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Didingas tūkstantinis dainininkų choras Dainų šventėje Toronte. Fotografo aparatas pajėgė apimti tik dalį choristų.

NEUŽMIRŠTAMOS LIETUVIŲ
DIENOS TORONTE ~

Kalbant apie Pasaulio Lie
tuvių Dienas Toronte negali 
išsiversti be žodžio ‘masė’ - 
masė žmonių šeštadienio va
karą, liepos 1 d., susipažini
mo, atpažinimo ir bendrai su 
sitikimo vakare Royal Yor
ko viešbutyje; masė tautie
čių liepos 2 d., sekmadienį, 
per pamaldas Anapilio Sody
bos kapinių aikštėje; tūks
tančiai žiūrovų Dainų Šven-

Visos nuotraukos iš Pa
saulio Lietuvių Dienų To
ronte yra VI. Bacevičiaus. 

Lietuvių Dienų Toronte parade nešamos vėliavos.

tėję Maple Leaf Gardens mil
žiniškame amfiteatre tą patį 
sekmadienį 3 vai.; ir vėl ma
sė svečių Royal viešbutyje 
per banketą vakare, jau ne
kalbant apie sportininkų bei 
jaunimo susipažinimo vaka
rus Lietuvių Namuose ir ki
tus susibūrimus.

Žmogus pasijunti ne tik 
pagautas nepaprastos šven
tės nuotaikos, bet pasimatai 
ir fiziškai įtrauktas į tautie
čių masę, kitaip sakant, pasi
junti ir labai mažas ir kartu 
labai didelis, nes pajunti 
skaičiaus galybę. Sakysime, 

kai pasibaigė didysis koncer
tas ir masė žmonių pasipylė 
pro visas duris iš salės, šali
gatvyje mus pagavo gyvas 
lietuviškas srautas ir nešte 
išnešė į gatvę. Tai yra labai 
retas išgyvenimas, tik gaila, 
kad, kartą susibėgusi didžio
ji srovė, paskum vėl išsisklai
do mažais upeliais ...

EI, KAIP LAIKAISI?

Taigi, sakau, šeštadienio 
vakarą labai seno ir praban
giai įrengto Royal Yorko 
viešbučio salėse buvo susipa-

Atidarant Lietuvių Dienas įnešamos vėliavos.

žinimo, susitikimo ir ‘atpaži
nimo’ vakaras. - Ei, kaip lai
kaisi? Kada mes matėmės 
paskutinį kartą? - girdėjai šū
kius, pasisveikinimus ir pa- 
siglėbėsčiavimus. Didžiulės 
menės buvo tirštos žmonių. 
Kažin kada tas karališkas 
viešbutis bebuvo tokias mi
nias matęs? Vienoje salėje 
grojo orkestras: galėjai šok
ti, bet žmonės daugiausia 

bendravo, kalbėjosi, dalinosi 
Įspūdžiais, nors tokioje masė
je susitikti nebuvo lengva. 
Pav., mes norėjome susitikti 
vienus savo draugus, bet tą 
vakarą nepavyko: susitikom 
tik kitą vakarą banketui bai
giantis ...

Buvo ten pat surengta ir 
meno paroda, bet ją nelabai 
kas pastebėjo.

(Nukelta į 7 psl.)
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soromfiĖ politį^^
Kova dėl geresniu išeities pozicijų - Prezidentų nužudymas abiejuose 

Jemenuose - Sovietų oro tiltai j Angola paruošti invaziją į Namibiją 

-------------------  Rytu vokiečių rolė ruošiamoje invazijoje ---------------------

Paskutinės žinios iš Jeme
no liudija smarkėjančią kovą 
dėl gersnių išeities pozicijų 
kovai ar taikai. Kaip mato
me iš geros N.Y. Times gra
fikos, Jemenas yra suskilęs į 
dvi valstybes: patį Jemeną, 
kuris aiškumo dėliai laikraš
čiuose yra vadinamas Šiauri
niu, ir Pietų Jemeną, gyven
tojų skaičium beveik 3 kar
tus mažesnį, bet su geriau 
apginkluota kariuomene. Jo 
teritorijoje yra sena britų 
Adeno tvirtovė, kurioje da
bar savo bazę turi... sovietų 
laivynas. Žvilgsnis į tą žemė
lapį ryškiai paaiškina Adeno 
strateginę reikšmę. Jiskon- 

* troliuoja Raudojąją jūrą ir iš 
ten netoli į Persijos įlanką, iš 
kur gabenama nafta ir į Eu
ropą, ir į Japoniją. Šiauri
nis Jemenas turi gerus san
tykius su Saudi Arabija, 
kuri aiškiai nenori sovietų 
įsiviešpatavimo Adene, ku
rio vyriausybė, atrodo, pas
kutiniu laiku norėjo paside
rėti kas daugiau duos. Tai iš 
šaukė sovietų šalininkų per
versmą, kurie dieną prieš tai 
buvo suruošę pasikėsinimą 
prieš Šiaurinio Jemeno pre
zidentą , sukeitė 'pasiuntinio 
portfelius. Vienu žodžiu, 
abu kraštai neteko savo pre
zidentų, Pietiniame Jemene 
sustiprėjo sovietų šalininkai 
ir pereitos savaitės pradžioj 
jau buvo žinių apie abiejų ka
riuomenių susirėmimus.

Į vakarus nuo Jemeno yra 
Eritrėja, formaliai priklau
siusi Etijopijai, bet iš tikro 
turinti būti nepriklausoma. 
Sovietai, išstūmę somalius iš 
Etijopijos Ogando provinci
jos, kol kas vengė didesnių 
karo veiksmų prieš Eritrė
jos sukilėlius, kurie nors yra 
suskilę, bet vis dėlto kontro
liuoja beveik visą savo 
kraštą, išskyrus Massawos 
ir Asmaros miestus. Karas 
prieš juos būtų labai nepopu
liarus visame arabų pasauly
je. Už tat sovietai iki šiol su 
puolimu delsė. Jie spaudžia 
abi sukilėlių organizacijas 
kaip nors susitarti dėl for
mulės, kuri formaliai grąžin
tų Eritrėją į Etijopijos fede
raciją, tačiau praktiškai pa
liktų ją nepriklausomą.

Prieš savaitę eritrejiečiai 
sutiko derėtis.

Kaip ideologija pakeičia
ma į valstybinius interesus, 
parodo įvykiai pas J am.eno 
kaimyną Omaną. To krašto 
valdovai nuo seno kovojo su 
marksistiniais sukilėliais, ku
rie paramos gaudavo iš 
komunistinės ... Kinijos, o 
tuo tarpu valdžią rėmė Irano 
šachas. Sovietams pasistū
mėjus į pietus, ir Irano-Kini- 
jos santykiams, ypač po per
versmo Afganistane, staiga 
labai pagerėjus, Kinija para
mą Omano revoliucionie
riams nutraukė.

♦♦♦

Kalbant apie Vietnamo-so 
vietų santykius ... Ką tik'Bu-

l.’f i )

karešte, Rumunijoje, pasi
baigusioje ‘Comecono’, kuris 
ūkiškai jungia Sovietų Sąjun 
gą su jos satelitais - Rytų Vo 
kietija, Lenkija, Vengrija, 
Čekoslovakija, Bulgarija, Ru 
munija, Mongolija ir Kuba - 
konferencijoje dešimtuoju 
nariu priimtas Vietnamas, iš 
kurio pasienio su Kambodija 
pranešama apie didesnio 
masto susirėmimus. Atrodo 
kad vietnamiečiai skubinasi 
užimti Kambodijos iškyšulį į 
savo teritoriją, kurį ameri
kiečiai buvo praminę ‘papū’- 
gos snapu’ ...

♦♦♦

Sovietų Sąjunga Comeco- 
no narius išnaudoja ne tik 
ūkiškai, bet jie patarnauja ir 
kaip rezervuaras karių ko
vom Afrikoje ir Artimuosiuo 
se Rytuose. Kuboje karui 
darantis vis mažiau populia
riam, į talką kubiečiams siun 
čiami Rytų vokiečiai, čekai, 
bulgarai ir net lenkai, o va
dovauja, žinoma, patys sovie 
tų generolai. Apie tų planus 
Pietų vakarų Afrikoje iš ten 
praneša Hamburgo Die Welt 
korespondentas Peter Hor-

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

su-nung, kuris savo žinias 
rinkęs iš vietos ir Angolos 
šaltinių ir esąs susipažinęs 
su prancūzų generalinio šta
bo situacijos analize.

Prieš kalbant apie jo infor 
macijas, reikia prisiminti, 
kad buv. vokiečių kolonija 
Pietų-Vakarų Afrika po pir
mo pasaulinio karo, Tautų 
Sąjungos pavedimu, atiteko 
valdyti Pietų Afrikos Res
publikai, o dabar Jungtinių 
Tautų nutrimu turėtų tapti

nepriklausoma Namibia. Pie 
tų Afrika iš principo su tuo 
nutarimu sutinka, tačiau no
tėtų, kad naujos valstybės 
valdžia būtų išrinkta demo
kratiškai, jos kariuomenei ir 
policijai prižiūrint tvarką.

Savininkai: J. JANUSAIT1S 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.

Su tuo nesutinka iš Angolos 
veikią sukilėliai, kurie, kaip 
ir Rodezijos atveju, reikalau
ja pirmiausiai valdžią atiduo
ti jiems, o po to pravesti rin
kimus.

Pagal P. Hornung infor
macijas, sovietų generolai 
jau suplanavo invaziją iš An
golos į Namibią. Invazinės 
kariuomenės masę turėtų su 
daryti Angolos kariuomenė, 
kuri popieriuje susidaro iš 6 
divizijų, tačiau praktiškai 
joje nėra nė 10,000 karių, 
kurie be to dar turi kovoti su 
partizanais. Todėl praktiš
kai tas 6 divizijas sudaro ne
lygaus pajėgumo kubiečių 
daliniai. Jiems vadovauja so 
vietų gen. pulk, čiachanovič, 
Karpov ir Šurupov, gen. lt. 
Šredin ir gen. maj. Gubin. 
Nuo birželio pradžios sovie
tai atidarė du oro tiltus, ku
rie gabena moderniškiausią 
karo medžiagą. Vienas ori
nis tiltas baigiasi Vila Hen- 
rique de Carvalho, kur mies
te savo vyr. būstinę turi Čia
chanovič, kitas - Angolos sos 
tinėje Luandoje, kur savo 
štabą turi gen. lt. Karpov. 
Šredin ir Gubin savo štabus 
įsitaisė pasienio miesteliuo
se Sa Badeira ir Vilas Roca- 
das. Prancūzų nuomone, so
vietai ruošiasi savo klasiš
kam puolimo būdui: tankų 
kyliai su stipria artilerijos 
parama. Keliams paruošti 
yra sutelktos trys Rytų Vo
kietijos pionierių kuopos, ry
šiams - vokiečių ryšininkų 
kuopa.

Prieš kiek laiko Pietų Afri 
kos kariuomenės smogiamie : 
ji daliniai sunaikino netoli 
Vila Rocados esantį Pietų- 
Vakarų Afrikos sukilėlių 
SWAP0 bazę ‘Maskva’. Ap
žiūrėjęs tos stovyklos liku
čius čiachanovičius nutarė, 
kad tie sukilėliai turi tokią 
pat karinę vertę, kaip An
golos komunistai prieš at
vykstant kubiečiams, t.y. be 
veik jokios. Už tat pagal jo 
planą: 1. pirmiausia turi bū
ti sustiprinta partizaninė 
veikla, 2. sąmyšiui prasidė
jus, paleisti parašiutininkų 
desantus, 3. kartu lėktuvai 
bombarduotų Pietų Afrikos 
karinę bazę Walvis Bay, o 
per sieną veržtųsi tankų ko
lonos. Taip ‘išvaduotą’ Na
mibiją administruoti Rytų 
vokiečiai labai praverstų, 
nes iš 100,000 dabar dar ten 
gyvenančių baltųjų, bevei 
30,000 yra vokiečių. ♦♦♦

Tuo tarpu ‘vėsaus’ karo 
tarp pačių JAV ir Sovietų 
Sąjungos aukos, N.Y. Times 
korepondentas Craig Whit- 
ney ir Baltimore Sun - Hal Pi~ 
per, nutarė neiti į sovietinį 
teismą. Jiems civilinę bylą

iškėlė sovietų radijo ir tele
vizijos komitetas, kaltinda
mas Sovietijos apšmeižimu. 
Mat korespondentai, praneš
dami apie Georgijos disiden
to Zviad Gamsakurdia bylą, 
parašė, kad kaltinamojo per 
televiziją parodytas prisipa
žinimas, jo smulkiau pavar
dėmis neindentifikuotų gimi
nių ir draugų teigimu, yra su 
fabrikuotas ir nufilmuotas 
dar prieš teismo posėdį. 
Amerikiečiai atsisakė stoti į 
sovietų teismą dėl to, kad jie 
patys nieko netvirtino, bet 
tik pranešė, ką kiti jiems sa
kė; jų raportai nebuvo pa
skleisti Sovietų Sąjungoje, o 
tik Amerikoje, kur ir reikė
tų kelti bylą. Be to, būdami 
tik korespondentai, bet ne 
redaktoriai, jie ir norėdami 
negalėtų priversti savo laik
raščius paskelbti kokius pa
tikslinimus ar atitaisymus. 
Sovietai po to galės paskelb
ti, kad toks atsisakymas eiti 
į jų teismą yra prisipažini
mas kaltais ir koresponden
tus ištremti, ką jie gali pada
ryti ir nesiteisindami.

MAINTENANCE
We have an immediate opening for 
an experienced machinist. The idenl 
candidate should have machine shop 
experience and have a good Vvorking 
knovvledge of electricity, pneumautics, 
hydraulics, schematics, and blue- 
prints in an industrial environment. 
Mid-sized company on the eąst side.

APPLY TO

DONRAY PRODUCTS
ATTN.: JIM GREAVES

500 SOM Center Rd.,
Mayfield Village, Ohio 44143 

or call (216) 449-6450
(27-29)

GENERAL SHOP
Mid size company Hilcreat area. 

IST & 2ND SHIFT.

Own transportation.
Call 216-449-6456

Between 9 a. m. & 4 p. m. 
Mon. thru Friday.

(27-29)

OPPORTUNITY FOR 
FIRST CLASS

MACHINIST
R.M.I. is looking for a man ex- 
perienced in Banbury, mill and 
calendar maintenance. Good lo- 
cation, pay and benefits. *m- 
mediate openings. Reply in per
son or by phone to:

MR. DOHERTY

RUBBER MIXING 
INDUSTRIES

1205 E. Bowman St.
Wooster, Ohio 44691

216-264-4091
(27-29)
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VIETNAMAS - ANTRA KUBA?
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PAVERGTŲJŲ IR LAISVŲJŲ BALSAS
Kiekvienas nusikaltėlis, 

norėdamas pateisinti savo 
paties nusikaltimus, puola 
kitus. Tai praktikuojama 
ypač diktatūriniuose kraš
tuose. Kada norima kitą 
kraštą pavergti, pirmiausia 
bandoma jį apkaltinti. Tokia 
politika ypač pasižymi sovie
tiniai diktatoriai ir su mažes
nėmis valstybėmis jiems tai 
neblogai sekasi, nes per kele
tą dešimtmečių jie turi oku
pavę visą eilę valstybių, nau
dodami vis tuos pačius nepel 
nyto apkaltinimo metodus. 
Sunkiau yra jiems apgaudi
nėti ir kaltinimais gąsdinti 
didžiąsias valstybes, tačiau 
tą savo praktikuojamą meto
dą ir jų atžvilgiu naudoja. 
Jau ne nuo šiandien tą aiš
kiai matome ir santykiuose 
su Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis, kurios suteikė 
prieglaudą daugelio sovietų 
pavergtų kraštų žmonėms, o 
1959 m. JAV senato ir atsto
vų rūmai priėmė rezoliuciją, 
kuria remiantis prezidentai 
kasmet išleidžia proklamaci
ją ir kviečia liepos mėn. tre
čiąją savaitę atitinkamai pa
minėti kaip Pavergtųjų Tau
tų savaitę.

Toks JAV vyriausybės nu
tarimas mums ir kitiems pa
vergtiesiems suteikia dau
giau galimybių savo tėvynės 
skausmą ir laisvės troškimą 
iškelti ne tik svetimųjų kraš
tų politikų tarpe, bet ir pla- 
tesniems visuomenės sluoks
niams teikia progą parodyti 
rusiškojo komunistinio oku
panto nešamą pasauliui ver
giją ir nužmoginimą. Toks 
šio krašto nutarimas dau
giau vilčių ir dvasios stipry
bės teikia pavergtiesiems, o 
kartu ir mums, gyvenantiem 
laisvėje, teikia daugiau vil
čių ir jėgų rūpintis jų išlais
vinimu iš komunistinės ver
govės.

Pavergėjams nepatinka to
ji skelbiama savaitė, prime
nanti demokratiniam pasau
liui, jog yra daug tautų, ku
rios turi tokią pat teisę į ne
priklausomą gyvenimą, į lais
vą apsisprendimą, bet jose 
milijonai žmonių vis dar ken
čia priespaudą, vergija vis 
dar tebeegzistuoja. Tačiau 
pavergtųjų tautų savaitės 
minėjimas teikia vilčių ir 
stiprina ryžtą pavergtųjų 
brolių, nes jų troškimas lais
vės yra gyvybinės reikšmės, 
o toji žinia ir juos pasiekia.

Pavergtųjų tautų savaitė 
laisvėje gyvenantiems žmo
nėms negali likti vien prisi
minimas praėjusio įvykio, 
bet kuo didžiausio; ne vieno 
nukankinto ar kankinamo 
žmogaus, o milijonų prisimi

nimas ir gausiomis demons
tracijomis, iškilmėmis turė
tų būti skelbiama laisvam 
pasauliui.

Ir, kada šiandien girdime 
visomis priemonėmis taip 
garsiai šaukiančius, nuolat 
kartojančius smerkiančius 
balsus nacių viešpatavimo 
laikotarpio, išžudžiusio apie 
6 milijonus žydų, nejučiomis 
kyla klausimas, kodėl tie šau 
kiantieji ir jų balsus toliau 
skleidžiantieji kanalai tema
to tiktai vienos pusės žudy
mus? Tuo tarpu jau 60 metų 
panašių nekaltų žmonių žu
dymų šventę iškilmingai mi
ni tautoms priespaudos nešė
jas rusiškasis komunizmas, 
per tą šešių dešimčių laiko
tarpį įvairiomis priemonė
mis išžudęs ne še šis, bet ne
suskaičiuojamus milijonus 
žmonių. Ne be reikalo tą ti
ronijos sukaktį minėdamas 
raudonasis okupantas taip 
džiaugiasi savo iškabintom 
vėliavom nuolatos kartoda
mas: ‘Šiandien lyg marios 
plevėsuoja raudonos vėlia
vos, liudijančios mūsų komu
nistinę pergalę ir laimėji
mus’, šaukė Brežnevas ir 
kiti jo tarnai kartojo tuo klas 
tingus, pasaulį apgaudinė- 
jančius žodžius. Pasaulį, ku
ris dar nespėjo, ar nenorėjo, 
sužinoti tiesos, jog tos vėlia- 
viavos yra milijonų žmonių 
krauju nudažytos, jog tie lai
mėjimai reiškia išžudytų 
žmonių skaičių.

Naciai ir jų buvęs vadas 
Hitleris smerkiami, bet ko
dėl nesmerkiama komunistų 
partija, kurios kiekvienas 
vadas per 60 metų žudė mili
jonus ir tebežudo/ ar gyvus 
kankina, ar į psichiatrines li
gonines uždaro, nuo šeimų 
atskiria. Sovietinio komuniz
mo tikrąjį veidą vis daugiau 
pažįsta ten gyveną laisvųjų 
kraštų žurnalistai, bet, kaip 
įvykiai rodo, už tiesos perda
vimą savo laikraščiui, ar tik 
bandymą tiesą sužinoti, jie 
būna pirmiau apkaltinti ir į 
kalėjimą uždaryti.

Jei mes, pasiekę laisvę 
svetimuose kraštuose dar te
bejaučiame ne tik pareigą, 
bet ir prievolę atstovauti 
pavergtai tautai, skelbti 
pasauliui tai, ko pavergtieji 
negali, tai ši JAV vyriausy
bės pripažinta ir skelbiama 
savaitė kiekvienam sudaro 
lengvesnes sąlygas skleisti 
pasauliui pavergtųjų balsą. 
Kiekvienas galime kuo nors 
prisidėti, tai straipsniu ar 
laišku į svetimą spaudą, tai 
radijo stotims pasiųsdami 
trumpai ir aiškiai nusakytu 
tikslu žinutes.

Ę. Čekienė

JAV šiuo metu daugiau 
baidosi sovietų negu atvirkš
čiai, nors po Brzezinskio vieš
nagės susidomėjimas lygsva
ra Pacifike sustiprėjo. Afri
kos problemą būtų galima 
lengviau išspręsti, jei sovie
tai jaustų spaudimą iš dviejų 
pusių - Vakarų ir Rytų. Tuo 
atveju ir Vokietijos susijun
gimo klausimas pasistūmėtų 
į priekį, nors toli-gražu dar 
negalima laukti greito ‘an- 
schlusso’. Ta proga įdomu 
pastebėti, kad kitų vokiečių 
korespondentų pranešimais 
iš Japonijos, ir ten pirmą 
kartą po antrojo pasaulinio 
karo pabaigos prasidėjusios 
viešos diskusijos apie reika
lą sustiprinti savo karines 
pajėgas ir tam reikalui net 
pakeisti Mac Arthuro padik
tuotą konstituciją.

Kaip į tokias ‘atbundan
čios ’ Kinijos pastangas ga
lėtų reaguoti Sovietų Sąjun
ga? Scenarijų tokiam atve
jui parašė Washington Re- 
view of Strategic and Inter- 
national Studies redaktorius 
ir buvęs Kissingerio asisten
tas Michael Ledeen. Pasak 
jo, Kinija ir Sovietų Sąjunga 
atsidūrė klasiškoje situacijo
je, vedančioje į karą. Iki 
šiol Kinija nesudarė jokio ka
rinio pavojaus sovietams, jie 
galėjo koliotis tik žodžiais. 
Jų pasenę ginklai, o juo la
biau kariuomenės apmoky
mas ir disciplina nesudarė re
alaus pavojaus. Po keturio
likos metų nuo pirmo atomo 
susprogdinimo 1964 metais, 
Kinija turinti tik 80 atomi
nių užtaisų, tačiau dabar Ki- 
ja ieškanti modernių ginklų 
Vakaruose ir nori į juos 
keisti savo žaliavas. Todėl, 
jei sovietai Kinijos grėsmę 
laiko rimta, jie turėtų smog
ti dabar ar niekada.

‘Politikai - net ir sovietų - 
visados stengiasi atidėti sun
kius sprendimus. Nėra sun
kesnio sprendimo už karo 
pradėjimą, ypač jei jis iš pat 
pradžių būtų didelio mąsto. 
Bet galų gale politikai nusi
leidžia karių raginimams, jei 
tie įrodo, kad delsimas gali 
tik padidinti ateities pavo
jus’ - samprotauja Ledeen 
Newyork magazine nurody
damas, kad staigus sovietų 
puolimas vienu smūgiu galė
tų sunaikinti ne tik visas ki

Situacija Indokinijoje pagal Frankfurter Rundschau.

niečių raketas, bet ir visą jų 
karinę ir pramoninę bazę, o 
kartu pademonstruotų Peki
no režimo nesugebėjimą 
apginti savo teritoriją.

Žinia, sovietai negali tikė
tis laikyti visą Kiniją okupuo 
tą, tačiau tam nėra ir reikalo 
Visų pirma kiniečiai nėra 
tautiškai vieningi, antra - Ki 
nijos pakraščiuose su sovie
tais gyvena daug ne kinie
čių: kirgizai, kazakai, uzbe
kai ir uigurai, kurie į sovietų 
invaziją galėtų žiūrėti kaip į 
išvadavimą - jų tautiečiai So- 
vietijoje turi bent formaliai 
daug didesnę savivaldą kaip 
Kinijoje.

Pagal tą patį autorių, Car
terio administracija tokio 
atvejo ne tik nenorėtų, bet 
jo ir bijo. Mat, jis pasauliui 
įrodytų Kinijos karinę impo
tenciją ir tuo padidintų sovie 
tų politinę įtaką. Net jei 
Amerika apsispręstų padėti, 
jos tiekimo galimybės grei
tai pasirodytų nepakanka
mos, kas automatiškai suma
žintų jos sąjungininkų - Va 
karų ir Japonijos - pasitikė
jimą ja. Rusijos-Kinijos ka
ras, nepaisant jo tolimesnės 
eigos, pačiai Amerikai neža
da jokio laimėjimo.

Bet jei taip, jei preventy- 
vinis sovietų smūgis yra ga
limybių ribose, kodėl kinie
čiai dabar rodo tokią drąsą ir 
net gali sakyti sovietus pro
vokuoja? Kaip suderinti 
Krempo ir Ledeen scenari
jus? Atsakymas gal būtų ir 
toks, kad jie neturi kitos al
ternatyvos. Jei jiems nepa
siseks sukurti rimtesnės ko
alicijos dabar, ryt gali būti 
per vėlu.

Mes jau pastebėjom pas
kutinėje apžvalgoje, kad Pe
kino propaganda Vietnamą 
pradėjo vadinti ‘antra Kuba’ 
suprask, kad kaip Kuba yra 
atvira žaizda Amerikos pašo
nėje, taip sovietai norėtų to
kią pat žaizdą atverti ir Kini
jos pašonėje. Tokioje švieso
je paskutiniai didesnio mas
to susirėmimai Vietnamo- 
Kambodžijos pasienyje atro
do reikšmingesni negu anks
čiau. Apie kiniečių galvose
ną ir samprotavimus įdomių 
detalių pateikia Die Welt Pe 
kino korespondentas Her- 
bert Kremp, kuriam jas pa
pasakoję ‘sprendimus darą 
šaltiniai’. Pagal juos, sovie
tų plėtimasis visų pirma bu
vo nukreiptas į Vakarus, ta
čiau paskutiniu metu sutam- 
sėjo ir Azijos dangus, Jei so
vietai įsistiprintų Vietname, 
jie iš ten grąsintų ne tik Kini
jai, bet ir visai Pietryčių Azi
jai. Dėl to Kinija jaučia pa
reigą atkreipti ir kitų valsty
bių dėmesį, tuo siekdama su
daryti bendrą frontą su va
dinamais ‘antruoju’ ir ‘tre
čiuoju’ pasauliais. Pagal ki
niečius antrasis pasaulis yra 
visos kitos pramoningos vals 
tybės, išskyrus JAV ir 
SSSR, atseit Vakarų Europa 
ir Japonija, o ‘trečiasis’ yra 
besivystančios valstybės. Vi 
sos jos turėtų susidėti į bend • 
rą frontą, kuriame agreso
rius ‘prigertų’.

Pasak tuos šaltinius dabar 
‘poliarinė meška patraukė į 
pietus’. Faktinai rusai jau 
nuo caro laikų siekė pramuš
ti sau koridorių, jei ne į Indi
jos vandenyną, tai bent į In
diją. To siekdami jie jau 
1892 m. užėmė Pamiro teri
toriją, kuri yra virš siauros 
Afganistano juostos, einan
čios į Kiniją. Perversmas Af 
ganistane sovietams sudaro 
puikią progą ta kryptim to
liau pasistūmėti. Toliau į 
šiaurę jie pravedė platesnio 
masto manevrus su kariuo
menės išsilaipdinimu iš japo
nų po karo atimtose Kurilų 
salose. Tai įspėjimas Japo
nijai, kad ji derėdamsi dėl 
taikos sutarties su Kinija, į 
ją neįtrauktų ‘anti-hegemoni- 
jos’, t.y. bendro pasipriešini
mo sovietams, klauzulės. Iš 
viso sovietai elgiasi Maho
meto pavyzdžiu: vienoje 
rankoje laiko koraną, antro
je kardą. Jie siunčia į Peki
ną derėtis dėl sienų nepap
rastą pasiuntinį Ilijičia, bet 
tuo pačiu metu inscenizuoja 
ir pasienio incidentą (gegu
žės mėn.).
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Diplomatijos paraštėje (62) Vadovas Sidzikauskas

KACETO TVARKA
Kai registruojant buvo iš

šaukta mano pavardė, vie
nas, palygint švariai atrodan 
tis kalinys, kaceto adminis
tracijoje ėjęs kokias tai pa
reigas, mane pasikvietė ir 
lenkų kalba paklausė, ar aš 
esu lietuvis. Jis sakėsi atspė
jęs tai iš pavardės. Tai bu
vo buvęs Lenkijos armijos 
karininkas, kurį laiką buvęs 
internuotas Lietuvoje viena
me dvare netoli Kėdainių, tu
rįs iš tų laikų geriausių pri
siminimų ir laikąs savo parei 
ga kuo galėdamas atsidėkoti 
Lietuvai už jam parodytą 
svetingumą. Žadėjo manimi 
pasirūpinti.

Didelę Auschwitzo kalinių 
dalį sudarė lenkai, tad jie ir 
vadinamieji ‘šlonzakai’, at
seit Aukštosios Silezijos len
kai, primenantieji mūsų klai
pėdiečius, sudarė kaceto 
administracijos pagalbinį 
personalą, buvo darbo kolo
nų viršininkai - capo (kapo), 
blokų fiureriai, kambarių vy 
resnieji (sztubowi); jie vieni 
kitus tarp savęs protegavo. 
Visoje stovykloje skambėjo 
lenkų kalba. Jei protekcija 
gyvenime beveik visuomet 
padeda, tai protekcija kon
centracijos stovykloj dažnai 
yra gyvybės ar mirties sąly
ga. Iš suimtųjų sudaromos 
darbo kolonos. Kaip ilgai su
imtasis išliks gyvas, daug 
priklauso nuo to, kokiai dar
bo kolonai jis bus priskirtas. 
Ypač privilegijuoti yra tie, 
kurie aptarnauja SS-manus, 
prižiūri sandėlius, eina sani
tarų pareigas ar yra specia
listai - kaip siuvėjai, batsiu
viai, elektromechanikai, dar
žininkai, kaceto gyvulių pri
žiūrėtojai, dirba virtuvėje ar
ba raštinėje, ar kad ir bulvių 
skutykloje. Beviltiški yra vi
si laisvųjų profesijų, išsky
rus daktarus, asmenys, vals
tybės pareigūnai, valdinin

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Iš BOSTONO IR NEW YORKO

:»AR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

VIENOS SAVAITĖS:
Rugsėjo 17 — $845.00 Rugsėjo 22 — $845.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ:
Rugpiūčio 6 — $1245.00 Rugsėjo 3 — $1195.00 
Gruodžio 22 — $1045.00

Visos grupės aplankys Kauną ir Trakus. Prie šių 
visų grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR 

KANADČS MIESTŲ su papildomu mokc ;čiu 
New Yorke.

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — PATARTINA 
REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

Dėl smulkesnių žinių ir registracijos kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

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

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ.
PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANGES AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.

Norintiem atsikviesti gimines ii Lietuvos sutvarkom 
iikvietim dokumentus.

kai, karininkai ir kunigai. 
Pastaraisiais Vatikanui susi
rūpinus, iš Auschwitzo - kur 
jų jau spėjo daug žūti - jie 
buvo perkelti į Dachau, kur 
jiems buvo taikomas gerokai 
švelnesnis režimas. Už tai 
mano prietelis lenkas ir man 
patarė nesisakyti buvus mi- 
nisteriu ar diplomatu, o su
galvoti kokią kitą, praktiš
kesnę profesiją. Kai kitą 
dieną po ‘įpilietinimo’ forma
lumų mus, naujai atvykusius 
išrikiavo paskirstymui į dar
bo kolonas ir klausinėjo pro
fesijų, aš nieko geresnio ne
sugalvojęs pasisakiau esąs 
ekonomistas. ‘Auch gut’ 
(irgi gerai) pasakė stovyk
los pareigūnas ir paskyrė 
mane į ‘Kiessgrube’ (žvyro 
kasyklą), vieną pačių blogiau
sių darbo kolonų.

Ne vien tik darbas, kuris 
‘Macht frei’ (išlaisvina) var
gino kaceto kalinius, bet ir 
vadinamieji ‘Appel’, arba 
rytiniai ir vakariniai patikri
nimai. Anksti rytą gongui 
suskambėjus visi turėjo šok
ti iš lovų, kurios buvo trijų 
aukštų, jas tvarkingai, kaip 
kareivinėse kareiviai, su
tvarkyti - nežiūrinti kokie 
buvo čiužiniai, pagalvės, pa
klodės ir antklodė, nubėgti į 
bendrą prausyklą nusipraus
ti, suvalgyti iš dažnai surū
dijusių blėkinių dubenėlių 
vandenyje virtų miežinių 
kruopų sriubos, su šaukštu 
ar ir be jo, ir skubiai lauke 
išsirikiuoti rytiniam patikri
nimui, nepaisant oro. Kai 
tik mūsų būrys buvo atvež
tas į Auschwitzą, kelioms 
naktims mus patalpino 8-ja- 
me, vad. ‘Zugangų (prista
tymo) bloke, apatiniame auk
šte. Lovų nebuvo, o ant ce
mentinių grindų buvo išmė
tyta šiaudų prikimšti čiuži
niai. Vietos buvo tiek maža, 
kad gulėti galima buvo tik 

ant šono, sulenkus kelius. 
Nebuvo vietos ne tik apsi
versti, bet ir iš vietos paju
dėti, nei kojų ištiesti, nes ko
jūgalyje gulintysis tuoj mu
ša. Būdami šiame bloke iki 
gavome, ar ‘susiorganizavo
me’ šaukštus, sriubą turėjo
me tryse ar keturiese, srėb
ti iš vieno dubenėlio. Patik
rinimai vykdavo prie savų 
blokų. SS-manas sukoman
duodavo ‘ramiai’, ‘Muetzen 
ab’ (nusiimti kepures), su
skaičiuodavo išsirikiavusius 
kalinius. Atėjęs vyresnysis 
su viso kaceto kalinių skai- 
čiumi-suvestine suskirstyta 
blokais ir, jei laimingu būdu 
skaičiai atitikdavo, pasigirs
davo komanda ‘Muetzen auf 
ir ‘Im Laufschritt Arbeitsko- 
llonen formieren’ (bėgte ri
kiuotis į darbo kolonas). Pri
klausomai nuo SS-mano nuo
taikos, komandą ‘Muetzen 
ab’ ir ‘Muetzen auf jis kar
todavo, kol jam nusibosdavo 
arba kol jam atrodydavo, 
kad kaliniai tobulai atliko jo 
įsakymą. Tačiau vargas, jei 
skaičiai nesutikdavo. Tai at
sitikdavo, kai arba kuris 
nors kalinių sugebėdavo iš 
stovyklos pabėgti, arba nuei 
davo ant ‘dratų’, t.y. nusižu- 
dydavo prisiliesdamas prie 
stiprios įtampos elektros 
vielų tvoros, kuri supo 
stovyklos mūro tvorą iš vi
daus, arba pasislėpdavo kur 
nors bloko pastogėje. Laimė 
jei trūkstamą kalinį greit su
rasdavo ir, gyvą ar mirusį, 
pristatydavo patikrinimui. 
Tačiau yra buvę atsitikimų, 
kai reikėdavo išsirikiavus 
stovėti valandomis, kartais 
net visą dieną ar naktį. Žmo
nės neišlaikydavo, griūdavo 
ir gulėdavo be jokios pagel- 
bos.

Vokietijos kacetai, nors aš 
galiu kalbėti tik apie Ausch- 
witzą, nuo kalėjimų skyrėsi 
tuo, kad kalėjimuose buvo 
privalomos taisyklės, kurios 
saistė ir prižiūrėtojus, tuo 
tarpu kacetuose siautė pil
niausia ir nepažabota sauva
lė. Prižiūrėtojas galėjo suža 
loti, ar net užmušt, be jokios 
kalinio kaltės, vien tik to
dėl, kad jam užėjo tokia nuo
taika, ar kad jam nepatiko 
kalinio ‘fizionomija’. Darbo
vietėje užmuštąjį jo kolona 
turėjo atnešti į stovyklą ir 
paguldyti prie bloko vakari
niam patikrinimui, kad su
tiktų skaičiai. Pagautą bū- 
gusį kalinį aprengdavo ‘bai
dykle’, su orkestru vedžio
davo po stovyklą, atvesdavo 
prie kartuvių ir nelaimingo
jo egzekuciją turėjo stebėti 
visos stovyklos išrikiuoti ka
liniai. Stovykloje buvo prak 
tikuojama kolektyvinė atsa
komybė - už vieną pabėgusį 
kalinį būdavo sušaudoma 10 
kalinių, administracijos pri
puolamai parinktų iš sąrašų.

Valgis buvo toks menkas, 
kad žmonės formaliai bada
vo. Vienas 10 inčų ilgio ir 4 
inčų pločio ir aukščio rugi
nės duonos kepalėlis buvo 
duodamas keturiems visai 
dienai. Duona dalindavosi 
tie patys 4 kaliniai kasdien ir 
perplovus kepalėlį skersai, 
vieną dieną pasirinkimo pir

menybę turėdavo viena pora 
kitą dieną kita; pora, perplo
vus pusę kepalėlio išilgai, 
vėl pakaitomis pasirinkdavo 
jam atrodantį didesnį gaba
lėlį. Taip buvo branginamas 
kiekvienas duonos trupinys. 
Neišvengiamos buvo duonos 
vagystės. Suvalgę savo dalį 
iš karto, ieškodavo kito va
karienei paslėptos duonos.

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

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

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

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

aini 
ttiony 

avings
1447 So. 49th Court • C’cero, Illinois 60650 

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; Closed WeriL

Juokas Gribauskas, vedėjas

PRAKTIŠKIAUSIOS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Siuntinys 1 — 1978.
Nepermatomo nailono gėlėta arba su ornamen

tais Įvairių spalvų labai populiari medžiaga dėl dvie
jų suknelių; gėlėta arba lygių spalvų crimplene me
džiaga suknelei; dvigubo storio nailoninė skarelė; 
moteriškas nailono apatinis arba vyriški nailono vir
šutiniai marškiniai; dvi poros vyriškų arba mote
riškų nailoninių arba vilnonių kojinių; 40 angliškų 
geriausių cigarečių; dėžė šokoladinių saldainių; 1 
svaras pupelių kavos; vienai eilutei vilnonė labai ge
ra medžiaga su įaudimu ”AII wool made in England”, 
gali būti šviesios arba tamsios spalvos.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlai
domis — $190.00. Taip pat dar galima dadėti Į ši 
siuntinį 9 sv. prekių, pavyzdžiui, galima dadėti 4 m. 
medžiagos, 2.75 m. dirbtinio minko kailio arba kito
kių dovanų.

žemiau siūlome keletą praktiškesnių ir naudin
gesnių dalykų:

Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui .. .$80.00 
Jeans ”Wrangler” vyr. arba mot.

(galima siųsti 4) ......................    10.00
Geresnės rūšies nertinis ..............    32.00
Nailono kojinės, vyriškos arba moteriškos .... 3.00
Vilnonė medžiaga suknelei ........................... 24.00
Vilnonė skarelė ......................     11.00
Geresni marškiniai ....................................... 15.00
Lietsargis telescopic....................................... 12.00
Vyriški arba moteriški labai geri pusbačiai.. 34.00 
Crimplene medžiaga kostiumėliui ............... 30.00
Angliška eilutei medžiaga

(”A11 wool made in England”) ................... 70.00
Geresnė eilutei medžiaga

(”A11 wool made in England”) ................... 75.00
Siunčiame įvairius kalkuliatorius ir Stetoskopus.

Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti 
$28.00 už visas persiuntimo išlaidas. Kiekvieno siun
tinio pristatymas yra garantuotas.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, persiunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis 
arba pinigais.

BALTIC STORES LTD
(Z. Juras)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT.
BR1 4HB, ENGLAND.

Tel. 01 460 2592.

Sučiuptas duonos vagis bu
vo žiauriai mušamas, kartais 
net užmušamas. Pietums 
duodavo bliūdelį ‘ersatz’ ka
vos, kai kada šiek tiek buro
kinio marmelado, o vakarie
nei kaušą tirštokos sriubos 
iš bulvių, kruopų, burokų ar 
grieščių su retai kam kliū- 
vančių mėsgalių.

(Bus daugiau)



1978 m. liepos 13 d. DIRVA Nr. 27 — 5

NAUJAS TESTAMENTAS NAUJAS
SV DIDŽIU DABOJIMU PERGULDIJTAS... IR 
į VENEZUELOS BIBLIOTEKA PATALPIJTAS

Jūratė Statkutė de Rosales

TESTAMENTAS
VUCSZl'ATIES MUSU

Pedro Manuel Arcaya bu
vo vienas įžymiausių Vene- 
cuelos juristų šio šimtmečio 
pirmoje pusėje. Teisininkas, 
gabus politikas, multifaceti- 
nis intelektualas, jis savo il
go gyvenimo bėgyje nenuils
tamai atsidavė senų, vertin
gų knygų rinkimui. Kai jis 
mirė, paliko šeimai kelioli
kos tūkstančių knygų rinkinį 
liečiantį juridines, istorines 
kalbotyros ir literatūros te
mas. Rinkinys randasi Cara
cas mieste; jo didelę dalį su
daro reti šimtmečio egzemp
lioriai, tačiau netrūksta ir 
nuosekliai pirktų naujų leidi
nių.

Prieš maždaug šešerius 
metu, Pedro Manuel Arcaya 
biblioteką šeima dovanojo 
Venezuelos valdžiai. Nuo 
tos dienos, Arcaya knygų 
saugykla tapo Valstybinės 
Bibliotekos šaka, skirta in- 
vestigacijos darbams teisės 
ir humanitarinių mokslų sri
tyse. Knygų katalogavimo 
darbas užtruko apie penke
rius metus ir jau eina prie ga
lo.

Mėgstu aš tą Arcaya bib
lioteką, jos jaukią atmosferą. 
Kai turiu laisvą minutėlę, te
nai užvažiuoju. Pastatau ma 
šiną gatvėje, ties bibliotekos 
stogu, nes modernios gatvės 
lygis yra keliais metrais 
aukštenis už vienaaukštį 
knygos pastato grindinį. Nu
sileidžiu siaurais laipteliais 
nuo šaligatvio, praeinu pro 
nuostabiai kvapnius du ara- 
bijos jazmino krūmelius - tai 
šoninė liekana buvusio Arca

1861 m.

SntofhutS 13. 111
10. Sr ji'3 metine? rjieiivje gv.i» 

lėje fabatof.
11. S r Btap, bnnrc tčnau uicte* 

i rifjle, tiirrinti biraū iiągėS G’JjtiV 
i oolitą metū; ir bui'o ’iitrdutta, 
1 ne galinti ateinato aolgtoo įu* 
; rct.

12. SetStyta j: ct-tibatns pri* 
rcabiniio ję ąn*ic ir tarė jei: 
nioterijjk, būt realu: ::u laivo lig*

i
13. Sr uįbčjc rmf'v aiujbS: 

ir tdjauS ji atįitirn“. Zūrvą gar* 
tino.

14. £aą ar’atatanš trųrehiųfiS
fjuittS fubpfo, fa: fabatoj’
gębe, ir tarė 'jmontem?: fjėįic3 
biencS ura birbairiOš: tcia ateifit 
ir gbbifitieS, ir ne •-abatej’.

15. Sau atiatoJan? jam 22ieįj* . Į 
£at§ tarė: tu iveitsiaini, ar ne 
toįoaS jufū atrija jauti ar*

p ba dfilą nū toratarrc fabatoj’, ir 
trėba ji girbit^--------  - - — !

• 16. Slrgi ne buri auvdlr.ita fa*
• baloje ta, tnrri ratjau 'Abraomo
■ tuftč tora, nū tr rrūio, furrūm 

fjčtonS jį biuro rišęs jau apie a§*
j tiinolifa niėtū?

17. Sr tai jam b» iafant, tnrrč* 
į jo gčbčtis roijfi, furrie jo toricįji*
■ įtintai bulvę: ir mini jm£ue§ 
j bjaugieft iviffaiė- yrmingaib bar* 
j bais, jo bar totai-!-.

18. £Set ji8 tore: f am Tien'o ta*
■ ralvfte Ipgi, ir tari aįj ję priln*

19. Si Ipgi pr: ąarftpcjiVgru* 
bui, tnrri ^moguš ėmęo, imete i 
jarvo bar ją; ir aaątamS bibtis 
tn&i? paftejo, ir :r.-.garJ p.iutĖ' 
cjei laitėft po jo

ya sodo. Jazminų švelnus 
kvapas pastato lyg nemato
mą sieną, kuri skiria užbur
tąjį knygų pasaulį nuo gat
vės triukšmo. Dar keli žings 
niai, ir atsirandu plačiai atvi
rame pastato prieangyje. 
Priešais mane - didelė vien
tisa saugyklos salė, kupina 
nuostabiausių knygų ...

į
i

II d n | «t n

innir.
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13G S. Lukoszaus 13.
10. Ir mokė vienoj’ Iszka- 

loj’ Sabbatoj’.
11. 0 sztav buvo ten žmo

na, kuri turėjo dvase nega
lėjimo asztomilika mėta: O 
buvo sutraukta, taip jog nie
ku budu negalėjo iszsitiest. ;

12. Tą kad pamate Jėzus,! 
pavadino ję savęspi, ir tarė , lizdus sav ant szakū jo. 
jei: Moteriszke, iszlusūta esi’ 20. Ir tarė vėl: kainui pri- 
nug negalėjimo tavo. jlijerisn Karalystę Dievo?

13. Ir uždėjo ant jos ran-' 21. Prilijginta ira raugui, 
kas: O tūjaus iszsitiese, ir kuri ėmusi Moteriszke paslėpė 
garbino Dievą.

14. Bet atsakijdams virės- 
nis Iszkalos, kuris labay ru- 
stavos, jog Jėzus Sabbatoj’ 
gijde, tarė žmonump, szeszios 
dienos esti, kuriose reikia 
dirbt: tose tada dienose atei
dami gijdikitcs, o ne dienoj’■ kurie turbūt iszganijti? 0 jis 
Sabbatos.

15. Betjamui atsake IViesz- 
. pat s. ir &r^-WoidaHmmir ar j 
ne kiekvienas isz justi Sah-' 
batoj’ atrisza jauti savo arba 
asilą savo nog pratarto, ir 
veda idant ji pagirditu ?

16. 0 ta duktė Abrahomo, 
kure buvo suriszęs szetonas, 
sztay jau asztonolika mėtų, 
argi ne turėjo būtiszriszta nūg 
to rijszio dienoj’ Sabbatos?

17. O kad anas tai kalbėjo, 
susigėdino vissi prieszinikai 
jo: Bet vissi žmones džiaugės 
isz vissū antį garbintingū 
darbu, kurie stojosi nug jo.

Kartą užklausė manęs bib 
liotekos vedėja, Pedro Ma
nuel Arcaya duktė:

- Spėju, kad pas mus yra 
viena lietuviška knyga. Ar 
būtų įdomu ją pamatyti?

Nuvedė ji mane prie lenty 
nos, kurios stiklą atvėrus pir 
miausiai pastebėjome biblio-

1866 m.

18. Prie" tam tarė: Kainui 
prilijginta ira Karalijste Die- 
wo: O tarnui ję prilijgisu?

19. Prilijginta ira grudui 
garstyčios, kuri ėmęs žmogus 
imete ing daržą sawo: ir 
augo, ir stojos medžiu didžiu: 
O paukszczei dangaus darė 

trise mierose miltū, kokly 
v. iss surugtu.

22. Irmaikszčiojopo Miestus 
ir Miestėlus, mokidamas ir 
kelaudamas Jeruzalemon.

23. Ir kalbėjo jam nekuris: 
IVieszpatie, argi maž ira tū, Į

j tarė jiems:
I 24. Rūpinkitės idant eitum- 
j bitper anksztus vartus :"hčs 
'sakau jumus, daug jū. norės 
i ineit, bet ne galės.

25. Kada kelsis Gaspadorius, 
ir uždarijs duris, o pradėsit 
stovėt pas duris, o tuskėnt 
dnrisna, kalbėdami: Wiesz- 
patie. IVieszpatie, atdarijk 

' mums: tada jis atsakydamas 
tars jumus. ne pažistu justi 
isz kur este:

26. Tada pradėsit kalbėt: 
IValgidavom po akim tave 
ir gerdavom, ir mokidavei 

Į ant uliciū musu.

GARBĖS DTEWU1 TRAICEJ’ SZV/ENTOJ’

CAHACA5-VCNEZUa.A

BERLYNE,
!:,V ZTATS ĮS7,SPAUSTAS PRIE TROTCITZSCII TP. SŪNŪS.

1866.

tekos tvarkytojo paliktą raš
telį: ‘No catalogado por razo- 
nes obvias’ (Nekataloguota 
dėl savaime aiškių priežas
čių). Pažvelgėme viena į ki
tą ir negalėjome nenusišyp
soti. Priežastys iš tiesų bu
vo ‘savaime aiškios’: tvarky
tojas nepajėgė nei vieno žo
džio knygų pavadinime su
prasti.

Vedėja paėmė vieną kny
gutę į rankas ir manęs už
klausė:

- Ar čia lietuvių kalba?
Taip, tai buvo lietuvių 

kalba 1861-ais metais išleis
tas Berlyne Naujasis Testa
mentas. Kiek toliau užtiko
me antrą Naująjį Testamen
tą, irgi Berlyne išleistą - 
1866 metais. Keista buvo to
kias knygas užtikti Venezu
eloje ...

Abi evangelijos greičiau
siai yra angliškos Biblijų 
Draugijos leidiniai. Abi bu

Keli polygi
L861 metų laidoje;

Joziui gimme Jekoniošius 
ir jo brolei, čėse Babyloniško 
apkalimo.

Gromata Rymionams 
..wissi į jį tikkės 
...į sawo namus 
Bet angelas atsakydams ta
rė moterims: nesibijokit, ži- 
nnau, judwi jeskota Jėzaus 
nukryžiawotojo.

(Š. ž garsų grafikos laik
raštis negali perduoti, tačiau 
šių pavyzdžių visgi užtenka 
tarmių skirtumams įžiūrėti. 
Abu tekstai yra dalinai kir-

PRANO ČEPĖNO

"NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS 
ISTORIJOS” I tomas 

brangi knyga visiems lietuviams, graži dovana 
kiekviena proga.

Kietais viršeliais, 560 psl. kaina $15.00. Gaunama 
knygų parduotuvėse ir leidėjo adresu: Juozas Urbe- 
lis, 1649 No. Broadway, Melrose Park, lllinois 60160.

-X

vo spausdintos toje pačioje 
spaustuvėje. (Iš tos pačios 
spaustovės Venezueloje yra 
dargi trečias, didesnio forma 
to, Senojo ir Naujoj testa
mento 1865 metų leidinys, 
kuris yra mano nuosavybė).

Tarp 1861 metų laidos ir 
1866 metų teksto, laiko skir
tumas buvo tik penkeri me
tai, bet 1861 metų tekstas 
yra surašytas beveik mūsų 
dabartinės bendrinės lietu
vių kalbos tarmėje, o vėles
nis 1866 metų tekstas yra 
kalbiniai daug archaiškesnis. 
Taigi tenka spręsti, kad vie
nas būsiąs (Kuršaičio?) Di
džiajai Lietuvai skirtas leidi
nys, o antrasis buvo surašy
tas Mažosios Lietuvos tuo
metine kalba.

Gar Dirvos skaitytojų tar
pe atsirastų eruditų, kurie 
galėtų šiuos spėjimus patvir 
tinti ar pataisyti? dėkoju iš 
anksto už atsiliepimus.

nimui
1866 metų laidoje:

O Joziozsus pawaise Je- 
chonioszą ir brolus jo; kaip 
buwo nuwesti Babilonan. 
Gromata Rimioniump 
...wissi ing ji intikės 
...namusna
Bet Angelas atsakydamas 
tarė moterump: Nesibijoki
te jus: nes žinau, jog jeszko- 
te Jėzaus nukryziaw6to.
čiuoti, greičiausiai tose vie
tose, kur kirtis buvo nepas
tovus, ar kur kirčio skirtu
mas galėjo sudaryti prasmės 
skirtumą.)
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Nors vienuolės mums jau 
iš pat pradžių buvo labai ge
ros, kaip kaimynas mums 
eventualiai dar paslaugesnis 
pasirodė jų bosas Buda.

Bėda buvo tame, kad atsi- 
krausčius į Dviejų Liūtų So
dą, mums niekaip nevyko įsi 
taisyti telefono. Pradžioje 
buvo pasakyta, kad mūsų ra
jone nėra laisvo numerio, 
bet per protekciją jam atsi
radus, iškilo įvairūs tipingai 
orientališki išsisukinėjimai.

0 mums prieš Kalėdas 
taip ypatingai norėjosi pasi

BRICKLAYERS
— Experienced in Fire Brick

— Mušt have Own Tools

— 3-4 Months Work

— Good Conditions

KOPPERS CO. INC.
LONE STAR, TEXAS 75668

214-656-3456 ,2

TOOLMAKER
West Side manufacturer has immediate opening for Jour- 
neyman Toolmaker. Excellent starting rate, liberal benefit 
package, good working conditions. Call Mr. Stiffler or 

Mr. Lisi

HARRIS CALORIFIC CO.
216-961-5700

Cleveland, Ohio

An Equal Opportunity Employer

NOW HIRING QUALIFIED PERSONNEL 
FOR PERMANENT POSITIONS 

Journeymen or Ist Class Skilled
• TOOL MAKERS
• N. C. OPERATORS
• TOOL ROOM MACHINISTS

BORINC. MIL OPERATORS
I. D. - O. D. GRINDERS 
LATHE OPERATORS 
VERT1CAL BORING MILL OPERATORS

Mušt be able to sėt up work from blue prints & close tolerance. 
EXCELLENT COMPANY PAID BENEFITS 
MIDWEST MACHINE & MFG. C.

2040 GETTY ST. MUSKEGON, MICH.
An Equal Opportunity Employer
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‘Įsikūrus ‘Dviejų

Liūtų Sode9..,

Užrašai iŠ Taimana

šnekėti su pažįstamais, pa
sikviesti svečių ir būti pa
tiems pakviestiems. 0 štai 
mes tupime užlindę už savo 
Fa Dzang Ši šventyklos ir 
niekas negali su mumis su
sisiekti!

Pagaliau, matomai nutarę 
kad bus užtektinai mus mari
navę, telefono kompanija 
pranešė, kad jie priimsią mo 
kestį už telefoną ir, įnešus še 
šis šimtus, pažadėjo ateinan
čią savaitę įvesti taip ilgesin
gai laukiamą aparatą. Ir kai 
ties mūsų durimis pagaliau 
pasirodė keturi uniformuoti 
vyrukai, vienas jų po pažastį

DIRVA

mi nešinas juodu, žvilgančiu 
telefonu, iš to džiaugsmo aš 
vos nenualpau. Bet, deja, ši
ta mano euforija tesitęsė tik 
labai trumpai. Alexander 
Graham Bell pasiuntiniams 
apsižvalgius po mūsų kiemą, 
jie liūdnai palingvo galvomis 
ir pareiškė, kad jie deja, dui 
bu či, buvo užmiršę, kad ties 
mūsų namais nėra telefono 
stulpų ... O be stulpų, aišku, 
nebus ir telefono. Jie pasiė
mė savo atneštąjį aparatą ir 
ploną anglišką telefono kny
gą, laidų rutulį ir išėjo.

Mūsų įtakingiesiems drau 
gams ir vėl energingai su
krutus, maždaug už mėnesio 
ties didžiaisiais laiptais buvo 
pastatyti du dideli stulpai.

- Dabar tai jau nebegali 
būti jokių kliūčių - nuspėda
mas mano neurotiškus būkš- 
tavimus bandė padrąsinti 
mano vyras, - kai jau yra 
stulpai ...

Bet Kinijoje negali nebūti 
kliūčių. Kai man jau pažįsta
mas vyrukų kvartetas antru 
syk įžygiavo į mūsų kiemą, 
jie, vos užmetę žvilgsnį į nau 
juosius stulpus, tuojau be
veik triumfališkai pranešė, 
kad jie ir vėl negalėsią atlik
ti savo pareigos todėl, kad 
jiems kliudą šalia stulpų au
gančių medžių šakos ir joms 
nukapoti reikią gauti apleis
to sklypo savininko raštiš
kas sutikimas. O tas savinin
kas dabar gyvenąs Ameriko
je... Taigi, reikalas esąs, ga
lima sakyti, beviltiškas. Jie 
vėl susirinko savo mantą 
ir besišypsodami išėjo pro 
mūsų dviejų marmurinių liū
tų saugomus vartus.

Likusi viena aš valandėlę 
dvejojau ar man iš piktumo 
pravirkti ar ne. Nutarus 
kad taip, bet dar nespėjus iš
spausti nevienos ašaros, 
man staiga ( nors ir nekuklu 
pačiai prisipažinti) dingtelė
jo geniali mintis. Juk šitame 
protekcijų krašte būtinai rei 
k ta apeliuoti į aukščiausią 
instanciją! Ir kaip keista, 
kad iki šiol dar nepagalvojau 
Kad toji aukščiausia instanci
ja yra kaip tik čia pat mūsti 
pašonėje. •

Tad greičiau į šventyklą. 
Kvai-kvai! Kadangi begy
vendama jų kaimynystėje 
buvau gerai įsidėmėjusi 
budistų apeigas ir ritualus, 
nubėgusi ieškoti Budos pa- 
gelbos iš kart žinojau kaip 
elgtis. Primiausiai iš vienos 
vienuolės nusipirkau smilka
lų ir juos įžiebusi iš bendros 
smilkstančio puodo, atsisto

jusi prieš Budos paauksuotą 
statulą jam tris kart nusilen
kiau . - Prašau .padėk mum
pagaliau gauti telefoną, pra
šau padėk mums pagaliau 
gauti telefoną, prašau padėk 
mums pagaliau gauti telefo
ną... - Paskui, kad galutinai 
viską užtraukti, iš kitos taip 
pat jau beveik šimtametės 
vienuolės įsigijau pluoštą po
pierinių pinigų ir prisilenku
si prie tam tikslui įtaisyto pe
čiuko juos, kaip pridera, vie
ną po kito sudeginau. - Pra
šau padėk gauti telefoną, 
prašau ... - Man šitaip begar 
binant svetimus dievus, nuo 
mano ausies nuslydo mano 
mėgiamiausias gintarinis 
auskaras ir įriedėjęs į Budos 
aukurą tuoj pat ištiso į sa
kuotą košę. Gal paskatintas 
šitos paskutinės, kad ir ne vi 
sai intencianalios mano au
kos, o gal ir šiaip sau, bet Bu 
da manęs išklausė. Ir ne tik 
kad išklausė, bet netgi įvyk
dė stebuklą.

Sekantį rytą ties mūsų 
vartais pasirodė tie patys ke 
turi vyrukai su žvilgančiu te
lefonu, su plona ir stora te
lefono knygomis, su laidų ru
tuliu. Pradžioje aš juos išvy
dusi pagalvojau jog tai haliu
cinacija, bet kai jie tartum 
niekur nieko man pranešė, 
jog šį kartą tikrai įves telefo

OPPORTUNITY FOR JOURNEYMAN

INDUSTRIAL 
EEECTRICIAN S

Experienced in solid statė circuitry and generator DC 
drives Detroit. License will be reąuired. Journeyman’s 
Card also reąuired. Position is with a well established 
local company Area wages with good fringe benefits and 

( overtime. Steady year round employment.
(

PHONE MR. MOORE 

313-895-2860
An Equal Opportunity Employer

TOOL & DIE 
MAKERS

Keiper USA, Ine. is a leading supplier for the 
automotive industry. Our continued growth 
and success has created immediate openings 
for persons with experience in metalworking 
and assembly manufacturing. Experience in 
progressive dies is essential. A Journeymans 
card or equivalent background is reąuired. If 
you qualify we can otfer you an excellent sal
ary and fringe benefit program.
Please Send Resume Or Call Collect

Mary Bussler, 
Industrial Reiations Mgr.

Keiper USA, Ine.

An Equa1 Opportunity Employer M/F

5600 W. Dickman Road 
Battle Creek, Mich. 48015 
(616) 962-5473, Ext. 513

DESIGNERS AND TOOL & DIE 
MAKERS

Medium sized automotive parts manufacturer has openings in ils 

engineering dept. Experience in auto body hardware required, Good 

working conditions. Excellent wages. Free parking. Fringe benefits.

APPLY IN PERSON.

FERRO MANUFACTURING CORP.
1380 E. W00DBRIGE 

DETROIT, MICH. 48207

1978 m. liepos 13 d.

ną tuoj pat, nebodami jokių 
jiems kliudančių šakų įsilipo 
į stulpus, aš supratau, kad 
esu Budos man suteiktos 
malonės akivaizdoje.

Nors abejoti stebuklais ro
dosi ir nepridera, kiek atsi
peikėjusi visgi neiškenčiau 
nepasiteiravusi apie tuos ne
lemtus medžius ... jūs gi 
man tik vakar sakėt, jog ... 
Bet man dar nespėjus baigti 
sakinio, jie su šypsena numo
jo ranka. Tai visai nesvarbu 
Jūsų telefonas veiks ir taip!

Ir jis tikrai veikė. Dvi sa
vaites. 0 paskui pasidarė 
taip, kad mes juo galėjom 
kalbėti tik ‘one way’. Kitaip 
sakant, kuo puikiausiai gir
dėjo ką mes kitiems sakėme, 
bet patys kliudomi garsaus 
tarškėjimo nesupratome nė 
vieno jų žodžio.

Bet greičiausiai toks jau 
buvo išmintingojo Budos pa
rėdymas. Pažindamas žmo
giškas silpnybes, Buda be 
abejo žinojo, kad sulaukę 
tam tikro amžiaus mes visi 
vis labiau ir labiau trokšta
me būti kitų atydžiai išklau
somi, bet tiems kitiems užve 
dus savo kalbą slaptai gei
džiame, kad koks nors ant
gamtiškas bbrrrr nustelbtų 
jų nuobodžius išvedžiojimus

(Bus daugiau)
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Didingas tūkstantinis dainininkų choras Dainų šventėje

Neužmirštamos Lietuvių Dienos... džiojoje salėje pritrūko vie
tų. Banketas buvo geras,

(Atkelta iš 1 psl.)

KLAUSĖSI 
VISA IŠEIVIJA

Birželio 29 - liepos 4 dieno
mis Toronte sportininkai 
sportavo, mokytojai posė
džiavo, bendruomeninkai sei- 
mavo, bet penktoji Dainų 
Šventė buvo visų dėmesio 
centre. Didysis koncertas - 
didysis ir žiūrovų, ir daini- 
nikų skaičiumi - - įvyko sek
madienį, liepos 2 d., Maple 
Leaf Gardens didžiulėje sa- 
’ėje. Kiek ten buvo žmonių, 
niekas negalėjo pasakyti: 
vieni sakė 10,000. kiti - 
2,000, treti - dar daugiau. 

?‘k tiek aišku, kad amfite
atro pobūdžio salė nebuvo 
užpildyta, tik choristai vieną 
galą tikrai užpildė iki pat lu
bų.

Koncertas praėjo puikiai 
ir visiems padarė didelį įspū
dį. Buvo dainuota daug senų 
dainų - pav. Augo kieme kle
velis, Po aukštus kalnus, Lie 
tuva brangi ir kt. - bet tūks
tantinio choro dainuojamos 
praskambėjo nuostabiai ‘at
jaunėjusios’. Dirigavo 6 di
rigentai. Milžiniškas choras 
skambėjo nuostabiai darniai.

Publika labai šiltai sutiko 
keleto šimtų jaunųjų daini- 
nikų chorą. Itin nuoširdžiai 
dainavo mažosios daininin
kės, o berneliai laikėsi kaž
kaip ramiai - nebuvo girdėti 
jų balsų. Pastebėtina, kad 
jaunieji choristai parodė pa
vyzdį visai publikai: padai
navę pagerbė atsistodami sa 
vo dirigentą F. Strolią, tuo 
tarpu kai koncerto pabaigo
je choras, orkestras ir solis
tė G. Čapkauskienė labai įs
pūdingai atliko B. Budriūno 
kantatą ‘Mano protėvių že
mė’ pačiam kompozitoriui di
riguojant, tai žiūrovai, nors 
ir sukėlė ovacijas, tačiau nuo 
sėdynių atsiplėšti nebepajė-

Reikia atžymėti muzikų 
Onos ir Alfonso Mikulskių 

puoselėjamą kanklių muziką. 
Per koncertą kanklininkų 
grupė atskirai nuotaikingai 
sugrojo Mikulskio sukurtą ir 
diriguojamą Lietuvišką Rap
sodiją. Tai rodo, kokią pa
žangą yra padariusi Mikuls- 
kių kultyvuojama kanklių 
muzika.

Taigi, darant ‘pokoncerti- 
nę’ išvadą, reikia pasakyti, 
jog dainos,kurios skambėjo 
Maple Leaf Gardens amfite
atre liepos 2 d., nuaidėjo per 
visą laisvojo pasaulio lietu
vių išeiviją ir, be abejo, vie
na ar kita forma pasiekė, ar 
pasieks, ir okupuotą Lietuvą. 
DAINŲ ŠVENTĖ BUVO 
LAISVOJO PASAULIO 
LIETUVIŲ BALSAS, JŲ 
GYVASTINGUMO ĮRODY
MAS IR VIENYBĖS SIM
BOLIS. Į Pasaulio Lietuvių 
Dienas buvo nukreiptos viso 
pasaulio tautiečių akys, visi 
tų dainų ‘klausėsi’, visi sekė 
mūsų sportininkų rungtynes 
ir mes visi laukėme mūsų 
Bendruomenės naujos vado
vybės išrinkimo. Lietuvių

JAV LB pirm. A. Gečys ir Kanados LB pirm. J. Simanavičius padeda vainiką prie pa-
minklo už žuvusius dėl Kanados laisvės ir už jų neša antrą vainiką VLIKo pirm. dr. K. Va
liūnas ir PLB pirm. Br. Nainys už žuvusius dėl Lietuvos laisvės.

Dienos parodė,kad mes dar 
esame gyvi, veiklūs ir pajė
gūs suorganizuoti net ir to
kius įspūdingus porengius, 
kurie atkreipia ir plačiųjų ki
tataučių sluoksnių dėmesį.

KO TRŪKO?

Aš visada su simpatija žiū
rėjau į torontiškių lietuvių 
organizacinį bei ekonominį 
susitvarkymą ir šįkart ste
bėjausi jų organizaciniais su
gebėjimais surengti tokią 
didelę lietuvybės manifes
taciją. Tik man, kaip spau
dos žmogui, buvo gaila, kad 
nebuvo atkreipta reikiamo 
dėmesio į painformavimą pa
čių kanadiečių apie Dainų 
Šventę per televiziją, kurios 
atstovų per spektaklį nesi
matė ...

Dar keletas žodžių apie 
banketą, kuris įvyko tame 
pačiame Royal Yorko vieš
butyje. Didžiojoje salėje da
lyvavo daugiau kaip 1000 
svečių. Kiti svečiai gavo sė- 

maistas neblogas, bet jau tų 
kalbų, kalbų... Prie ilgo gar 
bės stalo sėdėjo aukšti baž
nyčios hierarchai, dignito
riai, politikai, garbingi visuo
menininkai, dirigentai ir kt. 
Gal būt etiketas reikalauja 
aukštus pareigūnus svečiam 
pristatyti, bet kam juos, ir 
svečius, varginti tomis nieko 
nesakančiom kalbomis? Bū
tų pilnai pakakę, jei būtų ta
ręs žodį buvęs Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės pirmi
ninkas ir būtų pakalbėjęs 
naujasis PLB primininkas. O 
dabar aš pasijutau lyg bū
čiau atėjęs ne į banketą, kur 
pats norėjau pasikalbėti su 
seniai matytais pažįstamais, 
o, rodėsi, patekau į kažko
kius ‘apšvietos’ kursus, kur 
aukšti pareigūnai moko ma
ne kaip gyventi ...

Taigi, kai ko trūko, kai ko 
buvo perdaug, bet, bendrai 
paėmus, Pasulio Lietuvių 
Dienos buvo didelis, sklan
džiai praėjęs įvykis, kuris 
plačiai nuskambės ne tik lie
tuviuose, bet atsiaidės ir ki

tataučių sluoksniuose ir, rei
kia tikėtis, duos impulsą mū
sų tolesnei veiklai.

PATIKSLINIMAS:
Mano straipsnyje ”Nesu- 

kulkim savo krūtinės nuo
savu kumščiu”, Dirva Nr. 
20 — 6, gegužės 18 d., pa
minėjau daktarą J. F. Le- 
viną, kaip nepalankiai ra- 
rantį apie lietuvius, bet tai 
buvo mano korektūros rik 
tas, turėjo būti: daktaras 
Dov Levinas.

Daktarą J. F. Leviną nuo
širdžiai atsiprašau.

Pagarbiai,
Algirdas Domeika

• Inž. Algirdas Idika iš 
Sao Paulo, Brazilijos, lan
kosi J.A.V. ir Kanadoje. 
Apsistojęs 912 Fairvvay 
Dr., Palatine, III. 60067 ir 
yra pasiekiamas telefonu 
(312) 991-9081.

Algirdas Idika gyvena 
Brazilijoje, Sao Paulo mies
te, jau beveik 30 metų. Yra 
Brazilijos Lietuvių Sąjun
gos valdybos patarėjas ir 
Pasaulio Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos — 
PLIAS, Brazilijos skyriaus 
pirmininkas.

Darbuojasi ”Philips” elek
tronikos laboratorijose, Sao 
Paulo mieste, kaipo radijo 
ir audio departamento vir
šininkas.

Rugpiūčio mėn. vidury 
grįžta atgal į Sao Paulo. 
Adresas Brazilijoje: Rua 
Maestro Chiafarelli, 736 
01432 — Sao Paulo, Brasil.

• LB St. Petersburg apy
linkės valdyba per ižd. K. 
Urbšaitį, įvertinant sunkų 
spaudos darbą, Dirvai pa-
remti atsiuntė auką 25 dol. 
Ačiū.
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■ Detroito lietuviai
ANTANAS GRINIUS

SUKAUSKŲ VEDYBINĖ 
SUKAKTIS

Bronė ir Antanas S vi
kariškai birželio 17 paminė
jo 40 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį.

Jubiliejaus puotą Bronze 
Wheel svetainėje atidarė 
sūnus adv. Rimas Sakis ir 
puotos programai pravesti 
pakvietė Joną Kriščiūną, 
kuris papasakojo Sukauskų 
nueito gyvenimo kelią. Pa
keltos šampano taurės ir 
sukaktuvininkams sugiedo
ta ilgiausių metų ir sušuk
ta valio, valio!

Sukakties proga jubilia
tus žodžiu sveikino: adv. 
Rimo žmonos mamytė, Sta
sys šimoliūnas savo ir kai 
kurių svečių vardu, brolis 
Augustinas iš Toronto, Sta
sys Garliauskas, Alfas Šu
kys ir sūnus adv. Rimas 
Sakis.

Jubiliatas Antanas Su- 
kauskas padėkojo savo šei
mai už jiems surengimo šio 
paminėjimo, sveikintojams, 
svečiams už davanas ir atsi
lankymą.

JONINIŲ LAUŽAS 
PILĖNUOSE

„Švyturio” jūrų šaulių 
kuopa birželio 24 d. Pilėnų 
stovyklavietėje buvo suren
gusi Jonų pagerbimą ir lau
žą.

Gražus oras sutraukė už
tektinai daug svečių. Joni
nių proga Į kdopą įstojo 7 
nauji nariai ir svečiai sto
vyklos pagerinimui suauko
jo 200 dol. Vakare buvo už

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

kurtas laužas. Programą 
pravedė Rimas Kasputis. 
Jam akordeonu pritariant, 
Vytė ir Rūta šnapštytės, 
Vilija Telyčėnaitė ir Serą 
Crums padainavo dainą 
apie lauželį. Kuopos pirmi
ninkas Alfa Šukys tarė žodį 
ir pasveikino Jonus, kurių 
buvo net 8. Angelė Šukienė 
padeklamavo eilėraštį „Se
nas kareivis Jonas”. Ilgai 
skambėjo prie laužo dainos, 
o vėliau šokiai naujai pa
statytame pastate, kuris la
bai skoningai įrengtas ir 
jaukus. Kaip gera turėti 
nuosavą stovyklavietę.

IŠVAŽIAVIMAS
Birželio 25 d. jungtinėmis 

jėgomis SLA 352 kuopa ir 
Sandaros 29 kuopa turėjo 
surengusios Onos ir česio 
Šadeikų sodyboje išvažiavi
mą. Oras buvo gražus ir į 
suvažiavimą atvyko gražus 
būrys kuopų narių ir sve
čių. Abiejų kuopų valdybos, 
nors ir beveik visi ti e patys 
žmonės, įtemptai dirbo, sve
čius priiminėjo. Atvykusių
jų tarpe turėjome ir laimin
gųjų. Davonų paskirstyme 
jos teko: A. Tamulionienei, 
P. Pagojui, J. švobienei, P. 
Bliūdžiui, A. Petrauskienei 
ir E. Jodinskienei.

PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS

St. Butkaus šaulių kuo
pos valdyba birželio 25 d. 
pasiskirstė pareigomis taip: 
Vincas Tamošiūnas — pir
mininkas, Stefa Kaunelienė

VASARINĖ IŠVYKA
ALT S-gos Detroito sky

riaus valdyba liepos 23 d., 
sekmadienį, rengia vasari
nę išvyką Į Onos ir česio 
šadeikų gražią sodybą — 
28975 Vellįngton Road, 
Farmington, Mich. tarp 12 
ir 13 mylios prie Midle Beit 
Road.

Maistu ir gėrimais pasi
rūpins rengėjai. Skyriaus 
valdyba maloniai kviečia 
Detroito ir apylinkių lietu
vius dalyvauti šioje vasaros 
išvykoje ir smagiai praleis
ti laiką gražioje gamtoje. 
Pradžia 12 vai.

PASVEIKINOM JONĄ 
ŠVOBĄ

Birželio 23 d., Joninių iš
vakarėse, Jonas Švoba šven
tė savo vardadienį mielos 
šeimos ir artimųjų draugų 
tarpe, šia proga savo tėvelį 
ir senelį atvyko pasveikinti 
duktė Milda su savo vyru 
Steponu, jos vyro duktė 
Heidy Walters, sūnus Rim
gaudas ir anūkė Rasa iš 
Ann Arbor, kur studijuoja 
architektūrą. Artimi bičiu
liai Kristina ir Kazimieras 
Daugvydai, Stasė ir Stasys 

ir Lidija Mingėlienė — vi
cepirmininkės, kun. Alfon
sas Babonas — kapelionas, 
Adelė Poderienė — moterų 
vadovė, Danutė Petronienė
— kanklininkių vadovė, 
Emilija Kutkienė — kank
lininkių administratorė, žel
vys Petras — sekretorius, 
Juozas Augaitis — kasinin
kas, Petras Bliūdžius — pa
rengimų vadovas, Kazys 
Sragauskas ir Jonas Mar
kus — fotoreporteriai.

Kuopos garbės teismą 
sudaro: Marijonas šnapš- 
tys — pirmininkas, Juozas 
Briedis ir Antanas Grinius
— nariai. Juozas Černiaus
kas ir Balys Gražulis — 
kandidatai/

Revizijos komisiją — Juo
zas Leščinskas — pirminin
kas, Edvardas Milkus — se
kretorius ir Juozas Mačiu- 
laitis — narys.

PAVERGTŲ TAUTŲ 
FESTIVALIS

Įvyksta liepos 14, 15 ir 
16 d. toje pačioje vietoje 
kur ir pernai. Iš lietuvių da
lyvauja DLOC ir Kultūros 
klubas. Festivaliui reikalin
gi kepsniai ir talkininkai. 
Norintieji paaukoti keps
nius skambina Stasiui ši- 
moliūnui arba Antanui Su- 
kauskui.

ALTERATIONS
Immediate full time openings in alterations department for 
qualified individuals. Mušt have commercial experience in 
altering high fashion men’s and rcomen’s clothing. Excellent 
salary.

Apply: HORNE’S 
Great Lake Mali
Employment Office 
Mon.-Thurs. 10 A.M.-12 Noon 2 P.M.-4 P.M.

An Equal Opportunity Fi'rm

Šimoliūnai, Antanina Jony- 
nienė ir J. Leščinskas. Visi 
dalyviai reiškė varduvinin
kui daug nuoširdžių linkė
jimų ir sveikatingų ilgiau
sių metų. P. Švobienė atsi
lankiusius pavaišino gau
siais ir skaniais valgiais, už 
ką svečiai lieka nuoširdžiai 
dėkingi.

Šia proga malonu paste
bėti, kad J. Švoba, kad ir 
sulaukęs vyresnio amžiaus 
pasilieka aktyvus visuome
nininkas. Ilgus metus sėk
mingai vadovauja Ameri
kos Lietuvių Tautinės Są
jungos Detroito skyriui, pri
klauso Vilties Draugijai ir 
kitoms organizacijoms vi-, 
sur talkindamas. Neretai 
užtinkame jo išsamių 
straipsnių spaudoje, kur 
kaip istorikas reiškiasi dau
giau istoriniais klausimais.

Linkime mielam varduvi
ninkui Jonui ir toliau svei
kam nepavargti, savo ra
miu būdu ir sumanumu ir 
toliau sėkmingai vadovau
ti ir bendradarbiauti. IL
GIAUSIŲ METŲ!

Juozas Leščinskas

JOURNEYMEN
or 

1ST CLASS SKILLED 
TOOLMAKERS 

Plastic extrusion company re- 
quires experienced personnel for 
our expanding progrant.

FOR ALL SH1FTS. 
Call or write:

INDUSTRIAL 
PLASTICS 

SPECIALISTS
570 Cleveland Street 

Chelsea, Michigan 48118313-475-8637
(23-29)

MECHANIC

SEWING MACHINE 
MECHANIC 
INDUSTRIAL

We are looking for a mechanic ex- 
perienced in repair of industria) sew- 
ing machines. Top salary, excellent 
benefits for the person meeting our 
qualifications.

Call collect 414-272-5084.
RELIABLE OF 
MILWAUKEE

233 E. Chicago St. 
Milwaukee, Wis. 53202

An Equal Opportunity Employcr 
(26-28)

SEAMSTRESS
FOR UPHOLSTERY 

DEPARTMENT
Mušt have prior experience with Up- 
holstery Sevving. Permanent position. 
Free Parking Facilities. Good starting 
salary with full benefit package in- 
cluding profit sharing.

Call Mr. Wright, 313-883-4410 
SILVER’S, INC.

341 Victor
Highland Park, Mich. 48203

(26-32)

SCREW MACHINE 
SĖT UP OPERATORS

Immediate openings in our au- 
tomatic screw machine dept. 
Mušt be experienced setting up 
and operating NEW BRITAIN- 
GREENLEE multi Spindle auto- 
matics and/or BROWN AND 
SHARPE single spindle A.S.M., 
prefer 3-5 years experience.
Excellent starting rates, com- 
mensurate with experience along 
xvith top area fringe package.

APPLY OR SEND RESUME: 
ATTENTION PERSONNEL OFFICE

SCHRADER-BELLOWS 
DIVISION

U. S. No. 1 N.
Wake Forest, N. C. 27587

an affirmative action emplover m i 
(25-27)

WANTED EXPERIENCED
SPR1NGMAKERS 

COILER SETUP 
TORSION SETUP 

QUALITY CONTRoL 
INSPECTOR 

FOUR-SLIDE SĖT- u P 
FOUR-SLIDE TOOL MAKER 

SECONDARY SĖT UP 
TOOL & DIE MAKER 

MINIMOM OF 2 YEARS EXPERI- 
ENCE IN SPRING INDUSTRY. 
TOP \VORK CCNDITIONS AND 

BENEFITS.
CALL JERRY O’CONNOR COLLECT 

615-390-2167
NEWCOMB SPRING OF 

TENNESSEE
(25-31)

WANTED EXPERIENCED
DRYWALL HANGERS

Needed to work in Denver. Colo. Piecę 
work from $2.00 to $3.00 per 4x12 
sheet. Hourly rvages from $7.50 hour 
up. Group insurance for employees.

APPLY CALL OR WR1TE TO:
UNITED DRYWALL & 

PAINTING INC.
5300 NO. BROADWAY 

DENVER. COLORADO 80216 
303-573-5105

(25-34)

REFIGERATION MECHANIC
Maintenance and repair of indutrial 
refrigeration equipment. 50-100 ton 
capacity. Chiller and air handler 
units. Permanent position for quali- 
fied person.

45 HOUR, 5 DAY WEEK 
UVALDE ROCK ASHALT CO.

1705 OLIVER
HOUSTON, TEXAS 77001 

713-869-581 L
(26-31) -

WANTED JOURNEYMEN
PLASTIC INJECTION

MOLD MAKERS
Willing to relocate beautiful Northern 
Michigan captive mold shop has 
openings first or second shift. Top 
pay, libiral fringe benefits. (6165 
547-6584 or write LEXALITE INTER- 
NATIONAL CORP., U.S. 31 N. CHAR- 
LEVOIX, MICH. 49720. attn. TOM 
KLINE.______________________ (22-31)

WANTED
DIE SETTERS
IST & 2ND SH1FTS

Experienced Die Setter needed by 
established Atlanta Mfgr. top pay, 
paid vacation, holidays, life insurance. 
hospitalization. free parking. Appfv 
or write Personnel Director, ATLAN
TA STOVE WORKS, 112 KROG ST., 
N.E., ATLANTA. GA. 30307. (40-*-t 
524-0881. (22-31!

VOLKSWAGEN PRODUCTS 
CORP.

HAS THE FOLLOVVING OPENINGS: 
JIG & FIXTURE MAKERS

3 TO 5 YEARS EXPERIENCE
TOOL & DIE MAKERS

3 TO 5 YEARS EXPER1ENCE 
PLASTICS & COILS

MACHINE OPERATORS
1 TO 2 YEARS EXPERIENCE 

MAINTENANCE — 
ELECTRICIANS

3 TO 5 YEARS EXPER1ENCE 
FOREPERSONS

1 TO 2 YEARS EXPER1ENCE
MILL RIGHTS

2 TO 3 YEARS EXPERIENCE 
Progressive & fast. grovving leader in 
the manufacturing of auto air condi- 
tioning. Postions offer promotional 
opportunity, competitive salary N ex- 
cellent fringe benefits.

CALL OR WRITE TO: 
ERSONNEL OFFICE 

Ft. IVorth Texas 76106 
or Call 817-429-2050 

E. O. E.
(26-29)
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IŠ AUSTRALIJOS Į AMERIKĄ

PASAULIO LIETUVIŲ DIENOSE
Antanas Laukaitis

Ilgai lauktoji valanda atė
jo. Birželio 26-ją dieną Syd
nėjaus tarptautinis aerodro
mas pilnas ‘žaliūkų’ - tai Aus
tralijos lietuviai sportininkai 
vyrai ir merginos pasipuošę 
savo išeiginėmis žaliomis uni
formomis, kurių priekinę 
krūtinės dalį puošia lietuviš
komis spalvomis apjuosti Ge
dimino stulpai, sviedinys ir 
australiškos gyvūnijos repre 
zentantai kengūra su emu 
paukščiu. Gi auksinis ‘Aus- 
tralian Lithuanians’ užrašas 
aiškiai pasako kas yra šie 
jauni gražūs vyrai ir mergi
nos. Aerodromas pilnas išly- 
dinčių sydnėjiškių. ‘Palan
gos’ kelionių biuro, per kurį 
sportininkai vyksta į šią ke
lionę, savininkas Romas 
Cibas atsisveikindamas man 
įteikia, kaip ALFAS pirmi
ninkui, gražią plaketę nuvež 
ti Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynių vadovams. Pasku
tinis rankų paspaudimas ir 
mes jau didžiajam Pan Am 
jumbo lėktuve. Jaunųjų 
sportininkų , pirmą kartą 
skrendančių lėktuvu, veiduo 
se matomas mažas susirūpi
nimas, tačiau lėktuvui leng
vai atsiplėšus nuo žemės, 
pasigirsta kapitonui sutarti
nis ‘valio’!

Šioje sportininkų grupėje 
skrenda 95 žmonės, iš kurių 
yra 73 sportininkai ir jų va-
dovai. Nuotaika ypatingai 
pakili ir po poros valandų 
skridimo - mes jau N. Zelan
dijos sostinėje Aucklande’e. 
Valandėlės sustojimas, ban
domas vietinis alus, kuris 
yra daug blogesnis už Aus
tralijos. Lygiai taip pat ir be 
mokestinės prekės yra gero
kai brangesnės už Sydnė
jaus.

Kylame ir vėl. Šį kartą jau 
leidžiamės pirmame Ameri
kos valstybės mieste Hono- 
lulu. Čia praeiname ir visas 
imigracijos bei muitų įstai
gas ir esame jau tikri Ame
rikos turistai. Daug kas ae
rodrome stebi mus, skaito 
užrašus ant švarkų ir ne vie
ną paklausia, kur yra ta Li- 
thuania. Greiti paaiškinimo 
atsakymai patenkina paklau- 
sėjus ir, atrodo, kad jie suži-

Kanados LB pirm. J. Simanavičius sako kalbą. Kairėje stovi: prel. J. Balkūnas, vysk. A. 
„ Deksnys, VLIKo pirm. dr. K. Valiūnas, vysk. V. Brizgys ir PLB pirm. inž. Br. Nainys.

no kur dar viena valstybė 
randasi.

Kylame ir vėl ir, artėjant 
prie Los Angeles, lėktuvo ka 
pitonas pasveikina vykstan
čius lietuvius sportininkus ir 
pranešama, kad aerodrome 
kampe Los Angeles sporti
ninkai lauks mūsų. Artėjant 
prie šio Angelų miesto, dau
gumos veiduose matosi šioks 
toks susirūpinimas, o gal ir 
nerimastis, gi merginos puo
šiasi ir daro paskutinius pa- 
sigražinimus.

Ir štai mes jau savo pirma 
me Amerikos mieste. Prie 
išėjimo laukia daugybė žmo
nių ir girdisi lietuviški svei
kinimai ir paskiri pasisaky
mai: ‘Matai, matai kaip tie 
australiokai puikiai atrodo, 
net ir kengūrą ant krūtinių 
atsivežė’. Malonu tai girdėti 
ir šiltas pasigėrėjimo jaus
mas perplaukia per visą krū

Sportininkai žygiuoja Toronto gatvėmis.

tinę. Los Angelų ‘Bangos’ 
pirmininkas inž. Algis Šėkas 
senas mano bičiulis, su ku
riuo prieš daugelį metų kar
tu Melbourne dalyvavome 
I-je Australijos lietuvių spor. 
to šventėje - kai dabar jau jų 
net 28-rios praėjo - laukia ir 
po karšto rankų paspaudimo 
ir susipažinimo su kitais val
dybos nariais prasideda sve
čių paskirstymas. Kiekvie
nas gauna voką su visais nu
rodymais ir yra savo šeimi
ninkų išvežami. Oras kaip 
Australijoje - šilta, saulė, 
net nesinori tikėti, kad žmo
gus esi jau kitoje Pacifiko 
vandenyno pusėje.

Po gero poilsio, kitą die
ną visų sportininkų ekskur
sija į Disneyland. Jaunimas 
stebisi ir negali įsivaizduoti 
šio pasakų miesto matomus 
‘stebuklus’. Diena praleista 
čia buvo tikrai išskirtinai ma 
loni ir liks kaip nepamiršta
mas kelionės atsiminimas.

šeštadienis ir pirmosios 
rungtynės. Po Amerikos 
Lietuvos ir Australijos vėlia
vomis išsirikiavę sportinin
kai yra pasveikinami. Sugie- 
damas Lietuvos Himnas ir, 
pasikeitus ženkliukais, prasi
deda tinklinis. Sportinėse 
kovose australiečiai truputį 
nervuojasi ir, tik gerokai įpu
sėjus kovoms, atsiranda lais 
vumas ir pasimato komandi-

Detalė iš Dainų šventės Toronte.

nis susižaidimas. Tikėdamie
si krepšinio tėvynėje labai 
stipraus pasipriešinimo krep 
šinyje, jie nelabai tikisi čia 
pergalių, tačiau, po gražios 
kovos ir parodyto didesnio fi
zinio pasiruošimo, mūsų vy
rai ir jauniai laimi prieš Ban

gą. Tikėdamiesi pergalių 
tinklinyje, tiek vyrai, tiek ir 
moterys negali savęs aikštė
je surasti ir tikrai po gražių 
ir įtemptų kovų, pasiduoda 
tiek vyrai, tiek ir moterys.

Įdomiausios dienos rung
tynės buvo tarp mūsų mote
rų krepšinio rinktinės ir 
Amerikos olimpinės atranki
nės grupės kuri jau ruošiasi 
Maskvos olimpiadai, atsto
vių. Taškas po taško eina 
kuone iki antrojo puslaikio 
vidurio, kol viena iš mūsų 
aukštųjų merginų neišsisu
ka piršto, kita išsifoluoja, ir 
pati geriausia centro puolėja 
Angelė Tamošiūnaitė taip iš
sisemia bedengdama 6.5 pė
dų amerikietę, jog yra pa
keičiama. Amerikietės tru
putį atsigauna, atsiplėšia ir 
baigia rungtynes savo per
gale. Mūsų merginos pasi
rodė tikrai puikiai ir dauge-

lio vietinių nuomone jos gali 
būti būsimų žaidynių čem
pionėmis.

Po rungtynių - susipažini
mo vakaras . Didieji parapi
jos namai pilni žmonių. Jau
nimas jau susidraugavo, kai 
visuose kampuose ir kieme
draugiški pašnekesiai ir gra
ži, pakili nuotaika. Oficialią 
dalį pradeda pirmininkas A. 
Šėkas, gražiais žodžiais pa
sveikindamas australiečius 
ir įteikdamas gražią prisimi
nimo plaketę. Svečių vardu 
tariu padėkos žodį ir žodžiu 
negaliu losangeliečiams iš
reikšti ką širdyje jaučiu aš 
pats ir mano sportininkai. 
Jų veiduose džiaugsmo šyp
sena pilnai prodo tą padėką, 
kuri priklauso visiems šio 
miesto lietuviams už tokį fan 
tastinį mūsų priėmimą, paro
dant jo lietuvis lietuviui, 
nors ir kitame krašte, yra jo 
brolis ir sesuo, plačiai atver
dami ne tik savo namus, bet 
ir savo lietuviškas širdis. Pri
siminimui įteikiu atminimo 
dovanėles A. Šėkui, jo val
dybos nariams, R. Vizgirdai, 
V. Dapšiui, R. Mulokui, prel.
J. Kučingiui, Vak. Apyg. 
pirm. V. Vidugiriui ir mūsų 
visų - nuo pat pirmosios mi
nutės už jos tokį malonų 
šypsnį pamėgtai, solistei B. 
Dabšienei. Svečių, t.y. 
mūsų, pagerbimui nuskam
ba griausmingas naujas ‘Il
giausių Metų’ ir šį iškilmin
ga ir graži nuotaika tęsiasi 
iki vakaro pabaigos.

Pradžia tokia įspūdinga, 
graži ir neįtikėtina. Sekma
dienio pamaldose ir vėl pilna 
žaliukų, kai šiandien pirmą 
kartą bažnyčioje pasirodo ir 
gieda taip pat svečiai - Mel
bourno ‘Dainos’ sambūris. 
Klebono prel. J. Kučingio 
nuoširdūs sveikinimai aus- 
traliečiąms ir savųjų mel- 
bourniškių gražios giesmės 
sekmadienį padaro tikrai iš
skirtinu.

(Nukelta į 10 psl.)
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DAINOS KONCERTAS

America’ ir Chicagos ‘Mar
gučio’ korespondentė S. Pau 
tienienė padaro įkalbėjimus 
radio stotims. Laikas bėga 
labai greitai. Skubu ir aš iš 
vieno priėmimo į kitą, svoris

Nors saulė ir tikrai austra 
liškai kepina bažnyčios kie
me, tačiau žmonių labai daug, nuo vaišių auga, kai ‘Angelų 
Po pamaldų parapijos salėje miesto’ lietuviams vaišingu- 
pirmasis australiečių daini- mo tikrai netrūkst, taip kad 
nininkų koncertas. Švento- ir ryte tik lėktuve žmogus 
riuj mane sugauna Tautinės gali atsipūsti ir su gražiau- 
S-gos pirmininkas inž. A. Ma 
žeika, sveikina, perduoda 
Dirvos redaktoriaus linkėji- 
nmus ir liepia kuo greičiau 
jam rašyti. Maloniai kalba
mės su šiuo puikiu, dabarti
niu didžiuoju mano ‘Bosu’, 
kuris yra man atmintinas ir 
mano visuomet gerbiamas 
kaip buvęs mūsų iškilusis 
Lietuvos sportininkas. Aiš
kinu jam, kad rašyt tai jau 
po truputį pradėjau, bet ka
da pabaigsiu - tai nežinau, 
nes vadovaujant šimtinei 
žmonių grupei turiu tiek tų 
visokiausių rūpesčių, kad ir 
naktimis laisvo laiko nėra. 
Tačiau kaip ten bus - kaip ne 
bus, su savo skaitytojais pa
sidalinsiu kelionės įspūdžiais.

Koncerto salė pilnutėlė 
žmonių. Visi kuždasi ir gal 
su mažu nepasitikėjimu lau
kia Svečių pasirodymo galvo
dami, ką gi gero gali tie Ken
gūrų Žemės dainininkai pa
rodyti mums ir kuo gi gali 
jie mus nustebinti. Išeina 39 
dainininkai ir besišypsanti 
jaunoji jų dirigentė Dana Le 
vickienė. Daina viena kitą 
sekdama vis daugiau ir dau
giau įkaitina klausytojus ir 
vis daugiau ir daugiau 
keliamos yra ovaicijos jų iš
pildytojams. Gal šis choras 
ir jų gabioji dirigentė per 
daug nenustebins Amerikos 
ir Kanados lietuvius, kur yra 
taip daug dainuojančių ir 
ypatingai gerų chorų, tačiau 
kaip ir Los Angeles, taip ir 
kituose miestuose, klausyto
jai išgirs tą puikų mūsų gra
žiosios dainos išpildymą ir jų 
paruošimą savaip. Nors jau 
ne kartą Australijoje esu gir
dėjęs melbournišius dainuo
jant, tačiau Los Angeles di- 
džiavausi jais, girdėdamas 
jiems sukeltas, ne vienas sto 
vimas ovacijas už jų tokį pui
kų pasirodymą. Vėliau, bu
vo man ne vieno vietinio pa
reikšta, kad jie jokiu būdu 
nesitikėjo, kad ‘kengūros’ 
moka taip gražiai dainuoti!

Po koncerto tenisas, o aš 
skubu su choro vadovu inž. 
Algiu Šėku pas Los Angeles 
radio valandėlės pravedėją 
Vladą Gylį, kur ‘Voice of

siais prisiminimais palikti 
tuos puikius šio miesto lietu
vius, tariant iki pasimatymo 
mums grįžtant namo. Kana
dos lėktuvas su raudonai
siais klevo lapais mus švel
niai neša Kanados link, kai 
australiečiai sportininkai ne
gali atsidalinti išgyventais 
pirmaisiais savo kelionės ne
įsivaizduojamai gražiais įspū 
džiais. Tik ir vėl kapitono 
sveikinimai anglų ir prancū
zų kalba Australijos lietu
viams sportininkams juos pa 
budina iš gražių svajonių ir 
primena, kad jau Torontas 
čia pat, ir čia laukia dar di
desni kelionės darbai.

Sportininkės parade.

Ir štai pagaliau mes atsi
duriame Toronte, pasaulio 
lietuvių dėmesio centre. Po 
susitikimo aerodrome, spe
cialiais autobusais esame nu
vežami į netoli Lietuvių Na
mų esančią bažnyčios salę,

Australijos moterų krepšinio rinktinė. Klūpo: R. Grigonytė, 
A. Tamošiūnaitė ir V. Venslovaitė. Stovi: R. Rupinskaitė, R. 
Statkuvienė, V. Juciūtė, treneris S. Visockis, R. Kasperaitytė, 
R. Andriejūnienė, E. Vyšniauskaitė.

Australijos jauniai: P. Šutas, P. Umevičius, A. Vieraitis. 
E. Ragauskas, V. Soha, S. Navakas, B. Stanwix ir treneris D. 
Atkinson.

kur pradeda mus skirstyti į 
savo gyvenamąsias vietas. 
Žmonių kaip didžiajame Lie
tuvos jomarke. Mane paima 
mano draugas inž. Rimas 
Sonda, kuris nuo mūsų pas
kutinio susitikimo Montrea
lio olimpiadoje, jau spėjo ap
sivesti ir su jo puikia žmona 
Dalia greitai susidraugauju 
ir tampu Jų malonios šeimos 

•nariu. Mano gyvenvietė yra 
labai netoli Lietuvių Namų, 
kurie yra visos šios šventės 
vyriausia būstine. O čia tai 
jau ‘svieto pabaiga’! Ir žmo
nių, žmonių ateinančių, pra
einančių, vaikščiojančių apie 
juos ir juose! Didžiulė, per

Los Angeles lietuviai Melbourno dainos sambūrio pirmi- visus namus iškaba lietuvių 
ninką K. Lyniką apdovanojo lietuviška lėle. Dešinėje stovi ir anglų kalba sveikina visus 
choro dirigentė Dana Levickienė. L. Kanto nuotr. atvykstančius, kai namų

priekį puošia Lietuvos ir 
Kanados vėliavos. Iš karto 
gaunas iškilmingiausias vaiz 
das. Viduje pasitinka šven
tės reklamos ir jaunuoliai 
pardavinėja visos šventės su
venyrus bei kt. Gi toliau, at
skiruose kambariuose infor
macija, bilietų pardavinėji
mas, registracija ir kt. Žmo
nės tik eina ir eina. Sutinku 
daugybę pažįstamų, kiti gi, 
pamatę australiečius - apsi
rengusius sportiniais marški
nėliais su įrašu ir mūsų išvy
kos ženklu - tuojau pat pra
deda klausinėti apie Austra
liją, apie ten gyvenančius sa
vo pažįstamus, bei gimines. 
Tur būt dar nė vieną kartą 
Australijos lietuviai per visą 
savo gyvavimą nebuvo taip 
smarkiai išreklamuoti, kaip 
dabar. Tikri ambasadoriai. 
O gi Lietuvių Namų svetainė 
‘Lokys’ tai turbūt dar tokio 
svieto perėjūnų būrio nėra 
turėjusi. Normaliai veikią 
šaldytuvai jokiu būdu nespė
ja atvėsinti karšto vasaros 
oro ir viduje kaip silkių bač
koje. Tačiau smagu, surandi 
čia draugą, bičiulį, išgeri 
stiklą alaus, pavalgai šaltų 
barščių su cepelinais ir pan. 
Nežinau kas būtų ir kur rei
kėtų savam savą sutikti, jei
gu nebūtų šių namų. O jie 
tikrai dideli ir puikūs.

Ir štai pagaliau atėjo lauk
tasis birželio 26 dienos rytas. 
Prasidėjo taip ilgai svajotos 
Pasaulio Lietuvių Dienos ir 
Pasaulio Lietuvių Sporto Žai 
dynės. Sportinė programa 
yra labai plati ir didelė, į ją 
pasižiūrėjus net baimė ima, 
kai pagalvoji, kaip reiks pa
siekti tuos visus sporto sta
dionus, kurie yra taip išmė
tyti po visą didįjį Toronto 
miestą. Tačiau šiaip taip su
sitvarkom ir, daugiausiai pa
čių šeimininkų esame nuve
žami į juos, kai atvykę ame
rikiečiai ir iš kitų miestų ka
nadiečiai gyvena hoteliuose 
ir universiteto bendrabutyje 
turi savas susiekimo priemo
nes.

Prasideda pirmosios var
žybų kovos ir štai, jau antro
je varžybų dienoje, matome 
pirmuosius varžybų laimėto
jus. Iš jų yra stalo tenisinin
kai, kurių varžybas komandi
nėse rungtynėse laimėjo To
ronto ‘Vytis’ ir individualinė
se varžybose, buvęs Sov. Są
jungos ir Lietuvos meisteris 
dr. Algis Saunoris finalinėje 
kovoje nugalėjo australietį 
Vytautą Sirjatavičių. Pir
masis sidabro medalis ir aus-

traliečiams. Vyrų dvejetuo
se australiečiai A. Andriko
nis ir V. Sirjatavičius pralai
mi prieš torontiškius E. 
Vaicekauską ir J. Nešukaitį 
ir gauna taip pat sidabrą, kai 
mūsų moterys O. Pilkienė ir 
O. Bone pralaimi prieš sese
ris Gvildytes ir taip pat gau
na sidabrą. Mišriame dveje
te V. Sirjatavičius ir O. Bone 
gauna bronzą. Pradžia tik
rai puiki ir nereiks atgal į 
Australiją grįžti tuščiomis 
rankomis.

ŠTAI IR AUKSAS...
Sporto žaidynės rieda pil

nu tempu ir žmogus net neži 
nai į kurias patraukti. Ta
čiau daugiausiai būnu su sa
vaisiais ir Australijos, nors 
labai gražios kovos, ypatin
gai vyrų ir jaunių krepšiny- 
je, vyksta visur. Mūsų krep
šininkės yra ypatingai geros 
ir jos gana lengvai doroja sa
vo priešininkes ir, atrodo, 
joms aukso medalis yra kaip 
ir garantuotas. Vyrai krep- 
šinyje, kaip kad ir jauniai, tu
ri pačias sunkiausias kovas, 
nes tiek amerikiečių, tiek ir 
kanadiečių komandų krepši
nis yra labai aukštame lygy
je. Vyrai jau turi vieną lai
mėjimą ir vieną pralaimėji
mą, kai jauniai turi jau vieną 
pralaimėjimą ir du laimėji
mus. Visi yra labai nustebin 
ti mūsų krepšininkų ryžtin
gumu, ištverme ir tikrai pui
kiu žaidimu. Gal tik ūgis mū
sų žaidėjų negali prilygti 
aukštiems universitetų stu
dentams, iš kurių daugumas 
turi krepšinio stipendijas ir 
žaidžia labai gerai. Tačiau 
australiečiai kovoja iki pas
kutiniųjų minučių ir žiūrovų 
smarkiais plojimais yra ypa
tingai remiami. Didžiausias 
visų nusivylimas, *o pačių 
australiečių kartus pyktis, 
yra mūsų žinomo olimpinio 
krepšininko Edžio Palubins
ko neatvykimas į šią šventę. 
Jam ALFAS valdyba sumo
kėjo pilną kelionę iš Austra
lijos į Ameriką, kai jis savo 
ne tik žodinį, bet ir raštišką 
pažadą taip negražiai sulau
žė. Ką padarysi.

Gi australiečiai tinklinin- 
kai irgi neblogai rodosi. Mer 
ginos, po labai įtemptos ir ne 
paprastai gražios kovos su
doroję Los Angeles mergi
nas, prieš kurias jos Los An
geles pralaimėjo, atsirevan
šuoja ir laimi, tuo patekda
mos į pusfinalius. Gi vyrai

(Nukelta į 11 psl.)
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Pasaulio Lietuvių Dienose...
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taip pat stipriai laikosi ir pa
tenka į pusfinalius. Atrodo 
neblogai. Tenise mūsų L. Po 
cienė laimi bronzą, kai jau
nieji broliai Leveriai randa 
labai kietą pasipriešinimą vy 
rų grupėje. Tačiau štai ir 
pirmasis auksas! Adelaidiš- 
kis M. Talanskas baigminia
me užbėgime laimi 100 met
rų distanciją ir gauna pirmą
jį australiečių aukso medalį. 
Sveikiname. Kovos vyksta 
visuose frontuose ir silpnes
nieji pamažu iškrenta. Įdo
mumas vis didėja ir didėja ir 
pats žaidimas darosi vis įdo
mesnis.

ŠVENTĖS ATIDARYMAS

Milžiniška Etobicoke Oly 
mpium stadiono salė yra už
pildyta žiūrovų, daugiausiai 
lietuvių, atvykusių į Pasau
lio Lietuvių Dienų ir Sporto 
atidarymas. Garbės svečių 
suoluose matosi mūsų ir ka
nadiečių dignitarai. Lauke, 
J. Bagdono ir mūsų žinomo 
sportininko B. Keturakio 
priežiūroje, rikiuojasi paski
rų klubų ir valstybių sporti
ninkai.

Tautiniais rūbais apsiren
gę jaunuoliai viso šio parado 
priekyje neša paskiras vėlia
vas, kai, maršo garsams ai
dint, į salę pradeda žygiuoti 
visas didžiubs sportininkų 
paradas. Vėliavas seka buvę 
Lietuvos veteranai sportinin 
kai ir I-sios Tautinės Olim
piados Kaune dalyviai. Po jų 
įžygiuoja Argentinos daly
viai ir juos seka masinė aus 
traliečių grupė. Visi kaip 
vienas savo išeiginėmis ir 
sportinėmis uniformomis iš 
karto sukelia nusistebėjimą 
gausios publikos, kuri juos 
pasitinka griausmingomis 
ovacijomis ir, kartu su mar
šo garsais, palydi plojimu. 
Seka gausūs paskirų klubų 
sportininkai. Visi gražiai iš
sirikiuoja ir iškilmių prane
šėja G. Ignaitytė švelnučiu 
balsu, anglų ir lietuvių kal
ba, daro pranešimus ir pa
kviečia įvairius kalbėtojus 
tarti žodį. Kalba Etobicoke 
meras, Kanados ministerio 
pirmininko atstovas, PLB 
pirmininkas inž. B. Nainys, 
Kandos LB pirmininkas J.R. 
Simanavičius ir Š ALFAS S 
pirmininkas P. Berneckas. 
Po atidarymo iškilmių pa
šventinama Pasaulio Lietu
vių Sporto Žaidynių vėliava 

ir perskaitoma sportininkų 
priesaika.

Vaizdas tikrai įspūdingas 
ir gražus, ir ne vienam - tiek 
sportuojančiam, tiek ir žiū
rovui - širdį perveria džiaug 
smo ir pasitenkinimo šiurpu
liai. Atidarymo iškilmes bai
gus Lietuvos himnu, para
do dalyviai apleidžia salę ir 
tuoj pat prasideda krepšinio 
rungtynės tarp australiečių 
vyrų ir Chicagos Lituanica, 
kurie yra laikomi varžybų fa
voritais.

CAPE COD

L.B. METINIS 
SUSIRINKIMAS

L.B. Cape Cod Apylinkės 
metinis narių susirinkimas 
įvyko birželio 11 d. p. Bliud- 
nikų sodyboje. Our Lady of 
Victory kat. bažnyčioje buvo 
atlaikytos pamaldos su spe
cialiu paminėjimu ir kunigo 
prašymu, kad visi žmonės 
melstųsi už išvežtuosius, žu
vusius, nukankintus ir dabar 
dar svetimą priespaudą ken
čiančius lietuvius.

Metinis susirinkimas ir mi
nėjimas įvyko 3 vai. p.p. Pir
mininkas E. Bliudnikas ati
darė susirinkimą ir paprašė 
susikaupimo, tylos minute 
pagerbti visus išvežtuosius, 
žuvusius ir dabar dar pries
paudą kenčiančius lietuvius, 
linkėdamas greito laisvės ry 
tojaus. Perskaitė darbotvar 
kę ir trumpu žodžiu aptarė 
susirinkimo ir minėjimo eigą. 
Pranešė, kad šiandien bus 
dar darenkama valdyba iš 
trijų* narių. Taigi, bus viso 
septyni nariai, kad išvykus 
vienam ar. keliems į Floridą 
žiemos metu, valdyboje ne
liktų tik keli asmenys.

Po to paprašė M. Biliūną, 
vieną iš apylinkės steigėjų, 
pakalbėti apie Birželio tra
giškuosius išvežimus. Ka
dangi Biliūnas šį pavasarį 
lankėsi Lietuvoje, tai prašė 
kad nušviestų ir lietuvių nuo
taikas bei gyvenimo būdą.

Gana suglaustai paminėta 
išvežimai, jų statistika ir 
skriauda padaryta lietuvių 
tautai. Daugelis išleistų kny
gų ir asmeniniai pareiškimai 
liudija tų išvežtųjų sunkią 
dalią ir kančias. Minėdami 
šią tragišką sukaktį turime 
pasiryžti visi dirbti vienin
gai dėl Lietuvos Nepriklau-

Melboumo Dainos sambūris, po Dainų šventės Toronte, grįždamas į Australiją buvo 
Sustojęs Clevelande ir liepos 8 d. DMNP parapijos salėje davė puikų koncertą. Chorui vado
vauja Dana Levickienė (kairėje). Koncertą suruošė LB Clevelando apylinkės valdyba.

J. Garlos nuotr.

somybės atstatymo ir lietu
vybės išlaikymo.

Paminėdamas dabartinį 
lietuvių gyvenimą pranešė, 
kad nors ekonominis gyveni
mas yra labai pasikeitęs, nes 
nebėra privačios nuosavy
bės, tačiau palyginus Lietu
voje žmonės gyvena daug ge 
riau negu kitose Rusijos da
lyse. Čia reikia priskaityti 
kaipo gerąsias puses lietuviš
ką sumanumą, darbštumą ir 
savotišką apsukrumą. Lietu
viai puikiai pasireiškia mene 
muzikoje, sporte ir kt. Ta
čiau rusifikacija mokyklose, 
spaudoje ir bažnyčiose, ypač 
sporte stipriai pasireiškia. 

Jei klausimas eina atstovau
ti Lietuvą užsienyje, tai lie
ka tik Rusijos komandos 
žaidėjas, o Lietuva jau nebė
ra atstovaujama.

Lietuviai labai džiaugiasi 
atvykstančiais tautiečiais, 
nes tai netik padeda dovano
mis ir parama, bet kartu ir 
sustiprina jų didesnį pasiry
žimą laisvės troškimo ir lie
tuvybės išlaikymo.

Po minėjimo pirm. Bliud- 
nikas paskaitė išsamų prane
šimą apie apylinkės veiklą.

Revizijos k-jos pirm. I. 
Jansonienė perskaitė revizi
jos aktą, pareikšdama, kad 

viskas vedama tvarkingai ir 
gerai, užgyrė valdybą už ge
rą darabą.

Valdybos papildymui pa
siūlyti trys kandidatai, kurie 
ir buvo išrinkti. Tokiu būdu 
dabar valdybą sudaro: pirm.
E. Bliudnikas, vicepirm. E. 
Jansonas, sekr. B. Jucenie- 
nė, ižd. A. Vieškalnis ir nau
jai išrinkti nariai: G. Jančiau 
skienė, R. Janulaitienė ir P. 
Šlapelis. Revizijos k-ja lieka 
ta pati: pirm. I. Jansonienė,
M. Mackevičienė ir I. Kra
sauskas.

Oficialioji dalis buvo baig
ta Tautos Himnu, o po to visi 
pasivaišino ponių iškeptais 
gardumynais ir kavute, bei 
pasidalino savo įspūdžiais.

(k)

WANTED JOURNEYMEN or 
lst Class Skilled 

TOOL MAKERS 
TOOL ROOM MACHINISTS 

ENGINE LATHE OPERATOR 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance.
Medium size tool and manufacturing 
plant.
We pay top wages for the right 
person.
Overtime available.
Above average fringe benefits, we pay 
half of insurance. We will offer a 
profit sharing and Retirement pro- 
gram.
Only persons with tool room experi- 
ence need only. Call PATR1OT TOOL 
MAKERS 513-561-4424. (26-28)

Wanted lst Class
AUTOMATIC MACHINE 

OPERATORS
2ND & 3RD SH1FT OR PART T1ME 
Immediate openings. Mušt have ex- 
perience in nperating New Britain 
machine. Mušt be able to sėt up work 
from blue prints and close tolerance. 
Wage $8.00 per hour.

Call CARDI METALS INC.

614-276-0218 (26,7)

WANTED IST CLASS 
MACHINISTS

We’re small, fat grovving company 
that believes in high-quality and 
good working relationships.
ENGINE LATHE & MILLING MA
CHINE OPERATORS .Mušt have job 
shop experience and be able to sėt 
up work from blue prints & close 
tolerance. We offer excellent wages, 
company paid medical. life insurance 
and pension plans . . . and a chance 
to grow with us.

AKRON EXTRUDERS, INC.
1119 Milan Street

Canal Fulton, Ohio 44614
(216) 854-4111

(27-29)

SHOP FOREMAN
Near west Side Cleveland Co. has an 
immediate opening for a shop fore- 
man. This is a "handson" position 
requiring extensivc knowledge of rna- 
chine tools, maintenance and repair 
of šame. Mušt be able to read blue 
print and carry out verbai and writ- 
ten production orders. Some super- 
visory and training experience is re- 
quired. This position will .lead to 
eventual advancement to Shop Super- 
visor. Substantial benefits packet. 
Send brief resume and salary re- 
quirements to:

THE ASTRUP CO.
2937 West 25 Street 
Cleveland, Ohio 44113 
Att. Mr. R. L. Bishop

A* Equal Opportunity Employer M/F 
(27-29)

Dalis publikos Lietuvių Dienose Toronte.

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

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

Telefonai:
krautuvės: (312) 263-5826 
namų: (312) 677-8489
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LSS VI TAUTINES STOVYKLOS REIKALU
I. BENDRA INFORMA

CIJA: Stovyklos laikas — 
rugpiūčio 13-26 d.d. Adre
sas: Lithuanian Scouts
Jamboree, Treasūre Valley 
Scout Reservation, Pleas- 
antdale Road, Paxton, Ma. 
01612 (apie 13 mylių j šiau
rės vakarus nuo Worceste.- 
rio).

Mokestis: 2 sav. — 105 
dol. (20 dol. reg mok. įskai
tant), 1 sav. — 55 dol. (10 
dol. reg. mok. įskaitant).

Registraciją priima: s. 
Algis Glodas, 15 Ayrshire 
Road, Worcester, Ma. 01604 
(tel.: 617-754-4326).

Pagrindiniai vadovai: Vi
sos stovyklos viršininkė —
v. s. Lilė Milukienė. Seseri
jos stovyklos viršininkė — 
v. s. Irena Kerelienė. Broli
jos stovyklos viršininkas — 
v. s. Sigitas Miknaitis. Ben
drijos stovyklos-viršininkas 
— v. s. Alfonsas Samusis.

II. BENDRIJOS STO
VYKLA. Joje stovyklauti 
kviečiami visi skautinin- 
kai-ės, kurie šiuo metu ne
priklauso vienetų vadijoms 
ir aktyviai nesireiškia jų 
veikloje. Būsimi stovyklau
tojai prašomi registruotis ir 
prisiųsti mokestį aukščiau 
nurodytu adresu iki liepos 
20 d. čekius rašyti: Lithua
nian Scouts Assoc. Ine.

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

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine.
(Licensed by Vnešposyltorg) VYRIAUSIA ĮSTAIGA

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

Stovyklautojai atsiveža 
savo miegmaišius, palapi
nes ir loveles arba matra
cus. Palapinės bus statomos 
ant medinių platformų. Sto
vykla maitinsis iš savo at
skiros virtuvės. Būtina atsi
vežti nuo atsakomybės at
palaidavimo dokumentus ir 
sveikatos pažymėjimą. Jei 
stovyklaujama mažiau negu 
savaitę, tuomet po 10 dol. 
mokama už dieną. Stovyk

».eld

TREASŪRE
VALLEY—i

RYTINIS

RAJONAS

Stovyklos adresas:
Lithuanian Scout Jamboree 
Treaeure Valley Scout Reservation 
Pleaaantdale Road

PAXTON, MASS. 01612

VL TAUTINĖS STOVYKLOS SITUACINIS PtAMĄS

£odiak

VAKARINIS 
RAJONAS

'Hardwood

O ’Yhišpering,
Rocky Ppint O

AKAOEMiKu. 
$TOVrKLA 
Kat «hdln-” "*■

* ,

J 

V

lavietė yra prie gražaus eže
ro, erdvi ir patogi.

III. STOVYKLOS LAN
KYMAS. Svečiai kviečiami 
ir laukiami tik stovyklos vi
durinį savaitgalį rugpiūčio 
19-20 d.d. Savaitgalio dieno
tvarkė ir programa, kuri 
pramatoma būsianti turtin
ga ir spalvinga, bus gauna
ma vietoje. Apylinkėje yra 
nemažai didelių motelių, 
taigi neturėtų būti proble
mos dėl nakvynių. LSS na
riai, atsivežę eavo palapines 

galės pernakvoti stovyklo
je. Ten pat bus galima gau
ti ir valgyti, jei bus užsire
gistruojama tuoj atvykus.

Platesnių stovyklinių in
formacijų galima gauti pas 
vienetų vadovus.

Tat iki malonaus pasima
tymo VI Tautinėje Stovyk
loje.

vs A. Gudaitis
Stovyklos Adjutantas

I CLEVELANDO 
Į_ PARENGIMAI _

• LIEPOS 15 D. Naujos pa
rapijos salėje susipažinimo va-

» ras su australiečiais.

• LIEPOS 16 D. Clevelando 
Balfo skyriaus gegužinė.

• LIEPOS 23 D. gegužinė 
DMNP parapijos sodelyje.

• LIEPOS 30 D. Žalgirio 
kuopos ir jūros šaulių geguži
nė.

• RUGPIŪČIO 6 D. Lietuvių 
klubo metinė gegužinė kroatų 
sodyboje.

• RUGPIŪČIO 20 D. LKVS 
”Ramovė” Clevelando ksyriaus 
gegužinė.

• Rugsėjo 9 D. koncertas. 
Rengia Clevelando birutietės.

• RUGSĖJO 16 IR 17 D. Ju
biliejinės Pabaltiečių sporto 
žaidynės Clevelande.

• RUGSĖJO 23 D. Dirvai 
paremti parengimas Lietuvių 
Namuose. Rengia ALT S-gos 
Clevelando skyrius.

• SPALIO 1 D. Kar. A. Juo
zapavičiaus šaulių kuopa Lie
tuvių Namuose rodys medici
niškus filmus.

• SPALIO 7 IR 8 D.D. — 
Lietuvių klubo kultūrinės pre
mijos įteikimo balius ir Lietu
vių namų penkerių metų su
kakties minėjimas.

• SPALIO 8 D. DMNP para
pijos tradicinė vakarienė.

• SPALIO 14 D. abiturientų 
pristatymas-balius. Rengia LB 
Ohio apyvardos valdyba.

• SPALIO 21 D. Lietuvių 
Namų apatinėje salėje Įvyks 
Clevelando Ramovėnų Choro 5 
metų sukakties minėjimas.

• SPALIO 28 IR 29 D. Lie
tuvių Dienos. Rengia LB Cle
velando apyl. valdyba.

• LAPKRIČIO 4 D. Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugijos 
metinis suvažiavimas ir balius 
Lietuvių namuose.

• LAPKRIČIO 5 D>. Lietu
vių Skautų Sąjungos 60 metų 
sukaktie^ minėjimas.

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

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

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

• LAPKRIČIO 19 D. 4 vai. 
po pietų Naujos parapijos au
ditorijoje Grandinėlės atsisvei
kinimo koncertas prieš išvyk
stant į Australiją.

• GRUODŽIO 2-3D. Rimo 
Laniausko Meno paroda Lie
tuvių Namuose. Ruošia Korp! 
Giedra.

• GRUODŽIO 3 D. Dirvos 
koncertas.

MACHINISTS 
IMMEDIATE OPENINGS 
8 TURRET LATI1E 
IST AND 2ND SHIFTS

3 HORIZONTAL BORING MILL
2ND SHIFT

2 HONE OPERATOR
IST AND 2ND SHIFTS

1 O.D. GRINDER OPERATOR
2ND SHIFT

APPLY IN PERSON 8 TO 3 P. M.
REX-BUCKEYE COMPANY 

7500 ASSOCIATE A V E.
(Off Ridge Rd.) 

BROOKLYN, OHIO 44144 
An Eaual Opportunttv Emplover 

(24-27)

TOOL & DIEMAKERS 
TOOL & DIE REPAIRMAN 

MACHINIST
Excellent opportunity for experienced 
individuals. Pleasant vvorking condi
tions and interesting responsibilities. 
Employee oriei)tatedcompany with ex- 
cellent fringe benefits and recrea-. 
tional program. Metai stamping exp. 
preferred būt not absolnĮely neces- 
sary. Good tool and -dię exnerier.ee 
a mušt. For personai čonfidential in- 
terview call Personnel Department.
CUYAHOGA STAMPING 

COMPANY 
216-283-1700

An Eaual Opportunity Employer 
(22-28)

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

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

305 673-8220
435-1654 
342-4240 
6.33-0090 
895-0700 
486-2818 
925-2787 
376-6755 
771-0696 
365-6780

FAST GROVVING BUSINESS 
IN PINEHURST, N.C.

Needs experienced foreign auto mechanic. 
Tools and a desire to relocate in a snow- 
free resort area reųuired. 60% commission, 
top wages plūs incentive plan. Only career 
minded inųuirers need apply. Contact:

Jlm Hatcher
Overseas Auto Repair Ine.

P.O. Box 938 
Plnehurst, N.C. 28374 

919-295-4461

(27-28)

Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ................................. . ........... 365-6740
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ........................ ....................
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue
Nęw York 3, N. Y. — 324 E. 9 St.

385-6550
674-1540
475-7430

Philadelphia, Pa. 19123 « 1013 N. Marshall St................  215-WA-5-8878
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy...... ................  602-942-8770

,Bahway, N.J. —- 47 East Milton Avenue ..........................................................-....... 381-8800
Šilver Springs, 1002 Kennebec Avė...................................  301-589-4464
South River, N.J. — 41 Whitehead Avenue ........................  -................ 257-6320
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street......... ............     475-9746
Woodhaven, Queens, N.Y. 11421 — 80-14 Jamdica Avė.......................~...............  296-5250
Lakewood, N. J. 08701 — 234 Second St........................................................ 363-0494
Herkimer, N. Y. — McKennan Rd.............................................   315-866-3939

PRODUCTION 
FOREMAN 
(Afternoon Shift)

We ore a grovving and progressive Cleveland based company 
manufacturing propriety produets, copvenientlv located on 
the Loketond Freewav. We are se«king an experienced 
Foremon for one of our Production Deportments. The 
individual we seiect will have proven skills in leodership, 
employee relations and o record of achievement in manu- 
factunng productivify-where he/she is responsible for 
results.
Previous experience desired in fight mechanicol ossembly 
and sheet metai forming utilizing punch presses, brokes 
and spot welding/equipment. Posihon reports to V.P.- 
Manufcturing.
Please contact or send resume to:

Richard R. Geduldig

MORRISON PRODUCTS, INC.
14900 S. Waterloo Rd. 
Cleveland, Ohio 44110 
(216) 486-4000, Ext. 207

We Are An Equat Opportunity Emplover MZF

exnerier.ee
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ANGELĖS KARALIŪTĖS LAIMĖJIMAS
Ohio Muzikos Mokytojų 

Sąjungas kasmet rengia 
konkursą muzikos besimo
kantiems jaunuoliams.

Šiais metais konkursas 
įvyko kovo mėnesį. Jš 100 
dalyvių buvo išrinkta 30 lai
mėtojų, kurie dalyvavo spe
cialiame koncerte Cleveland 
Institute of Music salėje.

Keturi jaunieji (7-9 sky
riaus) ir keturi vyresnieji 
(10-12 skyriaus) gavę 
aukščiausius pažymius kon
kurso metu pateko į finalą, 
kuriame buvo išrinkta po

vieną laimėtoją iš kiekvie
nos grupės.

Jaunųjų grupėje lengvai 
laimėjusi pirmą vietą Ange
lė Karaliūtė, pianisto Anta
no Smetonos mokinė, išren
kama atstovauti Clevelando 
apygardai finalinėse varžy
bose, kurios šiemet įvyko 
Bowling Green Universitete 
birželio 25 d., per Ohio Mu
zikos Mokytojų Sąjungos 
metinį suvažiavimą.

Iš 8 Ohio apygardų fina
listų Angelei, 13 metų 7 
skyriaus mokinei tenka 2

A. A.

STASEI URBONAVIČIENEI
mirus, vyrą BORISĄ, dukrą JŪRATĘ, sūnus 
ALGĮ su šeima, ALFREDĄ su šeimą ir PAU
LIŲ, skausmo valandose, reiškiame giliausią 

mūsų užuojautą ir kartu liūdime

Irena ir Jonas 
K a p č i a i

Florida

vieta — laimėjimo pažymė
jimas jai buvo įteiktas per 
iškilmingą banketą. Pirmą 
vietą laimėjo 15 metų ki- 
nietė Laura Chou, kuri šiais 
metais su savo pianiste mo
tina ir vyresniąja seserim 
skambino Mozarto koncertą 
3 fortepijonams su Cincin- 
nati simfonijos orkestru.

Angelė, žinomo visuome
nės veikėjo Prano Karaliaus 
ir Gerdos Karalienės anūkė, 
pradėjo mokintis muzikos 
nuo 3 metų amžiaus. 4 metų 
pradėjo dalyvauti savo mo
kytojos Birutės Smetonie
nės mokinių koncertuose. 
Nuolat dalyvauja įvairių 
amerikoniškų organizacijų 
rengiamuose koncertuose. 
Yra skambinusi ir lietuviš
kuose parengimuose stebin
dama publiką savo nepa
prastai pasiekimais tokiam 
jaunam amžiuje.

Reikia linkėti jaunai pia
nistei dar su didesniu entu- 
ziasmu dirbti ir pilnai iš
naudoti savo nepaprastus 
gabumus. (n)

SAMPLE MAKERS
Permanent opening for Sample Maker. 
Applicant mušt be experienced in all 
phases of sample making for ladies 
better ready to wear. Convenien loca- 
tion—-many benefits including paid 
hospitalization, holidays & vacation.

Call MARGE K ANE, 214-630-8511.
APPLAUSE, INC.
1130 1NWOOD RD.

DALLAS, TEXAS
Equal Opportunity Employer 

(27-33)

Mylimai ir brangiai mamytei ir močiutei

AGNEI PENKAUSKIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukterį BIRU

TĘ ČYVIENĘ su šeima ir sūnų ALGĮ PEN- 

KAUSKĄ su šeima

Stasė, Jonas, Romas,
Andrius ir Rita

Kazlauskai

OPPORTUNITY FOR
INJECTION MOLD1NG FOREMAN 

Mechanical aptitude a mušt. This is 
a working foreman position. Steady 
job. Excellent pay. Profit sharing. 
Health and accident, life, dental in- 
surance paid. Paid vacation. Apply in 
person or phone 517-849-911

MARK I MOLDED PLASTICS
164 E. Chicago Rd.

Jonesville, Mich. 49250
An Eoual Opportunity Employer M/F 

(27-35)

OPPORTUNITY FOR EXPERIENCED 
ALL AROUND MACHINE 

SHOP SUPERVISOR
To work in Sunny Dalias arta. Have 
immediate opening for plant man- 
ager with screw machine,- thread rol- 
ling, punch press, and machine shop 
exp. This' position will involve super- 
vision of several ernployees, mušt be 
able to schedule work flow, figure 
costs as well as hands-on »xp. Excel- 
lent opportunity to join a growing 
company. Good salary and benefits. 
Call collect 214-255-2122.

(ĮSi29J

Brangiai mamytei
A. A.

A. PENKAUSKIENEI
mirus, BIRUTĘ ČYVIENĘ, VYTAUTĄ JUCIŲ, ALGĮ 
PENKAUSKĄ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučia

JUOZAS K ARLAUSKAS

WANTED AT ONCE JST CLASS 
SKILLED

BURNERS 
FITTERS 

WELDERS
For steel plate weldments, experienced 
only. Hourly rate plūs overtime, day 
shift, paid hospitalization, insurance 
and profit sharing benefits.

LOVEMAN STEEL CORP. 
5455 PERKINS RD. 

BEDFORD HTS., OHIO 44146 
216-232-6200, EXT. 18 

(22-31)

GEDIMINUI RUKŠĖNUI
staiga amžinybėn iškeliavus, jo žmoną, mie

lą kolegę JANINĄ, šią skaudžią valandą nuo

širdžiai užjaučiame ir kartu gedime

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania,
Los Angeles

Didžiam patriotui

staiga Anapilin iškeliavus, žmonos JANINOS

giliu skausmu ir liūdesiu kartu dalinamės

Netikėtai iškeliavus Amžinybėn

A. A.

GEDIMINUI RUKŠĖNUI,

žmonai JANINAI ir giminėms reiškiame gi

ir sūnui ALGIUImirus, jo žmonai EMMAI

užuojautą

Šauliui, teisininkui, Kar. Juozapavičiaus

šaulių kuopos garbės pirmininkui

JUOZUI KRYGERIUI
mirus, jo žmonai EMMAI ir sunui ALGIR

Halina ir Edvinas 
B a 1 c e r i a i

Ona Matusevičienė 
Birutė ir Alfa Juodikiai 
Ona ir Vacys Rociūnai

Kar. A. Juozapavičiaus 
šaulių kuopa

Tauriam lietuviui ir nuoširdžiam bičiuliui

GEDIMINUI RUKŠĖNUI.

liausią užuojautą ir kartu liūdime

Aga ir Bronius 
Dūdos

A. A.

Prokurorui JUOZUI

su šeima reiškiame gilią

ir kartu liūdime

KRYGERIUI

DUI ir giminėms reiškiame gilią užuojautą
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NAUJAS DAKTARAS

Š.m. birželio 9 d. plati 
Maurukų giminė suvažiavo į 
Clevelandą pasveikinti vie
ną iš jaunesniųjų savo narių, 
Rimą Joną Mauruką, įsigiju
si medicinos gydytojo diplo
mą.

Rimas yra Dalios Kuber- 
tavičiūtės ir Jono Maurukų 
sūnus, gimęs 1953 m. Toron
te, Kanadoje, kur jo tėvas 
ruošėsi Klinikinės Chemijos 
Daktaro laipsniui. Jį gavęs 
1955 m. Jonas Maurukas su 
šeima persikėlė į Ameriką ir 
apsigyveno Ohio valstijoje, 
Elyrijos mieste, netoli Cleve 
lando. Čia Rimas lankė pra
dinę, o šeštadieniais lituanis
tinę mokyklą Clevelande. Po 
to mokėsi Elyrijos gimnazi
joje ir pasižymėjo ne tik ga
bumais moksle, bet ir vado
vavime: buvo savo klasės 
prezidentas, teniso koman
dos kapitonas, laimėjęs eilę 
rungtynių ir premijų.

1973 m. baigė gimnaziją. 
Gavęs medicinos tyrimams 
American Heart Association 
stipendiją, pasirinktą darbą 
atliko dr. Antano Butkaus ži
nioje Cleveland Clinic Foun- 
dation laboratorijoje.

Paruošiamuosius Medici
nos mokslus baigė 1975 m. 
Columbus mieste, Ohio Sta
tė Universitete. Po to įstojo 
į to paties universiteto Me
dicinos Fakultetą.

Š.m. birželio 9 d. Rimo dip 
lomo įteikimo iškilmėse da
lyvavo jo tėvai ir abi sesutės

Daina ir Aida, savo tauti
niais rūbais atkreipusios vi
sų susirinkusiųjų dėmesį. 
Namuose jų laukė vaišės ir 
gausus artimųjų ir kaimynų 
būrys.

Tolimesnį gydytojo stažą 
Rimas pradės Mount Carmel 
Medical Center, Columbus 
mieste, specializuosis vidaus 
ligų srityje.

Rimas priklauso Lietuvių 
Studentų Sąjungai ir Korp! 
Neo-Lithuania.

Reikia paminėti, kad jis 
yra jau mirusių garsių Lietu
vos Dramos Teatro aktorių 
Antaninos Vainiūnaitės ir 
Petro Kubertavičių anūkas.

Jaunam gydytojui linkime 
sėkmės įsigytoje profesijo
je!

NAUJOJI MOKYTOJA

Šį pavasarį Zita Kripavi- 
čiūtė baigė Notre Dame ko
legiją, kur ji studijavo peda
goginius mokslus, ir įgijo ba- 
kalaurės (Bachelor of Arts) 
laipsnį. 0 ateinantį rudenį 
pradeda darbą Dievo Moti
nos Nuolatinės Pagalbos pa
rapijos mokykloje, kur yra 
gana gausus ir lietuvių mo
kinių skaičius.

Zita, busimoji mokytoja, 
buvo veikli ir amerikinėje 
aukštojoje mokykloje, ir lie
tuviško darbo baruose. Stu

Be žodžių...

dijuodama kolegijoje, pri
klausė Notre Dame News, o 
taip pat ir kasmet išleidžia
mos kolegijos knygos (Year 
book), Pivot redakciniam ko
lektyvams ir vienur, ir kitur 
dalyvaudama savo straips
neliais apie Lietuvą ir lietu
vius ir originalia savo kūry
ba.

0 lietuviškasis Zitos ke
lias taip pat yra paženklin
tas gražios veiklos momen
tais. Ji vienuoliką metų lan
ko lituanistinę mokyklą, šo
ka Grandinėlėje, dainuoja 
Nerijos chore, priklauso stu
dentų ateitininkų organiza
cijai ir yra jos valdybos na
rė, vadovauja Dainavos ir 
Neringos mergaičių stovk- 
loms.

Džiaugdamiesi kartu su 
Zita, baigusia kolegiją, linki
me sėkmės mokytojos darbo 
baruose - vesti savo moki
nius gėrio ir grožio keliais.

(vk)

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

Wl| NATIONWIDE 
H 1 INSURANCE

Nat>onw<de is on your side

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

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

Kramer Painting, Ine. has 
20 summer position $3.00 to 
$8.00 per hour. Apply 
Thursday 6:00 p. m. prompt 
2654 No. Moreland, Apt. 
21. Photography necessary. 
Call: 216-752-6000.

(25-27)

ATTENTION SKILED 
INDUSTRIAL 

ELECTRICIANS
The Faultless Rubber Co., Div. of Ab- 
bot Laboratories, cur'rently has op
portunities for one well ųualified In- 
dustrial Electrician.
Faultless offers stable employment 
with a good starting rate, free hospi- 
talization for its employees and fami- 
ly, free life insurance, fine pension 
plan, paid vacation, holidays and 
numerous other benefits.
If you are an exp. Industrial Elec- 
tricians with good factory operations 
knowledge, ,

APPLY AT:
FAULTLESS RUBBER CO.

Or send qualifications to: 
A. P. MEYERS 

THE FAULTLESS 
RUBBER CO. 

EMPLOYMENT OFFICE
268 East 4th Street
Ashland, Ohio 44805 

410-289-3555
An Equ*l Opportunity Employer M/F 

<25-27 >

NASSAU COUNTY 
CONDOM1NIUM

FOUR bedrooms, brick home 2į 
baths. .Centrai air conditioning. 
HUGĖ 20 ft. kitehen, private gar- 
den. 20 minutes to N. Y. City 
EXTRAS. Near Churches (516) 
538-6640. (26-28)

— Aš darau progresą! Profesorius 
atpažino meliodiją kurią grojau!

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 
To work and live in a J’ural 

Community.
For ai] shifts. „

Foj- a 'progressive small acute care 
hospital. Competitive salary & shift 
differential. Liberal personnel policies 
& fringe benefits. Moving allowance.

Apply call or write to: 
D1CERTOR OF NURSING SLRV1CE
SHERIDAN COMMUNITY 

HOSPITAL
301 N. MAIN STREET 

SHERIDAN, MICH. 48884 
517-291-3261

(23-32)

MODEL SHOP SUPERVISOR
Mušt have esperience in protot.ype 
tool design and building as well as 
product engineering and design.
Mušt be able to instruct supervise 
model building of prototype parts and 
engineering to coordinate building of 
parts with customer. Minimum of 10 
years experience in engineering func- 
tions.

ALLOY TEK, INC. 
2900 W1LSON AVĖ. 

GRANDVILLE, MICH. 49418 
616-534-8621

An Equal Opportunity Employer 
(24-26)

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 4<114

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

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

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

AUSTRALIJOS 
LIETUVIAI 

SPORTININKAI IR 
SVEČIAI CLEVELANDE

Po Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynių Toronte, 
kur jie gražiai pasirodė, š. 
m. liepos 14 d. atvyksta į 
Clevelandą.

Clevelando visuomenė, tu
rės progos pamatyti, drau
giškas aukšto lygio tinkli
nio ir krepšinio rungtynes 
su žaibo klubo komandomis. 
Rungtynės Įvyks D.M.N.P. 
parapijos salėje: liepos 15 
d. (šeštadienį), 2 vai. p. p. 
moterų ir vyrų tinklinis; 
liepos 16 d. (sekmadienį), 
12 vai. moterų ir vyrų krep
šinis.

Be to, Clevelando globos 
komitetas, kuris rūpinasi, 
mielų svečių iš tolimosios 
Australijos priėmimu, ruo
šia susipažinimo vakarą su 
šokiais D.M.N.P. parapijos 
apatinėje salėje, šeštadienį, 
liepos mėn. 15 d. Pradžia 7 
vai. vakaro. Clevelando lie
tuviai kviečiami gausiai da
lyvauti, žaidynėse, susipa

žinimo vakare ir parodyti 
šiltą lietuvišką nuoširdumą, 
mūsų svečiams. Taip pat 
jų apgyvendinimui trūksta 
nakvynių, kas galite priim
ti — prašome pranešti nak
vynių koordinatorei — Ire
nai Sniečkienei 382-9169 ar 
komiteto nariui.

Iš Clevelando australie- 
čiai išvyksta š. m. liepos 18 
d. į Detroitą.

Globos Komitetas: kun. 
G. Kijauskas, S.J., J. Stem- 
pužis, J. Virbalis, J. Mals- 
kis, VI. Plečkaitis, A. Sa- 
gienė, R. Tatarūnienė, V. 
Sniečkus, V. Steponavičius, 
E. Nainienė, D. Kižys, R. 
Motiejūnaitė, J. Gudėnas, 
M. Puškorienė, A. Bielskus, 
I. Sniečkienė, J. Kijauskas, 
V. Jokūbaitis. (vj)

BALFO GEGUŽINĖ
Liepos 16 d., 2 vai. p. p. 

parke prie ežero, Canterbu- 
ry Rd. įvyks Balfo geguži
nė. Bus šilti užkandžiai ir 
gaivinantieji gėrimai. Be 
to, bus svečiai iš Australi
jos su kuriais bus proga pa
bendrauti. Tad Balfo sky
riaus valdyba maloniai 
kviečia visus, jaunus ir vy
resnius šioje gegužinėje da
lyvauti.

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

Birželio trėmimų minėjimas Clevelande įvyko birželio 25 d. Šv. Jurgio parapijos salėje. 
Rengė ALT skyrius. Nuotraukoje pilna salė žmonių klausosi prel. J. Balkūno kalbos.

J. Garlos nuotr.

• Dirvos koncerto gruo
džio 3 d. programą atliks 
Chicagos Lietuvos operos 
primadonos Dana Stankai- 
tytė ir Aldona Stempužie- 
nė-švedienė. Programoje — 
dainos, operų arijos, duetai. 
Akompanuos kompozitorius 
Jonas švedas.

• Dr. Danielius Degėsys, 
Medicinos žurnalo redakto
rius, ir ponia, dalyvavę Pa
saulio Lietuvių Dienose To
ronte, išvyko šešioms savai
tėms atostogų į savo vasa
ros rezidenciją Cape Cod, 
Mass. Į Clevelandą sugrįš 
rugpiūčio 15 d.

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTI c-

UŽ SANTAUPŲ
C.

Įnešu« 81.000
12 mėnesiu

PAŽYMĖJIMUS
Įnešus 81,000
30 mėnesių

Įnešus 81.000
18 mėnesiams

Įnešus S 1,000
72 mėnesiams

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

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖUž Įnašus mokame

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

PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

Zuperior Avino/
■and loan association *

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS. ~

MAIN OFFICE ĮSLE
798 East 185th Street 

481-8552
6712 Superior Avė. 13515 Euclid Avė. 14406 Cedar Avė.

431-2497 681-8100 381-4280
32800 Center Ridge Road

779-5915

• Aleksandros Mikoliū- 
nienės padėkoje (Dirva Nr. 
26), renkant buvo praleis
tas paskutiniame skyrelyje 
sakinys "Dėkoju visiems, 
kurie užprašė šv. Mišias už 
mirusiojo vėlę, atsiuntė gė
les, už užuojautas spaudoje, 
žodžiu ir raštu".

A. a. Antano Mikoliūno 
našlės atsiprašome už šį 
praleidimą.

ŠAULIŲ VEIKLA
Kar. A. Juozapavičiaus 

šaulių kuopos gegužinė bir
želio 25 d., esant labai ge
ram orui, praėjo dideliu pa
sisekimu.

Prieš gegužinę tą pat 
dieną, uniformuoti šauliai 
su vėliava dalyvavo šv. Jur
gio parapijoje, ALT sureng
tame birželio minėjime, 
š. m. liepos 29 ir 30 d. LšST 
centro valdyba ruošia kul
tūrinį savaitgalį Union 
Pier, Mich., kur Juozapavi
čiaus kuopos šauliai ruošia
si dalyvauti.

Gegužinės sodyboje, už 
įėjimą buvo renkamos au
kos. Didžiausias aukotojas 
buvo Al. J. Balas paaukojęs 
25 dolerius. Susirinkus į ge
gužinę svečiams ir šau
liams, kuopos pirm. dr. K. 
Pautienis pasveikino visus 
Petrus, Jonus ir Povilus ir 
valdybos narė J. Vencienė 
prisegė po rožę. Varduvi
ninkams buvo sudainuota il
giausių metų. Lietuvių 
plokštelių gražia muzika, 
linksmino šaulys A. čėsna. 
Bufetas turėjo karštus ir 
šaltus užkandžius, kuriuos 
parūpino šauliai Julija ir P. 
Venciai. Bare svečius malo
niai vaišino K. Bruožis. Gė
rimais ir loterijos fantais 
rūpinosi F. Navickas. Vai
šių stalui saldumynus auko
jo: M. Barniškaitė, M. Ja- 
rašūnienė, E. Jonaitienė, J. 
Liutkus, J. Vencienė, K. 
Šlapelienė ir M. Velykienė. 
Loterijos fantus aukojo: J. 
Krištolaitis, S. Dubikaitis, 
L. Morkūnienė, P. Vencius, 
Lietuvių Klubas, J. Jocius 
ir K. Pautienis. Visiems au
kotojams, rėmėjams ir tal
kininkams priklauso šauliš- 
ka padėka. Finansų ir spau

dos talkininkai buvo J. Jo
cius; J. Velykis ir J. Rauli- 
naitis. Esant labai geram 
saulėtam orui, gražiuose pa- 
vėsuose, prie užkandžių ir 
vėsinančių gėrimų su muzi
ka ir daina, visi svečiai link
smai praleido vasaros pava
karę. Prieš gegužinę, į Juo
zapavičiaus šaulių kuopą 
įstojo 8 nauji nariai, daugu
moj jaunimas. (kp)

• Julija Staškūnaitė bai
gė Cleveland Statė Univer
sitetą gaudama Bachelor of 
Science in Education.

Ji priklausė žaibo sporto 
klubui ir buvo pasižymėjusi 
tinklinio sporte.

JUNO BEACH, FLORIDA

Viena iš gražiausiu vieto
vių visoje Floridoje. Kiek
vienas tai pasakys, kuris 
gerai žino Floridą. Praleis
kite čia bent dalį atostogų. 
Kurie galvojate persikelti 
į Floridą — būtinai susipa
žinkite su Juno Beach. Ap
sistokite mūsų motelyje — 
o mes jus supažindinsime. 
Erdvūs kambariai su virtu
vėmis, individualiai kontro
liuojamas centrinis vėsini
mas ir šildymas. Paplūdi
mys skaitomas vienas ir 
gražiausių Floridoje. Pui
kus žuyavimas, golfo lau
kai, teniso aikštės.

SEA-SUNRISE MOTEL 
751 Ocean Drive (A1A) 
Juno Beach, Fla. 33408 
Tel. 305-626-4746.

Danutė ir Rapolas 
Valodkai

(26-29)



DIRVA
Mirė buvęs Lietuvos atstovas<

I. Rajeckas
Po ilgos ligos liepos 2 d. 

mirė buvęs Lietuvos atsto
vas Washingtone min. Juo
zas Rajeckas, sulaukęs 81 
m. amž. Palaidotas liepos 6 
d. iš šv. Mato katedros Wa- 
shingtone.

Atsisveikinant liepos 5 d. 
Gawlars laidotuvių įstaigo
je, Lietuvos atstovas dr. S. 
A. Bačkis pasakė šiuos žo
džius :

Susirinkome atsisveikinti 
su Juozu Rajecku, kuris 47 
metus buvo Lietuvos diplo
matinėje tarnyboje, 36 me
tus dirbo Lietuvos Pasiun
tinybėje Washingtone ir 
čia, per 19 metų, kaip Lie
tuvos atstovas, gynė jos tei
ses ir interesus.

IEŠKOME NAUJŲ 
SKAITYTOJŲ!

Naujems skaitytojams Dirva 
bus siuntinėjama iki 

siu metu galo 
už 2 dolerius!

Vilties draugijos valdyba, norėdama praplėsti skai
tytojų ratą ir supažindinti su Dirva tuos, kurie jos ne
skaito, nutarė NAUJIEMS SKAITYTOJAMS nuo š. m. 
liepos 1 d. iki 1979 m. sausio 1 d. siuntinėti Dirvą tik už 
DU DOLERIUS.

Be abejo, Jūs turite pažįstamų kurie iki šiam laikui 
Dirvos neskaitė — užprenumeruokite jiems susipažinimui 
už 2 dolerius! Gal jiems patiks Dirva ir kitais metais 
patys taps jos skaitytojais ir prenumeratoriais.

Jei kiekvienas atsiųs tik vieną adresą — Dirvos skai
tytojų padvigubės ir laikraštis sustiprės.

----------------- IŠKIRPTI — — — —

DIRVA
P. O. Box 03206 
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu ...............dol. ir prašau siuntinėti Dirvą nuo
šios dienos iki 1979 m. sausio 1 d. už 2 dol. šiems asme
nims:
Pavardė ir vardas..................................................................

Adresas ...................................................;..............................

Pavardė ir vardas................................................ .................

Adresas ...................... -............................................ ..............

Užsakytojas: ..................................................................... —-

šiandieną, kartu su Lie
tuvos gen. konsulu New 
Yorke, p. A. Simučiu, — 
Lietuvot Diplomatinės ir 
Ronsularinės Tarnybos var
du bei savo šeimos vardu 
reiškiu paskutinę pagarbą 
Velioniui, buvusiam aukš
tam Lietuvos valstybės pa
reigūnui, kuris visuomet su 
dideliu susirūpinimu ėjo at
sakingas pareigas, dirbo 
Lietuvos labui ir jos išeivi
jos garbei.

Velionis, pareigas eida
mas, visuomet, kiek jo jė
gos leido, siekė ir ieškojo, 
kaip ir ką geriau padaryti 
Lietuvos bylai. Istorija pa
sakys, kiek ir kaip Velionis 
Lietuvai tarnavo.

Gegužės 21 d. įvyko Chicagos ir apylinkių SLA kuopų suvažiavimas aptarti naujų narių 
įrašymo vajui. Suvažiavime dalyvavo apie 60 veikėjų. SLA prezidentas Povilas Dargis nušvietė 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje reikšmę lietuvių gyvenime. Nuotraukoje iš kairės: A. Tveras, 
p. Kalvaitienė ir A. Kalvaitis, Ann Vysther, prez. Povilas Dargis ir Ona Biežienė.

V. Noreikos nuotr.

Su giliu liūdesiu Lietuvos 
Diplomatinės ir Ronsulari- 
nės Tarnybos, — jos šefo ir 
pareigūnu, — vardu atsi
sveikinu su Velioniu. Tos 
Tarnybos vardu poniai Onai 
Rajeckienei, sūnui ponui 
Gabrieliui G. Rajeckui ir jo 
šeimai — reiškiu labai nuo
širdžią užuojautą ir kartu 
pasigėrėjimą pono Gabrie
liaus nepaprastu pareigin
gumu rūpinantis savo tėve
lio ir motinos likimu.

Tad, mielas Juozai, tebū
nie Tau lengva šio krašto 
žemelė, kur gimei ir pralei
dai vaikystės dienas ir kur 
Lietuvai tarnavai, o Aukš
čiausiojo gailestingumas ir 
palaima telydi Tave amži
nybėje.

NAUJA PLB VALDYBA
Toronte įvykusiame PLB 

seime liepos 2 d. buvo iš
rinkta nauja valdyba iš 
Chicagoje ir apylinkėje gy
venančių asmenų: inž. Vy
tautas Kamantas, 48 m., 
Antanas Juodvalkis, 66 m., 
Vaclovas Rleiza, 45 m., Dai
na Rojelytė, 25 m., Saulius 
Ruprys, 26 m., dr. Algis 
Paulius, 43 m., Romas Sa- 
kadolskis, 31 m., kun. An
tanas Saulaitis, S. J., 39 m., 
inž. Mečys šilkaitis, 56 m.

Pirmininku bus inž. Vy
tautas Ramantas. Riti val
dybos nariai dar pareigomis 
nepasiskirstė.

• Inž. Antanas Mažeika, 
ALT S-gos pirmininkas, 
grįždamas su žmona iš Pa
saulio Lietuvių Dienų buvo 
sustojęs Chicagoje pas bro
lį ir ta proga su tautininkų 
veikėjais turėjo pasitarimą 
Tautiniuose Namuose. Į Los 
Angeles išskrido liepos 7 d.

• „Europos Lietuvis’’, 
Anglijoje leidžiamas savait
raštis, birželio 27 d. laidoje 
paskelbė ieškąs nuolatinio 
redaktoriaus ir suinteresuo
tus prašo rašyti D. Britani
jos Lietuvių Sąjungos Val
dybai, 2 Ladbroke Gardens, 
London W11 2PT, Great 
Britain.

• Sol. Aldona Stempužie- 
nė-švedienė ir pianistas 
Jonas švedas koncertuos 
St. Petersburgo lietuviams. 
Programoje Dvarionio, Ra- 
čanausko, Gruodžio, Schu- 
mann, Juzeliūno, Villa-Lo- 
bos ir Rossini kūriniai.

Roncertas įvyks Lietuvių 
namuose, trečiadienį, liepos 
26 d. Roncertą rengia L.Š.
S.T. Romo Ralantos kuopa.

• Kun. Pranas Raugalas, 
Brooklyno Apreiškimo pa
rapijos klebonas, po ilgos ir 
sunkios ligos mirė birželio 
29 d. sulaukęs 65 metų am
žiaus. Palaidotas liepos 3 d.

Velionis buvo didelės to
lerancijos ir buvo visų New 
Yorko lietuvių didžiai ger
biamas.

PASISEKUSI RADIJO 
GEGUŽINĖ

Lietuvos Atsiminimų ra
dijas, vadovaujamas dr. Jo
kūbo Stuko, š. m. birželio 
18 d., estų tautiniam parke, 
Lakevvood, N. J. surengė 
Lietuvių Dieną — gegužinę 
su įvairia programa: tauti
niais šokiais, dainomis, tė
vų pagerbimu jiems skirtos 
dienos proga ir iškiliosios 
lietuvaitės išrinkimu. Tą 
vardą laimėjo Alė Rveda- 
raitė iš Iselin, N. J., o antrą 
vietą Franciska Jucaitytė, 
iš Englishtown, N. J. Po 
programos vyko šokiai gro
jant M. Matulionio orkes
trui.

Būdinga yra tai, kad šią 
lietuvių dieną plačiai apra
šė trys amerikiečių laikraš
čiai, o „Asbury Park Press” 
korespondentas Fred Foy ta 
proga savo skaitytojus 
trumpai supažindino su vi
sa Lietuvos istorija, kur jis 
aprašė pradedant Rusijos 
caro laikus, vėliau nepri
klausomybės laikotarpį ir 
dabartinę sovietų okupaci
ją, nurodant tų laikotarpių 
lietuvių tautos gyvenimo 
kelią, lietuvių priespaudą ir 
persekiojimą religijos, kul
tūros ir asmens laisvės tė
vynėje, o taip pat imigran
tų siekimus Amerikoje ir jų 

įnašą į šio krašto kultūrą. 
Paminėjo ir Simą Kudirką. 
O sekančią dieną patalpino 
ir didelę nuotrauką B. Vai
čiūnaitės vadovaujamos šo
kių grupės, tą dieną atliku- 
sios dalį programos.

LATHE.RAND
4 to 6 years experience in -small shop 
with sonie leader / forrnian expeiience. 
Able to make sėt ups, v.'ork from 
blue prints and close tolerance. Sonie 
t radę school training a plūs.

CALL OR APPLY IN PERSON

DART CONTAINER CORP.
432 HOGSBACK RD.

MASON. MICH. 48854
517-676 3800

(26-281

TOOL MAKER
4 to 6 years experience making ęx- 
periniental prototype machine paris

BENCH HAND
Able to process jobs run lalhes. grin- 
ders and bridgeport mills.

CALL OR APPLY IN PERSON

DART CONTAINER CORP.
432 HOGSBACK RD. 

MASON. MICH. 4S854 
517-676-3800

(26-28)

TOOL DRAFTER
Immediate position .available (or ex- 
perienced tool drafter. Wi)l make lav- 
outs 6c detail drawings of inolds A 
tools. Will interface with machinery 
manufacturing peisonnel. Sonie res- 
ponsibilities for calculatįons. Oppor
tunity to be invloved in corporate te- 
tooling program. Draftinp experience 
and/or training in tool & design 
fields.

DART CONTAINER CORP.
432 HOGSBACK RD. 

MASON, MICH. 48854 
517-676-3800

(26-28)

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
TOOL AND DIE MAKERS 

and
ALL AROUND MACHINISTS

Experienced journevman only need 
apply. Air conditioned shop, good 
vvages and working conditions. Over 
time approximately 12 liours per 
week. Apply call or vvrile

MERCIER TOOL AND DIE CO.
P. O. Box 6367, Canton, Ohio 44706 

216-454-9119
(27-31)

WANTED JOURNEYMEN
STEEL RULE DIE 

MAKERS
Mušt be able to make own layouts, 
and perform all operalions usmg I -3 
point rule. Steady work. Good work- 
ing conditions A fringes. Eastside.

CALL MR. MOX 
216-883-500

(27-31)

Wanted Journeymen
OR

Ist Class Skilled
DIE MAKERS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. Person- 
nel experienced ir. buildmg qualitv' 
progressive dies for automotive and 
furniture industries. Wages based on 
abilites and dependabilities.

MAJOR MEDICAL 1NSURANCE.
LIFE 1NSURANCE. 

1NCOME PROTECT1ON.
PAID HOLIDAYS. 
VACAT1ON PAY.

These jobs are permanent who want 
to grow with the company.

MIDWAY DIE AND 
ENGINEERING

844 S. MAIN 
WAYLAND. MICH. 49346 

(27-31)
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