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ŪKINĖ BŪKLĖ
Prieš pagerėjimą turi dar pablogėti

kas blogiausia, nepai- 
ūkinės veiklos atoslū- 
infliacijos galo nema-

“Prezidentas Fordas, pla
nuodamas savo ekonominę 
politiką, susiduria su nepa
keičiamu gyvenimo faktu: 
ką jis nedarytų, ūkinė būk- 

. lė prieš pagerėjimą dar dau
giau pablogės” - rašė šį pir
madienį The Wall Street 
Journal.

Iš tikro, nors birža pirmą 
dieną ir palankiai reagavo į 
Nixono atsistatydinimą, 
džiaugsmas nebuvo ilgas - 
visų vertybės popierių kri
timas tęsiasi toliau. Ekono
mistai, kurie dar neseniai 
rimtai negalvojo apie rece
siją, dabar jau pradėjo 
linksniuoti depresijos žodį. 
Bet 
sant 
gio, 
tyti.

Pavasarį buvo skaičiuoja
ma, kad infliacijos spartą 
apmalšins geras šių metų 
derlius. Vidurvasario saus
ra tuos lūkesčius išblaškė. 
Kukurūzų derlius šiais me
tais bus 12% mažesnis, so
jos pupų net 16% mažes
nis už pereitų metų, kurie, 
tiesa, buvo geri.

Geresnis šių metų derlius 
būtų galėjęs sumažinti mais
to produktų kainų kilimą, 
kuris šių metų pradžioje bu
vo pasiekęs JAV-bėse 11%, 
iki kokių 4-5% palyginus su 
pereitų metų kainomis. Da
bar ta viltis sumažėjo. Už 
tat visa infliacijos sparta, 
kuri pagal vyriausybės eko-

NAUJA PADĖTIS - SENOS
PROBLEMOS RIMAS DAIGŪNAS

kiekvieną kartą, kada Bal
tuosius Namus užima nau
jas Amerikos prezidentas 
Sovietų Sąjunga stengiasi 
paspęsti jam bandymų ir iš
šūkių.

Sovietai nori nustatyti ri
bas iki kurių naujas prezi
dentas galįs parodyti savo 
galią ir sugebėjimą spręs
ti”. .

Ir mes prisimename, kad 
sovietinių bandymų ir iš
šūkių tikroviškumą stengėsi 
pabrėžti prezidentas For
das savo pirmoje deklaraci
joje, ‘inauguracinėje’ kal
boje, tartoje be inauguraci
jos iškilmių pompos. Jis pa
reiškė:

“Te nebūnie niekur abejo
nių ir nedavertinimų. Nie
kur nėra galimybių provo
kuoti. Niekur nebus politi
nio kurso kaitos, nei atvan
gos mums bebudint”.

Posakiai daiplomatinio žar 
gono par excellence, adre
suoti visiems bendrai, nie
kam asmeniškai. Bet nėra 
galybės, kuri galėtų žaisti 
militarinėmis provokacijo
mis (exploit) su Jungtinių 
Amerikos Valstybių galia iš
skyrus maršalo Grečko le
gionus. Tad ir prezidento 
Fordo diplomatinė elokven- 
cija buvo skirta Kremliui.

Ant medinių kojų pastaty
ta ‘detentė’ sovietams nau
dinga jų materialinio bei mi- 
litarinio pralobimo esme. 
Tačiau po tos ‘detentės’ 
priedanga, sovietų politika 
lieka absoliučiai ta pati, ko
kia ji buvo šaltojo karo me
tais. Mes spėjame, kad pa
dėties realybė neleido pre
zidentui Fordui užsimerkti 
prieš sovietų ‘provokacijų ir

(Nukelta į 2 psl.)

Nauja padėtimi pasauli
nėje diplomatinėje arenoje 
vadiname aukščiausios vyk
domosios valdžios personali
nį pasikeitimą Washingtone. 
Senomis problemomis vadi
name amžinas Kremliaus 
pastangas ką nors laimėti 
iš washingtoninės karuse
lės. Tai yra rūpestingas 
kremlinių vadeivų išradin
gumas paspęsti kilpas, spąs
tus, pinkles ir žabangas 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių politikai visuose mūsų 
planetos kontinentuose. Ka
da amerikiečiai iki kaklo 
skendėja savo naminių pro
blemų tvane, Kremlius stve
riasi gana piktybinių triu
kų.

Pastarosiomis savaitėmis 
kada kongresinis sinedrio
nas grūmėsi dėl pirmumo 
teisių, kas skaudžiausiai 
įspirs jau ant menčių par
blokštam prezidentui, kaip 
teroristinės bombos iškilo 
Vakarų Berlyno mini-bloka- 
da, Kipro salos įvykiai, Si
rijos paliaubų plyšiai, Šiau
rės Vietnamo ofenzyva, 
JAVbių ambasadoriaus Da- 
vies nužudymas, SALT de
rybų fiasco, etc. etc. Iš kur 
paplūdo ta Amerikai kenks
mingų įvykių versmė? Ko
dėl graikai, šiapus ir ana
pus Atlanto taip įtūžusiai 
kaltina visakuo kaip tiktai 
Ameriką, kuri Graikijai ant 
kojų pastatyti ir jos suve
renumui apginti skyrė šim
tus milijonų dolerių?

Šios versmės mįslę nori 
atspėti Izraelio ministeris 
pirmininkas Yitzhak Rabin. 
Savo kalboje per Izraelio mi- 
litarinį radiją prieš savai
tę Rabin pareiškė:

“Pastarųjų trisdešimties 
metų patyrimas rodo, kad

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS Kitur dar didesnė infliaci
ja privedė prie įdomaus ir 
stačiai neįtikėtino fakto, 

nomistus, metų pabaigoje paskutiniu metu JAV pra- 
turėtų sumažėti iki 7% 
geriausiu atveju pasieks 8 ar 
9%. Nebent iš tikro prasi
dėtų depresija, bedarbių 
skaičius pašoktų iki 7 ar dau
giau procentų, kas prives
tų prie kainų kritimo. Pri
leisti prie depresijos ir 
laimėti 1976 metų rinki
mus, Fordo administracija, 
žinoma, nenorės, už tat 
greičiau reikia skaitytis su 
besitęsiančia infliacija.

Nusiraminimui reikia čia 
pat pastebėti, kad tokia būk
lė nėra būdinga tik JAV, 
beveik visam*kapitalistinia
me pasaulyje yra blogiau. 
Vokietijoje šį pirmadienį jau 
bankrutavo trečias bankas.

Bendros nelaimės priežas
tys visur buvo tos pačios. 
Ekspansionistinės visų kraš
tų ūkinės politikos sukėlė 
infliaciją. Ją dar paskatino 
pakilusios maisto ir energi
jos kainos. Kovojant su in
fliacija visur buvo suvaržy
tas kreditas, kas privedė 
prie ūkinio atoslūgio, bet kol 
kas dar nepakankamai ap
malšino infliaciją. Viso pa
saulio pramoniniuose kraš
tuose infliacija, pasiekusi da
bar 15%, metų pabaigoje, 
tikimasi sumažės iki 13%, o 
kitų metų pirmoje pusėje 
iki 10%.

dėjo daugiau eksportuoti į 
Japoniją, negu iš jos impor
tuoti! Aplamai imant, dabar
tinė ūkinė būklė slegian
čiai veikia trptautinę preky; 
bą, nuo ko tačiau mažiau 
nukentės JAV negu Japoni
ja ir Vokietija. Dėl to ir do
lerio vertė pradėjo vėl kilti 
ir taip tęsis kurį laiką.

Išvada: nepaisant vieto
mis labai tamsių debesų, ūki 
nė situacija nėra labai tra-. 
giška. Persiorientavimo lai
kotarpis kai kuriems kraš
tams ir kai kuriems gyven
tojų sluoksniams gali būti 
skaudus, tačiau po nakties 
visados išaušta diena. Jei 
politikai nesigriebs kokių 
nors priemonių sustabdyti 
natūralią ūkinio gyvenimo 
persitvarkymo eigą, per
spektyvos neatrodo blogos.

P.S. Nuo to laiko, kai pra
sidėjo masinė DP emigraci
ja į JAV, t.y. 1948 metų, na
mų kainos čia vidutiniai pa
kilo 110%, normalaus šei
mos automobilio Chevroleto 
-228%, laikraščiai pabrango 
400% (bent N.Y. Times). 
Viską tačiau pralenkė išlai
dos sveikatos reikalams - 
tos pakilo net 777%. Tai 
geresnio socialinio draudimo 
(medicare) išdava. Kartu su
mažėjo ir mirtingumo nuo
šimtis. Šiuo laiku iš 1000 
amerikiečių miršta tik 9. Per 
tuos 25 metus tos pačios kai
nos išsilaikė oro susisieki
mui su Europa, taip pat ne
pabrango ir minkų kailių 
kainos, vištienos kainos net 
kiek smuko. Bet svarbiau
sias, neleidžiantis mums la
bai dejuoti, faktas yra tas, 
kad 1948 metais vidutinis 
Amerikos šeimos uždarbis 
buvo 3.187 doleriai, šiandien 
jis siekia 12.700 dolerius, tai 
yra pakilo 298%.

Viršuje iškilmingame bankete kalba vysk. James Hickey, savo kalbą užbaigęs 
lietuviškai “Ačiū.jums visiems". Prie garbės stalo sėdi pirmas iš kairės šventės
rengimo komiteto pirmininkas dr. P. Virant. Apačioje dalis parapijiečių^

J. Garlos nuotrauka

Vyskupas James Hickey iškilmingų pamaldų metu su buvusiu ir naujuoju Cle
velando N.P.M. Marijos parapijos klebonais. Nuotraukoje iš kairės: Tėv. Gedi
minas Kijauskas, SJ, Clevelando vyskupas James Hickey ir į pensiją pasitraukęs 
klebonas kun. Juozapas Angelaitis. J. Garlos nuotrauka

Atsisveikinimas ir sutiktuvės
Iškilmės Clevelando lietuvių Nauj. parapijoje

Nuolatinės Pagalbos Mer
gelės Marijos parapija Cle
velande, rugpiūčio 24 d. iš
kilmingai atšventė klebono 
kun. Juozapo Angelaičio 70 
metų sukaktį, atsisveikinda
ma su ilgamečiu šios lietu
viškos parapijos vadu. Šią 
šventę organizavo visos pa
rapijos organizacijos. Šven
tės pirmininku buvo išrink
tas Dr. P. Virant, vienas 
iš pirmųjų parapijiečių iš 
svetimtaučių tarpo. Organi
zacijos dėjo visas pastan
gas, kad ši šventė būtų 

pradėta Šv. Mišiom. Šią 
šventę vainikavo Clevelan
do diocezijos naujasis vys
kupas James Hickey, kuris 
įvertindamas kun. J. Ange
laičio darbą Kristaus vynuo
gyne atnašavo Šv. Mišias. 
Vyskupui asistavo klebonas 
kun. J. Angelaitis ir nauja
sis šios parapijos klebonas 
Tėv. G. Kijauskas S.J., kon- 
celebravo Tėv. J. Zarem
ba S.J., vysk sekr. kun. 
Frank Košėm ir nuolatiniai 
parapjos pagelbininkai Šven 
čiausio Sakramento Tėvai 

John Dovvling. Iškilminga 
nuotaika, puikus parapijos 
choro giedojimas, sutelkė vi 
sus giliai maldai prašant 
Aukščiausią palaimos bu
vusiam klebonui bei stipry
bės tėvams Jėzuitams. Baž
nyčios prieky sėdėjo klebo
no giminės bei artimieji, se
selės kazimierietės, Nerin
gos tunto skautės, broliai 
skautai, mergaitės pasipuo
šusios tautiniais rūbais, atei
tininkių atstovės ir perpil
dyta bažnyčia parapijiečiais. 
Šiai progai tinkamą pamoks
lą pasakė kun. John Dovvling 
pristatydamas kun. J. Ange
laičio vargo ir darbo išva
gotą gyvenimo kelią bei ge
ro dvasiškio pavyzdį. Šv. Mi
šių pabaigoje keletą žodžių 
tarė vysk. James JHickey, 
dėkodamas klebonui už jo 
darbus statant šią parapiją, 
kuri yra visos diocezijos pa
žiba ir pasveikindamas nau
juosius parapijos vadus, 
džiaugėsi juos turėdamas sa
vo diocezijos šeimoj.

Vėliau krikščioniškos 
šviesos džiaugsmu lydimi 
visi rinkosi į puošhią para
pijos salę banketui. Svečių 
prisirinko virš 500 ir dauge
lis negalėjo dalyvauti dėl 
vietos stokos, Banketas pra
dėtas į salę atvykus gar
bingam sukaktuvininkui kle
bonui J. Angelaičiui, vysk. 
James Hickey, tėvams Jė
zuitams bei palydai kunigų. 
Banketui vadovavo šios 
šventės komiteto pirminin
kas Dr. P. Virant. Puikią 
vakarienę paruošė Moterų 
Sąjunga. Stalus su jaunat
viška šypsena gražiai aptar
navo Neringos tunto skau
tės. Atsisveikinimo žodį lie
tuvių kalba tarė šios parapi
jos vienas iš pirmųjtį parapi
jiečių J. Sadauskas, vaiz
džiai ir jautriai pristatyda
mas šios parapijos praeitį, 
primindamas tą laikotarpį 
kai viena patalpa talpino 
bažnyčią, salę ir tt. Sunkiu 
darbu ir pasiryžimu klebo
nas pramatė skaidresnę

(Nukelta į 4 psl.)
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WORST OF BAD JOB
Tokia ir panašiomis ant

raštėmis, visos Australijos 
laikraščiai savo vedamuo
siuose, politiniuose komen
taruose, laiškuose ir ra
dijo bei televizijos pasisaky
muose, nagrinėja ir komen
tuoja Australijos darbiečių 
vyriausybės oficialų Baltijos 
kraštų pripažinimą Sovietų 
Sąjungai.

Trijų mažų šiaurinės Eu
ropos valstybių, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos ateities 
likimas, šioje tolimoje Aus
tralijos politinėje ir parla
mentarinėje sferoje, niekuo
met nebuvo taip aštriai ir 
aukštai iškilęs. Ir, atrodo, 
kuo toliau, tuo šis klausi
mas darosi karštesnis ir išei
nantis j platenes australų 
politines plotmes. Liberalų 
opozicijos vadai ir pati 
partija šį visą Baltijos kraš
tų reikalą iškėlė į pagrindi
nius politinius klausimus, 
kurie vis daugiau ir daugiau 
populiarumo nustojantiems 
darbiečiams ir pačiam minis
teriui pirmininkui G. Whit- 
lam sudarys daug nemalo
numų. Jau prieš savaitę 
Senate buvo iškeltas ir pri
imtas klausimas apie Pa
baltijo valstybių buvusį jėga 
inkorporavimą į Sov. Sąjun
gą. Šio viso reikalo galuti
nė rezoliucija yra reikalavi
mas atšaukti Pabaltijo vals
tybių pripažinimą de jure. 
Šiuo metu senatas ir parla
mentas yra išėjęs trumpoms 
pavasario atostogoms ir 
kada šis klausimas bus svars 
tomas, tai tikra data nėra 
šiuo metu žinoma, tačiau 
stipri opozicijos akcija ir 
kietas senato ir parlamen
to narių, bei visuomenės 
spaudimas, šį visą klausimą 
pastatys tuoj pat po sena
to ir parlamento atostogų. 
Opozicija, visu savo galingu 
balsu, įrodo vyriausybės duo 
tus ir sulaužytus Baltijos 
kraštams pažadus, bei dvi
gubą apgavimą šių tautų 
žmonių, kurie dabar yra vie- 

NAUJA
PADĖTIS...

(Atkelta iš.1 psl.) 
iššūkių’ politikos atnaujini
mą Washingtonui esant pa
skendusiam kongresinių in- 
vestigacijų šurmylyje. For
das deklaravo budrumą. Jo 
prezidentavimo laikas tiktai 
prasideda, tad jis dar nega
vo progų įrodyti, kad jis ‘su
gebąs spręsti’. Šito sovietai 
dar neatspėjo. Jie gerai žino 
jo Trumano kietumą, Ei- 
senhowerio bailumą, Ken- 
nedy snobišką naivumą, 
Johnsono kietą kursą, Kis-
singerio - Nixono zigzagų 
chameleoniškumą. Kas toks 
tas naujasis? Tas kongres
manas iš michiganiškojo 
Grand Rapids miestelio? Ši
to sovietai dar nežino.

Todėl Kremlius pilstelė- 
jo bandymų, iššūkių, provo
kacijų bangelę. Pilstelėjo 
kaip visad meistriškai -- o 
kas įtars, kad kur nors 
Azijoje, Mažojoje Azijoje ar 
Europoje manipuliuoja so
vietinė ranka su made in 
USSR ginklais?

Šią Kremliaus politiką at- 
šifravo Izraelio Yitzhak Ra- 
bin visai atvirai. Į tai atsakė 
prezidentas Fordas miglo
tais super-diplomatiniais įs
pėjimais. Įvykiams besivys
tant jis privalės įrodyti sa
vo sugebėjimą spręsti (.the 
ability to make decisions). 
Mažame pasaulinės politikos 
epizode mes laukiame tokio 
sprendimo pasmerkiant Aus 
tralijos niekšybes Pabaltijo 
golgotos kazuse. 

ni iš geriausių Australijos 
piliečių.

Oficialiai parlamente šis 
klausimas yra pateiktas tri
juose punktuose. Būtent: 1. 
Ministeris pirmininkas, pa
darydamas šį sprendimą su
laužė duotus savo paties pa
žadus, 2. Pripažinimas rodo, 
dvigubą vyriausybės veidą. 
Jeigu teritoriniai buvo pri
pažinta Baltijos kraštai, tai 
kodėl tuo pačiu nėra vyriau
sybės pripažįstama Taiwan- 
as, Rhodesia ir kitos pana
šios valstybės. 3. Australi
ja iki šiol save laikė didele 
antikolonizmo gynėja, taip 
kad jeigu vienur kolonizmas 
yra stipriausiai puolamas, 
tai kitur jis yra oficialiai 
pripažįstamas. Ir visur šio 
visko užkulisis yra Sovietų 
Sąjunga, kurią opozicija ir 
liberalų partija puola, kai so
cialistai darbiečiai, tiesiog 
ant rankų nešioja, ypatingai 
dabar, prieš busimąjį minis- 
terio pirmininko ir jo paly
dovų oficialų vizitą į Sovie
tų Sąjungą.

Pats oficialus pripažini
mas irgi yra tiesiog išjuo
kiamas visur Australijoje. 
Vietoj to, kad oficialus pri
pažinimas turėjo būti praneš 
tas po to kai Whitlamas 
šį pripažinimą pasirašė pra
džioje liepos mėnesio , visas 
šis dalykas atėjo iš Mask
vos, Australijos užsienių rei
kalų ministeriui tuo laiku 
net visai nebūnant Austra
lijoje ir apie šį visą reikalą, 
greičiausiai, nežinant, nors 
vėliau, jis viešai parlamen
te pasakė, kad tas viskas 
buvo padaryta su jo žinia. 
Taip pat savo viešame pa

185 North Wabash Avenue 2nd Flbor

Didžiausias kailių

pas vienintelį 
lietuvį kailininku JSCJ 
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NORMANĄ
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(įstaigos) ir
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TAUPYKITE DABAR
Pas mus ne visi tarnautojai 

yra lietuviai, bet kiekvienam 
skyriuje galima susikalbėti 
lietuviškai.
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Juozas Gribauskas, vedėjas

DIRVA

reiškime parlamente, vy
riausybės atstovai ir užsie
nių reikalų ministeris ban
dė aiškinti, kad šis pripaži
nimas de jure yra niekas 
kitas, kaip tik pripažinimas 
tikrovės, nes ir ankstyves
nė liberalų vyriausybė, kuri 
valdžioje išbuvo 23 metus, 
šį inkorporavimą pripažino 
de facto. Dabartinės vyriau
sybės pripažinimas de ju
re, kaip jie aiškinasi, leis 
Australijos konsularinei tar
nybai daugiau rūpintis vi
sais šių kraštų imigrantų, 
gyvenančių Australijoje ir 
tuose kraštuose, reikalais. 
Užsienių reikalų ministeris 
D. Willesee taip pat sena
te pareiškė, kad šių valsty
bių pripažinimą yra pada
riusios Suomija, Švedija ir 
Šveicarija.

Priešingai vyriausybės aiš 
kinimams senatui ir parla
mentui yra patiekta labai 
stiprūs argumentai, kad Bal
tijos valstybių pripažinimas 
de jure, yra dabartinės 
Australijos vyriausybės ko
lonializmo oficialus pripa
žinimas, paremtas jėga ir 
ginklu, kas daro labai dide
lį skirtumą tarp nepripažįs
tamų kolonializmo idėjų ir 
jėgos. P. Afrikoje, Rodezi- 
joje, Čilėje, Vietname ir kt. 
ir pripažįstamo ‘sovietinio 
kolonializmo’.

Savo emocinėje kalboje 
buvęs ir dabartinis opozici
jos užsienių reikalų ministe
ris A. Peacock pasakė, kad 
iki šiol Australija buvo 
čempijonė mažųjų tautų ir 
jų laisvių gynėja, ne tik 
Jungtinėse Tautose, bet ir 
visame pasaulyje, kai dabar
tinė socialistinė darbiečių 
vyriausybė šį reikalą verčia 
aukštyn kojom.

1974 m. rugpiūčio 30 d.

Pabaltiečiai Washingtone rugpiūčio 17 d. demonstravę prieš sovietams patai
kaujančią Australijos darbiečių partijos vyriausybę.

Latvijos generalinis kon
sulas Melbourne O. Rozitis, 
savo viešame proteste pa
reiškė, kas atsitiktų jeigu, 
daleiskim, Australija būtų 
kolonizuota japonų, kas la
bai lengvai galėjo atsitikti 
II-jo Pas. Karo metu, ir jos 
politiniai ir kultūriniai vado
vai būtų išsiunčiami į buvu
sias baisias Thailando vieto
ves ‘Death Railway’, kur ka
ro belaisviai ir kiti suim
tieji mirė tūkstančiais. Kaip 
australai pasijustų ir kaip 
jie traktuotų savo buvusius 
draugus, kurie oficialiai pri
pažintų tokią japonų okupa
ciją?

Viešame savo proteste 
pirmasis lietuvis profesorius 
Australijos N.S.W. universi
tete dr. A. Kabaila, pareiškė 
kad šis darbiečių pripažini
mas Australijos lietuvius ir 
kitus pabaltiečius pastatė į 
didžiausią nusivylimą. Jis 
plačiai savo proteste išaiški
no Lietuvoje buvusius susi
deginimus, riaušes ir kitus 
buvusius protestus, nurody
damas, kad Lietuva yra gi
liai tikintis katalikų kraštas 
ir tikinčiajam susideginimas 
yra jokiu būdu nepriimtinas, 
tačiau dėl laisvės tą yra pa
darę jaunimo atstovai.

Plačiai spaudoje ir radijo 
bei televizijos komentaruo
se yra nušviečiama ramus 
ir kultūringas pabaltiečių 
gyvenimas. Čia augusi ir 
mokslus baigusi estų bend
ruomenės pirmininkė ir jų 
laikraščio redaktorė T. Kroli 
labai įdomiai spaudoje nusa
ko, kaip ji, visai savo krašto 
neatsimindama, iš savo tėvų 
įgijo tą neapsakomą meilę 
savąjai Estijai. Ir dabar, ji 
daugumą savo laisvo laiko 
pašvenčia neapmokamam 
darbui ~ savo tautos dar
bui. Ji negali suprasti kaip 
Australija, taip sielodama- 
si dėl Vietnamo, Airijos,

HOUSEKEEPER
Child care, cook, light 

housekeeping

Shaker Hts. home with 
school aged children and 
pets, seeks services of a 
pleasant housekeeper live in 
5 days a week. Private liv
ing ųuarters. Mušt drive. 
Top salary and benefits.

Call Ms. Dale, 
216-881-3000, 

Monday thru Fnday 
1 to 4 p. rn.

(64-66) 

EXPF.Rir.NrKo
ENGINE LATHE OPERATOR 

MILLING MACHINE OPERATOR 
Mušt be able to sėt up wnrk from 
Blue F’rints & Close Tolerance. 5 5 
hour week mntmiuin. $5.00 per nour 
to slart. Fringe benefits.

tewilo industries 
36400 LAKF.LAND BLVD. 
EASTLAKE. OHIO 44094 

216-942-3229
(64-67) 

Afrikos ir kt., negali supras
ti kas dedasi už ‘Geleži
nės Uždangos’.

Naujai įsikūrusi ‘Baltic 
Action Group’ australų vy
riausybei ir australams pa
reiškė, kad pabaltiečiai šiuo 
metu neturi ir negalvoja 
kurti aktyviosios, jėga pa
remtos, programos. Jie ne
galvoja pradėti bent kokį 
partizaninį veikimą. Jų ma
nymu tas yra laiko gaiši
nimas ir savižudybė. Pabal
tiečių politinės užgaidos šiuo 
metu yra jėga ir stiprumas 
jų kultūriniuose pasireiški
muose ir gyvenime. Lietu
vos, Latvijos ir Estijos 
laisvių atgavimas yra tikė
jimo viltis ir pabaltiečiai ti
kisi, kad ateityje teisybė 
nugalės smurtą, bei jėgos 
prievartavimą, kas atneš ir 
šiems trims mažiems kraš
tams jų prarastas laisves.

NAUDOKITĖS PIGESNE KAINA!
SKUBĖKIT! REGISTRUOTIS RUDENINEI 

EKSKURSIJAI Į LIETUVA
SPALIO MftN. 2 DIENĄ — 15 dienų kelionę — Grupė Nr. 10 

Registracija priimama iki rugsėjo mėnesio 1 dienos
(Maskva, Vilnius, Kaunas, Ryga, Leningradas, Helsinkis)

Iš NEW YORKO’’— $832.00 asmeniui (dvigubam kambaryje)

Iš CHICAGOS — $944.00 asmeniui (dvigubam kambaryje)

PLANUOKITE SAVO ATOSTOGAS 1975 METAMS: 
KELIAUKITE SU LIETUVIŲ EKSKURSIJAI

Vasario mėn. 8 dieną — EKSKURSIJA J HAWAJUS — 4 salos, 15 dienų 
kelionė $750.00 asmeniui (dvigubam kambary)

Vasario mėn. 15 dieną — EKSKURSIJA j MEKSIKĄ — 7 dienų kelionė
— 385.00 asmeniui (3 naktys Mexico City, 4 nak

tys Acapulco)

Kovo mėn. 10 dieną — EKSKURSU A J ŠVENTĄ ŽEME IR GRAIKIJĄ
— 10 dienų kelionė $939.00 asmeniui (dvigubam 

kambary)

Balandžio min. 19 dieną — ŠVENTŲ METŲ EKSKURSIJA j ROMĄ — 11 
dienų kelionė $659.00 asmeniui (dvigubam kam
bary)

PRICES & AIR FARES SUBJECT TO CHANGE. RATES 
QUOTED BASED ON TARIFFS AND EXCHANGES IN 
EFFECT AUGUST 1, 1974.
DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE:
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

9727 South Western Avenue '
Chicago, Illinois 60643 
Tel (312) 238-9787

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sudarome rei
kalingus iškvietimo dokumentus. Taip pat teikiame informa
cijas kelionių reikalais po visą Ameriką ir kitus pasaulio 
kraštus; parduodame lėktuvų bilietus, parūpiname reikalingas 
vizas.

Gi šiuo metu, kaip savo 
vedamajame išsireiškė vie
nas iš pačių įtakingiausių 
ir rimčiausių Australijos 
dienraščių ‘Sydney Morning 
Herald’, kad “Australijos 
darbiečių vyriausybė pada
rė patį blogiausią iš visų 
savo blogų darbų. Sudiev 
Australijos moralei ir buvu
siam idealizmui”.

FOXC»AFT/PHILMONT
2 F1RST CLASS 

METAL FINISHERS 
Experiėnced in heliarc welding. 
Starting rate $4.17 per hour. 

Excelient fringe benefits.
Call Personnel Manager for 

appolntment, 
947-7700.

Huntingdon Valley, Pa.
(64-68)

KEYPUNCH OPERATORS 
Experienced on 026, 029, or 129,
Alpha and numerio. Will train on 
our IBM 3 740 system. Good opportu
nities and company benefits.

Call Eileen Warner 
MODERN MARKETING 

BUCKS COUNTY AREA. 
Call 215-355-5270

(64-69)
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DOKUMENTAS, KURIS BUVO Čiurlionio ansambio naujasis valdybos pirmininkas Vladas Plečkaitis ir meno 
vadovas muz. Alfonsas Mikulskis su valdybos nariais, svečiais ir spaudos atstovais.

J. Garlos nuotrauka

jis artimiesiems Čiurlionio 
Ansamblio meno vadovybės 
nariams palinkėjo kantry
bės ir ištvermės.

Neliko nepastebėti ir po
būvyje dalyvavę radijo ir 
spaudos žmonės: J. Stempu- 
žis (Tėvynės Garsų radij- 
jas), V. Rociūnas (Draugas), 
M. Blynas (Laisvoji Lietu
va) ir Al. Laikūnas (Dir
va).

Toliau sekė kuklios vai
šės, kurių metu dar ilgo
kai privačiai išsišnekėta ak
tualiaisiais Čiurlionio An
samblio reikalais bei čiurlio- 
niškių rūpesčiais.

SULAIKYTAS PUSIAUKELYJE
1964 metais Sibiro trem

ties kankinė Stefanija Rū- 
kienė atvyko į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Vergi
jos siaubas paliko kitame 
kontinente. Laisvės krašte 
apsupo palaimingos atgai
vos, ilsėjimosi, atvangos ap
linka. Taip jautėsi tūkstan
čiai buv. dypukų, pasiekę 
Amerikos krantą.. Ilsėkis 
psichiniai, kalk gyvenimą iš 
naujo materialistine pras
me.

Netaip elgėsi Stefanija 
Rūkienė. Buvusi Gubavos 
pradinės mokyklos mokyto
ja nuveikė nepaprastą žygį. 
Ji per trejetą metų parašė 
apie 1000 puslapių savo pa
tyrimų Sibire liudijimą. Šia
me dviejų tomų veikale ji 
pademonstravo puikų rašy- 
tojišką talentą, nepapras
tą sugebėjimą viską maty
ti ir viską atsiminti. To vei
kalo objektų detalizacija, pri 
statymo būdas, apibendrini
mai ir išvados, dėstymo nuo
taika ir įtikinimo galia, gali 
būti lyginama su pasauly
je išgarsėjusiais panašaus 
žanro veikalais.

Veikalą išleido ‘Viltis’ 
dviem tomais: ‘Vergijos 
kryžkeliuose’ ir ‘Grįžimas į 
laisvę’. Knyga sulau
kė labai gerų mūsų patrio
tinės periodikos recenzijų. 
Berods, visos laidos jau išsi
baigusios - toks buvo susi
domėjimas tuo nepaprastu 
veikalu. Stefanijos Rūkie
nės Sibiro tremties užrašai 
yra vienas iš kertinių akme
nų bendroje lietuvių marti
rologijos literatūros pama
tuose. Tai dokumentas, par- 
bloškiąs tiesios liudijimu, ir 
savo apeliaciją į žmonišku
mą ir teisingumą.

Mums tenka prisiminti šią 
knygą ir jos autorę dėl ne
paprasto dėmesio jai, kurį 
parodė amerikiečių žurnalis
tė Melinda Gassavvay. Lie
pos 31 ir rugpiūčio 1 d. at
spausdino pasikalbėjimą su 
Stefanija Rūkiene. Buvo įdė
ta dvi nuotraukos. Šis, pla
čiai skaitomo dienraščio re
portažas savaip atnešė Ste
fanijos Rūkienės istorijos 
garsą į angliškai skaitančią
ja visuomenę. Sakome ‘sa
vaip’, nes iš esmės Stefani
jos Rūkienės knygos seniai 
privalėjo būti išleistos ang
ių kalba. Tad tenka nepap
rastai dėkoti amerikietei 
žurnalistei, kuri milžinišką 
savo apimtimi St. Rūkienės 
istoriją gabiai sutalpino aš- 
tuonetoje dienraštinių skil
čių. Tas reportažas yra vei
kalo santrauka, patiekianti 
esminius tremties vargų 
vaizdavimo punktus.

Pokalbyje su žurnaliste 
mūsų autorė pareiškė reikš
mingas, žinoviškas, kritines 
pastabas apie šios dienos 
naivius amerikinius politi
nius orientyrus: ‘detentės’ 
kvaišulį, NATO iliuziją. Va
dinamąjį ‘atlydį’ ji pavadino 
‘didžiule klaida’.

Mes žinome, kaip įdėmiai 
vertina amerikinė spauda ir 
jos skaitytojas pirmojo šal
tinio pareiškimus, žinovo 
liudijimą. Čia Stefanija Rū-

kienė ir vėl sustojo įtakin
gos, didžiai prolietuviškos 
informatorės pareigose. Ji 
išplėtė informacijas, įspėjo 
amerikietį, kurlink eina va
dinamos ‘detentės’ pragaiš
tingumas.

Šios karžygės darbas, ta
čiau, sustojo išeiviškos vi
suomenės stagnacijos povei
kyje. Jos didysis veikalas 
išleistas ir liko lietuvių kal
bos rėmuose, tuo tarpu jis 
kaip tiktai privalėjo pasiro
dyti anglų kalba. Jeigu 
pasaulis tiek daug dėmesio 
skiria, pav. Amalriko ‘Kelio
nei į Sibirą’, kodėl St. Rūkie- 
nė liudijimas-dokumentas ga 
Ii būti mažiau vertas, mažiau 
pagaunąs,. gyvų personažų 
pasaulis - viskas tai garan
tuoja didelę reikšmę ir stam
bų jo svorį.

Tai dokumentas, kuris dėl 
išeiviškos visuomenės stag
nacijos sulaikytas pusiauke
lėje į platųjį pasaulį.

Melinda Gassaway 
Sentinel-Record) savo 
kiu reportažu dalinai 
ko dalelę uždavinio,
ris iki šiol guli ant išeiviš
kos visuomenės atsakomy
bės. Žurnalistė padarė pra
džią ir ta proga mums teko 
sugrįžti prie St. Rūkienės 
veikalo, kurio itin puikios 
recenzijos skambėjo ir Dir
vos puslapiuose.

St. Perminąs

(The 
pui- 
atli- 
ku-

ČIURLIONIO ANSAMBLIS PRADEDA NAUJĄ SEZONĄ
Toli ir plačiai skambės žavi čiurlioniškių daina

mingas, plačioji visuomenė 
įvertins ir parems čiurlio
niškių siekimą - ugdyti ir 
reprezentuoti mūsų tautinį 
meną, o per tinkamą jo pri
statymą surasti vis daugiau 
svetimtaučių draugų, kurie 
reikale parems šventuosius 
mūsų tikslus -- laisvos Lie
tuvos atkūrimą. Baigdamas

Praėjusį sekmadienį muz. 
Alf. ir O. Mikulskių sodybo
je įvyko tradicinis Čiurlio
nio Ansamblio vadovybės 
pobūvis, kuriame, kaip ir 
kiekvienais metais, spaudos 
ir radijo programos atsto
vams dalyvaujant, buvo pri
statyta naujoji, ateinan
tiems metams išrinkta An
samblio valdyba ir meno va
dovybė. Ta pačia proga buvo 
bendrais bruožais suminėti 
pagrindiniai Ansamblio užsi
mojimai ateinančiam 35-jam 
metiniam darbo sezonui.

Pobūvį pradėdamas nau
josios čiurlioniečių valdybos 
pirmininkas Vladas Plečkai
tis, padėkojęs p.p. Mikuls- 
kiams už suteiktą progą su
sirinkti jų jaukioje sodybo
je prieš imantis ateinančių 
metų darbo, pristatė išrink
tus kitus jo vadovaujamos 
Čiurliono Ansamblio valdy
bos narius: vicepirm. Rai
mondą Butkų, sekretorę 
Pauliną Mašiotienė, iždinin
kę Danutę Ramonienę, ūkve 
džius Praną Mašiotą ir Vy
tautą Sniečkų bei valdybos 
narį spec. reikalams Gied
rių Lazdinį.

Pirm. VI. Plečkaičio pa
reiškimu, po vasaros atosto
gų Čiurlionio Ansamblis sa
vo 35-jį darbo sezoną pra
deda š.m. rugsėjo 8 d. 12 
vai. naujosiose patalpose, 
kurios bus Lietuvių Namuo
se. Ansamblis mielai priima 
naujus narius ir todėl visi, 
kurie norėtų ir galėtų 
įsijungti į čiurlioniečių ei
les, kviečiami tatai atlikti 
sezono pradžioje. O tam ge
riausias ir tinkamiausias 
metas yra čia paminėta pir
moji sezono repeticija. Ne 
patys čiurlioniečiai, bet ir 
visi kiti clevelandiečiai, ku
riems rūpi lietuvių tautinio 
meno dainos ir šokio forma

Tapkite knygos 
‘TAUTINĖS MINTIES KELIU’
mecenatu ar rėmėju
---------------------Iškirpti--------

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINEI SĄJUNGAI 
87-80 96th St.
VVoodhaven. N. Y. 11421

'Tautinės minties keliu” knygą užsiprenumeruoju kai])
□
□ garbės prenumeratorius.................... $ 50.00
□ prenumeratorius rėmėjas ................ $ 20.00

(Čekius rašyti National Lithuanian Sociėty of Amvrica. Ine.
vardu)

♦>J

mecenatas

Pridedu čekį sumoje $.

Pavardė ir vardas

Adresas

puoselėjimas, turėtų ne- 
pralęisti progos ir jiems pa
žįstamus jaunuoles bei jau
nuolius paskatinti jungtis į 
garbingą Čiurlionio An
samblio šeimą.

Ateinantieji metai Čiurlio
nio Ansambliui bus 35-rių 
metų sukakties minėjimo 
metai. Todėl ir visas dėme
sys bus skiriamas pasiruoš
ti sukaktuviniam koncertui, 
kuris numatytas duoti pava
sarį Clevelande, Severance 
Hali salėje, kur ne kartą 
Ansamblis yra iškilmingo
mis progomis pasirodęs ir 
kur, be lietuvių, tikimasi su
silaukti ir gausaus ameri
kinės publikos dalyvavimo.

Iš kitų vietų, kur atei
nančiais metais numatyti 
Čiurlionio Ansamblio kon
certai, pirm. VI. Plečkaitis, 
suminėjo Cincinnati, Chica
go ir Montrealį, neskaitant 
galimų kitų vietovių.

Pirm. VI. Plečkaičio pa
kviestas žodį tarė Čiurlio
nio Ansamblio meno vado 
vas muz. Alfonsas Mikuls
kis, pirmoje eilėje pristaty
damas visą Ansamblio me
no vadovybę: chormeisterį 
Rytą Babicką, kanklių va
dovę Oną Mikulskienę, reži
sierių Petrą Maželį, solis
tę Ireną Grigaliūnaitęir tau
tinių šokių vadovą' Antaną 
Mockapetrį. Tautinių šokių 
vadovo Ant. Mockapetrio 
įsijungimas ansamblin teikia 
daug vilčių, nes jis yra ypa
tingai pasiruošęs savo sri
ties darbui ir praktiškai 
labai gerai pažįsta grynojo 
lietuvių tautinio šokio savi
tumą.

Tolesniame savo žodyje, 
muz. Alf. Mikulskis suminė
jo sąlygas, kuriose čiurlio- 
niečiams teks dirbti siekiant 
užsibrėžtų tikslų - kelti ir 
reprezentuoti lietuvių liau
dies meno kultūrą, tuo pa
čiu stiprinant Lietuvos lais
vinimo pastangas. Prieš 35- 
rius metus Vilniuje suorga
nizuotas Čiurlionio Ansamb
lis Amerikon atvyko, davęs 
500. koncertų, dabar artinasi 
prie tūkstantojo koncerto, 
savo eiles papildydamas 
naujais dainininkais bei tau
tinių šokių šokėjais, o savo 
repertuarą klausytojams 
perduodamas visuomet aukš 
tame atlikimo lygyje. Tam 
pasiekti reikalinga nuolati
nio, įtempto ir kieto tiek 
meno vadovybės narių, tiek 
paskirų čiurlioniečių dar
bo.

Pažindamas čiurlioniečių 
atsidėjimą, džiaugdamasis 
ilgamečiu meno vadovybės 
narių pajėgumu bei parei
gingumu, o taip pat buv. 
Ansamblio pirmininko VI. 
Plečkaičio sutikimu vėl pri
siimti pirmininko pareigas ir 
dirbti valdyboje, į kurią iš
rinkti iškilieji čiurlioniškiai,- 
meno vadovas muz. Alf. Mi
kulskis išreiškė pasitikėji
mą, kad ateinantis darbo se
zonas Ansambliui bus sėk-

Savo ruožtu ryžtingajai 
Čiurlionio Ansamblio vado
vybei ir pasišventėliams 
čiurlioniškiams linkime tik
rai našaus ateinančio darbo 
sezono. Jame, kaip patyrė
me, toli ir plačiai skam
bės žavi čiurlioniškių dai
na, o tie, kurie dėl per dide
lių atstumų negalės patys 
scenoje koncertuojančių čiur 
lioniškių klausytis, tikrai gė
rėsis naująja Čiurlionio an
samblio ilgo grojimo plokš
tele, kurios abiems pusėms 
juostos, kaip šį kartą pobū
vyje buvo pranešta, jau įra
šytos. Belieka tik perkelti 
į plokšteles ir pateikti mū
sų tautinės muzikos gerbė
jams jas įsigyti. Ir tai ne
trukus bus padaryta. (ai)

Dr. Antanas Butkus Europoje 
darys mokslinius pranešimus

Dr. Antanas Butkus
Clevelando Klinikos yra 

viena žinomiausių ligoninių 
ne tik JAV-se bet ir vakarų 
pasaulyje. Jos vardą kelia 
du faktoriai: medicinos per
sonalas yra paremtas ne pri
vačia praktika, bet grupine 
specialistų kooperacija ir di
dele Tyrimų įstaiga. Pasta
roji turi tris pagrindines ša
kas: širdies kraujo ligų, dirb 
tinųjų organų ir imuno
logijos (pastaruoju metu pla
nuojama vėžio ligų skyrius). 
Širdies kraujo indų ligų ty
rimas yra suskirstytas į ke
letą savaimingų sričių: athe- 
rosclerosis, thrombosis, 
augštas kraujo spaudimas ir 
kt.

Dr. Ant. Butkus jau virš 
10 metų vadovauja lipidų 
tyrimų laboratorijai ir kon
sultuoja Klinikai kraujo 
baltyminių riebalų matavi
mo metoduose bei jų inter
pretavime.

Jis yra parašęs virš 30 
mokslinių darbų, atspaus
dintų įvairiuose tarptauti
niuose mokslo žurnaluose. 
Drauge s(i kitais savo bend
radarbiais atberosclerozės 
srityje yra apdovanotas auk
so medaliu už pavyzdingą

studiją riebalinių baltymų 
matavimo technikoje. Pre
miją paskyrė Amerikos Pa
tologų sąjunga Bostono kon
ferencijos metu.

Šiuo metu Butkaus labo
ratorijoje studijuojama athe 
rosclerotinių žaizdų atsira
dimo priežastys ir būdai jas 
pašalinti. Jiems pavyko įro
dyti, kad taip vadinamos 
gyvybinės (essential) rieba
linės rūgštys gali apsaugo
ti nuo atherosclerotinių žaiz
dų išsivystymo.

Šįmet dr. Antanas But
kus šalia National Institute 
of Health stipendijos, gavo 
ir vietinės Širdies Ligų 
Draugijos stipendiją specia
liai studijuoti ląstelių memb
ranos pasikeitimus ir jų diag 
nostinę reikšmę širdies 
kraujo indų ligoms nustaty
ti. Tam tikslui vartoja
Dr. Koletskio iš Case Wes- 
tern Reserve Universiteto 
Clevelande specialiai išveis
tos žiurkės modelį. Pastara
sis yra labai naudingas 
šioms studijoms dėl to, kad 
jis ne tik gauna aukštą 
kraujo spaudimą paveldėji
mo keliu, bet drauge dar 
turi aukštą kraujo rieba
lų kiekį, labai palinkęs į 
nutukimu ir gauna athero- 
sclerotines žaizdas net mai
tinamas paprasta žiurkių 
dieta. Šie nenormalumai 
daug prisideda prie riebalų 
metabolizmo nenormalumo 
studijavimo bei jų įtakos į' 
ląstelių membranas.

Š.m. rugsėjo pradžioje 
Tarptautinėje Riebalų Ty
rimo konferencijoje Milane 
dr. Antanas Butkus skaitys 
du pranešimus apie savo ty
rimo darbų rezultatus ir 
tuoj po to vyks į Esphino, 
Portugaliją, kur dalyvaus 
NATO organizuojamose dis
kusijose membranos struk
tūros ir jos fiziologijos sri
tyje dirbančių mokslininkų 
tarpe.

MECHANICS. We need 5 
mechanics for our shop & 
road service. Exceh vvorking 
conditions. Company paid 
fringe benefits. Top wages. 
Lift truck exp. desired. 
Call Herb at (215) 459-9300, 
Tri Statė Lift Truck, Ine., 
Delavvare County. (59-65)
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Tėv. Gediminas Kijauskas, SJ, Clevelando Naujosios 
lietuviu parapijos klebonas su Tėv. J. Zaremba, SJ, pir
madienį lankėsi Dirvoje, susipažino su įstaigos tarnau
tojais ir į svečių knygą įrašė šiuos linkėjimus: "Linkiu 
sėkmės ir ištvermės Dirvos visiems lietuviško spaus
dinto žodžio puoselėtojams. Telaimina Jus gerasis Vieš
pats”.

ATSISVEIKINIMAS IR
SUTIKTUVĖS...

(Atkelta iš 1 psl.) 

ateitį -- tai kuo visi dabar 
didžiuojasi. Ši parapija, šio 
rajono pažiba, dviejų milijo
nų išmokėtas projektas. Bai
gė J. Sadauskas šiais žo
džiais: “Džiaugiuos ir dėko
ju genialiam asmeniui kle
bonui J. Angelaičiui kuris iš 
paprastų žmonių sutaupė du 
milijonus, viską išmokėjo ir 
tą brangų turtą dabar per
leidžia Tėv. G. Kijauskui, 
naujajam šios parapijos kle
bonui”.

Svetimtaučių vardu atsi
sveikino parapijos mokyklos 
Moterų Klubo pirm. S. Fur- 
lich. Banketo pirmininkas vi

sų vardu įtekė klebonui 
$1.500 dol čekį.

Klebonas kun. J. Angelai
tis susijaudinęs širdingai dė
kojo visiems už paramą bei 
pagalbą per visus jo klebo
navimo metus. Įdomiai pri
statė įvairius nuotykius iš 
parapijos gyvenimo, bei su
tiktas kliūtis statant para
piją. Padėkos ženkle jam už 
viską , jo žodžius palydė
jo ilgi plojimai. Moterų Są
jungos pirmininkė E. Nai
nienė šios šventės proga 
įteikė tortą, o visi abiem kal
bom sugiedojo ilgiausių me
tų. Šiam vakarui pritaikytą 
programą atliko solistas 
Rocco Scotti ir Clevelando

Vyrų Oktetas, vadovauja
mas Ryto Babicko. Prieš 
banketo pabaigą žodį tarė 
Vysk. James Hickey. Pa
kartotinai džiaugėsi ir svei
kino kleboną kun. J. Ange
laitį ir naujuosius, kuriems 
perduoda parapiją su dideliu 
pasitikėjimu. Jį labai suža
vėjo šios parapijos pastatai, 
žmonių gausus dalyvavimas 
iškilmėse bei mūsų lietu
viškumas kuris puošė šią 
šventę. Tiek bažnyčioje, 
tiek čia pakartojo primin
damas neapleisti savo kal
bos, tradicijų ir visa tai per
duoti ateinančiom kartom. 
Sužavėtas buvo mūsų jauni
mu, kuris taip gausiai daly
vavo Šv. Mišiose. Priminė 
mūsų atsakomybę steng
tis labiau juos suprasti bei 
jiem padėti, juos paskatin
ti ir jungti į parapijos gyve
nimą. Linkėjo parapijai dar
nios veiklos, primindamas, 
kad visi bus aptarnauti. Sa
vo šiltus žodžius užbaigė 
lietuviškai pareikšdamas 
“Ačiū jums visiems”.

Bankete taip pat dalyvavo 
į senatorius kandidatuojan
tis J. Glenn, Ohio rep. S. 
Bolton bei eilė kitų valdžios

pareigūnų.
Po banketo asmeniškai 

kiekvienas atsisveikino su 
klebonu ir pasveikino nau
juosius šios parapijos dva
sios vadus. (I.B.)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

138 bed acute care hospital 
DIRECTOR OF NURSING 
Available for qualified applicant. 
Minimum of 5 years experience. Mas
ters Degrec desired, however, not re- 
quired. Salery negotiable.

ALSO 
REGISTERED NURSES 

For all services & all shifts. Cood 
starting salary. Diffėrential for even- 
ing and night shift. Ekcellent fringe 

benefits. Apply call or write to 
Administrator

COLLETON COUNTY 
HOSPITAL

219 Lemacks St. 
Walterbord, S. C. 29488 

An Equal Opportunity Employer 
(64-71)

AUTO MECHANICS

Experienced on cars and or 
trucks. Steady work and 
some overtime, benefits. 
Apply

Martyns Towing & Service
29692 Lorraine Rd.,
North Olmsted, Ohio (61-65)

Astronautas John Glenn tarp Clevelando skaučių. Iš 
kairės: D. Miškinytė, A. Mockapetris, V. Nasvytytė, L. 
Švarcaitė, kandidatas į senatorius John Glenn, I. Ignata- 
vičiūtė, N. Mainelytė, I. Šamatauskaitė ir L. Žiedonytė.

V. Bacevičiaus nuotrauka

FURNITURE CITY UPHOLSTERY
OF GRAND RAPIDS

HAS IMMEDIATE OPENINGS FOR 
EXPERIENCED

FABRIC CUTTERS 
SEWING MACHINE OPERATORS

TRA'INEES ACCEPTED

148 Front St. S. W. 
Grand Rapids, Mich. 49502 

616-459-3548
(65-71)

WANTED EXPERIENCED

Bolt Maker Operators 
Cold Header Operators 
Roll Thread Operators 
Rod Header Operators 
Trimmer Operators

Opportunity to work for the most progressive fastener 
company in the Industry.

EARN EXCEPTIONALLY HIGH WAGES THROUGH OUR 
INCENTIVE PLAN.

Company paid benefits, 12 paid holidays, steady employment. 
Interviewing hours betvveen 8 ąnd 4 p. m. Monday through 

Friday or call 216-255-1500, ext. 217.

R B & W Ine.
8100 Tyler Blvd. Mentor, Ohio 44060

Equal Opportunity Employer

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

Astronautas John Glenn, kuris šį rudenį demokratų 
sąraše kandidatuoja į JAV senatorius, su žmona apsi
lankė į Naujosios parapijos šventę. Nuotraukoje ponia 
Glenn sveikinasi su naujuoju klebonu tėv. G. Kijausku, 
SJ, ir buv. klebonu kun. J. Angelaičiu.

V. Bacevičiaus nuotrauka

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

(4) JUOZAS SLAVĖNAS

Sunkios problemos
(IŠTRAUKA iJ "ĮŠVIRKŠTI METAI”]

- Tuoj pradės rinktis, - su pasitikėjimu kalbėjo milici
jos viršininkas, - dabar pusryčių metas. O žmonės, 
suprantat, nerangūs. Už valandėlės kitos -- sienos luš!

Bet ėjo pusvalandis po pusvalandžio, o pranešti beveik 
nebuvo ko. Rinkimų komisijos pirmininkas, rūkydamas 
paperosą po paperoso, nervingai vaikščiojo po kabinetą, 
čia žengė į rinkimų salę, žvilgčiojo pro langą į gatvę - ten 
tik vaikai su rogutėmis važinėja.

- Na, vyrai, ką daryti? - beviltišku balsu kreipėsi rin
kimų komisijos pirmininkas į kitus narius.

- Aš manau, kad mums čia nėra ko galvos laužyti, -- 
kasydamas galvą iš lėto prabilo miesto vykdomojo komi
teto pirmininkas Kudošius. -- Įrašykime 99.9% -- ir baig
ta!... Nei velnias nesučiaudės. Manot kas tikrins? Aa?

- Matot, galim apsikiaulinti, - kiek pagalvojęs suabe
jojo rinkimų komisijos pirmininkas Kūjelis. - Tikrint, 
žinoma, nieks netikrins, bet miestelis mažas, visi žmonės 
vienas kitą pažįsta; aišku, sužinos kuris balsavo kuris ne. 
Juoksis, leis gandus, žemins liaudies valdžios autoritetą. 
0 kur mes akis padėsim?

- Žinot, vyrai! - lyg suradęs ką brangaus, bet nuo kė
dės pašokdamas sušuko milicijos viršininkas Žvairakis, -- 
balsavusių procentą kelkim avansu! Apie pietus, o ypač 
pavakare, balsuotojų plūste užplūs ir tada procentą 
atitinkamai išlyginsim! O ką?

Miesto vykdomojo komiteto pirmininkas, visada lin
kęs pirma gerokai pagalvoti prieš ką nors sakydamas, 
dabar būvo susižavėjęs milicijos viršininko atradimu, 
gyrė šį sumanų pareigūną - tik kodėl jis anksčiau to ne

pasakė, kam reikėjo nervintis... Toks aiškus dalykas!...
Rinkimų komisijos pirmininkas, pradžioje susižavėjęs 

milicijos viršininko atradimu, pradėjo abejoti: ką reiks 
daryti tada, jei ir vėliau balsuotojų mažai ateis? Milicijos 
viršininkas, dabar jau optimistiškai nusiteikęs, tuojau iš
sklaidė abejones:

- Tada ieškosim naujų būdų! O kam mes nešiojam ant 
pečių šitą - šypsodamasis visu veidu pirštu pabaksnojo 
į savo smilkinį.

Rinkimų komisijos pirmininkas aprimo - juk reikia 
gelbėti padėtį. Šį kartą pakelsim balsuotojų procentą po 
5 - 6% per pusvalandį. Dabar turim pasivyti, o kai pra
dės žmonės plaukti -- sustosim kėlę. Išsilygins. Drąsiai 
imdamas telefonp ragelį jis raportavo apskrities rinkimų 
komisijai:

- 11 valandą ryto pas mus jau balsavusių 27%. O pas 
jus? Ką?! Tik 22%?

Komisijos narių veidai nušvito. Surasta magiška for
mulė!

Ir taip kas pusvalandis - valanda rinkimų komisijos 
pranešimuose balsavusių procento avansas kilo: 53, 45, 
50, 55, 60. Bet faktiškasis procentas ėjo kitu tempu:7,7, 
7,8, 8 ir kai avansinis pasiekė 60%, faktiškasis sukosi 
apie 10%. Grįžo visi aplankę su urnomis ligonius, sene
lius. Tik lašas jūroje. Ką dabar daryti? Milicijos viršinin
kas manė geriausia būsiant pasiųsti per namus milici
ninkus, gerokai prigrasyti, užrašinėti nebalsavusių pa
vardes. Šis planas, aišku, būtų kiek pagelbėjęs, bet jie 
nepraktiškas, kaip ir 99,9% užrašymas iš karto. Rinkimų 
komisijos pirmininkas, uždaręs kabineto duris, pusbalsiu 
pareiškė kitiems komisijos nariams, kad esą gal vertė
tų paprašyti apskrities rinkimų komisijos patarimo. Ten 
jis turįs gerą draugą, su kuriuo kartą išdaužęs jaunalie
tuvių susirinkimo metu salės langus, buvo nubausti 
keliomis paromis arešto, tai dabar kaip politiniai kaliniai 
turį kai kurių pirmumų. Darydamas eilinį raportą apie 
rinkimų eigą jis ir paprašė savo draugą prie telefono.

-- Žinai, drauge, pas mus kaip ir susilaikė... O kaip 

pas jus?
Draugas su draugu atvirai pasikalbėjo - kad esą ir 

apskrity gaunamos žinios tą pat rodo... -- Bet mes savo 
•aportuose vyriausiai rinkimų komisijai vartojam avansą 

-- vos girdimai pratarė draugas iš apskrities rinkimų 
komisijos. -- Ir centre negeriau - jie avansą skelbia per 
radiją. Bet centras žada netrukus atsiųsti naujų direkty
vų.

Visa rinkimų komisija apsiramino - kaip bus kitiems, 
taip ir mums. O gal naujos direktyvos išgelbės padėtį?

Apie 5 valandą vakaro atėjo telefonograma: “Iš rinkikų 
sąrašų išbraukti repatriantus ir visus kriminalistus 
(šią sąvoką aiškinti plačiausia prasme)”.

Pirmiausia kibta prie repatriantų. Aišku, kas jie per 
piliečiai - viena koja jau Vokietijoj.

-- Lauk repatriantus iš sąrašų! -- iškėlęs į viršų 
telefonogramą įsakomai prabilo rinkimų komisijos pirmi
ninkas.

Visi pareigūnai kibo prie sąrašų. Šiugždėjo verčiami la
pai, pieštukai ieškojo šių vištgaidžių pavardžių. Bet pa
guoda nebuvo didelė -- repatriantų Patilčiuose nedaug ir 
faktiškasis balsavusių procentas visai nežymiai pakilo.

O ką su kriminalistais? Šių klausimo komisija tuo tarpu 
nekėlė, nes ir jai pačiai grėsė išbraukimo pavojus. Pa- - 
laukti, gal ateis dar kokių instrukcijų.

Rinkimų būste, pradžioje buvusi iškilminga nuotaika, 
virto pasikalbėjimais, anekdotais, pokštais pakeista. 
Pora tarnautojų laiką įvairino lenktyniaudami kuris dau
giau ir taisyklingesnių dūmų račiukų paleis1 į orą. Kiti 
linksmai šnekučiavo su merginomis, o vykdomojo komi- t 
teto raštininkas, visada linksmas, išėjęs į salės vidurį 
mėgino pavaizduoti išlaisvintojų armijos karių mėgiamą 
visur demonstruoti kazoką. Jis taip vikriai sukosi, mosa
vo rankomis, kad net salės papuošalai šnabždėdami siū
bavo. Jei pasigirsdavo prie išorinių durų žingsniai, 
visi tuoj susikaupdavo prie sąrašų - kam teks laimė vieną 
balsuotojo pavardę atžymėti.

(Bus daugiau)
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KAIP BŪTI GERA ŽMONA
Mokyt. I. Aurylienė - Švyturis Nr.ll, Vilnius

Kaip pasiekti, kad vyras 
eitų į namus, kaip į pasi
matymą?

Moteris turi būti ne tik 
žmona, bet ir draugė, 
įdomus pašnekovas, netgi 
mažoji enciklopedija. Už
tenka kalbų apie nevykusius 
kaimynės kailinius. Ieškoki
te įdomių ir naudingų te
mų. Tegu vyras įsitikina, 
kad jūs sugebate ne tik žir
nienę su kumpiu išvirti, bet 
ir deklamuoti painias šiuo
laikinių poetų eiles, cituo
ti įžymių žmonių mintis, 
sugebat susigaudyti sudė
tingiausiuose šiuolaikinio 
mokslo ir technikos laimė
jimuose.

Kuo greičiau pažinkite vy
ro charakterį. Intuityviai tu
rite jausti, kada kokia tema 
gali jį sudominti, pralinks
minti, priversti užmiršti 
darbe patirtus nemalonu
mus. Temų ratas turi būti 
platus ir įvairus: geologi
jos ir ichtiologijos klausi
mai, bukinistikos ir lingvis
tikos, ornitologijos ir mito
logijos, kalbotyros ir meno
tyros, geografijos ir fotogra
fijos, paleontologijos ir me
teorologijos, istorijos ir me
dicinos, geodezijos ir poezi
jos, metalurgijos ir kalna
kasybos ir t.t. ir pan.

Pateikti medžiagą reikia 
irgi nevienodai: referato, po
litinės informacijos, disputo, 
rečitalio ir kitokia forma. 
Kartais galima kalbėti visą 
vakarą (priklauso nuo vyro 
nuotaikos). Kartais užtenka 
kelių sakinių. Pavyzdžiui, 
kol vyras plaunasi rankas, 
jūs laikote rankšluostį ir lyg 
tarp kitko sakot, kad nuo 
Vilniaus iki Paryžiaus 
2500 kilometrų. Tai sužinoti, 
jums teks ne vieną valandą 
praleisti skaitykloje, pavar
tyti dešimt enciklopedijų.

Žodžiu, stenkitės ieškoti 
naujų vyro priartinimo prie
monių ir formų ir vis dėl
to, jei nepaisant jūsų pastan
gų, vyras nerodys didelio 
noro grįžti namo prieš pu
siaunaktį, nepulkite į bevil
tiškas ašaras. Stenkitės pri
siminti kokiomis temomis 
dar nedominote savo myli-

mo gyvenimo draugo arba 
kada tema neatitiko juo nuo
taikai.

Daug skaitykite, švariai 
laikykit butą, reguliariai 
lankykitės kirpykloje, ska
niai gaminkit, mokėkit megz 
ti, siūti drabužius sau ir 
šeimai, laisvalaikiu turėkite 
koki nors hoby, užsiimkite 
sportu.

Nuo tokio krūvio kartais 
gali sušlubuoti jūsų sveika
ta (o tai ypač nepageidauti
na), bet nepatartina tuo 
skųstis. Tegu tai būna jūsų 
paslaptis. Labai gražu, kai 
moterį gaubia paslaptingu
mo aureolė.

Vyrą mylėti reikia rtiokė- 
ti!

Lietuviškos 
proistorės 
sensacija

‘Adelaidės Lietuvių Žinio
se’ L. Žygas paskelbė eilę 
Australijos aborigenų žo
džių, savo skambesiu ir pras 
me sutampančių su lietu
vių kalbos žodžiais:

Kruve -- (liet.) kraujas
Nguro -- nugara
Dum -- dūmai
Tika -- tykus
Kali -- kalė
Tarati - turėti
Akulda -- kudlos
Vaja - vėjas 
Imagala -- įmygis 
Kitekindi -- kutenti 
Jakata - ieškoti
Viru -- gentis, vyrai (Dau

giau: Naujienos, Nr. 165)

Tad, jeigu Australijos 
aborigenas jums pasakys: 
“Viru, kitekindi nguro”, 
nesunku suprasti, aborige
nas paprašė jus pakutenti 
jam nugarą. Jei jis tars 
jums “Kali kruve”, tai reikš
tų amerikietišką titulą 
‘S.O.B.’ (liet, ‘kalės vai
kas’). Tada patariame kuo 
skubiausiai pasitraukti.

Australijos simbolis Ken
gūra yra tikras lietuviškas 
žodis “Kieno gūra”. Pagal 
‘Dabartinės lietuvių kalbos

Australiška avis ir sovietinis vilkas

• • •Čia priėjo 
Kadžiulis 
ir tarė
- Ką dabar rašo sovie

tinis Nobelio premijos laimė
tojas rašytojas Šolochovas? 
- paklausė ekskursanto iš už 
geležinės uždangos.

Jam neprasižiojus, pri
ėjo Kadžiulis ir tarė:

-- Jis rašo kriminalinį 
romaną “Kaip aš gavau No
belio premiją”.

Pasigirdo klausimas:
- Kodėl sovietų tankai iki 

.šiol nepasitraukia iš Vengri
jos ir Lenkijos?

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

- Tankų komandieriai vis 
nesuranda, kas juos ten 
iškvietė.

- Ar blakės Sovietų Są
jungoje dalyvauja komuniz
mo statyboje?

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

- Be abejo. Blakių gyslo
se teka darbininkų kraujas.

***

- Ar galima atsisėsti ant 
ežio pliku užpakaliu? - pa- 
šposavo šposininkas.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

-- Sovietų Sąjungoje gali
ma, jeigu partinis suvažia
vimas įtrauks tokius atsisė
dimus į penkmečio planą.

*♦*

- Nuostabu, kad iki šiol 
sovietai nesistengia išlaipin
ti savo kosmonautų ant Mė
nulio? -- kalbėjo sovietinės 
technologijos gerbėjas.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

-- Sovietai bijo, kad jų kos
monautai išlipę Mėnulyje pa 
prašys ten azylio teisių. ,

Gal 
norėtumėte 

pusryčiams
Pabaltijį7

/ Duokš \ 
pusryčiams j 

Pabaltijį. , 
Pietums tave 
sukramtysiu.f

‘Pasaulio Lietuvyje’ tūlas 
J.D. tebetvirtina, kad Ne
priklausomoje Lietuvoje bu
vę tiktai du ‘teisėti’ prezi
dentai.

J.D. - Nereikia kitataučių samdyti rašyti Lietuvos isto
riją. Aš dykai parašysiu “Dviejų teisėtų prezidentų 
istoriją”.

ATVIRŲ, JOKUBKIŠKŲ 
AKIŲ DIPUKAS 
DAILININKAS

Kurie gaunate ‘Gimtąjį 
kraštą’, būtinai pasiskaity
kite birželio 27 dienos laido
je dipuko dailininko profe
soriaus Vytauto Kazio Jony
no pasikalbėjimą su to laik
raščio darbuotoju Vilium 
Baltrėnu.

Dailininkas Jonynas pava
žinėjęs po Lietuvą pasako
ja:

“Kultūros pulsas jautėsi 
kiekviename žingsnyje, o 
nuveikti šioje srityje kultū
rininkų darbai glostė mano 
kaip lietuvio ambiciją, kėlė 
pasididžiavimą ir padėką 
rankoms, kurios tą viską su
kūrė”. Toliau sako: “Nega
liu išleisti iš akių ir tų asme
nų, kurie, skirdami šiems 
darbams kreditus, giliai su
pranta šio darbo prasmingu
mą”.

Tai galvojančio ir atviro
mis akimis žmogaus žodžiai.

S.J. Jokubka

Propagandiniame lapelyje 
‘Gimtasis kraštas’ pasirodė 
grasinimai Dirvai už ok. Lie
tuvos žmonių vargų aprašy
mus.

žodyną’: Gūra - didelis, link
telėjęs žmogus. Sutapatin
dami kengūras su dideliais, 
linktelėjusiais žmonėmis, 
agorigėnai negalėjo savų at
skirti nuo kaimyno kengū
rų, todėl nuolatos šaukda
vo “Kieno gūra”? Laikui bė
gant susidarė sutrumpini
mas ‘kengūra”.

Iš enciklopedinių davinių 
matyti, kad Australijos abo
rigenai, kaip senovės lietu
viai, buvo ginkluoti kuoko
mis ir, kaip dabartiniai lietu
viai, visus dipsutus ir disku
sijas užbaigdavo kuokomis 
skaldydami oponentų pakau
šius.

AUŠRELE LIČKUTE

TOSTAS UŽ POLITIKĄ

Per vasarą smarkiai privargti mums teko: 
Stovyklų stovyklos gulėjo ant tako - 
Vienoj gėrėm alų, kitoj Snapsą gėrėm; 
Vienoj griovėm valdžią, kitoj valdžią tvėrėm.

Vilnis, Nr. 80

ATVIROM AKIMIS
CHULIGANUS

Į

Dabartinis Chuliganas ap
sišvietęs. Mažiausiai baigęs 
aštuonmetę.

A. Ažubalis
Švyturys, Nr. 11

SUNKI HUMORISTO
DALIA

SPAUDOS 
VERPETUOSE

JAUNOS KARTOS 
KVAPAS...

Gros jaunieji (ne skudu
čiais, kanklėm ir t.t.), būg
nais, saksofonais, gitara ir 
kas dar ten žino kuo. Pro
graminė muzika - tai reiškia 
tranks per ausis, o be to, dar 
kokie nors gaurais apkritę ir 
kažin kaip ten pakvipę...

B.
Nepriklausoma Lietuva, Nr.
23.

Vienoj pabalsavom, kitoj protestavom, 
Trečioj, per rinkimus, su pagaliu gavom. 
Ta vasara buvo karšta, kaip žarijos - 
Ir įvykiai įvykius įkandin vijos.

Girdėjome, dargi, kad kaž kokie durniai 
Kultūros dirvonuose knisas, kaip kurmiai: 
Esą - dramą stato, esą - knygą leidžia, 
Ir taip, kaip patrakę, valiutą išleidžia...

Neturim kultūros niekams inetereso 
Ir laikom kultūras vien išmistais bieso - 
Tiktai už politiką keliam uzboną, 
Už ją atiduosim ir nuosavą žmoną.

Antai, kadaise Čikagoje, vie
nas mano gyvenime niekad 
nepažintas ir nematytas vei
kėjas, įšokęs scenos užkuli- 
sin, grasino man netgi teis
mu, kad aš, esą, jau antrą 
kartą viešai juokiąsis iš jo 
privataus šeimos židinio ir 
veiklos.

‘Gimtojo krašto’ politrukas:
■- Ei, Dirva, nerašyk apie LTSR! Jeigu nesiliausi, 

patrauksiu, kaip visus disidentus pas mus traukia, pagal 
mūsų baudžiamojo kodekso § 68.

NB - §68: Agitacija arba propaganda, kuria siekiama 
pakirsti arba susilpninti Tarybų valdžią ... baudžiama 
laisvės atėmimu iki septynerių metų ... nutrėmimu iki 
penkerių metų.

Vyskupas Antanas Baranauskas atsako: Kad tu, gude, 
nesulauktum!

ATVIRŲ AKIŲ SOVIETI
NIS KORESPONDENTAS

-- Ar kaimo parduotuvė
je prasta duona? - pasmalsa
vau.
-Būtų gera ir prasta, ale, 

kad jokios nėra, - atkirto.

M. Dalba
Valstiečių Laikraštis, Nr. 90

A. Bieliauskas
Literatūra ir Menas, Nr. 3

Antanas Gustaitis
Akiračiai, Nr. 4

Išnyks tie ansambliai, numirs tie rašėjai - 
Kultūrų pagairėj sušvilps šalti vėjai, 
Bet jeigu tik du liks veikėjai lietuviai, 
Liks kovos kaip liepsnos, kaip durklai liežuviai.

Visi kupini ryžto savo dar
bu aktyviai prisidėti prie 
mūsų Partijos šiam pen- 
mečiui iškeltų uždavinių 
įvydymo.

ATVIRAI APIE KREDI
TUS KOMUNIZMO STA
TYBAI OK. LIETUVOJE

- Aš nesidomiu teatrais ir festivaliais. Man užtenka 
kaimyno maudymosi baseino festivalių.
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MACHINE OPERATORS — Expanding 
modern firm in the South Hampton- 
Feasterville area is looking for indi
viduali with previous machine opera- 
tions exp., capable of being trained 
\o operate inserting a addressing 
equipment. Good company benefits. 
Call Modern Marketing, 215-355-5270,. 
Mr. Robertą. (64-70) DIRVAI PAREMTI RUDENS DALIUS
NURSE RN 3-11 Supervisor. Full time 
Pos. available immediately $11,000 
annually. Qood benefits incl. 4 wks. 
vacation, paid Blue Cross & Blue 
Shield. Small Medical-Surgical Hos
pital in NE Convenient to public 
transp. supervisory exp. requircd. 
Call J. Reed, (215) PI 2-4400.

An Equal Opportunity Employer 
(64-68)

WANTED Journeymen 
or Ist • class skileed MILL 
and LATHE OPERATORS. 
Mušt be able to sėt up 
and read blue prints. Full 
or part time.

Applicants apply in per
son to: ’MARTIN ELECT- 
RIC, Div. Di-Dro Systems, 
Ine. 3040 E. Outer Drive, 
Detroit Mich, 48234. (61-65)

SPALIO 12 D. , ŠEŠTADIENI
Mmną programą atliks clevelando vyrų oktetas
STALAI (DEŠIMČIAI ASMENŲ) AR PAVIENIOS VIETOS REZERVUOJAMOS IŠ ANKSTO 
KREIPIANTIS ItDIRVĄ (TEL. 431-6344) ARBA I€ŠIUOS ASMENIS: J. MOCKUS 681-5295, 
S. ASTRAUSKAS 943-5948, V. BENOKRAITIS 481-5175, E. JAKULIENE 333-6876, 
A. BUTKUS 932-9944, K. KARALIUS 229-2419, V. STUOGIS 486-2387, A. LAIKUNAS 
382-9851. BILIETO KAINA ASMENIUI (ŠILTA VAKARIENE IR GĖRIMAI) 12 DOLERIŲ.

Lietuvių Namų salėje.

child care, cook, light house- 
keeping. Shaker Hts. home 
with school aged children 
and pets, seeks services of 
a pleasant housekeeper. Li- 
ve in 5 days a week. Priva
te living ąuarters. Mušt dri
ve. Top salary and bene
fits.

Call Ms Dale, 881-3000, 
Monday thru Friday 1 to 4 
pm. (61-67)
-t

ROOFER, Suburban repair 
shop, slate work, copper, tin 
& soldering gutters. Guaran 
teed 52 wks. 215-TU 7- 
3050 (61-67) «

HOUSEKEEPER

Dalis stovyklautojų pirmąją dieną. K. Sušinsko 
nuotrauka

ATEITININKU STOVYKLOJE 
PIRMĄJĄ DIENĄ

HOUSE PHYSICIAN

Full time house physician 
warited for new suburban 
hospital. Pa. license. Sala
ry depending on experien- 
ce and ąualifications.

Praeitą sekmadienį, apie Joga priekyje. Po ilgo ir 
60 mylių į pietus nuo Cleve- kruopštaus darbo, susilibdė 
lando gražioj kalvotoj Ohio 
valstijos gamtoj, pirmą kart 
suplevėsavo Lietuvos tri
spalvė vėliava Odeli ežero 
krante. Neužilgo netoli jos 
pradėjo statydintis automo
biliai su lietuviškom vyte
lėm iš Amerikos valsty-

Stovyklon atvažiuoja ypa
tingas svečias, poetas Hen
rikas Nagys iš Montrealio. 
Šalia paskaitos, poetas taip 
pat praves literatūros bū
relių pašnekesius. 0 šešta
dieni, įvyks neeilinis litera
tūros vakaras su Henriku 
Nagių, į kurį kviečiami ir 
svečiai. Taip pat po paskai
tų vyks organizuoti simpo
ziumai bei diskusijos.

Kadangi studentai negali 
išsėdėt vien tik paskaitų 
klausydami, taip pat vyks 
įvairūs užsiėmimo būreliai 
(šalia jų pravedėjų pavar
dės):

Baliniai šokiai: Raimun
das Šilkaitis ir Jolita Ki
sieliūtė; Tautiniai šokiai - 
Jonas Nakas; Chorelis: Rai
mundas Obelis; Šachmatų 
būrelis: Alvydas Ožinskas; 
Menąs: Rita Balytė ir V. 
Lenkauskaitė; Rankdarbiai: 
Alberta Astraitė; Radijo va
landėlė Virgis Volertas 
ir Algis Maciūnas; Rašymo 
būrelis: Jurgis Bradūnas; 
Drama: Linas Kojelis.

0 kad viskas sklandžiai 
riedėtų tam tikslui yra sto
vyklos valdybai

Kapelionas: kun. A. Ta
mošaitis, S.V.; komendan-

Clevelando skaučių iškyla
Rugpiūčio -21-22 dienomis 

įvyko sesių Neringiečių sma
gi iškyla Upper Cuyahoga 
upės apylinkėje. Išvažiavom 
iš Naujos Parapijos kiemo 
anksti rytą rugpiūčio 21, ir 
netrukus atvykom į stovyk
lavietę. Pasistatėm palapi
nes ir stovyklavietės savi
ninkai nuvežė sunkvežimiais 
seses ir baidares 10 mylių 
nuo stovyklos. Pavalgėm 
skanius pietus ir išplaukėm 
pasroviu atgal į stovyklą. 
Teko matyti tiek daug nau
jų, įdomių ir savotiškų 
gamtos grožybių. Tikrai bu
vo puiki proga lavinti skau
tišką budrumą!

Suėmusios paskutinę ener 
giją, pagaliau pasiekėm sto
vyklą. Nuvargusios, paval
gėm vakarienę (dėka mūsų 
šeimininkių Eglės Giedrai-

WARMINSTER
GENERAL HOSPITAL 
225 Newtown Road 
Warminster, Pa.
674-4400, ext. 266
An Equal Opportunity
Employer (61-65)

tvirta stovyklos programa. 
Dvasinis, intelektualinis, ir 
ne paskiausiai, tautinis ug
dymas bei lavinimas sudaro 
programos branduolį. Tam 
atsiekti šią savaitę, kasdien 
bus po dvi paskaitas įvai
riom temom, paruoštom įvai- tas: Gintautas Taoras; ber- 

bių nuo Atlanto iki Pacifi- rių tų sričių specialistų, 
ko, o taip pat ir iš. Kanados. 
Vakarop jau buvo susirin
kę arti 100 studentų atei
tininkų į savo vasaros sto
vyklą.

Visą stovyklą suorganiza
vo stud. ateitininkų drau
govė su savo pirm. Jurgiu

Bus proga - išgirsti paskai
tininkus: kun. A. Tamošai
ti, S.J., prof. L. Sabaliūną, 
prof. G. Procutą, prof. A. 
Idzelį, dr. P. Kisielių, dr. 
A. Razmą, inž. V. Narutį, 
D. Stončiūtę, A. Zejrr, V. Na
ką, V. Kolyčių ir kitus.

SuCCCess starts here...
1 ■ . ♦

For help starting your success story, call or visit 
the office of admissions and records at any of 
Tri-C’s three campuses.

More success-stories vvill begin when Tri-C’s Fall 
quarter starts Sept. 25. All vvill feature Tri-C’s 
quality education, elose to home at low cost. Fall 
quarter registration opens Sept. 17.

lt started at Tri-C for Helen Webb, a high school 
dropout and welfare mother of nine. Tri-C’s 
counseling and financial aid programs enabled 
her to enroll in the College’s Nursing program. 
Today, she’s a nurse at Cleveland Metropolitan 
General Hospital.

For Navy Veteran James Fenker, Tri-C was the 
big step toward a position with a five-figure sal
ary. A graduate of Metropolitan Campus’ Hos- 
pitality Management program, he’s now general 
manager of the Ramada Inn in Ann Arbor, Michi- 
gan.

lt did for Peter Surace, a VVestern Campus grad
uate. After earning his Bachelor’s and Master’s 
degrees from Kent Statė University, he returned 
to Tri-C as a full-time faculty member at Eastern 
Campus. He’s also now vvorking on his Doctorate.

nįukų vadovas: Linas Sid- 
rys; mergaičių vadovė: Ma
rija Eivaitė; ūkvedys: Jur
gis Joga; sekretorė: Viktutė 
Lenkauskaitė, vakarinių 
prog. ved.: Živilė Kliorytė 
ir Danutė Sušinskaitė; ko
ordinatorius: Kęstutis Su- 
šinskas; vandens sargas: A. 
Tadas Klimas

Jau su pirmom stovyklos 
valandom, galima tikrai ti
kėtis kad ši stovykla bus be 
galo sėkminga. Erdvios, mo
derniškos patalpos, stovyk
lautojų nuostabiai pakili 
nuotaika, puikus oras, darbš 
ti valdyba, byloja kad ši sa
vaitė pavirs, dvasine, kultū
rine, tautine, bei jaunatviš
ka švente.

J. Bradūnas.

PRANEŠIMAS 
ABITURIENTAMS

Š.m. spalio mėn. 5 d. Lie
tuvių Namuose Clevelande 
įvyks 6-tasis abiturientų pri
statymo balius. Visi lietuviai 
abiturientai, gyvenantieji 
Ohio valstijoje ir Pitts- 
burghe, Pa. baigusieji šiais 
mokslo metais aukštesnią
sias mokyklas, kviečiami da
lyvauti šiame baliuje. Nori 
me įdėti jų atvaizdus Dirvo
je ir baliaus programose. 
Todėl prašome tuojau ir ne 
vėliau rugsėjo 15 d. atsiųsti 
savo fotografijas ir žinias: 
kur ir kokią aukštesniąją 
(High) mokyklą baigė, kur ir 
ką ruošiatės studijuoti.

Atvaizdus prašome siųs
ti L.B. Ohio Apygardos 
valdybos vicepirm. Jūratei 
Petraitytei -'- 18112 Land- 
seer Rdv Cleveland, Ohio 
44119. Tel. 531-1058.

L.B. Ohio Apygrados abitu
rientų baliui ruošti komisija

T

Eastern Campus, 25444 Harvard Rd., VVarrensville Twp. 464-3535
Metropolitan Campus, 2900 Community College Avė., Cleveland. 241-5365 
Western Campus, 7300 York Rd., Parma. 845-4000

MAINTENANCE MAN 
with background in electri- 
cal or mechanical repairs. 
For maintenance position 
with a private school. Ple
ase call (215) TE9-3100. 
Extension 30. (61-65)

tytės ir Daivos Petukauskai- 
tės), linksmai padainavom 
prie laužo ir tuojaus griu- 
vom į guolius.

Sekančią dieną teko skau- . 
tems jodinėt, tai ne tik pe
čiai nuvargo nuo irklavimo, 
bet ir kojos nuo jojimo! Vė
liau po pietų dar sykį išplau
kėm 4 mylias. Šį kart visos 
geriau irklavo ir daug ma
žiau atsimušdavom į krantą 
arba į vandens lelijas.

Sušlapusios, suvargusios, 
bet linksmai nusiteikusios 
sesės grįžo namo, kartu 
parsiveždamos giedrią nuo
taiką ir skautišką dvasią.

S. Gruzdytė

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

/upei ior Avino j
"and lcan association * 

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus. 

Automatinė, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

A★
Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 

naujoms statyboms, priestatams ir 
remontui.

★
Už reguliarius taupymo indėlius 

mokama
Už terminuotus taupymo pažymėjimus 

mokama — 1x/z/q

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $20.000.

Išduodami kelionių čekiai, orderiai, priimami mokes
čių įmokėjimai, elektros, dujų ir telefono sąskaitos, 

parduodami JAV bonai.
★ •

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland.
67-12 Superior Avenue, Cleveland, 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, 
14406 C’edar Rd., University Hts.,

★

Ohio 
Ohio 
Ohio 
Ohio

*44119
44103 
44112
44121

DARBO VALANDOS
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:30 iki 
4:00 • Penktadienį 9:30 iki 6:00 • šeštadienį 
9:30 iki 2:30 • Pirmadienį uždaryta. • Pagrin

dinė įstaiga E. 185 St. atidaryta iki 2:30.

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 AVilliam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

«

X
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

CLEVELANDO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA IR JAUNIMO GRUPĖ KVIEČIA 
VISUS LIETUVIUS DALYVAUTI

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIME

Sol Audronė Simonaitytė 
Juozo Gruodžio muzikos 
mokyklą baigė 1963 m. Lie
tuvoje. Pasiruošė dirigentės 
profesijai. Mokytojavo ir va
dovavo chorams Lietuvoj. 
1969 m. atvykus į Ameriką 
baigė Musical Education dai
nos meno mokyklą. Š.m. ge
gužės 15 d. turėjo rečitalį, 
kuris buvo recenzentų aukš
tai įvertintas. Dabar gavus 
iš universiteto stipendiją 
stipriai rengiasi įsigyti mas- 
ters degree.

PIRMAS RUDENS
koncertas-balius

D.L.K. Birutės Dr-jos 
Clevelando skyrius rengia 
koncertą-balių, kuris įvyks 
š. m. rugsėjo 7 dieną. Pra
džia punktualiai 7 vai. 30 
min.

Programą išpildys mūsų 
jaunieji menininkai: Aud
ronė Simonaitytė ir Vytau
tas Smetona. Akompanuos 
pianistas Vytautas Puško- 
rius.

Bus geras orkestras ii' 
puiki vakarienė.

Bilietus užsisakyti pas 
Veroniką Nagevičienę telef. 
946-1159 ir pas Izabelę Jo
naitienę tel. 381-0930.
/ Nepraleiskite progos iš
girsti mūsų jaunuosius 
lentus.

Clevelando birutietės

ta-

• Dr. Antanas ir Vladė 
Butkai šį savaitgalį išskren
da penkiom savaitėm į Eu
ropą. Dr. A. Butkus Cleve
land klinikose yra laborato
rijos vedėjas ir vyksta į 
mokslininkų suvažiavimą. 
Italijoje ir Portugalijoje jis 
padarys mokslinius prane
šimus. •

• Henrikas ir Stefanija 
Stasai išskrido atostogų į 
Havajų salas, šią kelionę S. 
Stasienė laimėjo konkurse 
už temą, kuo valgyklos 
maistas gali imponuoti kii- 
jentą.

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

• Perkant, ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realt.v, 31715 
V i ne St’., Willowick. Ohio 
44094. Tel..943-0910.

Off E. 185 St. Brick bun- 
galoxv. Finised up. 2 car 
brick garage. $29,500. Call 
731-1454 for appointment.

(64-65)

SEKMADIENJ, RUGSĖJO 8 D, 9:45 ryto vėliavų pakėlimas prie lietuvių paminklo

Iškilmingos pamaldos abiejų parapijų bažnyčiose. Organizacijos prašomos dalyvauti pamaldose su vėliavomis.

4 v. p. p. Nauj. parapijos salėje įvyks

MINĖJIMO AKTAS-KONCERTAS
Pritaikintą kalbą pasakys jaunimo atstovas P. ALŠĖNAS.

Koncerto programoje: jauna solistė iš Hamiltono ANITA PAKALNIŠKYTĖ ir buv. Venecuelos operos solistas ANTANAS
PAVASARIS iš Los Angeles. Girdėsime daug gražių dainų ir arijų.

Norintieji prisidėti prie didžiojo svečių 
stalo, prašomi apie tai pranešti ne vėliau 
rugsėjo 5 d. Apyl. Valdybos nariams:

J. Malskis (486-9165)

Bilietų į koncertą kainos —
4, 3, 2 ir 1 dol.

Po koncerto ruošiamos vaišės
Bilietus į koncertą iš anksto galima gauti pas St. Astrauską ir

Br. Gražulis <741-1782)
St. Astrauskas (943-5948)
Juoz. Žilionis (486-5275)
Pr. Karalius (321-2526)

J. žilionį.

Clevelando tautininkų gegužinėje rugpiūčio 25 d. Sta
nys Lukas įteikia ALTS-gos Clevelando skyriaus pirm, 
dr. Antanui Butkui tūkstanties dolerių čekį, skirtą Lie~ 
tuvių Fondui, prašydamas jį perduoti vajaus komiteto 
pirmininkei M. Lenkauskienei. V. Bacevičiaus nuotrauka

PASISEKUSI GEGUŽINĖ
ALT S-gos Clevelando 

skyriaus ruošta gegužinė 
Dirvai paremti gražiai pra
ėjo, sutraukusi nemažai 
žmonių ir davusi pelno.

Vieta buvo parinkta gra
ži, prie ežero, tad svečiai iki 
vėlyvaus vakaro nesiskirstė 
ir maloniai bendravo.

Vladas Dautas, kurio so
dyboje anksčiau tautininkai 
rengdavo gegužines, šį kar
tą su savo žmona buvo ne 
šeimininkai, o svečiai ir 
prie aukų stalo paliko auką 
45 dol.

Vėliau įpusėjus geguži
nei, buvo traukiami dovanų 
laimėjimai. Bilietus traukė 
Gražina Kudukienė.

Vladas ir Jadvyga Dautai paaukoję 45 dol. Dirvai 
paremti gegužinėje su kitais svečiais. Iš kairės P. Ku- 
dukis, Vladas ir Jadvyga Dautai, D. Žilienė ir N. Motie
jūnienė. V. Bacevičiaus nuotrauka

Dirvos dovanotas liet, 
plokšteles laimėjo Ada Be- 
nokraitienė, Eugenija Jaku- 
lienė ir Bronė Mainelienė, 
o knygas laimėjo Danutė 
Žilienė ir Raimundas Kudu- 
kis. E. Jakulienės dovanotą 
knygą laimėjo Stasys Pa- 
brinkis ir Rūtos Butkutės 
dovanotą tortą laimėjo Jo
nas Mockus.

Laimėjimo bilietus plati
no Ada Benokraitienė ir 
Jadvyga Budrienė.

Prieš tai, buvęs skyriaus 
valdybos narys Stasys Lu
kas, per skyriaus pirminin
ką dr. Antaną Butkų, Lietu
vių Fondui įteikė 1000 dol. 
čekį, kurį kitą dieną dr. A. 
Butkus perdavė LF Cleve- 

lando vajaus pirmininkei 
M. Lenkauskienei.

Visus svečius prie baro 
maloniai aptarnavo Vladas 
Blinstrubas, už ką jam val
dyba nuoširdžiai dėkinga.

fk)
• Leonas Dautartas, ne

galėdamas dalyvauti tauti
ninkų ruoštoje Dirvai pa
remti gegužinėje, Dirvai at- 
siuntg auką 5 dol. Ačiū.

• DARBO ŠVENTĖS 
DIENĄ, rugsėjo 2, Lietuvių 
klubas rengia metinę gegu
žinę Astorhurst Picnic 
Grounds, 6990 Dunham 
Road, į pietus nuo Rockside 
Road. Gegužinės vieta yra 
graži ir gerai įrengta. Klubo 
nariams ir jų šeimoms įėji
mas veltui. Taip pat vėsus, 
putojantis alutis veltui. Visi 
kiti svečiai turės mokėti 
$3.00 už įėjimą. Todėl ragi
name visus iš anksto įsigyti 
nario kortelę.

Gegužinė prasidės 12 vai. 
ir baigsis 10 v. vak. Klubo 
šeimininkės paruoš skanių 
valgių. Vaikams bus žaidi
mai ir varžybos. Šokiams 
gros Joe Wendel orkest
ras.

Nuo Lietuvių namų 12 
vai. išvažiuos autobusas į 
gegužinės vietą, ir sugrįš 10 
vai. vak. Kelionė, autobusu į 
abi puses kainuoja $2.50 
Kas nori važiuoti, turi iš 
anksto užsiregistruoti klu
be.

• Clevelando šv. Kazimie
ro Lit. mokykloje pataisų 
egzaminai ir vasaros darbų 
patikrinimas įvyks rugsėjo 
mėn. 7 d. 9 vai. r. Mokslo 
metus prarisime rugsėjo 14 
d. 9 vai. pamaldomis, bend- 
ru mokinių ir tėvų susirin
kimu. mokinių registracija 
ir t.t. Tėvu Komitetas pra
šo registruojant mokinius į 
mokyklą įmokėti bent dalį 
mokesčio už mokslą;

Mokyklos tėvų komitetą 
sudaro: pirm. prof. R. Ka
šubą, iždininkas Ad. Malū
nas ir nariai — P. Banionie
nė, G. Steponavičienė. Mo
kyklos direktorium pasilie
ka mok. Pr. Karalius.

SoL Antanas Pavasaris
Š.m. rugsėjo mėn. 8 d. 

Clevelande Tautos šventės 
minėjime - koncerte turė
sime progos pirmą kartą iš
girsti buv. Venezuelos ope
ros solistą, tenorą Antaną 
Pavasarį. Clevelande jis tu
ri nemažą būrį bičiulių. Jis 
yra buvęs Čiurlionio An
samblio dainininkas - solis
tas, tat ir daugelis čiur- 
lioniečių jį pažįsta. A. Pava
saris -- viduriniosios kar
tos atstovas. Pakartojame 
keletą atsiliepimų, tilpusių 
spaudoje apie A. Pavasario 
dainavimą. Drauge komp. J. 
Žilevičius solistą apibūdina 
šiais žodžiais: “Solistas A.P. 
moka dainuoti ir įdeda daug 
širdies į dainuojamo daly
ko apipavidalinimą. Ritmi
niai jis yra jautrus iki smulk
menų. Ryškus, gyvas vei
kalo perdavimas, balsas švel 
nūs, lyriniai malonios spal
vos, tarsena aiški, dainavi
mo būdas itališkas (tai jo 
mokytojų įtaka (solistas A. 
Pavasaris Chicagoje buvo 
klausytojus nudžiuginusi 
naujiena”.

Kitoje vietoje Draugas 
aprašydamas Los Angeles 
įvykusį rečitalį, pareiškia, 
kad solistas A. Pavasaris 
geru pasiruošimu, tvirta už
tikrinta laikysena, entuziaz-

• Cuyahoga Community 
College mokslas pradedamas 
rugsėjo 25 d. Registracija 
atidaroma rugsėjo 17 d. Tai 
pats pigiausias mokslas 
aukštojoje mokykloje, kuri 
užtikrina pasisekimą gyve
nime. Yra daug pavyzdžių, 
kaip baigę šį College, gavo 
geras tarnybas.

Dėl smulkesnių informa
cijų kreipkitės šiame nu
mery spausdinamame skel
bime nurodytais telefonų 
numeriais.

Factory help wanted. Ap
ply in person.

CUSTOM RUBBElt CO. 
3710 Payne Avė. 
Cleveland, Ohio 

(64-65)

HOUSE FOR SALE

A. Pavasaris
mu ir pianissimo švelnu
mais sužavėjo publiką. 1970 
m. apie A.P. rašo J. Gliau
dą: “Solistas A. Pavasaris 
turi stiprų lyrinį tenorą. Jo 
aukštas registras nefor
suojamas, malonaus tembro, 
ir aukštų gaidų jis nesle
pia demonstruodamas jas vi
soj savo jėgoj. Jo įgimtas 
muzikalumas, gera dikcija ir 
dainavimo kultūra padeda 
atlikti veikalą visoj pilnu
moj. Šiuo rečitaliu solistas 
A. Pavasaris įrodė, kad jo 
vokaliniai resursai yra ge
riausioje formoje, kad jis 
yra puikus lyrinis tenoras”.

“... Jo patrauklus balsas, 
lengvas laikymasis sceno
je, ryški dainų interpreta
cija žavėjo publiką” (J. 
Daugi. Drauge). Jis, tikime, 
žavės ir mus čia Clevelan
de. (pk)

IEŠKAU
norinčiu kartu praleisti žie
mos atostogas Daytona 
Beach, Floridoje. Esu 75 m 
amžiaus ir turiu didelį gra
žų namą. Rašyti: Mrs. M. 
Paulauskas, 903 Statė Avė., 
Holly Hill, Fla. 32017.

BALTIC APTS.
CONDOMINIUMS
506-71st Avė. St. Pete 
Beach, Fla 33706. 1 and 2 
bedroom apts. beautiful, 
modern, De Luxe; near 
beach, stores and trans- 
portation. Small complex, 
low maintenance fees. 
Adults, no pets. Brokers in- 
vited 24,500 and up.*

Tel. (813)360-8766.

Wanted at once Ist class 
CARPENTERS and CABI- 
NET MAKERS. Mušt be 
experienced on store fix- 
tures. Steady employment, 
and opportunities for quali- 
fied help. Apply call or wri- 
te to: QUALITY CRAFT 
INTERIORS LTD. 1999 Les- 
lie St., Toronto, Ontario, 
Canada 416-445-6440 (62-68)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Dr. Vida Tamašauskaitė, gimusi 1949 m. Maracay 
mieste, Venezueloje, Eugenijos ir Vytauto Tamašauskų 
duktė, šiais metais baigė UCV universitetą Caracas 
mieste ir iškilmingo akto metu šio universiteto Aula 
Magna patalpos^ gavo odontologijos mokslų daktaro 
laispnį. Dr. Vidą graduacijos metu sveikina Odontologi
jos fakulteto dekanas. Iš 120 diplomantų tebuvo ji tik 
viena lietuvaitė.

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
ŽODIS LB MENESIO PROGA

• Dirva ateinančią savai
tę dėl darbo dienos šventės 
išeis tik vieną kartą, būtent 
penktadienį, rugsėjo 6 d.

SANTA MONICA

PUIKUS LAIŠKAS
Santa Monikos gyvento

jas vengrų kilmės Napoleo
nas G. Nyerges yra nepa
mainomas lietuvių interesų 
gynėjas ir garsintojas pla
čioje amerikiečių spaudoje. 
Jo laiškus spausdina vieti
niai dienraščiai, kurie turi 
didžiulius tiražus ir pasie
kia šimtus tūkstančių skai
tytojų.

Liepos 31 d. jo laišką 
įdėjo ‘Los Angeles Times’, 
turįs netoli milijono skaity
tojų. Laiškas toks:

KUDIRKOS BYLA
Žvejybos teisės virš žmo

gaus teisių! Mūsų Valstybės 
departamentas ir tie atsako- 
mingieji biurokratai, kurie 
leido priversintai vykdyti 
(tai ‘Operacijos Keelhoul’ 
ženkle) lietuvio jūreivio 
Simo Kudirkos repatriaciją, 
gali didžiuotis savo nutari
mu.

Dabar, pagal The Times 
liepos 18 d. pranešimą, ma
tyti, kad Kudirka tikrai yra 
JAV-bių pilietis, gavęs pilie
tybę pagal savo motinos Ma
rijos Sulskienės pilietybę, 
nes ši gimė Brooklyne, N.Y.

Vietoje suteikimo, kad ir 
laikinai, prieglaudos arba 
azilės įvykio metu kranto 
sargybos kuteryje ‘Vigilant’, 

Paulius ir Jūratė Mitalai, abu Clevelando Lietuvių Tau
tinės Sąjungos nariai. Paulius buv. vald. vicepirmi
ninkas, šį pavasarį persikėlė gyvent į JacksonviUe, 
Floridą. Paulius dirba kaip metodų analizuotojas Blue 
Cross & Blue Shield Co. Jūratė dirba mokytojos darbą. 
Jiems patinka Floridos oras, Atlantas ir kt. bet jaučia 
vienišumą, nes nėra pažįstamų lietuvių ir draugų. Žmo
nės svetimi. Su Clevelandu ryšius palaiko tik per Dirvą, 
kurią jie ten gauna. Šią vasarą juos aplankė Jūratės 
tėvai Jonė ir Kazys Karaliai iš Clevelando su kuriais pa
tarė šią nuotrauką prie įsigytų naujų gražių namų. Jų 
įdresas: 11644 St. Joseph's Rd. JacksonviUe, Florida 
32217. Nuotraukoje iš kairės: Paulius, Karaliai ir Jūratė.

kol visi faktai galėtų būti 
patikrinti, mūsų tuščiapro- 
čiai pasipūtėliai biurokratai, 
bijodami ‘užgauti’ sovietus 
per pasikalbėjimus apie žve
jybos teises, leido sovietams 
mušti Kudirką ir vilkti jį 
lauk iš mūsų valstybės lai
vo.

Koks tragiškas antgalvis 
šiam gėdingam įvykiui mūsų 
laisvam kraštui. Gėda! Gė
da!

Šitokio turinio laiškai, kur 
įvykis pristatomas pasipik
tinimo, emocijų ir apeliaci
jos į skaitytoją formoje, 
yra didžioji laisvos spaudos 
galia; Garbė tokių laiškų au
toriams. Padėka Napoleonui 
G. Nyerges už reikšmingą 
talką lietuviškam reikalui, 
kuris taip glaudžiai susijęs 
su Amerikos prestižo išlai
kymu. (bh)

• A. Milūnas, K. Oksas ir 
A. Regis, kaip Illinois lie
tuviu respublikonų lygos 
nariai, rugpiūčio 14 d. 
Springfielde dalyvavo Illi- 
nois respublikonų partijos 
konvencijoje.

• Amerikos liet, vargoni- 
ninkų-muzikų s-gos seimas 
įvyks š. m. rugsėjo 2 d. 
Brooklyne, N. Y. Seimą glo
boja Apreiškimo parapijos 
klebonas kun. P. Raugalas.

• Lietuva, Filatelistų 
draugijos žurnalas, jau iš- 
gjo naujas numeris, skirtas 
prezidento Antano Smeto
nos 100 metų gimimo ir 30 
metų mirties sukaktims pa-

JAV LB dėmesiui skirto 
rugsėjo mėnesio išvakarėse 
kasmet su gilesniu susikau
pimu susimąstome apie dau
gelį LB reikalų, darbų bei 
rūpesčių.

Pirmas ir bene pats svar
biausias rūpestis, į kurį LB 
vadovybė kasmet stengiasi 
atkreipti LB apygardų ir 
apylinkių valdybų bei visos 
lietuvių visuomenės dėmesį, 
yra mūsų lituanistinis švie
timas.

Rugsėjis yra grįžimo į mo
kyklų suolus metas, ir rug
sėjo mėnesį prasideda litu
anistinio švietimo ir mūsų 
tautinės sąmonės grūdo 
sėja, kurią palydi viltis, kad 
pavasarį išdygs vešlūs žel
menys ir kad jie, išaugę, neš 
palaimingą derlių mūsų il
gesniam išlikimui. Nebeten
ka abejoti, kad panaši min
tis su rūpesčiu ir viltimi 
lydi kiekvieną sąmoningą 
lietuvį. Bet neužtenka vien 
tik gražių žodžių ir gerų 
norų. Atsiminkime, kad litu
anistinis švietimas yra ne 
vien tiktai tėvų, mokytojų ir 
mokinių reikalas, -- jis yra 
visos mūsų ideivijos didysis 
ilgesnio išlikimo rūpestis. 
Todėl lituanistinėm mokyk
lom pradedant darbą, viso 
se LB apylinkėse atkreipti
nas dėmesys į paskatą, kad 
visi mokyklinio amžiaus vai
kai būtų ne tik suregistruo
ti, bet kad jie sąžiningai 
lankytų lituanistines mokyk
las. Šiuo reikalu LB apy
linkių bei apygardų valdy
bos prašomos parodyti dau
giau iniciatyvos, paskati
nant tėvus ir vaikus, kad lie
tuvių gyvenamose vietovėse 
neliktų nė vieno vaiko, ne
lankančio lituanistinės mo
kyklos. Taip pat atkreipti 
nas dėmesys, kad mažiau 

minėti, žurnalą redaguoja 
Liudas Kairys.

• Margučio gegužinė ren
giama rugsėjo 1 d. Bučo so
dyboje, Willow Springs, III. 
Veiks valgykla, kavinė ir 
turtingas laimės šulinys. 
Gros A. Ramonio orkestras. 
Programą atliks G. Vinda- 
šiūtės vadovaujama tauti
nių šokių grupė Sukūrys. 
Visi kviečiami dalyvauti ir 
paremti Margučio radijo 
veikimą.

JOURNEYMEN
MACHINISTS

Should be familiar with 
standard machine shop 
eąuipment, and have ex- 
perience with automatic ma
chine repair.

Call or send resume to:

MARTIN ELECTRONJCS 
Route 1 ' Box 500 
Perry, Fla. 32347
Attention Bill Beckman 
1-904-584-2634.
(59-65)

NURSE ANESTHETIST 
for small Meriden Hospital. 
Exce)lent pay. Extremely 
liberal benefits. Minimai 
call. Maximum time off. Call 
Dr. Albert (203) 237-5531. 
(61-67) 

FACTORY OPENINGS
Machine Repair Layout Man
Turret Lathe , Burning Machine
Engine Lathe Milling Machine

Horizontai Bore
If you can read blueprints, operate and sėt up machines, 

take time to talk to us.
Job security, inteiesting work and all paid fringes. 
HospitaĮization Life Insurance
Holidays Pension

IVeekly siek benefits
Eniployment Ofįice open Mon. thru Fri. 8-12 and 1-5.

EIAVELL-PARKER
4505 St. Clair Cleveland, Ohio 216-881-6200

An Equal Opportunity Employer 
(63-65)

pasiturinčių tėvų vaikams 
būtų surastos lengvatos įsi
gyti mokslo priemonėms bei 
pagal galimybes sumažinti 
mokestines prievoles.

Lituanistinis švietimas 
pareikalauja iš JAV LB Val
dybos daug lėšų. Jų reika
lauja ir kiti platūs LB veik
los sektoriai. Rugsėjo mė
nuo kaip tik ir yra skirtas 
JAV LB Kr. Valdybos finan
sinių aruodų papildymui. 
Kaip žinia, LB finansų pa
grindą sudaro solidarumo 
įnašai. Deja, solidarumo įna
šų toli gražu neužtenka LB 
šakotų ir plačių barų dar
bams finansuoti.

Peržvelgiant pereitų eilės 
metų rugsėjo mėnesio pini
ginių vajų įplaukas, matosi, 
kad tik labai maža dalis LB 
apylinkių sąžiningai vykdė 
LB. finansų telkimo vajų. 
Galimas daiktas, kad šio 
darbo entuziazmą mažino ir 
tai, kad visos surinktos su
mos turėjo būti pasiųstos 
JAV LB Kr. Valdybai. Šių 
metų rugsėjo mėnesio pini
ginį vajų įvykdžius, 25% 
surinktos sumos LB apylin
kė gali pasilikti savo reika
lams, o tik 75% pasiųsti 
JAV LB Kr. Valdybos iždi
ninkui. JAV LB K. Valdy
ba savo šių metų sąmatoje 
yra numačiusi iŠ rugsėjo 
mėn. vajaus gauti $2000. 
Padėkite jai tą poziciją pa
teisinti.

Rugsėjo mėn. proga at
kreiptinas dėmesys ir į LB 
leidinių paskleidimą. Dides
ni kiekiai šitokių leidinių 
yra LB Kultūros Tarybos 
ir LB Švietimo Tarybos ži
nioje. Malonėkite Šiuo reika
lu susisiekti su tų tarybų va
dovybėm.

Jungtinių Amerikos Vals
tybių Lietuvių Bendruome
nės Krašto Valdyba

WELDERS—FITTERS—AND 
GRINDERS

E.vperienced. Mig and are weldinj<. 
Good rates, paid hospital and life 
insurance, holidays and vacation. 

Overtime, day work.
Call 215-674-4010

(64-661

Wanted at once experienced

OFFSET PRESS 
OPERATORS

Excellent opportunity for 
the following: Experienced 
offset press operators to 
run high ąuality multi-color 
jobs on one and two color 
Hėidelberg presses. Excel-_ 
lent wages, company paid 
pension plan, life and health 
insurance. Apply in person 
at:
INDUSTRIAL PRINTING 
Industrial Printing Co. 
1635 Coining Dr., Toledo 
or call 476-9101 (61-67)

MECHANICAL HYD- 
RAULIC ASSEMBLERS. 
Mušt have experience for 
steel handling machinery. 
Blue print reading helpful. 
Also SAW MAN. Mušt have 
experience to eut bar stock 
& structural steel.

TERMINAL EQUIP- 
MENT INC. 1 Industry Dr., 
Bedford, Ohio 44146; 232- 
8100. (62-67)

Washingtone rugpiūčio 17 d. demonstravusius pabal- 
tiečius sulaikė miesto policija, neleisdama eiti gatve kur 
yra Sovietų Sąjungos atstovybė.

ERITRĖJA IR KAS TOLIAU
Prieš keletą dienų šioje 

vietoje buvo rašyta, kad 
buv. italų kolonija Somali- 
ja ‘prisijungė’ prie raudo
nojo fronto. Čia buvo paste
bėta, kad raudonasis voras 
savo tinklus mezga ir toliau 
- ir plačiau. Gal būt į Etio
piją, gal ir į kitus kaimy
ninius kraštus. Ką nors 'iš
laisvinti’ iš ko nors visada 
atsiras. Tik reikia ‘gerų 
norų’ ir iniciatyvos.

Kaip užsienio telegramų 
agentūros pranešė tokia 
proga jau atsirado. Ir ne kur 
kitur, kaip čia pat Somali- 
jos kaimynystėje. Kaip iš 
geografijos žinome, toliau į 
šiaurę nuo Somalijos yra ki
ta buvusi italų kolonija - 
Eritrėja. Italai ją valdė ke
liasdešimt metų. Kraštas 
apgyventas arabų kilmės 
žmonių arba mišinio. Ran
dasi prie Raudonosios jū
ros, ten, kur dabar sovie
tai stengiasi ‘įkelti koją’. 
Ir atrodo, kad tas ‘kojos įkė
limas” jau vyksta pilnu tem
pu.

Po paskutiniojo karo, lau
žant ir trupinant visas ‘im
perialistines’ valstybes (ži
noma, ne Sovietų Sąjungą, 
nes ta juk nėra ‘imperia
listinė’ ir svetimų kraštų 
‘nėra užgrobusi’) ir buvusios 
italų valdomos teirotorijos -- 
Somalija, Eritrėja ir Tuni
sas buvo paskelbti arba ‘ne
priklausomais’, arba pri
jungti prie jau egzistuojan
čių valstybių.

Tas pats nutiko ir su 
Eritrėja. Kaip žinia, Musso- 
linis, geisdamas ir trokšda
mas sudaryti ‘itališkąją im
periją’, kaip kitados Ceza
ris, pasigrobė ir kraštų, į 
kuriuos jis neturėjo jokių 
pretekstų. IŠ kaimyninės 
Eritrėjos stambios italų 
karinės jėgos 1939 m. įžen
gė į Etiopiją ir ją okupavo. 
Po karo, kai buvo ‘atstaty
ta tvarka’, sąjungininkai 
Eritrėją, kaip kompensaciją, 
‘ dovanojo’ Etiopijai. Ir taip 
Eritrėja ‘tapo’ Etiopijos da
limi nuo 1952 m.

Gal viskas ir būtų gerai 
buvę jei ne dabar prasidė
jęs judėjimas prieš negusą 
Haile Salassie. Negusas 
buvo nuverstas ir paliktas 
tik kaip ‘figūrinis’ imperato
rius. Valdžią perėmė kariš
kiai.

Dabar atėjo žinios, kad 
Eritrėjoje vyksta sukilimas 
ir kad sukilėliai nori atsiskir
ti nuo Etiopijos ir sudaryti 
savo atskirą valstybę (ži
nia, nebe italų valdžioje). Su 
kilėliai jau esą paėmę Asa- 
bos ir Massavos uostus, pa
čius svarbiausius abisinų 
‘vartus’ į Raudonąją jūrą. Ir 
naujoji ‘karinė junta’ esanti 
linkusi su sukilėliais der- 
tis, ko, būtent, jie pagei
dautų ir ko norėtų.

Bet kitos žinios sako, kad 
prie šio'bisnio’ yra prikišę 
nagus ir sovietai. Ir kodėl 
ne? Gretima Somalija jau jų 
žinioje, už įlankos esąs 
‘demokratinis liaudies Ye- 
menas’ jau jų sterblėje, tad 
kodėl neiti toliau ir dar kele
tą gretimų kraštų ‘neišlais
vinti’. Proga auksinė: kai 

Amerika varto savo prezi
dentus ir nežino, kaip ir kur 
ką daryti, sovietai žino: 
jie turi savo nustatytą liniją 
ir jos sąžiningai laikosi, (ab)

WELDER. Exp’d mig wel- 
ders needed for grovving, 
metai fabrication co. Mušt 
be able to read prints and 
work alone. Aeroutulse Ine. 
1574A Bridgewater Rd., 
Cornwell Heights, Pa. 638- 
7473. (61-63)

PAINTER

Experienced spray painter 
for 2nd shift. Hours 4:30 
P.M. to 1 A.M. Good hourly 
rate & fringe benefits.

FLUORESCENT EQUIP- 
MENT & MFG. CO.
4145 E. 79th St, 
(E. 79th off Harvard) 
Cleveland, Ohio
(61-63)

PLATING PRODUCTION 
SUPERVISOR

Reųuired for Chrome plat- 
ing plant. 3 years plating 
and supervision experience 
reųuired. Good working con- 
ditions. All fringe paid bene
fits. Salary to be discussed. 
Apply call or write to :

FREELAND INDUSTRIES 
LTD.
Box 960
Kingsville, Ontario, Canada 
519-733-2303 (61-67)

CLENAING ROOM FO
REMAN. We are a pro- 
gressive gray & duetile 
jobing foundry produeing 
medium size & large cast- 
ings. We need a self star- 
ter with previous supervi- 
sory experience, cleaning 
room is desirable būt not 
necessary.

Apply or call to Walter 
Hahnel. Call 933-0800 be- 
tween 8 a.m. & 5 p.m. Mon. 
thru Fri.

MOTOR & MACHINERY 
CASTINGS CO. 7743 W. 
Davison, Detroit, Mich. 
48238. (62-66)

MACHINE SHOP. Expe-, 
rienced machinist and/or 
mechanically inclined per
son for instrument manu- 
facturer. Southampton, Pa. 
area. Please call 215-357- 
3744. Equal opportunity em
ployer. (62-69)

SHOP FOREMAN and 
SET-UP MAN-LEADER

Warner Swasey & Monarch 
Lathes. Mušt be able to sėt 
up work from blue prints 
& elose tolerance. For Ist 
& 2nd shift.

SUPERIOR KENDRICK 
BEARINGS INC.
313-841-4322.
(61-65)
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