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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

"PAGALIAI IR PLYTOS...
GALĖTŲ SULAUŽYTI MANO KAULUS, BET NE ŽODŽIAI...”

Su tokiu sakiniu viršelyje 
pasirodė londoniškio The 
Economist liepos 22 d. laida. 
Nors ten neparašyta, kas 
tai pasakė, bet didelė labai 
nes impatingai atrodančio 
Brežnevo nuotrauka tuoj 
pat išduoda jo autorių. Ve
damajame i š v e džiojama, 
kad žodžiais Brežnevo nepa
veiksi, jei jų neseks veiks
mai. Neras reikalo pakeisti 
laikyseną ir jo įpėdiniai, jei 
jie matys, kad Brežnevas 
laimi. Dėl viso to preziden
tas Carteris turėtų griebtis 
veiksmų, kiek tik leidžia jo 
suvaržytos rankos.

Visų pirma jis neturėtų 
pasirašyti tokios SALT su
tarties, kuri nebūtų Ame
rikai naudinga. Sovietai sa
vo milžiniškom SS-18 rake
tom galėtų pirmu smūgiu 
sunaikinti Amerikos terito
rijoje esančias strategines 
raketas ir tokiu būdu šiam 
kraštui paliktų tik povan
deniniuose laivuose esan
čias. Dėl to sovietai turėtų 
sutikti su nauju Vance rei
kalavimu, kad amerikiečiai 
savo raketas galėtų kilno
ti iš vienos vietos į kitą ir 
sovietai niekados negalėtų 
žinoti, kur jos laikomos ir 
tuo pačiu sunaikinamos. 
Net ir teoriška galimybė, 
kad sovietai galėtų vienu 
smūgiu sunaikinti Ameri
kos raketas, Maskvą labai 
padrąsintų laikytis agresy
viai.

Antra, net tuo atveju, jei 
dėl to galima būtų sutarti, 
Vakarai turėtų daugiau 
ginkluotis ne atominių gin
klų srityje. NATO kraštai 
jau yra nutarę per ateinan
tį penkmetį išleisti tokiam 
apsiginklavimui po 3 % dau
giau kas metai. Bent Ame
rika galėtų tą nuošimti dar 
padidinti iki 4 ar 5%.

Trečia, šį tą galima būtų 
padaryti ir technologiniame 
fronte. Tam reikėtų įtikinti 
dar abejojančias Vakarų 
Europos ir Japonijos vy
riausybes prisidėti, įspėjant 
sovietus, kad tiekimas yra 
susijęs su jų laikysena.

Ketvirta, sovietai aiškiai 
davė suprasti, kad jiems 
nepatinka glaudesnis Vaka
rų bendravimas su Kinija, 
kurios armija dabar negali 
lygintis su sovietų ir yra 
skubiai reikalinga prieštan- 
kinų ir priešlėktuvinių ra
ketų, kurias turi Vakarai. 
Juo stipresnė Kinijos armi
ja, tuo mažės sovietų spau
dimas į NATO. Reiktų aiš

kiai duoti suprasti, kad pa
galba Kinijai yra susijusi 
su sovietų laikysena kitur.

Atrodo labai paprasta ir 
logiška! Bet ar įmanoma? 
Henry Kissingeris, kuris tu
rėtų žinoti, davė įdomų pa
vyzdį pasikalbėjime su DER 
SPIEGEL redaktoriais. Kai 
1975 metais Angoloje pra
sidėjo kova dėl valdžios tarp 
Neto, Holden Roberto ir Sa- 
vimbi vadovaujamų grupių, 
JAV rėmė dvi paskutinią
sias grupes. Sovietai tarp 
tų metų balandžio ir birže
lio Neto grupei pasiuntė ka
rinės medžiagos už 200 mi
lijonų dolerių, ko tačiau dar 
neužteko. Jie turėjo pada
ryti dar vieną žingsnį — 
ir pasiųsti kubiečius. Pasi
darė kažkas panašaus į 
Vietnamą, bet rolės pasi
keitė. Ne amerikiečiai, bet 
sovietų pasiųsti kubiečiai 
ten turėjo kovoti, amerikie
čiai turėjo tik nežymiai pa
remti prieškomunistinius 
partizanus. Kongresas ta
čiau bet kokia pagalba 
tiems partizanams sustab
dė. Tie, kurie mano, kad 
Amerika neturi nieko mo
kėti už pasitraukimą iš 
Vietnamo ir Watergates 
aferą, klysta. Politikoje vi
sados reikia atsakyti už sa
vo veiksmus, nors kai kada 
tiek vėlai, kad žmonės jau 
nežino, už ką reikia mokė
ti. JAV vyriausybė neteko 
savo autoriteto ir tas pa
skatino sovietus pabandyti 
Angoloje, be kurios nebūtų 
ir Etijopijos. JAV vyriau
sybės autoritetas griuvo ne

Liepos 25 d. Michigano respublikonų partijos vicepirmininko A. Zaparacko iniciatyva 
tautybių ir radijo atstovai dalyvavę priėmime pas gubernatorių. Nuotraukoje lietuvių grupė. 
Iš kairės: A. Zaparackas, A. Misiūnas, R. Misiūnaitė, D. Gaižutytė, A. Banionytė-Cunner, Mrs. 
Milliken ir gub. Milliken, p.p. Urbonai, Pr. Toruta ir p.p. Zaparackai. J. Gaižučio nuotr.

Vytautas Meškauskas

iš karto, tai ilgas procesas, 
prasidėjęs 1967 metais.

Tokią pažiūrą būtų sun
ku paneigti. Dar blogiau, 
kad sunku įžiūrėti vyriau
sybės autoriteto atstatymo 
galimybę. Carterio autorite
tas krito iki tokio laipsnio, 
kad ką jis nedaryti] — su
silauktų tik kritikos. Iš viso 
sunku įsivaizduoti tokį pre
zidentą, kuris dar metus po 
išrinkimo turėtų kokį nors 

(Nukelta į 2 psl.)

MIRĖ POPIEŽIUS
PAULIUS VI

Rugpiūčio 6 nuo širdies 
smūgio mirė popiežius Pau
lius VI (Giovanni Batisto 
Montini), sulaukęs 80 metų 
amžiaus.

Laikinai, iki naujo popie
žiaus išrinkimo, Vatikano 
reikalus tvarko valstybės 
sekretorius kardinolas Jean 
Villot.

Už 15 dienų susirinkusi 
kardinolų konklava turės iš
rinkti naują popiežių ir da
bar jau minimi keturi kan
didatai italai kardinolai: 
Felice 67 m., Baggio 65, 
Benelli 57 ir Ballestrero 64.

Rimtu kandidatu laiko
mas dabartinis valst. sekre
torius kard. Villot, prancū
zas. Bet galimas dalykas, 
kad bus ir daugiau kandida
tų.

šiuo metu yra 130 kardi
nolų, iš kurių 14, kaip vy
resni 80 metų amžiaus, rin
kimuose negalės dalyvauti.

Stasys Lozoraitis, jr., Lietuvos atstovas prie Vatikano, Eu
ropos studijų savaitėje skaitęs paskaitą "Laisvės kova vakar, 
šiandien ir rytoj”. U. Kazokaitės nuotr.

DVIDEŠIMT PENKTOII STUDIJŲ 
SAVAITĖ EUROPOJE

Š. m. liepos 16-23 d.d. V. 
Vokietijoje, Freisingo mies
te, prie Muencheno, Kardi
nolo Doepfnerio namuose, 
įvyko 25-ji europinė Lietu
viškųjų studijų savaitė, ku
rioje dalyvavo įvairaus am
žiaus, skirtingos visuomeni
nės padėties, įvairių pažiū
riu anksčiau ir neseniai Lie
tuvą palikę lietuviai iš An
glijos, Austrijos, Belgijos, 
Italijos, Olandijos, Prancū
zijos, Švedijos Šveicarijos, 
Vakarų Vokietijos, o taip 
pat iš JAV ir Australijos.

Per tuos dvidešimt pen- 
keris metus studijų savai
tėse buvo skaitoma daug 
vertingų paskaitų ir jas iš
klausė 1110 lietuvių.

Programoje yra dalyvavę 
daug dainininkų, pianistų, 
aktorių, rašytojų ir meno 
ansamblių.

Atidarant šią jubiliejinę 
dvidešimt penktąją savaitę 
Antanas Maceina pareiškė:

”Kas yra šios 25-kios stu
dijų savaitės, kurių sukak
čiai minėti susirinkome? 
Matuojant jas laiko mastu, 
tai truputis metas net ir as
mens amžiaus eigoje, o isto
rijos vyksme tai tik akimir
ka. Tačiau mūsų studijų sa
vaitės vyko ir tebevyksta 
ne asmens ir ne istorijos, o 
tremties akiratyje, šis gi 
akiratis nušviečia jas ypa
tinga šviesa ir teikia joms 
ypatingos prasmės.

Susirinkę 25-jai studijų 
savaitei, tuo pačiu susirin
kome pasididžiuotų savo iš
tverme. Kai 1953 metais 
Tuebingene tokioms savai
tėms ryžomės, buvo dar la
bai neaišku, ar šį ryžtą tę- 
sėsiihe. Net ir vėliau nesykį 
būdavo kalbama, ar neatė
jęs laikas liautis rinkusis. 
Bet mes nesiliovėme; mes 
rinkomės ir toliau, rinko
mės kasmet, rinkomės vis 
didėjančiu skaičiumi. Ir 
šiandien džiaugiamės šimt
mečio ketvirčiu, vainikuo
jančiu mūsų susibūrimus.

Ši ištvermė meta šviesos 
visai dabartinei mūsų būk
lei : tremtinys pavargsta 
būti tremtiniu ir mėgina 
virsti čiabuviu. Jis neištęsi. 
Užtat savomis studijų sa
vaitėmis mes skelbėme ir 
tebeskelbiame kovą šiam 
nuovargiui. Mes skatiname 

(Nukelta į 8 psl.)
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Sadatas nebetiki Amerikos galia? - Diplomatinis galvosūkis Afrikos 

pietuose, kuris tik ten gali būti išspręstas. - Tėvu ir vaiku pažiūros.

Pereitą savaitę derybos 
tarp Egipto ir Izraelio atsidū
rė akligatvyje. Sadatas atsi
sakė kalbėti apie ką nors ki
tą, kaip tik visų 1967 m. ka
ro laike Izraelio okupuotų 
teritorijų grąžinimą, tuo tar
pu Izraelio kol kas didžiausia 
nuolaida buvo vakarinio Jor
dano pakraščio ir Gazos juos
tos suverenumo klausimo 
atidėjimas penkeriems me
tams. Per tą laiką Izraelio 
kariuomenė ir toliau kontro
liuotų tas teritorijas, žydai 
galėtų toliau jose kurtis, bet 
arabai turėtų didesnę savi
valdą. Yra nuomonių, kad 
dabartinis pablogėjimas tė
ra tik rytietiško derėjimosi 
būdo išraiška, kurią dar galė
tų pasekti atlydis. Jei, 
tačiau, amerikiečiams grei
tai nepasisektų rasti kokio 
nors būdo padėtį sušvelnin
ti, abiejų pusių pareiškimai 
situaciją gali nepataisomai 
sugadinti. Kol kas dėl Sada- 
to laikysenos Valstybės De
partamentas pareiškė ‘gilų 
nusivylimą’, o Izraelio Begi
nąs išaiškino, kad iš tikro Sa
datas niekados ir nenorėjo 
taikos.

Iš kitos pusės, Sadatas ir
gi galėjo būti ‘giliai nusivy
lęs’ JAV sugebėjimu pakan
kamai paspausti Izraelį. Jis 
pastatė dabar ultimatumą ir 
kartu atidarė duris bendrai 
kalbai su kitom arabų vals
tybėm, jei Valstybės Sekre
torius Vance ir toliau nega
lės nieko konkretaus pasiū
lyti. Galimas daiktas, kad 
Sadatas norės palošti ir ‘so
vietų korta’.

Liepos 13 d. šioje vietoje 
jau buvome pranešę apie so
vietų generolų pasiruošimą 
‘išvadavimo karu’ užimti Pie- 
tų-Vakarų Afrikos teritori
ją. Už tai nemaža staigmena 
buvo jų kontroliuojamų par
tizanų organizacijos SWA-

PAGALIAI IR
PLYTOS.,.

(Atkelta iš 1 psl.) 
autoritetą. JAV konstituci
joje numatyta lygybė ir ba
lansas tarp įstatymdavys- 
tės, vykdamosios valdžios 
ir teismo užtikrina paski
ro žmogaus teises, bet kliu
do didesnei visų jėgų mo
bilizacijai reikalingiems pa
keitimams Įvesti. Tai ma
tome ne tik užsienio politi
koje, bet ir vidaus. Atsi
minkime tik energijos rei-

• kalus ar visuotiną sveika
tos draudimą, infliaciją 
kiek apie tai jau kalbama 
ir nieko nedaroma.

JAV šiuo momentu pri
mina banginį. Tai milžiniš
kas sutvėrimas, bet nesu
daro jokio pavojaus kitoms 
žuvims. Kas tokiu atveju 
pakels pagalį ar plytą Brež
nevui pabaidyti?

PO pritarimas JAV, D. Bri
tanijos, Kanados, Prancūzi
jos ir V. Vokietijos pasiūly
mui, kad JT ten pasiųstų sa
vo kariuomenę, kuri prižiū
rėtų rinkimus. Mat, laisvus 
rinkimus SWAP0 negali ti
kėtis laimėti ir todėl Pietų 
Afrika su jais JT kontrolėje 
sutiko, kalkuliuodama, kad 
raudonieji partizanai su rin
kimais nesutiks, lygiai kaip 
jie nesutinka Rodezijoje, 
kur jie reikalauja pirmiausia 
atiduoti jiems valdžią, o tik 
po to jie praves rinkimus. So
vietai tačiau ‘patarė’ SWA- 
PO nusileisti, nes raudonųjų 
pozicijos Angoloje, nepai
sant bent 20,000 kubiečių ir 
1,500 sovietų saugumo ‘eks
pertų’ nėra labai tvirtos. 
Ten vis dar veikia dr. Jonas 
Sawimbi organizacijos UNI
TĄ partizanai. Savimbi pri
klauso Ovibundu genčiai, ku 
ri sudaro 45% visų Angolos 
gyventojų, tuo tarpu per so
vietų malonę valdąs poetas 
ir medicinos gydytojas dr. 
Antonio Agostinho Neto pri
klauso Mbudu genčiai, suda
rančiai tik ketvirtį visų An
golos gyventojų. Be to, 
Neto dar yra ‘assimilado’, 
t.y. maišytas su portugalais. 
(Tokių Angoloje buvo 3% 
visų gyventojų ir jie turėjo 
lygias teises su pačiais portu 
galais kolonialiniais laikais.) 
Ir kaip daug kitų dabartinės 
Angolos valdovų, Neto be
veik visą savo gyvenimą pra 
leido svetur, o ne namuose. 
Savimbi, kuris ten gyveno ir 
gerai kalba visais dialektais, 
yra vis dar labai populiarus 
ir dėl jo partizanų veiklos su
sisiekimas geležinkeliais vis 
dar nėra pilnai atstatytas. 
Dėl viso to aišku, kad sovie
tams labai norėtųsi, kad Pie
tų Afrika galimai greičiau pa
sitrauktų iš Pietų-Vakarų Af 
rikos teritorijos, kuri turėtų 
būti nepriklausoma valstybe 
vardu Namibia, ir tokiu bū
du Savimbi partizanai netek
tų užnugario ir paramos. To
dėl Maskva ir įsakė SWAP0 
nusileisti.

Tuo tarpu iškilo nauja kliū
tis susitarimui dėl laisvų rin
kimų pačioje Namibijoje. 
Mat, jos viduryje yra Bangi
nių Įlanka (Walvis Bay) su 
moderniu uostu, į kurį gali 
atplaukti ir patys didžiausi 
laivai. Tą įlanką su apylinke 
(970 kv. km.) britai 1884 m.

įjungė į savo Pietų Afrikos 
koloniją, kuri 1910 metais 
virto ‘Union of South Africa 
o šiandien yra Pietų Afrikos 
Respublika. Toji įlanka nie
kados nepriklausė Pietų-Va 
karų Afrikos teritorijai, ku
rią kaip koloniją valdė kaize
rinė Vokietija, o po pirmojo 
pasaulio karo - Pietų Afrika 
Tautų Sąjungos pavedimu. 
Dėl to ir dabar Pietų Afrika 
nenori tos įlankos atiduoti 
Namibijai, tačiau SWAP0 
jos reikalauja, o penkių vals
tybių pasiūlymas ją apėjo ty
lomis. Ta įlanka Pietų Afri
kai yra labai svarbi strategi
niai. Dabar Pietų Afrikos 
lėktuvų neįsileidžia nė viena 
Afrikos valstybių, todėl tos 
įlankos aerodromas yra pas
kutinis, kur jie gali papildyti 
savo skysto kuro atsargas 
prieš leisdamiesi per Vande
nyną į Europą ar Ameriką. 
Antra vertus, tas uostas yra 
vienintelis ir Namibijai, kaip 
mums buvo Klaipėda. Įlan
koj šiuo metu yra apie 27,000 
gyventojų. Ten yra ir dide
lis Pietų Afrikos garnizonas, 
kuris ruošiasi kovoms dyku
mose, kurios dengia didelę 
Namibijos dalį.

girnų, jis paskambino savo tė 
vui. ‘Kas čia kalba?’ - pasitei 
ravo senasis. ‘Tavo sūnus’. 
•- ‘Aš neturiu sūnaus.’ - ‘Tai 
kas aš esu?’ -‘Liaudies prie
šas’ - atsakė senasis ir padė
jo rageli. Senasis Saliamo
nas, tarp kitko, Stalino lai
kais surusino savo vardą į 
Semjon Ignatjevič. Kai 1970 
metais jaunasis užsigeidė 
emigruoti į Izraelį, tėvas 
jam grąsino pažintimis su 
KGB.

Oficialiai Vladimirui Slepa 
kųi neleista išvažiuoti, nes 
jis žinąs valstybės paslapčių. 
Mat, jis yra elektronikos in
žinierius dirbęs televizijos 
srityje. Disidentai pasakoja 
kad Slepakas bandė įrodyti 
atitinkamiems pareigūnams, 
kad jo žinios toje srityje ne
sančios jokia paslaptis, nes 
sovietai toje srityje yra atsi
likę bent 25 metus nuo ame
rikiečių. ‘Tai’ - jam buvę pa-

aiškinta - ‘ir turi būti paslap- 
timi!’

Pereinant prie tikrų anek
dotų ... Frankfurter Rund- 
schau nugirdo tokį tarp Vie
noje esančių Rytų bloko dip
lomatų. Leonidas Brežne
vas pagaliau laimingai pasi
mirė ir dausose susitiko carą 
Nikolojų. Pasisveikinęs ca
ras pasiteiravo: ‘Ar tu buvai 
visagalis rusų valdovas?’ - 
‘Taip, drauge care!’ - ‘Kaip 
žemės ūkis? Vis blogi der
liai?’ -‘Taip, drauge care!’
- ‘Ar laikei griežtoje priežiū
roje ukrainiečius ir totorius?
- ‘Taip, drauge care!’ - ‘O 
kaip pramonė, vis dar atsili
kusi nuo vokiečių?’ - ‘Taip, 
drauge care!’ - ‘O kaip deg
tinė, vis dar 40 laipsnių?’ - 
‘Ne, drauge care, dabar jau 
43 laipsnių!’ - ‘Tai jūs mane 
nuvertėte tik dėl tų trijų 
laipsnių?!’

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

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

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

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

Kaip keičiasi pažiūros ... 
1913 m. Rusijos žydas Salia
monas Izraelovičius Slepak 
emigravo į JAV, bet kilus re 
voliucijai 1917 m. grįžo į Vla- 
divastoką. Ten įsijungė į bol 
ševikų sąjūdį, kariavo su 
gen. Kolčiaku, to pasmerk
tas sušaudyti, savo bendrų 
buvo išvaduotas. Komparti
joje jis padarė nemažą kar
jerą ir Stalino laikais buvo 
paskirtas net į Kominterno 
prezidiumą. Savo sūnui, 
Lenino garbei, jis davė Vladi 
miro vardą. Tas tačiau, nors 
išaugo privilegijuotame luo
me, pasiilgo laisvės. Turbūt 
jau atspėjote, kad čia tas 
pats disidentas, neseniai nu
baustas 5 metais ištrėmimo 
už tai, kad savo buto balko
ne iškabino plakatą, reikalau 
jantį teisės išvažiuoti į Izra
elį. (Už tą patį nusikaltimą 
jo žmona nubausta 3 metais, 
bet lygtinai nuo bausmės ąt- 
leista.) Jaunajam Slepakui 
liepos 28 d. sukako 50 metų 
amžiaus. Ta proga, Die 
Welt Maskvos koresponden
to Dietrich Mummendey tei-

alnt 
jnthony 
įavings
1447 So. 49th Court • C’cero, Illinois 60650 

Phone (312) 656-6330
Open Moti., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; CtaMd W®dL

Juokas Gribauskas, vedėjas

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

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

Telefonai:
krautuvės: (312) 263-5826 W 
namą: (312) 677-8489

Viešėdami Chicagoje aplankykite
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MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. J AN ŪSAITIS ir J. MA1EIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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BUDĖK IR TOLIAU SKAUTIJA!
Atlanto pakraščio pušy

nuose šeštąjai Tautinei Sto
vyklai susirinks tūkstantį 
prašokanti skautų-skaučių 
minia. Šalia nuostaba žydin
čių jaunųjų veidų rikiuosis 
jau skautybę pažinę skautai, 
jų vadovai ir ... , gyvų prisi
minimų vedini, sieloje jauni 
skautai.

Nėra abejonės, kad ilgalai
kė ruoša, įdėtas darbas, pas
tangos ir širdis užtikrins sto
vyklos sėkmę ir pateisins da
lyvių lūkesčius. Dvi, darbu 
iy ruoša įtemptos savaitės 
ir ruoša įtemptos savaitės 
prabėgs akimirkų žaismu, 
palikdamos sustiprintą ryž
tą ir gaires tolimesniam dar
bui. Stovyklos laužų lieps
nomis besisupą išgyvenimai, 
troškimai, - ir viltys, ir mal
dos - paliks neblėstančia ža
ra atsiminimų pynėje ...

Su nuostaba žvelgi į be
veik tylomis atliekamą taip 
didį darbą - lyg skruzdės 
tempiančias už save didesnį 
šapą! Kiek pastangų, stap- 
telėjimų, vingių apeinant su
tinkamas kliūtis, o tačiau 
pastovus ir nesvyruojąs tiks 
las švyturiu išlieka visose 
kryptyse.

Kas nusakys Skautijos įna- 
šą mūsų dienų bėgyje, kada 
tiek daug skautijoje išaugu
sių jaunuolių įsilieja į darbą 
visumoje, kur ‘kreditai’ jau 
skaičiuojami kitomis sąskai
tomis? Kur šalia vyresnio 
supratimu ir darbu auga jau
nesnysis! Ar pakaitą geres
nį siūlyti galėtų kas ‘paukš
tytėms’, ‘vilkams’ ir ‘aguo
nėlėms’?

Ir auga Skautija. Ir ryšiai 
nesilpnėja. Nežiūrint visų 
kasdienių rūpesčių ir įtakų. 
Lyg dr. V. Kudirkos ‘Seno 
tilto prisiminimuose’ keičiasi 
‘stulpai’, kad siekis, idėja bū
tų gyvi, užtikrinti.

DIEVUI, TĖVYNEI IR 
ARTIMUI. Ne sau, pirmoje 
eilėje. Ir tinkamas pareigos- 
įsipareigojimo atlikimas už
tikrina, išugdo subrendimą, 
pasitenkinimą-pasitikėjimą, 
ko dažnu atveju ir ieškant 
nerandama.

60 metų sukakties proga 
norėtųsi linkėti Skautijai 
sėkmės ir ištvermės siekyje. 
Ištvermės nepalūžti nevisa- 
da lengvame darbe, taip vi
liojančių lengvatų blizgučiuo 
se trumpalaikės sėkmės. Iš
likti tvirtiems savo pasirink
to obalsio kelyje, savo priim
tų užduočių atlikime, kad 
skaitlingos jaunųjų gretos 
galėtų neabejodamos sekti 
pramintu keliu - laisva širdi
mi ir sąmoningu apsispren
dimu.

Dievui, Tėvynei ir Arti

mui ; ir toliau telieka Skau
tijai kasdiene gyvenimo da
limi. Lai ir toliau darbai kal
ba už save!

Tolimoj Australijoje įžieb« 
ta Vl-sios Tautinės Stovyk
los liepsna užsidegs šiame 
kontinente primindama di
džiąją užduotį. Išsaugojusi 
iš namų išsivežtą idėją, ją 
puoselėjusi ir ugdžiusi, Skau 
tija su užtarnautu pasididžia 
vimu gali žvelgti į savo 
60-ties metų darbą, siekda
ma vis tiesesnio, tvirtesnio 
kelio lietuvvbės išlaikymui 
kelio lietuvybės išlaikymui, 
savo krašto laisvės atstaty
mui, ir kartu savęs pačių ug
dymui!

Budėk ir toliau Skautija!
(sg)

KAS NAUJO 
LIETUVIŠKOSIOS 

SKAUTYBĖS FONDE
LS Fondas jau antri me

ta iš eilės kai paskyrė savo 
pelną, gautą iš suaukotų 
pinigų palūkanų, Lietuvių 
Skautų Sąjungos veiklai 
remti, šiais metais skautų 
vadovų lavinimui, skautiš
kai spaudai ir Vl-tajai Tau
tinei stovyklai buvo paskir
ta 1660 dol. Kaip matome, 
LS Fondo mintis jau neša 
gražius vaisius ir Fondo pa
grindiniam kapitalui au
gant, didės ir skiriamos su
mos lietuvių skautų-čių 
veiklai gyvinti.

LS Fondo valdyba, atsė
dėdama aukotojams ir kad 
jie nesijaustų užmiršti, iš
leido mažą leidinėli, kuria
me surašyti visi Fondui sa
vo vardu aukoję ir Fonde 
įamžintųjų pavardės nuo 
1975 m. iki 1977 m. pabai
gos. Leidinėlis jau išsiunti
nėtas visiems tiems, kurių 
pavardės leidinėly paminė
tos. Leidinėlio pradžioje, 
trumpai supažindinama su 
LS Fondo tikslais ir jo 
santvarka. Nemaža įdėta 
darbo leidinėlį paruošiant ir 
išleidžiant. Valdyba tikisi, 
kad visi jį gavę, prisidės 
prie leidinėlio išleidimo ir 
persiuntimo išlaidų sumaži
nimo, pasiųsdami, kad ir 
mažą auką LS Fondo iždi
ninkui.

Lietuvių skautų sąjungai 
šiais metais minint savo 
60-ties metų veiklos sukak
tį, Fondas išleido dail. J. 
špakevičiaus paruoštus gra
žius metalinius ženkliukus. 
Jie gaunami pas vietos

Iš kairės (sėdi): naujasis PLB pirm. V. Kamantas, J. Miciuda, Argentinos lietuvių centro 
pirm., D. Kojelytė, buvęs PLB pirm. Br. Nainys.. (Stovi): V Kleiza, R. Sakadolskis, A. Juodval
kis, kun. A. Saulaitis, M. Šilk

Naujoji PI
Pasaulio lietuvių bend

ruomenės penktajame sei
me Toronte, Kanadoje lie
pos pradžioje išrinkta nau
joji PLB valdyba liepos 17 
diena susirinko posėdžio ir diena susirinko posėdžio ir 
vienbalsiai išsirinko Vy
tautą Kamantą naujuoju 
PLB pirmininku.

Lietuvoje gimęs V. Ka
mantas nuo pat jaunystės 
reiškėsi skautų veikloje ir 
labai anksti pradėjo bend
ruomeninį darbą. J. Bačiūno 
PLB valdyboje V. Kaman
tas buvo jaunimo reikalams 
vicepirmininkas, o ruošian
tis Pasaulio lietuvių jauni
mo pirmajam kongresui bu
vo finansų komisijos pirmi- 

skautų vadovus ir LS Fondo 
atstovus.

Mums nepakanka tik sa
vo tarpe džiaugtis savo at
siektais laimėjimais. Nori
ma, kad apie mus ir kiti 
daugiau žinotų ir mūsų dar
bais domėtųsi. Apie mūsų 
minimą skautų sąjungos 
sukaktį ir Tautinę stovyklą 
jau plačiai paskelbta ame
rikiečių filatelistų spaudo
je. Turime išleidę specialų 
voką tai sukakčiai paminėti 
ir gavome vietiniame pašte, 
kurio ribose vyks Tautinė 
stovykla, specialų pašto 
antspaudą su įrašu, kuriuo 
bus antspauduojami visi iš- 
stovyklos siunčiami laiškai.

60-ties metų proga išlei
džiamas ir specialus ženkle
lis, kurį bus galima lipinti 
ant vokų, ženklelį piešė žy
musis mūsų dailininkas, tu
rįs didelį patyrimą pašto 
ženklų srity ir nemaža jų 
nupiešęs.

Minima didelė sukaktis, 
kad ir ne savo tėvų žemėje. 
Mes norime pasauliui paro
dyti, kad dar esame gyvi ir 
pajėgūs. Darome viską, kas 
mums šiuo metu įmanoma 
ir mūsų kuklūs ištekliai lei
džia. Kviečiame visus nelik
ti mums ir mūsų darbams 
abejingais ir pagal išgales 
juos paremti.

K. Nenortas

tis, A. Paulius ir S. Kuprys.

J Valdyba
ninkas. V. Kamantas buvo 
šešių JAV LB tarybų narys, 
tarybas prezidiumo pirmi
ninkas. Pastaruoju laiku V. 
Kamantas aktyviai daly- 
wija Lietuviu fondo veik- 
loję, yra PLB Kontrolės ko
misijos narys. V. Kamantas 
su šeima gyvena Lemonte, 
netoli Chicagos, kur ikšiol 
buvo LB apylinkės pirmi
ninkas, mokytojavo Mairo
nio lituanistinėje mokyklo
je, anksčiau buvo mokyklos 
direktorius.

V. Kamantą išsirinkusi 
pirmininku, naujoji PLB 
valdyba toliau taip pasi
skirstė pareigomis: Vaclo
vas Kleiza — vykdomasis 
vicepirmininkas, Antanas 
Juodvalkis — protokolų se
kretorius, Daina Kojelytė 
— sekretorė susirašinėji
mams, Mečys šilkaitis — 
iždininkas, kun. Antanas 
Saulaitis — švietimo reika
lams vicepirmininkas, dr. 
Algis Paulius ir Saulius 
Kuprys — vicepirmininkai, 
Romas Sakadolskis — in
formacijos reikalams vice
pirmininkas.

Prie naujosios PLB val
dybos dar prisidės Gabija 
Juozapavičiūtė, jaunimo rei
kalams vicepirmininkė, gy
venanti Toronte, Kanadoje. 
Pagal užpraeito PLB sei
mo nutarimą ji tampa PLB 
valdybos nare ex officio.

Šalia to, pagal praeito 
PLB seimo nutarimą, valdy
ba kooptuos vieną narį spor
to reikalams, o šiuo metu 
ieško naujo redaktoriaus 
„Pasaulio lietuviui’’.

Kitas svarbus šio rudens 
darbas bus telkti lėšas kitą 
vasarą įvykstančiam Pasau
lio lietuvių jaunimo ketvir
tajam kongresui. Valdybos 
narys dr. A. Paulius sutiko 
pradėti finansams telkti ko
misiją organizuoti.

Naujosios PLB valdybos 
nariai naudojasi proga su
sitikti su pro Chicagą pra
važiuojančiais kitų kraštų 
lietuvių atstovais. Neforma
lūs pasitarimai vyko su Ju
lių Mičiūdu iš Argentinos,

J. Kuprio nuotr.

Vincu Kazoku, „Mūsų pa
stogės” redaktorium Aus
tralijoje ,ir su Vaciu bei 
Danute Slotkais iš Kolumbi
jos. „Vienas mūsų svarbiau
sių darbų”, pareiškė nauja
sis pirmininkas V. Kaman
tas, „bus ir toliau kreipti 
PLB valdybos dėmesį į ki
tuose kraštuose gyvenan
čius lietuvius’’. (rs)

• Korp! Neo-Lil huania 
Chicagos padalinio valdyba 
nuoširdžiai dėkoja mirusių 
filisterių šeimos nariams 
už įteiktas aukas: Gražinai 
Gražienei, mirus tėvui dr. 
Jonui Gečui, už 100 dol. ir 
Julijai Skirmuntienei, mi
rus jos vyrui Vladui, taip 
pat už 100 dol.

Jų suteikta reali pagal
ba, palengvina valdybai pla
čiau skleisti Korp! Neo-Li- 
thuania idėjas ir auklėti 
jaunuosius korporantus lie
tuviškoje dvasioje. (aj)

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
A. Devenienė,

Santa Monica ............. 17.00
J. Mikonis, Cleveland .. 7.00
E. Vaitkus, Stratford ....7.00
M. Peckienė, Chicago .... 2.00 
V. Leigh, Rome, Ga........ 2.00
I. Šamas, . Cleveland .... 2.00
A. Dovydaitis,

St. Petersburg ............. 2.00
B. Michels, Sarasota .... 2.00
V. Mitchell, Taylor .... 3.00 
A. Brazis, Justice ......... 3.00
J. Ilandienė, Cleveland .. 2.00
J. Juška, Chicago ......... 7.00
G. Breichmanas ............. 2.00
I. Medžiukas,

Los Angeles ................  5.00
G. Žemaitis, Cleveland .. 2.00 
Dr. N. Nogės, Armdale .. 2.00 
A. Petravičius, E. Lansing 7.00
A. Matus, Baie James .. 12.00
V. Kaveckas, Chicago .... 7.00
J. Gepneris, Chicago .... 0.00
S. Reliuga, Detroit......... 7.00
K. Dudėnas, Chicago .... 7.00
J. Juodišius, Cleveland .. 10.00 
V. Čekanauskas,

Westlake Village......... 7.00
K. Žilėnas, Cicero ......... 2.00
P. Smulskis, Lima ........... 2.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.
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Diplomatijos paraštėje (66) Vadovas Sidzikauskas

Atgaunu laisvę
Iš ligoninės barako buvau 

nuvestas į sveikstančiųjų 
bloką, vad. Reconvaleszent 
Block ir ten išbuvau apie 2 
savaites. Išgyvenau keletą 
makabriškų dienų, kai sa
vyje jaučiau dvi asmeny
bes: vieną, kuri norėjo 
gerti, kai kada ir valgyti, 
ir kitą — skrajojančią kaž
kur dausose, haliucinuojan- 
čią. Mirčiai jaučiausi abe
jingas, taip buvau nusil
pęs, kad ji manęs visai ne
baugino. Pamažu abi tos 
asmenybės susiliejo į vieną. 
Kai ir iš to bloko išleido, 
nusilpimas tebebuvo toks 
didelis, kad vos galėjau pa
vilkti kojas, o užlipti laip
teliais į baraką visai nebu
vo jėgų. Grįžau prie savo 
darbo į raštinę, tik šį kartą 
jau ne ilgam. Iš Berlyno 
atėjus kokiai tai žiniai, man 
paliepė persikelti į 11-tą 
bloką, kuris buvo pereina
masis, ir į darbą daugiau 
nebeėjau. Nebuvau tikras 
ar būsiu paleistas į laisvę, 
ar tik perkeltas į kitą kace- 
tą, kaip tai dažnai būdavo. 
Šiame bloke teko išbūti il
gokai, pralaukti iki bus nu
imtas karantinas ir iki 
stovyklos gydytojas pasa- 

_ kė, kad galiu būti išleistas 
iš stovyklos, t. y., kad nėra 
kūno sužalojimo žymių.

11-to bloko kieme buvo 
vykdomos mirti pasmerktų 
kalinių egzekucijos. Stovėjo 
kartuvės ir buvo speciali 
siena prie kurios vykdavo 
sušaudymai. Stovykloje ėjo 
gandas, kad buvo susiorga
nizavęs lenkų kalinių, ypač 
buvusių karininkų pogrin
dis. Nors aš į jų slaptybes 
niekad nebuvau pašvęstas, 
tačiau jautėsi susirūpini
mas ir įtempimas koks bus 
kalinių likimas, jei vokie
čiai bus priversti iš tos sri
ties pasitraukti.

Jau pradėjo skraidyti 
prieš Vokietiją kariavusių 
valstybių lėktuvai, buvo 
skelbiami aliarmai; sklido 
žinios, kad Sovietų kariuo
menė artėja prie Auschwit- 
zo. Vienam kitam buvo kuž
dama į ausį, kad tokiu mo
mentu bus bandoma nugink
luoti sargybas, užimti sar
gybos bokštus, atidaryti 
stovyklos vartus, nes buvo 
bijoma, kad esesininkai ga
li kulkosvydžiais visus kali
nius iššaudyti. Stovyklos 
Gestapas matomai tokį są
mokslą susekė ir vieną nak
tį 11-to bloko kieme sušau
dė 128 jaunus vyrus, daugu
moj buvusius karininkus ir 
nuogus lavonus sukrovė 
prie sienos, kaip malkas. Į 
kiemą išeinantieji mūsų 
bloko langai buvo užtiesti 
ir mums buvo griežtai už
drausta pro juos žvalgytis 
į kiemą, žinoma, mes neiš- 
kentėjom nepažvelgę. Vaiz
dą, kurį aš mačiau, tur būt, 
visą savo gyvenimą, nega
lėsiu užmiršti. Atėjus nak

mėnesių praleistų 
ir Auschwitze, nei 
nesvėręs, pasibel- 

Lietuvos Sąjungos, 
141,

čiai, krauju pasruvę lavo
nai buvo sunkvežimiais iš 
stovyklos išvežti.

Netrukus po to buvau 
nuvestas į vadinamą Effek- 
tenkammer, (rūbinę), kur 
man sugrąžino mano rūbus, 
laikrodį, vestuvinį žiedą ir 
mano turėtus keletą šimtų 
markių. Tik tuomet man 
pranešė, kad esu paleiddžia- 
mas į laisvę ir liepė pasira
šyti pasižadėjimą, kad iš
ėjęs laisvėn politika neuž- 
siimsiu. Man buvo paskirta 
gyventi Berlyne, ten liepta 
prisistatyti Sicherheitsam- 
tui, kuris man savo ruožtu 
įsakė kasdien melduotis po
licijoj ir be jos leidimo ne
pasišalinti iš Berlyno, be 
jos žinios net buto nepa
keisti. Iš kaceto mane, civi
liai apsirengusį, į geležin
kelio stotį išlydėjo esesi
ninkas ir už mano turėtus 
pinigus man nupirko bilietą 
į Berlyną. Tokiu būdu 1942 
m. gruodžio 12 d., po 20 su 
viršum 
Soldau 
50 kg. 
džiau Į 
įsikūrusios Kantstr. 
duris. Jas atidarė Rapolas 
Skipitis, Sąjungos pirmi
ninkas, mane išvydęs apsi
verkė; tokia, matyt, buvo 
mano išvaizda.

Mano išlaisvinimu rūpi
nosi Kaune gyvenusi mano 
žmona ir jos painformuoti 
apie mano suėmimą Valsty
bės ministeris <- dr. Otto 
Meisner, mano ilgametis 
prietelis iš Berlyno laikų, ir 
baronas von Neurath, bu
vęs Vokietijos ambasado
rius ir mano kolega Londo
ne, vėliau Užsienio Reikalų 
ministeris ir Čekoslovaki
jos Staathalteris. Dr. Meis- 
neris telegrama painforma
vo mano žmona apie mano 
paleidimą iš Auschwitzo ir 
sudarė jai galimybę keletai 
dienų atvažiuoti į Berlyną 
su manim pasimatyti, at
vežti drabužių ir maisto. 
Kai aplankiau Meisnerį 
Reichskanzlei p a t a lpose, 
mudviejų susitikimas, po 
daugelio metų ir daugelio 
išgyvenimų, buvo labai jau
dinantis. Jis man pasakė, 
kad juodu su Neurathu tu
rėję visus metus dirbti, kol 
mane ištraukė iš Himmle- 
rio nagų. Prisiminėva ben
drus prietelius, kurių tik 
dalis buvo beišlikę gyvi. 
Meisneris, kuris buvo ne na
cis ir elzasietis, sakėsi ban
dęs vienam, kitam senų lai
kų prieteliui pagelbėti, bet 
ir jo galia buvusi ribota.. 
Susirūpinęs iš ko aš gyven
siu, jis sakėsi galįs man 
parūpinti kurio nors didelio 
koncerno priežiūros tarybos 
nario vietą. Aš jam tikrai 
nuoširdžiai padėkojau už jo 
rūpestį, bet atsakiau, kad 
kol kas jaučiuosi per silp
nas dirbti ir, kad kurį laiką 
tikiuosi galėti pragyventi 

iš to, ką man parūpins ma
no žmona. Tik ką išėjus iš 
Auschwitzo pragaro, i kurį 
mane buvo pasiuntęs vokiš
kasis Gestapas, man buvo 
koktu priimti bet kokią pa
galbą iš vokiečių.

Kol gyvenau Berlyne su 
Meisneriu daugiau nesima- 
čiau. Galimas dalykas, kad 
savo padėtyje jis negalėjo 
su manim susitikinėti, ne
žiūrint mudviejų senos pa
žinties ir užsimezgusios as- 
menininės draugystės. Ka
rui pasibaigus jis nebuvo 
teisiamas Nuernberge ir ap
sigyveno netoli Muencheno, 
kur jį aplankiau drauge su 
prof. Juozu Brazaičiu. Jie
du su žmona Hieldegard la
bai džiaugėsi mane sveiką 
ir gyvą pamatę savo kuklia
me pensininko bute. Prisi
minėme senus laikus ir 
įvairius bendrus išgyveni
mus. Jis buvo apsiskaitęs 
ir mėgstąs literatūrą žmo
gus ir mėgdavo, savo laiku, 
savo vieną, kitą išgyvenimą 
užregistruoti eiliuotoje for
moje. Taigi prisiminėme, 
kai prieš eilę metų, sutarę 
susitikti atostogoms Karls- 
bade, susitikome vakare, ir 
jis ,norėdamas pavaizduoti 
savo nesėkmę negavus kam
bario viešbutyje, prie kok
teilio išreiškė savo nepasi
sekimą dvieiliu, kuris po 
šiai dienai paliko mano at
mintyje:
Hony soit qui mal y pense, 
Ich schlafe in der Dependenze!

Engineer

MECHANICAL ENGINEERS 
HVAC, PIPING, PLUMBING

One of the South’s leading engineering firms is seeking 
Mechanical Engineers with minimum 3 years experience 
in the design of HVAC, piping or plumbing of large in
dustrial facilities. Applicants should be a graduate engi
neer preferably a P.E. We offer relocation and excellent 
salary, send resume to:

MASON & HANGER 
SILAS MASON CO., INC.

1500 W. Main Street
Lexington, Ky. 40505

An Equal Opportunity Employer
(31-33)

Engineer

PROJEC ENGINEER
One of the South’s leading consulting engineering firms 
seeking Chem. or Mech. Engrs. with 5-10 yrs. experience 
in design of industrial facilitįes as the project engineer on 
a multi-million dollar energy systems project. Duties in- 
clude liaison with client interpretation of design criteria 
changes, scheduling design work, preparing status and 
cash flow reports, overall coordinating of design facility 
and procurement of process eąuipment. Will report to 
Mgr. of Engr. Registeration desirable. Knowledge of mass 
and energy balance and P & I diagrams mandatory. We 
offer relocation and excellent salary. Send resume to:

MASON & HANGER 
SILAS MASON CO., INC.

1500 W. Main Street 
Lexington, Ky. 40505

An equal Opportunity Employer
. (31-33)

Eduardas Gavorskis tarptautinėse lenktynėse.

EDUARDAS GAVORSKIS 
ATSTOVAUS 
VENEZUELĄ 

AUTOMOBILIŲ 
LENKTYNĖSE

šiais metais nuo rugpiū
čio 17 iki rugsėjo 24 dienos 
įvyks didžiosios Pietų Ame
rikos Railly autolenktynės, 
dalyvaujant 150 įvairaus ti
po automobilių iš 19 vals
tybių. Tai bus lyg tąsa di
džiųjų sporto žaidimų — 
pasaulio futbolo pirmeny
bių "Argentina 78".

Sumaišydamas senąją pran
cūzų kalbą su vokiškąja jis 
išreiškė savo elzasietišką 
kilmę!. Netrukus po mud
viejų pasimatymo jis ten ir 
mirė.

Su baronu von Neurathu 
neteko pasimatyt grįžus iš 
kaceto, tik laišku jam pa
dėkojau už jo pagalbą ma
ne laisvinant iš Auschwitzo. 
Jis, po Nuernbergo bylos, 
mirė laisvas švabijoj.

Pietų Amerikos tarptauti
nėse Railly autolenktynėse 
dalyvaus ir Venezuelos žy
mesnieji automobilistai. Jau 
yra įregistravę su Mercedes 
Benz ir trys Fiats 131 tipo 
Mirafiori. Ir kas įdomiausia, 
kad vieną jų vairuos 22 me
tų amžiaus lietuvis Eduar
das Gavorskis, žinomų vi
suomenininkų Luizos ir 
Henriko Gavorskų sūnus, 
gyvenąs Maracay mieste.

Eduardas yra aktyvus 
Venezuelos Railly Auto 
Klubo narys ir jau daugelį 
kartų gavęs pergalės lau
rus už laimėtąsias auto- 
lenktynes Venezueloje.

Šios Railly autolenktynės 
dar ir tuo įdomios, kad gry
nai be sportinio aspekto, 
turės ir turistinio charakte
rio, nes varžybų dalyviai 34 
parų laikotarpyje (5 paros 
poilsiui), pravažiuos apie 
30.000 klm. per įvairias val
stybes, stebėdami šių kraš
tų nepaprastai 
gamtovaizdį, lygumas, tro
pinius miškus, slėnius, tar
peklius, kalnus, teks pakil
ti net 4.800 metrų virš jū
ros lygio de Punta Arenas 
a Ashuaia, lenktynių metu 
padengtu sniegu.

Vienas iš organizatorių p. 
Barilari išsitarė, kad numa
tytame auto lenktynių mar
šrute yra ir gana pavojingų 
kelionės tarpsnių, štai jie: 
Amazonių srities kelio tarp
snis su daugeliu kilometrų.

Šių metų tarptautinės 
Railly auto lenktynės pra
sidės Buenos Aires mieste 
rugpiūčio 17 dieną išvyks
tant palei Pacifiką ir sugrįš 
Atlanto sritimi, pravažiuo
jant:' Montevideo, Asunci- 
on, Rio de Janeiro, go de 
Chile, Ushuaia (Ugnies že
mėje) ir Buenos Aires, šias 
autolenktynės organizuoja 
Argentinos Auto Klubas.

Automobiliai, dalyvaują 
Pietų Amerikos tarptauti
nėse Railly lenktynėse, su
skirstyti į keturias katego
rijas pagal cilinderių skai
čių ir kubatūrą.

Iš viso, nugalėtojams pre
mijoms paskirta 228,000 
dolerių. Aukščiausioji pre
mija — auksinė taurė Ar
gentina 78.

Visi geriausieji pasaulio 
masto lentyniautojai yra 
pasižadėję šiose auto lenk
tynėse dalyvauti. Prieš 30 
metų lenktynėse Buenos Ai
res — Caracas, laimėjo ar- 
gentinietis Domingo Mari- 
mon. (v. v.)
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Naujos knygos

SPORTAS NEPRIKLAUSAMOJE UHUVOJE

Nesenai išėjo iš spaudos 
Jono Narbuto parengta ir jo 
paties lėšomis išleista, gau
siai iliustruota 432 psl. kny
ga - Sportas Nepriklausomo
je Lietuvoje. Knygos virše
lis dailininko Romualdo Bu
kausko, kalba taisyta Anup
ro Tamulyno, spausdinta M. 
Morkūno spaustuvėje, Chica- 
ga,Ill. Kaina nepažymėta, 
mokėjau devynis dolerius.

Ši knyga tai didelis darbas 
pareikalavęs iš autoriaus-lei 
dėjo Jono Narbuto daug lai
ko, pastangų ir kapitalo tiek 
ją rengiant, sulesiojant iš 
įvairių šaltinių davinius, tiek 
pačią knygą išleidžiant. Ma
lonu tarti, kad J. Narbutas 
šio uždavinio ėmėsi ryžtin
gai ir, kaip jis pats sakosi, 
‘nebodamas nei pelnų, nei 
darbo kliuvinių’. Ir štai, pir
moji šio užmojo dalis jau 
įvykdyta - Sportas N. Lietu
voje 1919-1936 m. jau knygų 
rinkoje laukia skaitytojų, o 
antroji dalis (Sportas Nepri
klausomoje Lietuvoje 1937- 
1940 m.) jau atiduota ir ren
kama M. Morkūno spaustu
vėje!

Pirmoji knyga apima 1919 
-1936 m. Šios knygos pirmo
ji dalis (9-79 psl.) supažindi
na skaitytoją su buvusiomis 
sporto organizacijomis, ap
jungusiomis savo gretose 
tiek lietuvius, tiek žydus, ru
sus, lenkus, vokiečius. Pra
dedama 1919 m. įsisteigusia 
Lietuvos sporto sąjunga - 
steigėjai: Stepas Garbačiaus
kas, Petras Oleka, Viktoras 
Jasaitis, dr. maj. Pranas Sli
žys, Janavičiūtė-Kripienė ir 
Adolfas Sruoga. Ir taip tei
kiamos apybraižos apie vi
sas organizacijas, klubus: 
Lietuvos Fizinio Lavinimosi 
Sąjunga (LFLS), Kauno 
Jacht Klubas, Kauno Sporto 
Klubas, Lietuvos Gimnasti
kos ir Sporto Federacija, Mo
terų Sporto Mėgėjų Ratelis, 
Lietuvos Sporto Lyga, Šan
čių Kovas (vėliau Šančių Šau 
lių Kovas), Lietuvos Dvira
tininkų Sąjunga, Klaipėdos 
Krašto sporto organizacijos, 
Kauno teniso klubas, Susi
siekimo Ministerijos Tarnau
tojų sporto klubas, Klaipė
dos įgulos ir krašto sporto są 
junga (KSS), Akademinis 
Sporto klubas (ASK), Jauna
lietuvių sporto organizacija 
(JSO), Maisto sporto klubai 
(MSK), Policijos sporto klu
bas, Santaros sporto Organi
zacija (SSO), Žydų gimnasti
kos ir sporto sąjunga ‘MA- 
KABI’ ir kitos, lenkų sporto 
klubas ‘SPARTA’, Vokiečių 
sporto klubas ‘KULTUS’, 
Sportas Lietuvos Šaulių Są
jungoje, ‘Pavasario’ sąjungo 
je, Kariuomenėje, mokyklo
se (gimnazijose).

Antrajame šios knygos 
skyriuj autorius duoda griež
tai kalendorine eile Lietuvos 
sportinio gyvenimo svarbes
nių įvykių, varžybų apybrai
žas, dalyvius, pasekmes, ži-

MEČYS VALIUKĖNAS

noma, kiek jam tie visi davi
niai pavyko atsekti, surasti. 
Taip, 1919 m. - Pirmieji žing 
sniai, 1920 m. - Organizacinį 
darbą tęsiant, 1921 m.-Rung 
tyniavimo pradžia, 1922 m. - 
Sportinių varžybų plėtra, 
1923 m. - Neapgalvotų žings
nių metai, 1924 m. - Dideli už 
simojimai ir nusivylimai, 
1925 m. - Gausūs rungtynė
mis metai, 1926 m. - Klaipė
da antras sporto centras, 
1927 m. - Stalo teniso pra
džia, 1928 m. - Amsterdamo 
olimpiados ženkle, 1929 m. - 
Pirmas latvių nepasitenkini
mas, 1930 m. - Pirmi sporto 
suvalstybinimo ženklai, 1931 
m. Paskutinis žingsnis į su- 
valstybinimą, 1932 m. - Kū
no Kultūros Rūmų įsteigi
mas, 1933 m. - Sportinis gy
venimas sporūtos ženkle, 
1934 m. - Sporūtos erai pasi
baigus, 1935 m. - Didžiausias 
pralaimėjimas ir didžiosios 
viltys, 1936 m. - Pirmieji 
krepšinio pragiedruliai. Šią 
sportinio gyvenimo kroniką 
gražiai papildo, kaip jau 
anksčiau minėta, darniai įri- 
kiuotos nuotraukos. Jau pa
čios kiekvienų metų antraš
tės byloja ką būtent tie ar ki 
ti metai yra davę Lietuvos 
sportui, kuria kryptimi tas 
sportas buvo pasuktas. Vaiz
dumo dėlei, kaip ta kronika 
surašyta, teikiu ištrauką iš 
1930 m. (248-249 psl.):

‘Dviračių lenktynėse (V. 
Tendys) 5 km. nuotolį pra
važiuodamas per 8:46.6 min. 
pasiekė naują Lietuvos re
kordą.

Akademinė sporto šventė 
įvyko gegužės 29 d. ir joje, 
be lengvosios atletikos rung
tynių, buvo ir futbolo rung
tynės tarp Karo Mokyklos ir 
Universiteto rinktinių, ku
rios baigėsi 3-1 kariūnų lai
mėjimu.

Kaune lankėsi (V.6) pran
cūzų futbolo komanda Club 
Franęais ir rungtynės su 
Kauno rinktine, stebint be
veik 5000 žiūrovų miniai, bai
gėsi 3-2 prancūzų pergale.

Kybartuose lankėsi (V.9) 
Karaliaučiaus futbolo koman 
da Hanza ir su Sveikata su
žaidė 0-0.

Birželio 15 d. Kaune buvo 
suruoštos raitųjų rungtynės 
tarp kavalerijos pulkų.

Trečiojo ateitininkų kong
reso proga LGSF suruošė 
lengvosios atletikos ir futbo
lo rungtynes, kuriose dalyva
vo vokiečių ‘Deutsche Ju- 
gendkraft’ futbolo komanda, 
kuri įveikė LGSF 3-2 ir vo
kiečiai lengvaatletai dalyva
vo rungtynėse.

Lietuvos teniso pirmeny
bėse, įvykusiose Kaune bir
želio 18-22 d.d., vyrų vie
netuose pirmą vietą laimėjo 
Remeikis, Moterų V. Ščiukai
tė, vyrų dvejetą laimėjo V. 
Žadeikis-Remeikis ir mišrų 
Maurach-Remeikis.

Lietuvos dviračių pirme
nybėse (VI.29) buvo pasiekti 

šie nauji Lietuvos rekordai: 
200 m. - J. Gediminas 13.4 
sek., 500 m. - J. Gedminas 
35.2 sek., 100 m. - Malinaus
kaitė 9 sek. ir lekiančiu star
tu 200 m. - Malinauskaitė 
17.4 sek. .’

Ir taip toliau ir panašiai ap 
žvelgta, įtraukta kiekvienų 
metų didesni sporto įvykiai, 
tiek rungtynės sporto aikštė
se, tiek nauji ėjimai sporto 
organizacijose ar jų jungi
niuose.

Baigiant šią ‘Sportas Ne
priklausomoje Lietuvoje’ 
apybraižą, norisi tarti, kad 
kronika surašyta neblogai, 
spaudos darbas, kaip ir po- 
pieris geri, korektūra ištai
syta, bet didelis trūkumas 
paliktas: tai nesudarymas 
knygos priede joje vardina
mų, minimų sportininkų var
dyno. Pasinaudojant vardy
nu kiekvienas skaitytojas 
greit galėtų atsekti bet kurį 
sportininką, kada ir kuriose 
rungtyse jis yra dalyvavęs 
ir kokias pasekmes pasiekęs. 
Antras neparankumas šia 
knyga naudotis, tai nesuda
rymas paskirų sporto sričių 
rekordų lentelės ...

Nežiūrinti šių priedų nebu
vimo, Lietuvos kūno kultūra 
besidominčiam skaitytojui, 
ši Jono Narbuto pateiktoji 
knyga yra mielai ir įdomiai 
skaitoma, tarytum žiūrimas 
sportinio gyvenimo nepri
klausomybės laikotarpyje fil
mas.

LINKUVA
Tan gera kalba, rūpestin

gai parengta, kaip lygiai 
gerame popieriuje M. Mor
kūno spaustuvėje, Chicago- 
je atspausta, Linkuvos, 
Šiaurės Lietuvos švietimo 
židinio, monografija. Išlei
do — Linkuvos monografi
jai leisti komitetas. Redak
torius dr. Alfonsas šešplau- 
kis, jo artimiausi bendra
darbiai : agr. Aleksandra 
Indrulytė-Eivienė, agr. Ig
nas Andrašiūnas, mokyt. 
Alfonsas Gelažius.

Redaktorius įženginiame - 
žodyje vaizdžiai atskleidžia 
šios knygos atsiradimo ke
lią, svarbesnius žingsnius 
ją ruošiant, išvardina gau
sius talkininkus ir rėmėjus. 
Trumpai, tai pasigėrėtinos 
linkuviečių arba kaip jie 
save vadina linkuvių grupi
nio darbo pastangų vaisius 
bei gražus Įnašas į lietuvių 
kultūros istoriją.

Linkuvos monografija su
skirstyta į keturis skyrius. 
Pirmasis — Linkuvos pra
eitis ir buitis, antrasis — 
Linkuvos gimnazijos isto
rija (esminis skyrius, nes 
ir monografija dedikuota 
Linkuvos gimnazijos 60 m. 
sukakčiai paminėti), trečia
sis skyrius — atsiminimai 
apie Linkuvą gerokai pra
turtina vertingi jos priedai: 
bibliografija ir santrauka 
anglų kalba, kaip lygiai 
gausios ir gerai atspaustos 
iliustracijos bei žemėlapiai.

(mv)

PAS FLORIDOS 
SINJORUS

Viešnagė pas draugus

Į Floridą važiuojama va
saroti, rodos, visais metų 
laikais, žinoma, daugiausia 
važiuojama žiemą ir pava
sari, bet rašyti apie mūsų 
tautiečių gyvenimą palmių 
šalyje visada galima, nes 
juk niekas iš tikrųjų ten 
taip greit nesikeičia. Aš ta
tai pastebiu dėl to, kad sa
vo Įspūdžius rašau gerokai 
pavėlavęs — neparašiau 
anksčiau dėl Įvairių nepa
lankiai susidėjusių aplin
kybių — ir galų gale ir 
visai nebūčiau parašęs, kad 
nebūtų paraginęs redakto
rius. Jei būčiau parašęs grį
žęs iš kelionės, mano Įspū
džiai būtų labiau susiję su 
dienos aktualijomis: dabar 
tenka kalbėti aplamai apie 
mūsų tautiečių pasilaikymą 
palmių šalyje.

Pati kelionė irgi turi sa
vo istoriją. Prieš trejetą 
metų lankėsi Detroite Flori- 
don išsikėlę mūsų bičiuliai 
Jadvyga ir Martynas Jo
kūbaičiai. Buvo vėlyvo ru
dens metas. Bičiulis Marty
nas sako:

— Atvažiuokit pavasarį 
pas mus Į Floridą paviešėti.

— Būtinai atvažiuosime, 
jei tik užbaigsiu savo ro
maną : Liepkalnio Sodybą, 
— atsakiau.

Romano iki pavasario ne
užbaigiau, ir kelionę teko 
atidėti dar vieniems me
tams: nuvažiavom tik šių 
metų pavasarį. Ir kaip nu
važiavom? Ponai Jokūbai
čiai pakvietė atvažiuoti Į

Dail. Ringailė Jonynaitė-Zotovienė.

VYT. ALANTAS

svečius ir mūsų bendrus 
draugus Eleną ir Alfonsą 
Juškus. Sudėjom daiktus Į 
jų puikų, naują, erdvių 
oldsmobilį ir turėjom neuž
mirštamą kelionę! Važiuo
ti prabangiu limuzinu ar 
paprasta, proletarine maši
naite — skirtumas ne men
kas! Juo labiau kad mūsų 
bičiulis Alfonsas yra vai
ruotojas entuziastas: Kai 
atsisėdo už vairo Detroite, 
tai neatsikėlė nuo jo kol 
sugrįžom, nors mūsų damos 
ir pakartotinai siūlėsi pa
vaduoti ... .

Taip pat ilgam pasiliks 
mūsų atmintyje praleistos 
dvi savaitės ponų Jokūbai
čių rezidencijoje Palm 
Beach Shores saloje, dar 
kitaip vadinamoje Singer 
Island. Vietovė, sakyčiau, 
ideali vasaroti ir šiaipjau 
gyventi sinjorams lietu
viams: rami, palmėm ir Įvai
riais egzotiniais augalais 
apsodintais kiemais ir gat
vėmis, keletas minučių ėji
mo iki Atlanto pavyzdingai 
gerai įrengto paplūdimio. 
Taigi, viską sudėjus daik- 
tan: šeimininkų lietuvišką 
vaišingumą bei draugišku
mą, gražią egzotinę gamtą 
bei aplinką ir idealią mau
dynę, tai ir turėsime tokias 
vasaronės sąlygas, kokių ir 
geresnių nereikia.

Su vietiniais veikėjais
Kur benuvažiuosi, visur 

randi tą patį lietuvišką vai
šingumą. Mes kartais pa-

(Nukelta į 6 psl.)
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burbam, kad per pobūvius 
būna per daug prigaminta 
maisto ir aplamai gardėsių, 
tačiau vaišingumo paprotys 
dar nė iš tolo nesileidžia iš
gyvendinamas ir, manau, 
liks su mumis kol tik gy
vuos lietuvių tauta.

Taigi, vieną vakarą sve- 
čiavomės pas ponus Straz
dus. Zigmas Strazdas yra 
vietinės Bendruomenės pir
mininkas, dar neseniai įsi
kūręs Floridoje. Ligi tik čia 
persikėlė tuojau ir buvo iš
rinktas valdžion. Reikia pa
sakyti kad tuo atžvilgiu 
f loridieČiai laimingi: kai tik 
„pavargsta” vietinis veikė
jas, jį tuojau pakeičia nau
jai atvykęs. O kadangi at
sikelia vis nauji sinjorai iš 
visos Amerikos ir Kanados, 
tai vietinis visuomenės dar
bas turi neišsemiamą naujų 
darbuotojų šaltinį...

Viešėjom ir pas Veroniką 
ir Bronių Aušrotus ir vaka
rieniavom pas Juozę ir Joną 
Daugėlas. Visi jie daugiau 
ar mažiau yra visuomenės 
veikėjai bei kultūrininkai: 
sakysime, Aušrotas kurį 
laiką buvo Bendruomenės 
pirmininkas, o Daugėla va
dovavo ir, rodos, tebevado
vauja Lietuvių Klubui. Be 
to, Aušrotas Dirvos skaity
tojams pažįstamas iš jo 
straipsnių, šiuo metu jis, 
rodos, bus pasitraukęs iš vi
suomeninės veiklos ir dau
giau atsidėjęs atsiminimų 
rašymui. Svečiuojantis pas 
ponus Daugėlas, mums itin 
pasiliko atmintyje, saky
čiau, dainų vakaras: solis
tė Juoze svečiams atliko 
gan platų savo lietuviškų 
dainų repertuarą ...

Tokios vaišės papildo ir 
paįvairina vasaronės malo
numus. Įdomu kad nors ir 

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Iš BOSTONO IR NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIŲ METŲ GRUPĖSE: 
Rugsėjo 22 d. — $845.00 
(su vadove p. Rudziūniene) 
Gruodžio 22 d. — $1045.00 
(dviejų savaičių).

Grupės aplankys Vilnių, Kauną ir Trakus. Prie šių 
grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR 

KANADOS MIESTŲ su papildomu mokesčiu 
New Yorke.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1979 M. PRASIDEDA 
BALANDŽIO 11 D.

REGISTRACIJOS PRIIMAMOS DABAR.

Dėl smulkesnių žinių ir registracijos kreipkitės i:

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 RUDZIŪNIENE.
PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANGES AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.
Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkom 

iškvietim dokumentus.

pirmą kartą sutikti tautie
čiai nė kiek nebūna sveti
mi: lietuvybės jausmas 
sieja visus. Nesantaikos 
mūsų tarpe netrūksta, bet 
kažkaip norisi tikėti, kad 
lietuvybės ryšiai yra kur 
kas stipresni už visokius 
nesusipratimus ...

Su Floridos dailininkais
Apie susitikimus su Flo

ridoje gyvenančiais lietu
viais dailininkais reikia pa
kalbėti atskirai. Prieš išva
žiuojant į St. Pętersburgą, 
buvome pakviesti priešpie
čių pas dail. Rimgailę Zoto- 
vienę. Jos aristokratiškai 
įrengtas namas kažkaip de
rinasi su jos šviesia, opti
mistine tapyba. Visur krin
ta akysna ant sienų iškabi
nėti paveikslai ir, rodos, 
pasijunti įėjęs į erdvią me
no galeriją. Daugiausia tarp 
rėmų žydi įvairiaspalvės gė
lės. Dailininkė, aišku, bus 
pamėgusi gėlyną. Kruopš
čiai, švelnių, skoningu kolo
ritu nutapytos jos dvelkia 
pasavario jaunyste ir 
džiaugsmu. Nėra abejonės: 
dail. Zotovienė atstovauja 
optimistinei pasaulėžiūrai...

Klausiu, ar ji nesirenka 
kitokių siužetų.

— Aš galvoju apie filo
sofines temas, — ji atsa
ko. — Sakysime, tapydama 
portretą, aš noriu piešti 
žmogų, glaudžiai susijusį su 
gamtos aplinka. Juk žmo
gus yra kilęs iš gamtos is- 
Čių, tad ir turi būti vaiz
duojamas jos fone.

Vieną tokį bandymą mes 
matėme pradėtą drobėje. 
Paveikslo viduryje buvo nu
tapytas jaunos merginos 
galvutė, išryškėjusi iš dar 
neaiškaus kolorito fono. Ne
darant čia jokių išvadų, juo 

labiau kad darbas dar ne
buvo baigtas, tačiau man 
kilo kai kurių abejonių, 
kaip suderinti žmogaus in
dividualybę su gamtos sti
chija. Kelias yra gan sli
dus, nes labai lengva nu
krypti į vieną, ar kitą pusę. 
Filosofija įdomi, bet kažin 
ar perkeliama į drobę. Man 
susidarė įspūdis, kad dai
lininkė naują kryptį tik ką 
pradėjo ir dar nėra jos iš
ryškinusi. Jei kartais Pra
amžius būtų palankus ir 
mums leistų apsilankyti 
Floridoje kitą vasarą, ma
nau, tektų pamatyti dail. 
R. Zotovienės naujos kryp
ties užbaigtus darbus. Sėk
mės!

šiaipjau ta popietė, pra
leista dailininkės aristokra
tiškai meninėje pastogėje, 
mums su žmona paliko ko 
m a 1 o niausiu atsiminimų. 
Viena atsisveikinant pado
vanota jos nupieštų gėlių 
puiki puokštė mums visada 
primena Floridos saulėtą 
padangę ir jos egzotinę 
gamtą ...

Baigę vasaronę prie At
lanto, pasileidom skersai 
Floridą į St. Petersburgą 
prie Meksikos įlankos. Mus 
nustebino Floridos gamtos 
skurdumas: kiek prie Van
denyno ji įvairi ir graži, 
tiek toliau nuo jo pelkėta, 
apaugusi krūmokšniais ir 
labai nuobodi, tik vietomis 
kur-ne-kur ją paįvairina 
apelsnų laukai.

St. Petersburgo du didieji
St. Petersburge mes išbu- 

vom tris dienas ir, žinoma, 
nespėjome susioroientuoti 
kas ten ką dirba ir vado
vauja, bet dailininkus An
taną Rūkštelę ir Jurgį Juo
dą pažinome iš seniau ir iš 
spaudos: jie abu yra ne tik 
menininkai, bet ir uolūs ir 
energingi visuomenės dar
buotojai, sakyčiau, du St. 
Petersburgo "didieji”. Bu
vome pakviesti apsilankyti 
pas vieną ir kitą.

Dail. Rūkštelė yra dide
lis vietinių šaulių veikėjas
— jų pirmininkas. Darbuo
jasi ir kitose organizacijo
se. Besikalbant prie kavos 
puoduko, jis užsiminė, jog 
vietiniai šauliai galvoją 
statyti paminklą Romui Ka
lantai. Jis pats galvojąs, 
kad būtų tiksliau ir pras
mingiau ne paminklą sta
tyti, o išleisti apie tą did
vyrį knygą anglų kalba. 
Jis klausė mūsų nuomonės. 
Aš pasiūliau išleisti vieną 
knygą apie tris didvyriškai 
kovojančius lietuvius: Ro
mą Kalantą, Simą Kudirką 
ir Nijolę Sadūnaitę ... Kaip 
vietiniai šauliai ir jų vadas 
dail. Rūkštelė apsisprendė
— nežinau.

Vieną vakarą buvom pa
kviesti vakarienės pas dail. 
Juodį. Ponai Juodžiai yra 
įsikūrę nepaprastai gražiai: 
visas plotas tarp namo ir 
šaligatvio, — tur būt, atsi
menant lietuviškus darže
lius Lietuvoje — ištiai išve
džiotas lysvėmis ir apso

dintas egzotinėmis gėlė
mis. Viduryje sukarta dide
lė lysvė, panaši į Gedimino 
stulpus. Vėlgi už, namo rū
pestingai apdirbtas daržas.

Menas iš lauko, menas 
viduje! Savo studiją daili
ninkas įsirengęs garaže, 
kur sienos nukabinėtos pa
veikslais. Viduje, visuose 
kambariuose, tas pats. Dai
lininkas savo veržlia, lakia 
kūrybine fantazija vis grįž
ta prie lietuviškų, tautinių, 
istorinių temų. Jis turi sa
vo originalią formą, stilių 
ir koloritą. Juodžio paveiks
lą iškart atpažinsi. Tai yra 
entuziastas tautos istorijos 
mylėtojas bei jos atkūrėjas. 
Jurgis Juodis yra dailinin
kas patriotas šviesiausia to 
žodžio prasme.

Radom čia besisvečiuo
jantį dar iš Lietuvos laikų 

GENERAL UTILITY
MAINTENANCE

lmmediate position available for general equipment maint.enance, 
Qualified person mušt have general machinery maintenance experience 
and sonie knowledge of commercia! air conditioning. Good salary and 
fringe benefits.

APPLY

JOSEPH HORNE CO.
Employment Office
Randai! Park Mali

Monday through Friday
10-12 noon, 2-4 p. m.

an equal opportunity firm
(30-31)

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

Apply: HORNE’S
Randai! Park Mali 
Employment Office 
Mon.-Fri. 10 a. m.-12 Noon 
2 p. m.-4 p. m.

An Equal Opportunity Finn
(30-31)

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

plačiai žinomą menininką 
fotografą Vytautą Augus
tiną. Per ponios Juodienės 
suruoštus pietus mes jau 
nebekalbėjome apie skly
pus, namų kainas ir įsikū
rimo galimybes — tik to
kias kalbas mes girdėjome 
per visą mūsų viešėjimą 
Floridoje — bet mus labiau 
domino kultūrinės bei me
ninės temos.

Spauda rašo, kad dail. 
Jurgis Juodis rengiąs savo 
meno parodą St. Petersbur
ge šį rudenį. Linkime jam 
sėkmės.

Vėl susikrovėme daiktus 
į ponų Juškų oldsmobilį ir 
pasileidom atgalios į šiau
rę. Tikrai, visais atžvilgiais 
atsimintina kelionės ir atos
togos, praleistos su Flori
dos sinjorais...
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ANDRIUS MIRONAS

KALIFORNIJOS ĮDOMYBĖS
MISIJŲ KELIAIS

Jau iš seniau Kalifornijos vals
tybė buvo garsi ne tik atrastuoju 
joje auksu, bet ir gamtos įvairu
mu, švelniu klimatu, o svarbiau
sia, gražiu pajūriu. Vėliau, pra
monei vis labiau vystantis, Kali
fornija tapo svarbiausia daržovių 
ir vyno tiekėja bei filmų ir aviaci
jos industrijos centras. Šiuo me
tu gyventojų skaičiumi Kalifornija 
pralenkė visas kitas Jungtines Vai 
stybes ir turi virš 22 milijonų žmo
nių.

Norint smulkiai aprašyti šį tre
čioje vietoje JAV-bių tarpe esantį 
milžinišką kraštą (158,693 kvad
ratinių mylių), reikėtų storiausio 
tomo ar atskiros enciklopedijos, to 
dėl pasitenkinsiu I-je dalyje apra
šyti svarbiausius praeities pamink
lus - misijas, peržvelgdamas tą be 
ne įdomiausią Kalifornijos istori
jos liudininką, kada ispanų vienuo
liai pranciškonai atvyko čia, apsi
ginklavę kryžium, ir bandė 
indėnų tikėjimą Didžiąją Dvasia 
pakeisti jiems visai nauju katalikų 
tikėjimu. Sykiu mėginsiu atžymė
ti įdomesnes apylinkes ir keliauto
jams matytinas vietas.

Palyginti dar neseniai Kalifor- 
ija priklausė Meksikos valstybei. 
Tik 1848 m. Jungtinės Amerikos 
Valstybės prisijungė kraštą, prieš 
tai jį kariuomenės pagalba užėmu
sios, o 1850 metais Kalifornija bu
vo oficialiai įjungta į JAV sąjungą.

Kalifornija yra daugiau kaip 
valstybė - ji taip pat yra minties 
vertybė, o tatai jau sudaro tiek Ka- 
lifornijų, kiek iš viso yra kalifor- 
niečių. Žvejas, motociklistas, se
na moteris, dailidė, vynuogių rin
kėjas, mokslininkas, keliaująs dar
bininkas, amžinas filmų statistas, 
filmų magnatas ar politikierius - 
kiekvienas savyje nešiojasi atskirą 
jų vienų, Kalifornijos vaizdą. Tuo 
pačiu kiekvienas liekasi tik maža 
dalelytė to kaleidoskopiškos tėk
mės, kuri sudaro valstybės visu
mą.

Fiziškai imant, Kalifornija yra 
nuolat kintanti ir daugiaveidė, 
kaip ir jos gyventojai. Šiaurinėje 
Kalifornijoje Kaskadų kalnagūb
ris pasibaigia Lassen kalno viršū
nė, kuri yra pats paskutinysis vei
kęs JAV-ėse ungikalnis, nes ugni
mi spiaudė dar tik 1914-21 metų 
laikotarpyje, o dabar galutinai už- 
gęsęs. Toliau į pietus tęsiasi ne
lygūs ir statūs Sierra Nevada kal
nai, o Pajūrio kalnai išsirikiavę ly
giagrečiai su jais, tarpe sudaryda
mi Centrinį Slėnį, pasibaigiantį 
dykynėmis. Sausa Mojavę dyku
ma ir žemiau jūros lygio duobių 
Mirties Slėnyje bei Saltib ežero 
sritis dominuoja pietinę Kaliforni
jos dalį.

Ne vados užkampiai retai palie
čiami šių dienų judėjimo ir gyven
tojų perkrovimo standartų. Išmi
rę miestai (ghost towns), indėnų 
rezervatai, vienišų kelių ištysę siū 

La Jolla, San Diego priemiestis ir Ramiojo vandenyno pakrantė.

lai ir mažai lankomų girių plotai 
kalnuose vilioja tik nuotykių mė
gėjus. Kadangi auksas kadaise 
traukė godžias minias į Mother Lo 
de sritį, pirminis grožio ir klimato 
turtingumas yra svarbiausias as
pektas, pavertęs Kaliforniją tirš
čiausiai gyvenama valstybe. Ji tu 
ri dvi ašis - vėsų, kultyvuotą ir mo 
deruotą San Francisco ir puikų, 
vis besiplečiantį, augantį Los An
geles. Šių dviejų didmiesčių cha
rakteristikos turi daugelį skirtybių 
kurios beveik atskiria Kaliforniją į 
dvi dalis. Tačiau sunku būtų pra
vesti geografinę ribą tarp abiejų 
Kalifornijų.

Kalifornija suteikia galimybių 
betkokiam sportui, nuo karstymo- 
si apleistose ir negyvenamose vie
tose iki nieko neveikimo palmių 
pavėsyje kurioje nors dykumos va
sarvietėje. Ežerai, upės ir vande
nynas sudaro žvejams neribotas 
erdves. Baidarėmis, kajakais ir 
burlaiviais įmanoma skrosti šiauri 
nę Kaliforniją per jos raudonme
džių rajonus, o specialiais automo 
biliais šoliuoti per Imperial slėnio 
kopas. Puikūs pajūriai, uoloti 
krantai, majestotiškoji Sierra Ne
vada kalnų nugara yra rojus plau
kėjams, stovyklautojams, slidinin
kams ir medžiotojams. Golfas, te
nisas, lenktynės, net banginių ste
bėjimas - viskas čia įmanoma.

Yra ir kitos rūšies sportas, ku
ris įmanomas tiktai Nevadoje. Įs
tatymais laisvai leidžiami azarti
niai lošimai Nevadoje suvilioja ka- 
liforniečius, mėgstančius riziką ir 
lengvą pralobimą trumpai savait
galio kelionei į Reno arba Las Ve- 
gas lošimo namus. Tačiau pati Ne 
vados valstybė yra daugiau, kaip 
dulkėtas užpakalinis kiemas žai
džiantiems kaliforniečiams. Neva
da suteikia progos jos vakariniuo
se kalnuose puikiai medžioti ir 
meškerioti. Visokiausia aktyvu
mui centras yr Lake Tahoe, kurio 
pusė priklauso Kalifornijai. Šio 
kalnų ežero pietiniame gale Neva
da įrengė didžiulę Hoover užtvan
ką ir įsteigė Tautinį Poilsio Plotą 
(National Recreation Area).

Kalifornijos lankytojas gali pa
žvelgti į dangaus žvaigždes Palo- 
mer kalne arba į žemės žvaigždes 
priešais Grauman“ Chinese filmų 
teatrą, Hollywoode. Jis gali pasi
justi nykštuku tarp aukščiausių pa 
šauly medžių, sekvojų, arba pa
versti nykštuku San Francisco įlan
ką, nes Sausalito mieste yra pir
mojo mažasis modelis. Keleivis 
gali lakstyti Disneylando gatvėse 
ar rimtai įžengti į seną ispmų mi
siją. Jis gali lankyti filmų studijas 
vyno daryklas, kramtyti sausainiu* 
kus kiniečių kvartale arba meksi
kiečių tortillas Calexico. Jis gali 
virpėti nuo šalčio Whitney kalno 
papėdėje, pasiekęs apie 11,000 pė
dų šio 14,495 pėdų aukščio viršū
nės pakopą, arba, tiktai 85 mylias 
pakeliavęs, prakaituoti Badwater 
tvankumoje - 282 pėdų žemiau jū
ros lygio.

PIRMIEJI EUROPIEČIAI

Europiečiai jau seniai domėjosi 
Kolumbo atrastuoju nauju žemy
nu, todėl daug nuotykiautojų ir jū
reivių, vienuolių ir nusikaltėlių, 
padorių žmonių ir apgavikų buvo 
pasiekę Kalifornijos krantus per 
Ramųjį vandenyną. Pats pirmasis 
ispanų jūreivis, įkėlęs koją Kali- 
fornijon 1540 metais, buvo Her- 
nando de Alarcon. Jis ištyrinėjo 
Kalifornijos įlanką ir Colorado 
upės žiotis, bet dar prieš jį, 1539 
metais, čia buvo atvykęs taip pat 
ispanas Francisco de LJlloa ir pa
vadino šį pajūrio kraštą mitologi
niu California vardu iš kažkurio 
XV amžiaus romano. Po Ulloa, ir 
de Alarcon turėjo taip pat naują 
šalį vadinti, išvengimui nesusipra. 
timų.

Portugalas atradėjas Juan Rod- 
riguez Cabrillo įplaukė į San Die
go įlanką ir paskelbė visą pajūrio 
sritį prijungiąs prie Ispanijos 1542 
metais, vos 50 metų praslinkus po 
Kolumo įžengimo į rytinės Ameri
kos sritis. Sebastian Vizcaino at
vyko 60 metų vėliau, o 1768 m. Is
panijos karalius Carlos III įsakė 
okupuoti San Diego ir Monterey 
vietoves.

Ispanijos vienuoliai pranciško
nai jau buvo pastatę eilę vienuo
lynų Kalifornijos pusiasalyje, to
dėl, tęsdami savo plėtimąsi vis 
šiaurėn, 1769 metais atvyko į San 
Diego įlanką su specialia ekspedi
cija, tikslu steigti misijų stotis vie
tos gyventojams indėnams mokyti 
katalikų tikėjimo tiesų. Misijų is
torija prasidėjo tais metais, misio
nieriui Fray Junipero Serra atvy
kus ir pradėjus statyti pirmąją mi
sijų stotį, pavadintą San Diego de 
Alcala vardu ( Diego vardas atitin 
ka lietuviškąjį Jokūbą). Per 54 me 
tus ispanų tėvai pranciškonai įstei 
gė Kalifornijos pajūryje 21 vienuo 
lyno grandinę, tarnavusią indė
nams atvarsti krikščionybėn. Ši 
grandinė tęsiasi nuo San Diego mi 
sijos pietuose per 600 mylių ligi 
paskutinės misijos šiaurinės Kali
fornijos srityje, už San Francisco 
įlankos, Sonoma vietovėje.

Anais laikais indėnai gynė savo 
gimtąjį kraštą, bandydami išvary
ti neprašytus ateivius, todėl vie
nuoliai norom nenorom turėjo 
prie kiekvienos misijos turėti apsi 
gynimui Meksikos kariuomenės 
įgulas. Šitaip šalia San Diego vie
nuolyno atsirado ir Presidio, at
seit, karinis fortas. Dabartinis se
nasis San Diego miestas, buvęs 
pirmąja misionierių buveine, a- 
nais laikais buvo indėnų vadina
mas Cosoy. Senasis San Diego 
miestas Ramiajam vandenynui 
reiškia tą patį, kaip Jamestown At
lanto vandenynui. Senajame San 
Diege kas metai švenčiama Cinco 
de Mayo šventė.

Vis į šiaurę keliaujant, arti Ra
miojo vandenyno krantų atsirado 
diližanų , ir raitųjų išmuštas kelias

Varpinė San Diego de Alcala misijoje.
kurio visi keliautojai laikydavosi. 
Jis iki šiol vadinamas Ei Camino 
Real (tikrasis arba teisingas ke
lias) ir ėjo pro dabartinius San Die 
go, Los Angeles ir San Francisco 
didmiesčius, pasibaigdamas pas
kutinėje misijų stotyje, San Fran
cisco de Solano, Sonoma miesto ri 
bose, apie 60 mylių į šiaurę nuo 
San Francisco.

ŠV. JOKŪBO MISIJA

Pradžioje pranciškonų vyresny
sis Junpero Serra įsteigė vienuo
lyną pajūrio kalnuose, greta kari
nio forto, dabartinio San Diego 
didmiesčio senojoje dalyje, bet 
greit misija buvo perkelta kelias 
mylias aukščiau, prie San Diego 
upės vagos, kur ir iki šiol yra. Vie 
nintelė misiją, iki šiol aptarnau
janti rezervato indėnus pagal se
noviškas ispanų tradicijas, yra 
San Antonio de Pala, esanti Pala 
miestelyje, apie 22 mylias pava
žiavus Interstate 5 ir 76 plentais į 
šiaurės rytus. Tačiau ši misija ne
įeina į pagrindinę pajūrio misijų 
grandinę.

Tipingos meksikiečių statybos 
(baltų sienų su čerpių stogu) ir 
trijų aukštų piramidės formos var
pine, su dviem gretimais varpais 
pirmajame bei antrajame aukštuo
se ir vienu mažesniu varpu po var 
pinės stogu su kryžium, ši Šv. 
Jokūbo iš Alcalos misija yra pir
moji įkurta Amerikos Pacifico pa
kraštyje, neskaitant Kalifornijos 
pusiasalio, taigi, jau Meksikos 
valstybėje daug anksčiau įsteigtų 
misijų (San Miguel de la Frontera 
Ejido ei Porvenir, Ei Rosario de 
Abajo, San Fernando, Santa Ma
ria ir kt.), kurias vienuolis Junipe
ro Serra buvo įsteigęs eidamas 
tuo metu Žemutinės Kalifornijos 
misijų viršininko pareigas.

Vystydamas toliau misijų tinklą 
Serra krikštijo Kalifornijos indė
nus, tačiau turėjo nesklandumų ir 
ginčų su pasaulietiškais guberna
toriais. Vis dėlto Serra sudarė mi
sijoms tvarkyti taisykles ir vėliau 
įsteigė pirmąsias devynias misijas 
dabartinėje JAV Kalifornijoje, ta
čiau visų numatytųjų nebegalėjo 
užbaigti. Jis mirė 1784 metais, pa 
likęs sekančioms dešimčiai misijų 
parinktus vadus. Darbą tęsė jo 
įpėdinis Fermin Francisco Lausen.

San Diego de Alcala misija pra
džioje turėjo didelių sunkumų, 
nes netrukus karingieji indėnai ją 
sugriovė, didelėmis pastangomis 
vienuolynas buvo atstatytas, bet 
po kelių metų ir vėl indėnai sukilo 
užmušdami pirmąjį katalikų dva
siškį Kalifornijos pajūryje. Šioje 
vietoje prasidėjo ir krašto civiliza
cija. Pastatytas irigacijos užtven- 
kimas ir duobės, pasodinti pirmie 

ji alyvmedžiai ir pirmoji palmė. 
Paskutinį kartą misija buvo restau 
ruota 1941 metais.

Senajame San Diego mieste, 
ant kalnelio, apsuptas mūro sienų 
stovi senasis Presidio, su komen
danto namų. Čia stovi tėvui Juni
pero Serra paminklas, atžymėda
mas pirmosios misijos vietovę ir 
pirmosios baltųjų bendruomenės 
vietą Kalifornijoje.

SAN DIEGO DIDMIESTIS

Apie karinę įgulą ir apie misijos 
pastatą palengva kūrėsi molinė
mis (adobe) sienomis gyventojų 
nameliai. Priėmę katalikybę indė
nai norėjo tolimesnės globos ir ap
gynimo. Jau 1820 metais, po Mek 
sikos nepriklausomybės paskelbi
mo, turtingieji dvarininkai gavo di
delių žemės plotų, anksčiau pri
klausiusių misijai, ir pasistatė eilę 
elegantiškų namų bei vilų apie da
bartinę Old Town Plazą (aikštę). 
Jau 1864 m. JAV karo laivynas iš
kėlė aikštėje Amerikos vėliavą.

Dabartiniai įdomesni San Diego 
taškaL išsimėtę po visą didelį ir 
kalnuotą didmiestį. Iš viso, pripa
žintas kaip žiemos poilsio centras, 
San Diego miestas pasidarė be
veik tiek pat garsus ir kaip vasaros 
kurortas. Temperatūra svyruoja 
tik apie 11 laipsnių tarp šalčiausio 
ir šilčiausio mėnesio vidurkio. 
Miesto paviršius labai nelygus, 
svyruojąs tarp jūros paviršiaus ir 
822 pėdų aukščio kalnų. Miestas 
išsidėstęs prie San Diego įlankos, 
vieno iš puikiausių natūralių uos
tų, ir turi dvi dideles įlankas - San 
Diego Bay ir Mission Bay. Savai
me aišku, čia labai daug JAV lai
vyno bazių.

Šiandien didmiestis yra didelis 
transporto ir gamybos centras, su 
apie 760,000 gyventojų, taigi, pri
lygsta San Francisco didmiesčiui. 
Dėl žymiai grynesnio oro miestas 
turi daugiau privalumų, kaip mil
žiniškas Los Angeles. Puikus 
greitkelių ir plentų tinklas įgalina 
keliauti greit ir siekti ne tolimiau
sius Kalifornijos taškus, Meksi
kos sienos artumas duoda progos 
aplankyti ir pietų kaimyną. 
Tijuanos miestas pasienyje jau 
užaugęs į modemų didmiestį ir tu 
ri daugiau kaip 250,000 gyvento
jų. Jų tarpe verslininkai jau sukū
rė arklių ir automobilių lenktynių 
klestinčią pramonę. San Diego 
miestas plečiasi į periferijas ir at
skiros gyvenvietės, kaip Ei Cajon, 
La Mėsa, Chula Vista ir National 
City, bando lenkti savo ‘tėvą’ gy
ventojų skaičiumi. Karo laivyno 
ir aviacijos bazės apie San Diego 
miestą labai prisidėjo prie jo 
išaugimo.

(Nukelta į 8 psl.)
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Ugnės Kazokaitės nuotr.

STUDIJŲ SAVAITĖ EUROPOJE...
(Atkelta iš 1 psl.) 

visus ištverti būti tremti
niais. Nes neištesėti būti 
tremtiniu reiškia žlugti. Ir 
čia kaip tik slypi pati giliau
sia studijų savaičių prasmė. 
Gera yra susitikti; gera pa- 
sibičiuliauti septynetą die
nų; gera pasiklausyti pa
skaitų, turtėjant žiniomis 
bei įspūdžiais. Tačiau ne tai 
sudaro tikrąją šių susitiki
mų bei pašnekesių prasmę. 
Tai, kad ištveriame tokiems 
susitikimams jau 25-ri me
tai; kad nesiliaujame vis 
rinktis ir rinktis; ši ištver
mė, šis atkaklumas, ši drąsa 
nepavargti — štai kas 
įprasmina mūsų savaites 
pačiu esmingiausiu būdu. 
Mūsų studijų savaitės yra 
ženklas, kad esame gyvi 
kaip tremtiniai. Jos yra di
dis prasmuo, kaip kad kiek
vienas pavasario diegas yra 
p r a ž i emojusios gyvybės 
prasmuo.

Tuo pačiu studijų savai
tės virsta tremtiniškojo 
mūsų nusiteikimo bandy
mu. Kiekvienais anais 25- 
riais metais mes tarsi lai
kėme egzaminus: ar esame 
verti tremties. Nes tremties 
galima būti ir nevertam. 
Tremtis nėra tik mus išti
kęs viršinis likimas. Trem
tis yra ir mūsų pačių vidi
nis, apsisprendimas. Ir štai, 
paversti viršinį likimą vidi
niu apsisprendimu reiškia 
tapti vertu tremties. Tuo 
tarpu bėgti nuo mus ištiku
sio likimo į čiabuvio gyve
nimą reiškia tremtį išduoti. 
Tokių bėglių turime jau ne
maža : tremties
skaičius auga. Nevienas anų 
egzaminų neišlaiko ir skel
biasi esąs nebe tremtinys: 
esą jo niekas netrėmęs, esą 
jis gimęs ’čia’, todėl esąs 
čiabuvis, tarsi gimti laive 
reikštų jau gimti jūrininku. 
Užtat visus šiuos 25-rius 
metus mūsų studijų savai
tės ir stengėsi ugdyti są
monę, kad gimti svetur kaip 
tik ir reiškia gimti tremti
niu. Tai dvi pačia savo esme 
susijusios ir todėl nepersiki- 

riamos sąvokos. Ir kol įsten
giame studijų savaites su
organizuoti, tol įstengiame 
ugdyti ir šią sąmonę. Tai 
didelis bei lemtingas ban
dymas. Atlaikę jį 25-rius 
metus, tikimės jį atlaikysią 
ir toliau, kol tėvynės laisvė 
panaikins pačią tremtį.

Šiuo ryžtu pagrįsta mūsų 
viltis teikti įnašą krašto 
laisvei. Tremtis įsiprasmi- 
na ne asmeniniu mūsų įsi
kūrimu, bet tuo, kiek asme
ninis įsikūrimas virsta in
dėliu į tėvynės kultūrą. O 
tokiu indėliu jis virsta ta
da, kai mūsų darbo vaisiai 
įsiglaudžia į tautinės kultū
ros kūrybą kaip nepavaduo
jama jos dalis. Kas lieka 
šalia tautinės kultūros, yra 
pelai, neverti nei tremties, 
nei tėvynės. Jeigu tad turi
me vilties, jog tauta taps 
laisva, tai šią viltį galime 
puoselėti ne sudėję rankas, 
o tik kurdami vadinasi, pra
tęsdami tautinę kultūrą už 
tėvynės sienų, kadangi kul
tūra sienų nepažįsta ir jo
kiose sienose neišsitenka. 
Dėl to mūsų studijų savai
tės ir būdavo vis dvižvilgės: 
jos žvelgė ir į tremtį, ir į 
tėvynę, kad šias dvi plot
mes sujungtų į vieną vie
nintelę kultūrinę plotmę. 
Nes tik kultūrinė plotmė te
gali išgelbėti mus nuo pavo
jaus virsti čiabuviais ir tuo 
būdu žlugti tautai. Po 25- 
ri ų metų tai yra pasidarę 
ypatingai aišku.

Kas tad, malonūs Bičiu
liai, yra buvusios mūsų 
studijų savaitės ? — Jos yra 

išdavikų buvusios mūsų ištvermė,
mūsų tremtiniškosios sąmo
nės bandymas ir mūsų vil
ties gairės. Jomis liudijome 
savo ryžtą likti tremtiniais 
iš kartos į kartą, - neskai
čiuodami, kiek kartų pra
eis; jomis skatinome kūry
binę sąmonę svetur, nežiū- 
dami, kur ir kada kas yra 
gimęs; jomis jungėmės į 
kultūrinius žygius tėvynė
je, nepaisydami šio jungi
mosi sunkenybių bei kliū
čių. Tai ir buvo pati tikroji 

bei gilioji mūsų studijų sa
vaičių prasmė.

Telieka ši prasmė gyva, 
aiški ir reikli visų tolimes
niųjų metų eigoje! Tai gi
liausias mano linkėjimas 
šią didžios sukakties dieną.”

Studijų savaitės užbaigi
mo pareiškime sakoma:

”šioje jubiliejinėje savai
tėje, skirtoje pažymėti Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymo 60-sias metines, 
mes klausėmės paskaitų, gi- 
linomės į Lietuvos praeities 
ir dabarties klausimus, mū
sų žvilgsnis lietė įvairias 
politinio, ekonominio, kultū
rinio ir dvasinio gyvenimo 
sritis, susijusias su lietuvių 
tautos istoriniu likimu, da
bartine laisvės kovą ir atei
ties galimybėmis.

Sveikindami brolius ir se
seris pavergtoje, bet nenu
galėtoje tėvynėje Lietuvoje 
ir visas lietuviškai plakan
čias širdis plačiame pasau
lyje, XXV-sios europinės 
Lietuviškųjų studijų savai
tės dalyviai pakartojo savo 
įsipareigojimą dirbti ir au
kotis nepriklausomos Lietu
vos valstybės atstatymui, 
kad būtų atitaisytos didžiu
lės skriaudos lietuvių tautai 
ir atstatytos visos jai pri
klausančios žmogiškos ir 
tautinės teisės, kad ji vėl 
galėtų džiaugtis pilnateise 
padėtimi laisvų pasaulio, 
pirmoje eilėje laisvos ir ap
sijungusios Europos, tautų 
šeimoje ir veiksmingai pri
sidėti prie visos žmonijos 
gerovės.

Tradicinėje Tėvynės va
landėlėje XXV-sios europi
nės Lietuviškųjų studijų 
savaitės dalyviai drauge su 
Lietuvos Helsinkio grupės1 
atstovu užsienyje Tomu 
Venclova prisiminė naujau
sią pavergėjų smurto auką 
— drąsų ir garbingą žmo
gaus ir tautos teisių gynė
ją Viktorą Petkų, pareiškė 
savo pasipiktinimą ir pro
testą drauge su visais do
rais lietuviais ir pasaulio 
visuomene prieš nežmoniš
ką ir savivališką sovietinio 
teismo nuosprendį. Mes rei
kalaujame Viktorą Petkų 
paleisti ir nekliudyti jam

Kalifornijos įdomybės
(Atkelta iš 7 psl.)

Dėmesio vertos ir lankytinos 
vietos yra Balboa Parkas, turįs 
1,400 akrų plotą vidurmiesty, ku
riame buvo įvykusi 1935-36 metų 
Kalifornijos-Pacifiko Tarptautinė 
Paroda. Daug parodos pastatų 
dar užsiliko, bet pastatyta ir mo
dernių, jų tarpe lankytini Califor- 
nia Statė Building, Aerospace Mu 
seum, Botanical Building, Hali of 
Champions, Fine Arts Gallery, 
House of Pacific Relations, Old 
Globė Theatre, The Reuben H. 
Fleet Space Theater and Science 
Center bei Museum of Man ir Mu 
seum of Natūrai History.

Šalia Balboa Parko yra didelis ir 
vienas žymiausių pasauly zoologi
jos sodų, San Diego Zoo ir vaikam 
zoologijos sodas. Senajame San 
Diego įdomesni taškai yra Casa 
dę Estudillo, Casa de Lopez, Pre- 
sidio, WhalleyHouse ir kiti muzie
jai bei pastatai. Point Loma prie
miestyje yra Cabrillo National Mo 
nument, išsidėstęs San Diego įlan
kos iškyšulyje, kuris pats savo ma 
syvų gina įėjimą į gilią įlanką. Pa
čiame įlankos smailagalyje stovi 
istorinis švyturys, pradėjęs švies
ti laivams nuo 1855 metų. Yra ir 
paminklas Juan Rodriguez Cabri
llo, išlipusiam čia į krantą, (do
mus banginių stebėjimo pastatas, 
kuriame yra proga stebėti bangi
nių migraciją, įvykstančią kasmet 
nuo gruodžio iki vasario pabaigos 
ar kovo pradžios. Sunset Cliffs 
(saulėleidžio skardžiai) įdomūs 
vandenyno išgraužtomis uolomis 
pakrantėje.

Siauras ir ilgas pusiasalis, su 
praplatėjimu šiaurės iškyšulyje, 
gina San Diego įlanką nuo smar
kių Pacifiko bangų, sudarydamas 
ramiausią uostą. Šis iškyšulys su
daro atskirą miestą, Coronado, tu 
rinti apie 20,000 gyventojų. Dau
giausia čia sutelkta karo aviacijos 
ir karo laivyno bazių, tačiau gyve
namasis rajonas pačiame pajūryje 
sudaro malonų ir įdomų vaizdą. Ži

veikti Visuotinės žmogaus 
teisių deklaracijos ir Hel
sinkio Baigiamojo akto dva
sia.

Drauge reiškiame gilią 
pagarbą nuteistajam ir vi
siems kitiems, kurie šian
dien Sov. Sąjungos kalėji
muose ir lageriuose kenčia 
už teisingą Lietuvos reika
lą. Mes niekada nepamiršom 
ir nepamiršim tokių vardų, 
kaip Petras Paulaitis, Kle
mensas Širvys, Jonas Ma- 
tuzevičius, Algirdas žyprė; 
kaip Nijolė Sadūnaitė, Ona 
Pranskūnaitė, Petras Cidzi
kas, Petras Plumpa, Sergie- 
jus Kovaliovas, Vladas La- 
pienis, Balys Gajauskas, o 
dabar ir Viktoras Petkus, 
kurie savo asmenine kan
čia gyvai įkūnija teisingus 
ir kilnius lietuvių tautos 
troškimus, atsispindinčius 
”Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikoje”, ” Aušroj e” 
ir kituose pogrindžio leidi
niuose. Jų įkvėpti mes at
naujiname savo ryžtą viso
mis mums prieinamomis 
priemonėmis tęsti jų kovą 
ir paveikti savo aplinkoje 
kitus, kad Lietuvos laisvės 
ir žmogaus teisių kovotojų 
pastangos neštų vis dau
giau vaisių.

Broliai ir seserys, būkime 
ištvermingi ir tvirti mūsų 
tautos kankinių pavyzdžiu: 
su Dievo pagalba dirbkim, 
kovokime dėl Lietuvos!”
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noma, tai viena brangiausių gyve
namų vietų San Diego ribose.

Uosto apžiūrėjimo ekskursijos 
laivai plaukioja nuolatos, nes jų 
kontoros čia pat, pajūryje ir prie 
pat miesto centro. Jūros muzie
jus ir Laivyno Open House veikia 
keliautojų malonumui.

Mažesnėje įlankoje, Mission 
Bay, yra garsusis Sea World, su 
polineziečių ir Azijos padailini
mais, ir Japanese Village. Labai 
išraižyta įlanka savo kultivuotose 
pievelėse turi stovyklaujantiems 
patalpas-motelius, būrinius laive
lius nuomoj imui ir kitokius jūri
nius malonumus. Į šiaurę nuo 
įlankos prasideda priemiestis La 
Jolla, populiarus vasaros ir žie
mos kurortas, su spalvingais, uo
lotais krantais ir puikiais pajūriais. 
Kitas okeanografijos institutas 
yra tiktai Monaco valstybėje. 
Miestas (priklauso San Diego did
miesčiui, todėl sunku apskaičiuoti 
gyventojų skaičių) turi La Jolla 
Museum of Contemporary Art.

Iš aplinkinių San Diego miestų 
tik National City turi įdomesnį Mu 
seum of American Treasures, ku
riame galima pamatyti didžiausią 
pasaulyje dramblio iltį, rankomis 
išdrožinėtą papuošimais. Kiti 
dramblio kaulo drožiniai siekia se
niausių kiniečių dinastijų ir vaiz
duoja jų dievus. Taip pat čia yra 
puiki kolekcija ankstyvųjų Ameri
kos saulės spinduliais dažytų stik
lų, laivyno ir indėnų relikvijų, 
kaip patrankos, ir kitokių ekspo
natų.

SAN DIEGO APSKRITIS
Pasigrožėję San Diego uoste sto 

vinčiais laivais ir apžiūrėję seną 
‘Star of India’ laivą bei Coronado 
viešbutį, su aną šimtmetį prime
nančiu pastatu, La Jolla priemies
tyje Soledad Cross, kalno viršūnė
je, su puikiu vaizdu į Pacifiką ir 
kalnus, galima keliauti pasidairyti 
į įvairias San Diego apskrities apy 
linkės. Bene įdomiausias savo sa
votiška gamta yra Anza Borrego 
Desert Statė Park, su centre dyku 
mos esančiu Borrego Springs 
miestu (apie 1000 gyv.). Didžiulis 
parkas užima 486,200 akrų plotą 
kalnuose, kur auga kaktusai ir lau
kinės gėlės tarpe krūmokšnių ir 
skurdžių medelių. Įdomūs keli tar
pekliai. Iš Borrego Springs įmano
ma gauti vadovus ekskursijoms.

San Diego Wild Animal Park 
apima 1,800 akrų plotą netoli Es- 
condido miesto. Čia laisvai gyve
na drambliai, liūtai, raganosiai, 
žebros, žirafos ir kiti žvėrys, ap
supti neperšokamais grioviais. Ap 
žiūrima iš monorail tipo geležin
keliuko.

Palomar Observatory, suside
danti iš penkių bokštų, turi vie
name iš jų didžiausią pasaulyje 
200 colių Hale teleskopą. Netolie
se yra gražus kalnų parkas, Palo
mar Mountain and Statė Park, 
apie 1,900 akrų ploto ir apie 5,000 
pėdų aukštyje. Įmanoma pasiekti 
tik vasaros metu. Netoli yra minė 
toji San Antonio de Pala misija ir 
indėnų rezervatas.

Kalnuotoje San Diego apskrity
je vienas įdomiausių miestelių yra 
Julian, Volcan kalnyno papėdėje. 
Jis įdomus 1887 metais įsteigtu 
viešbučiu, kurį pradėjo laisvųjų 
negrų pora, o dabar perėmė mo
kytojų pora iš Hollywoodo. Gyven
tojų miestely tik apie 500, o 4,325 
pėdų aukštis nuo jūros lygio teikia 
įvairaus klimato savitumą. Žie
mos čia šaltos ir su sniegu, o va
saros karštos.

(Bus daugiau)

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

45 HOUR, 5 DAY WEEK
UVALDE ROCK ASHALT CO.

1705 OLIVER 
HOUSTON, TEXAS 77001 

713-869-5811
(26-31)
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Australijos lietuviu sportininku

KELIONĖ PO AMERIKĄ
Antanas Laukaitis

DETROITAS

Sunku palikti didingą ir svetin
gą Clevelando lietuvių koloniją, ta
čiau jau tokia mūsų keliautojų da
lia. Pamažu prie parapijos salės 
susirinkę australiečiai įspūdingai 
atsisveikina savo naujuosius šio 
miesto draugus. Iš ponios Kudu- 
kienės, mūsų buvusios pertiškės, 
gauname po gražią atsisveikinimo 
gplę, kai linksmoji žiemos sporto 
mėgėja Sniečkuvienė, spausdama 
man ranką įsakmiai primena, kad 
tik jokiu būdu nepamirščiau pasa
kyt Australijos slidinėtojams, kad 
jie yra taip laukiami būsimose Pa
baltiečių pirmenybėse kovo mė
nesį.

Kur gi žmogus pamirši tą sve
tingą Clevelando miestą, kur ma
ne tikrai daugiau žmonių, bet iš 
pavardės, pažįsta negu pačioje 
Australijoje, nes čia yra ‘mano’ 
laikraštis Dirva ir Lietuvių Namuo
se taip praeiti sunku nuo visų pa
siūlymų išgert susipažinimo stik
lelį. Tačiau šiaip-taip išsilaikiau 
ir jau, susodinęs visus visus aus-’ 
traliečius į autobusus, pasileidžiū 
su visais į mūsų Vakarų pasaulio 
automobilių gamybos sostinę Det
roitą. Kelionė vyksta, kaip ir vi
suomet, gana linksmai. Kas snau 
džia - tai snaudžia, kas miega - tai 
miega, o prisiekę pokeristai ir vėl 
laiką leidžia prie tų apgaulingų 
‘abrozdėlių’.

Kelionė neperilgiausia ir mes 
pavakary jau esame garsiajame 
Detroite. Gražus Kultūros Cent
ras, kur yra ir naujoji lietuvių pa
rapija su savo modemiška bažny
čia ir akį patraukiančiu trikampiu 
bokštu, pilnas lietuvių. Broliai Ru
gieniai, kurių vienas Bendruo
menės pirmininkas ir kitas - Spor 
to Klubo pirmininkas, jau laukia 
mūsų kieme. Visų nakvynių koor
dinatorius J. Orentas tuoj pat pra
deda tvarkyti nakvynių paskirsty
mą. Lengvos vaišės, dulkių nuplo 
vimas alučiu ir štai mes kiekvie
nas jau gauname po lapą su visais 
nakvynių sąrašais ir visa būsimąja 
programa. Papuolu aš pas inž. A. 
Rudį ir jo puikią simpatingą žmo
ną. Gražaus, ištaigingo namo du
rys plačiai atsiveria man ir mano 
kompanijonui adelaidiškiui R. Si
dabrui. Išsikalbame, akyliau įsi
žiūriu į Algio veido bruo
žus ir, pasirodo, mes esame seni 
pažįstami iš Schwabische Gmund, 
į kur aš atvažiuodavau iš amerikie 
čių kuopos žaist krepšinį ir kur ma 
no šeimininkas gyveno ir taip pat 
sportavo. Prisiminimai, pažįsta

mą ir naujai atgimusi draugystė su 
visa šeima užsimezga labai grei

Liepos 23 d. ALT S-gos Detroito skyriaus dalis narių ir svečių Onos ir Česio Šadeikų 
sodyboje. J. Gaižučio nuotr.

tai. O mano sportinės propogan- 
dos ‘ministeris’ Sidabras, Adelai
dės ponių išlepintas, yra tuoj vai
šinamas tai pyragėliu, tai sausai
nėliu, tai kokiu nors kitu skanumy 

.nu, nes taipjau jo natūra reikalau
ja, kad ką nors skanaus prieš mie
gą užvalgyt. Krentam po vidur
nakčio į minkštas lovas ir jau sap
nuojam apie tuos didžiuosius au
tomobilius, kurių čia pilna visur.

Sekančią dieną važiuojam į For
do milžiniškus muziejus, kurių čia 
yra du. Vienas - tai uždarose pa
talpose automobilių muziejus, ku
riame galima pamatyti visą auto
mobilių gamybos istoriją nuo pat 
pirmojo iki paskutiniųjų, ir net bū 
simų automobilių. Kitas - Ameri
kos įžymiųjų asmenų gyvenimo 
natūralūs muziejus yra atvirame 
milžiniško ploto lauke. Tikrai, 
abu labai įdomūs. Mes, vaikščio
dami grupiniai, su australiškai-lie 
tuviškais ženklais, atkreipiame ra 
dio korespondentų dėmesį ir vaka 
rinėse . žiniose esame jau paminė
ti per radio.

Šios dienos vakare turime savo 
pirmąsias tinklinio ir krepšinio 
rungtynes čia. Žmonių prisirenka 
daug, rungtynės gana įtemptos. O 
man net širdį spaudžia pamačius 
čia, o ir kituose Amerikos lietuvių 
centruose, prie lietuvių namų ar 
parapijų esamas tokias puikias 
sporto sales, kuriose vėliau vyksta 
ir įvairūs parengimai, šokiai ir ba
liai. Krepšinio lentas automatiš
kai pakėlus prie lubų, žmogus net 
nepasakytum, kad čia galėtų būti 
sporto salė! Atrodo, kad savo 
prieteliui Sydnėjaus Lietuvių Klu
bo pirmininkui V. Simniškiui ir vi
sai jo valdybai vėl suksim galvas,. 
kad kuo greičiau būtų pradėta sta
tyti sporto salė prie mūsų Lietuvių 
Klubo.

Ketvirtadienį ankste ryte mes 
jau spaudžiame į garsiąją Dainavą 
kurios iki šiol ir aš dar nebuvau 
matęs. Čia vyksta jaunimo stovyk 
la ir mes esame šios stovyklos sve
čiai. Vieta tikrai nepaprastai pui
ki, su mažu ežerėliu, maudyklė
mis ir stovyklai pritaikintomis gra
žiomis patalpomis. Vaizdas pana
šus kaip Lietauvoje. Ežerėlis pil
nas besimaudančių. Vanduo su
vilioja ir mus - ir štai jau murkdo- 
mės šiltose bangose! O oras, tai 
dar karštesnis kaip Australijoje - 
virš 100, taip kad vanduo tikrai at
gaivina. Nuplovus pirmąsias dul
kes, esame pakviesti pietums. Vai 
gome skanias dešras, kertame ko
pūstus ir, tur būt pirmą kartą - 
kaip man pasako vedėjai - yra lei
džiama, australiečių apsilankymo 
proga, dešras nuplauti alučiu, nes 

šioje stovykloje, net ir silpnas 
amerikietiškas alus, neleidžiama 
gerti. Tiesiog perversmus daro
me vaišingojoje Amerikoje! Argi 
nepuiku?

Stovykloje netenka būti iki galo 
nes turiu išvykti į Respublikonų 
partijos konvencijos proga suruoš 
tą tautybių festivalį. Jis vyksta pa
čiame miesto centre, naujai pasta 
tytame, pačiame gražiausiame - 
kaip žmonės sako - pasaulio hote- 
lyje. Ir tikrai, dar iki šiol, nors jau 
skersai-išilgai pasaulyje esu išsi
bastęs, tokio puikaus ir viduje to
kio gražaus hotelio dar nesu ma
tęs.

Iš visos australiečių grupės da
lyvaujame mes trys. Gauname sa
vo korteles su įrašytomis pavardė
mis ir didelėmis raidėmis Austra- 
lia, kurias mums priklijuoja prie 
krūtinės. Prisistatome į lietuvių 
skyrių, kuris yra kartu su kitų pa
vergtųjų tautų skyriais vienoje di
džiulėje salėje. Daugybė žmonių 
su visokiausių tautų įrašais. Kiek
viena tautybė turi savo tautiniai ir 
meniškai paruoštus skyrius ir 
prieš juos savo tautinių valgių ir 
gėrimų stalus, traukiančius žmo
gaus akį. Mūsų lietuvių skyrius 
pilnas lankytojų, nes, be visų tau
tinių grožybių, tiesiog nosį veria 
lietuviškai pagamintų ančių sko
nis ir troškuliui numarinti * rubar- 
barų kompotas, su kavute ir saldu
mynais.

Pasitinka mus respublikonų di
delis veikėjas ir buvęs kongreso 
kandidatas, bei australiečių pirmo
jo jaunimo kongreso dalyvių pažįs
tamas Algis Zaparackas, kuris su
pažindina mus su aukštaisiais res
publikonų partijos atstovais, Illi- 
nois gubernatoriaus sūnumi ir ki
tais garsiaisiais Amerikos politi
kais. Darome daug nuotraukų, 
juos apdovanojame savaisiais Aus
tralijos lietuvių sportininkų ženk
liukais, užsimezga nuoširdūs po
kalbiai, paliečiant Lietuvą ir pa
saulio lietuvius. Atrodo, mūsų ža
liosios sportinės išeiginės unifor
mos yra dėmesio centre ir mes ne
padarome gėdos nei sau, nei vi
siems lietuviams. ,

Atlikę šiokias tokias oficialias 
pareigas ir su dideliu džiaugsmu 
pasigėrėję kaimyninės kanadiečių 
tautinių šokių grupės atliktais gra
žiais tautiniais šokiais, vadovauja
mi savo linksmosios šeimininkės, 
su kuria jau visai baigiame susi
draugauti, p. Rudienės, pradeda
me kelionę ir vaišinimąsi po kitų 
kraštų pavilionus. įdomu, bet vi
sa bėda, kad žmogaus akys taip 
nori visus vis ko nors paragauti, o 

tas nuodėmingas žmogaus kūnas, 
pervaišintas svetingųjų amerikie
čių ir kanadiečių, jau atsisako pil
dyti akių norą. Ir ką gi, imi tik kas 
atrodo skaniausio. Itališki sūriai, 
nuplaunami jų vynu ir moka kava, 
graikiški aštrūs užkandėliai, ouzo, 
arabiški riešutai, galas žino koks 
tai aštrus skanumynas dar stipriai 
kerta liežuvį, vokiškas alus, gar
siosios jų dešros dar šiaip tai įsi
spraudžia, gi kai pamatome Afri
kos amerikiečius šokančius ir ka
žin kokį tai maistą bevalgančius -- 
tai jau ir pabandyti jo neįstengiu. 
Tačiau ir vėl aptukusi širdis atsi
gauna, kai pastebime arabes šo
kančias jų garsiuosius pilvo šo
kius. Čia užmirštamas jau bet 
koks valgis, kai stebi vikrias ir 
nuodėmingai viliojančias figūras, 
taip jausmingai bekraipančias tas 
iškiliąsias moters kūno dalis, o vy 
rų, vyrų čia! Iš čia spaudžiame į 
airių skyrių, kur po arabiško šokio 
bandome atsigaivinti stipria airiš
ka kava, kur ne tik mums, bet ir 
mūsų partnerėms nervus nurami
na.

Man pirmą kartą tenka dalyvau 
ti tokiame įvairių tautų festivalyje 
kuris buvo surengtas vienos iš di
džiausių Amerikos politinių parti
jų konvencijų metu. Nežinau ar 
kas panašaus buvo, ar galėtų būti 
pas mus Australijoje. Už šį pa
kvietimą nuoširdus ačiū priklauso 
Algiui Zaparackui ir kitiems lietu
viams respublikonams. Buvo tik
rai puiku, o tuo pačiu gal ir mes 
ką nors naudingo padarėme mūsų 
Australijos lietuvių naudai.

Au Algiu Zaparacku dar nepa
baigėme savo darbų. Jis, kartu 
su Algiu Lapšiu - kurio giminės 
Adelaidėje yra mano labai geri 
prieteliai - yra ir radio valandėlės 
vadovai. Nuveža mane A. Zapa
rackas į didžiulę radio stotį, kur 
esu lietuviškosios radio valandė
lės svečias. Abiejų pranešėjų esu 
klausytojams pristatomas ir po to 
turime tiesioginį pasikalbėjimą. 
Ta proga, kaip ir visų kitų miestų 
radio valandėlėse, aš nuoširdžiai 
dėkoju Amerkos ir Kanados lietu
viams už tą gražų ir brolišką mūsų 
priėmimą tiek Amerikoje, tiek ir 
Kanadoje. Šios valandėlės metu 
yra sveikinamas, su mano grupe 
atvykęs mūsų šachmatininkas Jur 
gis Karpavičius su žmona Dana, 
jų giminių Putrių ir Lapėnų vardu. 
Gi mūsų garbei yra grojama mūsų 
dainininkės p. Tamošiūnienės 
plokštelė ir paminima, kad jos 
dukra yra su sportininkais Detroi
te ir yra viena iš iškiliųjų mūsų 
krepšininkių. Puiku. Dėkoju 
abiems Algiams, kai atsisveikin
damas Zaparackas prašo perduoti 
geriausius linkėjimus visiems jo 
pažįstamiems australiečiams, bu
vusiems kongresų dalyviams.

Paskutinis atsisveikinimas Det
roite. Vyrų krepšinio rungtynės ir 
po jų vaišės ir šokiai. Salė pilna 
žmonių, geras R. Kaspučio orkes
tras linksmina visus, gi draugų ir 
pažįstamų vėl susirenka daug. At
vyksta ir pats ŠALFASS pirminin
kas P. Bemeckas su savo propo- 
gandos vadovu J. Karpiu, su ku
riais Bendruomenės pimininko A. 
Rugieniaus namuose prieš tai turi 
me nuoširdų sportinį pasikalbėji
mą ir aptariame daug įvairių spor. 
tinių klausimų. Jų įgaliotas, turiu 
Chicagoje susitikti su naujaisiais 

Pasaulio Lietuvių B-nės vadovais, 
draugiškam aptarimui ir mūsų su 
P.L.Bendruomene reikalų.

Atsisveikinimo vakaras vyksta 
pilname įkarštyje. Dingsta visas 
nuovargis. Pasikeičiame atsisvei
kinimo kalbomis, dovanėlėmis ir 
draugiškoje nuotaikoje tariame iki 
pasimatymo vaišingiems Detroito 
lietuviams. Gaila ir vėl palikti 
naujus draugus, naujus pažįsta
mus, tačiau, nors ir su skaudan
čiomis galvomis, jau kitą dieną 
spaudžiame garsiosios Chicagos 
link. Čia jau bus mūsų paskutinis 
miestas prieš skrendant atgal į 
vakarus ir į namus. Penkios savai
tės gastrolių po Ameriką jau eina 
prie galo. Nežinau kiek daug įspū 
džių ir nauju draugų susirado ma

no sportininkai, tačiau atrodo, 
kad visa kelione jie yra nepapras
tai patenkinti. O mūsų merginos, 
merginos! Net nežinau kaip jos 
galės grįžti atgali į Australiją. 
Naujai nusipirkti čemodanai jau ir 
vėl prisipildė gražiaisiais ir. čia 
daug pigesniais dalykais, taip, 
kad aš net neturiu supratimo, 
kaip visa tai jos parveš namo.

JANITORIAL 
CLEANING 

SUPERV1SOR 
Woman or man wanted to su- 
pervise cleaning crew. In re- 
tail store. Located in Beach- 
wood Place Mali.
6 A. M. to 2:30 P. M. Mon. thru 

Sat.. Good salary.
Call and arrange an appointment 

thru Ms. KAMMEN
10 a .m. to 5 p. m.

216-292-5500
An Equal Opportunity Employer

MAIDS
Wanted to work part-time 
morning or afternoon cleaning 
in Retail store. Located in 
Beachwood Place Mali. 6 A. M. 
to 10 A. M. or 2 P. M. to 6 P. M. 
Good salary.
Call and arrange an appointment 

thru Ms. KAMMEN
10 a .m. to 5 p. m.

216-292-5500
An Equal Opportunity Employer

FLOORMEN
Experienced men wanted part- 
time momings 6. A. M. to 10 
A. M. Cleaning in retail store. 
Located in Beachwood Place 
Mali. Good salary.
Call and arrange an appointment 

thru Ms. KAMMEN
10 a .m. to 5 p. m.

216-292-5500
An Equal Opportunity Employer

FURNACE INSTALLERS
EXPER1F.NCED ONLY

New construction, plenty of work. 
Top pay.

Call MR. HAROLD

313-353-8400
(31-37)

OPPORTUNITY FOR 
OFFICE PERSONNEL 

Mušt be able to type, do clerical 
work and answer telephone. Excel- 

lent working conditions.
Call M. KELLY

313-353-8400
(31-37)

MECHANICS
OPERATORS

National MFG moving to new larger 
facilities in Columbia, Maryland.
Experienced operators preferred būt 
will train right person with mechani- 
cal background as a machine operator 
to sėt up and run bag equipment. 
Full time employment with good 
starting wages and benefits paskage. 
Mušt have own transportation. Reply 
ir person betvveen 9 A.M. to 5 P.M.

IMPERIAL PACKAKING 
CORP. 

1730 Whitehead Rd. 
Near Security Blvd. 

Baltimore, Maryland 21207 
301-944-4282 ai a,.(31-32)

WANTED JOURNEYMEN
PLASTIC INJECTION 

MOLD MAKERS
Willing to relocatebeautiful Northern 
Michigan captive mold shop has 
openings first or second shift. Top 
pay, libiral fringe benefits. (616) 
547-6584 or write LEXAL1TE 1NTER- 
NATIONAL CORP., U.S. 31 N. CHAR- 
LEVO1X, MICH. 49720, attn. TOM 
KL1NE. (22-31)

AVANTED AT ONCE IST CLASS 
SKILLED

BURNERS 
FITTERS 

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

LOVEMAN STEEL CORP. 
5455 PERKINS RD.

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

(22-31)
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LIETUVIŠKOJO GYVENIMO NUOTAIKOS A.A. Dr. Juozas Leseckas
LIETUVOS NEPRI

KLAUSOMYBĖS FONDAS 
išleidęs ”Lithuania 700 
Years” vis dar gauna parei
kalavimų. Malonu pranešti 
kad iš ketvirtosios laidos 
dar galima gauti užsisakant 
per Manyland Books lei
dyklą, vadovaujamą Stepo 
Zobarsko šiuo adresu: Ma
nyland Books, 84-39 90 St., 
Woodhaven, N. Y. 11421.

Pažymėtina, kad ši lei
dykla vieno tylaus, kuklaus 
lietuvio pastangomis ir di
džiu atsidavimu yra išleidu
si jau 40 knygų anglų kalba 
svetimų rašytojų, betgi 
daugiausia lietuvių. Nese
nai išleistam kataloge, kurį 
galima gauti anksčiau nu
rodytu adresu yra visas iš
leistų knygų sąrašas, ku
rių tarpe randame įvairiais 
klausimais lietuvių rašyto
jų vertimų: istorijos, lite
ratūros, poezijos. Ir viena 
iš paskutiniųjų nesenai iš
leista ”The Lithuanian 
Short Story 50 Years”, 464 
psl. su rašytojų nuotrauko
mis.

Pažvelgę į išleistų knygų : 
sąrašą, matome, kokį dide
lį kultūrinį kraitį Stepas 
Zobarskas be jokių komite
tų, be ginčų ir barnių pa
rūpino lietuviškai nebeskai- 
tančiam jaunimui ir sve
timtaučiui supažindinti su 
mūsų tautos istorija ir kul
tūra.

DR. ALBERTAS GERU
TIS, Lietuvos Pasiuntiny
bės Patarėjas Šveicarijoj, 
prikląuso prie tų energin
gų, judrių, pareigingų ir gi
lių tautos patriotų lietuvių, 
kurie visą savo gyvenimą 
aukoja tautos reikalams. 
Dar vis nepamirštama jo 
s u r e d aguota ”Lithuania 
700 Years” išleista jau ir 
baigiama Manyland Books 
leidyklos platinti 4-ji laida. 

Šių metų sausio mėn. dr. 
A. Gerutis buvo vienas iš 
iniciatorių Lucerne suorga
nizuotos Sovietijos nerusiš- 
kų tautų konferencijos. Da
bar jis rūpinasi atskirų 
tautų pranešimus išleisti 
knygos forma, kuriai savo 
vardą duoti sutiko Šveica
rijos Rytų Institutas Ber
ne, tik finansuoti reikės 
patiems. Tą leidinį reda
guoja dr. A. Gerutis talki-

Dr. A. Gerutis studijų sa
vaitėje skaitęs paskaitą "Lie
tuvos valstybės nepriklauso
mybės laikotarpis (1918-1940)”.

Be kitų didelių įsiparei
gojimų dr. A. Gerutis da
lyvauja Vokietijoje lietuvių 
rengiamuose studijų suva
žiavimuose su paskaitomis, 
kurių paskutinėje liepos 
16-23 d.d. kalbėjo tema: 
Lietuvos valstybės nepri
klausomybės periodas 1918 
— 1940 m.

Pažymėtina, kad Vilties 
leidykla Clevelande baigė 
rinkti jo parašytą Petro 
Klimo monografiją, kurioje 
bus prisiminta Užsienio 
Reikalų Ministerijos kanki- 

i niai.

• Marija šulskienė JAV 
spaudoje pirmuose pusla
piuose.

Organizacijų vadovybėms 
vis dar nesusitariant, ku
riam priklauso pirmenybė 
reaguoti ir visuomenę infor
muoti bei organizuoti spon
taniškai iškilusiems įvy
kiams, tai viena moteris, 
pasitelkusi jaunimo būrį 
atlieka žygį, kuris Lietuvos 
vardą ir dabar ką tik nu
teistus sovietų okupuotų 
kraštų kankinius iškelia net 
keliuose JAV laikraščiuose. 
Tai Marija šulskienė.

Simą Kudirką jau pažįs
ta visas pasaulis, bet jo 
motina Marija šulskienė

namas vieno šveicaro Hans 
Rychener. Knyga numato
ma išleisti iki spalio mėn., 
kada vyksta Frankfurte, 
Vokietijoj knygų mugė, 
(Buchmesse) knygų rekla
mai turinti labai didelę 
reikšmę.

Jis taip pat plačiai apra
šė Lietuvą šveicarų žurna
le ”Glaube in der Zweiten 
Welt” panaudodamas ilius
tracijas iš ”Lithuania 700 
years”. Leidėjas yra orga
nizacija, kuri informuoja 
pasaulį apie ateizmą ir baž
nyčios persekiojimą komu
nistiniuose kraštuose. Tas
numeris yra specialiai skir
tas Lietuvai. 

kartu su jo šeima prieš ke
letą metų atvykusi buvo lyg 
pamiršta. Ji, nors jau 72 
metų, bet gana aktyvi ir 
susiranda sau darbo. Pa
stoviai gyvena Elizabeth,
N. J., bet vasarą dirba Ne
ringos stovykloje. Dabar 
taip tragiškai per pasaulį 
nuskambėję sovietų teisia
mųjų desidentų vardai, su
jaudino Marija šulskienę, 
nes tų nelaimingųjų tarpe 
buvo ir Viktoro Petkaus 
vardas, kuris nuoširdžiai 
pagelbėjo jai dar gyvenant 
Lietuvoje ir rūpinantis Si
mą išvaduoti iš kalėjimo.
Dirbdama Neringos mer
gaičių stovykloje ji suren
gė protesto demonstracijas, 
kur apie 100 stovyklos mer
gaičių, daugiausia apsiren
gusios tautiškais drabu
žiais, nešė atsišaukimus rei
kalaudamos desiden tams 
laisvės, o M. šulskienė ėjo 
priekyje, lydima vertėjos 
dr. E. Vaišnienės. Ji įteikė 
Brattleboro laikraščio re
daktoriui gėlių puokštę ir 
laišką su informacija apie 
šios demonstracijos tikslą 
ir prašymu paskelbti apie 
tai spaudoj. To miesto laik
raščio redaktorius išpildė.

The Daily Journal, lei
džiamas Elizabeth, N. J. 
taip pat liepos 18 d. at
spausdino apie šulskienės 
pastangas išgelbėti V. Pet
kų, papildydamas dr. J. 
Stuko atpasakojimu apie 
šulskienės ir Simo odisėją, 
V. Petkaus gyvenimą ir sie
kimus okupuotoj tėvynėj ir 
apie Helsinkio susitarimus 
dėl žmogaus teisių įgyven
dinimo, kuriuos pasirašė ir 
sovietai, bet jų nesilaiko.

Lietuvių, latvių ir estų 
festivalis įvyks š, m. rugsė
jo 23 d., Garden Statė Arts 
Center, kuris randasi Te- 
legraph Hill Park, N. J. prie 
Gardens Statė Parkway ir 
116 išėjimo.

Programoj dalyvaus vi
sų trijų tautų meninės jė
gos. Lietuvių dalyje pasiro
dys: tautinių šokių grupės 
trys: Aušrinė, Liepsna ir 
Tryptinis, vyrų choras Per
kūnas ir moterų kvartetas 
Vilija, latvių ansamblis Ko
libri, estų ritminė gimnas
tika, tenoras Heinz Riivald,

Marija Šulskienė (vidury) dalyvavusi demonstracijoje už 
Viktoro Petkaus išlaisvinimą.

Vet. gydytojas dr. Juozas 
Leseckas, širdies priepuolio 
ištiktas, staiga mirė 1978 
m. liepos 23 d., sulaukęs 71 
metų amžiaus. Palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse, po 
gedulingų pamaldų.

Dr. J. Leseckas buvo ki
lęs iš Mažeikių apylinkės, 
kur tėvai turėjo nedidelį 
ūkį. Pradžios mokslą ir gim
naziją baigė Mažeikiuose. 
Veterinarijos mokslus stu
dijavo Vienoje, Austrijoje, 
kaip valstybės stipendinin
kas. Veterinarijos akademi
ją baigė ir daktaro laipsnį 
gavo 1935 m. Karinę prievo
lę atliko Karo mokykloje, 
kaip kariūnas aspirantas, 
artilerijos būryje.

Kaip veterinarijos gydy
tojas dirbo gusarų pulke 
Jonavoje ir Skaudvilėje. 
Antrai bolševikų okupacijai 
artėjant, 1944 metais pasi
traukė į Vokietiją ir gyve
no prancūzų zonoje. Didžio
sios emigracijos metu atvy
ko į Ameriką ir apsistojo 
Chicagoje. Išlaikęs egzami
nus, dirbo Federalinės val
džios ir maisto priežiūroje. 
Vėliau įsigijo nuosavą ma
žųjų gyvulių ligoninę, bet 
silpnėjant jėgoms, ją likvi
davo ir vėl grįžo dirbti į 
miesto maisto priežiūros 
valdybą. Dalinį darbą dirbo 
iki pat mirties.

piano Katrin ir Erik Veski. 
Pradžia 1 vai., meninė pro
grama 5 vai. p. p. Progra
mai vadovaus Regina Žy
mantaitė.

MILLRIGHTS
Immediate openings available for experienced millrights. 
Applicants mušt be familiar with the repair, installation & 
inspection of industrial eąuipment. Should also be able to 
work with various hand powered tools, perform welding & 
burning skills & be able to read blue prints.

Salary commensurate with ąualifications which includes a 
camprehensive employee benefit program. Minimum rate 
per hour $7.64.

For applications contact:

EMPLOYMENT OFFICE

219-944-3416
Between 8 A. M. & 5 P. M.

or

Mail Resume to:

One North Buchanan St.
Gary, Ind. 46402

GARY WORKS
An eaual Opportunity Employer 

(30-39)

MACHINISTS
We are a 40 yrs. old, well established manufacturing company, located 
in south St. Louis city. We offer steady year-round employment, ex- 
cellent fringe benefits including dental, paid lunch period, available 
parking space and easy access to 1-55. We needed machinists for our 
machine shop. Mušt be able to ūse micrometers and read blueprints.

APPLY, CALL OR WR1TE

CENTRIFUGAL MECHANICAL INDUSTRIĘS, INC.
146 President Street
St. Louis, Mo. 63118

314-776-2848

Paliko liūdėti vienas jau- 
nametis sūnus Linas, gyve
nąs su motina.

Studijuodamas įstojo į 
LST Korporaciją Neo-Li
thuania ir aktyviu nariu iš
buvo iki pat mirties.

Dr. J. Leseckas buvo pa
šarvotas Mažeikos ir sūnų 
koplyčioje, Chicagoje. Su 
velioniu atsisveikino Korp! 
Neo-Lithuania Chicagos pa
dalinio pirm. Vida Jonušie
nė, Veterinarijos gydytojų 
draugijos pirm. dr. Konra
das Karnauskas ir Vienoje 
studijavusių draugų, XIIr 
tos laidos kariūnų-aspiran- 
tų bei Kempteno stovykloj 
gyvenusių tremtinių vardu 
— Vytautas Žukauskas. At
sisveikinimą pravedė A. 
Juodvalkis, o garbės sargy
bas tvarkė A. Modestas.

Maldas sukalbėjo ir pa
skutinį patarnavimą atliko 
kan. Vaclovas Zakarauskas.

Velionis dr. Juozas Lesec
kas buvo ramaus būdo, bet 
kietas žemaitis ir lietuviš
kuose reikaluose į kompro
misus nesileido.

Ilsėkis ramybėje mielas 
Kolega. (aj)

SHEETMETAL LAYOUT MEN 
SHEAR OPERATORS 

PRESS BRAKE OPERATORS 
WELDER/FITTER 

GRINDERS 
SHEETMETAL ASSEMBLY 

MEN 
PANEL AVIREMEN

Full time. Permanent. Good 
wages, fringe benefits. 

313-543-6781 or 313-543-6775 
(29-33)
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A.A. ELENA SONGINIENĖ

A. A. Elena Kašinskaitė-Songmienė studentavimo metais.

Elena Songinienė-Kašins- 
kaitė (gim. 1903. XII. 1), 
vėžio ligos pakirsta, mirė 
1978 m. liepos mėn. 26 d. 
Chicagoje, lllinois. Velionė 
buvo tauri lietuvė mokyto
ja, baigusi VD Universiteto 
Humanitarinių Mokslų Fa
kulteto filologijos skyrių su 
lituanistikos specialybe.

Velionė Elena Songijiie- 
nė, pradėjusi mokytojo dar
bą, dirbti 1930 m., dar ne
baigusi aukštojo mokslo 
studijų, galima tarti, nekei
tė šio darbo per visą gyve
nimą. Ji buvo mokytoja iš 
profesijos ir iš pašaukimo. 
Ji dirbo Šiaulių Vidurinėje 
Amatų Mokykloje (1930 — 
1934), šaulių Vid. ir Aukšt. 
Prekybos Mokykloj (1934 -
1938) , Šiaulių Valst. Mer
gaičių Gimnazijoj (1938 —
1939) , Vilniaus Vid. ir 
Aukšt. Prekybos Mokykloj 
(1940-1943), Kauno Moky
tojų Seminarijoje (1943 — 
1944), Muenster-Muna Lie
tuvių Pradžios Mokykloje 
(1945-46), Augsburg-Hoch- 
feld Lietuvių Gimnazijoje 
(1949-50), Chicagos Aukšt. 
Litu anistikos Mokykloje 
(1965-1972) ir Pedagoginia
me Lituanistikos Institute, 
Chicagoje (1974-1978). Il
gesnį laiką ji buvo iš mo
kyklų pasitraukusi, atvyku
si į JAV ir pati mokydama
si anglų kalbą bei siekdama 
specializuodamąsi compto- 
metristės darbui. Baigusi 
pastarosios srities kursus, 
ji perėjo duoniniam darbui 
iš skalbyklos darbininkės į 
comptometro tarnautojas ir 
iš jų pasitraukė, išeidama 
į pensiją.

Kaip mokytoja ir pedago
gė ji, Elena Songinienė, bu
vo visad gerai atestuojama. 
Tą patį chicagiškiai girdė
jo atsisveikinimo su ja va
landėlėje iš direktoriaus J. 
Masilionio, kaip ir iš Ped. 
Lituanistikos Instituto au
klėtinio Andriaus Regio lū
pų. Bet ji buvo ne vien gera 
rūpestinga mokytoja mo
kyklos klasėse, ji sielojosi ir 
bendraisiais mūsų kultūri

nio, ypač literatūrinio, gy
venimo klausimais. Ji pri
klausė daugeliui organizaci
jų: Lietuvos Dukterų Drau
gijai, Lietuvių Moterų Fe
deracijai, Lietuvių Fondui, 
Karių šeimų Kun. Birutės 
Draugijai, Lietuvių Tauti
niams Namams, Lietuvių 
Mokytojų Sąjungai ir nuo 
pat studijų meto Korp! 
Neo-Lithuania (Lietuvoje 
Filiae Lithuaniae). Ir pri
klausė ne sąrašiniai, o visa 
savo turtinga asmenybe. 
Dažna proga teko matyti ar 
skaityti ją esant valdy
bose, komisijose, susirinki
mų prezidiumuose arba jos 
parengtus susirinkimų ap
rašymus. Nepamirština dar 
viena sritis, kurioje ji, tur 
būt, nei vienam neatsakė 
savosios talkos, tai rašinių 
ar net knygų, kalbos gry
ninimo, stilizaviom darbas.

Norėdamas paryškinti 
Velionės Elenos lietuviškuo
se reikaluose pareigingumą, 
drįstu papasakoti keletą 
momentų iš mano susitiki
mų su jąja. Šiaulių Mergai
čių Gimnazijos salėje dai
nos ir literatūros vakaras 
(1939). Jo programą atliko 
Algirdo Kačanausko veda
mas neolituanų kvartetas ir 
grupė neolituanų, kurie jau 
buvo pasireiškę kaip poetai 
ar beletristai. Pilnutėlė salė 
moksleivijos, mokytojų ir 
kviestinės visuomenės. Po 
programos jos atlikėjams 
vakarienė. Jos metu aš bu
vau pasodintas tarp dviejų 
mokytojų. Susipažįstu — 
abi fili jos. Viena jų Velionė 
Elena Kašinskaitė.. Po jų 
abiejų pastabų apie pa
skirus vakaro programos 
punktus bei atlikėjus, į ma
ne kreipėsi Elena klausimu, 
kur buvo neolituanai, kad 
iki šiol neturėjo jokių ryšių 
su gimnazijų jaunimu? Kai 
aš pareiškiau, kad ir man 
nežinoma netolima praeitis, 
bet kar šiais metais neoli
tuanai jau yra „grįžę”, be
rods, į vienuoliką gimnazi
jų ir ryšiai plečiami, abiejų 
pokalbininkių akyse spindė

jo džiaugsmo ašaros.
Vienoje neolituanų suei

goje, jau Chicagoje, pada
riau pranešimą ,kad yra 
gautas sutikimas, kad į čia 
iš Anglijos atvyktų rašy
tojas Romualdas Giedrai- 
tis-Spalis. Sueiga šią žinią 
sutiko plojimais ... Po su
eigos pradedu talkininkų 
kvietimą ir tuo metu į mane 
kreipiasi kol. Elena, kodėl 
aš esąs taip susirūpinęs? 
Atsakau trumpai — turi R. 
Spalio raštijos skaityto- 
jus-as, bet nežinau ar aš tu
riu pas save visą jo rašti
ją... Ji atsako dar trum
piau: ”Tuo nesirūpink, aš 
surinksiu ir rytoj prašau 
pasiimti iš manęs visą Spa
lio epochą!” Ir pasiėmiau, 
ir skaitė neolituanės ir Pe
dagoginio Instituto klausy
tojai ... pagerbė asmeniš
kai dalyvaujantį rašytoją.

Neolituanų suvažiavimas 
Chicagoje, renkama vyriau
sioji valdyba, siūloma į ją 
ir fil. Elena Songinienė. Iš
rinko suvažiavimo posė
džiui pasibaigus, aš krei
piuos į kol. Eleną, kaip val
dybos sekretorę, klausimu, 
ko ji susirūpinusi? O ji 
paaiškina, kad esąs jos 
nesugriaunamas principas, 
„Jaunimui reikia padėti!”, 
tad ji nesugebėjusi atsiimti 
savą kandidatūrą, o nūn 
mastanti, kad ji ir taip jau 
esanti persikrovusi dar
bais ... Bet ji ramiai pa
kėlė ir rūpestingai atliko 
ne tik valdybos sekretorės, 
bet ir daugiau valdybos 
darbų!

Šių metų pradžioje meta
ma mintis Chicagoje suda
ryti „Dirvos” novelėms ver
tinti komisiją. Skambinu 
Elenai Songinienei, kviesda
mas sutikti įeiti į tą komi
siją ir išgirstu jos truputį 
minorinį atsakymą, esą ji 
jaučianti pavargusi, gal 
būt, neturės galimybių tą 
uždavinį atlikti, gal jai teks 
išvažiuoti... Sutiko. Ir kai 
„Dirva” paskelbė, kad šiais 
metais konkursui gauta net 
24 novelės, tai Elena Songi
nienė man paskambino, kad' 
ar nebūtų geriau ką kitą 
vietoj jos į komisiją pa
kviesti ... O kai tos visos 
novelės buvo gautos komisi
joje ir norėta kiekvienam 
komisijos nariui dalimis 
atiduoti jas skaityti, patir
ta, kad Elena Songinienė 
beesanti ligoninėje ir kritiš
koje padėtyje!

Šių palaidų minčių, apie 
taurią lietuvę mokytoją Ele
ną Songinienę-Kašinskaitę, 
užsklandai aš teikiu grožinį 
sakinį iš jos bičiulės rašyto
jos Petronėlės Orintaitės 
atsisveikinimo su ja:

Tu mėgai mokslo šaltinių 
gaivą 

gerą knygą ir gražų kūrybos 
žodį

O mūsų jaunimo širdin 
išminties grūdą diegei!

Kad dvasios varžlumu
branditųsi 

kad pamiltų savos kultūros 
lobynus.

Mečys Valiukėnas

............... .

Korp! Neo-Lithuania filisterei

A. A.

ELENAI SONGINIENEI
mirus, jos dukrai REGINAI RASLAVIČIE- 

NEI ir jos šeimai bei visiems giminėms reiš

kiame nuoširdžią užuojautą

Korp! Neo-Lithuania
Vyriausioji Valdyba

Korp! Neo-Lithuania filisteriui

A. A.

Vet. gyd. JUOZUI LESECKUI

mirus, jo sūnui LINUI, broliui ir kitiems

giminėms reiškiame gilią užuojautą

Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausioji Valdyba

Mielai poniai
A. A.

KSAVERAI PIMPIENEI
mirus, jos vyrui ALFONSUI, dukrai AURE
LIJAI, žentui BRONIUI, visiems šeimos na
riams ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Adomas ir Ona Ūseliai 
Ada Neverauskienė 

Jonas ir Aldona Pavilioniai 
su šeima

Didžiam Lietuvos Respublikos Valsty
bininkui ir Atstovui Washingtone

A. t A.

J. RAJECKUI IR JO ŽMONAI 
ONAI KAJECKIENEI 

mirus, sūnų GABRIELIŲ ir jo šeimą šioje 
didžio skausmo valandoje nuoširdžiai užjau
čia ir kartu liūdi

JAV R Lietuvių Bendruomenė
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Iš gyvenimo Taiuane

GIEDA
GAIDELIAI

(2)

Vieną vakarą, po ypatin
gai žiaurios nemigo nakties, 
mano vyras sugrįžo namo 
tikrai karingame ūpe.

- Jeigu šiąnakt tas nelem
tas gaidys mums ir vėl ne
duos miegoti, aš jiems kad 
trenksiu, tai trenksiu!

- Kaip tu jiems trenksi?
Kurtas parodė į po pažasti* 

mi laikomą didoką dėžę.
- Nusipirkau tikrą fire-cra 

cker’ių arsenalą. Pirma pa
mėginsiu mažesniuosius, bet 
jeigu jie nepaveiks - mesiu 
pačius didžiausius. Kai tik 
tas nevidonas pragys, išeisiu 
ant balkono ir ...

- Bet jeigu jie pasiskųs po
licijai?

- Nepasiskųs. Atsimink, 
kad fire-cracker’ių mėtymas 
yra kiniečių tradicijose - jie 
juos meta ir per vestuves, ir 
per laidotuves, ir šventyklų 
prieangiuose ...

Tą vakarą gaidys sugydo 
dar anksčiau negu paprastai, 
Nors smarkiai lijo, Kurtas 
net neužsimetęs chalato išbė - 
go į balkoną. Pykšt-pykšt- 
pykšt!

- Tikiuosi, kad jis iš tos b ai' 
mės bus nustipęs, - su pasi
tenkinimu sugrįžęs į lovą 
pastebėjo jis.

Bet visa tai kas kiniška, 
labai atsparu. Ir nepraėjus 
nė pusvalandžiui mes ir vėl 
buvome pažadinti tos savo 
‘nemezis’ balso.

- Šį kartą pabandysiu stip
resnius, - vėl šokdamas iš lo
vos pranešė Kurtas.

Ties vištininku įvykęs 
sprogimas buvo tarytum 
nuo bombos. Sudrebėjo vi
sas namas, sutarškėjo langai,

- O dabar dar antrą, - įsi
smaginęs sušuko jis.

- Palauk, gal užteks ir vie
no!

Bet kuris vyras karo ma
nevruose paklausys moters 
patarimo? Net kaip kad čia 
dabar, kai jų strategijos ne- 
visada pasirodo pasekmin
gos ...

- Greičiau, užsikimšk au
sis! - staiga dusliai sušuko 
Kurtas. - Man šis paskuti
nysis išslydo iš pirštų!

Ir tikrai, vos man spėjus 
pakišti galvą po pagalvę, 
kambaryje nuaidėjo baisus 

W00DHAVEN STAMPING PLANT
Has Immediate Openings for Qualified Journeymen

TOOL and DIE WELDERS
APPLY EMPLOYMENT OFFICE

1-75 and West Road, Monday thru Friday 
7:30 A. M. thru 4:00 P. M.

W00DHAVEN STAMPING PLANT
Trenton, Michigan 48183

An Equal Opportunity Employer
(31-37)

trenksmas. Netgi ir mūsų 
lova, rodos pakilo, o paskui 
ir vėl nusileido. Dūmams 
praretėjus aš išsigandusi pa
sitikrinau ar mes dar gyvi.

Vis dar kosėdama ‘nuo du
jų’ išėjau į balkoną atsikvėp
ti. Kaimyno trobelėje buvo 
uždegtos visos šviesos.

- Ką tie vargšai žmonės 
apie mus pagalvos! - su 
užuojauta pastebėjau aš. - 
Kad tie bepročiai svetimtau
čiai kasnakt mėtosi fire-cra- 
ckeriais! Greičiausiai jie net 
nesupranta kodėl ...

- Kaip jie nesupras! - kra
tydamas apsvilusį pirštą irz
liai atsakė Kurtas. - Juk mes 
prašėme, aiškinom, siūlėm .. 
O jie vis rytoj papiausim, ry
toj ... Melagiai!

Po tos pirmos atakos ka
ras tęsėsi ištisą savaitę. Visi 
mūsų namiškiai dar daugiau 
išvargo, išbalo, visiems pa
mėlynavo paakiai. O gaidys 
vis nesiliovė!

- Ačiū Dievui, kad netru
kus važiuoju į Ameriką, - už- 
sikimšdama ausis nuo eksplo 
zijų, pagalvodavau aš. - Tai 
nors mėnesį galėsiu ramiai 
išsimiegoti.

- Prižadu, kad kai tu vėl su 
grįši namo, to gaidžio jau ne
bebus! - man lipant į lėktuvą 
optimistiškai pažadojo Kur
tas. - Pamatysi!

Aš, aišku, tik ironiškai nu
sišypsojau ... Jeigu jis įsi
vaizduoja galėsiąs ką nors 
Oriente pakeisti ...
Bet parvažiavus į Taivaną, 

Kurtas sutiko mane su trium 
fališka šypsena.

- Gaidžio pas mus jau ne
bėra! Ir niekados nebebus!

- Kas įvyko? Kaip?
- Susitarėm. Jie staiga pa

sisakė norį būt gerais kaimy
nais. Tai ir vėl viena iš tų ne 
išaiškinamų orientališkų pas 
lapčių. Dabar pas mus ramu 
kaip grabe.

Ir tikrai taip ir buvo.
Bet deja, ir kas iš mūsų 

mirtingųjų to nežino, netgi 
rojus nėra ‘permanent’. Ir 
štai vieną gražų rytą pas kai
mynus pasigirdo naujas gie
dojimas. Tiesa, silpnesnis, 
kiek užkimęs, bet neabejoti
nas ...

- Tik pagaliok, ‘tenai’ už

MARIJA TŪBELYTĖ-KUHLMANN

tvoros vėl atsirado gaidys - 
įėjusi į virtuvę pranešiau tar 
naitei.

Mei-ling netikėdama pla
čiai išplėtė savo įstrižas akis

- Bet Missy, negali būti ... 
Jie gi pažadėjo ...

- Žvilgtelėk į jų kiemą ir 
tikriausiai pati pamatysi.

- Missy suklydote, ten gai
džio nėra. Tik višta, - netru
kus sugrįžusi atgal į virtuvę 
pasakė ji.

Bet dešimties Oriente pra
gyventų metų išmokyta 
skepticizmo aš pati išbėgau į 
kiemą ir palypėjau ant tvo
ros. Kol pati savo akimis ne
įsitikinsiu ...

Vienok Mei-ling buvo teisi, 
Aplink kaimyno trobelę tai
kingai krapštinėjosi tik riebi 
raiba višta. Bet ją man 
bestebint ji pakreipė į mane 
galvą, kaip man pasirodė - 
mirktelėjo man akimi ir su
plasnojus sparnais kad užgie
dos!

Tiesa, aš kadaise Lietuvo
je buvau girdėjusi apie višt- 
gaidžius, bet nejaugi galėtų 
būti ir gaidviščių?

- Mei-ling, greičiau, grei
čiau, ten pas juos dabar gie
da vištos, - sukrėsta šito tik
rai nepaprasto fenomeno su
šukau aš.

Tačiau Mei-ling nė kiek ne 
nustebo. - Mūsų kinietiš- 
kuose laikraščiuose buvo ra
šoma, kad kai vištos tikrai 
susensta, jos kartais irgi pra 
deda giedoti kaip gaidžiai.

Aš pamaži nulipau nuo tvo
ros. - Gal ir taip... Nes jeigu 
jau senyvoms moterims 
dažnai pradeda augti barz
dos ir ūsai, kodėl vištos ne
gali pradėti giedoti? Kodėl 
ne? Ypač čia pas mus Tai- 
wane ...

MACHINE 
BUILDERS 
FIXTURE 
BUILDERS 

HEAD BUILDERS
AND

TOOL MAKERS
SPECIAL MACHINES
EXPER1ENCE REQUIRED 

OVERTIME — BLUE CROSS 
VACATION — HOL1DAYS

H. R. 
KRUEGER 

MACHINE TOOL 
31506 Grand River 

Farmington, Mich. 48024 
313-477-8400

(29-35)

SIUVAMŲ MAŠINŲ OPERATORIAI
Prityręs ar noris išmokti. Aukštas 

valandinis atlyginimas ir akordinis 
darbas. Apmokami šventadieniai ir 
atostogos, be to, daug visokių papil
dymų. Malonios darbo sąlygos.

WORK WEAR CORP.
1768 East 25 Street

' (South off Payne Avė.) 
Cleveland, Ohio

An Equal Opportunity Employer 
(30-32)

CAPE COP

MIRĖ PULK. A. 
STAPULIONIS

Savanoris-kūrėjas, Vyčio 
Kryžiaus Kavalierius ir L. 
K.V. Sąjungos "Ramovė" 
garbės narys, širdies smū
gio ištiktas mirė liepos mėn. 
3 d. Cape God ,Mass. Anks
čiau gyveno Bostone, kur 
sumaniai ilgus metus vado
vavo Ramovės skyriui ir bu
vo veiklus visuomenininkas.

Buvo gimęs 1893 m. gruo
džio mėn. 6 d. Gustonių km., 
Joniškėlio vale., Biržų aps.

Pirmam pasauliniam ka
rui prasidėjus buvo mobili
zuotas Į caro armiją ir pa
teko į Irkutsko Karo Mo
kyklą, kurią baigęs dalyva
vo kovose prieš vokiečius 
Daugpilio Rumunijos ir 
Austrijos frontuose.

Grįžęs į Lietuvą 1918 m. 
savanoriu įsijungė į Joniš
kėlio partizanų apsaugos 
būrių organizavimą ir buvo 
paskirtas štabo viršininku, 
kovos dalinių organizavimo 
toje Lietuvos dalyje. Vėliau 
vadovavo "Atskiram Parti
zanų Mirties" batalionui, 
kuris buvo vienas iš di
džiausių ir veikliausių par
tizanines kovos vienetų lais
vės kovų metu Lietuvoje.

Pasibaigus laisvės kovom 
A. Stapulionis Lietuvos ka
riuomenėje ištarnavo iki 
1940 m. išeidamas į pensiją 
pulkininko laipsniu. Ėjo 3, 
6 ir 7 pulko vado padėjėjo 
pareigas, be to, buvo Tau
ragės, Ukmergės ir Panevė
žio karo komendantas.

Už nuopelnus laisvės ko
vose apdovanotas Vyčio 
Kryžiumi, Gedimino Ordinu 
bei kitais pasižymėjimo or
dinais ir medaliais.

Velionio pulk. Stapulionio 
karstas buvo padengtas Lie
tuvos tautine vėliava ir pa
šarvotas Hyanės Funeral 
Home, kur labai gražiai bu
vo atsisveikinta.

Pagal velionio pageidavi
mą, kad vietoj gėlių geriau 
būtų paaukota lietuvybės 
reikalams, buvo surinkta 
$810.00 ir persiųsta Lietu
vių Fondui. Tai labai svei
kintinas paprotys, nes gėlės 
jau antrą ar trečią dieną 
nuvysta, o suaukoti pinigai 
pagelbės ir prisidės prie 
mūsų lietuvybės išlaikymo.

Labai gražiai buvo pra
vestas atsisveikinimas, kurį 
tvarkė ramovėnas ltn. dr. 
E. Jansonas. Kun. J. McLel- 
lan kartu su susirinkusiais 
atkalbėjo rožinį. Garbės 
sargyboje stovėjo ramovė- 
nai kpt. V. židžiūnas ir ltn.
T. Janukėnas.

Bostono ramovėnų var
du gražų žodį pasakė buvęs 
pirm. mjr. K. Šimėnas, 
trumpai nušviesdamas ve
lionio gyvenimą, kaip kario, 
vadovo ir žmogaus. Ypač 
pasidžiaugdamas, kad pik. 
Stapulionis dėl savo nuveik
tų darbų buvo išrinktas ne 
tik Bostono, bet visos Ka
rių Veteranų Sąjungos Ra
movė garbės nariu. Per

davė nuoširdžiausią užuo-_ 
jautą našlei dr. Genei Sta- 
pulionienei ir kitiems arti
miems giminėms bei vi
siems ramovėnams ir tau
tiečiams liūdintiems nete
kus mums malonaus velio
nio a. t a. pulk. Antano Sta
pulionio.

Po to, Liet. Bendruome
nės vardu kalbėjo Cope Cod 
apylinkės pirmininkas mjr. 
E. Bliudnikas, gražiais, po
etiniais žodžiais priminda
mas, kad abu jaunystėje gy
veno prie Mūšos kranto 
Gustonių kaime ir kaip ben
dros profesijos nariam 
abiem buvo malonu prisi
minti praeitą gyvenimo ke
lią ir nuveiktus darbus.

Giminių vardu labai jau
trius ir jaudinančius žo
džius pasakė kpt. A. Rugys.

Po to, E. Jansonas šeimos 
vardu padėkojo vsiems kal
bėtojams už pareikštas 
užuojautas ir gražius žo
džius apie velionį. Visiems 
tautiečiams už atsilankymą 
ir gausias aukas lietuvybės 
išlaikymui. Pranešė, kad 
liepos 5 d. kūnas bus išly
dėtas iš šios Funeral Home 
į Osterville kat. bažnyčią, 
kur bus pamaldos, o iš ten 
pagal velionio norą pelenus 
būtų galima parvežti ir pa
laidoti laisvoje Lietuvoje. 
Po to buvo sugiedota Mari
ja Marija ir Tautos himnas.

Po pamaldų visi buvo pa
kviesti į Stapulionių vilą 
Osterville j e bendriems už- 
kandžiams. Po užkandžių ir 
pašnekesių žmones skirtėsi 
tikėdami ir norėdami, kad 
gal greičiau išauštų Lietu
vos Nepriklanusomybės ry
tas ir kad pagal velionio no
rą būtų galima jo pelenus 
parvežti į laisvą Lietuvą ir 
palaidoti. Ilsėkis ramybėje.

(Ja)

WANTED EXPERIENCED
SPRINGMAKERS

COILER SETU?
TORSION SETUP

QUALITY CONTROL 
INSPECTOR

FOUR-SLIDE SEL UP
FOUR-SLIDE TOOL MAKER

SECONDARY SĖT UP
TOOL & DIE MAKER

MINIMUM OF 2 YEARS EXPERI- 
ENCE IN SPRING 1NDUSTRY.
TOP WORK CONDITIONS AND

BENEFITS.
CALL JERRY O’CONNOR COLLECT 

615-396-2167
NEWCOMB SPRING OF

TENNESSEE
■_______________ (25-31)

SAMPLE MAKERS
Permanent opening for Sample Maker. 
Applicant mušt be esperienced in all 

' phases of sample making for ladies 
better ready to wear. Convenien loca- 
tion—many benefits including paid 
hospitalization, holidays & vacation.

Call MARGE KANE, 214-630-8511.
APPLAUSE, INC.
1130 INWOOD RD.

DALLAS, TEXAS
Equal Opportunity Employer 

(27-33)

OPPORTUNITY FOR 
INJECTION MOLD1NG FOREMAN 

Mechanical aptitude a mušt. This is 
a working foreman position. Steady 
job. Excellent pay. Profit sharing. 
Health and ačeident,. life, dental in
surance paid. Paid vacation. Apply in 
person or phone 517-849-9911'

MARK I MOLDED PLASTICS
164 E. Chicago Rd. ,

Jonesville, Mich. 49250 '
An Equal Opportunity Employer M/F 

(27-35)
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■ Detroito lietuviai
———ANTANAS GRINIUS

MORE?

The spirit of Christ and 
”the concern for our fel- 
low-man brought us to- 
gether in our two com- 
munities. Through edu- 
cational work and the 
guidance of youth, ;ve 
try to live the gospel. If 
you are interested in our 
way of life, please con- 
tact:

BROTHERS 
OF OUR LADY, 
MOTHER OF 

MERCY
2336 South C Street

Oxnard, California 93030
Tel: 805-486-3692

(29-32)

susitikęs su rašyt.-Vyt. Alantu ir
J. Gaižučio nuotr.

Šiuo metu viešįs Amerikoje Stepas Vykintas (dešinėje) De
troito tautininkų išvykoje
Pr. Torūta.

Mirus motinai ir senelei
A. A.

VLADEI ŠUKIENEI, 
jos sūnums buvusiam Čiurlionio Ansamblio 
vicepirmininkui KĘSTUČIUI, VYTAUTUI ir 
JULIUI, taip pat sesers sūnui VYTAUTUI 
JANUŠKIUI su šeimamis reiškia labai širdin-
gą užuojautą.

Čiurlionio Ansamblis

Mirus sesei čiurlionietei

A. A.

ALEKSANDRAI JUOZAITIENEI, 
jos'vyrui JUOZUI JUOZAIČIUI, broliui dr.

MAURUČIUI su ponia ir visiems artimie

siems reiškiame gilią užuojautą, kartu liū

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 
To work and live in a Rural 

Community. 
For all shifts.

Fo.r a progressive small acute care 
hospital. Competitive salary & shift 
diTferential. Liberal personnel policies 
& fringe benefits. Moving allovvance, 

Apply call or write to: 
DICERTOR OF NURSING SLRVICESĘERIDAN COMMUNITY 

HOSPITAL
301 N. MAIN STREET 

SHERIDAN, MICF. 48884 
517-291-3261

(23-32)

Joumeymen
or

lst Class Skilled
JIG GRINDER 

LATHE OPERATOR 
PRECISION 
MACHINIST 

SURFACE GRINDER
Mušt be able to sėt up work from 
blue & close tolerance.

1ST & 2ND SHIFT.
Air conditioned shop with excellent 
pay ana benefits.

ADENA TOOL CORP.
1709 Brandt Pike 

Dayton, Ohio 45404 
513-233-6500

(30-34)

BULLARD
MULT-AU-MATIC

We would likę to talk to you if you 
have experience setting up and oper- 
ating Bullard Mult-Au-Matics.
Day shift, Company paid fringes. 
Base rate plūs opportunity for in- 
centive earnings.
CALL OR APPLY IN PERSON AT: 

TAIT, INC. 
500 Webster St.

Dayton, Ohio 45404 
513-224-9871

(30-32)

Wanted Journeynien 
OR 

lst Class Skilled
DIE MAKERS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. Person
nel experienced in building ęuality 
progressive dies for automotive and 
furniture industries. Wages based on 
abilites and dependabilities.

MAJOR MEDICAL INSURANCE. 
LIFE INSURANCE.

1NCOME PROTECT1ON. 
PAID HOL1DAYS. 
VACATION PAY.

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

MIDWAY DIE AND 
ENGINEERING 

844 S, MAIN 
WAYLAND, MICH. 49346

(27-31)

SEAMSTRESS
’ FOR UPHOLSTERY 

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

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

341 Victor
Highland Park, Mich. 48203

(26-32)

BENDRUOMENĖS 
VEIKLA

Liepos 26 d. Detroito LB 
apylinkės valdybos posėdy 
kiekvienas valdybos narys 
painformavo ką yra pada
ręs ir ką manąs dar pada
ryt. Paaiškėjo, kad Austra
lijos Melbourno choras ga
lėjo į Detroitą atvažiuoti 
tik po Pasaulio Lietuvių 
Dienų savaitės viduryje ir 
esant tokiam nepatogiam 
laikui nuo jo buvo atsisaky
ta. Aukų Pasaulio Lietuvių 
Dienoms surinko: apylinkė 
ir sporto klubas 2,183 dol.

Australiečių sportinin
kams buvo
Greenfield village ir lietu
vių jaunimo stovykla „Dai
nava”. Sužaista keletą 
draugiškų rungtynių. Aus- 
traliečius globojo sporto 
klubas ”Kovas”, LB vietos 
apylinkė ir Dievo Apvaiz
dos parapijos taryba, kuri 
leido visomis patalpomis 
naudotis veltui. Pajamų tu
rėta maždaug 1,850 dol., o 
priėmimas kainavo 1,800 
dol.

Los Angeles Dramos 
Sambūrio spektakliai bu
vo sėkmingi. Jų abu veika
lus stebėjo apie 600 žiūro-

parodytas

/ WANTED EXPERIENCED
DRYWALL HANGERS

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

APPLY CALL OR VVRITE TO:
UNITED DRYWALL & 

PAINTING INC.
5300 NO. BROADVVAY 

DENVER, COLORADO 80216 
303-573-5105

(25-34)

WANTED JOURNEYMEN 
or IST CLASS SKILLED 

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
MEN

Experienced on Davenport & Cone- 
maties. Mušt be able to sėt up work 
from blue prints & close tolerance. 
Day & night shift available. Good 
working conditions & fringe benefits.

RENSEN SCREW PRODUCTS 
6307 E. 18 Mile Rd.

Sterling Heights, Mich. 48078 
(28-32)

AUTOMATIC SCREW MACH. 
OPERATOR 

TOP WAGES 
FULL FRINGE BENEFITS 

GOOD WORK1NG CONDITIONS 
Permanent position with overtime 

SOLAR MACHINE 
29350 NORTHLINE 

ROMULUS, MICH. 48174 
(28-31) 

vų. Visas pelnas 2.040.32 
atiduotas sambūriui.

Viktoro Petkaus reikalu 
siųstos telegramos ir laiš
kai prezidentui Carteriui, 
prašant, kad jis būtų lygiai 
traktuojamas su Ginzbur
gu ir Ščaranskiu, kad būtų 
drauge su jais išlaisvintas.

Valdyba nutarė tartis su 
Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centru dėl vieno 
DLOČo ir JAV LB Detroito 
apylinkės Vasario 16 minė
jimo, kuriame aukos būtu 
renkamos pagal aukotojo 
laisvą apsisprendimą: Vil
kui, Altai ir Bendruomenei. 
Pasitarimui data siūloma 
rugpiūčio 9 ar 15 dienomis 
Kultūros Centre.

Tautos Šventės minėjimą 
nutarta ruošti rugsėjo 17 
d. Kultūros Centre. Minėji
mas bus pietų pobūdžio, ku
riam meninę programą su
daryti ir Tautinėje nuotai
koje salę dekoruoti yra pa
vesta parengimų komisijos 
nariams.

BALFO IŠVYKA
Balfo 76 skyrius rugpū- 

čio 13 d. 12 vai. rengia į 
Onos ir česio šadeiku so-

Susivienijimo Lietuvių Argentinoje Centro Valdyba 1978-78 metams, Draugijos Dr. V. Ku
dirkos rūmuose pirmame aukšte, kur veikia biblioteka ir vyksta posėdžiai, paskaitos ir t.t. 
Iš kairės: A. Bačanskis, P. Makaravičius, J. Bakaitis, A. Mikučionytė, A. Mikučionis, pirm. 
R. Stalioraitis, J. Deveikis, A. Stalioraitis, R. Vekelis ir M. Stanevičius.

dime ir dalinamės netekimo kančia

HHnCSMRM

dybą išvyką. Bus skanių 
lietuviškų valgių ir gėrimų. 
Gros muzika. Visi galės iš
bandyti laimę turtingoje 
loterijoje.

Balfo skyriaus valdyba 
visus Detroito ir apylinkių 
lietuvius kviečia atsilanky
ti į išvyką ir savo atsilan
kymu paremto Balfo šelpia
mus lietuvius.

F. MOTUZO BIBLIOTEKA 
IŠKELIAVO Į KENT 

UNIVERSITETĄ

Kent Statė Universiteto 
prof, John Cadzow su asis
tente Audrone Tamošiūnai
te lankėsi Detroite ir iš 
mūsų visuomeninko F. Mo
tuzo bibliotekos pasirinko 
apie 600 knygų, tokių, ku
rių dar neturi ir išsivežė j 
Kent Statė universiteto 
biblioteką. Knygų tarpe 
daug senosios kartos raš
tų, brošiūrų ir įvairių lei
dinių.

čiurlioniečiai

MIRĖ ANTANAS DUOBA

Liepos 23 d. Fordo ligo
ninėje mirė Antanas Duo
ba. Kūnas pašarvotas Jo- 
landos Zaparackienės-Bau- 
ža ladotuvių koplyčioje.

Liepos Ž5 d. 7 vai. vak. 
šv. Antano parapijos kle
bonui kun. Kazimierui Si
maičiui vadovaujant buvo 
sukalbėtas rožinis

Antanas Duoba buvo gi
męs 1911 m. lapkričio 25 
d. Lekėčių km., Lekėčių 
valse., šakių apskr. Buvo 
baigęs Kauno Aukštesniąją 
Technikos Mokyklą ir Ka
ro Mokyklą. Iki Lietuvą 
okupuojant, dirbo Lietuvos 
karo pramonėje, Linkaičiuo
se. Atvykęs į Ameriką ir 
gyvendamas Detroite dirbo 
Fordo fabrike iki susirgo. 
Buvo nevedęs. Jo Iaidotuvė- 

, mis rūpinosi Stasio Račiu- 
! kaičio šeima. Lietuvoje liko 
trys seserys: Elžbieta, An
tanina ir Ona ir brolis Juo
zas.
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FILATELIJA
Antanas Bernotas

JAV birželio ir liepos mė
nesiais išleido visą eilę pa
pildomų pašto ženklų ir vo
kų. Iš jubiliejinių pašto 
ženklų paminėtini:

1. Birželio 10 d. suveni- 
rinis blokas Kanados tarp
tautinės filatelijos parodos 
CAPEX Toronto proga. Blo
ke yra aštuoni 13 centų 
pašto ženklai su gyvuliais 
ir paukščiais, šie blokai 
Amerikos publikai bus pra
dėti pardavinėti tik rugpiū
čio 28 d.

2. Birželio 26 d. — 15 c. 
pašto ženklas Amerikos fo
tografijai paminėti. Pieši
nys — foto aparatas su 
priedais.

mybę. Vertėsi gydytojo 
praktika Hong-Konge, Ja
ponijoje ir kitur. Kai grįžo 
namo, ispanų valdžios buvo 
apkaltintas kaip išdavikas 
ir uždarytas į kalėjimą. No
rėdamas išeiti iš kalėjimo, 
jis savnoriškai sutiko vyk
ti į Kubą, tuomet siaubiamą 
geltonojo drugio. Pakeliui, 
Barcelonoje, Ispanijoje vėl 
buvo suimtas, grąžintas į 
Manilą (Filipinų sostinę) ir 
ten 1896 m. kaip išdavikas 
ispanų buvo sušaudytas.

ISPANIJA Europos rė
muose išleido du pašto žen
klus su Sevilijos ir Grana- 
dos vaizdais, čia dedame 
Granados vaizdą su kara
liaus Karolio V rūmais.

MOKAME AUKŠČIAUSIA

UŽ SANTAUPŲ
įnešii’s S 1.000 
12 mėnesių

NUOŠIMTI

PAŽYMĖJIMUS
įnešus SI,000
30 mėnesių

Įnešus S1.000
72 mėnesiams

Z inešu* 81.000
/O /Cl 18 mėnesiams

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

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖUž inašus mokame

įdedi kiek nori, išimi kada nori.Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas du kartus metuose.SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI S40.000. 
MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 

PASKOLAS NAMU PIRKIMUI.

už santaupas, išimtas iš pažymė-

3. Liepos 3 d. — 15 c. 
pašto ženklas mažosios sce
nos aktoriui George M. Co- 
han pagerbti. Jį čia dedame.

FILIPINAI išleido 30 
sentimų pašto ženklą pa
gerbti savo patriotui Jose 
Rizal.

Jose Protasio Rizal (1861 
— 1896) gimė Calamboje, 
Luzon saloje. Studijavo me
diciną ir filosofiją. Parašė 
romanus „Noli me tange- 
re”, ”E1 Filibusterizmo” ii 
eilėraščių rinkinį. Jis pasi
žymėjo kaip kovotojas pa
triotas preš ispanų režimą 
ir už Filipinų nepriklauso

Granada yra to paties 
vardo provincijos sostinė ir 
randasi pietinėje Ispanijo
je, Sierra Nevados kalnų 
papėdėje, Darro ir Genil 
upių santakoje. Miestą kaip 
ir visą Andalūziją nuo 711 
iki 1492 m. valdė maurai, 
kur jie paliko ir savo sta
tybos paminklų — garsieji 
Alhambros rūmai Yra kitų 
puikių pastatų, XVI amž. 
katedra su koplyčia, kurio
je palaidoti karalius Ferdi
nandas ir karalienė Izabe
lė (jie rėmė Kristupą Ko
lumbą jo Amerikos atradi
mo kelionėje). 1531 m. Gra
nadoje buvo įsteigtas uni
versitetas. Apylinkės kal
nuose yra mineralinių tur
tų, gyventojai verčiasi dau
giausia žemės ūkiu. Mieste 
gyvena apie 155,000 gyven
tojų.

V. VOKIETIJA Europos 
programos rėmuose išleido 
trijų pašto ženklų seriją su

Zuperio! /ovincv
"and loan association *

ATIDARYTA ŠEATADIEMAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

181-8552
13515 Euclid .Yve.

681-8100
32800 Center Ridge Road

779-5915

6712 Superior Avė. 
431-2497

senų laikų miestų pasta
tais. čia dedame tos seri
jos 50 pfenigių pašto ženk
lą su senovine Regensburgo 
rotuše.

ESLC

14406 Cedar Avė. 
381-4280

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

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

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO 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. Jakubš ir sūnua William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.

Regensburgas yra Bava
rijoje ir guli prie Dunojaus 
upės ten, kur į jį įteka Re- 
geno upė. Tai labai senas ir 
istorinis miestas, Įkurtas 
keltų, nuo 179 m. valdytas 
romėnų, kurie ji vadino Ra- 
tisbona (ir dabar pavadini
mas lotyniškai taip rašo
mas). Miestas nuo seno ži
nomas kaip katalikybės ir 
kultūros centras. Jo gotinė 
katedra buvo pradėta sta
tyti 1230 m., baigta tik 
1869 m. Daugybė kitų baž
nyčių, vienuolynų ir puikių 
rūmų. Miestas jau nuo 788 
m. buvo bavarų hercogų, 
frankų Karolingų ir šv. Ro
mos imperijos sostinė, o 
1663-1806 m. laikotarpyje 
Vokietijos seimų vieta. 
Mieste yra šiek tiek pramo
nės ir gyvena apie 150,000 
gyventojų.

Pokario metais Regens- 
butge buvo susitelkęs gra
žus lietuvių pabėgėlių bū
rys — apie 1500, kurie čia 
gyveno atskiroje stovyklo
je, turėjo savo komitetą ir

mokyklą, ir leido laikraš
tėlį. Ragensburge jau nuo 
1942 m. vokiečių atitrem- 
tas gyveno prel. M. Krupa
vičius, vėliau čia apsigyve
no ir vysk. V. Brizgys, vei
kė Br. Budriūno choras, o 
1945 m. kun. dr. P. Aleksa 
čia parašė ir išleido bene 
pirmąją pokario Vokieti
joje knygą — maldakny
gę „Apsaugok, Aukščiau
sias’’, skirtą lietuviams iš
eiviams.

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• RUGPIŪČIO 20 D. LKVS 
"Ramovė” gegužinė.

• Rugsėjo 9 D. koncertas 
Rengia Clevelando birutietės.

• RUGSĖJO 10 D. Šiluvos 
Marijos Apsireiškimo metinė 
šventė šv. Jurgio parapijoje.

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

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

• RUGSĖJO 30 D. Cleve
lando moksleivių ir studentų 
ateitininkų literatūros vakaras.

• 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 I>. Lietu
vių Skautų Sąjungos 60 metų 
sukakties minei imas.

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

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

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

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

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

• GRUODŽIO 3 D. Dirvos 
koncertas — operos solistės 
Dana Stankaitytė ir Aldona 
Stempužienė-Švedienė.
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

SKAUTAI IŠVYKSTA
Rugpjūčio 12 d. 10 vai. 

vakare Clevelando Pilėnų ir 
Neringos tuntų skautai ir 
skautės išvyksta į Vl-tą 
Tautinę stovyklą. Vyksta 
pilnas autobusas ir kelios 
mašinos. Stovyklos adresas: 
Treasure Valley Scout Re- 
servation, Pleasant Dale 
Rd., Paxton, Ma. 01612. Te
lefonas: 617-886-6958. Su
grįš rugpiūčio 26 d. vidur
nakty.

• Stepas Vykintas ir po
nia, viešėdami Clevelande, 
J. Virbalio lydimi aplankė 
Dirvą.

S. Vykintas, anksčiau 
daugiau kultūriniais ir po
litiniais klausimais rašęs 
Dirvoje, pažadėjo, grįžęs 
Vokietijon, nepamiršti Dir
vos ir, kiek sveikata leis, 
aktyviaus bendradarbiauti.

• J, Tallat-Kelpšienė, gyv. 
Clevelande, dėkoja Vilties 
draugijos valdybai už gautą 
gražų paveikslą, kurį lai
mėjo Dirvos loterijoje.

• Dr. Danguolė Tamulio- 
nytė, nuvykusi su lituanis
tinėm paskaitom pas Pietų 
Amerikos lietuvius, iš 
Urugvajaus atsiuntė Dirvai 
ir Clevelando lietuviams 
linkėjimus. Rašo, kad Urug
vajaus lietuviai ją šiltai 
priėmė. Lietuvių kalbos 
kursus lankė 20 asmenų, 
daugiau negu pusė buvo 
jaunimas. Aštuoni jų gavo 
pažymėjimus, kad baigė 
mokytojų kursus.

Liepos 23 d. dr. D. Tamu- 
lionytė išskrido į Buenos 
Aires.

Balsuok UŽ
RECALL

SEKMADIENI, RUGPIŪČIO 13, 1978
Mes piliečiai negalime LEISTI sau turėti dar 16 

mėnesių Weissman - Kucinich administraciją!

KUCINICH IŠDUODA 
'THE PEOPLE’

1. Graso clevelandiečių darbus.

2. Samdo nepatyrusius draugus aukštomis algomis.

3. Miesto patarnavimai eina blogyn, negu kada buvo.

4. Mažiau policijos ir mėnesiai be policijos vado.

5. Panaikino Senior Citizens programas.

6. Išspiria vienuoles iš City Hali.

7. Turi ”Enemies List” — baudžia apylinkes.

8. Draugas Weissman valdo miestą.

9. Padidintų nuosavybės mokesčius be balsavimo.

10. The Recall yra remiamas Cleveland Press ir The 
Plain Dealer. '

Balsuokit UŽ Recall!
SEKMADIENI, RUGPIŪČIO 13, 1978

DUOKIT CLEVELANDUI 
DAR VIENA ŠANSĄ!

Recall Committee to Save Cleveland, Dr. Thomas F. Campbell, Chairman 
4424 Lorain Avė., Cleveland, Ohio 44113

• Ohio Statė mugė prasi
dės rugpiūčio 15 ir bus ati
daryta iki 27 d. įprastoje 
vietoje — Fairgrounds, Co- 
lumbus.

Šiais metais mugėje at
naujinti septyni pastatai ir 
kai kur įvestas oro šaldy
mas, bei pasodinta 150,000 
gėlių. Tai duos mugei nau
ją vaizdą. Šių metų progra
moje dalyvauja Bob Hobe, 
The Osmonds, Johnny Cash, 
Charley Pride ir kt. Be to, 
bus . lenktynių, imtynių, 
boksas, bei visokios varžy
bos.

Mugė žada būti įdomi 
tiek išstatytais daiktais, 
tiek savo programa.

• Lietuvių klubo narių 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, rugpiūčio 13 d., 12 
vai., Lietuvių namų žemu
tinėje salėje. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Bal
suoti gali tik tie nariai, ku
rie turi Lietuvių namų ak
cijas.

• Gražina Kudukienė ir 
Juozas Stempužis išrinkti į 
Tautybių tarnybos centro 
(Nationalities Services Cen- 
ter) patikėtinių tarybą. J. 
Stempužis išrinktas šios or
ganizacijos vicepirmininku. 
Tautybių tarnybos centras 
teikia teisinę ir socialinę 
pagalbą emigrantams, pade
da jiems įsikurti, rengia 
anglų kalbos ir pilietybės 
kursus. Centro įstaiga yra 
1001 Huron Road, telefonas 
781-4560.

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

HOUSE FOR SALE
Our Lady of Perpetual 

Help, 3 bedroom colonial, 
north off Blvd. modern Kit- 
chen and bath. 2 car gar- 
age, in 40’s.

Manak Realty 
486-9083

(31-32)

RAMOVĖNŲ GEGUŽINĖ

L.K.V. S-gos „Ramovė” 
Clevelando skyriaus valdy
ba, kaip ir kiekvienais me
tais rengia žurnalui „Ka
rys” paremti gegužinę. Ge
gužinė įvyks 1978 m. rug
piūčio 20 d., 12 vai. Lietu-, 
vių Namuose, apatinėje sa
lėje.

Gegužinės metu bus ga
lima gauti šiltus pietus, 
veiks baras ir bus gausi lo
terija.

Valdyba visus maloniai 
kviečia gegužinėje dalyvau
ti.

• "Dirvai” paremti ba- 
liaus-banketo, kuris įvyks 
rugsėjo 23 d. Lietuvių Na
muose Clevelande, meninei 
programai atlikti pakvies
tas muz. St. Sližio vado
vaujamas Detroito mergai
čių vokalinis ansamblis su 
instrumentalistais. Jų su
tikimas jau gautas.

• 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.

PARDUODAMAS NAMAS
Labai švarus 6 kambarių 

namas. Virtuvė, salionas, 
valgomasis, 3 miegamieji, 
salkos ir rūsys. Aluminu 
dengtas, 1 mašinos garažas, 
arti Naujos parapijos, susi
siekimo ir prekybos. Turi 
dvi uždaras verandas. 
Skambinti: Banker Realty 
946-2400.

OHIO STATĖ FAIR
Aug. 15-27, 1978 

W0RLD’S LARGEST
FREE ENTERTAINMENT PROGRAM

Cleaner. Bigger. Brighter. Better.
GENERAL PARKING 1-71 AT EXIT 111, COLUMBUS 

Admission $3 for Adults; $1 for Children 12 and under; 
Children 12 and under FREE weekdays until noon

• Jerry V. Jarrett, 46 m., 
išrinktas Cleveland Trust 
banko prezidentu, kuriame 
jis buvo pradėjęs dirbti 
1974 m., persikėlęs iš Mid- 
land Bank New Yorke, kur 
ėjo vykd. viceprezidento pa
reigas.

• Clevelando šaulių tarp- 
kuopinis šaudymo turnyras 
įvyks rugsėjo 2-4 dienomis 
Žalgirio kuopos šaudykloje.

Lietuvių grožio salionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fashion, 687 East 185 St., 
Cleveland, Ohio 44119, tek: 
486-4240.

NATIONWIDE
K 1INSURANCE 

Nationvvide is on your

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

Wanted Journeymen
or 

lst Class Skilled
MACHINISTS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance.

DAYS — PERMANENT — OVER-
T1ME — AND FRINGE BENEF1TS.

STANSPEC CORP. 
13600 Deise Avė.

(Near Shoreway & E. 140th St.)
Cleveland, Ohio 44110

(29-37)

« fį TUESDAY
i THE JOHNNY CASH

SH0W

MONDAY
Į THE OSMONDS 

muench

16
17
18
19
20

WEDNESDAY

CHARLEY PRIDE

O O TUESDAY
THE OSMONDS
MUENCH

FRIDAY

TAVARES

THURSDAY

SHA NA NA

WEDNESDAY

MAC DAVIS

THURSDAY
KENNY ROGERS 
AND
DOTTIE WEST

FRIDAY
THESYLVERS 
SAMANTHA NEWARK

SATURDAY
BOB HOPE SH0W 
JOHNNY PAYCHECK 
CLOVER WILLIS

SATURDAY 
PAT 
AND
DEBBY BOONE

SUNDAY

BOB HOPE SH0W 
RONNIE MILSAP 27 SUNDAY

DOLLY PARTON 
EDDIE RABBITT



DIRVA
• Inž. Algis Sperauskas 

perrinktas Lietuvių Tauti
nio Sąjūdžio pirmininku an
trai kadencijai dvejiems 
metams.

• Kęstutis Jokubynas du 
sykiu kalintas Sovietijoje 
už tautinę veiklą, dalyvaus 
su kun. Pugevičium Vyčių 
seimo simpoziume "Lietuva 
šiandien — mūsų atsako
mybė", rugpiūčio 19 d. 
10:30 vai. ryto Hotel Syra- 
cuse salėje, Syracuse, N. Y.

• Santaros-Šviesos XXV 
suvažiavime rugsėjo 7-10 
d.d. Tabor Farmoje, Sodus, 
Mich. yra numatyta daug 
kalbėtojų. Henrikas Nagys 
apžvelgs "Literatūros lankų 
sąjūdi šiandieniu žvilgs
niu", Aleksandras Štromas 
skaitys paskaitą apie "Lie
tuvos valstybingumo klau
simą ir dabartinę padėtį", 

Naujiems skaitytojams Dirva 
bus siuntinėjama iki 

šią metų 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: ...........................................................................

Augustinas Idzelis, Vincas 
Rastenis ir Tomas Venclova 
nagrinės žydų-lietuvių san
tykius, Jonas Mekas rodys 
savo filmus, Algis Rukšė
nas skaitys savo parašytą 
veikalą "Tartarus arba po
sėdis pragare", Aldona 
Stempužienė-švedienė ir Jo
nas švedas duos koncertą ir 
poezijos vakare dalyvaus 
eilė poetų.

• Dr. Vytautas Dargis 
praves golfo ir dr. Jonas 
Juodikis lauko teniso žaidy
nes Korp ! Neo-Lithuania iš
vykoje š. m. rugsėjo 2-4 
dienomis Tabor Farmoje, 
Sodus, Michigan.

Visi korporantai kviečia
mi išvykoje dalyvauti. Vyk
stantieji į išvyką registruo
jasi iki rugpiūčio 23 d. pas 
Vidą Jonušienę tel. (312) 
4'48-1967 arba pas Vaclovą 
Mažeiką tel. 312-823-3607.

SOL. ALDONOS STEM- 
PUŽIENĖS-ŠVEDIENĖS 

KONCERTAS
St. Petersburge, Fla. lie

pos 26 d. Romo Kalantos 
šaulių kuopa suruošė Aldo
nos Stempužienės-švedie- 
nės dainų koncertą. Solistė 
pasirinko tikrai įvairią pro
gramą. Tarmiškos senų lai
kų ir dabartinių kompozi
torių lietuvių dainos ir ari
jos iš operų. Akompanavo 
muz. Jonas švedas. Nors St. 
Petersburgo kolonija vasa
ros metu aptuštėja, bet da
lyvių skaičius buvo gausus, 
šis koncertas nuotaikingai 
paįvairino mūsų kasdieninį 
gyvenimą.

Prieš pradedant koncer
tą dail. A. Rūkštelė paskai
tė savo kūrybos keletą ei
lėraščių.

Solistę ir akompanijato- 
rių pristatė ir nušvietė jų 
muzikinį gyvenimo kelią G. 
R. Jasinskienė.

• Jonas Grėbliauskas, 
gyv. Marąuette Parke, Chi
cagoje, per Lietuvos gen. 
konsule J. Daužvardienę, L. 
Ž. S-gos Daužvardžio Fon
dui paaukojo 100 dol. Nuo
širdžiai dėkojame.

LžS-gos Daužvardžio Fon
das remia lituanistiką gili
nančius studentus, premi
juoja jaunuosius žurnalis
tus ir skatina jaunuolius-es 
daugiau domėtis žurnalisti
ka aplamai ir lietuvių raš
tija išskirtinai.

Aukas prašome siųsti 
Daužvardžio Fondo iždinin
kei D. Vakarei (7114 So. 
Talman Avė., Chicago, III. 
60629).

VIETOJ GĖLIŲ...
Mirus Korp! Neo-Lithua

nia filisteriams — dr. Juo
zui Leseckui ir dipl. peda
gogei Elenai Songinienei, 
vietoj gėlių prie jų karsto, 
valdyba aukojo .po 25 dol. 
Lietuvos Dukterims ir Pe
dagoginiam Lit. Institutui.

PADĖKA BALIUI 
JACIKEVIčIUI

Dėkoju Sveikam už ati
taisymą paklaidų mano ne
krologe Vladui Skirmuntui, 
nurodant jo gimimo vietą ir 
tėvų profesiją, lygiai jo lan
kytas mokyklas. Kai aš ra
šiau tą nekrologą, tų žinių 
neturėjau ir neradau taura
giškių Skirmunto prietelių, 
o su kitais žemaičiais pasi
taręs, sukirpau, kaip buvo 
"Dirvos" 20 nr. parašyta... 
Beje, mane nenustebinai sa
vo broliškumu Velioniui 
Vladui, nes tą aš žinojau iš 
Kauno laikų, bet nustebinai 
žinia, kad esi šiame krašte, 
tik toliau nuo Chicagos ir 
Kenoshos...

Mečys Valiukėnas
OVER THE ROAD DRIVERS

Needed immediately, Roadway Ex- 
press, Ine. Steady employment full 
or part time. Above average earn- 
ings. Good eųuipment, major Class 
1 Common Carries. Qualifications: 
Minimum 1 yr. ai) season Semi ex- 
perience, prefer 23 yrs. of age or 
older, live or relocate within com- 
muting distance of Toledo. Apply: 
6180 HAGMAN RD., TOLEDO. O. 
43612, LINE HAUL EMPLOYMENT 
OFFICE, and Tues., Wed., Thurs. 
between I and 4 p. m.
An Equal Opportynity Employer

(29-38)

Birželio 11 d.,sekmadienį, Chicagos jaunieji neolituanai iš
kyloje tampo virvę, o ne taip jau jauniems iš to gardaus juoko ... 

V. A.Račkausko nuotr.

LIETUVOS KLAUSIMAS BUS ĮRAŠYTAS 
Į RESPUBLIKONŲ PLATFORMĄ

Geauga apskrities Res
publikonų partijos centro ir 
e g z e kuty vinio komitetai, 
Zigmo Dautarto iniciatyva 
ir pastangomis priėmė dvi 
rezoliucijas — liečiančias 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos nepriklausomybės atsta
tymo klausimą ir tose vals
tybėse paneigiamas (komu
nistinės santvarkos) žmo
gaus pagrindines teises.

Viena rezoliucija buvo ad
resuota Amerikos Respub
likonų Partijos pirmininkui 
Bill Brock, kita JAV prezi
dentui. Į, tas rezoliucijas' 
yra gauti palankūs atsaky
mai.

Respublikonų partija ža
da rezoliucijas įrašyti į bū
simos konvencijos platfor
mą, o Baltieji Rūmai žada 
atkreipti į tai didesnį dė
mesį.

Zigmas Dautartas š. m. 
birželio 6 d. buvo perrink
tas į Geauga apskrities res
publikonų partijos centro 
komitetą, o birželio 19 d. 
vėl išrinktas į egzekutyvi- 
nį komitetą kalbėtojų biu
ro pirmininku sekantiems 
dviems metams. Būdamas 
šiose pareigose, jis yra nu
matęs per ateinančius 2 me
tus suruošti mokyklose ir 
klubuose visą eilę paskaitų 
apie komunizmo daromas 

MAINTENANCE MEN
Experienced Mechanics for repair and maintenance work on heavy 
duty processing equipment. Preferably steel mill equipment. Extensive 
electrical and hydraulic background required. Employee mušt furnish 
own hand tools and proof of previous experience and/or training. 
Excellent pay scale, fringe benefits, and incentive earnings opportir- 
nity. Please forward resume to:

WHITTAKER STRIP DIVISION
20001 Sherwood Avė., Detroit, Mich. 48234

C/O George Mendians

313-893-5000, Ext. 235 ... ,2

skriaudas Lietuvos žmo
nėms ir bendrai pavergtie
siems demaskuojant komu
nizmo suktybes.

Sveikiname Z. Dautartą 
su atsiektais laimėjimais ir 
linkime jam sėkmės kovoje 
prieš komunizmą.

WANTED
DIE SETTERS

IST & 2ND SHIFTS
Ekjictjenced 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<H 
524-0881. (22-31)

MACHINE REPAIRMAN
Mušt be skilled in light to medium 

. machine repair and have knowledge 
of maintenance equipment. Liberal 
fringes.
STANDARD PRODUCTS CO. 

2130 WEST 110TH ST.
CLEVELAND. OHIO 44102

An Equal Opportunity Employer 
(29-32)

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
TOOL AND DIE MAKERS 

and
ALL AROUND MACHINISTS

Experienced journeyman only need 
apply. Air conditioned shop, good 
wages and vvorking conditions. Over 
time approximately 12 hours per 
week. Apply call or write

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

216-454-9119
(27-31)

WANTED JOURNEYMEN
STEEL RULE DIE 

MAKERS
Mušt be able to make own layouts, 
and perform all operations using 1-3 
point rule. Steady work. Good work- 
ing conditions & fringes. Eastside.

CALL MR. MOX
216-883-5000
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