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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KINUA IR EUROPA
Partneriai prieš Sovietijų tik ateityje

Vytautas Meškauskas

Kinijos ministeris pirminin
kas Hua Guofeng kelias savai
tes viešėjo Vakarų Europoje, 
aplankydamas Prancūziją, V. 
Vokietiją, D. Britaniją ir Ita
liją. Tų kraštų vyriausybės ji 
sutiko mandagiai, tačiau prie 
jo bandymų pavaryti kiek 
smarkesnę propagandą prieš 
sovietų ‘hegemonizmą’ nepri
sidėjo.

Kinija, milžiniškas kraštas 
su beveik bilijonu gyventojų, 
dar nėra nei kariška nei ūkinė 
galybė. Be to, ir jos socialinė 
bei ekonominė struktūra nėra 
dar galutinai nusistovėjusi. 
Nuolatinis Die Welt korespon
dentas Pekine Herbert Kremp 
taip samprotauja:

‘Kinija amžių bėgyje daug 
sykių bandė prisiartinti prie 
likusio pasaulio. Didžiausią 
plyšį ją supančioje Didžiojoje 
Sienoje padarė marksizmas. 
Jis atėjo Lenino ir Stalino tar
pininkavimu. Per pilietinį ir 
išsivadavimo karus jis įsigalė
jo. Už tat ir 1949 metais iški
lusi valstybinė figūra buvo 
logiškai atsirėmusi į Rusiją. 
Mao vienintelės kelionės į už
sienius vedė į Maskvą.’

‘Kai sovietų apetitas turėti 
didelę įtaką privedė prie ski
limo 1960 metais, Kinija ne
galėjo tuojau atsišlieti į Vaka
rus ... Ji susitraukė į savo 
kiautą ir pateko į izoliaciją, iš 
kurios tik ilgainiui galėjo išsi
vaduoti. Tą antrą, kiniečių 
skaičiavimu, ‘išsivadavimą’ 
įkūnija Hua Guofeng. Būtų 
jis pralaimėjęs kovą prieš Mao 
frakciją 1976 m., Kinija ir 
šiandien gyventų izoliacijoje.

‘Antras etapas veda į Vaka
rus. Dėl visai aiškių priežas
čių : Sovietų Sąjunga neatsisa
kė savo įtakos užmačių - kinie
čiai tam vartoja hegemonijos 
terminą. Ūkiškai tačiau ji 
(sovietai) nebuvo sėkmingi. 
Jie.ir toliau ieško Vakarų kre
ditų. Iki šiol dar nebuvo sėk
mingo socialistinio pavyzdžio. 
Visoki bandymai ūkį tvarkyti 
įsakymais nuėjo niekais. So
cializmas išgyveno tik jėga. 
Ūkinė dinamika, tačiau, įma
noma tik laisvos rinkos siste
moje su decentralizuota atsa
komybe. Tik tokia sistema ga 
Ii sužadinti ir paskatinti žmo
gų •’

Kiniečiai supratę skirtingų 
pasaulių savybes ir skirtumus. 
Kai jie pradėjo važinėti po už
sienį, jie pradėjo ieškoti plano 
ir laisvo ūkio sintezės ... Kinie 
čių diskusijos sukasi apie klau
simą, kad reikėtų perimti iš 
Vakarų ... Kinietis iš prigim
ties yra individualistas, pa
leisk jį iš partinės disciplinos - 
jis ko gero grįž į 1920 metų 
chaosą. Už tat šiuo laiku dar 
tik eksperimentuojama ir 
bandoma. Duodama šiek tiek 
laisvės - bet nedaug. Ta lais
vė vėl suvaržoma, bet nebru- 
taliai. Kiek Kinija ‘suvakarės’ 

- dar toli gražu neišspręstas 
klausimas.

Tuo tarpu Vakaruos į Kini
jos bandymą susiartinti žiūri
ma su viltimi. Nėra jokios abe
jonės, - rašo Kremp, - kad Jal
toje gimusi dviguba sovietų- 
amerikiečių monarchija bai
gia savo dienas. Iš jos išsiva
davusios naujos jėgos, kaip Vo 
kietija, dar nori išlaikyti susi
dariusią sistemą, nors dėl to 
reikėtų pakęsti sovietų domi
navimą, - kiti to jau nenori. 
Kinija yra didelis potencialas 
pakaitai, su kuriuo - nors kol 
kas dar juo dar negalima pa
naudoti - reikia skaitytis. Da
bartinė Vokietijos vyriausybė 
ir toliau nori žiūrėti į Kiniją 
tik ūkiškai. Tai - Krempo nuo 
mone - yra per mažai, todėl ir 
klaidinga.

Kaip atrodo iš spaudos pra
nešimų, Prancūzijos preziden
tas Giscard d’Estaing susitarė 
su kancleriu Schmidtu, kad - 
jei Hua pradėtų labai barti so
vietus - jie jam viešai padary
tų pastabą. Pabandęs kiek aš
triau pakalbėti Prancūzijoje, 
Hua Bonnoje pasirodė labai 
santūrus. Spaudos konferen
cijoje jis čia pareiškė:

‘Dėl laiko stokos, o taip pat 
ir atsižvelgdamas į šeimininką 
aš čia nekalbėsiu apie trečios 
šalies reikalus.’

Oficialios vyriausybės nuo
monės reiškėjas Klaus Boelling 
tokią laikyseną netruko pagir
ti: ‘Tai buvo daugiau, negu 
mes tikėjomės! Tas pats Boel
ling, prieš Hua atvykstant,

(Nukelta į 2 psl.)

Amerikiečių įkaitų Irane padėtis 
tebėra sunki

Savaitei praslinkus po to, 
kai karingai nusiteikusi iranie 
čių studentų grupė užėmė 
Amerikos ambasadą Tehera
ne ir laiko virš 60 amerikiečių, 
dar nesimato galo įkaitų kan
čioms.

Ajatola Khomeini atmetė 
Popiežiaus pasiuntinio prašy
mą paleisti įkaitus, pareikšda
mas, kad Irano vyriausybė pri
taria karingųjų studentų rei
kalavimui, jog mainais už įkai
tus būtų sugrąžintas teisimui 
pašalintas šachas, kuris dabar 
nuo vėžio ligos yra gydomas 
New Yorko ligoninėje.

Jis taip pat atsisakė susitikti 
ir su Carterio pasiuntiniu 
Ramsey Clark.

Alžyro, Libijos, Prancūzijos 
ir Sirijos diplomatams buvo 
leista įžengti į studentų užim
tą Amerikos ambasadą ir pa
matyti dalį įkaitų. Diploma
tai sako, kad įkaitai turi suriš
tas rankas ir kojas net ir tada, 
kada valgo.

Los Angeles dramos sambūrio nariai dalyvavę išvykoje Į Australiją. Pirmoje eilėje iš kai
rės: M. Prišmantas, V. Baltušienė, V. Jatulienė ir V. Dovydaitis. Antroje eilėje: H. Paškevičius, 
E. Dovydaitienė, režisierė D. Mackialienė, dekoratorius A. Žaliūnas. Trečioje eilėje: O. Devei
kienė, J. Raibys, R. Zelenytė, S. Matas ir R. Vitkienė. L. Kanto nuotr.

LAIŠKAS IŠ AUSTRALIJOS

Los Angeles dramos sambūrio 
viešnagė Australijoje

*

Spalio 20-27 dienomis, la
bai sėkmingai Melbourne ir 
Sydnėjuje gastroliavo sve
čiai iš Amerikos, Los Ange
les Lietuvių Dramos Sam
būrio artistai, davę čia du 
savo pastatymus, tai: Biru
tės Pūkelevičiūtės „Paliki
mą” ir Jurgio Gliaudos

Įsiveržėliai studentai išdali
no diplomatams atsišaukimus, 
kurį pasirašė dalis įkaitų. Juo
se Amerikos vyriausvbė yra ra
ginama išduoti šachą

Nėra abejonės, kad įkaitų 
parašai buvo išgauti grasini
mais ar kankinimais ir kaipo 
tokie neturės įtakos į Amerikos 
vyriausybės sprendimą.

Egipto prezidentas Sadat 
Khomeini išvadino lunatiku ir 
pakvietė šachą atvykti į Egip
tą. Tačiau pasiuntinys, kuris 
aplankė šachą ligoninėje, sako 
kad nušalintasis nomarchas fi
ziškai nėra pajėgus šiuo metu 
bet kokiai kelionei.

Prezidentas Carteris įsakė 
teisingumo departamentui pa 
tikrinti visų Amerikoje gyve
nančių iraniečių studentų sta
tusą ir tie, kurie yra pažeidę 
imigracijos įstatymą, bus de
portuoti iš Amerikos.

Kartu Prezidentas prašo vi
sų susilaikyti nuo bet kokių 
veiksmų, kurie galėtų pastaty 
ti įkaitus į pavojų.

ANTANAS LAUKAITIS

„Kompiuterinė Santuoka”. 
Veikalus režisavo Dalila 
Mackialienė, jos padėjėja 
buvo Ema Dovydaitienė, kai 
dekoracijas paruošė Algis 
žaliūnas. Abiejuose veika
luose vaidino: Vincas Dovy
daitis, Saulius Matas, Ra
munė Vitkienė, Manfredas 
Prišmantas, Viltis Jatulie
nė, Rasa Zelenytė, Ema Do
vydaitienė, Valerija Irlikie- 
nė, Juozas Raibys, Ona De
veikienė, Henrikas Paškevi
čius ir Juozas Raibys.

Turėjome Australijoje 
mes daug svečių iš užsienio, 
tačiau pirmą kartą sulaukė
me ir savojo lietuviško te
atro. Atrodo viskas taip pa
prasta. Susidėjo trys buvę 
australiečiai: režisierė D. 
Mackialienė, dekoratorius 
A. žaliūnas ir solistas H. 
Paškevičius, pasiėmė sau 
reikalingus artistus, drabu
žius ir dekoracijas, ir atvy
ko aplankyti savo anksčiau 
gyventos Kengūrų žemės. 
Tačiau tas viskas nėra jau 
taip paprasta. Tai buvo 
Įvykdytas didžiulis teatro 
pasiryžimas, pareikalavęs 
daug darbo,''išlaidų ir pasi
aukojimo, nes, atvežti du 
vaidinimus su visomis de
koracijomis Į Australiją, 
yra labai didelis darbas. Ta
čiau, neapvylė svečiai nei 

mūsų ir, tikiuosi, neapvylė- 
me mes ir jų.

Abu spektakliai tiek Mel
bourne, tiek ir Sydnėjuje, 
praėjo su didžiausiu pasise
kimu ir abi dienas Sydnė
jaus Lietuvių Klubo salė 
buvo perpildyta žmonėmis, 
pritrukus net ir sėdimų kė
džių. Pirmosios dienos pa
statymas, B. Pūkelevičiū
tės drama „Palikimas” iš
spaudė ne vienam žiūrovui 
ašarą iš akių, kai ir man 
pačiam krūtinėje ilgą laiką 
kažkas kunkuliavo, o tas pa
sitaiko jau taip retai. Tai 
buvo pastatymas, kurio dar 
ilgai mes nepamiršime ir 
kuris mums priminė lietu
viškojo gyvenimo dramą, 
kuri, kaip ir Amerikoje 
taip ir Australijoje, galima 
dažnai gyvenime pamatyti.

Antrosios dienos J. Gliau
dos „Kompiuterinės Santuo
kos” komedijinis pastaty
mas buvo taip pat labai pa
vykęs. Ir jeigu pirmąją die
ną žmonės verkė, matydami 
dramą, tai antrąją dieną 
ašaros galėjo pabirti iš juo
ko ir linksmo bei gyveni
miško šio farso pastatymo^ 
kuris sužavėjo ypatingai 
jaunimą. Stebėjus abu vei
kalus, į akis krito Vincas 
Dovydaitis. Tiek ir dramo
je, tiek ir komedijoje, jis 
buvo savo vaidmenyse tik
rai iškilus ir tikras profe-

(Nukelta į 6 psl.)
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SOVOITIHĖ POLITI^^

Kas privedė ajatola Khomeini prie desperacijos? — Chaosas viduje 
ir šacho režimo grįžimo perspektyvos, kurios nėra tokios blogos 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  kaip atrodė pradžioje. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Įsiveržimas į JAV ambasa

dą Teherane ir per virš 60 
amerikiečių laikymas Įkaitais 
liudija, kad ajatola Khomeini 
ir jo aplinka jaučia iš po kojų 
smunkančią žemę, kas verčia 
griebtis desperatiškų žygių. 
Savaitraščiui sunku lygiuotis 
su kasdiena besikeičiančiomis 
žiniomis, todėl pasitenkinsime 
sustoję tik prie pagrindinių 
priežasčių, pri vedusių prie 
paskutiniųjų Įvykių.

Ju išvakarėse londoniškio 
The Guardian korespondentė 
Teherane Liz Thurgood rašė:

‘Devyni mėnesiai praėjo 
nuo tos dienos, kai barzduotas 
ajatola perėmė Irano vairą iš 
šacho. Blogiausia, ko galima 
buvo tikėtis, dar neįvyko: pi
lietinis karas neprasidėjo, ka
riuomenė neįsikišo ir sėkmin
gos kontrarevoliucijos pros
pektai dar neatrodo pribrendę 

‘Tačiau perėjimas iš monar
chijos žibėjimo į spartanišką 
dvasiškuos valdymą buvo ma
žiau sklandus, negu 1978-79 
metų žiemą atrodė: pelenuose 
žėruojanti ir kartais užsilieps- 
noją sukilimai pasienio srityse 
vis dar sudaro grėsmę, ekono
mija yra labai blogoje būklė
je - ji merdi, o politiniai dva
siškų a dar turi įrodyti, kad 
moka susitvarkyti su 20 šimt
mečio Irano problemomis - ne 
vien tik jas sušluoti po maldų 
kilimu.’

‘Rezultatas yra plačiai pa
sklidusi apatija ir cinizmas, 
kurie didės žiemai ateinant. 
Tiesa, niekas dar nenori užgin
čyti ajatolai asmeninio autori
teto, bet jo aplinka yra įtaria
ma, ir oficiali vyriausybė - pa
ties ministerio pirmininko (da 
bar atsistatydinusio) Bazagar 
žodžiais tariant - yra ‘peilis be 
ašmenų’.

‘Konkrečiai, iraniečiai yra 
liudininkai struktūros, kuri 
susiformavo nuvertus šachą, 
galios smukimo. Khomeini įsa
kymų nedaug paisoma už 
švento miesto Qoum ribų. Va
gys, banditai ir mahometonų 
ekstremistai jaučia turį laisvę 
plėšti, užmušti ir terorizuoti 
Dievo vardu.’

KINIJA IR EUROPA?..
(Atkelta iš 1 psl.) 

netiesiogiai svečią įspėjo per 
savo radio-interview:

‘... nesusipratimai, kuriuos 
jo kraštas turi su Sovietų Są
junga, neturėtų būti čia aiš
kinami ... mes manome, kad 
svečiai savo pačįų interesų la
bui taip laikysis, kaip mes ti
kimės.’

Schmidt dabartiniu metu - 
NATO iš principo pritarus su
stiprinti savo apsiginklavimą 
572 naujomis vidutinės dis
tancijos raketomis - nenori jo
kio papildomo nesusipratimo 
su Maskva, nes nori su ja dar 
pasiderėti dėl abipusio ginkla
vimosi apribojimo. Kinija ir 
toliau lieka potencialas atei
čiai. Panašiai laikėsi ir kitų 
Vakarų Europos kraštų, ku
riuos Hua aplankė, vyriausy
bės.-- ~ į.-- - --: -■ ’-r-i i-į. ' ‘v

Tai dar nereiškia, kad anar
chija būtų tikrai plačiai pa
plitusi - kaip tokiose sąlygose 
galima buvo laukti, bet nusi
vylimas, ypač pastebimas jau
nųjų tarpe, vyrauja kiekviena
me Irano gyventojų sluoksnyje 
Studentai garsiai reiškia savo 
nepasitenkinimą dėl naujos 
valdančios klasės ‘ajatokrati- 
jos’ susidarymo, o kairieji ne
slepia savo pažiūrų, kad ‘vie
ną diktatūrą’ pakeitė kita ...’

‘Valdininkai vis dar garbi
na Ajatola Khomeini kaip 
Irano revoliucijos vadą, ta
čiau reikalingos dvasios atsta
tyti valstybę dar nesimato - jie 
vadovaujasiobalsiu: ‘palauki
me ir pažiūrėkime.’

Panašiai rašo ir kitų laikraš
čių korespondentai. Visa tai 
greičiausiai paskatino ajatolą 
paskelbti šventąjį karą ‘šėto
nui Amerikai’, kurios eventu- 
liai griežtesnė reakcija suža
dintų patriotinius jausmus. 
Ta prasme Carterio adminis
tracijos neaktyvumas gali būti 
suprantamas. Washingtono 
rankas, be to, dar riša faktas, 
kad JAV kariai dar vis palaiko 
gana tamprius ryšių su Irano 
armijos likučiais, ypač aviaci
ja, turinčia moderniškiausius 
JAV lėktuvus, kurių likimas 
JAV-bėms labai rūpi. Ir šiuo 
metu ir toji technologija yra 
įkaitas. ♦ * *

Negalima nuslėpti, kad ir 
šachas, bei šimtai tūkstančiai 
kitų pabėgėlių, būtų visiškai 
atsižadėję grįžimo. Kaip mes 
patys žinome, emigrantų vil
tys greitai negęsta. Apie pa
ties šacho veiklą rašė Die Welt 
korespondentė Monica Cos- 
sard iš Paryžiaus:

‘Rėza Pahlevi, nuverstas 
Persijos šachas, šiuo metu guli 
New York Cornell Medical 
Center 17-tame aukšte, ta
čiau jo šalininkų veikla nuvers - 
ti ajatolą Khomeinį dė to ne
sustojo.’

‘Nors šachas iš paviršiaus at 
rodė esąs labai apatiškas, iš tik
ro jis buvo aktyvus. Beveik 
kas savaitę jis priimdavo Eu
ropos ūkinių koncernų, kurie 
turi interesų Irane, atstovus, 
arabų valstybių pasiuntinius, 
kurie bijojo, kad Irane vyrau
janti šitų sekta sukels neramu
mų ir jų šalyse, bei Amerikos 
politikus. Henry Kissingeris 
vizitavo šachą mažiausiai 4 
kartus.’

‘Šacho grįžimo apskaičiavi
muose didžiausią vaidmenį 
turi armija, kurios svarbiau
sių generolų, karininkų, pus
karininkių ir net kareivių išei
vijoje (ar kaip sakytume trem
tyje) priskaičiuojama apie 
80,000. Jiem vadovauja buv. 
generalinio štabo viršininkas 
gen. Goelan-Ali Oveissi (59 m) 
Jis gyveno Prancūzijoje ir pas
kutinėmis žiniomis grįžo į Ar
timuosius Rytus, kur Irako- 
Irano pasienyje planuoja steig 
ti savo kariuomenę.’

Khomeini priešų šūkis yra: 
‘Žiema tikrai ateina’. Kai tem
peratūra kris iki minus 20 
laipsnių ir trūks maisto, tada 
simpatijos Ajatolai tikrai at
šals. Kurdų teritorijoje šį mė
nesį turėtų pradėti veikti slap
tas radjo siųstuvas, per kurį 
būtų transliuojami šacho įsa
kymai Irane likusios kariuo
menės likučiams. Paryžiuje 
pasirodė ‘Iran L'ibre’ (Laisvas 
Iranas) laikraštis prancūzų ir 
persų kalbomis. Prancūzijos 
sostinė, anot londoniškio Fi- 
nancial Times, yra virtusi Ira
no emigrantų centru. Ten gy
vena pabėgęs ministeris pirmi' 
ninkas Shapur Bachtiar, kuris 
nori koordinuoti emigracijos 
politinę veiklą. 100,000 fran
kų - jam įsisteigti savo rašti
nę - paaukavo šacho sesuo, 
princesė Ahraf, gyvenanti irgi 
Paryžiuje. Jo konkurentas yra 
Houshang Nahavadi, buvęs 
universitetų ministeris ir impe - 
rątorės Farah kabineto šefas. 
Jis galvoja, kad konstitucinė 
monarchija geriausiai atitiktų 
nūdienio Irano reikalavimams- 
Farah būtų regentė iki šacho 
sūnus Rėza Cyrus sulauks 20 
metų ir galės užimti povų sos
tą. * ♦ *

Irano valdžios siekia dar vie 
na partija - komunistų. Jie 
turi 250,000 organizuotų na
rių ir 140,000 šautuvų, pa
grobtų pirmosiomis sąmyšio 
dienomis. Jų vadas Kia Nuri 
grįžo iš Rytų Berlyno šachą nu- 
vertus - tikėdamas, kad bus 
pakviestas į Khomeinį vyriau
sybę. To nesulaukęs jis tikisi 
kada nors pats tapti valdžios 
galva.

Tai paskaičius lengviau su
prasti kas darosi. Ajatola bijo 
priešų. Pirmiausia jis nutarė 
atsiskaityti su V akaruose apsi
gyvenusiais, kurie jam atrodė 
sudarą didesnį pavojų. Jis no

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. J AN ŪSAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

■ Iš kitos pusės
Stasiui Barzdukui nepatiko mano sakinys: "Lietuvių 

chartoje galima įžiūrėti fašistinę sampratą, kuri neside
rina su demokratijai būdingu pluralizmu.” Spalio 30 d. 
Drauge jis aiškino:

”... Lietuvių chartą sukūrė ir 1949 m.... pa
skelbė Vlikas. Paskelbė tada, kai fašistinė Italija 
ir nacinė Vokietija buvo nugalėtos ir fašizmas bei 
nacizmas buvo visai nepopuliarūs. Tad kokia pras
mė buvo demokratiniam (?vm) Vlikui kurti fa
šistinę Lietuvių chartą ir ant jos idėjinių pamatų 
statyti PLB?"

Ieškant atsakymo Į tą klausimą pirmiausiai reikia 
išsiaiškinti, kas gi yra fašizmas. Pagal Enc. Britannica: 

"Fašizmas yra vardas pasaulėžiūros, kuri tau- 
tą-valstybę, rasę, jos galią ir ugdymą, stato i gy
venimo ir istorijos centrą. Jis nesiskaito su indi
vidu ir jo teisėmis, jei to reikalauja tautos inte
resai ..."

Man atrodo, kad kiekviena tauta, ypač bundanti kaip 
mūsų, pergyveno laikotarpius, kada tokia pasaulėžiūra 
(vistiek kuriuo vardu ją vadintum) atrodo esanti reika
linga. Dėl to beveik visoje Vidurio ir Rytų Europoje buvo 
pašalinti demokratiniai režimai. Chartos priėmimą ir 
Bendruomenės Įkūrimą š. m. vasario 1 d. DIRVOJE iš
samiai atpasakojo Vaclovas Sidzikauskas savo "Diploma
tijos paraštėje":

"VLIKe mes jautėme pareigą rūpintis, kad 
bolševikiškojo siaubo iš tėvynės išblokštoji tautos 
dalis nesutirptų svetimoje aplinkoje ir tarp sve
timųjų, kad ji išliktų lietuviška ir politiškai pa
veiki. Buvo apsistota ant SIONIZMO idėją kiek 
primenančio bendruomeninio principo”.

Tiesa, modernaus sionizmo kūrėjas Theodor Herzl 
nebuvo fašistas. Jis net pageidavo žydų asimiliacijos su 
kitomis tautomis, tačiau dėl anti-semitizmo to esą nieka
dos negalima būtų pasiekti ir tik todėl reikią siekti žydų 
valstybės. Tačiau kiti sionistai, ypač "revisionistai’, rei
kalavę sau visos Palestinos, jau mažai skyrėsi nuo fa
šistų. žinoma, DP stovyklose gyvendami mes galėjome 
jaustis kaip žydai viduramžiu getuose, tačiau tas jausmas 
turėjo išnykti individualiai imigruojant Į kitus kraštus. 
Prisipažįsta pats Sidzikauskas;

", . . apsigyvenęs JAV turėjau progos Įsitikinti, kad 
būdami Vokietijoje padarėme didelę klaidą paskelb
dami Chartą ir PLB konstituciją, nesusitarę su 
didžiausių lietuvių išeivijos organizacijų vadais . .. 
Toji, mūsų Vokietijoje papildytoji ’pirmapradė 
nuodėmė’ ir šiandien dar yra Bendruomenės turi
mų sunkumų Šiaurės Amerikoje priežastis."

ri, kad JAV, ir iš viso Vakarai, 
suvaržytų pabėgėlių veiklą. 
Kaž kodėl jo pasiųsti studentai 
puolė tik amerikiečių - ir buvo 
užėmę kelioms valandoms bri
tų - pasiuntinybes, bet paliko 
ramybėje prancūzus? Gal to
dėl, kad pats Khomini pas 
juos praleido tremties metus?

WANTEp

MOLD MAKERS & 
TOOL 8. DIE MAKERS 
PERMANENT JOB IN

LOS ANGELES, CALIFORNIA 
Modern Faucet manufacfuring 
company needs 3 or. 4 qualif:ed men 
for our tool roorn department. Per- 
manent oosltion, excellenf fringe 
benefits. If you have 4 or more 
years experience as a tool & die 
maker or mold maker and willfng to 
relocate, call collect, our Personnel 
Office In Los Angeles, 213-582-6286

(39-45)

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
OPERATORS 

NEEDED-DAY CHIFT
• Spindle Acme Gridley
• 5 Spindle Davenport

• 5 Spindle W & S AUTO
• 2 AB-W & S Single 

Spindle Chucker
• No 4 & No. 5 Warner & Swassey 

Turret Lathe 
CONTINENTAL LP PRODUCTS

130 W. YORK TOWN, DALLAS. TX. 
J1M CAMBELL, 214-741-6081 

(44-8)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED N L RS ES 

for all shifts to work and live in Šuti
ny Texas. Position available for R. 
N.’s interested in opportunity to 
advance rapidly into supervisory 
rates. O. B., E. R., Medical/Surgical. 
Pediatricts, Health Supervisors. If 
you are looking for the opportunity 
to relocate plūs work in a new ex- 
panded facility. Good starting salary. 
shift differential and liberal personnel 
policies & fringe benefits.

APPLY CALL OR WRITE TO:
KLEBERG COUNTY 

HOSPITAL
P. O. BOX 1197 

KINGSVILLE, TEXAS 78363 
512-592-3336, Eąt. 69

(44-2)
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TĖVU RŪPESTIS AUGANČIU 
JAUNIMU

gali ateiti vaiku laikraštė-Gyvenant išeivijoj lietu
viško jaunimo ateities klau
simas kelia didelų rūpesčių. 
Kai gyvenome savotėvynė- 
je, tėvams buvo tik vienas 
rūpestis — suteikti galimy
bę augantiem vaikam pasi
ruošti gyvenimui.

Lietuvoj negrėsė pavojai 
nutausti ir užmiršti gimtąją 
kalbą. Tos kilnios vertybės 
lydėjo jaunuolio kiekvieną 
žingsnį: šeimoje aplinkoje 
ir mokykloje. Vaikas žais
damas gimtuose laukuose, 
jis jau nejučiomis su ja su
augdavo. Gimtoji kalba ly
dėjo jį mokyklon ir su ja 
neturėjo progos skirtis ir 
išėjęs iš mokyklos.

Bet visai kitom sąlygom 
ir aplinkybėm bręsta išei
vijoje lietuviškas jaunimas. 
Jis susiduria tik su sveti
ma aplinka, svetima mokyk
la, svetima spauda, kas mū
sų mokykliniam jaunimui 
daro nepaprastai žymios 
įtakos, kuri juo toliau, tuo 
daugiau tolina nuo viso, kas 
yra lietuviška. Nelietuvių 
kalba, svetimi papročiai 
braute braunasi jaunon at
žalom

Taigi tėvams, kurie neno
ri, kad jų vaikai nutoltų nuo 
lietuvybės, tenka visu rim
tumu susirūpinti. Juk esa
mom sąlygom vaikai tegali 
būti auklėjami lietuviškoje 
dvasioje tik pačių tėvų. Va
dinasi, vaikų, auklėjimu ir 
lietuvišku mokymu turi per
siimti ir susirūpinti tėvai. 
Jei tėvai ir neturi pasiruo
šimo mokymo darbui, vis 
vien turi surasti laiko pa
mokyti savo vaikus gimto
sios kalbos. Ir jei į juos bus 
kalbama šeimoj lietuviškai 
ir dažniau pasakojama apie 
gimtąjį kraštą, tai jau daug 
bus atsiekta.

žodžiu, tėvų užduotis -— 
išmokyti savo vaikus ne tik 
teisingai lietuviškai kalbėti, 
bet ir lietuviškai galvoti. 
Pagrindiniai šio galvojimo 
bruožai yra lietuvių kalba, 
papročiai, dainos. Lietuvos 
istorija ir geografija. Tik 
tėvų dėka šie dalykai gali 
išlikti jaunoj kartoj.

Tačiau svarbiausia tėvų 
pareiga — tai išmokyti vai
kus lietuviškai kalbėti ir 
mąstyti, čia tėvams talkon 

liai, lengvo turinio pasakos 
ir knygelės. Svarbu, kad iš
eivijoje augęs jaunimas pa
mėgtų skaityti skaityti lie
tuvišką žodį, žinoma, tėvui 
arba motinai po fizinio ar 
protinio sunkaus darbo yra 
nelengva imtis dar mokyto
jo uždavinių, tačiau kiekvie
nas tėvas turi žinoti, kad jo 
yra šventa pareiga tai da
ryti. “

Kad planingai būtų tas 
auklėjimas vykdomas, rei
kia turėti V. Čižiūno knygą 
"Tautinis auklėjimas šei
moje’’ kurioje vaizdžiai nu
rodoma, kaip turi būti auk
lėjami vaikai lietuviškoje 
šeimoje.

Drąsiai galima sakyti, 
kad tik tie tėvai sugebės sa
vo vaikus prie savęs išlai
kyti, kurie neleis jiem nu
tolti nuo gimtosios kalbos, 
kurie ras laiko savo vaikam 
pasišvęsti ir papasakoti apie 
Lietuvą ir jos gražią pra
eitį, kurie diegs jiem tėvy
nės meilę.

Rūpintis savo kalba vi
sai nesunku ir labai įdomu. 
Juk išeivijoje niekas neper
sekioja gimtosios kalbos. 
Niekas nedraudžia jos iš
mokti. Svarbiausia, kad vai
kai namie ir tarp savęs kal
bėtų lietuviškai. Bet ar to 
paisoma? Nepaslaptis, kad 
daug kur šeimose lietuvių 
kalba tampa našlaite. Ne
mažai yra ir tokių, kurie di
džiuojasi, kad jų vaikai iš
moko svetimą kalbą ir sa
vąją baigia užmiršti, kai 
kurie tėvai vis dar neįver
tina žalos, kurios jų vai
kai patiria, gimtos kalbos 
neišmokę.

Išeivijoj gyvenimo sąly
gos ryškiai rodo, kad tėvų 
mokykla turi atlikti lietu
viškos mokyklos uždavinius. 
Bet kur yra šeštadieninė 
lietuviška mokykla, ten pa
reiga savo vaikus jon leisti 
ir prisidėti prie mokyklos 
išlaikymo. Kalbos meilė ir 
jos grožio nuovaka pirmiau
siai turi gimti šeimoje. Ko
kis džiaugsmas vaikui litu
anistikos mokykloj mokyo- 
jo giriamam pasakyti: "Tai 
mano mamytė taip pasakė, 
tai mano tėvelis taip liepė 
tarti... mums namie tai 
įprasta. J. Miškinis

IŠEIVIJOS LIETUVIU VYSKUPU LAIŠKAS
Kiekviena kultūringa tau

ta ar valstybė turi metų ka
lendoriuje savo šventes bei 
nedarbo dienas. Vienos jų 
mini istorinio įvykio datas 
ar valstybės įžymaus as
mens gimtadienį, kitos 
įprasmina tautos laimėji
mus, mirusių pagerbimą ar 
padėką Dievui už derlių ir 
kt. Krikščionių tautos dar 
turi nuo seno Bažnyčioms 
joms skirtas tos šalies ar 
valstybės šventųjų globėjų 
šventes. Lietuviai, kaip se
na ir nepriklausomai gyve
nusi tauta, švenčia savo 
kraštui brangias bei svar
biais įvykiais atžymėtas 
dienas. Nepriklausomos Lie
tuvos metais svarbiausios 
tokių švenčių buvo vasario 
16-ji — Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo ir su
vereninės valstybės atkūri
mo, diena, kovo 4-ji — šv. 
Kazimiero Lietuvos globė
jo diena ir rugsėjo 8-ji — 
tautos šventė primenanti 
Vytauto Didžiojo skirtą ka
raliumi vainikavimo dieną. 
Sovietų Rusijai okupavus 
Lietuvą nė vieną tų dienų 
neleidžiama švęsti. Negali
ma turėti net viešų pamaldų 
bažnyčiose. Vietoje tų isto
rinių švenčių pavergėjas ir 
vietos ateistai bando pri
mesti mūsų krikščioniškai 
tautai svetimų minėjimų ir 
švenčių. Kas galėtų tautai 
daromą tą dvasinę skriaudą 
atsverti ir išlaikyti bran
gias tradicijas. Tai lietuvių 
tautos dalis gyvenanti lais
vuose kraštuose. Visiems 
džiugu, kad išeiviai lietu
viai, karo išblokšti ar gimę 
svetur, nepamiršo Vasario 
16-os šventės. Vienur ji mi
nima prasmingiausu pamal
domis, kitus pasitenkinama 
viešu susirinkimu, prakal
bomis, kultūrine programa. 
Ne visų švenčiama Lietuvos 
globėjo šv. Kazimiero šven
tė ir rugsėjo 8-ji diena. O 
tos dvi šventės yra svarbios 
lietuvių tautai. Jų reikšmę 
suprantama ir Lietuvos ne
priklausomybės priešai. Ca
rų valdymo laikais buvo net 
atimta iš lietuvių šv. Kazi
miero bažnyčia Vilniuje, o 
šiandien pavergėjas tą Lie
tuvos globėjo šventovę yra 
pavertęs į ateistinį muziejų 
krikščionybės išniekinimui. 
Šv. Kazimiero relikvijos iš
neštos iš Vilniaus katedros 
į priemiesčio bažnyčią, o pa
ti katedra išniekinta. P. Pi
jus XII šv. Kazimierą yra 
paskyręs lietuvių kilmės 
jaunimo ypatingu globėju 
visame pasaulyje. Tuo pa
skyrimu P. Pijus XII norėjo 
priminti lietuvių kilmės jau
nimui nenutraukti dvasinių 
ryšių su to šventojo šalimi 
ir visada prisiminti savo 
lietuvišką kilmę bei savo 
globėjo šventą jaunyste.

Lietuvos žmonės negalė
dami dabar minėti rugsėjo 
8-os, kaip Tautos šventės, 
tą dieną švenčia tik kaip 
bažnytinę — šv. Marijos 
Mergelės gimimo dieną. Ta 

švente lietuviai mini ir šv. 
Marijos Mergelės pasirody
mą Šiluvoje ir per visą tos 
šventės oktavą gausiai plau
kia į Šiluvą, nebodami truk
dymų bei sunkenybių tą 
šventovę pasiekti.

Gyvenančių laisvame pa
saulyje mūs niekas netruk
do ir nevaržo laisvai švęsti 
brangias mūsų tautai die
nas. šiuo laišku mes norime 
paraginti visus lietuvius iš
kilmingiau švęsti virš mi
nėtas šventes su kiekvienai 
iš jų pritaikytomis pamal
domis. Ten, kur nėra lietu
vio kunigo, kvieskite kitos 
tautos kunigą aukoti su ju
mis ta proga šv. mišių auką.

Daug kur, be virš minėtų 
švenčių, lietuviai dar mini 
birželio tragiškus trėmi
mus, tautos sukilimą prieš 
okupantus, Lietuvos kariuo
menės įkūrimo dieną. Tuose 
minėjimuose dera taip pat 
turėti ir religinę dalį. Labai 
sveikintinas mūsų organi
zacijos, Kongresų, susiva
žiavimų rengėjai, kad jie 
savo ruošiamų įvykių pro
gramose skiria ir pamal
doms tinkamą laiką. Kai 
mūsų Tėvynė išgyvena sun
kius priespaudos metus, 
mes panaudokime visas pro
gas maldauti Viešpatį jos 
žmonėms visokios pagalbos 
ir vergijos pabaigos. Lietu
vių Katalikų Religinės Šal
pos pastangomis yra siekia
ma įsipareigoti, kad kiek
vieną metų dieną būtų mel
džiamasi už Lietuvą. Visos 
lietuvių parapijos, vienuo
lynai, organizacijos yra 
Įtrauktos į tą maldų vaini
ką. Kai kurios net svetim
taučių parapijos yra pasi
žadėjusios melstis už Lietu
vą. Tuo būdu ir kitos tau
tos pradeda geriau pažinti 
mūsų krašto tragediją ir 
noriai įsijungia į mūsų mal
dų intencijas.

Visus kviesdami iškilmin
giau švęsti lietuvių tauti
nes šventes, į dažnesnes 
maldas už Lietuvą, šia pro
ga norime nuoširdžiai padė
koti jums, lietuviai kunigai, 
už jūsų aukojimąsi mūsų 
tautiečių sielovadai ir už 
jūsų pastangas išlaikyti lie
tuvių išeiviją dvasiniai stip
rią ir tautiniai atsparią. Tik 
dvasiniai tvirta ir moraliai 
sveika tauta yra pajėgi iš
likti gyva ir kūrybinga. To 
mes visi siekiame, tam tiks-

SUSIPAŽINKIME SU TAUTINĖS 
MINTIES KELIULapkričio men. 17 dieną, šeštadienį, 3 valandą po pietą Chicagoje, Lietuvių Tauti

niuose Namuose, 6422 So. Kedzie Avė. įvyks 
supažindinimas su šiais metais išleista knyga 
'TAUTINĖS MINTIES KELIU”.

Įėjimas nemokamas.
Prašome visus lietuvius dalyvauti.

Rengėjai CHICAGOS ir CICERO ALT S-GOS 
SKYRIAI

PRO O 
ŽIŪRONĄ

DERESIUOSI kad ir su 
velnių - pareiškė valdžios 
viršūnėje esąs, - kad tik 
įkaitais Irane laikomi ame
rikiečiai būtų saugiai su
grąžinti į Ameriką.

Priešingai tam skambėjo 
įkaito tėvo pareiškimas, 
kad - Amerika negali nu
silenkti šantažui!

Jau virš savaitės besitę
siančioje giliai kontraver- 
sinėje atmosferoje išryškėja 
iš naujo principinės verty
bės, išlikusios gyvos net ir 
po storu abejingumo ir dul
kių sluoksniu. Jei pirmuo
ju atveju piršte peršasi po
puliari prielaida ‘tikslas 
pateisina priemones’, tai 
antruoju - užsitikrina viltis 
žadanti rytojų, kur idėja 
yra tvirtesnė už prisitaiky
mą stipresniam.

Ar galime tad ramia są
žine kaltinti aplinką ir jos 
įtaką, kai savo siekyje ran- 
damės įsprausti į kampą? 
Tikrai NE! Niekur kitur 
neturėtumėme tiek laisvės, 
galimybių ir pasirinkimo 
kaip šiame krašte, kurį - ir 
jo žmones - taip dažnai nu
vertiname.

Jei pasirenkame patogu
mą vietoj nesikeičiančių 
vertybių - esame kalti tik 
mes patys. Jei sutinkame 
su esama padėtimi be ko
vos - pasiduodame politi
niam šantažui papildyda
mi didžiausią nuodėmę 
prieš pavergtą tautą.

Niekas nėra kaltas dėl 
visų ginčų lietuviškoje veik
loje - tik mes patys. Būtų 
tai užpildytos - bet darbu 
nepateisintos - pozicijos, 
manipuliacija padėtimi, 
ar abejingas pasyvumas.

Kai eilinis amerikietis 
pasisako už principą gali
ma savo sūnaus auka, ar 
galime mes mažiau reika
lauti iš savęs, apleidę na
mus tiesos ir principo var
dan?

Kol nebus laisva Lietu
va, negali būti vietos ne
santaikai mūsų tarpe, ar 
asmeninėms ambicijoms 
tautos sąskaiton. _

Ego 
_ I

lui dirbame ir tiems visų 
mūsų darbams prašome 
Dievo palaimos.

Nuoširdžiai Jūsų 
Kristuje,

t Vincentas Brizgvs 
t Antanas Deksnvs
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Lietuvių santykiai su ukrainiečiais DIRVOS RĖMĖJAI T. Gaižauskienė, Valencia 2.00
J. Paršeliūnas. Brampton 10.00

A. Mačys, Downers Grove 5.00

Šveicarijoje gyvenančių 
ukrainiečių draugija pa
kvietė dr. Albertą Gerutį 
laikyti paskaitą apie lietu
vių ukrainiečių bendradar
biavimą. Spalio 28 d. su
šauktame ukrainiečių susi
rinkime Šveicarijos sosti
nėje Berne prelegentas lai
kė paskaitą, nušviesdamas 
abiejų tautų bendradarbia
vimą laikotarpyje tarp 
abiejų pasaulinių karų, kai 
lietuvių tauta galėjo pasi
džiaugti savo valstybine ne
priklausomybe, tuo tarpu 
kai ukrainiečių tautos laisvę 
užgniaužė kaimynai rusai ir 
lenkai.

Ypač glaudūs ryšiai buvo 
palaikomi su ukrainiečiais, 
atsidūrusiais Lenkijos val
džioje. Bendradarbiavimas 
vyko daugiausia per šaulių 
Sąjungą ir Vilniui Vaduoti 
Sąjungą. Prelegentas, gy
vendamas Berlyne, o pas
kum Šveicarijoje, pats pa
laikė artimus ryšius su uk
rainiečių veikėjais, tad ga
lėjo papasakoti kelis įdo
mius epizodus iš lietuvių — 
ukrainiečių santykių. Lan
kydamasis 1934 m. Lenki
joje, d r. A. Gerutis sustojo 
kelioms dienoms ir Vilniu
je. Pas tenykščius lietuvius 
slapstėsi keli ukrainiečiai, 
kuriuos lenkų organai įta
rė teroro veiksmais prieš 
lenkų įstaigas bei veikėjus. 
Atvažiavęs į Kauną, dr. 
Gerutis susisiekė su atitin
kamais Lietuvos organais, 
kurie sudarė sąlygas, kad 
vienas ukrainietis, Dancigo 
aukštosios technikos mo
kyklos studentas, galėjo per 
demarkacijos liniją saugiai 
pereiti į laisvą Lietuvą.

Dr. Gerutis Šveicarijoje 
susitiko su pulk. E.Kono- 
valecu, ukrainiečių karinės 
organizacijos vadu, kuriam 
buvo suteikta Lietuvos pa
sas. Deja, pulk. Konovalec

netrukus tapo sovietų sau
gumo organų teroro auka. 
1938 m. gegužės 23 d. pul
kininkas žuvo Rotterdame 
nuo GPU agento pakištos 
pragaro mašinos.

Savo paskaitos pabaigo
je dr. Gerutis pabrėžė, kad 
anuo metu lietuvių ir ukrai
niečių bendradarbiavimas 
buvo vyriausiai nukreiptas 
prieš Varšuvą. Po antrojo 
pasaulinio karo būklė iš pa
grindų pasikeitė. Tiek lie
tuvių, tiek ukrainiečių, tiek 
pagaliau lenkų tautos yra 
patekusios priklausomybėn 
nuo Maskvos, todėl mi
nėtoms tautoms, kaip ir 
kitoms nerusiškoms tau
toms reikia sutelkti jėgas 
jų pastangose atgauti pra
rastąją laisvę.

Šveicarijos ukrainiečių 
draugijos pirmininkas dr. 
R. Prokop verčia lietuvio 
prelegento paskaitą į ukrai
niečių kalbą ir žada tekstą 
paskelbti ukrainiečių žur
nale Kanadoje.

Ukrainiečių susirinkimo 
proga dr. A. Gerutis suren
gė jo turimų ukrainiečių 
leidinių, išleistų Šveicarijo
je, parodą. Tarp išstatytų 
leidinių buvo dvi knygos, 
atspausdintos Ženevoje uk
rainiečių spaustuvėje 1880 
ir 1890 metais. Pav., didžio
jo ukrainiečių poeto Taras 
Ševčenko poezijos rinkinys, 
uždraustas carinėje Rusijo
je, išleistas 1890 metais Že
nevoje. Tarp išstatytų lei
dinių buvo ir Ukrainos dip
lomatinės misijos Šveicari
joje notų rinkinys. Misija 
atstovavo Ukrainos valsty
bei, kol sovietai ir lenkai 
užgniaužė krašto laisvę.

Atsiliepdami į mūsų pra
šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:
Dr. A. Grušnys, Wiehita 20.00

HOUSEKEEPERS
FOR RETiREMLNT CLNTLR FULL 
TIME POS1TION, CALI. MRS.

FACTORI

215-476-2250
(38-40
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Į ‘Arpber H°hdays”

J. Veselka,
Evergreen Park................5.00

E. Leleiva,
Richmond Hill .............. 7.00

A. Kasnickas. Harbert .. 5.00 
Dr. J. Sonta, Akron..........25.00
A. Burneika, Hartford ..12.00 
S. Dabkus. Toronto........... 10.00
I. Jakštienė, Chicago .’. .. 5.00
A. Kairys, Chicago...........10.00
L. Milukienė, Plainview 10.00 
LB Palm Beach

apylinkės valdyba .... 25.00 
N. von Kiparski,

Huntsburg........................ 5.00
S. Venclauskas, Cleveland 5.00 
L. Dovydėnas,

Clarks Summit............... 5.00
V. Kecorius, Toronto .... 15.00
L. Lendraitis, Boston ... .10.00
J. Citulis, Cleveland .... 5.00 
Br. Juodelis,

Downers Grove .......... 10.00
J. Pupininkas,

St. Petersburg ............... 7.00
V. Gilys, Los Angeles ... .20.00 
P. Stakauskas,

Hot Springs ................... 5.00
S. Tallat-Kelpša,

Baltimore .......................  5.00* “
Ed. Albas, Santa Monica 10.00 
A. Firavičius, Toronto ..10.00 
Č. Tamašauskas. Phila. . . 5.00
J. Juodis, Woodhaven .... 5.00
K. Skaisgirys, Chicago . . 7.00 
N. von Kiparski.

Huntsburg................ . ... 7.00
M. Barniškąitė, Euclid . . 5.00 
J. Cijunskas. Cleveland . .10.00 
Dr. A. Kelertas,

Brookfield ........................ 37.00
J. Žemaitis, Hot Springs 7.00 
Pr. Lekutis, Fruitport ..15.00 
A. BĮiudžius, Detroit .... 5.00
A. Lapinskas, Chicago . . 7.00 
Ed. Cizinauskas. Freeport 10.00 
J. Jurgelis,

Mayfield Hts....................... 10.00
P. Žičkus, Dorchester .... 5.00
J. Kuprėnas-Weisbecker

Melbourne Beach .... 7.00 
E. Šalčiūnienė, Palot Hts. 7.00 
V. Stimburienė,

Willowick ........................ 10.00
M. Meiliūnas, Weston . . . .10.00
B. Klovas, Chicago...........12.00
S. Kvecas. Santa Monica 10.00 
S. Liubartas, Phoenix .... 7.00
K. Ramonas, Chicago .... 20.00
S. Baniulis, Cicero ........... 2.00
E. J. Sirusai, Flemington 15.00

L. Barnius, Chicago...........10.00
J. GumbelevičiUs,

Creve Coeur................... 25.00
V. Degutis, Cleveland .. 5.00 
Dr. M. Vygantas,

Winnetka ........................12.00
Ed. Balceris,

Los Angeles ....................25.00
P. Povilaitienė, Omaha ..10.00 
J. Šiaučiūnas, Cleveland 10.00 
P. Vaičaitis, Largo ............ 5.00
J. Vedegys, Chicago .... 10.00 
Br. Mozūras,

Ville St. Laurcnt........... 8.38
V. Stankauskas, Cleveland 5.00 
V. Tervydis, Collinsville 10.00 
T. Dambrauskas.

Hot Springs .................... 10.00
T. Kavaliauskas, Redford 5.00 
B. Gaidelienė, Australija 30.00 
J. Blažys, Chicago ............15.00
S. Baniulis, Chicago .... 5.00 
A. Ambraziūnas,

Los Angeles .................... 20.00
Dr. J. Jakštas, Lakewood 10.00 
Dr. V. Čekas. Woodhaven 10 00
D. Petrutytė, Chicago .. 5.00 
A. S. Zatkus, Lavvndale 50.00 
A. Erstikaitis,

Stoney Creck ..........   5.00
E. Žitkus, Beverly Shores 10.00 
V. Katelė. Melrose Park *10.00
A. Juška, Sterling Hts. . . 5.00
A. Misiūnas. Detroit ....10.00 
L. Pollock,

Bakersfield ...................10.00
L. Boreišytė-Almano,

Brooklyn ....................... 2.00
J. Švoba, Madison Hts. ..10.00 
N. Adams. Sebastopol . .. .10.00

O. Mekišienė,
Los Angeles .................... 10.00

K. Žiedonis, Willoughby 5.00
J. Musteikis, Rochester . .10.00
A. Juodvalkis. Chicago ..20.00
A. Šalčiūnas, Philadelphia 7.00
J. Vinciūnas, Chicago .... 5.00
A. Pesys, Fairfield........... 5.00
V. Vinclovas.

Richmond Hts................... 10.00
S. Ingaunis, Hot Springs 10.00
A. Norus, Detroit............... 3.00
P. Valūnas. St. Pcte........... 10.00
H. Idzelis, Cleveland .... 5.00 
Ed. Varekojis,

St. Petersburg ...............10.00
M. Gečiauskas,

Manchester ................... 5.00
A. Puškoriūtė, Cleveland 20.00
A. Braškvs, Sudbury . .. .10.00
J. DeRighter. Brecksville 15.00
B. Burba. Dearborn ....10.00
Dr. J. Maurukas, Elyria 20.00
S. Petrulis, Omaha...........10.00
M. Kiemaitis, Gulfport ..10.00
J. Žostautas,

N. Redington Beach . .10.00
K. Sakalienė, Surfside ..10.00
V. Džigas, Omaha ............10.00
K. Černius, Chicago ....10.00
T. Bukaveckas. Chicago 15.00 
Dr. K. Pautienis,

Pompano Beach ............10.00
V. Vaičaitis, Seven Hills 5.00
P. Dalinis. St. Petersburg 10.00
S. Jurkūnas, Chicago ..10.00
T. Bogušas, Boston........... 5.00
E. M. Valiukėnai. Chicago 25.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

ii —i w 
TAUPYKITE DABAR

Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 
kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7’/j% — 4 metų su $1,000, minimum. 
634% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6j/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 sąskaitorf įdė
jus atitinkama sumą.

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

aint 
jitiiony 
^avings

S

S. Bliudnikas, Rochestcr 5.00
V. Miklius. St. Petersburg 10.00

PASKUTINĖS ŠIŲ METŲ EKSKURSIJOS Į 
LIETUVĄ IŠVYKSTA:

GRUODŽIO 19 D. (DVIEM SAVAITĖM) $1045.00 
GRUODŽIO 26 I). (VIENAI SAVAITEI) $821.00 

su Naujaisiais Metais Vilniuje.
PRIE ŠIŲ GRUPIŲ GALIMA JUNGTIS IŠ VISŲ 

AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ. SU 
PAPILDOMU MOKESČIU.

1980 metų ekskursijos į Lietuvą vyks sekančiai: 
kovo 20, balandžio 3, 16, gegužės 7. 14. 21, birželio 
5, 19, liepos 3, 16, 30, rugpiūčio 7, 13, 28. rugsėjo 
17, 24. spalio 8, gruodžio 26. REGISTRUOJAME 

JAU DABAR.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.393 West BroadwavP. O. Box 116,South Boston, Mass. 02127Telefonas: (617) 268-8764

MEMBER

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCL’PANCY ANO ARF. SUBJECT 
TO CHANGES AN/OR GOVERNMENT APPROVAL. 

REGISTERED OHIO TRAVEL AGENT £ TA 0324.

=

Dr. A. Plateris,
Bethesda.............................15.00

A. Rastauskas,
Richmond Hts.................. 5.00

A. Griauzdė, Avon ........... 7.00
M. Pasker, Santa Monica 5.00 
E. Bagdonas-Cesmes.

St. Petersburg ................12.00
M. Petraitis. Homosassa . . 3.00 
Dr. V. Maurutis,

Kirtland.............................10.00
V. Jasiukaitis, Cicero ... .10.00
G. Meilus, Chicago........... 2.00
X. Y., Cleveland ................10.00
V. Graužinis, Chicago ..10.00
J. Kavaliūnas, Chicago .. 2.00
R. Viskanta, Lafayette .. 2.00 
M. Bankaitis,

Fairview Park ...............10.0C

K. Dūlys, Crownsville .. 10.00
K. Nausėdas, Caracas .... 7.00
P. Sideravičius. Cicero .. 5.00 
E. Bartkus,

Beverly Shores................20.00
P. Žilinskas, Hemet........... 5.00
A. Kavaliūnas, Chicago . . 7.00 
J. Staškus, Yorkes ............ 3.00
Rev. A. Trakis, Chicago . . 5.00 
Br. Tamošaitienė-Thomas,

North Miami Beach ... .25.00

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thursjj Fri., 9-5; Sat., 9-1; Cloaed W«A.

Juokas Gribauskaa, vedėjas

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. /
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Žvilgsnis i lietuvišką nacionalizmą (2) Vyt. Alantas

Konfesinė ir kitokios nacionalizmo

Nacionalizmas mūsuose aiš
kinamas įvairiaip: kalbama 
apie patriotizmą, nacionaliz
mą ir šovinizmą. Paprastai ne
siginčijama dėl patriotizmo, 
kuris apibūdinamas maždaug 
taip: meilė, pasiaukojimas, 
atsidavimas tėvynei, siekimas 
jos visokeriopos gerovės, pas
tangos išvystyti tautos kūrybi
nę galią, ginti jos laisvę ir 1.1.

Ginčas prasideda, kai užsi
menama apie nacionalizmą. 
Nacionalizmas yra stipresnė 
tautos meilės forma, su ten
dencija išsirutulioti į tautos 
kultą.

Ir dar didesnį kivirčą suke
lia šovinizmas, kuris yra aiški
namas kaip kraštutinis nacio
nalizmas pervertinąs savąją 
tautą ir nuvertinąs kitas tau
tas. Savos tautos meilės pa
vertimas kitų tautų neapy
kanta ir aklumu jų tokiom pat 
teisėm, kokių reikalaujama 
savajai tautai - taip šovinizmą 
apibūdina L.E. XXX t.* Gal 
paprasčiau būtų pasakius: tu 
taip karštai myli savo tautą, 
kad kitos tautos tau atrodo nie 
kingos palyginus su tavąja ir 
dar daugiau - dėl savo tautos 
meilės tu imi neapkęsti kitų 
tautų ir paneigti joms tokias 
teises, kokių reikalauji savajai 
tautai.

Betgi yra galvojančių, jog 
patriotizmas ir nacionalizmas

Siuntiniai i Lietuva -1979 c.
Patariame siųsti tik tai, kas paskutiniu laiku Lietuvoje 

pageidaujama ir naudinga.
Siuntinys nr. 2, 1979

Labai gera vyriškai eilutei vilnonė angliška medžiaga — 3 m.: 
vilnonė angliška moteriškai eilutei medžiaga — 3 m.; vilnonė me
džiaga suknelei arba vakarinei suknelei medžiaga (visos šios me
džiagos gali būti įvairių spalvų): vyriški išeiginiai marškiniai; vy
riškos arba moteriškos firmos ‘'Levi” arba “Wrangler” džinsai (tik 
tokių Lietuvoje pageidaujama) ir trumpas sudedamas lietsargis 
vyriškas arba moteriškas.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu ....$275.00
Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių. 

Medžiagos dar galima dadėti 4 m., 3 m. dirbtinio minko 
kailio arba ką nors iš žemiau išvardintų naudingesnių
dalykų:

Avikailiai. Ilgi, vyriški arba moteriški, tikro kailio 
kalnierius, tikros odos viršus, dirbtinio kailo 
pamušalas ................................................................................$242.00
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui ............... 94.00
Jeans, Wrangler arba Levi Strauss ............................ 44.00
Vyriškas arba moteriškas megstinis ............................ 37.00
Vyriškos arba moteriškos nailoninės kojinės ........... 3.30
Tights (kojinės-kelnaitė) ................................................. 4.40
Vilnonė gėlėta skarelė arba nailono didelė skarelė 13.00 
Geresni marškiniai .............................................................. 15.00
Vyriški arba moteriški bateliai.............................  39.00
Puiki suknelei medžiaga..................................................... 30.00
Vilnonė eilutei medžiaga, vyrams arba moterims . . 61.00
Geresnė vilnonė medžiaga eilutei ................................... 88.00
Crimplene medžiaga suknelei ....................................... 22.00

Kartu su rūbais galima siųsti šie maisto produktai: % 
sv. arbatos — $4.40; V2 sv. nescafes — $6.60; 1 sv. pupelių 
kavos — $7.50; 1 sv. šokoladinių saldainių.^- $7.50; l’/ž sv. 
razinkų — $2.60: 40 cigarečių — $5.00.

Novi’me atkreipti klijentų dėmėsi, kad; mes 
siuntinius tu jau išsiunčiame vos gavę užsakymą. 
Sąskaitas prisiunčiame tik pasiuntus siuntinius, 
kurios galima apmokėti paprastu čekiu.

BALTIC STORES LTD.
(Z. & V. Juras)

11 London Lone, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 

Telefonas 01-460-2592

sampratos
esą neatskiriami dvynukai, 
t.y. ta pati tėvynės meilės sam 
prata, telpanti bendroje tauti
nėje ideologijoje. Kiti vėl ne
pripažįsta ‘grynojo’ nacionaliz 
mo ir reikalauja jį atmiešti li
beralizmu; dar kiti naciona
lizmą skaldo į ‘primityvų’ ir 
‘humanistinį’, atmesdami pir
mąjį ir pasisakydami už ant
rąjį. Kai kuriems katalikams 
net ir patriotizmas turįs būti 
normalus ir protingas, o ne 
egoistiškas’ ir turįs remtis ‘kil
nia, pasiaukojančia meile’, tel
pančia katalikiškoje pasaulė
žiūroje.

Atseit - tautos meilė rūšiuo
jama, laipsniuojama ir dėlio
jamą ant svarstyklių , lyg vais
tininkas vaistus, kad klijentas 
gautų tik atitinkamą gyduolių 
dozę, nes - jei gaus permažai - 
gali susirgti tėvynės meilės ma
žakraujyste; gavęs perdaug gi 
- ko gero gali nuklysti net nuo 
krikščioniško kelio dorybių.

Lietuavių katalikų ideologi
jos formuotojas prof. St. Šal
kauskis tautos meilę skyrė į ‘va
dovaujamą dorinių principų’ 
patriotizmą ir nacionalizmą - 
kaip ‘neprotingą savo tautos 
meilę, iškeliančią čia tautybę 
aukščiau už dorą ir teisę’ (L.E 
XXII t.). Atseit, anot Saikaus 
kio, yra dvejopa tėvynės mei
lė: ‘dora ir protinga’ (patrio
tizmas) ir ‘nedora ir neprotin

ga’(nacionalizmas). Jis atme
ta nacionalizmą kaip ‘nedorą 
ir neprotingą’, kadangi jis tau 
tybę iškeliąs aukščiau už ‘dorą 
ir teisę’. Iš kataliko filosofo, 
kuris kitoje vietoje yra išsita
ręs, jog Dievo meilė esanti auk 
ščiausia idealo meilė ‘pakelta į 
svarbiausią dorybę’, kitokio 
tautos meilės aptarimo ir ne
galėjai laukti.

Žodžiu, katalikai mąstyto
jai tėvynės meilę apkarpo, 
kad ji per plačiai neišsišakotų 
ir įspraudžia ją į savo konfesi
jos rėmus. Jei tu iš tų rėmų iš- 
krypsi - ir ko gero savo tautą 
pamilsi labiausiai už viską, 
t.y. ‘nedorai’ ir ‘neprotingai’ - 
tai būsi apšauktas ‘nedorėliu’ 
ir‘neišmanėliu’. Juk iš tikrųjų 
koks tu bebūsi konfesijos narys 
jei imsi garbinti svetimus die
vus, šiuo atveju savąją tautą, 
labiau už Dievą? Mes esame 
nebetoli nuo tos minties, kad 
nacionalizmas lyg ir sudaro 
pavojų tai monolitinei konfe
sijai, kuri nė iš tolo nepripa
žįsta ‘lygių teisių’ jokiam ki
tam idealui, išskyrus savąjį. 
Reikia pasakyti, kad aplamai 
jokia tikyba svetimų dievų ne
mėgsta ir savo nariams turi su
dariusi pilnutinį elgesio ko
deksą ...

Įdomu prabėgom pastebėti, 
kad katalikai mąstytojai ne- 
nustatinėja ribų ir nedėlioja 
ant svarstyklių, kaip jų konfe
sijos išpažinėjai turi mylėti 
Dievą. Pasninkauk, vilkėk 
ašutine, praktikuok asketizmą 
žodžiu - juo karščiau būsi atsi
davęs savo tikėjimui, juo gėrės 
nis būsi savo kongregacijos na
rys, o gal dar ir pasodintas 
tarp išrinktųjų. Tačiau tauti
nio asketizmo venk, mylėk sa
vo tautą su rezervais, o jei my
lėsi ‘per daug’ - būsi apšauktas 
‘nedorėliu’, ‘fanatiku’, ‘pago
niu’ ir ‘siaurapročiu šovinis
tu’ ...

Aš čia neieškau priešybių 
tarp konfesijos ir patriotizmo 
ar nacionalizmo, o tik noriu 
pabrėžti, kad tautos meilės dė
liojimas ant svarstyklių su eti
ketėmis ‘dora’ ir ‘nedora’, ‘pro 
tinga’ ir ‘neprotinga’ yra tos 
pačios meilės žeminimas, sa
kyčiau, patrioto intelktualinė 
vivisekcija. Jau nekalbant 
apie tai, jog tokia samprata 
yra vienašališka ir nepagrįsta. 
Tokia ‘išrūšiuotos’ tėvynės mei 
lės filosofija gal yra priimtina 
konfesijos išpažinėjui, bet juk 
ne visi tautiečiai tai pačiai pa
saulėžiūrai priklauso. Jei vie
na ar kita tikyba įtraukia į sa
vo pasaulėžiūrą patriotizmo 
sampratą ir išrašo savo na
riams receptus, kaip tėvynės 
meilė turi būti vykdoma prak
tikoje - tai yra jos reikalas. Ne
susipratimas prasideda tada, 
kai ji apsišaukia vienintele tė
vynės meilės sampratos aiškin
toja ir ima blaškytis su nepa
kanta ‘nedorėliais’ ir ‘neišma
nėliais’ į kitaip galvojančius.

Niekas neturi tėvynės mei
lės sampratos monopolio. Juk 
savaime kyla klausimas, jei, 
sakysime, tu tiki savaip ar esi 
su tikyba nieko bnedro netu
rinčios pasaulėžiūros atstovas 
- pavyzdžiui, esi laisvamanis, 

agnostikas arba kad ir senojo 
lietuvių tikėjimo šalininkas, 
arba paprasčiausiai, jei tu sa
vąją tautą labiau myli už viso
kias atsietines dievybes - ar ir 
tuo atveju būsi ‘nedorėlis’ ir 
‘siauraprotis’? Kažin į kurią 
kategoriją konfesiniai filosofai 
priskirtų Lietuvos Saulių Są
jungos kūrėją Vladą Putvinskį 
-Putvį, kuris anais laikąsi mo
kė, jog ‘prakeikta yra tauta, 
kuri nelaiko savęs rinkta’?

Šios sentencijos turinį papil
do ir išplečia šis nacionalizmo 
apibūdinimas: ‘Nacionalizmo 
psichologinis pagrindas yra 
prigimtinė savimeilė mylėti 
tai, kas sava: šeimą, kraštą,

2422 WEST MAROUETTE ROAD

CHICAGO, ILLINOIS 60629

PHONE: 312 925-6897

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi? 

UEIHK MUS flMHII
1979 m. rugsėjo mėn. įnašai

Santrumpa: atm. įn. — atminimo Įnašas. Suma, parašyta po 
pavardės, reiškia įnašų iš viso..

lx $10.00 Karaša, Motiejus, Pik., atm. in. $10.00.
2 $25.00 Ivanauskas, Juozas $100.00, Škirpa, Kazys, Pik., atm.

$25.00.
1 $40.00 Ward, William E., atm. įn. $40.00.
2 $50.00 Adomaitis, Jonas D., atm. Įn. $290.00, Bielskus, Pijus, 

Inž., atm. įn. $235.00.
1 $75.00 Vaineikis, Juozas $2,400.00.

19 $100.00 Alminas, Rūta Alice $100.00, Budrys. Stanley, M. D. 
ir Budrys, Milda, M. D, $1,300.00, Burnis, Povilas $100.00, 
Čėsna, Juozas ir Stefanija $200.00. Kiaunė, Petras $100.00, 
Kriaučiūnas. Kazys ir Eugenija $100.00. Leugoud, Edward 
$3,824.26. Masalskienė-Petkūnaitė. Monika, atm. įn. $500.00, 
Mažonienė. Ona, atm. Įn. $300.00, Menkeliūnas, Petras 
$100.00, Mickevičius. Alfonsas $100.00, Mickevičienė, Teofilė 
$450.00, Norkienė-Steikūnaitė, Uršulė, atm. Įn. $100.00, Ras- 
lavičius, Leonas ir Regina $110.00. Remienė, Marija $600.00, 
Senkus. Andrius. Kun. $100.00, Švėkšnos Gimnazijos įna
šas — Alicija Rūgytė $2.700.00, Union Pier Namų Savininkų 
ir Gyventojų Draugija $800.00, Vembrė, Juozas K. $1,200.00.

1 $125.00 Paltarokienė-Petraitytė, Stasė, atm. Įn. $125.00.
6 $200.00 Bernadišius, Adomas, atm. Įn. $200.00, Genčius, Jur

gis ir Emilija (mirusi) $1860.00, Lažaitis, Adomas ir Stasė, 
atm. įn. $500.00, Markus, Kazys ir Bronė $400.00, Pabedins
kas. Jonas $300.00, Rudaitis, Teodoras ir Ritonė $500.00.

1 $205.00 Janonis, Fulgentas, atm. įn. $605.00.
1 $250.00 Urba, Vytautas, Dr. ir Aldona $760.00.
1 $300.00 Matekūnienė-Cibulskytė. Emilija, atm. in. $300.00.
2 $500.00 Gleveckas. A. B.. M. D. $2.800.00, Pūras, Antanas ir 

Regina $1,015.00.
1 $520.00 Biliūnienė, Juzefą, atm. Įn. $520.00.
1 $525.00 Vaičjurgis. Arvydas J., atm. įn. $525.00.
3 $1.000.00 Dekeris, Jonas Albinas $2,000.00, Razma, Antanas,

43 M. D. ir Elena $11,100.00, atm. Įn. $1,000.00.
Iš viso 43 nariai. $9,300.00
Rašydami testamentus, neužmirškime Lietuvių Fondo. įra

šykime į testamentą numatytą sumą:
”LITHUANIAN FOUNDATION, A NON-FOR-PROFIT 

TAX EXEMPT, ILLINOIS CORPORATION, 2422 W. MAR- 
QUETTE ROAD, CHICAGO, ILLINOIS 60629”.

Lietuvių Fondas .1962-1979. X. 17 turėjo:
1. Pagrindinio kapitalo bruto $1.598,437.50
2. Pajamų $830,990.89
3. Per Pelno Skirstymo Komisiją, remiantis

protokolais, lietuviškiems reikalams (švietimui, 
kultūrai, premijoms, stipendijoms ir
moksliniams veikalams) paskirstęs $603,051.35

Visi statykime Lietuvių Fondą, kad jis pasiektų 2 milijonus 
ir kasmet galėtų skirti lietuvybei daugiau kaip

150 tūkstančių dolerių.

ENG1NEERING —

INDUSTRIAL ENGINEER
Suburban Detroit fastener manufacturer is ' seeking an industrial 
Engineer with minimum of 2-5 years experience.
Your background should include exposure to methods, in-.provement 
standard cost system and capital expenditure ptanning and Justificei’- 
tion.

Since this position is a result of an expansion program, it offers an 
excellent opportunity for a challenging, revvarding and financially 
strong future.

We are offering an excellent salary, fringe benefits package including 
payment of all relocation expenses and career growth.

Interested candidates shoud forward their resumes to:
R. R. MILĖS

MICHIGAN SCREW PRODUCTS
6400 E. Eleven Mile Road
Center Line, Mich. 48015

An Equal Opportunity Employer
(43-46)

kalbą, papročius, kultūrą, tau 
tą, valstybę. Toji meilė savą 
kraštą ir kalbą ir 1.1, laiko 
aukštesne už svetimą kraštą ir 
kalbą’. Ir toliau paaiškinama 
nacionalizmą reiškiant ‘išgy
dytą tautinę savimeilę’, kuri 
tautinę valstybę pastatanti ‘ly
gioje verčių eilėje su religija ir 
asmeninėmis vertybėmis, ar
ba net iškelia tautybę labiau 
už aukščiausiai vertinamas re
ligines ir asmenines vertybes’ 
(L.E. XIX t.). Tai yra teisin
gas nacionalizmo apibūdini
mas. Niekas negali tau atma
tuoti kiek ir kaip tu turi savąją 
tautą mylėti.

(Bus daugiau)
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LOS ANGELES DRAMOS SAMBŪRIO VIEŠNAGĖ AUSTRALIJOJE...
(Atkelta iš 1 psl.) 

sionalas. Taip pat, ypatin
gai dramoje, labai gerai pa
sirodė jaunasis artistas 
Saulius Matas, turintis tik
rai didelių artistinių gabu
mų. Labai puikiai suvaidi
no abiejuose veikaluose Ra
munė Vitkienė ir jaunoji 
Rasa Zelenvtė, ypatingai 
antrosios dienos tyliojoj 
juokdarės rolėj. Be jokių 
trūkumų savąsias roles iš
pildė ir visi kiti abiejų vei
kalų artistai, kai pati reži
sierė, jos padėjėja ir deko
ratorius, buvo savuose dar
buose tikrai profesionalai. 
Išskirtinai gražios buvo ir 
visos dekoracijos, atvežtos 
iš Amerikos.

Po sunkių darbų ir didelio 
pasisekimo čia, pagaliau ir 
aš šiaip taip sugavau savo 
gerą bičiulę, režisierę Dalilą 
Mackialienę, pasakydamas, 
nori ar nenori, Dalila, bet 
su šio laikraščio skaityto
jais turi pasidalinti savo 
Įspūdžiais. Mielai, pasakė, 
nors ir nuvargusi ir neišsi
miegojusi D. Mackialienė.

— Sakyk, miela Dalila, 
kokia buvo jūsų šios visos 
teatro kelionės pradžia?

— Pirmiausiai buvo min
tys, paskui užuominos laiš
kuose iš draugų teatralų, 
gy venanči ų A u strali j o j e. 
Tačiau galutinai šis reika
las išsikristalizavo ir buvo 
pasiektas konkretus susita
rimas, kai inž. Vytautas 
Juška lankėsi Los Angeles 
mieste. Viename pobūvyje 
pradėjome dalintis minti
mis apie kultūrines apraiš
kas šiapus ir anapus vande
nyno ir prieita išvados, kad 
vistiek būtų gerai pasirody
ti ir Australijos lietuviams 
su Los Angeles Dramos 
Sambūrio spektakliais.

— Kodėl Amerikoje ir 
Kanadoje, kur yra didesnes 
kolonijos ir gyvena daugiau 
buvusių ir esamų scenos 
žmonių, tik vienas Los An
geles miestas Įstengia turė
ti nuolatinį savo teatrą. Kur 
yra to viso paslaptis?

•— Į paslaptis Įsigilinti 
gali nebent burtininkas. 
Bet, man atrodo, čia jokios 
paslapties ir nėra. Nėra tik 
pakankamai žmonių, norin
čių dirbti teatrini darbą: 
vadovų, režisierių ir akto
rių. Nėra taip pat ir kitokių 
scenos darbininkų, kaip pa- 
gelbininkų dekoracijų dar
bams, apšvietimui, rūbų pa- 
rūpinimui ir kt. Šiandien 
niekas jau nebenori dirbti 
negaudamas už savo darbą 
bent kokio, nors ir simboli
nio, atlyginimo. O be to, 
daug teatro darbuotojų jau 
panoro daugiau matyti save 
teatre, negu jausti teatrą 
savyje. Išpūstos ambicijos 
ir stoka nuoširdumo ir atsi
davimo šiam darbui, neiš- 
puoselėjo teatrinės veiklos, 
bet sugniuždė, žinoma, prie 
teatrinės veiklos sumenkė
jimo prisidėjo ir Įsibėgėjęs 

vyresniųjų amžius ir per 
menkas dėmesys šiai meno 
šakai iš jaunesnės kartos. 
Los Angeles Dramos Sam
būrio tiek vyresni, tiek ir 
jaunesni nariai iki šiol no
riai dirba ir vis Į kiekvie
ną naują pasctatymą -pri
traukiame naujų narių, kad 
ir juos užkrėstume ”scenos 
bacila”.

— Kur teko iš viso dau
giau gastroliuoti su savo pa
statymais?

— Esame gastroliavę Chi
cagoje, Detroite, Toronte 
(Kanadoje) ir San Francis- 
ce.

— Kaip mačiau Los An
geles, taip ir čia, jūsų visa
me teatre yra nemažai ir 
jaunų žmonių. Kaip sekasi 
juos Įtraukti Į scenos dar
bą?

— Jaunus patraukia jau
ni. Los Angeles mieste, tas 
nesunkiai pavyksta, nes 
jauni žmonės nori save iš
reikšti, išsakyti, ”atkasti” 
savo talentus ir dalinai at
rasti save, o scena tam yra 
geriausia vieta. Bet yra ir 
tokių, kuriems niekas ne
įdomu ir jie niekur neįsi- 
jungia, nes lietuviška aplin
ka ir lietuviškas žodis jiems 
nieko nereiškia.

— Miela Dalila, pati bū
dama anksčiau australietė 
ir gyvenusi kuri laiką Ade
laidėje, gal galite pasakyti, 
ar yra dabar didelis skirtu
mas, tarp anų ir šių laikų 
Australijos gyvenime?

— Australiją apleidau 
prieš 23 metus. Ir dabar, 
atvykusi po tiek metų Į sa
vo ”antrąją tėvynę”, beveik 
negaliu jos atpažinti. Visose 
srityse matosi didžiulis 
skirtumas tarp anų dienų 
ir šiandieninės Australijos. 
Tada atvykę radome tik 
dviejų rūšių dešros ir vie
nos rūšies duonos. O šian
dien 'čia visko žymiai dau
giau ir Įvairiau, negu pas 
mus Amerikoje, nors viskas 
yra žymiai brangiau, išsky
rus tik nekuriuos maisto 
produktus. Be to nebaisu 
prabilti sava kalba viešose 
vietose, nes žinai, kad neiš
girsi anksčiau nuolat karto
jamos replikos ”talk eng- 
lish”. Tie laikai jau praeity 
ir ”new Australians” titu
las jau nedalinarnas kiek
vienam ateiviui. Į atvyku
sius imigrantus, kurie taip 
drastiškai pakeitė Australi
jos gyvenimo standartą ge- 
rojon pusėn, jau žiūrima su 
pagarba, o ne su panieka. 
Atvykusieji europiečiai ir 
kitų kraštų imigrantai iš
kels Australiją, gerbūvio 
atžvilgiu, i pirmaujančias 
valstybes. Australai patys 
pamatė, ką tie ”new Aust
ralians” atnešė jų keliasde
šimt metų atsilikusiam 
kraštui ir susiprato tai Įver
tinti.

— O kaip su lietuviais?
— Lietuviai yra lietuviai. 

Jie visur tie patys mieli 
tautiečiai — broliai ir se
serys. Nesvarbu ar jie gy
vena Chicagoje,. Clevelan
de, Los Angeles, ar Mel- 
bourne ir Svdnėjuje.

— Kodėl neaplankėte 
Adelaidės, kur taip pat yra 
teatras, mūsų vyriausioji 
lietuviška valdžia ir turbūt 
pat lietuviškiausias gyveni
mas čia. šiuo neaplankymu 
jie yra labai nusivylę?

— Vytas Juška, viename 
iš savo laiškų buvo man per
davęs adelaidiškių pageida
vimą surengti spektaklius 
Adelaidėje. Tačiau šio pa
geidavimo mes negalėjome 
išpildyti, nes Dramos Sam
būrio aktoriai beveik visi 
yra dirbantieji žmonės. O 
Amerikoje atostogos yra tik 
dvi savaitės per metus. Jei 
kuris turi daugiau, tai jos 
yra padalintos į dvi dalis. 
Vykimo Adelaidėn atveju, 
mes turėtume turėti jau 
tris savaites, kas dėl trum
pokų atostogų buvo neįma
noma. Svarstėme V. Juškos 
pasiūlymą daryti Adelaidė
je spektaklius per tokį 
trumpą laiką, pridedant dąr 
šimtus mylių kelionės tarp 
paskirų miestų, nėra Įma
noma, tad ir nuo spektaklių 
Adelaidėje teko atsisakyti. 
Šios kelionės pagrindinis 
tvarkytojas V. Juška nebu
vo patenkintas mūsų atsisa
kymu, bet mes kitaip nega
lėjome, nes dėl darbų, šei
mos ir kitų reikalų, ne ku
rie mūsų aktoriai, sekantį 
rytą po spektaklio jau iš
skrido namo. Kiti dar aplan
kys pakeliui esančias Fi ji ir 
Havajų salas ir kt. Tačiau, 
kai atvyksime antrą kartą, 
tai pirmiausiai vyksime į 
Adelaidę, žinoma, jeigu jie 
tik mus kvies. Ir tą padary
sime su didžiausiu malonu
mu.

— Kaip buvusi kolegė 
žurnalistė ir ”Lietuvių Die
nų” redaktorė, kodėl dabar 
nutraukėte bendradarbiavi
mą spaudoje. Negi scena 
sulaužė jūsų buvusią puikią 
spaudos plunksną?

— Nelengva laiką suskal
dyti Į sekundes. Tad ir L.
D. žurnalo redagavimo teko 
atsisakyti dėl laiko stokos, 
žurnaliste niekada nebuvau, 
gal tik menka koresponden
tė. Darbas su Dramos Sam
būriu užima labai daug lai
ko. Be to šiais mokslo me
tais dėstau lietuvių litera
tūrą lituanistinėje mokyk
loje, kas irgi prisideda prie 
laiko sutrumpėjimo. Bet 
kas reikia, tai reikia.

— O kokie jūsų teatro 
ateities planai?

— Ateities planai kol kas 
tik mintyse ir šiuo metu jų 
atskleisti negaliu.

— Iš Australijos jau 
daug paskirų meno ir sporto 
grupių viešėjo pas jus, ta
čiau ar negalvojate, kad gal 
ir mūsų bent kuriai teatro 

grupei vertėtų aplankyti 
jus?

— Apie tai jau mes kal
bėjome su vietos teatro 
”Atžala” režisieriais. Vis
kas yra Įmanoma. Reikia 
tik noro, pasiryžimo ir dar
bo. Kelionės ilgumas yra 
tas pats, nežiūrint kurion 
pusėn keliauji, šis klausi
mas yra dar tik užuomaz
gos stadijoj. Kai kontūrai 
pradės ryškėti, tada galė
sime konkrečiau apspręsti.

— Gal turite kokių suges
tijų kaip tarpusavio bend
ravimą galima būtų dau
giau suaktyvinti ir paįvai
rinti, ypatingai mūsų jau
nimo tarpe?

— Tai padaryti nėra sun
ku. Reikia tik pinigų ir dar 
kartą pinigų ”Ant pinigo 
stovi žemės kamuolys”, kaip 
sakoma "Kompiuteri nėję 
Santuokoje”, čia nieko ne
galima pagelbėti mintimis, 
bet reikia tiesiog fizinio są
lyčio, kad jaunimas pasi
justų vienos tautos vaikais, 
vieni nuo kitų užsikrėstų 
lietuvybės idėjomis, suartė
tų, gal net sukurtų šeimas, 
o tai jau būtų lietuvybės 
tęstinumas išeivijoje, kuris 
yra pats svarbiausias mūsų 
visos veiklos rezultatas, ša
lia pastangų išlaisvinti pa
vergtą Tėvynę.

— Nors ir neilgai viešė
jote pas mus, tačiau ši tą 
vis vien pamatėte. Pasaky
kite ar yra labai didelis 
skirtumas tarp Amerikos ir 
Australijos gyvenimo, mū
sų lietuvių įsikūrimo ir kt.?

— Skirtumo beveik jokio.

Employee
Fast Food Operation

Part time positions availabie within the KMart Interna- 
tlonal Headquarters. VVorking hours: Monday - Frldav 
10AM-2PM

Apply Mon.-Fri., from 8 A.M. - 3 P.M.
Building Personnel 6ffice,

KMART
International Headguarters 

3100 W. Big Beaver Rd. 
Corner of Coolidge Hwy.

Troy, Michigan
An Eąual Opportunity Employer M /F/H (43-45)

MASTER 
DIEMAKERS

Ali applicants mušt be a Journeyman 
or have 8 years documented experi- 
ence. We offer top wage$, excellent 
fringe benefits, liberal overtime, and 
an excellent working environment. 
Please apply in person.

McCORD GASKET DIVISION 
tKCEUO CORPORATION

191 Labadie 
VVyandotte, Mi. 48192

Mondoy thrv Friday bofwean the hours of 9:30 
a.m. to 11:30 a.m. and 1 p.m. to 4 p.m. or 
telephono:

284-3600 ext. 132 or 133
An Equal Opportuni ty Employer M/F

Yra milijonierių pas jus, 
yra jų ir pas mus. Pensinin
kų turime mes, turite ir jūs. 
Australijoj visi lietuviai 
(kiek man teko pamatyti) 
yra gražiai Įsikūrę, turi 
tvirtą materialini pagrindą. 
Tas pat ir Amerikoje — vie
ni gyvena ištaigingiau, ki
ti taupiau. Tai priklauso 
koks gyvenimo tikslas: že
miškas turtas, ar dvasinės 
vertybės. Sunku būtų nu
brėžti ribą, kuris iš jų yra 
turtingesnis. Skirtumas tik 
tas, kad dvasines vertybes 
už dolerius nupirkti negali
ma. Jos Įsigyjamos kitokiu 
būdu .. .

— Kaip buvusi viena iš 
mūsų, ką galėtumėte patar
ti ir palinkėti Australijos 
lietuviams?

— Vienybės. Ir tokio tar 
pusavio nuoširdumo, koks 
buvo parodytas mums, at- 
vykusiems i šį puikų kraštą 
su lietuvišku žodžiu, nuo 
scenos. Mes to niekada ne
pamiršime.

Baigęs ŠĮ malonų pasi
kalbėjimą su šio sambūrio 
vadove ir režisiere Dalila 
Mackialiene, aš, kartu su vi
sais, jų pastatymus mačiu
siais Australijos lietuviais, 
galiu tik nuoširdžiai padė
koti mielai Dalilai ir visam 
jos vadovaujamam sambū
riui, už tokius puikius pa
statymus. Linkėdamas ge
riausios sėkmės ateičiai, aš 
tikiuosi, kad šis apsilanky
mas buvo pirmas, tačiau ne
paskutinis. Atminkite, kad 
visuomet esate mūsų lau
kiami.
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Dabar taip mažas pasaulis ir 
net už dar mažesnę kainą. 

Telefonu.
Greece, $6.00
Israel, $5.85
Italy, $4.80

France, $6.00
Spain, $4.80

Germany * $4.80
Belgium, $4.80

United Kingdom, $3.60 
Ireland, $3.60 
Japari** $5.85

Kodėl neskambinti j užjūrį 
pasisvečiavimui ?

Naudojantis žemomis International 
Direct Dial kainomis, 10 viršminėtų kraštų 
ir 54 kitų, įskaitant Carribbean, užjūrio 
skambinimai yra pigesni negu kada nors.

Žemiausia kaina yra 3 minučių 
tiesioginio skambinimo paprastai tarp 5 p.m. 
ir 5 a. m..ir bet kuriuo laiku sekmadienį.

Atsiminkite, kada jūs išsukate patys, 
sutaupote pinigus. Taigi, pasitikrinkite 
White Pages savo telefono knygoje, kad 
žinotumėte ar jūsų vietovė turi 
International Dialing.

Visos
^Sumažintos kainoes 

**Sumažin tos kainos

kainos plius taksai.

taikomos tiktai šeštadieniais ir sekmadieniais, 
tiktai naktį 5 p. m. — 5 a. m.

***Sumažintos kainos taikomos tiktai sekmadieniais.

Jeigu jūsų vietovė neturi International 
Direct Distance Dialing, operatorius

' patarnaus jums ir jūs vistiek gausite už 
naują žemą kainą.

Jūs rasite White Page visas reikalingas 
instrukcijas. Arba veltui gaunamoje 
brošiūroje rasite tiesioginio skambinimo 
informacija, paskambindami Ohio Bell 
Business Office.

Ohio Bell

GRAŽI PRIEMONE PAŽINTI LIETUVA
Primename, kad iš spau

dos išėjo ”Lithuanian Herit- 
age Jig-Saw Puzzle” — vi
siškai naujas dalykas lietu
viškų reikmenų puslapyje. 
Tai rinkinys 550 su viršum 
įvairiai supiaustytų karto
ninių gabaliukų, kuriuos su
jungus i vieną gaunasi di
džiulis spalvotas Lietuvos 
žemėlapis.

žemėlapis nepaprastas 
tuo, kad jame kruopščiai iš
paišyta daugiau nei 100 dė
tai i škų vaizdų. Tuose spal
vinguose vaizduose matyti 
Lietuvos miestai ir mieste
liai su bažnyčiomis, rūmais 
ir pilimis, jos gamtinės gro
žybės, Įžymieji jos politinės 
bei kultūrinės istorijos as
menys ir daugelis Įvairiau
sių tautotyros objektų.

Sudėti visus gabaliukus į 
didįjį žemėlapį — tai malo
niai praleisti laiką, kartu 
išeinant ir turtingą Lietu
vos istorijos, geografijos ir 
etnografijos pamoką. Todėl gabaliukai kartu su vadovė-

šis suduriamasis žemėlapis 
puikiai tinka mūsų, jauni
mui, kuris prie jo darbuo
damasis beveik nejučiomis 
įsigys jam taip trūkstamų 
apie mūsų kraštą žinių. Tuo 
pačiu jis teiks nemažiau 
malonumo ir jau Lietuvą 
gerai pažįstančiam senimui, 
norinčiam bent mintimis ir 
vaizdais pavaikščioti savo 
gimtojo krašto takais.

Prie kiekvieno žemėlapio 
jungiamas ir smulkus 32 
psl. vadovėlis-žinynas, ku
riame dviem kalbom, angliš
kai ir lietuviškai, paaiškina
mas kiekvienas žemėlapio 
objektas. Tuo būdu jis pasi
daro labai naudingas tiek 
lietuviškai nekalbantiems 
lietuvių kilmės asmenims, 
tiek ir svetimtaučiams, žo
džiu, tai išskirtinai vertin
ga pedagoginė priemonė -— 
ir įdomi pramoga — vi
siems.

Suduriamojo žemėlapio 

liu įpakuoti gražioje dėžė
je. Jį išleido Baltic Asso- 
ciates, naujai įsikūrusi lie
tuviškų kultūros reikmenų 
bendrovė. Kaina — $13.95 
su persiuntimu. Užsakymus 
siųsti, prašant ”Lithuanian 
Heritage Jig-Saw Puzzle” 
(Katalogo nr. LT-700 V), 
šiuo adresu:

Baltic Associates, Ltd. 
P. O. Box 8248 
Boston. Ma. 02114.

Bendrovė išleido ir savo 
teikiamų reikmenų katalo
gą, kuriame sukaupta apie 
1,000 įvairiu kategorijų lie
tuviško turinio gaminių. Šis 
spalvotas, 72 psl. katalogas 
su priedais gaunamas, pri- 
siuntus $2.00 (arba $3.00, 
norint jį gauti greitu paš
tu), pašto ir kitoms išlai
doms padengti.

OPPORTUNITY [OR JOURNl'YME.N 
or

IST CLASS
LATHE & MILL OPEk )RS

Full or pait-tmie for Manu; I and NU 
niachines. Excellent pay, Blue Cross 
& Blue Shield, Dental and rnaįor 
Medical insurance.

MCG MACHINE COMPANY 
15220 Cornnion Rd. 

Roseville, Mich. 48066 
313-771-4798

■ (45-1 J : i. r. z -j

ENGINEERING 
PROGRAM MANAGER
We are the leading designers and builders of 
custom produetion tęst equipment. We build 
equipment to tęst any and ail posver train 
components such as transmissions, power steer- 
ing, engines, alternators, starters, carburetors, 
etc. <
If you have experience and background in the 
testing of, or design of equipment for the 
above, we would likę to talk to you about 
employrnent with our company as a Program 
Manager. You will have complete responsibility 
for assigned program - "Womb to Tomb". 
We are a Livonia based division of a N.Y.S.E. 
Corporation. We offer compensation that is 
competitive in "industry", coupled with excel- 
lent fringe'benef it package and working envi- 
ronment. Send resume or call:

Chuck Stevens

ADVANCED TECHNOLOGY & TFSTING 
12921 Stark Rd.

Livonia, Mich. 48150 
313-522-190

A n egual opportunity employer ■
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Play Ohio’s
new daily

number game
F

i J.

i

The NUMBER yra Ohio loterijos jaudinantis naujas 
Daily Number Game, žaidimas kurį jūs galite žaisti 
kiekvieną dieną. Išsirinkite 3 skaičių numerį — nuo 000 
iki 999. Pasirinkite savo gimimo datą, sukaktuvių ar bile 
kurį skaičių, jeigu turite nujautimą, kad skaičius gali būti 
jums laimingas!

Pasirinkit iš penkių skirtingų būdų spėjimui, kiekvienas 
su savo skirtingomis detalėmis. Spėkite nuo 50 c. iki $5.00 
vertės bilietų.

Jeigu jūs turite nujautimą skubėkite pas The NUMBER 
pardavimo agentą jūsų apylinkėje ir žaiskite pagal 
nujautimą! Jei jūsų numeris bus laimėtas nakties 
traukime, jūs galite savo premiją gauti tuoj pat iki $599! 
Laimingas bilietas turi būti galiojantis.

Žaiskit kiekvieną dieną!
Jei jūsų nujautimas teisingas, laimėsite tą naktį!

1
C i

■

Payoffs if you win — odds of winnins.
Amount 

Bet
Straight 
Payoff

3-Way 8ox 
Comb.

6-Way Box 
Comb.

Front 
Pair

Back
Pair ■

$ .50 $ 250 $ 83 $ 41.50 $ 25 $ 25
$1.00 $ 500 $167 $ 83.00 $ 50 $ 50
$2.00 $1000 $334 $166.00 $100 $100
$3.00 $1500 $501 $249.00 $150 $150
$4.00 $2000 $668 $332.00 $200 $200
$5.00 $2500 $835 $415.00 $250 $250

Odds of 1 in 1 in 1 in 1 in 1 in
winning 1,000 334 167 100 100

Proceeds help make Ohio a better place to live.
* ?

z5
/himber

AD#504R

HARTFORD

LIETUVOS 
KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Lapkričio 25 d., Hartfor

do ramovėnai rengia Lietu
vos kariuomenės atkūrimo 
šventės minėjimą, kuris 
prasidės 11:30 pamaldomis 
Šv. Trejybės lietuvių para
pijos bažnyčioje. Dalyvauja 
ramovėnai, Amerikos vete
ranų F. Sabonio postas nr. 
7, skautės ir skautai su vė
liavomis.

Kun. klebonas Juozas Ma
tutis nuoširdus ir malonus, 
ne tik pasako patriotiškus 
pamokslus, bet tokia proga 
leidžia nemokamai pasinau
doti ir parapijos sale. Tad 
ir šiuo atveju, tuojau po šv. 
Mišių, lietuviai renkasi į 
parapijos salę minėjimui. 
Įėjimas į minėjimą laisvas. 
Pagrindinis kalbėtojas Jo
nas Vizbaras, šeštadieninės 
mokyklos mokinių pasirody
mas, tautinių šokių grupė 
„Berželis” ir muz. Jurgio 
Petkaičio vadovaujama me
ninė dalis „Paslaptis”. Mi

nėjimui pasibaigus, norin
tieji galės draugiškoje nuo
taikoje papietauti. Pietų 
kaina 7 dol. asmeniui. Vai
kams nemokamai,

Hartfordo ramovėnų val
dybą sudaro: Petras Sima- 
nauskas — pirmininkas, ki
ti valdybos nariai — Myko
las Gečiauskas, Antanas 
Kuprys, Vaclovas Nenortas, 
Faridas Maslauskas, Jurgis 
Petkaitis ir Adolfas Mas
lauskas.

Šių metų bėgyje skyrius 
lietuviškai veiklai bei šal
pai paremti yra paaukojęs 

470 dol., o nuo 1970 metų 
pradžios — 2950 dol.

Hartfordo ir apylinkių 
lietuviai kviečiami minėji
me dalyvauti. A. Maslauskas

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES

for all shifts to work and live in Sun- 
ny Texas. Position available for R. 
N.’s interested in. opportunity to 
advance rapidly into supervisory 
rates. O. B., E. R.. Medical/Surgical. 
Pediatricts, Health Supervisors. If 
you are looking for the opportunity 
to relocate plūs work in a new ex- 
panded facility. Good starting salary. 
shift differential and liberal personnel 
policies & fringe benefits.

APPLY CALL OR V'RITE TO: 
KLEBERG COUNTY 

HOSPITAL
P. O. BOX 1197 

KINGSVILLE, TEXAS 78363 
512-592-3336. Eąt. 69

(44-2)

ALUMINUM 
EXTRUS1ON 

PRESS SUPERINTENDTEN’T
Due to growth and expan:-ion, major 
subsidiary oi NYSE listed company 
has on immediate operung for sonie- 
one to head up a one press, captive 
operalion. Should have a complete 
knowledge of aluminum er.trusion and 
press maintenance. We are located 
in a suburb of a major southwestern 
city.

For immediate consideration, 
please send your resume niarked 
Personai and Confidential to M r. 
Bud Mason:

> GENERAL 
ALUMINUM CORP.

P. O. Box 34221
Dalias. Texas 75234

(45-1)
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■ Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

• Dail. Povilo Kaupo po
mirtinė paroda, minint jo 
mirties metines, lapkričio 
16 d. bus atidaryta Čiurlio
nio galerijoje Jaunimo Cen
tre, Chicagoje. Be to, bai
giama spausdinti monogra
fija, kuria rūpinasi Br. Mu
rinas, J. Marčiulionis, J. 
Mieliulis ir V. Kasniūnas.

HAMILTONO ‘AUKURAS’ 
CHICAGOJE

Hamiltono lietuvių dramos 
teatras ‘Aukuras’ š.m. lapkri
čio 4 d. Jaunimo Centro di
džiojoje salėje parodė G. Za- 
polskos (F. Neveravičiaus ver
timas) ‘Ponios Dulskienės mo
ralė’ - 3-jų veiksmų satyrinę 
dramą.

Hamiltono ‘aukuras’ yra vie 
nas iš gyviausių ir seniausių 
dramos teatrų lietuvių tarpe. 
Aktoriai drausmingi ir įsigy
venę į savo vaidmenis, tik kai 
kurie per tyliai kalba ir toli
mesnėse eilėse sėdintiems sun
kina sekti veiksmą.

Veikalą režisavo ir pagrin
dinę rolę atliko Elena Daugu- 
vietytė-Kudabienė. Veikėjai: 
Elena Dauguvietytė (Dulskie- 
nė), Antanas Minelga (Duls- 
kis), Kęstutis Kalvaitis (Ta
das), Danutė Kudabaitė (Mi
lė), Ina Kudabaitė (Liucė), 
Marija Kalvaitienė (Stela), 
Dalia Jonikaitė (Anė - tarnai
tė), Teresė Kalmantavičienė 
(Tadrackienė) ir Vida Juozai- 
tytė (nuomininkė). Dekoraci
jos - Kazimiero Mikšio, grimas 
- Stasio Ilgūno, šviesos - Arthu 
ro Cockmano, apšvietimo tal
kininkai - Paulius ir Audra 
Aleknos (čikagiškiai).

Veikalas žiūrovams patiko 
ir užsimezgė glaudus ryšys 
tarp aktorių ir publikos. Daž
nai buvo girdima šilta reakci
ja į aktorių dialogus ir išsireiš
kimus.

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

9837 SOUTH KEDZIE AVENUE
EVERGREEN PARK, ILL. 60642
Tel. 422-2000

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.; 476-2345'

aikštė automobiliams statyti

Po programos rengėjai r Jau 
nimo Centro vadovybė - pa
kvietė visus į kavinę pabend
rauti su tolimaisiais svečiais ir 
pasidalinti įspūdžiais.

Chicaga nuolatinio teatro 
kaip ir neturi, išskyrus Antrąjį 
Kaimą, kuris kiekvienais me
tais duoda kelis spektaklius, ir 
atsitiktinį Lapinskų pastaty
mą, dažniausiai skiriamą jau
niesiems žiūrovams.

‘Aukuro’ pasirodymas buvo 
maloni atgaiva pasiilgusiems 
lietuviško teatro, kurių prisi
rinko artipilnė didžioji salė.

FOTO MENO PARODA

S.m. lapkričio 2 d. Jaunimo 
Centro Čiurlionio Galerijoje 
buvo atidaryta aštuntoji lietu
vių fotografų darbų paroda. 
Parodą atidarė Lietuvių Foto 
archyvo vedėjas kun. Algi
mantas Kezys. Plačiau apie 
parodą kalbėjo jos organizato
rius Stasys Žilevičius.

Parodoje dalyvauja 34 foto
grafai (26 iš Chicagos ir jos 
apylinkių ir 8 iš tolimesnių vie
tovių), kurių tarpe yra keli 
profesionalai. Parodoje atrink
ta ir išstatyta 200 nuotraukų 
(130 spalvotų ir 70 juoda-bal 
ta).

Premijavimo komisiją suda
rė Kolumbijos kolegijos dėsty
tojai - Robert Thall ir Brian 
Katz bei lietuvis Rimantas 
Žukas - kurie premijas pasky
rė šiems fotografams:

Spalvotų grupėje I-ji vieta 
J. Anysui, II-ji - K. Daugėlai, 
IlI-ji - A. Grigaičiui;

Nespalvotų grupėje I-ji vie
ta E. Būtėnui, II-ji - J. Kup
riui ir IlI-ji - T. Palubinskui.

Pažymėjimus ir dovanas 
įteikė dr. Stasys Budrys, Lie
tuvių Foto Archyvo tarybos 
pirmininkas. Po parodos 
atidarymo, kavinėje buvo pa
rodytos a.a. dr. Juliaus Ramo-

Iš dail. Povilo Kaupo pomirtinės parodos Jaunimo Centre.

no skaidrės, kurias aiškino Ing
rida Ramonienė.

Parodos rengimo komisiją 
sudarė: S. Žilevičius (pirm.), 
P. Aleksa, J. Daunoras, R. Je- 
lionytė, I. Ramonienė ir Z. Ži
levičius.

Foto meno darabų paroda 
vykdoma kiekvienais metais ir 
sulaukia didelio dėmesio ne 
vien mėgėjų fotografų tarpe, 
bet ir plačiojoje visuomenėje. 
Fotografija yra viena iš pačių 
ryškiausių vaizdinių priemo
nių užfiksuojanti ir įamžinan
ti to meto veikėjus bei įvykius.

Šaunus balius

PLB Kultūrinės talkos komi - 
sija yra pakvietusi jaunimo 
meninius ansamblius iš Urug
vajaus ir Argentinos. Jų kelio
nėms apmokėti bei kitiems kul 
tūriniams darbams vykdyti 
reikalingos lėšos. Lėšoms su
kelti ruošiamas iškilmingas 
banketas š.m. gruodžio 1 d., 
šeštadienį, Butterfield Count- 
ry Club salėje, Summit ir 31 
St.

Prašoma šiame bankete da
lyvauti ir paremti po pasaulį 
išsisklaidžiusių lietuvių pastan 
gas.

Rezervacijoms skambinti dr 
L. Kriaučeliūnui 448-2323 
arba M. Remienei 447-0598

TOOL ROOM 
MACHINISTS

• Surfoce Grinders
• Cylindrical Grinders
• lingine Lathe Operators

Toolcroft, Ine., is o medium size |Ob shop 
located in Port Wayne, Indiana; employing 
approximately 45 peopte. Exce!lent pay and 
(ringe benefits. working doy shift oniy. Mušt 
be vrilling te relocate. Prefer įob shop experi- 
ence. Coli or write.

TOOLCRAFT, INC.
2620 Adams Center Road 

Fort Wayne, Indiana 46803 
219-749-0454

(44-46)

OPPORTUNITY FOR PROFESS*ONAL HELP 
FOR 600 BEOŠ GENERAL HOSP1TAL IN A CONGENAL. HOSP1TAL 

AND COMMUNITY.

REGISTERED NUCLEAR TECHNICIAN-BODY 
SCANNER

REGISTERED TECHNICIAN-IVPs & ROUTINE 
RADIOGRAPHY

REGISTERED TECHNICIAN-FLUOROSCOPY.
We have the following day shift positions available with 

excellent salary & fringe benefits:
ALSO

REGISTERED NURSES
FOR ALL SERVICES AND 3-11 SHIFT DIFFERENTIAL $150.00 PER 
MONTH. 11-7 SHIFT DIFFERENTIAL $200.00 PER MONTH. LIBERAL 

PERSONNEL POLICIES & FRINGE BENEFITS.
APPLY CALL OR WRITE SHARON WILSON.

HARRIS HOSPITAL-METHODIST 
1300 West Cannon, Forth Worth, Texas 76104 

1-817-334-6303
Equal Opportunity Employer

(39-45)

Dr. Aleksandras Šeštokas nebegrįžtamai paliko mus
1979 metų spalio mėn. 14 

d. vakare Chicagos Mar- 
ąuette koplyčioje susirinko 
labai didelis būrys draugų 
ir pažįstamų paskutiniam 
atsisveikinimui su a. a. dr. 
Aleksandru (Aleksu) šešta- 
ku. Tokiom progom mes nū
dien, deja, dažnai susitin
kam, o tačiau šis atsisveiki
nimas gal buvo skirtingas iš 
daugelio kitų ta prasme, 
kad velionis Aleksas Ameri
koje neturėjo nei vieno arti
mesnio giminės. Tad labai 
teisingai pabrėžė atsisveiki
nimo ceremonijas pravedęs 
agr. Stasys Juozapavičius, 
kad šioj vietoj ”mes visi ir 
velionies Alekso broliai ir 
visos seserys”. Todėl šis ne
besugrįžtantis atsisveikini
mas buvo ir ypatingai šil
tas ir jautrus. Tas aiškiai 
matėsi jo pasilikusių drau
gų veiduose, kalbėjusiųjų 
mintyse ir bendra rimtim ir 
liūdesiu apglobusiu laidotu
vių salę.

Atsisveikinimo pagrindi
nį žodį pasakė Lietuvių Ag
ronomų Sąjungos pirminin
kė agr. Salomėja Janulaitie
nė, trumpai atskleisdama 
dr. Alekso šeštoko nueitus 
gyvenimo takus.

Dr. šeštokas gimė 1908 
m. rugsėjo 13 d. Repšėnų 
kaime, Kavarsko valse., Uk
mergės apskrityje. Jo tėvai 
buvo ūkininkai ir Aleksas 
turėjo du brolius ir vieną 
seserį. Baigęs Kavarsko 
pradžios mokyklą Aleksas

A. A. dr. A. Šeštokas

įstojo į Raguvos progimna
ziją, kurią baigė 1927 m. ir 
tuoj pat stojo į Ukmergės 
2-jų metų mokytojų kursus. 
Vėliau stojo ir baigė Pane
vėžio mokytojų seminariją. 
1932 metais atliko karinę 
prievolę Karo ' mokykloje, 
kur buvo kaip aspirantas. 
Ją baigė su atsargos kari
ninko — jaunesnio leitenan
to laipsniu. Mokytojo kar
jerą pradėjo Onuškio vals
čiaus, Trakų apskrityje pra
džios mokyklos mokytoju. 
Dr. Alekso mokytojo darbas 
buvo tuoj tinkamai įvertin
tas ir jis po dviejų metų 
buvo paskirtas Kvietiškių 
pradžios mokyklos vedėju. 
Čia mokytojaudamas jis įsi
jungė į Jaunųjų ūkininkų 
ratelį ir šaulių sąjungos 
veiklą. A. a. Aleksas buvo 
ypatingai puikus Jaunųjų 
ūkininkų ratelių vadovas, 
nes atvykęs į mokyklą rado 
tik 7 jaunuosius ūkininkus, 
o išvykdamas po šešių metų 
paliko 130 jaunųjų ūkinin
kų ratelio narių. Jo suor
ganizuotas ūkininkų ratelis 
buvo vienas geriausių viso
je Lietuvoje, tad nesistebė- 
tina, kad ratelių nariai lai
mėdavo beveik visas žemės 
ūkio skiriamas premijas. Už 
šį sėkmingą darbą su jau
naisiais ūkininkais dr. Alek
sandras šeštokas buvo ap
dovanotas V-tojo laipsnio 
Gedimino ordenu.

1939 metų rudenį Aleksas 
įstojo į ž. Ū. Akademiją 
Dotnuvoje ir ją baigė diplo- 

(Nukelta į 10 psl.)
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DR. ALEKSANDRAS 

ŠEŠTOKAS 
NEBEGRĮŽTAMAI 

PALIKO MUS
M laiškai Dirvai pik. K. Škirpa kpt. Majaus ryškinta tiesa.

reikalu. Tai būtų galutinai iš- P. P-nas

(Atkelta iš 9 psl.) 

muotu agronomu 1943 me
tais. Procesinį darbą Lietu
voje jam teko dirbti tik 
vienerius metus — žemės 
ūkio departamente, Kaune.

Karo audru nublokštas 
Vokietijon Aleksas tęsė 
mokslus Bonnos universite
te ir 1947 metais juos baigė 
daktaro agr. laipsniu, para
šęs dizertaciją iš pievų ir 
žalienų kultūros srities.

Atvykęs į JAV apsigyve
no Chicagoje, tad darbo sa
vo profesijoje nesiekė. Bai
gęs braižytojų kursus, dir
bo inžinerijos Įmonėje. Lie
tuviška dr. Alekso šeštoko 
veikla buvo rami, bet gili ir 
gana šakota. Jis labai akty
viai įsijungė Į Lietuvių ag
ronomų sąjungą. Dr. A. šeš
tokas parašė knygelę apie 
sodybų pieeveles, organiza
vo ir daug darbo įdėjo lei
džiant Agronomų sąjungos 
premijuotą Vyt. Alanto 
"Liepkalnio sodybą’’ ir že
mės ūkio Akademijos isto
riją. Paskutinę knygą lei
džiant velionis didelį darbą 
atliko jau labai sunkios li
gos kankinamas, iš kurios 
jau nebeprisikėlė.

Aleksas labai mėgo ir ge
rai sugebėjo fotografuoti. 
Nuotraukomis jis užfiksavo 
Agronomų sąjungos žymes
nius kultūrinius ir sociali
nius įvykius, Trečiąjį pa
saulio lietuvių jaunimo kon
gresą Pietų Amerikoje ir kt. 
Jo nuotraukomis dažnai 
puošėsi Dirvos ir Draugo 
puslapiai. Aleksas mėgo ir 
plunksną. Jis daug rašinių 
parašė Margučio radijo kul
tūriniam priedui — Pelkių 
Žiburėlis, redaguojamam jo 
Bonnos Universiteto col. D. 
Sruogaitės-Bylaitienės.

Alekso mokslo draugai 
Akademijoje ir Bonnos uni
versitete visuomet prisi
mins jį kaip nepaprastai iš
laikyto ramaus ir taikaus 
būdo asmenį. Visuomet pa
siryžusį kitų bėdas išklau
syti, patarti, padėti. Apie 
save jis vengė kalbėti, nes 
jam kitų rūpesčiai, o ypa
tingai džiaugsmai lyg buvo 
artimesni. Aleksui galėjai 
slapčiausiais širdies gelmes 
atverti — išklausys — pa
tars ir tai likdavo tik tarp 
judviejų. Kadangi universi
tetan stojo po keletos metų 
mokytojavimo tai Aleksas 
buvo vyresnis amžium už

PASTABOS DĖL 
STRAIPSNIO 

"DEMOKRATIJA IR MES"

Perskaičius Dirvos 43 nr. 
straipsnį "Demokratija ir 
mes” man kilo daug klausi
mų. Pirmasis, ką autorė va
dina "mes"? Ar tai kalba 
mes — autorė, ar tai auto
rės kalbama apie kitus, ar 
tai "Dirvos" skaitytojus, 
bendrai visus lietuvius ar 
išeivijos lietuviją? Taip pat 
neaišku iš kur autorė rado 
kieno skelbtą ar skelbiamą 
ar ir vykdomą demokrati
ją, kurioje "Kiekvienas 
žmogus, tikrosios demokra
tijos požiūriu, yra vienodai 
vertintinas"...

Toliau. Iš šio straipsnio 
sunkoka suvokti, kam bū
tent taikoma jo ilgoka pa
straipa s u s u muojama . . . 
"visomis priemonė mis 
s t e n g damiesi išsilaikyti 
garbinguose postuose, pūs- 
damiesi prieš visus, rodyda
mi savo "autoritetą" už
mirštame, kad tai — no-

savo kurso draugus, tačiau 
draugystėje amžiaus skir
tumo visiškai nesijautė, nes 
jo geras ūpas ir šviesus at- 
sinešimas į gyvenimą darė 
jį dažnai jaunesnį dvasia už 
kitus. Aleksas nepataikau
davo kito nuomonei. Prie
šingai, kartais jam įprastu 
"sausu jumoru" taikliai nu
sodindavo puikybėn besike
liantį kolegą. Paliestasis ne
galėjo užsirūstinti nes tai 
būdavo atliekama Aleksui 
prigimtinu taktiškumu.

Dr. Aleksandras šeštokas 
buvo Korp. Jaunosios Lie
tuvos filisteris ir Lietuvių 
Tautinės S-gos narys.,ALTS 
vardu atsisveikino agr. Ig
nas Andrašiūnas, Tautinio 
akademinio sambūrio vardu 
pirm. dr. A. Kalvaitis, Lie
tuvių fondo vardu K. Girvi- 
las, primindamas, kad ve
lionis ne tik pats buvo fon
do narys, bet jis dar suor
ganizavo agronomus bend
rai stipendijai žemės ūkį 
s t u d ijuojautiems studen
tams. Brightono Parko LB- 
nės vardu atsisveikino B. 
Lungys, o mokslo kolegų 
vardu Antanas Butkus iš 
Clevelando. *•

Tebūnie lengva, Tau, 
Aleksai, svetima žemė ilsin
tis amžinybėje. ant. b.

SCREW MACHINE 
OPERATOR

Immediate job openings for experienced screw machine 
operators. Experience mušt includ the operation of 1%” 
RB6 automatic multiple spindle screw machine or equi- 
valent. Call for appointment:

Personnel Department
KISCO COMPANY, INC.

6300 St. Louis Avė.
St. Louis, Mo. 63121

314-381-9850
Eąual Opportunity Empioyer

ras žūt būt būti pranašes
niu už kitus — yra svar
biausia šių dienų priežastis 
visų asmeninių ir grupinių 
peštynių . .." Mano supra
timu, čia nieko dėta demo
kratija, o mūsų, lietuvių, 
kultūrinis, moralinis, socia
linis lygis, stoka pilnutinių 
didžių asmenybių. Todėl 
vargu bei tikslu "Dirvai” 
smerkti, sakyčiau, nežino
mą lietuvį...

Savo straipsnio antroje 
pusėje, autorė samprotauja 
apie "lietuvių visuomenėje 
išdidų skirstymą į aukštesnį 
ir žemesnį luomą", apie tai, 
kad "kultūrine skraite pri
sidengęs komunizmas pir
miausia patraukia viršū
nes”, kad "Lietuva yra 
žiauraus okupanto prispau
sta, išnaudojama, suniekin
ta ir terorizuojama... ir 
kad "Lietuvos okupanto 
apie mūsų tėvynę klaidingų 
informacijų skleidimą įma
noma atitaisyti” ir daug ki
tų klausimų paliečiama. 
Straipsnis užsklendžiamas 
papasakojimu prof. Antano 
Klimo pastangų ir laimėji
mo atitaisant klaidingas ži
nias apie Lietuvą Encyclo
pedia .Britanica.. .

Išvadoje, mano — Dirvos 
skaitytojo pageidavimas — 
redakcijai tokių rezginių — 
straipsnių reikėtų "Dirvo
je" vengti.

Mečys Valiukėnas
Chicago, III.

DAR APIE KAPITONĄ 
MAJŲ...

Ir vėl iškilo mintis sužinoti, 
kaip tikrumoje buvo su kpt. 
Majum? Dirvoje buvo atspaus
dinta dvi versijos: Sidzikaus
ko ir Pyragiaus. Dirvos Nr. 35 
(1978) Balys Jacikevičius iškė
lė klausimą, kuri versija yra 
teisinga. Į tai, jo manymu, 
galėtų atsakyti pik. K. Škirpa. 
Spaudoje neteko užtikti pik. 
Škirpos paaiškinimo. Gal kas 
nors yra tuo reikalu išsiaiški
nęs su pik. Škirpa? Deja, vie
nintelio liudininko jau nėra 
gyvųjų tarpe ir jei niekas tuo 
reikalu nepasirūpino - dabar 

( per vėlu.
Ir dabar dar pasitaiko nei

giamai įvertinančių a.a. kpt. 
Majų. Pvz. knygoje ‘Kas yra 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdis’, 
autorius S. Jakubickas paskel
bė: ‘Pagal sąmokslininkų su
tartą planą 1927 m. rugsėjo m 
pirmomis dienomis sukilimą 
pirmas pradėjo atsargos kapi
tonas A. Majus Tauragėje ... 
Tačiau, kai A. Majui nepavy
ko Tauragėje, tai supliuško ir 
visas sąmokslininkų planas ... 
Patsai jų vadas A. Majus su ke 
liais savo bendrais pabėgo į 
Lenkiją.’

Taigi - jau trečia versija. 
Apie mirusį sakomas gerai, 
arba nieko. Manau, kad derg 
ti žmogų nežinant tikrų faktų 
nedera. Kpt. Majus turėtų 
būti įvertintas remiantis fak
tais, o ne išgalvotais prasima
nymais.

Prašau Dirvos redakcijos pa 
skelbti skaitytojams, užklau
siant, gal kas yra kalbėjęs su

PICK-A-PERM SALE
(Pagrindžiant visuotiniu prašymu)

UniPerm tiktai »21-95
pilnumoje

ši' nuostabi kaina ĮSKAITO 
STILIZUOTĄ KIRPIMĄ IR 
DŽIOVINIMĄ IR SUDĖJIMĄ, 
arba KIRPIMĄ IR SUDĖJI
MĄ be atskiro damokėjimo.
Daugelis salionų kaina yra 
$50, ($35 už pusmetinį ir $15 
už plaukų nukirpimą).
Duval stilistai yra tarp geriausiųjų bet kur, kadangi jie
daro daug daugiau pusmetinių sudėjimų negu kiti stilistai.
Ir jų stilizuotas kirpimas išskirtinas taip pat.

Turėkite puikiausiai sudėtus plaukus.
Turėkite jums tinkantį stilių.
Turėkit likusių pinigų kitiems geriems dalykams.

KITOS DUVAL PUSMETINIO 
NUOLAIDOS

Pantene Salon Perm 
tik $29.50 ne $40 

Geriausiais sudėjimas kuri pi
nigai gali nupirkti. Anksčiau 
tai buvo galima tik labiausiai 
išskirtinuose salionuose.

Cortofil Warm Perm 
tik $23.95 ne $35 

Idealus pusmetinis nau
jausios mados šiai die
nai.Maradene Perm tik $15.95

ne $27.50
Yra turtingas proteino atstatymo, 
žibantiems ir apvaldomiems plaukams.

VISI PUSMETINIAI KARTU SU STILIZUOTU
KIRPIMU

PLOVIMAS IR SUDĖJIMAS
Labiausiai tinką stiliai yra dar vis atsiekiami su roliukais ir 
talentingo stilisto pajėgumu. Duval salione jūs vis dar ga
lite būti užtinkrinti, kad gausite žavų ir ilgai laikantį plau
kų sudėjimą, kuris padarė grožio profesiją tuo, kuo ji yra 
šiandien.
Plovimas ir sudėjimas $5.45 — su kirpimu tik $10.70. 

Plaukų kirpimas tik $5.95
Kirpimas su plovimu, džiovinimas pūtimu tik $11.40.

andre duval
Penktad. ir Šeštad. ir prieš šventes 50 c. brangiau.

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

663-6346
• Severance Center,

382-2600, 382-2569
• Shoregat, Lake Shore Blvd., 

944-6700
• Mentor, 255-9115, next to Zayre’s
• Opposite Eastgate, 449-3435

WEST
• Opposite Southland, 

845-3400
• Opposite Westgate, 

333-6646
• Parmatown, 

884-6300
• Sheffield Center, 

Lorain 233-7211, 
Elyria 324-5742

MACHINE OPERATOR 
POSITIONS

Teledyne Precision of Cincinnati, a leading 
manufacturer of custom built machlnery is 
looking for good machine operators. VVe have 
recently completed a wage program which 
makes our company a front runner with 
wages and benefits in the area. Positions we 
have open are:
LATHE OPERATORS—Turret & engine with 
at least 2 to 5 yrs. of experience in a job shop, 
day & night positions are available.
PLANER OPERATORS—Large & small 
planers, 2 yrs. experience, day & night posi
tions.
GRINDER OPERATORS-OD and ID at least 
2 yrs. experience, night positions.
BORING MILL OPERATORS—2 to 5 yrs. ex- 
perience, need operator for both manual and 
N/C large boring mill, night position. Small bor- 
ing mill & milling machine openings also exist. 
There is a differential payment for night shift 
positions. Apply in person to:

TELEDYNE PRECISION
3520 Ibsen, Cin'ti., OH 45209 

351-3300
Equal Opportunity Empioyer
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Šių metų Laisvės Varpo 

radijo rudens kultūriniame 
renginy spalio 7 d. 3 vai. 
po pietų, So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos sa
lėje koncertavo iš Toronto 
atskridusios "Volungės”.

"Volungė’’ moterų an
samblis Toronte, Kanadoje. 
Jos mums atvežė lietuviš
ką jaunatvišką nuoširdumą, 
atgaivą. Pilna salė vyresnių 
ir jaunų dainos mylėtojų 
buvo sužavėti.

Didelis koncerto repertu
aras sudarytas iš lietuvių 
liaudies dainų ir dabartinių 
lietuvių muzikos kūrinių. 
Jos išdainavo jaunystę, 
džiaugsmą, lietuvaitės grau
dų su tėvais atsiskyrimą, 
jaunamartės sunkią dalią, 
auštančią aušrelę, vėlų va
karėlį, Lietuvos laukus, gė
lėtas lygias pievas, dobilą, 
liepą, berželį svyruonėlį, 
saulelę, dangų ir žemę. Gra
žiai apdainavo "Metų lai
kus” — ciklą: vasarą, ru
denį, žiemą, pavasarį — G. 
Gudauskienės, žodžiai — 
Pr. Lemberto.

Dainuodamos keitė sce
nos vaizdą — vietomis besi- 
keisdamos, apranga grakš
čiais judesiais, gražia lietu
viška žodžių tariana. Pasku
tinę dainą "Pienė” — M. 
Vaitkevičiaus, žodžiai — A. 
Saulyno išpildė puikiai pa- 
lydėdamos kiekvieną žodį 
grakščiais rankų, galvos ju
desiais. Taip visa 27 dainų 
repertuarą Volungės padai
navo nuostabiai gražiai, 
laisvai. Auditorija gražiais 
aplodismentais, o šaunūs 
jaunuoliai raudonomis rožė
mis ir pabučiavimais mie
las daininikes apdovanojo. 
Nesiliaujant padėkos ploji
mų audrai, su nuoširdumu 
dar porą dainų išprašė prie
dą.

Volungės moterų ansam
blį sudaro: sopranai: Regi
na Giniotienė, Loreta Kon- 
gats, Danguolė Pranaitienė, 
Ramunė Ulbaitė; mezzo-so
pranai: Sigita Černiauskai
tė, Dalia Puodžiūkaitė, Rita 
Radžiūnaitė, Laima Unde- 
rienė. Altai: Rasa Mickevi
čienė, Dalia Simanavičiūtė, 
Rūta Urbonaitė. Ansamblio 
vadovė — Dalia Viskontie- 
nė. Akompaniatorė — Silvi
ja Freimanienė. Judėsiu 
apipavidalinimas — Birutės 
Vaitkūnaitės-Nagienės.

Visos dainininkės jaunos, 
gražiabalsės. Dauguma jų 
yra muzikos mokyklose iš
silavinusios. Vadovė bai
gusi konservatoriją, muzi
kos magistrė. Volungės ne 
tik Kanados lietuvių ir ki
tataučių visuomenę savo 
koncertais linksmina. Jos 
sėkmingai koncertavo JAV 
ir Europoje.

Visur Volungė pasirodė 
kaip aukšto lygio gražiai 
susidainavęs ir puikiai va
dovės paruoštas muzikinis 
vienetas. Dainininkių aiški 
lietuviška tarsena. Jų dai
nose kiekvienas žodis klau
sytojų suprastas lietuvį 

guodžia, pasididžiavimą ke
lia už tėvynės gimusios 
jaunosios dainininkės.

Šauniosios "Volungės”, 
n e p a varkite, dainuokite, 
Lietuvos vardą, jos tautos 
kultūrą plačiame pasaulyje 
garsinkite.

Didelė padėka 40-tojo 
koncerto rengėjui — Lais-

Cleveland Trust yra dabar vadinamas AmeriTrust Cleveland.
Pagrindiniai todėl, kad palengvina visai mūsų banko šeimai ir 

klijentams.
Tą šeimą sudarė 120 skyrių iš 10 filialinių bankų su 10 skirtingais 

vardais.
Ir jiems plečiantis į naujas galimybes visame Ohio, reikalas ben

dro atpažinimo buvo aiškus.
Taigi dabar AmeriTrust yra visiems. Vardas, kuris mums padės 

augti ir konkuruoti su kitais bankais valstijos ribose. Vardas kuris 
turės reikšmę nuo Ashtabula iki Zanesville,

Ir šalia to tai padės mūsų plėtimuisi banko ir taupymo biznyje per 
visą Vidurio Ameriką, kraštą ir aplink visą pasaulį.

Ką tai reiškia Clevelandui kiekvieną kartą kai mes pradedame 
augti? Mes padedame Clevelando augimui. Darbuose, paskolose, iš
mokėjimuose, statyboje, taksuose - ateičiai didžiojo miesto.

Taigi mes pakeitėme vardą, bet pasilikome savo adresą. Ir pajė
gus AmeriTrust reikš iar pajėgesnį Clevelandą.

vės Varpo radijo valandos 
vedėjui Petrui Viščiniui už 
mielų Volungių atsikvieti- 
mą. Padėka talkininkams, 
šaunioms šeimininkėms, ku
rios kaip> bitelės po koncer
to suruošė jaukias vaišes. 
Svečiai dvasia ir kūnais so
tūs šoko trankiai muzikai 
grojant, šnekučiavosi. Pa
aiškėjus, kad vienos daini
ninkės esąs gimtadienis, — 
jai ir visai "Volungei” Il

Tai yra vardo pakeitimas. 
Ne pakeitimas širdies.

giausių metų svečiai aud
ringai ir nuoširdžiai sugie
dojo.

Laisvės Varpo išlaikymui 
prisidėjo piniginė ir vertin
gų daiktų loterija, kuria 
laimingieji džiaugėsi.

Laisvės Varpas Brockto- 
ne šiuo metu perduoda ži
nias, minėjimus, lietuvių 
džiaugsmo ir liūdesio su
kaktis, lietuvių, dainą, muzi
ką iš dviejų skirtingų radi

jo stočių dvi skirtingas pro
gramas, sekmadieniais. Pir
moji 30 min. lietuvių kalba 
11:30 vai., o antroji — 50 
min. pusiau lietuvių ir ang
lų kalbomis 12:10 vai. die
ną.

Angliškos dalies talkinin
kais ir pranešėjais, klausy
tojų mėgiamais yra prof. 
kun. Antanas Jurgelaitis ir 
pedagogė Birutė Duobaitė- 
Silvia. E. Rihokienė
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■ Bostono lietuviai
KARIUOMENES ŠVENTES 

MINĖJIMAS
Lietuvių karių s-gos ‘Ramo

vė’ rengiamas kariuomenės 
šventės minėjimas įvyks lap
kričio 18 d. 3 vai. po pietų, So 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
salėje. Programoje bus: vėlia
vų įnešimas, žuvusių dėl Lie
tuvos laisvės pagerbimas, gen. 
štabo majoro Ernesto Bliudni- 
ko paskaita. Meninėje dalyje 
dainuos solistė Daiva Mongir- 
daitė-Richardson, akompa
nuojant Sauliui Cibui, o Jonas 
Rūtenis iš New Yorko paskai
tys savo kūrybos poemą tauti
ne tema.

Gros lietuvių pramoginė 
muzika, bus vaišės, loterija, o 
norintiems ir šokiai. Norima 
pagerbti tuos, kurie kovojo ir 
žuvo dėl Lietuvos laisvės, o 
tuo pačiu ir tuos, kurie ir šian
dien kovoja dėl Lietuvos lais
vės. Visi yra kviečiami į šį mi
nėjimą.

PAMINĖJO 
MOKYKLOS SUKAKTĮ

Spalio 20 d. Bostono Litua
nistinės mokyklos tėvų komi
tetas surengė tradicinį vakarą 
kuriame buvo paminėta ir šios 
mokyklos 30 metų darbo su
kaktis. Dr. Juozas Girnius 
skaitė paskaitą apie šios mo
kyklos veiklą ir svarbą, apie tė 
vų ir visuomenės pareigas auk 
lėjant ir mokinant jaunimą, 
apie lietuvybę ir jos išlaikymą

Meninėje programos dalyje 
Bostono vyrų oktetas, veda
mas komp. Juliaus Gaidelio, 
padainavo naujas jų repertua
ro dainas. Mokyklos vedėjui, 
rašytojui Antanui Gustaičiui 
buvo įteiktas jo portretas, pieš 
tas dail Viktoro Vizgirdos. Tai 
tėvų komiteto ir mecenatų bei 
mokyklos rėmėjų dovana Gus
taičiui už jo darbą mokykloje, 
kuriai jis vadovauja jau 18-tus 
metus. A. Gustaitis padėkojo 
už dovaną.

Programos vedėja buvo Al
dona Lingertaitienė, kuri pati 
yra baigusi šią mokyklą. Bu
vo vaišės ir šokiai.

Šių metų Lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetą sudaro: 
pirm. Vytautas Jurgėla, ižd. 
Irena Vidugirienė ir nariai - 
Vida Sužiedėlienė, Richardas 
Lizdenis ir Gema Philips.

POETAS GUSTAITIS 
KELIAUJA

Poetas Antanas Gustaitis 
yra daug kur kviečiamas at
likti meninę progrąmą. Jis sa
vo humoristine kūryba pra
skaidrina mūsų dienas. Spa
lio 27 d. jis atliko programą 
Ohio Lietuvių Gydytojų D-jos 
parengime, lapkričio 10 d. at
lieka programą Lietuvių B- 
nės parengime Washingtone, 
lapkričio 17 d. - New Yorke, o 
gruodžio 8 d. - Floridoje.

NESVARUS RINKIMAI
Į Bostono miesto majoro rin

kimus buvo nešvariai panau
dotas ir lietuvių vardas. So. 
Bostono laikraštyje So. Boston 
Tribūne buvo įdėtas skelbi
mas, kad So. Bostono Lietuvių 
Piliečių D-jos direktoriai in- 
dorsavo Kevin White į miesto 
majorus. White kandidatavo 
jau ketvirtą kartą ir buvo iš
rinktas dar keturiem s metams.

Bet So. Bostono Lietuvių Pi- 
iečių D-jos pirmininkas Alek
sandras Chaplikas pasiuntė 
laišką laikraščiui pranešda
mas. kad So. Bostono Lietuvių 
Piliečių D-ja neindorsuoja po
litinių kandidatų, ir neindor- 
savo ir Kevin White.

Tokie ir panašūs dalykai 
kartojasi Amerikos rinkimuose 
daug kur, net ir į labai aukš
tus postus.

MINĖJO BALFO 
SUKAKTĮ

Šiais metais suėjo 35 me
tai kai buvo įsteigtas Bend
ras Amerikos Lietuvių šal
pos fondas, sutrumpintai 
vadinamas Balfu.

Bostone ši sukaktis buvo 
paminėta gana iškilmingai. 
Įminėjimą buvo pasižadėju
si atvykti ir Balfo centro 
valdybos pirmininkė Marija 
Rudienė, bet dėl ligos at
vykti negalėjo. Minėjimą 
pradėjo Balfo Bostono sky
riaus pirm. Antanas And
riulionis. Saulius Cibas pa
skambino, Lietuvos himną, o 
visi susirinkę kartu giedojo. 
Tada pirm. Andriulionis 
perskaitė visų jau mirusių 
valdybų pirmininkų ir val
dybų narių pavardes. Jų iš 
viso buvo net 30. Be to, 60 
daugiau nusipelniusių Balfo 
veiklai buvo apdovanoti spe
cialiais ženkleliais.

Programai pravesti buvo 
pakviestas Stasys Lūšys. 
Jis perskaitė Marijos Ru
dienės prisiųstą trumpą, bet 
labai prasmingą laišką, ku
riame ji pasigenda didesnio 
darbo ir meilės broliui ir 
sesei lietuviams, o taip pat 
ir visame pasaulyje šie rei
kalai esą gerokai atsilikę.

Meninę programą atliko 
solistė Ona Pliuškonienė iš 
Philadelphijos, o jai akom
panavo bostoniškis Saulius 
Cibas. Daug kam solistė bu
vo negirdėta. Ji stebino vi
sus savo gražiu balsu ir pui
kiu dainavimu. Ji dainavo 
liaudies dainas ir operų ari
jas. Na, ir, žinoma, publika 
nesigailėjo jai katučių. Ir 
tikrai buvo už ką ploti.

Balfo šalpai loteriją pra
vedė Lietuvių Moterų Fe
deracijos Bostono klubas su 
jų pirmininke Elena Vasy- 
liūniene.

Daug dirbo ir solistę su
rado Bostone skaučių židi
nys, kuriam vadovauja Va
lentina Čepienė. Jos jungia
si Į lietuvišką veiklą ir pa
keičia vyresniuosius.

Vaišėmis rūpinosi daug 
ponių. Maldą sukalbėjo šv. 
Petro parapijos klebonas 
kun. Albertas Kontautas.

Buvo pristatyta-perskai- 
tyta sekančių metų Balfo 
skyriaus valdyba: pirm, 
kun. Antanas Baltrušūnas, 
vicepirm. Antanas Januška, 
ižd. Petras Navazelskis, 
sekr. Ona Vilėniškienė.

Bostono Balfo veikloje la
bai daug dirbo ir nusipelnė 
Antanas Andriulionis. Jis

išbuvo valdyboje net 27 
metus. Iš tų 27 net 24 buvo 
pirmininku. Jis labai sielo
josi Balfo veikla, rūpinosi, 
kaip daugiau surinkti aukų 
vargstantiems ir pats labai 
gausiai aukodamas.

Tos pačios dienos laike 
per dvi radijo stotis Laisvės 
Varpo vedėjas Petras Viš
činis gana plačiai nušvietė 
Balfo įsikūrimą ir veiklą bei 
nuveiktus darbus.

AR IŠNYKS PARAPIJA
Lietuvių šv. Petro para

pija So. Bostone parapiečių 
skaičiumi labai mažėja. Per 
lietuvių kalba mišias sek
madieniai atvažiuoja vos 
kelios dešimtys parapiečių. 
Kad patraukus daugiau lan
kyti lietuviškas mišias, po 
mišių yra įvesti salėje po 
bažnyčia net kavutė su už
kandžiais. Tuo tarpu ir tas 
neduoda didesnių rezultatų 
— skaičius tas pats.

Parapijos klebonas kun. 
Kontautas buvo sušaukęs 
net parapiečių susirinkimą 
tiem visiem rūpesčiam 
spręsti. Jis nori pravesti 
parapiečių surašymą, kuris 
vyks gruodžio 2-9 dienomis. 
Kas galėtų prisidėti prie to 
surašymo, prašomas kreip
tis į kleboniją. Toks asmuo 
turėtų aplankyti savo apy
linkėje 10 šeimų ir surašyti 
visus asmenis. Tada būtų 
tikrai žinoma, kiek tikrumo
je yra parapiečių. Seniau ši 
parapija buvo didelė ir stip
ri, bet dabar visai susilpnė
jo. Tada turėjo net dvi mo
kyklas, o dabar yra tik vie
na ir joje mokinių yra gana 
didelis skaičius jau ir ne 
lietuvių.

Susirinkime vienas kal
bėtojas minėjo dr. Joną 
šliupą, kaip tas bedievis ra
gino organizuoti parapijas 
ir statyti bažnyčias. Tai bu
vo grynai lietuvybės palai
kymui. Ragino ir dabar su
sirūpinti parapija ir ją rem
ti visomis galiomis, nes tai 
lietuvių ne tik malda, bet 
ir bendravimas, susibūri
mas.

Tikrai parapija stovi ant 
slydaus kranto. Reikia ja 
susirūpinti visiems. (ap)
BOSTONO PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

• Lapkričio 17 d. Martyno 
Jankaus šaulių kuopos ban
ketas Sandaros klube 
Brocktone.

• Lapkričio 18 d. Lietu
vi kariuomenės atkūrimo 
sukakties minėjimas.

• Lapkričio 24 d. Naujo
sios Anglijos šaulių rinkti
nės suvažiavimas.

• Gruodžio 16 d. 4 vai. p. 
p. Tautinės S-gos namuose 
Kalėdinė vakaronė su pro
grama. Rengia Moterų Fe
deracijos Bostono klubas.

• Kovo 8 d. Tautinių šo
kių sambūrio vakaras Lie
tuvių Piliečių Draugijos sa
lėje. Bostone.

• Kovo 9 d. 3 vai. p. p. 
First & Second Church Va- 
syliūnų sonatų vakaras.

Atitaisymas. Baigiant spausdinti atkarpą ”Alma 
Mater Lituana” (Dirva Nr. 43) paskutinės eilutės buvo 
sumaišytos. Turėjo būti:

Vijūne (braunasi priekin, tik įbėgusi). Kolegos, jau 
baigiate? Man reikia šokių repeticiją, ruošiam initium 
semestri, linksmą šurum burum . . . Tuoj pasišauksiu šo
kėjus (išbėga).

Pukys. Palaukim, bus gražu, šokiai — jau apčiuo
piamas kultūros gėris, ar ne? Ir sykiu pramoga. Jei dar 
muzika su daina, studentiškas šurum burum — valio! 
(rečituoja):

Dainuok, gyvuok, šauni jaunyste! 
Mes laimės ilgimės ir klystam, 
o jaunos dienos laime trykšta, 
žydėk, spindėk, laki jaunyste!..

Vijūne. Su šokėjais ima suktis, muzikai pritariant 
subilda Tryptuko šokis ...

(Pabaiga)

Jom a fast-growma company m the aeronaufical landma gear 
ovethaul mdustry. Good benefits coupled with company growth 
leąds to a secure position for someone who is self-motivated, 
vvillmg to work overtime ond oggressive
A h H u , TUKttT LATK OPDATM
A high school graduate is preferred with 1-2 yrs. experience on 
a turret lathe The right candidote will possess the skills to 
read mics, ID and OD, blueprints and will know how to mochine 
a part from scrotch Salary based on expenence. 2 positions 
open.

Call Bob Hemessy at 241-5913, Eit. 9

ARTCO PRESS INC.
TERRE HAUTE. INDIANA

(44-46>

THE FOLLOWJNG POSITIONS ARE NOW OPEN FOR OPERATORS 
AND APPRENTICES W1TH SOME EXPERIENCE.

1. CASEMAKERS
2. PERFECT BINDERS
3. SMYTH SEWERS
4. LAWSON THREE KN1FE 

TRIMMERS

5. CASING IN LINE
6. HOT STAMPERS
7. FOLDER OPERATORS
8. BINDERY MACHINE

MECHANICS
THE ARTCO PRESS IS A RAP1DLY EXPANDING BOOK MAN’UFAC- 
TURER. WE OFFER J.IBER XL FRINGE BENEFITS AND SALARIES 

ARE NEGOTIABLE BASED ON EXPERIENCE.
Call FRANK MacLEAN. Tool free 1-800-457-0773

Equal Opportunity Emplover
(43-46)

MECHANICAL
MAINTENANCE 
JOURNEYMAN

Columbus & Southern Ohio Electric Co. is currently 
accepting applications for the Mechanical Mainten- 
ance Journeyman openings in the Conesville Gen- 
erating Station. Applicants mušt be high school 
graduates or have the equivalent G.E.D. certifi- 
cate. Mušt pass the company specifications and 
physical examination. Mušt have evidence of 
vvorking as journeyman in one of the following 
crafts for o minimum of 4 years, Boilermaker, Mill- 
wright, or Power Plant Mechanical Maintenonce 
Mechanic. Good pay, good benefits. Oualified can- 
didates send resume of education, vvork experi- 
ence to:

COLUMBUS & 
SOUTHERN OHIO 

ELECTRIC CO.
P. O. BOX 2525 

COLUMBUS, OH 43272 
An Equa/ Opportunity

Employer M/f

(43-45)

Maior Ohio-bassed TRANSIT BUS manufacturer (a grotving industry), 
a subsidiary of a Fortune 500 corporation, has growth positions avail- 
able in the following departments for qualified individuals who are 
searching for a challenging future with a grovvth-oriented company: 
DESIGN ENGINEER AND/OR LIAISON ENGINEER
Opening for design engineers or liaison engineers with a degree and 
3 to 5 years on the board mechanical design engineering experience.
DRAFTERS , .. j
Looking for two drafters to work in our design engineering depart- 
ment. Experience necessary.
FIELD SERVICE ENGINEERS , . ,
Looking for an engineer with 3 to 5 years design field product and 
systems engineering ”hands-on" liaison experience working on techni- 
cal field solutions with customers.
Ali positions offer, liberal salary, company paid benefits including a 
dental plan. For immediate considaration, send resume in confidence to:

PATT LYLE
INDUSTRIAL RELATION DEPARTMENT

Induttrial Relations Department

GRUMMAN FLXIBLE
326 N. Woter Street 

loudonville, Ohio 44842 
Or Coli: 419/994-4141- lxt. 272

An Equal Opportunity Employer M/F/H/i/

GRUMMAN FLXfBLE 46
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CLEVELANDO LIETUVIU KLUBU PREMIJOS
LAUREATAS JURGIS M ALSAIS

Clevelando lietuvių koloni
ja gali džiaugtis ir didžiuotis 
turėdama tokius puošnius Lie
tuvių Namus, kuriuose kon
centruojasi didžioji dalis lietu
viško gyvenimo. Čia vyksta or
ganizacijų posėdžiai, Čiurlio
nio Ansamblio repeticijos, įvai 
rūs pasilinksminimai, pramo
giniai ir kultūriniai parengi
mai.

Namų šeimininkai, Klubo 
direkcija, šalia tiesioginio na
mų administravimo daug dė
mesio skiria lietuviškai veiklai- 
Šiai veiklai skatinti jau treti 
metai iškiliems kultūrininkam 
bei lietuviškos veiklos viene
tams skiria visuomeninę ir kul 
tūrinę premiją. Direktorių nu 
tarimu kiekvienais metais su
daroma autonominė komisija, 
kuri pagal nustatytas taisykles 
iš gautų pasiūlymų atrinkusi 
mažiausiai tris kandidatus 
pristato direktorių tarybai. 
Klubo direktorių taryba iš pri
statytų kandidatų, slaptu bal
savimu išrenka asmenį ar or
ganizaciją, kuriems skiria 
$1000 premiją.

Ankstesnieji premijos laure
atai buvo: žurnalistas V. Ro
ciūnas ir Čiurlionio Ansamb
lio kanklių orkestro vadovė 
Ona Mikulskienė.

ĮSIGYKITE VILNIAUS UNIVERSITETO 
SUKAKTUVINI MEDALI

Tai puiki dovana Jūsų jaunimui, draugams ir bendradarbiams.
Leidėjai: Akademinis Skautų Sąjūdis. Skulptorius: Vytautas Kašuba

Kalykla: Franklin Mint

Medaliai: Bronzinis, antikinis, 70 mm diametro $15.00.
Bronzinis, blizgantis, 70 mm diametro $20.00. 
Sidabrinis, 44 mm diametro $35.00. 
Paauksuotas sidabrinis, 44 mm dia. $40.00. 
Auksinis (14 kt.), 44 mm dia.;
reikia užsakyti prieš gruodžio 31 d.; apie $425.00.

Pastabos : Kainos yra JAV doleriais. Pridėti $2.00 dėl persiuntimo 
ir apdraudos. čekius rašyti ”Vilniauš Universiteto Medalis”.

Dėl medalių užsakymo kreipkitės į Jūsų apylinkės platintojus arba meda
lio administratorę:

Bostone
New Yorke
Washingtone, D. C.
Floridoje
Montrealyje
Toronte
Clevelande
Detroite
Chicagoje

Šių metų kandidatams pa
rinkti komisiją sudarė dr. H. 
Brazaitis, V. Gedgaudas ir V. 
Rociūnas. Iš pristatytų kandi
datų Klubo direkcija slaptu 
balsavimu išrinko ilgameti LB 
Clevelando Apylinkės pirmi
ninką, visuomenininką Jurgį 
M aiškį.

$1000 premija paprastai 
įteikiama iškilmingo banketo 
metu, kurį rengia Klubo direk 
cija laureatui pagerbti. Šiais 
metais toks banketas įvyko lap
kričio 3 d. Clevelando Lietu
vių Namuose. Rūtos Rygebe
nės suprojektuotomis dekora
cijomis skoningai išpuošta salė 
priminė dar neseniai dingusių 
rudens spalvų harmoniją ir 
svečius šiltai bei jaukiai nutei
kė. Jaukią vakaro nuotaiką 
dar pakėlė kokteiliai su ska
niais užkandžiais. Visi čia jau 
tesi lyg viena šeima.

Lietuvių Klubo direkcijos 
pirmininkas Romas Bublys pa 
sveikino svečius ir palinkėjo. 
malonaus vakaro, tuo oficia
liai atidarydamas laureatui 
pagerbti balių. Kun. G. Ki
jauskas, S.J. sukalbėjo invo- 
kaciją. Svečiams sėdint už sta
lų, Lietuvių Namų šeiminin
kės patiekė iškilmingą, gar
džią vakarienę, pagamintą

Julius špakevičius (617) 326-0403 
Dr. Jonas Ulėnas (516) 271-4470
Dr. Saulius Naujokaitis (301) 986-1547 
Kazys Palčiauskas (813) 360-4113 
Rasa Lukoševičiūtė (514) 366-1210 
Prima Saplienė (416) 654-9052
Dr. Stepas Matas (216) 524-3242 
Liuda Rugienienė (313) 573-9448 
Danutė Korzonienė (312) 778-6723 
Ramunė Lukienė (312) 422-4288 
Teresė Gaidelytė (402) 731-8720 
Dr. Stasys Vanagūnas (602) 296-0307 
Aldona Vaitkienė (602) 266-5954 
Gediminas Morkūnas (206) 746-1272 
Danutė Janutienė (415) 849-1147 
Valentinas Varnas (213) 662-2611

Omahoje
Tucsone
Phoenixe
Seattle
San Francisco
Los Angeles
Medalio administratorė: Aldona Venckienė (213) 393-2803

603 14th Street
Santa Monica, California 90402

šių namų menadžerio Ričardo 
Armono priežiūroje. Vakarie
nės metu grojo vengrų orkes
tras, kuris visą vakarą palaikė 
baliaus pakilią nuotaiką.

Baliui įpusėjus, laureatą 
Jurgį M aiškį svečiams pristatė 
Raimundas Kudukis. Savo 
kalboje jis iškėlė svarbesnius 
laureato gyvenimo bruožus ir 
visuomeninės veiklos kelią.

Jurgis Malskis yra gimęs Sla 
vikuose, šeimoje vienas iš 12 
vaikų. Pradžios mokyklą bai
gė gimtame kaime, o gimna-

Jurgiui Malskiui lapkričio 3 buvo įteikta Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubo visuomeninė ir kultūrinė premija 1000 dol. Nuo
traukoje J. Malskis priima plaketę iš R. Bublio, stebint R. Ku- 
dukiui. V. Bacevičiaus nuotr.

ziją Jurbarke. Kauno Vytau
to Didž. universitete studijavo 
teisę, kurią baigė Vilniaus uni 
versitete. Lietuvoje dirbo Vi
daus Reikalų Ministerijoje. 
Emigravęs į Ameriką pirma 
apsigyveno Arkansase, o 1951 
metais atsikėlė į Clevelandą. 
Nuo įsikūrimo Clevelande ak
tyviai reiškiasi visuomeninėje 
bei kultūrinėje veikloje. Dau
gelį metų darbavosi ir Lietu
vių Namų direkcijoje, eida
mas ir pirmininko pareigas. Į 
LB veiklą įsijungė 1965 m. 
Jau septyneri metai kai yra 
LB Apylinkės pirmininkas. Jo 
vadovavimo metais Clevelan
de buvo surengta daug įvairių 
kultūrinių parengimų. Jis at- 
kvietė daug mūsų profesiona
lų muzikų, solistų, stambes
nių teatralinių vienetų, kurie 
mūsų kolonijai suteikė daug 
gražių atmintinų valandų.

Būdamas visada linksmo ir 
energingo būdo - daug savo 
jėgų skiria jaunimui, remda
mas jų veiklą, kongresus ir vis
ką, kas Lietuavos laisvinimui 
daroma. Taip pat eilę metų 
dirbo ir Clevelando ALTO sky 
riaus valdyboje.

Raimundo Kudukio supa
žindinamoji kalba buvo paly
dėta gausiais plojimais ir sugie
dota Ilgiausių Metų. Po to 
Lietuvių Namų direkcijos 
pirmininkas Romas Bublys 
laureatui įteikė plaketę su 
$1000 čekiu.

Sujaudintas tokiu pagerbi
mu J. Malskis tarė: ‘Esu giliai 
sujaudintas Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubo paskirta 
man šių metų visuomenine 
premija. Kiekvienas lietuvis 
yra įpareigotas atiduoti savo 
jėgų dalį mūsų tautai - tos tau 
tos išeivijai, dėl ko mes akty
viai dalyvaujame jos gyveni
me, remiame jos siekimus, 
darbus bei pastangas tiek mo
raliai, tiek materialiai. Tai ir 
mano aktyviai kuklus dalyva
vimas šioje veikloje yra nieko 
daugiau, kaip tik tos pareigos 
atlikimas. Tikiu, kad joks ryž
tas nėra perdidelis, jokia pa
reiga nėra per sunki, joks už
mojis nėra neįveikiamas, jei vi 
sa tai skiriama mūsų brangios 
tėvynės labui, mūsų tautos 
dvasiniam pakilimui’.

Sekančiai programos daliai 
vadovavo Juozas Stempužis, 
kuris perskaitė gautus sveiki
nimus ir pristatė sveikintojus.

Orkestrui grojant svečiai 

dar pasišoko ir turėjo progą 
taip pat ir asmeniškai pasvei
kinti laureatą.

Į pagerbimo banketą buvo 
atvykę iš Detroito J. M aiškio 
sūnus Rimas su žmona.

Ingrida Bublienė

Liet u viii grožio salionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fashion, 687 Plast 185 St., 
Cleveland, Ohio 44119, tel.: 

•486-1210.

|wl| NATIONWIDE 

K 1 INSURANCE
| Nat>onw<de is on your

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

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis i ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
913-09 JO.

REGISTERED NURSES
URGENTLY NEEDED

BECAUSE of U.S. medicarec rijling, 
Wayne County Hospital in lowa rpust 
hite at least 4 Registered Nurses. 
Located in Corydon, South Centrai 
lowa, with progressive school systems 
& churches, recreation, less than 20 
miles to Lake Rathbun, local golf, 
swimming & tennis. 30 bed hospital 
with 4 doctors, offering primary care, 
emergency care, obstetrical service, 2 
bed 1CU-CCU, regular surgery sched- 
ule.

ALSO NEEDED ' 

REGISTERED 
LABORATORY

TECHNOLOGISTS
ASCP WITH KNOVVLEDGE OF 

X-RAY
ambuiance service with 2 v.p-to date 
ambulances and 8 EMT’s available. 
Also state-vvide helicopter service for 
patients to Dės Moines & Iowa City. 
Wages to meet or exceed statė aver- 
age levels. Will consider payrr.erit of 
portion of expenses for iriterviews. 
Apply call or send resume with pho’.o 

encouraged to: ADMINISTRATOR 
hours 10 am to 3 pm

WAYNE COUNTY HOSPITAL, .
417 S. E. ST.

Corydon, Iowa 50060 
515-872-2260 collect

(37-46)
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CLEVELANDO
L PARENGIMAI _

• LAPKRIČIO 17 D. Korp! 
Neo-Lithuania šventė - balius 
su Neo-Lithuania orkestru iš 
Chicagos.

• LAPKRIČIO 18 D. Ohio 
Lietuvių Dienos. Rengia Cle
velando LB Apylinkės ir Ohio 
Apygardos Valdyba.

• LAPKRIČIO 24 — Vienos 
dienos rekolekcijos DMNP pa
rapijoje.

• LAPKRIČIO 25 D. — 4 
vai. DMNP parapijos 50 metų 
sukakties minėjimas įvyks pa
rapijos salėje.

• GRUODŽIO 1 D. Š. A. Pa- 
baltiečių Tinklinio turnyras.

• GRUODŽIO 2 D. pianisto 
Vytauto Puškoriaus koncertas.

• GRUODŽIO 2 D. sol. Al
donos Stempužienės-Švedienės 
koncertas. Rengia Putnamo se
selėms remti komitetas.

• GRUODŽIO 16 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos rengiama Kalėdų eglu
tė.

ENGINEER HVAC — Miami, 
Florida location—Desire engi- 
neer capable of managing HVAC 
design for large medical and 
commercial projects. P.E. license 
required. Associate potential 
available. Respond providing re- 
sume and salary requirement to 
Mr. G. F. Savers, THE SMITH 
KORACH HAYET HAYNIE 
Partnership, 175 Fontainebleau 
Blvd., Miami, Florida 33172.

305-552-5200

OHIO APYGARDOS LIETUVIŲ DIENOS PROGA 

DAINAVOS ANS AM BLIS STATO 

ALOYZO JURGUČIO MUZIKINĘ DRAMĄ

EMILIJA PLATERYTE
Libretas ANATOLIJAUS KAIRIO

Laikas: 1979 m. lapkričio 18 d., 3 vai. po pietų.

VIETA: EUCLID HIGH SCHOOL AUDITORIJA, EAST 222 STREET.

Bilietų kreiptis: j Romą Tatarūnienę tęl. 531-5924 arba į Jurgi Malskį tek 486-9165. Kainos: 4, 6, 8 ir 10 dol.

Rengėjai: LB CLEVELANDO APYLINKĖS VALDYBA

GYVAČIŲ ĮKANDIMAI KASMET NUŽUDO DAUG ŽMONIŲ.
sudėtinės dalys pareiškia 
savo nuodingą veiklą po 4 
vai. ar net po 32 vai. Dėl to 
ligonis įgeltas gyvačių turi 
būti pristatytas ligoninėn, 
kad galėtų gauti tinkamą

Mokslininkų apskaičiuota, 
kad pasaulyje yra apie 400 
rūšių visokių gyvačių ir kai 
kurių žmogui ar gyvuliams 
Įkandimas yra pavojingas ir 
net mirtinas. Taip pat ran
dama apie 20,000 tūkstan
čių visokių vorų ir kai kurie 
yra labai nuodingi. Pavyz
džiui, Indijoje gyvatės kas
met Įkanda kelis šimtus 
tūkstančių žmonių, iš kurių 
Įkandimo miršta apie 20,000 
žmonių. Prieš kiek laiko 
Meksikoje skarpijonai įkan-

do 76,000 žmonių, iš kurių 
1,500 mirė. Kas metais 
Amerikoje užregistruojama 
apie 7000 gyvačių įkandi
mų, bet tas skaičius yra 
didesnis, nes nevisi gyvačių
įkandimai registruoti ir ne- gydymą nuo visų vėlesnių 
pasiekia statistikos. Kartais 
atsitinka, kad gyvatės įkas
tas per iki 2 valandų po 
Įkandimo miršta. Gyvatė 
barškuolė savo nuoduose tu
ri 20 sudėtinių dalių ir tik 
kokia pusė tų nuodų pra
deda tuojau veikti, o kitos

MOKAME AUKŠČIAUSIA
NUOŠIMTI

UŽ SANTAUPŲ C-
1/ G/ įnešus $100 
/*£,/O 12 mėnesių

PAŽYMĖJIMUS

įnešus $100
48 mėnesiams

įnešus $100
30 mėnesių

įnešus $100
72 mėnesiams

įnešus $100
96 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>/2%)

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

Įdedi kiek nori, išimi kada nori.
Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas 

du kartus metuose.
SANTAUPŲ Sz^SKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000. 

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

/uperior Žavina/
AND LOAN ASSOCIATION

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street 

481-8552
32800 Center Ridge Road 13515 Euclid Avė.

779-5915 681-8100

EŠE£

14406 Cedar Avė. 
381-4280

komplikacijų.
Amerikoje yra apie 120 

rūšių gyvačių iš kurių tik 
apie 20 rūšių yra nuodingos 
ir reikalauja greito gydy
mo. Iš jų keletą paminėti
na: Pit-Vipers, Rattlesnake, 
copperhead, coral snake. Pa
gal dr. Russell, kuris yra 
gyvačių Įkandimo gydymo 
specialistas, įkandimas gy
vatės Mojavę rattler Kali
fornijoje duoda didelį nuo
šimtį mirtingumo. Pagal dr. 
Russell žmonės Įkasti gyva
čių ir negydyti duoda labai 
blogus rezultatus: iš negy
dytų nuo gyvačių Įkandimo, 
11 žmonių reikėjo nupiauti 
gangrenuotas galūnes, 58 
žmonės gavo galūnių kont- 
raktūras liko be funkcijos.

Varinės gyvatės įkandi
mas nėra labai pavojingas, 
nors jos įkandimas sukelia 
didesnį audinių patinimą. 
Coral snake įkandimas yra 
retas, pasitaiko tik 1 % visų 
gyvačių įkandimų. Kartais 
nuo gyvačių įkandimo simp
tomai būna nedideli, bet 
kartais būna komplikuoti ir 
gresia gyvybei. Tie kompli
kuoti simptomai yra šie: 
paviršutinių kraujo indų už
degimas ir užsikimšamas 
Thrombosai, limfinių indų 
uždegimas — Lymphangi- 
tai (kūno temperatūros pa
kilimas, drebulys, kraujo 
spaudimo nupuolimas, akių 
vokai nuopuolę (ligonis ne
atidaro akių) susilpnintas 
regėjimas, plaučių patini
mas, kraujavimas plaučiuo
se, pilve, inkstuose ir kitur.

Gyvatei įkandus, tuojau 
reikia užversti galūnę, su 
bintu ar kuo kitu. Užverži- 
mas turi būti pakankamas, 
kad užspaudus venozinį 
kraują ir limfų skystis ne
tekėtų aukštyn. Užveržimas 
daromas 2-3 inčius aukš
čiau įkandimo. Įkastą vieta 
perplauti išilgai galūnės 
dviems piūviais, i/j. inčio il-

gio ir apie % inčo gylio, ir 
stengtis žaizdą iščiulpti, 
švirkštu, moterų krūties 
čiulptuvu, arba mažu stik
liuku, kuris prieš tai iš vi
daus turėtų būti liepsna pa
kaitytas (kaip Lietuvoje 
statydavo bankas) arba jei 
burnoje nėra žaizdų, galima 
čiulpti burna, čiulpimą įkas
tos vietos reikia stengtis 
čiulpti kiek galima ilgiau 10 
minučių iki 20 minučių. Juo 
ilgiau čiulpimą, tuo daugiau 
gyvatės nuodų pašalinama. 
Amerikoje yra nuodų kont
rolės centras Oklahoma Ci- 
ty — Antivenin lndex. šitas 
centras budi visas 24 va
landas, šitas centras turi 
gyvačių įkasdimo specialis
tus, priešnuodžius nuo gy
vačių įkandimo ir duoda pa
tarimus gydytojams, ligoni
nėms ir reikalui esant tuo
jau išsiunčia komerciniais 
lėktuvais prašomus prieš
nuodžius nuo gyvačių Įkan
dimo. Be priešnuodžių, gy
vatės įkastam reikia ir te
tėnus ir antibiotikų prieš in
fekciją, nes gyvačių burna 
visada yra nešvari ir bakte
rijų apkrėsta. Jei gyvačių 
įkastas žmogus yra alergi
nis gyvulių serumui, ypač 
arklių serumui iš kuriuo 
yra pagamintas gyvačių 
priešnuodžiai, tai gali suda
ryti komplikacijas. Tokiu 
atveju, ligoninė ar dakta
ras, kuris kontaktuoja Ok- 
lahomos nuodų centrą, pa
aiškina, kad ligonis negali 
imti priešnuodžius paga
mintus su arklių serumu. 
Kaip matome, tas Ontivenin 
Index Oklahomoje labai 
daug patarnauja nuo gyva
čių Įkandimo.

Dr. K. Pautienis
V. KRĖVĖS MIRTIES 

SUKAKTIS
Šiais metais suėjo 25 me

tai nuo didžiausiojo mūsų 
rašytojo Vinco Krėvės mir
ties. Tam Įvykiui prisiminti 
LB Clevelando apylinkės 
valdyba rengia vakaronę 
lapkričio 15 d., ketvirtadie
ni, 7:30 vai. vak. Dievo Mo
tinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijos mažojoje salėje. 
Kalbės rašyt. Vacys Kava
liūnas, tema „Vincas Krėvė 
dzūkų prisiminimuos”.
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• GEORGE V. VOINO-
VICH, išrinktas Cle
velando meru su 20,000 balsų 
persvara prieš buv. merą, pir
madieni, lapkričio 12 d., Cle
velando miesto savivaldybės 
rūmuose buvo prisaikdintas 
naujoms pareigoms.

Gubernatorius James A. 
Rhodes, pristatęs susirinku
siems i inauguracijos iškilmes 
naująjį merą, prižadėjo Ohio 
valstijos paramą miestui. In- 
vokaciją sukalbėjo Clevelando 
vysk. James A. Hiękey.

Inauguracijoje dalyvavo ir 
grupė lietuvių. ,

• KUN. G. KIJAUSKUI, 
S.J., DMNP parapijos klebo
nui, lapkričio 9 d. Lake Coun- 
ty Memorial ligoninėje buvo 
padaryta radikali kairiojo 
plaučio operacija.

Linkime klebonui greitai 
pasveikti ir grįžti prie pastora
cinio darbo.

• ONA JOKŪBAITIENE, 
Balfo c.v. generalinė sekreto
rė ir Ohio direktorė, šį savait
galį išskrenda į Los Angeles 
dalyvauti Balfo direktorių su
važiavime.

• ANTANINA PUSKORIE- 
NE, 94 m. amžiaus, mirė lap
kričio 11d. Laidojama trečia
dienį, lapkričio 14 d., iš nau
josios parapijos bažnyčios 
9:30 ryto Visų Sielų kapinėse.

Nuliūdime liko dukterys - 
Antanina ir Irena; sūnūs - dr. 
Viktoras, Pranas, Jonas ir Juo
zas Lietuvoje; dvi seserys, 15 
anūkų ir 4 proanūkai.

• JONAS PAUŽA, 58 m. 
amžiaus, žuvo lapkričio 11d. 
eismo nelaimėje. Vairuotojas, 
važiavęs mašina be šviesų, pa
bėgo iš nelaimės vietos.

Atsisveikinimas ketvirtadie
nį ir laidojamas penktadienį, 
lapkričio 16 d.

"Mes, lietuviai, mylintieji Visagali Dievą ir savo tautą...
su Dievo pagalba steigiame naują parapiją”.
1928 gruodžio 28 d.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI

DIEVO MOTINOS NUOLATINĖS PAGALBOS PARAPIJOS 
AUKSINĖS SUKAKTIES

18022 NEFF ROAD, CLEVELAND, OHIO

MINĖJIMO IŠKILMĖSE 
SEKMADIENĮ, 1979 M. LAPKRIČIO 25 D.

4 VAL. POPIET — JUBILIEJINES MIŠIAS KONCELEBRUOJA:
vysk. James A. Hickey, vysk. James P. Lyke, vysk. Vincentas Brizgys. 
Gieda: Parapijos ir Ramovėnų chorai.
Kankliuoja: Čiurlionio ansamblio kanklininkai,

6 VAL. VAK. MENINĘ PROGRAMĄ DIDŽIOJOJE SAlėje ATLIEKA:
Parapijos mokyklos orkestras, CYO daininikai, Lituanistinės mokyklos 
orkestras, Nerija, Ramovėnai ir Grandinėlė.

PO TO — VAIŠĖS. AUKA $2.00
Vietos ribotos, todėl labai visų prašome bilietus Įsigyti iš anksto: sekmadieniais abiejų parapijų kavi

nėse, pas A. Bakūnienę (tel. 943-5948) arba parapijoje (tel. 531-4263).

Liūdesyje liko brolis su šei
ma Australijoje, sesuo su šei
ma Lietuvoje ir bičiuliai Alek
sandra ir Jonas Andrijauskai.

• JAV LB GARBES TEIS
MAS, išrinktas tarybos suva
žiavime, pasiskirstė pareigo
mis sekančiai: pirm. dr. E. 
Lenkauskas, Nariai - inž. R. 
Bublys, adv. A. Širvaitis, inž. 
R. Kudukis ir V. Cyvas.

• KONCERTAS - sol. Aldo
nos Stempužienės-Svedienės ir 
pianisto Jono Švedo - įvyks sek 
madienį, gruodžio 2 d. 4 vai. 
p.p. D.M.N.P. parapijos salė
je. Rengia Putnamo Seselėms 
remti komitetas.

• PATRIA prekybos na
muose. 794 E. 185 St., Cle
velande yra didelis pasirin
kimas vietinių ir imnorį uo
tu maisto produktų. Įvairių 
skanumynų, lietuviškos juo
dos duonos, o dovanų sky
riuje yra gintarų, plokšte
lių, audinių, knygų ir lietu
viškų sveikinimo kortelių. 
Prašome atsilankyti. Telef. 
531-6720.

• ETNOGRAFINIS muziejus 
Clevelande organizuoja kalė
dinę parodą nuo gruodžio 3 
iki sausio 18 d. Muziejus pra
šo tautybių duoti kolekcijai 
kalėdinius papuošalus, deko
racijas. Prašom skambinti mu 
ziejui tel. 621-4768.

Muziejus yra 137 Acadoje, 
ir atidaras nuo 9 vai. iki 5 v.v.

KITCHEN HELP

Paruošimui ir patarnavimui.
Nepilnu laiku - 9 a.m. iki 3 
p.m. Nuo dviejų iki penkių 
dienų savaitėje. Privalo šiek 
tiek mokėti angliškai. Geras 
valandinis atlyginimas.

Skambinti Mrs. Frankeltel. 
566-9200, nuo 10 a.m. iki 2 
p.m. Jewish Community Fe- 
deration, 1750 Euclid, Cleve
land, Ohio

APARTMENT FOR RENT
Lakeshore — Vilią An

gelą area, third floor walk 
up, furnished kitchen, car- 
peting. Sober, mature 
adults. Appointment only: 
481-9338 between 12-2.

PADĖKOS DIENOS PIETŪS
Gintaro valgykloje 

LIETUVIU NAMUOSE 
Ketvirtadienį, lapkričio 22 d.

PIETŪS 12 ARBA 2:30 VAL. 

UŽKANDŽIAI: Šviežių vaisių atgaiva 
Vištienos sriuba 

PAGRINDINIAI 
PATIEKALAI Kalakutas 

Kumpis 
Jautienos kepsnys 

DARŽOVES Saldžios bulvės 
Kukurūzai 
Bulvių košė 
Žirniukai ir morkos 

SALDUMYNAI Arbūzinis ir prieskoninis pajus 
Lietuviški tortai

Taip pat priklauso ir įvairių rūšių salotos, 
sviestas, bandelės ir kava.
Iš anksto užsakymas būtinas - skambinkite 
tel.531-2131
Suaugusienls 6.95 dol.
Vaikamsnuo 5 iki 12 metų 3.50 dol.

METINĖ ŠVENTĖ IR BALIUS
VILNIAUS UNIVERSITETO 400 M. SUKAKTIES PROGA 

įvyksta lapkričio 17, šeštadienį, 7 vai. vak.
LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJE.

Programą atliks ir šokiams gros KORP! NEO-LITHUANIA ORKESTRAS iš 
Chicagos, vadovaujamas Algio Modesto.

Clevelando akademinės organizacijos baliuje Įteiks Kento valstybinio univer
siteto mokslo ir meno departamento dekanui dr. Rudolph O. Buttlar Įnašą 

Lituanistikos stipendijai.
Kviečiame visus lietuvius ir akademinį jaunimą gausiai dalyvauti Korp! Neo- 

Lithuania šventės baliuje.

Bilietai asmeniui $13.50. Rezervacijos iš anksto pas Vacį Vinclovą (tel. 261-1794) 
ir Dr. Viktorą Stankų (tel. 381-3580).

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

g LATVIAN ROOFING
Į Cleveland telef. (216) 521-2182 |

[ DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. I
r Dengiame stogus apartamentams, Įmonėms, krautuvėms. T
[ Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius. į 
r MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio į

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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



DIRVA
• DIRVA ateinančią savai

tę, lapkričio 22 d., neišeis dėl 
Padėkos Dienos šventės.

RUSAI TAIP, LIETUVIS 
NE...

Lapkričio 1 d., Reuterio 
žinių agentūra pranešė, kad 
Sovietijoje suimti keli vadi
nami disidentai — Helsin
kio susitarimų priežiūros 
komiteto nariai. Tarp jų bu
vo minimas ir Vilniuje su

MYLIMAI MOTINAI

ANTANINAI PUŠKORIENEI

MIRUS, OHIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ D-JOS 
NARIUI DR. VIKTORUI PUŠKORIUI IR JO 
ŠEIMAI REIŠKIAME NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAU
TĄ IR KARTU LIŪDIME

OHIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
DRAUGIJA

Dr. POVILUI ŠEPEČIUI

MIRUS, ŽMONAI VANDAI SU ŠEIMA IR 
ARTIMIESIEMS REIŠKIAME NUOŠIRDŽIĄ 
UŽUOJAUTĄ IR KARTU LIŪDIME

ALDONA IR POVILAS 
ŠVARCAI

IRENA IR JAMES
MEIKLEJOHN

Lietuvių "Skautybės Fondo nariui ir rėmėjui 
A. A.

SKAUTININKUI, SKAUTŲ VYČIUI, 

DR. POVILUI ŠEPEČIUI 
mirus, velionies skautiškai šeimai — žmonai 
VANDAI, dukrai ASTAI, sūnums ARVYDUI 
ir MANVYDUI, velionies broliui PETRUI su 
šeima, dėdei VILIUI ir skautininkui BRO
NIUI VARIAKOJAMS bei visiems giminėms 
ir draugams, taip pat a. a. Povilo mirties 
paliestiems skautų vienetams, reiškiame nuo
širdžią užuojautą

Lietuvių Skautybės Fondo 
Detroito Skyrius

DR. POVILUI ŠEPEČIUI

mirus, reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą

brangiai sesei VANDAI ir jos šeimai

laikytas Antanas Terleckas, 
o Maskvoje — Tatjana Ve- 
likonova ir ortodoksų ku
nigas Glėbas Jakuninas. 
”New York Times” dienraš
tis paminėjo du rusus, bet 
sąmoningai praleido lietuvio 
pavardę. Užklausta redakci
ja sakosi neturėjusi vie
tos . ..

Lietuvių Informacijos 
tarnyba, vadovaujama kun. 
K. Pugevičiaus prašo rašyti 
laiškus ”New York Times” 
dienraščio redakcijai, klau-

Lietuvių Dukterų 
Detroito Skyrius 

siant kodėl laikraščiui lietu
vio suėmimas yra nesvar
bus ir kodėl okupuota Lietu
va, kurios okupacijos ne
pripažįsta Amerikos val
džia, yra dažnai ignoruoja
ma. (Adresas: New York 
Times Editor, 229 West 
43rd St, New York, N. Y. 
10036).

NEOLITUANŲ PARAMA 
DIRVAI

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagos padalinio valdyba 
Dirvai nuoširdžiai dėkoja už 
nuolatinį ir pastovų dėmesį 
Korporacijos veiklai bei 
darbams. Jos palankumas 
mūsų pastangoms, paleng
vina valdybos darbą ir pa
skatina tolimesnei veiklai

Suprasdami nelengvos lie
tuviškos spaudos išsilaiky
mo sąlygas ir įvertindami 
Jūsų pastangas lietuvybės 
išlaikymo baruose, iš kuk
lių išteklių, paskyrėme 100 
dol. auką DIRVOS leidėjui 
— VILTIES draugijai.

Prašome šią sumą įrašyti 
Korp! Neo-Lithuania Chi
cagos skyriaus vardu, padi
dinant mūsų įnašą.

Su geriausiais linkėjimais
A. Juodvalkis 

valdybos vardu 
iždininkas

Dirva nuoširdžiai dėkoja 
už paramą.

• Ona Zailskienė, buv. 
LSS vyr. skautininke, pra
leidusi visą spalio mėnesį 
Loretto ligoninėje ir pergy
venusi sunkią operaciją, 
grįžo į namus. Sveiksta dr. 
P. Kisieliaus ir savo šeimos 
priežiūroje.

• Kęstutis Dūda, Vilties 
draugijos šimtininkas, gyv. 
Danville, Kalifornijoje, at-

WALNUT PARK PLAZA 
P. B. X.

EXPERIENCED ONLY FULL OR 
PART TIME, 555 CONSOLE. ASK 

' FOR MRS. FACTORI
215-476-2250

WANTED EXPLR1ENCED 
ALL AROUND MAINTENANCE MAN

FOR HEAT TREAT SHOP. 
Good wages & benefits, 

APPLY IN PERSON 
ENGINEERED HEAT TREAT INC. 

31271 Stephenson Hwy.
Madison Hts., Mich. 43071 

An Equal Opporttinity Employer 
(38-44)

Experienced 
Combination

FITTER/WELDER/BURNER
Mušt be able to read blueprints and 
fit material to specifications. Mušt 
be able to weld in any position and 
burn.

Call 313-849-1200, Ext. 267 
L. Alley

WHITEHEAD & KALES 
58 HALTINER

RIVER ROUGE, MICH. 48218 
An Equal Opportunity Employer 

(41-50)

TOOL & DIE
AND

GAUGE MAKERS
Minimum experience 5-8 years, a 
long program, area rates, excellent 
fringe benefits.

CALL BF.TWEEN I TO 3:30 P. M. 

H & H INDUSTRIES 
2801 Wilmington Pike 
Dayton, Ohio 45419 

513-294-7575
An Equal Opportunity Employer 

(45-47) 

siliepdamas į Dirvos prašy
mą paremti laikraščio leidi
mą, savo įnašą Viltyje pa
pildė dar šimtu doleriu.

Ačiū už paramą.

• Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės valdyba, pir
mininkaujant Andriui Smi
tui, nutarė vėl suruošti cen
trinį Vasario 16 dienos mi
nėjimą. Tai bus pirmas toks 
minėjimas po 10 metų per
traukos. Minėjimas įvyks 
1980 m. vasario 23 d. Huet- 
tenfelde.

• Jėzuitai Mykolas And- 
riejauskas ir Stasys Tamk- 
vaitis, daugiau kaip 40 me
tų dirbę katalikų misijose 
Rodezijoje, Afrikoje, dėl da
bar ten vykstančių neramu
mų turėjo savo darbą nu
traukti ir atvyko pas savuo
sius — lietuvius jėzuitus į 
Chicagą.

• A. V. ščiuka, iš Lauto- 
na, Fla., Dirvai aukojo spa
lio 19 d. ne 7 dol., bet 13 
dol., kurie per klaidą buvo 
užskaityti p r e n umeratos 
sąskaiton. Atsiprašome,

• Oskaro L. Milašiaus kū
rinių leidėjas Paryžiuje, 
Andrė Silvaire, ruošia dar 
vieną naują Milašiaus kūri

A. A.

AUGUSTAI TRAUTRYMIENEI

mirus, jos dukrai ZELMAI ir žentui VYTAU

TUI PLIODŽINSKAMS ir visiems giminėms 

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą

Salomėja ir Henrikas
I d z e 1 i a i

A. A.

ALBINAI MEKEŠIENEI
mirus, jos dukrai VITALIJAI BUTKUVIE
NEI ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia

me ir kartu liūdime

Danutė ir Jonas Grigaliūnai 
Dalė ir Algis Motiejūnai 
Roma ir Dainius Degėsiai 
Živilė ir Petrick Sullivan 
Irena ir James Lalak

A. A.

ALBINAI MEKEŠIENEI

mirus, dukras BIRUTĘ VEDEGIENĘ ir 

VITALIJĄ BUTKUVIENĘ su šeimomis nuo

širdžiai užjaučiame

Clevelando Neringos Tuntas 
ir Skaučiii židinys

nių tomą, kuris papildys lei
dinius — DĖS OEUVRES 
COMPLETES. Tame tome 
bus politiniai O. Milašiaus 
rašiniai, jų tarpe ir dalis 
— DEUX MESSIANISMES 
POLITIQUES. Dr. S. A. 
Bačkis pasiuntė A. Silvaire 
keletą dalykų, kurių jis bu
vo prašęs. Dalį prašytų da
lykų parūpino Br. Kviklys 
ir juos prisiuntė dr. S. A. 
Bačkiui.

NEW YORK
• SOL. VACLOVAS DAU

NORAS lapkričio 8 d. atvyko 
iš Lietuvos į New Yorką. Ame 
rikoje praleis 6 savaites. Lan
kysis Chicagoje ir Bostone.

Lietuvoje liko jo šeima.

• KORP. NEO-LITHUA 
NIA 57 metų įkūrimo sukak
ties minėjimas New Yorke 
įvyks penktadienį, lapkričio 
23 d. 7 v. v. Kultūros Židinyje. 
Bus paskaita. Meninę dalį for- 
tepionu atliks muz. Albinas 
Prižgintas. Korporantai ir sve
čiai kviečiami dalyvauti. Po 
oficialiosios dalies seks vaišės.

• PAMALDOS už žuvusius 
ir mirusius Korp. Neo-Lithua
nia narius bus laikomos Tėvų 
Pranciškonų koplyčioje Brook- 
lyne šį šeštadienį, lapkričio 17 
dieną 10 vai. ryto.
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