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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

DĖMESYS VOKIETIJAI
Santykiams tarp JAV ir SSSR atvėsus

Liepos 14 d. prezidentas 
Carteris vyksta į Vokietiją 
oficialaus vizito po ko Bon- 
noje liepos 17-18 d.d. įvyks 
7 valstybių: JAV, Kanados, 
Britanijos, Prancūzijos, V. 
Vokietijos, Italijos ir Japo
nijos viršūnių plius Euro
pos Bendruomenės Komisi
jos dabartinio pirmininko 
brito Roy Jenkins, kuris at
stovaus mažesnes Europos 
ūkinėje bendruomenėje da
lyvaujančias valstybes, ūki
nė konferencija. Nors tas 
Vakarų valstybių galvų su
sibūrimas buvo jau anks
čiau numatytas, tačiau pre
zidento oficialaus vizito pri
dėjimas pabrėžia dėmesį, 
kurį Valstybės Departa
mentas dabar skiria Vokie
tijai. Kas visai nestebėtina. 
Amerikiečių-sovietų santy
kiams ’atvėsus’, dabartinė 
Vokietijos Schmidto vy
riausybė nesiskubina užim
ti pozicijas kurioje nors pu
sėje, bet tik galimai dau
giau savo naudai išnaudoti 
susidariusią situaciją. Pa
skutinėmis dienomis prane
šama apie intensyvius pasi
tarimus vakarų-rytii vokie
čių pareigūnų tarpe, ku
riems akstino davė nesenas 
Brežnevo vizitas toje pačio
je Bonnoje.

Vokiečiai jau nuo Brand- 
to laikų apsisprendė laiky
tis ’realios’ politikos, nes ki
tokia ir neįmanoma. Kaip 
tik šį mėnesį sukako 25 me

tai nuo riaušių Rytų Vokie
tijoje, kurias sovietai nu
malšino savo tankais, Vaka
rams nė piršto nepajudinus. 
Tokia padėtis ilgainiui, kaip 
jau įžiūrėjo Brzezinskis, ga
li vesti prie savanoriškos 
Vokietijos ’finlandizacijos’ 
t. y. sovietams palankaus 
neutralumo, kas, žinoma, 
suardytų visą karinį ir ūki
nį balansą. Schmidtas dėl to 
aiškinasi, kad V. Vokietija 
yra faktinai tik Oregono 
valstijos didumo ir kaip to
kia dvejų super-valstybių 
santykių nulemti negali.

Toks kuklumas politiškai 
kai kada gali būti naudin
gas, tačiau dėl to jis nebū
tinai turi atitikti tikrovei. 
Plotu Vokietija gali atitikti 
Oregonui, tačiau ūkiškai ji, 
šalia Japonijos ir Šveicari
jos, Vaidina tokią rolę, nuo 
kurios priklauso visa Vaka
rų ekonomija. Vienas iš bū
simos viršūnių. konferenci
jos uždavinių kaip tik rasti 
formulę, kuri priverstų tas 
tris valstybes pasiimti lo
komotyvų vaidmenį Vakarų 
ūkiniam atkutimui. Mat, vi
sos tos trys valstybės turi 
labai žymų mokėjimų per
teklių iš prekybos bei finan
sinių transakcijų ir jei jos 
savo pertekliaus netaupy
tų, bet paleistų apyvarton, 
pirkdamos daugiau užsieni
nių gėrybių, visas Vakarų 
pasaulis pajustų tą akstiną,

(Nukelta į 2 psl.)

Dažnai ne vienam kyla klausi
mas, ką šiais laikais Lietuvos pa
siuntinybė veikia? Suglaustai at
sakant į tai reikia pažymėti, kad 
Pasiuntinybės darbas daugiausiai 
reiškiasi tiesioginiais asmeniškais 
kontaktai, informacijų suteikimu 
įvairiais klausimais asmenims 
ar įstaigoms, kada į Pasiuntinybę 
kreipiasi ir prašo žinių, informa
cijų bei literatūros apie Lietuvą, 
jos problemas.

Be to, Lietuvos atstovas yra nuo; 
latiniame kontakte su Valstybės 
Departamentu, Lietuvos Diplo
matine ir Konsularine Tarnyba, 
Latvijos ir Estijos atstovais bei lie
tuvių veiksniais. Šalia to, Lietu
vos atstovas ir p. O. Bačkienė gau
na daug įviairių kvietimų iš amba

JAV Valstybės Sekretorius ir ponia Cyrus Vance, jų rengto diplomatiniam korpusui pri
ėmimo Valstybės Departamente proga sveikinasi su Lietuvos atstovu dr. Stasiu A. Bačkiu ir 
ponia O. Bačkiene, kuriuos jiems perstato ambasadorius Rockwell, Valst. Dept. Protokolo 
šefo pavaduotojas.

sadų ar oficialių įstaigų dalyvauti 
priėmimuose bei įvairiuose rengi
niuose.

1978 m. birželio mėnesį O. ir S. 
Bačkiai gavo kvietimus dalyvauti 
šiuose priėmimuose: birželio 1 d. 
Tunizijos tautinės šventės proga, 
birželio 2 d. Latvijos atstovo ir po
nios Dinbergs rengtame priėmi
me, birželio 6 d. Karalienės Elž
bietos II gimtadienio proga Lietu
vos atstovas dalyvavo D. Britani
jos ambasadoriaus priėmime. Po 
to, Lietuvos, Latvijos ir Estijos at
stovai susitiko pasitarti einamai
siais klausimais, liečiančiais jų 
kraštų bei pasiuntinybių proble
mas.

Biržeio 19 d. O. ir S. Bačkiai da
lyvavo Intemational Management

LIETUVIU DELEGACIJA BALTUOSE RŪMUOSE
Š. m. birželio 13 d. tragiš

kojo birželio sukakčių pro
ga Baltuose Rūmuose Wa- 
shingtone buvo priimta lie
tuvių delegacija, kurioj taip 
pat dalyvavo latvių ir estų 
atstovai (žiūr. Dirva Nr. 
25).

Delegacija buvo priimta 
JAV viceprezidento Walter 
F. Mondale. Pokalby kurį 
laiką dalyvavo ir JAV pre
zidentas Jimmy Carter. Pri
ėmime buvo paliesti visi 
svarbūs mums klausimai.

Nuotraukoje iš kairės: 
viceprezidentas W. F. Mon
dale, JAV LB krašto val
dybos vicepirm. R. česonis, 
Lietuvių Religinės šalpos 
direktorius kun. K. Pugevi- 
čius, JAV LB krašto valdy
bos pirm. inž. A. Gečys, 
PLB pirm. inž. Br. Nainys 
(už jo) estii atstovas Mal
do Kari, Vyr. Lietuvos Iš
laisvinimo komiteto pirm, 
dr. K. Valiūnas, JAV pre
zidentas Jimmy Carter (už 
jo) P. L. Jaunimo S-gos 
vicepirm. V. Nakas, Litua
nistikos Instituto atstovas 
dr. T. Remeikis, LB ryši
ninkas Washingtone A. Gu- 
reckas, Amerikos Balso at
stovė J. Raslavičiūtė ir lat
vių atstovas Olgerts Pav- 
lovskis.

and Development Institute priė
mime, o birželio 20 d. Kuwait am
basadoriaus ir žmonos rengtame 
priėmime.

Popiežiaus Paul VI penkioli
kos metų išrinkimo sukakties pro- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Sf)VQITItl! P0LB^M^
'Vieną diena karas pasidarys neišvengiamas' - nutarė kiniečiai ir 

pakėtė triukšmą, kad... tą dieną atitolinus. - Užsienio kiniečiai ir 

Vietnamas. - Sovietų prekybos laivynas yra didžiausias pasaulyje.

Paskutiniu metu Pekino vyriau
sybė taip sustiprino savo diploma
tinę ir propagandinę veiklą užsie
niuose, kad neturėtumėm nusteb
ti, jei jos agentai kurią nors dieną 
nusifotografuotų ir su mūsų kurio 
nors veiksnio atstovais. Tos akci
jos priežastis nesunku suvokti - 
JAV susilpnėjimas automatiškai 
pasaulį priartina prie Sovietijos he 
gemonijos, kuriai Kinijai vienai 
būtų sunku pasipriešinti. Kinijos 
kompartijos CK karinė komisija 
nutarė, kad ‘sovietų revizionistai 
puoselėja troškimą Kiniją paverg
ti. Vieną dieną dėl to neišvengia
mai turės prasidėti karas. ’ Bet ne
paisant savo gyventojų skaičiaus 
persvaros, komunistinė Kinija dar 
ilgą laiką negalės pagalvoti apie 
tiesioginį susirėmimą su sovietais. 
Todėl britų ekspertas Victor Zor- 
za net įtaria, kad dabartinis triukš
mas gal būt yra tik prisirengimas 
deryboms su Maskva dėl Tolimų
jų Rytų detentes ...

* * *

Kaip ten būtų, pasaulio dėmesį 
dabar traukia aštrokas konfliktas 
tarp dviejų didžiausių Azijos ko
munistinių valstybių - pačios Kini 
jos ir Vietnamo, kuris dabar turi 
per 40 milijonų gyventojų. Negali 
sakyti, kad tas konfliktas būtų 
vien Maskvos intrigų vaisius, jo 
pagrinde yra kiniečių mažumos 
prekybos monopolis, kuriuo jie 
naudojosi beveik visuose pietry
čių Azijos kraštuse. Skaičiuoja-Lietuvos Pasiuntinybės veikla...

(Atkelta iš 1 psl.) 
ga Lietuvos atstovas ir p. O. Bač- 
kienė dalyvavo Apaštališko Dele
gato ta.proga surengtame priėmi
me Apaštališkoj Delegatūroje.

Birželio 25 d. yra pakviesti kar
tu su diplomatinių misijų atsto
vais dalyvauti Pontifikalinėse Mi
šiose Šv. Mato katedroje. Pakvie
timai išsiuntinėti Washingtono Ar 
kivyskupo kard. William Baum, 
Popiežiaus Pauliaus VI vainikavi
mo sukakties proga.

Birželio 26 d. Lietuvos atstovas 
su žmona yra pakviesti Madagas- 
karo atstovo ir jo žmonos dalyvau
ti jų tautinės šventės proga ren
giamame priėmime ir birželio 30 d 
Burundi ambasadoje valstybinės 
šventės proga. Be to, Lietuvos at
stovas ir O. Bačkienė jau yra gavę 
kvietimus dalyvauti š.m. liepos 
pradžioje Rwanda ir Malwi amba
sadų rengiamuose priėmimuose ..

Toks, tat, yra vaizdas iš Lietu
vos Pasiuntinybės uždavinių susi
jusių su dabartine Lietuvos valsty
binio tęstinumo realia apraiška.

Kiniečių pabėgėliai iš Vietnamo.
ma, kad ten gyvena apie 16 mili
jonų kiniečių, kurie visai nesusi- 
lieja su gyventojų dauguma. Sa
vaime aišku, kad Pekinas savo tau 
tiečius užsienyje akylai stebi ir jų 
visokeriopa pagalba dažnai pasi
naudoja, palikdamas nuošaliai ide
ologinius klausimus. Konkrečiai 
Vietname gyvena kiek per milijo
ną kiniečių, kurių tik 190,000 ran
dasi šiauriniame ir 860,000 pieti
niame, daugiausiai buv. Saigone. 
Užkariavęs pietinį Vietnamą, Ha
nojaus režimas negalėjo tuoj pat 
jo suvirškinti, todėl ištisus tris me
tus jis toleravo Saigono kieniečių 
prekybinę veiklą. Tik visai nese
niai prasidėjo akcija kiniečius per
kelti į ‘naujas ūkines zonas’, kas 
praktiškai reiškė jų iškėlimą į Viet 
namo aukštumose organizuoja
mus naujus kolektyvinius ūkius. 
Tai, žinoma, negalėjo patikti ir ki
niečiai apsisprendė mieliau grįžti 
į komunistinę Kiniją negu eiti bau 
džiavon pas vietnamiečius. Tūks
tančiai jų pabėgo nelegaliai, kiti 
prašosi leidimų išvažiuoti legaliai.

Kinija iš savo pusės atšaukė pu 
sę tų 2000 technikų, kurie iki šiol 
dirbo Vietname. J i taip pat paskel 
bė, kad per paskutinius 20 metų 
Vietnamųi suteikė ūkinės pagal
bos už 10 bilijonų dolerių, t.y. dau 
giau negu suteikė Maskva. Peki
no propaganda Vietnamą pradėjo 
vadinti ... antrąja Kuba. Eina 
gandai, kad kiniečiai prie Vietna
mo sienų esą sutraukę 15 divizijų, 
vietnamiečiai ten pasiuntė savo 
geriausias penkias divizijas, ku
rias turėjo atitraukti iš Cambodi- 
jos pasienio. Sovietai į Kinijos jū
rą pasiuntė vieną savo sunkiųjų 
kreiserių su naikintojų palyda, 
JAV - vieną savo lėktuvnešių.

* * ★

Šioje vietoje mes jau minėjom, 
kad komunistinės Kinijos santy
kiai su Albanija labai ‘atšalo’. Da 
bar atrodo, kad tai atsitiko ne tik 
Tiranos, bet iš dalies ir Pekino ini
ciatyva. Kiniečiai kažkodėl jau 
prieš porą metų pradėjo rodyti ma 
žesnio susidomėjimo Albanijos rei 
kalais ir žymiai sumažino pagalbą, 
o Tiranos vyriausybė pradėjo ieš
koti kontaktų ir geresnių santykių 
ne tik su savo komunistiniais, bet 
ir kapitalistinių kaimynu - Graiki
ja. Albanijos CK sekretorius Ra- 
miz Alia neseniai, nepavadinda
mas tikruoju vardu, Kiniją apkal
tino ruošimusi karui, kuriam ji su
sidėjusi su dešiniaisiais reakcio
nieriais. Jų tarpe Alia paminėjo 
‘naftos šeikus’, ‘japonų samura
jus’, vokiečių wehrmachto genero 
lūs ir Bavarijos politiką Franz-Jo- 
sef Strauss ir Zaire diktatorių Mo- 
butu.

Šiame krašte Valstybės Sekre
torius Vance beaiškindamas admi
nistracijos Afrikos politiką pareiš

kė: ‘Mūsų politika nesiekia pamėg 
džioti sovietų ir kubiečių veiksmų 
Afrikoje, nes jie ilgainiui neapsi
mokėtų ir galėtų tik privesti prie 
karinio konflikto’. Jis taip pat pa
reiškė norą turėti normalesnius 
santykius su Angola, nepaisant 
ten esančios Kubos kariuomenės. 
Vance pabrėžė, kad JAV savo Afri 
kos politikoje daugiau remsis ūki
niais ryšiais negu karinėm sąjun
gom. Tai esąs visos administra
cijos ir paties prezidento nusista
tymas. * ***

Paminėjus norą pasipriešinti so 
vietams ūkiškai... The Economist 
nurodo, kad nuo 1970 metų sovie
tai smarkiau plėtė savo prekybinį 
laivyną negu kuri nors kita valsty
bė ir šiandien jis yra didžiausias 
pasaulyje, palikdamas britus ant
roje vietoje. Sovietai savo laivais 
gabena ne tik 95% visos savo pre
kybos su Europos kraštais, bet ir 
18% viso Atlanto trafiko į rytus ir 
20% į Vakarus. Jie gabena ir 
12% visų gėrybių plukdomų tarp 
JAV ir Japonijos. Sovietų pasise
kimas aišldnamas tuo, kad jie pa
tarnauja už 40% mažesnę kainą 
negu konkurentai. Savaime aišku, 
kad toks didelis laivynas galėtų pa 
sitarnauti karo atveju, o taikos me 
tu šnipinėjimui ir informacijų rin
kimui. Amerikos uostuose per me 
tus apsilanko 20,000 sovietų jūri
ninkų. Tačiau šiuo metu svarbiau
sias sovietų laivyno uždavinys yra 
gauti galiniai daugiau užsienio va
liutos, reikalingos svetimų kraštų 
gaminių įsigijimui. Amerikiečių, 
britų, olandų ir vak. vokiečių ban
dymai su sovietais kaip nors susi
tarti kol kas nedavė pakenčiamų 
rezultatų. Sovietai mielai sutinka 
kalbėtis, bet sykį derybas pradė
jus, prasideda trys stadijos. Per 
pirmąją stadiją sovietai sakosi, 
kad jie mielai kalbėsis, bet tam tu
rės laiko tik už 6 mėnesių. Per ant 
rąją stadiją, atvažiavusi užsienie
čių delegacija karališkai vaišina
ma ir sovietai pakartoja savo pa
žadą rasti bendrą kalbą. Tračiąją 
stadiją sudaro tyla, per kurią so
vietai aiškinasi turį turėti daugiau 
laiko išnagrinėti vakariečių pasiū
lymus. Durys deryboms tačiau pa 
liekamos atidaros, sovietai iškelia 
porą naujų punktų ir vėl viskas ei
na per tas tris stadijas.

Economist ragina Vakarų vy
riausybes vekti vieningai. Visi 
ženklai kalba už tai, kad sovietai 
neieško konfrontacijos ir paspauti 
nusileistų. Kas gi tokiai vieningai 
akcijai galėtų vadovauti? Tikrai 
ne JAV, kurių laivyninkystė yra 
chaose, o Teisingumo Departa
mentas yra susirūpinęs daugiau 
kovoti su monopoliais, o ne padėti 
sudaryti vieningą frontą prieš so
vietus. Tokiu būdu iniciatyva pri
klauso Europos ūkinei Bendruo-

DĖMESYS VOKIETIJAI..
(Atkelta iš 1 psl.) 

kurio dabar taip trūksta 
ūkiniam atkutimui.

Į tai tos trys valstybės 
atsikerta, kad JAV bet ką 
iš jų reikalaudamos, pir
miausiai turėtų sumažinti 
savo naftos importą ir su
valdyti infliaciją. Carteris 
aiškina, kad jo pasiūlytos 
priemonės, tiesa, kongreso 
dar yra svarstomos, bet 
anksčiau ar vėliau bus pri
imtos. Paskutinės žinios iš 
Vokietijos kalba už tai, kad 
Schmidto vyriausybė ir to
liau nori laikytis delsimo 
taktikos ir įkalbinėjimas 
sužadinti savo ūkį kol kas 
dar nepasiduoti, nepaisant 
to, kad faktinai jis pergy
vena stagnaciją, žadėto 3,5 
procento prieauglio visos 
tautos pajamose (GNP) jis 
nepasieks.

Vokiečiai jau nuo seno 
žymiau daugiau parduoda 
savo prekių ir patarnavimų, 
negu jų perka užsienyje. 
Šiais metais atrodo tas per
teklius sieks 5 bilijonų do
lerių. Kaip matome iš Der 
Spiegei iliustracijos, Vokie
tija tuo perteklium jau 
džiaugiasi visą paskutinį 
dešimtmetį, o 1974 m. tas 
perteklius pasiekė jau visai 
įspūdingos 10 bilijonų., do
lerių sumos. Vokietija, Ja
ponija ir Šveicarija kartu 
šiais metais savo santy
kiuose su užsieniais pasieks 
20 bilijonų dolerių pertek
lių t. y. maždaug pusė to, 
ką iš vartotojų išplėšia naf
tos tiekėjai.

Skaičiuojama, jei Bonuos 
vyriausybė papildomų mo
kesčių sumažinimu ar pana
šiais būdais į ūkinį gyveni
mą paleistų papildomus 10 
ar 15 bilijonų markių, mo
kėjimų balansas tuoj pat 
sumažėtų iki vieno bilijono 
dolerių pertekliaus. Vokie
čiai tačiau tam nenori tikė
ti. Ir su pagrindu. Deficito 
padidinimas Vakarų valsty
bėse kol kas nedavė laukto 
rezultato. Už tat jie pir
miausiai norėtų matyti, kad 
JAV rimčiau pasipriešintų

menei, kurios susisiekimo minis- 
teriai susirinks konferencijon lap
kričio mėn. Žodiniai įspėjimai, 
kaip britų laivyno ministerio Stan- 
ley Clinto Davis - ‘Aš manau, kad 
dabar rusai jau negali mūsų igno
ruoti’ - tik padrąsina rusus į euro
piečius nežiūrėti rimtai. Dėl to 
pirmiausiai turėtų susitarti britai 
su vokiečiais, o po to pri
traukti prancūzus, kurie dėl savo 
priežasčių nenori būti nemanda
gūs su rusais ... 

inflacijai ir susitvarkytų 
energijos naudojimą, tik ta
da jie pradėtų galvoti apie 
savo ūkio atkūtinimą.

Bendras pavojus yra 
toks, dabar nesusitarus 
Bonnoje, anksčiau ar vėliau 
bus prieita prie prekybos 
varžtų, muitų karų, mainų 
prekybos ir paskirų valsty
bių ūkinės izoliacijos.

MACHINE 
DESIGNER/CHECKER

Minimum 8 yrs. experience, hca- 
vy machinery. Relocate South- 
ern Illinois. Also need drafts- 
man, 3 yrs. experience. Write 
or call:

MAT INDUSTRIES
P. O. Box 454

West Frankfurt, III. 62896
(618) 937-2151

MECHANIC

SEWING MACHINE
MECHANIC
INDUSTRIAL

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

Call collect 414-272-5084.
RELIABLE OF 
MILWAUKEE

233 E. Chicago St. 
Mihvaukee, Wis. 53202

An Equal Opportunity Employer 
(26-28)

SEAMSTRESS
FOR UPHOLSTERY

DEPARTMENT
Mušt have prior experičnce with Up- 
holstery Sevving. Permanent posilion. 
f-’ree Parking Facilities. Good starting 
salary with full benefit package in- 
cluding profit sharing.

Call Mr. Wright, 313-883-4110
SILVER’S, INC.

341 Victor
Highland Park, Mich. 48203

(26-32)

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

45 HOUR, 5 DAY WEEK
UVALDE ROCK ASHALT CO.

1705 OLIVER 
HOUSTON, TEXAS 77001 

713-869-5811
(26-31)

WANTED JOURNEYMEN 
PLASTIC IN.TECTION

MOLD MAKERS
Willing to relocate beautifu! Northern 
Michigan captive mold shop has 
openings first or second shift. Top 
pay, libiral fringe benefits. (616) 
547-6584 or write LF.XALITE 1NTER- 
NAT1ONAL CORP., U.S. 31 N. CHAR- 
LEVO1X. MICH, 49720, attn. TOM 
KLINE. (22-31)

WANTED

DIE SETTERS
(ST & 2ND SHIFTS

Experienced Die Setter needed by 
established Atlanta Mfgr, top pay, 
paid vacation, holidays, life insurance. 
hospitalization, free parking. Apply 
or write Personnel Director. ATLAN
TA STOVE WORKS. 112 KROG ST., 
N.E., ATLANTA. GA. 30307. (40-0 
524-0881. (22-311
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IEŠKOME NAUJU 
SKAITYTOJU!

Naujems skaitytojams Dirva 
bus siuntinėjama iki 

siu. metu galo .
už 2 dolerius!

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

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

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

------------- iškirpti------------------
DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

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

Adresas ...................................................................................

Pavardė ir vardas................................... -............ ""

Adresas .......................................................................

Užsakytojas: ................................................................

ANGOLA -
Apie Angolos martirolo

giją ne kartą buvo rašytą 
Dirvoj. Pažiūrėkim, kur 
link nutyso šios nealimingos 
šalies vargai? Juk ta Ango
la, atrodo, "gimininga” ir 
lietuviams. Prof. K. Pakš
tas buvo parinkęs Angolą 
lietuviškai išeivijai 'Atsar
gine Lietuva”...

Kaip žinia, Fordo admi
nistracijai "neutraliai” pri
simerkus, Angolą palaips
niui užvaldė Fidelio Castro 
legijonai. Prieš Portugaliją 
kovėsi kelios, tarp savęs ne
sutariančios pajėgos. Jų 
tarpe reikšmingesnis buvo 
"Tautinis Angolos išlaisvi
nimo frontas”, šio sąjūdžio 
likimas buvo liūdnas. De
mokratinės valstybės nerė
mė ekonomiškai ir ginklais 
šio sąjūdžio, kuris ketino 
demokratizuoti buv. Portu
galijos koloniją. Už tat gau
siai rėmė SSSR ginklais 
ir ekonomiškai marksistinį 
prie športugališką sąjūdį. 
Vėliau pradėjo atvykti Ku
bos daliniai, ginkluoti mo
derniais ginklais ir perga
lės svarstyklės nusvyro Į jų 
pusę. Taip Angola tapo iš- 
kamšinės, marksistinės vy
riausybės valdoma. Per Ku
bos intervenciją Angola ta
po bene pirmuoju SSSR sa
telitu Afrikos kontinente.

Angola tapo komunisti
niu placdarmu, iš kurio da
bar siunčiami gausūs kubie
čių desantai į kiekvieną Af
rikos punktą, kur mėgina
ma įtvirtinti marksistiniai- 
bolševikinę santvarką: į 
Etijopiją, į Pietų Afrikos 
sąmyšį, dabar į Zairą.

Kubos intervencija nėra 
šiaip militarinė talka savo 
politiniams vienminčiams. 
Kuba kolonizuoja Angolą 
senais kolonistų metodais. 
Į Angolą plaukia militari- 
nės kubiečių pajėgos, įvai
rūs "žinovai”, kurių tarpe 
nestokoja iš SSSR "atkvies
tų” svečių.

Šaly vyksta nuolatiniai 
valymai, "liaudies priešų” 
ieškojimai. Neklusnūs kai
mai sudeginami napalmu, 
gyventojai dingsta. Gyven
tojai masiniai bėga į kai
mynines valstybes ir gyven
tojų mažėjimas pasiekė ka
tastrofines ribas. Į Zaire 
pabėgo pusė milijono Ango
los čiabuvių. Į Zambiją — 
šimtas tūkstančių. Į Nami
biją ir Botevanę du šimtai 
tūkstančių. Du šimtai tūks
tančių portugalų, kurie val
dė šalį ir kurių darbas ir 
iniciatyva padarė šią Afri
kos teritoriją turtinga ir 
pakankamai civilizuota per
sikėlė į Portugaliją ar į 
Braziliją. Pramonin g i e j i 
Angolos miestai pradėjo 
merdėti. Karmonos ir Gu- 
ambo miestai, kurių gyven
tojų skaičius kiekvieno sie
kė pusantro šimto tūks
tančių, dabar vaiduoklių bu
veinės. Beliko miestuose 
apie 10,000 gyventojų.

Kavos, medvilnės ir cuk
raus nendrių plantacijos,

KUBOS KOLONIJA
kurias valdė portugalų ar
ba tarptautinės kompanijos 
dabar perduodamos atplūs
tančių į kraštą kubiečių 
valdymui.

Pirmiau šiose plantacijo
se dirbo juodieji Angolos 
čiabuviai už sutartą atlygi
nimą ir naudojosi moderniu 
darbdavio ir darbėmio san
tykiavimu. Buvo teisė derė
tis dėl atlyginimo ir strei
kuoti. Dabar tie patys čia
buviai, "išlaisvinti iš portu
gališko imperializmo” pri
valo dirbti plantacijose bei 
įmonėse už valdžios nusta
tytą atlyginimą, nepalygi
namai skurdesni už buvusį
jį, neturi teisės derėtis su 
darbdaviu-valstybe ir netu
ri teisės streikuoti. Griežta 
darbo drausmė ir darbo pri
valomumas sulyginti su so
vietine priverstinio darbo 
baudžiava.

Kubiečiai stato savo stra
tegines kariškas užkardas 
su tendencija paversti jas 
savo kaimais, savo gyven
vietėmis. Tai yra pastangos 
rusiškai atsiriboti nuo An
golos Čiabuvių, kurie pri
klauso juodajai rasei.

Dabar Angoloje priskai- 
toma šeši milijonai gyven
tojų, nors tikro jų skai-
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SKIRPSTAS

Lietuvių Dieni} festivalio Toronte ruoša eina gyvu tempu, 
spaudoj žinių apstu, žmonės domisi, iš įvairių vietų ten vykti 
rengiasi. Būsiąs šaunus susibūrimas, gaivus pasižmonėjimas. O 
programa ypačiai plati: Dainų šventė, Sporto žaidynės, LB sei
mas, meno ir muzikos parodiniai, tautybių karavanas, mokytoju, 
savaitė, iškilios pamaldos, banketas, šokiai... Ir pats Torontas 
įdomus didmiestis vietinė lietuvija veikli, turi kuo didžiuotis.

| • Žinias ir straipsnius pasekant susidaro įspūdis, kad itin
• kruopščiai ruošiasi sportininkai. Šiaip jie vis lyg peršykščiai iš 
i mūsų sulaukia domesio, lyg vis pašalin nustumti, tik kartais dėl 
i pareigos paglostomi. Bet rimčiau visuomeniškai vertinant, spor- 
Į tas gali būti tautiniu atžvilgiu net labai reikšmingas. Juk čia 
į telkiasi pats judrusis jaunimas. Ir tinkamiem vadovam šį drau- 
i gėn suburtą jaunimą įmanoma vesti lietuvišku keliu. Tad džiu- 
; gu, jog Toronto žaidynėm mūsų sportininkai ruošiasi darbščiai 
I ir entuziastiškai.

• Dainų šventės chorai irgi dirba nemaža įtampa. Garsina- 
i ma programa, renkamos lėšos. Nors čia pritiktų ir didesnė,

lankstesnė reklama. Pvz. su daugiau detalių. Galima buvo spau- 
don įterpti po kokią programinę dainą, kad visuomenė širdin 
dėtųsi — ir Toronto nepasiekusieji tuo šventės pakilumu gyven
tų, dainų grožiu džiugintųsi. Esam dainų tauta. Tad ne vien 
siauroj scenoj teskambėtų tos gaidos, teišsijudintų visuotinesnis 
pasigėrėjimas. Čia buvo proga mus visus Įsiūbuot dainos po
mėgiui.

• Be abejo, patraukliausia pusė bus pramoginė — susipa
žinimai, vaišės, iškylos laivu paviljonai, karavanai, šokiai. Tik
rai spalvinga viešnagė vasarai.

LB atliks savo organizacinius reikalus. Išklausys paskaitų, 
nors jos čia, regis, ne pirmaeilė pasiūla, nes temos iš anksto 
negvaldomos, diskusijų nelaukiama (gal ir laiko nebus). Paskai
tų tekstai gal bus vėliau paskelbti spaudoj, tada įdėmiau susi- 
pažinsim.

Švietimo sektorius itin darbingas: įvyks Mokytojų studijų 
savaitė. Gal būt jai reikės rungtis su gausių pramogų patrauka? 
Bet mokytojai — darbui ir aukai yra užgrūdinti.

• Tik Kultūros tarybos LD programoj nė balso. Veltui kai 
kas tikėjosi kultūros problemas būsiant visko viršūnėj. Ne, nė 
ruošoj K. taryba nesigarsino. Ir spaudoj vos šiokia tokia užuo
mina užtikta Darbininko nr. 22, kone visu puslapiu aprašant LB 
rytinio pakraščio vadovų suvažiavimą. Ten Kultūros tarybos 
pirmininko įterptas pranešimas — pats trumpiausias ir nykiau
sias: ”J. G. pabrėžė, kad taryba yra tik kultūrinės veiklos ska
tintoja ir kad, LB apylinkėms visai užmiršus bet kokią kultū
rinę veiklą, tarybos darbas pasidarys beprasmis”. Trumpu žo
džiu ir visai aiškiai pareikšta, kokia liūdna padėtis. Kultūros 
taryba pati neveikia, tik kitus skatina, o jei LB apylinkėse nėra 
kultūrinės veiklos, tai ir taryba liauja veikusi... Mums belieka 
sotintis pramogų festivaliais.

RIMAS DAIGCNAS

čiaus niekas negali suteikti. 
Skaitoma, kad kubiečių jau 
atvyko per šimtą tūkstan
čių. Tai kariškiai ir civiliai. 
Aišku, tai lašas angoliečių 
jūroje. Bet naujieji kolonis
tai gerai organizuoti ir gin
kluoti. Jie sudaro šalies gy
ventojų elitą, priversdami 
iškamšinę Angolos vyriau
sybę ginti jų interesus. Ko
lonistų gynyboje stovi 200 
tankų, sovietinės raketos 
"vozduch" ir 30 sprausmi- 
nių naikintuvų "Mig”. To
kius skaičius duoda pašali
niai Angolos kolonizacijos 
stebėtojai. Aišku, kad ku
biečiai stipriau ginkluoti. 
Prieš neraštingą, palaidą, 
įbaugintą neretai basų an
goliečių milijoninę masę, 
200 tankų sudaro milžiniš
ko pajėgumo smūgį.

Pilietinis Angolos karas 
prasidėjo 1975 metais. 
SSSR paramos sulaukus, 
marksistinių sukilėlių ka
riuomenę užėmė šalies sos
tinę Luandą. Nauja vyriau
sybė tuč tuojau buvo Mask
vos pripažinta. SSSR amba
sados etatai Luandoje padi
dėjo dešimteriopai. Tai bu
vo pradžia Angolos valsty
binės katastrofos: tai buvo 

(Nukelta į 4 psl.)
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Diplomatijos paraštėje (61) Vaclovas Sidzikauskas

Gestapo pragare
Pasieniečiai mane perda

vė Gestapo viršininkui, ku
ris sakėsi žinojęs, kad aš 
rengiausi pereiti į Vokieti
ją; teiravosi apie gen. Raš- 
tikį, kuris jų žiniomis tu
rėjęs pereiti sieną ties Sma
lininkais, ir laikinai mane 
a p g yvendino "Russischer 
Hof” viešbutyje, kur prieš 
pusmetį buvo apgyvendin
tas prezidentas Smetona, jo 
šeima ir palydovai. Eitkū
nuose mane išlaikė keletą 
dienų. Buvau laisvas, nuei
davau Į geležinkelio stoti, 
stebėjau iš Lietuvos atva
žiuojančius ”Umsiedlerius”. 
Prisimenu tokį vaizdą: pro 
išsirikiavusius, daugiausia 
Eitkūnų gyventojus, atėju
sius sutikti naujus tėvynai
nius, žygiuoja, didele gėlių 
puokšte nešina, buvusi Lie
tuvos ”ministerienė”, su lai
minga šypsena lenkiasi į 
kairę ir i dešinę, kartodama 
”Endlich, gluecklich im Va- 
terlande!" (pagaliau lai
mingi tėvynėje!). Paskui 
ją, nuleidęs galvą, sekė jos 
vyras.

Vieną rytą Gestapas ma
ne suėmė ir išvežė i Soldau 
koncentracijos stovyklą pie
tiniuose Rytprūsiuose. Man 
buvo patiekti toki kaltini
mai : 1. aš buvęs per aštrus 
(zu scharf) Hagoje, 2. no
rėjęs išnaikinti vokiškumą 
Klaipėdos krašte, ir 3, kėsi
nęsis i Tilžės kraštą.

Lenkijos žemių dalį su 
Dzialdowo, vokiškai Soldau, 
miestu, Hitleris buvo pri
jungęs prie Vokietijos, kaip 
Pietinių Rytprūsių provin
ciją, ir buvusiose lenkų ka
reivinėse įrengė koncentra
cijos stovyklą, kurios pa
skirtis buvo tą sritį apva
lyti nuo lenkų. Ji buvo taip 
pat naudojama kaip perei
namasis lageris nuo bolše
vikų į vakarus bėgantiems 
lietuviams, išaiškinimui ar 
jų tarpe nėra bolševikinių 
agentų. Soldau kacete ra
dau buv. Klaipėdos krašto 
gubernatorių Vladą Kur- 
kauską, kun. Vladą Rimše- 
lį, (dabar Romoje Marijo
nų viršininkas), žurnalistą 
ir kritiką Stasį Leskaitį, 
Lietuvos šaulių Sąjungos 
veikėją Išganaitį, būrį 
Skuodo gimnazistų, keletą 
Lietuvos kariuomenės kari
ninkų ir kt. Lietuviams bu
vo taikomas kiek švelnes
nis, nei lenkams ar žydams, 
režimas.

Į Soldau buvo atvežtas ir 
mano jauniausias brolis, 
inž. Juozas, tarnavęs Gele
žinkelių Valdyboje Vilniuje, 
ir jo žmona, kuriai artėjant 
laikui gimdyti, abu buvo 
paleisti ir apsigyveno Ber
lyne.

Apie Velykas į Soldau 
buvo atvežta ir mano žmo
na, kuri, Felecijos Bortke- 
vičienės įspėta dėl jai gre
siančio pavojaus būti suim
tai, mano pramintais keliais 

paspruko nuo bolševikų. Vo
kiečių kariuomenei užėmus 
Lietuva, su visais kitais 
lietuviais buvo iš Soldau pa
leista ir jai buvo leista su
grįžti į Lietuvą, tuo tarpu 
kai jaunesniųjų dauguma 
buvo paskirti darbams į 
Reichą.

Visą vokiečių okupacijos 
metą ji dirbo mergaičių 
”Aušros” gimnazijoj, direk
torė Skrupskelienės globo
jama. Soldau kacete palikau 
tik aš ir kaipėdietis Jonas 
Grigolaitis, kuris netrukus 
buvo išvežtas į Sachsenhau- 
seno, netoli Berlyno, kon
centracijos stovyklą.

Soldau koncentracijos sto
vykloje mane tardžiusieji 
Tilžės gestapininkai, mato
mai norėdami pademons
truoti savo galią, ir vėl man 
priminė Gestapo vaidmenį 
akcijoje, privedusioje prie 
mano pasitraukimo iš diplo
matinės tarnybos.

Po keletos savaičių Sol
dau kaceto viršininkas 
Kraus man perskaitė tokį 
Himmlerio pavadų o t o j o 
Heydricho pasirašytą nuo
sprendį: "Sidzikauskas hat 
immer gegen Deutschland 
gewirkt, und es besteht der 
dringende Verdacht, dass 
er, wenn auf freien Fuss 
gesetzt, die Interessen dės 
deutschen Volkes und Rei- 
ches gefaehrden koennte”, 
(Sidzikauskas veikė prieš 
Vokietiją ir yra pagrįsto 
įtarimo, kad paleistas į lais
vę, jis gali pakenkti vokie
čių tautos ir Reicho intere
sams). Taip skambėjo Ges
tapo įsakymas, pasmerkęs 
mane į Auschwitzo koncen
tracijos stovyklą, kuri buvo 
žinoma, kaip "Vernichtungs 
Lager” — naikinimo sto
vykla. Soldau koncentraci
jos stovykla buvo ir Ausch- 
witzo prieškambarys, saky
čiau skaistykla, palyginus 
su Auschwitzo pragaru, ku
rioje buvo naikinami tik 
Soldau apylinkės lenkai ir 
žydai. Tačiau šiurpių vaiz
dų nestigo ir čia. Pats ma
čiau, kaip lenkai kunigai ir 
vienuolės buvo pakraunami 
į sunkevežimius ir autobu
sus ir išvežami iš stovyk
los, o paskui juos važiavo 
automobilis su SS vyrais, 
kurie vežėsi kulkosvydžius 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

ir kastuvus. Sugrįždavo tik 
SS vyrai.

Sudarius kalinių -trans 
portą, etapo keliu, per 
Thorn-Torunio, Poznanės ir 
Wroclawo, tuomet Breslau, 
kalėjimus, buvau nuvežtas 
į Auschwitzą. Apkaustytais 
langais autobusu mus nu
vežė į už 7 klm. buvusią 
stovyklą, ant kurios geleži
nių vartų, didelėmis raidė
mis, iš tolo švietė užrašas: 
"Arbeit Macht Frei”, (Dar
bas padaro laisvu). Stovyk
la susidėjo iš apie 30-ties 
dviaukščių mūrinių barakų, 
krematoriumo su nuolat 
rūkstančiu kaminu, ir kelių 
kitų pastatų. Mūsų ”Zu- 

Opportunity for Garment Help
LARGE DRESS MANUFACTURER 

NEEDS EXPER(ENCED
STOCK PATTERN MAKERS

For Junior and Missy Dresses. Mušt be experienced in all phases of 
pattern making. Good fitting garnients essential.

Also
SAMULE MAKERS

Top wages and fringe benefits. 
WR1TE TO:

JERELL COMPANY 
1365 REGAL ROW, DALLAS. TEXAS 75247

(24-26)

BRICKLAYERS
— Experienced in Fire Brick

— Mušt have Own Tools

— 3-4 Months Work

— Good Conditions

KOPPERS CO. INC.
LONE STAR, TEXAS 75668

214-656-3456 2

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

Mr. Lisi

HARRIS CALORIFIC CO.
216-961-5700

Cleveland, Ohio

An Equal Opportunity Employer

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUSAIT1S ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

gang”ą, taip buvo vadinami 
naujieji kalinių transpor
tai, patalpino dušų kamba
ryje. Susėdome ant cemen
tinių grindų, ir taip sulau
kėme ryto. Soldau stovyk
loje iš manęs buvo atėmę 
visus mano daiktus, pažadė
dami pasiųsti juos mano 
nurodytu adresu. Buvau da
vęs savo jaunesniojo brolio 
inž. Juozo adresą, kuri iš 
Soldau buvo išvažiavęs į 
Berlyną. Po keletos mėne
sių jis tuos daiktus, ar jų 
dalį, gavo su tokiu lydimuo
ju raštu: "Sachen Ihres 
versto rbenen Bruders”, 
(mirusiojo brolio daiktai). 
Apie tai Lietuvoj išgirdęs 
kun. M. Krupavičius už ma
no vėlę atlaikė šv. Mišias.

Į dušų kambarį, auštant, 
pradėjo ateiti vienas po ki
to lagerio kaliniai. Nuskus
tom galvom, dryžiuotais 

drabužiais, su raudonu tri
kampiu ant krūtinės ir ka
linio numeriais ant švarkų 
ir ant kelnių, greičiau pa
našūs į šmėklas ,nei į žmo
nes. Negalvojau, kad dar 
tą pačią dieną ir aš būsiu 
toks, kaip jie. Mus užregis
travo, davė kitų dėvėtą uni
formą, dryžuotus švarke
lius, kelnes ir apsiaustus, 
tokias pat kepures ir medi
nes klumpes. Kelnės dažnai 
buvo per trumpos ar per il
gos, švarkeliai bei apsiaus
tai per dideli ar per maži, 
klumpės trynė kojas. Ma
no numeris buvo 24 477.

(Bus daugiau)

Angola
(Atkelta iš 3 psl.) 

marksistinė diktatūrą, ku
rios ginti iškamšinę vyriau
sybę atsikvietė Kubos de
santų.

Per tris kautynių metus 
žuvo 3,000 kubiečių. Iki šiol 
padėtis Angoloje nestabili
zuota. Itin kietos kovos te
bevyksta šalies šiaurėje. 
Atrodo, karas vyksta parti
zaniniu metodu. Todėl ir ko
lonistai imasi Stalino išban
dytų būdų. Karo zonoje su
naikinami kaimai ir jų pap- 
sėliai, kad partizanai netek
tų maisto rezervų ir mobi
lizacinių galimybių. Su ne
paprastu žiaurumu "valo
mos” tos sritys, kuriose vis 
negęsta pasipriešinimo dva
sia. Kaimai apipilami gar
siu dar iš Vietnamo karo 
nepaimtu. Pilamas tas na
palmas ant miškų, kur įta
riami priešininkų junginių 
punktai. Prieš moderniai 
ginkluotą kubiečių koloni
zatorių kariuomenę demo
kratinės Angolos pajėgos 
tegali pastatyti labai seno 
apsiginklavimo atramą. Jie 
negauna ginklų ir amunici
jos iš demokratinių valsty
bių, kurios nori būti neu
tralios.

Tokia padėtis buvo ir te
bėra Etijopijoje. Tokia pa
dėtis dabar Zaire.

Vyriausias šių prajovų 
autorius nėra Kubos dikta
torius Fidelis. Norint rasti 
tikrą Angolos įvykių rikiuo
toją tenka sukti žvilgsnį į 
Kremlių, šitą gerai supran
ta Angolos iškamšinis vado
vas Agusto Neto. Balandžio 
mėnesį jis lankėsi Mask
voje ...
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KŪRYBA IR MOKSLAS
REŽISIERIU
JUOZĄ GUČIU PRISIMINUS

(A. A. JUOZAS GUČIUS 1903. 2. 25 — 1978. 2. 22)

MINTYS IR 
ŽODŽIAI

Gal būt vienas iš skau
džiausių įvykių Adelaidės 
lietuvių visuomenėje (Aus
tralijoje), yra J. Gučiaus 
mirtis. Jo pėdos įspaustos 
Adelaidės kultūrinio gyve
nimo audringam vieškelyje 
neišdils iki to laiko, kol pa
skutinį kartą pakils scenos 
uždanga lietuviškam vaidi
nimui.

Tekinas prabėgsiu jo kul
tūrinių arimų varsnas, ku-

KALBOS VARGAI
T. KLYGA

Visiem patinka sklandi ir 
aiški kalba, lengvas ir tiks
lus stilius. Bet nėra gana 
vien norėti, reikia ir protu 
padirbėti. Kalba tobulinama 
tik rimčiau gilinantis Į žo
džių prasmę, jų sudėti, gar
sinę išraišką, tarpusavio de
rinimą ir t.t. Svarbus ir žo
džių ilgumas ar trumpumas, 
patogus ar nepatogus skam
besys. Todėl su laiku kal
bai vis kintant kai kas at- j 
krinta, o kiti dalykai ima ; 
naujaip reikštis. Bet pras- į 
tas reikalas, jei kalbos kiti- ’ 
mas vyksta ne savaimine i 
tobulėjimo linkme, o dėl į 
mūsų nejautrumo — atme- '■ 
tami reikalingi žodžiai, kiti į 
neapdairiai sumaišomi, si- ; 
nonimais paverčiami; arba ' 
priveliama netinkamų dari- j 
nių bei svetimžodžių.

Esam visi savos kalbos . 
kūrėjai, o minties ar jaus- J 
mo išraiškai atidumas pa- Į 
rodo mūsų pačių išminties • 
kultūrą. Kuomet pradedam Į 
kai kurių žodžių prasmę j 
„užmiršti” — jie tampa ne- ; 
reikalingi, kone kliūtis kai- i 
boj. Ir jų imama vengti, 
juos atmesti. Tai tikras * 
nuostolis.

Pvz. drūtas, a — per mū- j 
sų neatidumą sumišo žemai- • 
tišku drūktas, a. Betgi jų ; 
reikšmės skirtingos, tad nei į 
šis, nei tas. Todėl abiejų ; 
vengiama. Tačiau, verta \ 
gražintis juos j vartoseną, i 
nes išraiškos tikslumui yra . 
naudingi. Drūtas, a — reiš- j 
kia fiziškai tvirtą, stiprų, Į 
kaip arklys, bernas, vir- į 
vė ...) stiprus — nusako ir Į 
ne medžiaginę jėgą: stiprus j 
žodis, stipri valia ;..). Ogi | 
drūktas tereiks apvalai sto
rą, taigi, ne audeklas, ne 
lenta, ne knyga, o tik žmo
gus, medis, liemuo, kak
las ...

Taip savo vietoj vartoja
mi žodžiai kalbos išraišką 
daro tikslesnę, turtingesnę. ■

i

VLADAS DUMČIUS

rių vagoje, kaip artojas, ji
sai sukrito...

Kinų išmintis sako: žmo
gus gyvendamas statosi sau 
paminklą, jam mirus ji už
baigia kiti.

Nutilus nepriklausomy
bės kovų aidams, savano- 
ris-kūrėjas J. Gučius, apka
sų lentgalį, tuščią šovinių 
dėžę pakeitė Finansų minis
terijoje referento kėdė. 
Laisva Tėvynė pradėjo mo
kėti savanoriams dividentą 
už pralietą kraują: skaičiai, 
nuošimčiai, paskolos, kre
ditai ir debitai tramdė jo 
veržlų dvasinį pasaulį. Re
ferento pareigose išbuvęs 
nuo 1921 iki 1930 m., be 
tiesioginio darbo išvertė į 
lietuvių kalbą visą eilę ins
trukcijų, nuostatų ir taisyk
lių, kuo vėliau visa įstaiga 

i naudojosi. Tuo metu pradė- 
i jo domėtis naujenybe — 
I radiju ir jausdamas didelį 
į susidomėjimą teatro menu, 
į perėjo dirbti į Kauno Valst.

Radiofoną. Iki 1936 m. ėjo 
sekretoriaus - administrato
riaus pareigas (direktoriui 
nesant automatiškai jį pa
vaduodamas) ir greta to 
pradėjo rašyti dramos vei
kalus ir režisuoti radijo vai
dinimus, gi nuo 1936 m. 
perėjo vien į režisieriaus 
darbą.

Kaune baigė Tautos Te
atro Studiją ir dalyvaudavo 
Vilkolaikio vaidinimuose.

Apie Tautos Teatro stu
dija velionis kalba šitaip: 
Kada A. Sutkus, tas garbu
sis lietuviško teatro pione- 
rius, 1926 m. buvo paskir
tas Valstybės Teatro direk
torium, visi Teatro Studijos 
auklėtiniai buvo perkelti į 
Valstybės Teatro Vaidybos 
Mokyklą, kurią pirmoje lai
doje B. Dauguviečio klasė
je baigiau, J. Savickio, tuo
metinio Valst. Teatro direk
toriaus raginamas į teatrą 
nenuėjau dirbti, nes nebu
vau tikras, ar gausiu teisę 
studijuoti režisūrą, nors J. 
Savickas man ir siūlė tą pa
tį atlyginimą, kurį gauda
vau Finansų ministerijoje...

Tad, kaip ir minėjau, 
1930 m. Gučius pasuko į 
Kauno Valst. Radiofoną. 
Čia darbo buvo tikrai aibės. 
Diena prasidėdavo 9 vai. ry
to ir baigdavosi 11 vai. vak. 
1929 m. pradėjęs režisūros 
darbą jam galutinai atsidė
jo 1936 m. Apie tą laikotar
pį velionis taip pasisako: 
— Ieškojau -naujų vaidybos 
formų tuolaikinėje radijo 
vaidyboje. Ir nebūsiu kuk
lus pasisakydamas, kad ne 
tik Lietuvoje, bet iš viso ar

Iš praeities šešėlių... Juozas Bačiūnas 1967 metais lanky- i 
damasis Australijoje tarp lietuvių veikėjų. Iš kairės prieky: J. j 
Gučius, P. Andriušis, A. Remeikis. Antroje eilėje: J. Bačiūnas, j 
V. Raginis ii’ šio straipsnio autorius V. Dumčius.

nebūsiu pirmas pradėjęs to
kią vaidybos formą, kur ap- 
seinama be pasakotojų — 
aiškintojų (šiandien tai ne 
naujiena). Mano rašytieji 
veikalai, tik vienas kitas 
buvo su „pasakotoju”. Vė
liau scenizuodamas, teisin
giau m i k rofonizuodamas, 
taip paruošdavau, kad jo
kių aiškinimų klausytojams 
nereikėdavo.”

Šalia visos eilės savo pa
rašytų veikalų, kurių žy
mesni : Golgota, žvarbūs 
vėjai Panemuniuose, žmo
nės už girių, Ateina žmo
gaus Sūnus, Savanoris Luk
šys, Motina ir kiti, velionis, 
pats versdamas ir kitus au
torius, oro bangomis režisa
vo: Shakespearo, Goethes, 
Ibseno, Maeterlincko, Schil- 
lerio, Lessingo ir kitų žy
miųjų autorių kūrinius. 
Mikrofonui pritaikė taipogi 
Vaižganto, Krėvės-Mickevi
čiaus, Pietario, Biliūno, že
maitės, Vydūno, Milašiaus, 
Sruogos ir kt. veikalus.

Prieš kalbant apie popu
liariausi J. Gučiaus veikalą 
Golgotą, bandysiu skaityto
jus nuvesti į religinės muzi
kos koncertą Kauno Įgulos 
bažnyčioje didįjį penktadie
nį, kuriame buvo atliekama 
prancūzų kompozitor i a u s 
Dubois: „Septyni Kristaus 
žodžiai”. Operos solistas A. 
Sodeika sodriu baritonu 
traukdavo psalmių ištrau
kas. Fortissimo baubdavo 
vargonų dūdos. Soboro lu
bų pakraščiuose išrikiuoti 
evangelistai, Herodas, ro
mėnų kariai su ilgakočiais 
kirviais, visi staiga pradė
davo judėti, kasydami savo 
barzdas. Panelė švenčiausia 
stipriau spausdavo savo 
švelniose rankose kūdikėlį 
Kristų, kad jis neiškristų 
šios įspūdingos garsų sti
chijos metu ... Grįžę namo 
įdėmiai klausydavomės ra
dijo vaidinimo „Golgota”. 
Girdėdavome teismą Hero- 
do dvaro kieme, botagų 
čiaužė j imą plakimo metu, 
tarnaitės pokalbį su šv. 
Petru, romėnų šarvų, arklių 
kanopų bildesį ir kryžiaus 
kritimą ant Jeruzalės bru
ko. Cirineušo pagalbą, plak

tuko dūžius ir paskutinius 
Kristaus žodžius: Tėve, į 
Tavo rankas atiduodu mano 
sielą. Pasigirsdavo .perkū
nija, vėjo staugimas ir po 
kelių sekundžių tylos pra
nešėjas K. Inčiūra prabil
davo: Girdėjote didžiajam 
penktadieniui pritai k y t a 
vaidinimą, kurį parašė ir 
režisavo Juozas Gučius. 
Vaidino Valstybės Dramos 
teatro aktoriai: H. Kačins
kas, S. Pilka, J. Petrauskas, 
V. Dineika, A. žalinkevičai- 
tė-Petrauskienė, O. Vainiū- 
naitė, T. Vaičiūnienė ir kiti. | 
Golgota buvo labai popu- i 
liari.

Solo vokaliniams nume
riams į Valst. Radiofoną 
1933 m. buvo pakviesta An- ; 
tanina. Binkevičiūtė, tik ką ! 
grįžusi iš užsienio, bai
gusi Paryžiuje konservato
riją ir Paryžiaus Akademi
joje prancūzų kalbos kur
sus. Tad be tiesioginio dai
navimo ji buvo pakviesta 
tvarkyti Radiofono susira
šinėjimą su užsieniu, kuris 
pagal tų laikų nuostatus vy
ko prancūzų kalba. Be to, 
ji dėstė dainavimą Kauno 
Valstybės ir Kauno Liau
dies Konservatorijose, va
dovavo jos pačios vedamai 
dainavimo studijai, daly
vaudavo koncertuose Kau
ne ir provincijose, buvo 
Kaune Lietuvių - Prancūzų 
kalbos pamokas, atlikdavo 
vertimus kariuomenės gink
lavimo valdybos užpirkimo 
skyriui per majorą Martin- 
kų..Kaip dainos ir muzikos 
kritikė pastoviai rašė „Lie
tuvos Aide” ir kitoje mūsų 
spaudoje ... Tai va, koks 
buvo moters darbštumėlis! 
Nebuvo dvvai, kad į tokią 
darbščią pelytę, kuri turėjo 
radiofone savo darbo kam
barį, nukrypo režisieriaus 
J. Gučiaus akys. Trumpos 
ekskursijos į Pažaislį, Ku
lautuvą, pietūs Versaly, va
karienės Metropoly, kąsne
lis šašlyko „Božegraikoje”, 
gurkšnis kavos pas Konra
dą, pasivaikščiojimai Ąžuo
lyne ir Laisvės Alėjos liepų 
pavėsyje, pagreitino J. Gu
čiaus pasipiršimą A. Binke- 
vičiūtei. Paskui ėjo viskas

ŽODIS

žodis. — Koksjis kartais 
atrodo mažas, nereikšmin
gas ir vienišas! O tačiau į 
kokias tolumas nuaidi jo 
melodija ir kokias neišma
tuojamas gelmes atskleidžia 
jo prasmė, kai jį ištariame 
palydėdami pakilusia min
tim ir dvasia!

Ištarkime žodį miš
kas, ir mūsų būties gel
mėse iškils ne tiktai regi
mas miško — gimtojo kraš
to miško, kuriame kitados 
buvome ir vaikščiojome, 
vaizdas. Jame išgirsime ir 
gyvą jo medžių šlamėjimą, 
jame atsiskleis ir jo tylos 
dvasia.

Arba žodis būti. Koks 
jis dažnas — ir mažas — 
kasdieniniame mūsų gyve
nime! Tačiau tada, kai jį 
ištariame susimąsčiusia sa
vo siela, prieš mus atsi
skleidžia nesustojančio ke
lio tolumos, o jose pasigirs
ta ir likiminiai mūsų žings
nių aidesiai.

Žodis, ypač gimtasis žo
dis, kuris intymiai ir neat
skiriamai susijęs su mūsų 
siela, sujungia mus ne tik
tai su išorinio pasaulio 
daiktais ir jų gelmėmis. Jis 
nušviečia ir mūsų vidaus 
pasaulio plotus. Jis kartais, 
tarsi vidurnakčių tamsoje 
suspindėjęs tolumų žiburė
lis, raminančia ir guodžian- 
čia šviesa suvirpa mūsų sie
loje, kai joje būna beviltiš
kai tuščia, juoda ir begali
niai skaudu.

Žodis. O koks jis galin
gas! Jis sukuria grožio pa
saulį. Pasaulį pasakos ir 
dainos, kuri savo melodija 
ir savo rasmės gelmėmis 
nuskamba į tolumas ir su
sijungia su begalybe.

kaip iš knygos, darnioje 
draugiškoje šeimos šilumo
je dalinantis džiaugsmu ir 
vargu ilgoje tremties kelio
nėje iki karsto ...

1944 m. rusams antrą 
kartą grįžtant į Lietuvą, J. 
Gučius su žmona ilgame pa
bėgėlių karavane atsiduria 
Vokietijoje savo patyrimo 
ir garbės Parnase. Vos tik 
nukritus paskutinei bombai 
Hohėnstaufeno pilies kie
me, Detmoldo grafystėje 
pasirodė velionis rankioda
mas trijose Vokietijos zo
nose buvusio Valst. Teatro 
skeveldras. Iš jų sulipdo 
Meno Kolektyvą, kuris ang
lų zonoje pastatė operą 'Se
vilijos Kirpėjas” ir dramos 
kolektyvas „Aitvaras” A. 
Rūko veikalą „Bubulis ir 

(Nukelta į 6 psl.)
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Juozą Gucių prisiminus...
(Atkelta iš 5 psl.)

Dundulis”, tuo įrašydami 
istorinį z lapą į Vokietijos 
emigracijos laikotarpį. Nors 
velionis padėjo daug vargo 
organizuodamas Meno Ko
lektyvą, vėliau likimas nu
lėmė, kad didžioji to kolek
tyvo dalis nužėgliavo per 
Atlantą ir išmetė inkarus 
Amerikos ir Kanados uos
tuose, o pats J. Gučius su 
žmona pasileido per Ramųjį 
vandenyną į mums nežino
mą penktąjį pasaulio konti
nentą — Australiją. Laivas 
”Anna Salen” juos išlaipi
no Pietų Australijos sosti
nėje — Adelaidėje. Prieš 
atvykdami į Australiją tu
rėjo pasirašyti dviejų metų 
fizinio darbo kontraktus. 
Čia įsikūrimas nebuvo leng
vas, nes Australijoje mūsų 
niekas nelaukė, niekas ne
parūpino nei patalpų, nei 
darbo, ko buvo sulaukę tau
tiečiai vykdami į Dėdės Ša
mo žemę. J. Gučius buvo 
paskirtas į didžiulį fabriką 
”Kelvinator”, kuris gamino 
šaudytuvus, skalbimo maši
nas ir pan. ir ten išdirbo 
iki pensijos 17 metų, pradė
jęs paprastu fabriko darbi-

WANTED EXPERIENCED 
DRYWALL HANGERS

N’eeded to work in Denver, Colo. Piece 
"■ork from $2.00 to $3.00 per 4x12 
sheet. Hourly wages from $7.50 hour 
up. Group insurance for employees.

APPLY CALL OR \VR1TE TO: 
UNITED DRYWALL & 

PAINTING INC. 
5300 NO. BROADVVAY 

DENVER. COLORADO 80216 
303-573-5105

(25-34)

IMMEDIATE OPENINGS
JOURNEYMEN 

TOOL & DIE MAKERS 
2ND and/or 3RD Shift

Openings are for eigth (8) hrs. shift. 
Mušt have a journeymans card. Pros- 
pects for ■ consistent full time work 
are exceilent. Twelve (12) paid holi- 
days annually. Superior fringe bene
fits and insurances. Effective 5-1-78 

■st irting wage is $7.78 per hour with 
uutor.atic increase to $7.98 in 39 
4ąys.

APPLY IN PERSON AT:
ANDERSON-BOLLING MFG.

E. SAVIDGE ST.
SPRING LAKE, MICHIGAN 49456 

Phone: 616-842-8220
An Equ«I Opportunitr Employer 

(21-25)

WANTED
1MMENDIATELY 
BORING MILL 
OPERATORS

Superior Benefits
TOP WAGES 
EXCELLENT 

\VORKING CONDITIONS

DEMCO
411 S. Fort

Detroit, Michigan 48217
(16-25)

JOURNEYMEN
or 

1ST CLASS SKILLED 
TOOLMAKERS 

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

FOR ALL SHIFTS.
Call or write:

INDUSTRIAL 
PLASTICS 

SPECIAL1STS
570 Cleveland Street 

Chelsea, Michigan 48118 
313-475-8637

(23-29) 

ninku, vėliau 14 metų išdir
bęs kaipo ”storman”. žmo
na atlikusi 2 metų kontrak
tą siuvykloje, vakarais lan
kydama komptemetro kur
sus, vėliau, apie 14 metų, 
dirbo kaipo ”comptometris- 
tė” Įstaigose, šalia to turė
jo savo privačią dainavimo 
studiją ir dainuodavo kon
certuose ne vien savo tau
tiečiams, bet buvo kviečia
ma dainuoti lenkų, rusų, 
australų ir prancūzų paren
gimuose.

J. Gučiui tik atvykus į 
Adelaidę jis tuojau buvo 
kviečiamas perimti susior
ganizavusį teatro mėgėjų 
vienetą, kurį jis perorga
nizavo į Teatro-St ūdiją 
dirbdamas pedagoginio te
atro meno pagrindais. Pa
ruošęs gan gausų būrį ak
torių, pasiekusiu profesio
nalų lygio, pastatė visą eilę 
veikalų ne vien Adelaidėje, 
bet ir kitose kolonijose. Čia 
reiktų paminėti aktorius, 
kurie ir šiandiena profesio
nalų įgudymu tęsia scenos 
darbą, būtent, A. Gutis, S. 
Kanienė, Z. Kučinskas (mi
ręs), G. Matulevičienė, B. 
Rainys, A. Petrikas, A. 
Trinka, V. Ratkevičius, N. 
Skidzevičius ir kiti.

Velionis nevengė ir visuo
meninio darbo, tris kartus 
buvo išrinktas į LB Krašto 
Tarybą, buvo garbės teismo 
pirmininku.

Adelaidės visuomenė, gau
siai palydėjusi velionį 1978 
m. vasario 25 d., jo 75 me
tų gimimo sukakties dieną, 
į amžino poilsio prieglobstį, 
lieka jam dėkinga už jo di
dį kultūrinį įnašą ne vien 
scenos meno, bet ir visuo
meninio darbo srityse.

J. Gučius iki amžiaus ga
lo išlaikė jo asmeniui bū
dinga charakterį. Visada 
tiesus, elegantiškai apsiren
gęs. šviesios atminties, vi
sada kupinas humoro P. 
Andriušis kartais kumšte
lėdamas man sakydavo: 
”Tik neprieik per arti ba 
gali įsipjauti. Jo kelnės at
rodo, kaip dalgis.” Pokal
biuose savo argumentais 
buvo nepralaužiamas. Tai 
buvo tikras dvasios galiū
nas. Jo pasaulis buvo aukš
tas kaip dangus. Apie ma
terializmą, kaip godumą at
siliepdavo paniekinančiai. 
Tenkinosi būtniausiu mini
mumu. Savo dienų saulėly
dy minėdavo, kad labai pa
siilgo dramos akt. H. Ka
činsko, poeto St. Santvaro 
ir humaristo A. Gustaičio. 
Gausiuose šermenyse, kurie 
vyko Lietuvių Namuose, da
lyvavo garbus Amerikos lie
tuvių poetas B. Braždžionis 
ir žurnalistas J. Kojelis, ku
rie tuo metu viešėjo Adelai
dėje.

Mielas Juozai! Tolimoje, 
bet svetingoje Australijoje 
Tavo kilni dvasia kaip V. 
Putino sakalai pakilo ne
grįžtamai. Tavo palikimas 
Adelaidės lietuvių scenai 
bus da rilgai gyvas.

■ laiškai Dirvai
KODĖL NEPASISAKYTI 

AIŠKIAI?
R. Kudukis Dirvoje Nr. 

23 davė ilgą, labai rimtai 
apsvarstytą straipsnį ”Ar 
galime išlikti išeivijoj, be 
ryšio su tautos kamienu?”

Pirmiausia jis pamini, 
kad ”iki šiol lietuviai bend
rai lėčiau asimiliuojasi į ki
tas kultūras”. Tai tiesa, 
bent buvo taip iki šiol. Aš 
manyčiau, kad svarbiausio
ji priežastis buvo jų noras 
steigti lietuviškas parapi
jas, statyti bažnyčias ir 
kurti aplink jas kolonijas. 
Todėl jie galėjo išlaikyti 
lietuviškas mokyklas, steig
ti taupymo bendroves ir 
prekybos įmones.

Toliau visai teisingai R. 
Kudukis kelia klausimą ”Ar 
įmanoma išlaikyti ir išug
dyti lietuvišką kultūrą išei
vijoj, be ryšio su tautos ka
mienu”? .. Kaip tą pasiek
ti, neeinant į kompromisus 
su tautos okupantu ? Toliau 
jis duoda ir aiškų nurody
mą ką mes turime daryti. 
Jis rašo ... ”Mes galime ir 
net privalome ieškoti asme
ninių ryšių-kontaktų su Lie
tuvos lietuviais, tačiau 
griežtai atmetant bet ko
kius oficialius ryšius”, šiais 
žodžiais jis išreiškė daugu
mos lietuvių nuomonę.

Bet toliau R. Kudis nu
krypsta nuo savo tų tikslių 
aiškių reikalavimų, santy
kiams su lietuviais palaiky
ti. Ten jis neaiškiai užsime
na ir apie kontaktų kriti
kus. Jis rašo...” O tas 
mūsų kontaktas su Lietuvą 
(jau ne su lietuviais), jei
gu teisingai suprastas, vie
toj silpnintų mūsų atsparu
mą prieš ”tarybinę. santvar
ką” (kodėl jis tuos žodžius 
rašo kabutėse), kaip teigia 
kontaktų kritikai ”... Aš 
čia įtariu, kad R. Kudukis 
šiuo sakiniu norėjo ką nors 
nuslėpti. Kodėl jis nepasa
kė aiškiai kokius kontaktus 
tie kritikuoja? Niekas ne
kritikuoja tų asmeninių 
kontaktų. Tūkstančiai išei
vių palaiko ryšius laiškais 
ir siuntiniais su savo arti
maisiais. Kas pajėgia, vyk
sta aplankyti asmeniškai. 
Tėvai stengiasi pasiimti 
kartu ir vaikus. Augesnius 
leidžia vienus aplankyti sa
vo pusbrolius, pabuvoti ar
timųjų tarpe, taip šykščiai 
leidžiamas tas kelias dienas, 
čia jie pajunta tikrą lietu
višką dvasią savo artimųjų 
tarpe. Taip p. Kuduki, šito
kių kontaktų, kuriuos ir 
pats pirmiau siūlei, niekas 
nekritikuoja. O peikia ir pa
sisako prieš tuos L. B. va
dovus, kurie aiškiai, kaip 
Nainys, siūlo važiuoti į Vil
niaus propagandos kursus, 
nors ir prieš tėvų valią. Ar
ba, kaip dr. Damušis mas
kuoja, kad vykti į Lietuvą 
ir ten lietuvių kalbos žody
ne sužinoti savo tėvų kil
mės šaknis. Kada ir kaip 

jie gali prieiti prie to žody
no? Aišku, tik per okupan
to agentus. Vykdami į tuos 
kursus lietuviukai turi ryšį 
tik su okupanto agentais, o 
ne su savo artimaisiais. 
Kursus rengia rusų Rodi- 
nos — Tėviškės Vilniaus 
skyrius. Su universitetu tie 
kursai turi tiek ryšio, kad 
jie vyksta, vasaros metu, 
tuščiuose universiteto pa
talpose. Kursų lektoriai yra 
gerai paruošti okupanto 
agitatoriai.

R. Kudukis baigia savo 
straipsnį išvada. ”Jei Lie
tuvių Bendruomenė laisva
me pasaulyje neatsisakys 
savo idealų ir vystys pras
mingus ryšius su tautos ka
mienu, ji užtikrins sau vie
tą istorijoj”....

Čia Tamsta gražiais žo
džiais padarei išvadas, ku
riuose yra neaiškumų. Reik
tų aiškiai pasisakyti, kaip 
Tamsta supranti tuos ”pras- 
mingus ryšius”. Ar pras
mingi ryšiai yra tik tie, kur 
palaikomas ryšys tik su sa
vo artimaisiais, ar ir tie, 
kuomet vykstama į Vil
niaus propagandos kursus? 
Kodėl Tamsta nei vienu žo
džiu neužsimini apie tuos 
kursus? Juk dėl tų kursų 
tiek daug spaudoje buvo pa
sisakyta už ir prieš. Per
skaičius Tamstos tą ilgą ir 
taip rimtai apsvarstytą 
straipsnį, pasigendame aiš
kių konkrečių išvadų.

Tamstos, užimančo atsa
kingas pareigas, L.B. Tary
bos prezidiumo pirmininko, 
tvirtas ir aiškus žodis, būtų 
labai svarbus ne tik LB na
riams, bet ir visai lietuvių 
išeivijai.

Ignas Petrauskas 
Chicago, III.

TRYLIKTASIS 
PASIŪLYMAS — 
KALIFORNIJOJE

Prieš balsuojant, buvo ai
bės pašnibždų, daugybė vi
sokeriopų gandų paskleista, 
kad girdi dangus ir žemė 
grius, kad mums visiems 
ateis galas.

TOOL & DIE 
MAKERS

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

Mary Bu$$lar,
Industrial Relations Mgr.

Keiper USA,

An Equal Opportunity Employer M/F

S600 W. Dtckman Road 
BaHle Craok, Mich. 48015 
(616) 962-5473, Ext. 513

0 kaip blaivus kalifornie- 
čiai į tai reagavo? Ne kiek 
nesusijaūdino. Tik šaltai 
nubalsavo už tryliktą de
šimts prieš vieną.

Koks gi trylikto tikslas? 
Labai paprastas. Nebekelki- 
te mums mokesčių. Gana. 
Taip buvo atsakyta tiems 
riebiems autoritetams, ku
rie lyg iš proto išėję kėlė, 
kėlė kaip pasiutę po 100, 
200, 300' i kasmet. Ant kie
no sprando jie važinėjo? 
Ant tų nelaimingų namų sa
vininkų — o tie juk yra Ka
lifornijos valstybės para
ma ir atspara.

Todėl staiga, visa Kali
fornija pabudo. Pasakė: 
GANA! Ir taip griežtai, jog 
nubalsavo dešimts prieš vie
ną. Dabar tose minkštose 
sėdynėse sėdintiems prasi
dėjo panika. Kaip dar išsi
laikyti ? Reikia publikai įro
dyti, kad tokiu ”žiauriu” 
taksų nukirtimu (apie še§i 
bilijonai), bus pažeisti grei
tos pagalbos veiksniai ir dar 
kokia jautriausia įstaiga.

Nieko, ponai baronai. 
Jums patiems yra priėjęs 
galas. Ir dar stebuklas: vi
sa Amerika staiga pajuto, 
jog mes turime teisę pasa
kyti savo nuomonę apie tak
sų apiplėšinėjimą. Po Jar- 
viso didvyriško mosto, te
prasmenga tie biaurūs biu
rokratai. Tegul bus jiems 
per skiauterę.

Šitokia dabar nuotaika 
gražiausios pasaulio šalies 
gražiausioje valstijoje. Ne
bijokit. Bus daugiau žemės 
drebėjimų, kol tie bonzos 
neišlips iš savo sostų.

(cg)
Santa Monica

NA SS A U COUNTY 
CONDOMINIUM

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

A New Sheet
Metai Fabrication

Plaat Opening 
In Northern Suburb 

WANTED EXPERIENCED 
Sheet Metai Man 

Precision Machinist 
Applicants mušt have leadership nbi- 
lity and desire. Foreman or Shop Su- 
perintendent position. Also needed 
other PRODUCT1ON 1 IEL.P.

Call G. D1KIN or D. FIALLER
7 a. m.-5 :3 0 p. m.
(313) 296-0710

(23-2!»i
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Sugrįžę iš Japonijos į 
Taiwaną, mes išsirinkome 
vadinamą ”Diejų Liūtų So
du” (Cvang šer jiuė) namą 
ne todėl, kad jis buvo nau
jas ir erdvus ir kad pro jo 
langus matėsi žali, žali kal
nai ir plati miglose skendin
ti lyguma, bet todėl, kad jis 
buvo pačioje, žinomos, ant 
stataus šlaito kranto paki
busios, budistų Fa Dzang 
Ši šventyklos pašonėje.

Mums patiko, kad pake
liui į Dviejų Liūtų Sodą, 
reikėjo prasmukti pro auk
štus ir siaurus terii tipo 
vartus ir už jų pastačius 
mašiną, leistis raudonais 
tarp šventyklos ir greta jos 
esančio vienuolyno, įspraus
tais laiptais. Kad mums be
lipant žemyn mums iš visų 
pusių šypsojosi vienuolės, 
vienos gražios ir dar beveik 
vaikiškai jaunos, kitos jau 
senos ir bedantės, dar kitos 
visiškos mumijos, ant savo 
plikų galvų dėvinčios ko
kias tai juodas megstines... 
Kad mums praeinant viena 
iš jų mums netikėtai pa
duos kokį ypatingai gražiai 
pražydusį žiedą arba ran
kon įbruks saują aštrių rau
donųjų pipirų ... Kad va
kare virš lygumos besilei
džiant saulei, šventykloje 
pasigirs duslūs gongo dū
žiai ir ritmiškas besimel
džiančių balsų murmėji
mas ... toks paslaptingas, 
toks orientališkas ...

Taigi susižavėję šita ro
mantika, mes nutarėm ne
boti vieno tikrai stambaus 
nepatogumo. Prie Liūtų So
do nepriėjo joks kelias ir jį 
pasiekti tebuvo galima tik 
tais aukščiau minėtais rau

MARIJA TŪBELYTĖ-KUHLMANN

‘Įsikūrus ‘Dviejų

ira

s

Liūtų Sode’..,

Užrašai iŠ I aiu ano

f

Autorės iliustracijos

donais laiptais. O jų, kaip 
mes kiek vėliau dusulingai 
lipdami suskaitėme, buvo 
devyniasdešimt du. Bet du
sulys ar ne, mes visvien įsi- 
kraustėme į Dviejų Liūtų 
Sodą.

Kiek apsitvarkius, ne
delsdami, kaipo naujieji 
kaimynai, padarėme šven
tyklai vizitą, ta proga pa
aukodami didžiulį vaisių 
krepšį. Vienuolyne mus la
bai maloniai sutiko jo vir
šininkė, kurios balsas _ ir 
bendra išvaizda buvo tokie 
nemoteriški, kas mano vy
ras ją palaikė vyriškiu ir 
tik dėka savo nežinojimo 
kokia forma reikia kreiptis 
į budistų vienuolius, išven
gė mažo bet nemalonaus in
cidento.

Išgėrus stiprios budistiš
kos arbatos, mums buvo ap
rodyta šventykla, vienuoly
nas, jų sodai ir terasos. Kai 
mes pakvietę savo kaimy
nes netrukus pas mus atsi
lankyti, pasukome atgal į 
savo namus, jos subėgusios 
į kampinę šventyklos tera
są, tarsi iškeliaujantiems į 
kokią tolimą ir pavojingą 
kelionę, ilgai mojavo ranko
mis ...

Nepraėjus nė savaitei, 
mūsų sode staiga pasigirdo 
keistas šlamesys, ir aš 
žvilgterėjusi, pro langą, pa
mačiau besiartinančią pro
cesiją. Pirma ėjo vienuoly
no viršininkė, paskui jos 
padėjėja, už jos pagal am
žių išsirikiavusios vienuo
lės. Joms visoms sudardė
jus į salioną, mūsų tarnaitė 
ir aš pradžioje nežinojom 
nė kur griebtis. Juk netu
rėjome nei keturiasdešim
ties arbatos puodukų, nei 
užtektinai torto ar pyragai
čių ... Tiesa, mes jas buvo
me pakvietę, bet kas buvo 
numatęs, kad jos mus už
grius šitaip būriu. Pagaliau 
šiaip taip susitvarkius su 
pavaišinimu, ir kiek bend
rai pasišnekučiavus, mūsų 
viešnios, kukliai šypsoda- 
mosios pareiškė norą apžiū
rėti namą. Kadangi dauge
lis jų vakarietiškame name 
lankėsi tik pirmą sykį, joms 
viskas buvo nepaprastai 
įdomu. Viršininkės laiks 
nuo laiko sudraudžiamos 
per daug visko nečiupinėti,
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jos vis vieną per kiekvieną 
joms patinkantį daiktą su 
meile perbraudavo ranka.

Labiausiai joms patiko 
mano miegamajame stovįs 
elektrinėm lemputėm iš vi
sų pusių apšviestas veidro
dėlis, ir jos vien po kitos, 
juokdamosis kaip galima il
giau jame save apžiūrinėjo. 
Iš karto šitas nevienuoliš- 
kas jų elgesys mane trupu
ti stebino, bet paskui man 
pasidarė jų gaila. Kaip liūd
na, kad šitos, nublukusiom 
pilkom kelnėm dėvinčiose 
mergaitėse, dar buvo likę 
tiek moteriško koketišku
mo.

Po šito jų vizito, viena 
vienuolių mums beveik kas
dien pradėjo atnešdinėti 
vaisių arba gėlių. Kas nors 
ką paaukoja Būdai, jos tąją 
auką kokią dieną palaiko 
prieš jo statulą, o paskui 
mums... O kaip galite įsi
vaizduoti, tikintieji savo 
dievui ko pigaus neatneš: 
sultingi, iš Japonijos atvež
ti obuoliai, aromatingi ana
nasai, milžiniškos bananų 
kekės, visokiausios gėlės, 
kartais netgi su vazomis.

Gruodžio pradžioje Fa 
Dzang ši buvo švenčiama 
religinė Taiwane bai-bai 
(melskis, melskis) vadina
ma padėkos šventė, šven
tykloje prisirinko daugybė 
žmonių. Ant terasų ir kito
se jos vietose buvo pri
statytą virš šimto apskritų 
stalų. Ne tik šventovė, be ir 
visa mūsų šeima, pas mus 
Kalėdoms buvo atvykęs mū
sų sūnus, tapo pakviesti spe
cialiai ritualistinei vakarie
nei. Ir kokios tai buvo vai
šės ! Kiek įvairių sriubų, 
grybų, niekada neragautų 
prieskonių ... O daržovės 1 

Į

Būdamos griežtos vegeta
rės Fa Dzang ši vienuolės 
moka jas pagaminti tai, kad 
vienas patiekalas ne tik 
skoniu, bet ir išvaizda visai 
kaip vištiena, kitas, kaip 
kiauliena, trečias kaip jau
tiena.

Tuo tarpu kai pakviestie
ji puotavo, viršutinėje šven
tyklos dalyje, jos pusrūsyje 
buvo sustatomi šeši dideli 
popieriniai namai. Tuose 
namuose, patys namai ir 
viskas juose buvo suklijuo
ta iš spalvoto popieriaus, 
buvo viskas ką mirusieji 
geistų nusinešti į aną pa
saulį ir kas jų pomirtinę 
egzistenciją padarytų ne 
tik patogią, bet netgi pra- 
bangišką.

Namuose buvo ir baldai, 
ir indai ir kilimai ir veidro
džiai ir paveikslai, ir nami
niai altorėliai, ir žibaliniai 
bei elektriniai pečiukai, ir 
knygos, ir žurnalai, ir siurb
liai ir šluotos ...

Tiems, kurie šitoje ašarų 
pakalnėje nemėgo virti, ties

EKSKURSUOS Į LIETUVĄ
1978 METAIS!!!

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Western Avenue 
Chicago, lllinois 60643 

Telephone: (312) 238-9787
Įsteigta 1959

6 VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS:
#15 _ rugsėjo 25 d.; #16 — spalio mėn. 9 d.; 

#17 — spalio mėn. 16 d.

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS: 
#4 — birželio mėn. 12 d. (Vokietija); 
#5 — birželio mėn. 18 d. (Roma, Italija); 
#6 — birželio mėn. 26 d. (Leningradas); 
#7 — liepos mėn. 2 d. (Roma, Italija); 
#8 — liepos mėn. 10 d. (Šveicarija);
#9 — liepos mėn. 17 d. (Paryžius, Prancūzija); 
#10 — liepos mėn. 24 d. (Rvga-Leningradas); 
#11 — liepos mėn. 31 d. (Leningradas);
#12 — rugpiūčio mėn. 7 d. (Šveicarija);
#13 — rugpiūčio mėn. 14 d. (Paryžius);
#14 — rugsėjo mėn. 4 d. (Ryga-Leningradas); 
#18 — gruodžio mėn. 20 d. (Kalėdinė).

Dėl kainų ir platesnių informacijų kreipkitės i 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU!

VISOS EKSKURSIJOS APLANKYS KAUNĄ IR 
TRAKUS. VISOS SKRENDA SU PALYDOVU.

Taipogi parduodami papigintus skridimus (čarterius) į 
Londoną, Frankfurtą, Zuerichą, Varšuvą, Havajus, Las 

Vegas ir kitur.

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

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

Telefonai:
krautuvės: (312) 263-5826 
namą: (312) 677-8489
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plyta stovėjo virėja. Gyvu
lių mylėtojams buvo katė, 
šuo ir kanarėlė. Prieš var
tus stovinčiame automobi
lyje sėdėjo šoferis. Dar 
greitesnei transportacijai, 
net raudonas helikopteris...

Trečią ir paskutinę bai- 
bai šventės dieną, visi šitie 
popieriniai namai buvo iš
nešti į mūsų bendrą parki- 
nimo aikštelę iri sudeginti. 
Bijodami kad gerosios vie
nuolės savo religinėje aks- 
tazėje nesupleškintų ir to 
kas buvo mūsų, savo maši
ną dėl visa ko jau iš pat ry
to paparkinom kitur.

Tamsiai mėlynoje Taiwa- 
no žiemos prieblandoje sim
bolinis visų šitų gėrybių 
persiuntimas į dangų buvo 
tikrai įspūdingas. Liepsnos, 
dūmai, maldos, ir gongų 
garsai.

O paskui, mums sugrįžus 
namo, radome visą mūsų 
pievelę, tartum kokia juo
da antklode, apnešta storu 
pelenu sluoksniu.

(Bus daugiau)
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Baltijos jūra - sovietų
ežeras? [3] RIMAS DAIGŪNAS

Iš seno veikė Baltijos jū
roje tradicinis respektas 
trijų mylių zonai žvejybos 
praktikoje. Tu žvejok nuo 
mūsų krantų trijų mylių 
atstume, o aš darysiu taip 
pat — tai buvo tradicinis, 
ne tiek sutartimi, kiek gar
bės žodžio galia paremtas 
elgesys. Po karo tai buvo 
tik idealistinės praeities 
miražas. Sovietinė žvejy
bos praktika "revoliucin
gai” griovė buržuazinių 
kraštų tradicijas. Kaip sa
koma, Bornholmo salos gy
ventojai gali ranka rankon 
pasisveikinti su sovietiniais 
žvejais, kurie žvejoja prie 
pat krantų.

Norėdami apsaugoti žve
jybą savo vandenyse, šve
dai paskelbė legalią dvyli
kos mylių zoną. Tokia pat 
zona jie apsupo Gotlando 
salą. Tokiu manevru švedai 
ketino užtikrinti uždarbį ir 
duonos kąsnį savo žvejams. 
Tuč tuojau į tai atsiliepė 
lenkai, įvedę dvylikos my
lių žvejybos zoną išilgai sa
vo kranto, šių metų balan
džio mėnesį Maskva įstei
gė dvylikos mylių zoną prie 
ok. Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos krantų.

Besistiprindami, sovietai 
steigia aplink "pavojaus” ir 
"mirties” zonas. Virš toli į 
Rytus išsikišusios Bornhol
mo salos nuolatos skraido 
sovietų patruliniai lėktuvai. 
Sovietų povandeniniai lai
vai, tarp kitko, pasenusio 
Golfo klasės tipo, bet atomi
nėmis raketomis ginkluoti, 
nuolatos šliaužia prasikiš- 
dami iki salos, kurioje 
yra Kopenhagos didmiestis. 
Kiekvienas toks laivas gin
kluotas trimis raketomis, 
kas sudaro tikrą atominės 
atakos grėsmę netiktai 
Skandinavijai, bet visai Va
karų Europai.

Su šiurpuliu išgyvena da
nai amfibinius sovietų inva
zijos manevrus, kuriuos so
vietai vykdo Rytų Vokieti
jos paplūdimiuose, tik ke
turiasdešimt mylių nuo Da
nijos sienos. Tai manevrai, 
apie kuriuos sovietai nepri
valo informuoti kaimyninių 
valstybių, kaip to reikalau
ja Helsinkio baigtinis aktas. 
Tai paprastas "sandėris" 
tarp kaimynų, šitos baugios 
invazijos į krantą, turi keis
tą pareinamybę. Pirma so
vietų amfibinės pajėgos 
pradėjo praktikuotis Latvi
jos paplūdimiuose. Latvijos 
pakrantės, panašios savo 
struktūra į Normandijos 
pakrantes, tai pradėjo 
traukti sovietinių strategų 
dėmesį. Vėliau tokios amfi
binės invazijos buvo perkel
tos į Lenkijos krantus, į 
Ruegen salą.

— Argi sekanti terena 
bus Danijos teritorija? — 
klausia susirūpinę danai. 
— Ir visa tai plinta iš so
vietinės "taikos jūros”!

Jūros patruliavimą palai
ko taipogi lenkų ir Rytų 
Vokietijos laivai. Patruliai 
dargi nevyksta į savo bazes, 
nes netoli Danijos krantų 
jūroje plaukioja sovietinės 
benzino papildos bazės. Tai 
laivai, kurie aptarnauja pa
trulius. Danų sala Moen at
rodo sovietų okupuota teri
torija. Tą pat jaučia kita 
Danijos sala — Fuen.

Siauras jūros kanalas 
tarp Zeealando ir Fuen yra 
Danijos suverenitete, bet 
Varšuvos pakto laivai, nau
doja tuos vandenis savo rei
kalams vadindami tai "na
vigaciniu treningu”. Pagal 
tarptautinę teisę, tais van
dens takais gali plaukti tik 
civiliai laivai. Nuo 1975 me
tų šis savivališkas trafikas 
Danijos vandenimis pasiekė

NESVARBU PO KOKIA 
ŽVAIGŽDE GIMĖTE, 

LOŠKITE NAUJA
OHIO INSTANT

LOTERIJA.

.laiminga žvaigžde nauju Ohio Instant Lottery, * 
Lucky Stars! Jūs galite laimėti virš $10,000 
greitai. Didžiausias laimėjimas $ 1,000 į savaitę 
visam gyvenimui.

Jūsų pralaimėti bilietai gali padaryti jus 
laimėtoju Weekly TV Jackpot. Kiekvieną savaitę 
100 laimėtojų gaus laimėjimus, įskaitant mašinas 
grynais pinigais, TV ir virtuvės reikmenys.

Įsigykite sau Lucky 
Stars. Naujos Ohio 
Instant Lottery.

By law, all net proceeds of the Ohio Lottery are contributed
to the Statė Of Ohio's General Fund and distributed for the benefit of all Ohioans 

in such areas as education, mental health and other human services.
A D #233-R

TAUPYKITE DABAR
t

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

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

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

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY FJ8.L.I.C.

1447 So. 49th Court • Cicero, lllinois 60650 
Phone (312) 656-6330

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; Ctomd W«&.

Juotas Gribauskas, vedėjas
--- .— - - - —---- - - —

22,000 laivų. Ir yra tenden
cijos vis didėti. Tai sovieti
nio bloko spaudimas, atro
do, skirtas laikyti danus 
klusnius, bežadžius, užgui
tus. Varšuvos pakto valsty
bės, sovietiniai satelitai, su
jungti vienybėn Maskvos 
valia ir diktato.

Tranportiniai sovietiniai 
lėktuvai atskraidina sovietų 
karo dalinius manevrams į 
Rytų Vokietijos pakrantes. 
Jų invazijos galimybės to
kios akivaizdžios manevrų 
metu. Tuo tarpu tam sovie
tinės akcijos įžūlumui nėra 
jokios atsvaros. Varšuvos 
paktas čia dominuoja. Šiau
rės Atlanto (NATO) pajė
gos, laivai, tarp kurių didelę 
rolę turi ir JAV laivai, retai 
įžengia į šią neramią sferą, 
kur Baltijos jūra atvira, bi
jodami įtampos didėjimo. Ir 
tą įtampą tos valstybės su
pranta savotiškai, vergiš
kai. Jeigu įžūlumą savo ak
tyvumu rodo Sovietai: tai 
jokia įtampa, tai politika ir 
manevrai. Jeigu ima nar
siau spurdėti NATO pajė
gos: tai gresia status quo,

tai provokuoja sovietinį 
pyktį, tai įtampa!

Vakarų Vokietija, rašo 
M. Seeger, turi padidintą 
smulkių patrulinių laivų ak
ciją, sekti Varšuvos pakto 
laivų judėjimą. Švedija su
geba sekti įtartinus sovie
tinius veiksmus savo elek
tronikos aparatais.

Šifruojant sovietinę poli
tiką, kai kurie žurnalistai 
galvoja, kad tai skirta Da
nijai gąsdinti, išstumti Da
niją iš NATO sąstato ir tuo 
išstūmimu įrodyti NATO 
nepatvarumą, sukelti nepa
sitikėjimą NATO esme. Tai, 
s u p r antama, vienašališka

prielaida. Galima galvoti, 
kad Danijos "gąsdinimas” 
tėra tąsa tos imperialistinės 
sovietų politikos, kuri ma
toma visuose Sovietų impe
rijos frontuose: prie Japo
nijos, Kinijos pasienyje, 
Turkijos ruože ...

Baltijos jūra, kuri teikė 
tiek grožio savo vaizdais, 
tiek praktiškos naudos savo 
gelmių turtais, tiek gintari
nio turto, dabar tėra sovie
tinės imperialistinės veiklos 
priemonė ir branduolinių 
ginklų saugykla.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

DESIGNERS AND TOOL & DIE 
MAKERS

Meclium sized auiomotive part manufacturer has openings in its 
Engineering dept. Experience in auto body hardware reęuired. Good 
working conditions. Excellent wages. Free parking. Fringe benefits.

Apply in person.

FERRO MANUFACTURING CORP.
1380 E. Woodbridge
Detroit, Mich. 48207
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MUZIKA KAZIMIERĄ
STEPONAVIČIU PRISIMINUS

ALFONSAS MIKULSKIS

Gal ne vienas iš vyresnio 
amžiaus naujųjų ateivių at
simena, kad lygiai tuo pat 
metu, kai buvo šventinamas 
muzikui K. Steponavičiui 
paminklas ant jo kapo, 
prieš 40 metų jis suorgani
zavo choro "Pirmyn" kelio
nę Į Lietuvą j 4-tąją Mažo
sios Lietuvos Dainų šventę
— Klaipėdoje. Ta kelionė 
buvo panašus — didvyriš
kas žygis, kaip Dariaus ir 
Girėno skridimas per At
lantą, iškelti Lietuvos var
dą pasaulio horizontuose ir 
suteikti karžygiškos dva
sios Lietuvos jaunimui. K. 
Steponavičius, su būriu 
Amerikos lietuvių jaunimo
— "Pirmyn” choru, vyko Į 
Lietuvą, daina susijungti, 
pabendrauti, užmegsti dva
sinius ryšius su Lietuvos 
jaunimu.

Aš tuomet buvau "Klai
pėdos Krašto Giedotojų 
Draugijų Sąjungos’’ (Dai
nos Dr.) chorų vyriausias 
dirigentas. (Tūo metu Klai
pėdos krašte veikė 26 cho
rai su 800 dainininkų ir 9 
dirigentais). Tad buvau ir 
Dainų švenčių muzikinis or
ganizatorius, vadovas ir di
rigentas.

Atvykęs i Kauną Kazi
mieras paskambino telefo
nu ir paprašė leisti jam su 
"Pirmyn" choru padainuoti 
keletą dainų Dainų Šventės 
programoje, taip pat su
ruošti jų koncertą Klaipė
doje. Kas galėtų tokio žu
vaus pasisiūlymo nepriim
ti ? Nors programa buvo se
nai nustatyta ir atspausdin
ta, bet abiem klausimais 

EKSKURSIJOS I LIETUVAC- <-
Iš BOSTONO IR NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

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

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

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

KANADOS MIESTŲ su papildomu mokė ;čiu 
Ne\v Yorke.

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — PATARTIN A 
REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

| Dėl smulkesniu žinių ir registracijos kreipkitės Į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

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

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ.

I PklCES ARE BASED ON DOUBLE OCCL'PANCY AND ARE SUBJECT 
j TO CHANGES AND./OR GOVERNMENT APPROVAL.

Netrintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkom 
iŠkvietim dokumentus.

sutarėme ir po kelių dienų 
sutikau juos Klaipėdos ge
ležinkelių stotyje.

Dainų Šventės estradoje 
nedidelio "Pirmyn" choro 
sudėtis nebuvo dėkinga. 
Tuomet garsiakalbių dar 
neturėjome, tad visa klau
sytojų masė (apie 10,000) 
jų gerai girdėti negalėjo. 
Bet dainininkų linksma 
nuotaika ir laisva laikysena 
scenoje publiką žavėjo ir 
buvo labai karštai priimti. 
Tačiau, kaip meninis viene
tas, visu savo žavumu pasi
reiškė tą pat vakarą, geros 
akustikos, Klaipėdos Vy
tauto Didžiojo gimnazijos 
salėje.

Choras atvyko ne tik pui
kiai pasiruošęs, bet skam
bėjo pavyzdingai švariai, 
gryniausioje intonacijoje. 
Skoningai parinktos dainos, 
daugumoje linksmos arba 
išiaip šviesios nuotaikos. Be 
to, dauguma Amerikoje mū
sų kompozitorių ir paties 
Kazimiero sukurtos ir mūsų 
klausytojų negirdėtos. Kon
certo solistai: Alice Stepo
navičienė — galingas dra
matinis sopranas, atliko ke
lias operų arijas su nepa
prastu išgyvenimu ir voka
liniu laisvumu. Jaunas te
noras — Bendorius žavėjo 
su Vanagaičio daina — 
"Mamytei", na ir dabarti
nis baritonas — liūtas — 
Algirdas Brazis, dar, žino
ma, apyžaliu balsu, labai 
patiko, atlikus pora opere
čių arijų ir dainų. Solistams 
akompanavo pats Kazimie
ras. Jo energingas ir pras
mingas dirigavimas taip

Dainų šventės Klaipėdoje dalis choristų ir dirigentų. Prieky sėdi iš kairės: Klaipėdos 
Vytauto Didžiojo gimnazijos choro dirigentas Antanas Grudzinskas, Vilkaviškio gimnazijos — 
Kostas Gurevičius, Kybartų gimnazijos ir šaulių chorų dir. Vincas Arnastauskas, Vyr. dirigentas 
Alfonsas Mikulskis, Šilutės apskr. chorų dir. Povilas Četkauskas, Dotnuvos Ž. Ū. Akademi
jos— Antanas Budriūnas, Vanagų choro — Stiklorius ir Pagėgių apskr. chorų dir. Antanas 
Ilčiūkas.

pat visų buvo pastebėtas ir 
Įvertintas. Bendrai jų kon
certai darė vispusiškai gra
žų Įspūdi ir ilgai apie juos 
Lietuvoje kalbėjo ir spauda 
rašė.

Tuojau po koncerto Klai
pėdoje mudu su Kazimieru 
vos nesusipykome. Tik ką 
jį užkulisy pasveikinus, tuo
jau paklausė, kur yra kon
certo kasininkas, jis norėtų 
tuojau atsiskaityti, juk, sa
ko, už koncertą pinigai man 
priklauso? O čia nėra nei 
kasos nei kasininko, nei pi
nigų. Patekau į nemalonią 
padėtį ir, mano laimei, čia 
prisistatė Dainų šventės ko
miteto sekretorius komp. 
Bertulis, šį reikalą pave
džiau jam sutvarkyti ir jis 
gavo gerą pamokslą, kad 
mes nemokame koncertų 
tinkamai suruošti ir t.t. Nes 
mūsų buvo įprasta po Dainų 
šventės duoti gerųjų chorų 
koncertą suvažiavu s i e m s 
dainininkams pasiklausyti 
ir po jo pasišokti. Ir apie 
įžangos mokestį — bilietus 
nei negalvodavome. O Ka
zimierui atrodė labai keis
ta ir nesuprantama, kad ga
li būti koncertas veltui.

Parūpinome jiems ge
riausią Klaipėdos viešbutį 
"Viktorija". Rytą nuėjęs 
aplankyti radau bėdoje 
viešbučio tarnautojus ir pa
dėjau iš jos išsisukti. Mat, 
vyrai klausia kur rasti 
"klynerį", nori kelnes "išsi- 
klynvti". O merginos nori 
"presinti". Teko pasiekti 
gubernatūros vertėją ir pa
aiškėjo, kas per bėda. Apie 
šį nuotykį Klaipėdoje ilgai 
kalbėjo.

Įdomesnis nuotykis buvo 
Kaune. Karininkų Ramovė 
suruošė jiems iškilmingą 
priėmimą. Užkandžiavo ant
rame aukšte, o šokti aukš
tais laiptais teko lipti že
myn. Paneles karininkai ly
dėjo ir šokdino. Lipant pir
muosius laiptus vienai pa
nelei nulūžo batelio kulnis. 
Nebegali lipti. Lydėjęs jau
nas leitenantas čiupt ją ant 
rankų ir neša. Kitos choru 
ėmė savo palydovų klausti, 
kodėl ją neša? Kas ten ži
nojo? Ir vienas juokdarys

veptelėjo, kad pas mus to
kia tradicija. Tai kodėl jūs 
jos nesilaikote, klausia mer
ginos? Tuojau komanda ir 
visi merginas neša ant ran
kų. Liūdniau išėjo su ponia 
Alice. Ją lydėjo kažkuris ne
aukšto ūgio pulkininkas. 
Leitenanto paklaustas, ko
dėl jis neima ponios ant 
rankų, ėmė nuo galvos iki 
kojų ir nuo kojų iki galvos 
akimis matuoti. Paskui aki
mis permetė liemenį iš abie
jų pusių, pakraipė galvą ir 
kapituliavo. Bet padėtį pa
taisė pati ponia Alice, sako: 
— man ta tradicija nepatin
ka ir nenorėčiau, kad mane 
kas neštų. Tad visą vakarą 
buvo juokų ir tos nebuvėlės 
tradicijos, ypač leitenan
tams buvo smagu iš mandro 
pulkininko, pakliuvusio į 
keblią padėtį, pasijuokti.

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

Po Dainų šventės, chorus 
paleidęs atostogų, lydėjau 
"Pirmyn" dainininkus iki 
Kauno iš kur jie keliavo ap
lankyti gimines. Turėjau 
laiko pasikalbėti su mielu 
Kaziuku ir artimai susi
draugauti. Miela buvo juos 
abu, tokiu malonius, sutikti 
šiame krašte ir meno pasau
ly pabendrauti.

Wanted Journeymen
TOOL MAKERS

MACHINE REPAIRMEN
Mušt be able to se tup work from 
blue prints & close tolerance.

For all shifts. 
Appclictions are now being taken. 
Applicants mušt have a journeymen’s 
card. Full union benefits.

APPLY iN PERSON OR CALL: 

313-581-3200
TOWNE ROBINSON 

FASTERING CO. 
4401 Wyoming 

Dearborn, Mich.
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MADISON
MOTINA IR DUKTĖ 

GAVO DIPLOMUS
Birželio mėnuo — moks

lo baigimo mėnuo, ši mėne
sį daugelis gauna diplomus. 
Ypatinga šventė buvo dr. 
Tado ir Gailutės Palionių 
šeimoje, kada Gailutė ir jų 
duktė Lina gavo diplomus.

Gailutė Jurjonaitė moky
tis pradėjo dar Lietuvoje, 
tęsė Vokietijoje. Atvykusi i 
Chicagą baigė aukštesniąją 
mokyklą. Turėdama gabu
mų meno srityje, Chicagoje 
baigė komercinio meno in
stitutą. Kurį laiką toje sri
tyje dirbo. Sukūrusi šeima 
su dr. Tadu Palionių, poka
rio metais baigusiu, Vokie
tijoje, Hannoveryje Veteri
narijos akademiją, prasidė
jo kiti rūpesčiai — šeimos 
auginimo rūpesčiai. Pamėg
tą mokslą teko atidėti atei.- 
~xai

Įsikūrę Madisone, Wisc. 
Palioniai jau pagal Gailutės 
originalų projektą pasistatė 
gražią rezidenciją ir MATO 
Technical College, Madi- 
sone, pradėjo studijuoti vi- 
daug įrengimų projektavi
mą ir dekoravimą. Po dvie
jų metų įtempto darbo, jos 
pasiryžimas buvo vainikuo
tas labai gerais įvertinimais 
šios specialybės diplomu.

Tą patį mėnesį duktė Li
na baigė James Madison 
Memorial aukštesniąją mo
kyklą. Sekdama motinos pė
domis, turėdama gabumų ir 
pamėgimą meno srityje jau 
yra priimta į Wiscansino 
universitetą, Madisone, stu
dijuoti meną.

Vyresnioji duktė Daiva 
už pusmečio baigs Wiscan- 
sino universitete ekonomi
jos mokslus. Sūnui Tomui 
dar ilgesnis mokslo kelias, 
nes dar praeis porą metų iki 
baigs pradinę mokyklą.

Pasidalyti šeimos laimė

N0W HIRING QUALIFIED PERSONNEL 
FOR PERMANENT POSITIONS

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

BORING M1L OPERATORS
L D. - D. D. GRINDERS
LATHE OPERATORS
VERTICAL BORING MILL OPERATORS

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

2040 GETTY ST. MUSKEGON, MICH.

An Equal Opportunity Employer

Papuoškite save 
žibėsiu 14 k. aukso

Atrodanti nepasiekiama brangenybė, dabar 
labai prieinama! Vienodai žavų — paskirai 

arba puikiai derintame rinkinyje.
Apyrankė 12.95. 15” grandinėlė 19.95.

Auskarai 19.95. Kažkas labai specialaus iš 
Fine Jewelry 87 pagrindiniame aukšte 

mieste, ir visuose skyriuose.

jimais, Palioniai birželio 11 
d. sukvietė į savo reziden
ciją Madisone gimines ir ar
timesnius šeimos draugus.

Palionių šeima gyvenda
ma gana toli nuo didesnių 
lietuviškų telkinių, nepasi
metė lietuvybės reikaluose. 
Šeimos kalba ir visų vaikų 
gimtoji kalba yra lietuvių.

(ja)

PAGAMINTAS
JUBILIEJINIŲ METŲ 

ŽENKLIUKAS
Lietuvių Skautų Sąjun

gos šešiasdešimt metų su

m
may co

PIRKITE MIESTE KETVIRTADIENĮ NUO 10 IKI 6 V. 
SKYRIUOSE IKI 9:30 VAL. SHEFFIELD IKI 9 VAL.

MES RUODAME.IR KEIČIAME EAGLE STAMPS.

kakčiai atžymėti, Lietuviš
kosios Skautybės Fondas 
pagamino gražų Jubiliejinių 
metų ženkliuką, kurį galėtų 
nešioti visi sąjungos nariai 
prie uniformų, ženkliuką 
projektavo dail. Julius špa- 
kevičius. ženkliuką galima 
užsisakyti pas vietos skau
tų vadovus ir LS Fondo at
stovus.

IŠLEIDŽIAMAS 
LEIDINĖLIS

Lietuviškosios Skautybės. 
Fondo valdyba netrukus iš
leis leidinėlį, kuriame bus 
paskelbtos visų iki 1978 m. 
savo vardu aukojusiųjų 
Fondui pavardės.

• ALT Los Angeles sky
riaus metiniame susirinki
me išrinkta nauja valdyba, 
kuri pasiskirstė pareigo
mis: pirm. A. Mažeika, vi
cepirm. A. Skirius, II vice
pirm. V. Bandziulis, sekr. 
Br. Dūda, II sekr. I. Bužė- 
nas, ižd. K. Prišmantas, fin. 
sekr. S. Kvecas.

TOOL DRAFTER
immediate position available for ex- 
perienced tool drafter. \Vill make lay- 
outs & detail dravvings of molds Sc 
tools. Will interface with machinery 
manufacturing peisonnel. Some res
ponsibilities for calculatlons. Oppor- 
tunity to be invloved in corporate re- 
tooling program. Drafting experience 
and/or training in tool & design 
fields.

D ART CONTAINER CORP.
432 HOGSBACK RD. 

MASON, MICH. 48854 
517-676-3800

(26-28)

WANTED JOURNEYMEN or
lst Class SkilledA
TOOL MAKERS

TOOL ROOM MACHINISTS 
ENGINE LATHE OPERATOR 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance.

Medium size tool and manufacturing 
plant,

We pay top wages for the right 
person.
Overtime available.
Above average fringe benefits, we pay 
half of insurance. We will offer a 
profit sharing and Retirement pro
gram.
Only persons with tool room experi- 
ence need only. Cali PA1RIO1 TOOL 
MAKERS 513-561-4424. (26-283

S THE- FOLLOWING Openings for
Apprentices and esperienced person
nel exist in the Brighton. Pinckney 
recreational area, Luthe - shaper 
hands, tool and die makers, fool 
leaders, die setters, machine main
tenance, surface grinder hands. Ap
ply or write todav: PATTERSON 
LAKE PRODUCTS, 1600 Patterson 
Lake Road, Pinckney, Mich. 48169.

(24-26)

Wanted lst Class
AUTOMATIC MACHINE 

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

Call CARDI METALS INC.

614-276-0218 ........

LATHE HA NO
4 to 6 years experience in small shop 
with some leader/forcman experience. 
Able to make sėt ups, v.-ork from 
blue prints and close tolerance. Some 
trade school training a plūs.

CALL OR APPL.Y IN PERSON

BART CONTAINER CORP.
432 HOGSBACK RD.

MASON, MICH. 48854 
517-676 3800

(26-28)

TOOL MAKEIl
4 to 6 years experience making ex- 
perimental prototype machine parts

BENCH IIANI)
Able to procesą jobs run lalhes, grin
ders and bridgeport mills.

CALL OR APPLY IN PERSON

DART CONTAINER CORP.
432 HOGSBACK RD. 

MASON, MICH. 4S854 
517-676-3800

(26-28)
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■ Chicagos lietuviai
——-—--——ii ANTANAS JUODVALKIS

PAŠVENTINTAS 
PAMINKLAS

Prieš metus mirusio ma
joro Genriko Songino žmo
nos Elenos rūpesčiu, šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse 
buvo pastatytas paminklas 
ir š. m. birželio 18 d. pa
šventintas. A. a. majoro G. 
Songino mirties metinės bu
vo paminėtos tėvų jėzuitų 
koplyčioje šv. mišiomis, ku
rias atnašavo kun. Juozas 
Vaškas.

Po mišių, didelis Songinų 
šeimos būrys nuvyko i šv. 
Kazimiero kapines, kur 
kun. J. Vaškas pašventino 
skulptoriaus R. Mazoliaus- 
ko sukurtą paminklą, pasa
kė tam momentui tinkamą 
kalbą, o visi susirinkusieji 
sugiedojo Marijos giesmę ir 
Lietuvos himną.

Po šventinimo apeigų, 
našlės Elenos Songinienės ir 
šeimos kvietimu, susirinko 
Į Lietuvių Tautinius namus 
priešpiečiams. Iškilmėje da
lyvavo gera šimtinė Songi
nų šeimos draugų ir pažįs
tamų.

Tenka pastebėti, kad a. a. 
Genrikas Songinas buvo va
karų kultūros auklėtinis ir 
aukštos erudicijos žmogus. 
Mūsuose buvo įprasta, kad 
prieš I pasaulinį karą ir jo 
metu, lietuviai karo prievo
lę atlikdavo ir karo mokyk
las bei akademijas baigdavo 
Rusijoje. Majoras G. Songi
nas, kilęs iš Vilniaus krašto 
(Songiniškių km., Eišiškių 
valsš. ir parapijos), aukš
tuosius agronomijos moks
lus baigė Prahoje. Pirma

Kristijono Donelaičio aukštesniosios mokyklos mokytojų 
taryba. I-je eil. direkt. J. Širka, D. Bindokienė, J. Bagdonas; 
II-je eil. J. Jasaitis, B. Stravinskienė. R. Kučienė ii- V. Gu
tauskas. Jono Tamulaičio nuotr.

{ PRANO ČEPĖNO
"NAUJŲJŲ LAKŲ LIETUVOS j

ISTORIJOS” I tomas į
brangi knyga visiems lietuviams, graži dovana j 

į kiekviena proga.

n Kietais viršeliais, 560 psl. kaina $15.00. Gaunama 
j} knygų parduotuvėse ir leidėjo adresu: Juozas Urbe- 
įį lis, 1649 No. Broadway, Melrose Park, Illinois 60160. J 
rt (25-27) 1

jam pasauliniam karui pra
sidėjus, įstojo į Vokietijos 
kariuomenę, baigė karo mo
kyklą Hanoveryje ir karia
vo vokiečių pusėje. Karui 
pasibaigus, 1919 m. grįžo į 
Lietuvą, įstojo į jauną Lie
tuvos kariuomenę ir karia
vo visuose frontuose, prieš 
Lietuvos priešus rusus-len- 
kus-bolševikus ir bermonti
ninkus. Buvo apdovanotas 
Vyčio kryžiumi ir Gedimino 
ordinu.

Antrojo pasaulinio karo 
metu, vokiečiams okupavus 
Lietuvą, majoras G. Songi
nas buvo ryšių karininku 
tarp lietuvių savisaugos da
linių ir vokiečių kariuome
nės. Daug pagelbėjo lietu
viams belaisviams išsilais
vinti iš vokiečių nelaisvės.

Likviduojant gen. Plecha
vičiaus vadovautą vietinę 
lietuvių rinktinę, kartu su 
kitais karininkais, buvo iš
vežtas į Selaspilio koncen
tracijos stovyklą.

RUOŠIAMASI 
KANDIDATUOTI Į 

PLB VALDYBĄ
Artėjant PLB seimui, LB 

Vidurio Vakarų apygardos 
valdybos iniciatyva, buvo 
sušauktas chicagiškių sei
mo atstovų pasitarimas, ku
riame prieita išvados, kad 
reikia bandyti sudaryti kan
didatų sąrašą į PLB valdy
bą ir dalyvauti rinkimuose. 
Atstovų primygtinu kvieti
mu, šio darbo imtis sutiko 
Vytautas Ka mantas, Le- 
monto apylinkės gyvento
jas, veiklus visuomeninin-

ADOMAS VARNAS Ąžuolai ties Nemunu.

kas ir bendruomenininkas. 
Šiuo metu ieškomi kandida
tai, kurie sutiktų būti ren
kami į PLB valdybą.

AUSTRALIEČIŲ 
KONCERTAS

Pasaulio Lietuvių Die
noms Toronte pasibaigus, 
tolimiausieji svečiai, aus- 
traliečiai, žada aplankyti 
didesnes lietuvių kolonijas 
ir susipažinti su vietos tau
tiečiais.

Melbourno Dainos viene
tas, vadovaujamas Danutės 
Levickienės, Chicago j e kon
certuos š. m. liepos 9 d. 4 
vai. p .p. Jaunimo Centre. 
Į koncertą atvyksta Simas 
Kudirka.

Visi Chicagos ir apylin
kių lietuviai kviečiami daly
vauti koncerte, pasiklausyti 
dainavimo ir paremti jų pa
stangas lankytis didesnėse 
lietuvių kolonijose.

Australijos sportininkai 
Chicagoje bus liepos 22 ir 
23 d.d. Be eilės sportinių 
varžybų, didysis susipažini
mo pokylis rengiamas lie
pos 22 d. 7 vai .p vak. Jauni
mo Centre.

Korp! Neo-Lithuania 
atstovo Antano Juod
valkio žodis, pasakytas 
atsisveikinant velionį 
dr. M. Devenį.

1923 m. vėlyvą rudenį iš 
Lietuvos į New Yorką at
vyko du studentai Lietuvių 
Studentų Tautininkų korpo
racijos Neo-Lithuania at
stovai — Vytautas Banaitis 
ir Kazys Marčiulionis, rink
ti aukų statomam bendra
bučiui.

Pranas Narvydas apie at
vykusius studentus, savo 
atsiminimuose, rašo: ”Dar 
Lietuvoje būdamas, maty
davau iš Rusijos universite
tų parvažiuojančius, barz
dotus ir su žvilgančiom sa
gom, puošniomis uniformo
mis, tai buvo labai žingeidu 
pamatyti kaip dabar atrodo 
savo Lietuvos studentai. 
Kai supažindino, žiūriu — 
jauni vyrukai, ne tik be 
barzdų, bet ir beūsiai...”

Tautininkų vardas jau 
buvo žinomas ir vietos lie
tuviuose prigijęs, bet apie 

neolituanus neturėta supra
timo. žinomi buvo ateitinin
kai, varpininkai, aušrinin
kai, bet neolituanai dar ma
žai ar visai negirdėti.

Ir kai tiedu studentai, su
sirinkusiems lietuvių veikė
jams, patiekė rekomendaci
nius laiškus iš tuolaikinio 
Kauno miesto burmistro ad
vokato Jono Vileišio (našlės 
Alenos tėvelio) ir kan. Juo
zo Tumo-Vaižganto, reika
las paaiškėjo ir įgavo visai 
kitą reikšmę.

Buvo sudarytas komite- | 
tas ir pradėtos rinkti aukos. į 
Vienas iš tų aukotojų buvo ; 
ir velionis dr. Mykolas De- • 
venis, vėliau paskelbtas ; 
Korp! Neo-Lithuania mece- | 
natų. į

A. A. dr. Mykolo Deve- 
nio ir kitų aukotojų dėka, J 
buvo pastatyti ir įrengti < 
Korp! Neo-Lithuania rū- j 
mai — studentų bendrabu- : 
tis, Kaune. Čia prieglobstį j 
rado ne vienas studentas, i 
lankydamas universitetą ir į 
ruošdamasis gyvenimui.

Noriu pažymėti, kad dr. ! 
Mykolas Devenis nebuvo I 
siaurų partinių pažiūrų ? 
žmogus, bet rėmė ir vertino I 
bendrus visų lietuvių dar- į 
bus. Jo didesnė auka kor- ; 
poracijai Neo - Lithuania ' 
anais 1923 metais sunkiai ; 
lygintina su šių dienų tūks- ; 
tantinėmis. Tada dar jau
nas, mokslus baigęs gydy- : 
tojas, parėmė atsikūrusios ’ 
Lietuvos jaunimo pastangas ; 
ir parodė savo platų žvilgs- | 
nį į ateitį.

Kaip ir daugelis visuome- į 
nininkų, žiauriai nukentėjo i 
nuo raudonųjų okupantų ir, 
tik nenuilstamų žmonos pa- Į 
stangų dėka, vėl atsidūrė 
šiame laisvės krašte.

Velionio šeimai: žmonai 
Alenai, dukrai Daliai, sū
nums Algirdui ir Kęstučiui 
su šeimomis bei kitiems gi
minėms korporacijos Neo- 
Lithuania vardu reiškiu gi
lią užuojautą, o Tau mece
nate daktare Mykolai Deve- 
n,i praėjusiam komunisti
nio pragaro kančias, tegu 
būna lengva šios laisvos ša
lies žemelė. Tegu Aukščiau
sias būna atlaidus tauriam 
mūsų tautos sūnui.

SUDARYTAS PROF. 
ADOMUI VARNUI 

PAGERBTI KOMITETAS
Prof. Adomas Varnas, 

mūsų dailės veteranas, eina 
šimtuosius metus, žmonijos 
istorijoje tai pirmas atsiti
kimas, kad profesionalas 
dailininkas sulauktų tokio 
amžiaus. Nuo pat jaunystės 
prof. Varnas yra nenuils
tantis visuomenės veikėjas. 
Dar studijuodamas fotogra
fuoja Lietuvos kryžius, ne
priklausomą Lietuvą ku
riant jis projektuoja pašto 
ženklus, pinigus ir imasi vi
sų jaunai valstybės organi
zacijai būtinų darbų, kur 
buvo reikalingas pajėgus ir 
sąžiningas dailininkas, kaip 
kuriant Teatrą, Meno Mo
kyklą ir kt. Savo ilga visuo
menine veikla jis yra užsi
pelnęs visų lietuvių pagar
bą. Užtat, jo sukaktis minė
tina visų lietuvių kuo pla
čiausiai.

Birželio 14 d. Čiurlionio 
Galerijos iniciatyva buvo 
sušauktas Tautiniuose Na
muose organizacijų pasita
rimas tuo reikalu, kuriame 
dalyvavo keliolikos organi
zacijų atstovai. Susirinki
mas sudarė sukakčiai minė
ti komitetą ir aptarė minė
jimo pobūdį. Balfo atstovo 
kun. A. Trakio siūlymu, į 
komitetą įeina visos susirin
kime atstovautos organiza
cijos, tačiau jis paliekamas 
atviras ir kitoms įsijungti. 
Sudarytasis Darbo Komite
tas buvo įpareigotas iki se
kančio posėdžio tą papildy
mą užbaigti.

Minėjimas numatytas su
ruošti š. m. gruodžio 2 d. 
(šeštadienį) Tautini u o s e 
Namuose su atitinkama 
akademija ir sukaktuvinin
ko darbų apžvalgine paroda. 
Gruodžio 3 d. toje pat sa
lėje tęsiamas parodos ir su
kaktuvininko parodoje lan
kymas. Numatytos parodos, 
spaudos, meninės progra
mos ir banketo komisijos. 
Komiteto pirmininku iš
rinktas inž. Domas Adomai
tis.

Minėjimo iniciatoriams 
sukaktuvininkas pareiškė 
keletą pageidavimų, jų tar
pe — minėjimas Chicagoje 
turėtų būti tik vienas.
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FILATELIJOS KAMPELIS
Hr.6 ANTANAS BERNOTAS

KANADA išleido du 14 
centų pašto ženklus savo 
žemės turtams paminėti. 
Vienas skirtas sidabro ir 
kobalto, kitas — Athabas- 
kos dervos laukų kasyk
loms paminėti. Pastarąjį 
čia dedame.

Kaip Kanados Pašto De
partamentas išleistuose biu
leteniuose rašo, Athabaskos 
dervos laukus Albertos pro
vincijoje pats pirmasis ap
tiko tūlas kailių pirklys Pe- 
ter Pond 1778 m., kai jis 
plaukė ta upe Į šiaurę. Naf
ta turtingi smėlio plotai tę
siasi per šimtą mylių iki 
dabartinio Fort McMurray 
miestelio. Tie naftos laukai 
jau eksploatuojami, nors 
dėl netikusio klimato dar
bas vyksta sunkokai: vasa
rą, kai atšyla, mašinų ratai 
klimpsta iki ašių, žiemą tas 
smėlis sušąla į akmenį ir 
žemsemė išsilaužo dantis. Iš 
keletos tonų smėlio išsun
kiama po barelį nevalytos 
naftos. Athabaskos vardu 
yra ežeras, į kurį ta upė te
ka, ir viena indėnų giminė, 
gyvenusi tose apylinkėse.

Pietų KORĖJA išleido 20 
won pašto ženklą Budos 
2600 metų sukakčiai pami
nėti.

Budizmo religijos įkūrė
jas Gautama Buddha (gy
venęs apie 563-483 m. prieš 
Kristų), jaunystėje vadin
tas princu Siddharta, gimė 
šiaurės Indijoje netoli Ne
palo sienos. Vėliau, kai pra
dėjo skelbti savo mokslą, 
buvo pavadintas Buddha, 
tai yra „apšviestasis”. Ke
liaudamas Gango upės slė
niais, jis įsteigė daug budis
tų vienuolynų. Mirė Kusina- 
garoj, Nepale. Budos įsteig
ta tikyba — budizmas greit 
paplito visoje Azijoje, Ja
ponijoje ir viso Indijos van
denyno salose. Skaičiuoja
ma, kad šiuo metu visame 
pasaulyje yra apie 150 mi
lijonų žmonių, išpažįstančių 
budizmą.

JAV išleido šiuos naujus 
pašto ženklus: 1. Gegužės 
12 d. — 10 centų atvirlaiš
kį su Cincinnati Music Hali 
rūmų vaizdu.

2. Gegužės 18 d. — 13 
centų pašto ženklą kovai su 
vėžio liga (Dr. George Pa- 
panicolaou prie mikrosko
po).

3. Gegužės 19 d. — Do- 
mestic Rate atvirlaiškis su 
John Hancock atvaizdu be 
vertės pažymėjimo (par
duodamas po 10 centų).

4. Gegužės 24 d. — 13 
centų pašto ženklą liaudies 
muzikos kūrėjui Jimmie 
Rodgers pagerbti, šį ženklą 
čia dedame.

5. Nuo gegužės 29 d. pa
kėlus, pašto tarifus, buvo iš
leisti nauji pašto ženklai su 
erelio piešiniu, bet be vertės 
įrašymo. Jie galioja kaip 15 
centii vertės, šie pašto žen
klai išleisti lapuose, juosto
se ,coils) ir knygutėse. Iš
leisti ir tokio pat piešinio 
vokai.

ITALIJA išleido 200 lirų 
pašto ženklą savo garsiojo 
operos teatro La Scala 200 
metų sukakčiai paminėti.

La Scala teatras Milano 
mieste buvo pastatytas 
1776-78 m. buvusios bažny
čios Santa Maria alla Scala 
vietoje. Teatras turi per 
3200 sėdimų vietų partery
je ir šešiuose ložių aukš
tuose. Prie teatro veikia ir 
Mažoji Scala, kurioje tobu
linasi jaunieji dainininkai. 
Teatras glaudžiai susietas 
su tokiais vardais, kaip Ros- 
sini, Bellini, Donizetti, Ver
di ir Puccini. Ir keli lietu
viai dainininkai yra tobuli- 
nęsi dainavime La Scaloje, 
o solistai Kipras Petraus
kas ir V. Podėnaitė netgi 
atlikę vadovaujamas roles.

I
Skaitykit ir platinkit

DIRVA

Klaipėdos uoste...

KAS LEIDŽIA LKB 
KRONIKOS KNYGAS?
LKRš Rėmėjų — pasau

liečių organizacijos vyriau
sioji arba centro valdyba, 
turinti skyrius įvairiuose 
kraštuose, pirmąsias Lietu
vos Katalikų Bažnyčios 
Kronikas, rotatoriumi atsi
spausdinusi, platino Ameri
koje ir siuntė į kitus kraš
tus.

1973 m. spalio 9 d. Rėmė
jų vyr. valdyba, turėdama 6 
Kronikas, nutarė jas leisti 
atskira knyga. Tam nutari
mui pritarė Religinė šalpa 
ir kitos organizacijos. LKB 
Kronikos pirmas tomas lie-

SCREW MACHINE 
SĖT UP OPERATORS

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

APPLY OR SEND RESUME;
ATTENT1ON PERSONNEL OFFICE

SCHRADER-BELLOVVS 
DIVISION

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

an affirmative action employer m /r 
t 25-27)

WANTED EXPERIENCED
SPRINGMAKERS

COILER SETUP 
TORSION SETUP 

QUALITY CONTRoL 
INSPECTOR 

FOUR-SLIDE SĖT UP 
FOUR-SLIDE TOOL MAKER 

SECONDARY SĖT UP 
TOOL & DIE MAKER 

MINIMUM OF 2 YEARS EXPER1 
ENCE IN SPR1NG INDUSTRY. 
TOP \VORK CONDITIONS \ND 

BENEFITS.
CALL JERRY O’CONNOR COLLECT 

615-396-2167
NEWCOMB SPRING OF 

TENNESSEE
(25-31) 

tuvių kalba buvo išleistas 
Chicagoje 1974 m., antras 
tomas — 1975 m. ir trečias 
tomas — 1976 m., kiekvieno 
tomo po 5000 egz.

Rėmėjų prašomi, Vokie
tijos lietuviai kunigai pra
dėjo versti LKB Kronikas 
į vokiečių kalbą ir leisti 
knygomis, o mons. V. Min
cevičius, stipriai Rėmėjams 
finansiškai padedant, Kro
nikas verčia ir leidžia kny
gomis italų kalba.

1977 m. rudenį LKRš Rė
mėjų vyr. valdybai ne dėl 
jos pačios kaltės veikimo 
sąlygos pasidarė neįmano
mos, ir ji LKB Kronikos 
knygųi leidimą perleido nau
jai įsisteigusiai Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroni
koms Leisti Sąjungai, kuri 
yra įregistruota Illinois val
stijoje ir š. m. balandžio 7 
d. Nr. 213 yra gavusi atlei
dimą nuo valdžios mokesčių 
aukoms'.

Rėmėjui vyriausioji val
dybą š. m. vasario 26 d. at
sistatydino ir Rėmėjų or
ganizacija nustojo veikusi. 
Likusios sumos, surinktos 
šalpai, buvo perduotos Reli
ginės šalpos pirmininkui.

Rėmėjų skyriai persior
ganizavo į LKB Kronikoms 
Leisti Sąjungos skyrius, 

Iš ŠEIMOS PRAKTIKOS

— Sakiau tau. pataisyk stogą!
— Kada nelija, kam taisyti? Kada lija kaip gi taisysiu?

priimdami valdybos pasiū
lymą, ir visi buvusieji Rė
mėjų nariai tapo Kronikoms 
Leisti Sąjungos nariais.

LKB Kronikoms Leisti 
Sąjunga Mykolo Morkūno 
spaustuvėje, Chicagoje, jau 
spausdina LKB Kronikos 
ketvirtą tomą lietuvių kal
ba, kuris birželio mėn. bus 
išleistas, o Lojolos universi
teto vardu pirmas tomas is
panų ir pirmas tomas ang
lų kalbomis bus išleisti šie
met vasarą ir plačiai pa
skleisti tii kalbi] kraštuose. 
Po to bus leidžiami kiti to
mai. Jau verčiamos Kroni
kos ir į prancūzų kalbą. 
LKB Kronikos knygų lietu
vių ir kitomis kalbomis 
Amerikoje niekas kitas ne
leido ir neleidžia.

Laukiame iš visti lietuvių 
supratimo, pritarimo ir vi
sokios paramos aukomis, 
malda ir darbu tam didžia
jam epochiniam užmojui — 
LKB Kronikos knygų leidi
mui įvairiomis kalbomis ir 
plačiam paskleidimui lais
vajame pasaulyje lietuvių 
Tautos gerovei, garbei ir 
laisvei.

LKB Kronikoms Leisti 
Sąjungos Valdyba.

Jos adresas: 6825 So. Tal- 
man Avė., Chicago, Illinois 
60629. USA.

VOLKSWAGEN PRODUCTS 
CORP.

HAS THE FOLLOWING OPENINGS: 
JIG & FIXTURE MAKERS

3 TO 5 YEARS £XPEKIENCE
TOOL & DIE MAKERS

3 TO 5 YEARS E.XPER1ENCE 
PLASTICS & COILS

MACHINE OPERATORS
1 TO 2 YEARS EXPF.RIF.NCE

MAINTENANCE — 
ELECTRICIANS

3 TO 5 YEARS EXPER1ENCE 
FOREPERSONS

1 TO 2 YEARS EXPERIENCE
MILL RIGHTS

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

CALL OR VCRITE TO:
PERSONNEL OFFICE

Ft. Worth Texas 75106 
or Call 817-429-2050 

E. O. E.
(26-20)

OPPORTUNITY FOR EXPERIENCED 
ALL AROUND MACHINE 

SHOP SUPERVISOR
To vrork in Sunny Dalias area. Hav.- 
immediate opening for plant man- 
ager with screw machine, thread rol- 
ling, punch press, and machine shop 
exp. This position will involve super- 
vision of Severai employees, mušt .be 
.įble to schedule work flow, fistlre 
costs as well as hands-on exp, Excel- 
lent opportunity to join. a grovving 
companv. Good salary and benefits. 
Call collect 214-255-2122.

<13*29?
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Mes beveik nugalėjome 
rūkymo įprotį.

Plieno gaminimas yra didžiulis kompli
kuotas nešvarus procesas.

Visa tai yra taip milžiniška, kad beveik 
sunku nusakyti.

Pagrindine deguonies krosnis pripildoma 
tirpinta geležimi.

Pasirinkti šią pagrindine deguonies 
krosnį (BOF, trumpai). Tai padaro plieną 
pučiant deguonį ištirpintu geležies ir plieno 
likučius.

Tas pats procesas tačiau taip pat paga
mina dujas turinčias nepageidaujamą šalutinį 
produktą vadinamą ”iron oxide”. Paprastai 
tai žinoma kaip raudonos dulkės.

Aukštas technologijos valymas.
Aišku, plieno gaminimo problema yra 

sulaikyti šias raudonas dulkes patekti į orą.
Kad tai padaryti Republic Steel įruošė 

sudėtingą aplinkos kontrolės priemonę 
vadinama "supressed combustion system”. 
(Arba SC sistema).

Šis didžiulis pastatas atlieka darbą 
ištraukdamas nešvarias plieno gaminimo 
dujas per velymo sistemą ir pašalina 99.9% 
dulkių dujose.

Pirma dujos, tada vanduo.
Pirma dujos yra išvalomos su aukštu 

spaudimu vandens purkšlėmis, kurios pašiną 

dulkių gabaliukus. Tada išvalytos dujos 
deginamos pačiame kamino viršuje. Tai ką 
jūs matote išeinant iš kamino yra švari 
mėlyna liepsna arba ”plume of steam”.

Virš 120 milijonų kubinių pėdų dujų 
yra išvaloma kasdien. Ir palieka mus su 3 
milijonais galionų- nešvaraus vandens 
kasdien.

Vienas iš dviejų vandens filtravimo BOF 
sistemos tankų.

Nešvarus vanduo vamzdžiais 
nuleidžiamas į didžiulį paruošos skyrių, 
kur dulkių gabaliukai atskiriami į tankus.

Dauguma išvalyto vandens grąžinama į 
sistemą. Likutis grąžinamas į Cuyahoga 
upę, švaresnis negu buvo prieš mums 
paimant.

Mes pakeičiame kasdien dūmus ir 
200 tonų žemės.

Galutinai dulkių gabaliukai, kurie būna 
pašalinti iš dujų ir vandens yra surenkami 
dumblo formoje ir išvežiami žemės 
išlyginimo panaudojimui apie 200 tonų 
kasdien.

Sunkvežimiai su dumblų naudojami žemės 
sulyginimui.

Didelė ir brangi išvada.
Republic’s SC sistema yra virš 20 aukštų 

didumo pastatas, užtruko virš 2 metų 
rengimui. Kainuoja daugiau negu 
$40,000,000. Beveik dukart kiek kainuoja 
valstybinis pastatas Clevelande.

SC sistema atlieka puikų darbą 
palaikydama švaresnį orą ir vandenį mūsų 
pagrindinės deguonies krosnies, kurioj 
gaminamas plienas pilną parą.

Dvigubi kaminai mūsų SC sistemos.

SC sistema viena iš daugelio aplinkos 
pagerinimo, kuria Republic padarė savo 
Clevelande veikloje.

Žinoma, tai svarbu mums. Bet tai taip 
pat svarbu ir jums ir kiekvienam kuris 
gyvena Clevelande.

Rcpublicsteel
Mes visi čia gyvename.
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L
 CLEVELANDO 

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

• LIEPOS 9 D. Pensininkų 
klubo gegužinė.

• LIEPOS 15 D. Naujos pa
rapijos salėje susipažinimo va
ras su australiečiais.

• LIEPOS 16 D. Clevelando 
Balfo skyriaus gegužinė.

• LJEPOS 23 D. gegužinė 
DMNP parapijos sodelyje.

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

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

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

• Rugsėjo 9 D. koncertas. 
Rengia Clevelando birutietės.

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

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

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

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

• SPALIO 8 D. DMNP para
pijos tradicinė vakarienė.

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

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

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

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

• LAPKRIČIO 5 D. Lietu
vių Skautų Sąjungos 60 metų 
sukakties minėjimas.

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

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

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

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

• GRUODŽIO 3 D. Dirvos 
koncertas.’

L. B. CLEVELANDO 
APYLINKĖS DARBO 

BARUOSE
Metiniame LB apylinkės 

susirinkime buvo pripažin
ta, kad apylinkės valdyba 
veikusi darniai ir sėkmin
gai. Jos pastangos burti lie
tuvius didesnio masto kul
tūriniuose parengimuose ra
dusios gyvą ir nuoširdų vi
suomenės pritarimą. Daina
vos ansamblio su veikalu 
„Kūlgrinda” pakvietimas 
yra gražus pavyzdys. Gana 
gyvai reiškėsi kultūrinėse 
vakaronėse mūsų moksli
ninkai, literatai, menininkai 
bei visuomenininkai. Daug 
dėmesio ir aukų skirta li
tuanistiniam švietimui. (Pe
dagoginiams kursams skir
ta $358.58, šv. Kazimiero 
lituanistinei mokyklai — 
$829.00, abiturientams sti
pendijoms $100.00). Buvo 
daroma žygių paraginant 
mokyklos nelankančių vai
kų tėvus pasinaudoti mūsų 
gražiai veikiančios mokyk
lose patarnavimais. Buvo

ATTENTION SKILED 
INDUSTRIAL 

ELECTRICIANS
The Faultless Rubber Co., Div. of Ab- 
bot Laboratories, currently has op
portunities for one well ųualified In- 
dustrial Electrician.
Faultless offers stable employment 
with a good starting rate, free hospi- 
talization for its employees and fami- 

, ly, free life insurance, fine pension 
plan, paid vacation, holidays and 
numerous other benefits.
If you are an exp. Industrial Elec- 
tricians with good factory operations 
knowledge,

APPLY AT: 
FAULTLESS RUBBER CO.

Or send qualifications to: 
A. P. MEYERS 

THE FAULTLESS 
RUBBER CO.

EMPLOYMENT OFFICE 
268 East 4th Street 
Ashland, Ohio 44805 

419-289-3555
Art Equal Opportunity Employer M IF 

(25-27 >

MACHINISTS 
IMMEDIATE OPENINGS 
8 TURRET LATHE 
IST AND 2ND SHIFTS

3 HORIZONTAL BORING MILL
2ND SHIFT

2 HONE OPERATOR
IST AND 2ND SHIFTS

1 O.D. GRINDER OPERATOR
2ND SHIFT

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

7500 ASSOCIATE AVĖ.
(Off Ridge Rd.) 

BROOKLYN. OHIO 44144 
An Eaual Opportunity Emnlover

(24-27)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 
To work and live in a Rural 

Community.
For all shifts.

For a progressive small acute care 
hospital. Competitive salary & shift 
differential. Liberal personnel policies 
& fringe benefits. Moving allovvance. 

Apply call or write to: 
DICERTOR OF NURS1NG SERVICE
SHERIDAN COMMUNITY 

HOSPITAL
301 N. MAIN STREET 

SHERIDAN, MICH. 48884 
517-291-3261

(23-32) 

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

ALLOY TEK, INC. 
2900 WILSON AVĖ. 

GRANDVILLE, MICH. 49418 
616-534-8621

An Equal Opportunity Employer 
(24-26)

WANTED AT ON’CE IST CLASS 
SKILLED

BURNERS 
FITTERS 

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

LOVEMAN STEEL CORP. 
5455 PERK1NS RD. 

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

(22-31)

išsiųsta 200 laiškų. Deja 
šios pastangos liko be at
garsio ...

Nepamiršti ir seneliai bei 
ligonys. Jie būdavo aplan
komi namuose ar ligoninė
se.

Metinis piniginės apy
skaitos balansas berods re
kordinis : $16244.26. Dau
giausia pajamų gauta ruo
šiant parengimus (Lietuvių 
Dienas, Naujų Metų sutiki
mą ir kt.). Bet gražia dali
mi reprezentavosi ir dos
nūs aukotojai ir solidarumo 
įnašų mokėtojai. (Sol. Įna
šų gauta $1,107.00, aukų 
Įvairiems reikalams surink
ta $2,6$3).

Apylinkės valdyba nebu
vo šykšti. Įvairiems kultū
riniams reikalams išleido 
$548.00, o r g a nizacijoms, 
spaudai, radijui išmokėjo 
$1,058.61, LB JAV Krašto 
valdybai persiuntė Vasario 
16 proga surinktas aukas 
$1,276, PLB, JAV Krašto 
ir Ohio Apygardos valdy
boms išmokėjo joms pri
klausančią solidarumo mo
kesčių dalį ($763.20).

Dviejų metų kadenciją 
užbaigusius 3 valdybos na
rius (VI. Bacevičių, V. Bi
liūną ir V. Mariūną) susi
rinkimas perrinko naujai 
kadencijai. Tuo būdu apy
linkės valdyba pasiliko se
name sąstate ir pareigose: 
J. Malskis — pirm., V. Ma- 
riūnas — vicepirm. ir kul

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTI

c.

UŽ SANTAUPŲ«-
įnešus S 1.000 
12 mėnesių

PAŽYMĖJIMUS
įnešus SI,000 

/O mėnesių

ineštm $1.000 "TF3/0/ S1:°°°
18 mėnesiams m®nes’ams

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

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖUž įnašus mokame

Įdedi kiek nori, išimi kada nori.Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas du kartus metuose.SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI 840,000. 
MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 

PASKOLAS NAMU PIRKIMUI.

zuperio! Avino/
"and loan association *

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS. f
MAIN OFFICE ESEK

798 East 185th Street _
481-8552

6712 Superior Avė. 13515 Euclid Avė. 14406 Cedar Avė.
431-2497 681-8100 381-4280

32S00 Center Ridge Road
779-5915

tūrinių reikalų vadovas, Br. 
Gražulis — švietimo reika
lų vadovas, VI. Bacevičius 
— socialiams reikalams, V. 
Biliūnas — parengimų va
dovas, St. Astrauskas iždi
ninkas, Pr. Karalius — se
kretorius. Be to, į valdybą 
pakviestos dvi jaunimo at
stovės: N. Lenkauskaitė ir 
R. Petraitytė.

Į Kontrolės komisiją iš
rinkti: St. Mačys, K. Gai
žutis ir J. Žilionis. (pk)

• Australijos Melbourno 
Dainos sambūrio daininin
kus, atvykstančius autobu
su iš Toronto, pasitiksime 
penktadienio (liepos 7 d.) 
pavakary Naujosios parapi
jos kieme. Pasidalinsime ir 
priimsime Į savo namus, at
naujindami senas ir už- 
megsdami naujas draugys
tes ir parodydami nuoširdų 
lietuvišką vaišingumą se
sėms ir broliams iš tolimo
sios Australijos, neaboju
slėms nei plačiųjų okeanų 
erdvių nei kelionės vargų, 
dalyvavusiems pasaulio lie
tuvių dainų šventėje ir lan
kantiems didesniąsias lietu
vių kolonijas Amerikoje.

Sutinkantieji svečius pa
sikviesti ir apnakvydinti, 
prašomi pranešti J. Mals- 
kiui (486-9165) ar V. Ba
cevičiui (481-1016) iki lie
pos 5 d.

LB Clevelando 
Apylinkės Valdyba

ANDRE DUVAL GROŽIO 
SALIONO PARAMA

Andre Wuval salionai tu
rės ’ ’Cancer Cut-A-Thon” 
sekmadienį, liepos 9 d. Nuo 
9 vai. ryto iki 5 vai. p. p. 
Virš 115 prityrusių plaukų 
stilistų bus vienuolikoje 
vietų. Puikus stilingas plau
kų nukirpimas ir stilizavi
mas gali būti jums padary
ta už nominaline 3 dol. au
ką. Visos pajamos skiria
mos American Cancer So- 
ciety. Užsisakymas nereika
lingas. Kviečiame atsilan
kyti visas moteris ir vyrus 
be amžiaus skirtumo.

Sekantieji Andre Duval 
skyriai dalyvauja:

Eastgate Mall/4044 S. O. M. 
Center Rd., Mayfield Hts.

Severance Shopping Mali — 
3640 Mayfield Rd., Cleveland 
Heights.

29470 Lake Shore Blvd. — 
Willowick, Ohio.

Parmatown Mali/7541 Ridge- 
wood Dr., Parma Hts.

Southland/6883 West 130 St., 
Parma Hts.
Westgate Mall/10670 Center 

Ridge Rd., Rocky River.
Mentor City Plaza / Mentor, 

Ohio.
Sheffield Center / Lorain, O. 
Chapel Hill Mali / Akron, O. 
2673 W. Market St., Akron, 

Ohio.
Specialūs svečiai ir pra

mogos bus salionuose. Pa
pildomų informacijų teirau
kitės American Cancer So- 
ciety tel. 241-1177.

TOOL & DIEMAKERS 
TOOL & DIE REPAIRMAN 

MACHINIST
Excellent opportunity for experienced 
individuals. Pleasant vvorking condi- 
tions and interesting responsibilities. 
Employee orientatedc°nipany with ex- 
cellent fringe benefits and recrea- 
tional program. Metai stamping exp. 
preferred būt not absol.uj.ely neces- 
sary. Good tool and "die > experience 
a mušt. For personai čonfideritial in- 
terview call Personnel Department.
CUYAHOGA STAMPING 

COMPANY 
216-283-1700

An Equ«l Opportunity Employer 
(22-28)
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

LANKĖSI DIRVOJE
Vytautas Neverauskas ir 

ir ponia, vykstą iš Austra
lijos į Pasaulio Lietuvių 
Dienas Toronte, viešėdami 
Clevelande pas p.p. Apa- 
nius, lydimi Liudos Apanie- 
nės, aplankė Dirvą, nusipir
ko lietuviškų knygų ir pali
ko auką.

V. Neverauskas, skautų 
veikėjas, buvęs Australijos 
LB kv pirmininkas, gyvena 
Adelaidėje.

Svečius atlydėjusi L. 
Apanienė taip pat paliko 
Dirvai auką.

PAGERBTAS KUN.
G. KIJAUSKAS, S. J.

Clevelando lietuvių orga
nizacijų komitetas birželio 
18 d. surengė pagerbimą 
DMNP parapijos klebonui 
kun. G. Kijauskui, S. J., 
švenčiančiam 18 metų su
kaktį nuo įšventinimo.

Pagerbime atidaromąjį 
žodį tarė mokyt. Juozas Ži
lionis. Po to sekė Grandi
nėlės sveikinimo šokis, Juo
zo Stempužio žodis, Algis 
Miškinis perskaitė poeto B. 
Brazdžionio specialiai para
šytą sukaktuvininkui poe
mą, kun. S. Yla skaitė pa
skaitą apie kunigą kultūri

Kleb. kun. G. Kijausko, S. J., pagerbime, sukaktuvininkui 
giedama ilgiausių metų... V. Bacevičiaus nuotr.

Kleb. kun. G. Kijausko, S. J., pagerbime Kristina ir Ilona 
Kuprevičiūtės atliko dalį meninės programos.

V. Bacevičiaus nuotr.

ninką ir Ilona ir Kristina 
Kuprevičiūtės atliko muz. 
J. Barat ”Orientale”.

Po akademinės dalies že
mutinėje salėje vyko vai
šės.

• Romas J. Kazlauskas, 
Vilties draugijos vicepirmi
ninko Jono ir Stasės Kaz
lauskų sūnus, birželio 11 d. 
Clevelando valstybini ame 
universitete gavo bakalauro 
laipsnį chemijoje ir buvo 
apdovanotas stipendija toli
mesnėms studijoms tęsti.

Kaip praneša vietos ame
rikiečių spauda, tai pir
mas atvejis kai Clevelan
do studentas gavo National 
Science Foundation stipen
diją.

Jaunam akademikui nuo
širdūs sveikinimai.

• Sofija Gruzdytė, dr. Vi- 
toldo ir Vandos Gruzdžių 
duktė, baigė cum Įaudė pen- 
kerių metų Kent Universi
tete architektūros mokslus 
bakalauro laipsniu.

Sofija gerai pažįstama 
Clevelando visuomenei kaip 
aktyvi skautė ir Grandinė
lės orkestro narė.

Nuo birželio 26 d. pradė
jo dirbti van Dijk Elton fir
moje kaip architektorė pro
jektuotoja.

Linkime Sofijai pasršeki- 
mo.

ŠAUDYMO PRATIMAI
Birželio 18 d. Andriušai- 

čių ūkyje įvyko Kar. A. 
Juozapavičiaus šaulių kuo
pos ir svečių šaudymo pra
timai. Buvo šaudoma iš 22 
kalibro šautuvų stačiom,

AUSTRALIJBS HELBOUBJO BAITO SAMBŪBII i 

| KONCERTAS į 
c Įvyks liepos 8 d., šeštadienį, 7 vai. vak. j 

Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos 'j 
n parapijos salėje. j
B Sambūry dalyvauja 50 dainininkų. Programoje daug negirdėtų dainų.
[ Bilietai po 6, 4, 3, 2 dol. Eilės numeruotos. Bilietus platina: Roma
S Tatarūnienė (531-5924), Malskis (486-9165) ir visi valdybos nariai.
f Po koncerto svečiams pagerbti vaišės. Norintieji prisidėti praneša iki
[ liepos 4 d. per bilietų platintojus. ■
g L.B. CLEVELANDO APYLINKĖS VALDYBA j

Simas Kudirka, kurio knyga ”For Those Štili at Sea” šio
mis dienomis išėjo iš spaudos, praeitą savaitę pakviestas Cleve
land City Club kalbėjo apie savo odisėją. Nuotraukoje S. Ku
dirka tarp lietuvių, atėjusių i klubą pasiklausyti jo pranešimo. 
Iš kairės: G. Kudukienė, A. Rukšėnas, S. Kudirka, R. Kudukis, 
I. Bublienė, L. Johansonas. L. Klimaitė ir D. Kezienė, atlydė
jusį S. Kudirką iš New Yorko. V. Bacevičiaus nuotr.

kliupščiom ir gulom. Iš 
kiekvienos padėties po 5 
šovinius. Taikliausias šau
dytojas buvo studentas Jo
nas Navickas surinkęs 101 
tašką. Antrą vietą paėmė 
Feliksas Navickas surink
damas 73 taškus. Svečias iš 
Žalgirio kuopos L. Staškū- 
nas surinko 84 taškus. Po 
šaudymo malonių šeiminin
kų globoje, visi buvo pavai
šinti skaniais užkandžiais ir 
vėsinančiais gėrimais.

JUNO BEACH, FLORIDA
Viena iš gražiausiu vieto

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

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

Danutė ir Rapolas 
Valodkai

(26-29)

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

• Kun. B. Ivanauskui, šv. 
Jurgio parapijos klebonui, 
išvykus atostogų ’ per visą 
liepos mėnesį, jį pavaduos 
kun. dr. Vincas Bartuška.

• Dr. Danguolė Tamulio- 
nytė, LB pakviesta, liepos 
1 d. išvyksta į Pietų Ame
riką, kur lietuvių kolonijo
se praves lituanistinius kur
sus. Į Clevelandą grįš rug
sėjo 2 d.

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

(25-27)

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

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

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

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

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

KĘSTUTIS GAIDžIŪNAS
Statė Farm namų, aparta
mentų ir automobilių drau
dimas. Įstaigos telefonas — 
292-3605. (23-26)

Wl| NATIONVV1DE 
B 1 INSURANCE

Nationw<de is on your skte

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

Fasliion, 687 East 185 St..
Cleveland, Ohio 44119, f et: 
486-1240.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ



DIRVA
DIRVA ATEINANČIĄ 

SAVAITĘ NEIŠEIS
Dėl JAV nepriklausomy

bės šventės Dirva ateinan
čią savaitę (liepos 6 d.) ne
išeis.

Sekantis numeris pasiro
dys liepos 13 d.

• Dirvos novelės konkur
sui dar gauta prieš terminą 
išsiųsta Medūzos novelė. 
Viso gauta 24 novelės ir jos 
persiųstos jury komisijai 
skaityti.

Jury komisija: Alfonsas 
Šešplaukis-Tyruolis, Elena 
Songinienė ir Antanas Juod
valkis.

Premijos 600 dol. mece
natas Simas Kašelionis.

„SPORTAS 
NEPRIKLAUSOMOJE 

LIETUVOJE”
Gyvenantieji ne Chicago

je, o kitose JAV vietovėse 
(kur nėra spaudos platin
tojų) ir norintieji Įsigyti 
„Sportas nepriklausomoje 
Lietuvoje” I d., prašomi 
kreiptis į Bronių Kasakai- 
tĮ, 7150 So. Spaulding Avė., 
Chicago, III. 60629. Knygos 
kaina 9 dol.

Leidėjas

• Vladas Kulbokas baigė 
redaguoti Antano Tūlio no
velių tomą, parašydamas 
jam ir išsamią Įžangą apie 
autorių bei jo kūrybos po
būdį. Į ŠĮ tomą sudėtos ge
riausios novelės, rastos po 
rašytojo mirties rankraš
čiuose. Antano Tūlio pomir-

P A D E K A
A. A.

ANTANUI MIKOLIŪNUI

mirus, mano nuoširdžiausia padėka: Dievo Motinos Nuo
latinės Pagalbos parapijos klebonui Gediminui Kijaus- 
kui, S. J., už lankymą velionio ligoninėje ir namuose, už 
maldas prie mirusio, už šventas Mišias ir palydėjimą į 
amžino poilsio vietą.

Dr. E. Juodėnui už nuolatinę priežiūrą. Jakubs ir 
sūnaus laidotuvių namams už labai malonų patarnavi
mą. N. Braziulienei už giedojimą bažnyčioje. J. Malskiui 
už pravedimą atsisveikinimo su velioniu. Už kalbas: A. 
Jonaičiui, M. Lenkauskienei* V. Stuogiui, V. Mariūnui.

Dėkoju ramovėnams už garbės sargybą ir gėles. 
Pensininkų klubo nariams už gėles ir dalyvavimą laido
tuvėse. Dėkoju karsto nešėjams ir visiems dalyvavu
siems laidotuvėse.

Žmona ALEKSANDRA j

Brangiam
A. A.

DR. MYKOLUI DEVENIUI
mirus, jo žmonai ALENAI, dukrai DALIAI 
ir jos vyrui dr. K. BOBELIUI, sūnums AL
GIUI ir KĘSTUČIUI su šeimomis, giminėms 
ir artimiesiems reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą ir drauge liūdime

Aldona ir Juozas
Augustinavičiai

JI- .m. -11 imi U

A. A.
Brangiai mamytei

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

Vytautas ir .Janina Januškiai

Visuomenininkui
ANTANUI MIKOLIŪNUI

mirus, jo žmonai ALEKSANDRAI reiškiame gilią užuo
jautą

K AR. A. JUOZAPAVIČIAUS

Dr. A. Ciuris, Lake Zurich 2.00 
J. Paršeliūnas, Brampton 7.00 
V. Mackus, Chicago .... 7.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

TĖVIŠKĖS VAIZDAI 
MAIRONIO PARKO 

KLUBE
Kam Įdomu pamatyti, 

kaip atrodė mūsų pavyzdin
ga sodyba ir, kas yra išsiil
gęs Kauno su jo bažnyčio
mis, gali nuvykti Į Maironio 
parko svetainę, Worcesterv- 
je, ir pasidžiaugti ten nau
jais dailininko Rūkštelės 
kūriniais.

ŠAULIŲ KUOPA

Birželio 11 d. ALT S-gos Detroito skyriaus išvykoje i buv. skyriaus pirm. A. Grigaičio so
dybą, susirinko gausus būrys svečių. Dešinėje iš krašto stovi dabartinis skyriaus pirm. Jonas 
Švoba ir apatinėje eilėje trečias iš dešinės sėdi sodybos savininkas Albinas Grigaitis.

J. Gaižučio nuotr.

tinių raštų suredagavimu ir 
išleidimu rūpinasi jo žmona, 
Faustina Tulienė, ir Lietu
vių rašytojų draugija.

P.L.P. KARO MOKYKLOS 
XIX LAIDOS KOLEGOMS

Š. m. rugsėjo mėn. 2-3 
dienomis kviečiame Į mūsų 
laidos suvažiavimą Toronte, 
Kanadoje, kuriame prašome 
visus skaitlingai dalyvauti.

Registruotis iki š. m. lie
pos 15 d. pas S. Grigaliūną, 
6 Crown Court, Toronto, 
Ont. M8Z 4V4, Canada, 
Tel. 259-5770.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenumera

tą ir kitomis progomis Dir
vai aukojo:
S. Dapkus, Toronto......... 2.00
J. Bernot, Union............ 14.00
B. Gustaitienė, Chicago .. 10.00
V. Janušauskas, Weston 3.60
V. A. Šenbergai,

Cleveland .................... 10.00
A. Diržys, Brooklyn .... 2.00
L. Apanienė, Chesterland 3.00
V. Neverauskas, Adelaide 5.00
V. Uznys, Chicago ......... 2.00
J. Daunorienė,

Oak Lawn................... 12.00
A. Braškys, Sudbury .... 7.00 
LB Vakarų Apyg.

Kult. reng. komisija .. 5.00
I. Venckūnas,

Port Orange................  7.00
N. Rastenis, Baltimore .. 2.00
O. Mikulskienė, Cleve. 10.00
M. Vaičius,

Santa Monica ............. 7.00
P. Mockaitis, Chicago .. 3.00
J. Andrašiūnas, Chicago 7.00
J. Balbatas, Cleveland .. 10.00
V. Paukštys, Chicago .... 2.00
J. Palšis, Chicago ......... 7.00
V. Petkus, Lakeline .... 7.00
K. Dabulevičius, Chicago 10.00 
J. Taruška,

St. Petersburg ............. 7.00
, V. Besperaitis, Topanga .. 7.00

VYKSTANTIEMS | PASAULIO 

LIETUVIŲ DIENAS

PLD informacijos būstinė yra Toronto Lietuvių Namuose, 
1573 Bloor Str., W. Toronte.

Informacija teikiama asmeniškai atsilankiusiems ar tele
fonais: 532-2911, 533-9030. Čia galima Įsigyti ir bilietus Į 
Dainų Šventę, Didįjį Susipažinimo vakarą Royal York Viešbuty
je užbaigiamąjį pokylį sekmadienį, Sporto žaidynes ir kitus 
renginius.

Bilietų rezervacijos priimamos ir telefonu, skambinti va
karais 6-10 vai., šeštadieniais nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 
Sekmadieniais bilietus galima Įsigyti Toronto Lietuvių Namuo
se Vytauto menėje 12-4 vai. p.p.

Informacijos būstinėje veltui dalijami Toronto miesto 
planai su nurodytomis PLD renginių vietomis ir reikalingais 
adresais.

Sporto žaidynių ir informacija gaunama: Pr. Bemeckas, 
PLSŽ organizacinio komiteto pirmininkas, tel.: 1-416-763-4429. 
Atvykstančių sportininkų ir svečių nakvynių rezervacijos ir in- 
informacija: K. Budrevičius, tek: 535-9755.

Medicinos pagelta: dr. J. Vingilis, tek: 231-1310.
Dainų Šventės informacija: muzikinės komisijos pirmi

ninkas muzikas Vaclovas Verikaitis, tek: 1-416-534-3120.
Dainų Šventės dalyvių ir svečių nakvynių informacija ir 

rezervacijos: VI. Dauginis, tek: 1-416-533-1121. Čia priimamos 
rezervacijos nakvynėms Royal York ir kituose viešbučiuose.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo informacija: dr. 
I. Songaila, tel. 239-1047 arba A. Rinkimas, tel. 239-7268.

Pasaulio Lietuvių Dienų pamaldų informacija: tek 
533-0621, 533-0977.

PLD oficialus atidarymas jungiamas su PLSŽ atidarymu 
ir įvyksta birželio 29 d., ketvirtad., 7:30 vai. vakare Etobicoke 
Olympium, 590 Rathbum Rd„ Etobiooke, Ont. Atidaryme daly
vaus Toronto miesto burmistras Crombie, Etobicoke burmistras 
Flynn, Vliko pirmininkas dr. J. Valiūnas, visų trijų renginių ko
mitetų pirmininkai: dr. J. Songaila, J. R. Simanavičius ir Pranas 
Biemeckas, o taip pat kviestų svečių it organizacijų atstovai.

Kviečiame gausiai į PLD atidarymą ir visus renginius 
atsilankyti.

Didysis sportininkų susipažinimo vakaras įvyksta birže
lio 30 d., penktad., 7 vai. vak. Toronto Lietuvių Namuose.' Šo
kiai vyks abejose didžiosiose salėse, gros du orkestrai, veiks 
bufetai, taip pat bus gaunamas šaltas ir šiltas maistas.

Liepos 1 ir 2 d.d. šeštad. ir sekmad. Toronto Lietuvių 
Namai bus atidaryti PLD dalyviams ir svečiams nuo 11 vai. ryto. 
Įęjimas veltui. Veiks bufetas, bus servuojamas lietuviškas mais
tas (šiltas ir šaltas), Toronto Lietuvių Namų valdybos nariai no
rintiems pamatyti aprodys visas patalpas, šeštad ir sekmad. gros 
orkestras iki 1 vai. nakties. Gera proga atnaujinti senas ir sukurti 
naujas pažintis.

PLD Informacija

Dailininkas Rūkštelė yra 
mūsų patriotinė .sąžinė, ku
ri nuolat mums primena 
mūsų gimtosios žemės vaiz
dus ir nuotaikas. Ir dabar, 
klubo valdybai prašant, 
dailininkas sukūrė du trip
tikus. Tai dideli paveikslai: 
vienoje sienos pusėje kabo 
11 pėdų ilgumo „Tėviškė 
prie Nemuno”, o šalia du 
paveikslai — „Vilniaus ka
tedra” ir „Vaizdas pro šv. 
Onos bažnyčios bokštą”. 
Antroje pusėje — „Kauno 
panorama”, o šalia jos „Ne
žinomojo kareivio kapas” ir 
„Klaipėdos uostas”. Per vi- 
turį sienos jūs pamatysi
te poeto Maironio paveiks

lą, kuri dailininkas Rūkšte
lė sukūrė kaip dovana klu
bui. Maironis yra dar jau
nas, pilnas energijos ir ug
nies.

Ypač jaunimui šitie pa
veikiai bus Įdomūs: mes gi 
tiek daug pasakojame apie 
Lietuvą, o dabar galėsime ir 
parodyti kaip iš tikrųjų at
rodė Nemunas, Klaipėda ir 
kitkas. Padėka Maironio 
parko valdybos pirmininkui 
K. Adomavičiui ir vicepir
mininkui J. Pipirui, ir 7 val
dybos nariams, kad jie ne
pagailėjo pinigų, parodė ge
rą skoni ir gerą valią mū
sų Lietuvos vaizdams Įam
žinti. (ss)
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