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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NORVEGIJA 
SUNKIAME 
KELYJE

Alg.Tolvydis

Ne tik Norvegijos, bet 
ir kitų kraštų politikai, 
žurnalistai su dideliu dė
mesiu laukė Stortingo 
(Norvegijos parlamento) 
rinkimų rezultatų. Buvo 
svarbu žinoti, kur Norve
gija labiau pasuks: (kai
rę ar į dešinę, Vakarus 
ar į Rytus? Įeis (Euro
pos Bendruomenę, ar 
liks ūkiškai užsidariusi, 
bus ir toliau NATO part
neriu, ar išstos ir bus 
neutrali? Tai svarbūs 
klausimai, nuo kurių iš
sprendimo priklausys 
Norvegijos ateitis. Nor
vegijos geopolitinė būklė 
yra labai reikšminga: 
Norvegija dengia Mask
vos veržimąsi į Atlan
tą ir į visą pasaulį. Pa
teks Norvegija į Mask
vos nasrus, didžiausias 
pavojus pasidarys JAV 
ir Kanadai, o kartu ir vi
sai Amerikai.

Rugsėjo 9-10 d.d. nor
vegai išrinko naują par
lamentą. Buvusiame par
lamente didžiausia par
tija buvo socialdemokra
tai. Jų buvo 74 atstovai 
Absoliutinės daugumos 
jie nesudarė, bet, kaip 
gausingiausia frakcija, 
kurį laiką kraštą valdė. 
Jų min. pirmininkas Bra
telli buvo Europos Bend
ruomenės šalininkas ir 
siūlė norvegų tautai re
ferendumo metu pasisa
kyti už (stojimą į EB. Ta
čiau, kaip žinome,pernai 
referendumas pasibaigė 
EB nenaudai, ir Bratelli 
atsistatydino. Iki šių rim 
kimų Norvegiją valdė ko
alicinė dešiniųjų vyriau
sybė, kurios priešakyje 
buvo Krikščionių Liau
dies Partijos pirm.Lars 
Korvald. Rinkiminė kova 
vyko tarp Bratelli ir Kor
vald.

Rinkimų rezultatai ap
vylė abu varžovus. So
cialdemokratai gal būt 
vadovaus būsimai vyriau
sybei, bet nelabai džiaug
sis laimėjimu. Naujaja
me parlamente jie tetu
rės 63 atstovus, nes jie 
šiuose rinkimuose la
biausiai pralaimėjo: nuo 
46,5% rinkikų nusmuko 
iki 35,4%. Daugiausia lai
mėjo komunistai ir radi
kalieji kairieji. Jie gavo 
vietoje 3,9% net ll,2%bal- 
sų ir pravedė 15 atstovų. 
Taigi, jei Bratelli ar ki
tas kuris socialdemokra
tas valdys Norvegiją, jis 
labai priklausys nuo ko
munistų ir radikaliųjų so
cialistų. Ir tai Norvegi
jos valdžia bus silpna 
nes ji remsis tik 1 balso 
dauguma. Socialdemokra
tai, komunistai ir rad. 
socialistai parlamente tu
rės 78, o visos kitos par
tijos 75 atstovus. Pažy
mėtina, kad šį kartą Nor
vegijos parlamentas bus 
5 atstovais didesnis, nes, 
matyti, Norvegijos rinki
kų padaugėjo. Jaunimas 
Norvegijoje, matyt, vis 
labiau linksta į kairumą, 
ir kraštutinį kairumą.

AGNEW BYLA
Jo atsistatydinimas padėtų

VYTAUTAS MEŠKAUSKASPraeitą šeštadienį vi
ceprezidentas Spiro Ag- 
new nedalyvavo naujo 
Valstybės Sekretoriaus 
Henry Kissingerio pri
saikdinime. Tai davė nau
jo pagrindo gandams, kad 
jis gal dar šią savaitę at
sistatydins. Buvo kalba
ma, kad jo advokatai pa
darė ’deal' su Teisingu
mo Departamenut: jis at
sistatydins ir už tat jis 
bus kaltinamas tik ma
žesniu nusikaltimu. To
kia praktika nesvetima 
Amerikos teisingumo 
sistemai; komplikuoto
se bylose susitariama su 
įtariamuoju, kad jis pri
sipažintų viename kuria
me nors kaltinimo punk
te ir už tat jis lieka ne
kaltinamas dėl kitų. Tam 
tikrais atstitikimais įta
riamam iš viso pažada-- 
mas imunitetas už tai, 
kad jis apkaltina kitus. 
Dėl to buvęs Baltųjų Rū
mų juriskonsultas John 
Dean III stengėsi Water- 
gate byloje užmesti še
šėlį Nixonui, dėl tos pa
čios priežasties iškilo ir 
kaltinimai Agnew.

Marylando valstija, ku
rioje savo politinę karje
rą pradėjo Spiro Agnew, 
yra nuo seno žinoma sa
vo pareigūnų korupcija. 
Būk tai tik Massachu- 
setts ir Louisianos val
dininkai yra didesni ky-

Tai gana pavojingas simp' 
tomas.

Norvegijos dešinieji 
daugiausia laimėjo, bet 
nepasiekė savo tikslo. 
Krikščionių Liaudies 
Partija pravedė 21 atsto
vą, anksčiau jie turėjo 
14. Centro Partija, vado
vaujama Per Bortens, 
taip pat laimėjo 21 atsto 
vą, anksčiau jų buvo 20. 
Konservatyvieji atlaikė 
savo senas pozicijas ir 
laimėjo apie 30 atstovų. 
Anders Langes, vadina
moji mokesčių partija 
pravedė 4 atstovus.

Kartu su socialdemo
kratais labiausiai nuken
tėjo Norvegijos libera
lai. Jie susiskaldė ir te- 
pravedė vos 3 atstovus.

Kaip matome iš parla
mento sudėties, Norvegi
jos būsimoji vidaus ir 
užsienio politika bus ga
na rizikinga ir pavojin
ga. Jei Norvegiją valdys 
socialdemokratai su ko
munistais, norvegų tauta 
bus mažumos valdoma, 
46,8% rinkikų. Ji bus ko
munistų sabotuojama ir 
atitraukiama nuo Vakarų 
ir tempiama Maskvos pu
sėn. Jei ji bus valdoma 
dešiniųjų, ji priklausys 
nuo kraštutinių jėgų. Iš
mintingiausia būtų, jei 
Norvegija šiuo metu pasi
rinktų Italijos demokrati 
nį modelį: socialdemo
kratai ir krikščionys de
mokratai sudarytų bend 
rą programą ir koalici
ją. Galimos yra ir kitos 
koalicijos be komunistų. 
Būtų tragiška, jei nor
vegų tauta dėl partijų gau
sumo ir nevieningumo pa
kliūtų į Maskvos orbitą. 

šininkai. Kaip žinia, 
politikavimas Ameriko
je yra labai brangi pra
banga, reikalaujanti dide
lių pinigų sumų iš šalies 
ir jas patiekia tie, kurie 
reikalingi valdininkų pa
ramos t.y. rangovai. Tar
dymas Marylande dėl ky
šių davimo ir ėmimo ėjo 
jau labai seniai, tačiau 
Watergate skandalas jį 
pasmarkino, nes Teisin
gumo Departamentas ne
norėjo susilaukti naujų 
kaltinimų, kad jis ką 
nors 'dengiąs'. KartuMa
rylando biznieriai ir val
dininkai suprato, kad esa
moje situacijoje jie nie
ko nelaimės slėpdami 
savo ryšius su Agnew, 
tuo metu kai jis buvo Ma
rylando pareigūnu ir gu
bernatorium, bet atvirkš 
čiai —jie daugiau laimė
tų jį kaltindami. Pasiro
dė kaltinimų, kad Agnew 
gaudavęs kas mėnesį po 
1.000 dol. "duoklės" iš 
statybos rangovų ir net 
50.000 "kraitį" periim- 
damas viceprezidento pa
reigas .

Šį pirmadienį tačiau 
Agnew advokatai davė 
suprasti, kad viceprezi
dentas nutarė reikalauti, 
kad visas tardymas būtų 
nutrauktas iki jis eis vi
ceprezidento pareigas. 
Tai reiškia, kad jis visų 
pirma turėtų būti kon
greso nušalintas iš savo 
pareigų. Procedūra būtų 
tokia pat, kaipirprezi- 
dento nušalinimo atve
ju. Pirmiausiai atstovų 
rūmai paprasta balsų 
dauguma nubalsuotų j į ap
kaltinti, o vėliau senatas 
turėtų jį 2/3 balsų daugu
ma pripažinti kuo nors nu
sikaltusiu. Procedūra 
nemaloni kongresma- 
nams ir atstovams, nes 
ir jie gauna dideles su
mas 'aukų' iš šalies, ku
rias dažnai galima pava
dinti kyšiais.

Kas daugiausia intri
guoja visoje šioje byloje 
yra faktas, kad visi gan
dai apie Agnew bylą ir jos 
eigą turėjo ateiti iš Tei
singumo Departamento 
šaltinių. Ta proga taip 
pat prisiminta, kad Ma-

Castro: — Klausykite laisvos tautos balso!

Nixonui
rylando prokuroras, ku
rio priežiūroje vyksta 
tardymas, respublikonas 
Beall, yra asmeninis Ag- 
new priešas. Nedaugsim- 
patijų Agnew jaučia ir 
Vyr. Prokuroras Elliot 
Richardson. Abiems Ag- 
new kritimas politiniai 
būtų naudingas. Richard
son, sakoma, pats galvo
jąs apie respublikonų no
minaciją į prezidentus 
1976 mėtis. Beall, kuris 
teturi 35 metus, irgi tu
rėtų patogią platformą 
šuoliui į didesnę politinę 
karjerą.

Agnew nelaimei, jo 
kritimas būtų patogus ir 
pačiam prezidentui Nixo- 
nui. Iš dalies dėl to, kad 
kaltinimai Agnew yra la
bai nemalonūs adminis
tracijai ir ji turi į juos 
reaguoti ir iš dalies to
dėl, kad Agnew atstatydi
nimas ar atsistatydini
mas duotų progos naujom 
politinėm manipuliaci
jom. Prezidentas turėtų 
pristatyti kongresui nau
ją vice-prezidentą, kuris 
paprasta balsų dauguma 
turėtų j (patvirtinti. Kon
grese daugumą turi de
mokratai, kas reikalą .su
komplikuoja. Tiems yra 
intereso matyti tokį vice 
prezidentą, kuris netu
rėtų prezidentinių ambi
cijų. Iš kitos pusės, pa
gal tradiciją ir priešin
gos partijos kongreso 
dauguma paprastai pa
tvirtina prezidento pasi
rinktus pareigūnus, jei 
neturi jims ko nors ypa 
tingo prikišti.

Sakoma, kad preziden 
tas norėtų Agnew vieto
je matyti savo draugą 
Connally. Tas buvęs de
mokratas ir prezidentų 
Kennedy bei Johnsono pa
tikėtinis, savo pažiūrom 
yra Nixonui labai arti
mas ir net demokratų dau
gumai jį būtų nevisai pa
togu atmesti.

Antradienį generali
niam prokurorui nuta
rus pradėti formalų tar
dymą, kuris paprastai 
baigiasi apkaltinimu, vi
ceprezidentas Agnew pa
prašė Atstovų rūmų pir
mininko sudaryti specia
lų komitetą jo bylai spręs
ti. Kitaip sakant, savo li
kimą Agnew atidavė de
mokratų daugumai.

Lietuvaitė Virginija Radinaitė išrinkta kandidate { Miss World 
konkursą atstovauti Australiją.

LIETUVAITĖ VIRGINIJA RADINAITĖ
ATSTOVAUS AUSTRALIJĄ 
MISS WORLD KONKURSE

Prieš šešerius metus 
Australijoje buvo pradė
ta nauja grožio karalai
čių rinkimo sistema, tai 
baigminės "Quest of 
Quests" varžybos, ku
riose dalyvauja visos 
Australijos gražiausios 
merginos, savo miestuo
se ir valstijose laimėję 
pagrindinius gražuolių 
konkursus. Šios, gražuo
lių konkursinės varžy
bos yra rengiamos paski
ruose miestuose didžiu 
lio baliaus metu. Šių me
tų gražuolių konkursas 
vyko Sydnėjuje didžiojo
je Wentworth Hotelio ba
lių salėje, kai visos iš
kilmės buvo filmuojama 
ir tiesioginiai perduoda
ma visoms Australijos ir 
aplinkinių salų televizi
jos stotims. Šių didžiulių 
grožio konkursų laimė
tojos, per paskutiniuo
sius šešius metus, yra 
laimėję penkius pasauli
nius grožio didžiuosius ti
tulus, kas parodo, kad 
Australijos merginos 
yra labai gražios. Ir šiuo 
metu pasaulinį "Miss 
World" titulą turi aus- 
tralė Belinda Green, ku
ri šiame paskutiniame 
gražuolių konkurse, kar
tu su "Miss Norway" I. 
Sorensen ir Miss Asia"
T. Founseca buvo vie
nos iš gražuolių rinkimo 
teisėjų. Be šių teisėjų,

ANTANAS LAUKAITIS

vieni iš pagrindinių tei
sėjų, buvo filmų artistai 
Rolf Harris, June Ally- 
son ir buv. pati gražuole 
ministerio žmona, S. Pe 
acock. Oficialiai šį iški
lųjį balių, kuriame daly 
vavo tik kviestiniai sve
čiai, atidarė N.S.W. vals
tijos premjeras Sir Ro- 
bert Askin.

Virginija Radinaitė-Radinas.

Po įvairių pasirodymų 
paskiruose apsirengi
muose ir pozose, iš daly
vavusių gražiausių 21- 
nos Australijos merginų, 
tapo išrinkta penkios, ga
vusios titulus ir tuo pačiu 
teisę reprezentuoti kaip 
Miss Australia šiuose 
pasauliniuose grožio kon
kursuose: Miss Interna- 
tional, Miss World,Miss 
Universe, Miss Asia ir 
Miss YoungInternational.

Viena iš šių gražuolių, 
išrinkta reprezentuoti 
Australiją Miss World 
konkurse, buvo Sydnė
jaus lietuvaitė Virgini
ja Radinaitė-Radinas, ku
ri iki šiol jau Sydnėjuje 
ir Australijoje yra laimė
jusi nemažai įvairių gro
žio titulų.

Puikioje, savo pačios 
siūtoje ir sukombinuoto
je balinėje suknelėje, gra
žioji blondinė Virgini
ja tiesiog švytėjo ir savo 
puikia išvaizda bei laiky
musi, tikrai skyrėsi iš ki 
tų gražiausių Australijos 
merginų. 22-jų metų pro-

(Nukelta į 2 psl.)



Nr. 74 — 2 DIRVA 1973 m. rugsėjo 28 d.

Australijos padangėje
(Atkelta iš 1 psl.) 

fesionalė drabužių mode 
liuotoja Virginija gyvena 
su savo tėvais, kalba pui
kiai lietuviškai, nerūko, 
negeria svaiginamųjų gė^ 
rimų ir šiuo metu yra 
taip užimta su savo dar
bu, kad apie ką nors rim 
tesnio savo gyvenime ir 
laiko neturi galvoti.

Kone su džiaugsmo 
ašaromis po savo šio,pa
čio didžiausio laimėji
mo, ji korespondentams 
prisipažino, kad ji beveik 
jokių vilčių nebuvo turė
jusi laimėti, ypatingai 
kai pamatė visas tokias 
kitas gražuoles, todėl ir 
prieš šį rinkiminį balių 
ji buvo savajame hotely. 
je jau visus daiktus susi
pakavusi, kad tuoj pat 
galėtų važiuoti pas ma
mą ir ten ilgai ir ramiai 
pasilsėti. Tačiau įvyko 
kitaip, kuo ji ir pati be
veik netiki ir su.šiuo sa
vo laimėjimu mūsų gra
žuolė Virginija laimėjo 
pilną apmokamą kelionę 
po pasaulį, tuoj pat še
šių savaičių, kur ji ir 
dabar yra, poilsio kelio
nę po visą Australiją, 
1000 dolerių, pasirinki
mą geriausių drabužių ir 
kosmetikos, ypatingai ge
rai apmokamą modelia
vimo darbą, reklamas ir 
pilnai apmokėtą kelionę 
su visais priedais į jos 
laimėtą pasaulinį Miss 
World gražuolių konkur
są, vykstantį Londone. 
Lapkričio mėnesį jipra-

ANTANAS LAUKAITIS
deda savo keliones po 
Ameriką ir Kanadą.

Pasveikinęs naująją 
Australijos gražuolę Vir 
giniją, tuo pačiu ir tėvus, 
kurie yra aktyvūs lietu
vių gyvenime ir palinkė
jęs geriausios sėkmės 
ateityje, gavau sutikima^ 
jog po visų darbų ir pa
saulinių reprezentacijų, 
mūsų malonioji gražuolė 
Virginija visais savo įs
pūdžiais pasidalins ir su 
lietuviais mūsų spaudo
je.

***
Nedaug 'Australijoje 

yra dailininkų, kurie ver 
čiasi vien tik iš savo me 
ninio darbo. Vienas iš to 
kių žymiųjų mūsų daili 
ninku yrą Vladas Meškė
nas. Jeigu daugumas iš 
mūsų jaunesniųjų daili
ninkų palinko į abstrakti 
nį meną, tai V. Meškė
nas laikosi savojo pagrin 
dinio tapytojo - portre
tisto. Pačią pirmąją sa
vo premiją Australijoje 
V. Meškėnas laimėjo mū 
sų lietuvių daiininkųkon 
kursinėje parodoje 1953 
metais, vėliauišsimušda 
mas į Australų plačią
sias meno sferas ir ten 
su savaisiais portretais 
laimėdamas eilę premi
jų ir kitų atžymėjimų. 
Šiuo metu V. Meškėnas 
verčiasi iš savo tapomų 
žymiųjų asmenų portre- 

.tų, kas jam sekasi gana 
gerai ir jo vardas yra vie 
nas iš žymiųjų Australi
jos portretistų skai
čiaus.

Mes padidinome mūsų tarnautojų skaičių dėl grei
tesnio siuntinių aptarnavimo.

SKUBIAI atsiųskite savo SIUNTINIUS ir mes 
viską atliksime.

SIUNTINIAI - DOVANOS
Į LIETUVĄ IR USSR 

SENA PATIKIMA FIRMA
Toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skai
čių, tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą.

Jei ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir J ū s 
būsite dėkingas mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU, 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ.

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės j

GLOBĖ PARCEL SERVICĘ, INC. 
723 Walnut St., Philadelpdia, Pa. 19106;

Tel. 215-925-3155

CENTRINĖS ĮSTAIGOS NEW YORKE: 
240 FIFTH AVENUE, NEW YORK. N. Y. 10001 

Tel.: (212) 725-2449

Ar j bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:
PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N. Marshall St., WA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avenue, DI 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 West Broadvvay, AN 8-8764 
CHICAGO, III. 60622, 2242 W. Chicago Avė., BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th Street, 486-1836 
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė., TA 5-7560 
ELIZABETH,-N. J. 07201, 956a Elizabeth Avenue, 354-7608 
HAMTRAMCK, Mich.-48212, 11415 Jos. Campau Av, 365-6350. 
HARTFORD, Conn., 11 Charter Oak Avenue, 203 — 249-6255 
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany, AT 1-1757 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd., 382-1568 
MIAMI, Florida 33138, 6405 Biscayne Blvd., FR 9-8712 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418, 2422 Centrai Avė. NE, 

788-2545 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow, 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, • 5524 So. 32nd Street, 731-8577 
PARMA, OHIO 44134, 5432 Statė Road,_________749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222, \346 Third Avenue, GR 1-3712 
ROCHESTER, N. Y. 14621, (>83 Hudson Avenue, BA 5-5923 
NEW YORK, N. Y. 10003, 101 First Avenue, OR 4-3930 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — 9th Avė., LO 4-7981 
SEATTLE, Wash. 98125, 11551 6th Place, N.E. Tel. 363-5556 
SOUTH RIVER, N. J. 08882, 168 Whitehead Avė., 257-2113 
WORCESTER, Mass. 01604, 82 Harrison Street, 798-3347 
TRENTON, N. J. 08611, 730 Liberty Street LY 9-9163 
VINELAND, N. J. 08360, Parish Hali, West Landis Avė., 

691-8423

Dabartiniu laiku V. 
Meškėnas turi užsaky
mą nutapyti specialių pa 
veikslą atvykstančiai, se
kantį mėnesį Anglijos ka
ralienei Elžbietai II, ku
ri čia oficialiai atidarys 
žymiuosius Sydnėjaus, į 
būrinį didelį laivą pana
šius, Operos Rūmus.

Netolimoje ateityje V. 
Meškėnas numato ku
riam laikui išvažiuoti ir 
pasižvalgyti po Ameriką 
ir Kanadą, kur tikisi ar
čiau susipažinti su vieti 
niais meno žmonėmis 
ir tuo pačiu lietuviais, 
ypatingai menininkais ir 
menu besidominčiais. 
Jeigu tik sąlygos leis, 
numato padaryti keletą 
savo darbų ir šiuose kraš 
tuose.

***
Sydnėjaus didžiausias 

lietuvių tarpe metų įvy
kis — Spaudos balius įvy
ko rugsėjo 15 dieną. Da
lyvaujant virš 500 svečių 
šis tradicinis pobūvis, 
kaip ir visuomet anks
čiau, taip ir šiais metais 
praėjo su didžiausiu pa
kilimu, suteikdamas iš
kilią ir linksmą nuotaiką 
visiems dalyvavusiems 
ir tuo pačiu atnešdamas 
labai gražią ir didelę pi
niginę paramą bendruo 
menės laikraščiui Mūsų 
Pastogei. Baliaus metu 
vyko dovanotų gyvųorchi 
dėjų valsas, laimingųjų 
loterija, kuriai savo pa
veikslus dovanojo mūsų 
dailininkai: I. Urbonas,
M. Kepalien,- L. Žygas, 
R. Dambrauskaitė, J. ja 
navičienė, S. Montvidas. 
Baliaus labai gerą bufe
tą laikė Sydnėjaus Soc. 
Globos Mot. D-ja, kai sve
čių tarpe matėsti atvykė 
lių kone iš visų didžiųjų 
ir mažesnių Australijos 
miestų. Oficialiai balių 
atidarė ir svečius pasvei 
kino Spaudos Komisijos 
pirmininkas Valerijonas 
Bitinas, palinkėdamas 
džiaugsmingos ir geros 
baliaus nuotaikos,kurios 
baliaus nuotaikos, ku
rios tikrai netrūko ir ba
lius buvo labai puikus.

***
Šių metų Tautos Šven

tės minėjimai įvyko vi
sose didžiosiose ir kai 
kuriose mažesnėse lie
tuvių kolonijose. Visur, 
šios iškilmingos šven
tės proga, buvo atlaiky
tos pamaldos, dalyvau
jant organizacijomis ir 
dideliam skaičiui tau
tiečių.

Sydnėjuje Tautos 
šventės progos išvaka - 
rėse, minėjimas įvyko 
Lietuvių Klube, kur klu, 
bo pirmininkas V. Sim- 
niškis pasveikinęs gau
siai susirinkusius daly
vius, atidarė šventės įdo
mią programą, kurią iš
pildė naujai susiorgani
zavę Sydnėjaus meninin
kai, vadovaujami Alg. 
Plūko, A. Kramiliaus ir 
P. Ropės.

Pagrindiniame šven
tės minėjime, rugsėjo 9 
dieną po iškilmingų pa
maldų bažnyčioje, minė
jimas įvyko parapijos sa
lėje, kurį atidarė Apyl. 
P-kas J. Maksvytis, pa
kviesdamas skaityti pas
kaitą pedagogę E. Jonai
tienę. Meninę programą 
be deklamatorės M. Ka
valiauskienės ir "Dai
nos" choro, atliko tau
tinių šokių grupė ir jau
nieji mūsų menininkai, 
kurių pasirodymas buvo 
tikrai puikus ir duodantis 
daug gražių vilčių atei
čiai. Programos pranešė
ja buvo jau visai lietuviš-

EUROPOS
ABN ir

Rugpiūčio mėn. gale, 
Londone, įvyko ABN, E.
F.C. ir dar dviejų anti
komunistinių lygų konfe
rencijos.

Antibolševikiniame 
Tautų Bloke, sutrumpin
tai angliškai ABN, se
niai dalyvauja ir lietu
viai. Antibolševikinis 
Tautų Blokas ukrainiečių 
iniciatyva buvo įkurtas 
1943 m. Ukrainoje, nacių 
okupacijos metu. Taigi, 
šiemet ABN atšventė 30 
m. sukaktuves. Šiandien 
ABN yra išaugęs- į tarp
tautinę politinę organi
zaciją, kuri kartu veikia 
su daugybe laisvųjų tautų 
organizacijų. ABN veik
loje dalyvauja apie 20 ru
sų pavergtų tautų atsto 
vų. Kadangi ABN centras 
yra Muenchene, tai Muen 
cheno lietuviai pirmieji 
ir ėmė veikti ABN. Čia 
tenka ypatingai atžymėti 
mirusį lietuvių ABN vei
kėją Vaclovą Alksninį, 
kuris aktyviai ABN veikė 
iki emigraijos į JAV. Pa
gal LE davinius, L. ABN 
Centrinė delegatūra įsi
steigė 1950 m. L. ABNde
legatūra, kuriai vado
vauja J.A. Gytis, yra daly 
vavusi tarptautiniuose am 
tibolševikiniuose kongre
suose Anglijoje, Vokieti
joje, Švaicarijoje, Itali
joje, Kanadoje. Šiuo metu 
lietuvių ABN stipriausiai 
reiškiasi Kanadoje, kur 
dr. J. Kaškelis yra Ka
nados ABN pirmininkas.

Anglijos lietuviai ypa 
tingai nuoširdžiai talki
ninkavo dr. J. Kaškeliui 
atstovauti lietuviams 
ABN konferencijoje. "Eu 
ropos Lietuvio" kores
pondentas Dalyvis' be kit 
ko rašo: "Lietuvius re
prezentavo visą pasaulį 
apkeliavęs laisvės rei
kalais dr. Juozas Kaške
lis, kun. Geryba ir A.

kai "suaustralėjusi" buv. 
chicagietė dr. ir p. Viliu 
nų dukra. Minėjimas baig
tas Tautos Himnu.

***

Adelaidės lietuvių pa
rapijoje kurią valdo tė
vai marijonai, įvyko pa
sikeitimų. Vienuolika me^ 
tų klebonu išbuvęs iš Ang 
lijos atvykęs kun. Anta
nas Kazlauskas, marijo
nų vyriausybės gautu pa
tvarkymu savo klebono 
pareigas perleido 1969 
metais į Adelaidę iš Chi
cagos atvykus am kun. Al
binui Spurgiui, kuris iki 
šio laiko buvo klebono pa
dėjėjas, kai kun. A. Kaz
lauskas yra paskirtas kle
bono padėjėju.

Abu kunigai į Adelai
dės lietuvių katalikų gyve 
nimą yra įdėję labai daug 
darbo, kuris matosi vi
same parapijos ir bažny
čios gyvenime. Kun. A. 
Kazlauskui klebonaujant 
buvo įrengta Liet. Kat. 
Centre puiki salė, naujų 
puikių kambarių ir kitų 
gražių patobulinimų, kai 
jo švelnus ir nuoširdus 
būdas suartino paskirų 
krypčių lietuvius. Kun. 
A. Spurgis, pasižymėjęs 
kaip geras pamokslinin
kas, labai daug dėmesio 
atkreipė į lietuvių koply
čią ir jos vitražiai šian
dien pavaizduoja kone vi
są Lietuvos katalikybės 
istoriją.

LIETUVIAI
■■ LIUDAS VISMANTAS

lietu va i
Pranskūnas. Reikia įver 
tinti A. Pranskūno veik 
lą, pasiaukojimą ir pas
tangas. Be jo rūpesčio 
mūsų tautos reikalai var
gu ar šioje konferencijo 
je būtų buvę iškelti. Jau 
nimas paruošė rezoliuci 
ją prieš spaudos, radijo 
ir televizijos nerangu
mą bei netikslumą. Jie ap 
lankė žymiųjų laikraščių 
redakcijas ir išreiškė 
griežtai suformuluotus 
protestus. Konferencijos 
metu Lietuvos ir jos kovo
tojų vardas gausiai skam 
bėjo. Mūsų tautai pripa
žintas ypatingas ir vado
vaujantis vaidmuo kovoje 
su raudonuoju Slibinu. Si 
mo Kudirkos, Romo Ka
lantos ir kitų aukos bei 
drąsa nebuvo veltui".

Kartu su kitų pavergtų 
tautų atstovais lietuviai 
pasirašė ABN memoran
dumą, kuris buvo įteiktas
D. Britanijos užsienio 
reikalu ministeriui Sir 
Alec Douglas - Home. 
Šiame memorandume D. 
Britanijos vyriausybė 
prašoma ginti pavergtų 
tautų interesus Saugumo 
konferencijoje, kuri to
liau tęsiama Ženevoje,

■ ir reikalauti iš Krem
liaus, kad pavergtoms 
tautoms būtų suteikta 
laisvė ir valstybinė ne
priklausomybė.

Anglijos lietuviai su jų 
vadovais A. Pranskūnu ir 
kun. A. Geryba tikrai nu
sipelnė nuoširdžios pa
garbos ir padėkos už jų 
darbus ABN konferenci
ją pravedant. Nemažiau 
vertas pagarbos ir padė
kos dr. J. Kaškelis, Ka
nados ABN pirmininkas.

***
• Rugsėjo. 22 d. netoli 

Bradfordo, Shipley, Vic- 
toria Hali, įvyko Anglijos 
ir Škotijos lietuvių sąs
krydis. Jame buvo pami
nėta Tautos šventė ir Vil
niaus 650 m. sukaktu
vės. Paskaitą šiomis te
momis laikė kun. rašyt.' 
J. Kuzmickis. Meninę da
lį atliko: P. Dzidoliko va
dovaujamas Šv. Cecilijos 
choras iš Škotijos, V. Ju
rienės vedama tautinių 
šokių grupė iš Londono,
E. Vainorienės kanklių 
muzika iš Nottinghamo. 
Be to, buvo suruoštos sąs
krydžio dalyviams šios 
parodos: K. Stepnavi- 
čiaus medžio drožinių, 
V. Ignaičio ir V. Zdana
vičiaus lietuviškos spau
dos retesnių leidinių.

• Rugsėjo 15-16 d.d. 
Stuttgarte L. Moterų Klu
bų federacijos regioninė 
valdyba suruošė lietuvių 
moterų suvažiavimą - po
būvį. Jame dalyvavo ne
maža Vokietijos ir kitų 
kraštų lietuvių moterų. 
Paskaitą laikė Pabaltijo 
MT pirm. Regina Žyman
taitė iš New Yorko, Me
ninėje programoje pasi
rodė B. Lencaitės išraiš
kos šokių grupė. Buvo 
suruošta lietuvkškos tau
todailės paroda. Moterų 
veiklai Vokietijoje daug 
laiko ir energijos aukoja 
pirm. Lucienėir Z.Glem- 
žienĄ.

• CoVentry, Anglijoje, 
rugsėjo 8 d. buvo suruoš
tas Taiitos šventės minė
jimas. Paskaitą laikė 
kun. A. Geryba. Notting- 
hame Tautos šventę pami
nėjo Lietuvos Atgimimo 

Sąjūdis. Taip pat buvo su 
ruoštas rugsėjo 8 d. mi
nėjimas Manchesteryje.

• Tautos šventės minė
jimai buvo suruošti ir V. 
Vokietijoje. Centrinis mi
nėjimas įvyko Hagene, 
kur lietuvių bendruome
nei vaodvauja L. Vilčins
kas.

• Kun. R. Krasauskas 
(Romoje) ir Tėv. dr. K. 
Gulbinas (Vokietijoje) pa
ruošė ir išleido dokumen- 
tacinį leidinį apie bažny
čios persekiojimus oku
puotoje Lietuvoje.

• Manchesteryje mirė 
Antanas Šliauteris, gim. 
1918 m. balandžio 11 d. 
Mickių km., Papilės 
vals., Šiaulių apskr. Bu
vo baigęs Viekšnių gim
naziją. Lietuvoje dirbo 
savivaldybėje, Anglijo
je — žemės ūkyje. Daly
vavo visuomeninėje veik 
loję, redagavo Š.A. L. biu
letenį.

• Mannheime, Vokieti
joje, liepos 2 d. mirė Au
gustė Skėrienė, Vasario 
16 gimnazijos mokyt. F. 
Skėrio motina, baigianti 
80 metus.

• Hannoveryje mirė 
Liudas Kalinauskas, 67 
m. Kurį laiką dirbo LB 
Valdybos raštinėje, vė
liau įsteigė automobilių 
nuomojimo įmonę, kuriai 
iki mirties ir vadovavo.

• Emsdettene mirė Pet
ras Umbrazevičius, 62 
m., širdies smūgiu. Jis 
buvo ilgametis šios vieto
vės LB apylinkės pirmi
ninkas. Rūpinosi lietuvy
bės išlaikymu.

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

BRIDGEPORT OPERATORS 
BORING MILL OPERATORS 

JIG BORE OPERATORS 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints and close tolerance. Paid 
Blue Cross, paid life insurance. per- 
centage. vacation pay, 12 paid holi- 
days, Overtime.

SCHWARTZ INDUSTRIES 
313-536-1330

(73-77)

MOLD MAKERS 
BRIDGEPORT OPERATORS 

GENERAL MACHINISTS and 
BF.NCH HANDS 

Experienced in plastic injection molde 
required. Top rate, overtime & fringe 
benefits.

FIRST OF TROY CORP.
985 Elnissford 
Troy, Mich.
313-585-6112

(73-76)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or
IST CLASS SKILLF.D

MOLD MAKERS 
PROTOTYPE MACHINISTS 
METAL MODEL MAKERS 

ivlust be able to sėt up work from 
blue prints and close tolerance.

L1BERAL FRINGE BENEFIT 
PACKAGE. 

313-532-2688
(73-75)

ALUMINUM FOUNDRY 
In need of experience men 

INSPECTION 
PERMOLD 

CORE-ROOM 
TR1M-ROOM 

Good hourly rate, plūs incentivc. 
SCHMELLER ALUMINUM 

FOUNDRY 
3300 EAST 87 STREET 

CLEVELAND, OHIO 
(72-79)

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
or

IST CLASS SKILLED 
VERTICAL BORING MILL 

OPERATORS
Mušt be able to sel up work from 

blue prints, close tolerance and 
tracers. 

Ist & 2nd shift.
Un to $5.50 per hour. Fringe benefits, 

hospitalization and overtime.
S. M. I. COMPANY

323 N. Arlington, Akron. Ohio 44305 
2I6-253-5IOI

(72-78)

MECHANICS
$5,26 an hour

Immediate openings lor tep level me- 
chanical men. Tooimg expcrience 
helpful. If quaiilied will be j'iv’en 
training on the maintenance and oper
ation of a complex 2-piece can line. 
Top pay, excellent fringe benefits and 
top plan with expanding company. 
Call or see G. H. Griffith, personnel 
manager.

CR0WN CORK & SEAL 
CO.

2160 W. 106 St.
Cleveland, Ohio 

216-651-4800 
An Equal Opportunity Employer 

(73-75)

MECHANICAL 
SUPERVISOR

Experience in tool and die. drawn 
steel very helpfui. Some supervisory 
experience reęuired. Excelienl starl- 
ing salary and fringe benefits. Also 
stock purchase plan. Expanding 
company. excellent advancement op
portunities. Apply:

G. H. Friffith. Personnel Manager

CR0WN CORK & SEAL
CO.

2160 W. 106 St.
Cleveland, Ohio 

216-651-4800
An Equal Opportunity Employer 

(73 75)
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NEVYKĘS SOVIETINIS 
ŠMEIŽTAS

Korp! Neo-Lithuania darbo prezidiumas. Iš kairės: Antanas Juodvalkis, Živilė Modestienė, atsitik
tinai j nuotrauką patekęs Tautinių Namų, kur vyko suvažiavimas^administratorius, Bronius Kasakai
tis, pirmininkaujantis Jonas Jurkūnas ir Audronė Gulbinienė. V. A. Račkausko nuotrauka

padarė: 
Lendrai- 
į Chica-

Šmeižtas yra žmogaus 
garbę plėšiantis melas. 
Tai nėra paskala, gan
das, sugestija. Šmeižtas 
yra melagingas tvirtini
mas, nukreiptas įtiksliai 
apibrėžtą asmens poelgį. 
Šmeižto tikslas—prista
tyti šmeižiamą asmenį 
arba asmenų grupę nepa
lankiausioje šviesoje, 
atimti kitiems pasitikėji 
mą šmeižiamuoju objek
tu, suniekinti, išmušti iš 
visuomenės. Šmeižtas vi
sad anoniminis, nes 
šmeižto autorius arba 
skleidėjas nenori turėti 
reikalų su teismu ir bau. 
džiamuoju kodeksu.

Kažin kodėl garsiam 
prancūzų filosofui Fran- 
ęois Voltaire’ui prirašo 
populiarų posakį: šmeižk 
šmeižk, ir vis vien kas 
nors šmeižiamajam pri
lips! Būtų tiesiog nuosta
bu, kad šito posakio neį
sidėmėtų sovietai ir to
kio veikimo "metodo" ne 
įsivestų į savo "komuniz 
mo statybos" kodeksus. 
Sovietai plačiai naudoja 
tą "liaudies priešų" su- 
niekinimo būdą: tokius as
menis jie šmeižia.

Didelis ir brangiai ap
mokamas aparatas užim 
tas šmeižto produkcijo
mis. Šmeižtas turi būti 
panašus į fakto pobūdį, pa
leistas laiku, adresuotas 
į parinkta adresą. 
"Šmeižtologijos" meist
rai ir meistreliai turi ge 
rai pažinti aplinkybes, ku 
rioms esant parankiau
siai paskleisti šmeižtą, 
lyg tas magikas, kuris 
iš rankovės paleidžia tu
ziną balandžių, o iš savo 
cilinderio išima penketą 
gyvų zuikių.

Tad Šitaip, pastaro
siomis dienomis sovieti
nių šmeižtų štukoriai pra
dėjo oro ir paprastu 
paštu siųsti iš Vilniaus 
savo darbo pavyzdžius. 
Turinys, aišku, nesudė
tingas: priešokupacinėje 
kovoje ryškiai užsianga
žavę išeivijos atstovai 
esą Oekos, NKVD, KGB 
agentai (arba buvę bend
radarbiai)!

Šmeižto lapukai impli
kuoja zerox būdu paga
mintus išrašus iš senų 
archyvų. Štai, esą, dide
lis priešokupacinis išei
vijos veikėjas surištas 
su sovietine žvalgyba se
nais savo pažadais šnipi
nėti ir išdavinėti "liau
dies priešus"!

"Šmeižtologijos" meis
treliai naiviai mano, kad 
"originalo" nuorašas su
teiks šmeižtui fakto po
būdį. Tikrai, šiame tech- 
nokratijos amžiuje gali
ma pagaminti anksčiau 
neįtikėtinų dalykų, gal 
būt įmanomų vien tiktai

fantastinių romanų pusla
piuose. Kadaise, Lietu
voje, buvo "meistrų", ku
rie vykusiai padirbdavo 
parašus vekselių blankuo 
s e. Dabar galima paga
minti net grupinę nuotrau 
ką, net filmą, kur veiks 
į filmą "įrašytas" as
muo. Nesudaro jokių sun
kumų pagaminti įrašymo 
juostelę (tapė) kur kal
bės niekad tos juostelės 
ne įkalbėjęs asmuo. Seni 
laiškai, vykusiai įrašius 
ten naują turinį, tampa 
kaltinimo dokumentais 
(tai buvo Stalino "čistkų" 
įrodymai).

Kartais šmeižtas gims
ta spontaniškai. Pav. stai
gus Simo Kudirkos kalti
nimas pavogus 2000 rub
lių. Dažniau gi sovieti
nis šmeižtas atsiranda 
ilgokai "šmeižtologijos" 
meistreliams planavus, 
sumobilizavus ir slaptų 
kabinetų techniką. Neži
nia ar į pastarąją šmeiž
to fabrikaciją įtrauktas 
ir Vytautas Alseika, ta
čiau atakos taikiniai lei
džia manyti, kad neap
sieita ir be jo konsultaci
jos. Šmeižto frazeologi
ja išduoda alseikines re. 
veliacijas.

Technokratinio
žiaus išradimai vaikiš
kais niekais paverčia pa
rašo padirbimą. Kaip tik 
tai parašo "autentišku
mu" pasirėmę pastarieji 
šmeižtiniai blynai. Bet, 
kaip visad, sovietiniai 
meistrai nusisuko spran 
dą kaip tiktai "ant tech
nikos". Ta "technika" ne- rašomoji mašinėlė, ku- 
sudėtinga — tai rašo
mosios mašinėlės teks
tas.

Platinamas tekstas, 
ant kurio padėtas "au
tentiškas" parašas turi 
datą. Tekstas parašytas 
rašomąja mašinėle. 
Įžvalgi, "kapitalistinė" 
ekspertyza nustatė, kad

am-

Korp! Neo-Lithuania 
suvažiavimas

Dešimtasis Korp! Neo 
-Lithuania suvažiavimas 
įvyko 1973 m. rugsėjo 15- 
16 d.d. Chicagoje, Lietu
vių Tautiniuose Namuo
se.

Paprastai Korporaci
jos suvažiavimai vykda
vo stovyklavietėse, sto
vyklą uždarius. Šiais me
tais, neįvykus stovyklai, 
suvažiavimas sušauktas 
Chicagoje, specialiai iš
klausyti vykd.organųpra- 
nešimų ir išrinkti nau
jus. Suvažiavimas nepasi
žymėjo dalyvių gausa 
(posėdžiuose dalyvavo 55 
registruoti neolituanai). 
Pasigesta padalinių gau
sesnio atstovavimo. Iš
imtį sudarė Clevelandas. 
Net tolimesnieji Los An
geles ir New Yorkas at
siuntė savo atstovus, kas 
pradžiugino ne tik vyr. 
vaidybą, bet ir visus chi- 
cagiškius neolituanus.

Suvažiavimas pradė
tas iškilmingu posėdžiu. 
Už garbės stalo išsirikia
vo Vyr. Valdyba: pirm.J. 
Valkiūnas, vicepirm. A. 
Pavilčiūtė, sekretorius 
J. Jurevičius ir iždinin
kas Br. Kasakaitis, ar- 
biter elegant. atstova
vo V. Krapauskas ir Tau
tinį Akademinį Sambūrį

ANTANAS JUODVALKIS

— pirm. K. Kasakaitis.
Sugiedamas Lietuvos 

himnas ir pagerbiami mi
rusieji nariai. Vyr. Val
dybos pirm. J. Valkiūnas 
sveikina suvažiavimo da 
lyvius, džiaugiasi gausiu 
jaunųjų korporantų daly
vavimu, primena Korpo- 
poracijos šūkį "Pro Pat 
ria", kad mes būdami ge 
ri neolituanai būtume dar 
geresni lietuviai ir nepa- 
mirštumėm kenčiančių 
brolių tėvynėje ir koncen
tracijos stovyklose.

ria parašyta tekstas, at
sirado bent dešimtįmetų 
vėliau, kaip kad raštas 
datuotas!

Ar neįfiltruota į 
"šmeižtologijos" kabine
tus kapitalistinių agentų, 
kurie taip žiauriai diskre
ditavo sovietinės žval
gybos darbą?

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI 
GALVOJATE PIRKTI NAMĄ!

• Low Rates
• Minimum Expenses
• We pay 314% on 

escrow accounts
(6%^ 2 yr- certificates (Min. $5,000)

5% 34)- 1-yt-certificates(Min.$1,000)

NUOŠIMČIAI IŠMOKAMI KAS MĖNESĮ ^v.
Member F.S.L.I.C., Washington, D.C. Equol Opportunity lender

alnt tliony
1447 S. 49th Court • Cicero, lllinois, 60650 

Phone ( 312)656-6330
Cnen Mon., 9-8; Tuos., Thurs., Fri., 9-5; Sat.,9-1; Closed Wed.

Vilties d-jos ir Dirvos vardu 
suvažiavimą sveikina pirm. Ka
zys Pocius, pageidaudamas dau
giau ko rporąntų bendradarbiavi
mo Dirvoje, ypatingai iš tolimes
nių padalinių.

Sudaromos komisijos: 
mandatų: Z. Valkiū- 

nienė, D. Nolte ir R. Če- 
sas.

nominacijų: V.Lau- 
raitytė, V. Kasniūnas ir 
V. Krapauskas.

rezoliucijų: T.
Blinstrubas, Br. Dūda, 
M. Šimkus ir M. Valiu
kėnas .

spaudos; VI. Butkie
nė, V. Račkauskas ir M. 
Valiukėnas.

Praėjusio suvažiavi
mo protokolą perskaitė 
A. Simonaity
tė. Protokolas priimtas 
be pataisymų, o A. Si
monaitytei išreikšta vi
sų dalyvių padėka už 
kruopščiai atliktą darbą.

listeriai, nenori domė
tis lietuviška veikla ir 
nesisieloja lietuvybės iš 
laikymu. Jaunieji filiste 
riai, turį gerus darbus 
su gerais atlyginimais, 
sukūrė daugumoje lietu
viškas šeimas ir pasken
do darbo ir šeimos ruti
noje. Daugumas apsigy
veno toliau nuo lietuviš
kų junginių ir atitolo nuo 
lietuviško gyvenimo. Tei- 
sinimasis laiko stoka ne 
turi pagrindo, nes akty
viai besireiškią korpo
rantai turi tas pačias są
lygas, bet randa laiko ati 
duoti duoklę ir lietuvybės 
išlaikymui.

Pranešimus 
Bostono — J. 
tis (persikėlęs
gą), Chicagos — pirm. 
A. Mockaitis, Clevelan
do — VI. Butkienė (vė
liau atsirado ir col. J. 
Mockus), Detroito — J. 
Vaitiekaitis (J. Gaižutis 
susirgo ir negalėjo at
vykti), Los Angeles — 
Pr .Dūda ir New Yorko — 
A. Čekienė-Noakaitė.

Diskusijų metu apgai
lestauta silpnėjanti Kor
poracijos veikla kai ku
riose vietovėse ir reikš
ta viltis, kad atsiradus 
energingesnėms vadovy
bėms, lietuviško darbo 
barai ir vėl pajudės. Šian
dieną Korporacijos veik
la daugumoje sukasi apie 
lietuvybės išlaikymą ir 
lietuviškos kultūros ugdy
mą.

PLB-nės seime, jau
nimo sekcijoje buvo atsto 
vaujama ir korporacija 
Neo-Lithuania. Jai atsto 
vavo vyr. valdybos vice
pirm. A. Pavilčiūtė. Įs
teigtoje Jaunimo S-goje 
nenumatyta santykiai su 
tebeveikiančiomis stu
dentų ir kitomis jaunimo 
organizacijomis. Šių san
tykių išryškinimas yra la
bai svarbus JAV ir Kana
dos lietuviams. Dr. A. 
Butkus papildė praneši
mą ir pasidžiaugė, kad 
Korporacija buvo atsto
vaujama ir užimta pozi
cija yra gera ir sveikin
tina. Jaunimo Sąjungoje 
turi būti numatyta s anty

Suvažiavimą žodžiu 
sveikino Akademinio 
Sambūrio pirm. K. Ka
sakaitis ir VILTIES ri
jos bei DIRVOS redakci
jos vardu pirm. K. Po
cius . Sveikinimus raštu 
perskaitė vicepirm. A. 
Pavilčiūtė. Iš sveikinu
sių raštu tenka pažymėti 
gen. konsulę Juzę Dauž- 
vardienę ir ALTautinės 
S-gos pirm. E. Cekienę, 
Kiti sveikinimai buvo gau 
ti iš atskirų filisterių, 
esančių Australijoje, 
Europoje ir įvairiose vie 
to vės e Amerikoje.

DARBO POSĖDIS

Darbo posėdį atidarė 
vyr. valdybos pirm. J. 
Valkiūnas ir jam vadovau
ti pakvietė fil. Joną Jur
kūną, o pagelbininkais A. 
Gulbinienę ir J. Gaižu
tį (jam susirgus ir suva
žiavime nepasirodžius, 
apsieita be jo). Sekreto
riauti pakviesti Živilė 
Modestienė ir Antanas 
Judvalkis.

KORP. PADALINIŲ 
PRANEŠIMAI

Padalinių atstovai pasi
rodė net iš tolimosios 
Los Angeles ir New Yor 
ko. Pranešimus padarė 
Bostono, Chicagos, Cle
velando, Detroito, Los 
Angeles ir New Yorko.
Visai nepasirodė Phila-kiai su veikiančiomis jau 
delphijos padalinys,nors 
turi valdybą ir juda. Iš 
pranešimų paaiškėjo, 
kad kai kurie padaliniai 
yra gyvi ir gana veiklūs. 
Visi padaliniai iškilmin
giau ar paprasčiau at
šventė Korporacijos 50 
metų sukaktį. Auksinė 
Korporacijos sukaktis bu 
vo teigiamas veiksnys iš 
judinti iš snaudulio tiek 
vyresniuosius, o taip pat 
ir jaunesniuosius korpo- 
rantus. Šis trumpas bliks- 
telėjimas betgi nepasili
ko nuolatiniu veiksniu ir 
Korporacijos veikla 
šiais metais vėl prisnū
do. Jaučiamas senųjų nuo
vargis, o jaunieji korpo
rantai, ypač jaunieji fi-

nimo organizacijomis, 
kad nepasikartotų dabar
tiniai nesutarimai tarp 
LB-nės ir ALTos.

Bostono padalinio vardu kai 
ba kol. Jurgis Lendraitis.

Dr. Vytautas Dargis skaito pa
grindinę suvažiavime paskaitą.

Šeštadienio posėdžiai 
baigti fil. dr. V. Dargio 
paskaita: "Korp! Neo-Li 
thuania lietuviškasis me 
sionizmas tremtyje ir da
barties aktualieji užda
viniai kovoje su okupan
tu". Ši paskaita turėtų bū
ti atspausta DIRVOJE iš
tisai, nes joje iškeltos 
mintys nėra vien akade
miniai svarstymai, bet 
ir praktiški patarimai.

Vakare korporantai ir 
jų draugai užpildė erd
ves LTautinių Namų pa
talpas ir fil. A. Modes
to orkestrui griežiant, 
linksmai praleido va
karą.
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NAUJA JĖGA
JDratfe Statkutfe - de Rosales

Priėjus išvados, kad 
atominių ginklų atsira
dimas praktiškai išbrau
kė mažesnes valstybes 
iš tarptautinės politikos 
lošimų ir suskirstė pa
saulį į tris pasauliniu 
karu atsiduodančius blo
kus, žmonijos perspek
tyvos šioje planetoje 
pradeda išrodyti gana 
liūdnos.

Šitaip man begalvo
jant, ar nevertėtų va
žiuoti apsigyventi mėnu
lyje, nauji daviniai pri
minė "Sound of Music" 
filmos vieną sakinį: "Kai 
Dievas uždaro duris, jis 
atveria langą". Paskuti
niu laiku, stebėtinu gam
tinės lygsvaros būdu, pra
dėjo iškilti nauja jėga, 
kurios atominiai ginklai 
paliesti negali. Ta jėga 
yra didžiųjų galybių te
ritorijose augantis spau
dimas iš apačios; spaudi
mas, prieš kurį, visi ato
miniai ginklai yra bejė
giai ir kuris gali ilgai
niui sugriauti pasaulinį 
didžiųjų galybių sąstatą.

Pernai, Nixoniškos ke
lionės į Pekiną euforijo
je, vargu ar kas būtų pa
tikėjęs, jog šiemet pa
grindinis ir stačiai 
neįveikiamas Baltųjų Rū
mų rūpestis būsiąs tokia 
palyginti vidaus smulk
mena kaip Watergate. Ta
čiau šiandieną kontras
tas tarp JAV užsienio 
didybės ir vidaus politi
kos menystos sudaro vie 
ną iš keisčiausių moder
naus pasaulio reiškinių.

Vėlgi pernai, ponioms 
Brežnevienei ir Kosygi- 
nienei draugiškai vedžio
jant ponią Nixonienę po 
Maskvą, vargu ar kas bū
tų patikėjęs, jog pirma
sis sovietų su vakarais 

DABAR KAIP TIK LAIKAS SIŲSTI

DOVANAS
ŠVENTĖMS savo giminėms Lietuvoje ir USSR.
MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, SKALBIAMAS MAŠI
NAS, TELEVIZIJOS APARATUS, KAMERAS, SIUVA

MAS MAŠINAS, BALDUS.
Taip pat drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius 

laikrodžius ir maisto produktus.
Nauji Automobilių Modeliai:

ZHIGULI VAZ-2101
ZHIGULI VAZ-2102 Statioh Wagon 
ZHIGULI VAZ-2103 Naujas Modelis 
MOSKVICH 408-IE
MOSKVICH 412-IE 
ZAPOROZHETS ZAZ-968

PODAROGIFTS, INC.
Yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti DO- 
VANINIUS CERTIFIKATUS per VNESHPOSYL- 

TORGĄ be jokių tarpininkų ir t.t.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Ame
rikoje, pateikianti persiuntimo įrodymus, atitinkan

čius jos susitarimą su VNESHPOSYLTORGU.

Klijentų patogumui, užsakymus galima paduoti bet 
kuriai prie mūsų prisijungusiai firmai:

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 Madison Avė., New York, N. Y. 10022 

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 
AGENCY, INC.

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106 

arba tiesioginiai j mūsų vyriausią įstaigą: 

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVĖ., (tarp 28 ir 27-tos g-vės) 

NEW YORK, N. Y. 10001
(212) 685-4537
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suartėjimo padarinys bū
siąs grįžimas prieStali- 
niškų žiaurumų vidaus 
politikoje. Tačiau kon
trastas tarp užsienio val
dybos ir vidaus tikrovės 
šiandiena išryškėjo kai
po būdingas dabartinės 
sovietų padėties bruo
žas.

Iš arčiau pažvelgus, 
padėtis toli gražu neat
rodo tokia nepaaiškina
ma. Faktai yra sekanti: 
sovietai gali grąsinti vi
sam pasauliui atominiu 
sunaikinimu, bet vidaus 
disidentų tomis moder
niomis atominio naiki
nimo priemonėmis jis 
įveikti negali. Sovietų 
valdžiai norint jėga už
gniaužti vidinius pasi
priešinimus kito kelionė 
ra, kaip griebtis seno
viškų policinės represi
jos priemonių. Gi taip ei 
giantis, pats , kontras
tas tarp užsienio ir vi
daus padėties jau suda
ro beveik neįveikiamą 
kliūtį. Pav. sovietai gali 
Yakirą, netrukus gal ir 
Solženiciną ar Sakharo- 
vą pasodinti į kaltinamų
jų suolą ir juos priversti 
savęs atsižadėti. Yra 
įmanoma apšaukti Ka
lantą bepročiu, užda
ryti Simą Kudirką į kon
centracijos stovyklą. 
Bet jau nėra įmanoma už 
drausti visai Sovietijai 
klausytis užsienio žinių 
apie šių ir kitų "disiden 
tų" kančias ir ypač apie 
jų idėjas.

Sovietų Rusijoj atsiran 
dantis kaskart didesnis 
prieštaravimas tarp so- 
fistikuotos gynybos siste
mos bei siubtilios užsie
nio politikos planų ir ca
ro laikų primityvizmo vi
daus politikos pravedi- 

me, leidžia galvoti, kad 
vidaus politikos anachro 
nizmai ilgainiui pajėgs 
sumaišyti net pačius gud 
riausius modernios už-•
sienio politikos apskai
čiavimus.

JAV-ėse vėlgi, valdžia 
gali vesti pasaulinio mas
to užsienio politiką ir kal
bėtis tiesioginiai su Pe
kinu ar Maskva, nekrei- 
paint dėmesio į visų ki
tų pasaulio valstybių nuo_ 
monę. Tačiau su Water- 
gate, štai ir nėra kaip su
sidoroti.

Visą tai regint, ateina 
laikas rimtai apsvarsty
ti, ar atominės eros svar
biausias įnašas į pasau
lio politikos pasikeiti
mus ko gero nebus fak
tas, kad vidaus opozici
ja liko vienintėlė politi
nė jėga, kuri nebijo ato
minių ginklų. Waterga- 
te Amerikoje ir Solže
nicinas Rusijoje yra du 
paraleliai reiškiniai. Ne
žiūrint labai didelių skir
tumų, visgi abu reiški
niai yra vienodai nukreip
ti prieš valdiškos vidaus 
kontrolės aparatūrą ir 
abu vienodai parodo ko
kia bejėgė yra ta apara 
tūra, kai ji susiduria su 
vidaus spaudimais.

JAV šlovei reikia pa
sakyti, kad Amerikoje 
idealistiniai motyvai yra 
gerbiami, jie yra pripa
žinti ir tauta juos re
mia. Gal tiktai, nesant 
viešam pasipriešinimui, 
amerikietiški idealisti
niai siekiai per dažnai nu 
stoja savo jėgos, dardaž 
niau išvirsta į dekaden
tiškų reiškinių virtinę. 
Dabartinius JAV ideologi 
nius spaudimus galima 
palyginti su plačia, lygu 
moję vingiuojančia lėtos 
srovės upe, kuri paleng
va griaužia smėlėtus 
krantus.

Sovietų idealistiniai vi
daus reikalavimai tuo tar 
pu' įgauna užtvenktos 
upės vaizdą. Ateityje už 
teks, kad dėl vienos ar ki
tos užsienio politikos 
priežasties užtvankos 
priežiūra susilpnėtų ir 
susikaupusi milžiniška 
jėga gali išsiveržti palai
dodama po savim visąso.. 
vietų imperiją.

WANTED
EXPERIENCED

PUNCH PRESS 
OPERATORS

Days or nights, 
overtime, 

steady work, 
apply mornings

CLEVELAND 
PRESSED 

PRODUCTS 
6712 Union Avė. 
(just off Broadway) 
Cleveland, Ohio 

(73 75)

WANTED IST CLASS
MACHINISTS

ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
Mušt be able to sėt up work Irom 
blue prints nnd close tolerance. Paid 
hospitalization and insurance, pa»d 
holidays, vacation pian.

JAMES C. HEINTZ CO. 
DIV. OF MYERS INDUSTRY 

3738 W. I43rd St.
Cleveland, Ohio 

216-252-7620 
(73-79)

WANTED AT ONCE 

AUTOMATIC SCREW 
MACIIINE 

SĖT UP MEN & OPERATORS 
FOR 

CONOMATICS
BR0WN & SHARPE 

New plaut facilities. Excellent 
benefits and overtime.

SL A.BK
MACHINE PRODUCTS CO. 

4659 INDUSTRIAL PARK. 
W1LLOUGHBY. OHiu 

216-946-6555
(73-79)

rašo
AR GALIMATOKIUS 
KVIETIMUS TOLERUOTI?

Gerb. Redaktoriau, šio
mis dienomis gavau laiš
ką. Tai kvietimas ir pa
siūla išsirašyti knygą iš 
leidyklos. Knyga anglų 
kalba. Apie Lietuvą. Iš 
leidyklos išsirašius, di
delė nuolaida kainoj. 
Kvietimas išsirašyti ang 
liškai.

Perskaičiau, ir išsira. 
šiau mane nustebinusius 
posakius, kurie, turbūt, 
leidėjo nuomone, galėtų 
sukelti susidomėjimą 
siūloma knyga. Rekla
muoja tą knygą taip:

"as one of the first 
East European countries 
to abandon its liberalins- 
titutions and embrace 
dictatorship, Lithuania 
is of special interest. Sa
baliūnas examines the of- 
ficial nationalism of Li
thuania under the Smeto
na government, when its 
credo included a rejec- 
tion of foreign ways, a 
contempti for parliamen. 
tary democracy... He 
shows that the internal 
disarray in Lithuania du- 
ring its lašt two years of 
independents prevented 
real national opinion 
from expressing it- 
self... its absorption in- 
to the Soviet Union in 
1940...

Šie, reklamoje mane. 
nustebinę posakiai, aiš
kiai rodė, kad knyga yra 
pobūdžio tų leidinių, ku
riuos antrojo pasaulinio 
karo metu leido tariamai 
universitetinės leidyklos 
su tikslu į kiekvieną ame- 
Tikinės užsienio politi
kos posūkį įfiltruoti pro
so vi etišką požiūrį. Tai 
buvo per Amerikos - So
vietijos medaus mėnesį 
atkutusių liberalinių egg 
-heads rašinėjimai. Da
bar tos knygos išmestos 
iš knygynų. Tuo metu 
šias knygas stengtasi 
įkišti į kiekvieną bibliote 
ką, įskaitant ir kariškas. 
Tai buvo tada pirmoji 
prosovietinės indoktri- 
nacijos banga. Tai buvo 
1941-43 metai.

Knyga, kurios reklamą 
gavau, aiškiai (aukščiau 
išvardinti sakiniai) der
gia nepriklausomą Lie
tuvą, neatsakingais saki
niais pristato Lietuvą 
kaip naciškos diktatūros 
valstybę, sukelia (rek
lamos ribose) tikrą nepa. 
sitikėjimą Lietuvos ne
priklausomybės idėja. Iš 
vengtas ir žodis "okupa
cija", uždrapiravus jį ne 
utraliu žodeliu "absorp
tion". Knygos autorius 
— Leonas Sabaliūnas. 
Lietuvis. Argi su ta rek
lama sugrįžta senoji pa
tarlė "blogas tas paukš
tis, kuris savo lizdą der
gia"?

Čia kalbu apie knygos 
reklamos pobūdį. Rekla
ma skirta sukelti būsimo 
skaitytojo susidomėjimą 
knyga. Bet kokia kaina 
tas susidomėjimas čia su
keliamas? Iš istorinio 
konteksto išgaudytais sa
kiniais, neatsakingai der
giančiais Lietuvos valsty
bingumą, lyg pašnabždė- 
jimu ausin "matai, nacis
tinė valstybė pati par
griuvo ant savo kamie
no"!

Šiame laiške, kalbu 
vien tiktai apie reklamą 
vis netikėdamas, kad ta 
reklama teisybę sako.

Aplankius lietuvių stalių 

dirbtuve 'Rūtų’

Važinėdamas po New Jer
sey valstiją, kartą užsukau 
į Elizabethą, veikliausią lie
tuvių koloniją New Jersey 
valstijoj. Važiuojant Divi
sion St. pamačiau mūrinį 
pastatą su didele iškaba — 
"RŪTA” MILL W0RK — 
STAIRS. Supratau kad tai 
stalių dirbtuvė, bet mane 
sudomino dirbtuvės lietu
viškas pavadinimas "RŪ
TA”. Prie pastato dirbinėjo 
vidutinio amžiaus, stiprios 
išvaizdos vyriškis kurį pa
klausiau lietuviškai:

— Ar čia lietuvių dirbtu
vė, kad turi tokį gražų lie
tuvišką vardą ’-’RUTA”?

Jis kiek nustebęs pažiū
rėjo į mane ir gražia aukš
taitiška tarena atsakė:

— Taip, čia lietuvių ben
drovės dirbtuvės, visi ben
drovės nariai lietuviai.

Aš prisistačiau ir pasa
kiau, kad važinėju po New 
Jersey ir mane domina lie
tuvių ekonominis gyveni
mas. Tada ir jis man pri
sistatė — esąs Albinas Stu- 
kas šios bendrovės įkūrė
jas, dirbtuvės administrato
rius ir vedėjas. Maloniai pa
prašė užeiti į vidų dirbtu
vės pasižiūrėti.

Albinas Stukas paaiškino 
man, kad čia dirbami tik 
laiptai, nuo paprastų rūsių 
laiptų iki labai kombinuotų 
brangių laiptų. Man pasitei
ravus apie laiptų kainas, 
atsakė, kad kainos labai 
skirtingos, priklauso nuo 
laiptų paskirties, išvaizdos 
ir medžio rūšies, kaina svy
ruoja nuo $90,00 iki $9,000. 
Kainų skirtumu pats tuo
jau įsitikinau, nes dirbtuvė
je buvo pagamintų norma
laus dydžio laiptų, o vieni 
stovėjo dar nebaigti, sukti 
milžiniško didumo laiptai, 
kurie siekė dirbtuvių stogą. 
A. Stukas šypsodamas pa
sakė, kad tie "laipteliai” 
kainuoja tik $5,000.00. 
Dirbtuvėj pristatyta įvai
riausių mašinų. A. Stukas 
aiškino kiekvienos paskirtį, 
— labai kombinuotas ir įdo
mus darbas. Pasiteiravau, 
ar kiekvienas atėjęs iš gat
vės, gali pas juos gauti dar
bo? Stukas pasakė, kad jie 
priima tik tokius, kurie 
nors kiek moka staliaus

Mat, autorius nėra Bim
bos kartos atžala, bet tos 
kartos, kuri ištrūko iš 
Lietuvos "absorption", 
įsikūrė Amerikoje ir pri
siėmė misiją kalbėti ir 
veikti pro-lietuviškai. 
Autorius buvo "Litua- 
nus" redaktorius. Argi 
dingo pro-lietuviško aka
demiko tipas? Argi au
torius gali toleruoti ši
tokį jo knygos pristaty
mą?

"Lithuania in crisis — 
Naionalism to commu- 
nism" — taip pavadinta 
knyga. Gal toks neatsakin
gai kreivašonis, pigios 
sensacijos ieškąs pavadi
nimas, pagimdė kreivašo- 
nę knygos reklamą? Lie
tuviškasis "nationalism" 
nepergimė juk, į komuniz
mą (kaip sugestijuonuoja 
knygos titulas), bet buvo 
sovietinės militarinės 
okupacijos sunaikintas. 
Egg-headiškai klaidi
nantis knygos pavadini
mas netoleruotinas, kaip 
ir įžūliai Lietuvos nepri
klausomybę dergianti 
reklama.

Pastebėtina, kad nekal 
bu apie knygos turinį. 

A. A-nė 

amato ir pastebėjo, kad 
pas juos darbininkai retai 
keičiasi.

Man pasiteiravus kaip se
nai "RŪTA” gyvuoja, A. 
Stukas paaiškino, kad ben
drovė įsikūrė 1959 m. ba
landžio 1 d. ir jos nariai 
buvo: Barbora Stukienė, 
Kazys Ožolas, Ignas Ožo- 
las ir Jonas švedas, o jis 
pats į bendrovės sąstatą ne
galėjo įeiti, nes turėjęs įsi
pareigojimų kitai tokiai pat 
įmonei.

Bendrovei pradėjus veik
ti, kepti karveliai nekrito 
ant dirbtuvės stogo, buvo 
visokių dienų — tamsesnių 
ir šviesesnių kol išsidirbo 
savo vardą. Du bendrovės 
nariai, turėdami savo ama
tus, iš bendroves pasitrau
kė, bet jų vieton atėjo kitas 
ir dabar bendrovei priklau
so: Barbora Stukienė, Ka
zys Ožolas ir Vaclovas Žos
tautas. Bendrovės vardas 
geras, darbo negalima ap
rėpti, užsakymų užtektu ki
tai tokiai dirbtuvei, metinė 
apyvarta siekia apie 1/3 
milijono dolerių. Paklau
siau, kodėl neplečiama dirb
tuvė ir nestatomi nauji pa
statai, jis paąiškino, kad 
Bendrovės veikla priklauso 
nuo namų statybos, kai tik 
namų statyba mažėja, — 
mažėja laiptų užsakymai. 
Plečiant įmonę reik inves
tuoti daug pinigų, o dabar 
tokie laikai, kad nesinori 
daug rizikuoti.

Padėkojau p. Stukui už 
malonų pokalbį ir palinkė
jau sėkmės ir išplėsti dirb
tuves.

St. Vėtra

SCREW MACHINE 
SET-UP

We are enlarging our facilities 
and have several openings for 
qualified screw machine set-up 
men who know their business 
and are willing to work as oper- 
ators whėn required. Brown and 
Sharpe experience preferred. In 
return we offer top wages, pro- 
motion, free hospitalization and 
many fine benefits including 
stock option.

Contact JERRY HYLAND 
Personnel

WATSCO
1800 W. 4 Avė. 
Hialeah, Fla.

A GREAT PLACE TO WORK
An Equal Opportunity Employer 

______________________________________ (73-74)

HOUSEKEEPER — Doctor’s 
Home, pleasant atmosphere, live 
in 5 days or make this your 
home. Salary and paid vacation. 
room, T.V., near busses, 2 boys, 
8 and 11. References. Weekdays 
and Saturdays call (216) 382- 
3300. Evenings and Sundays call 
(216) 291-0414. (73-75)

MACHINIST
WELDERS and F1TTERS

GOOb HOURLY RATE PLŪS 

FRINGE BENEFITS.

G & W INDUSTRIES, INC. 
1898 CARTER RD. 
CLEVELAND, OHIO

__________ ______________________(72-78) 

””WANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLED

FITTERS
Sheet and plate 
lst and 2d shift.

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

NON-FERROUS
METALS 

FABRICATING 
21721 Tungsten Rd.

Euclid, Ohio 
216-531-3585 

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

(72-78)
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Vasaros džiaugsmai 
Floridoje

Jau metų metais buvo, 
skaitoma, kad Floridoje 
gyventi ir atostogauti tin 
ka tik pačiais giliaisiais 
žiemos mėnesiais, kada 
didesnę dalį Amerikos ir 
Kanados sukausto žie
mos šalčiai ir ledinuo
tai žvarbūs šiauriniai vė 
jai. Tada tik visi staiga 
pasiilgsta saulės šilu
mos ir šilto vandenyno 
bangų. Tad kiekvieną žie 
mą Floridą tiesiog sau- 
sakmišai pripildo turis
tai, atostogautojai ir vi
sokių kitokių malonumų 
ieškotojai. Jiems priim
ti yra pristatyta tūkstan 
čiai gražiausių viešbu
čių ir kitokios rūšies gy 
venviečių. Kainos tuome 
tu staiga neįtikėtinai pa
kyla ir visas atostogavi
mas pasidaro netik malo
nus, bet ir pasakiškai 
brangus.

Tačiau paskutiniu me
tu vis daugiau ir dau
giau žmonės iš įvairių 
Amerikos ir Kanados vie
tų pradeda ir vasaros 

Floridos lietuviai Tautos Šventės minėjime. Pirmoje eilėje antras iš dešinės sėdi ilgametis Lake 
Worth lietuvių kultūrinio klubo pirmininkas A, Augūnas. J. Garlos nuotrauka

MEMBER F.D.I.C.
nant trijų paskutinių mėnesių procentus ir išimamoji suma 
išbraukiama iš taupymo plano.

Prie Dirsės ir Pilypavičių metelio su savininkais. Iš kairės: Ži
lienė, Dirsienė, Daugėlienė ir Pilypavičienė. Antroje eilėje: Dau
gėla, Dirsė ir Pilypavičius. J. Garlos nuotrauka

atostogoms pasiekti Flo
ridą. Vasaros sezono me 
tas Atlantic City, Virgi
nia Beach ar kurioje ki
toje vasarvietėje kamba 
rių ir restoranų kainos 
yra palyginamai aukš
tos, o ypatingai jos iški
lo šią vasarą.

Tuo tarpu Floridoje 
vasaros mėnesiais visos 
kainos yra neįtikėtinai 
žemos ir visas atostoga
vimas palyginamai yra la
bai pigus.

Daugelis dirbančiųjų 
atostogauja vasaros me
tu, o be to vasaros mėne
siais vaikai nėra surišti 
su mokyklomis ir gali 
drauge su tėvais pake
liauti. Tad, turint galvoje 
kambarių ir restoranų 
kainų skirtumą, pilnai 
visiems apsimoka pakel
ti kad ir didesnes kelia
vimo išlaidas ir pavasa
roti Floridoje. O čia va
sarą yra tikrai malonu: 
vasaros karščiai nieka
da nekankina, nes galima 
tuojau atsigaivinti vėsiu 

Dabar kada santaupų 
procentai yra pakilę, 
kaip jūs pasirenkate 
kada viskas atrodo 
taip gerai?

Paklauskite mūsų. Cleveland Trust siūlo naują būdą nuo 5% 
į metus reguliariai taupymo knygutei, garantuojant 7% per metus 
Income Certificates ir vidurkiui. Jūs galite gauti 7% palūkanų 
$1,000 ar daugiau inde iui, kuris materializuojasi keturių metų 
laikotarpiui.* Mes paaiškinsime išvadas sudėjimo, padienių 
palūkanų ir nemokamo čekių plano visiems taupymo būdams. Ir mes 
pasakysime jums kas yra kalnai ir kas yra tik grumsteliai pagal jūsų 
asmenines sąlygas.

Paprašykite, kad mes pritaikytumėme Jums aukštų palakūnų 
taupymo programą, kuri jums geriausiai pasitarnaus bet kurioje 
iš 80 mūsų įstaigų.

cr CLEVELAND TRUST

Niekas nežino daugiau apie pinigų taupymų.
*Ąnt visų banko taupymo planų, išskyrus reguliarias taupymo 
sąskaitas, federaliniai įstatymai ir nuostatai uždraudžia spe
cifinio laiko indėlio išmokėjimą prieš laiką, nebent panaiki-

vandenyno vandeniu, 
dažniausiai vandenynas 
šiuo metu yra labai ra
mus ir maudaisi jame lyg 
kokiame didžiuliame ba
seine pripildytame sū
raus vandens. Oras paly
ginamai yra gana sausas 
ir nekankina jokia drėg
mė. O ypatingai yra ža
vūs čia vasaros vakarai 
savo neužmirštamais 
saulėlydžiais.

Ypatingai vasarą malo 
nūs oras yra Palm Beach 
apylinkėse. O ir visos kai
nos vasarą čia būna dar 
žemesnės nei Miami 
Beach ar kur kitur, nes 
ten vyksta dažnos didžiu
lės konvencijos.

Tad nenuostabu, kad 
Lake Worth ir Juno 
Beach vasarviečių gyve
nimas šią vasarą buvo 
labai gyvas ir judrus. 
Juno Beach šalia puikaus 
Tomkų motelio gražų ir 
patogų motelį įsigijo ir 
kanadiečiai Pilypavičiai 
ir Dirsės. Abu "konku
rentai" džiaugiasi, kad ši

Grupė Floridos lietuvių, kuriuos "pagavo" mūsų fotografo akis. Prieky: Daugėla ir Jokubauskas. Pir. 
moj eilėj stovi iš kairės: Garlienė, Tomkienė, Kapčienė, Jokubauskienė, Daugėlienė, Balčiūnas, Dir- 
sienė, Žibienė, Mikšienė, Garmienė, Juozaitienė, Dirsė. Gale stovi: Papievis, Beliūnas, Mikšys, Gar
mus, Kapčius, Pilypavičius, Juozaitis, Beliūnienė, Pilypavičienė ir Tomkus. J. Garlos nuotrauka

vasara buvo ypatingai 
gausi svečiais ir jų tarpe 
buvo žymiai daugiau, 
kaip kitais metais, lietu
vių iš įvairiausių ir riet 
tolimiausių JAV ir Kana 
dos vietovių.

Veik kiekvieną dieną, 
išėjęs rytmetiniam pasi 
vaikščiojimui į pajūrį ga 
Ii sutikti vis naujų, senai 
matytų pažįstamų veidų. 
Kiekvieną pavakarį stabte
lėjęs prie vieno ar kito 
motei'lio randi būriais 
besišnekučiuojančius mū
sų viengenčius. Visi jie 
dalinasi dienos įspū
džiais ir atnaujina seną
sias pažintis bei tyrinėja 
visas įsikūrimo galimy
bes. Ypatingai noriai ir 
gražiai visiems padeda 
Vytautas Tomus, kuris,

PAMINĖTA TAUTOS ŠVENTĖ
Rugsėjo 8 d. įvyko iš

kilmingas Palm Beach 
apylinkės lietuvių susi
rinkimas, kuriame buvo 
prisiminta Tautos Šven
tė. Prieš susirinkimą vie 
tos bažnyčioje buvo iš
kilmingos pamaldos, ku
rių metu šventei atatinka 
mą pamokslą pasakė ku
nigas Senkus.

Susirinkimui pirminin
kavo Lake VVorth Apylin
kės Lietuvių Kultūrinio 
Klubo pirmininkas A. Au
gūnas. Himnus giedojo 
solistė Juozė Daugėlie
nė.

Minėjimo kalbą pasakė 
Jonas Daugėla. Jis savo 

čia, turbūt, pirmasis su
sitvarkė pastoviam gyve
nimui ir per šiuos kelis 
metus gerai susipažino 
su visomis gyvenimo są
lygomis ir įgijo daug nau
dingų pažinčių.

Tad reikia manyti, kad 
artimoje ateityje Flori
da virs geriausia vasa
rojimo ir atostogavimo 
vieta nebe vien tik šal
tais žiemos mėnesiais, 
bet apskritus metus.

Juno Beach savo vasa
ros atostogas šiomis die 
nomis linksmai praleido 
ir žinomas žurnalistas- 
fotografas Dirvos bendra
darbis Jonas Garla su vi
sa savo šeima. Jie buvo 
apsistoję Tomkų motely
je ir padarė daug įdomių 
nuotraukų iš vietos lietu
vių gyvenimo, bei aplan
kė visus savo senus pa
žįstamus Glevelandie- 
čius. (Jd.) 

kalboje bandė pažvelgti 
į lietuvių tautos istorinę 
didybę iš dabarties gy
venimo perspektyvos ir 
surišti šių dienų aspi
racijas su istorinės pra
eities išgyvenimais.

Klubo narė Bortvikie- 
nė labai paprasta kalba, 
bet gyvai ir vaizdžiai su 
sirinkusiems papasakojo 
savo išgyvenimus ir įspū
džius iš kelionės į Lie
tuvą.

Susirinkime dalyvavo 
ir svečiai iš šiaurės kraš - 
tų: Bačanskienė iš Balti
morės ir Jonas Garla su 
ponia iš Clevelando.

Paskutiniu laiku Juno 
nuolatiniam gyvenimui 
persikėlė vėl keletas 
naujų šeimų ir tuo būdu 
ši palyginamai visai nau 
ja lietuvių kolonija akims 
matant didėja. Šią vasa
rą atsikėlė Jono Jaku
bausko šeima iš Balti
morės. Jie įsikūrė labai 
įspūdingame keturių šei
mų name "Nidos" vardu 
pavadintame. Jų pastatas 
yra visai ant vandenyno 
kranto ir kasdien daugy
bės lietuvių pro juos pra
eina eidami maudytis. 
Taip pat iš Detroito galu
tinai atsikėlė Bieliūnų 
šeima, kurie čia yra įsi
giję gražius kelis aparta 
mentinius pastatus. Jie 
visi tuojau įsijungė į vie 
tos lietuvių bendrą gyve
nimą. Taip pat šiomis die 
nomis bando čia galutinai 
apsigyventi ir įsikurti 
Juozaičiai iš V/aterbu- 
rio. (Jd.)
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Per sportcj į Europa

ATKERŠYTAVIENAM JAU
Šį kartą mums būtinai 

reikėjo nukauti prieši
ninką. Viena, prieš jį bu
vome netikėtai ir nedai
liai pralaimėję, o antra 
— tai buvo turnyrinės 
rungtynės ir mūsiškiai tu
rėjo patekti baigmėn. 
Abu norai buvo išpildyti.

Rugsėjo 14 dieną, ste
bint gausiai publikai, Mul- 
houso tarptautiniame 
krepšinio turnyre, mūsų 
krepšinio rinktinė atsi- 
keršijo Vokietijos vice- 
meisteriui Giessenui 99: 
87 (43:40).

Reikia pasakyti, kad iš 
Šveicarijos į Mulhouso 
turnyrą važiavome susi
rūpinę, bet su viltimi ir 
ryžtu. Rūpesčio kėlė ne- 
perdaug iškili rinktinės 
pergalė prieš vidutinioką 
Fribourgo vienetą, o vil
tis geresniam pasirody
mui teikė vis gerėjantis 
rinktinės komandinis žai
dimas ir pažadėtoji sve
tinga Moulhouso aplinka. 
Juk vykome į Rene Kapp 
gimtąjį miestą ir jokiu bū
du neįsivaizdavome, kad 
Rene mus kuo nors apvil
tų. Visi mūsų norai išsi
pildė. Mūsų mielas globė 
jas aprūpino mus geru 
viešbučiu, išreklamavo 
lietuvių krepšinio rinkti
nę, kaip labai pavojingą 
vienetą (nors tokiu mū
siškiai dažnai ir nepasi
rodė) ir Mulhousui mus 
pristatė kaip vertą ypa
tingo dėmesio vienetą.

Tiesa, nors mūsų rink
tinė savo žaidimu daž
nai poną Kapp ir apvylė 
tačiau Mulhouso turny
re ji savo egzaminą iš
laikė ir pateko baigmėn 
kur trečią kartą teks su
sikauti su Prancūzijos 
meisteriu Berck miesto 
rinktine.

Visdėlto, kelias turny
ro baigmėn buvo nebe
lengvas. Giesseno vokie 
čiai tap pigiai (kaip kita
dos mūsiškiai Giessene) 
nenorėjo pasiduoti. Jie 
baisiai šiaušėsi ir tik po 
nepaprastai kietos kovos 
jie tapo parguldyti ant 
menčių.

Paskutinį cveką Gies
seno karstan įkalė mū
sų "darling" ir siaubas 
vokiečiams — Palubins
kas. Iš tikro, jei žiūro
vai ir nebuvo patenkinti 
labai daug mūsų visos 
rinktinės žaidimu, tai kai
na salėn buvo vertai at
pirkta proga pamatyti Pa 
lubinską. Neveltui jau 
rungtynių metu daugu
mos žiūrovų lūpose "Pa
lubinskas" buvo nuolatos 
kartojamas ir tapo žino
mu žodžiu.

Galėčiau labai daug ką 
parašyti apie Palubins
ką, bet tai bandysime at
likti vėliau, analizuojant 
visą krepšinio rinktinės 
išvyką Europon.

Rungtynės prieš Gies- 
seną buvo nelengvos;ypa
tingai pirmame puslan
kyje. Iš karto mūsų rink
tinėje. vėl buvo matoma 
palaido žaidimo ir daug 
neišnaudotų gerų progų. 
Gynyba buvo geresnė, bet 
deriniai antpuoliuose bu
vo skubūs ir neplaningi. 
Ačiū Dievui, rinktinę iš 
blogų padėčių nuolatos 
gelbėjo Palubinskas (jis, 
rungtynėse pelnė 40 taš
kui).

Pradžioje vokiėčiai ve
dė 10:6, 16:8, 18:14. Ta
čiau Palubinskas pa
sekmę išlygino 18:18 ’r at
rodė, kad pagaliau mūsiš-

✓
JONAS ŠOLIŪNAS

Dirvos spec. korespondentas 

kių žaidimas susitvar
kys. Deja, likus 10-čiai 
minučių žaisti, mes neiš 
naudojome net septyne- 
tos progų ir dėlto nuo vo
kiečiu pabėgti nepajėgė
me.

Užtat ir pasekmė kei
tėsi kaip moters ūpas; 
pirmavo vienu taškeliu 
tai vienas, tai kitas. Tik 
besibaigiant pirmam kė
liniui gerai žaidžiąs Baš- 
kauskas pelnė krepšį ir 
dvi baudas ir ištraukė 
rinktinę 37:34 priekin.

Likus žaisti dviems mi
nutėms ir vėl abu viene
tai apsišaudė ir kėlinys 
baigėsi rinktinės naudai 
43:40.

Antrojo kėlinio pra
džioje mūsiškiai vėl pa
simetė, bet tik trumpam 
laikui. Beto, Palubinskas 
padedant Baškauskui ir 
Puidokui, pagaliau išve
da rinktinę priekin net 
65:56. Va, čia, atrodo, ir 
įvyko lūžis geron pusftn.

Palubinskui talkon at
skuba šiose rungtynėse

ANEI SKRIPKOS,
Tep, kap toj dainoj. Mūsų 

krepšinio rinktinė Mulhouso tarp 
tautiniame krepšinio turnyre nie 
ko nepešė. Ji trečiąjį kartą supa- 
savo Prancūzijos meisteriui 
Berckui ir išvažiavo namo, vi
liuosi, be keršto ir be skausmo.

Rugsėjo 15-tąją dieną mūsų 
rinktinė baigminėse rungtynėse 
turėjo nusileisti prancūzais gan 
įtikinančia 95:80 pasekme. Šį 
kartą kautis prieš prancūzus, 
atrodo, nebuvo pasiryžęs nė vie
nas mūsų rinktinės dalyvis. Šios 
rungtynės, palyginus su mūsiš

kių antrosiomis rungtynėmis 
prieš Bercką, buvo tik šešėlis. 
Šįkart mūsų herojai, atrodė, iš 
ėjo pasivaikščioti ir buvo su
dirbti su skudurais. Net ir nuo
latinis entuziastas Palubinskas 
nebuvo žvalus. Galbūt jo žaidi
mui pakenkė greit gautos, nela
bai aiškios, baudos, kurios jį 
netik sulėtino, bet jau pirmame 
puslaikyje pasodino ant suolo. 
Na, o jei dar paminėsime, kad 
puolime patikimasis Baškaus- 
kas, pirmame puslaikyje, neį- 
metė nė vieno taško, tai galite 
numanyti kaip mizernai atrodė 
mūsiškių puolimas. Beto, Puido
kas niekaip negalėjo prasiverž
ti prieš Bercko "Maginot" lini
ją - Cheeks.

Su gynyba taip pat buvo vel
nias. Per mūsų užtvaras pran
cūzų tarnas, amerikietis Gard- 
ner ėjo kaip lino sėkla per sie
tą. Jis įmesdavo, atrodė, kada 
tik norėdavo (pelnė 29 taškus). 
Užtat visai suprantama kodėl 
prancūzų pusės lentoje skait
linė nuolatos kilo, o mūsuose ji 
laikėsi pastoviai kaip ubago gau. 
tosios poatlaidinės aukos.

Gardneriui vadovaujant. Bėre, 
kas išlekia priekin 20:6 ir pra
deda žaisti su mūsų rinktine, 
kaip katė su pele. Tiesa, dėka 
keleto gerų Modesto ir Ginei
čio prasiveržimų mūsiškiai dar 
prikopia 22:14, 34:22, 37:24, bet 
tai ir viskas. Baigiantis pir
majam kėliniui Berckas veda 
47:32 ir lengvai jį užbaigia 
51:33 (Gardnerio metimu,..)

Daug kas vylėsi, kad gal ant
rame kėlinyje pagaliau mūsiš
kiai atsigaus ir pasigaus besnau. 
džiančius prancūzus. Kur tau. 
Jei jau snaudė kas nors aikštėje 
tai tik ne prancūzai. Jie ir ant
rame kėlinyje gražiais deriniais 
nuginkluoja nuolatos mūsų apsi- 

gerai žaidęs Modestas. 
Jis savo fantastiškais me
timais pelno tris krep
šius iš eilės ir rinktinę 
atsikvepia. Mes pirmau
jame jau 71:60. Ir nors už 
baudas aikštę turi apleis
ti geras gynikas Jesevi- 
čius, atrodo, kad ir net 
jo praradimas rinktinei 
įtakos neturi. Ji pamažu, 
bet užtikrintai, didina 
skirtumą pasekmėje sa
vo naudai ir, likus šeše
tai minučių žaisti mes 
jau pirmaujame 85:73. 
Tačiau vokiečiai kovoja 
kaip prie Stalingrado; 
nors ir netekę vilties lai
mėjimui jie lengvai ne
miršta. Vadovaujant ne
sustabdomam Giesseno 
amerikiečiui Koski (32 
taškai), jie dar vis erzi
na mūsiškius. Bet dabar 
ateina šviesiausias Palu
binsko karaliavimo mo
mentas. Jis įkerta vokie
čiams keturis kartus ir 
rungtynės jau laimėtos.

Likus ketvertui minu
čių žaisti ir rinktinei 
pirmaujant 93:77, pa
galiau Palubinską sustab
do ... teisėjo švilpukas. 
Jis už baudas apleidžia 
aikštę. Žiūrovai siunta. 
Nepaprastos ovacijos 
Palubinskui.

Po Palubinsko neteki
mo mūsų rinktinės žai
dimas sulėtėja bet rung
tynes vistiek laimi mūsiš
kiai 99:87.

Rinktinei taškus pelnė: 
Palubinskas — 40, Mo
destas — 14, Puidokas — 
12, Baškauskas — 11, Ma 
žeika — 10, Baris — 4, 
Varnas — 4, Gineitis — 
4, Jesevičius — 0.

ANEI DŪDOS...
blaususį gynimą ir skirtumą nuo 
latos didina savo naudai.

Tuo tarpu mūsų puolime nie
kas nesiklijuoja. Baškauskas sa 
vo dvitaškį pelno tik antram kė
liniui prasidėjus, bet užtat greit 
už baudas netenkame Modesto. 
Skirtumas pasekmėje apsistoja 
ant ... dvidešimties: 61:41, 71: 
51; ir net 81:57. Prancūzai pra
deda naudoti atsarginius, o mū
siškiai — visos aikštės spaudi
mą. Tai tik laikinai ir truputėlį 
sulėtina prancūzus, tačiau bend
ros padėties nepakeičia. Berc
kas veda 85:64, 91:66, 95:76 ir 
pagaliau rungtynes užbaigia 
95:80.

Atsikeršyti už du pralaimėji
mus prieš Prancūzijos meisterį 
taip ir nepavyko. Priešingai — 
teko suklupti ir trečiąjį kartą.

Beje, po antrojo pralaimėji
mo, kuris kaip atsimename bu
vo visiškai neužsitarnautas, ne 
vienas mūsų vylėmės, kad mūsų 
rinktinė trečiame pasirodyme 
atiduos visas jėgas. Deja,trečio
se rungtynėse mūsiškiai kovojo 
ne kaip liūtai, o kaip akli kačiu
kai. Trūko entuziazmo ir ryžto. 
Trūko inspiracijos ir galbūt tvir
tesnės dirigento rankos nuo suo
lo. Tenka pastebėti, kad šiose 
rungtynėse turėjome du trene
rius: Vyt. Grybauską ir Joną Va- 
laif, Abu jie bandė tvarkyti ko- 
rr ą, bet ar tai jiems pasisekė 
te, j1 liudija tai galutinė rungty
nių pasekmė. Greičiausiai, kad 
čia tik anas liaudies posakis, 
jog tarp dviejų auklių -- vaikas 
be galvos.

Mulhouse turnyrą prakišome 
neskaniai, tačiau tai nebuvo pas
kutinis mūsų rinktinės pasispar
dymas. Ji rugsėjo 16 dieną išvy
ką. baigė rungtynėmis prieš Mul
house priemiesčio Wittelsheim 
komandą, kurią nugalėjo 92:75, 
Šitas laimėjimas galutinai įro
dė, jog dar ir Europoje yra krep
šinio komandų, kurias net mūsų 
rinktinė gali nugalėtu Nu, sekan
čią išvyką organizuosime ko
voms prieš visas Europos kaimų 
rinktines. Galbūt tada mūsų krep
šinio rinktinės laimės daugiau 
rungtynių, nė šį kartą.

Totalaus pralaimėjimo Mul
house nepatyrėme. Buvo ir gerų 
dalykų, štai prieš baigmines 
rungtynes iškilmingai buvo pri
statytos visos dalyvavusios ko
mandos. Iškilmių metu buvo su

grotas ir mūsų tautos himnas, o 
lietuviškoji trispalvė plevesavo 
stadione viso turnyro metu.

Atsisveikinant Mulhousą mūsų 
globėjas Rene Kapp suruošė ne
paprastą banketą. Jo metu Kapp 
gavo nemokamą lėktuvo bilietą 
(lietuvių turistų dovana) į Chi
cagą, o visi banketo dalyviai — 
prancūziško vyno ir... kiaulių 
uodegų.

Prieš Bercką mūsų rinktinei 
taškus pelnė: Palubinskas —24, 
Modestas — 11, Baškauskas — 
10, Varnas -- 10, Puidokas — 9, 
Baris — 6, Mažeika — 4, Gi
neitis — 4, Jesevičius — 2,

MOTERYS 
IŠGELBSTI 
IŠVYKA

<
Viename savo pokalbyje apie 

mūsų krepšinio rinktinės išvy
ką Europon buvau išsireiškęs, 
kad mano asmeniškas laimingiau 
sias šios išvykos momentas bus 
sugrįžus Chicagon. Atsiprašau, 
bet savo teigimą turiu pakeisti. 
Išvykos laimingiausiu momentu 
dabar norėčiau laikyti tą dieną, 
kada tolimame Prancūzijos Mul 
houso mieste susitikau su mū
sų moterų tinklinio rinktine. 
Tai buvo rugsėjo 14-sios popie
tė.

Ligtol teko keliauti su krep
šinio rinktine tarytum per nak
tį perpildyta košmaru ir nevil
timi. Ligtol teko matyti susimąs 
čiusius ir irzlius krepšinio rink
tinės dalyvių veidus. Lit gol te
ko klausytis nuolatinių skundų 
apie nemigo naktis, apie ilgas ir 
varginančias keliones, apie blo
gą maistą if savotiškus europie
čių papročius.

Ir rugsėjo 14-tąją visa tai pra 
puolė, kai susitikom mūsų tink- 
lininkes. Jos atrodė, tarytum 
žmonės iš kitos planetos. Grei
tos, kaip vijurkai, linksmos, kaip 
pavasario upelis, ryžtingos, kaip 
lietuviškos elgės.

Tą momentą nutariau parduo
ti savo skūrą kitam valdovui. 
Pasiprašiau būti priimamas į 
tinklinio rinktinės išvykėlių tar 
pą ir mano prašymas buvo iš
klausytas (kaip bausmę už pri 
klausymą "kitai rinktinei" suti. 
kau moterims užnešti čemoda
nus į aukščiausią aukštą (kai vie 
ną sunkiausią užtempiau suži
nojau, jog tai buvo trenerio Ba. 
bicko, kurio kambarys buvo pir 
mame aukšte).

Tą rugsėjo dieną moterų tink
linio rinktinės dalyvės turėjo 
retą progą pasidžiaugti krepši
nio rinktinės pergale Mulhou
se. Tačiau laimėjimas joms ne 
buvo svetimas dalykas. Tai tu 
rėjau progos įsitikinti Mul
house.

Rugsėjo 15-tą dieną mūsų 
tinklinio rinktinė davė pamoką 
vietinėms prancūzėms, jas su
naikindama 3:0 (15:4, 15:0, 15: 
5). Ir tai ji atliko precizišku 
tikslumu, panaudodama visus 
tikslumu, panaudodama visus 
ginklus: gerus servus, puikią gy
nybą ir užtikrintus kirtimus.

Jau pirmame sete mūsiškės 
greit pasileido darban ir išlėkė 
priekin net 7:0. Prancūzikėms 
dar vis nesusigaudant kas de
dasi, Staškūnaitė ir Čyvaitė ser
vais bei kirtimais pasekmę ke
lia iki 13:3 ir servu Čyvaitė už 
baigia setą 15:4.

Antrame sete prancūzės blo
giau atrodė negu jų vyrai vaiske 
prieš vokiečius. Kol jos apsidai 
rė mūsiškės nusinešė setą sau
sa 15:0 pasekme!

šitame sete netik prancūzų 
žaidėjos, bet ir žiūrovai galėjo 
įsitikinti, jog neblokuoti Staškfl- 
naitės ir Yerkes kirtimai yra 
užtikrinta mirtis priešininkui.

Trečiame ir paskutiniame sc. 
te šeimininkės taip pat nieko ge
ro nepešė, nes kirtikių choran 
įsijungė ir Bukaitė. Prancūzės 
tesugebėjo surinkti vos penke
tą taškų, o setą baigė stipriu 
servu Žiupsnytė. Tai buvo gra
ži popietė Mulhouse.

O kad mūsų moterys nėra iš- 
lepėlės ir drebulės jos tai įro
dė sekančią dieną. Toji diena 
joms buvo tik "truputį" nepalan
ki.

Pirmiausiai ir jos turėjo da
lyvauti iškilmingame bankete, 
kuris baigėsi gerokai po vidur
nakčio. Beto,'teko apie vienuolik 
tą valandą jau išvykti iš Mul
houso atgal Į Vokietiją kur neti
kėtai reikėjo žaisti prieš Pietų 
Vokietijos rinktinę.

Neprimiegoję, nevalgę išsilei- 
dom Vasario 16-sios gimnazijos 
link kur netoliese turėjo laukti

CLEVELANDAS IR JO RYTOJUS
STAGNACIJA AR NAUJI HORIZONTAI?

JAMES CARNEY

Tie, kuriems yra svar
bus Clevelando rytojus, 
šiandien yra susirūpinę 
miesto atsilikimu įvai
riose srityse. Naujų pa
statų planavimas, staty
ba, susisiekimas, mirš
tantys rajonai, bėganti 
industrija, nykstančios 
prekybos įmonės, ir pra
rastos darbovietės skau
džiai liudija Clevelando 
atsilikimą nuo šių dienų 
didmiesčio pavyzdžių.

Jei dar ne per seniai 
Clevelandas buvo žino
mas įvairiais atvejais 
kaip pati dėkingiausia vie
tovė JAV, tai šiandien tas 
posakis praktiškai nebe
įmanomas pritaikyti mū
sų miestui.

Tiesa, yra miesto cent 
re naujų pastatų: Hollen- 
den House, Investment 
Plaza, Penton Plaza, ir 
tebekyląs Bond Court 
viešbutis. Visa tai rodo, 
kad yra drąsos turinčių 
žmonių, kurie tikėdami 
Clevelandu ir jo ateiti
mi, planuoja, investuoja 
ir stato. Deja, tai nėra 
garsiakalbiai, vienpaža- 
dais vilioją politikai.

Šiuo atveju, įdomus 
yra faktas,kad įClevelan 
do burmistrus ir miesto 
tarybą šįmet kandida
tuoja eilė žmonių, kurie, 
pozityviu nusiteikimu ir 
darbu, davė miestui dau
giau už tuos, kurie žadė
jo, kalbėjo, ir buvo iš
rinkti.

Artėjančių rinkimų . 
proga pasisakau už Cle
velando rytojų ir remiu 
kandidatą į burmistrus 
James Carney. Raginu 
visus, kurie mato ir su
pranta dabartinę Cleve
lando padėtį, balsuoti už 
vieną iš pirmųjų iniciato 
rių atstatyti Clevelandui, 
— kurio anksčiau suminė 
ti miesto centro pastatai 
kalba patys už save, — 
Demokratų kandidatą į 
Clevelando burmistrus 
advokatą, visuomeninin
ką, statybininką JAMES 
CARNEY.

mūsų tinklininkių paskutinysis 
priešininkas.

Sustojome greičiau negu tikė
jomės. Vos išvažiavus iš už Mul 
houso autobuso padanga prakiu
ro ir teko laukti pataisymo. Taip 
netikėtai buvome priversti grožė
tis Reino krantais. Nerimauta, 
nes numatytos rungtynės buvo 
čia pat, o dar reikėjo surasti 
ir lietuvių gimnaziją kur buvo 
visos žinios apie P. Vokietijos 
tinklinio rinktinę. Vargais nega 
lais susiradome gimnaziją, bet 
nei jos apžiūrėti, nei skaniai 
paruoštų pietų suvalgyti jau ne
buvo laiko. Vos-ne-vos spėjome 
į rungtynes.

Modernioje Weinheimo sporto 
salėje priešininkės darė apšili

Jonas Nasvytis 

***
Lietuviai gyveną CIe

velande, turį dvejas pa
rapijas, naujus Lietuvių 
Namus, lietuviškas pre
kybas, ir savo laikraštį, 
privalo kreipti dėmesį, 
žinoti ir aktyviai dalyvau
ti savo rajonų kandidatų 
rinkimuose į miesto ta
rybą. Nuo mūsų pasirink
tųjų kandidatų priklausys 
ir mūsų gyvenamų apylin
kių išsilaikymas ir jų pro
blemų reprezentavimas.

Clevelando 32-je apy
linkėje kandidatuoja jau
nas, baigęs un-tą, gabus 
kandidatas įmiesto tary
bą DAVID J. TRENTON.

DAVID J. TRENTON

Clevelando 23-je apy
linkėje, senesnėj lietuvių 
gyvenvietėj, apimančioj 
Superior ir St. Clair ra
jonus, kur tebėra Šv. Jur
gio lietuvių parapija, kan
didatuoja lietuviams pa
lankus, suprantąs dabar
tines apylinkės proble
mas, kandidatas EMIL 
J. GOLUB.

EMIL J. GOLUB

THE CITIZENS LEA- 
GUE OFGREATERCLE
VELAND rekomendavo 
abu kandidatus kaip pa
čius tinkamiausius repre
zentuoti Clevelandą ir sa
vo apylinkes miesto tary
boje. (sk)

mą. Kamuolį trankė kaip ama
zonės ir tuo buvo nustebintas mū- 
iškis treneris Babickas. Jis net 
momentui suabejojo ar iš viso 
buvo išmintinga sutikti žaisti 
šias rungtynes. Juoba, kad jo mo
teriškės buvo neišmiegoję, ne
valgę ir autobuse praleidę visą 
pusdienį. Bet drąsiam ir Die
vas padeda.

Tinklinio rinktinės nenugasdi- 
no nei amazoniški vokietaičių 
smūgiai, nei nuovargis. Jiatro 
dė pasiryžusi visą pasaulį nu
galėti. O čia -- tik P. Vokietijos 
rinktinė.

Iš tikro pirmame sete buvo nu 
stebinti visi: žiūrovai, žinovai ir

(Nukelta į 7 psl.)

i
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

UKRAINIEČIAI IR 
LENKAI MUSŲ 

VARŽYBOSE

Kaip jau anksčiau skelb
ta, šį sekmadienį, rugsėjo 
30 d., Čuyahoga Communi
ty College stadione, East 30 
St. prie Community College 
Avė., įvyks XXII-sios LSK 
žaibo ir kartu X-sios Cleve
lando Lituanistinių Mokyk
lų Lengvosios atletikos var
žybos.

Pradžia: 2 vai. po pietų.
LSK žaibo kviestinėse 

varžybose žada dalyvauti 
kaip svečiai Clevelando uk
rainiečiai ir lenkai. Taipogi 
ketina atvykti ir Hamilto
no LSK Kovo ir Toronto 
Aušros lengvatletai.

Reikalui esant, galima 
kreiptis pas Vidą čyvaitę, 
telef. 486-3228 arba Algir
dą Bielskų — 681-9143.

ŠAUDIMO PRATIMAI
Rugsėjo 30 d., sekmadie

nį, Clevelando šauliai ruo

šia šaudymo pratimus An- 
drušaičio ūkyje, Geneva, 
Ohio prie 307 kelio.

Išvykstame iš 19451 Eu
clid Avė., 12 vai. Gali da
lyvauti ir svečiai ne šauliai.

HOUSES FOR SALE
Euclid

OPEN Saturday 1:30-5:30 
330 East 211th St.

Brick Colonial off Lake 
Shore with usual own plūs 
1/2 bath, and fireplace in 
living room. Basement with 
finished recreation room 
with fireplace.

Three bedrooms on second 
and 1 bedroom on third.

Home in top condition. 
Ref. air conditioner, dinette 
sėt, Dryer to stay with 
house. This home may be 
seen Saturday at open 
house, Sunday by calling 
731-6140, at other times 
call office. Asking 37,900, 
Reasonable offers consider- 
ed.

Eastlake
Open Sunday 1:30 to 5:30

154 Pinehurst Drive 
Off Lake Shore

New three bedroom ranch 
with basement H/2 baths 
r, 11 decorated and carpeted. 
Large lot on Street with 

Center green. Semi private 
location. Priced at 30,900.

Euclid
New 3 bedroom ranch un- 

der contruction off Lake 
Shore near 222nd. ll/š 
baths, basement, painted 
and decorated. Living room, 
hall and bedrooms carpeted. 
Priced at 30,900. Close to 
East 222nd Shoping.

V1NE REALTY INC. 
35165 Vine St.

942-4440
Information can be had 

on above homes by calling 
731-6140 Evenings.

Factory worker. Mušt be 
able to speak and write eng- 
lish. Day shift. Good hour
ly wages. Call for appoint
ment 881-0033.

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

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

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

mayco 
budget 

storas

Pirkite mieste nuo pirmadienio 
iki penktadienio nuo 10 iki 7 v. v. 
šeštadieniais iki 5:45 v. v. 
Skyriuose iki 9:30 v. v.
Mes duodame ir keičiame 
Eagle Stamps.

IŠPARDAVIMAS! 
Vyrų Tarleton 
dvigubo mezgimo 
Polyester švarkai

24.97
Reg. 29.99 iki 34.99

Puikiai tinką, gražus pagrindas 
kiekvieno vyro garderobai. Ko
kybinis kirpimas ir iki paskutinės 
minutės madingumas padaro jį 
klasišku, kurį nešiosite su išdidu
mu. Dvigubo mezgimo Polyester 
mėlynos, vyno, rudos ir smėlio 
spalvos. 38-46 reg. dydži8į ilgi, 
kai kurie trumpi.

IŠPARDAVIMAS! 
Vyrų Tarleton 
dvigubo mezgimo 
su atlenkimais 
platėjančios 
kelnės

9.97
Reg. 11.99 ir 12.99

Nepakeičiamas junginys su nau
juoju švarku yra geras taupymas. 
Su atlenkimais platėjančios kel
nės nesiglamžančios, dvigubo 
mezgino Polyester. Medžiagos ly
gios spalvos mėlynos, rudos, vy
no, juodos ar žalios, kai kurios 
tarpines spalvos ir didelis pasi
rinkimas raštuose. Dydžiai: 30-40 
per liemenį, 29-33 ilgio.

Paštu ar telefonu užsakymai 
priimami. Skambinkite 241-3070 

Budget Men’s, visuose 
skyriuose..

Clevelando miesto meras RAL?H J. PERK

MOTERYS ISGELBSTI
(Atkelta iš 6 psl.) 

priešininkai. Tik ne mūsų tinkli
nio rinktinė. Ji tuojaus puolėsi 
darban. Buvo pats pjūties metas. 
Tinklinio kamuolys ridinėjosi 
kaip saulė ir nuolatos nukrisda. 
vo vokietaičių pusėn.

Mūsiškės, vadovaujamos pui
kių kirtikių (Čyvaitė, Staškūnai- 
tė) greit išlenda 4:1,12:1 priekin 
ir setą lengvai nusineša 15:2.

Antrame sete, bent pradžioje, 
vėl tas pats; mūsiškių kirtimai 
ir stiprūs servai randa savo tiks- 
lą ir jau 7:3. Tačiau pagaliau vo
kietaitės,raginamos žiūrovų, už
sispiria ir nekapituliuoja. Pasek 
mė užlūžta ant 9:5 ir nė viena ko 
manda keletą minučių nepajuda.

Netikėtai Babickienėnustumia 
ir jau 10:5. Vokietės nepaima 
servo — 11:6. Čyvaitės servas 
— nepaimamas; tas pats ir su 
Babickienės servu. P. Vokietijos 
rinktinė pagaliau turi supasuoti 
15:7.

Trečiame Sete, žaidžiant supa- 
kaltais, mūsiškės truputį stovi
niuoja pasekmėje, bet vistiek ve 
da 4:0, 7:4, 8:6. Tada vokietai
tėms "padeda“ Bukaitė ir Čy
vaitė prakirsdamps. Jau 11:8. 
Bet juokauti, ponai, užteks. Sho 
taitė užkerta, Čyvaitėpaservuo-

ASMENIŠKAS PRANEŠIMAS 
CLEVELANDO MERO

RALPH J. PERK:

Mieli Draugai:

Pirmą kartą per daugelį metų, pirminiai mero 
rinkimai spalio 2 d. yra bepartiniai.

Pirmą kartą per daugelį metų jūs galite bal
suoti už asmenį, bet ne politinę partiją. Visų kan
didatų pavardės bus ant vieno to pačio balsavimo 
lapo.

Lapkričio 6 d. rinkimai taip pat yra beparti
niai. Visi demokratai gali balsuoti už mane, Ralph 
J. Perk, neprarasdami savo partijos identiteto 
ateities rinkimuose. Visi nepriklausomieji ar res
publikonai gali padaryti tą patį.

Mes nesame išsprendę visų savo problemų, 
bet padaryta gera pradžia. Clevelandas stovi daug 
geriau negu buvo prieš 2 metus.

Aš ištęsiu savo rinkiminius pažadus. Aš išba
lansavau miesto biudžetą. Aš nepakėliau Jūsų tak
sų ir nepakelsiu.

Prašau balsuokite už mane spalio 2 d. rinki
muose.

Ačiū Jums
Ralph J. Perk, Meras

Sponsored by: Perk for Mayor Independent Committee, 
Dr. Viktoras Stankus, 18314 La Šalie Avė., Cleveland, Ohio

ja, Staškūnaitė užkerta ir jau 
14:8. Greit ir setas baigiasi 15: 
8 mūsų naudai.

Nuaidi paskutinis švilpukas ir 
mūsų moterų tinklinio rinktinės 
pirmoji išvyka baigta. Ji baigėsi 
fantastiškai sėkmingai. Tai rink 
tinės dalyvių ir jos vadovų nuo
pelnas.

Vienintėlis nusivylimas -- ne 
turėta laiko ilgėliau pabūvoti Vo - 
kietijos lietuvių tarpe. Ypatingai 
gaila, kad nebuvo progos bent 
keletą valandų pabūvoti Vasario 

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

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

16-sios gimnazijoje. O ten taip 
mielai mūsų rinktinės buvo lauk
ta. Tačiau Vokietijos lietuviams 
galime drąsiai sakyti: nenusimin 
kitę, mieli sporto bičiuliai, mūsų 
moterų tinklinio rinktinė greit ir 
vėl pasirodys Europoje.

REAL ESTATE FOR SALE

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

216-531-2198
(72-741



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or 
IST CLASS SKILED 
TOOL and DIE 

MAKERS 
Movė to Northern Mich. 

Experienced in plastic injec
tion moli 

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

benefits.
Apply call collect or write 

REED CITY TOOL & 
DIE CORP.

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

(72-78)

FITTERS 
WELDERS 
BURNERS' 

CRANE OPERATORS 
MAIN. MECHANICS 

Mušt be experienced and vvilling to 
vvork overtime.

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

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

REPUBLIC STRUCTURAL 
STEEL COMPANY 
TELEPHONE 216-361-1400 

12 70 EAST 53 STREET 
CLEVELAND. OHIO 

(72-74)

AUTOMATION 
BUILDERS 

WELDER-FITTERS 
Mušt have conveyor expe- 
rience. Steady work, day 
shift, and all fringe ben

efits.
B & K HYDRAULIC 

& MACHINE 
11905 Mayfield 
Livonia, Mich.
313-425-5020

(73-75)

MACHINISTS
AND

M1LLWRIGHT
Immediate openings in our new 
plant for experienced person
nel with journeymen qualifica- 
tions. GOOD HOURLY RATE, 
OVERTIME. NO LAYOFFS. 
EXCELLENT FRINGE BEN- 
EFIT PACKAGE.

DAVIES CAN CO.
30301 Carter St.

Solon, Ohio 44139
An Equal Opportunity Employer 

(72-75)

WELDERS
Production Mig Welders needed for 
material handling manufacturer. Piece 

vvork and overtime.

EQUIPMENT 
MANUFACTURING INC. 

21590 HOOVER RD. 
WĄRREN, mich.

(72-78)

PRESS OPERATORS
Needed for material handling manu
facturer. Piece vvork and overtime.

EQUIPMENT 
MANUFACTURING INC. 

21590 HOOVER RD. 
WARREN, MICH.

(72-78)

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

sential.
EQUIPMENT 

MANUFACTURING INC. 
21590 HOOVER RD. 

WARREN, MICH.
(72-78)

FOUNDRY GRAY IRON
JOURNEYMAN 

SQUEEZER FLOOR 
MOLDERS 

also 
EXPERIENCED 

GENERAL FOUNDRY 
HELP

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

Apply call or write 
KENT FOUNDRY CO 

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

(68-77)

BLACKSMITHS
Also forge shope helpers, 

craneman, 
press operator.

Mušt have knowledge of flat die 
vvork on hammers and presses.

APPLY IN PERSON 8 TO 3 P. M.

COMMERCIAL 
FORGINGS CO.

3714 EAST 93 STREET
CLEVELAND, OHIO

(72-75)

FURNITURE TOUCH-UP
& REPAIRMAN EXP.

RETIREE'S WELCOME 
EXPER1ENCED only. Salary open. 
Immediate advancement wi<h proven 
ability. Free parking, all co. benefits. 
Call: Mr. Priest at 404-448-6119.

J. BAIN FURN. WAREHOUSE 
ATLANTA, GA.

(72-75)

EXPERIENCED

FIRST CLASS

WELDERS
APPLY IN PERSON

PORER INC.,
PARAGON DIV.
44000 GRAND RIVER 

NOV1, MICH. 
313-349-2451

(72-74)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

'ELECTRICAL 
MACHINISTS

ALSO

ELECTRICAL 
MECHANICS

MOTOR REWINDERS 
Ist & 2nd Shift 

TRAINESS ACCEPTED 

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

REMS CORPORATION
643 4 HOLBORN 

DETROIT. MICH. 
313-925-0656 

1160 WATSON 
YPSILANTI, MICH. 

313-482-1530

An Equal Opportunity Employer 
(72-751

ITT HAS OPENINGS ON 
THE SECOND SHIFT

FOR THE FOLLOWING:
MACHINE BUILDER— 

ASSEMBLERS
Up to $6.00 per hour

MACHINE TOOL 
WIREMEN

Up to $5.48 per hour

MACHINIST
Up to $5.48 per hour

FABRICATION 
OPERATOR

Up to $4.40 per hour

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

8 a. m. to 4 p. m.

I r|VF Indusrial and 
■A- Automation Systems

41225 Plymouth Rd., Plymouth, Mich. 48170

An Eąual Opportunity Employer
(72-76)

APARTMENT FOR RENT

DIE MAKER
Experienced on all typcs of dies, 

steady employment, days.

THE TRIANGLE STAMPING 
CO.

2024 EAST 70 STREET
CLEVELAND. OHIO 

216-431-0282
(72-74)

WANTED EKPERIENCED 

PRODUCTION DRILL PRESS 
OPERATORS

STEADY VVORK. DAY SHIFT. OVF.R- 
TIME AVAILABLE. ALL FRINGF. 

BENEFITS.

THERMO ELECTRON 
ENGINE CORP. 

7100 E. 15 MILE RD.
STERL1NG HEIGHTS. MICH. 48077

313-264-1200
(72-74)

r

l

VIENINTĖLIS LIETUVIS KAILININKAS
sz

MODERN 1 BEDROOM APT. 
AIR- CONDITIONED. CARPF.TING. 
ALL UTIL1TIES EXCEPT ELECTRI- 
CITY. CLOSE TO ALL TRANSPOR- 
TATION. $155.00 PER MONTH.
EDGEWATER PLAZA APTS. 

NORRISTOWN, PA.
CALL 279-9473 FOR APPO1NTMENT 

(72-74)

STEFANIJAI ILGAUSKIENEI 

mirus, Veliones dukrai ELENAI ir 

KAZIMIERUI MATUČIAMS, vaikai

čiams EUGENIJUI ir AUDRONEI su 

RIMGAUDU, reiškiame nuoširdžią, 

užuojautą

Vanda ir Vaclovas
Mažeikai

Eleonora ir Mečys 
Valiukėnai

JOURNEYMEN
OR

IST CLASS SKILLED 

MACHINISTS 
ENGINE LATHE 
HORIZONTAL & 

VERTICAL MILLING 
MACHINE

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

FABSULATION CO. INC.
3901 WEST 150TH STREET 

CLEVELAND. OHIO 44111 

216-267-3530
(72-78)

WANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLED 
WELDER-FITTERS 

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

Apply in person.
CLEVELAND BEACON PRODUCTS 

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

(68-77)

DIESEL TRUCKS 
MAINTENANCE

Are you a professional in your line 
of vvork? A person vvho takes pride 
in performing diesel trucks mainte
nance? We are currently looking for 
such men.

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

SHOP FOREMAN
At least 2 years experience required 
on this ppsition. We offer excellenl 
fringe benefits and the opportunity 
to advance rapidly vvith a progressive 
company.

For further information call; 
apply or write 
J1M TURNER

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

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

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

An Equal Opportunity Employer 
(72-74)

1

185 North Wabash Avenue 
2nd Fioor

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

677-8489 (buto).

LAIDOTUVIU DIREKTORIAI

Kūrėjui-savanoriui JUOZUI KA

ŠUBAI mirus, jo broliui, mūsų orga

nizacijos nariui,

ANTANUI KAŠUBAI 

su šeima ir velionies palikuonims, reiš

kiame gilią užuojautą

ALT S-gos Chicagos skyriaus 
narių vardu 

Skyriaus Valdyba

ELECTRONIC TECHNICIANS
BSEE ENGINEERS

CONTACT INDUSTRIAL RELATION DEPT.

WILCOX ELECTRIC INC.
1400 Chestnut 

Kansas City, Mo. 64127 
816-231-0700

An Eąual Opportunity Employer
(73-781

SUPERVISORS 
PIPEFITTERS

RIGG WELDERS 
CARPENTERS 
MILLWRIGHTS

Call Collect, 405-751-2420
MR. JOE 1VILLIAMS

(73-75)

A. A.

LAIMAI PAULIENEI
taip netikėtai mirus, mielą prietelių dr. ALGĮ, 
vaikučius ir kitus artimuosius nuoširdžiausiai už
jaučiame ir kartu liūdime

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

linui linui ~mi iiiiiiiiiirrriMMMMM———

Viešėdami Chicagoje aplankykite
VUOSTQ IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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