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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

PIRMIAUSIAI SPAUDOJE...
Pareigūnai sužino politikos pasikeitimus

Vytautas Meskauskas

Tragikomiškas, bet labai 
būdingas nusistovėju šiai 
šiame krašte santvarkai at
sitikimas: prezidentas Car
teris, kaip jau buvome pra
nešę pereito Nr. apžvalgo
je, pasirašė direktyvą Nr. 
59, kuria praktiškai įsako
ma ruoštis ribotam atomi
niam karui su Sovietų Są
junga. Mat, iki šiol oficia
liai buvo laikomasi pažiū
ros, kad atominiame kare 
negali būti laimėtojo. Nuo
stoliai būtų per dideli, kad 
jį pateisintų.

Įtariu, kad tokį nusista
tymą padiktavo ne morališ
ki, bet techniški sumetimai. 
Pirmosios atominės bombos 
ir priemonės joms nugaben
ti nebuvo labai tikslios. Už 
tat buvo grasinama puoli
mu civilių (kaip didieji 
miestai) taikinių, o ne ka
rinių. Technikos pažanga il
gainiui tačiau įgalino galvo
ti apie tokį atominį karą, 
kurį būtų galima ir laimė
ti.

Sovietai, kurie neturi mo
rališkų skrupulų, tai pradė
jo pirmieji, JAV politiniuo
se sluoksniuose tokia galvo
sena buvo nepriimtina poli
tiniais sumetimais. Kai jau 
1974 metais pakeisti tas pa
žiūras siūlė ano laiko Gy
nybos Sekretorius James 
R. Schlesingeris, demokratų 
senatorius Muskie tam la
bai priešinosi. Girdi, tai tik 
daugiau padidins karo pa
vojų!

Likimo ironija panorėjo, 
kad tas pats Muskie dabar 
būtų Valstybės Sekreto
rium t. y. praktiškai JAV 

Rugpiūčio 9-10 d. Clevelande vyko LŠST kultūrinis sąskrydis. Buvo atstovaujami devyni 
šaulių daliniai. Nuotraukoje suvažiavimo dalyviai su vėliavom išsirikiavę Dievo Motinos parapijos 
aikštelėje prie laisvės paminklo. j. Garlos nuotr.

užsienio politikos vedėju, 
kuris apie oficialios pažiū
ros į atominius ginklus pa
keitimą sužinotų, kaip ir 
mes, iš N. Y. Times ir 
Washington Post rugpiūčio 
6 dienos laidų. Gal gudriau 
būtų, jei jis savo nežinoji
mą nutylėtų, bet būdamas 
karštoko būdo jis dėlto pa
reiškė savo nepasitenkini
mą laikraščių reporteriams, 
(žinios apie tai jį pasie
kė vakariniame pakraštyje, 
kur jis Los Angeles ir San 
Franciske gynė Carterio už
sienio politiką nuo priešrin
kiminių respublikonų puo
limų).

Kaip ten būtų, tai labai 
ryškus pavyzdys, kaip Wa- 
shingtone viena ranka neži
no, ką daro kita, žinoma, 
spaudos žmonėms tai nema
ža paguoda: jei norite ką 
nors sužinoti, skaitykite 
laikraščius, bet neklauskite 
ministerių, tačiau objekty
viai žiūrint, tas atsitikimas 
nėra komplimentas admi
nistracijai.

Faktas, kad žinia pasiro
dė net dviejuose laikraš
čiuose kalbėtų už tai, kad 
ji buvo tyčia paskelbta. 
Faktinai savo direktyvą Nr. 
59 Carteris norėjo paskelb
ti šio mėnesio gale, kalbė
damas Karo Laivyno Aka
demijoje. Tai būtų neblo
gas atsakymas į respubliko
nų kaltinimus dėl JAV ap
sileidimo gynimosi srityje. 
Jos paskelbimas prieš pat 
demokratų konvenciją gal
vosūkį padidina. Mat, tarp 
Carterio ir Kennedy blo
kų vyko nemažas ginčas 

dėl demokratų platformos. 
Kennedy ir jo šalininkai bu
vo priešingi administracijos 
siūlomai naujai MX raketų 
sistemai, kurį įgalintų so
vietų karinių taikinių su
naikinimą, aiškindami, kad 
ji per brangi, neišbandyta 
ir todėl dar nepatikima, ir 
tik duotų akstino nau
joms ginklavimosi lenkty
nėm Svarstant platformą, 
Kennedy pozicija buvo at
mesta maža dauguma. Ga
limas daiktas, kad Carteris, 
norėdamas išvengti ginčų 
konvencijoje ją pastatė 
prieš įvykusį faktą. O gal 
kam nors kitam parūpo pa
slaptį išduoti prieš konven
ciją?

Už poros dienų — rug
piūčio 8 d. — Gynybos Se
kretorius Brown pranešė 
apie naują direktyvą NATO 
sąjungininkams. Savo noto
je NATO Krašto Apsaugos 
Ministeriams jis nuginčijo, 
kad direktyva būtų revo
liucija amerikiečių atomi
niame galvojime, tai esant 
greičiau evoliucija, skirta 
įspėti sovietus, kad ”mes 
turime priemones ir planus 
tam atvejui, jei gąsdinimas 
(totaliniu atominiu karu) 
nebebaidytų. O tai reiškia, 
kad toks karas nebus lai
mėjimas Sovietų Sąjungai, 
vistiek kaip jie tą laimėji
mą apibūdintų.”

”Esą būtina — tęsė toliau 
Brown — kad sovietų vado
vybė suprastų, jog pradėda
mi agresiją ji ne tik rizi
kuoja visuotinu JAV atsa-

(Nukelta į 2 psl.)

Yra įprasta,, kad reikš
mingi asmenys bei su jais 
surišti faktai, būtų knygo
se aprašomi, idant laikui bė
gant nebūtų pamiršti ir by
lotų mūsų istorijoje. šian-~ 
diena ne vienas bando įvy
kius nufilmuoti, kad vaizdu 
ir gyva kalba juos galima 
būtų pakartoti ir ateinan- 
čiom kartom parodyti.

Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjunga yra gavusi pa
likimą — negarsinį filmą iš 
buvusio Lietuvos Preziden
to Antano Smetonos atvy
kimo į JAV, jo priėmimo 
New Yorke, Chicagoj, Cle
velande ir jo laidojimo ap
eigas Clevelando Katedroje 
ir kapuose. Prie šio filmo 
yra priedas — 1938 metų 
Clevelando Lietuvių Kultū
rinio Darželio atidarymo ir 
vėliau jame Kudirkos ir 
Maironio paminklų pašven
tinimo iškilmės.

šis filmas yra brangi is
torinė medžiaga .kuriai ne
galime leisti išnykti. Dabar
tiniame stovyje ji sensta, 
dyla, spalvos blunka. Ją rei
kia perkopijuoti, atrySkin
ti, suklijuoti chronologine 
tvarka ir įrašyti įkalbėji
mus bei paaiškinimus (kol 
dar yra gyvų žmonių, kurie 
gali atpažinti filme esan- 

i čius ano laiko žymesniuo

Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos valdyba, kuri šiuo metu 
rūpinasi pagaminti filmą apie prezidento Antano Smetonos bu
vimą Amerikoje. Sėdi iš kairės: pirm. Antanas Mažeika ir vice- 
pirm. Bronius Dūda. Stovi: ižd. Vincas Juodvalkis, Jr., sekr. 
Elena Gedgaudienė ir vicepirm. Jonas Mockus. L. Kanto nuotr.

Ruošiamas filmas apie prezidentą 
Antaną Smetoną Amerikoje

sius Amerikos lietuvių vei
kėjus).

šis pagamintas filmas 
lengvai gali būti perrašo
mas į video juosteles ir de
monstruojamas per televi
zijos aparatus lituanistinė
se mokyklose arba viešuose 
minėjimuose. Norintieji šio 
filmo video juosteles turė
ti, galės jas įsigyti prieina
ma kaina.

Tautinės Sąjungos Val
dyba, peržiūrėjusi šį filmą, 
nutarė jį atnaujinti ir šį 
darbą atlikti pavedė Holly- 
woodo filmuotojui Povilui 
Jasiukoniui.

šio filmo tinkamas per
tvarkymas kainuos apie 
5,000 dolerių, šiam tikslui 
Sąjungos Valdyba įsteigė 
atskirą fondą su pradiniu 
įnašu 800 dolerių iš Sąjun
gos iždo lėšų.

Sąjungos Valdyba ne
turi pakankamai lėšų šiam 
darbui atlikti ir yra priver
sta ieškoti mecenatų bei rė
mėjų šiam darbui prijau
čiančiųjų tarpe.

šiuo metu pirmąsias au
kas po 100 dol. prisiuntė ir 
tapo šio filmo mesenatais:

Bartkus Eugenijus ir 
Danguolė, Dargis Vytautas, 
dr., Jurevičius Juozas, Jur
kūnas Jonas ir Vincentina, 

(Nukelta į 2 psl.)
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SAVAIMĖ POŲTIgS^^

Demokratą konvencija. — Ko siekė Kennedy? — Kam rezervuotos 
vietos atominėse slėptuvėse? — Kuo užimtas Muskie?

Pereitą savaitę dėmesio 
centre buvo Demokratų 
Partijos konvencija New 
Yorke. Media ją išpūtė kaip 
didžiausį įvykį. Iš tikro ta
čiau, jei laikomasi taisyk
lės, kad jos dalyviai turi 
pildyti pirminiuose rinki
muose gautą pavedimą bal
suoti už vieną ar kitą kan
didatą, jose nelieka daug ką 
išspręsti. Carterio populia
rumui kritus, buvo daug 
pagundos tą taisyklę pa
keisti, tačiau daugumas 
Carterio delegatų tam su
manymui nepritarė. Carte
rio varžovas senatorius 
Kennedy kovojo iki pat to 
balsavimo, o po to stengėsi 
Carteriui primesti savo 
'platformą'.

Kaip senatorius Goldwa- 
teris savo laiku aiškino, 
partijos platforma: "Ge
riausiu atveju, yra tik ne
tikslių informacijų ir melų 
rinkinys”. Praktiškai ji yra 
tik propaganda idealų, ku
rių pravedimas ar neprave- 
dimas demokratinėje san
tvarkoje priklauso nuo tiek 
nežinomų faktorių, kad už
siangažavimas jų būtinai 
laikyti tikrai veda prie ka
tastrofos.

Norint duoti platformai 
didesnės reikšmės ši kartą 
paskubom buvo priimta tai
syklė, kad prezidentas, ne
norėdamas jai pritarti, turi 
raštiškai tai pareikšti. De
ja, dažniausiai tai nepri
klauso nuo jo vieno, pvz. 
paskirti 12 bilijonų dolerių 
kovai su nedarbu ir užšal
dyti kainas bei atlyginimus 
negalima be kongreso suti
kimo.

Techniškai senatorius 
Kennedy pasakė labai įspū
dingą kalbą, iškeldamas de-

PIRMIAUSIAI
SPAUDOJE...

(Atkelta iš 1 psl.) 
kymu į visus taikinius, bet 
taip pat žinotų, kad jei pa
sirinktų savo agresijos prie
monių eskaliaciją (pvz. pul
dami pirmiausiai JAV ra
ketų slėptuves), JAV galė
tų taip pat ribotai atsakyti, 
taikydamos savo atsakymą 
į tai, ką sovietai daugiau
siai vertina: politinę ir ka
rinę kontrolę, karinę atomi
nę ir konvencionalinę jėgą 
bei pramonės pajėgumą, iš
laikantį karines operaci
jas." Paprasčiau tariant, 
JAV yra pasiryžusios su
naikinti karinius ir politi
nius taikinius, jei to reikė
tų palaipsniui, t. y. atomi
niai ginklai sulyginami su 
kitais ginklais. Tragiška, 
kad JAV Valstybės Sekre
torius apie tai sužinojo iš 
spaudos. 

mokratų partijos idealus, 
norą ir įsipareigojimą padė
ti visų pirma "mažam žmo
gui’, neturtingiems ir varg
stantiems. Kalbą galima bū
tų pavadinti net kvepiančia 
socializmu, tačiau vieninte
lis pasisekimas, prie kurio 
Kennedy galėjo pasigirti
prisidėjęs — orinio susisie- . pasiekti per porą valandų
kimo tvarkymu — sumaži
nimas — buvo kaip tik šuo
lis nuo visuotinos valstybės 
globos. O kam dar burną 
aušinti dėl mokesčių refor
mos: jai iki šiol priešinosi 
demokratų kongresas.

Ko iš viso siekė Kenne
dy? Negalėdamas pats lai
mėti nominacijos, jis norė
jo sugadinti ir taip mažus 
Carterio perrinkimo šan
sus? Jei tas iš tikro pralai
mės, Kennedy galės klausti: 
ar aš to nesakiau! Jei ta
čiau Carteris būtų per ste
buklą perrinktas, Kennedy 
galės pasigirti, jį išgelbė
jęs su gera platforma. Kaip 
ten būtų, Kennedy presti
žas laikinai pakilo, bet kas 
suks sau galvą apie plat
forma sekančią savaitę?

★

Stebint konvenciją per 
televiziją ir skaitant spau
doje apie ją, stebiesi, kodėl 
joje taip mažai dėmesio 
kreipiama į užsienio reika
lus. Juk, pavyzdžiui, suma
žinus išlaidas karo reika
lams, būtų visai lengva iš
spręsti visą eilę vidaus pro
blemų. Taip galvojant, ne
gali neatsiminti paskutinėm 
dienom skleidžiamom ži
niom apie naujus strategi
nius planus. Buvęs Valsty
bės Sekretorius Kissingeris 
dėl to pareiškė:

"Man neatrodo, kad prieš
rinkiminėje kampani joje 
būtų tikslu paskelbti nau
ją atominių ginklų panau
dojimo strategiją, kuri yra 
nepaprastai svarbi Sovietų 
Sąjungai, mūsų sąjunginin
kams ir mūsų pačių tautai."

O tų žinių skelbiama vis 
daugiau. Dabar jau eina 
kalba apie kitą Carterio di
rektyvą Nr. 58, kuria įsa
koma daugiau pasirūpinti 
evakuaciją valdžios įstaigų 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Si rin inkai; J. JANUAAIT1S ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

ir pareigūnų karo atveju, 
kad galima būtų užtikrinti 
'valdžios tęstinumą’. Fak- 
tinai ir be tos direktyvos 
Valstybės Gynybos Depar
tamentas, kartu su kitom 
žinybom, tuo turėtų visą 
laiką rūpintis. Juk sovietų 
raketos Washingtoną gali 

ar net per trumpesnį laiką. 
Iš tikro visais tais reika
lais Gynybos Sekretorius ir 
prezidento saugumo pata
rėjas Brzezinskis, kaip ir 
jų pirmtakūnai, seniai sau 
suko galvą.

Slėptuvės NVashingtono 
pareigūnams jau egzistuo
ja nuo Eisenhowėrio laikų, 
žinoma kartu iškyla klausi
mas, ką verta išsaugoti ato
miniam karui iškilus. N. Y. 
Times primina anekdotą 
apie buvusį Aukščiausio 
Teismo pirmininką Earl 
Warren. Kai jam buvo pa
siūlytas 'pasas' į vyriausy
bės slėptuvę, jis paklausė, 
o kaip bus su jo žmona? 
Atsakymas skambėjęs: Be 
žmonų, slėptuvėje yra tik 
vietos 2,000 pareigūnų. 
Warren atsakęs: "Jei jos 
neverta išgelbėti, tai taip 
pat ir manęs neverta".

N. Y. Times, kaip Kissin
geris, stebisi, kam kelti to
kius klausimus kaip tik per 
konvencijos triukšmą? Pa
skelbiant viešumai evakua
cijos direktyvą sovietų ne
išgąsdinsi, bet ji be abejo 
sukels klausimą, kokiu bū
du tam tikri pareigūnai yra 
laikomi svarbesniais ir tuo 
pačiu gelbėtinais už kitus. 
Jei politikai — galima bū
tų pridėti — į koncencijas 
eina su žmonomis ir gimi
nėm, jie turbūt su tokia pat 
palyda veršys į slėptuves.

★
Kuo rūpinasi Valstybės 

Sekretorius Muskie, jei tos 
žinios jam buvo staigmena? 
Aiškinama, kad jo svarbiatf-’ 
sias rūpestis šiuo metu bu
vęs, kaip sudemokratinti 
Pietų Korėjos karinį reži
mą. Atrodo, kad ten gen. 
Chon Too Hwan eina prie 
savo režimo legalizavimo, 
kam Valstybės Departa-. 
mentas labai priešinasi ir

■ Iš kitos pusės
Skaitau ir netikiu savo akim. Vyt. Gedrimas AKI

RAČIŲ liepos mėn. Nr. bara frontininkus už 'bendradar
biavimą’, suruošiant Vilniaus solisto V. Kuprio koncertą 
Los Angeles! Pastebėjęs, kad iš Lietuvos atvykusių so
listų koncertai visuomet sukelia nemažai erzelio, kad 
Los Angeles seniau ruošti Daunoro ir Kaukaitės koncertai 
buvo "vadinamų patriotų ignoruojami ir piketuojami, o 
tų koncertų rengėjai visaip šmeižiami”, Gedrimas toliau 
teigia:

"įdomu, kad tie patys antikoncertininkai, kurių tarpe 
yra nemažai Los Angeles frontininkų, dabar slaptai patys 
panašų koncertą suruošė. Koncertas įvyko š. m. birželio 
28 d.... jame dalyvavo išimtinai frontininkai ir jų kviesti 
svečiai... Vyriausias rengėjas buvo Į Laisvę redakto
rius J. Kojelis."

"Koncerto programą atliko bosas V. Kuprys, vidu
tinio lygio Vilniaus operos dainininkas. Jam akompanavo 
jo žmona graikė Melita Diamandidi. Koncerte... buvo 
atlikta ir grynai tarybinio turinio dainų ..."

Gedrimas pasipiktino "parodytų dviveidiškumu". 
Girdi, "Smerkiam koncertų rengėjus, rašom slaptus atsi
šaukimus, smerkiam koloborantus, o patys paslapčia da
rome tą patį." Pabaigoje pareiškia viltį, kad J, Kojelis 
pats aprašys koncertą Drauge ar Į Laisvę žurnale.

Taip jau atsitiko, kad Kojelis ar koks kitas J. K. tą 
ir padarė, bet ne minėtuose leidiniuose, bet kiek libera- 
liškesniuose Kanados TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE.

Savo liepos 31 d. reportažo pradžioje J. K. pirmiausia 
pasidžiaugia praturtėjimu tautiečių, kurie tokiems rei
kalams užleidžia savo rezidencijas, ir kurie, atrodo, ben
dradarbiavimo klausime turi imunitetą. Po to išvardinami 
koncerte dalyvavę gydytojai, inžinieriai ir architektai, 
Fronto Bičiuliai, muzikai ir dainininkai, o dignitorių gale 
paminimi ir poetai-rašytojai. Tų tarpe: Bernardas Braz
džionis, Br. Raila ir J. Gliaudą, kuris, kaip žinia, dengda
masis slapyvarde 'bendradarbiautojų’ neprisileisdavo 5 
mylių radiusu.

Svečių litaniją skaitant aš prisiminiau tą prieška
rinių laikų kiniečių generolą, kuris, pats perėjęs krikš
čionių tikėjiman, dėl kompanijos pakrikštino ir visą savo 
diviziją su ... gaisrininkų žarna. vm

grasina, jog JAV palaiky
siančios su P. Korėja san
tykius, tik jei bus priimta 
tam tikra režimo ’sudemo- 
kratinimo’ programa. Ne
mažiau galvosūkio kelia ir 
naujas Kolumbijos režimas, 
kuriam įsitvirtinti padėję 
Argentinos instruktoriai. 
Abiem atvejais kariniai 
diktatoriai teisinasi valdžią 
pagrobę dėl gresiančio ko
munistinio pavojaus.

RUOŠIAMAS
FILMAS...

(Atkelta iš 1 psl.)

Mažeika Antanas ir Liuci
ja, Pocius Kazimieras ir 
Elena.

ALT S-gos valdyba malo
niai prašo ir kitus šio fil
mo paruošimą paremti, pri- 
siunčiant savo auką ALT 
S-gos iždininkui šiuo adre

su : Vincas Juodvalkis, 
14659 Limedale St., Pano
rama City, Ca. 91402.

šį filmą valdyba tikisi 
dar šiais metais užbaigti, 
tačiau jei nesuspėtų, tai 
ateinančių metų Vasario 16 
d. minėjimui, tai būtų ge
riausia proga pristatyti lie
tuvių visuomenei. (am)

WANTED EXPER1ENCED 
MACH1NISTS 

OD A ID PREC1S1ON GR1NDERS 
Mušt b« able to sėt up work from 
blue prints ft close tolerance.

Also needed
MANUFACTURING PLANNERS 

Steady work, overtime ft fringe bene
fits. Send resume to:

EMCO
7424 Greenbush Avė.

North Hollysvood. Calif. 91605 
213-764-0901

(33-39)

EXPERIENCED 
HOUSEKEEPERS 

Needed for high rise condo. Day ft 
evening shift. At least 3 years profes
sional esperience required. Take 
charge type. Good starting wages 

216-221-6063 (33-36)
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SUSIVIENUIMO TAUTINIAI IR
KULTŪRINIAI DARBAI

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje niekada nebuvo 
ir nėra vien apdraudos or
ganizacija. Ji sykiu yra ir 
visuomeninė organizacija.

SLA uoliai bei aktyviai 
dalyvavo ir dalyvauja lie
tuviškame visuomeniniame 
gyvenime. Savo veikloje 
SUSIVIENIJIMAS žvelgė į 
visuomeninio gyvenimo ap
raiškas ir virš partinio taš
ko, statydamas tautinius 
interesus aukščiau srovinių.

Dideli visuomeniniai ir 
organizaciniai darbai yra 
surašyti nesenai atspaus
dintoje SLA istorijoje, štai 
kai kurie svarbesnieji dar
bai liečiantieji visą lietuvių 
tautą.

Karui 1914 metais prasi
dėjus, SLA pirmutinis įstei
gė LIETUVOS GELBĖJI
MO FONDĄ... Jo didelė 
finansinė pagalba LIETU
VIŲ MOKSLO DRAUGI
JAI VILNIUJE. Kaip Lie
tuvių Tautinės Tarybos 
Amerikoje narys, SLA 1916 
metais vadovavo ir talkino 
apeliacija Amerikos Kon
gresui padėti kenčiančiai 
Lietuvai. To pasėkoje JAV 
Kongresas autorizavo Pre
zidentą skirti dieną rinki
mui aukų tam reikalui. To
kia "Lietuvių Diena’’ įvyko 
1916 metais lapkričio 1 d. ir 
davė apie 200,000 aukų.

SLA buvo sumanytojas 
gauti Amerikoje lengvomis 
sąlygomis 1 mil. dolerių pa
skolą Lietuvai. Na, o kai 
reikėjo gauti Lietuvai pri
pažinimą, Amerikos lietu
viai surinko vieną milijoną 

•parašų ir juos įteikė JAV 
prezidentui. Parašų rinki
mui ir jų įteikimui pirmi
ninkavo SLA prezidentas 
Stasys Gegužis.

SLA atstovauja lietuvius 
Amerikos Pilietybės Vals
tybinėse K o n f erencijose 
Washingtone.

Kada atsirado sąlygos 
Lietuvos tremtiniams vyk
ti į Ameriką, SLA buvo pir
moji lietuviška organizaci
ja, kuri ėmėsi organizuoti 
jų atgabenimą iš Europos, 
ir didelį reikalą buvo tiek 
pastūmėjusi priekin, kad 
NCWC be didesnio delsimo 
galėjo perimti tokio trem
tinių atgabenimo vadova
vimą.

Povilas P. Dargia 
SLA Prezidentas

Juk ir kuriantis Ameri
kos Lietuvių Tarybai ir 
BALF, SLA su $5000 juos 
pirmasis parėmė.

Kiekviename mūsų tau
tos svarbiame išgyvenime, 
kovoje buvo pagrindiniu ko
votoju, veikiančiu užjūryje.

Užgriuvus mūsų tautos 
didžiajai nelaimei, SLA lai
kydamasi savo senos tradi
cijos, įėjo į Amerikos Lie
tuvių Tarybos sudėtį, pasi
ryžo ir įsipareigojo sujung
tomis jėgomis kovoti ir 
siekti LIETUVOS nepri- 
klausomos valstybės atsta- . kiems interesams nebūtinai
tymo. Todėl SUSIVIENIJI- 
mas, tapęs Alto nariu, buvo 
ir liko ištikimas Lietuvos 
nelaimės sukurtai organiza
cijai.

šiandieną turime politinę 
padėtį tokią, kuri reikalau
ja mūsų veiksnių akylumo 
ir budėjimo, todėl būkime 
vieningi, visi spieskimės 
apie Amerikos Lietuvių Ta
rybą ir paremkime Altą ge
ra mintimi, darbu ir auko
mis.

Trumpai apžvelgus SLA 
Tautinę kultūrinę visuome
ninę bei politinę veiklą rei
kia pasakyti, kad toji plati 
ir visuomeniška SLA veik
la buvo ir tebėra atliekama 
planingai, užsispyrusiai ne
nutraukiamai dėl lietuvy
bės. Jungdamas savyje vie
ną tautinį elementą, SLA 
vykdė savo pirmaeilius dva
sinius kultūros kėlimo už
davinius perdėm pindamas 
ir gražiausiomis spalvomis 
ryškindamas tautiškus mo
tyvus, kurie turėjo lietuviš-

1979 m. rudenį Chicagoje 
tris savo veiklos dešimtme
čius atšventė Lietuvių 
Skautų Brolijos Lituanicos 
tuntas, išaugęs iš pirmojo, 
1949 m. įkurto, Lietuvių 
Skautų Sąjungos vieneto 
JAV-se. Tai buvo graži ir 
reikšminga sukaktis, nes į 
Ameriką atvykusi anuome
tinė dypukų karta vargiai 
tesvajojo apie tokią ilgalai-
kę, organizuotą veiklą lie
tuvių visuomenėje. Dar pa
žymėtina, kad Lituanicos
tuntas Brolijoje yra pats 
didžiausias, vienu metu tu
rėjęs apie trečdalį visų Bro- 
lijos skautų.

Trys veiklos dešimtme
čiai Lituanicos istorijoje 
nurėžė ir kitą charakterin
gą, brangų ir svarbų bruo
žą. Apart trumpo ir ne
reikšmingo laikotarpio pra
eityje, kai draugovė ar dvi 
buvo įregistruotos pas ame
rikiečius skautus, Lituani- 
ca išliko lojali ir šimtapro
centiniai ištikima Lietuvių 
Skautų Brolijai bei lietuvių 
visuomenei: per tris de
šimtmečius ji priklausė tik 
Brolijai. Tai džiugus reiški
nys, nes atvykus į Ameri
ką, ypač pirmojo dešimtme
čio bėgyje, kai kurių mies
tų Brolijos vienetai (pa
brėžtina, kad vien tik Bro
lijos, o ne Seserijos viene
tai!) registravosi pas ame
rikiečius, priimdami dvigu
bą priklausomybę, o su ja 
— Boy Scouts of America 
uniformos ženklus ir kitus 
įsipareigojimus. Buvo net 
vienas kraštutinis pavyzdys 
Atlanto rajone, kai naujai 
susitveręs lietuvių skautų 
vienetas pirmiau įsirašė pas 
amerikiečius skautus, o tik 
po to prisistatė Brolijos va- 
dijai... Taigi Lituanicos 
vienetai tokios, švelniai sa
kant, keistos ir lietuviš-

suprantamos elgsenos labai 
sveikai išvengė. Išvengė iki 
1979 m. vasaros, taigi net 
tris dešimtmečius ...

Ryšium su lietuvių skau
tų vienetų registracija ame
rikiečių skautų organizaci

kumui ir lietuvybei. Savo 
darbais SLA žadino tautinį 
susipratimą, auklėjo lietu
viškumą, stiprino ir grūdi
no lietuvybę.

šiandieną Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje, skleis
damas apšvietę lietuviuose, 
keldamas juose tautišku
mą, rūpindamasis lietuvių 
tautiniais, socialiais bei vi
suomeniniais reikalais ir 
remdamas lietuvius medžia
giniai, SLA stiprino lietu
vybę dirbdamas dėl jos ne 
kurio siauru sroviniu, bet 
plačiu tautiniu mastu. Re
zultatai džiugūs... ir jie 
bus dar geresni, jei Tu, bro
li lietuvi, tapsi SLA nariu.

joje dar pažymėtini bent 
keturi svarbūs dalykai.

Pirma, mūsų Skaučių Se
serija pas amerikietes skau
tes registruotų vienetų ne
turi ir, jei neklystu, niekad 
neturėjo. Reiškia, visi lietu
vių skaučių vienetai pri
klauso vien tik Seserijai ir 
dėl to, reikia manyti, jokio 
nuostolio nėra, nes brolių 
registracija nuo sesių nebu
vo slepiama; priešingai, te
ko girdėti, kad broliai ”kal 

' bino’’ seses registruotis pas 
ame rikiečius. Akademinis 
Skautų Sąjūdis pas kitatau-. 
čius irgi nesi registravo.

Antra, Amerikoje veikia 
ir kiti egzilai skautai — kai 
kurie užsiregistravę pas 
amerikiečius skautus, kai 
kurie ne. Pvz., latviai vei
kia užsiregistravę, o ukrai
niečiai (kaip ir lietuvės 
skautės) stipriai veikia ne
priklausomai — neužsire
gistravę. Taigi čia turime ir 
vienokių ir kitokių puikių 
pavyzdžių.

Trečia, 1963 m. Lietuvių 
Skautų Sąjungos vadovybė 
anų laikų registracijos svai
gulį išsprendė sąjunginiu 
mąstu. Sąjungą juridiniai 
įteisindama Illinois valsty
bėje, panašiai, kaip įteisin
tos veikia Lietuvių Bend
ruomenė, Lietuvių Fondas, 
Ateities Federacija ir eilė 
kitų lietuvių organizacijų. 
Kiek vėliau Skautų Sąjunga 
(kurios integralinėmis dali
mis yra Brolija, Seserija ir 
Akademinis Skautų Sąjū
dis) gavo net federalinių 
mokesčių atleidimo privile
giją bei kitas teises ar leng
vatas. Tada ir buvo sąjun
giniu mąstu paskelbta, kad, 
juridiniai įsiteisinus, lietu
vių skautų vienetams nebe
liko nei juridinio nei mora
linio nei logiško pagrindo 
registruotis kitose skautų 
organizacijose, nėra ko to
liau baimintis, kad veikia
ma "nelegaliai” ir t.t. Lie
tuviai skautai turi lygiai 
tokią pačią veikimo laisvę, 
kaip ir visi kiti, kitos orga
nizacijos JAV-se. Gi, visų 
pirma tarnaudami mūsų vi
suomenės lietuviškiesiems 
interesams, vargiai rasime 
rimtų motyvų savo atskirus 
vienetus (vienetus, bet ne 
asmenis 1) "persodinti” į 
amerikiečių skautų aplinką 
bei organizacinę, visuome
ninę įtaką. Priešingai, ame
rikietiškos įtakos savo jau
nimui mes nenorime, vien 
dėl to ir savo skautų orga
nizaciją turime.

Ketvirta, mūsų vienetų 
registracijos pas amerikie
čius reikalas pačių lietuvių 
tarpe turėjo ir šalininkų ir 
tokiam žingsniui neprita
riančių. šis klausimas buvo 
ypač intensyviai sprendžia
mas emigracinio gyvenimo 
pirmąjį dešimtmetį, gi vė
liau aprimęs. Skautybės 
tarptautinis pobūdis, ilga

metės ir, deja, nesėkmingos 
pastangos gauti Tarptauti
nio Skautų Biuro pripažini
mą, įvairios vietinės veik
los galimybės su amerikie
čių skautais ir kiti reiški
niai vis viliojo apčiuopiamą 
mūsų vadovų dalį registruo
tis. Tokios vilionės, aišku, 
yra natūrali gyvenimo ap
raiška ir, savo esmėje, vi
siems suprantamos. Iš ki
tos pusės taip pat buvo at
stovaujama kita nuomonė, 
kuri lietuvių vienetų regis
tracijai pas amerikiečius 
skautus nepritarė, jai prie
šinosi. ši laikysena buvo 
paremta bendruoju noru lie
tuviškąją skautybę išlaikyti 
lietuvių visuomenės orbito
je, be įsipareigojimų ar 
kompromisų svetimai skau
tų organizacijai; jau toli
mesnėje praeityje patirtais 
mums nepriimtinais Tarp
tautinio Biuro atsakymais 
egzilų atžvilgiu (— papras
čiausiai įsijungti į gyvena
mojo krašto vienetus); pra- 
matant realias galimybes 
krašto įstatymų ribose 
tvarkytis be saitų su ame
rikiečių skautais ir t.t. šis 
reikalas, veiksmais ir žo
džiais, buvo svarstomas be
veik nuo pat atvykimo į 
Ameriką: pvz., turime re
gistruotų ir neregistruotų 
(— visa Skaučių Seserija!) 
vienetų; galime vėl peržiū
rėti 1954-1956 m. laikotar
pyje "Mūsų Vytyje” tilpu
sius Br. Kviklio, G. Juškė- 
no, E. Korzono straipsnius; 
žinome apie Sąjungos vado
vybės svarstymus (— kar
tais vadovybė būdavo pa
statoma prieš įvykusį vie
neto registracijos faktą), 
įskaitant ir 1963 m. Lietu
vių Skautų Sąjungos juri
dinį įteisinimą JAV-se ir 
t.t.

šiomis dienomis sueina 
Lituanicos tunto vienetų 
1979 m. registracijos su
kaktis, registracijos pirmo
sios metinės. Charakterin
ga, kad tai metinės, kurių 
nei Lituanicos vienetai nei 
tunto vadovybė nei Brolijos 
ar Sąjungos vadovybė vie
šai nemini ir su lietuviškąją 
visuomene nešvenčia. Cha
rakteringa, kad niekur ki
tur neteko girdėti apie jo
kius kitus Brolijos vienetus, 
iškilmingai švenčiančius re
gistracijos pas amerikiečius 
sukaktis... Keista? — 
Taip, labai keista.

Apie šias sukaktis, kurių 
nešvenčiame, pakalbėsime 
sekančiuose "Dirvos” nume
riuose.

(Bus daugiau)

WANTEO JOURNEYMEN 
OR IST CLASS SKILLED 
TOOL A DIE MAKERS

To vrork h live in emali congenial 
community. Mušt have job shop ex 
perience & be able to sėt up vrork 
irom blue prints & close lokrance. 
Steady vrork. Good salary and bene
fits. Write to:M1D SOUTH MACHINE A TOOL CO. 

P. O. Boa 1080 
Dyersburg. Tenn. 58024

(M-M)
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OPPORTUNITY FOR
PHYSICIANS

AND

REGISTERED NURSES
New 34 bed acute care hospital on the campus of The Universily 
of the South is looking for the right persons to fili registered nursing 
and physicians position* on on all shift*.
Located m the scenic Tennessee Mountains the facility ha* a growing 
medical staff. !f offers the chance to develop your own ideas and put 
them into aclion; financially attractive; housing arrangement. and 
the chance to enjoy many campus activities.

CALL OR SEND RESUME TO: 
ADM1N1STRATOR OR DIRECTOR OF NURSING 

EMERALD-HODGSON HOSPITAL 
University Avė., Sewanee, Tn. 37375.

Phone: 615-598-5691.
(33-38)

Narse
LVN’S

Work in a superior rated nursing 
honie for:

$6 AN HOUR
Plūs a raiše after 5 months. Plūs paid 
Health & Lite insurance and a lu- 
crative attendance incentive program. 
Paid vacation after 6 months plūs 
many other benefita included.

3 TO 11 SHIFT 
PAR T TIME & FULL TIME 

APPLY 
GOLDEN ACRES

2525 CENTERVILLE RD. 
DALLAS. TEXAS 75228 

214-327-4503
(33-36)

GAL VESTOM CO needs m dectrieian Mušt have very good work eipetience 
on the loOomng

1. Gantry ot simitar cranes witti stabe stepless PiH controls
2 Conveytng system wrth buit tn mtertoeks and spraytng system.
3. Pasai scate with 36 ton conventionai eiectnc oeigtnng system. 

Seope of work wHf be mstatation. matntenance and genėtai eteetrte repair 
We wiU assist with your fetocabon. Send detailed work history mformat»n 
to:

VHLLIAM KROCAK
IMMMM SUGAK CO.

P.O. BOX 9 
Sugar Land, Taxas 77478
Eauoi Opportonttv Employer M/F

WANTED 
REGISTERED NURSES 

All services* and rotaling shift. Good 
startine salary 4> fringe benefits. 
Mušt be eligible and licensed for 
Statė of Texas.

Apply call or write to: 
DR. JESSE BROOKS 

BROOKS HOSPITAL 1NC. 
P. O. Box m 

Atlanta, Tekąs 7555 1 
214-796-2875 or 214-796-2244 

(52-581

JO1N OUR TEAM
Enjoy our benefits. attractive work 
environment and couvenient location.

REGISTERED PHYSICAL 
THERAPIST

DAY SHIFT. PLŪS ROTATING 
SHIFT.

Mažeika &Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737- 8600 737 - 8601
9837 SOUTH KEDZIE AVENUE
EVERGREEN PAR, AL. 60642
TeL 422-2000

lary commensurate with eaperi- 
ce ability. Liberal pe-sonrie!

policy & f ringe benefita.

LYNN HOSPITAL
25750 W. OUTER DR.

LINCOLN PARK. MICH. 48146
3-383-6000. Ext. 305 Mra. JORDAN

Eaual Opportunity Employer 
(29-33)

OPPORTUNITY FOR
PHYSICAL THERAPIST

We have a challenging career oppor
tunity for a Iicenaed Phyaical Thera- 
pist to work with multi handicapped 
mentally relarded atudenta in a 
school aetting in the greater Cleve 
iand area 9 ',į months per year aa 
part of an interdisciplinary team. Ex- 
cellent aalary and fringe benefita are 
available. All repliea are kept confi- 
dential. Pleaae contact CUYAHOGA 
COUNTY BOARD OF MENTAL RE- 
TARDATION, 1050 Terminai Tovver. 
Cleveland. Ohio 44113. 216-241-8230. 
Attn: PeraonneI, Equal Opportunity 
Employer. m/f/h. (32-39)

IMMEDIATE OPPORTUNITIES
MACHINE DESIGN ENGINEER

Mušt be extensively experienced in design, fabrication, 
debugging and installation of industrial machinerv. BSME 
and proven pračtical knowledge of material specifications, 
electrical, mechanical and pneumatic/hydraulic compo- 
nents and desire to prepare layouts are prime evaluation 
factors.

ENERGY WARDEN
Mušt have experience in heavy industrial energy conser- 
vation programs including broad exposure to commercial- 
ly available packages, facility surveying and auditing. 
Strong communication and motivational skills and abilities 
to interface with industrial, mechanical, electrical and 
process engineering departments are essential evaluation 
factors.

PRODUCT ENGINEER
Mušt have proven experience communicating and trans- 
lating customer specifications through tool shop to ap- 
proved sample stages, coordinating changes, determining 
design concepts, cavitation and cycles and estimating pric- 
ing. Appropriate technical degree, extensive knowledge of 
polycarbonates, nylons, flexible PVC and styrenes and ex- 
cellent communication skills are prime evaluaiions factors.

TOOL ENGINEER
Mušt have proven hands—on experience directing tooling 
projects in an injection molding operation including 
produet design, material seleetion, mold design, mold sub- 
contracting, mold sampling, sample evaluation, mold de
bugging and maintenance and tooling cost estimating. 
Strong analytical and communication skills are prime 
evaluation factors.

For confidential consideration, send your resume includ
ing salary history to JAMES L. CORRIGAN,

WHEAT0N INDUSTRIES, 
1101 WHEAT0N AVENUE, 
MILLVILLE, N. J. 08332

EOE/M.F.H.

ATVYKĘ I CHICAGA, BŪTINAI 
PASINAUDOKITE PROGA

JEI JŪS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĮ . DOVANĄ Į LIETUVĄ DR 
VISAS SOVIETŲ SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVBL A6EHCY, Ik.
(Licenaed by Vnešposyltorg) ' VYRIAUSIA {STAIGA

1776 Broadway, N. Y. 10019
Tel.; 581-6590; 581-7729

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA*.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausiu audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandas ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MtfS V SKYRIAI:

Miami Beach. Fla. 331 19-1201 17 St......................................................................................- 305 673-8220
Allentown. Pa. — 126 Tilghman Street .......................................................................................... 435-1654
Baltimore .31, Md. — 1828 Fleet Street ....................  ....................................................... .'142-4240
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ..................................  -..................... 633-0090
BtifFalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue .................   895-0700
Chicago 22. III. — 1241 No. Ashland Avenue ...............................-................ »......................... 486-2818
Chicago. III. 60629 — 2608 West 69 Street ................................................................................. 925-2787
Chicago. III. 60609 —’ 1855 West 47 Street ....;..................................  376-6755
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 Statė Rd............................................................................ (216) 845-6078
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ...................................................................... 365-6780
Herkimer,N.Y. McKennan Rd................................ ,................................................................... 315-866-3939
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ......................... ■■........................................ 365-6740
Chester, Pa., 19013 — 2819 W. 3 St........................................  215-497-2382

Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ........-........................................................ 385-6550
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue ...................................................................................... 674-1540
New York, 3, N.Y. — 324 E. 9th St.................  ,............................................................ 475-7430
Philadelphia, Pa. 19123 1013 N. Marshall St...................................................-.............. 215 WA 5-8878
Phoenia Arii. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy......................................................... 602-942-8770
Rahtvay. N.J. — 47 East Milton A'enue ...................................... -...............................   381-8800
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Avė................................................................ 101-589-4464
South River. N.J. — 41 VVhitehead A'enue .......................................................... -...................... 257-6320
Syra< ūse. N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ..............................-.............................................. 475-9746

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS

\ rasite tik pas vieninteli 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

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

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 S t., Chicago, III.
1410 So. 50th Avė., Cicero, UI.

Tel.: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
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Bronys Raila su Vaivos rykšte

Bronys Raila skaitytojų 
mėgiamas spalvingas ir pla
čios apimties laikraštinin
kas. Jo straipsnių kalba gy- 
va, į įvykį žvelgia dažnai iš 
nelaukto taško, savitai ir 
naujai. Periodikoje tilpusie- 
ji, liečiantieji didesnes ar 
ilgiau .išliekančias temas, 
paties autoriaus išrinkti, 
suredaguoti ir yra išėję be
ne devyniomis knygomis.

O štai turime Vilties 
draugijos šiais metais iš
leistų Bronio Railos naują 
knygą — "Vaivos rykštė”. 
Pastaroji jo knyga susida
rė truputi kitokiu būdu. 
Bronys Raila 1975-1979 m., 
per Laisvės Radiją skaitė 
trumpas apybraižas, pasta
bas, ar kaip jis sako "pra
kalbas į Lietuvą”, ši knyga 
ir apima šimtą prakalbų į 
Lietuvą. Jos sudėtos į sky
rius ir poskyrius, bet visu
moje daugiau ar mažiau su
sijungia, nes visur laisvo 
lietuvio požiūriu ir pagal jį 
apsprendžiama okupuotoje 
tėvynėje esančio lietuvio 
ėjimai.

"Vaivos rykštės” įvado 
žodyje Bronys Raila gražiai 
išryškina šios knygos pa
skirtį ir jos sudarymo for
mą. Tarp kitko čia jis pa
reiškia: "Visos šių pasisa-

NAUJOS KNYGOS

• Juozas Brazaitis. RAŠ
TAI. I tomas. Tumas-Vaiž-. 
gantas, Dambrauskas-Jakš
tas, Donelaitis, Daukan
tas, Valančius, Baranaus
kas, Pietaris. Redagavo Ali
na Skrupskelienė ir Česlo
vas Grincevičius. Aplankas 
ir viršelis Ados Sutkuvie
nės. Išleido Į Laisvę Fondas 
lietuviškai kultūrai ugdyti. 
552 psl. kietais viršeliais. 
Spaudė Draugo spaustuvė 
Chicagoje. Knyga gaunama 
pas platintojus ir leidėjus 
5620 So. Claremont Avenue, 
Chicago, III. 60626.

• Algirdas Budreckas. 
NUOSMUKIO APRAIŠKOS 
Satyros. 32 psl. Turinyje: 
Bitnikai — tautų nelaimė; 
Meno "šedevrai” ir hipokri- 
tai; Menas ir premija ir kt. 
straipsniai bei satyriniai ei
lėraščiai.

• ŠVENTAS RAŠTAS, 
komentarai — aiškinimai. 
Paruošė Kostas Burbulys. 
278 psl. Spaudė ViVi spaus
tuvė Chicagoje. 

kymų mintys yra mano pa
ties, jokių pašalinių veiks
nių neinspiruotos, jokių vir
šininkų necenzūruotos. Tai
gi laisvo žmogaus laisvos 
mintys per Laisvės radiją, 
už kurias tik aš vienas ne
šu atsakomybę” (8 p.).

"Vaivos rykštė” skaito
ma lengvai, teikiami trumpi 
vaizdai viens po kito bei pa
stabos (rykštė!) dėl jųjų, 
greit sudomina skaitytoją 
ir pririša prie knygos iki 
paskutinio puslapio ... Vy
resniosios kartos skaityto
jams gera dalis įvykių bei 
veikėjų (pav. trečiafronti- 
ninkų judėjimas bei jo ver- 
t'nimas) yra pažįstami ar 
bent girdėti. Kitose apy
braižose Bronys Raila pa
sakoja įvykius ir reiškia sa
vo pastabas dėl jų, kaip gy
vas tų įvykių liudininkas, 
dalyvis. Ir trečioj grupėj 
apybraižų, autorius pareiš
kia savo mintis dėl vieno ar 
kito ok. Lietuvos lietuvio 
veiksmų, cituodamas jų pa
čių pareiškimus, raštus, nu
rodydamas šaltinius ir pus-

Mečys Valiukėnas

lapius ... Galbūt, šios gru
pės prakalbos skaitytojams 
yra įdomiausios. Jose lie
čiama daugio šlovingosios 
partijos veikėjų lietuvių 
ėjimai, kova prieš kitus lie
tuvius ir pan. čia "Vaivos 
rykščių” gauna: seni komu
nistai, pabėgę iš Lietuvos, 
jos laisvės kovų metais ir 
Veikę prieš laisvą Lietuvą, 
sėdėdami Minske, Maskvoje 
ar kitur: Vincas Kapsukas, 
Zigmas Angarietis, Kazys 
Preikšas, B. Pranskus-žilio- 
nis, A. Guzevičius-Gudai- 
tis... ir vėliau įsijungę į 
okupanto pateikūnų gretas: 
Michasė Navikaitė-Meškaus- 
kienė, Petras Cvirka, Anta
nas Venclova, Liudas Gira, 
V. Reimeris, Eduardas Mie
želaitis, Lionginas Šepetys 
ir daug kitų. Skaitytojui 
daug gali padėti- šios kny
gos priede įdėtoji vardų ir 
temų rodyklė, apimanti aš
tuonis puslapius! Ryškes
nio vaizdo dėlei, teikiu te
mas: Birželio sukilimas ir 
laik. vyriausybė, Komunis
tų partija, jos politinis ir 

So popular, it’s back for the third time. 
o Lottery’s $1 weekly game, Lucky Buck III. 
his is the game that gives you 30 chances 

to win, from $5 to $5,000.
It’s easy. Simply match any of the numbers 

on your ticket vvith the winning numbers announced 
every Thursday night at 7:29 on TV.

And you win the prize amount shown. 
Play Ohio Lottery s Lucky Buck UI.

Now with 30 chances to stoike it rich.

kultūrinis vaidmuo, Kultū
ra, kaip tautinio potencialo 
veiksnys ir kaip įrankis ko
munizmui įgyvendinti, Lie
tuvos išdavimai ir pardavi
mai, Nepriklausomybė, Ru- 
sofilai, rusinimas, Socialis
tinis realizmas, Tautų ir 
žmogaus teisės, Trečias 
Frontas, žvalgyba ir kt.

Baigiant "Vaivos rykš
tės” turinio atpasakojimą, 
aš nesiėmiau reikšti pasta
bas ar kritikuoti ją, tik ste
biuosi, jog iki šiol man ne
teko spaudoje kitų pasisa
kymus skaityti, išskiriant 
patį knygos paminėjimą ... 
"Vaivos rykštė” yra vertin
ga knyga, rimtai vertinan
ti lietuvių tautos išlikimo 

ra-7:-»g«£^£S££g iškirpti

dirva
P. o. Box 03206 
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 10 dol. ir prašau atsiųsti naujai išėjusią 
Bronio Railos knygą "VAIVOS RYKŠTĖ”.

Pavardė ir vardas............................................................._

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

problemą, problemą oku- 
puotoj tėvynėj ir išeivijoje. 
Ir tos problemos nagrinėji
mas turėtų dominti kiekvie
ną gyvą lietuvį. Padėkos ir 
pagarbos nusipelno "Vaivos 
rykštės” leidimą parėmę 
stambesniais įnašais: Lie
tuvių Fondas $1,000, Juo
zas Jurevičius $500, dr. NN 
$500 ir Lietuvių Žurnalistų 
buv. valdyba $500.

Bronys Raila, VAI
VOS RYKŠTĖ”, Vilties 
leidinys 1980 m. 436 
psl., spaudė, "Vilties” 
spaustuvė, Cleveland, 
Ohio, tiražas — 1000 
egz., kaina — 10 dol. 
Viršelis ir aplankas 
dail. A. Kurausko.
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Australijos lietuviai
LIETUVA AUSTRALŲ 

SPAUDOJE

Jau ne vienų kartą šiuo
se puslapiuose rašiau apie 
Melbourno LB valdybos pir
mininką Albiną Pocių. Tai 
žmogus, kuriuo didžiuotis 
gali ne tik melbourniškiai, 
bet ir visi Australijos lietu
viai. Jo vadovaujama bend
ruomenė Melbourne, jo ke
liamas lietuvio ir Lietuvos 
vardas svetimtaučių, ypa
tingai aukštų australų val
džios pareigūnų ir užsienio 
diplomatų tarpe, neturi sau 
lygaus ne tik lietuvių, bet 
ir kitų tautybių tarpe. Jis, 
neišsenkamos energijos ir 
lietuviško pasiryžimo žmo
gus, neieškąs sau asmeninės 
garbės, bet norįs lietuvišką 
vardą paskleisti kuo dau
giau pasaulyje. Ir tai jam 
sekasi, už ką priklauso jam 
tik didžiausia visos Austra
lijos lietuvių padėka.

Birželio 17 dieną, Mel
bourno laikraštyje ”Toorak 
Times” per keturias skiltis 
tilpo Alb. 'Pociaus, kaip 
LB pirmininko pasirašytas 
straipsnis "Priespaudos 40 
metų”, kuriame jis labai 
vaizdžiai aprašo apie Pabal
tijo valstybių prieš 40-tį 
metų okupavimą, priminda- 

7 PRODUCTKJN
GI IDCD\/ICAD chmery repu iręs jUl Cit V I JKzll skilled individual 
vvith in dcpth ettperience m the manufacture of cus

• tom and standard destgned heavy machinery. 
Candidatc mušt have industrial or mechanical engi- 
neermg background and be thoroughly familiar with 
tcchmques m achievmg highcr productivity K nove 
ledge of time s tudy and cost analysis is important 
Modern plant is located m beautdul suburbau 
Harleton. Pa. Compctitnre salary and ercellent 
overall benefits.
Write m conhdence to Jerrold Schmabe. Vice 
Presidcnt

i Antanas Laukaitis

mas laisvojo pasaulio ir 
Jungtinių Tautų, kad Lie
tuvoje ir Pabaltijyje būtų 
atstatytas laisvas apsi
sprendimas, religijos ir 
žmogaus teisių laisvės, šis 
straipsnis taip pat buvo at
spausdintas ir Geelongo 
dienraštyje "Geelong Ad- 
vertiser”.

ATVYKSTA AMERIKOS 
JAUNIAI 

SPORTININKAI

šių metų pabaigoje Ade
laidėje įvyksta Australijos 
Lietuvių Dienos. Į šias Lie
tuvių Dienas iš Amerikos 
atvyksta PLB pirmininkas 
V. Kamantas, vysk. V. 
Brizgys, poetas St. Santva
ras ir daugiau pavienių sve
čių. Tačiau su visais, Aus
tralijos taip mielais sve
čiais, atvyksta su savo va
dovais ir 25 sportininkai — 
jauniai, kurie dalyvaus bū
simoje sporto šventėje ir 
žais krepšinio, tinklinio ir 
lauko teniso varžybose. Tai 
bus pirmas toks didelis jau
nių sportininkų pasirody
mas Australijoje ir, reik ti
kėtis, jis suartins mūsų ir 
Amerikos jaunius sporti
ninkus, įvedant gal nuolati
nį sportinių jėgų pasikeiti
mą tarp šių kontinentų lie-

reed 
AMERICAN 
A BAKE R INTERNATIONAL COMPANY

MACHINISTS
Reed American Products Co., a leading manufacturer of oil field 
products, will have future openings at their new facility on Katy 
Freeway;
•CLASS A MACHINISTS ($9.64-$ 10.11) — 2-3 years experi- 

•nce in sėt-u p and operation of Turret and Engine lathes, 
performing both rough and finish operations.

• CLASS B MACHINISTS ($9.07-$9.39) — 1-2 years experience 
in sėt-u p and operation of Cylindrical grinders, small lathes, 
and drill presses.

• CLASS C MACHINISTS ($8.69-$9.01) — 1 year experience in 
set-up and operation of Centerless grinders and honing 
machines.

Reed's benefits indude shift differential, company paid medi* 
cal, dental, and life insurance, paid pension plan, credit union, 
paid siek leave, 11 paid holidays, and employee stock options. 
Applicants may apply in person at:

10522 Old Katy Rd., Houston Texas 77210 
or call BILL BAHR at 467-9475, Ext. 230 

EOE, M/F

tuvių, kam pradžia jau bu
vo padaryta iš abiejų pusiu 
ir dabar Australijos lietu
viai sportininkai laukia 
1983-jų metų Pasaulio Die
nų ir Pasaulio Lietuvių 
Sporto šventės Chicagoje, 
kada jie ir vėl masiniai at
silankys ten ir dar daugiau 
suartins mūsų ir Amerikos 
bei Kanados, o gal ir Pietų 
Amerikos sportinį jaunimą.

TARPTAUTINIS . 
JAUNIMO 

KONCERTAS

Adelaidėje P. Australijos 
Etninių Grupių Taryba su
rengė "Tarptautinį Jaunimo 
Koncertą”, kurio programa 
buvo labai įvairi. Iš lietuvių

pirmoje dalyje pasirodė S. 
Kubilius, su A. Malakūnie- 
nės eilėraščiu "Esu žmo
gus”, vertė L. Pocienė. Jo 
įsigyvenimas šiame eilėraš
tyje sukėlė nepaprastą plo
jimų audrą. Vėliau jaunių 
"Žilvino” ansamblis pasiro

PROJECT ENGINEERS
Ezpanding organization wilh oil related produet line is seeking BSME'S 
design ezperience to work n our Engineering Dept. in a "Hands On" 
atmosphore.
Duties will consist of coordinatir.g products from infancy Into pro
duetion.
We offer salary commensurate with level of ezperience, outatanding 
benefits induding eztensive health and dental insurance, stock pur- 
chase and retirement nrogram.
SEND RESUME IN CONF1DENCF. TO INDUSTRIAL RELAT1ČN MCR.

T O T C O
DIVISION OF BAKER INTERNATIONAL

3220 South High Street 
Oaklahoma City, Oaklahoma 73129

Equal Opportunity Employer M/F '

dė su dainomis ir šakiais. 
"Eglutės” paruoštos G. Va
siliauskienės, padainavo dvi 
dainas, jaunieji ansamblio 
muzikantai pagrojo ir šokė
jai, pritariant dainomis 
"Eglutėms”, pašoko du šo
kius.

DR. POVAS ZAUNIUS (25) Or. Albertas Gerutis

Estijos prezidentas Vilniuje...
Daugelyje valstybių ėmė reikštis ūkinės 

autarkijos tendencijos. Siekiant apsisaugoti nuo 
svetimos konkurencijos, pradėta kelti įvežamie
ji muitai, kas sutrikdė tarptautinę prekybą. 
Taip pat Vokietija padidino muitus žemės ūkio 
produktams, o vokiečių rinka Lietuvos eksporte 
užėmė pirmą vietą.

Atsakydamas į klausimus, užsienių reika
lų ministras išreiškė susirūpinimo dėl naujų 
vokiečių muitų. Ministras pripažino, kad Lietu
vos eksportas galįs nukentėti. Lietuva sutikusi 
dalyvauti Ženevoje sušauktoje tarptautinėje 
muitų konferencijoje, kuri kovo mėnesį tikrai 
įvyko. Joje nutarta iki 1931 m. kovo mėnesio 
"įšaldyti”, t. y. stabilizuoti muitus.

23. Estų prezidentas štrandmanas vaišėse 
Vilniuje

Dr. Zauniui tik ką perėmus Lietuvos užsie
nių politikos vadovybę, tuojau pat atsirado ne
malonumų santykiuose su Estija. Estų valsty
bės galva štrandmanas, vykdamas su oficialiniu 
vizitu į Varšuvą, vasario 8 d. sustojo Vilniuje 
ir dalyvavo lenkų suruoštame priėmime, ku

riame keltos taurės už Vilnių ir Lenkiją.
Tokia demonstracija, savaime suprantama, 

sukėlė ne tik lietuvių visuomenėje, bet ir poli
tiniuose sluoksniuose tam tikrą kartumą. Atsi
liepė taip pat užsienių reikalų ministras. Su
kvietęs spaudos atstovus, Dr. Zaunius pareiškė 
savo nuomonę apie estų netaktą. Pasak mi
nistro, "šiandien galime jau aiškiau pasisakyti 
dėl šios kelionės. Atrodo, kad ji susijusi su de
monstracijomis, pro kurias negalima praeiti 
tylomis. Kiek teko girdėti, ši kelionė sukėlė la
bai daug dulkių viso Pabaltijo spaudoj ir bend
rai buvo gana neigiamai komentuota. Prieš ko
kią savaitę net kilo įvairių gandų, esą lenkai 
maną Estijos valstybės galvą sulaikyti Vilniuje 
ir jo sustojimo progą panaudoti kai kurioms 
demonstracijoms tenai padaryti. Kadangi mums 
tų kaimynų strateginės "praktikėlės” yra šiek 
tiek žinombs, tai buvo pasimatyta su ponu Es
tijos pasiuntiniu ir su juo kalbėta apie jo vals
tybės galvos kelionę, čia ir buvo užklausta, ar 
tiesa, kad p. štrandmanas mano sustoti Vilniu
je. Pono Estijos pasiuntinio atsakymas buvo 
neigiamas, būtent, kad jis gavęs iš savo vy
riausybės pareiškimą, jog Estijos valstybės

galva Vilniuje nesustosiąs, šia proga mano bu
vo pastebėta, kad jau buvo tokių atsitikimų, 
kad lenkai pro Vilnių pravažiuojančiais delega
tais pasinaudojo juos į politines demonstraci
jas įvelti ir kada, patiems delegatams tikrai 
nenorint, buvo jiems suruoštos vaišės Vilniuje. 
Kadangi visiškai aišku, jog panašus įvykis su 
Estijos valstybės galva turėtų būti kitokios 
reikšmės, tai aš radau reikalo pasakyti, kad 
Lietuvos vyriausybė, nors, žinoma, neturi tei
sės kištis į Estijos vyriausybės decizijas, ta
čiau, turėdama galvoj, kad valstybės galvos 
kelionėj improvizacijoms negali būti vietos ir 
kad kiekvienas p. štrandmano žygis ar įvykis 
yra Lenkijos ir Estijos vyriausybių iš anksto 
sutartas, bet kurį tos kelionės žygį ar įvykį 
negalėsim laikyti vienos pusės atsakomybe pa
daryta demonstracija, o laikysim juos abiejų 
pusių iš anksto sutartomis demonstracijomis.

Aš esu gavęs pranešimą, kad Estijos vals
tybės galva Vilniuj priėmė jam suruoštą iškil
mę ir kad p. štrandmanas šitas demonstracijas 
ne tik tiktai toleravo, bet ir aktyviai jose da
lyvavo. šis įvykis Vilniuje yra nesutaikomas 
su Estijos valstybės vyrų padarytais oficiali- 
niais pareiškimais.

Lietuvos politika sukasi tiktai apie Vil
niaus klausimą ir mes rimtai reaguojam į kiek
vieną įvykį, kurs paliečia mūsų poziciją Vil
niaus klausimu.

___ __  (Bus daugiau!
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■ Bostono lietuviai
PRANEŠIMAS

Kai kurie — neaktyvūs 
ir nesilankantieji į sųsirin- 

, kimus ALT S-gos Bostono 
skyriaus nariai paskelbė ne
pagrįstą gandą, kad ALT 
Sgos Bostono skyrius par
duoda savo namus.

Tai yra grynas prasima
nymas, o greičiau noras pa
kenkti Lietuvių Tautinei 
Sąjungai.

A.L.T. S-gos Bostono sky
riaus sunkiai įsigyti namai 
skolų neturi ir nemanoma 
juos parduoti.

ALT S-gos Bostono 
Skyriaus Valdyba

LIETUVIAI BOSTONO 
350 METŲ SUKAKTYJE

šiais metais Bostono 
miestas švenčia savo įsikū
rimo 350 metų sukaktį. Ta 
sukaktis pradėta burinių 
laivų atvykimu į Bostoną. 
O nuo tada seka koncertai, 
vaidinimai, parodos ir vi
sokie pasirodymai kas sa
vaitę.

Įtrauktos ir etninės gru
pės į sukakties minėjimą. 
Joms paskirtas rugpiūčio 
mėnuo. Lietuviams buvo, 
rugpiūčio 6 diena, šiai lie
tuvių reprezentacijai toje 
miesto sukaktyje buvo su
darytas specialus komite
tas, kuriam vadovavo My
kolas Drunga. Pasiruošimas 
buvo gana intensyvus. Rug
piūčio 6 dieną jau nuo pat 
ryto lietuviai triūsė Bosto
no miesto rotušėje. Antra
me aukšte buvo paroda. 
Aukštai virš laiptų į antrą 
aukštą kabojo Lietuvos vė
liava ir Vytis. Užlipus laip
tais į antrą aukštą kairėje 
pusėje didelis Lietuvos že
mėlapis. šalia jo palygini
mų lentelė: Amerikos ne
priklausomybė 1776, Lietu
vos — 1236, žemės plotai 
abiejų valstybių, gyventojų 
skaičiai — Amerikos 220,- 
000,000, Lietuvos — 3,400,- 
000, sostinės — Amerikos 
Washington, Lietuvos Vil
nius, kalba — Amerikos 
anglų, o Lietuvos — lietu
vių, nelaimingiausias laikas 
— Amerikos — civilinis ka
ras, o Lietuvos — Sovietų 
Rusijos okupacija. Ameri
ka per tą nelaimingą laiką 
neteko 1,6 procento savo 
gyventojų, o Lietuva — 30 
procentų, ši lentelė patrau
kė daugelio lankytojų akį. 
čia pat toje pačioje salėje 
automatiškai sukosi skaid
rės ir ekrane rodė Lietuvos 
vaizdus. Salės pasieniais 
ant stalų apdengtų stiklais 
lietuviški drožiniai, ginta
ras ir kita. Ant vieno sta
liuko įvairios brošiūros apie 
Lietuvą ir jos okupaciją. 
Kitoje salėje lietuvių tauto
dailės audiniai, lėlės ir ki
ta. Tą tautodailės parodą 
paruošė Lietuvių tautodai
lės instituto Bostono sky
rius, Jono Vanagaičio šau
lių kuopos narės ir net pa

vieniai asmenys, čia pat 
lankytojai galėjo nusipirkti 
pyragaičių ir lietuviškos gi
ros ar kaip kitaip vadina
mos. Prie šios parodos ir vi
sos reprezentacijos prisidė
jo ir Lietuvos vyčių organi
zacija, ypač Joseph White.

12:30 vai., pietų laike, 
lauke prie rotušės rūmų 
specialiai įruoštoje 350 me
tų sukakties minėjimui pro
gramoms estradoje prasidė
jo lietuvių tautinių šokių, 
dainos ir tautinių rūbų de
monstravimo programa. Vi
sos dalyvės ir dalyviai šioje 
programoje buvo tautiniais 
rūbais pasipuošę. Pranešė
ja Jūratė Aukštikalnienė 
labai tiksliai ir puikiai su
pažindino su lietuviais 
Amerikoje. Ji pradėjo, kad 
ir lietuviai kartu su Bosto
nu švenčia ne tik Bostono, 
miesto, bet kartu ir lietuvių 
imigracijos pradžios 350 
metų sukaktį. Prieš 350 me
tų lietuvis mokytojas atvy
kęs į Ameriką ir New Yor
ke pradėjęs organizuoti mo
kyklas. Po jos supažindini
mo, Gedimino Ivaškos va
dovaujamas tautinių špkių 
sambūris pašoko tris tau
tinius šokius. Po jų Nau
josios Anglijos konservato
rijos studentė ir jau mūsuo
se pasižymėjusi solistė Ma
rytė Bizinkauskaitė labai 
gražiai, tiesiog lakštingalos 
balsų, padainavo: Plaukia 
sau laivelis, Miela širdžiai, 
Kur bakūžė samanuota ir 
Pamylėjau vakar. Prieš pra
dėdama kiekvieną dainą, ji 
angliškai supažindino su jos 
turiniu ir reikšme. Po dai
nos, Etnografinio ansamb
lio vardu Gitą Kupčinskie
nė išrikiavo kelioliką lietu
vaičių tautiniuose rūbuose. 
Iššaukdama į priekį po dvi 
ar tris aiškino tuos tauti
nius rūbus ir kokiai Lietu
vos daliai tie rūbai atsto
vauja: Žemaitiją, Aukštai
tiją, Dzūkiją ir panašiai. 
Po šio supažindinimo, an
samblis dar padainavo: Vai 
Juzė, Juozelį, Oi eisiu, eisiu 
ir Nėr gražesnės už mane. 
Prieš pradedant kiekvieną 
dainą Kupčinskienė aiškino 
dainos žodžius ir dainos 
prasmę. Tada ir vėl šokėjai 
pašoko dar tris tautinius 
šokius. Apie šokius aiškino 
pats vadovas Gediminas 
Ivaška. Ypatingai labai šil
tai publikos buvo sutikti du 
mažieji šokėjai, kurie šoko 
solo, ilgais plojimais.

šios programos klausėsi 
ir žiūrėjo gal virš tūkstan
čio bostoniškių ar svečių. 
Taip pat ir parodą lankė la
bai daug, šią dieną turbūt 
visiems lietuviams, kurie 
čia buvo, buvo miela ir iš
didų būti lietuviu. Kaip pa
roda, taip ir visa programa 
buvo labai gerai paruošta ir 
suorganizuota. Tai gražus 
pavyzdys, kaip galima gerai 
reprezentuotis. šią dieną 
prasidėjo ir Lietuvos Vyčių

MALONIAI KVIEČIAME VISUOMENĘ 
DALYVAUTI

AMERIKOS LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR 
ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS BOSTONO 

SKYRIAUS 30 METŲ VEIKLOS 
SUKAKTIES

KONCERTE-BALIUJE,
KURIS ĮVYKS

1980 m. lapkričio 1 dieną, 7 vai. vak. 
CHATEAU DE VILLE, RANDOLPH, MA.

(SUSIKIRTIMAS 128 IR 28 KELIŲ).

Meninę programą išpildys
solistė VIOLETA BALČIŪNIENĖ įj 

[ ir pianistas SAULIUS ČIBAS. j
Šokiams gros J. P. R. A. kvartetas.

Apie dalyvavimą prašome pranešti iki š. m. u 
spalio mėnesio 4 dienos valdybos nariams telef.: g 

[ 617-769-1679, 617-268-0338 ar 617-773-2457. S

suvažiavimas-seimas Bosto
ne. Labai daug jų dalyvavo 
ir šioje šventėje. O mes vi
si lietuviai turime būti dė
kingi šios reprezentacijos 
organizatoriams, programos 
dalyviams ir vadovui My
kolui Drungai, kad taip gra
žiai viskas buvo paruošta 
ir atlikta.

Iš MINKŲ RADIJO 
GEGUŽINĖS

Seniausios lietuvių radi
jo valandėlės Naujojoj An
glijoj, kurią veda Steponas 
ir Valentina Minkai, 46 me
tų sukakties proga, jie su
rengė, kaip ir kasmet, 
Brocktone, Romuvos parke 
rugpiūčio 10 d. gegužinę, 
žmonių prisirinko gana 
daug.

Diena pasitaikė graži. Su
sirinkę žmonės šnekučiavo
si, vaišinosi, o vėliau pra
sidėjo programa. Amerikie
tis magikas Donohue paro
dė savo magijos meną gana 
įdomiai. Tada vyko iškilio
sios lietuvaitės (Miss Li- 
thuania) gražuolės rinki
mai. Iš septynių kandidačių, 
buvo išrinkta Sandy Gailiū
tė iš Waltham. Praeitų me
tų gražuolė Nijolė Ivanaus
kaitė įteikė Sandy Gailiū
tei gražuolės kaspiną, pre
zidentinio kandidato Ronald 
Reagan padovanotą gražią 
statulą, Baltic Florist gėlių 
ir dovanų krautuvės rožių 
puokštę ir Ketvirčio bran
genybių krautuvės padova
notą auksuotą apyrankę.

Šokiuose ”Mames ir Pa
pės” polką laimėjo Edmund 
ir Francis Gailius, Jaunimo 
polką — Aldona Grudinskas 
ir Juozas Dabšys. Valso — 
Brenda ir Stanley Dzier- 
zinski, tango — Janina 
Kouropuolis ir Stasys Ur
bonas, twistą — Sheron 
Gailius ir Stanley Dzier- 
zinski. Buvo kiti laimėji
mai ir įvairios dovanos. 
Grojo Mickey Heberek or
kestras. žmonės šoko, vai
šinosi, šnekučiavosi ir links

mai laiką leido iki vėliaus 
vakaro.

Minkų radijo valandėlė 
girdima sekmadieniais nuo 
1 iki 1:30 vai. iš WLYN sto
ties banga 1360.

LAISVĖS VARPO 
SUNKUMAI

Laisvės Varpas perduoda 
dvi skirtingas programas iš 
dviejų stočių, kurių viena 
yra Bedforde, o kita Brock
tone. Nuo rugpiūčio 17 d. 
radijo stotis iš Bedfordo at
sakė Laisvės Varpui skirtą 
laiką, nes nuo tos dienos ta 
stotis neperduos programų 
svetimomis kalbomis. Lai
kas atsakytas ne tik Lais
vės Varpui, bet visoms sve
timomis kalbomis progra
moms. Naują radijo stoties 

VERTICAL BORING MILL HAND
4 YEARS EXPERIENCE 

Print Reading, Owns Tools, Setup And Close Tolerance

PROFIT SHARING 
AIR CONDITIONED PLANT 

COST OF LIVING 
TOP WAGES 

COMPANY PAID BENEFITS

E O N I C INC.
World’s Leading Cam Mfgr.

Loc. at 1-75 S. Service Dr.,
2 BLOCKS S. OF 7 MILE RD.

464 E. Hollywood, Detroit, Mich. 48203

Apply in person or phone 

313-893-8100
Equal Opportunity Employer M/F

PRINTING BINDERY 
(Ist an<l 2nd Shifts)

We are looking for experienced aH-around bindery pro- 
fessionals for cutting, foiding, stitching, etc.
We offer freguent overtime, excellent pay and full bene
fits.
Pleaae contact VIc GrimakM, 412-6313.

MARK-BURTON
master printer
300 Summer Street
Boston, MA 02210 

An Eouat Opoorluraty Emptov*

©

politiką nustatė nauji jos 
šeimininkai, kurie nesenai 
ją nupirko. Laisvės Varpas 
dabar ieško naujos radijo 
stoties, kuri galėtų skirti 
jam tinkamą laiką. Neleng
vas reikalas, nes nedaug 
stočių įsileidžia programas 
svetimomis kalbomis. Ta
čiau reikia tikėtis, kad Lais
vės Varpui pavyks sėkmin
gai nugalėti ir šią krizę, 
kaip jis daugelį jų yra pra
eityje nugalėjęs.

Rugpiūčio 13 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių D-jos 
patalpose buvo susirinkę ke
li iniciatoriai, kurie nori, 
kad Laisvės Varpas nesu
stotų skambėjęs lietuviš
kais žodžiais, žada imtis 
iniciatyvos surasti kelias 
dešimtis mecenatų, kurie 
įgalintų Laisvės Varpui 
skambėti ir toliau. Laisvės 
Varpo vedėjas Petras Viš
činis jau yra kontaktavęs 
kelias radijo stotis ir, atro
do1 gavęs jų pažadus duoti 
Laisvės Varpui naudotis jų 
radijo stotimis. P. Viščinis 
turi pasirašyti metams su
tartį su viena iš jų. Tai su
tarčiai reikalingi keli tūks
tančiai dolerių.

MACHINIST-WELDER- 
MECHANIC 

Needed person familiar wilh hydraulic 
shop procedures in repair & fabrica
tion. The salary will be determined 
by expcrience. We offer an excellenl 
career opportunity with outstanding 
fringe benefits and growth possibi- 
iities. You will be expected to take 
product and applicalion training as 
it is available.

SEND HAND WRITTEN RESUME TO: 

NIX SUPPLY
AN AMFAC COMPANY 

P. O. BOX 94936 
OAKLAHOMA CITY. OAKLA. 73143

STRUTURAL DETAILERS
Minimum 5 years experience in struc- 
tural detailing with a working know- 
ledge of joists, deck and rebar. Phone 
814-459-2715 or send resume to:

ERIE STEEL PRODUCTS 
2420 WEST 15TH ST. 

ERIE. PA. 16505
Attention: MR. J. HOSKINS 

(3J-J9)
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CAPE COD

TRADICINĖ GEGUŽINĖ 
IR MENO PARODA

Rugpiūčio 9 d. LB Cape 
Cod Apylinkės Valdyba su
ruošė, jau virtusia tradici
ne, vasaros gegužinę-pikni- 
ką.

Didelėmis pušimis apau
gusiame Mandeikio sklype, 
atsirado virš 20 baltai pa
dengtų stalų, prie kurių 
mielai šnekučiavosi ir vai
šinosi čia pat Cape Cod gy
venantieji ir atostogaujan
tieji ir iš daug toliau atvy
kusieji. Buvo net keletą 
viešnių iš Lietuvos taip pat 
ir Los Angeles, Floridos ir 
žinoma iš Bostono ir Brock
tono ir kt.

Mūsų bendradarbis rašyt. V. Alantas sužavėtas savo atos
togom Cape Cod parašė gražų eilėraštį ”Cape Cod vėjas”, kurį 
atspausdinome praeitame numery. Nuotraukoje V. Alantas ir 
ponia tarp vasarotojų prie p. Kucinų namų. Priekyje iš kairės: 
A. Jucys, I. Alantienė, A. Jucienė, kun. P. Špakauskas, A. 
Vedegys ir L. Sinkevičienė. Už jų J. Kucinas, Z. Kucinienė ir 
V. Alantas.

VIENUOLIKA

LIETUVOJE
DVI KELIONĖS Į LIETUVĄ 

IR LENKIJĄ BŪNANT 
LIETUVOJE 11 DIENŲ.

DIENU

I Kelionė — rudenį: spalio 1-16. 16 dienų 
kelionė, iš jų 11 dienų Lietuvoje, 2 Var
šuvoj e. ir 1 Frankfurte.......... $1,349.00

II Kelionė — žiemą: gruodžio 20 — sau
sio 4. 16 dienų kelionė, iš jų 11 
dienų Lietuvoje, 2 Varšuvoje ir 1
Frankfurte ..............................$1,349.00

III Kelionė — vidury spalio: spalio 12-22.
11 dienų kelionė, iš jų 6 dienos 
Lietuvoje, Varšuvoje ir 1 Frank
furte ..................................... $1,049.00

Prie dovanų stalo...

Vicepirmininko dail. J. 
Rūtenio pastangomis ir rū
pesčiu buvo surengta čia 
gyvenančių meno mėgėjų 
paroda. Dalyvavo E. Bliūd- 
nikas su 6 tapybos darbais 
ir 5 medžio drožiniais, Ed. 
Jansonas 9 tapybos darbai 
ir 9 medžio drožinėjimai, St. 
Mineika 9 tapybos darbai, 
P. šlapelis 7 spalvoto stiklo 
darbai, W. Užupis Įvairūs 
keramikos darbai.

Dėl natūralios gamtos 
grožio pavaizdavimo ir tė
viškės gamtovaizdžių realis
tinio atlikimo ši paroda su
teikia kiekvienam malonų 

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
— 6 metų su SI,000. minimum. 

7*/j% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
0*/2% — 1 metu su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus nauja 
taupymo sąnkaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaitom įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO $40.000.00 BY F-S.L.I/'

aint

1447 So. 49th Court • C'cero, Illinois 60650 
Phone (312) 656-6330

Opa* Mm., 0-8; Tuea., Thuia., Fru, 0-5; SaU 8-1; Cloaad

Justas Gribauakaa, vedėjas

pasigrožėjimą ir tėviškės 
prisiminimą.

Be to, tai tik Įrodo, kad 
mūsų tautiečiai turėdami 
tam tikrą menišką kibirkš
tėlę širdyje ją puoselėja, ei
na Į mokyklas, gilina žinias 
ir perduoda Į drobės bei me
džio raižinius, stiklo ar ke
ramikos darbus tuo paįvai
rindami ne tik savo, bet ir 
kitų pensininkų dienas. Iš 
svečių pareiškimų susidaro 
įspūdis, kad parodų rengi
mas yra labai Įdomus ir pa
geidautinas.

Piknike veikė loterija, su 
gausybė suaukotų labai ver

E. Bliudnikas prie savo kūrinio.

tingų dovanų. Ją organiza
vo ir pravedė vicepirm. Ge
novaitė Jančauskienė ir J. 
Ambrozaitis ir mūsų jau
nosios kartos atstovai Lais- 
vyda Janulaitytė, Aida Ja
nulaitytė, Jonas Bričkus, R. 
Lizdenis, kurie patys iš
traukė tuos laiminguosius 
numerius.

Po to pirmininkas V. ži- 
džiūnas padėkojo visiems 
svečiams už atsilankymą ir 
malonų bendradarbiavimą 
praleidžiant kartu šį malo
nų vasaros vakarą. Taip pat 
padėkojo visiems valdybos 
nariams ir pagelbininkams, 
kurie savo dovanomis lote
rijai, iškeptais pyragais sa
vo darbu paruošiant ir pa
tarnaujant ir kitokiu būdu 
prie šio skaitlingo, gražaus 
ir nuotaikingo pikniko pra
vedi mo ir pasisekimo prisi
dėjo.

Specialus ačiū už aukas 
p.p. Genovaitei ir Kennet

Keliaujama Lufthansa lėktuvais iš Bostono ir 
New Yorko. Kainos skrendant iš šių miestų. Pa
pigintos kainos galimos ir iš kitų miestų suderi
nant su šiais skridimais.

Vietų skaičius ribotas. Iš anksto rezervuojant 
yra garantija gauti vietą. Rezervacijos ir infor
macijos reikalais kreiptis:

BALTIC TOURS
8 WHITE OAK ROAD
NEWT0N, MA. 92168

(617) 969-1190

Daromi giminių iškvietimo dokumentai.

Kaneb iš Osterville ir Wor- 
cester, E. Bliūdnikui, S. Mi- 
neikai ir W. Užupiui.

Mūsų gi visų padėka pri
klauso p.p. Mandeikiui ir V. 
ir M. židžiūnams už leidimą 
naudotis pikniko vietove ir 
garažu parodai.

Piknikas tikrai praėjo su 
pakilia nuotaika, čia galė
jo susitikti seniai nematy
tus draugus ir susipažinti 
su naujais.

Dalyvavo taip pat daug 
mūsų gražaus jaunimo.

Tad iki malonaus pasima
tymo kitais metais. (Jed)

LAYOUT FITTERS
BROAD CORPORATION. Jeading in- 
plant struclural steel fabricator, is 
now accepling applications for ex- 
perienccd layout fitters. 2-3 years 
struclural steel fabricaling experience 
in necessary. Mušt be able to read 
and interpret struclural steel blue- 
prints. Excellent salary and benefits.

Contact Mr. Gengle 
313-849-3067 

or 
313-849-3400.

 (33-34)

OPPORTUNITY FOR 
MEDiCAL TECHNOLOGIST 

CLA. MT (ASCP). Lab Technologui 
or eųuivalent. immediate opening. 
small town hospital located 35 mi. 
No. of Macon. and approximately 70 
miles South of Atlanta.
Salary comensurate with experience 
and ability. Liberai personnel poli- 
cies & fringe benefits Apply call or 
write to: Administrator

JASPER MEMORIAL HOSPITAL
898 College St.

Monticello. Ca. 31064 
404-468-6411 
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Opportunity for Journeyman
TOOL & DIE MAKERS

With a heavy grindine experience 
Mušt be able to »et up work from 
blue prints & close tolerance.
$15.00 per hour for qurlified men. 
Steady work and all fringe benefits.

APPLY CALL OR WKITE TO: 

VERSATILE ENGINEERING 
1611 W. 135th Street 
Gardena, Ca. 90249 

213-532-6044

ŽENEVOJ PRIIMTA 
REZOLIUCIJA 

LIETUVOS REIKALU

Tarptautinės Antikomu
nistinės Lygos XIII metinė
je konferencijoje, Ženevo
je (Šveicarijoje), dalyvavo 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
atstovai d r. Juozas Kaške- 
lis ir dr. Petras Wytenus. 
Lietuvių delegacijos pasiū
lymu konferencija priėmė 
rezoliuciją, kuria primena
ma Lietuvos partizanų lais
vės kova, Kalantos auka, 
primenami lietuviai kanki
nami darbo vergų lageriuo
se, kalėjimuose ir psichiat
rinėse ligoninėse, primena
mas 45 pabaltiečių protes
tas ryšium su nacių-bolševi- 
kų slaptu susitarimu oku
puoti Lietuvą. Reikalauja
ma, kad vakarų valstybės 
naikintų Hitlerio - Stalino 
slaptų susitarimų padari
nius, — kad iš Lietuvos bū
tų išvestos svetimos Įgulos, 
pašalinta sovietinio teroro 
vyriausybė. Reikalaujama, 
kad pavergtų tautų klausi
mas būtų iškeltas Jungtinė
se Tautose ir Europos sau
gumo konferencijoje. Pa
brėžiamas reikalas imtis 
griežtesnių priemonių prieš 
sovietinį imperializmą ir 
k o 1 o nializmą. šaukiamasi 
Jungtinių Tautų, kad jos 
gintų nepriklausomybę bu
vusių Tautų Sąjungos na
rių.

HARD CHROME PLATERS
New operation in Nashville. Tmn. 
Ground lloor opportunity and pay 
with eaperience. Profit sharing and 
possible partnership for full chnrge 
person. 3 bednn. home can be fur- 
mshed. Call 615-262-3084 or 615-262- 
0506 Collect.

A. A. A. INDUSTRIES 
3301 Ambrose 

Nashville, Tenn. 37207 
(30-33)
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■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

BALFO IŠVYKA

Balto 76 skyriaus metinė, 
tradicinė išvyka rugpiūčio 3 
d. gražioje Onos ir česio, 
Šadeikų sodyboje buvo sėk
minga. Oras pasitaikė labai 
gražus ir dalyvavo virš 150 
žmonių.

Atvykusieji susėdę prie 
medžių pavėsyje pastatytų 
stalų vaišinosi ir šnekučia
vosi. O tų šnekų, šnekų! Ro
dos, kad jie 100 metų nesi

matę. Kiekvienas pirko ir 
vaišinosi kas jam geriau pa
tiko. Jono ir Stasio Bartkų 
tvarkomas baras visus 
trokštančius gaivino šaltais 
gėrimais.

Balto 76 skyriaus valdy
bos pastangomis iš padova-. 
nptų daiktų buvo įrengtas 
turtingas dovanų stala. Do
vanoms laimėti bilietukais 
aprūpino Irena Laurinavi
čienė ir Rima Jodkutė. Par
duodamą iš varžybinių Pra-

Balfo 76-to skyriaus išvykos vadovė Ona Šadeikienė ir 
padėjėjai: V. Staškus, V. Zelkinas, St. Bartkus, R. Jotkutė, A. 
Jonynienė, O. Šadeikienė, J. Bartkus, L. Macionienė, kun. A. 
Babonas, R. Macionis, I. Laurinavičienė ir A. Grinius.

V. Staškaus nuotr.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES

For all shifts. Thru out Texas.
Other professional positions 

available.
For information contact 
BETH HERNANDEZ 

713-627-2700
An Equal Opportunity Employer M/F 

(31-37)

OPPORTUNITY FOR 

REGISTERED NURSES 
ALL SHIFTS 

To work A live in a small consenial 
hospital A conimunity. Ąrp yoU li.red 
of those lerrible »■ >nteri.
Why not consider the Semi Sun Beit. 
The Anadsrko Municipal Hospital ia 
aeeking aevcrul qualified Regi.trred 
Nur»e» for inimediale employment. 
Salary negotiable. librral (ringes, re- 
tirement plan. lt you are intereated.

APPLY CALL OR \VRITES TO: 
ADMINISTRATOR 

ANADARKO 
MUNICIPAL HOSPITAL 

HlGHWAY 62 EAST 
ANADARKO. OK. 73005 

(29-38)

BALFo 76-to skyr. revizijos komisijos 

pirmininkui
A. t A.

DIPL. AGR. JURGIUI BAUBLIUI 
mirus, žmonai ELENAI, dukrai RŪTAI su 

vyru ir broliams su Šeimomis reiškiame gilią 

užuojautą

Detroito BALFo 76-tas 
Skyrius

F

nės Balandienės tortą už 
aukščiausią kainą, nupirko 
Ona šedeikienė.

šios išvykos surengimuį 
šadeikai ne tik užleido savo 
gražiąją sodybą, bet Ona 
šadeikienė kaip skyriaus 
parengimų vadovė, ta išvy
ka daugiausia ir rūpinosi.. 
Jai talkininkavo: Antanina 
Jonynienė, Liuda Macionie
nė, Agota Brazaitienė, Ri
ma Jodkutė ir kitos.

IŠVYKA

Lietuviai biznieriai ir 
profesionalai š. m. rugpiū
čio 24 d. prie Tipsico ežero 
rengia tradicinę metinę iš
vyka. Išvykoje minkšti gė
rimai ir suaugusiems alus 
duodamas nemokamai. Kaip 
į ją nuvykti, žinias galima 
gauti pas Albertą Misiūną 
tel. 841-3026.

MIRĖ

Rugpiūčio 4 d. mirė So
fija Puodžius sulaukusi 88 
metus. Palaidota rugpiūčio

A. A.

AGR. JURGIUI BAUBLIUI 
mirus, jo žmoną ELENĄ, dukrą RŪTĄ su 

jos vyru Melvin Techker, brolius — BORISĄ, 

ROTISLAVĄ ir MYKOLĄ su šeimomis ir 

artimąsias gimines nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi

Detroito Lietuvių Kultūros 
Klubo Valdyba ir nariai

Mūsų brangiam draugui, visuomenės 

veikėjui ir kultūrininkui

AGR. JURGIUI BAUBLIUI
»' netikėtai mirus, nuoširdžiausią užuojautą

reiškia jo žmonai ELENAI, dukrai RŪTAI 

ir žentui

Irena ir Vytautas
Alantai

Elena ir Antanas 
Rašytiniai

Gen. inž. A. Gustaičio dukters Jūratės vyras Jack Evans, 
Brightone prie Detroito turįs Buick automobilių atstovybę, tarp
mokyklinių ”jigsaw puzzle” varžybų laimėtojai paskyrė 500 dol. 
stipendiją. Varžybas savai mokyklai laimėjo vienas mergaičių 
ketvertukas. Stipendija, kuri buvo skirta gen. inž. A. Gustaičio 
atminimui, sekantį rudenį bus įteikta vienai valst. universiteto 
studentei. Gana išsamiai apie a. a. gen. Gustaitį ir jo ANBO 
lėktuvus per vietinį radiją papasakojo pats Jack Evans. Varžy
bų nuotraukos ir trumpas aprašymas buvo patalpintas The 
Brighton Argus laikraščio gegužės 21 d. ladoje. Nuotraukoje: 
”jigsaw puzzle” varžybų Įkarščio metu. Viduryje gen. inž. A. 
Gustaičio našlė Bronė seka varžybas.

7 d. Holy Sepulchre kapinė
se. Liko trys sūnūs, duktė, 
dešimt anūkų ir šeši pro- 
anūkai.

2422 WEST MAROUfTTE ROAD 

CH.CAGO, lUINOlS 60829 

PHONt: 312 925-6897 

U. S a.

1980 Birželio men. įnašai.
Santrumpa: atak-in--atmlnlmo {naftas. Suma, paraftyta po pavardė*, 

rtttUa {naftų U viso.

2 po $10.00 Jonys, Algirdas $210.00, Skališius, Paulius L. $250.00.
1 $25.00 Chicagos Aukšt. Lituan. Mokykla. Masiiionis J. $1,147.00.
1 $35.00 Avižienis, Karolis, Dr. (miręs) ir Marija $235.00.
1 $50.00 Chapulis,-J. $50.00.

10 $100.00 Chioieris, Albinas Senkus, Savanoris, acm. Jn., Cotombia
$100.00, Dainys, Vladas $300.00, Karuža, Kazys ir Jadvyga 
$200 00 Leijeris, Erikas, Kun., acm. įn. $100.00, Leugoud, Ed- 
ward $4,399.26, Pakeltis. Antanas ir Marcelė $400.00, Prūsas, 
Zenonas $400.00, Šeštakauskas, Petras, Mjr., atm. jn. $100.00, 
Vaitkus, Jonas $100.00, Vilkutis, Augustinas ir Danutė $100.00.

2 $150.00 Lapšys, Raimundas ir Raminta $150.00, Lapšys, Ignas ir
Genovaitė, Austria $550 00

I $250.00 Tamulaitis, Stasys $250.00.
1 $820.93 Jankauskas Stasys, Mokytojas, atm jn. Venezuela $820.93.
I $1,154.40 Stropus, Stasys, Australia $2,928.16.

30
IS viso 20 narių $3,$55.33

Rašydami testamentus, neužmtrSkfme Lietuvių Fondo, (ra
šykime | testamentą numatytą sumą: “Lithuanian Founda- 
don. a nen-ta-'proflt, tax enmpt, flHnois Corporatian, 3422 
W. Martpette Rnad. Chieags, IBtonU «MT*

lJetuvių Fondas 1962 — 1980 VII. 18 turėjo:
1 Pagrindinio kapitalo bruto
2 Pajamų
3 Per Pelno Skirstymo Komisiją, 

remiantis protokolais, lietuviškiems 
reikalams (švietimui, kultūrai, 
premijoms, stipendijoms ir tnoisUninmn 
veikalams) paskirstęs

$1.934,993.83
$951.435.29

$893,780.77

IŠEIVIJOS SPORTO 
ISTORIJA

šiaurės Amerikos Lietu
vių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos, sutrum
pintai ŠALFASS, centro 
valdyba numato išleisti 
"Išeivijos sporto istoriją 
1944-1980". Norint šį užda
vinį kuo plačiau ir išsamiau 
įvykdyti, ŠALFASS centro 
valdyba kreipiasi į Vakarų* 
Europoj, Kanadoj, šiaurės 
ir Pietų Amerikoj gyvenan
čius sportininkus, sporto 
veteranus, sporto darbuoto
jus bei sporto mėgėjus ir 
prašo siųsti medžiagą, kuri 
apimtų 1944-1980 sportinę 
veiklą ir organizaciją.

Ypač pageidautina tiksli 
sporto vienetų metrika 
(įsteigimas, valdybų ar ko
mitetų sudėtis, sportiniai 
pasiekimai, santykiai su vi
suomene, kitomis lietuvių 
organizacijomi sir svetim
taučiais ir t.t.). Prašo siųs
ti ir nuotraukas — visi nuo
traukoje matomi asmenys 
turi būti išvardinti.

Surinktą medžiagą iki 
1980 spalio 1 siųsti šiais 
adresais: Pranas Mickevi
čius, 4831 So. 23rd Street, 
Milwaukee, Wis. 53221, 
USA ar Sigitas Krasauskas, 
32 Pasadena Gardens, To
ronto, Ontario M6S 4R5, 
Canada.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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Gintaro-Ąžuolo mokyklos kursantai Romuvos stovykloje su vyr. skautininku V. Vidugiriu 
- • V. Bacevičiaus nuotr.atvykusiu iš Los Angeles.

ĄŽUOLAI IR GINTARĖS

Lietuvių Skautų Sąjunga 
kas kelinti metai rengia 
Gintaro ir Ąžuolo kursus. 
Skautės — Gintarės, o 
skautai — Ąžuolai, šiemet 
tokie kursai vyko nuo lie
pos 26 d. iki rugpiūčio 2 d. 
Romuvos stovyklavietėje, 
Kanadoje.

Į mokyklą — kursus ne 
visi patenka, nes reikia iš
laikyti tam tikrus egzami
nus ir turėti skautamoksle 
patyrimo. Apsiribojama 40 
kursantų iš įvairių JAV ir 
Kanados vietovių. Progra
ma gan plati ir pritaikinta 
gamtoje — stovykloje.

Pirmąsias dienas kursan
tai turėjo lietuje su šlapiom 
malkom valgį išsivirti ir 
dienos programas atlikti. 
Ąžuoliečiams buvo kiek 
Sunkiau. Bet pamatę, kad 
Gintarės turi daugiau iš
tvermingumo, jie irgi nepa
sidavė. Nuotaikos pagerėjo 
ir visi susigyveno.

Pirmomis dienomis kur
santus aplankė vyr. sktn. V. 
Vidugiris iš Los Angeles, o 
pabaigoje vyr. sktn. I. Ke
relienė iš Chicagos. Kursan
tus labai sudomino sktn. Vi
lius Fidleris — geologas ke
liautojas. Jis parodė skaid
rės iš kelionės po Grenlandi
ją ir Kanados upėm su lai
veliais. Kita diena praktiš
kai stovyklautojai išvyko 
kelionėn laiveliais per ežerą 
ir mažus krioklius. Po die
nos kelionės visi laimingai 
sugrįžo Į stovyklą. Stovyk
los kursų lektoriai ir vado
vai buvo skautininkai Ka
zys ir Gilanda Matomai, 
Vanda Aleknienė, Romas (31-33)

Floridiečiai iš Juno pasveikino Joną Daugėlą jo 65-tojo 
gimtadienio proga ir padovanojo paveikslą. Iš kairės sėdi: V. 
Garmienė, J. Daugėla ir p. Mazoliauskienė, stovi: St. Balčiūnas, 
A. Garmus, J. Daugėlienė, V. Mickus.

Romuvos stovyklos uždaryme vyr. skautininke I. Kerelienė 
įteikia dovanas stovyklos viršininkei s. R. Žilinskienei. Šalia 
stovi stovyklos kapelionas s. S. Kulbis ir Kanados rajono va- 
deivė s. L. Gvildienė. V. Bacevičiaus nuotr.

Fabijonas, Andrius Stun
džia ir kiti. Mokyklos ženk
lui gauti, dar teks daug pa
dirbėti ir namuose.

V. Bacevičius

WANTED AT ONCE
EXPERIENCED

GLASS BLOWERS
GALA GLASS CORPORAT1ON h*>* 
immcdiatc openings for experienced 
glas.s blowers to work in ncw factory 
localed in Burleaon,
Sleady b day wurk wcek. Good work* 
ing conditions A fringe benefits.

APPLY OR CALL COLLtCT 

817-295-0151
GALA GLASS CORPORATION

133 Loy St.
Burleson, Texas 76028

RN’S DIRECTOR OF 
NURSING

For a 99 bed Basic Nursing 
Home. Cheerful atmosphere 
cooperative staff. A truly 
unigue lenring experience. If 
you love management in this 

field of Geriatric Nursing.
Call A. TERRY Administrator 

for interview
313-326-6424

1980 M. š. AMERIKOS 
PABALTIEČIŲ LAUKO 
TENISO PIRMENYBĖS

1980 m. š. A. Pabaltiečių 
Individualinės Lauko Teni
so Pirmenybės įvyks 1980
m. rugsėjo 6 ir 7 d., Cleve
land, Ohio. Vykdo — Cleve
lando LSK žaibas.

Varžybos vyks Harold T. 
Clark Tennis Courts, South 
Marginai Rd., Cleveland, O.

Varžybų pradžia — 9:30
a. m. Registracija — nuo 
8:30 a. m.

Programa: Vyrų A vie
netas, Vyrų B vienetas, Mo
terų vienetas, Vyrų senjorų 
vienetas (45 m. ir vyres
nių), Jaunių (18 m. ir jau
nesnių) vienetas, Mergaičių 
(18 m. ir jaun.) vienetas, 
Vyrų dvejetas, Mišrus dve
jetas. Dalyvavimas atviras 
visiems lietuvių, latvių ir 
estų žaidėjams visose rung
tyse, išskyrus vyrų A vie
netą, kur žaidėjų skaičius 
yra ribotas ir juos atrenka 
kiekvienos tautybės lauko 
teniso vadovai.

Dalyvių registracija at
liekama iki rugsėjo 3 d., 
šiuo adresu: Algirdas Biels- 
kus, 3000 Hadden Road, 
Euclid, Ohio 44117. Telefo
nas (216) 481-7161.

Pavieniai, klubams nepri
klausą žaidėjai dėl informa
cijų prašomi kreiptis į A. 
Bielskų. ,

ŠIAURĖS AMERIKOS 
PABALTIEČIŲ ŠAUDYMO 

PIRMENYBĖS

š. Amerikos Pabaltiečių 
šaudymo pirmenybės įvyks 
1980 m. rugsėjo 6 ir 13 <L 
Latvių Meškeriotojų ir Me
džiotojų Klubo šaudykloje

1980 m. rugpiūčio 21 d.

‘Arpber Holidays”

1980 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ 

iš BOSTONO ir NEW YORKO
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

Rugsėjo 24 — $899.00 Spalio 8 — $879.00 
Gruodžio 26 — $779.00

KELIONĖS J LIETUVĄ 1981 M. PRASIDEDA 
KOVO 25 D.

REGISTRACIJAS PRIIMAME DABAR.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764 

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ. 

Norintiems atsikviesti giminės iš Lietuvos atostogoms, 
tvarkome dokumentus asmeniškai ir paštu — paruošimas 

yra tik $40.00.

MEMBER

PRICFJ ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT įį TA 0324

Laima Bartkutė iš Sydnėjaus, Australijoje, atvykusi į Ro
muvą čia rado daug draugų su kuriais 1978 m. stovyklavo Aus
tralijoje tautinėje stovykloje. Iš kairės: Kerelytė, Bartkutė, 
Bužėnas, Petronytė ir Kalinauskas. V. Bacevičiaus nuotr.

”Berzaine”, apie 40 mylių į 
šiaurę nuo Toronto, Ont. 
Vykdo Kanados Latvių 
Sporto Sąjunga.

Rugsėjo 6 d. vyks smul
kaus kalibro ir medžioklinių 
šautuvų varžybos.

Rugsėjo 13 d. bus pra
vestos pistoletų varžybos.

Varžybų pradžia abi die
nas — 9:00 a. m. Dalyvių 
registracija — 8:00 a. m.

Visose rungtyse vyks in
dividualines ir komandinės 
varžybos. Smulkaus kalibro 
šautyvų ir pistoletų rung
tyse komandą sudaro 4 ge
riausiai sušaudę kiekvie
nos tautybės šaudytojai, o 
medžioklinių šautuvų — 5 
šaudytojai.

Dalyvavimas atviras vi
siems pabaltiečių šaudyto
jams visose rungtyse.

Lietuviai šaudytojai re
gistruojasi bei informacijas 
gauna pas Š ALFAS S-gos 
šaudymo Komiteto vadovą 
Balį Savicką, šiuo adresu: 
340 Dixon Rd., Apt. #2004, 
Weston, Ont. M9R 1T1. Te
lefonas: (416) 244-2267.

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

• RUGPIŪČIO 30 D. Spor
to užbaigtuvfų parengimas. 
Rengia Kar. A. Juozapavičiaus 
šaulių kuopa. .■

• RUGSĖJO 1 D. Lietuvių 
Klubo piknikas Croation Picnic 
Ground.

• RUGSĖJO 21 D. 12 vai. 
Lietuvos Steigiamojo . Seimo 
sukakties minėjimas Šv. Jur
gio parapijos salėje. Rengia 
ALT Clevelando Skyrius.

• RUGSĖJO 27 D. Dirvos 65 
metų jubiliejinis balius.

• SPALIO 12 D. Kultūrinė
je popietėje solistai Stasys Ba
ras, Danutė Stankaitytė, Jonas 
Vaznelis. Rengia Dievo Motinos 
parapija.

• Spalio 18-19 D. Clevelan
do skautijos 30 metų sukakties 
minėjimas.

• SPALIO 25 d. Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo ban
ketas.

• LAPKRIČIO 1-2D. kon
certas, meno paroda ir sociali
niais klausimais simpoziumas. 
Rengia LB.

• LAPKRIČIO 9 D. Dievo 
Motinos parapijos kultūrinė 
popietė.

• LAPKRIČIO 15 D. 7 vaL 
vakare, L. K. V. S. "Ramovė” 
Clevelando skyrius rengia ka
riuomenės šventės minėjimą, 
Lietuvių namuose, viršutinėje 
salėje.

• LAPKKRIČIO 22-23 D. 
Lietuvių Dienos. Rengia LB 
Clevelando apylinkės valdyba.

• Gruodžio 7 d. Dievo Mo
tinos parapijos kultūrinė po
pietė.
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

DIRVA DĖKOJA Vi 
SVEIKINIMUS

Iš 30 metu sukaktuvinės 
Clevelando ir Detroito skau- 
tų-čių stovyklos "Atžaly
nas”, kuri vyko Kanadoj — 
Wasaga, Ont. gautas sveiki
nimas Dirvai.

šimtinė Clevelando ir 
Detroito skautų ir skaučių 
ir keletą iš Rochesterio ir 
Toronto, rugpiūčio 16 d. už
baigė stovyką ir nuotaikin
gai grįžo namo.

Sukaktuvinei "Atžalyno” 
stovyklai pirmąją savaitę 
vadovavo s. J. Jurgutis iš 
Detroito, antrąją savaitę vs 
S. Gedgaudienė iš Clevelan
do. Stovyklos kapelionu bu
vo pakviestas tėvas R. ša- 
kalis, OFM.

KVIEČIA Į GEGUŽINĘ

SLA 14 kuopa rengia ge
gužinę sekmadienį, rugpiū
čio 24 d., Onos ir Vytauto 
Jokūbaičių sodyboje, 3000 
Hadden Road, Euclide mies
te. Į gegužinę reikia važiuo
ti Chardon Rd. (Rt. 6) iki 
E. 221 gatvės, pasukti į pie
tus ant 221 gatvės ir tuojau 
pat pasiekiama Hadden gat
vė.

Gegužinėje bus skanūs 
užkandžiai, gėrimai, laimė
jimai, muzika ir smagi nuo
taika. Tikimasi, kad ir oras 
bus gražus. Pradžia 1 vai. 
p. p. Todėl po pamaldų tuo
jau visi ir traukite į Jokū
baičių sodybą. Laukiami ne 
tik Susivienijimo kuopų na
riai, bet ir visi lietuviai.

FOR RENT

3 unfurnished rooms and 
bath. Up. No pets. Adults. 
Near St. Clair and 71 St. 
Call: 361-0989 after 4:00 
p. m. (32-33)

ŠAULIŲ PARENGIMAS 
CLEVELANDE

Karininko A. Juozapavi
čiaus šaulių kuopos sporto 
užbaigtuvių balius įvyks 
šeštadienį, š. m. rugpiūčio 
mėn. 30 d., 7:30 vai. vak. 
Lietuvių Namų viršutinėje 
salėje. Meninę dalį atliks 
dainos ir žodžio ”SUTARTI- 
NĖ” iš Rochester, New 
York. šokiams gros Stri
maičio orkestras. Visi cleve- 
landiečiai yra kviečiami at
silankyti. Bilietus galima 
įsigyti pas kuopos valdybos 
narius: P. ir J. Vencius — 
tel. 942-5989, A. Pautienį — 
383-8225 ir J. Velykį — 
481-0516.

ŠILUVOS ATLAIDAI 
CLEVELANDE

Rugsėjo 14 dieną (ne 
8-tą) Clevelande šv. Jurgio 
parapijoj vyks Šiluvos at
laidai. šventėje dalyvaus 
svečias kunigas Tėv. Pau
lius Baltakis, OFM, lietuvių 
pranciškonų provincijolas.

Atlaidų metu bus atida
ryta ir pašventinta arkivys
kupo Jurgio Matulaičio pa
minklinė lenta.

TARPMIESTINĖS 
GOLFO VARŽYBOS

Prieš trejetą metų Cleve- 
lando-Detroito Lietuvių gol
fo klubai susitarė pravesti 
kasmetines Clevelando-De- 
troito golfo varžybas, ku
rios paprastai vykta kur 
nors pusiaukelėje. Abiejų 
klubo pastangomis įsteig
ta tarpmiestinė pereinamo
ji dovana, kuri pereis Cle
velando ar Detroito nuosa
vybėn laimėjus 3 žaidynes 
iš eiles ar 5 iš viso.

Šių metų Clevelando-De- 
troito tarpmiestinės golfo 
varžybos įvyko rugpiūčio 9 
d. Sawmill Creek golfo lau-

kuose (prie Toledo), kurias 
laimėjo Clevelando golfinin- 
kai. Tad šiuo metu Cleve- 
landas turi 2 laimėjimus, 
Detroitas vieną. (ag)

• Virgil E. Brown, Cuya- 
hoga County Commissioner, 
perrinkimo kampanijos šta
bas atidarytas rugpiūčio 15 
d. 1925 St. Clair Avė., The 
Murai pastate. Kampanijos 
vedėju paskirtas Diek San- 
der.

NAUJAS ŠOKIŲ 
ORKESTRAS

Clevelande susiorganiza
vo naujas šokių orkestras, 
kuriame iš 4 asmenų groja 
3 lietuviai. Orkestro vado
vas Danielius Gendrikas, 
baigęs Ohio valst. univer
sitete muzikos fakultetą.

Orkestras savo repertua
re turi visokiausių meliodi- 
jų, jų tarpe ir lietuviškų.

Organizacijos ar asmenys 
norintieji pasikviesti orkes
trą savo parengimams, pra
šom skambinti D. Gendrikui 
po 5 v. v. tel. 531-9478.

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 St., Cle
velande, yra didelis pasirin
kimas vietinių ir i m nor t uo
tu maisto produktų. Įvairių 
skanumynų, lietuviškos juo
dos duonos, o dovanų sky
riuje yra gintaro, plokšte
lių, audinių, knygų ir lietu
viškų sveikinimo kortelių. 
Prašome atsilankyti. Telef. 
531-6720.

♦ Lietuvių Klubas rengia 
savo metinę gegužinę rug
sėjo 1 d. kroatų sodyboje, 
10022 Mullberr.v Rd., Mun- 
son Totvnship. Visi kviečia
mi atsilankyti.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS 
REALTY. 31715 Vine SU 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
913-0910.

FOR RENT

Chester Avė at East 40 
St. Private Street, 3 bed- 
rom, 1’4 bath, parking one 
car only, no children, no 
pets. $200.00 a month. Call: 
361-3638.

IVANTED EXPERIENCEO
SEWING MACHINE 

OPERATORS 
Experienced. factory aewinn machine 
operatore to fili availabje aample 
making poaitiona. Steady i day week. 

APPLY IN PF.RSON 
BRIDAL ORIGINALS INC. 

1717 OLIVE ST. 
ST. LOUIS. MO.

or call for appaintment 314-436-0070
(29-38)

NATIONWIDE 
INSURANCE

• APDRAUDOS reikalais 
geriausius patarnavimus 
gausite kreipdamiesi į Z. 
Obelenį, tel. 531-221*1.

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

LATVIAN ROOF1NG
Cleveland telef. (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 JSTAIGA

936 East l$5th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Della E. J&kube ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

JOB SHOP NEEDS F.XPERIENCED 
DIE DESIGNERS

A 
TOOL A DIE MAKERS 

Hoiaston. Tex«s
Job »hop rxperie»ced men '.n
tool & die ahop which builds dies, 
rubber, niu'da & genernl niachining. 
Complete benefit package.

Apply call or wrile to: 
Parker Miller 

APEX TOOL & DIE 
3907 Dennia Si.

Houaton, Texaa 77004
713 748 b340

(27 33)

WANTED JOURNEYMEN 
OR IST CLASS SKILLED 

TOOL * DIE MAKERS

and 
MACHINE OPERATORS

Mu.t be able to «et up work fronv 
blue prints & eloae tolerance. Wage« 
and fringe benefits negotiable.

Send resume to:
ALPHA MANUFACTURING CO. 

1717 Peeples St. 
Columbia. S. C. 29203 

803-754-3772
(21-54)

TURNER REALTY
501 EAST 185 ST. EUCLID, OHIO 44119

PHONE: 486-2530

RITA MATAS
ĮSTAIGOS

ADMINISTRATORĖ

PILNATEISĖ NEKILNOJAMOJO TIRTO 
IVERT1NTOJA.

Bendradarbiai: 
DALIA ŠIRVAITIS 
ANTANAS KALVAITIS 
ALGIS MATAS
TONI LINDEN
DALIA K ASILAITIS 
PETRAS MATAS
RAY SABALIAUSKAS 
PATRICIA A. SAJOVEC 

VYTAS MATAS — 
teasiaia patarėja,

Esame registruoti pilnateisiais nariais trijose skirtingose Multiple List- 
ing įstaigose:

CAMLS — Cu.vahoga County (Cleveland i Suburbs)
LCMLS — Lake County
RMLS — United Statės.

Todėl galima triskart plačiau skelbti Jūsų parduodamą nekilnojamąjį 
turtą. Tuo reikalu kreipkitės j bet kurį mūsų bendradarbių arba jeigu jums rei
kia namų įvertintojo mokesčių ar kitokiems reikalams, kreipkite j Ritą Ma-

PHONE: 486-2530

tienę, pilnateisę namų jvertintoją.

501 EAST 185 ST.
EUCLID, OHIO 41119 IRELOCATION

ŠIRVIO INC

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ PAŽYMĖJIMUS
V

įnešus $100
12 mėnesių

įnešus $100
48 mėnesiams

03/0/ įnešus $100
0 /O 30 mėnesių

73/0/ įnešus $100
• /į72 mėnesiams

Indėlius galima išimti bet kuriuo laiku. Tačiau už taupymo pažymėjimus, 
kurie išduoti 1979 m. liepos 1 d. vieniems metams ar ilgiau, nuošimtis nebus 
mokamas už 6 mėnesius, jei juos išimsime anksčiau nustatyto laiko. Jei 
indėliai deponuoti tik metams ar trumpesniam laikui, tada nuošimčiai ne
bus mokami už 3 mėnesius, išėmus juos anksčiau nustatyto laiko. Šiuo 
atveju už išimtą sumą bus mokami tik reguliarūs taupymo nuošimčiai.

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BUDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

Nuošimtis apskaičiuojamas kiekviena diena ir išmokamas 
metų ketvirčiais.

SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000.
PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

/uperior /avino/
■and lcan association *

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th. Street 

481-3008*
32800 Center Ridge Road 13515 Euclid Avė. 

779-5915 681-8100
14406 Cedar Avė.

381-4280



DIRVA
ARTĖJA ALTO IR LIET. 

BENDRUOMENĖS 
PASITARIMAI

Amerikos Lietuvių Tary
bos valdybos posėdyje rugp. 
12 d. buvo aptarta Alto ir 
L. Bendruomenės atstovų 
pasitarimo, įvyksiančio rug
sėjo 13 d. Detroite, gairės. 
Norima suderinti jėgas 
bendram darbui Lietuvos 
labui. Iš Alto Į Detroitą 
vyks pirm. dr. K. Šidlaus
kas ir du jo pasirinkti de
legatai.

šiame Alto valdybos po- 
sėdyje dalyvavo dr. J. Je- 
rome, dr. L. Kriaučeliūnas, 
dr. VI. Šimaitis, dr. J. Va
laitis, Gr. Lazauskas, J. 
Skorubskas, E. Vilimaitė, P. 
Bučas, K. Radvila, kun. J. 
Prunskis. Posėdį pravedė 
dr. K. Šidlauskas, pradžio
je pranešdamas, kad šiame 
posėdyje nedalyvauja gen. 
sekr. kun. A. Stašys, persi
kėlęs į St. Petersburg, Fla., 
bet jis pasiliks pareigose iki 
spalio 18 d. įvyksiančio Alto 
suvažiavimo, o Chicagoje jį 

A. t A.

EDVARDUI NARUČIUI 
mirus, jo žmonai fil. dr. ALDONAI NAKU- 

TIENEI, dukterims, sūnui, bei kitiems gi

minėms ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią 

užuojautą

Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje

Brangiam
A. A.

KUN. JONUI GRIGONIUI
mirus, jo seseriai BIRUTEI NIKšTENIENEI 
su šeima reiškiam nuoširdžią užuojautą ir 

kartu liūdime

Ona ir Juozas 
Jankai

Albina ir Vytautas 
B a k ū n a i

A. A.

. LEONUI ŽYGUI

mirus, jo žmoną su šeima, brolius, seserį

ir jų šeimas giliai užjaučia ir drauge liūdi

Stefa ir Jonas 
G a r 1 a i

pavaduos protokolų sekre
torius Gražvydas Lazaus
kas.

Alto suvažiavime, įvyk
siančiame spalio 18 d. Tau
tiniuose Namuose, Chicągo- 
je, bus pasiūlyta papildyti 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
statutą. Norima į Alto sąs
tatą įvesti Alto skyrių at
stovus, ryškiau nusakyti 
valdybos sudarymą, skyrių 
formavimą, pakėlimą į gar
bės narius ir garbės pirmi
ninkus, kuriems Alto suva
žiavimas 2/3 balsų daugu
ma galėtų suteikti teisę da
lyvauti Alto suvažiavimuo
se ir valdybos posėdžiuose 
pilnateisiais nariais.

Statuto papildymų pro
jektą paruošė Statuto ko
misija, kurią sudaro pirm, 
dr. J. Valaitis, nariai: St. 
Balzekas, Jr., T. Blinstru- 
bas, K. Radvila, dr. V. Ši
maitis ir J. Skorubskas.

• Inž. Vytautas Kaman- 
tas, PLB pirmininkas, su 
žmona Aldona šiuo metu 
keliaująs po Europą, at

J B AM
V - - 4

Pavergtųjų Tautų savaitės demonstracijoj New Yorke po pamaldų St. Patriko katedroj
pradedant eiseną 5 Avė. Iš kairės į dešinę: A. Binkins, New Yorko valstybės vicegubemato- 
rius Mario Coumo, kuris buvo vyrausiąs tos dienos iškilmių maršalas, E. Čekienė, G. Žido
nienė, dr. Kolynik ir Lietuvos generalinis konsulas A. Simutis. C. Binkins nuotr.

siųstame iš Romos Dirvai 
sveikinime rašo, kad rug
piūčio 6 d. audiencijoje as
meniškai susitiko ir kalbė
josi su popiežiumi Jonu 
Pauliu II lietuvių reikalais, 
vėliau aplankė Vatikano ra
diją, Lietuvos Diplomatijos 
šefą min. St. Lozoraitį ir 
Lietuvos atstovą prie Šv. 
Sosto St. Lozaitį, jr.

• Jonas Petronis, ALT 
S-gos Los Angeles skyriaus 
pirmininkas ir Los Angeles 
Lietuvių Tautinių Namų 
pirmininkas, atnaujindamas 
prenumeratą pridėjo auką 
37 dol. pastebėdamas, kad 
Dirva jo namuose yra lau
kiamas laikraštis ir linki 
daug sėkmės.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• Balfo Detroito skyrius 
per ižd, VI. Staškų Dirvai 
paremti atsiuntė auką 10 
dol. Ačiū.

A. A.

OLGAI SAKAVIČIENEI
mirus, mieliems jos vyrui VOSYLIUI, duk
rai Dr. IRENAI JASEVIČIENEI-JASIENEI, 
sūnui inž. JURGIUI SAKUI bei jų šeimoms 
nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu da
linamės jų liūdesiu

Eugenija Maslauskienė
Jadvyga ir Justas Kuncaičiai

Mielą

AURELIJĄ BALAšAITIENĘ

ir jos šeimą, brangiai mamytei a. a. ELENAI 

žįžNIAUSKIENEI mirus, nuoširdžiai užjau

čiu ir kartu liūdžiu

Kazė Vaičeliūnienė

PASKAITOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS 

TEMOMIS

Rugsėjo ir spalio mėn., 
trečiadieniais nuo 7 iki 9 v. 
v. Chicago Lawn biblioteko
je, 6120 So. Kedzie, ruošia
ma lietuvių literatūros pa
skaitų serija angliškai.

Programą paruošė M. 
Saulaitytė-Stankuvienė, lie
tuvių kalbos profesorė IUi- 
nois universitete.

Pagrindiniai paskaitinin
kai bus E. Bradūnaitė, N. 
Gražulienė, R. Šilbajoris, D. 
Markelytė, A. Saulaitis, K. 
Bradūnas, J. Gylienė ir kt.

ŠIAURĖS AMERIKOS 
PABALTIEČIŲ 
LENGVOSIOS 
ATLETIKOS 

PIRMENYBĖS

š. A. Pabaltiečių lengvo
sios atletikos pirmenybės 
įvyks š. m. rugsėjo 6 ir 7 d., 

Estų vasaros stovyklos sta
dione, Udora, Ont., apie 50 
mylių į šiaurės rytus nuo 
Toronto. Vykdo — Toronto 
Estų Sporto Klubas ”Ka- 
lev”.

Varžybų pradžia šeštadie-. 
nį, rugsėjo 6 d. — 2:00 pm. 
Registracija — nuo 12:00 
vai. Sekmadienį, rugsėjo 7 
d., varžybų tąsa nuo 10:00 
a. m.

Dalyvavimas atviras vi
siems lietuvių, latvių ir es
tų lengvatletams. Svečių 
teisėmis, rengėjai kviečia ir 
ukrainiečius.

Dalyvių registracija at
liekama iki š. m. rugpiūčio 
30 d., šiuo adresu: Mr. Hel- 
mut Jeagueste, 62 Talbot 
Rd., Willowdale, Ont. M2M 
1R9. Telef. (416) 223-6141. 

Lietuviai lengvatletai 
skatinami šiose pirmenybė
se skaitlingai dalyvauti.

AMERIKOS-KANADOS 
GOLFO PIRMENYBĖS

šių metų Amerikos-Ka- 
nados Lietuvių Golfo pir- 
menybės rengiamos Detroi
te rugpiūčio 30-31 d.d. 
(Darbo Dienos savaitgalį), 
čia bus pravedamos tarp
miestinės varžybos ir indi
vidualinės pirmenybės, šio
se pirmenybėse dalyvaus 
lietuvių golfo klubai iš Chi
cagos, Toronto, Clevelando. 
Detroito, o taip pat pavie
niai golfininkai ir iš kitų 
vietovių.

šios Amerikos - Kanados 
Lietuvių pirmenybės ren
giamos iš eilės Toronte, Cle
velande, Detroite, Chieago- 
je. Pernai pirmenybės vy
ko Clevelande, sutraukusios 
virš 100 golfininkų. (ag)

• Los Angeles skautų 
stovyklavietės komitetas, š. 
m. rugsėjo 13 d. 7:30 vai. 
vakaro, šv. Kazimiero para
pijos salėje, ruošia tradicinį 
CEPELINIŲ Subatvakarį. 
Programą išpildys mūsų 
Šaunus jaunimo orkestras 
ir jų dainininkai. Stalus iš 
anksto užsisakyti pas; B. 
Dabšienę — 665-4303, A. 
Venckienę — 393-2803. Vi
sas pelnas eis jau beveik 
paskutinėms stovyklavietės 
skoloms išmokėti. (Vaja)_
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