabaigai dar įdomus klau
simas. Kas būtų, jei tarp 
abiejų pasaulinių karų būtu
mėm radę su lenkais bendrą 
kalbą, pagal Hymanso pro
jektuotus kantonus, ar kaip 
nors kitaip, ir kartu būtume 
kovoję su vokiečiais, o vėliau 
vistiek būtumėm rusų oku
puoti? Nuostoliai žmonėmis 
būtų didesni, o sovietai, siek- 
kdami Karaliaučiaus, Lietu
vą iš unijos išskirtų ar jos gy 
ventojus iškeltų kur į buvu
sias vokiečių žemes, kaip len
kus iš Ukrainos. Gal ...

FISHER BODY
Pontiac Plant
JOURNEYMAN 

MACHINIST
Apply in person

Monday thru Friday
8. a. m.-3 p. m.

900 Baldwin Avė. 
Pontiac, Mich.

An equal opportunity employer M/F 
(41-44?
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KŪRYBA IR MOKSLAS
TRUU MENO PARODA

Vyt. Alantas

Mums, detroitiečiams, ne
trūko visuomenininkų, žur
nalistų, dainininkų ir apla
mai kultūrininkų, bet daili
ninkų stokojome. Kurį laiką 
gyviau reiškėsi dail. V. Ogil- 
vis, surengė vieną-kitą savo 
parodą, bet paskum nutilo. 
Gan ilgą laiką girdėjome 
apie dail. Stasę Smalinskie- 
nę, bet tik girdėjome, nes 
savo individualios parodos 
rengti- neskubėjo ir ją 
rengti neskubėjo ir ją išvydo 
me tik šiemet vasario mėn., 
nors kituose miestuose ji bu
vo pasirodžiusi su savo dar
bais nebe kartą, Žinoma, 
yra mūsų vienas-kitas tapy- 
tosjas mėgėjas, bet jie su sa
vo darbais viešai nesirodo - 
tad ir susidarė įspūdis, jog 
Detroito lietuvių kolonijos 
kultūrinio gyvenimo dailės 
sektorius visiškai apleistas. 
Tiesa, girdėjome - daugiau
sia iš spaudos - ir apie detroi- 
tietę dail. Ringailę Zotovienę 
bet ji mūsų padangėje mažai 
tesirodo, gyvena Floridoje ir 
savo individualios parodos 
čia, rodos, niekad nebuvo su
rengus. 0 gi kol dailininkas 
nesurengia savo darbų paro
dos, sunku ką nors apie jį pa
sakyti.

Bet, pagaliau, ir mūsų ko
lonijoje dailės sektorius pajų 
dėjo. Spalio 21-22 dienomis 
Kultūriniame Centre, Aka- 
demikių Skaučių Draugovės 
globojama, buvo suruošta 
meno paroda, kurioje daly va 

1979 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

VIENOS SAVAITĖS — Kaina nuo $725.00
kovo 19 gegužės 9 rugpiūčio 8
balandžio 11 birželio 7 rugsėjo 19
balandžio 25 liepos 12 rugsėjo 26
gegužės 2 rugpiūčio 2 spalio 10

DVIEJŲ SAVAIČIŲ — Kaina nuo $1045.00
Birželio 7 — Maskva, Vilnius, Viena, Miunchenas, 

Heidelbergas.
Birželio 20 — Leningradas, Vilnius, Ryga, Maskva.
Liepos 12 — Maskva, Vilnius, Viena, Miunchenas, 

Heidelbergas.
Rugpiūčio 2 — Maskva, Vilnius, Viena, Miunchenas, 

Heidelbergas.
Į Rugpiūčio 8 — Leningradas, Vilnius, Ryga, Maskva. 

Gruodžio 19 — Leningradas, Vilnius, Ryga, Maskva.
VISOS GRUPĖS aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, 

! bus lvdimos vadovų. Prie šių grupių galima jungtis 
| iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su 

papildomu mokesčiu.
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

Į PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

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

Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsie
nio kelionių agentūra, jau nuo 1960 metų SĖKMIN
GAI organizuoja visą eilę ekskursijų j LIETUVĄ 

ir į kitus pasaulio šalis.
Įstaigai 'vadovauja: 

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANGES AN/OR GOVERNMENT APPROVAL.

vo trys menininkai: Ringailė 
Jonynaitė-Zotovienė, Dan
guolė Šeputaitė-Jurgutienė 
ir Vytautas K. Jonynas. Tu
riu tuojau pastebėti, kad abi 
paminėtos dailininkės nėra 
taip sau tapytojos mėgėjos, 
bet įvairias meno mokyklas 
baigusios teptuko specialis
tės, gal net pasakyčiau - pro
fesionalės. Pakalbėkime tad 
apie jas atskirai.

RINGAILĖ ZOTOVIENĖ

Išspausdintame informaci 
niame leidinėlyje pasakyta, 
kad ji meną studijavusi Art 
Institute of Chicago, Oak- 
land Community College, 
Madonna College ir kitose 
mokyklose, dalyvusi ameri
kiečių meno parodose Flori
doje ir ‘už aliejinę tapybą bei 
akvarelę laimėjusi eilę pre
mijų’.

Jos darbai (16) buvo iška
binti viename salės gale, ku
ris, rodėsi, švietė pietų saule. 
Dailininkė mėgsta tapyti gė
les ir šiame žanre yra toli pa
žengusi. Jos paveikslai dvel
kia šviesia, optimistine, sa
kyčiau lyrine nuotaika. Dai
lininkės kūrybai, be abejo, 
daro įtakos Pietų saulės švie
sa. be gėlių, dailininkė liečia 
ir kitas temas: pav. gamtos 
fone nutapyta Mergelė (alie
jus), labai įdomi fantastinė, 
iš audringos jūros iškylanti 
Jūratės pilis, į tikrovę pasi
nešusi Sodyba, buitiniai - 

Dvi mergaitės eina į bažny
čią ir Šokėjai. (Kadangi ka
talogo nebuvo, tai mano pa
vadinimai gal ne visai tiks
lūs).

Dail. Zotovienė gerai val
do koloritą - itin tai matyti 
jos nuotaikinguose gėlių pa
veiksluose, bet žiūrovas lyg 
ir pasigenda lakesnių kom
pozicinių užsimojimų ir pasi
rinktos tematikos gilesnio, 
sakyčiau, individualesnio 
traktavimo.

DANGUOLĖ JURGUTIENE

Jei mums, detroitiečiams, 
pusiau staigmena Ringailės 
Zotovienės pasirodymas, tai 
Danguolės jurgutienės įsi- 
rikiavimas į trijų parodą - 
buvo tikra staigmena. Apie 
Jurgutienę, kaip dailininkę, 
mes nieko nebuvome girdėję 
Aukščiau paminėtas leidinė
lis mus informuoja, kad ji 
esanti baigusi Wayno univer 
sitetą Mi., studijavusi Oak- 
land Community College ir 
kitose mokyklose, o gyven
dama Anglijoje studijavusi 
meną net ir Londono univer
sitete ir ‘laimėjusi premijų 
už mišrios technikos ir alie
jaus tapybos kūrinius’.

Taigi kitame salės gale bu 
vo iškabinti dail. Danguolės 
Jurgutienės darbai (17). Su
prantama, kodėl publika pir
mąkart pasirodžiusios daili
ninkės paveikslais itin domė
josi. Man pirmiausia krito 
akysna, kad jos tapyboje ne
žymu jokių abstrakto pėdsa
kų, kaip, sakysime, jos kole
gės S. Smalinskienės kūry
boje. Ji nevengia realybės 
ir jos darbuos jaučiamas gy 
vas gamtos poveikis. Būda
ma realistė ji daro šuolius į 
fantastinį, sakyčiau, mistinį 
pasaulį, kaip tai vaizdžiai ro
do jos Nakties paslaptys ir 
Nokturnas, abu aliejai. Dai
lininkė daug dėmesio kreipia 
į kompoziciją ir aplamai te
beieško ‘savęs’. Pranašauti 
visada rizikinga, bet, man ro 
dos, ji eina geru keliu ta 
prasme, kad nėra linkusi pa
sitenkinti pasiektais rezulta
tais, nors jie ir yra gana geri. 
Jos teptuko bruožuose jau
čiamas kūrybinis entuziaz
mas ir noras ieškoti, o tai ir 
yra menininko tikrasis ke
lias.

VYTAUTAS K. JONYNAS

Apie dail. Jonyną, mano 
seną pažįstamą dar iš Lietu
vos laikų, būtų galima kalbė
ti labai daug, bet vargu ir šia 
proga tai būtų reikalinga, 
nes mes ir taip pakankamai 
apie jį žinome iš spaudos. 
Prieš parodą lietuvių visuo
menė stebėjosi tokia keisto
ka kombinacija: senas, labai 
šakotas, garsus menininkas 
dalyvauja parodoje su dviem 
palyginti dar jaunom daili
ninkėm. Bendra nuomonė 
buvo ta, kad jos ‘žūsiančios’ 
to ąžuolo šešėlyje! Bet išėjo 
kitaip: publika domėjosi Jo
nynu, bet nemažiau domėjo-

Kai dailininkai pozuoja... D. Jurgutienė, V. K. Jonynas ir
R. Zotovienė. V. Bacevičiaus nuotr.

Dalis publikos trijų dailininkų parodoje. V. Bacevičiaus nuotr.

si ir detroitietėm dailinin
kėm.

Jonyno darbai (21) buvo 
iškabinti išilgai salės tarp 
abiejų moterų darbų. Ar 
publika atėjo pamatyti Jony, 
ną, ar savo dailininkes, sun
ku buvo pasakyti, nes žiūro
vų netrūko prie visų paveiks 
lų. Mat, susidomėjimas pa
roda buvo tikrai didelis: per 
atidarymą salė buvo prisi
kimšusi žmonių.

Jonynas atvežė abstraktų 
pusiau abstraktų ir realisti
nių darbų. Jo paties ir, tur 
būt, visos parodos kūrybą 
dominavo salės vidury kabą 
keturi dideli pusiau abstrak
tai, visi akvarelės: Pavasa
ris, Tiltelis rudenį, Žiema 
New Yorko parke ir Drebu
lės rudenį. Žurnalistui A. 
Astašaičiui atidarius parodą, 
kalbėjo Jonynas, tarp kitko 
pabrėždamas, jog savo kūry
boje labai jaučiąs gamtos po
veikį. Tas poveikis ir buvo 
jaučiamas tose keturiose dro

INDUSTRIAL MAITENANCE 
POSITION OPENINGS 
DESIiRED APPLICANTS SHOULD

Have at least 3 years experience in General Maintenance 
in an industrial setting.

EXPERIENCE SHOULD
include knowledge in electrical wiring, pipe fitting. weld- 

ing machine repair. Mušt have own tools.
Apply in person at: 

ESSEX GROUP, INC.
800 E. Bridge St. 

Plainwell, Michigan 49080 
or call 616-685-5873

a
Subsicharyof

UNITED 
TECHNOLOGIES

E. O. E.

bėse. Man padarė įspūdį ne 
tiek tų darbų kompozicija ir 
koloritas, kiek dailininko pa
sitikėjimas savimi, kiek tų 
darbų ‘užbaigtinumas’. Čia 
jau nebėra svyravimo, ieško
jimo, klaidžiojimo; dailinin
kas tarsi tarė: - Čia turi būti 
taip, o ne kitaip! Čia jau 
meistro kalba!

Trijų meno paroda Detroi
te mums buvo didelis kultū
rinis įvykis. Mes pamatėme 
turį savų, detroitiškių daili
ninkių ir buvo malonu bei 
įdomu su jomis susipažinti.

Taipogi didelį susidomėji
mą sukėlė ir dail. V. K. Jony 
nas. Teisybę sakant, ir jis 
mums yra ‘detroitiškis’, nes 
čia pat už parodos salės esan 
čioje bažnyčioje mes kas sek 
madienis gėrimės jo sukur
tais spalvingais vitražais.

Skautų organizacijos 60 m. 
sukakties proga surengta tri
jų dailininkų paroda, be abe
jo, buvo turiningiausia prog
ramos dalis.
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Sol. Gina Čapkauskienė ir pianistas Saulius Cibas atlikę 
meninę programą spalio 28 d. PLKOS minėjime New Yorke.

L. Tamošaičio nuotr.

Paminėjo 70 metų sukaktį.
(Atkelta iš 1 psl.) 

mos i savo specifinius reika
lus, į savo teisių gynimą 
prieš rusiškus įstatymus, įs
isteigė 1908 m. kovo 21 d. 
rusų valdžios patvirtintą Lie 
tuvių Katalikių Moterų Drau
giją tikslu suvienyti visas lie' 
tuves katalikes moteris bem 
dram kultūros visuomeni
niam darbui, kelti jų ekono
minę gerovę ir spręsti mote
rų klausimą pagal katalikų 
bažnyčios mokslą.

Gerai susiorganizavę sek- 
mingesniam draugijos veiki
mui plėsti ir stiprinti, jau 
1910 m. pradėjo leisti laik
raštį ‘Lietuvaitė’, ėjusį iki di

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

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

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

džiojo karo. Karui pasibai
gus, draugijos veikla vėl bu
vo atgaivinta ir 1918 m. lie
pos mėn. išleistas laikraštis 
‘Moterų Balsas’. Po metų,
t.y. 1919 m., buvo sušauktas 
moterų kongresas Kaune ir, 
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, pradėtas naujas 
tarpsnis moterų veiklos gy
venime. Pradėta leisti ‘Mo
teris’, įsijungta aktyviai 
veiklai valstybės kuriama
jam darbe, visuomenės gyve 
nime ir kitur. Draugija stei
gė abstinenčių, eucharisti- 
ninkių, mergaičių globos, 
motinos ir vaiko, šeiminin
kių sekcijas, socialinės glo
bos fondą ir t.t. Be to, steigė 

įvairius kursus moterų bei 
šeimų klausimams spręsti.

Patriotizmo ugdymui dr- 
jos skyrių moterys visuomet 
aktyviai ir organizuotai da
lyvaudavo tautos šventėse 
tautiniais drabužiais pasipuo 
šę, kuriuos draugija buvo 
pasirinkusi savo iškilmių rū
bu. Čia turiu pažymėti, kad 
ir šią 70 metų sukaktį minė- 
damos, visos scenoje turėju
sios kokias pareigas buvo tik 
tautiniais rūbais.

Prelegentė išvardino visą 
eilę lietuvių moterų Įsteigtų 
organizacijų, siekiančių tų 
pačių pagrindinių uždavinių 
pagal savo narių sugebėji
mus. Lietuvių Katalikių Mo
terų Organizacijų Sąjunga 
rūpinosi paliesti visas gyve
nimo sritis. Išlaikė mokyk
las, vaikų darželius, rengė 
parodas, kursus, šelpė varg
šus, lankė ligonius, leido vi
są eilę savo laikraščių, kur- 
rių 1939 m. ‘Moteris’, ‘Naujo 
ji Vaidilutė’, ‘Liepsna’ ir kt. 
skaičius sudarė apie vieną 
milijoną.

Paskutinis nepriklausomo 
je Lietuvoje suvažiavimas 
įvyko 1940 m. gegužės 12-13 
dienomis Vilniuje, nes vėliau 
naujos Lietuvos okupacijos 
nebeleido toliau veikti. Be to 
B. Venckuvienė apibūdino jų 
naują veiklos etapą už tėvy
nės ribų, kuris prasidėjo 
1946 m. Tuebingene, Vokie
tijoje ir vėliau pradėjo vėl or 
ganizuotis daugelyje laisvo
jo pasaulio vietų, nepamirš- 
damos ir tėvynės okupacijoj 

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

FIRMOSPACKAGE EXPRESS & TRAVĖL AGENCY, 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 
kitų daiktų.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:

Miami Beach, Fla. 33139-4201 17 St...................................................................... 305 673-8220
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street ....................................................................... 435-1654
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street ...............................     .342-4240
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ................. . .................................... 633-0090
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ...........................   895-0700
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue ............ «.......................................   486-2818
Chicago, III. 60629 r- 2608 West 69 Street ............................................................... 925-2787
Chicago, III. 60609 — 1855 VVest 47 Street ............................................................... 376-6755
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilvvorth Avenue ............... -..................................... 771-0696
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ...............  «...............-........«... 365-6780
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue .............  «..............  365-6740
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue .......«..«...................................... 385-6550
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue ..........................................................   674-1540
Nęw York 3, N. Y. — 324 E. 9 St............................................................................. 475-7430
Philadelphia, Pa. 19123 « 1013 N. Marshall St...............  215-WA-5-8878
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy...... ......................*.............602-942-8770

;Rahway, N.J. — 47 East Milton Avenue .......................................................«•«....... 1-8800
Silver Springs, 1002 Kennebec Avė................. «................................................ .301-589-4464
South River, N.J. — 41 VVhitehead Avenue .........................«...«................................. 257-6320
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ..........     475-9746
VVoodhaven. Queens, N.Y. 11421 — 80-14 Jamalica Avė............................................ 296-5250
Lakewood, N. J. 08701 — 234 Second St.............................................................. 363-0494
Herkimer, N. Yr. — McKennan Rd..................................................   315-866-3939

bei Sibiro tremtyje kenčian
čiųjų, kiek sąlygos leidžia 
jas šelpdamos. Prelegentė 
taip pat supažindino su 
PLKOS veikla per 30 metų 
veikiančios visuose laisvojo 
pasaulio kraštuose.

Neįmanoma čia trumpai 
suminėti gerą valandą truku 
sios paskaitos, per 70 metų 
laiko tėkmėje atliktų darbų, 
manau klausytojams paaiš
kėjo, jei dar kam nebuvo aiš
ku, jog tik prabėgomis per
žvelgę matome, kaip nepap
rastai daug lietuvės mote
rys atlieka valstybės, visuo
menės, kultūros, ekonomijos 
auklėjimo ir kitose srityse, 
nors niekuomet jų darbai ne
būna vyrų tinkamai įverti
nami.

Po paskaitos V. Lušytė- 
Penikienė paskaitė jautrų žo 
dį sesėms pavergtoje Lietu
voje ir M. Lušienė paskaitė 
valdybos aktą, kuriuo už nuo 
pelnus buvo pagerbta seselė 
Augusta (Sereikytė) - jai įtei 
kiant gėlę, ir B. Šlepetytė- 
Venckuvienė pakelta į gar
bės nares.

Akademinę dalį baigiant 
man prisimena ilgametės 
LKMO veikėjos M. Galdikie
nės kartą pasakyti žodžiai, 
jog šie laikai reikalauja daug 
daugiau iš moterų, joms rei
kia padėti vyrišką veiklą nu
kreipti į teisingumo ir arti
mo meilės kelius.

Meninėj dalyje pasirodė ir 
buvo nesustojamais ploji
mais sutikti du gerai pažįs
tami menininkai: sol. Gina

Čapkauskienė iš Kanados ir 
pianistas Saulius Cibas iš 
Bostono, akomponavęs ir 
pats atlikęs F. Chopin bala
dė G moli op.23.

Solistė pirmoje dalyje atli
ko arijas iš operų: G.F. Haen 
dėl Ne men con I’comre, ir 
Oh, had I Jubals lyre ‘Jo- 
shua’; W.A. Mozart Deh vie
ni, non tardar ‘Le Nozze di 
Figaro’ ir Der Hoelle Rache 
‘Die Zauberfloete’.

Iš lietuvių kompozitorių - 
‘Benamių Daina’ - S. Sodei
kos, žodžiai B. Brazdžionio; 
‘Aš skrajoju’ - K. Kerbelio, 
žodžiai K. Binkio; Gintarė
lis’ - G. Gudauskienės, žodž.
L.andriekaus ir ‘Vyturėlis’ -
O. Metrikienės, žodž. P. 
Lemberto. Užbaigė su G. 
Donizetti ‘Ardon l’incensi 
Lucia di Lammarmoor’. Gi 
plojimams nesibaigiant, bu
vo dar keletą kartų iššaukta 
į sceną papildymui.

Programai pasibaigus M. 
Lušienė padėkojo visiems 
programos dalyviams bei 
svečiams ir pakvietė visus 
prie paruoštų vaišių stalų.

Pasaulio Lietuvių Katali
kių Organizacijų Sąjungos 
valdybą sudaro: religinis pa
tarėjas prel. J. Balkūnas, 
garbės pirm. M. Galdikienė, 
pirm. dr. A. Šlepetytė-Jan 
čienė,tarptautiniams ryšiam 
atstovė B. Šlepetytė-Vencku 
vienė, P. Ąžuolienė, M. Lu
šienė, B. Reventienė, dr. A. 
Radzivanienė, M. Gailiušytė- 
Vasiliauskienė ir V. Lušytė- 
Penikienė.

SCREW MACHINE 
OPERATOR

Journeymen
A minimum of 5 yrs. experience reąuired as screw ma
chine operator, ability to sėt up, operate, instruct; repair 
and maintain screw machines, a mušt. Experienced oper
ators who ąualify for our Journeymens Program will be 
eligible for top eamings.

Operators
With one year experience on muitiple spindle automatic 
screw machines. Ability to ūse calipers, micrometers and 
other related testing devices, a mušt. The successful appli
cant will have experience reading blueprints and relating 
dimensions to actual parts. Competitive wages. Apply-in 
person at:

ESSEX GROUP, INC.
800 E. Bridge St.

Plaintvell, Michigan 49080 
or call 616-685-5873

Subsidiary of

UNITED 
TECHNOLOGIES

E. O. E.
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■ Detroito lietuviai
i ANTANAS GRINIUS

PASITARIMAS DĖL 
VASARIO 16 MINĖJIMO

Spalio 26 d. Kultūros 
Centre įvyko Vasario 16 
minėjimo reikalu pasitari
mas. DLOC atstovavo cent
ro valdybos pirmininkas 
adv. Raimundas Sakis, Elž
bieta Paurazienė, Bernar
das Brizgys ir Stasys šimo- 
liūnas, o LB Detroito apy
linkės valdybą atstovavo 
pirmininkas Algis Rugie
nius, dr. Kęstutis Keblys, 
Vytautas Kutkus ir dr. Vy
tautas Majauskas, dalyvau
jant 5 stebėtojams.

Pasitarime vieningos nuo
monės nepasiekta. DLOC 
atstovai yra tos nuomonės, 
kad Vasario 16 minėjimai 
ir dabar yra ruošiami visų 
lietuvių bendrai, nes DLOC 
sudarytas iš 25 Detroito lie
tuvių organizacijų atstovų 
ir į jį mielai gali įsijungti ir 
LB Detroito apylinkė, kaip 
26 organizacija ir šio minė
jimo ruošime dalyvauti, ta
čiau visos Vasario 16 minė
jime aukos turi eiti Lietu
vos laisvinimo reikalams ir 
persiųstos Altui. DLOC at
stovai LB Detroito apylin
kės atstovų pasiūlymą, kad 
minėjime būtų renkamos 
aukos pagal aukotojo laisvą 
apsisprendimą — VLIKui, 
ALTai ir LB priimti nesu
tiko. DLOC LB Detroito 
apylinkę leido paprasta lie
tuvių organizacija ir jų 
nuomone ji neturi teisės 
veikti ar kalbėti visų lietu
vių vardu. Organizacijų 
centro ir LB Detroito apy
linkės atstovai išsiskirstė 
jokio konkretaus nutarimo 
nepadarę. LB Detroito apy
linkės valdybos atstovai šią 
pasitarimų eigą perduos 
JAV LB Detroito apylinkės 
susirinkimui, kuris įvyks 
lapkričio 1 d. 7:30 vai. vak. 
Kultūros Centre.

naitės. Po meninės progra
mos vyks vaišės ir šokiai. 
Stalai ir vietos užsakomos 
pas DLOC valdybos narius: 
E. Paurazienę, Stasį šimo- 
liūną, Antaną Vaitėną, An
taną Sukauską ir kitus. Vi
si Detroito ir apylinkių lie
tuviai kviečiami šioje gar
bingoje DLOC sukakties pa
minėjime dalyvauti.

LIAUDIES MENO 
PARODA

Gruodžio 9 d. 7:30 vai. 
vak. Kultūros Centre ruo
šiama Danutės žilevičienės 
dailės ir liaudies meno pa
roda, kurioje bus parodyta 
Lietuvių graafikų darbai, 
Dzūkijoje austos lovatiesės 
ir keletas darbų J. Užkurio, 
vieno geriausių Lietuvoje 
esančio medžio drožėjo.

Rengia LB Detroito apy
linkės valdyba.

KUN. KEZIO FILMAI
Gruodžio 16 d. 7:30 vai. 

vak. Kultūros Centre bus 
rodomas kun. Kezio filmas 
apie lietuvius kultūrinin
kus. Apie knygas kalbės 
Elena Bradūnaitė.

SPAUDOS PARODA
Spaudos proga lapkričio 

12 d. Kultūros Centre ruo
šiama lietuvių spaudos pa
roda, kurioje bus išstatyti 
JAV leidžiami dienraščiai, 
savaitraščiai, žurnalai ir ki
ti periodiniai leidiniai. Va
jaus metu nauji prenume
ratoriai, kurie užsiprenume
ruos per apylinkės valdybą, 
gaus 20% nuolaidą.

DLOC SUKAKTIS
Detroito Lietuvių Organi

zacijų Centras lapkričio 11 
d. 7:30 vai. vak. Bronze 
Wheel svetainėje, 27225 W. 
Warren, Dearborn Hts. mi
nės savo veiklos trisdešimts 
penkerių metų sukakti. Vei
klos apžvalgą padarys dr. 
Kazys Karvelis. Meninėje 
programoj pasirodys Wind- 
soro tautinių šokių ansamb
lis „Neris”, vadovaujamas 
Stanevičiūtės-Holmes ir De
troite kylančios žvaigždės 
Kristina ir Regina Butkū-

Detroito skautės ir skautai su vadovais ir svečiais minint skautijos 60 m. sukakti.
V. Bacevičiaus nuotr.
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■ '■

SL i * flp®, r* 1 ~ . ji ' J

MJV • * F 1

Detroito skautija minėjo 60 metų sukakti
rodą, apie kurią plačiau ra
šo Vyt. Alantas.

Tą pat vakarą po svečia-, 
vimosi meno parodoje Kul
tūros Centro didžiojoje sa
lėje įvyko aukšto lygio ir 
visokeriopai pasisekęs kon
certas. Skautininko Stepo 
Kairio Muzikinis Vienetas 
iš Toronto, jaunieji kank
lių, skudučių ir birbynių 
muzikos menininkai skau
tės ir skautai, vadovaujami 
Arūno Kalinausko davė 12 
tautinių šokių bei skautiškų 
dainų ir antroje dalyje tau
tinės bei liaudies muzikos 
motyvais sukurtą labai ge
ro sąskambio kūrinių. Per
traukėlės metu vieneto glo
bėjas L. Kalinauskas davė 
išsamią muzikinio vieneto 
istoriją.

Koncerto pabaigai Detroi
to Mergaičių Vokalinis An
samblis (kurio sudėtyje 
daugumoje yra skautės), 
vadovaujamos muziko Sta
sio Sližio su instrumenta
listais Aida Petersonaitė — 
klarnetas ir Vyt. Petrausku 
— akordeonas davė keletą 
gana gerai atliktų dainų.

Po koncerto buvo vaišės 
ir šokiai. Visuomenė ir jau
nimas linksminosi grojant 
Kaspučio Romantikos or
kestrui.

Sekmadienį, spalio 22 d. 
10:30 vai. abu tuntai su 
svečiais dalyvavo šv. Mi
šiose, kurias celebravo ir 
momentui pritaikytą labai 
gilios išminties pamokslą 
pasakė tuntų dvasios vado
vas ir Dievo Apvaizdos 
šventovės klebonas kun. 
Viktoras Kriščiūnevičius. 
Pamaldų metu grojo taip 
pat skautininko Stepo Kai
rio Muzikinis Vienetas.

Po pamaldų, sesėms židi- 
nietėms visus pavaišinus 
kavute ir pyragėliu, buvo 
pradėta abiejų tuntų bend
ra sueiga ir 60-ties metų su
kakties minėjimas — aka
demija.

Po raportų ir svečių pri
statymo detroitiečius svei
kino vyriausias skautinin
kas Sigitas Miknaitis Broli
jos Skautų Vyčių skyriaus 
bei Lituanicos tunto vardu 
v. s. fil. Antanas Paužuolis, 
kuris įteikė detroitiečiams 
vadovams Lituanicos tunto 
dovanas, o minėjimo daly
vių vardu įteikti Skautų Su
kaktuviniai ženkleliai kartu 
su padėkos išreiškimu tun-

Š. m. spalio mėn. 21 ir 22 
d.d., Dievo Apvaizdos šven
tovėje ir Kultūros Centre 
Gabijos skaučių ir Baltijos 
skautų tuntai bei Detroito 
Skautų Tėvų Komitetas su
rengė Lietuviškosios Skau
tijos gyvavimo 60-ties metų 
sukakties minėjimą.

Be vietinės visuomenės 
bei organizacijų atstovų ir 
skautų bei skautų vadovų į 
Detroito skautų dviejų die
nų renginį buvo svečių iš 
Chicagos, Toronto, Grand 
Rapid ir Clevelando.

Spalio mėn. 21 d. šešias
dešimtmečio sukakties pro
ga buvo atidaryta meno pa-

Baltijos tunto tuntininkas J. Asminas priima chicagiečių 
dovaną iš Paužolio. V. Bacevičiaus nuotr.

Gabijos tunto tuntininkė D. Gilvydienė ii’ Č. Anužis priima 
chicagiškių skautų dovanas. V. Bacevičiaus nuotr.

V. Bacevičiaus nuotr.Petronių svečiui

čia išvardinti 
dėl vietos sto-

dailiojo žodžio

tų dvasios vadovui kun. 
Viktorui Kriščiūnevičiui ir 
prof. Vytautui K. Jonynui.

Sueigos metu davė skau
tininko įžodį Jurgis Jurgu
tis ir Detroito Skautų Tėvų 
Komiteto pirmininkė Onutė 
Abarienė buvo apdovanota 
ordinu „Už Nuopelnus” su 
rėmėjo kaspinu.

Paukštytės įžodį davė: 
Daiva Memėnaitė, Eglė Sto
nytė, Kristina Bielskutė ir 
Gailė Radzevičiūtė.

Prityrusių skaučių įžodį 
davė: Gina Rugieniutė, Ra
sa Orentaitė, Daiva Oren
taitė, Audra Baužaitė, Al
ma Naikauskaitė, Vida Rac- 
kaitė, Andrea Zotovaitė iš 
Floridos, Alma Matvekaitė.

Mininčius 60-tmetį svei
kino žodžiu ir raštu daug or
ganizacijų ir asmenų, ku
riuos visus- 
neįmanoma 
kos.

Dainų ir
forma pagal S. Liudos Ru- 
gienienės parašytą tekstą 
praėjom visą šešiadešimt- 
metį, išpintą įvairių svarbių 
Lietuviško Skautavimo įvy
kių (reikia paminėti jog čia 
minėjimo akademijos daly
vių tarpe buvo dalyvavusių 
kiekvienoje Tautinėje sto
vykloje ir kiekvienam svar
besniam momente I), tai bu
vo praeito kelio apžvalga.

Po to svečias iš Toronto, 
ilgus metus redagavęs 
„Skautų Aidą’’ v. s. Česlo
vas Senkevičius turėjo su
simastymu perpintą pašne
kesį, įžengiant į septintąjį 
dešimtmetį. Ir išklausę la
bai nuoširdų, ciklų ir kūry
bingą žodį žodį su „Lietuva 
Brangi mano Tėvyne” ir 
Tautos himnu užbaigėm mi
nėjimą, užvertėm 60-ties 
metų Lietuviškosios Skau
tavimo lapą.

J. Gutis

TRUCK DRIVERS
OVVNER OPERATORS 

with tractor & refrigerated Irailer. 
On permanent lease to deliver fiozen 
foods to 111., lnd., Mich., &. Ohio from 
Chicago.

312-798-3031
(42-44'1

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

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

DAINOS ME GALO 
POKŠTAI

Į mano, kaip „Dirvos ir 
Darbininko skaitytojo” nuo
monių skyriuje paskelbtą 
laišką ’Tr tai reikia žino
ti... visuomenei”, p. Bro
nius Nemickas atsiliepė 
Drauge šių metų spalio 
mėn. 10 d., numeryje 237, 
skaitytojų skyriuje laišku, 
datuotu „New Yorkas, 1978. 
IX. 13 d.” Drauge perspaus
dintas ir mano laiškas Dir
vai.

Bronius Nemickas rašo: 
„Dirvai atsisakius spaus
dinti paaiškinimą,” — (at
rodo, kad ji spausdinti yra 
atsisakiusi ir kita spauda) 
— „atsakanti i jos bendra
darbės insinuacijas, bando
mas pagristi aplinkybių iš- 
kraipomis ir pramanais 
(mano pabraukta — prašau 
Tamstą rasti jam vietos1 
„Draugo” skiltyse”. Toliau 
rašoma: ”Todėl man norė
tųsi čia užsiminti tik skai
tytojų nuomonių skyriuje 
skelbiamoji neteisybė (ap
linkybių iškraipos ir prama
nai), kurios skaitytojų ap
gaulei griebiasi savo insi
nuacijomis "Dirvos” bend
rininkaujama jos bendra
darbė, bandydama klaidinti 
visuomenę iš pasalų, net sa
vo lyti Į vyriškąją tariamai 
pasikeitusi. Ji savo įpročiu

pati prasimano nebūtų daly
kų ir, jau tuomi remdamasi 
toliau fabrikuoja insinuaci
jas.”'(mano pabr.) Galas il
gos, bet p. Broniui Nemic- 
kui būdingos citatos. Nors 
šiuose teigimuose B. Nemic
kas ir nemini pavardės (jis, 
mat juristas!), bet pagal ji 
visiems turi būti aišku, kad 
laišką Dirvoje ’Tr tai reikia 
žinoti... visuomenei” rašė 
p. E. čekienė.

Br. Nemickas turi teisę 
turėti savo nuomonę, kas 
yra "pramanos ir aplinky
bių iškraipos”, net ir kas, 
jo nuomone, yra „pajunkūs 
komunistinėms užmačioms. 
Jo sąrašas tokios rūšies 
"kaltinamųjų” gana ilgas, 
nes jame yra dabartinė 
ALT S-gos vadovybė, be
veik visi buvę ALT S-gos 
pirmininkai visa eilė kitų 
patriotiškųjų organizacijų 
pareigūnų ir visi tie, kurie 
tik su jo nuomone bet ku
riuo klausimu nesutinka. 
Tai jo privilegija, jei tik jis 
randa, kur juos visus iško
neveikti. Bet lygiai taip pat 
yra skaitytojų privilegija 
pagal savo nuomonę vertin
ti, ką rašo B. Nemickas ir, 
ką rašo su jo nuomone ne
sutinkantieji.

Nemėginsiu Čia atsaki
nėti i tuos B. Nemicko pa
aiškinimo 8-nis punktus dėl

COSMOS PARCELS EXPRESS | 

CORPORATION
Licensed by VNESHPOSYLTORG
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mano nuomonės, paskelbtos 
ankstyvesniam laiške Dir
vai, nes tai tik daina be ga
lo, kurioje begaliniai galan
dami kirviai, aštrinami ka
lavijai ir balnojami juodbė
riai, ne kovai su mūsų prie
šu — Lietuvos okupantu, — 
o tarpusavio ginčams spręs
ti.

Bet gi, negalima palikti 
neatitaisyto pagrindinio B. 
Nemicko paaiškinime tvirti
nimo, kuriuo bemaž parem
tas ir visas paaiškinimas, 
kad viešo laiško Dirvai ’Tr 
tai reikia žinoti... visuo
menei” autorius — Dirvos 
ir Darbininko skaitytojas 
— yra pakeitęs savo lytį 
tikslu, kaip rašo B. Nemic
kas, apgaudinėti skaityto
jus ir klaidinti visuomenę iš 
pasalų, šiuo kategoriškai 
užtikrinu visuomenę, skai
tytojus ir B. Nemicką, kad 
Dirvos ir Darbininko skai- 
tvjas — autorius laiško Dir
vai ’Tr tai reikia žinoti ... 
visuomenei” nėra pakeitęs 
savo lyties ir nenumato ją 
keisti, nežiūrint kaip tai 
tiktų B. Nemicko tvirtini
mui pateisinti.

Akivaizdoje šio fakto gal 
geriausiai tinka parafrazuo
ti B. Nemicko paties citatą 
Drauge. Ne ji, bet jis pats 
„savo Įpročiu prasimano ne
būtų dalykų ir, jau tuomi 
remdamasis toliau fabri
kuoja insinuacijas”.

Dirvos ir Darbininko 
skaitytojas

PATIKSLINIMAS
Pranešu, kad š. m. rugsė

jo 7 d. "Dirvoje” skaitytojų 
nuomonių skyriuje atspaus
dintas ir "Drauge” š. m. 
spalio K) d. pakartotas 
straipsnis, p a s i r a š ytas 
"Dirvos ir Darbininko skai
tytojas”, nėra mano ra
šytas ir visa, ką Bronius 
Nemickas man iš jo priski
ria yra tik melas.

E. čekienė

LIŪDNAS LAIŠKAS
S. Jauniškytė, gyv. Stutt- 

garte, Vokietijoje, atsiuntė 
trumpą laiškeli, kuris mus 
labai nuliūdino.

Ji rašo:
Maloniai prašau man siun

tinėjamą „Dirvą” sustabdy
ti, nes mano gyvenimo ke
lias jau baigiasi.

Su geriausiais linkėji
mais.

S. Jauniškytė

SVEIKINU...
Sveikinu naujuosius savi

ninkus ir linkiu Dirvai nau
jai suklestėti. Visada, visur 
buvo ir bus nepatenkintų. 
Vieniems namai per prasti, 
kitiems — blogoj vietoj, 
tretiems per brangūs ir t.t.

Džiaugiamės, kad pasto
gę turite ir nepriklausote

nuo kitų malonės. Mes, Dir
vos skaitytojai, pasistengsi
me Jūsų padėti lengvinti.

Su. geriausiais linkėji
mais.

A. Juodvalkis

DĖL ALT KELIONIŲ 
APYSKAITOS

ALTos iždininko J. Sko- 
rubsko apyskaitoje suvažia
vime spalio 21 parodyta ke
lionių išlaidų 7,692.06 dol. 
suma, vienų metų bėgyje.

Diskusijų metu, Miami 
skyriaus atstovas prašė pa

aiškinti apie padarytas ke
lionės išlaidas, bet pirmi
ninkas taip klausimą apėjo, 
kad dėl kelionių išlaidų ne
atsakė, o paaiškino tik iždo 
globėjų kelionėms išmokėtą 
595.13 dol. sumą.

ALTos valdyba operuoja 
skyrių atsiųstomis aukomis, 
tad būtų Įdomu iš ALT val
dybos išgirsti platesnio pa
aiškinimo dėl kelionės išlai
dų, kada, kam, kur, kokiu 
reikalu ir kokios sumos ke
lionės išlaidoms buvo išmo
kėtos.

Aukotojas

VALVE ENGINEER
GTovving Mid-West firm needs an experienced SOLENOID 
OR SERVO VALVE DESIGNER to accommodate expanding 
opportunities. As SR. PROJECT ENGINEER, Candidate 
yvill repo-rt to Chief Engineer. Some travel and customer 
interface reųuired. Salary according to background and 
potential. Excellent Fringe and Profit Sharing package. 
Please send resume and salary history in confidence to:

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

1237 NORTH SIDE BLVD.
SOUTH BEND, INDIANA 46615

(43-46)

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

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

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

ftiiiimimmiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiimiiiHiiiinimiiiiHiimiimiiiiiiiiiimimimiiiiiiiiHiiift

PETKUSTĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tek: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Mažeika a Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601
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■ Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

SIŪLO VIKTORĄ PETKŲ 
NOBELIO TAIKOS

PREMIJAI
Atostogų laikui pasibai

gus, labai pagyvėjo Chica
gos lietuvių veikla. Kultū
rinio, pramoginio ar visuo
meninio pobūdžio renginiai 
savaitgaliais netelpa j gau
sias lietuviškas sales. Jau
nimo Centras, nors gyvas 
visą savaitę, bet savaitga
liai ūžia, kaip bičių avilys, 
čia rado prieglobstį Peda
goginis lit. institutas, Chi
cagos aukštesnioji ir Da
riaus-Girėno lituanistinės 
mokyklos, kelios tautinių 
šokių grupės, ansambliai bei 
chorai, čia kiekvieną penk
tadienį repetuoja ir lietuvių 
opera, čia bemaž kiekvieną 
savaitgalį vyksta dailininkų 
parodos, kultūrinės vakaro
nės, posėdžiauja organiza
cijų valdybos. Po pamaldų 
kavinėje susitinka bičiuliai, 
ypač matoma daug skautiš
ko jaunimo.

Lietuvių Tautiniai Na
mai, šaulių, parapijų ir ki
tos lietuviškos salės taip 
pat yra užimtos lietuviškos 
veiklos renginiais. Rudens 
metu visoje Chicagoje ir jos 
apylinkėse vyksta gyvas 
lietuviškos veiklos judėji
mas.

PLB valdyba taip pat ra
do prieglobstį Jaunimo Cen
tro pastogėje (5620 So. 
Claremont Avė., tel. (312) 
778-2200). Pastarasis posė
dis (jau 8-tas iš eilės po pa
reigų perėmimo) įvyko š. 
m. spalio 27 d. Posėdyje da
lyvavo svečias iš Vokietijos 
Vincas Bartusevičius ir 
PLJS pirm. G. Juozapavi
čiūtė iš Toronto, Kanados.

PLB ir PLJS valdyboms 
didžiausią rūpestį sudaro 
artėjantis IV PL Jaunimo 
kongresas. Kongresui vie
tos jau yra parinktos, bet 
reikia sudaryti dienotvar
kes ir programas.

Stovykla įvyks Anglijoje 
prie Londono, o studijų die
nos — Vokietijoje. Studijų 

LF Pelno skirtymo komisijos pirm. dr. K. Ambrozaitis Įteikia čekius paramos prašantiems. 
Iš kairės: stud.-muz. A. Kaminskas, PLJS pirm. G. Juozapavičiūtė, dr. K. Ambrozaitis, rašytojas 
P. Gaučys, Lituanus adm. J. Kučėnas ir PLB ižd. M. Šilkaitis. V. Noreikos nuotr.

dienų ir akademinės progra
mos komisijos pirmininku 
yra Vincas Bartusevičius. 
Programos sudarymo rei
kalu ir atvyko į Ameriką 
pasitarti su PUS valdyba 
ir painformuoti PLB val
dybą.

Posėdyje buvo patvirtin
tas konkresui ruošti komi
tetas: pirm. dr. Algis Pau
lius, iždininkai — M. šilkai- 
tis ir S. Valiulis, sekretorė 
— L. Stončaitė ir Kanados 
fin. komiteto pirm. J. Ku- 
raitė. Sudarytos komisijos: 
aukų rinkimo — pirm. dr.
F. V. Kaunas, Lietuvių die
noms ruošti — pirm. K. 
Laukaitis, registracijos ir 
kelionių — pirm. D. Got- 
ceitienė, Laimėjimų (lote
rijos) — pirm. J. Bagdonas 
ir Atminų-Suvenyrų — V. 
Lukas ir J. Tallat-Kelpšaitė.

PLB valdybos vykd. vice
pirm. Vaclovas Kleiza, lap
kričio 18 d. vyksta į Euro
pą, patirti vietoje Kraštų 
valdybų nuomones ir įnašą 
į ruošiamą IVtą PL jauni
mo kongresą. Pirmiausiai 
sustos Londone, lankysis 
Romoje, o lapkričio 25 d. 
turės pasitarimą su V. Vo
kietijos ir kitų Europos 
kraštų LB Kraštų pirmi
ninkais, ruošos komitetu, 
v a d o v a ujamu Andriaus 
Smito, bei visomis kitomis 
komisijomis.

Pirm. V. Kamantas užsi
minė, kad lankydamasis 
Toronte, buvo suvestas ir 
kalbėjosi su ukrainiečių ir 
kitų tautų atstovais, kurie 
daro žygių gauti priėmimą 
pas Jungtinių Tautų gen. 
sekretorių Kurt Waldheim. 
Audiencijoje dalyvautų lie
tuvių, estų, latvių, ukrainie
čių ir baitgudžių atstovai 
(po 3) ir tų tautų disiden
tai. Lietuvių delegaciją su
darytų JAV ir Kanados LB 
Kraštų pirmininkai — A. 
Gečys bei J. Simanavičius 
ir PLJS atstovas A. Nakas, 
o taip pat Simus Kudirka, 
Tomas Venclova ir gen.

Gen. konsule J. Daužvardienė, stebint dr. G. Balukui ir dr. A. Razmai, įteikia Mindaugo 
medali senatoriui Charles Percy. V. Noreikos nuotr.

Grigorenko. Ta pačia proga, 
kartu su memorandumu bū
tų bandoma įteikti ir užsi
gulėjusią Jaunimo peticiją. 
Audiencijos negavus, būtų 
bandoma sušaukti spaudos 
konferenciją ir painformuo
ti apie esamą tų kraštų pa
dėtį. šiame reikale labai 
daug dirba ukrainiečiai.

Pritarta estradinės daini
ninkės Violetos Rakauskai
tės siuntimui į Pietų Ame
rikos kraštus. Kitų kandi
datų klausimą studijuoti ir 
palikti atvirą.

Eugenijaus Kriaučeliūno 
premijos komisijon PLB 
valdybai atstovauti paskir
tas Antanas Saulaitis, SJ, o 
PLJ S-gai atstovaus pati 
pirm. Gabija Juozapavičiū
tė.

Nobelio taikos premijai 
gauti pasiūlytas Viktoras 
Petkus ir nutarta bandyti 
pristatyti kartu su kitų Hel
sinkio grupių nariais.

LIETUVIŲ FONDO 
POKYLIS

Lietuvių Fondo metinio 
vajaus pokylis įvyko spalio 
28 d. gražiame MARRIOT 
viešbutyje, Chicagos vidur- 
miestyje. Pokylį atidarė 
renginių pirmininkė Marija 
Remienė, pasveikino gausiai 
susirinkusius svečius ir pro

gramai vadovauti pakvietė 
studentę Jolitą Kriaučeliū- 
naitę.

Pokylio pradžioje, atvyko 
senatorius Charles Percy ir 
išbuvo gerų porą valandų. 
Senatorių trumpu žodžiu 
pristatė LF Tarybos pirm, 
dr. G. Balukas. Pats šen. 
Ch. Percy kalbėjo trumpai, 
priminė padėtį už geležinės 
uždangos ir Sovietų paneig
tas žmogaus teises.

Kaip žinome, šen. Ch. 
Percy kovoja už perrinkimą 
į senatą. Iki spalio 13 d., 
"šiaudiniuose’’ balsavimuo
se, jis pirmavo santykiu 
2:1, o jau po dviejų savai
čių — X. 28 d. konkurentas 
pralenkė 6 taškais. Susidarė 
labai kritiška padėtis ir 
Percy naudoja visas gali
mas ir turimas priemones, 
kad atgautų pasitikėjimą ir 
įtikintų balsuotojus. Ar su
spės atsigriebti? Būtų gai
la, jei pralaimėtų, nes lietu
viai nustotų gero draugo. 
Lietuviai respublikonai pa
sitelkė net Simą Kudirką, 
kuris iš juostelės (X. 1) 
prabilo per Margučio radiją, 
ragindamas visus lietuvius 
balsuoti už šen. Ch. Percy.

Meninę programą atliko 
solistė Roma Mastienė, 
akompanuojant muzikui Al
vydui Vasaičiui. Solistė pa
dainavo dainų ir operos ari
jų. Susirinkusieji solistę 
šiltai priėmė ir išprašė biso.

Buvo pristatyti svečiai, o 
senatoriui Percy gen. kon
sule J. Daužvardienė įteikė 
adresą ir karaliaus Mindau
go medalį.

LF Pelno skirstymo ko
misijos pirm. dr. K. Am
brozaitis įteikė paramos če
kius: Arūnui Kaminskui 
1,000 dol., PLJ S-gai 1,000 
dol., PLB valdybai — Pietų 
Amerikos švietimui parem
ti 3,500 dol., Kultūros Ta
rybai — Čiurlionio mono
grafijai leisti ir Lituanus 
žurnalui 2,000 dol.

Dr. K. Ambrozaitis pažy
mėjo, kad šiais metais LF 
išdalins 75-80,000 dol., o nuo 
Fondo veiklos pradžios jau 
išdalino 526,116 dol. (1962- 
1978).

Pabaigoje, valdybos pirm. 

dr. A. Razma dėkojo vi
siems atsilankiusiems, įsto
jusiems naujiems nariams 
ir padidinusiems savo įna
šus. Ypatingą padėką išreiš
kė renginių komisijos pirm.
M. Rėmienei, suruošusiai 
tokį puikų pokylį ir vakaro 
vedėjai J. Kriaučeliūnaitei, 
sumaniai pravedusiai pro
gramą.

Vajaus pokylio proga L. 
Fondo kapitalas paaugo 
18,100 dol. ir prašoko pus
antro milijoną.

Ta pačia proga tenka pa
stebėti, kad kai kurių skep
tikų neigiamas pasisakymas 
dėl renginių svetimose sa
lėse, neturėjo įtakos. Daly
vių buvo gausu, o nauja, 
erdvi ir skoninga aplinka, 
maloniai nuteikė svečius.

KORP! NEO-LITHUANIA 
ŠVENTĖ

Korp! Neo-Lithuania Chi. 
cagoje 56 metų sukaktį mi
ni š. m. lapkričio 11 d., šeš
tadienį, šia tvarka:

10 vai. ryto pamaldos tė
vų jėzuitų koplyčioje, po pa
maldų žuvusiųjų už Lietu
vos laisvę pagerbimas prie 
paminklo. Po to vyksime į 
Lietuvių Tautinius Namus, 
kur randasi a. a. fil. Stepo 
Vykinto urna su palaikais. 
Iš ten palaikai bus nulydėti 
į Tautines kapines ir padėti 
mauzoliejuje.

7:30 vai. vak. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose iškil
minga sueiga, spalvų uždė
jimas, vakarienė ir šokiai, 
grojant VYČIO orkestrui.

Visi kviečiami gausiai da
lyvauti.

ATSKRIDO VOLUNGĖS
Š. m. spalio 29 d. Jauni

mo Centro didžiojoje salėje 
koncertavo Toronto meninis 
vienetas "Volungės”. Jį su
daro 10 jaunų gražių mer
ginų, vadovaujamų Dalios 
Skrinskaitės - Viskontienės. 
Akompaniatorė Silvija Frei- 
manienė, judesiai — Biru
tės Vaitkūnaitė - Nagienės. 
Gaila, rengėjai pašykštėjo 
atspausti to puikuolio de
šimtuko pavardes. O būtų

(Nukelta į 10 psl.)
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Balty Draugijos ketvirtoji 
konferencija

Dalis ALT S-gos Chicagos skyriaus susirinkimo dalyvių L. Dargio paskaitos metu.
V. A. Račkausko nuotr.

CHICAGOJE...
(Atkelta iš 9 psl.) 

malonu žinoti šiek tiek dau
giau.

Volungių koncertas pra
ėjo pakilioje nuotaikoje ir 
visi buvo sužavėti. Padaina
vo net 20 Įvairių dainų ar 
sutartinių. Panaudojo net 
skudučius. Volungės ne tik 
dainuoja, bet dalyvauja vi
sos savo judesiais ar veido 
išraiškomis. Nestovi vieto
je, bet padėti keičia per
ėjimais, atsisėdimais ir pan.

Pirmoje dalyje visos buvo 
apsirengusios tautiškais rū
bais, bet išėjimų metu vis 
ši tą pakeisdavo. Nuimdavo 
nuo galvos papuošalus, ap- 
sisiausdavo skaromis, ku
riomis. dainuodamos žaisda
vo, lyg paukščiai išskrisda
mi i šiltuosius kraštus.

Antroje dalyje tautinius 
rūbus pakeitė Į vakarinę ap
rangą. Volungės yra gra
žiai susidainavusios ir susi
pratusios. žodžius taria taip 
aiškiai, kad ir nežinomos 
dainos turini gali suprasti. 
Volungės dainavo ir tas jų 
dainavimas pavergė klausy
toją.

Linkėtina Volungėms iš
tvermės ir pasišventimo iš
tverti lietuviškos dainos 
mene.

Koncertą rengė PL.TS Ry
šių Centras. Rengėjai diri
gentę ir dainininkes apdo
vanojo gėlėmis, o Romas 
Sakadolskis pakvietė visus 
Į kavinę, pabendrauti su 
Volungėmis.

Tą pati vakarą, per LTV 
vedėjas T. Šlutas išbarė 
Chicagos lietuvius už men
ką dalyvavimą koncerte, 
nes buvo užpildyta vos 2/3

I
 Prano Čepėno g

"NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS S 
ISTORIJOS" I t. J

brangi knyga visiems lietuviams, graži dovana 11 
kiekviena proga. Įsigydami pirmąjį tomą, pa- y 
dėsite išleisti antrą istorijos tomą. Kietais vir- 3 

I sėliais, 560 psl. kaina $15.00. u
Reikalaukite knygynuose ir leidėjo adre- g 

su: J. Urbelis, 1649 No. Broadway, Melrose 3 
Park, III. 60160. U

Po paskaitos Veronika Lenkevičienė perskaitė praėjusio su
sirinkimo protokolą, sekr. Andrius Laukaitis, pirmininkavęs 
Teodoras Blinstrubas ir skyriaus pirm. Adolfas Švažas.

V. A. Račkausko nuotr.

ALT S-gos Chicagos skyriaus susirinkime, spalio 8 d. L. T. 
Namų salėje, žinomas ekonomistas-finansininkas Leonardas Dar- 
gis skaitė Įdomią paskaitą apie ''doleri”. Nuotraukoje: iš kairės: 
Leonardas Dargis ii’ skyriaus pirm. Adolfas Švažas.

salės. Pritardamas T. siutui 
ir aš prisidedu prie jo. Ver
kiam, kad V-je dainų šven
tėje nematėme jaunų veidų, 
o kai jaunimas ryžtasi pasi
rodyti, tada mes surandam 
visokių pasiteisinimų ir jų 
renginiuose nedalyvaujam.

Tikrai nuostoli turi, ku
rie neatvyko pasiklausyti 
Volungių čiulbėjimo.

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

Visi mielai kviečiami at
silankyti.

Wanted Experienced
WORKING FOREMAN

Mušt be able to sėt up and operate 
Brown & Sharp Automatic Screw 
.Machines

FOR 2ND SHIFT.
For a growing progressive company, 
in a quite growing community. With 
summer & vvinter sports. Excellent 
hourly rate. Nite Shift premium. Paid 
Holidays and Year End Bonus. Over
time. Apply call or write to:

AUTOMATIC PARTS, INC.
433 Springmill St.

Mansfield, Ohio 44901 
(44-50)

Nuo š. m. spalio 20 iki 22 
d. Lueneburge (šiaurės Vo
kietijoje), Vokiečių Rytų 
Akademijos patalpose, įvy
ko Baltų Draugijos ketvir
toji konferencija. Jos dar
buose dalyvavo trys lietu
viai : muzikologė daktarė 
Raminta Lampsatytė (Ham- 
burg), laikiusi paskaitą apie 
šių dienų lietuvių muziką 
tėvynėje ir tremtyje; dr, 
Albertas Gerutis, daręs du 
pranešimus: 1) apie Lietu
vos- Diplomatinę Tarnybą ir 
2) apie Stalino-Hitlerio pak
tą ryšium su kitais metais 
būsima Maskvos ir Berlyno 
suokalbio 40 metų sukakti
mi; Valteris Banaitis (Hūt- 
tenfeld), kalbėjęs apie Bal
tijos valstybių ūkio inte
graciją Į Sovietų Sąjungą.

Iš kitų konferencijos 
darbų paminėtinas Ukrai
nos egzilinio prezidento M. 
Livickio pranešimas apie 
ukrainiečių emigraciją, jos 
veiklą ir santykius su tėvy
ne. Salzburgo universiteto 
prof. dr. J. Uibopuu (estas) 
išnagrinėjo sovietinį fede
ralizmą pagal naująją kon
stituciją, estė fil. kand. E. 
M. Kangro (Muenchen) kal
bėjo apie dabartinę estų li
teratūrą tėvynėje ir egzilv- 
je. Latvis P. Kovalevskis 
(Kopenhaga) pademonstra
vo filmą apie paminklo ati
darymą Tobago saloje, ši 
sala XVII šimtmetyje pri
klausė Kuršo hercogystei. 
Lueneburgo konferencijoje 
kalbą pasakė Pan-Europos 
judėjimo vicepirmininkas 
Vokietijoje R. Woller 
(Bonn). Jis savo kalboje pa
brėžė, kad minėtoji organi
zacija Maskvos užvaldytuo
sius kraštus laiko laisvosios 
Europos dalimi. Kaip žino
ma, kitą vasarą bus renka
mas pirmas Europos parla
mentas.

Paskutinės konferencijos 
dienos (sekmadienis, spalio 
22 d.) visas priešpietis bu
vo pašvęstas nuomonių pa
sikeitimui apie dr. A. Geru
čio iškeltąsias mintis, ką 
reikėtų daryti ryšium su 
Stalino-Hitlerio pakto Drau
gijos generalinio sekreto
riaus A. Gruenbaumo, dr. 
A. Geručio ir dr. O. Aule 
(esto). Komisija vadovaus 
numatyta jai platesnio po
būdžio akcijai prieš Mask
vos slaptą suokalbį su vo
kiečių naciais, privedusį 
prie Baltijos valstybių oku
pacijos.

Šia proga galima pastebė
ti, kad Vakarų Vokietijos 
federalinis valstybės prezi
dentas W. Scheel apdovano
jo A. Gruenbaumą nuopel
nų ordenu už jo veiklą Bal
tų Draugijoje (jis toje or
ganizacijoje veikia nuQ pat 
pradžios kaip generalinis se
kretorius) ir kituose sam
būriuose.

Lueneburgo konferencijos 
dalyviams malonų įspūdį 

padarė mūsų tautietės dak
tarės Ramintos Lampsaty- 
tės paskaita apie naująją 
lietuvių kompozitorių kūry
bą. Tai jaunosios kartos 
(gimusi tremtyje — Chica
goje) f muzikologė, kuri jau 
anksčiau dalyvaudavo įvai
riuose lietuvių renginiuose. 
Lueneburge ji ne tik iš įgro- 
jimų pademonstravo jos ap
tartųjų kompozitorių pa
vyzdžius, bet ir kai kuriuos 
kūrinius paskambino forte- 
pionu. Jaunoji muzikologė, 
neseniai daktarės laipsniu 
baigusi Berlyno aukštąją 
muzikos mokyklą, šiemet 
paskirta docente Hamburgo 
aukštojoje muzikos mokyk
loje.

Valteris Banaitis kruopš
čiai surinko duomenis apie 
tai, kaip Maskva pajungė 
Baltijos valstybių ūkį savo 
tikslams ir Įvedė koloniali- 
nio išnaudojimo režimą Lie
tuvoje bei kituose nerusiš- 
kuose kraštuose.

Mūsų tautiečiui V. Banai
čiui š. m. rugsėjo 26 d. su
kako 60 metų amžiaus. Gi
męs Karaliaučiuje ir užau
gęs Tilžėje susipratusiu lie
tuvių šeimoje, jis 1937 m. 
gavo pasitraukti dėl nacių 
persekiojimų į nepriklauso
mą Lietuvą. Baigė "Auš
ros” gimnaziją Kaune, mo
kėsi Kauno konservatorijo
je ir Kauno bei Vilniaus 
universitetuose. V. Banaitis 
pasižymi vispusišku išsila
vinimu ir jungia savyje 
įvairius pradus; muziko, 
ekonomisto, publicisto, radi
jo veikėjo ir t.t. Pokario 
emigracijojos pradžioje jis 
aktingai dalyvavo lietuvių 
veikloje Vakarų Vokietijo
je. Susirgęs plaučiais, jis 
negalėjo emigruoti į užjūrį. 
Apsigydęs, Banaitis ilgą lai
ką dirbo Laisvosios Europos 
radijuje Muenchene, buvo 
Laisvosios Europos atsto
vas Bonnoje, o šiuo metu 
dirba Vasario 16 gimnazi
joje Huettenfelde, veikliai 
dalyvaudamas lietuvių vi
suomeniniame gyvenime.

Kiek pavėluotai patirta, 
kad rugsėjo 16 d. Duesel- 
dorfe mirė dr. Hubert Keh- 
ren, Baltų Draugijos garbės 
pirmininkas. Velionis nuo 
pat minėtos draugijos įsi- 
steigimo buvo jos pirminin
kas. Būdamas Rheinland- 
Vestfalijos socialinių reika
lų ministerijos direktorium, 
jis nuolat rėmė pabėgėlius 
ir palaikė ypač artimus ry
šius su baltų tautų veikė
jais.

Dr. A. Gerutis, gyvenan
tis Berne, Šveicarijoje, iš
vyko į Pietų Tirolį (šiaurės 
Italijoje), kur nuo spalio 31 
iki lapkričio 3 d. Brixen 
(Bressanone) kurortinėje 
vietovėje vyksta svarbus 
suvažiavimas, skirtas tau
tybių ir regionalizmo pro
blemoms Europos žemyno 

(Nukelta į 12 psl.)
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Į namus parsinešama alga Republic 
Steel 9300 tarnautojų Clevelande, sudaro 
apytikriai $2.5 milijono kiekvieną savaitę. 
Pinigai ateina pardavus Republic gaminius 
krašte ir daugumoje laisvojo pasaulio.

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

Tikriausiai Republic Steel pinigų yra ir jūsų 
kišenėje.

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

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

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

fakto.
Normalioje biznio savaitėje Republic 

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

Mes perkame viską — nuo segtukų iki 
gegežies rūdos.

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

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

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

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

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

Matydami kur pinigai išleidžiami, geriau 
suprasite jų svarbą.

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

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

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

Rcpulilicsteel
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Maironio Parko valdybos nariai, direktoriai ir revizijos komisija. Iš kairės pirmoj eilėj — 
V. Židžiūnas, O. Keršienė, pirm. K. Adomavičius, E. Rūkštelienė (viešnia iš Floridos), dail. A. 
Rūkštelė, A. Lozoraitienė, K. Kuzminskienė ir vicepirm. J. Pipiras. Antroje eilėje — V. Pajėda, 
A. Kauševičius, B. Naras. V. Rozevičius, A. Klimas, R. Jakubauskas, S. Valinskas, M. Ščigla 
ir J. Miliauskas. Trūksta A. Glodo.

Maironio parkas - jžymenybė
Jei pro Worcester tu bekeliautum kada — 

Nepamirški užsukt į tą miestą ...

Taip ir norisi medituoti ANTANAS RŪKŠTELĖ
Maironio "Šatrijos Kalno" 
dvasioje reiškinius, kurie 
labai mažai kam žinomi ar
ba matyti. Ypač, kai čia ke
liamos mintys neišskiriamai 
susilieja su Lietuviu tautos 
atgimimo žadintoju, prana
šu, poetu Maironiu. Jei pats 
Workester, Ma., kaip mies
tas, ir nėra turistinė įžyme- 
nybė, masinanti kiekvieną 
pamėgus} keliauti, tai jame 
gyvenantieji lietuviai bei jų 
darbai verti visų didžiausio 
dėmesio ir vertinimo. Ne
žiūrint Worcesterio lietuvių 
salos mažumo, jos atlikti 
darbai kelia nuostabą, šitų 
saujos lietuvių nepalaužė iš
tikusi nelaimė prieš tris ir 
pusę metų, — gaisras, su
naikinęs senąjį Maironio 
parko pastatą. Daugeliui at
rodė, kad nėra vilties viską 
pradėti iš naujo. Bet, tra
giškų išgyvenimų nuotaikas 
sušvelnino Maironio Parko

BALTŲ 
KONFERENCIJA...
(Atkelta iš 10 psl.) 

nagrinėti. Mūsų tautietis 
paruošė referatą apie Bal
tijos valstybes "įšalusių 
konfliktų" paskaitų cikle 
apie Rytų ir Centro Euro
pą.

Konferenciją sušaukė Ba
varijos valstybės kancelia
rija kartu su Austrijos sos
tinės tarptautiniu tautybių 
ir regionalizmo institutu ir 
kitais tarptautiniais gre- 
miumais. Konferencijoj da
lyvauja žymių profesorių iš 
daugelio Vakarų Europos 
valstybių universitetų, trys 
italų senatoriai, keli bava
rų, belgų bei prancūzų vy
riausybių nariai ir kiti pa
sižymėję asmenys. Refe
ratai iš anksto atspausdinti 
ir išdalinti konferencijos 
dalyviams.

Iki š. m. spalio 22 d. Fri- 
bourge (Šveicarijoje) vyko 
antroji pasaulinė fotoparo- 
da, rengiama kas treji me
tai. Joje lietuviui Aleksand
rui Macijauskui iš Lietuvos 
paskirta specialinė premija 
už fotoreportažą apie gyvu
lių ligoninę ir kaimo preky
vietę. (a)

pirmininkas Kazys Adoma
vičius ir vicepirmininkas 
Jonas Pipiras. Abiejų nepa
laužiama valia, kieta laiky
sena ir aiškus nusistatymas 
iš naujo vykdyti tai, kas 
buvo skirta Maironio garbei 
ir kas jungtųsi su nemiršta
ma Maironio dvasia ir jo 
tautine garbe.

Tikrai, nuostabu. Trum
piau negu po metų atsirado, 
toje pat vietoje, naujas, di
dingas rūmas — Maironio 
Parkas. Pamatęs jį, nesusi
laikiau nepasakęs valdybos 
pirmininkui ir mano geram 
bičiuliui Jonui Pipirui, kad 
be Maironio įkvėpimo ir jo 
dvasios dalyvavimo, šito pa
minklo jo garbei nebūtumėt 
įstengę pastatyti. Jis turėjo 
būti jums spiritus movens. 
Turėjau malonumo tą patį 
pakartoti visai valdybai ir 
direktoriams, kurie buvo 
surengę vaišes - išleistuves 
man ir mano žmonai.

Per trumpą laiką Mairo
nio parkas tapo Worcesterio 
lietuvių pažiba. Jo didingose 
patalpose lietuvių organiza-. 
ei jos gauna patalpas veltui. 
Skautai turi nuolatinę būs
tinę. Turėjau malonumo da
lyvauti Liet. Bendruomenės 
Worcesterio skyriaus su
ruoštą baisiųjų birželio die
nų minėjimą didžiojoj sa
lėj, kur tik ką buvo paka
binti ant sienų mano tapyti 
du triptikai, kiekvienas 18 
pėdų ilgio. Tarp jų buvo pa
kabintas didelis Maironio 
portretas — mano asmeniš
ka dovana Maironio Parkui. 
Ir vėl, Worcesterio lietuviai 
yra pirmieji, užsakę daili
ninkui tokius milžiniškus 
paveikslus lietuviškom, tau
tinėm temom.

Negaliu neminėti atlikto 
begaliniai didelio darbo, ga
minant planus naujam rū
mui. čia buvo sudaryti ben
drom valdybos ir direktorių 
jėgom, sutaupant $40,000. 
To sutaupymo kaltininkas 
yra Bronius J. Naras. Jo pa
sišventimo ir laiko aukoji
mo dėka buvo nubraižyti 
planai, pagal kuriuos buvo 
pastatyti nauji Maironio 
Parko rūmai.

Pilnai galima tvir
tinti, kad čia yra vieninte
lis savo majestotiškumu ar
chitektūrinis paminklas, pa
statytas lietuvių išmintim 
ir valia, šiandien Maironio 
Parko rūmais naudojasi 
taip lietuviai, taip kitatau
čiai. čia jie randa tris sales 
su poilsio vietovėmis — ba
rais, puikią virtuvę su pa
valgymais iki soties, gerą 
šviežią maistą ir nepaprastą 
jaukumą. Automobilistams 
vietos — kiek nori, nes Mai
ronio Parkas randasi ant 6 
su puse akrų žemės, čia pat 
ir krepšinį žaisti aikštelė, 
čia vyksta dažni skautų su
buvimai. Viskas Worceste- 
rio pašonėje — Shrewsbu- 
ry, ant ežero kranto.

Buvau labai maloniai nu
teiktas patyrimo, kad Mai
ronio Parkas labai gerai vi
siems žinomas, ne tik Wor- 
cesterio, bet ir gilios apylin
kės gyventojams, kurių 
dauguma yra net kelis kar
tus jame yra buvę. Užtat 
nenustebau, kai, po ilgo va
žinėjimo, ieškojimo dirbtu
vės, galinčios padaryti du 
po 18 pėdų ilgumo rėmus, 
atrastoji ir sutikusioji tai 
atlikti, nepareikalavo užsta
to ar dalinio įmokėjimo, ne
žiūrint, kad tas užsakymas 
siekė $1,500. Užteko pasa
kyti, kad užsakymas yra 
Maironio Parkui.

Aš čia pat apgailestauju,

kad negaliu visų, minėtame 
darbe pasišventusių, asme
nų suminėti. Tikiu, kad Mai
ronio Parko vadovybė ras 
būdų juos įrašyti istorijai, 
kaip vieno didžiausio kūri
nio Maironio garbei statyto
jų, aukotojų, rėmėjų ir šian
dien dirbančių su šypsena 
veide.

BOSTON
LIETUVOS KARIUOME

NĖS ATKŪRIMO 60 
METŲ SUKAKTIS

Bostono "Jono Vanagai
čio” kuopos šauliai ir ramo- 
vėnai šią sukaktį minės lap
kričio 19 d. tokia tvarka:

10 vai. ryto Dariaus pos
to veteranai, ramovėnai, 
šauliai ir lietuviškos jauni
mo organizacijos su savo 
vėliavomis renkasi iškilmin
goms pamaldoms šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčio
je. šv. Mišias už žuvusius 
Lietuvos laisvės kovose at
našaus ir pritaikytą pamok
slą sakys Tėv. Rafaelis ša
kalys, OFM iš Kennebunk- 
port, Maine.

3 vai. po pietų Lietuvių 
Piliečių klubo III a. audito
rijoje iškilmingas šventės 
minėjimas. Pagrindinę kal
bą pasakys N. Anglijos Šau
lių Rinktinės pirmininkas 
Algirdas Zenkus. Bus pa
gerbti nepriklauso m y b ė s 
kovų dalyviai savanoriai- 
kū rėjai.

Meninę programą atliks 
komp. Juliaus Gaidelio ve
damas Brocktono šv. Kazi
miero parapijos mišrus cho
ras ir Onos Ivaškienės Bos
tono tautinių šokių grupė.

Po programos sesių šaulių 
ir ramovėnų rengiamos vai- 
šės-kavutė ir pasilinksmini
mas — šokiai, grojant or
kestrui.

LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS 

PAGERBTUVĖS
Juozo Kapočiaus rūpes

čiu Bostone buvo išleisti 
XXXVI tomai Lietuvių En
ciklopedijos ir VI tomai En- 
cyclopedia Lithuanica ang
lų kalba, šiuo savo darbu J. 
Kapočius ne tik praturtino 
mūsų kultūros lobyną trem
tyje, bet ir nusipelnė pride
ramos pagarbos, kaip leidė
jas ir jo visi bendradarbiai.

Pagerbimo vakaras - aka
demija įvyks gruodžio 3 
d. Lietuvių Piliečių klubo 
III a. auditorijoje. Paskaitą 
skaitys prof. A. Klimas iš 
Rochester, N.. Y. Akademi
nėje programoje dalyvaus 
Lietuvos dramos aktorius 
Henrikas Kačinskas, bus 
parodyta specialiai susuk
tas filmas iš enciklopedijos 
ruošimo darbų.

Akademijai rengti yra su
darytas Bostono lietuviškų 
organizacijų jungtinis ko
mitetas, kuriam vadovauja 
inž. Juozas Dačys, o akade
mijos programai poetas-ra- 
šytojas Stasys Santvaras.

Visus lietuvius ir iš toli
mesnių vietovių rengimo 
komitetas maloniai kviečia 
dalyvauti ir pagerbti leidėją 
ir visus tuos žmones, kurie 
savo pastangomis ir kūrybi
niu darbu pastatė nenyks
tantį lietuviškos išeivijos 
kultūros paminklą Lietuvai.

J. V. Sūduvas

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

^uanex ?!^,ITi,b*
24400 Plymoutli Rd.

Retlford Twp.. Michigan 48239 
531-3000

An equal opportunity employer
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<H GRANT HOSPITAL 
309 E. STATĖ ST.

COLUMBUS, OHIO 43215

PRIMARY NURSING 
REGISTERED N URS ES 

LICENSED PRACTICAL NURSES
Knowledge skills and attitudes are combined to promote a feeling of warmth 
and satisfaction for patient and the nurse. Primary nursing care allows in- 
tense interaction between nurse and patient.
We care and knovv you’ll likę our competitive salary, benefits and individualized 
orientation program.

FOR INTERVIEW PLEASE CALL

Sylvia Bower R. N.
RECRUITMENT COORDINATOR

614-461-3282
An Equal Opportunity Employer

(43-45'
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Lietuvių dienos yra mūsų 

bendruomenės gyvenimo da
lis, virtusi kasmentine tradi
cija. Jos suburia mus krū
von, jose savo dvasią gaivi
name tautiniu kultūriniu pe
nu. Apylinkės valdyba ir 
šiais metais tokio peno parū
pino, surengdama Ričardo 
Daunoro koncertą ir dailės 
kūrinių parodą.

Šeštadienį, spalio 28 d., 
Dievo Motinos N.P. parapi
jos salėje susirinko arti pus
penkto šimto clevelandiečių 
pasiklausyti bu v. Vilniaus 
operos solisto-baritono dai
nų. P.L.J. S-gos pakviestas 
ir globojamas R. Daunoras 
atliko šiame kontinente 15 
koncertų. Clevelande buvo, 
berods, jo paskutinysis šių 
metų koncertas. Visur jis 
dainavo tas pačias dainas ir, 
kaip iš spaudoje paskelbtų 
recenzijų matome, visur bu
vo nuoširdžiai sutiktas, su 
pasigerėjimu išklausytas ir 
užtarnautai išgirtas. Jo dai
nų įvertinimą nesenai skaitė

me ir Dirvos puslapiuose, to
dėl nekartosime to, ką jau ki 
ti recenzentai yra parašę. 
Galėtume tik pastebėti, kad 
jaunas, dailus, nenuduotai 
nuoširdus solistas laimėjo vi
sų simpatijas. Daug, žinoma 
prisidėjo ir ta aplinybė, kad 
jis, 1976 m. pasiryžęs atsi
kratyti menininką varžan
čios okupanto globos, tapo 
tokiu pačiu pabėgėliu, kaip 
ir mes visi. Tikime, kad ir 
vėl kada nors turėsime pro
gos pasidžiaugti R. Daunoro 
daina ateityje. Pageidautu
me išgirsti ne tik itališkų, 
bet ir lietuviškų operų iš
traukų.

Akompaniatorė Rita Čy- 
vaitė-Kliorienė ramia, kuk
lia bet užtikrinta piano paly
da darniai talkino solistui su
kuriant daug gražių momen
tų.

Klausytojams solistą pri
statė Apylinkės valdybos na
rė ir PLJS atstovė N. Len- 
kauskaitė. Ji taip pat supa
žindino klausytojus su itališ-

J. Garlos nuotr.

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Clevelando . Lietuvių Dienų parodoje.

Sol. Ričardas Daunoras ir akompaniatorė R. Čyvaitė-Klio- 
rienė. V. Bacevičiaus nuotr.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su $1,000, minimum. 
71/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 % % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
61/2 % — 1 metu su $1,000, minimum.

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

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F.S.L.I.C

aini 
ttiony

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; CloMd Wei.
J uotą s Gribauskas, vedėjas

EXPERIENCED

SURFACE AND I.D.-O.D. GRINDERS
MILLING MACHINE OPERATORS

DRILL PRESS OPERATORS
MUŠT BE ABLE READ BLUE PRINTS, WORK ON SMALL PARTS. 
SHORT RUNS, TO CLOSE TOLERANCES. SETUP EXPER1ENCE PRE- 
FERRED. MUŠT BE ABLE TO WORK ANY SHIFT. EXCELLENT 
WAGES, BENEFITS, AND WORKING CONDITIONS.

APPLY IN PERSON MONDAY THROUGH FRIDĄ Y
8 A. M. to 5 P. M.

GENERAL E L E C T R I C

MENTOR EQUIPMENT PLANT
7401 Tylor Blvd.

Mentor, Ohio 44060
An equal opportunity employer M/F

(44.-45)

kai ir vokiškai dainuotų kuri 
nių turiniu.

Padainavęs 15 programo
je paskelbtų kūrinių, publi
kai audringais plojimais pra
šant, solistas atliko dar kele
tą dainų. Gražios lietuvaitės 
pasidabinusios tautiniais dra 
bužiais, įteikė raudonų rožių 
puokštę pianistei ir prisegė 
baltą gėlę solistui. ‘Galėčiau 
klausytis jo dainų visą vaka
rą ir nenusibostų ...’ - girdė
jau kalbant publikoje po kon 
certo.

Po to buvo jaukus pobūvis 
kuriame keletą mielų valan
dų dalyvavo didžioji dalis vi
sų koncerto dalyvių. Vaišių 
metu LB Apylinkės pirminin 
kas J. Malskis padėkojo solis 
tui ir palinkėjo sėkmės jo me 
nininko kelyje. Visi pagiedo
jo jam ‘Ilgiausių metų’. R. 
Strimaičio orkestro muzika 
daugelį išviliojo į šokių 
sūkurį. Buvo loterija, veikė 
baras. B. Mainelienė su tal
kininkėmis visus skaniais ga
miniais maitino.

Sekmadienį, spalio 29 d., 
D.M.N.P. bažnyčioje įvyko 
iškilmingos pamaldos už Lie
tuvą. Svečias solistas R. 
Daunoras, vargonais paly
dint R. Čyvaitei-Kliorienei, 
pagiedojo gražių giesmių.

Klebonas kun. G. Kijauskas 
savo pamoksle iškėlė lietu
viško solidarumo ir broliš
kos meilės idėjas.

Po pamaldų keletas šimtų 
žmonių užplūdo paveikslų ir 
tautodailės darbų parodą. 
Šiais metais paviljonų-stalų 
skaičiumi ji buvo kuklesnė. 
Ar ne laikas būtų keisti lig 
šiol praktikuojamą prodos 
pobūdį ir stengtis pritraukti 
daugiau profesionalų daili
ninkų?

Šį kartą savo kūryba do
minavo Valda Šiugzdaitė- 
Fitzpatrick. Ji turėjo virš 
30 įvairaus formato ir turi
nio paveikslų. Gausią kolek
ciją iš okupuotos Lietuvos at 
vežė dr. A. Butkus. Jo rin
kinyje buvo daugiausia Tara 
bildienės darbų - gražių, 
įdomių ir rūpestingai atliktų 
kūrinių liaudies pasakų ir pa 
davimų temomis. Beto, šioje 
kolekcijoje buvo ir modernis
tų - Tuleikio, Antanaičio ir
Piekuro darbų. Steponiai tu
rėjo 10 paveikslų okup. Lie
tuvoje gyvenančių meninin
kų. Šia proga p.p. Steponiai 
iš savo kolekcijos du paveiks 
lūs apdovanojo LB Apylin
kės valdybai, kuri savo ruož
tu pašiurs juos IV PLJS Kon
gresui remti loterijai. Pir

MECHANICAL TECHNICIAN
MAKE PARTS FROM BLUE PRINTS USING GENERAL. SHOP EQUIP- 
MENT. ASSEMBLE PHOTOTYPE PARTS UNDER SUPERVISJON OF 
PROJECT ENG1NEER OR DES1GNER. WELDING EXPERIENCE 
HELPFUL. MUŠT BE W1LLING TO TRAVEL AND SERV1CE PROTO- 
TYPE EQU1PMENT.

DESIGNER MECHANICAL
DES1GN MACHINERY UNDER GU1DENCE OF PROJECT ENGINEER. 
SUPERV1SE ASSEMBLY AND TESTING OF PROTOTYPES. MACHINE 
SHOP AND/OR ELECTRON1C EXPERIENCE1 HELPFUL.

DIAMOND INTERNATIONAL CORP.
23400 Haggerty Rd., Farmington, Mich. 48024 

313-476-7100 Ext. 296.
An Equal Opportunity Employer M/F

(44-45)

mą kartą parodoje dalyvavo 
p. Janulis su penkiais Euro
poje nežinomo dailininko su
kurtais paveikslais, atsklei
džiančiais šiurpius netolimos 
praeities įvykius Lietuvoje.

Tautodailės dirbinių ir me 
džio drožinių daugiausia tu
rėjo darbštusis p. Degutis. 
Gintaro dirbinių matėme V. 
Bacevičiaus, p. Vėlyvienės ir 
Kijauskienės paviljonuose. 
V. Bacevičius ir šį kartą pil
ną stalą įvairių, istorinių laiš 
kų vokų su retais ženklais ir 
antspaudais priklojo.

P. Baliūnienė atvežė dai
lių savo darbo mezginių, pa
galvėlių, lėlių. Pirmą kartą 
parodoje dalyvavo Šv. Kazi
miero lituanistinė mokykla 
su savo darbo vaizdais, pa
veikslais, vadovėliais bei mo 
kinių darbų pavyzdžiais. 
Mok. Amanda Muliolienė 
yra paruošusi ir naudoja įdo
mią abėcėlės mokymo siste
mą. Deja, publikos nesido- 
mėjimas ir nenutildomas 
triukšmas neleido scenoje to 
metodo sėkmingai pademon 
struoti. Gal vertėtų jį pakar
toti kitose, daug ramesnėse 
aplinkybėse.

J. Žilionis buvo išdėstęs 
daugybę naujausių lietuviš
kų knygų ir plokštelių. Pa
rodos lankytojai nemaža kny 
gų nupirko.

Buvo paskelbta, kad paro
da truksianti nuo 11 iki 6 v.v 
Deja, lankytojų skaičiui ma
žėjant ir eksponatų savinin
kams jau anksti pradėjus sa
vo stalus likviduoti, vėliau 
atvykusiems lankytojams te 
ko nusivilti. Tur būt ateity
je parodos laikas vertėtų 
trumpinti? (pk)

NURSES
RN’s, full time (temporary or per- 
manent), 3-11 & 11-7 fehifts. Eagle- 
ville Hospital, a drug & alcohol treat- 
ment center, near Norris>town Dif- 
ferent kind of nursing in a campus— 
likę setting. Prefer psj'chiatric train- 
ing. Sovne weekend work. One free 
meal shift. Excellent (ringe benefits. 
Call for apointment 215-539-6000, ext. 
320. AA/EOE-M/F. (44-47)

LIVE IN HOUSEKEEPER — COM- 
PANION FOR ELDERLY LADY — 
FLORIDA JANUARY THRU APR1L. 
BLUE CROSS BENEFITS. MUŠT 
SPEAK ENGLISH (313) 776-3100,
EXT. 74, 9 AM TO 5 PM OR (313) 
886-7600 EVEN1NGS. . (44-51)

POWER PLANT 
ENGINEER

Rochester area, mid night 
shift. Mušt have Ist class 
unlimited stationery engi- 
neer licence for high pres- 
sure steam.
Call 313-651-9081, Ext. 219

Equal Opportunity Employer M/F

PARKE-DAVIS
(44-46)



1978 m. lapkričio 9 d.DIRVA

INDUSTRIAL 
PRINnNG 
COMPANY

EXPERIENCED 
OFFSET STRIPPER 

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

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

1635 Coining Drive 
Toledo, Ohio 

Phone: 419-476-9101 
FOR AN 1NTERV1EW 

(42-J4)

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

HAYES ALBION CORP.
1927 Wildwood Avė.

Jackson, Michigan 49202 
517-787-7173

Equal Opportunity Fmployer 
(42-44)

MEN AVANTED
Mechanically inclined permanent work 
to install fire systems (using Galvan- 
ized Pipe) in Rtstaurant lioods, duets 
and over cooking appliances. Mušt 
have references as to character. 
Transportątion necessary.

215-228-0144
(41-47)

Opportunity for Experienced 
TELEPHONE SPLICERS 

I & R 
LINE WORKERS 

ENGINEERS
ALSO

BACKHOE OPERATORS 
CABLE OPERATORS * 

Salary commensurate with experience 
and ability.

WR1TE OR CALL: 
Mr. Morris Giesler 

P. O. Box 20007 
Portland, Oregon 97220 

1-800-547-8513
An Equal Opportunity Employer 

(39-44)

WANTED EXPER1ENCF.D
BROWN & SHARPE

Set-up men. Fui or part time.
Money making opportunity for right 

men. Retirees are welcome.
For interview contact

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

313-545-1734
(4345)

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

PROTOTYPE DEVELOPMENT
750 Hub Pkwy. 

Valleyview, Ohio 44125 
An Equal Opportunity F.mplover 

(42-451

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• LAPKRIČIO 11 D. Žalgi
rio šaulių kuopos parengimas 
Naujos parapijos salėje.

• LAPKRIČIO 12 D. ASS 
metinė šventė Lietuvių Na
muose.

• LAPKRIČIO 18 D. Lietu
vos kariuomenės šventės mi
nėjimas Lietuvių Namuose. 
Rengia LKVS "Ramovė"

• LAPKRIČIO 19 D. 4 vai 
po pietų Naujos parapijos au
ditorijoje Grandinėlės atsisvei
kinimo koncertas prieš išvyk
stant i Australiją.
• GRUODŽIO 2-3D. Rimo 

Laniausko Meno paroda Lie
tuvių Namuose. Ruošia Korp! 
Giedra.

• GRUODŽIO 3 D. Dirvos 
koncertas — operos solistės 
Dana Stankaitytė ir Aldona 
Stempužienė-Švedienė.

• Gruodžio 10 D., 4 vai. 
popiet — Kultūrinė popietė 
"Užburtas žodis” — akt. Jonas 
Kelečius.

• GRUODŽIO 17 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos rengiama Kalėdų eglu
tė.

• SAUSIO 21 D., 4 vai. po

piet — Kultūrinė popietė "Ir 
atskrido juodas varnas ...”, ra
šytojas Antanas Gustaitis ir 
Clevelando Vyrų Oktetas, vad. 
Ryto Babicko.

• VASARIO 11 D., 4 vai. 
popiet — Kultūrinė popietė 
"Mylėsi Lietuvą iš tolo .. 
rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė 
ir Clevelando "Nerija”, vad. 
Ritos Kliorienės.

• VASARIO 24 D. tradicinis 
Užgavėnių blynų balius Lietu
vių Namuose. Rengia Pilėnų 
Tunto Skautų Tėvų Komitetas.

• KOVO 11 D., 4 vai. popiet 
— Kultūrinė popietė, Birutės, 
Antano ir Vytauto Smetonų 
koncertas.

• KOVO 24 D., šeštadieni, 
Clevelando Skautijos Kaziuko 
mugė.

• BALANDŽIO 29 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokinių pirmoji Komu
nija.

FACTORY OPENINGS
TOOL GRINDER HORIZONTAL BORING MACHINE OPERATOR 

ROCKFORD PLANNER MILL OPERATOR ARC WELDER
(Mušt be able to pass certification tęst)

Mušt have on the job experience, mušt be able to read 
blue prints and mies. and have own tools. Numerous com- 
panys benefits. Contact personnel office.

ELWELL PARKER
4205 ST. CLAIR AVĖ.
CLEVELAND, OHIO

An Equal Opportunity Employer

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nabonvvide is on your side

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

• GEGUŽĖS 13 D. — Šv. 
Kazimierio lituanistinės mo
kyklos rengiamas Motinos die
nos minėjimas.
• GEGUŽĖS 19 D., 7 vai. vak.
— Poezijos vakaras "Šaukiu aš 
tautą..." — vad. poetas Balys 
Auginąs.

• BIRŽELIO 3 D. — Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
mokslo metų pabaigtuvės.

Wanted Journeyman 
or 

Ist Class Skilled
HORIZONTAL BORING 

MILL OPERATOR — 
DAY & NIGHT SHIFT 

BULLARD OPERATOR — 
DAY SHIFT 

JIG BORE OPERATOR — 
DAY OR NIGHT SHIFT 

BRIDGEPORT 
OPERATOR — 

NIGHT SHIFT

ID & OD GRINDERS —
NIGHT SHIFT

Mušt have job shop exptrience be 
able lo sėt up woik from blue prints 
and elose tolerance.
FULL BENEFITS AND OVERTIME. 

NORTH TOOL & MFG. 
17140 E 10 MILE 

EAST DETROIT. MICH. 
313-776-6680

(43-46)

TELLER 
TRAINEES

East & West Side Openings

FLOATS
FULL TIME float positions available. 
Will be ’raveling on the East side, 
West side and downtown branches.

GOOD SALARY, EXCELLENT 
WORK1NG CONDITIONS AND BEN
EFITS.

lf you have handled large suins of 
cash or an accounting background we 
want to talk with you.

Apply in person, Personnel Depart
ment, I 5 th floor of our tovver comples.

CLEVELAND TRUST
900 Euclid Avė.

Cleveland, Ohio 44115
Equal Opportunity Employer M/F 

(■! ». 45)

WANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLED

EYE BURNER
East Side, good pay and benefits, 
plūs overtime. Apply in Person or call 
for appointment 216-292-7670

LYMAN STEEL CO.
4947 Commerce Parkway, 

Warrensville Hcights, Ohio 
(42-51).

LPNS OR RNS NEEDED -- for 
part-tirne we.ekdays and weekend.s. 
1-3 & 3-11 shifts. Call betvveen 9 3 
veekdavs for appoinlment.

' (717) 755-6454
(38-45'

Lietuviu grožio galionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fashion. 687 East 185 St.. 
Cleveland, Ohio 44119, tel.: 
486-1210.

Secretary — Bookkeeper
CPA would likę to hire a 

good typist with some book- 
keeping experience. Call: 
432-0717.

PAIEŠKOMA
Reikalinga moteris namų 

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

JĄU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
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 44114

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ<-

61/ Oi Įnešus $1.000 
/2/U 1 “ mėnesiu

PAŽYMĖJIMUS
OI Įnešus $1,000 

mJP /g /Q 30 mėnesiu

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.

DELLA E. JAKUBS & SONLAIDOJIMO IŠTAIGA
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 patarnąvimą.

Zuperio? Atvings
AND LOAN ASSOCIATION *

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

481-8552

FSEĮC

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

32800 Center Ridge Road
779-5915
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DIRVOS KONCERTAS
gruodžio 3 d., sekmadienį, 4 v. p.p.
REGINA HIGH SCHOOL AUDITORIJOJE

1857 So. Green Road, South Euclid (Tarp Mayfield ir Cedar)

OPEROS SOLISTĖS: DANA STANKAITYTĖ
ALDONA STEMPUŽIENĖ-ŠVEDIENĖ

BILIETAI PO $5.00, $4.00 ir $3.00 Gaunami DMNP par. kioske pas p. Žilionį ir Dirvoje tel. 431-6344.

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
RUDENS ŠVENTĖ

Šv. Jurgio parapijos Ru
dens metinė šventė Įvyks 
lapkričio 12, tuoj po 10:30 
valandos šv. Mišių parapi
jos salėje. Bus skanūs pie
tūs, $1,000 loterija (laimė
jimo bilietus jau dabar ga
lima gauti klebonijoje) ga
lima bus laimėti kalakutų, 
tortų ir kitokių gėrybių. Vi
si Clevelando ir apylinkių 
lietuviai yra kviečiami atsi
lankyti.

Gruodžio 3, po 10:30 va
landos šv. mišių yra šaukia
mas šv. Jurgio parapijos 
metinis susirinkimas. Bus 
išrinkti 5 nauji tarybos na
riai. Visi Šv. Jurgio parapi
jos nariai prašomi susirin
kime dalyvauti.

Dail. Rimo Laniausko kūrinys "Rudens gėlės” (acrylic), 
kuris su kitais jo darbais bus išstatytas parodoje gruodžio 2-3 
d. Lietuvių Namuose, Clevelande. Parodą rengia Korp! Giedra.

Clevelando skautininkės pakuoja siuntinius į Braziliją. 
V. Bacevičiaus nuotr.

PRASMINGA SUEIGA
Clevelando skautininkės 

metiniame darbo plane yra 
numačiusios Įvairaus pobū
džio sueigas ir sulig galimy
bių stengiasi planą Įvykdy
ti.

Spalio 24 d. Įvyko skau- 
tininkių sueiga, kuri pava
dinta darbo sueiga. 7 vai. 
skautininkės su pundais 
rankose rinkosi Į vs Malvi- 
nos ir Jono Švarcų gražius 
namus. Ši sueiga buvo skir
ta paruošti gerąjį Kalėdinį 
darbelį. Draugovės pirmi
ninkės Stefos Gedgaudienės 
paprašytos skautininkės su

nešė daug gražių drabužių. 
Supakavome tris didelius 
rūbų siuntinius, kurie pa
vesta valdybai pasiųsti į 
Braziliją. Kodėl į Braziliją 
paaiškėjo sueigoje sekantis 
dalykas: š. m. Jubiliejinėj 
stovykloj dalyvavo iš Bra
zilijos atvykusi skautinin
ke Eugenija Bacevičienė. Ji 
papasakojo, kad Brazilijoj 
yra gyvenančių lietuvių, ku
riems būtų reikalinga para
ma rūbais. Clevelando skau
tininkės į šį reikalą atsilie
pė seserišku nuoširdumu.

Sueigoje nutarta sausio 
mėnesio pradžioje ruošti 
kalėdinę sueigą su broliais, 
taip pat pavesta valdybai iš
tirti galimybę suruošti kū- 
čias Clevelando visuomenei, 
ką darėme jau keli metai iš 
eilės.

Sueiga praėjo gražioj ir 
seseriškoj nuotaikoj. Buvo 
malonu pagalvoti, kad mūsų 
pastangos pradžiugins už 
tūkstančių mylių esantį lie
tuvį.

Po sueigos sesė Malė nuo
širdžiai pavaišino kava ir 
skanumynais. (dj)

• Sol. Aldona Stempužie- 
nė-švedienė ir pianistas J. 
švedas š. m. lapkričio 12 d. 
koncertuos Lietuvių Na
muose, Toronte, Kanadoje.

• L.K.V. S-gos „Ramovė” 
Clevelando skyriaus valdy
ba kaip ir kiekvienais me
tais, taip pat ir šiemet ren
gia Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo 60 m. sukakties 
minėjimą, sekančia tvarka:

Lapkričio 18 d., 7 vai. vak. 

Lietuvių Namuose rengia 
kariuomenės 60 metų atkū
rimo minėjimą-balių.

Lapkričio 19 d., 10 vai. 30 
min. šv. Jurgio bažnyčioje 
bus atnašaujamos mišios už 
žuvusius kovoje, mirusius ir 
kenčiančius okupanto prie
spaudoje savanorius, ka
rius, šaulius, partizanus ir 
visus lietuvius.

Valdyba prašo organiza
cijas su vėliavomis dalyvau
ti šv. Mišiose.

• Superior Savings sky
riai lapkričio 11 d., šeštadie
nį, bus uždaryti ištisą dieną.

• Salamander batu krau
tuvėje laike lapkričio mėn. 
vyks likvidacinis batų iš
pardavimas. Perkant vieną 
porą reguliaria kaina, kitos 
3 poros bus galima gauti už 
įkainos.

Taip pat ir kristalo pre
kės atpigintos 20G. Krau
tuvė (2534 Lorain Avė.) 
atidaryta kasdien nuo 9:30 
iki 5:30. Sekmadieniais nuo 
12 vai. iki 4 vai. p. p.

• Anglu kalbos pamokos 
nemokamai suaugu s i e m s 
dėstomos Oliver H. Perry 
mokykloje — 18400 Schen- 
ley Avė., antrad. ir ketvirt. 
nuo 9:30 iki 11:30 rytais; 
Kovacic (St. Clair) Recrea- 
tion Center, 6250 St. Clair 
Avė., Antrad. ir ketvirtad. 
nuo 10 iki 12 vai. rytais; 
pirmad. ir trečiad. 6-8 vai. 
vakarais. Main Public Lib- 
rary — 325 Superior Avė., 
nuo pirmad. iki ketvirtad. 
10-5:30 vai.

Norintieji išmokti kalbė
ti, rašyt, ir skaityti angliš
kai, dėl daugiau informaci
jų prašomi skambinti 229- 
9636.

PADĖKA
LKVS „Ramovė”, Cleve

lando skyriaus valdyba ir 
Clevelando Ramovėnų Cho
ras nuoširdžiai dėkoja gar
bės narei Irenai Plechavi- 
čienei už atsiųstas gėles, J. 
Stravinskui, F. Zylei, Pr. 
Karaliui, Pr. Baldauskams, 
V. ir C. Knistautams, E. 
Stempužienei, P. Tamulio- 
niui už piniginę auką. Už 
dovanas loterijai P. Vyš

niauskui, Pr. Karaliui ir J. 
Stuogienei už tortą.

Nuoširdus visiems ačiū už 
atsilankymą ir prisidėjimą 
paminėti Clevelando Ramo
vėnų Choro 5 metų sukaktį.

Skyriaus Valdyba
• 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.

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

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

Susirinkimas įvyks Lie
tuvių Namuose,

DIE 
REPAIRMEN

Joh Shop Experience
HIGH HOURLY RATE

Retiremant benefits 
plūs all other fringe 

benefits
New modern shop 

Steady work

H&P
Die & Stamping C.

4650 Tiedeman Rd.
Cleveland, Ohio 44144

(43-45)

DIEMAKERS
Job Shop Experience

HIGH HOURLY RATE

Retirement benefits 
plūs all other fringe 

benefits

New modern shop
Steady work

H&P
Die & Stamping C.

4650 Tiedeman Rd.
Cleveland, Ohio 44144

(43-45)



DIRVA
A. A. PETRAS TUMĖNAS

Spalio 13 d. Venezueloje, 
Valencia mieste mirė, eko
nomistas Petras Tumėnas ir 
tą pačią dieną buvo palaido
tas šie miesto kapinėse.

Velionis buvo gimęs 1907 
m. liepos 1 d. Zarasų aps
krityje. 1931 m. baigė Kau
ne S. Daukanto mokytojų 
seminariją ir 1940 m. eko
nomiją VD Universitete. 
Artėjant Rytų frontui prie 
Lietuvos, 1944 metais pasi
traukė Australijon ir laiki
nai buvo apsigyvenęs lietu
vių stovykloje, Zalzburgo 
mieste. 1947 metais velionis 
atvyko Venezuelon ir kaipo 
susipratęs lietuvis, buvo 
vienas iš pirmųjų Venezue- 
los LB (tuometinės Lietu
vių Sąjungos) steigėjų bei 
Organizacinio Komiteto pir
mininkas.

Venezuelon atvykęs kaipo 
vienišas asmuo, nuo pačių 
pirmųjų dienų prisiglaudė 
prie p. Vandos ir Mečio Ba
lučių šeimos ir jų prieglobs
ty pe išgyveno iki pat mir- 
ties.Velionis buvo draugiš
ko būdo, visados geroj nuo
taikoj, o jeigu koks gyve
nimo rūpestėlis širdį ir su
spausdavo, tai vienas sau il
gesingai užniūnuodavo: — 
Naktis tamsi ir nieks manęs 
nelaukia ... — Kol nelauk- 
tasai mirties angelas išsive
dė tolimaisiais žvaigždynų 
takais ...

• Kaipo ekonomistui Įsidar
binti nepavyko, todėl teko 
tenkintis Įvairiais elektriko 
darbais keliose Įmonėse ir 
privačiai.

Velionies artimesnieji 
draugai, vietoje vainikų, su
aukojo jo vardo Įamžinimui 
LIETUVIŲ FONDE.

V. Venckus
■dhih

A. A.

JUOZUI RAMANAUSKUI

mirus Kalifornijoje, sūnų VYTĄ RAMONĮ

ir jo šeimą, nuoširdžiai užjaučia, jo draugai

bendradarbiai

I

• ALT S-gos Elizabetho 
skyrius, per ižd. P. Damijo
naitį, atsiuntė 50 dol. Vil
ties draugijos Įnašų padidi
nimui ir linki'Dirvai geriau
sios sėkmės tautiniame dar
be.

Su šia auka Elizabetho 
skyrius yra parėmęs Dirvą 
1460 dol. Ačiū už paramą.

• Vytautas Aleksas Rač
kauskas. ilgametis Dirvos 
bendradarbis iš Cicero, III. 
po šešerių tarnybos metų, 
iš VISTA ir PROJECT SE- 
NIOR ETHNIC FIND or
ganizacijų galutinai pasi
traukė nuo šių metų lapkri
čio 1 d. Niekas iš lietuvių 
neatėjo užimti jo vietos, o 
Įstatymai neleidžia V. Rač
kauskui ilgiau būti tose or
ganizacijose. šimtai vyres
nio amžiaus lietuvių iš Chi
cagos, Cicero, Benvyno, N. 
Riversides, Lemonto lieka 
be pagalbos tvarkyti jų rei
kalus socialinio aprūpinimo 
Įstaigose.

Račkauskas pastaraisiais 
metais buvo ir lietuvių sek
cijos tose organizacijose va
dovas. Per tuos šešerius me
tus Įgijo daug patyrimo ir 
todėl ateity stengsis padėti 
pagalbos reikalingiems, tik 
jau kaip privatus asmuo at
skirai susitaręs.

• Norintieji vykti i IV 
Pasaulio Lietuvių .Jaunimo 
Kongresą Europoje, prašo
me užsiregistruoti pas Re
gistracijos ir kelionės ko
misiją IV PLJK, 5620 So. 
Claremont Avė., Chicago, 
111. 60636 arba skambinti 
nuo 6-9 vai. vak. pirmad.— 
ketvirtad. (312) 778-2200 
arba (312) 778-2201. Re
gistracijos anketas atsiųsi
me vėliau,

ŽIDINIEČIŲ PARODA
Spalio 28-29 d., Kultūros 

židinyje Įvyko New Yorko 
vyr. skaučių židinio „Vilija” 
paroda, kurioje buvo išsta
tyta trijų židiniečių skirtin
gi darbai: Birutės Kidolie- 
nės siuvinėtų gobelenų Įrė- 
muoti paveikslai, jų tarpe ir 
lietuviškais motyvais. Ginos 
Kudžmienės nepap rast u 
kruopštumu atlikti kerami
kos darbai ir Giedrės Kul- 
pienės sidabro-gintaro dar
bai.

Aleksas Kazis 
Kazys Narbutaitis 
Antanas Juozaitis

PARAMA DIRVAI
Atsiliepdami į mūsų pra

šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:
J. Vinciūnas, Chicago .... 5.00
J. Povilaitienė. Omaha .. 10.00
E. Litvinas, Chicago ....10.00
I. Ulpaitė, Dorchester .... 5.00
D. R. Valodkai,

Juno Beach .................. 10.00
V. Juodvalkis,

Panorama City.............. 10.00
M. Ramanauskas, Oakville 2.00 
K. R. Sušinskai,

Downers Grove ........... 5.00
A. V. Cepukaičiai,

Cleveland ........................ 10.00
J. Mačiulis, Lakewood ..10.00
K. Ripskis, Chicago........... 7.00
Adv. Paul P. Chalko,

Cleveland........................ 650.00
A. Pakalnis, Detroit .... 5.00
H. Janužis, Morgan Hill 2.00
J. Matiukas. Woodhaven 5.00
A. Bliudžius, Detroit .... 5.00
V. Noreika, Chicago ....10.00
K. Naudžius, Los Angeles 10.00
A. Ramanauskas, Buffalo 2.00
B. Paplėnienė, Oak Lawn 5.00
A. Cukuras, Chicago .... 5.00 
A. Žuras. Rochester ....10.00 
V. Kulbokas, Cicero ....17.00 
Detroitiškis ........................ 2.00
E. Bakūnas, Baltimore .. 3.00 
V. Petrus Cleveland .... 5.00 
E. M. Valiukėnai. Chicago 15.00 
Dr. A. Gleveckas,

Chicago .............................20.00
D. Satinskas, Drexel Hill 2.00
Stapulionis, Surfside .... 5.00 
A. Pesys, Fairfield ........... 5.00
J. Kuncaitis, Novelty . .. .10.00 
O. Kašubienė, Cleveland 2.00 
A. Mikoliūnienė.

Cleveland ........................ 10.00
J. Baublys, Detroit........... 5.00
O. Mikulskienė,

Cleveland ........................ 10.00
A. Traška, Chicago...........20.00
P. Sakas. Glendale...........10.00
E. Augustaitis, Chicago .. 5.00 
M. Knystautas, Danbury 20.00
K. A. Dūda, Danville . .100.00
J. Dačys, Norwood...........10.00
J. Vedegys, Chicago ....10.00 
E. Bliudnikas, Centerville 5.00 
A. Rūkštelė,

St. Petersburg ................10.00
J. Liubinas, E. Chicago . . 2.00
B. Keturakis, Milwaukee 10.00 
P. Kudukis, Cleveland . . 10.00 
J. Kaklauskas, Cleveland 5.00
A. Iškauskas, Weston .... 5.00
A. Palubeckas, Northboro 2.00
S. Čepas, Weston................10.00
I. Povilavičius, Yonkers 5.00 
Inž. B. Galinis, Norwell -.. 20.00 
Dr. J. Senikas, St. Jean .. 4.00
J. Dumbrys,

Fairview Park............... 5.00
J. Švedas, Elizabeth .... 2.00 
S. Jurkūnas, Chicago ... .10.00 
A. Praškevičius, Chardon 20.00 
V. Ramūnas, Euclid .... 7.00 
Dr. V. Slavinskas.

Monticello ........................ 15.00
G. Misiūnas, Chicago .... 5.00
V. Matuzas, Chicago .... 5.00 
V. Ūsas, Birmingham ... .10.00
J. Kizevičius, Cleveland 7.00 
E. Žitkus, Beverly Shores 10.00
V. Karalius, Baltimore .. 5.00 
E. Rašytinis, Detroit .... 10.00
A. Ignatonis, Chicago . .. .17.00 
V. Gedvilas, Willowick .. 5.00
J. Grigaitis, Chicago ....15.00
B. Paprockienė,

Richmond Hill ...............20.00
A. Mačys,

Downers Grove ...........10.00
V. Miklius, Chicago .... 7.00 
P. Mačernis, Chicago .... 10.00 
G. Juškėnas, Cleveland 20.00 
J. Sirusas, Flemington .. 20.00 
V. Česnavičius,

Richmond Hill ................ 13.00

J. Lukas, Philadelphia .. 5.00 
A. Jonys, Delanco ......... 2.00
S. Lazdinis, Euclid......... 10.00

B. Nainys, Cleveland ... .10.00
Dr. J. Yčas, Toronto .... 7.00
A. Šidlauskas, Chicago .. 5.00
V. Vasikauskas,

Richmond Hill............... 5.00
V. Abraitis, Palm Coast . .10.00 
ALT S-gos Elizabetho

Skyrius .............................50.00
E. Rūkštelienė,

St. Petersburg ...............10.00
Dr. V. Maurutis,

Cleveland ....................... 10.00
P. Tamulionis, Cleveland 3.00
K. Širvinskas, Cleveland 2.00
X. Y., Rockford ................20.00
V. Čiuprinskas, Vienna .. 3.00
A. Kasnickas, Harbert .. 5.00
P. Mikšys, Juno Beach .. 5.00
P. Valūnas, Torrington ..10.00
J. Petkevičienė, Cleveland 5.00
P. Zigmantas, Cleveland 10.00 
Rev. M. Urbaitis,

Sao Paulo ........................ 20.00
B. Michelevičius,

Sarasota............................ 5.00
J. Vaitkus, Rexdale........... 5.00
P. Kašiuba, Lsle................10.00
S. Radzevičiūtė,

Cleveland ........................ 7.00
V. Juodvalkis, Yucaipa ..20.00
R. Janušauskienė,

Yucaipa .............................20.00
M. Itomlenskis, Cleveland 10.00 
B. Mašalaitienė, per LB 5.00 
Detroito Lietuvių

Kultūros Klubas...........10.00
A. Staugaitis,

St. Catharines ................10.00
S. Mankus. Chicago ....10.00
J. Kiznis, Brooklyn........... 2.00
J. Adomaitis, Chicago .... 5.00
J. Ališauskas, Cicero .... 2.00
J. Gelažius, Chicago ....10.00
J. Kašuba, Germantown 10.00
M. Meiliūnas, Weston .... 10.00
A. J. Putelis, Toronto ..50.00
A. Repšys, Hamilton .... 2.00
A. Kuolas, Toronto...........10.00
P. Lelis, Toronto............... 5.00
K. Baronas, Hamilton ..10.00
J. Palukaitis, Chicago . .. .10.00
K. Martinkus, Chicago . .. .2.00
A. Januška, Milton........... 5.00
H. Andruška, Woodhaven 5.00 
Dr. S. Virkutis,

E. New Market................10.00
A. Jonynienė. Detroit .... 5.00
A. Navikas, Wilkęs-Barre 5.00
Kun. A. Trakis, Chicago 5.00
A. Pimpė, Chicago...........10.00
J. Vidūnas, Worcester ..10.00
H. Stasas, Cleveland .... 15.00 
Kar. Juozapavičiaus šaulių 

kuopa Clevelande .... 15.00
A. Pautienis, Euclid ... .15.00
J. Černius, Upland...........10.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
MOKYTOJAMS

Š. m. lapkričio mėn. 23-26 
d.d. yra ruošiamas tautinių 
šokių seminaras, Jaunimo 
Centre, Chicago, III.

Seminaro lektoriai: J. 
Matulaitienė, G. Gobienė, J. 
Karasiejus, F. Strolia, F. 
Zapolis, A. Veselkienė.

Registruotis pas Nijolę 
Pupienę, 7355 So. Whipple, 
Chicago, III. 60629, telef.: 
(312) 436-7343.

Iš LB SPAUDOS VAJAUS
”Kas save lietuviu laiko, 

savo spaudą tepalaiko”.
• Pirmieji spaudos va

jaus daviniai yra iš LB Pie
tinės New Jersey apylinkės. 
Metinio susirinkimo metu, 
iš apylinkės narių gautos 6 
naujos prenumeratos perio
dinei spaudai: 3 Darbinin
kui, 1 Kariui, 1 Aidams ir 
1 Akiračiams. Taip pat bu
vo paaukota po $10.00 — 
Dirvai ir Pasaulio Lietuviui.

• Lemonto Apylinkės Val
dyba, aktyviai Įsijungusi Į 
vajų, per du šeštadienius iš
platino knygų už $200.00.

• Dr. Kazio Griniaus Fon
do Valdyba neseniai išleido 
Prano čepėnoNaujųjų laikų 
Lietuvos Istorijos I tomą. 
Kaina $15.00. Užsisakyti 
galima pas J. UrbelĮ, 1619 
N. Broadway, Melrose Park, 
III. 60160.

• Detroite spaudos va
jaus proga š. m. lapkričio 
12 d. ruošiame spaudos pa-, 
rodą. Kultūros Centre bus 
išstatyta 30 Amerikoje lei
džiamų laikraščių ir žurna
lų. Spaudos vajui vadovau
ja dr. Aleksas Zotovas, apy
linkės valdybos narys.

TUBE MILL 
FOREMAN

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

ALSO NEEDED

MAINTENANCE 
FOREMAN

Experienced in machine repair and 
electrical background desireabJe. 
Should have 4-5 years experience.

EXCELLENT SALARY AND 
BENEFITS.

Call Mr. B0WEN collect
313-547-4200

Send Resume To:
P. O. Box 545

Madison Heights, Mieli. 48071
(41-44)

NEEDED

DEUTZ F.NGINE 
MECHANICS

WISCONSIN MECHANICS 
INGERSOL — RAND 

COMPRESSOR 
MECHANIC

AND

lst CLASS FABRICATORS
GOOD BENEFITS 

Call Willie
HARLEY INDUSTRIES

4127 W. 12th St.
Houston Texas 77055

713-686-8621
(36-45)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

EXTRUSION OPERATORS 
DIE MAKERS 

Experienced PVC extrusion operators 
& die makers to work in Tampa, Fla., 
the land of sunshine & health. Good 
wages-good benefits-good’ security.

PAN AMERICAN PLASTICS CO. 
2835 Overpass Rd.
Tampa. Fla. 33619 

813-623-2461 
 (44-2)

INDEPENDENT TRUCK 
OWNERS

Contracts now available with one of 
the nation’s leading machinery haul- 
ers. Ir you are interested in inereasing 
your earnings, stop in, write, o call:

INTERNATIONAL
TRANSPORT. INC.

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

Phone: 203-569-2201
(40-44)

Wanted lst Class
TOOLMAKER

Excellent opportunity with a rapidly 
expanding plastic custom injection 
molding company. This position re- 
quires an individual with 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 errperience. 
Excellent company benefits. \Villing 
to relocate. Send resume to:

ATTN. R. L. McLAUGHLIN
MISSION PLASTICS INC. 

13615 Wyandotte 
Kansas City, Mo. 64145 

For interview 816-942-3662
(40-49)
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