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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

ŽYDAI IR SOVIETAI
Nuo sentimentalios draugystės iki realaus priešiškumo

Vytautas Meškauskas

Neseniai, iškilus lietu- 
vių-žydų santykių klausi
mui, teko pastebėti, kad nė
ra ko stebėtis, kad žydus 
pastačius prieš Hitlerį ir 
Staliną, jie turėjo pasirink
ti antrąjį. Į tai, žinoma, ga
lima atsikirsti, kad dar 
anksčiau, kada apie Hitlerį 
dar niekas negirdėjo, Lietu
vos kompartijoje žydai su
darė pusę narių. Ir dėl to 
negalima stebėtis. Komu
nizmo ideologija buvo tarp
tautinė, o Lietuva pagal vi
sas savo konstitucijas bu
vo TAUTINĖ valstybė, ku
ri tik toleravo mažumas. 
Lietuvos partijose nebuvo 
žydų — seimuose jie turėjo 
savo atskirą frakciją. (Stei
giamojo seimo laikais le
miamus klausimus svarsty
davo vadinamasis Mažasis 
seimas, Į kuri tautinių ma
žumų atstovai nebuvo Įlei
džiami). Nebuvo jiems pa
traukli ir specifinė lietuvių 
kultūra, kuri Nepriklauso
mybės pradžioje buvo dar 
tik formavimosi stadijoje, 
nors nėra abejones, kad lai
kui bėgant Į jos apraiškas 
Įsitrauktų ir žydai. Vienu 
žodžiu, komunizmas kaip 
teorija žydams turėjo im
ponuoti, nors ūkiškoje sri
tyje paneigė privačią ini- 
viatyvą, kurioje žydai yra 
ypatingai gabūs.

Sovietinio režimo prakti
ka ir Izraelio jsisteigimas 
tą sentimentą pavertė nusi- 
vytimu. Sovietų Sąjunga, 
nepaisant to, kad rusai joje 
sudaro tik kiek daugiau 
kaip pusę gyventojų, virsta 
tautine rusų valstybe, ypač 
tas procesas paskubėjo ka
ro metu, kai teko šauktis 
patriotizmo, šiuo metu ten 
gyvena per du milijonus žy
dų (pagal 1970 m. surašinė
jimą), kurie pasisakė to

Pagal Die Welt karikatūrą, Brežnevas stebisi: „Keistas dalykas — juo toliau nusitęsiu 
į vakarus, tuo mažiau jie manimi pasitiki”.

kiai esą, be to dar gali būti 
per milijoną tokių, kurie 
pasisakė esą rusai ar ko
kios kitos tautybės. N. Y. 
TIMES korespondentas He- 
drick Smith savo knygoje 
THE RUSIANS teigia, kad, 
nepaisant kartais pareiškia
mos paniekos ir neapykan
tos, žydai turėtų būti skai
tomi tarp priviligijuotų So
vietijos gyventojų jau vien 
dėl palaikomi] ryšių su už
sienių, kurie neprieinami 
kitom tautybėm. Tą galima 
išvesti ir iš kitų statistinių 
skaičių. Iš 1,000 žydų, pa
gal tų pačių metų duome
nis, 134 buvo baigę aukštąjį 
mokslą, rusų tarpe tas skai
čius yra tik 22, žymiai di
desnis negu kitų tautybių 
tarpe. Sovietų pažybos 
Maskvos Bolšoi teatro per
sonalo 84'/ yra žydai.

Bet nepaisant to, Sovieti
jos žydai pergyvena kažko
kį tautinį atgimimą. Privi
legijuotų partijos narių vai
kai staiga pasijuto esą žy
dai, kai kurie jų užsinorėjo 
emigruoti į Izraelį, o dar 
dąugiau į JAV. 1973 m. iš
emigravo 35,000 ir net šiais 
metais per pirmus Šešis mė
nesius 11,500. Smith teigi
mu tautinius jausmus So
vietijos žydų tarpe sužadino 
ir Izraelio laimėjimai karo 
laukuose.

Kai Izraelis pasiskelbė 
nepriklausomas — 20 minu
čių po britų mandato jame 
pasibaigimo, jį pripažino de 
f acto JAV, jas pasekė Gva
temala. Trečioji valstybė 
pripažinusi Izraelį de facto 
ir pirmoji valstybė pripaži
nusi jį de jure buvo Sovie
tų Sąjunga.

Britų žvalgybininkai būk- 
štavo, kad Izraelis taps ko
munistinės propagandos Ar
timuosiuose Rytuose cent

ru. Maskva, žinoma, buvo 
suinteresuota savo įtakos 
ten praplėtimu. Sakoma, 
kad Maskva Izraeliu nusi
vylusi 1956 metais, kada 
Izraelis susidėjo su britais 
ir prancūzais prieš Egiptą, 
kurį išgelbėjo JAV ir So
vietų Sąjunga kartu. Poli
tika mėgsta stebėtinas kom
binacijas.

Christian Science Moni- 
tor, kuris nepaisant jo pa
vadinimo yra geras laikraš
tis kolumnistas Joseph C. 
Harsck rašo: „Prezidentas 
Carteris yra spaudžiamas 
griežtai elgtis su Sovietų 
Sąjunga. Stipriausi ir įta
kingiausi balsai prieš deten- 
te, SALT II susitarimą ir 
prieš bet kokį biznį su so
vietais yra Izraelio politi
nių rėmėjų ... Yra politinė 
organizacija pasivadinusi 
Demokratinės Daugumos 
koalicija (Coalition for a 
Democratisc Majority), ku
rios politiniai vadai yra se
natoriai D. P. Moynihan ir 
Henry Jackson, tačiau jų 
smegenų trestui vadovauja 
Norman Podhoretz. Jis yra 
Amerikos žydų komiteto 
leidžiamo COMMENTARY 
žurnalo redaktorius. Tai lai
kraštis laikomas pro-Izrae- 
lio ir priešsovietinio sąjū
džio intelektualiniu centru.”

Commentary puslapiuose, 
iš tikro, nedaug rasi speci
finio žydiško, bet labai daug 
pasaulinės politikos rimtų 
svarstymų, artimų mūsų 
galvosenai. Harschas net 
mano, kad sovietai galėtų 
duoti nemažą smūgį JAV- 
bėse prasidėjusiam priešso- 
vietiniam sąjūdžiui susitar
dami su Izraeliu. „Toks 
ėjimas — tvirtina jis — bū
tų jiems taip naudingas, 
kad norisi tikėti, jog jie bus 
pakankamai protingi jį ir

Naujasis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas inž. 
Vytautas Kamantas.

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖS 
VALDYBOMS PASIKEIČIANT

JURGIS JANUŠAITIS

Š. m. birželio pabaigoje 
ir liepos mėn. pradžioje To
ronte įvykęs, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės seimas 
išrinko ir naują PLB valdy
bą, kuri didžiuosius Bend
ruomenės uždavinius turės 
vykdyti penkeris metus.

Rugpiūčio 6 d. Jaunimo 
centro kavinėje, senoji PLB 
valdyba, vadovaujama Bro
niaus Nainio, perdavė parei
gas naujajai PLB valdybai, 
kuriai vadovauja Vytautas 
Kamantas. Į pareigų perda
vimo iškilmes atsilankė 
daug nuoširdžių bendruo- 
menininkų, visuomenininkų, 

padaryti.” Kažin ką apie to
kį pasiūlymą galvoja sovie
tinio JAV ir Kanados tyri
nėjimo instituto direktorius
G. Arbatov, kuris pats yra 
žydiškos kilmės. Eiliniai so
vietų piliečiai kol kas dar 
yra įkalbami, kad sovie
tams reikia laikytis arabų 
kortos, tų juk yra 103 mili
jonai. Politikoje galimos 
įvairiausios staigmenos, da
bar tačiau anti-sovietinio 
fronto vėliavą iš tikro ne
ša žydai. 

organizacijų ir spaudos at
stovų.

JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos pirmininkas K. 
Laukaitis, pasveikino seną
ją ir naująją PLB valdybas 
pažymėdama, kad LB Vi
durio Vakarų apygardai 
tenka didelė garbė, nes. iš 
jos aktyvių bendruomenin- 
kų kaip tik buvo išrinkta ir 
PLB valdyba, šiltu žodžiu 
vertino senosios, Bronio 
Nainio vadovautos, PLB 
valdybos darbus, jai padė
kojo ir linkėdamas naujajai 
PLB valdybai sėkmės, pa
žadėjo visokeriopą paramą.

Senosios PLB valdybos 
pirmininkas, dar tebeeinąs 
pareigas, atliko paskutinį 
įpareigojimą — perdavė 
prof. Juozui Žilevičiui Penk
tosios Dainų šventės komi
teto specialų sveikinimą su 
prasmingu įrašu, kaip pir
majam neprikl. Lietuvos 
Dainų šventės organizato
riui. Kaip žinia, prof. J. Ži
levičius buvo ypatingai gra
žiai pagerbtas V-tos Dainų 
šventės metu dirigentų ir 
chorų, už didžius darbus 
mūsų tautai ir valstybei.

(Nukelta į 3 psl.)
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Camp David konferencijai artinantis stengiamasi pabrėžti Izraelio strateginę 

poziciją. ir sąjungos su juo reikalingumą. - Sovietų pasiruošimai vakarus 

______ pulti iš 'antros strateginės rikiuotės', į kurią, įeina ir Lietuva.----------

Rugsėjo 5 dienai prezi
dentas Carteris į savo Camp 
David pasikvietė Egipto 
Sadatą ir Izraelio Beginą, 
kad kartu rastų kokį būdą 
atnaujinti Egipto - Izraelio 
taikos derybas. Tai buvo la
bai rizikingas sprendimas. 
Gerai, jei ten būtų rasta 
kokia išeitis. Carterio popu
liarumas labai pakiltų. Bet 
kas bus, jei bus išsiskirsty
ta be nieko ? Sadatas tikisi, 
kad Carteris paspaus Begi
ną. Juk JAV remiasi JT re
zoliucija 242, kuri numato 
beveik visų užkariautų teri
torijų grąžinimą už Izrae
li suverenumo pripažini
mą. Izraelis aiškinasi, kad 
jis negali grįžti į 1967 metų 
sienas be tvirtų garantijų 
savo saugumui. Viena iš to
kių garantijų būtų ginkluo
tų žydų naujokynų steigi
mas okupuotose teritorijo
se. Tų naujokynų paspartin
tas steigimas kaip tik po 
Sadato taikos iniciatyvos 
Egiptui atrodė esąs tiesiog 
provokacija. Ir dabar pa
skelbus apie rugsėjo 5 d., 
viršūnių konferenciją, ne
trukus buvo pranešta, kad 
Izraelio ministeriu kabine
tas nutarė iki jos sustabdy
ti penkių naujokynų staty
bą, apie kurią dar nebuvo 
viešai kalbama.

Iš kitos pusės JAV yra 
reikalingos arabų naftos ir 
būtų neprotingos dėl simpa
tijų Izraeliui virsti arabų 
priešu. Amerikoje tačiau 
netrūksta aiškinimų, kad 
sovietų pavojaus akivaizdo
je, JAV visų pirma turi ieš
koti gerų santykių su Izra
eliu, kuriuo tik vienu gali
ma toje srityje pasitikėti. 
Mes jau minėjome buv. 
aviacijos žvalgybos analis
to Joseph Churba knygą 
The politics of Defeat su 
buv. laivyno vado adm. 
Zumwalt jr. įžanga, kaip tik 
ji pasirodė praeitais metais. 
Knygoje įrodinėjama, kad 
JAV turėtų laikytis santar
vės su Iranu, Turkija ir Iz
raeliu. Nūdien teigiama, 
kad Izraelis galėtų JAV- 
bėms suvaidinti panašią ro
lę, kaip Kuba Sovietų Są
jungai. Sekmadienį CHICA- 
GO TRIBŪNE paskelbė žy
miausio Chicagos lenkų po
litiko, buv. kongresmano ir 
kandidato į burmistrus Ro
mano Pucinskio laišką, kur 
jis tarp kitko rašo:

"Jau laikas, kad mes, 
amerikiečiai, pradėtumėm 
suprasti Izraelio rolę, slopi
nant sovietų ekspansija Ar
timuosiuose Rytuose ir Af
rikoje. Taip pat laikas, kad 
pripažintumėm jo vaidmenį 
pasaulinėje kovoje už išsi
laikymą. O kas liečia Begi
ną, jis greičiausiai yra vie-

Sovietų antroji strateginė rikiuotė eina per Pabaltijį, Gu
diją ir Ukrainą.

nintelis, kuris iš tikro su
pranta.”

★

The New Republic, kurios 
tone paskutiniu laiku vis 
daugiau pasigirsta priešso- 
vietines gaidos, paskutinia
me Nr. teigia, kad Meksiko
je susekti tokie dideli naf
tos ištekliai, kad Saudi Ara
bija gali pasislėpti. Tiesa, 
dar turi praeiti keli metai 
iki Meksikos naftos produk
cija pasieks reikalingo dy
džio, bet, žinoma, jau fak
tas, kad ji galima, atpalai- 
doja nuo per didelės pri
klausomybės nuo arabų naf
tos ir tuo pačiu politinių 
nuolaidų jiems.

★
Tuo tarpu iš Sovietijos 

pranešama apie sustiprėju
sią propagandą pi4eš Sioniz
mą. Ji labai ryškiai pasirodė 
oficialios Izvestija sekma
dienio priede — Nedelia — 
ir plačiai paplitusiam žur
nale Ogoniok. Jame liepos 
18 ir 29 d.d. laidose citato
mis iš Business Week, New 
York Times, Christian 
Science Monitor ir, žinoma, 
paties Lenino, įrodinėjama, 
kad visą paasulį valdo sio
nistų kapitalas, kuris ieško
damas pelno metėsi į karo 
pramonę. Ne visi laisvojo 
pasaulio žydai esą sionistai, 
tačiau tie veikią slaptai, 
niekados viešai. Sionistų in
ternacionalas nori sukurs
tyti įtempimą ir apnuodyti 
tarptautinę atmosferą.

★
Po to nelieka nieko kito, 

kaip pereiti prie pasiruoši
mų karui... NATO sovie
tų ekspertus suneramino 
paskutinieji sovietų kariuo
menės pratimai, kuriuose 
bandoma staigiais, drąsiais 
ir labai giliais puolimais ga
limai toliau įsiveržti į prie
šo teritoriją. Reikia atsi
minti, kad jau seniai Vieno- 
ję deramasi dėl kariuome- 
nih centrinėje Europoje su
mažinimo. Rytų pusėje tai 
būtų Rytų Vokietija, Lenki
ja ir Čekoslovakija. Vaka
ruose — Vak. Vokietija, 
Olandija, Belgija ir Luk- 

semburgas. Atrodo, kad čia 
sovietai pruošiasi padaryti 
nuolaidų ir už tat stiprina 
ne pirmąją savo strateginę 
rikiuotę, kuri eina per Ryt. 
Vokietiją, Lenkiją ir Čeko
slovakiją, bet antrą. Antrą 
rikiuotę sudaro 7 sovietų 
armijos, kurioms tereikia 
kelių dienų, kad perėmus 
eventualiai pavargusios pir
mos rikiuotės ofensyvą.

Stipriausias 2 linijos jun
ginys yra 11-ta gvardijos 
armija su štabu Karaliau
čiuje, jai priklauso 28 ir 24 
tankų divizijos Tilžėje ir 
Dobelėje, 1-mą tankų divi
zija, 129 ir 344 artilerijos 
divizijos — visos Karaliau
čiuje, 31 gvardijos parašiu
tininkų divizija Kaune, 56 
motorizuota divizija Taline, 
26-ta šaulių divizija Gum
binėje ir 30 motorizuota di
vizija Tapiau. Du kartus 
per metus sovietų civiliai 
lėktuvai į Rytų Vokietiją 
permeta po 100,000 karių į 
Rytų Vokietiją, ten stovin
čių dalių personalo pakeiti
mui. Labai didelis priešlėk
tuvinių raketų skaičius lei
džia planuoti netrukdamo 
aviacijos armijų permetimą 
iš Baltijos, Gudijos ir Uk
rainos (Karpatų) į frontą, 
— praneša Die Welt.

★
Paguodai reikia paminė

ti, kad po ilgų derybų pasi
rašyta Kinijos - Japonijos 
taikos sutartis iškėlė naujų 
pavojų sovietams Tolimuo
siuose Rytuose. Ilgai derė
tasi buvo dėl to, kad Peki
nas norėjo į sutartį įrašyti 
’anti-hegemoninį’ straipsnį, 
kuriuo smerkimas kitų val
stybių (suprask, sovietų) 
noras dominuoti. Japonai tą 
straipsnį pasirašė, tačiau 
išsiderėjo sekanti, kuriuo 
sakoma, kad toji sutartis 
neliečia pasirašiusiųjų san
tykių su Trečiom valsty
bėm’. Kaip ten būtų, Kinija 
šiuo metu ieško pagalbos 
savo kariuomenei ir ūkinei 
bazei sustiprinti.

★
Kalbant apie tikrus karo 

veiksmus ... Kubiečių ap-

■ Iš kitos pusės
Prof. dr. A. Maceina mano, kad ”bėgti nuo mus iš

tikusio likimo į čiabuvio gyvenimą reiškia tremtį išduo
ti,” — tačiau — "tremtinys pavargsta būti tremtiniu ir 
mėgina virsti čiabuviu!” Nebloga retorika, bet kaip tą 
procesą sustabdyti?

Kaip tik DRAUGE, paskelbusiam tas mintis savo 
Kertinėje Paraštėje (DIRVOJE jos jau buvo anksčiau), 
pasirodė ilgas Romo Kasparo pranešimas Bendruomenės 
seimui Toronte, kuris irgi prasideda Maceinos idėjomis 
iš jo str. "Tautos pakaitalas ar papildas, tremties pras
mės jieškant." Profesorius samprotauja, kad išeivija tėra 
tautos papildas, kuris turėtų tautos pažangą papildyti 
tose srityse, kurios Lietuvoje visai ne puoselėjamos, kaip 
religijos kultūroje, ar turi būti prisilaikoma okupanto 
reikalavimų, kaip'filosofijoje, literatūroje, istorijoje, so- 
cialogijoje. Ir ką Kasparas konkrečiai siūlo:

"Įsteigti pasauliniu mastu veikiantį PLB Kultūros 
organą, kuris rūpintųsi finansavimu, išleidimu ir plati
nimu tokių veikalų, kurie yra reikalingi visapusiškam 
lietuviškos kultūros ugdymui ... turiu minty religiją . ..”

Kiekvienas, kas turėjo kantrybės tokios rūšies išve
džiojimus perskaityti iki tos vietos turėtų paklausti, o 
kur jėzuitai, marijonai, pranciškonai? Nejaugi jie, dirb
dami ir spaudos srityje, nepajėgtų išleisti ir išplatinti 
naujų religinių veikalų, jei tokių būtų? Nejaugi čia nega
lima būtų apsieiti be Bendruomenės ’organo’, kurį suda
rytų iš dangaus nukritę archangelai kaip p. Kasparas? 
Jis laimingesnis dainuškų srityje, kur gali pasigirti kon
krečiu rezultatu: "Antai, ’Aušros’ kvarteto apsilankymo 
poveikyje Argentinoje yra įsikūrę net dvi mergaičių dai
nininkių grupės, berods, oktetas ir sekstetas". Viso labo 
būtų 14 mergaičių. Tai, žinoma, didelis laimėjimas, tik 
nelabai aišku, kaip tai užpildytų spragą, kurią mūsų kul
tūroje paliko okupantas!

Kritika tačiau turi būti pozityvi, todėl aš siūlyčiau 
imti Maceinos mintis pažodžiui. Kodėl Bendruomenei ne
įsteigti kokios TREMTIES STOVYKLOS Floridoje su 
nuolaida ne sezono metu ? čiabuviai ten galėtų prisiminti 
tremties įpareigojimus!

Jei idėja būtų patraukli, ją gal pasipelnimo sumeti
mai įkūnytų vietos čiabuviai. Jokio kapitalo nereiktų ir 
TREMTIES PASN1KO dienos paskelbimui, ją bojantiems 
būtų net sveika. vm

mokyta ir sovietų apgink
luota Etijopijos kariuome
nė pasiekė žymių laimėjimų 
prieš Eritrėjos sukilėlius. 
Eritrėjos Išvadavimo Fron
tas skelba, kad nuo liepos 15 
d. jis užmušęs 4,000 etijopų 
ir sunaikinęs 61 jų tanką. 
Kita sukilėlių grupė — Eri
trėjos Liaudies Išvadavimo 
Frontas skelbia, kad jo ka
riai pasitraukę be kautynių 
į saugesnes pozicijas. Kaip 
ten būtų, Etijopija jau kon

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
11/ą% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7'/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 % % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6’/i% — 1 metų 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 FĄL.LC.

aini 
thony 

avings
1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 

Phone (312) 656*6330
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Gkmed W«4.

Juotas Gribauskas, vedėjas

troliuoja visus didesnius 
miestus ir kelius į juos. 
Eritrėjos sukilėlių bazes 
esančios apie Af Abed, Nak- 
fa ir Karora (prie Sudano 
sienos), miestelius. Apla
mai, Eritrėjos terenas yra 
labai palankus partizanų 
veiklai. Kovos su jais ilgai
niui sunaikino Haile Selas- 
sies režimą, panašus liki
mas gali ištikti ir dabarti
nį, sovietų remiama režimą 
— viliasi The Economist.
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Korp! Neo - Lithuania, 

nors išblokšta iš tėvynės, 
kiek sąlygos ir aplinkybės 
leidžia, laikosi turėtų tra
dicijų.

Bepigu buvo savoje tėvy
nėje. Turėjome savo pasto
gę, gyvenome tame pačiame 
nedideliame mieste — laiki
nojoje sostinėje Kaune, 
lankėme tą patį Vytauto Di
džiojo universitetą, nors iš
mėtytą po įvairias miesto 
vietas, bet lengvai pasiekia
mas. Visų susitikimų ir su
ėjimų priebėga buvo korpo
racijos namai, čia veikė val
gykla, bendrabutis, skai
tykla, puošni, korporacijos 
bei Lietuvos miestų herbais 
padabinta salė, čia korpo- 
rantai jautėsi, kaip namie.

Gyvendami tremtyje tų 
sąlygų neturime. Esame iš
blaškyti ne tik po visą šį 
bėrybį kraštą, bet išsklai
dyti ir po visus kontinentus. 
Draugėn susirinkti ne daž
nai galime, nes tolimi atstu
mai, nors ir labai technikos 
ištobulintame amžiuje, ne
lengvai nugalimi. Glaudes
ni kontaktai palaikomi Šiau
rės Amerikos kontinente 
gyvenančių korporantų tar
pe, nes lengviau ir greičiau 
vieni kitus galime pasiekti.

Platesnei veiklai išvysty
ti ir glaudesniems kontak
tams palaikyti, tirščiau lie
tuvių apgyventose vietovė
se, įsisteigė korporacijos 
padaliniai, kurie vykdo Neo- 
Lithuanijos tikslus ir užda
vinius.

Kad ryšiai tarp atskirų 
padalinių ir kolegų nenu
truktų, buvo ruošiamos sa
vaitinės stovyklos su plačio
mis ir įvairiomis kultūrinė
mis programomis. Ilgainiui 
savaitinių stovyklų dalyvių 
skaičius pradėjo mažėti, nes 
vyresnieji pavargo, jaunes
nieji, sukurę šeimas rūpi
nosi savo atžalynu, o pačių 
jauniausiųjų kas metinis 
prieauglis sumažėjo. Tokiu 
būdu, buvo pereita prie sa
vaitgalinių 2-3 dienų išvy
kų. Tokiose išvykose gali 
dalyvauti vyresnio amžiaus 
kolegos, jaunosios šeimos 
su visu prieaugliu ir patys 
jauniausieji korporantai.

Dirbantiems nereikia rū
pintis specialiomis atosto
gomis, nes Darbo Dienos 
savaitgalis yra visų šven
čiamas. Vyr. valdyba, talki
nama Chicagos padalinio, 

išvykai vietą, jau antri me
tai, parinko netoli Chicagos, 
lengvai pasiekiamą Detroito 
ir Clevelando kolegoms, Ta
bor Farmą, Sodus, Mich. 
Vardas girdėtas daugeliui 
lietuvių, nes dar a. a. mū
sų garbės filisterio Juozo 
Bačiūno, buvo išgarsintas. 
Čia vyko ne viena veiksnių 
konferencija ar kitokie lie
tuvių sulėkimai. šiuo metu 
šią vasarvietę valdo Adam- 
kai ir taip pat sudaro lietu
viams palankias sąlygas. 
Tad nepamirškime, mieli 
kolegos, laiku įsiregistruoti 
ir draugėje praleisti Darbo 
Dienos savaitgalį.

Tabor Farm vietovė yra 
gražioje gamtos aplinkoje, 
turi daug sportinių įrengi
mų ir salių, čia yra teniso 
aikštelės, platūs golfo Jau
kai, maudymosi baseinas, 
vaisių pilni didžiuliai sodai, 
upės ir upeliai.

Vyr. valdyba yra numa
čiusi kultūrinę programą, 
kurioje paskaitas skaitys 
prof. A. Augustinavičienė ir 
dr. L. Kriaučeliūnas, o J. 
Jurkūnas organizuoja ak
tualia tema simpoziumą. 
Nepamiršti ir korporacijos 
tradiciniai susitikimai — 
alutis ir arbatėlė.

Mieli kolegos-ės neolitua
nai, numeskime nerangumo 
kiautą ir dalyvaukime šioje 
išvykoje, čia sutiksime se
nus draugus, prisiminsime 
anuos gerus laikus, o taip 
pat susipažinsime su jau
naisiais korporantais bei jų 
šeimomis ir nutiesime nau
jas gaires ateičiai.

Ši išvyka tejungia visus 
bendram korporantiškam 
darbui.

Baigiant, norėtųsi sušuk
ti su mūsų poetu, garbės 
filisteriu Stasius Santvarų:

„Džiaugsmai ir laimė, 
perteklius ir gerovė, didelė 
žydinti ateitis, jeigu tik 
mes nepavargsime ryžtin
gai kovoti ir dirbti, visad 
bus mūsų kilniausių ir gra
žiausių siekimų šalis Lietu
va.”

”Tu ir aš, sese, aš ir tu, 
broli, turim būti tuo pilku, 
nuolat budinčiu nežinomu 
kareiviu, kurių taip reika
linga mūsų amžiaus Lietu
va”. (aj)

PADEKITE SURASTI 
DIRVAI 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

PLB VALDYBOMS
PASIKEIČIANT...

(Atkelta iš 1 psl.)
Prof. Žilevičius, priimda

mas dovaną, pareiškė padė
kų jį pagerbusiems, išsakė 
gražių prisiminimų pluoštą 
iš anų, senų laikų, kaip buvo 
ruošiama Pirmoji Dainų 
šventė. Baigdamas jautrų 
žodį, prof. Žilevičius pažy
mėjo, kad ”kol dainuosi
me — mes, kaip tauta, ne
pražūsime”.

Perduodamas naujajai 
valdybai pareigas, Bronius 
Nainys savo trumpame žo
dyje prisiminė savo bend
ruomeninės veiklos dvide
šimt penkerių metų kelią, 
pažymėdamas, kad būdin
guosius darbus jis yra ap
taręs PLB seime ir šia pro
ga tik norįs su mielais bend
ruomenės darbininkais atsi
sveikinti ir pasitraukti į 
„pensiją”.

Pažymėjo, kad PLB vai
rą atiduodąs į geras, darbš
čias rankas, pažadėjo savo 
visokeriopą paramą ir palin
kėjo sėkmės.

Perskaitė pareigų perda
vimo aktą ir perdavė „val
džios” ženklą plaktuką nau
jajam pirmininkui Vytautui 
Kamintui. Kvietė ir kitus 
valdybos narius savas pa
reigas perduoti.

Sekretoriaus • pareigas 
Juozas Šlajus perdavė nau
jajai sekretorei Dainai Ko- 
jelytei, įteikdamas protoko
lų knygą ir, kaip jis pažy
mėjo, daugybę susirašinė
jimų bylų.

PLB iždą su aptarimu 
perdavė iždininkas Kostas 
Dočkus naujam iždininkui 
Mečiui šilkaičiui. K. Doč
kus pažymėjo, kad PLB val
dyba buvusi taupi, tačiau 
savo lėšomis yra parėmusi 
daug, naudingų ir didelių 
darbų laisvojo pasaulio 
kraštų LB. Viso perdavė 
naujajai valdybai 64,911.66 
dol. Tai graži suma. Tokių 
finansinių gerų rezultatų 
tegalėjo pasiekti tik suma
ni ir darbšti valdyba. Nau
joji valdyba, paveldėdama 
šią sumą, galės jau iš pat 
pradžių pradėti vykdyti su
planuotus darbus.

Naujasis PLB pirminin
kas Vytautas Kamantas, 
priėmęs pareigas, išreiškė 
ypatingai nuoširdžią padė
ką Broniui Nainiui ir paža

PLB Valdybos pareigas perduodant susitiko: Iš kairės: 
Vykd. vicepirmininkas Vaclovas Kleiza, DIRVOS bendradarbis 
Jurgis Janušaitis, valdybos pirmininkas Vytautas Kamantas ir 
VLIKo atstovas Antanas Sabalis. J. Kuprio nuotr.

Prof. J. Žilevičius dėkoja V Dainų Šventės dirigentams, 
komitetui ir PLB valdybai už pagerbimą. J. Kuprio nuotr.

dėjo vykdyti LB Chartoje 
nusakytus tikslus ir PLB 
seimo nutarimus, išlaikyti 
glaudžius santykius su Vyr. 
Lietuvos išlaisvinimo komi
tetu, su LB Kraštų valdy
bomis, su visom organiza
cijom, bei bendruomenės pa
daliniais. Prašė visų nuo
širdžios talkos, kartais ne
vengiant tik objektyvios 
kritikos, patarimų.

čia pat pristatė naujosios 
valdybos narius: vykd. vi
cepirmininką Vaclovą Klei
zą, Mečį šilkaitį, Dainą Ko- 
jelytę, dr. A. Paulių, Sau
lių Kuprį ir perdavime ne
galėjusius dalyvauti Anta
ną Juodvalkį, Romą Saka- 
dolskį, kun. A. Saulaitį, S.
J. ir Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungos pirmininkę 
Gabiją Juozapavičiūtę.

Taip pat pristatė dr. Leo
ną Kriaučeliūną, Ed. Kor- 
zoną, Joną Jasaitį, Argenti
nos LB pirmininką J. Pa- 
pečkį, Draugo redaktorių 
Br. Kviklį, ir eilę kitų sve
čių. Taip pat buvo prista
tyti LB Vidurio Vakarų 
apygardos LB apylinkių 
pirmininkai bei VLIKo at
stovas Antanas Sabalis, LF 
ižd. K. Barzdukas.

Vykd. vicepirmininkas 
Vaclovas Kleiza patiekė 
įdomią statistiką apie nau
josios PLB valdybos narių 
amžių. 2 valdybos nariai 
yra tarp 20-30 metų am
žiaus, 2 — tarp 30-40, 3 
tarp 40-50 metų, 1 tarp 
50-60 ir vienas tarp 60-70 
metų amžiaus. Vidurkis 45 
metų amžius. Taigi valdyba, 
palyginant jaunų žmonių 
rankose, visi valdybos na
riai išėję visuomeninės ir 
bendruomeninės veiklos mo
kyklas, dirbę įvairiose or
ganizacijose, joms vadova
vę.

Vytautas Kamantas, per

traukęs pareigų perdavimo 
ceremonijas, pranešė, kad 
mirė Šv. Tėvas Paulius VI. 
Jo šviesų atminimą dalyviai 
pagerbė tylos susikaupimo 
minute, o kun. J. Borevi- 
čius tarė prasmingą, šv. Tė
vo asmenį prisimenantį ir 
maldos žodį.

Pareigas perduodant, Bro
nius Nainys pažadėjo už
baigti kai kuriuos darbus : 
baigti Argentinoje Berisso 
Mindaugo lietuvių namams 
statyti vajų, kurį sėkmin
gai vykdę ir jau surinkę ne
mažą sumą pinigų, o PLB 
valdyba paskyrusi 1000 dol. 
Taip pat suredaguoti pa
skutinį — PLB seimui skir
tą Pasaulio Lietuvio nume
rį. O po to, PL jau reda
guoti sutiko Romas Kaspa
ras ir Romas Sakadolskis.

Deja čia tenka pridurti, 
kad paskutinėmis žiniomis, 
dėl susidėjusių aplinkybių, 
Br. Nainys toliau nebeva- 
dovaus minėtam piniginiam 
vajui ir neredaguos Pasau
lio Lietuvio.

Baigiantis pareigų perda
vimui, dalyviai buvo pavai
šinti kukliomis vaišėmis. 
Dar gyvai diskutuota PLB 
busimoji ir buvusioji veikla.

Sargybos pasikeitė. PLB 
naujų vairuotojų rankose. 
Pareigos sunkios, nedėkin
gos, tačiau ypatingai svar
bios. Tikėtina, kad naujoji 
PLB valdyba Lietuvių Ben
druomenę ves našaus dar
bo, gražaus sutarimo keliu.

• Naujoji PLB valdyba, 
vadovaujama Vytauto Ka- 
manto, glaudesniems ry
šiams užmegzti, š. m. rug
piūčio 15 d. lankėsi Lietuvos 
gen. konsulate Chicagoje ir 
susitiko su gen. konsule Ju
ze Daužvardiene, o taip pat 
ir su lietuvių vyskupu Vin
centu Brizgiu. Pokalbiuose 
buvo paliesti aktualūs lietu
vių reikalai ir pasidalinta 
ateities gairėmis. Susitiki
mai vyko draugiškoje ir 
n u o š i rdžioje nuotaikoje. 
Diplomatinė tarnyba, Baž
nyčios vadovas ir PLB val
dyba pasiryžę vieningai 
dirbti lietuvybės išlaikymo 
ir Lietuvos vadavimo darbą.

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Call, Walmas Sportswear
12 Jackson Avė. 

Hackensack, N. J. 
201-343-3722
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Diplomatijos paraštėje (68) Vaclovas Sidzikauskas

~~~ IŠ AUSCHWITZO IŠĖJUS

Nuo raudonoisos meškos 
bėgdamas patekau į rudojo 
vilko nasrus. Stebuklu iš jų 
išsigelbėjęs, buvau privers
tas gyventi Berlyne, čia 
veikė Vokietijos Lietuvių 
Sąjunga, įsikūrusi Kant- 
strasse 141 namuose, kurių 
dalelė ir man priklausė. 
1926 m. M. Sleževičius su 
savo prietelium E. Jodidio 
tuos namus nusipirko ir pa
siūlė man perleisti jų penk
tąją dalį. Sumokėjau 3,000 
vokiškų markių, likusiai su
mai buvo užtraukta hipote
ka.

Prasidėjus karui, 1940 ir 
1941 m., t. y. po to kai So
vietų Sąjunga okupavo Lie
tuvą, įvedė terorą ir pradė
jo lietuvių inteligentų areš
tus, į Berlyną pradėjo 
plaukti, savo gyvybę ir lais
vę gelbėdami, lietuviai, jų 
tarpe ir adv. Rapolas Ski
pitis, kuriam jau 1940 m. 
spalio mėn. pavyko laimin
gai pasitraukti į Vokietiją.

Jo iniciatyva Berlyne 
buvo suorganizuota Vo
kietijos Lietuvių Sąjunga, 
pasistačiusi sau tikslą glo
boti nuo bolševikų bėgusius 
savo tautiečius, o vėliau rū
pintis ir prievartiniams dar
bams iš vokiečių okupuotos 
Lietuvos atvežtaisiais tau
tiečiais. Sąjungos valdybą 
sudarė R. Skipitis, jos ilga
metis pirmininkas, be to dr. 
Petras Karvelis, adv. Juo
zas Katilius, dr. Pranas An- 
cevičius, Antanas Valiukė
nas ir Mikas Tolišius.

1939 m. lapkričio mėn. 
mirusio Mykolo Sleževičiaus 
našlė Domą ir mano žmona 
Regina, — kitas savininkas
L. Jodidio, E. Jodidio sūnus, 
kaip ir aš, tuomet buvo 

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 I LIETUVĄ 1979 M. PRASIDEDA 
BALANDŽIO 11 D.

REGISTRACIJOS PRIIMAMOS DABAR.

Dėl smulkesnių žinių ir registracijos kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

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

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

TO CHANGES AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.

Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkom 
iškvietim dokumentus.

Auschwitzo kacete, — lei
do Sąjungai nemokamai įsi
kurti aukščiau suminėtame 
name Kantstrasse 141. Pik
tos valios žmonės tuo metu 
pradėjo skleisti pramany
tas žinias, esą aš turįs na
mus Berlyne ir Šveicarijoj 
ir sąskaitas tų valstybių 
bankuose.

Atvykęs iš Auschwitzo 
įsijungiau į Sąjungos veik
lą; netrukus buvau išrink
tas jos antruoju pirminin
ku. Sąjunga buvo gavusi 
šiek tiek pinigų iš Lietuvos, 
pav. 1943 ir 1944 metais 
lankantis Lietuvoje, tam 
tikri asmenys, apsisprendę 
pasilikti tėvynėje, įdavė 
pervežti Sąjungai didesnes 
pinigų sumas lietuviškai 
veiklai užsienyje remti. Tuo 
būdu susidarė galimybė su
šelpti vargan patekusius, ar 
norinčius sugrįžti į tėvynę, 
bet neturinčius pinigų kelio
nei, tautiečius.

Sąjunga aprūpindavo juos 
dokumentais (pasais), lei
dimais keliauti, tarpinin
kaudavo Vokietijos įstaigo
se, kai atvežtieji darbams 
susirgdavo ar šiaip patek
davo bėdon, ar norėdavo į 
namus sugrįžti. Mano įsipa
reigojimas, paleidžiant ma
ne iš Auschwitzo kaceto, už- 
simelduoti Berlyne Haupt- 
sicherheitsamte ir reikalas 
padėti saviems tautiečiams 
suvedė mane į artimesnę 
pažintį su tos įstaigos pa
reigūnais. Laikas nuo laiko 
Sąjungos būstinėje mes 
juos pavaišindavome iš Lie
tuvos gautu maistu ir gė
ralais. Savotiški būdavo tie 
mūsų subuvimai. Buvęs 
Auschwitzo kalinys sėdi 
greta Reichssicherheitsam- 

to Ref. IV D. 3 viršininko 
Hauptsturmfuererio Wolf- 
fo, kalba ir ginčijasi aktua
lios politikos temomis.

Pirmas jam įrodinėja, 
kad ignoruodamas lietuvių 
tautos politines aspiracijas 
ir neišnaudodamas bolševi
kinės okupacijos lietuvių 
tautoje paliktos traumos, 
Hitleris daro didelę politinę 
klaidą. Elementarinė politi
nė išmintis, tvirtino jis, dik
tuoja pripažinti Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo faktą, o neišvaikyti tau
tos sukilimo prieš bolševi
kiškąjį okupantą pastaty
tos Laikinosios vyriausy
bės ir jos vietoj pastatyti 
Zivilvenvaltungą, Lietuvos 
gyventojų vadinamą ”Zu- 
vielverwaltungu”.

Antrasis savo ruožtu 
stengiasi įrodinėti, kad Hit
leris yra teisingas, reika
laudamas besąlyginio loja
lumo ir pasitikėjimo ir kad 
karą laimėjęs, kiekvienai 
Europos tautai jis atrieks 
tokią riekę, kokios ji bus 
savo veiksmais ir savo lai
kysena užsitarnavusi.

Vaišėms baigiantis, Wolf- 
fas liepdavo visiems atsisto
ti ir sugiedoti Lietuvos him
ną. Lietuvių tarpe būdavo 
gerus balsus turinčių žmo
nių, kaip kad Rapolas Ski
pitis, tai mūsų tautinė gies
mė net sudrebindavo Sąjun
gos patalpų langus ir nu
skambėdavo Kanstrasse. Vi
sai priešingai būdavo su 
”Deutschland, Deutschland 
ueber alles” ..., mūsiškiai 
nemokėjo nei žodžių nei 
gaidos, o mūsų svečiai buvo 
bebalsiai...

Tokiu būdu užsimezgę as
meniniai santykiai su tuo 
laiku galingos Vokietijos 
valdžios įstaigos pareigū
nais sudarė man galimybę 
padėti į įvairias nesekmes 
patekusiems tautiečiams. 
Pareigūnus ne tik gerai nu
teikdavo medžiaginės gėry- 
rybės, kurių tuo laiku Vo
kietijoje trūko, bet taip pat 
jiems darydavo įspūdį mū
sų turėtos pozicijos, turėti 
santykiai su pasaulio galin
gaisiais, ar jų ir nuoširdu
mas diskutuojant mūsų val
stybių ir pasaulio proble
mas.

(Bus daugiau)

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

Call MARGE KANE, 214-630-8511.
APPLAUSE, INC.
113O»INWOOD RD. 

DALLAS, TEXAS
Eaual 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 accident,. life, dental in
surance paid. Paid vacation. Apply in 
person or phone 517-849-9911

MARK I MOLDED PLASTtCS
164 E. Chicago Rd.

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

Engineer

PROJECT ENGINEER
One of the South’s leading consulting engineering firms 
seeking Chem. or Mech. Engrs. with 5-10 yrs. experience 
in design of industrial facilities 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 eaual Opportunity Employer
(31-33)

DUNNSTEEL PRODUCTS
TOVVNSEND DIVISION OF TEXTRON INC.

P. O. BOX 280, PLYMOUTH, MICHIGAN 18170

A manufacturer of speciality cold formed heading parts — 
Automotive steering and suspension components, mine tools 
etc. — Located in a Western, Suburb of Detroit is seeking 

skilled and talented personnel.

TOOL DESIGN ENGINEER
Minimum 3 years cold heading tool design experience re

ąuired. B.S.M.E. desirable,

TOOL MAKER
ALL MODERN LATHE AND MILLING EQUIPMENT

LATHE OPERATOR
ENPERIENCE ON LATHE AND MILLING EQUIPMENT

GRINDERS
EXPERIENC IN I. D. O. D. AND SURFACE GRINDERS 

INCLUDING CARBIDE AND FINISHED GRINDING.

EXCELLENT WAGES AND BENEFITS.

Call Ms. C. Taylor or Ms. B. Mauer for appointment.

313-453-6620
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

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

ELECTRICIANS
An excellent opportunity is available for a ąualified elec- 
trician with refrigeration experience along with a minimum 
of 3 years experience with numerical control machines. 
Mušt be capable of installing a wide variey of electrical or 
electronic eąuipment. Knowledge of blueprints, wiring 
diagrams and schematics is necessary.

Please cal 216-943-5500, ext. 2202 for an appointment.

BAILEY CONTROLS
29801 Euclid Avė., Wickliffe, Ohio 44092

An equal opportunity employer MIF/H
(33-34)
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ŽMOGAUS KŪRIMAS PENKI LIETUVIAI AUTORIAI
LABORATORIJOJE ANGLU KALBA

Šių metų liepos mėnesio 
pabaigoje, Anglijoje, Old- 
ham ligoninėje, Luizos 
Brown pagimdytas kūdikis, 
mergaitė, sukėlė dideli viso 
pasaulio dėmesį, šis įvykis 
yra tuo įdomus, kad pa
gimdyta mergaitė nors ir 
buvo išnešiota nėštumo me
tu motinos gimdoje, bet jos 
gyvybės pradžia buvo pra
dėta laboratorijoje ir tik po 
to besivystantis vaisius bu
vo perkeltas į motinos gim
dą.

Geresniam šio reikalo su
pratimui, visų pirma pra
vartu susipažinti su nor
malia žmogaus apsivaisini- 
mo eiga. Normaliai moteris 
kas mėnesį, maždaug ketu
riolika po mėnesinių dieną, 
savo kiaušidėje (ovariume) 
pagamina vieną kiaušinėlį, 
kuris išsiritęs iš kiaušidės 
patenka į gimdos latakus 
(Fallopian tubes) ir pama
žu rieda į gimdos vidų. Jei
gu moteris tuo metu turi ly
tinius santykius, tai vyro 
sėkla (spermatozoidai) pa
tekę į gimdos latakus (Fal
lopian tubes) apvaisina 
kiaušinėlį ir toks apvaisin
tas ir besivystantis kiauši
nėlis maždaug po 3-4 dienų 
nukeliauja į gimdos vidų, 
kur jis prigijęs gimdos glei
vinėje vystosi toliau. Po de
vynių mėnesių pilnai išsi
vystęs kūdikis natūraliu ar
ba operatyviniu (Caesarian 
section) būdu būna pagim
dytas.

Luiza Brown buvo 31 me
tų moteris, bet ji normaliu 
būdu pastoti negalėjo. Ji 
turėjo gimdą ir kiaušides, 
bet neturėjo gimdos latakų. 
Jos gimdos latakai (Fallo
pian tubes) dėl jų ligos bu
vo operacijos būdu prieš 
kiek tai laiko pašalinti. Lui
za Brown vaikų neturėjo ir 
todėl norėjo bet kokiu būdu 
pastoti. Ji kreipėsi pas gi
nekologą dr. P. Steptoe, ku
ris kartu su fiziologu R. Ed- 
wards darė dirbtinio apvai
sinimo bandymus. Pradžio
je jų bandymai nebuvo sėk
mingi. Nežiūrint, kad jiems 
ir buvo pavykę apvaisinti 
80 moteriškų kiaušinėlių, 
bet nei vienas jų persodin
ti į gimdą neišgyveno ilgiau
3-jų mėnesių. L. Brown bu
vo palyginti jauna ir šiaip 
sveika moteris ir todėl dak
tarui Steptoe atrodė, kad ji 
bus gera kandidatė jo ban
dymams tęsti. Todėl jis ne
atidėliodamas ir pradėjo 
bandymą su Luiz Brown. 
Visų pirma Buizai B. buvo 
duodami hormonai, kurių 
įtakoje jos kiaušidės paga- 
mino pribrendusių kiaušinė
lių. Tada dr. Steptoe padarė 

laparoskopiją, kurios metu 
jis ištraukė iš kiaušidės 
vieną pribrendusi kiaušinė
lį. Laparoskopija yra nedi
delė chirurginė intervenci
ja, kurios metu į pilvo rui
mą per mažą pjūvį būną 
įvedamas instrumentas — 
laparoskopas. šis instru
mentas įgalina gydytoją ap
žiūrėti pilvo ruime esančius 
organus ir net padaryti kai 
kurias nedideles operacijas.

Išimtą iš ovariumo kiau
šinėlį dr. Steptoe įdėjo į fi
ziologinį skiedinį, kuriame 
buvo Luizos vyro sėkla 
(sperma). Apvai s i n t a s 
kiaušinėlis pradėjo tuč tuo
jau vystytis. Iš vienos celės 
pasidarė dvi, po to ketu
rios ir po dviejų su puse 
dienos jau buvo aštuonios 
celės. Dr. Steptoe šį astuo
nių celių vaisių po dviejų 
su puse dienos iš fiziologi
nio skiedinio perkėlė į L. 
Brown gimdos vidų. Gi, kad 
gimda geriau priimtų tą 
vaisių, L. Brown buvo duo
dami specialūs moteriški 
hormonai. Gimdoje vaisius 
vystėsi normaliai ir pama
žu artėjo gimdymo data. 
Luiza B. jautėsi gerai, bet 
po 8 Vi mėnesio nėštumo jos 
kraujo spaudimas pradėjo 
kilti. Dr. Steptoe nutarė, 
kad ilgiau laukti gali būti 
pavojinga ir todėl nuspren
dė sutrumpinti nėštumo lai
ką ir kūdikį pagimdyti ope
ratyviniu, Ceasarian sekci
jos būdu. Taip pagimdytas 
kūdikis — mergaitė svėrė 5 
svarus ir 12 uncijų. Ji at
rodė sveika ir jokių mato
mų įgimtų defektų netu
rėjo.

Šis sėkmingas žmogaus 
dirbtino apvaisinimo bandy
mas sukėlė didelį dėmesį ir 
dideles diskusijas visame 
pasaulyje. Apvaisinto kiau
šinėlio persodinimas į sve
timas gimdas gyvulių tar
pe, ypač pieno ūkyje, yra 
praktikuojamas jau kelioli
ka metų. Pavyzdžiui, geros 
veislės karvė, paruošta hor
monais, gali pagaminti 10—

Taip prancūzų karikatūristas Tim vaizduoja Brežnevą gaminant revoliucijos vadus...

Dr. Danielius Degėsy s

16 subrendusių kiaušinėlių. 
Juos ištraukus iš gimdos 
vidaus galima persodinti į 
kitų paskirų karvių gimdas 
ir tokiu būdu vienu ypu per 
trumpą laiką galima paga
minti 10-16 geros veislės 
karvių. Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse tokiu meto
du jau yra pagaminta be
rods apie 1000 geros vaislės 
gyvulių.

Tokie bandymai yra gana 
plačiai praktikuojami ir ki
tų gyvulių tarpe. Kol tokie 
eksperimentai buvo daromi 
su gyvuliais niekas didelių 
diskusijų tuo klausimu ne
kėlė. Bet juos pritaikius 
žmogui mes susiduriame su 
daugeliu problemų. Visų 
pirma susiduriame su eti
niais, moraliniais ir religi
niais klausimais. Po to at
siranda teisinės problemos. 
Pavyzdžiui, moteris nenorė
dama pergyventi nėštumo 
laikotarpio gali pasamdyti 
kitą moterį į kurios gimdą 
būtų persodintas jos dirb
tinai apvaisintas kiaušinė
lis. Toks vaisius svetimoje 
gimdoje vystytųsi norma
liai ir būtų normaliai pa
gimdytas. Ginčo atveju bū
tų sunku nuspręsti kam tu
rėtų priklausyti toks pa
gimdytas vaikas. Arba gi
mus nenormaliam vaikui, 
kas turėtų jį globoti? Dėl 
šių ir panašių priežasčių 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse žmogaus dirbtino ap
vaisinimo bandymai nėra 
populiarūs. 1975 metais 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių valdžios įsakymu bu
vo nutraukta piniginė pa
rama toms mokslinėms in
stitucijoms, kurios daro 
bandymus su žmogaus dirb
tinu apvaisinimu. Ateinan
tį rudenį šis reikalas bus 
svarstomas specialios, val
džios sudarytos, etikos rei
kalams spręsti komisijos. 
Vienas gana rimtas dirbti
nam apvaisinimui užmeti
mas yra tas, kad mes neži
nome ar toks apvaisinimas 
nepadidina, galimybei atsi-

Manyland Books leidykla, 
kuriai vadovauja rašytojas 
Stepas Zobarskas, atlieka 
nepaprastos svarbos funkci
jas supažindindama angliš
kai skaitantį pasaulį su lie
tuvių literatūra.

1978 metų leidyklos pro
jektuojamųjų leidinių ka
talogas skelbia itin geras 
naujienas. Išleidžiamos net 
penkios lietuvių autorių 
knygos!

Poetas Leonardas And- 
riekus pasirodys su eilių 
rinkiniu ”Eternal Dream” 
Tai religinės poezijos rink
tinė, Jono Zdanio vertimuo
se. Pirmoji L. Andriekaus 
poezijos knyga angliškai 
”Amens in Amber’ sulaukė 
palankių atsiliepimų.

Išeina pirmoji Jono Zda
nio poezijos knyga ”Voice 
on an Anthill”. Jonas Zda
nys poetas ir vertėjas. Ne
seniai pasirodė jo verstų ei
lių, jo redaguota lietuvių 
poezijos antologija ”Select- 
ed postwar Lithuanian po- 
etry”. Savo eilių rinkiny 
Jonas Zdanys liečia asme
niškus santykius su gamta, 
su mylimais asmenimis, su

rasti genetiniams žmogaus 
išsigimimams. Normalaus 
apvaisinimo metu, moteriš
ką kiaušinį pasiekia ir ap
vaisina tik pajėgiausias 
spermatozoidas, kuris pajė
gia nukeliauti iš vaginos 
per gimdos vidų į gimdos 
tūbas, kur ir įvyksta apvai
sinimas. Dirbtino apvaisi
nimo metu tokios spermato
zoidų atrankos nebūna. 
Kiaušinėlį apvaisina tas 
spermatozoidas, kuris tuo 
metu randasi arčiausiai prie 
kiaušinėlio, šiuo metu gene
tikos mokslas dar nėra pa
kankamai pažengęs ir mes 
neturime jokios galimybės 
nustatyti kaip galima būtų 
išvengti genetinių išsigimi
mų. Todėl ar nevertėtų su 
žmogaus dirbtiniu apvaisi
nimu palaukti tol, kol gene
tikos mokslas pažengs to
liau.

pindamas poeziją su gyve
nimu.

Išleidžiamas 400 pusla
pių Jurgio Gliaudos ”Ago
nijos” tomas. Vertė Jonas 
Zdanys. Tai lietuviams 
skaitytojams gerai pažįsta
ma „Agonija”, buvusi du 
kart lietuvišku „best-selle- 
riu”. Pirmoji „Nidos” lai
da; antroji — ”Vilties„ lei
dyklos laida. Katalogas pir- 
stato veikalą kaip „sukre
čiančią dramą, vaizduojan
čią Lietuvos vyriausybės 
narius, kada raudonoji ar
mija veržėsi per Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos sienas”.

Vyskupas Vincentas Briz- 
gys pasirodo su „Catholic 
Church in Lithuania From. 
1940 to 1944” įvykių liudi
ninko atsiminimais. Knyga 
turės sudominti politikus ir 
bažnyčios istorikus. Tai di
delis įnašas pažinti, kaip 
dvi totalitarinės valstybės 
stengėsi sutriuškinti mažy
tę didžia dauguma katali
kų tikėjimo valstybę.

„Soviet Genocide in Li
thuania”, dr. Joseph Pajau- 
jis-Javis studija aprašo so
vietų vykdytą tautžudystę 
prieš lietuvius. Įtraukti išli
kusiųjų nuo mirties liudi
jimai. Naujas žodis niekad 
neblėstančioje temoje apie 
sovietinės okupacijos bar
barybę.

Visos šios knygos pratur
tins asmeninius knygynė
lius ir yra nepamainoma do
vana, bet kuria proga, kita
taučiams. Knygas verta jau 
dabar užsakyti iš leidyklos, 
kurios adresas: 84-39 90th 
St., Woodhaven, N. Y. 
11421. Knygų kainos to
kios: „Eternal Dream” — 
$4.95. „Voice on an Ant- 
hill” — $4.95. „Agony” — 
$12.95. ”Catholic Church in 
Lithuania from 1940 to 
1944” — $9.95. „Soviet 
Genocide in Lithuania” — 
$10.95.

• L. šukytė atlieka svar
biausi vaidmenį Nikolai’s 
operoje „Mery Wifes of 
Windsor”. šios operos plok
štelę dar šį mėnesį išleidžia 
London Record Co.

• Rašytoja Danutė Bin- 
dokienė pakviesta mielai su
tiko įeiti į Dirvos novelės 
š. m. konkurso vertintojų 
komisiją, vietoj mirusios 
narės a. a. Elenos Songinie- 
nės. Kiti vertinimo komisi
jos nariai — rašyt. Alfon
sas šešplaukis ir Antanas 
Juodvalkis jau baigė skai
tyti atsiųstas konkursui no
veles.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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Australijos lietuvių sportininkų

KELIONE PO AMERIKĄ
Antanas Laukaitis

CHICAGOJE

Ankstyva šeštadienio popietė ir 
mes j au Chicagos J aunimo Centre ■ 
Mūsų visos išvykos Amerikoje ne
pavargstantis ir nepamainomas 
vadovas Vytautas Grybauskas su 
visu savo didžiuoju štabu pasitin
ka ir prašo eiti į Jaunimo Centro 
patalpas. Čia esame vaišinami 
šaltais ir karštais gėrimais, leng
vais užkandžiais ir kt. O žmonių, 
pažįstamų, tai neklausk! Buvę 
australiečiai J. Ilčiukas, S. Dargis 
visi trys broliai Adickai, S. Dargu
žis, G. Dambrauskaitė ir daug, 
daug kitų karštai sveikina mus, 
vaišina ir tiesiog nepaleidžia iš sa
vo rankų, sakydami: ‘Bravo 
australiečiai, mes didžiuojamės ju
mis, nes širdyje ir patys dar tokie 
esam.’ Malonu matyti draugus, 
prietelius, pažįstamus, tačiau va
dovai, su apgyvendinimo viršinin
ku V. Miceika, pradeda skirstyti 
svečius, kiekvienam duodami ins
trukcijų ir apgyvendinimo lapus. 
Laiko nedaug, nes jau šį vakarą 
mes turime didžiulį susipažinimo 
balių.

Kaip ir kituose Amerikos mies
tuose, taip ir čia Chicagoje, vasa
ros karštis yra tikrai australiškas, 
tik gal su tuo skirtumu, kad pas 
mus daug mažesnis oro drėgnu
mas ir nereikia taip daug prakai
tuoti. Jaunimo Centras pilnas 
žmonių. Moterys gražiomis bali
nėmis sukniomis, vyrai, nors ir 
prakaitėlį bešluostydami, apsiren
gę taip pat išeiginiai. Daug kas 
man sako, kad niekada iki šiol, pa
čios vasaros karščių metu, nėra 
buvę tokio baliaus, kuris sutrauk
tų tiek daug žmonių, kad net bilie
tų j am pritrūko. Atrodo australie
čiai yra populiarūs ir net didieji 
karščiai neatbaidė čikagiškių gra
žiam pabendravimui su savo toli
maisiais svečiais.

Salė tikrai pilna žmonių. Prieš- 
balinis kokteilis atgaivina visus ir 
štai prasideda pats didžiausias vi
sos mūsų išvykos pagerbimo ba
lius. Viduje garsusis Neolituanų 
orkestras, vadovaujamas Algio 
Modesto, pradeda groti, kai di
džiajame salės koridoriuje, mums 
jau gerai pažįstamas mūsų drau
gas ŠALFASS atstovas čia, Jonas 
Bagdonas rikiuoja visus australie- 
čius įžygiavimo eisenai. Pasigirs
ta lietuviško maršo garsai ir, gau
siems plojimams palydint, į ba
liaus salę įžygiuoja australiečiai 
sportininkai, dėvėdami savo Išei
gines sportines uniformas. Prie 
scenos visiems gražiai išsirikiavus 
programos pranešėjas, Margučio 
radio vedėjas ir australiečių senas 
draugas - kartu su Amerikos lietu
viais krepšininkais važinėjęs po 
Australiją - Petras Petrutis taria 
pirmą sveikinimo žodį ir iššaukia 
kiekvieną australietį, kuriam ir ku
riai gražiosios čikagietės lietuvai
tės prisega po gėlę. Didysis pa
gerbimo balius prasideda. Sveiki
nimo žodį taria šio baliaus organi
zatorius, mūsų australiečių neuž
mirštamas draugas inž. Valdas 
Adamkus. Dėvėdamas savo buvu 
šią Amerikos lietuvių krepšininkų 
išvykos į Australiją - kuriai jis 
taip sėkmingai vadovavo - unifor
mą Valdas, kaip ir anksčiau - taip 
ir dabar, prabyla savo auksiniais 
gražbylystės žodžiais, priminda
mas jų padarytą taip sėkmingą 
pradžią ir iš to visko išsivysčiusią 
tokią didelę brolišką draugystę 
tarp Amerikos ir Australijos lietu

vių. Jo kalbą palydi karšti ploji
mai, išreiškiantieji ir Australijos 
lietuvių sportininkų padėką šiam 
didžiam mūsų draugui. Pakviečia
ma kalbėti Lietuvos Generalinė 
Konsulė J. Daužvardienė. Savo 
žodyje ji taip pat nuoširdžiai svei
kina mus ir linki geriausios sporti
nės ir asmeninės sėkmės.

Sveikinimo žodį taria ir mūsų 
Amerikos išvykos vadovas Vytau
tas Grybauskas. Jeigu kam nors 
ir kada nors Australijos lietuviai 
sportininkai įteiks padėkos aukso 
medalį, tai iš jų pirmasis bus šis 
nepavargstantis sporto veteranas 
Vytautas. Nerasčiau žodžių išreik
šti jam padėką už jo atliktą darbą 
ir pasišventimą paruošiant šią vi
są mūsų išvyką Amerikoje, kuri 
nuo pat pirmųjų atvykimo minu
čių yra tokia sėkminga ir kuri 
mums davė tiek daug mūsų gas
trolėse po svetingąsias Amerikos 
lietuvių kolonijas.

Tenka žodį tarti ir man. Širdis 
kupina padėkos jausmų, kuriuos 
yra gan sunku išreikšti keliais sa
kiniais. Tačiau, visų australiečių 
sportininkų vardu pareiškiu širdin
gą ačių visiems čikagiškiams ir 
manau kad Chicaga - kaip ir visi ki
ti mūsų miestai ir jų broliški priė
mimai mums - niekada nebus mū
sų pamiršti. Tik lietuvis lietuviui, 
nesvarbu kuriame kontinente jis 
begyventų, gali būti toks artimas 
ir broliškas, atidarąs ne tik savo 
gražiuosius namus, bet ir plačią
sias lietuviškas širdis, suteikiant 
visur tą malonų nuoširdumą ir arti
mumą. Ačiū, ir dar kartą ačiū či
kagiškiams ir visiems Amerikos 
lietuviams.

Ir kas per muzika! Kas per lie
tuviškų, moderniųjų ir supermo- 
derniųjų dalykų išpildymas, kurį 
taip nuostabiai parodo Neolituanų 
orkestras. Patenkinti visi, nes 
sau artimo ir malonaus randa tiek 
ir jauni, tiek ir vyresnieji. Prakai
tėlis čiurkšlėmis bėga, tačiau visi 
linksminasi ir randa malonumo šo
kiams ir artimam susipažinimui.

Baliaus metu visiems svečiams 
P. Petručio yra pristatomas Sydnė
jaus krepšininkas F. Gulbinas, 
kuris, grįždamas atgal į Australiją 
Los Angeles mieste veda vietinę 
lietuvaitę Laurą Žaliūnaitę, žino
mo teatro veikėjo Algio Žaliūno 
dukrą. Busimasis medicinos dak
taras Romas dovanų gauna didžiu 
lį raguolį kurį net šiam didžiajam 
krepšininkui yra sunku panešti. 
Pagerbimo balius yra tikrai jau
kus ir malonus. Jojo metu, kartu 
su V. Adamkum, įteikiame buvu
sios I Australiją išvykos atsimini
mo knygą Generalinei Konsulei J. 
Daužvardienei. Visų vaišių metu 
man tenka sėdėti greta mūsų bu
vusiojo Lietuvos krepšinio ‘žvaigž 
dės’ Mykolo Ruzgio, su kuriuo la
bai nuoširdžiai išsikalbame. Jis 
manęs klausinėja apie buvusius jo 
kolegas , siunčia geriausius linkė
jimus jo buvusiems komandos žai 
dėjams australiečiams - Leonui 
Baltrūnui ir Leonui Petrauskui, 
kai jo įdomiems prisiminimų paša 
kojiniams netrūksta žodžių. Ir jie 
yra tokie įdomūs, kad rodos visą 
naktį jų galėtumei klausytis. Jam 
ir visiems kitiems Chicagos spor
to darbuotojams ir mūsų draugam 
įteikiame atminimui mūsų išvykos 
ženklelius. Salėje matosi ir kitas 
Lietuvos krepšinio veteranas lai
mint Europos pirmenybes - tai dr. 
P. Mažeika.

Sekmadienis. Nors ir su apy
sunkėmis galvomis po buvusio va 
karykščio baliaus, australiečiai 
gausiai dalyvauja jėzuitų koply
čios pamaldose. Po pamaldų Jau
nimo Centre daromos nuotraukos 
ir vėliau prasideda sportinės rung 
tynės, kurios sutraukia nemažą 
skaičių žiūrovų. Be visų kitų, ofi
cialiai numatytų sporto žaidynių, 
Chicagoje įvyksta ir draugiškos 
futbolo rungtynės tarp vietos vete 
ranų ir australiečių, kurios baigia
si lygiomis. Australiečių futboli
ninkų komandą kelionėje sudarė 
mūsų moterų tinklinio treneris R. 
Dambrauskas. Jie iš viso žaidė 
trejas rungtynes ir pabaigė be pra 
laimėjimo. Po šių futbolo rungty
nių visi australiečiai buvo pakvies - 
ti į Lituanikos futbolo svetainę gar > 
šioje Chicagos Laisvės Alėjoje, 
69-je gatvėje, kur ypatingai jaukio 
je ir draugiškoje nuotaikoje, prie 
lietuviškų dešrų, amerikoniško 
alučio ir škotiškojo ‘Jono Vaikščio 
tojo’ buvo praleista kelios labai 
malonios valandos. Šis futbolo 
klubas gali būti visiems pavyzdys. 
Jie finansiniai tvarkosi labai gerai. 
Turi savo viešą užeigą-barą, kas 
leidžia jiems labai gerai išsilaikyti 
ir dalyvauti lietuvių vardu Chica
gos futbolo pirmenybėse.

Chicagoje australiečiams buvo 
suruošta autobusu išvyka miesto 
apžiūrėjimui, kuriai vadovavo ir 
įžymiąsias vietas aprodė J. Bagdo
nas, kai patį autobusą davė mies
to savivaldybė. Labai graži išvy
ka buvo ir į Michigano ežerą, ku
rią surengė ir savojaivais-jachto- 
mis po ežerą važinėjo lietuviai 
jachtklubo dalyviai su lietuviškos 
telvizijos vedėju ir dideliu van
dens sporto mėgėju R. Šlutu ir jo 
puikia žmona.

Viešint Chicagoje, man teko 
šnekėti per Margučio radio, ku
rios vedėjas ir mano artimas prie
telius Petras Petrutis mane jau ne 
pirmą kartą pristatė savo klausy
tojams. Taip pat, kartu sus savo 
išvykos spaudos atstovu R. Sidab
ru, teko būti svečiais spalvotoje 
lietuviškoje televizijos valandėlėje. 
Čia buvo rodoma ištraukos iš 
buvusios Kanados Pasaulio Lietu
vių Sporto Šventės, kurias apibū
dino J. Bagdonas ir p. Šlutienė, 
kai aš buvau klausinėjamas apie 
visą mūsų išvykos kelionę. Tai bu
vo mūsų su Sidabru pirmasis pasi
rodymas telvizijoje ir, kaip kiti vė
liau sakė, savo darbą atlikome vi
sai neblogai.

Kaip jau anksčiau buvau rašęs, 
Toronte - Pasaulio Lietuvių Dienų 
metu - Amerikos, Kanados ir Aus 
tralijos lietuvių sporto vadovai į- 
steigė Pasaulio Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Sąjungą. Bū
nant Detroite teko plačiau šį reika
lą aptarti su į ten atvykusiu P. Ber- 
necku - ŠALFASS pirmininku, to
rontiškiu J. Karpiu ir Detroito 
B-nės pirmininku bei dideiu spor
to darbuotoju A. Rugieniu. Jie 
įgaliojo mane, būnant Chicagoje, 
susitikti su naująja Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdyba ar jos 
nariais. Tarpininkaujant buvu
siam PLB pirmininkui inž. B. Nai
niui, buvau supažindintas su da
bartiniu pirmininku inž. V. Ka
mantų ir V. Kleiza, kuris yra jauni 
mo reikalų vadovas. Mūsų susiti
kimas buvo ypatingai vertingas ir 
draugiškas. Buvo išsiaiškinta vi
sais svarbiaisiais klausimais, pa
naikintas ir išklaidytas, galbūt sa
kyčiau nepasitikėjimas sportinin

kų ateitimi būsimoje PLB-nės veik
loje ir prieita vienos ir tvirtos nuo

monės, kad ateities pasaulio lietu
vių sportininkų darbas ir veikla 
bus derinama ir dirbama kartu su 
Pasaulio Lietuvių Bendruomene, 
prašant ir duodant visokeriopą pa- 
gelbą vieni kitiems. ‘Kaip mes ga 
lime nepadėti sportininkams ir 
kartu nedirbti su jais?’ - draugiš
kai besišypsodami pareiškė Ben
druomenės vadovai. - ‘tiek mano, 
tiek ir mano kolegos vaikai yra ak
tyvūs lietuviškame sporte’ - pasa
kė V. Kamantas, - ‘gi pats V. 
Kleiza buvo ir yra visa širdimi 
sportininkas ir jaunimo draugas.’ 
Girdint tokius žodžius, atrodo, 
pasaulio lietuviai sportininkai tu
rės tikrai stiprų savo užnugarį ir 
ateities darbas turėtų būti labai 
sėkmingas.

Svečiuojantis Chicagoje aplan
kau savo gerą prietelių, meninin
ką ir didelį Tautinės S-gos veikėją 
P. Vėbra, kuris su savo draugais 
vaišina mane ir kitus savo sugau
tąja karališkai pagaminta žuvimi. 
Ach kaip buvo skanu! Susitinku 
savo buvusio olimpiadinių išvykų 
draugo dr. A. Ramono, taip staiga 
ir tragiškai žuvusio, našlę ir taip 
pat mano gerą draugę Ingridą, ku 
riai ši asmeninė tragedija buvo 
taip sunku pergyventi. Susitinku 
daug draugų, prietelių ir pažįsta
mų ir kurįų, visa bėda, dėl taip di
delio darbo būnnant šios išvykos 
vadovu, negaliu aplankyti. Tačiau 
Gintaro klubas ir vėl pasidaro aus
traliečių vyriausiąja būstine. 
Nors A. Lietuvninkas - senasis šio 
klubo savininkas - šį savo Laisvės 
Alėjos barą ir pardavė jaunesnei 
šeimai ir pats čia yra tik svečias, 
Tačiau Gintaras ir toliau gyvuoja 
ir taip svetingai priėmė australie- 
čius! Kalbat apie Chicagą, būtų 
tikra nuodėmė, jeigu aš nepaminė
čiau garsiojo 69-sios gatvės An- 
driejausko baro. Tai žmogus auk
sinės širdies ir vieną dieną mes 
australiečiai norėtume jį pamatyti 
Australijoje, kad bent kiek galėtu
me jam atsidėkoti už jo pareikštą 
vaišingumą mums visiems. Gi aš 
asmeniškai spaudžiu ranką ir sa
kau ačiū šiam mielam savo čika- 
giškiui prieteliui.

Paskutinę dieną Chicagoje mū
sų jaunių komandos vadovas Jur
gis Liutikas švenčia savo gimimo 
dieną. Išleistuvės ir jo pagerbi
mas numatomas Gintaro klube. 
Tačiau pavakary jo draugai jį nu
veža į garsųjį beisbolo stadioną 
Chicagoje, kur vyksta svarbios 
rungtynės, kurias be vietinių žiū
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Mažeika 8/Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

rovų stebi ir keli milijonai televizi
jos žiūrovų. Ir koks buvo Jurgio 
nustebimas, kai milžiniškoje skel
bimų lentoje pasirodo didžiulis 
elektrinis užraša - ‘Happy birth- 
day Jurgis Liutikas from Sydney, 
Australia! ’. Mūsų mielas Jurge
lis tik širdies atakos bežiūrėda
mas negavo. Vakare neoficialus 
atsisveikinimas ir Jurgio metelių 
pagerbimas. Gintaras pilnas vie
tinių draugų ir australiečių. Mie
los mūsų draugės - Danguolė Ilgi- 
nytė, buvusi sydnėjiškė Genė 
Dambrauskaitė ir kitos lietuviškų 
dainų lakštingalos - parūpina pui
kų tortą ir išleistuvės, gimimo die 
na, palydint nenutilsiančioms lie
tuviškoms dainom, drebina Gin
taro sienas.

Atrodo, kad Chicaga jau tampa 
ir mūsų išvykos sostine, nes čia 
pasibaigia mūsų visos sportinės 
rungtys ir visi sportininkai gali 
jau laisvai atsigauti, atsipūsti ir 
nebijoti, kad jų seržantas, žanda
ras ir bosas - kaip jie mane per 
šias šešias savaites vadino - jau 
daugiau ant jų nerėks, nesibars 
ir negrąsins suspendavimu ar dis
kvalifikavimu. Atėjo laikas ir 
atsipūtimui bei pasilinksminimui.

Malonios ir puikios dienos Chi
cagoje baigiasi. Liūdna ir skaudu 
palikti šį taip lietuvišką ir artimą 
mums miestą, kuris mums parodė 
tą didelį masinį lietuvišką gyveni
mą Amerikoje. Ateina laikas vis
kam, atėjo laikas ir mūsų išvyki
mui. Daug kas su ašaromis, daug 
kas su gražiais prisiminimais, įs
pūdžiais ir svajonių pynėmis atsi
duriame aerodrome, iš kurio net 
trimis paskirais lėktuvais palieka
me šią lietuviško gyvenimo sosti
nę. Sudiev Chicaga, sudiev drau
gai, sudiev sportininkai, sudiev ir 
tau Vytautai Grybauskai, ir ačiū 
jums visiems už tą puikų austra
liečių priėmimą.

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)

BOLT MAKER OPERS.
EXPERIENCED ONLY

Applications now being accepted. We 
offer excellent wages. Starting rate 
$7.72 an hour and fringe benefits.

CALL JACK GURNEY
FEDERAL SCREW WORKS 

3401 MARTIN AVĖ. 
DETROIT, MICH. 48210 

313-841-8400
Equal Opportunity Employer 

(33-35)
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Mes beveik nugalėjome 
rūkymo įprotį.

Plieno gaminimas yra didžiulis kompli
kuotas nešvarus procesas.

Visa tai yra taip milžiniška, kad beveik 
sunku nusakyti.

Pagrindine deguonies krosnis pripildoma 
tirpinta geležimi.

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

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

Aukštas technologijos valymas.
Aišku, plieno gaminimo problema yra 

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

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

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

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

spaudimu vandens purkšlėmis, kurios pašina 

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

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

Vienas iš dviejų vandens filtravimo BOF 
sistemos tankų.

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

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

Mes pakeičiame kasdien dūmus ir 
200 tonų žemės.

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

Sunkvežimiai su dumblų naudojami žemės 
sulyginimui.

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

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

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

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

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

Rcpublicsteel
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■ Detroito lietuviai
— ANTANAS GRINIUS

Rašyt. Vytautas Alantas su dail. S. Smalinskiene ir E. 
Baubliene stebi įdomybes St. Butkaus šaulių kuopos gegužinėje. 

K. Sragausko nuotr.

STASIO BUTKAUS 
ŠAULIŲ KUOPOS 

IŠVYKA
Stasio Butkaus šaulių 

kuopa rugpiūčio 6 d. Sofi
jos ir Adolfo Vasiulių gra
žioje sodyboje turėjo suren
gusi tradicinę metinę išvy
ką. Esant gražiam orui Į iš
vyką privažiavo daug žmo
nių iš arti ir toli.

12 vai. kuopos kapelionas 
kun. Alfonsas Babonas už 
žuvusius, nukankintus ir 
mirusius šaulius atnašavo 
šv. Mišias.

Po pietų kuopos vicepir
mininkė Stefa Kaunelienė 
pravedė meninę programą. 
Pirmojoje vietoje buvo pa
gerbti Lietuvos Sporto 
rungtynėse, Toronte, laimė
ję dovanas: Jonas šostakas 
2 aukso medalius ir Vitali

WOODHAVEN 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

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 equal Opportunity Employer

(30-39)

čių. Visi džiaugėsi ir buvo 
patenkinti Sofijos ir Adol
fo Vasiulių gražia sodyba. 
Padėka jiems!

Bare dirbo Stasys Bart
okus. Maistui ir gėrimams 
tikėtus pardavinėjo iždinin
kas Juozas Augaitis.

Išvykoje buvo suruošta 
maža Genocidos parodėlė ir 
rašomi Amerikos pareigū
nams prašymai, kad būtų 
daromi žygiai išlaisvinti V. 
Petkų.

MERGAIČIŲ CHORUI
Visų pirma, esu dėkingas 

visoms 32 mergaitėms, ku
rios aktyviai dalyvavo ge
neralinėje repeticijoje ir 
Dainų šventės koncerte lie
pos 2 d. Toronte.

Mergaičių choras su 
Windsoro šokėjų grupe at
liks meninę programą ir at
stovaus lietuvius tautų fes
tivalyje rugsėjo 9 d., šešta
dienį, tarp 3 ir 4 vai. po 
pietų Jacksone, Mich. To
dėl prašau visų būti pirmo
je po vasaros atostogų re
peticijoje, kuri įvyks ket
virtadienį, 7 vai. vak., rug
piūčio 31 d. Dievo Apvaiz
dos parapijos patalpose. Vi
sos mergaitės prašomos at
sinešti Dainų šventės re
pertuaro gaidas.

Mergaičių vokalinis an
samblis taip pat atliks me
ninę banketo programą rug
sėjo 23 d. Clevelande. Taip 
pat mergaičių choras yra 
pakviestas atlikti meninę 
programą Vasario 16-tosios 
minėjime 1979 m.

S. Sližys

jus šeputa 2 sidabro meda
lius.

Anelė žiedienė padekla
mavo Aisčio eilėraštį „šilai
nė”, o Karolis Balys pa
skaitė rašytojo-žurnalisto 
Balio Gražulio parašyta po
emą „Auksiniai Metai”. St. 
Kaunelienė padėkojo pro
gramos atlikėjams ir tuo 
pačiu pranešė, kad Ona ir 
Jonas šostakai Wayne Statė 
universiteto lietuvių kam
bariui paaukojo 100 dol.

Šauliai turėjo turtingą 
suaukotų dovanų stalą. Ma
žai buvo tokių, kurie dova
nų negavo. Dovanų paskir
stymą tvarkė: Lidija Min- 
gėlienė, Julija Bliūdžiuvie- 
nė ir Marijonas šnapštys 
talkininkaujant gražiam bū
reliui jaunų mergaičių. Iš
vyka skaitoma 100% pavy
kusi. Atvyko apie 150 sve

(31-37)

Š. m. birželio mėn. Arū
nas Vaitiekaitis gavo medi
cinoje specialybes laipsnį. 
„Orai and Maxillo Facial 
Surgery” iš University of 
Cincinnay Medical Center.

Arūnas gimė Vokietijoje. 
Aukštesniąją mokyklą Ca- 
tholic Centrai baigė Detroi
te. Weine Statė universite
te, Detroite, gavo bakalau
ro laipsnį iš chemijos.

Odentologiją baigė 1973 
metais University of Michi
gan, Ann Arbor, Mich.. 1974 
m. atliko vienų metų prak
tika Internaship Chicagoje 
Presbyterian san Lukas 
ligoninėje. Odontologijos 
laipsniu nepasitenkino ir 
nepatingėjo toliau studijuo
ti.

1975 metais įstojo į Cin- 
cinnati Universiteto Medi-

ELIZABETH

ELIZABETHAS 
GYVUOJA

New Yorko pašonėje pri
sišlietus i a m e Elizabethe, 
veikia gana gyvas ALT 
S-gos skyrius, savo eilėse 
turįs 50 narių, jų tarpe ne
mažai ir moterų. Vytautui 
Abraičiui išvykus į saulė
tąją Floridą, skyriui teko 
išsirinkti naują pirmininką. 
Šias pareigas eiti sutiko 
Petras Lanys, judrus, links
mas ir retai kada tepavargs- 
tąs žmogus.

Birželio 24 gražioje žalu
mynais apsuptoje Jono ir 
Natalijos Subačių sodyboje, 
įvyko nuotaikinga skyriaus 
narių ir jų bičiulių geguži
nė. Buvo lietuviškai pasi
vaišinta, diskutuota ir pa
dainuota. Tai viena iš mė
giamiausių pramogų ir, rei
kia pasakyti, kad ji buvo 
kaip ir praeityje sklandžiai 
organizuota.

Šiuo metu valdyba ruošia
si savo tradiciniam Tautos 
Šventės minėjimui, kuris 
įvyks rugsėjo 30 dieną, Lie
tuvių Laisvės Salėje Eliza
bethe. Programa šį kartą 
bus visiškai nauja ir negir
dėta. Meninę dalį atliks dvi 
jaunosios kartos atstovės 
— Regina Žymantaitė ir 
Audronė Veblaitytė. Iki šiol 
Reginą pažinojome kaip 
veiklią visuomenininkę, ta
čiau šiame minėjime ji pa
sirodys kaip dainininkė-so- 
listė. Tai bus daug kam ma
loni naujiena, nes muzikos 
menininkų mes labai stoko
jame. Atitinkamu žodžiu į 
mus prabils Seton Hali Uni
versiteto profesorius dr. Jo
kūbas Stukas. Po to bus 
vaišės ir šokiai. Tai viskas 
bus rugsėjo 30 dieną.

Kaip matome,, Elizabetho 
skyrius rimtai tai šventei 
ruošiasi ir su šiuo renginiu 
atsilankiusių svečių neap
vils. Skyriaus valdybą su
daro : Petras Lanys, Pranas 
Damijonaitis, Vincas Mi-

cal Center. Per tris metus 
jį pabaigė gaudamas aukš
čiau paminėtą specialybės 
laipsnį iš chirurgijos. Arū
nas visu šimtu procentu bu
vo ir manau, kad ir toliau 
pasiliks visuomeninkas.

Jis dalyvavo skautuose, 
šoko tautinių šokių grupė
se, dainavo choruose ...

Baigęs aukštesniuosius 
mokslus įstojo į Korp! Neo- 
lithuania. Buvo Detroito pa
dalinio pirmininku ir šian
dien yra jos filisteriu.

Arūnas yra medikų šei
mos : tėvas Algirdas yra 
farmacininkas, o motina 
Regina Valiukaitė — odon- 
tologė.

Naujasis Medicinos chi
rurgas toli nuo Detroito ne
pasitraukė. Savo kabinetą 
spalio mėn. pabaigoje ati
daro Plymouth, Mich.

Linkime pradedančiam 
chirurgui geros sėkmės.

Jonas Gaižutis

siūnas, Petras Lukas, Jur
gis Miežaitis ir Julius Veb- 
laitis. (j v)

PASIKEITIMAI JAV LB 
KULTŪROS TARYBOJE

Dvejus metus pareigas 
ėjusiam LB Kultūros tary
bos pirm. Juozui Gailai iš 
pareigų pasitraukus, Kraš
to valdybos pirm. Alg. Ge- 
čio kvietimu jas perėmė 
Baltimorėje gyvenąs Alek
sandras Radžius. Naujasis 
Kultūros tarybos pirminin
kas yra žinomas publicistas, 
poetas, pedagogas, J. Gai
los vadovautoje Kultūros 
taryboje ėjęs vicepirminin
ko pareigas.

Svarstant kultūrinius 
klausimus buvo nutarta 
kreiptis į Kultūros tarybą 
ir ją prašyti dėmesį skirti 
artėjančios Vilniaus univer
siteto 400 metų sukakties 
paminėjimui ir atžymėjimui 
išeivijoje atliktam didžia
jam užsimojimui — išleidi
mui Lietuvių Enciklopedi
jos ir Encydopedia Lituani
ca. Su šio darbo pabaigimu 
yra baigtas krauti išeivijos 
didysis lobis laisvam gyve
nimui prisikelsiančiai lietu
vių tautai. Taip pat nutarta 
kreiptis į bendruomeninius 
vienetus ir prašyti juos pa
remti Amerikos Lietuvių 
Kultūros Archyvo pastato 
Putname statybą.

RUGSĖJIS — LB MĖNUO
Su rugsėjo mėnesiu vėl 

atsivers mūsų lituanistinių 
mokyklų durys, vėl prasidės 
koncertai, chorų ir tautinių 
šokių grupių repeticijos, 
įvairūs minėjimai ir kito po
būdžio renginiai. Pagal nu
sistovėjusią tradiciją, JAV 
LB vienetai rugsėjo mėne
sį telkia paramą lituanisti
nių mokyklų išlaikymui, o 
taip pat ir kultūrinės sri
ties veiklai paremti. Posė
dyje nutarta šiais metais 
kultūrinės veiklos parėmi
mui gauti finansinę paramą 
iš kitų šaltinių ir rugsėjo 
mėnesio vajų pašvęsti iš im
tinai našesniam lėšų sukėli
mui lituanistiniam švieti
mui paremti. Bus kreipia
masi į bendruomeninius vie
netus ir tėvų komitetus lėšų 
ir mokinių į lituanistines 
mokyklas telkimo reikalais, 
o spauda bus prašoma LB 
mėnesio metu lituanistinio 
švietimo ir kultūrinės veik
los pagyvinimo mintį stip- 
riaus paakcentuoti.

Pereitą pavasarį vykdant 
finasinį vajų Pasaulio Lie
tuvių Dienoms paremt buvo 
nutarta spaudos stiprinimui 
skirtą skaitytojų ir lėšų tel
kimo vajų nukelti į šį rude
nį. Spaudos vajus šiais me
tais bus pradėtas rugsėjo 
mėnesiu ir tęsiamas iki 
1978 metų gruodžio pasku
tinės dienos. Vajui, kaip ir 
ankstyvesniais metais, va
dovaus LB Krašto valdybos 
vicepirm. Rimas česonis.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA
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UOGOS -
brangi vasaros dovana

Stefanija Stasienė

Nuo gegužės mėnesio iki 
vėlyvaus rugsėjo gamta 
mums teikia visą eilę įvai
riausių uogų, kurios netik se
zono metu taip vertingai pa
pildo mūsų mitybą, bet ir il
gais žiemos mėnesiais daž
nai paįvairina mūsų stalą. 
Visi džiaugiamės vasaros ža
luma, saulėtomis dienomis ir 
gausiomis sodo dovanomis, 
kurios kiekvieną vilioja savo 
ryškiomis spalvomis, malo
niu kvapu ir gaivinančiomis 
sultimis saulėje sirpstančių 
uogų. Vasaros sezono metu 
vienos uogos seka paskui ki
tas, tiesiog kaip iš gausybės 
rago: žemuogės, braškės, 
serbentai, avietės, vyšnios, 
agrastai, mėlynės ...

Šios gėrybės skirtos ne 
vien tik pasismaguriavimui 
ar stalo dekoracijai. Ne, uo
gos labai reikšmingos mūsų 
mitybai bei sveikatai.

Žinoma, dideliu maistingu 
mu uogos nepasižymi, nes 
85% jų sudėties sudaro van
duo, tačiau negalime nuneig
ti uogose esančių mineralų 
bei vitamių. Uogose esan
čios rūkštys veikia labai gai
vinančiai, o vaisinis bei vy
nuoginis cukrus labai greit 
žarnų absorbuojamas paten
ka per trumpą laiką į kraują. 
Iš vitaminų daugiausia uogo
se randama C ir A, o kalijaus 
kalcijaus ir magnezijos turi 
visos uogos.

Patartina nuskintas uogas 
tuojau ir naudoti, kad šios 
reikšmingos medžiagos nežū 
tų. Mat šiltas oras, spaudi
mas bei rūgimo procesas mi
neralus naikina.

Šiuo metu kaip tik mėly
nių sezonas, kitos uogos jau 
pasibaigusios. Lietuvoje mė
lynes rinkdavome daugiau
sia miškuose, kurių nokimo 
laikas prasidėdavo kiek anks 
čiau, t.y. birželio pabaigoj ir 
liepos pradžioj. Čia kultūri
nių mėlynių sezonas kiek vė
lesnis - rugpiūtis ir rugsėjis. 
Mėlynės mūsų buvo mėgia
mos tėvynėje,taip pat ir čia, 
nes jos malonaus aromato, 
saldrūkščio skonio ir įvairiai 
gali būti naudojamos.

Dietinė jų reikšmė taip 
pat labai svarbi, nes regu
liuoja vidurius ir turi nema
žai vitamino A. Nuo senų lai 
kų mėlynės' mūsų tautoje ži
nomos kaip vaistinės uogos. 
Tai pirmas natūralūs vaistas 
susirgus viduriavimu. Be to 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAIT1S ir J. MAŽEIKA

jos gydo ir įvairiausius kitus 
skilvio negalavimusir dezin
fekuoja burną.

Daug mėlynių suvartoja
ma desertui, kaip antai - 
ledai su mėlynėm, įvairūs 
trapūs kepiniai su mėlynėm, 
virtiniai su mėlynėm ir t.t.

Štai vienas iš kepinių su 
mėlynėm!

Imti: PA puoduko miltų, 8 
valg. šaukštus sviesto ar 
margarino (4 Oz.), 4 valg. 
šaukšt. šalto vandens,V2 citri 
nos žievės (tarkuotos).

Supilti miltus į bliūdą, su
dėti supiaustytą gabalėliais 
sviestą ir rankomis greitai 
sujungti į smulkias kruope
les. Sudėti citrinos žievę. 
Šlakstant vandeniu, tešla su
jungti į rutulį ir delnu keletą 
sekundžių paminkyti, kol teš 
los paviršius pasidarys ly
gus (neskilinės). Vėl padary 
ti rutulį, pabarstyti miltais 
ir, suvyniojus į vaškinį popie 
rį, padėti pusvalandžiui šal
tai.

Vėliau, tešlą padėjus ant 
vaškinio popierio iškočioti ir 
iškloti ja 10 colių apvalią for
mą. Gražiau jei formos kraš
tai būtų banguoti. Tešlos 
kraštai turi būti lygūs su for 
ma. Šakute dugną keliose 
vietose subadyti ir padėti 
vienai valandai šaltai.

Kad kepant tešlos pavir
šiuje nesusidarytų iškilimų, 
patartina prieš dedant į or
kaitę tešlos paviršių padeng
ti vaškiniu popierių sulig for 
mos kraštais ir užpilti du 
puodukus sausų žirnių ar pu- 
PU.

Kepti prie 375 laipsnių F. 
20 min. Vėliau popierį su žir 
niais iškelti ir toliau kepti 15 
min. Kepti iki šiek tiek pa
gels. Iškepus išimti iš for
mos ir atvėsinti.

2 puod. mėlynių, V2 puod. 
cukraus, puod. citrinos 
sunkos, 1 arb. šaukšt. tar
kuotos citrinos žievės supil
ti į indą ir 10 min. pavirti. 1 
arbat. šaukšt. krakmolo iš
maišyti viename valgomo 
šaukšt. vandens ir maišant 
sutirštinti mėlynes. Atvė
sinti. Pagaliau supilti 2 puo
dukus nevirtų mėlynių, at
sargiai išmaišyti ir pripildyti 
atvėsusį kepinį. Tiekiant į 
stalą kepinio pakraščius pa
barstyti cukraus pudra arba 
visą padengti plakta grieti
nėle.

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Plačiai pasaulyje skaitomas Newsweek žurnalas rugpiūčio 21 d. numeryje įsidėjo spal
votą per pilnus du puslapius nuotrauką (čia ji perspausdinama sumažinta) iš clevelandietės 
Marytės Idzelytės ir washingtoniečio Virgio Viliamo vestuvių. Rašoma, kad tai lietuviškos, 
į laisvę ištrūkusių šeimų, jungtuvės, bei mini Henriko Idzelio atsiradimą Vakaruose, pabrė
žiant, kad čia buvo ne tik vestuvės, bet ir laisvės demonstracija.

CAPE COD
LIETUVIŠKA GEGUŽINĖ

šiais metais, kaip ir per
nai, rugpiūčio 5 d. p.p. 
Bliudnikų sodyboje įvyko 
visų Cape Cod gyvenančių 
ir atostogaujančių lietuvių 
gegužinė-piknikas. Dalyva
vo apie 200 tautiečių, atvy
kusių iš įvairių vietovių, net 
iš Los Angeles, Kanados, 
Bostono ir kt., o amžiumi — 
tai pradedant dviejų mėne
sių naujagimiu iki devy
niasdešimt metų amžiaus, 

Dalis svečių Cape Cod gegužinėje. Iš kairės: P. Šlapelis, G. 
Jančiauskienė, LB apyl. pirm. S. Bliudnikas, A. Vieškalnis, B. 
Jucenienė, E. Jansonas ir R. Janulaitienė.

Inž. Banaičio nuotr.

jaunos dvasios pensininko.
Nors keletą dienų prieš 

tai smarkiai lyjo, bet šeš
tadienis buvo puikus pikni
kui. Lietaus nepabijojo net 
ir mūsų menininkas J. So- 
daitis, kol kas dar gyvenan
tis New Jersey, bet jau pa
siruošęs įsikurti Cape Cod, 
atviroje gamtoje prie pušų 
tvirtino savo kūrinius pa
rodai. Buvo išstatyta 30 pa
veikslų (iš jų 5 parduoti). 
J. Sodaitisc dirba naujoviš
ku, jo paties pavadintu — 
tapybos grafikos metodu 
lietuviškais motyvais. Pa

rodą visi labai domėjosi ir 
padėka jam už jos suruo
šimą.

Tai sudarė tikrai įdomų 
vaizdą, tarp lietuvių p.p. 
Bliudnikų, židžiūnų, šlape
lių ir Mandeikio naujų ir 
gražių namų su gražiais gė
lynais ir lauke prie pušų iš
statyta lietuviškais moty
vais meno kūriniais.

Laike gegužinės buvo 
renkami parašai peticijai 
išlaisvinti Petkų. Peticija 
su parašais išsiųsta prezi
dentui Carteriui, Valstybės 
sekretoriui Vance, šen. E. 
Kennedy, E. Brooke ir kon- 
gresmanui Studds.

Kieme prie unguriams 
rūkyti rūkyklos ir pečiaus 
vyko judrus gyvenimas. 
Ten mūsų darbščių ponių:
T. Bliudnikienės, B. Jucė- 
nienės, S. Šlapelienės ir E. 
Ambrozaitienės buvo gami
nami skanūs lietuviški ko
pūstai su dešrom, hambur- 
geriai, dešreles ir kt. ska
nėstai, Taip pat garavo ka
va su ponių keptais pyra
gaičiais ir gaivinantys gė
rimai.

Buvo net 16 stalų pilnai 
užimtų. Po to, buvo leidžia
ma pačių tautiečių suauko
tų daiktų loterija, kurioje 
buvo labai vertingų laimė
jimų. Įdomiausia tur būt 
dovana buvo LB apyl. pirm. 
E. Bliudniko sugaudytų ir 
išrūkytų ungurių net 5 lai
mėjimai po 2 ungurius.
Tarp dovanų buvo keletą 
bonkų stipraus gėrimų, gra
žiai dekoruotas tortas, na
muose gamintų serbentų 
bei aviečių uogienės ir kitų 
vertingų dalykų.

Apylinkės valdyba ir ren
gėjai reiškia visiems tautie
čiams, kurie ar tai dovano
mis ar savo darbu ar kito
kiu būdu padėjo ir prisidėjo 
prie šios geros gegužinės 
pasisekimo, taip pat visiems 
dalyvavusiems, nuoširdžiau- 
cią padėką.

Linkime, kad pagal dau
gelio norą, ir kitais metais 
ta tradicija būtų vykdoma.
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KALIFORNIJOS ĮDOMYBĖS

Taip atrodo Mojavę dykuma.

Bene svarbiausia Palm Springs 
atrakcija yra Palm Springs Aerial 
Tramway, pakeliąs keleivius už 
mokestį iš Valley stoties pirmiau į 
Mountain stotį 2,643 pėdų aukšty
je, iš viso nukeliaująs apie 13,000 
pėdų ir gali paimti 80 keleivių. 
Aukščiausioji stotis yra Long Val
ley (8,516 pėdų aukštyje). Abi sto
tys turi restoranus ir piknikavimui 
rajonus. Iš kalno šlaitų atsidengia 
puikus vaizdas, o takais galima 
net palipėti aukščiau link pačios 
viršūnės, kas nebijo ir netingi. 
Keltuvas veikia tiktai tarp lapkri
čio ir gegužės mėnesių laikotarpiu, 
Palm Springs mieste yra moder
nių krautuvių ir gerų restoranų.

UžJoshua Tree paminklo į šiau
rę besitęsianti Mojavę dykuma sie
kia Arizonos ir Nevados pasienius. 
Išskyrus Mirties Slėnį, dykumoje 
nieko ypatingo nėra, gal tik kelio
se vietose užsilikę negyvenami 
miesteliai, kaip Calico Ghost 
Town ir kiti. Bet daugiausia jie 
visi sukomercinti ir stengiasi pasi
pelnyti iš pravažiuojančių ir nuoty
kių ieškančių nepatyrusių jaunuo
lių. Niekad dykumų nemačiusiem 
įdomu pamatyti, tačiau teks nusi
vilti. Didžioji Mojavę dykuma nė
ra vien tik smėlio kopos, kaip ko
kioje Afrikos Sacharoje, nes taip 
daugiausia žmonės įsivaizduoja 
dykumą. Mojavę dykuma neturi 
upių ar didesnių ežerų. Tik po di
desnių liūčių upės ir ežerai atsi
randa, bet ir vėl susigeria ir išga
ruoja.

Per dykumą nutiesti greitkeliai 
ir plentai, įsikūrę miestai, kaip 
Needless, Blythe, (Arizonos pasie 
nyje), Baker, Barstow, Victorville 
ir daug mažesnių miestelių. Tik 
nuo San Bernardino kalnų rytinių 
šlaitų, dykumos pietvakariuose, 
vėl daugėja gyvenviečių, prade
dant pačiu San Bernardino miestu 
(apie 120,000 gyv.), Redlands 
(apie 50,000 gyv.) ir riverside 
(virš 150,000 gyv.). Lietuvių gy
venama Yucaipoįe, Cherry Valley, 
Hemet, Desert Hot Springs ir Ri
verside miestuose (ak, kur tų lietu 
vių nėra!). Žinoma, jų yra dau
giau ar mažiau, ir San Diego, Viš
toje, Escondido, Carlsbade ir 
kituose pajūrio ir dykumos bei kai 
nų rajonuose. Tikrajam keliauto
jui įdomus kiekvienas gražus gam

tos kampelis, kiekviena vietovė, 
pasižyminti kokiu ypatingu vaizdu 
ar istoriniu požiūriu.

Pavyzdžiui, yra maža vietelė 
prie Interstatė 10 greitkelio, išva
žiavus iš Palm Springs, kairėje pu 
sėje. Tai mažas Cabazon mieste
lis, bet pakelės iškabos skelbia 
Hadley Orchards, atrodo, kad tai 
turėtų būti kažkokie sodai - tačiau 
tai firmos pavadinimas. Hadley 
Orchards yra kompanija, auginan
ti ne tik apelsinus ar citrinas, bet 
ir kitokius vaisius, džiovina juos, 
gamina iš jų kitokius gaminius. 
Čia galima rasti visokių riešutų, 
džiovintų vaisių, uogų, medaus ir 
sveikatai naudingų produktų arba 
iš šių produktų pagamintų ekstrak 
tų ir vitaminų. Neseniai antroji to 
kia krautuvė atidaryta prie Inter- 
state 5 greitkelio, Carlsbado mies 
to ribose. Pravažiuojantieji kelei
viai dažnai čia sustoja ir įsigyja 
sau ir šeimoms atsigaivinimui 
kiek kitokių, naujesnių vaisių ar 
skanėstų. Krautuvė veikia kiek
vieną dieną, 365 dienas į metus, 
nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

San Bernardino kalnuose

Prieš San Bernardino miestą, 
važiuojant iš rytų, yra didokas 
miestas, Redlands, turįs Lincoln 
Shrine, telpantį Smiley parke. Tai 
meno, nuotraukų, suvenyrų ir kny 
gų apie Lincolną rinkinys, atvaiz
duojąs šešioliktojo JAV preziden
to gyvenimą ir Civilinio Karo lai
kus. Taip pat mieste yra ir San 
Bernardino Asistencia, pagelbinė 
misija, įsteigta kaip San Gabriel 
misijos pagelbininkė apie 1830 
metus. Patalpos buvo naudoja
mos dvaro reikalams, o vėliau su
griuvo. Dabar vėl atstatyta ir įs
teigta du muziejai ir vestuvėms 
koplyčia. Apskrities muziejus gar. 
sus savo didžiausia kiaušinių ko
lekcija^ kurioje randama viso pa
saulio paukščių kiaušinių pavyz
džiai. Taip pat išstatytos pietinės 
Kalifornijos gyvulių ir paukščių iš 
kamšos.

Pats San Bernardino miestas nė 
ra nei įdomus, nei žymus. Gražūs 
aplinkiniai kalnai ir miškai, ir besi 
vingiuojąs šlaituose 18 kelias - va
dinamas Rim of the World, veda į 
garsias ir labai gražias vasarvie

ANDRIUS MIRONAS

tes - Lake Arrowhead, Big Bear ir 
kitas. Iš šio šlaitais einančio kebo 
matoma apčioje San Bernardino 
miestas ir plačios apylinkės. Aukš 
čiausioji vieta, iš kurios galima pa 
žvelgti į apylinkes yra Lakeview 
Point, esanti 7,200 pėdų aukštyje.

San Bernardino apskritis yra ne 
tik didžiausia Kalifornijoje, bet ir 
Visose JAV-ėse, turinti bendrą 
20,125 kvadratinių mylių plotą. 
Šiaurėje apskrities siena siekia 
china Lake, Mirties Slėnio dalis į- 
eina apskrities žinion ir jungiasi 
su Nevados valstybe. Nevados pa 
sieniu rytuose apskritis pasiekia 
Arizonos pasienį ir toliau colorado 
upė atskiria nuo šios kaimyninės 
valstybės. Pietinė siena kerta Jo
shua tautinį paminklą ir siekia 
Ontario miesto. Vakarinė siena ei
na per Mount Baldy viršūnę ir ker 
ta Edwards aviacijos bazę Mojavę 
dykumoje ligi China Lake. Dyku
moje telpa dar kitos laivyno ir ka
ro aviacijos bazės ir šaudyklos.

Didžiulė apskritis turi nedaug 
greitkelių, pasitenkindama dyku
moje mažesniais keliais. Tačiau 
vykstant iš Los Angeles į rytus, ne 
išvengiamai tenka kirsti per dyku
mą ir San Bernardino apskritį nuo 
pat San Bernardino Ugi Needles, 
arba pro Barstow ligi Nevados sie
nos, vykstant į Las Vegas. San 
Bernardino giria suteikia labai pla
tų klimato, augmenijos, vaizdų ir 
gamtos turtų spektrą, apimdama 
pietinės Kalifornijos aukščiausius 
kalnus, su San Gargonio kalnu 
(11,502 pėdų aukščio). Kelios vie
tovės skirtos medžiotojams visiš
kai žmonių negyvenamuose rajo
nuose. Kalnuose, be Lake Arrow- 
head ir Big Bear miestelių-vasar- 
viečių, yra visais metų laikais pik- 
nikavimo vietos ir stovyklavietės. 
Lietuvių skautai iš Los Angeles tu
ri čia savo atskirą stovyklavietę.

Apie 18 mylių nuo San Bernar
dino miesto, pakeliavus vingiuotu 
Nr. 18 keliu, pasiekiamas Skyfo- 
rest, kur įrengta keliolika pastatų 
grynai žiemos švenčių metu vai
kams užimti. Vaikus čia pasitinka 
Kalėdų Senelis, taip pat egzistuo
ja ir ‘Missis Santa Claus’ ... įvai
rių pasakų motyvais nameliai vilio 
ja vaikus įeiti, vienbėgiu geležin
keliu pasivažinėti, arba apjodinėti 
asiliukais.

San Bernardino apskričiai pri
klauso ir Mount San Jacinto Wil- 
derness Statė Park, apimantis 
13,500 akrų plotą, į vakarus nuo 
Palm Springs. Tai pėsčiųjų keliau
tojų mėgiama vieta, su aukščiau
sia viršūne Mount San Jacinto, 
10,786 pėdų aukščio. Maždaug 
tas pats pasiekiama, pakilus ir 
Palm Springs keltuvu.

Bene pati maloniausia San Ber
nardino kalnų atrakcija yra didie
ji kalnų ežerai - Lake Arrowhead 
ir Big Bear Lake. Čia buriniai lai
veliai, įvairios krautuvės, restora
nai - apsupta pušų ir kitokių spyg
liuočių mišku. Oras tyras ir gaivi
nantis, o pušų kvapas teikia plau
čiams tikrą poilsį, ypač atvykus iš 
‘smoguotojo’ Los Angeles did
miesčio. įdomūs ir šalutiniai ke
liai, 38 ir 138, kur kiekviena pėda 
teikia vis naujų vaizdų ir naujų įs
pūdžių. Žiemos metu čia pilna sli
dininkų, bet gana pavojinga auto
mobilistams dėl šalčių ir gazolino 
stočių trūkumo.

Apelsinų apskritis

Iš San Bernardino kalnų to pat 
pavadinimo greitkeliu galima pa
siekti Los Angeles didmiestį 

(Interste 10), o San Diego - Int. 15 
greitkeliu. Bet sugrįžkime į pajū
rį-

Prileiskime, jog pabuvę Palo- 
mar observatorijoje, per Oceansi- 
de miestą grįžtame į Interstate 5 
greitkelį ir keliaujame juo per 
Camp Pendleton, stebėdami deši
nėje negyvenamus, gana niūrius 
kalnus ir žvelgdami kairėje į Paci- 
fiko erdvę. Pakeliui yra poilsio par 
kas, jeigu kas pavargęs ir nori iš
sitiesti nuo vairavimo įvargusius 
sąnarius. Pravažiavę San Onofre 
branduolinius rutulius, įžengiame 
į San elemente miestą, kuriame 
prezidentas Niksonas turėjo savo 
buveinę. Ją galima pamatyti besi
sukant plentui dešinėn, tačiau ma 
tomi tik pastatų stogai. Pats San 
elemente miestas labai glaustai 
pastatytas, tačiau pajūriuose bei 
įlankėlėse senos statybos namai 
duoda kelią moderniesiems stati
niams. Giliau, kalnelių tarpekliuo 
se ir slėniuose, kaip grybai po lie
taus auga naujokynai. Bet ne tik 
San elemente mieste, o ir visoje 
pietvakarinėje Kalifornijoje, nes 
Ramusis vandenynas su savo gra
žiais pajūriais traukia it magnetas,

Nuo San elemente miesto ribos 
prasideda Orange apskritis. Pa va. 
dinimą gavo todėl, kad šiose vie
tose ypatingai daug seniau buvo 
apelsinų ir kitų citrininių vaisių so
dų. Dar net prieš 15 metų kone 
visa apskritis buvo nusėta apelsi
nų sodų, o dabar jie kertami, duo
dant vietos naujokynams ir kondo' 
miniumams. Pajūriu, tuoj už San 
elemente, ligi pat Long Beach 
eina mažesni kurortiniai miestai - 
Capistrano Beach, Dana Point, 
South Lagūna, Lagūna Beach, Co- 
rona dėl Mar, Newport Beach, 
Huntington Beach, Sunset Beach 
ir Seal Beach. Iš sudėtinės dalies 
‘Beach’ aišku kokia miestų paskir 
tis. Visi jie pasiekiami Nr. 1 plen
tu, kuris dar vadinamas ir Pacific 
Highway vardu. Iš jųjų bene iy- 
miausias Lagūna Beach miestas, 
kuriame kasmet vasaros (liepos 
pabaigoje ir rugpiūčio pradžioje) 
mėnesiais rengiamos meno paro
dos, išstatant vietos dailininkų ta
pybos ir kitokius darbus. Labai 
įdomūs miesto gyventojų pagalba 
įscenizuojamieji didžiųjų miestų 
paveikslai, ypač grupiniai, sutei
kiantieji gyvojo paveikslo įspūdį, 
o kartu ir kūrėjo garsų kūrinį at
vaizduojantieji.

Nepaprastai gražūs pajūrio vaiz 
dai, tvarkingi rajonai yra Corona 
dėl Mar mieste, bet prie Hunting
ton Beach įrengta alyvų gręžimo 
siubliai ir pajūrys suterštas komer
santam mielesnių alyvos kvapu ... 
Giliau į kraštą, ant kalnų šlaitų 
kuriasi vis naujos vietovės ir gims
ta naujais pavadinimais naujoky
nai. Štai toks Lagūna Niguel mies
telis atsirado vos prieš kelis 
metus, netoli kaimyno San Juan 
Capistrano.

San Juan misija

Netrukus už San elemente int. 5 
greitkelis suka į krašto gilumą ir, 
paskutinį žvilgsnį metę kairėn į 
Dana Point laivelių uostą, keliau
jame link sekančios misijos - San 
Juan Capistrano.

Pats miestas nedidelis, tačiau 
nuolat augantis. Dabar jis gali tu
rėti virš 12,000 gyventojų, o kadai
se čia buvo tik vienuolynas. Pa
čiame miesto centre, dabar jau 
tarp verslo įstaigų ir restoranų bei 
motelių, yra mūro sienomis ap
tvertas rajonas. Tai jau sugriau
tas pastatas, vėliau atstačius tik 
kai kurias jo dalis. San Juan Ca
pistrano garsus ne tiek savo vie
nuolynu ar bažnyčia, kaip kasmet 
tą pačią dieną ir valandą atskren- 
dančiomis kregždėmis. Kovo 19 

dieną visos kartu pakyla skridi
mui atgal. Šis fenomenas dar te
betiriamas ir mokslininkai negali 
atsakyti, kaip ir kodėl kregždės pa
sirenka tą pačią vietą ir dieną, 
kaip ją atpažįsta, kaip susiranda 
kelią per erdvę ...

Vienuolynas seniau buvo dide
lių proporcijų, bet iki šiol išliko tik 
koplyčia ir dalis pastatų, bažny
čios vidus padalytas į šešias 
arkas, buvo statomas devynerius 
metus, bet naudotas neilgai, nes 
1812 metais žemės drebėjimas su
griovė pastatus. Stebuklu išliko 
koplyčia dabar ir laikoma stebuk
linga, juoba, kad yra žinoma, jog 
steigėjas tėvas Serra čia yra laikęs 
Mišias. Apie kitas misijas tokių 
žinių niekur nėra užtikta.

įdomu pasidairyti apleistame 
sode, su nebeveikiančiu fontanu, 
žvelgti į vijokliais apaugusią var
pinės sieną, į aptrupėjusias mūro 
kolonas išorės koridoriuje arba te
rasoje, į stogo pakraigėse bei įlin
kimuose prilipdytus kregždžių liz
dus ir į palaidotų vienuolių bei fun 
datorių antkapius ir kryžius. Ne
paprasta gausybė medžių, gėlių ir 
krūmų, nors ir prižiūrima dabar, 
bet tarytum byloja apie negrįžta
mai praėjusią erą ir tikėjimui pa
sišventusius vyrus. Už tyliųjų mū> 
ro griuvėsių ūžia mašinos ir eina 
naujas gyvenimas, nesiskaityda
mas nei su istorija, nei su dabar
ties gyvybėmis, nei su gręsiančia 
mirtimi.

Apleidę septintąją iš eilės Tėvo 
Serra pastatydintą misiją, kelei
viai ir toliau turi naudoti vienintė- 
lį esamą kebą - Interstate 5 greit
kelį, link sparčiai augančio ir dide- 
lį plotą užimančio miesto Mission 
Viejo (senoji misija), kurio net gy
ventojų skaičių sunku sekti. Ta
čiau manoma, jog dabar šis mies
tas turi apie 30,000 gyventojų. Ga
lima sakyti, ši vieta užaugo mano 
akyse, nes Kalifornijoje gyvenu 
nuo 1959 metų, o tais laikais dar 
nebuvo šio miesto žymės. Dėka 
naujosios Interstate 5 autostrados 
(kaip europiečiai pavadintų šį 
greitkelį) užaugo ne tik šis, bet ir 
eilė kitų miestų-miestelių: Ei 
Toro, Lagūna Hills (čia artumoje 
yra Lion Safari žvėrynas), Irvine, 
Tustiri, o arčiau pajūrio ir Costa 
Mėsa. Senesni ir dabar jau dideli 
yra Santa Ana, Garden Grove, 
Orange, Fullerton, Buena park ir 
Anaheim miestai. Ei Toro mies
tas išsivystė iš karinės bazės, o ša 
lia jo jau didelius plotus apima 
Mission Viejo, išsivystęs tik pasta 
rosiomis dekadomis. Modemiški 
namai, suaugusiems gyventi atski
ri rajonai, visokie patogumai 
ir malonumai visais laikais randa 
pirkėjų. Anoje greitkelio pusėje 
išsivystė kitas miestas - Lagūna 
Hills, kuris prasidėjo iš suaugu
siems ir senyviems žmonėms skir
tos gyvenvietės, vardu Leisure 
World, o palengva apie jį pastaty
ta puikių pirkinėjimo centrų, krau
tuvių, bankų ir kitų įstaigų.

MACHINE 
BUILDERS 
FIXTURE 

BUILDERS 
HEAD BUILDERS

AND

TOOL MAKERS
SPECIAL MACHINES
EXPER1ENCE REQUIRED 

OVERTIME — BLUE CROSS 
VACATION — HOLIDAYS

H. R. 
KRUEGER 

MACHINE TOOL 
31506 Grand River 

Farmington, Mich. 48024 
313-477-8400

(29-35)



1978 m. rugpiūčio 24 d. DIRVA Nr. 33 — 11

MARIJA TŪBELYTĖ-KUHLMANN

- Čia Taiwane niekados nė
ra tikrai gero oro, - autorite
tingai pareiškė nesenai vie
name kokteilyje sutiktas 
džentelmenas. - Čia visados 
arba per karšta, arba per 
drėgna, arba dusinančiai ap
siniaukę. Čia vis tai liūtys, 
tai sausros, tai taifūnai! ...

- Jūs klystate! - pasipikti
nusi užginčijau aš. - Tik pa
sižiūrėkite kaip dabar gražu! 
Štai jau beveik trys savaitės 
kaip danguje nėra pasirodęs 
nė mažiausias debesėlis, kai 
kasdien pučia šis švelnus ir 
gaivus vėjelis. Žavingesnio 
klimato kaip dabar sunku ir 
norėti!

- A, bet palaukite! Tik pa
laukite ir pamatysite, - iškel
damas martini stikliuką tęsė 
pesimistiškasis pranašas. - 
Garantuoju, absoliučiai ga
rantuoju, kad netgi šis žavu
sis laikotarpis savyje slepia 
kokios nors naujos katastro
fos diegą! Kartoju - pamaty
site!

Ir tikrai, nepraėjus nė 
trim dienom pamatėm, kad 
žemutinėje mūsų namų daly
je nebebuvo vandens.

- Missy, aš šį vakarą nebe
galiu palaistyti daržo. Koks 
piktumas, kad po tiek mėne
sių lietaus, kai pagaliau pra
dėjo nunokti mūsų pamido- 
rai, jie dabar turės dėl šitos 
nelemtos sausros nueiti nie
kais ... - liūdnai mosikuoda
ma tuščiu laistytuvu nusi
skundė Mei-ling.

Sausra! nejaugi to džen
telmeno pranašystė būtų jau 
taip greit išsipildžiusi.

Tikrai susirūpinusi tuojau 
nudūmiau apie šitą mums 
gręsiančią katastrofą pasi
tarti su savo vyru.

- Pačioje apatinėje mūsų 
namų dalyje vanduo ateina 
ne iš mūsų nuosavo rezervu
aro, bet tiesiog iš didžiojo 
vamzdžio, - ‘inžinieriškai’ iš
nagrinėjęs reikalą konstata
vo Kurtas. - Ir jeigu jo ten 
dabar nėra, vadinasi mes jo 
nebegauname iš centro. To
dėl būtų gerai, jeigu Mei- 
ling tuojau paskambintų į 
Water Bureau ir sužinotų ka 
me dalykas. Mūsų tarnaitei 
pasikalbėjus su tąja įstaiga 
paaiškėjo, kad dėl mus - deja 
iš tikrųjų - užpuolusios saus
ros, mums naują vandenį 
duoda tik dvi valandas į parą

- Faktinai tai turėtų mums 
pilnai užtekti. Mūsų tankas 
tikrai labai didelis, o beto 
mes šitame name juk gyve
name tik trys, - raminančiai 
pastebėjo mano vyras.

Bet Taiwane niekas nie
kur negyvena ‘tik tryse’ ir 
jau ant rytojaus mūsų virtu
vėje pasirodė keturių vienuo
lių delegacija ir liūdnais bal
sais mums pareiškė, kad pas 

jas šventykloje jau nuo pat 
sekmadienio visai nebėra 
vandens.

Aš mandagiai apgailesta
vau šį tikrai nemalonų faktą 
ir joms pasiūliau tris kibirus 
dviejų Liūtų Sodo vandens. 
- Tiek pat galėsite pasiimti ir 
rytoj, - patenkinta tokiu sa
vo dosnumu su šypsena pri
dūriau.

Bet trečios dienos pavaka
rį, viena iš vienuolių manda
giai nusilenkdama manęs 
paklausė, ar jos negalinčios 
pasiskolinti mūsų sodo laisty 
mo žarnos. Tokiame karšty
je laiptais į viršų nešti kibi
rus esą labai sunku.

Nors manyje tuojau suče
žėjo gobšumas, noblesse ob- 
lige mane privertė išpildyti 
jų prašymą. Vienok, kaip 
praėjus gerokam pusvalan
džiui į Dviejų Liūtų sodą ne
grįžo nei žarna nei vienuolė, 
aš neiškenčiau nenuėjusi pa
sižiūrėti, kas ten šventyklo
je vyksta.

0 ten, žemutinėje jos 
terasoje, aplink jau visai silp 
nai mūsų paskutinį vandenį 
bevarvinančios žarnos, buvo 
sustatyta bent desėtkas įvai 
riausio didumo kubilų, stati
nių ir kibirų, apie kuriuos pa 
siraičiusios savo pilkas, išblu 
kusias kelnes, triukšmingai 
tupinėjo bent dvidešimt vie
nuolių.

Jos mūsų vandeniu perpil
dytus kubilus tempė kažkur 
į šventovės gilumą, jų vietoj 
atritinėjo kitus, kikendamos 
ir nė kiek nebodamos, kad 
šis vanduo buvo pasidaręs 
tikra brangenybe, juo viena 
kitą šlakstė.

- Nors čia jų ir labai daug, 
nejaugi joms virimui tikrai 
reikia tiek vandens? - nuste 
busi pasiklausiau mane atse
kusią Mei-ling.

- Tai visai ne virimui. Jos 
nori šį vakarą maudytis.

- Maudytis! Bet tu man 
esi sakiusi, kad jos į savo 
prausyklas yra įsivedusios 
tiesioginį sieros versmės 
vamzdį. Kaip keista, kad ir 
jis kaip tik dabar būtų išse
kęs!

- Ne, neišseko. Bet šitoje 
kaitroje versmės vanduo 
joms rodosi nemaloniai karš
tas. Todėl jos nori ko nors 
vėsesnio.

Išgirdusi šituos žodžius aš 
tuojau nubėgau žemyn ir ne- 
kaimynišku žestu tvirtai už
sukau sodo čiauptą. Bet de
ja, buvo jau per vėlu. Kai ne 
trukus iš tarnybos sugrįžęs 
mano vyras nuėjo nusiplauti 
rankų, vonios kambaryje iš 
krano tepasigirdo tik sausas 
pūkštelėjimas.

- Kas įvyko su mūsų van
deniu? - iškišdamas pro lan
gą galvą pasiteiravo jis. - Šį

Stepas ir Vanda Vykintai (iš kairės 3 ir 4), jų viešnagės Amerikoje metu, chicagiškių 
neolituanų, Stepo studijo meto kolegų, grupėje Lietuvių tautiniuose namuose rugpiūčio 10 d. 

A. Plaušinaičio nuotr.

rytą mūsų rezervuaras dar 
buvo visu trečdaliu pilnas.

- Kaip tik prieš tau parva
žiuojant buvo atėjusios vie
nuolės ir prašė, kad aš joms 
paskolinčiau mūsų šliauką. 
Kadangi jos mums visada to
kios malonios ir mus taip 
nuolatos kviečia į įvairius 
bai-bai, man atrodė, kad bū
tų nepadoru joms šitą prašy
mą atsakyti. Žinoma, jei aš 
būčiau žinojusi, kad jos iš
čiulps visą mūsų rezervua
rą ...

- Tuojau vėl skambinkit į 
water bureau, - įsakė Kurtas 
- Ir praneškite, kad pas mus 
nebėra likę nė lašo vandens.

Kai pagaliau prisiskambi
nome mes prie matomai to
kiais pat nusiskundimais ap
gulto vandens biuro, jame te 
te
lefoną aptarnaująs valdinin
kas mums pareiškė, kad bū
dami taip arti tokios pagar
sėjusios šventyklos, met tu
rėtumėm tuoj pat į ją nuėję 
pasimelsti, kad Buda kaip ga 
Įima greičiau atsiųstų lie
taus. Kitaip gi, rūsčiai pridū
rė jis, jums be to lašo teks 
išbūti dar labai labai ilgai...

Paklausę jo patarimo, Mei 
ling ir aš tuojau nuskubėjo
me į šventyklą. Mumsbebai 
giant įžiebti paskutinį smil
kalą iš gretimai esančio vie
nuolyno pasigirdo linksmas 
vienuolių juokas ir taškomo 
vandens garsai.

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 INDUSTRIES, INC.
146 President Street
St. Louis, Mo. 63118

314-776-2848

BOLTMAKER
OR

HEADER
SĖT UP OPERATOR

WARREN STERLING HEIGHTS AREA. EXCELLENT BENEFITS. 

Contact: HOMiER SHIVELY

313-264-7760
HIGHLAND BOLT & NUT CO.

Equal Opportunity Employer

AMERIKIEČIŲ SPAUDA 
APIE LIETUVIUS

The Florida Times-Union 
dienraštis, Išeinąs Jackson- 
ville, Fla. liepos mėn. 21 d. 
vedajamame kritikuodamas 
Amerikos ambasador i a u s 
prie Jungtinių Tautų And- 
rew Young pareiškimą, kad 
ir JAV yra šimtai ir tūk
stančiai politinių kalinių, 
rašo, kad jis pats ir jo gy
nėjai nesupranta tiek kiek 
žino Marija Šulskis, čia

- Štai jos ten dabar pliuški 
naši mūsų vandenyje, - pa
keldama galvą atsiduso Mei- 
ling. - Tuo tarpu kai ten apa
čioje ‘poor Mr. Kuhlmann 
washes his hands in soda wa 
ter.’

- Taip, gyvenime tikrai nė
ra teisybės... Netgi ir čia, pa 
čiame Budos šešėlyje, - taip 
pat atsidusdama pagalvojau 
aš. - Bet ... iš kitos pusės 
gal ir yra ... Nes mes gi dar 
turime savo swimming pool! 
Jame, aišku, nei skalbsi nei 
prausiesi, bet šį vakarą iš jo 
viršun galima būtų atsivilkti 
keletą kibirų. Taip kaip va
kar darė vienuolės ... visai 
taip kaip vakar ... ir užvakar 
tai darė ...

(Bus daugiau) 

dienraštis priminė visą Si
mo Kudirkos šokimo Į lais
vę istoriją, kaip gėdingiau
si momentą Amerikos gy
venime.

Vedamajame rašoma, kad 
tie lietuviai, kurie padėjo 
72 m. amžiaus M. šulskienei 
ir jos sūnui, patys yra tei
siami, jų tarpe ir Viktoras 
Petkus, kuris yra nuteistas 
15 metų kalėjimo ir Sibiro.

Dėl to vedamojo liepos 29 
d. atsiliepė, laiškų skyriu
je mūsų tautietis Paulius 
V. Mitalas. Jis savo ir žmo
nos vardu, kaip lietuviai, 
pareiškė padėka dienraščio 
leidėjams už bešališką in
formaciją lietuvių reikalu. 
Jis rašo, kad dienraščio edi- 
torialo štabas balansuotai 
supranta visų Sovietų pa
vergtų tautų politinę prie
spaudą, bet ne atskirų gru
pių, kaip kad Amerikos 
spaudoj pasireiškė disiden
tų bylos Sovietų Sąjungoj 
metu.

Dėl Andrew Young pa
reiškimo, Mitalas mano, kad 
jeigu jis pažintų lietuvių 
gyvenimą Sovietų Rusijos 
priespaudoj, tai suprastų 
kas tikrai yra politiniai ka
liniai. (k)

Wanted lst Class Skilled
MACHINIST
TOOL & DIE 

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

Are you tired of the hum drum of 
ordinary shop work? If so, come see 
us about an extraordinary position in 
Oklahoma’sl most modern tool & die 
shop.

Opportunities abound for qualified 
individuals to work in air conditioned 
and congenial atmosphere. Make a 
movė today!

CONTINENTAL PLASTIC
3421 N. Lincoln

•Oklahoma City, Oklahoma 73105 
405-528-3011 ext. 37 

(32-34)

TOOL, DIE AND 
MOLDMAKERS

lnterested in and capable of building 
and repairing small, intricate dies 
and molds.

GOOD PA Y & BENEFITS. 
RELOCATION ASSISTANCE.

Call Mr. F1SHBERG or ZAVELS
Collect at (714) 541-2054

to arrange on intervievz
GRIES REPRODUCER CO.

1035 SO. LINWOOD AVĖ.
SANTA ANA, CALIF. 92705

An equal opportunity ėmployer 
(33-34)
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SOVIHŲ TEISININKAS NEPAJĖGĖ 
ATSAKYTI Į KLAUSIMUS

RIMAS DAIGŪNAS

Dirvoje jau buvo rašyta, 
kad sovietai žiūri j Balti
jos jūrą, kaip j savo nuo
savą ežerelį. žvejyba, karo 
laivyno manevrai, lėktuvų 
pratybos — viskas tai ne
varžo sovietų elgtis, kaip 
savo teritorijoje, ir švedai, 
danai, norvegai, dantis su
kandę toleruoja tokią tarp
tautinę sauvalę.

Pastarosiomis dienoms, 
matyt ryšy su pagarsėju
siais politiniais sovietų pro
cesais, Maskva atsiuntė j 
Daniją savo teisininką, 
tarptautinės ir kriminalinės 
teisės ekspertą Jakovlevą. 
Sovietinės teisės žinovas pa
sirodė danų televizijoje. 
Tačiau tas propagandinis 
triukas kaip tik sovietams 
kainavo nervų. Prie Jakov
levo buvo pristatytas danų 
korespondentas Dalhoffas- 
Nilsenas, kuris, Jakovlevą 
beklausinėdamas, privirė 
dar daugiau priešsovietinės 
košės. Savo taikliais klau
simais Dalhoffas privertė 
Jakovlevą gintis ir neleido 
jam varyti begėdiškos so
vietinės propagandos.

Interview pradžioje pro
gramos iliustravimas griovė 
sovietinio prelegento aplom
bą. Jakovlevas pradėjo dės
tyti apie viešus sovietų teis
mus, garantuojančius atvi
rumą, o ekrane pasirodė, 
Kovaliovo teismo scena Vil
niuje, kai milicininkai 
smurtiškai neįleidžia į teis
mo patalpas teismą stebė
ti iš Maskvos atvykusio 
akademiko Sacharovo!

— Ar gali veikti Helsin
kio nutarimų kontrolės ko
mitetai ? — paklausė kores
pondentas ir Jakovlevas 
aiškino:

— Jau 60 metų Sovieti- 
joje veikia visuomeniška 
valdžios organų kontrolė. 
Tai' savikritikai skirtieji mi
tingai, kuriuose aptariamas 
pareigūnų tink amumas. 
Esantieji Helsinkio nutari
mų priežiūros komitetai ne
turį visuomeninio pobūdžio, 
nei visuomeninio reikalo.

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

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

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

Klausia danas korespon
dentas:

— Štai Minske išleista 
juridinių komentarų knyga. 
Tai Kaliagino knyga: ”Apie 
atsakomybę už ypatingai 
sunkius valstybinius nusi
kaltimus”. Toje knygoje 
tvirtinama, kad net mate
rialinio gyvenimo Sovietų 
Sąjungoje sąlygų kritika 
esanti antisovietinė propa
ganda ir kaipo tokia griež
tai baustina. Kiek metų 
bausmės lageryje gaus as
muo, kuris viešai pasakys: 
Vakaruose geriau gyventi 
kaip Sovietijoje?

Sovietų teisininkas pa
reiškė :

— Pats draugas Brežne
vas kritikuoja nepakanka
mai geras materialinio ap
rūpinimo bėdas, todėl ir vi
si galį apie tai kalbėti.

— Ar galima agituoti už 
paskiros SSSR respublikos 
pasitraukimą iš Sovietų Są
jungos? — klausia Dalhof
fas ir primena Jakovlevui, 
kad neseniai sunkiai nubau
dė armėnus, pasirašiusius 
referendumą apie Armėni
jos išstojimą iš SSSR sąs
tato.

Jakovelas nustemba. Apie 
tai jis nič nieko negirdėjęs.

Sumanus danas skaito iš 
Kaliagino knygos priešvals
tybinės propagandos pavyz
dį:

"Latvijos ir Lietuvos ne
priklausomybės propaganda 
yra priešsovietinė propa
ganda”.

ši Kaliagino knyga, pasi
rodo, yra studentų teisinin
kų vadovėlis, naudojamas 
universitetuose.

Jakovlevas nuleidžia bal
są, praranda aplombą: esą 
tokius sudėtingus kazusus 
galį nuspręsti sovietiniai 
teismai, kuriuose taip stip
rus jų viešumos elementas.

— Kodėl areštavo darbi
ninkus, kurie norėjo orga
nizuoti profesinę sąjungą 
savo iniciatyva?

Jakovlevas tvirtina, kad 
susikirtimas su įstatymais 

privertė įsiterpti saugumo 
organus, šie savistovūs 
”profsojuzai” esą buvę su
organizuoti svetimų įtakų 
pasėkoje.

— Kodėl čelistui Rostopo- 
vičiui atimta sovietinė pilie
tybė?

— Čelistas rėmė balta
gvardiečių organpzacijas, 
— aškina Jakovlevas.

— Kur gi tokios yra ? Juk 
Sovietų valdžia veikia jau 
šešiasdešimtį metų.

— Dalis baltagvardiečių 
prisilaiko Paryžiuje, — sa
ko Jakovlevas.

Danų korės pondentas 
klausia:

— Tyrinėtojas čalidzė 
skelbia, kad dabar sovietų 
kalinimo įstaigose kali apie 
vieną milijoną ir septynis 
šimtus tūkstančių kalinių. 
Tas pat, dabar laisvėje gy
venąs tyrinėtojas tvirtina, 
kad Sovietj Sąjungoj kas 
met vykdoma 700 mirties 
bausmių.

— Iš kur tos žinios? — 
juokiasi sovietų teisininkas 
Jakovlevas. — Nuo 1934 
metų mano šalyje neskel
biama kriminalinių nusikal
timų statistika. Aš negaliu 
tad apie tai ir kalbėti.

— O laiškų cenzūra? — 
užklausia danas. — O siun
čiamos į SSSR knygos, ku
rios, kaip taisyklė, nepa
siekia adresatų?

— Pas mus nėra cenzū
ros, — aiškina sovietų juris
tas Jakovlevas. — Pas mus 
yra kova su antisovietine 
agitacija. Jeigu veikale ar
ba laiške įvelta priešsovie
tinė agitacija, ką tokiu at
veju daryti?

Jakovlevas nori apeiti tą 
keblų klausimą. Danas klau
sia:

— Kas gi nustato, ar laiš
kas yra antisovietinis ? Paš
tas?

— Man sunku detalizuoti 
tą procedūrą, — nukerta 
klausimą Jakovlevas ...

Tik vėliau smalsiems da
nams paaiškėjo, kas per 
paukštis buvo tas sovieti
nis juristas A. Jakovlevas. 
Jis, savo laiku, buvo Niki
tos Chruščiovo talkininkas 
organizuoti gulagus politi
niams kaliniams. Jis rašė 
nuostatus, pagal kuriuos 
kalinimas buvo klasifikuo
tas: labai griežtas režimas, 
griežtas režimas, specialus 
režimas, režimas be siunti
nių iš už kalėjimo sienų ...

Kiek nelaimingųjų bad- 
miriavo dėl Jakovlevo su
galvotų režimų? Kiek jų ta
po invalidais, kiek mirė ... 
A. Jakovlevas buvo ir tebė
ra aršus politinių kalinių 
naikintojas. (rd)

OPPORTUNITY FOR
MUD LOGGING ENGINEERS 

UNIT MANAGERS 
ASSISTANT MANAGERS

With Gulf Coast experience and geo- 
pressure detection experience. ALSO 

MUD LOGGING COMPUTER
OPERATORS

Top wages, hospitalization, paid va
cation, & bonus. Apply call or write:

DATA LOG INC. 
P. O. DRAWER P 

LA PLACE. LOUISIANA 70068 
PHONE 504-536-4143

(33-37)

CLEVELANDO 
__ PARENGIMAI _

• 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 
žaidynės 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 Clę- 
velando apyl. valdyba.

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

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

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

• LAPKRIČIO 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.

DĖMESIO NAMŲ SAVI
NINKAMS, kurie netolimo
je ateityje planuoja parduo
ti.

Mes turime kvalifikuotų 
pirkėjų sąrašą, kurie yra 
pasiruošę mokėti šių dienų 
kainas. Jeigu norite sužino
ti kiek jūsų namas yra ver
tas šiuometinėje rinkoje — 
prašome kreiptis tiesiogi
niai pas Daną čipkienę. Šią 
informaciją gausite veltui 
be jokių įsipareigojimų. Da
bar pats geriausias laikas 
parduoti — namų kainos 
pačioje aukštumoje. Pasi
teiraukite ir įsitikinsite.

Mes priklausome prie 
dviejų didžiausių "Multiple 

Listing Services” ir parda
vinėjame namus, ūkius bei 
komercinius pastatus visa
me Clevelande ir apylinkė
se. Atsiminkite, mes galime 
parduoti bet kokį namą, ku
ris tik randasi pardavimo 
rinkoje, kreipkitės pas sa
vus ...

CIPKUS REALTY 
943-0910 

31715 Vine Street 
Willowick, Ohio 44094

JOURNEYMEN
TOOLMAKERS 

MACHINE BUILDERS
1ST & 2ND SHIFT

Leading special machine builder 
needs Journeyman Toolmakers / 
Machine Builders. Top Wages. 
Outstanding fringe benefits in
cluding Blue Cross, Blue Shield, 
Dental, Supplemental pension and 
DTA pension.

PLEASE APPLY IN PERSON
F. JOS. L AM B CO.

23247 PJNEWOOD 
WARREN, MICHIGAN 

(33-35)

Journeymen
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 and benefits.

ADENA TOOL CORP.
1709 Brandt Pike 

Dayton, Ohio 45404 
513-233-6500

(30-34)

JOURNEYMEN
Raycon Corp. is a world leader in 
the manufacture of EDM machines. 
Our growth has created openings in 
the following fields: Tollmaker, Tooi- 
room Machinist, NC Machine Oper- 
ator, Machine Tool Builder. Top 
wages. Plenty of overtime. Permanent 
full time positions. Day shift. Excel- 
lent benefits. We are located just W. 
of Ann Arbor next to [-94. You are 
invited to call or visit our new faci- 
lities and discuss employment.
Retirees or other part time personnel 

are welcome.
RAYCON CORP.

777 Enterprise Dr.
Ann Arbor, Michigan 48103 

313-769-2614
(33-36)-

Wanted Journeymen
or

lst Class Skilled
MACHINISTS

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

DAYS — PERMANENT — OVER
TIME — AND FRINGE BENEFITS.

STANSPEC CORP.
13600 Deise Avė.

(Near Shorew'ay & E. 140th St.)
Cleveland, Ohio 44110

(29-37)

Opportunity for Journeymen

TOOL MAKERS
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. Witn 
journeyman papers for good position 
as tool maker in one of lowa's lead
ing die building shops. Good, clean 
working conds. Top tool maker pay, 
$9.99 w/top benefits, 2 weeks vaca
tion after 1 st year.

APPLY CALL OR WR1TE TO:
PROGRESSIVE TOOL 

CO., INC.
P. O. Box 656 

Waterloo, Iowa 50704 
319-234-6619

(32-37)

WANTEDJOURNEYMEN
MAINTENANCE

AND

TOOL AND DIE MAKERS
8 years proven experienced required. 
Positions available immediately for 

IST & 2ND SHIFT.
Good pay, excellent benefits, steady 
work, & Ample overtime available. 

Contact B1LL JOHNSTONE

GULF & WESTERN 
MFG. CO.

5511 Telegraph Rd. 
Toledo, Ohio 43612

And Eaual Opportunity Employer 
(33-42)
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CLEVELANDO LIETUVIŲ 
AMERIKOS PILIEČIŲ 

KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Susirinkimas įvyko š. m. 
rugpiūčio 13 dieną lietuvių 
namuose. Susirinkimui pir
mininkavo klubo patikėti
nių tarybos pirmininkas J. 
Stempužis, sekretoriavo Br. 
Bernotas. Dienotvarkėj bu
vo praeitų metų (1977) 
apyskaita, rev. komisijos 
pranešimas, 1978 m. pirmo 
ketvirčio apyskaita ir dis
kusijos.

Klubo susirinkime š. m. 
vasario 26 d. metinė apy
skaita už 1977 metus, revi
zijos komisijai pasiūlius ne
buvo priimta nes buvo pa
stebėta daug netikslumų ir 
klaidų. Trūko pateisinamų 
dokumentų ir balanse išves
tos sumos yra abejotinos 
vertės. Susirinkimas įparei
gojo direkcija sutvarkyti 
atskaitomybę už 1977 me
tus ir užvesti, karta ant vi
sados, normaliai prekybos 
įmonėse naudojamą atskai
tomybę.

Šiame susirinkime direk
cija pristatė tą pačią susi
rinkimo nepriimtą apyskai
tą už;1977 metus su išvestu 
nuostoliu $6048.00 ir 1978- 
m. pirmo ketvirčio apyskai
tą kur pajamos viršijo iš
laidas $7310.00. (Pajamų 
gauta — $43262. Išlaidos — 
$35952).

Taigi, tuo susirinkimas 
buvo nuteiktas, kad užmirš
tų praeitus nelaimingus me
tus, nes šių metų pirmo 
ketvirčio veikla duoda ge
resnių vilčių ateičiai.

Revizijos komisijos pirm. 
Ed. Stepas perskaitė rev. 
aktą kur parašyta, kad klu
bo direkcija priėjo išvados, 
jog 1977 metų atskaitomy
bę sutvarkyti nėra kam, 
daug kainuotų laiko ir pini
gų. Trūkumas nekuriu do
kumentų ir sujaukta atskai

tomybė, daro neįmanomą 
knygų suvedimą ar patikri
nimą už 1977 metus.

Revizijos komisija patik
rinusi šių metų veiklą ir 
atskaitomybę rado, kad pa
daryta didelė pažanga ad
ministravime ir atskaito
mybėj.

Finansinę kontrolę ir at
skaitomybę pavesta tvarky
ti direkt. R. Bubliui. Jam 
talkininkauja V. Barzdukie- 
nė ir Lynn Mattice. Namų 
ir klubo atskaitomybės už
vedimą instruktavo, tam 
reikalui pakviestas, A. Mac
kevičius. Jam direkcija ir 
susirinkimas pareiškė pa
dėka.

Į senas pareigas grįžo 
direkt. Z. Dučmanas. Klubo 
ir restorano klijantūra žy
miai pagyvėjo, kas rodo fi
nansinio stovio pagerėjimą.

Kadangi susirinkimo ir 
revizijos komisijos pageida
vimai yra vykdomi ir at
siektas žymus pagerėjimas 
administracijos ir atskaito
mybės dalykuose, todėl re
vizijos komisija siūlo susi
rinkimui 1977 metų apy
skaitą patvirtinti, kas ir bu
vo susirinkimo padaryta.

Pagaliau revizijos komi
sija pastebėjo, kad turint 
didesnį objektą, kaip, kad 
turim namus, klubą, resto
raną ir t.t. reikia turėti ir 
aiškesnę konstituciją. Dalį 
siūlymų revizijos komisija 
raštu pasiuntė Konstituci
jos komisij’ai.

Diskusijose, kokiu nors, 
ypatingų klausimų nebuvo 
iškelta, todėl susirinkimas 
ilgai nesitęsė. (kk)

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 WRITE TO:
UNITED DRYWALL & 

PAINTING INC.
S300 NO. BROADWAY 

DENVER. COLORADO 80216 
303-573-5105

(25-34)

MAY CO. 
BUDGET STORE

Užsisakykit sau Heritage Hibernator® 
šiandien sutaupant $4-$7 ir bus 
Šilta kai prasidės žiema!

Nuo rugpiūčio 28 iki rugsėjo 1 d. pensininkai atsilankę į 
Sea World, Auroroje, gaus nuolaidą 2 dol. nuo reguliaraus bilie
to kainos. Veltui kava, punčas, specialūs vaidinimai. Nuotrau
koje garsusis Shamu bučiuoja vieną iš lankytojų.

17.99 “Mažas 30”x63” Reg. $22

Patogumas didžiausias: jūs užtraukiate ziper, ir esate 
šiltai įsisupus bei turite rankoms laisvą pudesį, jei 
naudojate šiltą Hibernator®. Tinka prie stalo, 
skaitymui ar žiūrėjimui TV, bet kada kai jums reikia 
greit sušilti! Pilnai apsupa jūsų kūną minkštu 
polyester — medvilnės medžiagos, su pamušalu. 
Lengvai plaunamair džiovinama su mašina! Mažos 
įvairių spalvų ”Country Patch” raštais. Medium: 
”Mystique” gėliuotas. Large: spalvingas ”Plaid patch”. 
Medium 30”x77” $25 19.99
Large 34”x84” $30 22.99
Budget Domestics mieste ir skyriuose.
Užsakyti per telefoną 24 vai. per dieną: 664-6666.
Ohio tolimo skambinimo nemokamai:

1-800-362-0700.

m
may co

PIRKIT VISUOSE SKYRIUOSE ŠIĄNAKT J.KI 9:30, 
SHEFFIELD IKI 9 VAL. VAK.

PIRKIT MIESTE KETVIRTADIENĮ 10 IKI 6 VAL. VAK. 
MES DUODAME IR KEIČIAME EAGLE STAMPS.
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MOKSLO METŲ , 
PRADŽIA

Mokslas visiems Cleve- 
lando šv. Kazimiero litua
nistinės mokyklos moki
niams prasidės šeštadienį, 
rugsėjo 9 d. Tą rytą visi 
mokiniai prašomi su savo 
tėveliais rinktis parapijos 
salėje 8:45 vai. Ten visi pa
siruoš eisenai į bažnyčią. 
Po pamaldų ir bendro su
sirinkimo mokiniams prasi
dės pamokos, o tėvams — 
pasitarimas su tėvų komi
tetu.

ratūra, Lietuvos istorija ir 
geografija, v i s u o menės 
mokslas, tikyba, tautiniai 
šokiai, dainavimas, tauto
dailė ir liaudies instrumen
tų muzika. Vaikai taip pat 
bus ruošiami lietuviškai iš
pažinčiai ir pirmajai šv. Ko
munijai.

Dėl smulkesnės informa
cijos kreiptis į mokyklos di
rektorę V. Augulytę (telef. 
481-0653).

MOKINIŲ 
REGISTRACIJA

Tėvai prašomi užregis
truoti visus vaikučius, ku
rie šįmet lankys Clevelando 
šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos vaikų darželį, o 
taip pat ir į kitus skyrius 
įstojančius naujus moki
nius.

Registracija įvyks pirma
dienį, rugpiūčio 28 d., 7 vai. 
vakaro DMNP parapijos 
mokykloje (ten pat, kur 
šeštadieniais vyks pamo
kos). Tuo pačiu laiku įvyks 
mokinių vasaros darbų pa
tikrinimas ir pataisų egza
minai.

Mokykloje veiks 12 sky
rių, vaikų darželis ir spe
cialioji klasė silpnai kalban
tiems ar visai nekalban
tiems lietuviškai. Bus dės
toma lietuvių kalba ir lite-

OVER THE ROAD DRIVERS
Needed immediately, Roadway Ex- 

press, Ine. Steady employment full 
or part time. Above average earn- 
ings. Good equipment, niajor Class 
1 Common Carries. Qualifications: 
Minimum I yr. ai) season Semi ex- 
perience, prefer 23 yrs. of age or 
older, live or relocate within coin- 
muting distance of Toledo. Apply: 
6180 HAGMAN RD., TOLEDO. O. 
43612, LINE HAUL EMPLOYMENT 
OFFICE, and Tues., Wed., Thurs. 
betvveen I a’nd 4 p. m.
An Eaual Opportynity Empioyer 

(29-38)

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE

Experienced set-up and operating 
Brown & Sharpe or multiple spindis 
automatics. ’ Top hourly rates, paid 
hospitalization and profit sharing, 

and pension plan.

DUFFIN MFG. CO.
316 Warden Avė.

Elyria, Ohio 44035 
Elyria 216-323-4681 

Cleveland, 216-777-3741 
(33-38)

JOURblEYMEN OR IST 
CLASS SKILLED 

MACHINISTS
Mušt be experienced on Goss Chuck- 
ers, W & S, & Kingsbury. Be able to 
sėt up work from blue prints & elose 
tolerance. Also

TRAINEES ACCEPTED
Steady work for cjualified men 

benefits.
KINCO INC.

4701 Perkins Avė. 
Cleveland, Ohio 44103 

216-881-1300 
(33-39)

&
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Detroito mergaičių vokalinis ansamblis, vadovaujamas muz, S. Sližio atvyksta į Cleve- 
landą ir atliks meninę programą ALT S-gos Clevelando skyriaus rudeniniame baliuje rug
sėjo 23 d. Lietuvių Namuose. Visas baliaus pelnas skiriamas Dirvai paremti. Clevelandie- 

,čiai maloniai kviečiami į balių atsilankyti. J. Gaižučio nuotr.

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

MOKAME AUKŠČIAUSIA
NUOŠIMTĮ

VIENUOLIKTAS METINIS NORTHEASTERN OHIO

UŽ SANTAUPŲ PAŽYMĖJIMUS
įnėšus S 1.000
12 mėnesiu

įnešus S 1,000
30 mėnesiu

Jūsų Labor Day

savaitgalis

malonumui
Geras maistas 
Gera muzika 
Gera programa 
GEMUETLICHKEIT

šeimos

58 orkestrai. Virš 1000 aktorių. Besitęsianti programa nuo 
vidurdienio iki 11 vai. nakties.

■"73/0/ Įnešus S1’000 Al yA 72 mėnesiams 

už santaupas, išimtas iš pažvmė-

“Jl/O/ įnešti* $1.000g 18 mėnesiams
Pagal federalinės valdžios įsaką

jinio sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienų, 
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5’iD).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖUž Įnašus mokame

BEREA FAIRGROUNS
PENKT., ŠEŠT., SEK M., PIRM., RUGSĖJO 1 IKI 4 D.

Įėjimas $3.50.
Auksinio amžiaus nemokamai (nuo vidudienio iki 4 v. p. p.). 

Vaikai nemokamai. Parkinimas veltui.

• Menu įskaitoma: knockwurst, bratwurst, strudel, schnit- 
zel ir vokiška bulvių salota. Pieno baras vaikams.

sponsored by / in assoclatlon with
HOFBRAU HAUS / WJW Radio

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 NAMŲ PIRKIMUI.

/uperior Avinas
■and loan association *

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East lSSth Street 

481-8552 
13515 Euclid .Yve.

681-8100
32S00 Center Ridge Road

779-5915

6712 Superior Avė. 
431-2497

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.

Delta E. Jakubš ir sūnus VVilliam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuoto  ja i. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

ŠAULIŲ BALIUS
Baigus šaulių sąjungos 

tarpkuopinį šaudymo tur
nyrą Clevelande, Žalgirio 
šaulių kuopa rugsėjo 3 d., 7 
vai. vakaro, Lietuvių namų 
viršutinėje salėje, ruošia 
svečiams ir nariams su me
nine programa ir muzika 
vakarienę-balių.

Clevelando šauliai ir lie
tuvių visuomenė kviečiami 
atsilankyti ir praleisti sek
madienio vakarą šaulių ir 
svečių tarpe.

Norintieji baliuj dalyvau
ti, sudarant stalą ar pavie
niui, iki rugpiūčio 31 d. pra
neša kuopos valdybos na
riams: O. Mikulskienei tel. 
268-1825, O. čiuprinskienei 
telef. 481-6178, B. Nainiui 
telef. 481-8472 ar A. Karso- 
kui telef. 531-9131.

Vakarienės su išgėrimu 
kaina 8 dol. asmeniui.

• Vilija Nasvytytė, tar
naujanti JAV karo aviaci
joje Torrejon bazėje Ispa
nijoje, gavo naują paskyri
mą tom pačiom pareigom į 
Angliją, Croughton bazę. 
Prieš persikeldama Į naują 
tarnybos vietą, buvo atskri
dusi atostogų į Clevelandą 
pas savo tėvelius Reginą ir 
Joną Nasvyčius.

• Norintieji Įstoti choris
tais Į Clevelando orkestro 
chorą dėl audicijos kreipia
si j Mrs. Nancy Gage tel. 
231-7300, ext. 37 nuo 10 vai. 
iki 3:30 vai. p. p. Audicija 
įvyks rugsėjo 9 ir 10 d.

• šaudymo varžybose, ku
rias surengė Kar. Juozapa
vičiaus šaulių kuopa rug
piūčio 13 d. Andriūšaičio 
sodyboje, I vietą laimėjo 
Julius Merkys, II Jonas Na- 

vickis, III Juozas Merkys 
ir IV Jonas Velykis.

• SLA 136 kuopos gegu
žinė įvyks rugpiūčio 27 d. 
p.p. Gaižučių sodyboje, 
20230 Miller Avė., Euclid, 
Ohio. Pradžia 12 vai.

Veiks baras, šilti ir ska
nūs valgiai, nuotaikinga lie
tuviška muzika. Kuopos 
valdyba kviečia visus Cleve
lando lietuvius maloniai da
lyvauti.

Skubiai norima parduoti 
3 akrai žemės prie priva
taus ežero — į rytus nuo 
Chardon, Ohio. Labai pri
einama kaina.

čipkus Realty
943-0910

(32-34)

• Patria prekybos na
muose 794 E. 185 St. Cleve
lande, galima Įsigyti nau
jų maisto produktų bei do- 

. varinių reikmenų. Turime 
naujų knygų, plokštelių, lie
tuviškų sveikimrno kortelių 
ir eilę kitų prekių. Prašome 
atsilankyti. Tel.: 531-6720.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat>onvvide is cx> you’’ *td*

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

SAVININKAS 
PARDUODA

Mūrinis namas 7 kamba
rių 18116 Nottingham Rd. 
Apžiūrėjimas šeštad. nuo 2 
iki 8. 4 miegam., 3 vonios, 
2 ugniakūriai — gazu ir 
medžiu, perskirtas rūsys, 
2,/> automobilio garažas, 
elektroniniai atidaromos du
rys. Pirkdami tiesiog sutau
pysite.

TURRET LATHE
Mušt be experienced. Able to 

sėt up and operate. 
Day — Hourly į’ate.

Excellent fringe benefits.

MCM
1432 East 47 Street 

216-881-1280

MACHINIST
Mušt be experienced. Able to 

sėt up and operate. 
Day — Hourly rate.

Excellent fringe benefits.

' MCM
1432 East 47 Street 

216-881-1280

MACHINE SHOP 
TRAINEE

v Days. Hourly rate.

Excellent fringe benefits.

MCM
1432 East 47 Street 

216-881-1280

BALFo Clevelando skyriaus 1968-69 m. valdyba, kurios sąstate buvo sukaktuvininkė. 
Sėdi iš kairės: F. Eidimtas, A. Puškoriūtė, E. Stepas, V. Akelaitis. Stovi: A. Buknys, L. Ke- 
ženius, J. Dunduras ir V. Kasakaitis. A, Plaušinaičio nuotr.

AMERIKIEČIAI PAGERBĖ ANTANINA PUŠKORIŪTĖ
AURELIJA BALAšAITIENĖ

Clevelando visuomenei 
Antanina Puškoriūtė yra 
kuklaus darbštumo ir pa
slaugumo simbolis. Dar 
1949 metais įsikūrus Trem
tinių Draugijai Clevelande, 
Antanina buvo pirmosios 
valdybos sekretore. Sekre
torės „amatas” jai taip pri
gijo, kad ir BALFas jau ei
lę metų naudojasi jos suge
bėjimais rašyti tikslius ir 
preciziškus protokolus. Vė
liau, įsikūrus Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenei, buvo 
kooptuota į Centro Valdy
bą. Eilę metų dalyvavo Pi
lėnų Tunto Tėvų Komitete, 
kukliai savo darbu prisidė
dama prie Kaziuko mugių 
ir stovyklų pasisekimo. 
Vysk. Valančiaus lituanis
tinės mokyklos Aukuro an
sambliui įsisteigus, Anta
nina buvo viena iš vėliavos 
krikšto tėvų drauge su dr. 
Lenkausku, dr. A. Nasvy- 
čiu ir Malvina švarciene. Jei 
jos kuklus buvimas dažnai 
nėra pastebimas, nes ji nie
kada nelaukė padėkos ar pa
gerbimo, tai jos nebuvimas 
būna pastebimas todėl, kad 
pasigendama jos energingos 
talkos, malonaus žodžio, 
draugiško mosto.

Antanina Puškoriūtė gi
mė Riėtave. Baigusi gimna
ziją, Antanina vienerius 
metus studijavo Vytauto 
Didžiojo Universitete eko
nominius mokslus. Dėl pa

A. Puškoriūtė 1935 m. Klaipėdos Prekybos Institute su 2-io 
kurso studentėm. Sėdi iš kairės: M. Kriaučiūnaitė, N. Staknytė, 
A. Puškoriūtė. Stovi: E. Galvanauskaitė, E. Laučkaitė ir E. 
Vladičkaitė.

sunkėjusio šeimos gyveni
mo ji buvo priversta per
traukti laikinai mokslą. 
1934 metais įstojo į Klai
pėdos Prekybos Institutą, 
kurį baigė su jo pirmąja 
laida 1937 metais. Klaipėdą 
ji prisimena su dideliu pa
sigėrėjimu, taip pat iške
lia studijų skirtumus tarp 
universiteto Kaune ir insti
tute. „Institute jau buvo 
panaši tvarka į Amerikos 
universitetus. Paskaitas rei
kėjo lankyti, drausmė buvo 
didesnė, reikalavimai griež
tesni.”

Baigusi Institutą, Anta
nina Puškoriūtė gavo tar
nybą Kaune, ūkio Banke, 
kur tarnavo užsienio valiutų 
skyriuje. Tai buvęs nepa
prastai įdomus darbas. Tuo 
metu Lietuvoje veikė va
liutų kontrolės įstatymai, 
todėl į užsienį išvykstantys 
asmenys turėjo gauti lei
dimus svetimai valiutai 
pirkti. To pobūdžio banki
nės operacijos ūkio banke 
ėjo per Antaninos rankas.

Pasitraukusi iš Lietuvos, 
iš prigimties gabi, energin
ga ir sumani, stovyklinio 
gyvenimo pilkumai nepasi- 
davus, išnaudodama savo 
Lietuvos mokslo instituci
jose pramoktą anglų kalbą, 
ji tarnavo valdininkės pa
reigose UNRRA ir vėliau 
IRO įstaigose. Iš Bad Kis- 
singen, inž. Pijaus žiūrio 

sudarytų afidevitų pagalba, 
Antanina atsidūrė Cleve
lande. Keitusi tarnybą ke
letą kartų, ji pagaliau apsi
stojo ties Sherwin-Williams 
bendrove, kurios centras 
yra Clevelande ir kuriai 
priklauso ištisa eilė fabrikų 
įvairiose JAV valstijose su 
apie 7000 tarnautojų. 1953 
metais pradėjusi kukliomis 
pareigomis fabrikų sąskai
tybos skyriuje, per eilę me
tu pasiekė savo dabartines 
aukštas pareigas, kuriose 
jau dirba nuo 1971 metų. 
Jos dabartinė atsakomybė 
apima bendrą chemijos fab
rikų ir bendrovės atskaito
mybę su sąskaitybos virši
ninkės titulu.

Prieš keletą mėnesių ji 
buvo savo bendrovės pa
gerbta kaip viena iš Cleve
lande ir apylinkėse dirban
čių 630 moterų, kuri iš ei
linės tarnautojos pasiekė 
administracinio statuso. Ta 
proga buvo iškilmingi pie
tūs Statlerio viešbutyje ir 
jai buvo įteiktas specialus 
pažymėjimas.

Nuo pirmos dienos di
džiulėje S-W Bendrovės tar
nautojų šeimoje Antanina 
buvo žinoma kaip lietuvaitė. 
Net ištaigingame albume 
sudėti bendrovės prezidento 
ir kitų egzekutyvų sveikini
mai raštu randame ne vie
ną užsiminimą apie jos lie
tuvišką kilmę. Ypatingai 
įdomus buvo vieno fabriko 
direktoriaus laiškas, kuria
me jis sveikina Antaniną 
kaip „lietuvišką debitų ma- 
nipuliatorę”. Bet įdomiau
sia buvo tai, kad jos sky
riaus tarnautojos, žinoda
mos Antaninos pasididžia
vimą savo kilme ii’ savo kal
ba, prieš jos pagerbimą pa
gamino lietuviškus plaka
tėlius, kuriuose anglų kalba 
buvo įdėti skiausteliuose 
vertimai.

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



DIRVA
• Gydytoju ir dantų gy

dytoju korporacija ”Fra- 
ternitas Lithuanica-Patria”, 
š. m. rugsėjo mėn. 3 d., Chi
cagoje, turės savo narių vi
suotinį suvažiavimą, tikslu 
paminėti 70 metų Korpora
cijos įkūrimo sukaktį.

Suvažiavimo pradžia
10 vai. ryto, pamaldos Tė
vų Jėzuitų koplyčioje ir vai
niko uždėjimas prie pa
minklo žuvusiems už Lietu- 
vovos laisvę Aplankymas 
mirusių brolių kapų šv. Ka
zimiero kapinėse.

1 vai. p. p. Bendri Korp. 
narių pietūs Holiday Inn, 
7353 So. Cicero Avė.

3 vai. p. p. Korporacijos 
narių visuotinis susirinki
mas.

6 vai. p. p. Korp. sukak
tuvinis pobūvis-vakarienė, 
Tautiniuose namuose.

PADĖKA
Mūsų brangiai dukrelei, žmonelei ir 

mamytei
A. t A.VIKTORIJAI KIKUTYTEI-MURRAY 

iškeliavus amžinybėn, visiems ją pagerbu
siems, mus užjautusiems ir paguodusiems ir 
mums padėjusiems, nuoširdžiai dėkoja.

Nuliūdę:
Meta ir Kristupas Kikučiai, 

žentas ir anūkė

Brangiam broliui mirus Lietuvoje

PETRĄ GRIŠELJ

ir jo šeimą giliai užjaučiame

Sofija ir Konstantas

1:. š e p u t o s

Meninę dalį atliks solistė 
Praurimė Ragienė ir Faus
to Strolio styginio ansamb
lio narių dalis.

Pobūvy dalyvauja Kor
poracijos nariai ir jų sve
čiai. Apie dalyvių skaičių iš 
anksto pranešti dr. V. Tau
rui, 2652 W. 59th St., tel. 
312-778-1223.

KORP! NEO-LITHUANIA 
IŠVYKA

Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba š. m. rugsėjo 2-4 
dienomis (Darbo dienos sa
vaitgalyje), Tabor Farmoje 
(Adamkų vasarvietėje), So
dus, Mich., ruošia dviejų 
dienų išvyką.

Visi korporantai kviečia
mi tomis dienomis susirink
ti Tabor Farmoje ir kole
giškai pabendrauti. Be visų

Dirva gavo iš LSS Šeštosios tautinės stovyklos viršininkės vs Lilės Milukienės ši gražų 
vadovų pasirašytą sveikinimą.

gamtos ir aplinkos teikia
mų malonumų, numatoma 
trumpa kultūrinė programa 
ir korporantiški pobūviai. 
Prašome korporantus daly
vauti šeimomis su jaunuo
ju atžalynu.

Paskaitas jau sutiko skai
tyti prof. A. Augustinavi- 
čienė ir dr. L. Kriaučeliū
nas, o simpoziumą organi
zuoja J. Jurkūnas.

Registruotis iš anksto iki 
VIII. 23 d. pas Vidą Jonu
šienę telef. (312) 823-3607 
ar Vaclovą Mažeiką — 312- 
823-3607. *

• Dr. Birutė ir Bronius 
Kasakaičiai išvyko atostogų 
su gydytojų ekskursija į 
Europą. Lankysis Vengri
joje, Austrijoje ir Jugosla
vijoje. Grįš rugsėjo 9 d. 
Vėliau išvyksta tęsti atosto
gas į Floridą.

• Vilius Bražėnas, iš Fort 
Myers, Floridoj, liepos mė
nesio gale kalbėjo amerikie
čių publikai dviejose Flori
dos vietovėse. Liepos 25 d. 
jis kalbėjo New Port Ri- 
chey, prie Meksikos įlankos, 
kame rytojaus dieną buvo 
svečiu dviejų valandų radi
jo pokalbių programoje. 
Liepos 29 dieną buvo pa
grindiniu kalbėtoju prie At
lanto, Melbourne — Coca 
Beach apylinkės John Birch 
Society skyrių vakarienėje 
Merrit Island, netoli Cape 
Canaveral Erdvės centro.

Rudens turui American 

Opinion Kalbėtojų Biuras 
Bražėnui planuoja trijų sa
vaičių kelionę šešiose Pieti
nėse valstijose.

Vietinė spauda ir radijo 
bei TV stotys mūsiškio kal
bėtojo reklamą dažnai suri
ša su Lietuvos byla.

GRINDERS
SURFACE AND 1. D.

You mušt have a Journeyman’s Card 
or equivalent experience. Applications 
now being accepted for this position. 
We offer excellent wages. Starting 
rate $9.12 an hour and fringe benefits.

CALL JACK GURNEY
FEDERAL SCREW WORKS 

3401 MARTIN AVĖ.
DETROIT, MICH. 48210 

313-841-8400
Equal Opportunity Employer 

(33-35) 

Naujiems skaitytojams Dirva 
siuntinėjama iki šią metą galu 

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: ..........................................................................

SHEETMETAL LAYOUT MEN 
SHEAR OPERATORS 

PRESS BRAKE OPERATORS 
AVELDER/FITTER 

GRINDERS 
SHEETMETAL ASSEMBLY 

MEN 
PANEL AVIREMEN

Fzdl time. Permanent. Good 
wages, fringe benefits.

313-543-6781 or 313-543-6775 
(29-33)

FURNACE INSTALLERS
EXPERIENCED ONLY

New construction, plenty of vvork. 
Top pay.

Call MR. HAROLD

313-353-8400
(31-37)
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