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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

TAIKOS REIKALU
Kissingerio paskyrimo proga

Henry Kissingerio pa
skyrimas 56-tuoju JAV 
Valstybės Sekretorium 
mūsų tarpe buvo sutik
tas, švelniai tariant, 
skeptiškai. Tiesa, pats 
faktas, kad ateivis galėjo 
taip aukštai iškilti ir net 
tam tikrom aplinkybėm 
susidėjus galėtų net; eiti 
paties prezidento parei
gas (po viceprezidento 
ir kongreso atstovų rū
mų pirmininko jis yra 
4-toje valstybės hierar
chijos vietoje), turėtų bū
ti sveikintinas preceden
tas. Būkstaujama tačiau 
dėl to, kad Kissingeris, 
atsisėdęs Valstybės Sek
retoriaus kėdėje, nesi
laikys savo pirmatakūnų 
tradicijos. O tų "santy
kiai su Pabaltijo proble
ma buvo margi, įvairūs, 
bet principiniai visad 
jautrūs okupacijos netei
sybei. Principas buvo pa 
tvarus — okupacijos ne
pripažinimas.."

Tas pacituotas faktas 
buvo ir yra itin malonus 
emigrantams, tačiau ten
ka suabejoti jo nauda pa
čiam kraštui. Kas konkre
čiai padaryta skriaudai 
atitaisyti? O gi nieko! 
Todėl peršasi nuodėmin
ga mintis, kad, rasit, de
šimtmečiams bėgant tas 
'oficialus nepripažini
mas’ daugiau kenkė ne
gu padėjo. Dėl to, kad lie 
tuvius vaizdavo kaip JAV 
sąjungininkus konflikto 
atveju ir tuo pačiu žadino 
sovietų budrumą ir įtari
mą kiekvienam lietuvių

Naujosios Zelandijos teismas 
baudžia lietuvį už protestą 
prieš sovietų smurtą

t/B

Aucklande, Naujosios 
Zelandijos mieste, vyko 
Tarptautinė verslųparo- 
da plačiame EpsomShow 
Grounds plote. Kaip jau 
pasaulyje įprasta, Sovie
tinė Rusija šioje parodo
je įrengė savo pavilioną 
(Russian Court) ir šioje 
patalpoje išstatė lankyto
jams politiniai - propa
gandinius objektus. Lie
tuviai, lankę Sovietines 
verslų ir menų parodas 
Amerikoje, atsimena, 
kad parodų centre .buvo 
SSSR žemėlapis, "suvie
nijęs" visas aneksuotas, 
okupuotas ir užgrobtas 
teritorijas.

Panašiai buvo įrengtas 
sovietinis pavilionas 
Aucklando mugėje. Pro
pagandinis žemėlapis ro
dė, kad Pabaltijys yra so
vietinė provincija. Neži
nia, ar protestavo prieš 
tą propagandinį įžūlumą 
kuris organizuotas lietu
viškas vienetas Naujoje 
Zelandijoje, bet 60 metų 
amžiaus pensininkas, na- 
turalizuotas newzelandie- 
tis, Petras Šimkus, iš
gyveno lietuvio patrioto 
skausmą, matydamas Pa-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

tautiniam sąjūdžiui.
Antra, prisimenant 

Kissingerio pirmatakū- 
nus, reikia kartu atsimin
ti ir jų laikų sąlygas. 
Toks George C. Marshall 
ir John Foster Dulles at
stovavo didžiausią pasau
lio galybę su atominių
ginklų monopoliu. Teoriš- kius įstoti į Tautų Sąjun- 
kai atrodo, kad jie ne tik gą, paties prezidento su 
galėjo sulaikyti sovietų kurtą instituciją, kuri, ga 
veržimąsi už jų karo pa- . lingesnė būdama, rasit 
baigoje užimtų teritorijų 
ribų, bet net iš jųišstum 
ti ir iš viso pačią Sovie
tų Sąjungą, JAV ir likusio 
pasaulio naudai, sunaikin
ti. Neatrodo, kad tokia 
mintis jiems net būtų tik 
pasivaidenusi.

Kissingerio pirmatakū- 
nų eilėje itin tragiška ro
lė atiteko Dean Rusk, ku
rio žmona yra ypatingai 
draugiška lietuviams.Po 
to kai sovietai paėmė sa
vo įtakon Kubą ir sulaužė 
susitarimus dėl Berlyno, 
jo vakarinę dalį apsupda
mi neperžengiama siena, 
Dean Rusk dar bandė Viet
namo karo proga įrodyti, 
kad "agresija neapsimo
ka" ir reikia organizuoti 
taiką teisės pagrindais. 
Galų gale tom pastan
gom nepritarė pati ame
rikiečių tauta per savo 
kongresą. Ta institucija 
net priešinosi Nixono ad
ministracijos pastangom 
išgelbėti tai, ką dar iš
gelbėti buvo galima. Kaip 
kitaip pavadinsi jo įstaty
mu virtusį nutarimą rug-

Rimas Daigūnas 

balti j į ir Lietuvą po SSSR 
raidėmis. 

Rugpiūčio 30 dieną Pet
ras Šimkus, kaip skelbia 
The Auckland Star (rūgs. 
8 d.), priėjo nuplėšti nuo 
stendo sovietinės propa
gandos pagamintą žemė
lapį. Prie Šimkaus pribė
gęs seržantas D.S.J. But- 
cher pareikalavo pasi
traukti, bet pensininkas 
lietuvis nepaklausė ser
žanto reikalavimo ir ta
po areštuotas. Per kra
tą lietuvio senelio kišenė
je rado "labai pavojin
gus" Sovietinei Imperi
jai įrankius: plunksnako
tį ir atsuktuvą!

Pensininką Petrą Šim
kų perdavė Magistrato 
teismo dispozicijai. Už 
nepasitraukimą nuo so
vietinio paviliono, ser
žantui reikalaujant, Šim
kus buvo teisiamas. Tai 
yra sąmoningas ribos 
peržengimas (villfully 
trespasing) atrado teis
mas "nusikaltimo" defi
niciją. Tai yra bausti
nas veiksmas! Šimkus 
prisipažino esąs kaltas. 
Teisėjas B.O. Nicholson 
jį nubaudė ir įspėjo, kad

piūčio 15 d. baigti avia
cijos veiklą Cambodi- 
joje, nepaisant ten esan
čios padėties?

Tai moko, kad ir ge
riausias Valstybės Sek
retorius negali vesti to. 
kios politikos, kuriai ne 
pritaria visas kraštas. 
Faktinai tai geriausiai pa
tyrė prezidentas Eliso
nas , kongresui atsisa-

r 
būtų galėjusi išsaugoti 
taiką.

Šio krašto piliečio aki
mis žiūrint, JAV užsie
nio politika turi būti skir
ta ne kam nors išvaduo
ti, bet pačiom JAV ap- 

. saugoti ir išlaikyti jų 
klestėjimui reikalingą 
taiką. Netekusios atomi
nio ir ūkinio monopolio, 
JAV negali diktuoti liku
siam pasauliui, tačiau jų 

' dar likęs svoris leidžia 
sėkmingai laviruoti. Kis
singerio paskyrimas sim
bolizuoja JAV užsienio 
politikos jau seniau pra
sidėjusį pasikeitimą, ji 
turi būti lankstesnė ir ma
žiau primenanti baliaus 
pradžioje sukalbamą in- 
vokaciją: pradžioje mel
džiamasi, o vėliau džiau 
giamasi proga sulaužy
ti visus Dievo įsakymus.

"Oficialiai" reali ir 
lanksti JAV politika mū
sų bylai, žinia, bus nepa
lanki, tačiau praktiškai ji 
galutinoje išvadoje galė
tų būti naudingesnė, jei iš 
laikytų taiką, nes lietuvių 
tauta gali laimėti daugiau 
iš neišvengiamos evoliu
cijos negu karo ar revo
liucijos.

NAUJAS "TAIKOS APAŠTALAS’’
Rytų Vokietijos mies

te Rostocke prie Balti
jos jūros jau keliolika 
metų iš eilės yra ruošia 
ma vadinama "Baltijos 
savaitė". Kai anksčiau ši 
"savaitė" ėjo po šūkiu, 
kad valstybės, esančios 
prie Baltijos jūros, turi 
tarp savęs bendradar
biauti ir santykiauti, tai 
dabar, sovietams pradė
jus jų peršamą "taiką ir 
saugumą" visoje Euro
poje, ir ši savaitė pa
versta jų jojamu arkliu
ku. Anot propagandinin
kų,. dabar Baltijos jūra 
jau vadinama "Taikos jū 
ra".

Ir šiemetiniame tokia- guojamo Sovietų Sąjun- 
me suvažiavime, kaip 
Maskvos savaitraštyje 
"Moscow News" š.m. 
rugpiūčio 11 d. laidoje ap 
rašinėja Vilniaus miesto 
komunistų partijos sek
retorius P. Griškevi
čius, daly vavo 25000 lan- Dabar, 
kytojų iš visų Baltijos 
kraštų (bet kokių, neiš
vardinta). Kaip ten P. 
Griškevičius pateko (ar 
kaip Lietuvos ar Sovietų 
Sąjungos delegatas), taip 
pat neapsakyta. Be Bal
tijos valstybių, dar daly- nevas. Na, jeigu ten pir- 
vavę ir Norvegijos bei Is- mu smuiku gros*tokie 
------------------------------ tūzai kaip Brežnevas,tai 
šešių mėnesių bėgyje "nu-Griškevičius šiame or- 
sikaltėlis" bus pašauktas kestre tėra tik svirplys.

(Nukelta į 2 psl.) (ab)

P ra ei tą šeštadieni, rugsėjo 15 d., Clevelande {vyko PLB valdybos pareigų perdavimas naujajai valdy
bai ir ta proga susitikimas su lietuvių visuomene. Nuotraukoje dalis senosios ir naujosios PLB valdy
bos narių. Sėdi iš kairės: dr. A. Nasvytis, PLB garbės pirmininkas S. Barzdukas, M. Lenkauskienė, 
naujasis PLB pirm. inž. Br. Nainys. Stovi: inž. K. Dočkus, A. Gailiušis, dr. V. Majauskas, J. Šlajus ir 
dr. H. Brazaitis. J. Garlos nuotrauka

PAREIGU PERDAVIMAS NAUJAJAI PLB VALDYBAI
Pirmoji Pasaulio Lie

tuvių Bendruomenės val
dyba dirbo Toronte, ant 
rosios ir trečiosios būs
tinė buvo Clevelande, ket 
virtoji išrinkta Chicagoj. 
Šiai pastarajai pareigos 
buvo perduotos rugsėjo
15.

Į perdavimo aktą nau
juosiuose Clevelando lie
tuvių namuose atvyko 
apie 40 bendruomenės, 
spaudos, radijo darbuo
tojų.

Pirmasis visus pasvei
kino JAV LB Clevelando 
apylinkės pirm. J. Mals- 
kis.

PLB buv. valdybos 
pirm. St. Barzdukas il- 

landijos atstovai. - Tai 
jau pertoli nuo Baltijos 
nukeliauta. Kai Norve
gija yra prie Šiaurės jū 
ros, tai Islandija yra 
šiauriniame Atlante, jau 
arčiau prie Grenlandi
jos, negu Europos. Ir 
šios dvi valstybės palai
kytos Baltijos kraštais..>

Anot Griškevičiaus,su
važiavimas praėjęs pa
gal motto: "Baltijos jū
ra turi tapti taikos jū
ra" ir suvažiavimo daly
viai klausėsi karštų kal
bų, kuriomis buvo sie
kiama įtaigoti dalyvius 
siekti "Taikos ir Saugu
mo", taip dabar propa- 

gos. Esą, pirmas "Tai
kos ir Saugumo" siekimo 
etapas jau pasiektas ir 
Helsinkyje sušaukta Eu
ropos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencija 
buvusi labai sėkminga.

esą, Maskvoje 
bus ruošiama viso pa
saulio taikos siekiančių 
kraštų konferencija, ku
rioje pirmu smuiku gros, 
aišku, Sovietų Sąjunga ir 
jos nenuilstamasis "tai
kos siekėjas" drg. Brež- 

gesnėj savo kalboje ap
žvelgė aplinkybes, kokio
mis buvo rankamos vi
sos buv. PLB valdybos. 
Visos jos taip pat rė
mėsi Lietuvių Charta ir 
vykdė jos įpareigojimus. 
Naujosios PLB valdybos 
vardu PLB seime kalbė
damas, jos atstovas Br. 
Nainys pažadėjo toliau 
taip pat eiti bendruome
nės pradininkų nuties
tu keliu, t.y. tęsti tą dar 
bą, kurį dirbo Jono Ma
tulionio, dr. Juozo Sun- 
gailos, a.a. Juozo Bačiū- 
no ir Stasio Barzduko 
pirmininkaujamos PLB 
valdybos. Visos jos gynė 
bendruomenės visuotinu
mą, atvirumą ir demo- 
kritiškumą, spyrėsi pas
tangoms siaurinti jos 
tikslus, aprėžti uždavi
nius. Reikės skaitytis su 
faktu, kad, pasak patar
lės, "visokių yra, visokių 
ir reikia", tad teks de
rinti daugumą su mažu
ma, ieškoti pozicijai kal
bos su bendruomenine 
opozicija, laikytis tau
tiniu solidarumu pa
remtos. pakantos, ta
čiau nebus galima daryti 
nuolaidų principiniais 
klausimais. Bendruome
nei reikia Daukanto, Va
lančiaus, Basanavičiaus, 
Kudirkos, Maironio, 
Vaižganto ir kitų tautos 
kėlėjų dvasios žmonių. Ir 
jie buvo puolami, konevei 
kiami, pravardžiuojami, 
dažnu atveju ir persekio
jami, bet jie tiesė tiltus 
ir griovė asmeninių, ide
ologinių, srovinių bei ki
tokių skirtybių statomas 
užtvaras. Štai kodėl gali
ma ramia sąžine per
duoti pareigas naujai iš
rinktai PLB valdybai, 
nes į darbą ateina žmo
nės, kurie tiki bendruo
menės idėja ir ją gyve
nime vykdys su paslan
kia iniciatyva ir patva
riu ryžtu. JAV LB Ohio 
apygardos pirm. Kazys 
Žiedonis savo žody kėlė 
bendruomeninio darbo 
reikalus ir padarė dėl jų 
keletą kritiškų pastabų.

Naujosios PLB valdy

bos pirm. Bronius Nai
nys palygino savo bend
ruomeninį kelią su buv. 
pirm. St. Barzduko keliu 
ir patikino, kad jo pirmi
ninkaujama PLB valdyba 
rūpinsis: Lietuvos lais
vės ir nepriklausomos 
Lietuvos valstybės at
statymu, lietuvybe, kiek 
ji susisiekia su lietuviš
ku švietimu, jaunimo sto
vyklomis, jaunimo orga
nizacijomis, sporto klu
bais, knyga bei laikraš
čiu, parapija ir kitais šal
tiniais, lietuvių kultūros 
ir kūrybos puoselėjimu, 
vienybe, kuri siekiama 
įsitikinimų pagarba ir 
vispusišku tarpusavio su 
sipratimu, pagaliau ge
rai suplanuotu ir ener
gingai atliekamu darbu.

Perduodamas bankų in
dėlių knygutes ir užleis
damas savo vietą, St. 
Barzdukas pirm. Br. Nai
niui lietuvišku darbo žmo
nių papročiu palinkėjo; 
Padėk Dieve!

PLB Kultūros Tarybos 
buv. pirm. dr. Algirdas 
Nasvytis Liet. Fondo Min
daugo medalį įteikė Gran 
dinėlės vadovui Liudui 
Sagiui už tautinių šokių 
puoselėjimą ir propaga
vimą pasauliniu mastu 
(medalis turėjo būti įteik 
tas PLB seime, betL.Sa 
gys neatvyko).

Be pirm. Br. Nainio, 
į pareigų perdavimo aktą 
taip pat buvo atvykę nau
josios valdybos sekr. Juo
zas Šlajus ir ižd. Kostas 
Dočkus. Dalyvavo D.Bri
tanijos LB valdybos 
pirm. Stasys Kasparas, 
iš Detroito buvo atvykęs 
buv. finansų vicepirm. 
dr. V. Majauskas su žmo
na, iš Washingtono Seimo 
komiteto narys Arv. 
Barzdukas su žmona, vi
si kiti — vietiniai. Po 
oficialiosios dalies bu
vo visų pabendrauta, pa
sišnekučiuota, užkąsta ir 
kavos su priedais išger
ta. Pavaišino PLB buv. 
valdyba iš "gautųjų ban
kuose procentų". Visus 
junge artimai šilta nuo
taika. (sp)

betL.Sa
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

URBONO DAILĖS PARODA

BAUDŽIA LIETUVĮ

Rugpjūčio 14 dieną Syd -
nėjaus gražioje Wooll~ 
ahra meno galerijoje sa
vo 29—ją individualinę pa 
rodą turėjo dailininkas 
Leonas Urbonas. Gau
siai susirinkusiems sve
čiams, dailininką prista
tė žinomas Australijos 
skulptorius Geoff Ormi- 
son, kai pačią atidaro
mąją kalbą pasakė pats 
dailininkas, tuo padary
damas Australijos meno 
istorijoje naują pradžią, 
nes iki šiol, tradiciniai 
parodas atidarydavo kas 
nors kitas.

Parodoje dailininkas 
išstatė viso 88 savo kū
rinius, kurių kainos buvo 
nuo australiškų $60.00 
iki $2000.00. Parodos me
tu kiekvieną trečiadinio 
vakarą galerijoje vyko 
diskusiniai pašnekesiai 
apie meną, kūrybą, dar
bo stilių ir kita, kuriuos 
pravedė pats dailininkas 
ir kurie rado didelio su
sidomėjimo.

Parodoje išstatyti dar
bai buvo modernaus sti
liaus, kiekvienas turin
tis savo specifinį pavadi
nimą. Kaip ir ankstyves- 
niose savo parodose, taip 
ir šioje, dail. L. Urbonas 
savo paveiksluose duoda 
gyvą ir gražų spalvų de
rinį, jas sujungiant į mis 
tinęs ir moderniškąsias 
paveikslų figūras, deri
nius, patrauklius akiai 
ir tuo pačiu duodančius 
vidujinį žiūrovui pasigė
rėjimą. Man asmeniškai 
išskirtinai patiko didžiu
lės formos mistinių kon
tūrų ir labai gražių spal
vų paveikslas, pavadin
tas "Poli-Taka” vardu. 
Gaila tik, kad nei mano 
namo sienoje jis netilp
tų, nei mano kišenė nega 
lėtų mokėti $1800.00.

Be australų, paroda 
rado ir labai gyvą lietu
vių susidomėjimą.

Melbourne gyvenantis 
inžinierius Zigmas Jo
kūbaitis, kuriam laikui 
savo firmos buvo išsiųs
tas dirbti į Švediją, įku-

rią jis su savo žmona 
Rūta ir dukra išskrido. 
Pakeliui numato aplanky
ti savo gimines ir drau
gus Amerikoje ir Kana
doje.

***

Sydnėjaus Lietuvių Klu
bas jau peržengė savo 
500 narių sąrašą ir labai 
sėkmingai artėja prie pir
mojo tūkstančio. Šiame 
klube vis daugiau ir dau
giau savuosius mažes
nius balius rengia paski
ros organizacijos. Nese
niai savo metinį balių tu
rėjo Melbourne leidžia
mo laikraščio "Tėviškės 
Aidų" rėmėjai, kurį ren
gė ir organizavo Sydnė
jaus Katalikų D-ja. Šio, 
gerai pasisekiusio, ba
liaus metu, programą iš
pildė "Dainos" sambūrio 
vyrų choras, diriguoja
mas Br. Kiverio. Neskai
tant pelno "Tėviškės Ai
dams" Lietuvių Klubas 
šio vakaro metu, bet gė
rimų ir valgyklos, vien 
tik iš pokerio mašinų ga 
vo $1800.00 pelno, kas pa 
rodo, kad finansiniai lie
tuvių klubo veikla yra la
bai gera, o tas ateityje ir 
bus viso lietuviško gy
venimo materialinis va
riklis.

Prieš savaitę naujuoju 
klubo menedžeriu buvo 
pakviestas Bronius Sta- 
šionis, žinomas Sydnė
jaus lietuvių visuomeni
ninkas ir ilgametis bend
ruomenės laikraščio 
"Mūsų Pastogė" admi
nistratorius. Laikinai 
šias pareigas ėjęs Alfon
sas Makaras, yra mene
džerio pavaduotojas.

(Atkelta iš 1 psl.) 
teisman išgirsti apie jam 
skirtą bausmę.

Kaip jau įprasta, teisė
jas tarė žodį. Jis pri
kišo Šimkui jo protesto 
būdą, nes čia buvo sve
timo valdymo ribos per
žengimas, pastanga pa
liesti svetimą nuosavy
bę. Teisėjas sutiko, kad 
Šimkaus protestas buvo 
išprovokuotas jo jaus
mais, pamačius žemėla
pį, todėl, teismo bausmė 
galinti būti nuolankesnė.

Apie teismo nuolanku
mą kalbėjo ir gynėjas R. 
J. Moody. Jis tvirtino, 
kad Šimkaus reakcija į 
sovietinį žemėlapį buvo 
sukelta jo "principais ir 
jausmais". Tai paveikė 
Šimkaus gebėjimą pasi
traukti iš vietos seržan
tui to pareikalavus. Pa
sak gynėją, Šimkus pali
ko Lietuvą 1949 metais, 
nes negalėjęs pakęsti ru
siškojo viešpatavimo sa
vo krašte...

Mes stebime šį new- 
zelandišką "inciden
tą", kaip būdingą šiam 
laikotarpiui reiškinį. Pa
liekame nuošalyje forma
lias teismo premisas: 
juk Šimkus buvo mugės 
lankytojas, tad turėjo tei
sę stovėti šalia sovieti
nio paviliono; ar buvo so
vietų pavilione nurodyta 
riba, kurios negalima 
peržengti; iš turimos 
pas mus medžiagos ne
matyti, kad Šimkus plė
šė nuo sienos žemėlapį 
arba kitaip jį naikino; 
ar teisėtas buvo areš
tas, jeigu lankytojas, su-

• ••

sidomėjęs žemėlapiu pri
eina arčiau... Šimkaus 
prisipažinimas kaltu, 
apie ką rašo spauda, ga
li būti savo teisių ir ap
linkybių nerealizavusio, 
sujaudinto teismo proce
so, individo klaida. Atro~ 
do, teismas berado tik 
tai vieną vienintėlį Šim 
kaus "nusikaltimą" — jo 
sudelsimą pasitraukti, 
ko reikalavo seržantas. 
Bet ar seržantas reika
lavo pasitraukimo teisė
tai? Kodėl Šimkus ne
parodė jam mugės lan
kytojo bilieto? Aplinky
bės rodo, kad čia turė
ta reikalo su labai susi 
jaudinusiu asmeniu, ku
riam reikėjo parodyti glo
bą ir užuojautą. Netrauk
ti tokio į teismo salę.

Šis nevvzelandiškas "in
cidentas" būdinga savo
tišku versatilumu. Dan
gaus keršto reikalaują 
nusikaltimai: lėktuvų gro
bimai, teroristinės bom
bos, nekaltųjų žudynės, 
žmonių grobimas, verti
mas įkaitais.. Didelis 
yra itin rafinuotų ir kru
vinų nusikaltimų sąra
šas. Ir visi šie kruvinie
ji darbai lieka nebausti, 
ne atseikėti. Grobikams 
parūpinami lėktuvai, mo
kami milijonai.

Matome politinių aten
tatų kroniką. Kiek rūpes
tingos ir "rūpestingos" 
įžvalgos skirta žmogžu
džiui: ar jig psichiniai 
sveikas? ar neturėjęs 
galvos skausmų? smege
nų traumos ankstyvoje 
vaikystėje? Visur veikia 
liguisto humanizmo hi-

P. Laurinavičiaus medžio drožinys "Lietuviška sodyba".

VIENINTĖLIS LIETUVIS KAILININKAS

FURNITURE TOUCH-UP 
& REPAIRMAN EXP. 

RETIREE S WELCOME 
F.XPER1ENCED only. Salary open. 
Immediate advancement with proven 
ability. Free parking, all co. benefits. 
Call: Mr. Priest at 404-448-6119.

J. BAIN FURN. WAREHOUSE 
ATLANTA, GA.

(72-75)

APARTMENT FOR RENT

MODERN 1 BEDROOM APT. 
A 1 R - CONDITIONED. CARPET1NG. 
ALL UT1L1TIES EXCEPT F.LECTRI- 
CITY. CLOSE TO ALL TRANSPOR- 
TATION. $155.00 PER MONTH.

EDGEvVATER PLAZA APTS. 
NORRISTOWN, PA.

CALL 279-9473 FOR APPOINTMF.NT 
(72-74)

ITT HAS OPENINGS ON 
THE SECOND SHIFT 

FOR THE FOLLOWING:
MACHINE BUILDER— 

ASSEMBLERS 
Up to $6.00 per hour

MACHINE TOOL 
V/IREMEN 

Up to $5.48 per hour

MACHINIST
Up to $5.48 per hour

FABRICATION 
OPERATOR

Up to $4.40 per hour

Presently working 58 hour week. Excelent company paid 
benefit program. Apply in person, Monday through Friday, 

8 a. m. to 4 p. m.

ITT Indusrial and
Automation Systems

41225 Plymouth Rd., Plymouth, Mich. 48170

An Eąual Opportunity Employer
(72-76)

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor

Chicago, III. 60601
Tel. 263-5826 (įstaigos) ir

677-8489 (buto).

pertrofija, tikra nusikal
tėlio globa...

Tuo tarpu, štai, Auck- 
lande teisėjas atskaito 
Petrui Šimkui pamokslą 
ir baudžia. Jis kviečia 
seną pensininką prisista
tyti į teismo salę ir iš
girsti jam, vėliau teis
mui pasitarus, skirtą 
bausmęl

Mes esame linkę gal
voti, kad Naujosios Ze
landijos teismas priva
lėjo suprasti tėvynės 
netekusio asmens, pen
sininko, gero Naujosios 
Zelandijos naturalizuo- 
to piliečio Petro Šim
kaus išgyvenimo spon
taniškumą, nebausti jo, 
pasitenkinti teismo pa
mokymu.

Petro Šimkaus "byla" 
pateko į Naujosios Ze
landijos spaudą. Apie ją 
parašė "Auckland Star" 
ir "New Zealand Herald" 
Tad šis Petro Šimkaus 
protestas (sovietams nu 
sigandus plunksnakočio 
jo kišenėje), ir vėl pri
kėlė Lietuvos okupacijos 
negandą. Plačiu mastu,

per visą newzelandišką 
spaudą, gausingų skaity 
tojų masėse.

DIESEL TRUCKS 
MAINTENANCE

Are you a professional in your line 
of work> A person who takes pridc 
in perfortning diescl trucks mainle- 
nance? We are currently looking for 
such men.

Saunders Leasing Systems, Ine. is 
the country's oldest national truck 
leasing concern, and in our Delhi, 
Louisiana branch have immediate 
openings for personnel in the follow- 
ing area:

SHOP FOREMAN
Al least 2 years experience required 
on this position. \Ve offer excellent 
fringe benefits and the opportunity 
to advance rapidly with a progressive 
company.

For further information call; 
apply or wrile
J1M TURNER 

(318) 325-4349 (West Monroe) 
MONDAY-FRIDAY

8:30 a. m.- 5:00 p. m.

SAUNDER LEASING
SYSTEMS, INC.
506 JONESBORO RD. 
WEST MONROE, LA.

An Equal Opportunity Employer 
(72-74)

CANDY PLANT HELP, exp. 
Hard Candy Spinners. Cooks, 
Choc.. enrober operator, arty 
other plant exp. Perm. pos. 
Plantation Chooolate Co.,4th & 
Coates St., Bridgeport. Pa. (Nor- 
ristoxvn area). 215-277-3000 ask 
for Mr. Tony Walte-r.

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI 
GALVOJATE PIRKTI NAMĄ!

PASINAUDODAMI MŪSŲ PATARNAVIMU, GERIAU- 
ŠIAI PAREMSITE SAVO GIMINES LIETUVOJE. MŪSŲ 
PATARIMAS PADĖS JUMS APSISPRĘSTI KĄ SIŲSTI IR 
KAS BUS NAUDINGA BEI PRAKTIŠKA.

Vasaros ir rudens sezonui specialiai siūlome šias prekes 
(muitas jau įskaitytas į kainą):
NeDermatomo nailono medžiaga suknelei ...... .............. .512.00
Gefiūro medžiaga suknelei ........................................... ...... $14.00
Crimplene medžiaga su blizgučiais $18.00
Gėlėta arba ornamentinė crimplene medžiaga ........ S15.00
Lygi crimplene medžiaga suknelei...............   $12.00
Dirbtinis minkų kailis apsiaustui_______ _ _ ____ _____ $48.00
Dirbtinio nailoninio kailio medžiaga apsiaustui $27.00
Labai gera vilnonė medžiaga moteriškiems apsiaustams $36.00 
Nailoniniai išeiginiai marškiniai . ____ $ 9.00
Moteriškų nailoninių apatinių drabužių komplektas .......  $ 9.00

Perukai — nuo $24.00 iki $60.00 (muitas už peruką jau įskai
čiuotas).

Priimame užsakymus: automobilių, motociklų, dviračių, televi
zijos aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame pinigus tokiom pre
kėm, kurių negalima iš čia pasiųsti.

Baltic S t o r e s L t d., <z. juras)
421 Hackncy Rd., London, E. 2, England. Tel. 01 739-8734

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiun
čiame palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

• Low Rates
• Minimum Expenses
• We pay 3]/t°/o on 

escrow accounts

(į q/q - 2 yr. certifkates (Min. $5,000)
5% 8^0- l-yr-certificates (Min. $1,000) 

HUOŠIMČIKIISMOKKUII KIS MĖNESĮ .
Member F.S.I.I.C., VVoshington, D.C. Equal Opportunity Lender

aftnt thony
1447 S. 49th Court • Cicero, Illinois, 60650

Phone ( 312)656-6330
Goen Mon., 9-8; Tuos., Thuri., Fri., 9-5; Sot.,9-1; Closed Wed.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

f
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SOVIETAI RUOŠIASI GENEVAI
Šią savaitę Genevo- 

je susitinka JAV ir SSSR 
aptarti atominių ginklų 
ribojimą, čia ir antrasis 
Helsinkyje pradėtos kon
ferencijos etapas. Čia 
bus kalbama apie, taip 
vadinamą, saugumą ir 
bendradarbiavimą. Hel - 
sinkis parodė, kad SSSR 
ir socialistinio bloko 
kraštai savaip supranta 
tarptautinį saugumą ir 
kultūrinę kooperaciją. 
Šias sąvokas jie tvarko 
kaip policininkas, rikiuo
jąs vienos trafiko kryp
ties gatvę. Viskas tinka, 
skelbia sovietinis blefas 
kas padeda sovetinai geo
politikai ir idėjopoliti- 
kai. Viskas atmestina, 
kas reikalauja iš sovietų 
bent minimaliniokompro
miso, respekto kitaip ma
nančiam.

Nenuostabu, kad so
vietinė spauda dabar rė
kia apie ... "pavojus", 
kurie slypi Vakarų menta
litete. Mat laisvasis pa
saulis vis dar drįsta de
klaruoti bent minimalų 
respektą toms aukštoms 
sąvokoms.

Tarptautinio forumo 
akivaizdoje Gromyko su
projektavo vykdyti savo 
politiką dviem kanalais. 
Jis nori gąsdinti ir 
smerkti. Kontrabados bū
du jis planuoja prakišti 
tai, kas darosi gyvybinga 
Sovietijai ir užtrenkti 
sandariai duris ten, kur 
reikia nuolaidų, geros va 
lios demonstracijos.

Sovietinių naujienų 
agentūros garsiakalbis
L. Milovanovas neatsar
giai prasitarė apie Gro
myko strategiją. Geo
politikoje jiems labai rū
pi teritorinio status quo 
pripažinimas. Sovietų Ru
sija isteriškai siekia, 
kad visos okupuotos ir 
aneksuotos teritorijos, 
kuriose yra ištisinis Pa- 
baltijys, gabalai Vokieti
jos, Lenkijos, Rumuni
jos, Suomijos, Turkijos, 
Japonijos ir Kinijos, bū
tų pripažintos SSSRtere- 
na. L. Milovanovas sten
giasi įtikinti, kad to so
vietinio grobio pripažini
mas Sovietų Rusijai "ati
tinka visų europiečių in 
teresus". Esą, tokius "in
teresus" įrodo eilė tarp
tautinių sutarčių, kurias 
SSSR sudariusi su Rytų 
Vokietija, su Lenkija.net 
tinka čia ir senas ketur
šalis susitarimas dėl Va 
karų Berlyno. Tačiau tai 
yra sutartys siuzereno 
su vasalais. Šalys, su ku
riomis Sovietų Rusija pa 
sirašė tas sutartis buvo 
sovietų kariuomenės kon
troliuojamos. Sovietai 
dar mėgina blefuoti ka
žin kokiais "Helsinkio pa
sitarimo rezultatais",

THE LITHUANIAN
NEVVSPAPER

nors žinoma, kad jokių 
"rezultatų", reikšmingų 
dabartinio teritorinio sta
tus quo legalizacijai, Hel
sinkis nepaliko. Remda
masis šiuo blefu, Gromy- 
ko ima smerkti "šaltojo 
karo dvasiai atsidavu
sius" NATO šalininkus. 
Sovietinis ministras sku
ba iš anksto smerkti kiek
vieną, kas turi savo nuo
monę apie užgrobtų teri
torijų likimą, tvarkytiną 
teisėtumo ir teisingumo 
pagrindais.

"Vakarykštės dienos 
žmonės propaguoja derė 
jimosi politiką su Ry
tais", skelbia sovietinis 
korespondentas L. Milo- 
vanovas.

Tos "derėjimosi poli
tikos" branduolys esąs 
laisvųjų Vakarų pasiū
lytas "kultūrinis bendra 
darbiavimas ir keitima
sis idėjomis". Tai, pa
gal korespondentą, "kom
pensacija" už status quo 
pripažinimą. Tai, aišku, 
yra sovietinis blefas. Ne 
nurodoma, kur, kas kada 
žadėjo, tokiai "kompen
sacijai" esant, pripažin
ti ir legalizuoti aneksuo
tų teritorijų status quo.

Šuo čia kitur pakas
tas. Laisvųjų Vakarųpa- 
siūlytą keitimąsi idėjo
mis sovietai ir nori su
niekinti, pažeminti, pa
versti negarbingu pasiū
lymu. Mat, keitimasis 
idėjomis reikalauja ati
daryti duris laisvųjų va
karų spaudai. Laisvojo 
pasaulio knyga turėtų są
lygas pasiekti sovietinį 
skaitytoją. Šis dalykas iš
gąsdino sovietus, kaip 
kryžius velnią. Laisvas 
žodis, laisvoji mintis,ku
rie pasiektų sovietinį 
žmogų yra didžioji jėga 
demokratizuoti režimą. 
Nuo teroro sovietai ne
gali atsisakyti, nes jie 
negali išlaikyti valdžios 
be teroro priemonių. To 
dėl gąsdina užsienį sa
va idėjų mainų sąvokos 
interpretacija. Jie va
dina tai "ideologinės di
versijos įrankių". Lais
voji mintis ir laisvas žo. 
dis sovietams pavojinges 
nis už militarines kovos 
priemones.

Su tokiais pasiruoši-

IŠRINKIME ALBIN LIPOLD
CLEVELANDO MIESTO TEISMO TEISĖJU

Vedęs — trys vaikai ,
Lankė John Carroll Universitetą
Baigė Clevelando Marshall Law School L.L.B. laipsniu
JAV Marinų veteranas
Privačioje teisės praktikoje nuo 1955 m. 
Cuyahoga apskrities viceprokuroras nuo 1965 m.
Ohio ir Cuyahoga teisininkų draugijų narys

ALBIN LIPOLD
Committee Chairman: Edmund Maksymowicz, 

19414 Mohawk Avė., Cleveland, Ohio

PRIESPAUDA IR DVASINĖ VERGIJA DUJOJA
BRONIUS AUŠROTASSOVIETU SĄJUNGOJE

"Sovietai ruošiasi Europos Saugumo Konferencijai rugsėjo 
18 d. Ženevoje, tramdydami ir niekindami nesutinkančius su 
režimu, prieš pat konferencijos atidarymą", rašė Time žur
nalas savo 9.17. laidoje.

"Nauji slapti potvarkiai buvo išleisti 1972.12.25. Vyr. Sovie
tų Prezidiumo kovai prieš režimo priešininkus", rašė Londo
ne leidžiamas "Soviet Analyst" savo birželio 21 d, numeryje.

"Jeigu būsiu kankina
mas ir mušamas kalbė
siu bet ką, kas bus man 
įsakyta. Tai žinau iš sa
vo ilgo patyrimo sovietų 
kalėjimuose. Tačiau Jūs 
privalote žinoti, kad tai 
nebūsiu tikrasis aš",pa
reiškė Sovietų istorikas 
Piotr Yakir, prieš pat 
savo suėmimą Maskvo
je, vienam užsienio žur
nalistui 1972 metais.

Gi prieš porą savaičių 
tas pat Yakir ir kitas kal
tinamasis, ekonomistas 
Viktor Krasin, buvo pri
statyti 300 užsienio ir so
vietų žurnalistų nepap
rastoje spaudos konferen
cijoje Maskvos žurnalis
tų klube, kur po 15-kos 
mėnesių kalinimo, paly
ginti neblogai fiziškai at 
rodąs Yakir, gana "švel
niai" nubaustas už prieš
valstybinę veiklą; vos 
tris metus kalėjimo ir 
tris metus ištrėmimo, 
pats monotoniškai per
skaitė raštą, prisipažin
damas visame kame kal
tas už jam primeta
mus nusikaltimus.

Yakir, kuris jau 17-ka 
metų atkalėjo sovietiniuo
se kalėjimuose, tvirtino, 
kad jis dirbo vienai užsie
nio antisovietinei organi
zacijai, ir kad Maskvoje 
reziduoją vakariečiai 
žurnalistai jam gerai ap
mokėdavo už kritišką 
prieš SSSR nukreiptą me
džiagą. Krasin ir Yakir 
teigė, kad "visas atski
lėlių ar disidentų judėji
mas yra ne kas kitas kaip 
vakariečių vadovauja
mas suokalbis".

"Čia jau kvepia ne kuo 
kitu, kaip Kremliaus su 
režisuotais 1930 metų pa
vyzdžiu viešais prisipa 
žinimais ir "čistkomis", 
rašė Time koresponden
tas. Tačiau, oficialus So
vietų valdžios pranešė
jas teigė, kad "Krasin ir 
Yakir nuteisimas visai 
nereiškia stalinizmo at
gaivinimo".

Visa "prisipažinimo 
komedija" buvo plačiai 
demonstruojama valsty
binių TV siųstuvų ir kar
tojama radijo stočių. 
Kremliui matyt reikėjo 
įtikinti valdžios kritikus 
kad "visas sumažėjęs 
antisovietinis pogrindžio 
judėjimas (taip vadina
mas sam-izdat leidinių 
platinimas) yra vakarie - 
čių organizuotas ir re
miamas".

Tuo pat metu sovietų 
spaudos puslapiuosepasi- 

mais ir šantažu sovietai 
rengiasi Genevai.

Teisėjas 

pylė griežti smerkimai 
fiziko Zacharovo ir rašy
tojo Solženicino adresu. 
Skalindami ir aštrius dan
tis rodydami iš po uždan 
gų išlindo įviešumą smui
kininkai David Oistrakh 
ir Leonid Kogan tvirtin
dami kad "nusikaltėliai 
ir toliau pila alyvą ant 
prigęstančių šaltojo karo 
anglių". Nuo jų neatsili
ko du kompozitoriai, sta
lininių premijų laureatai 
— Dmitri Šostakovič ir 
Aram Chačaturian. Prie 
šios vilkų rujos vadovų 
staugimo tuoj buvo prifi- 
kiuoti ir mokslininkai, ra
šytojai, kolchozininkai ir 
įmonių dirbantieji, siųs
dami savo padėką kom
partijai kovojančiai 
prieš inteligentus - maiš
tininkus.

Time žurnalo Maskvos 
korespondentas John 
Shaw neseniai telegrafa
vo — "Brežnevas ir Co. 
nori įspėti Vakarus, kad 
Sov. S-ga nori importuo
ti vakariečių technologi
ją, bet griežčiausiai at- 
mesianti laisvų idėjų pa
sikeitimų detentes reika
lavimą, kaip būtiną sąly
gą Rytų - Vakarų tautų 
bendradarbiavimui pa
siekti. Esą Yakir ir Kr a 
sin nuteisimas bei spau 
doje kaltinimai Sacharo
vui ir Solženicinui turi 
atverti akis vakarie
čiams, kad maištaujan
čių tėra tik maža sauje
lė, saugiai uždaryta kalė
jimuose. Bet tai yra nau
jas iššaukimas Vaka
rams. Sovietai tramdy
dami antikomunistus - 
intelektualus, lygiai kaip 
ir bandydami naujus 
MIRV ginklus jau yra 
keleriopai pažeidę SALT 
susitarimo dvasią bei 
Nixono - Brežnevo su
tartis, pasirašytas tik šį 
pavasarį".

Tačiau Brežnevo vado
vaujama Sov. S-ga,tikką 
nusišypsojusi pro-brand- 
tiškai užkerėtiems vaka
riečiams, staiga gi ne
galinti pavirsti "hotento 
tiškai afrikoniška Mali 
ar kita žmogėdrų respu 
blika", kur nebojama 
žmogaus teisių. Ne. Jei
gu vyksta intelektualų 
persekiojimai, tad tam 
yra "kulturnos" vyriau
sybės potvarkiai... Ir 
taip, šiai priespaudai pa
teisinti yra išleisti Vyr. 
Sovietų Prezidiumo nau 
ji potvarkiai, kaltiną so
vietų piliečius, kaip kri
minalistus, už susitiki
mus su užsieniečiais su 
tikslu pastariesiems per
duoti žinias apie SSSR, 
kurias režimas galėtų 
skaityti neteisingomis ar 
šmeižiančiomis esamą 
tvarką. 1972 m. gruodžio 
mėnesio valdžios potvar
kių patikrinimas rodo, 
kad "šeši slapti nepa
skelbti Prezidiumo Žinio
se potvarkiai, kaip tikpri 
valėtų būti paskelbti 1972 
12.25", rašo londoniškis 
"Soviet Analyst".

MIDas, ar Sov. Užs. 
Reikalų M-ja, jau nuo 
1947 m. varžo užsienio 
žurnalistų sąlyčius su So
vietų S-gos piliečiais; ta

čiau, dabar pasireiškus 
antis ovietinei pogrindi
nei veiklai, šie santykia
vimo dekretai dar žiau
resni draudžiu, bet kokį 
sovietų piliečių susitiki
mą su vakariečiais, ar 
toks atvykėlis būtų tik tu
ristas ar JAV kongres
ui anas.

Brežnevas, kalbėda
mas 50-ties SSSR įkūri
mo sukaktuvėse pasakė, 
kad "mes esame už tu
rizmo išplėtimą... ir jau

BREŽNEVAS NERIASI IŠ KAILIO

Maskvos leidykla No
vos ti kątik išleido anglų 
kalba Brežnevo kalbų rin
kinį, pasakytų jam šių 
metų gegužės mėnesį lan
kantis Vokietijoje. Viso
se tose jo kalbose kaip 
raudonas siūlas tęsiasi 
nuolatinis kartojimas:So
vietų Sąjunga nori tik tai
kos , tik ramaus sugyve
nimo su visais, kad ir ka
pitalistais. Tik pasira
šykime taikos sutartis, 
tik atitraukime kariuome
nes. Betrūko pasakyti, 
kad tik Amerika atitrauk 
tų savo kariuomenė, o 
"jau mes likusieji susi
tvarkysime savo tarpe".

Knygutė pavadinta: 
"Our Course: Peace and 
Socialism" (Mūsųkelias: 
taika ir socializmas). 
Taigi, taika kaip taika, 
bet po "socializmo" var
du sovietai supranta tik 
komunizmą. Atseit, kur
kime taiką, bet ji bus tik 
komunistinė.

Knygutėje telpa L.I. 
Brežnevo kalba, pasaky
ta gegužės 1 proga; kalba, 
pasakyta lenkų E.Giere- 
ką apdovanojant ordenu; 
tokia pat kalba, pasakyta 
apdovanojant Rytų Vokie
tijos komunistų partijos 
pirmininką E. Honecke- 
rį; ir 6kalbos,pasakytos 
jam lankantis Vakarų Vo 
kieti joje.

įsidėmėtinas Brežne
vo mokėjimas prisitaikin
ti prie visų, kaip to anek 
dotinio čigono: jei tu ka
talikas, tai ir aš katali
kas, jei tu pravoslavas, 
tai ir aš pravoslavas. Sa
kysime, savo kalbą į Gie- 
reką jis pradėjo tokiu 
kreipiniu: "DearComra- 
de Gierek, Dear comra- 
des". O savo kalbą, pa
sakytą gegužės 18 d. vai
šių metu pas V. Vokie
tijos kanclerį W. Brand 
tą jau pradėjo visai ki
taip: "Esteemed Mr. Fe- 
deral Chancellor, Es
teemed Mrs Brandt, La- 
dies and gentlemen!" Tai 
gi, kai Gierekas ir Ho- 
neckeris tėra tik "kame- 
radai", tai Brandtas jau 
"garbusis kancleris, gar
bioji ponia Brandt, po
nios ir ponai"...

Kas be ko, reikia ir 
pasigirti. Štai, kalbėda
mas gegužės Įdienos pro
ga į sovietų liaudį, jis 
taip pasakė: "Sovietų Są
jungos politika Europoje, 
kaip ir kitose pasaulio 
dalyse, visų pirma yra 
taikos politika". Tai ro
dančios sutartys, pasira
šytos su vakarų valstybė
mis ir su "socialistiniais 
kraštais". Okitur tai jau: 
"Mūsų nuoširdus ir labai 
vaisingas bendradarbia
vimas su Indija, su ara
bų valstybėmis ir su vi- . 
somis nepriklausomo

nimo santykiavimą..” 
Bet tai tėra tik tušti jo va
paliojimai. Sovietai nori 
tik vieno: išvilioti turistų 
pinigus, už kuriuos gali 
parodyti užbalzamuotą 
Leniną to pačio vardo 
mauzolejuje.

Išvada prašosi tokia: 
nei Nixono nei Kissinge- 
rio iškilos į Maskvą 1972 
m., nei Nixono-Brežne
vo šampano tostai ir glė
besčiavimai prieš TV ob
jektyvus š.m. birželį nei 
kiek nepalengvino žmo
nių dalios Sovietijoje ir 
visuose jų pavergtuose 
ar per kompartiją kon
troliuojamuose kraštuo
se.

mis ir taiką mylinčio
mis valstybėmis Afriko
je, Azijoje ir Lotynų Ame
rikoje"...

O toliau dar geriau: 
"Vietnamo karas, dėl ku
rio baigimo Sovietų Są
junga taip kietai ir nenu
ilstamai darbavosi, pasi
baigė. Pasiremdami ga
linga morale ir materia 
line parama iš Sovietų Są
jungos ir kitų socialisti
nių kraštų bei solidaru
mu visų pasaulio progre
syviųjų pajėgų, Vietna
mo patriotai sėkmingai 
apgynė savo laisvę ir ne
priklausomybę". Taigi, 
jei ne ta Sovietų Sąjun
gos ir kitų "socialisti
nių kraštų materialinė 
parama", Vietnamo ka
ras būtų pasibaigęs jau 
prieš kelis metus ir šiau
rės vietnamiečiams ne
būtų reikėję kovoti dėl 
"savo laisvės ir nepri
klausomybės", nes gi jų 
niekas ir nepuolė. Prie
šingai, šiauriečiai, taip 
gerai "materialiai ir mo
raliai" "socialistinių 
kraštų" remiami, užpuo
lė Pietų Vietnamą. Ma
tot, ta "sovietinė taika" 
tai kaip pirštinė: gali iš
versti į abi puses, (ab)

WELDERS
Produetion Mig Welderf needed for 
material handling manufacturer. Piece 

work and overtime.
EĄUIPMENT 

MANUFACTURING INC. 
21590 HOOVER RD. 

WARREN, MICH.
(72-78)

PRESS OPERATORS
Needed for materia] handling manu- 
facturer. Piece work and overtime.

EQUIPMENT 
MANUFACTURING INC. 

21590 HOOVER RD. 
WARREN. MICH.

(72-781

ELECTRICIAN
Needed for medium sized material 
handling manufacturer for the second 
shift. Licensed preferred būt not es- 

sential.
EĄUIPMENT 

MANUFACTURING INC.
21590 HOOVER RD. 

WARREN, MICH.
(72-781

\VANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

ELECTRICAL 
MACHINISTS

ALSO

ELECTRICAL 
MECHAN1CS

MOTOR REWINDERS 
Ist & 2nd Shift 

TRA1NF.SS ACCEPTED 

Fringe benefits available. Blue Cross, 
Blue Shield, paid pension plan, life 
insurance policy. siekness insurance. 
death in family. Standard vacations 
and holidays.

REMS CORPORATION 
6434 HOLBORN 

DETROIT. MICH. 
313-025-0656

I 160 WATSON 
YPS1LANTI, MICH. 

313-482-1530

An Equal Opportunity Employer 
(72-751

WANTF.D ENPERIENCED 

PRODUCTION DRILL PRESS 
OPERATORS

STEADY \VORK. DAY SHIFT. OVER
TIME AVAILABLE. ALL FRINGE 

BENEFITS.

THERM0 ELECTRON 
ENGINE CORP.

7100 E. 15 MILE RD.
STERLING HEIGHTS. MICH. 48077 

313-264-1200
(72-741

Lenkija.net
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TOLMATOS ŽIBURIAVIMAI... (9) LOS ANGELES

NESIKIŠIMŲ PLONYBES
IDratfe Statkutė - de Rosales

Vengrijos sukilimo me
tu, sovietai pagrasino ato 
miniu karu, jei vakarai 
juos prie tokių kraštuti
nių priemonių panaudoji
mo privesią. Žymiai vė
liau, JAV ekspertai gailė
damies atžymėjo, kad 
anais laikais sovietai 
DAR būtų beveik tikrai 
atominį karą pralaimėję.

Čekoslovakijos sukili
mo metu, sovietams jau 
nebereikėjo nė grasinti: 
jų atominis arsenalas bu
vo tiek paaugęs, kad nie
kas pasaulyje nebegalėjo 
rizikuoti į tokio masto 
karą įsivelti.

Gi kaip tiktai Čekoslo
vakijos ir ypač Lenkijos 
sukilimai privertė vaka
riečius apsižiūrėti, į ko
kią savotišką padėtį jie 
įlindo. Vakariečiai gerai 
žinojo, kad nei viena va
karų valstybe šiandieną 
nebegali rizikuoti įsileis
ti į atominį karą su sovie 
tais. Tačiau Dancigo su
kilimo metu tuoj už Len
kijos buvo nerimaujanti 
Rytų Vokietija ir progos 
laukianti Vakarų Vokieti
ja. O Vakarų Vokietijoje 
juk esama NATO centro. 
Prileidus, kad sukilimas 
būtų pasiekęs Rytų Vokie
tiją ir išjudinęs Vakarų 
Vokietiją — ką tokiu at
veju NATO būtų dariusi?

Todėl nėra ko stebėtis, 
jei vienas pagrindinių 
vakariečių tikslų Euro
pos konferencijose yra 
pašalinti Lenkijos — Ry
tų Vokietijos — Vakarų 
Vokietijos — NATO gran
dies reakcijos galimy
bes. Toks savo kailio gel
bėjimas vakariečių yra 
mandagiai vadinamas 
"nesikišimo į kitų kraš
tų vidaus reikalus” var
du.

Nesikišimo" principą 
pašventinus "taikos" kon
ferencijose, tenka įtarti 
kad ateityje sovietams 

. priėjus prie kraštutinės 
"žūt ar būt" padėties, jie 
galės satelitinius kraš
tus kad ir visus po vieną, 
sunaikinti visiškai neši

ir visai kitaip su sovieti
nėmis respublikomis?

į satelitus, atrodo, yra 
žiūrima kaipo į viduram
žių vasalo prievoles tu
rinčius pusiau laisvus 
vienetus ir yra tikimasi, 
kad jie į karą trauks sa
vais pulkais. Kaip ir vi
duramžiais, vasalo loja
lumą kovoje užtikrina su- 
zereno galia vasalo "na
mų teritoriją" nusiaubti 
ar visai pasisavinti. Tuo 
tarpu į sovietines respu
blikas, atrodo, yra žiūri 
ma kaipo įko skubiausiai 
suvirškintiną patiekalą. 
Atrodo, kad ir vakarų Eu 
ropos konferencijose so
vietai griežtai laikysis 
šios dvilypės būklės prin
cipo.

Tačiau vienas dalykas 
yra karinių ir politinių 
konferencijų nutarimai, 
o kitas gana skirtingas da
lykas yra įspėti, kaip pa 
čios tautos į tai reaguos. 
Nevienodas satelitų ir so
vietinių respublikų trak
tavimas gali pasirodyti 
esąs toli gražu nepritai- 
kintinas vakariečių nori
mam atsiekti "taikos" 
tikslui.

Rytu Europos tarpusa
viu ginčų ir nesutarimų 
atminimais apakinti sve
timieji per dažnai už
miršta, kad visas tautų 
ruožas su satelitais, Pa- 
baltijos kraštais ir Balt- 
gudija bei Ukraina imti
nai sudaro geopolitinį 
vienetą, kurio gyventojai 
šiandieną yra giliai įsi
tikinę, kad juos visus ri
ša bendro likimo perspek
tyvos. Kiekvienas prie
spaudos palengėjimas s a- tracijos politiką turime 
telituose atsilieps sovie
tinių respublikų nuotai
kose. Ir vice versa, padi 
dinta priespauda sovieti
nėse respublikose iš
šauks baiminimąsi ir ata
tinkamas reakcijas sate
litiniuose kraštuose. O 
prie to dar teks pridėti 
visas praktiškas "kombi
nacijas" kurias vieti- 
niems gyventojams su
teiks skirtingų sovietiš-

Jono Čingos kreipimasis per radijg

Rugsėjo 8 d. Tautos atsakyti realiu tokių po- 
šventės proga per Los litikų veiklos įvertinimu. 
Angeles Lietuvių radijo Tokion pragaištingon san 
pusvalandį kalbėjo Ame- talkos su Maskva politi- 
rikos lietuvių bendruo
menė vakarų apygardos 
pirmininkas Jonas Čin- 
ga. Dalį savo pareiškimo 
skirdamas istorinei šven
tės minėjimo svarbai, 
kalbėtojas pareiškė įdo
mių minčių, paliesdamas 
dabartį. Jis kalbėjo apie 
pragmatinę valstybės ad
ministracijos politiką. 
Amerika pradedanti iš
duoti tuos idealus, ku
riais ji garsėjo nuo pat 
valstybės įsikūrimo. J. 
Činga siūlė lietuviams 
imtis realios politikos: 
žiūrėti į politiko asme
nį, nekreipiant dėmesio 
kuriai partijai jis bepri
klausytų. Tokios politi
kos laikosi darbo unijos 
visad rūpestingai parink- 
damos prieš rinkimus 
remtiną kandidatą.

Jeigu mes matome, 
kad politikas įsileidžia į 
kompromisą arba smerk
tiną draugavimą su lie
tuvių tautos priešais, 
mes negalime tokio po
litiko remti, kad jis ir 
priklausytų mūsų kuriai 
nors favorizuojamai par
tijai. Tad neišvengiamas 
vertybių peržiūrėjimas, 
kada asmenys ar asmuo, 
iš seno užsirekomenda
vęs antikomunistiniais 
nusistatymais ir politi
ka, gavęs valdžią, ima 
elgtis priešingai, išduo
da savo ankstesnį nusi
statymą ir per tai atsi
duria sąmoningu ar pri 
gautu Maskvos rėmėjų bū 
ry.

į mums labai kenksmin 
gą pragmatinę adminis-

kų santvarkų artumas.
Tokiose sąlygose va 

dinamųjų "nusiginklavi
mo" ar "taikos" konferen
cijų užtaisoma ilgalaikė 
bomba rytų Europoje ga
li viršyti savo padarinių 
baisumu visa tai, ką ato
minio karo biją vakarie
čių politikai iš viso gali 
įsivaizdinti.

kon aiškiai įsivėlė Nixo- 
no administracija.

SEKMINGA SKAUTŲ 
STOVYKLA

Šiemetinė skautų sto
vykla Big Bear kalnuose, 
nuosavoje stovyklavietė
je sutraukė apie 100 sto
vyklautojų. Vadovu buvo 
V. Sviderskas, jo padėjė
jais: R. Bužėnas,R. Viz
girdas, M. Prišmantas, 
D. Basiulienė. Iždo vedė
ja R. Vizgirdienė ir šei
mininke — A. Šatnerie- 
nė.

Stovyklavimą kiek su
trukdė kalnuose kilę gais
rai. Tiek daug stovyklau
jančio lietuviško jauni
mo prie Pacifiko rodo, 
kad lietuvių kolonija tu
ri gražų prieauglių.

SU LIETUVOS 
UŽSIENIO PASU

Kalifornijoje lankosi 
lietuvių šeima iš Šveica
rijos: Narcizas Prielai
da su žmona Juzefą ir dūk 
rele. N. Prielaida tebė
ra Lietuvos pilietis ir, 
kaip praneša "Lietuviai 
Amerikos Vakaruose", 
keliauja su Lietuvos pa
su.

STEIGIAMAS PABAL
TIEČIŲ LEGIONIERIŲ
POSTAS

Baltic American Le- 
gion Post kviečia visus 
Amerikos veteranus įsto 
ti į jų postą — priimami 
veteranai abiejų pasauli
nių karų, Korėjos ir Viet 
namo buvę kariai. Infor
macijos reikalu suinte
resuotieji gali skambinti 
tel. PO 1-4646 (B. Nurm- 
sen), tel. 677-6845 (V. 
Čekanauskas) ir tel. 664- 
2919 (A. Skirius).

Šis legionierių postas 
gali išsivystyti į reikš
mingą patriotinę pabaltie
čių organizaciją, savo na 
rių prestižu (kariavę dėl 
JAV reikalo ir ją gynę) 

daug padėti pabaltiečių 
veiksnių veiklai, (inf.)

• Lietuvių Fondo Los An
geles skyrius š. m. spalio 
13 d., 7 vai. vak. šv. Kazi
miero parapijos salėje ruo
šia metinį parengimą. Pro
gramą atliks Dalilos Mac- 
kialienės vadovaujamas mo
terų ansamblis "Išlaisvin
tos moterys”. Po to bus už
kandžiai ir seks eilė .kitų 
paįvairinimų, šokiams gros 
Latvalos vadovaujamas suo
mių muzikų orkestras. Lie
tuvių Fondas atlieka svar
bų lietuvybės išlaikymo 
darbą. Tad ir šis parengi
mas turi dvigubą vaidme
nį, viena tai malonumas pa
tiem sau, antra — parama 
Fondo veiklai.

DETROIT

NAUJŲ CHORISTŲ 
DĖMESIUI

Nauji kandidatai į Jau
nimo chorą prašomi regis
truotis rugsėjo 23 ir 30 die
nomis, sekmadieniais tuoj 
po lietuviškų pamaldų šv. 
Petro parapijos salėje prieš 
Jaunimo choro repeticiją, 
kuri prasideda 12:30 vai.

Užsiregistravę palieka re
peticijoms kartu su Jauni
mu choru iki 2 vai. p. p.

Pageidaujama, kad nau
ji kandidatai berniukai ir 
mergaitės būtų nejaunesni 
14-kos metų amžiaus ir tu
rėtų gerą arba bent vidu
tinę muzikinę melodinę 
klausą.

Pavėlavę užsiregistruoti 
pagal nurodytas datas, ne
bus į chorą priimami.

S. Sližys

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 
WELDER-FITTERS 

Experienced in structural vvelding. 
Union shop, siek benefits. Paid hoN- 
pitalization. Full time. Day shift. 

Apply in person.
CLEVELAND BEACON PRODUCTS 

CO.
860 Addison Rd., Cleveland. Ohio 
An Equal Opportunity Employer 

(68-77)

ROCHESTER

• Vytas Lelis, Rocheste
rio lietuvių veikėjo dr. VI. 
Lėlio sūnus, šią vasarą ga
vo magistro laipsnį iš biz
nio administracijos. Aukš
tuosius mokslus baigė dirb
damas Kodako produkcijos 
planavime. Jaunasis akade
mikas, kaip ir jo žmona Lai
mutė (Staškevičiūtė), yra 
aktyvus lietuvių organiza
cijų nariai. Jie augina dvi 
dukreles. Nuotraukoje V. 
Lelis su žmona ir dukrelė
mis.

• Vitalis Žukauskas, ak- 
torius-humoristas, atvyksta 
i Rochesterį rugsėjo 29 d. ir 
išpildys programą šv. Jur
gio lietuvių parapijos salė
je. Vakaro pradžia: 7:30 
vai. vak. Po programos bus 
šokiai. Gros lietuvių orkes
tras "Slibinas”. Veiks ba
ras ir bufetas. Visas vakaro 
pelnas bus skiriamas Bal
fui, tikslu pagelbėti vargs
tantiems lietuviams Sibire, 
pavergtoje Lietuvoje .ir ki
tur.

JOURNEYMEN
OR

IST CLASS SKILLED

MACHINISTS
ENGINE LATHE 
HORIZONTAL & 

VERTICAL MILLING 
MACHINE

Mušt have job shop experience be 
able to sėt up work from blue prints 
& close tolerance. Good hourly rate, 
overtime, hospitalization & fringes.

FABSULATION CO. INC.
3901 WEST 1S0TH STREET 

CLEVELAND, OHIO 44111 

216-267-3530
(72-78)

bijodami jokių rimtesnių 
represijų iš vakarų pu
sės.

Reikia atminti, kad 
Vengrijos sukilimui nu
malšinti sovietams pri
reikėjo anuomet 10-ties 
divizijų, kuriomis jie jo_ 
kiu būdu negalėtų dispo
nuoti vakarų fronte įtam 
pos ar karo su Kinija at
veju. Taigi prileidimas, 
kad rusų-kinų įtampos 
ar konflikto atveju, sovie
tams gali atsirasti būti
nas reikalas panaudoti 
atominį ginklą satelitų nu
malšinimui, toli gražu nė 
ra fantastiškas. (O pasi
rašytas "nusiginklavi
mo" sutartis, tokiu atve
ju, gerbiamieji, geriau 
užmirškite).

Čia visgi būtų įdomu 
stabtelti ir užklausti žino
vų: "O kaip yra su sovie
tinėmis respublikomis? 
Ar galėtų sovietai pav. su
naikinti Pabaltijos uos
tus patys savęs neužs
maugdami šiaurės vaka
ruose? Dar mažiau tur
būt galėtų jie sunaikinti 
Ukrainą, nes tai būtų ly
gu savos centrinės teri
torijos netekimui".-

Kažin ar ne dėl šitokių 
priežasčių sovietai pas
kutiniu laiku pradėjo elg
tis vienaip su satelitais

Vienas svarbus pranešimas mūsų klijentams:

Tai 1983 metai 
The llluminating Company

Mums reikalinga dešimties metų, kad 
galėtumėme paruošti naują elektros 
jėgainę veikimui. Tiek daug laiko mums 
yra reikalinga, kad galėtumėme rasti 
tinkamą vietą, gauti reikalingus 
patvirtinimus, paruošti planus ir 
užbaigti statybą.
Taigi aprūpindami jus elektra, mes 
rūpinamės ne vien tik 1973 metais. Mes 
galvojame taip pat ir apie 1983 metus. 
Koks bus žmonių skaičius 1983 metais 
Northeast Ohio? Mes turime tai žinoti, 
kad turėtumėme pakankamai elektros 
jūsų namams. Mes turime tiksliai 
pramatyti prekybai ir pramonei, 
mokykloms ir ligoninėms. Mes turime 
būti pasiruošę pakankamu elektros 
kiekiu mūsų aplinkos apvalymui, 
kanalizacijos priežiūrai, atmatų 
panaikinimui ir mechanizacijai, 
apsaugojant nuo oro teršimo.

Mūsų galvojimas 1983 metams ryškiai 
matosi daugelyje dalykų daromų dabar. 
Mes investuosime $870 milijonus per 
sekančius penkerius metus vien tik 
statyboje. Iš tos sumos mes esame 
paskyrę $62,5 milijonus oro teršimo 
kontrolei ir aplinkos pagerinimui.
Tuo pačiu laiku mes skubame užbaigti 
Davis-Besse atominę elektros jėgainę 
prie Port Clinton.
Ir mes darome didelį progresą savo 
planuose Perry atominės elektros 
jėgainės prie Painesville.

Taigi, kada 1983 metais ateis, tai bus 
jau The llluminating Company 1993 
metai.

ZtelLLUMINATING^w
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KŪRYBA IR MOKSLAS
POISON IVY -

NUODINGAS VIJOKLIS
DR. D. DEGĖSYS

Šiaurės Amerikos 
miškuose, krūmuose ir 
pievose mes dažnai už
tinkame nekaltai atrodan 
tį, vasarą žaliais, o ru
denį geltonai rudais la
pais padengtą augalą, va 
dinamą poison ivy. Žydė
jimo metu jis pasipuošia 
smulkiais žalsvai baltais 
žiedais, kurie vėliau pa
virsta į mažas baltas uo
gas.

Anglų kalboje poison 
ivy apibūdinamas šitaip: 
"Leaves ofthree, guickly 
flee, berries white, poi- 
sonous sight". Pats bū
dingiausias poison ivy po 
žymis yra trys lapai. 
Kiekviena poison ivy ša
kytė baigiasi trims la
pais, kurių vidurinis yra 
didesnis už kraštutinius. 
Poison ivy augalo dydis 
gali būti įvairus. Kai ku
riose vietose jis neauga 
didesnis už jo aplinkoje 
augančią žolę, kitose vie 
tose, jis išauga į stam
bius vijoklius, prisišlie
jusius prie kokio nors me
džio kamieno. Nežiūrint 
kokio jis bebūtų dydžio, 
trijų lapų požymis pasi
lieka pastovus. Šis 
charakteringas požymis 
mus įgalina lengvai atpa

žinti poison ivy ir jį iš
skirti iš kitų krūmuose 
arba miške beaugančių 
augalų.

Tie, kurie nepažįsta 
šio augalo, ir neatsargiai 
elgiasi su jo lapais,šako
mis, stiebu ir šaknimis, 
dažnai gauna labai nema
lonų odos uždegimą. Poi
son ivy sukeltas odos už
degimas atsiranda todėl, 
kad šio augalo lapų, šakų 
stiebo ir šaknų syvuose 
randasi nuodinga chemi
nė medžiaga —urushiol, 
kuri patekusi ant žmo
gaus odos sukelia jos už 
degimą. Odos uždegimas 
pradžioje pasireiškia 
odos paraudimu ir niežu
liu. Vėliau atsiranda pūs
lės, kurioms pratrūkus 
susidaro žaizdos. Jkyrus 
niežėjimas tęsiasi tol, 
kol oda užgyja. Odos giji
mas kartais tęsiasi virš 
dviejų savaičių. Toks 
odos uždegimas būna la
bai įkyrus ir varginantis 
ypač jeigu jis atsiranda 
ant veido arba sėdynės.

Odos uždegimą suke
lianti medžiaga — urus
hiol yra labai pastovus 
cheminis junginys. Jis ne 
tirpsta vandenyje ir yra 
atsparus tiek saulės spin •

dūliams tiek aukštai tem
peratūrai. Patekęs ant 
drabužių jis išsilaiko il
gai, todėl drabužiai ap
krėsti šiuo junginiu turi 
būti labai atydžiai išplau
ti arba chemiškai išvaly
ti. įdomu pastebėti, kad 
urushiol cheminė sudė
tis nepakinta net ir ugny
je. Užtat deginant poison 
ivy šakas arba šaknis 
urushiol labai mažų la
šelių formoje kartu su 
dūmais bei pelenais pa
tenka į orą. Tokie dūmai 
arba pelenai užkritę ant 
odos gali sukelti lygiai 
tokį pat odos uždegimą, 
kaip ir augalo lapai bei 
jo šakos. Žmonės, ku
rie yra jautrūs urushiol 
junginiui lengvai gauna 
poison ivy dermatitą kai
mynams deginant išrau
tas poison ivy šaknis ar
ba stiebus.

Poison ivy sukeltas 
odos uždegimas yra ne 
kas kitas kaip žmogaus 
alerginė reakcija į šią 
specifinę medžiagą, — 
urushiol. Kai kurie žmo
nės šiai medžiagai turi 
didesnį jautrumą,kitimą 
žesnį, o kai kurie į jį vi
sai nereaguoja. Yra ma
noma, kad daugiau negu
pusė Jungtinėse Ameri
kos valstybėse gyvenan-

Los Angeles lietuvių dienoje koncertavęs VVindsoro mergaičių 
kvartetas "Aušra". L. Kanto nuotrauka

PENKETUKAS ŽAVI
TŪKSTANTI JURGIS GLIAUDĄ
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TALKON! TALKON! 
"9% UŽ LIETUVIŠKUMĄ” 

New Yorko Kutūros Židiniui užbaigti 
Tėvai Pranciškonai išleido PASKOLOS LAKŠ
TUS arba "MORTGAGE BONDS" MOKAN
ČIUS 9% PALŪKANŲ. Procentai išmokama 
kas metų ketvirtis. Visi lietuviai gali inves
tuoti po $1,000 — ar daugiau. "Bonds" bus at
perkami po penkerių metų. Reikalui esant,pi
nigus galima atsiimti po trijų metų.

Paskolos garantuotos Tėvų Pranciškonų 
Vienuolijos ir Lito Bendrovės.

Prašom pasinaudoti sekančia forma šių 
"BONDS" užsiprenumeravimui.

ių žmonių yra alergiš- 
i poison ivy augalui.
Poison ivy sukeltas

odos išbėrimas atsi

GERB. TĖVAI PRANCIŠKONAI

Čia siunčiu čekį sumoje $ ,00.00, už
kuriuos prašau atsiųsti Jūsų virš minėtas 
Bonds. Aš suprantu, kad už šiuos bonds bus 
jnokama 9% metinio dividento sekančiai: 8% 
metinio dividento bus išmokama kas metų ket
virtis ir 5% ekstra dividentas bus pridėtas 
atperkant šiuos bonds po 5-ių metų.

Aš turiu teisę šiuos bonds iškeisti po tri
jų metų, bet tada metinis dividentas bus tik 8%.

v

Šiuos bonds prašau užregistruoti sekančiai:

Mano vardu _______________ _

Mano vardu lygiateisiai su _____________

Skančiu vardu _________________________
paskiriant mane kaip legalų globėją.

Pavardė ir vardas _ ___________________

Adresas _____________________________

Sočiai Security numeris________________

randa maždaug už 24 va
landų po užkrėtimo, bet 
gali atsirasti ir už 12 va
landų. Apkrėstą odos vie
tą galima dalinai apsaugo
ti nuo išbėrimo nuplovus 
ją su muilu, bet tai turi 
būti padaryta nevėliau 
kaip 10 minučių po užkrė
timo. Praėjus 30-čiai mi
nučių ir energingas odos 
plovimas odos nuo išbė
rimo neapsaugo. Poison 
ivy syvai, patekę ant ran 
kų ar pirštų, dažnai būna 
pačio žmogaus pernešti 
ant kitų odos vietų kaip 
veido, kaklo, ausų bei ly 
tinių organų. Odos išbė
rimo metu atsiradusios 
pūslės turi skystį. Tas 
skystis nėra nuodingas ir 
jis uždegimo kitose kūno 
vietose nesukelia. Reikia
dar paminėti, ir kitą už
sikrėtimo būdą, būtent, 
per naminius gyvulius 
kaip kates ir šunis. Ka
tės ir šunys lakstydami 
po krūmus atsineša ant 
savo kailio urushiol laše

JAV Lietuvių Bend
ruomenės Vakarų Apy
gardos iniciatyva Kali
fornijos lietuvių dienos 
minėjiman, meninei pro 
gramai atlikti buvo pa
kviestas kanadiškio Wind - 
soro pagarsėjęs mergai
čių kvartetas "Aušra". 
Koncertas įvyko rugsė
jo 9 d. Tautos šventę mi
nint. Parengimo salė bu
vo artipilnė, kas reiškia 
publikos apie tūkstantį.

"Aušros" grupės vado
vė yra Valė Tautkevičie- 
nė; akordeonu akompa
nuoja Kristina Puidaitė 
su aukso medaliu baigu
si akordeono mokyklą; 
kvarteto dalyvės — mu 
zikos mokytoja Nijolė 
Giedriūnaitė, mokytoja 
Dana Kozulytė, studentė 
Aldona Tautkevičiūtė, ir 
studentė Rūta Čerškutė.

"Aušra" koncertavo 
Detroite, Chicagoje, Phi- 
ladelphijoje, Toronte, Ha
miltone, Clevelande. Pa
sirodymą Los Angeles 
scenoje kvartetas gali 
prirašyti prie savo anks 
tesnių laimėjimų sąra
šo. Tautiškai - didaktiš
kai aptariant "Aušros" 
gastroles, tenka džiūgau
ti jaunojo lietuviškojo en
tuziazmo prasiveržimu. 
Tai jaunimo išėjimas į 
viešumą, tai parinkimas 
veiklos lauko, kuris skir
tas lietuviškoms audito
rijoms. Apie tai kalba
ma ir verkšlenama — 
tai kaip ir retas pavyz
dys, kad nevisas mūsų 
jaunimas sudegino tiltus 
į lietuvišką estradą. Gau
sios ir populiarios yra 
jaunimo • šokių grupės. 
Dainai atsidavimas jau
nime retesnis. "Aušra" 
įžengė į tą sritį.

Mes pripratome prie, 
taip vadinamos, rimtos 
muzikos: tai šalto akade

mizmo sonatos ir voką 
liniai numeriai; Operi
nis bei canto... "Aušra" 
ateina su kitu žanru. 
Kukliu, svetimu operi
niam menui, su estradi
niais numeriais. Tai yra 
tas žanras, kuris verste 
užverčia plačiausia pras
me populiarias scenas, 
TV ekraną. To žanro es
mė — motyvas ir kūri
nio atlikimo būdas. Žan
ro tikslas — atrasti au
ditorijoje pritarimą mo
tyvui, džiaugsmą labai 
nesudėtingai melodijai, 
sugauti kuklokos poeti
kos tesktus, pasiduoti mi 
nutinei įspūdžio nuotai
kai. Nenuostabu, kad tos 
nuotaikos daugumoje ly
riškos su nostalgišku, 
žaismingu, kaprizingu, 
kartais ir išdykėlišku fo
nu.

Šitokios dainelės gali 
tapti labai populiarios, 
niūniuojamos milijonų. 
Tokių, deja, išeivijos 
rimtyje, beveik nerašo
ma.

Jau turime plokštelių, 
kur jaunųjų įdainavimai 
ekrano žanre įneša tą žan
rą į plačią muzikinę apy
vartą. "Dvi mamytės ir 
dvi dukrytės" kvartetas, 
įrašytas plokštelėse, 
švelniai džiugina klausy
tojus. Jis perdėm savas, 
lietuviškas. Kai didžioji 
mūsų renginių scena iner
tiškai ištikima "rimtai" 
muzikai, plokštelių rin
koje "nerimtos", estradi
nio žanro muzikos pa
klausa smarkiai didėja. 
Tai nuotaikos ir poilsio 
poieškis. Norime, kad 
šiame žanre skambėtų 
lietuviškumas.

Savo repertuarą "Auš
ra" sudūrė iš ok. Lietu
vos kompozitorių kūrinė
lių. Estrados žanras ten 
materialiai pelningas.

Plokštelių paklausa 
reikšmingai papildo kom
pozitorių įplaukas. Yra 
ir tam tikri įsipareigoji
mai, esama to žanro kon 
kursų. Tad ir tokie, iš
skirtini instrumentalis
tai, kaip A. Bražinskas, 
J. Baižauskas, V. Bagdo
nas noriai duoda ir leng
vučio estradino pobū
džio dainelių. Ir senas 
chorų muzikos specas D. 
Andrulis. Kol kas išei
vijai nežinomieji M. No- 
vikas, Z. Venckus, A. 
Raudonikis ir kt. sugebė 
jo sukurti melodingų, 
sentimentalių, beveik 
"buržuazinio" skonio da
lykėlių. Lengvoji muzika 
ok. Lietuvoje, kaip tvirti 
na žinovai, yra mėgia
mas atsišviežinimas nuo 
gyvenimo įtampos, nuo 
išviršinio rūbo privalo
mumo, nuo pilkumos ir 
mašinizacijos unifor
mos. Ne be reikalo tokių 
dalykėlių tekstai atkak
liai kalba apie lietuvišką 
peizažą, apie tebeideali- 
zuojamus bernelį ir mer
gužėlę, apie švelnias mei
lės alegorijas. Tai grau
džios sentimentalumo lie- 
kanėlės sovietinėje buity
je.

Dėl teksto ir motyvo 
pagaulumo žmonės ver
tina tą lengvąjį žanrą la
biau už oficialų herojiš
kumą arba neutralųjį aka
demizmą. Su tokiu reper
tuaru "Aušra" drąsiai 
stojo prieš išeiviškas au
ditorijas. Bent dvidešim
ties dalykų suma netgi pa 
žintiniai leidžia mums 
sekti kur link kryps tas 
žanras ok. Lietuvoj, ko
kias įtakas išgyvena, 
kaip išsprendžia motyvo 
melodijos, tempo proble
mas, "tautosakišką" pa
mušalą moderninamoje 
melodijoje. Šitokią pažin
tinę reikšmę suteiktų, 
aišku ir plokštelės. 
"Aušra" pateikia tai gy
vu, betarpišku būdu.

Kvartetas ir jo akompa- 
niatorė - akordeonistė su 
daro sandariai sutapusį 
vienetą. Mikrofonas, aiš
ku, įneša membranos ne
tikėtumų. Keturbalsė ga
ma kartais linksta į skar
dų unisoną, tačiau labai 
geri ir polichromatiniai 
pasažai. Šiam žanrui bū
dingi pabrėžtini nuotai
kos akcentai: kapriziš- 
kumas, svajonė, linksmi 
kupletai, lengvas graudu
lys ties intymia laimės ir 
meilės mįsle. "Aušra" 
dažnai atlieka tuos akcen
tus gerai. Prie išraiškos 
puikiai prisideda plasti
niai kūno ir rankų judė- 
siai. Šypsniai, ta vizitinė

(Nukelta į 6 psl.)

lių, kurie patenka ant 
žmogaus rankų ar pirš
tų glostant tokius gyvu
lius.

Parašas

Prašom siųsti:

Franciscan Fathers c/o Litas Investing Co. 
86-01 114th St., Richmond Hill, N.Y. 11418
Tel. num. 212-441-6799

Poison ivy odos užkrė
timai daugiausiai pasitai 
ko vasaros metu, bet jie 
galimi ir kitais metų se
zonais, pavyzdžiui rude
nį ir pavasarį naikinant 
poison ivy šakas bei 
krūmus. Sudžiūvę poison 
ivy lapai yra mažai pa
vojingi. Poison ivy sukel
tas odos uždegimas nepa
siduoda greitam gydy
mui. Kortizono mostis 
yra geriausia priemonė 
odos vietiniai reakcijai 
sumažinti. Tik, kad pats 
organizmas mažiau re-

aguotų į nuodingą medžia
gą, yra prirašomi anti- 
histaminai, kuriuos rei
kia vartoti tol, kol odos 
uždegimas tęsiasi. Kai 
kada, ypač jautresnių 
žmonių atžvilgiu, gydy
mas būna ilgokas ir įky
rus. Todėl šio augalo at
pažinimas yra gera pro
filaktinė priemonė apsi
saugoti nuo nemalonių pa
sekmių.

Plačiai paplitusi nuo
monė, kad poison ivy la
pų čiulpimas apsaugo 
čiulpėją nuo poison ivy 
alergijos yra klaidinga ir 
pavojinga ir nepatartina 
bandyti.

Dalis publikos Los Angeles lietuvių dienoje. Pirmoje eilėje iš 
kairės: Vilties draugijos valdybos vicepirm. inž. A. Mažeika, Šv. 
Kazimiero parapijos kleb. prel. J. Kučingis, gen. konsulas dr. J. 
Bielskis, gen. J. Černius, p. Černienė, gen. S. Raštikis ir p. Raš
tikienė. L. Kanto nuotrauka
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Š.A. Lietuvių Moterų Tinklinio Rinktinė sėkmingai gastroliavusi Europoje,laimėdama 14, pralaimė
dama 2 ir vienas rungtynes sužaidusi lygiomis. Iš kairės: Ona Jameikienė-Blandytė, Ramunė Žiups- 
nytė (abi Chicagos Neris), Vilija Mockutė (Clevelando Žaibas), Nancy Shotaitė (Neris), Julija Staškū- 
naitė (Žaibas), Rita Yerkes (Neris), Rytas Babickas —treneris, April Bukaitė (Neris), Kristina Jury
tė (Neris), Aušra Babickienė, Rita Čyvaitė (abi Žaibas) ir Nina Bernardzikaitė (Cicero Vėtra). Trūks
ta Valdonės Žiedonienės (Žaibas). Z. Degučio nuotrauka

SĖKMINGOS MUSŲ TINKLININKIŲ 
GASTROLĖS VOKIETIJOJE

Dirvoje plačiai aprašoma Š. 
Amerikos Lietuvių vyrų krepši
nio rinktinės gastrolės Europo
je dėka sporto žurnalisto Jono 
Šoliūno išsamių ir spalvingų 
straipsnių.

Deja, apie lietuvių moterų tink
linio rinktinės sėkmingus pasi
rodymus tik labai kukliai tega
lėjome painformuoti, kadangi to
je išvykos grupėje nėra kores
pondentų. Vienok, pasinaudojant 
rinktinės trenerio Ryto Babicko 
bei kai kurių žaidėjų nors ir vė
lai pasiekusiais laiškais, patei
kiame šį reportažą.

RINKTINES SUDĖTIS
Š. Amerikos lietuvių moterų 

tinklinio rinktinė išvyko gastro
lėms į Europą šiame sąstate: 
O. Jameikienė, R. Yerkes, A. 
Bukaitė, N. Shotaitaitė, K. Jury
tė, R. Žiupsnytė (visos Chica
gos Ners), N. Bernardzikaitė 
(Cicero Vėtra), A. Babickienė, 
V. Mockutė, J. Staškūnaitė, V. 
Žiedonienė ir Rita Čyvaitė (vi
sos Clevelando Žaibas). Trene
ris — Rytas Babickas iš Cleve
lando. Išvykos vadovas -- Zig
mas Žiupsnys iš Chicagos.

SVETINGAME MUENCHENE
Po laimingos, bet ilgos kelio

nės mūsų sportininkai atsirado

PENKETUKAS...
(Atkelta iš 5 psl.) 

kortelė į auditorijos sim
patijos duris, profesio
nališkai tikslūs ir vieto
je. Puiki tarena.

Savo interpretaciniais 
gabumais, kuriuos daili
na sceniška "Aušros” iš
vaizda, penketukas suža
vėjo auditoriją. Katučių 
grausmą nėra lengva už- 
kariąuti. "Aušra” turėjo 
atlikti daug "bisų". Kvar
teto akompaniatorė Kris
tina Puidokaitė solo akor 
deonu atliko melancholiš
ką R. Addinsellio "War- 
saw concerto". Ji buvo 
iškviesta bisui. Akordeo
no dalykai buvo vienin- 
tėliai koncerte ne lietu
vių rašyti.

Karilė Baltrušaitytė, 
koncerto programos ve
dėja, nustebino auditori
ją artistiškai padekla
muotu V. Mykolaičio-Pu
tino eilių "Mozartas" cik
lu. Šis sunkus kūrinys, 
kupinas alegorinių pos
mų, maskuotos simboli
kos, reikalauja tono ver- 
satylumo, balsinės me
džiagos šuolių. Karilė, 
mintinai deklamavusi tą 
ilgą kūrinį, surado jo es
mę, atrado slaptas užuo
minas, sutapo su tekstu, 
sublizgėjo tarena.Tai lai
mėjimas.

Koncertas padvelkė 
naujove lietuviškoje sce
noje.

Koelne, penktadienį, rugpiūčio 
24 d. Visa grupė išvyko autobu
sais į Giessen miestą prie Frank
furto, kur krepšininkai pasiliko 
šeštadienio rungtynėms, o tink- 
lininkės patraukė į Muencheną. 
Pakeliui buvo pravažiuota pro 
visą eilę buvusių pabėgėlių sto
vyklų, kaip Wuerzburgas, Ha- 
nau, Ingolstadtas, primenančių 
pabėgėlių išgyventas dienas Vo
kietijoje.

Muenchene mūsiškes pasitiko 
šeimininkų komandos žaidėjos ir 
aprodė miesto centrą.

Sekmadienį, rugpiūčio 26 d. 
buvo nuvažiuota apžiūrėti Olim
pinio Kaimelio. Rita čyvaitė bu- 
vo net pasišovusi apibėgti porą 
ratų olimpiniame stadione, ta
čiau sargai neleido.

Sekmadienio vakare įvyko pir
mosios mūsų rinktinės rungty
nės Europos žemyne. Buvo žais
ta prieš E.S.V. Muenchen, kuri 
yra pietų Vokietijos čempionas 
ir ketvirta Vokietijoje.

Mūsiškės rungtynes laimėjo 
3:1. Seimininkių komanda neblo
ga. Neaukštos, bet greitos. Mū
sų komandoje jautėsi pirmųtarp 
tautinių rungtynių nervuotumas. 
Po permainingų pradinių setų, 
ketvirtame sete išsivystė ge
ras ir įdomus žaidimas.

Pirmadienį, rugpiūčio 27 d., 
įvyko antrosios rungtynės, šį kar
tą prieš Muencheno rinktinę, ku
rios pagrindą sudarė vakarykš
tė komanda, pastiprinta kelio
mis žaidėjomis. Mūsiškės vėl 
išėjo laimėtojomis, pasėkme3:0 
Žaidimas buvo geresnis už va
karykštį. Užtikrintai laimėję pir 
mąjį setą, lietuvaitės įgavo pasi
tikėjimą ir sekančiuose setuose 
naudojo atsargines žaidėjas.

Mūsų rinktinė buvo sužavėta 
šeimininkų vokiečių nuoširdumu 
ir sportiškumu. Įsigyta daug 
draugų ir vaišingieji šeimininkai 
beveik ašaras šluostėsi išlydė
dami savo viešnias.

Siek tiek apie Muencheno lie
tuvius. Pirmose rungtynėse ne
teko sutikti nė vieno. Antrose ke
letą atėjo. Nežinia kiek jų yra 
Muencheno apylinkėse, tačiau 
mūsų tautiečių buvo pasigesta. 
Kyla klausimas ar jiems buvo iš 
viso žinomas mūsų sportininkų 
atvykimas.

Pralaužusi pirmus varžybi- 
nius ledus -ir įgavusi pasitikėji
mą savimi, mūsų rinktinė iš vai
šingojo Muecheno pasileido per 
visą Vokietiją J Bremeną.

BREMENEO KOMANDOS 
TRENERIS — LIETUVIS

Bremene mūsų rinktinė buvo 
svečias vietinio sporto klubo 
"Bremen 1860", kurio moterų ko 
manda yra Bremeno distrikto 
meisteris. Mūsiškes sutiko jų 
komanda, pasiskirstė mūsų žai
dėjas pas save į namus irvaišin 
gai globojo per visą buvimo lai
ką.

Maloni, netikėta staigmena! 
"Bremen 1860" komandos trene
ris yra lietuvis, Bronius Skuo
dis, atvykęs 1961 m. iš Lietuvos. 
Smagu, kad mūsų tautietis sėk
mingai darbuojasi sporto srity
je. Jo dėka tinklinis pasidarė 
populiarus sportas Bremene.

Trečiadienį, rugpiūčio 29 d., 
mūsų rinktinė nugalėjo "Bre
men 1860" 3:0,

Ant rytojaus, rugpiūčio 30 d. 
mūsiškės turėjo dvejas rungty
nes. Pirmose rungtynėse susiti
ko su Bremeno rinktine, kurią 
mūsų merginos įveikė 3:1. Ant
rose rungtynėse mūsiškės nuga
lėjo Hemelinger W.V. 3:0.

Tuo būdu po Bremeno rung
tynių mūsų laimėjimų skaičius 
pakilo iki 5. Čia, šiaurėje vo
kietės žaidžia geriau negu pie
tuose, tačiau ir mūsų rinktinė 
vis geriau susižaidžia ir vis stip 
riau pasirodo, rašo rinktinės 
treneris Rytas Babickas, šioje 
Bremeno rungtynių serijoje pir
mas šešetukas buvo naudojamas 
tik pirmame sete, kituose pasi
kliaujant daugiau atsarginėmis 
žaidėjomis.

Bremene mūsiškėms staigme
ną padarė kun. V. Šarkos atsi
lankymas salėje. Jis apdovanojo 
komandą lietuviškais kaspinais, 
pavaišino ir dar įteikė 50 mar
kių auką. Toks mūsų tautiečio 
nuoširdumas paliko gilų įspū
di.

SPORTO FESTIVALYJE 
DUERENE

Penktadienį, rugp. 31 d.,rink
tinė atvyko į Dueren, prie Koel- 
no. Čia komandą pasitiko mies
to burmistras, gražiai pasveiki
no ir pavaišino miesto rotušėje. 
Mat, kaip tik vyko Duerene spor
tinis festivalis, kurio užbaigai 
nutaikė atvykti mūsų rinktinė.

Rytojaus dieną, rugsėjo 1, mū- 
sū rinktinė įveikė Koelno rinkti
nę 3:0. Komanda buvo geriausia 
iš visų iki šiol sutiktų. Gana aukš 
ta -ir greita.

Tą pačią dieną mūsiškės dar 
sudorojo "1847 Dueren T.V." 
3:0.

Rungtynes Duerene stebėjo pil
nutėlė salė entuziastingų žiūro
vų, nes tai buvo užbaigtuvės Duc- 
reno sporto festivalio.

Mūsiškės Duerene sužaidė ge
rai. Buvo išvystytas neblogas 
puolimas. Ypatingai gerą įspūdį 
visiems paliko Rita Čyvaitė.

šeštadienio vakare įvyko spor
to festivalio užbaigtuviu balius, 
kurio metu mūsų rinktinė buvo 
pristatyta Duereno visuomenei.

Taip mūsiškės susikrovė per
galių kapitalą, sekmadienį, rug- 
sjo 2 d. 6 vai. ryto patraukė į 
Vakarų Europos tinklinio tvirto 
vę, Olandiją, išsiveždamos iš 
svetingosios Vokietijos gilus 
įspūdžius ir pasigėrėjimu aukšta 
vokiečių sportine kultūra.

(Bus daugiau)

ALUMINUM FOUNDRY 
In need of experience men 

1NSPECTION 
PERMOLD 

CORE-ROOM 
TRIMROOM 

Good hourly rate, plūs incentive. 

SCHMELLER ALUMINUM 
FOUNDRY

3 300 EAST 87 STREET 
CLEVELAND. OHIO 

_____________ (72-79) 

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
or

ĮSI CLASS SKILLED 
VERTICAL BORING MILL 

OPERATORS 
Mu«t be able to sėt up vvork from 

blue prints. close toierance and 
t racers.

Ist 2nd shift. 
Up to $5.50 per hour. |rini»e benefits. 

hospitalization and overtime.
S. M. I. COMPANY

32 3 N. Arlinuton, Akron, Ohio 44305 
216-253-5101 

_______________________ (72-78)

EXPER1I.NCED 

KIRST CLASS 

WELDERS 
APPLY IN PERSON 

PORER INC.. 
PARAGON DIV. 
44000 GRANO RIVER 

NOVI. MICH. 
313-349-2451 

_____ ___  _____________________ < 72 74)

Per sporte; į Europa

OI, NEVERK, MOTUŠĖLE...
Tu, mano motinėle, tu mano 

sengalvėle, neverk, jei gali. Dėl 
mūsų krepšinio rinktinės žaidi
mo, turbūt, verkia už tave šian
dien visa sportinė šeima. Ypač 
graudu tiems, kurie matome, 
kaip mūsų krepšinio rinktinė kan
kinasi pati ir kankina kitus.

. Kažkas nuostabiai baisaus nu
tiko su mūsų išgarbintais krep
šininkais. Kažkoks slogutis už
gulė juos ir jie pamažu diena 
dienon miršta kaip mūsų repre
zentantai priešininko aikštėje.

Vienas iš tokių mirties aktų 
buvo urašytas rugsėjo 9-tąją 
dieną Udinės mieste pasibaigu
siame tarptautiniame turnyre. 
Čia mūsų didvyriai pralaimėjo 
trečiąsias rungtynes Vienos 
sporto Klubui 94:89 (50:45) ir 
"garbingai” pelnė paskutinę vie
tą. Na, už gerą pasirodymą 
rinktinės kapitonui Varnui buvo 
įteikta graži taurė. Balta. Da
bar jis ją turįs tampyti po visą 
Europą kai negyvą albatrosą ant 
kaklo ir ji rinktinei nuolatos pri 
mins jos žygdarbį Udinėje. Man
ding, ji to persekiojimo pati už
sipelnė savo paskutinėmis rung
tynėmis prieš Vieną.

Jei prieš tai, rugsėjo 8 dieną, 
rinktinė brilijantiškai sukovojo 
prieš Italijos rinktinę, tai sekan
čią dieną mūsų krešininkai aikš
tėje elgėsi ir žaidė kaip akli ka
čiukai.

Jau pati rungtynių pradžia bu
vo neįprastinė. Ne todėl, kad 
priešininkas užsiplėšė 6:0, bet 
greičiau dėl to, kad pirmą kartą 
išvykoje Palubinskas nepradėjo 
rungtynių. Pateisinimas? Palu
binskas — murmonas ir jo reli
gija neleidžianti jam žaisti sek
madieniais... Ovisdėlto jis prieš 
tai jau buvo žaidęs sekmadie
niais...

Kaip ten bebūtų, mūsų vyrija 
nepersistengė. Jie tesugebėjo tik 
išlyginti pasekmę 12:12, o nuo čia 
pakriko kaip kūmo bitės. Aikštė
je buvo palaida bala; nebuvo žmo
gaus, tvarkančio komandą, nesi
matė entuziazmo kovai. Užtat 
tuo pasinaudodamas priešinin - 
kas greit perėmė vadovavimą 
ir išlipo priekin 20:16, 28:18, 
34:26, 44:33. Treneris Valai
tis, gelbėdamas padėtį, įleido 
Barį, bet ir šis nebepajėgė pri
kelti mirusiojo. Ir kasgi gali 
prikelti lavonus?

Pirmąjį kėlinį Viena leng
vai laimi 50:45. Atrodo dar ne 
taip tragiškai. Atrodo. Gi tik
rumoje padėtis dar liūdnesnė, 
nes dėl įvairių priežasčių ir 
nesutarimų Palubinskas atsi
sako mėtyti. Jis net nebando. 
Jis pasuoja, gina. Tačiau jo 
mums reikia puolime. O jo ne 
buvo.

Taigi niekas nenustebo kai 
mūsiškiai ir antrame puslai- 
kyje nieko naujo ir ypatingo ne 
besukombinavo. Tiesa, jie 
daug bėgiojo, bandė pasuoti 
(blogai), bandė driblinguoti (ciar 
blogiau) ir net bandė mesti (vi
siškai blogai).

Skirtumas pasekmėje prie
šininkų naudai vis kilo, bet mū 
sų vyrai nesukilo. Jie pasidavė. 
Totališkai ir be jokios gėdos. 
Įsismaginęs priešininkas šok
telėjo: 58:53, 66:59, 72:61, 78: 
65 (!) ir 90:74. Maždaug likus tre 
jetui minučių žaisti mūsų rinkti
nė truputį atsimerkia, bet visiš 
kai neprabunda. Ji sugeba pasek 
mę sušvelninti iki 90:80, spau
dimo neatleidžia, bet tai neįvei
kia, o tik išgąsdina priešininką, 
nes laiko nebelieka ir paskuti
nis teisėjo švilpukas užgroja 
mūsų rinktinei laidotuvių mar
šą. Galutinė pasekmė: 94:89 
Vienos naudai.

Ir taip mes vargais nega
lais laimėjome paskutinę vietą.

LAIDOTL’VIU DIREKTORIAI

/
JONAS ŠOLIŪNAS

Dirvos spec, korespondentas

Laimėjome pelnytai ir tuo pa
čiu artik nepalaidojome ir to
limesnių sporto išvykų. Minėsi
te mano žodį.

Tarp kitko Udinės krepšinio 
turnyras buvo puikiai suorgani
zuotas, bet organizatoriai, sako
ma, net yra užsiutę ant lietuvių 
rinktinės. Ji buvo reklamuoja
ma, kaip kažkas nepaprasto, o 
čia pasirodė beesanti tik muilo 
burbulas. Gaila, kad dėl mūsų 
rinktinės tokio mužikiško pasi
rodymo užgavome netik italus, 
bet ypač tai pergyvena baisiai 
geras vyras, mūsų globėjas Re
ne Kapp. Jis negali suprasti, kaip 
mūsų rinktinė gali taip kiauliš
kai pasielgti. Visos tautos vardu 
aš Rene Kapp už rinktinės elgesį 
labai atsiprašau.

Taškus prieš Vieną pelnė: Mo
destas -- 18, Baškauskas -- 14, 
Kaknevičius — 13, Baris — 11, 
Palubinskas — 9, Puidokas—8, 
Jesevičius — 8, Varnas — 6.

PAGALIAU 
ŠIMTINĖ!

Nesidžiaukite vyrai ir mote
rys. Ne mes, o — mums. Taip. 
Rugsėjo 11 dieną Lyons miesto 
rinktinė ir dabartinis Prancūzi
jos krepšinio vicemeisteris su
triuškino mūsų rinktinę 106:76 
(54:30). Tai buvo nepaprastai 
skaudus smūgis, nes jis mums 
tvoskė po nepaprasto Udinėsfias- 
co.

Taigi gal geriau pakalbėkime 
bendrai apie mūsų kelionę, o tuos 
neskanius įspūdžius apieLyon- 
so miesto komandos pamoką mū
siškiams palikim vėlesniam lai
kui.

Keista, bet rytdiena šioje iš
vykoje dažniausiai būna dar kar
tesnė už praėjusią dieną. Skubė. 
jome išbėgti iš Udinės košmari- 
nio savaitgalio, o uždropinom 
ant dar didesnio iešmo galo. Dan- 
ginomės nuo vilko, tai užsiriog- 
linom ant meškos. Tokia jau mū
sų nemaloni dalia šioje taip kar
čioje ir neskanioje išvykoje.

Dar Udinė tebemiegojo kai 
mes kaip slapukai "išnykome" iš 
miesto ir skubėjome padulkais 
Prancūzijos link. Tiesa, nedaug 
mūsų krepšininkų ir turistų ir 
tematė tą Milano turtingąjį slė
nį, kai mes dulkėjome Alpių link.

Vakarop mes pasiekėme gar
siuosius kalnus ir greit nėrėme 
per ilgąjį Mount Blanco tunelį 
Prancūzijon. Tai bent tunelis; 
vienuolikos kilometrų ūgio. Tur 
būt vargšas senelis Mount Blanc 
niekada nė nesapnavo, kad kada 
nors jo pilvą graižios Įvairiau
si grąžtai ir kad turistai be jokio 
vargo, tik užsimokėję 25.00 dole
rius, galės per jį perlysti.

Vos tik perlindus per tą tune
lį, kitoje pusėje pasitiko mus lie
tus. šuniui ant uodegos nuėjo su
planuotasis kėlimasis Į kalno vir
šūnę ir po neblogos vakarienės- 
(jau buvome pasiilgę prancūziš
kos, skanios duonos) sutūpėme 
ant laktų poilsiui.

Gaila, kad Prancūzijoje mus 
pasitiko ne tik lietus, bet ir 
krepšių "lietus".

Gerai pailsėję garsioje žie
mos sportų kurortinėje vietoje 
Chamonix, vakarop atsiradome 
Lyons mieste ir čia prasidėjo 
naujos bėdos. Reikėjo ir vėl mū 
sus rinktinei žaisti krepšinį. Pri
sipažinsiu, kad mūsų rinktinė ne. 
blogai atrodo; tol, kol...nepasi- 
rodo krepšinio aikštėje. Šiaip 
jau už aikštės ribų vyrai atrodo 
šumniai —augaloti,šypsosi,nar
siai kalba. Betgi aikštėje jie pa
virsta J mėmes.

Kiti žiūrovai dar nespėjo kė
dėse apšilti, kai mūsų didvyriai 
"perėmė" .... dviejų taškų per
svarą prieš Lyons komandą. Ei, 
vyručiai, čia kažkas naujo. Juk 
paskutinėse trejose rungtynėse, 
berods, kiekvienas priešininkas 
vesdavo 6:0. O čia du taškai mū
sų naudai. Tai kažkas naujo.

Kad jį kur perkūnėlis! Nenu
jautėme, kad tas "kažkas nau
jo" tai bus pirmas kartas kada 
priešininkas mūsų vyrijai įkrė
tė virš šimto taškų! Ot, tau, bo. 
ba, ir devintinės. Kad norėjai tai 
ir gavai.

Iš karto atrodė, kad mūs vyrai 
tą vakarą laikysis neblogai. Jie 
visi judėjo, mosikavo ranko
mis, kartais vienas kitam kaž
ką užrikdavo ir abelnai neatro
dė taip kvailai kaip, sakykime, 
Udinėje (ach neminėkite to var
do daugiau).

Tačiau tai buvo tik laikina iliu
zija. Priešininkas — velniškai 
kietas. Jų du samdiniai ameri
kiečiai — Purkhisser (22 taš
kai) ir Bennet (30 taškų) tuojaus 
parodė savo ragus. Kągi ligšiol 
išvykoje, kiekvienose rungtynė
se mus nukankindavo jankiški 
samdiniai (aš tai juos vadinu šių 
dienų gladijatoriais, nes jie čia 
Europoje tupi ne iš meilės spor 
tui, o uždirbinėdami sau duoną). 
Ne kitaip buvo ir tąvakarą. Ame
rikiečių vadovaujami Lyons’ovy 
rai greit nuo mūsiškių atitolo 
kaip dykumų miražas: 24:11, 
34:16, 40:24, 50:26. Pirmąjį kėli
nį šeimininkai laimėjo nepapras 
tai aukštu skirtumu: 54:30.

Dar ligšiolei mūsų rinktinė nie 
kad negavo tiek taškų viename 
puslaikyje. Tai buvo kažkas ne
paprasto. Vėlgi, atvirai šnekant, 
šioje išvykoje tų "kažkas nepap
rasto" dalykų, jau tiek atsitiko, 
kad dabar, atrodo, jau viskas yra 
galima.

Antrame kėlinyje šeimininkai 
nors ir dažnai keisdami žaidė
jus, spaudimą išlaikė ir mūsiš
kiai negalėjo daug ką ir bepada
ryti. Tiesa, su jau įprastu užsi
spyrimu ir puikiu žaidimu pran
cūzams priešintis bandė vienas 
Palubinskas, šio vakaro geriau
sias žaidėjas. Tačiau ui buvo ta
rytum prakiurusios užtvankos 
bandymas sulaikyti, bandant ją 
užkišti vienu pirštu.

Prancūzai nuo mūsiškių gyny
bos pabėgo ir rungtynes lengvai 
laimėjo 106:75. Tai labai blogai. 
Bet galėjo dar būti blogaiu; sa
kykime, galėjo susižeisti Palu
binskas. O dar liko žaisti ketver
tas rungtynių...

Mums taškus pelnė: Palubins
kas — 24, Puidokas — 16, Var
nas — 10, Jesevičius — 9, Mo- 
desus — 6, Baris —4,Baškaus 
kas -- 3, Mažeika — 2, Kakne
vičius — 2.

MACHINISTS
AND

MILLWRIGHT
Immediate openings in our nevv 
plant for experienced person
nel with journeymen ąualifica- 
tions. GOOD HOURLY RATE, 
OVERTIME. NO LAYOFFS. 
EXCELLENT FRINGE BEN- 
EFIT PACKAGE.

DAVIES CAN CO.
30301 Carter St.

Solon, Ohio 44139

Equal Opportunity Employer 
(72-75)

~BLACKSMITHS
Also forge shope helpers, 

eraneman, 
press operator.

Mušt have knowled»e of flat die 
work on hammers and presses.

APPLY IN PERSON 8 TO 3 P. M. 

coMmercial 
FORGINGS CO.

3714 EAST 93 STREET 
CLEVELAND. OHIO 

(72-75)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

LENGVOSIOS ATLETIKOS 
VARŽYBOS

Š. m. rugsėjo 30, sėkma- 
dienį, įvyks X-sios Cleve
lando lituanistinių mokyk
lų lengvosios atletikos var
žybos ir kartu LSK žaibo 
XXIl-sios lengv. atletikos 
rungtynės.

Varžybos vyks Cuyahoga 
Community College stadio
ne, kampas East 30 st. ir 
Community College Avė., 
Clevelande, Ohio. Pradžia: 
2:00 vai. po pietų.

Lituanistinių mokyklų 
varžybos vyks šiose grupė
se berniukams ir mergai
tėms: E (žemiau 10 m.), D 
(10-11 m.), C (12-13 m.) ir 
B (14-15 m.). LSK žaibo 
varžybose dar papildomai 
pridedama vyrų ir moterų 
klasės (virš 15 m.). Varžy
bose kviečiami dalyvauti ir 
kitų vietovių sportininkai.

Treniruotės vyksta ant
radieniais ir ketvirtadie
niais St. Joseph H. S. sta
dione. Pradžia 6:00 vai.

KVIEČIAME J 
SKAUČIŲ-SKAUTŲ 

LAUŽĄ

Neringos, Pilėnų ir Klai
pėdos skautės-skautai kvie
čia visus Clevelando lietu
vius praleisti šį šeštadienio 
vakarą kartu su skautėmis 
ir skautais prie tradicinio 
rudens laužo, kuris įvyks 
p.p. Kijauskų ūkyje. Pra
džia 6:30 v. v. Skautai ir 
skautės renkasi 6:00 v. v. 
Važiuoti sekančiai: Lake- 
land Freeway East, įvažiuo
ti į Route 20, ir už Perry 
miestelio sukti j McMackin 
Rd, (į kairę), ant kampo 
yra Gulf Gas Station, ir tre
čias namas dešinėj yra Ki
jauskų sodyba.

PILĖNŲ TUNTO VEIKLA
Tuntas savo veiklą pra

deda rugsėjo 22 d. su ru
dens laužu. Reguliarios su
eigos Naujos parapijos sa
lėje prasideda rugsėjo 24 d. 
Visi skautai ir tėveiiai ren
kasi parapijos kieme 6:45 
p. p. ir 7:00 v. v. dalyvau
sime Mišiose. Po to renka
mės į salę ir pradėsime 
1973-74 metų veiklą, šių 
metų veikloje numatoma 
naujų ir Įdomų dalykų.

Tėvai, kurie norėtų, kad 
jų vaikai dalyvautų lietu
vių skautų veikloje, prašo
me kreiptis pas: ps. K. 
Giedraitį (944-6835), E. Ja
kulį (946-5087), v. si. G. 
Puškorių (486-8613), ps. V.

PADĖKA

Mano 90 metų sukakties proga 
mane sveikinusioms organizaci
joms, giminėms, draugams, pažįs
tamiems ir įteikusiems man dova
nas ir dalyvavusiems minėjime, 
nuoširdžiai dėkoju.

Su gilia pagarba

Provizorius Steponas Nasvytis

9. 15. 1973 m.

A. Staškus (731-3906), v. 
si. R. Švarcą (944-2179).

Jubiliejinėje stovykloje 
dalyvavę skautai ir vadovai 
labai gražiai atspvavo Cle
velando Pilėnų tuntą ir* 
jiems visiems didelė padė- 
xa. Taip pat Pilėnų tunto 
tėvų komiteto nariams, ku
rie aktyviai prisidėjo ir dir 
bo stovykloje — nuošiidus 
ačiū. v. s.

• Raimundas Kudukis, 
Clevelando miesto viešųjų 
įmonių direktorius, rugsėjo 
17 d. Londone, Anglijoj 
skaitė paskaitą Internatio- 
nal Association of Water 
Polution Research konfe
rencijos metu. Paskaitos 
tema "Miesto kanalizacinio 
vandens Įmonių automati
zacija”.

Kongerencijoje dalyvavo 
atstovai iš 26 kraštų.

PARAMA LIETUVIŲ 
NAMAMS

Per rugpiūčio mėnesį 
Naujų Lietuvių Namų akci
jas įsigijo:

Eugenijus Z. Jakulis — 
10 akcijų, Donna Grigaliū
nas — Jaunimo Fondui •— 
2, Marion C. Bissell — 1, 
Ignas Stankevičius — 5, 
Kazimieras ir Ona Baliai — 
4, Eugenijus Sviderskas — 
Jaunimo Fondui — 2, Eleo
nora Kresge — 1, Vladas ir 
Marcelė Matulioniai — 2, 
Leonas Kezenius (papildo
mai) — 1, Ignas ir Felicija 
Belzinskai — 4, dr. Vikto
ras Stankus (papildomai)
— Jaunimo Fondui — 5, 
Kastytis Giedraitis — Jau
nimo Fondui — 1, Anna 
Stam 84 m. lietuvė — 75, 
Andrius R. Bridžius — 4, 
Petras Tamulionis — 2, 
Paulius Alšėnas — Jauni
mo Fondui — 1, Rakaus
kienė 3-ms anūkams — pa
pildomai — 3, Vladas ir 
Antanina Gelažiai — 5, Ju- 
lia Cholickas — 1, Česlo
vas ir Irena Satkai (papil
domai) — 10, Anthony C. 
Vedegys — 5, Edvardas Va- 
riakojis — 3, Mečys Balys
— 10, Marius Blynas — 1, 
Jonas Saikus — 1, Povilas 
Banionis — 1> Juozas Ki- 
jauskas savo sūnums Ta
dui ir Edmundui — 10, 
James A. Majikas — 1, 
adv. Algis širvaitis — 40.

Vajus dar nebaigtas. Vien 
už apstatymą ir baldus rei
kia mokėti $35,000.00. Tam 
tikslui dar būtinai reikia 
$21,000.00. Jaunimo kam
bariui dar reikia $2000.00.

Ačiū visiems už paramą 
ir laukiam paramos iš tų, 
kurie dar nieko neprisidėjo.

Direkcija ir Finansų 
Komisija

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 316Q1 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

DIRVA

FILATELIJOS KAMPELIS
(8) ANTANAS BERNOTAS

JAV išleido šiuos naujus paš
to ženklus: L Liepos 4 d. — ke
turis 8 centą pašto ženklus viena
me piešinyje, vadinamai "Boston 
Tea Party" paminėti.

2. Liepos 10 d. — 6,8,11 ir 15 
centą pašto ženklus pažangai 
elektronikos srity pažymėti. Čia 
dedame 6 centą p. ženklą, kuria
me parodytas Marconi tos sri
ties išradimas.

3. Rugpiūčio 13 d. — 8 c. paš
to ženklą poetui Robinsonjeffers 
paminėti su jo atvaizdu.

4. Rugpiūčio 27 d. — 8 c. p. 
ženklą buv. prezidentui Lyndon 
B, Johnsonui pagerbti su jo at
vaizdu.

KANADA išleido šiuos naujus 
P. ženklus: 1. Liepos 20 d. --8 
c. pašto ženklą paminėti, kai 
prieš 200 metą škotai atsikėlė

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531 2211.

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, tel. 
944-6835.

REAL ESTATE FOR SALE

2 BEDROOM HOUSE
Large lot, basement, and par- 
tially finished attic. Good con- 
dition. Have to see to appre- 
ciate. Call after 12 o’clock.

216-531-2198
(72-74)

HOUSE FOR SALE
Open Sunday 2-5

Grovewood bungalow, ex- 
cellent condition, aluminum 
siding, 2 car garage. $17,500 
on 1196 East 167 St.

Broker owner
261-2561

HOUSES FOR SALE
Euclid brick bungalow, 3 

bedrooms under 25,000.

Bungalovv 3 bedrooms
17,900.

Brick bungalovv near Our 
Lady, 2 bedrooms.

5-5 off Lake Shore, 21,900

Grovewood double, 22.900
GEORGE KNAUS Realtor 

819 East 185 St.
481-9300

MACHINIST

WELDERS and FITTERS
GOOD HOURLY RATE PLŪS 

FRINGE BENEFITS.

G & W INDUSTRIES, INC.
1898 CARTER RD.

CLEVELAND. OHIO
(72-78)

WANTĖD AT ONCE 
IST CLASS SKILLED

FITTERS
Sheet and plate
Ist and 2d shift.

High hourly rate, overtime. 
Paid hospitalization, paid ho
lidays, pensions, uniforms.

NON-FERROUS 
METALS 

FABRICATING 
21721 Tungsten Rd. 

Euclid, Ohio 
216-531-3585 

After 6 p. m. call 
216-943-0775 

(72-78)

į rytinę Kanadą. Istorija žino pa
sakyti, kad 1765 m. Britą vyriau
sybė davė didelius plotus žemės 
rytinės Kanados pakrantėse, į 
kur 1773 m. iš Philadelphijos lai 
vu Hector atvyko 200 škotą kil
mės vadinamą Highlanders, ku
rie, apsivilkę savo sijonukais ir 
su bagpipe muzika rugsėjo 17 d. 
išsikėlė Pictou pakrantėje, kuri 
vėliau buvo pavadinta Nova Sco- 
tia provincija (Naujoji Škotija). 
Atvykėlius pasitiko nevisai 
draugingi indėnai ir jie turėjo 
daug vargo, kol naujose žemė
se įsikūrė. Vėliau ją dalis persi
kėlė į gretimas New Brunswick, 
Prince Edward Island ir dalis 
rytinės Ontario provincijos.

2. Rugpiūčio 2 d. — 8 ir 15 
centą pašto ženklus su Anglijos 
karalienės Elzbietos II atvaiz
du jos Kanadoje lankymosi pro
ga atidaryti Commonwealth mi- 
nisterią pirmininką konferen
cijos.

VATIKANAS išleido 3 p. ženk
lą seriją pagerbti Šv. Teresei 
Kūdikėlio Jėzaus.

šventoji Teresė Kūdikėlio Jė
zaus (tikroji pavardė Teresė 
Martin, 1873-1897) buvo prancū
zą kilmės karmelitė vienuolė, 
1888 m. įstojo į Lisieux basąją 
karmeličią vienuolyną, 1890 m. 
padarė vienuolės apžadus. Pasi
žymėjo dideliai šventu gyvenimu 
ir paprastumu. Po jos mirties bu
vo daug stebuklą ir atsiverti
mą. Popiežius Pijus XI 1925 m. 
ją paskelbė šventąja ir ypatinga 
misiją globėja. Daugtikybiniąor 
ganizaciją, draugiją ir bažnyčią 
pasirinko jos vardą. Parašė sa
vo sielos istoriją, kuri tuoj bu
vo išversta į daugelį kalbą. Lie 
tuviškai J. Talmanto vertimas 
"Šventosios Kūdikėlio Jėzaus Te 
resės sielos istorija" (1931 m,).

V. VOKIETIJA išleido40pfe- 
nigią pašto ženklą pagerbti kom
pozitoriui Ouantz.

Johann Joachim Quantz (1697 
-1773) buvo kompozitorius ir 
Fridricho Didžiojo dvaro muzi
kas. Ypatingai jis puoselėjo flei
tos muziką ir ją groti parašė

EXPERIENCED
ENGINE AND 

TURRET LATHE 
GRINDER HANDS 

INSPECTORS 
MILL HANDS 

also 
TRAINEES WITH 

QUALIFIED 
BACKGROUND 

GORHAM TOOL 
CO.

14401 Woodrow Wilson 
Detroit, Mich. 

(54-73)

FOUNDRY GRAY IRON
JOURNEYMAN 

SQUEEZER FLOOR 
MOLDERS 

also 
EXPERIENCED 

GENERAL FOUNDRY 
HELP

Mušt be able to pass physical 
examination. Good wages, fringe 
benefits, pension plan, insurance 
pacage including major medical. 

Apply call or write 
KENT FOUNDRY CO 

514 Buttenvorth S. W. 
Grand Rapids, Mich. 49504 

(68-77)

apie 300 koncertą — vienai ai 
dviem fleitom. 1752 m. parašė 
fleitistams vadovėlį, kuris, iš
verstas ir į kitas kalbas, nepa
seno iki šiol. Tačiau jo muzikos 
kūrinią buvo išleista nedaug.

CLEVELANDO PARENGIMIĮ 
KALENDORIUS_ _

RUGSĖJO 23 D, Sv. Jurgio 
parapijos salėje Šauliai ruošia 
Vlado Putvio 100 metą gimimo 
sukaktį.

SPALIO 7 D. ClevelandoSkau- 
tininkią Draugovė ruošia Cleve
land Music School Settlemento
M.K. Čiurlionio akademiją.

SPALIO 13 D. G. Čapkauskie- 
nės ir K. Jakučio koncertas Nauj. 
parapijos salėje,

SPALIO 21 D. Naujosios pa
rapijos salėj koncertas: N. Lin 
kevičiūtė, B. Prapuolenis ir V. 
Nakas.

LAPKRIČIO 10 D. Balfo sei
mas.

LAPKRIČIO 10 - 11 D.D. Lie
tuvių Dienos. Ruošia Liet. Bend 
ruomenės Clevelando Apyl. Val
dyba.

GRUODŽIO 24 D. Lietuvių 
pensininkų klubas Clevelande 
rengia bendras kūčias.

Greitesniam pašto kores
pondencijos gavimui, Dirva 
pašte išsinuomavo pašto dė
žutę — P. O. Box 03206, tad 
siųsdami Dirvai laiškus, ko
respondencijas ar pinigus, 
adresuokite:

DIRVA
P: O. Box 03206 
Cleveland, Ohio 44103

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 44114

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East 1 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Della E. Jakubs' ir sūnūs William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

Nr. 72 — 7

Aldona Laitienė, priklausanti 
Chicagos modeliuotojų sąjungai, 
dalyvaus madų parodoje spalio 
6 ir 7 d. Jaunimo Centre Chica= 
goję.

V.Račkausko nuotr.

WELDERS
HELIARC

EXPERIENCED REQU1RED

On aluminum and stainless malerials. 
Hourly rate, benefits, union shop. 
Equal opportunity employer. Applv1

HUNTER MFG. CO.
30525 AURORA RD.. SOLON. OHIO 

DA1LY 8 TO 5 P. M.
Appls. can be made by callin^ 

216-248-6111
(68-71)

MACHINISTS
RADIAL DR1LL PRESS 

TURRET LATHE RAM TYPE 
TURRET LATHE SADDLF. TYPE 

Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints and Close Tolerance. 
Good hourly rate plūs incentives and 
all company paid benefits. Call 216- 
267-6868.

CLARK RELIANCE CORP. 
15901 INDUSTRIAL PARKWAY 

CLEVELAND, OHIO
An Equal Opportunity Employer 

(68-70)

EXPERIENCED
OPERATORS NEEDED 

J. F. SPORTSWEAR 
1431 CAPOUSE AVĖ. 

SCRANTON, PA.
717-346-0530 or 717-346-3437 
___________ (65-70)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

ELIZABETHE
ALTS-gos Elizabetho 

skyrius rengia Tautos 
šventės minėjimą, rug
sėjo mėnesio 29 dieną, 
šeštadienį, 7 vai. vakare 
Elizabetho Lietuvių Sve
tainėje, 269Second Street 
Elizabeth, New Jersey.

Kalbės: VLIKo pir
mininkas dr. K. Valiū
nas ir ALTS-gos pirmi
ninkė Emilija Cekienė, 
meninę programą išpil
dys Kazys Yakutis, bari
tonas .

• Lietuvių Profesorių 
Draugijos nariai kviečiami 
nepaprastam suvažiavimui 
Chicagoje spalio 7 d., 9 v. 
Jaunimo Centre.

• Prof. Vytautas Klemas, 
iš Delaware Universiteto, 
pakviestas U.. S. Environ- 
mental Protection Agentū
ros mokslininkų suvažiavi

Mielus kolegas dr. ROMUALDĄ ir 

dr. JONĄ KAŠUBUS ir artimuosius, 

mylimam tėvui

JUOZUI KAŠUBAI

mirus, nuoširdžiai užjaučia

Amerikos Lietuvių Inžinierių
ir

Architektų Sąjungos 
Clevelando Skyrius

A t A

IGNAS ŠEŠPLAUKIS
Savanoris-Kūrėjas, Aviacijos Pul

kininkas po ilgos ir sunkios ligos mirė 
1973 m. rugsėjo 15 d., Los Angeles, Kali
fornijoj. Palaidotas 1973 m. rugsėjo 18 
d., iš šv. Kazimiero bažnyčios — Kal
varijos kapinėse. Mirė sulaukęs 75 me
tus.

Didžiame nuliūdime liko
sūnus Tadas, ir duktė Auksė 

su šeima

A. A.

LAIMAI PAULIENEI
mirus, dr. ALGĮ PAULIŲ, mažyčius vaikučius ir 

artimuosius gimines nuoširdžiai užjaučia

Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos
Valdyba

KAZIUI ŠIMULIUI,

broliui Lietuvoje mirus, giliausią užuojautą reiš

kia

ALT S-gos Chicagos skyrius

me spalio 10 d. Las Vegas, 
Nevadoj, skaityti paskaitą 
apie įlankų vandens ypaty
bių nustatymą lėktuvais ir 
satelitais.

Spalio 3 ir 4 dienomis dr. 
Klemas duos du pranešimus 
apie pajūrio augmenijos ir 
srovių tyrinėjimus okeano- 
grafų suvažiavime Orlando, 
Floridoj.

Per Padėkos Dienos sa
vaitgalį jis pirmininkaus 
Gamtos Apsaugos ir Jūros 
Mokslų sesijai Chicagoje, 
Mokslo ir Kūrybos Simpo
ziume, rengiamam JAV Lie
tuvių Bendruomenės ir lie
tuviškų profesinių organi
zacijų. Simpoziume prof. 
Klemas pristatys Atlanto 
pajūrio tyrinėjimų rezulta
tus gautus naudojant sėk
mingą junginį laivų, lėktu
vų ii- satelitų.

• Prof. Romas ir Jūra 
Viesulai, Philadelphijoje, š. 
m. rugpiūčio mėn. susilau
kė antrą sūnų Vytautą-Kos
tą.

• Inž. Kazys ir Aldona 
Krulikai su sūnumi Ričar
du iš New Yorko praleido 2 
savaites atostogų Floridoje, 
kur prie St. Petersburg įsi
gijo namus.

CHICAGO

P. Laurinavičiaus medžio 
drožinys "Kalantos liepsna".

GRAŽI PARODA
šiuo metu Chicagoje, TaĮ- 

man banko patalpose (55 ir 
So. Kedzie gatvių sankry
žose), vyksta lietuvių kul
tūrai pavaizduoti paroda. 
Specialus lietuviams festi
valis numatytas š. m. rug
sėjo mėn. 23 d. (sekmadie
nį), su tautiniais šokiais, 
dainom ir kit.

Gen. konsul. J. Daužvar- 

Dalia Bartkienė ir Vida Bartkienė ruošiasi dalyvauti madą paro
doj spalio 6 ir 7 d. Jaunimo CentreChicagoje. RUbus joms projek
tuoja Elena Tutlienė.

A. A.

JUOZUI KAŠUBAI
mirus, p. KAŠUBIENĘ ir sūnus su šeimomis gi

liai užaučiame

A. Daniūnienė
D. ir L. Siemaškos

—-------------- -Didžio skausmo valandoje,

NARCIZUI TAUTVILAI
gyvuosius palikus, žmoną BRONĘ, dukrą DANU
TĘ su šeima ir visus artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame

Marija ir Jonas Adomaičiai

dienei pritariant, P. Vaitai- 
tienės ir M. Kriaučiūnienės 
rūpesčiu bei pastangom su
ruoštos puikių lietuviškų 
gintarų dirbinių, lietuvai
čių lėlių, margučių, šiaudi
nukų ir P. Laurinavičiaus 
medžio tautodailės drožinių 
paroda. Be to, dalyvauja: 
šv. Kazimiero Sesrija, dail. 
Valeška su vitražais, Fr. 
Zapolis, Balzeko muziejus. 
Išstatyti įvairūs tautodai
lės kūrinėliai: P. Vaitaitie- 
nės, Tinkos, Baltrušaitie
nės, dail. Balukienės.

KAD „EGLUTĖ” DAR 
ŽALIUOTŲ

Vienintelis vaikų laikraš
tėlis laisvame pasaulyje 
skirtas lietuviukams yra 
redaguojamas, administruo
jamas ir platinamas Putna- 
mo seselių.

Nedaug girdime prašymų 
jam paremti ir ne taip daug 
yra skaitančių, nes ne visi 
tėvai rūpinasi, kad jų vai
kas išaugęs mokėtų lietuvių 
kalbą ir dar kokį lietuvišką 
laikraštį skaitytų. Putna- 
mo seseles tyliai ir kruopš
čiai vykdo savo užsibrėžtą 
tikslą ir laikraštukas pasi
rodo reguliariai kas mėnuo.

šį rudenį, spalio 6 d., šeš
tadienio vakarą Jaunimo 
Centre Chicagoje, Putnamo 
seselių rėmėjai ruošią ma
dų parodą ir to vakaro pel
ną skiria „EGLUTEI” pa
remti. Todėl kreipiamasi į 
visą lietuvių visuomenę, o 
ypač į vaikų motinas, kad 
tą vakarą atvyktų su vy
rais, pasigrožėtų madomis 
ir tuo pačiu paremtų „Eg
lutę”. ‘ (mr)

Scena iš V. Alanto veikalo "Šiapus uždangos". Vaidina Kazimie
ras Bungarda ir Marija Kalvaitienė.

"ŠIAPUS UŽDANGOS” PHILADELPHIJOJ

ALTS-gos Philadel
phijos skyrius ruošia rug 
sėjo 29 d. 6:30 vai. vaka
ro Lietuvių Muzikalinia- 
me Klube (2715 E. Alle- 
gheny Avė.) Philadelphi
joje, šio rudens sezono 
pirmąjį menišką pasiro
dymą - vakarą. Atvyksta 
Hamiltono Dramos mė
gėjų grupė "Aukuras" ir 
suvaidins V. Alanto ko
mediją "Šiapus Uždan
gos".

Hamiltono Dramos mė
gėjų grupė "Aukuras" 
yra viena iš senesnių lie
tuvių išeivijos teatro gru
pių, šiais metais mininti 
scenos darbo dvidešimt 
antrąjį dešimtmetį. Išei
vijos darbo sąlygomis tai 
gana ilgas laikotarpis. 
Nors dėl nuolatinio ak
torių kaitaliojimosi ir 
dėl kitų išeivijai speci
finių sąlygų sambūris 
negali išvystyti norma
lios teatralinės veiklos, 
bet jo nueitas kelias yra 
svarbus ir lietuvybei la
bai vertingas. Per visą 
šitą savo darbo laikotar
pį "Aukuras" yra turė
jęs virš šimto narių ir 
pastatęs virš dvidešimt 
veikalų. Tokių rezultatų 
kolektyvas galėjo pasiek
ti visų narių dideliu pa
siryžimu ir patyrusios 
vadovės - režisierės Ele
nos Dauguvietytės - Ku
dabienės nenuilstama 
energija ir meile sce
nai. Be spektaklių Hamil
tono lietuviams, su vai
dinimais "Aukuras" yra 
apkeliavęs nemažai ir ki
tų lietuvių kolonijų.

Lietuviškų tradicijų ei 
Įėję daina, tautinis šokis 
ir vaidinimas buvo ne 
vien tik prabanga, bet gy
venimo prasmė, būteny- 
bė. Net dar daugiau, tie 
menai pavaizduoja tau
tos kūrybinės gyvybės iš
raiškas tekančias iš kul
tūrinių versmių ar šal
tinių. Kai išeivijon lie
tuvių teatro menininkai
neturi tikrai, pastoviai 
veiklai bei kūrybai sąly
gų, tad ką esamomis ap
linkybėmis pajėgiame, 
nuoširdžiai paremkime 
savo atsilankymu į tą ar 
kitą meniškąjį parengi
mą visuotinai.

Nežinau kaip kas iš mu 
sų vertina kurią meno
šaką, bet aš pirmenybę 
duodu vaidybiniam me
nui. Nuo pirmo lietuvių 
kalba dramos vaidinimo,
Vilkutaičio - Keturakio 
"Amerika pirty" spektak
lio Palangoje, teprabė- 
go 74 m., o kaip tąsyk 
dramos teatro meile už
sikrėtė visas Lietuvos 
kraštas. Mėgėjai vaidi
no, ką turėjo slėpdamie
si nuo caro žandarų ir 
gaivino tautinę sąmonę 
bei nešė marinama lie- 
tuvišką žodį. O ką šian
dieną matome? Visuome 
nė — visokiausi jos 
veiksniai, niekad darne-

išsidavė aukštai vertinti 
reikalą turėti gerą, rim
to lygio dramos teatrą; 
įžiūrint kaip vieną svar
biausių lietuvių kultūros 
ir lietuvybės išsaugoto- 
ju. Visuomenė visad bu 
vo ir dabar to laikosi už 
"reprezentaciją" sveti
miesiems, todėl — už 
tautinius šokius, chorus, 
net operas — tik ne tą 
įkūnytą lietuvišką žodį, 
knygą, dramos teatrą. 
Dėlto, tad dramos teat
ras ir merdi...

Norisi tvirtai tikėti, 
kad vardan įsimintinos 
ir reikšmingos 1899 m. 
datos, iš Palangos tę
siant teatrinę tradiciją, 
ir šiuo kart gausiai susi
bėgs į vakarą Philadelphi
jos mieste ir jo apylinkė
se gyvenančioji lietuvių 
visuomenė ieškodama 
sau dvasinės atgaivos, o 
tuo pačiu ir pagerbs bei 
parems gražias atvyku
sių teatralų pastangas.

J. Bubelis

KNYGOS „DAY OF
SHAME” PRISTATYMAS

Š. m. rugsėjo 30 d. (t. y. 
sekmadienį), šv. Andrie
jaus parapijos salėje (tuoj 
po lietuviškų pamaldų apie 
12 vai. dienos) įvyks jauno 
ir gabaus rašytojo Algio 
Rukšėno knygos ”Day of 
Shame’’ pristatymas.

Visi Philadelphijos ir 
apylinkių lietuviai maloniai 
kviečiami knygos pristaty
me dalyvauti, čia, taip pat, 
galima bus įsigyti ir pačią 
knygą.

Pristatymą ruošia Mot. 
Feder. Klubų Phila. Klu
bas.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN.

or
IST CLASS SKILED
TOOL and DIE 

MAKERS
Movė to Northern Mich. 

Experienced in plastic injec-
tion mold.

For Ist, 2nd & 3rd Shift. 
Good wages and fringe 

benefits.
Apply call collect or write 

REED CITY TOOL & 
DIE CORP.

603 E. Church St. 
Reed City, Mich. 49677 
Call collect 616-832-5309 

(72-78)

FITTERS 
WELDERS 
BURNERS

CRANE OPERATORS 
MAIN. MECHANICS 

Mušt be e.vperienced and willin« to 
work overtime.

ELECTRICIAN
Mušt be experienced in maintenance 
and upgrading plant facility systems.

SCHEDULER
Mušt have recent experience in pro- 
duelion centrai or material coordina- 
tion- This is a nevv position with 
challenge and opportunity.

REPUBLIC STRUCTURAL
STEEL COMPANY 
TELEPHONE 216-361-1400

1270 EAST 53 STREET 
CLEVELAND, OHIO

(72-74)
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