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"STIPRI VADOVYBE”
Carteris seka Nixono pėdomis

Vytautas Meškauskas

Prezidentas Carteris aiš
kino, kad kraštas reikalin
gas stiprios vadovybės, ku
ria galėtu pasitikėti. Jo 
žmona Rosalyn teigė Chica
goje:

”Esu čia jums pasakyti, 
kad mes turime stiprią va
dovybę. Ąš didžiuojus Jim- 
my Carteriu.”

Bet jei tai reikia aiškinti, 
reiškia, kad kraštas kol kas 
to nežinojo ir prezidentą 
laike silpnu vadu, ką paro
dė jo vis krentąs populiaru
mas. Carteris apsisprendė 
tą tendenciją sulaikyti. Per 
televiziją jis kreipėsi j visą 
tautą, vėliau paskyrė savo 
štabo viršininką, kuris jį 
atpalaiduotų nuo rutininio 
darbo ir pavarė kelis minis- 
terius ne dėl to, kad jie bū
tų savo darbui nekompete- 
tingi, bet neatrodė pakan
kamai lojalus.

Kai štabo viršininkas, bu
vęs jo sėkmingų rinkimų 
kampanijų į Georgijus gu
bernatorius ir vėliau į pa
čius šio krašto prezidentus 
vedėjas, Hamiltonas Jorda
nas, vos 34 metų, pasirodė 
sekmadienį per NBC tele
vizijos ’Meet the Press’ pro
gramą, jis labai priminė 
Nixono štabo viršininką 
Haldeman’ą, — labai pana
šus šaltumas ir drausmin
gumas, tikras ’aparačikas’. 
Aišku, kad prezidentas rei

Poetas adv. Nadas Rastenis, ALT S-gos garbės narys, su 
žmona Julija, atvykę iš Baltimorės į Antaninos Baltrukonienės 
laidotuves, aplankė ir Dirvą, kuri išsivystė iš velionės namuose 
pradėto leisti laikraščio "Santaika”. Pasidalinę su redaktoriumi 
V. Gedgaudu prisiminimais, kai N. Rastenis keliais atvejais pa
vadavo K. Karpių Dirvoje, paliko auką Dirvai 25 dol. Ačių 
už auką ir linkime N. ir J. Rasteniams stiprios sveikatos.

kalingas savo štabo virši
ninko, nors dėl to visados 
bus kalbų, kad tas viršinin
kas faktinai atskiria prezi
dentą nuo žmonių, jį izoliuo
ją, ir pats pradeda eiti pre
zidento pareigas, nors jo 
niekas tam postui neišrin
ko. Tos kalbos gal ir būtų 
nepavojingos, jei viskas ge
rai sektųsi. Jei Nixonas ne
būtų įklimpęs Vietnamo ka
re, kuris ilgainiui amerikie
čiams labai nusibodo, gal 
viskas jam gerai būtų pasi
baigę. Pergalei tačiau nėra 
pakaitalo. Tauta nusiteikė 
— ar buvo politinių oponen
tų nuteikta priešiškai, kas 
savo keliu prezidentūrą pa
skatino ieškoti asmeniškų 
’priešų’. .. Tos istorijos da
lies galas yra visiems žino
mas.

Atgal žiūrint Nixonas tur 
būt neturėjo kitos išeities, 
kaip žengti tuo keliu, ku
riuo nuėjo. Dabar tai įrodė 
Carteris, kuris likimo iro
nijai panorėjus prezidentū
rą laimėjo dėl Nixono ir tą 
vėliau pakeitusio Fordo ne
atitikimo amerikiečių nuo
taikom. Paprastas, doras ir 
geras Carteris jiems geriau 
tiko. Bet jo paties konstata
vimu kraštas po dveji] su 
puse metų jo prezidentavi
mo pasirodė reikalingas 
griežtesnės rankos, tolimes
nio numatymo, didesnio 

Washingtono politinės ma
šinerijos veikimo suprati
mo. Ar gali tas pats žmogus 
taip pasikeisti — savo ank- 
styvesnį' pavydalą pakeisti 
kitu?

Tai klausimas, kuris kilo 
daugumai komentatorių ir 
politikų. Tiesaus atsakymo 
jie dar vengia, nors ne kiek 
nesidrovi pasidalinti savo 
abejonėm. Pirmasis bandy
mas bus energijos krizės 
sprendimas. 5 Baltųjų Rū
mų ūkiniai patarėjai, Iždo 
Sekretorius Blumenthalis ir 
Energijos — Schlesingeris 
buvo vienos nuomonės, kad 
tam tuojau reikia, bet ne 
palaipsniui, kaip nutarta, 
panaikinti kainų kontrolę. 
Tačiau artimiausias Carte
rio patarėjų štabas, jo atsi
vežtas iš ’gimtojo kaimo’, 
teigė, kad tai būtų savižu
dybė politiškai. Carteris pa
tikėjo paskutiniesiems. Ir 
čia yra tam tikra paralelė 
su Nixonu. Ir Nixonas po 
1973 m. naftos boikoto rei
kalavo eiti prie energijos 
nepriklausomumo nuo už
sienio naftos, tačiau kon
gresas samprotavo, kad jos 
pakaitalai yra per brangūs, 
kad būtų ūkiškai pateisi
nami pasaulyje, kur dar vy
rauja laisva prekyba, ir to
dėl ūkio mobilizacija pakai
talų reikalui politiškai būtų 
perrinkimo siekiantiems se-

(Nukelta į 2 psl.)

AR IŠKELS LIETUVOS 
REIKALUS MADRIDO 

KONFERENCIJOJE
Artėja Madrido konferen

cija, kur bus svarstomi Eu
ropos reikalai. Washingto- 
nas jau tam stropiai ruošia
si. Labai svarbu, kad toje 
konferencijoje būtų iškelti 
ir Lietuvos reikalai. Tuo 
klausimu norėdami padary
ti spaudimą į vyriausybę 
net keli kongresmanai buvo 
pasiūlę atitinkamas rezoliu
cijas. Dabar tų rezoliucijų 
svarbiosios mintys sujung
tos į kongresmano Edwardo 
Derwinskio rezoliuciją Nr. 
147. Ar bus priimta rezoliu
cija, skatinanti JAV vyriau
sybę, kad Madrido konfe
rencijoje būtų iškelti Lie
tuvos reikalai ? Galime reik
šmingai paveikti, siųsdami 
laiškus savo kongresma- 
nams ar telefonu juos pa
skatindami paremti House 
Gonsurrent Resolution 147, 
pasiūlytą kongr. Dervvins- 
kio. Sukruskime paskatinti

TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Altenbergo rūmai, kur vyko PU kongresas.

PASIBAIGĖ JAUNIMO KONGRESAS
Ketvirtasis pasaulio lie

tuvių jaunimo kongresas 
prasidėjo š. m. liepos 11 d. 
jaunimo stovykla, įvykusia 
St. Mary s kolegijoje, Straw- 
berry Hill, Thickenham 
miestelyje, 12 km. (apie 8 
mylios) į pietvakarius nuo 
Londono lietuvių namų.

Stovykloje dalyvavo iš 13 
kraštų 428 jaunuoliai, iš jų 
105 rinkti atstovai, 311 da
lyvių, 8 stebėtojai ir 4 sve
čiai. Buvo laukiama 120 
rinkti] atstovų ir 330 daly
vių, iš viso 450 jaunuolių. 
Iš JAV dalyvauja 227 asm.

Jaunimo kongresą pradė
jo PLJ S-gos pirm. Gabija 
Juozapavičiūtė, kongresui 
rengti komiteto pirminin
kas Andrius Šmitas ir Ang
lijos ruošos komiteto pirm. 
Aleksas Vilčinskas. Sveiki
no Europos lietuvių vysku
pas A. Deksnys ir Lietuvos 
atstovas Vincas Balickas.

Kongreso atidarymo kon
certas įvyko liepos 14 d. 14 
vai. Queen Elizabeth moder
nioje salėje. Programą iš
pildė: Toronto "Volungės”, 
fleitistas Petras Odinas, 
pianistė Raminta Lampsa- 
tytė ir Montrealio ansamb
lis "Gintaras”.

Sekmadienį (VII. 15) pa
maldos buvo laikomos dide
lėje ORATORY anglų baž
nyčioje. Iškilmingas Mišias 

savus kongresmanus bal
suoti už šią rezoliuciją. Tai 
svarbu Lietuvos reikalui. 
Ligšiol šią rezoliuciją yra 
parėmę virš 50 kongresma- 
nų, o reikia, kad prie jos 
pravedimo prisidėtų bent 
100 kongresmanų, kad ji 
patektų į Užsienio Reikalų 
Komitetą.

ANTANAS JUODVALKIS

atnašavo vysk. A. Deksnys, 
asistuojamas trijų lietuvių 
kunigų.

Liepos 18 d. stovykla už
sidarė ir jos dalyviai laivais 
persikėlė į Europos žemyną, 
Vokietiją. Altenberge įvyko 
studijų dienos, kuriose daly
vavo tik rinkti atstovai, lai
kraštininkai ir LB Kraštų 
valdybų pareigūnai.

Išrinkta nauja PLJ S-gos 
valdyba: Gintas Aukštuolis 
(pirm.), Milda Kupsikevi- 
čiūtė, Linas Rimkus, Emili
ja Sakadolskienė ((visi iš 
Chicagos ir Saulius čyvas 
(iš Clevelando).

Naujoji valdyba, pritarus 
kongreso atstovams, V PLJ 
kongresą nutarė ruošti 1983 
metais, kartu su II Pasau
lio Lietuvių Dienomis ir 
VI-j u PLB seimu.

PLB valdybos pirminin
kas Vytautas Kamantas ir 
vicepirm. bei "Pasaulio lie
tuvio’’ redaktorius Romas 
Sakadolskis liepos 21-22 d. 
d. posėdžiavo su Europos 
Kraštų pirmininkais ir val
dybų nariais. Posėdžiuose 
dalyvavo LB Kanados Kraš
to valdybos pirm. J. Sima
navičius ir iš Šveicarijos dr. 
A. Gerutis.

Spausdinant šias žinias 
IV PLJ kongresas bus pasi
baigęs ir dalis dalyvių jau 
bus grįžę į savo kraštus, o 
kita dalis dar pasiliks ir su
sipažins su kitų Europos 
kraštų gyvenimu bei įvaire
nybėmis.

Dideli atstumai ir lėtas 
pašto patarnavimas sunkina 
žinių greitesnį perdavimą. 
Telefoniniai pranešimai yra 
labai brangūs, todėl vengia
ma jais naudotis. Vėliau sa
vo įspūdžius parašys patys 
kongreso dalyviai.
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Aptemdytos diskusijos dėl SALT II ir vokiečių pažiūra į augančių atominec 

spragą. - Padėtis Afganistane. - Bhutto buvo atsitiktinai nužudytas, bet 

------------------------- ne pakartas? - Benzinas Sovietijoje -------------------- -

Tragikomiškas Carterio ver- 
timosi į vadus procesas atitrau
kė dėmesį nuo SALT II disku
sijų senato komisijose. Bend
ras įspūdis toks, kad tas susita
rimas JAV nebūtų pavojingas, 
jei JAV susigriebtų ginkluotis 
to susitarimo leistuose rėmuo
se. Jei taip, kiltų klausimas, 
kam ji iš viso reikalinga? Be 
sutarties tikrai būtų daugiau 
akstino budėti. Chicago Tri
būne konstatuoja, kad čia turi 
ma reikalo su baime: ne sovie 
tų, bet savęs - pačių amerikie
čių, kurie gali būti susitarimo 
‘užliūliuoti’!

Daugiausiai nesutikimo ke
lia leidimas sovietams padi
dinti jų sunkiųjų SS-18 raketų 
skaičių nuo 150 iki 308, kai 
tuo tarpu amerikiečiai nieko 
panašaus iš viso neturi. Rei
kia tačiau atsiminti, kad jie jų 
neturi, nes nenori. Reikalas 
tame, kad mažesnės taikles
nės raketos gali pasiekti pana
šių rezultatų, pav. pataikyti į 
priešo raketos slėptuvę ir ją su 
naikinti. Bet žinoma, didelė 
raketa gali turėti daugiau at
skirų užtaisų, galinčių pasiek
ti atskirus taikinius. Už tat su 
sitarime yra apribotas užtaisų 
skaičius. Jei sovietai susitari
mo laikytųsi, vienintelė nau
da ir didesnių raketų yra tik 
galimybė jomis pasigirti prieš 
save ir kitus. **♦

Die Zeit praneša iš vyr. 
NATO būstinės, kad ten skai
čiuojama, kad pagal susitari
mą JAV savo apsiginklavime 
teoriškai galės turėti 18,000 
užtaisų, o sovietai 15,300 . Iš 
tikro dabar emerikiečiai turi 
apie 10,300 užtaisų, o sovietai 
5,000 . Dabartinis JAV pra
našumas 2 prieš 1 pasikeis į

'STIPRI VADOVYBĖ’
(Atkelta iš 1 psl.)

natoriams ir kongresma- 
nams savižudybė. Dabar ta 
pažiūra jau pradėjo keistis, 
tačiau ar tikrai kraštas yra 
pribrendęs didesnėm au
kom, atsisakymui nuo įpras
to patogaus gyvenimo? Gal 
tam dar reikia didesnio su
krėtimo, pažadinančio pa
triotizmą? Ar tam iš viso 
Amerika yra pajėgi? Be to, 
energijos krizė nėra vienin
telė bėda. Yra dar ir inflia
cija, kuriai vienoks ar ki
toks energijos klausimo 
sprendimas turėtų duoti 
naujo akstino, pagaliau dėl 
tos pačios priežasties gre
sia ir bedarbės padidėjimas.

žodžiu, krašto gyvenimas 
reikalingas greitų ir iš kar
to gana skaudžių korektūrų, 
kurios visais laikais nebuvo 
populiarios, demokratiniuo
se kraštuose privedančios 
prie vyriausybės pakeitimų, 
o kituose — prie revoliuci
jų. Ar tokiam uždaviniui 
Cartėris yra pribrendęs kol 
kas atsakymas paliktinas 
ateičiai.

1.2 : 1 1985 metais, tada
amerikiečiai turės 11,700 stra 
teginių ginklų, o sovietai 
9,600 .

Prieš Carterio-Brežnevo Vie. 
nos susitikimą, abi pusės turė
jo išrikiavusios tolimos distan
cijos raketas slėptuvėse-bunke 
riuose taip, kad jos vieną kitą 
‘neutralizavo’, prileidžiant, 
kad viena pusė staigiu puoli
mu negalės vienu smūgiu su
naikinti kitos pusės visų rake
tų. Kad tą tikslą dar daugiau 
apsunkinus, amerikiečiai ža
da savo raketas visą laiką kil
noti, ką,žinoma, bandys pa
sekti ir sovietai.

NATO sąjungininkai Euro
poje suka sau galvą ne tiek dėl 
tų tolimosios distancijos rake
tų, bet ‘mažesniųjų’. Tie tak
tiniai amerikiečių atominiai 
ginklai turi tik 30 km. vidurkį 
tuo tarpu sovietai į Vakarų Eu 
ropą yra nutaikę didesnius. 
‘Eurostrateginis’ balansas šian 
dien, įskaitant ir prancūzus, 
yra sovietų naudai raketomis 
ir lėktuvais 500 prieš i,400 , o 
užtaisais tas santykis 1,200 
prieš 2,400 . Tame skaičiuje 
Vakarų pusėje yra įskaitomos 
ir tos 40 Poseidono raketų, pa
leidžiamų iš povandeninių lai
vų. Jos turi po 10 užtaisų, bet 
tie užtaisai kartu įeina ir į 
amerikiečiams leistą bendrą 
skaičių. Konflikto atveju, 
JAV prezidentas gali pabūgti 
leisti tomis raketomis pasinau
doti NATO, o likusios NATO 
460 atominių ‘sistemų’ yra iš 
dalies jau pasenusios. Jų ge
riausias sudaro 150 amerikie
čių F-lll bombonešių D. Bri
tanijoje ir naikintuvai ameri
kiečių lėktuvnešiuose netoli so 
vietų sienų. Be to, sovietai tu
ri sutarties visiškai neapimtų 
vidutinės distancijos raketų, 
jų tarpe visai naujų SS-21, ku
rios yra koncentruojamos So
vietijos vakarinėje dalyje taip, 
kad galėtų pasiekti ir Vakarų 
Europą ir Artimuosius Rytus. 
Už tat NATO yra labai svarbu 
kad nuo 1982 metų jos daly
viai galėtų būti ginkluojami 
‘skraidančiomis bombomis’ 
(cruise missiles), kas iki to lai
ko yra atskirų protokolu prie 
SALT II sutarties draudžia
ma, juo labiau, kad nauja Per. 
ching II raketa, galinti pasiek • 
ti taikinius už 1,800 km., ne
bus gatava iki 1982 metų. (Da 
bar Europoje yra Pershing I 
180 raketų, galinčių pasiekti 
taikinius už 700 km.) ♦ ♦ ♦

Kitas vokiečių laikraštis Die 
Welt nurodo, kad sovietų stra
tegija siekia vienu smūgiu su
naikinti amerikiečių raketas, 
tačiau tam tikslui numatyta 

Optimistas ir pesimistas.

tik pusė visų sovietų turimų ra 
ketų. Kita pusė palikta tam 
atvejui, jei amerikiečiai drįstų 
apšaudyti sovietų teritoriją ‘at 
sikeršinimui’ iš povandeninių 
laivų ar lėktuvų. Kas kelia 
klausimą, ar ateityje sovietai 
skaitysis su amerikiečių grąsi- 
nimu ‘atkeršinti’. Ar Maskva 
negalvos, kad jei ji duos aiš
kiai suprasti, jog jos puolimas 
siekia tik kokio apibrėžto tiks
lo, pvz. Vakarų Europos, Wa 
shingtonas pabijos savo strate
giniais ginklais paremti NA
TO? Jei teoriškai abi super
valstybės taip apsiginkluos, 
kad viena kitą išjungtų iš bū
simo karo, tai tas faktas dar 
nesumažins ‘mažų’ karų šansų 
bet juos dar padidins. Todėl 
NATO nelieka nieko kito, kaip 
tik sustiprinti savo ginklavi
mąsi.

♦ ♦ *
Kokia būklė yra Afganista

ne, geriausiai parodo faktas, 
kad Washingotnas atšaukė iš 
ten savo ambasados tarnauto
jų šeimas. Frankfurter-Rund 
schau korespondentas Ulrich 
Encke tačiau mano, kad sosti
nėje jaučiamas sukilėlių nepa
sitenkinimas. Pačiame Kabu
le gyvenimas, atrodo, eina se
na vaga, ten mažai matosi ka
rių ar tankų, tačiau ne dėl to, 
kad jų krašte nebūtų, bet to
dėl, kad jie reikalingi kitur - 
provincijose, kur vyksta nera
mumai, jei nesakyti - sukili
mas.

Afganistane yra apie dvide
šimt kilčių, kurios tradiciniai 
yra nusistačiusias viena prieš 
kitą, o ypač centro vadovybę. 
Fronto kaipo tokio nėra, laiko
masi partizanų taktikos, už
puolimo iš pasalų ir greito iš
siskirstymo. Bet tol kol sovie
tai savo ginklais, maistu, pa
tarimais ir kitkuo remia vy
riausybę, partizanams sunku 
laimėti. Nors įvykiai Irane - 
Islamo atgimimas - labai pa
veikė afganus, jie tačiau netu
ri nei bendros vadovybės, nei 
bendrų tikslų. Juos jungia tik 
neapykanta rusams. Režimas 
ypatingai griežtas. Už ma
žiausią kritiška išsireiškimą 
tuojau suimama, už partizani 
nę veiklą kaimai aviacijos su
bombarduojami. Kalinių tiek 
daug, kad neužtenka kalėji
mų ir aplinkiniai namai kon
fiskuojami tam tikslui. Sovie
tams sunku aprūpinti savo pa
kalikus, nes nėra gero susisie
kimo. Lengviau būtų atvež
ti bet ką per Iraną ar Pakista
ną, bet tie abu kraštai tam 
kliudo. ♦ * *

Užsiminus Pakistaną ... ten 
prieš kiek laiko buvo pakartas

■ Iš kitos pusės
Kaip greitai keičiasi laikai ir žmonės? Palyginimui 

pavartykime šio šimtmečio pradžios mūsų laikraščius. 
Pavyzdžiui apie tą syk kilusi žydų sąjūdį įsikurti Pales
tinoje rašoma:

”Reikia žinoti, kad Sionas ir Palestina priguli 
turkų karaliui, arba sultanui, tad Herclis vieną 
kartą tiesiai prie jo ir nudrožė, derėjos — derėjos, 
ale jokio gešefto nepadarė. Puolė tad Herclis prie 

. Anglijos karaliaus, kad jis padėtų sulygti, ale Ang
lijos karalius turi Aprikoje dar už Egipto, kraštą, 
vadinamą Uganda, tai ją žydams pirkti ir pasiūlė, 
žydai dabar nei patįs nežino, ką daryti .. . Per 
tatai tankiai susivažiuoja dideliais būriais pasiro- 
davoti, paseimavoti... Ar žydams pasiseks kada 
Palestiną nupirkti, aš labai abejojo, ale jei iš tiesų 
žydai kur-nors nubiltų, be galo iš to mums būtų 
džiaugsmas ...”

Iš kitos pusės buvo žinių, kurios ir šiandien dar tiktų 
į pirmuosius laisvojo pasaulio masinės spaudos puslapius. 
Štai korespondencija iš Viekšnių (Teisiu pav.).

”Viekšnių popui neseniai nukirpo barzdą ir 
plaukus ir atstatė nuo popystės dėlto kad jis no
rėjo išgvaltavoti ruskių vargamistros (? — cerkvės 
neturi vargonų vm) dukterį. Ta jo nekentė ir pa
sisakė tėvui. Tėvas paėmė mokįtojį ir kitus rus- 
kius ir naktimis saugojo, kol nesugavo prie to 
negero darbo. Tad padavė ant sūdo. Nusprendė to
kią koronę, kad atstatė nuo popystės. Šitą žinią 
gavau iš pačių gudų burnos ...”

Iš kur tos ištraukos? O gi iš ir dabar kartais pasiro
dančio jau rimto krikščionių demokratų žurnalo TĖVY
NĖS SARGO 1904 metų sausio mėn. Nr. Tą syk jis jau 
ėjo 9-tus metus. y vm

buvęs ministeris pirmininkas 
Zulfikar Ali Bhutto. Taip 
bent buvo paskelbta. Dabar 
jo duktė Benazir papasakojo 
londoniškio The Guardian ko
respondentui Peter Neisewand 
kad iš tikro dabartinis diktato
rius gen. Zia norėjo priversti 
jos tėvą pasirašyti ‘prisipažini
mą’, priimant kaltę dėl Rytų 
Pakistano (Bangladesh) pra
radimo ir paskatinimo gen. 
Zia padaryti perversmą! Bhu 
tto atsisakęs ir - kareiviams šie 
kiant jį priversti pasirašyti - ki 
lusios grumtynės, per kurias 
Bhutto kritęs ir susidaužęs gal 
vą. Pašauktas gydytojas pir
miausiai davęs injekciją, ku
riai nepadėjus padaręs trache 
otomy (t.y. įpiovęs gerklę), 
kad duoti deguonį tiesiog į 
plaučius. Tačiau visos pastan 
gos nedavusios rezultatų. Ta
da buvo nutarta įvykdyti baus 
mę, t.y. pakarti, tačiau žymės 
ant lavono kaklo kalbėjusios 
už dabartinę mirties versiją. 
Bhutto populiarumas po mir
ties smarkiai padidėjo. ♦ * ♦

Die Welt Maskvos korespon 
dentas D. Mummedey prane
ša, kad Benzino kainos Sovie
tijoje, nepaisant kovo m. pa
didinimo, yra vis dar žemos, 
palyginant su likusiu pasauliu 
reguliarus - 15 kap., super - 
22 kap., t.y. 21 ar 31 centas 
už litrą. Kadangi daug kas 
perka už kuponus, kurie galio 
ja ištisus metus, kainas pakelti 
nėra lengva procedūra, tačiau 
manoma, kad jos nuo kitų me
tų pradžios tikrai bus pakeltos 

Automobilių kainos jau pakel
tos nuo liepos 1 d. Mažiausias 
‘Zaporožet’ kaštuoja apie 6000 
dolerių, o daugiau norimas ‘Ži 
guli’ - kuris užsieniuose par
duodamas kaip ‘Lada’, o iš tik 
ro yra Fiat imitacija - kaštuoja 
10,000-12,500 dol. Automo
bilių, kurių 1978 sovietai pasi
gaminę apie 1.2 mil. - tačiau 
apie 400,000 eksportavo - toli 
gražu neužtenka pareikalavi
mui patenkinti. Pristatymo ei 
liniam piliečiui reikia laukti 
penkis metus. Daug automo- 
bilstų benziną perka ‘juodai’ 
iš sunkvežimių, kurių šoferiai 
užrašo daugiau suvažinėtų ki
lometrų negu iš tikro, tuo bū
du ir ‘išpildydami’ planą ir už 
dirbdami iš parduoto ‘sutau
pyto’ benzino.

DIE MAKERS
Mušt be able to build and main- 
tain small progressive dies.

MACHINISTS
Qualified to operate lathes, sur- 
tace grinders, milling machine* 
and snapers.

MILLVVRIGHTS
Able to dismantle and rebuilt 
machinery, pulleys, belting, 
conveyors, furnaces, etc.
Now hiring aualified Journey
man to work aay shift in new atr 
conditioned p (ant located in 
Canton Twp. (Van Born and I- 
275); Scheduled to open thi* 
summer. Thpse hired wiil work 
in our Detroit plant until Canton 
Plant opens.

PRECISION SPRING
DETROIT, Ml. 

For interview Call: 
868-8072 

(Between8:30 and 4 P.M,)

(28-30)

Wanted lst Class Skilled
MACHINE OPERATORS

AND
SĖT UP MEN

Mušt be experienced on the following 
LATHES

DRILL PRESS 
RADIAL DRILLS

OR 
GRINDERS

Mušt be able to layout from blue 
printš. Openings on lst & 2nd shift. 
We offer excellent wages and fringe 
benefits, if interested apply in person 
Monday through Friday, 9 am to ? pm

W. E. HENNELLS CO. 
50625 CHERRY HILL ROAD 

CANTON. MICH. 48188
An Equal Opportunity Employer M/F 

(27-30)
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MUSU NESIKEICIANTIEJI IDEALAI
Visos informacinės prie

monės nuolat mums prime
na, kad gyvenimas vietoje 
nestovi, o dideliu tempu 
žengia pirmyn. Keičiasi pa
saulio politika, keičiasi kul- 
rūrinių vertybių, mokslinių 
išradimų atsiekimai ir jų 
vertinimas. Keičiasi valsty
bių vadai, keisdami savo 
kraštų bendrą politini ir 
tautinį veidą. Toks keitimo
si tempas ypač vyksta da
bar, kada humanizmas ne- 
bepasitiki pačiu savimi, da
rosi skurdus ir klajoklis, o 
komunizmas čiulpia iš jo 
gyvybės syvus, skelbdama- 
sis, kad tik jis vienas išva
duojąs žmogų iš visokių 
varžtų, tik jis vykdąs lais
vės idealą.

Vietoj nestovi ir tautinių 
grupių gyvenančių paverg
tuose ir svetimuose lais
vuose kraštuose veidai, bet 
nesikeičia nei vienos tautos, 
nei vieno žmogaus laisvės 
troškimas. Kaip žinome, so
vietinio komunizmo paverg
tųjų tautų ir jų išeivių lais
vuose kraštuose didžios vil
tys visuomet buvo Jungti
nės Amerikos Valstybės, 
stovėjusios priekyje visų 
tauriausių pareiškimų dėl 
žmogaus ir dėl tautų lais
vės. Amerikos galybė buvo 
pasitikėjimo verta garanti
ja, kad tie taurieji pareiš
kimai vieną dieną bus įgy
vendinti. Ir visos tautos į 
jas optimistiškai žiūrėjo. 
Bet jau baigiasi 40 metų, 
kaip Maskvos teroras at-. 
kakliai griaužia JAV ir vi
sų kitų laisvų valstybių pa
matus, o Amerikos politikos 
vadai visa tai mato ir girdi 
ir vis dėl to nesistengia pa
sipriešinti, nesivadovauja 
nei teise, nei pagarba žmo
gui, nei žmogaus teisių 
klausimo sprendimu, o pa
sitenkina tiktai tų žodžių 
linksniavimu, savo politinės 
karjeros ateičiai balsų me
džiojimu ar asmeniškos 
naudos ieškojimu.

Kiekvienas pasaulyje plin
tantis teigiamas ar neigia
mas judėjimas, dvasinių 
vertybių perkainojimas ne
aplenkia nei mažųjų tautų 
bei jų išeivių nepalikdamas 
pėdsakų. Neaplenkia nei 
mūsų lietuvių. Ir mūsų lie
tuviškam veiklos pasaulyje 
girdime priekaištų organi
zacijų vadovybėms, kad kai 

kurie iš jų darbo metodai 
pasenę, kad reikia eiti kar
tu su gyvenimu, prisitai
kyti prie besikeičiančių gy
venimo sąlygų. Ar taip kal
bėdami neklysta ar ne pa
miršta, kad pasaulyje yra 
aukštesnių vertybių, kurios 
nesikeičia nei amžių bėgyje. 
Mes einame kartu su laiku, 
mes gyvenimo kasdienybėje 
taikomės prie besikeičiančių 
gyvenimo sąlygų, bet sie
kiame tų pačių nesikeičian
čių idealų. Mums lietuviams 
reikia ypatingo pastangų 
pastovumo, nes mūsų idea
lai, uždaviniai ir tikslai — 
atstatyti savame krašte ne
priklausomą Lietuvos vals
tybę vien rezoliucijų paskel
bimais nesibaigia. Dideli 
darbai reikalauja ne tik lai
ko, bet ir ištvermės, susi
kaupimo bei sugebėjimo 
mūsų kovą su Lietuvos 
priešu komunizmu laikyti 
virš politikos, virš organiza
cinių bei asmeninių ambici
jų, vadų sugebėjimo, kad 
visos lietuvių jėgos eitų 
suderintais veiklos būdais, 
jeigu jas jungia didysis ir 
visiems bendras idealas — 
Lietuvai laisvės siekimas.

Kad pavergtoje tėvynėje 
laikas keičia tautinį veidą, 
tai nestebėtina. Vieni dėl 
karjeros, kiti dėl duonos 
kąsnio, o dar kiti prievar
tos, grąsinimų ir kankini
mų verčiami. Tačiau nežiū
rint į tai, pavergtieji lietu
viai net okupanto terorizuo
jami deda visas pastangas 
išsilaikyti lietuviais, su 
priešu kovoja visais šiuo 
metu jiems prieinamais bū
dais, galimybių ribose jie 
veda pasyvų pasipriešinimą. 
Tos žinios vis dažniau pa
siekia mus įvairiais infor
maciniais kanalais, net ir 
pogrindžio spauda.

Taigi, pavergtos tautos 
veidą prievarta keičia sovie
tinis okupantas, bet kokios 
priežastys verčia keisti lais
vojo pasaulio išeivijos lie
tuvių veiklos veidą? Tiesa, 
keitimosi sąlygų niekas ne
gali išvengti. Politiniai mus 
veikia neigiamos jėgos, kad 
skaldytų ir silpnintų, kad 
juo greičiau užmiršę praei
tį skubėtume žvelgti ateitin, 
ko nepaprastai siekia mūsų 
didysis priešas komuniz
mas, tačiau ir jie gerai žino, 
kad tautų praeities taip

Gražina Krivickienė su Betty Ford Baltuose Rūmuose.

GRAŽINOS MICKIENĖS 
PROFESINĖ SUKAKTIS

1979 m. birželio mėn. su
ėjo 15 metų, kai Gražina 
Gustaitytė-Krivickienė dir
ba korespondentės darbą 
Baltuose Rūmuose, Wash- 
ington, D. C.

Prieš tai, nuo 1961 metų 
iki 1964 metų, proteguojant 
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirm. dr. A. Tri
makui, ji buvo Valstybės 
Departamento koresponden
tė ir dirbo ELTA’i, siuntė 
informacijas draugui ir ki
tiems lietuvių laikraščiams. 
Įgavus korespondentės sta
žą Valstybės Departamen
te, ji apsisprendė savo kar
jerą tęsti Baltuose Rūmuo
se, kur yra daugiau progų 
susitikti su įtakingais as
menimis ir jiems vis pri
minti Lietuvos bylą. Tačiau 
norint būti Baltųjų Rūmų 
korespondente, reikėjo turė
ti Valstybės Departamento 
ir Amerikos Kongreso 
Press Gallery rekomendaci
jas. čia jai pagelbėjo Vals
tybės Departamento spau
dos skyriaus vicedirekto- 

lengvai iš istorijos neištrin- 
si. Jau V. Leninas dejavo, 
kad ”kai naikinama senoji 
visuomeninė santvarka, pa
naikinti ją iš karto visų 
žmonių sąmonėje negalime, 
lieka dar nedidelis skaičius, 
kurie dairosi į praeitį” (V. 
Leninas, 1954. V. 29, psl. 
10, jo raštai). Atseit, jiems 
tuos neskubančius prisitai
kyti prie besikeičiančių są
lygų žvelgiančius ne vien į 
ateitį, bet vis dar siekian
čius savo didžiųjų idealų 
sunkiau „apšviesti”, įsąmo
ninti komunizmo pranašu
mu. Ypač mūsų pagrindinė 
veikla privalo remtis pra
eitimi, nes mes siekiame at
statyti laisvą vėl nepriklau
somą Lietuvą visoje jos di
dybėje, o tada gerbdami 
praeities didvyrius visas jė
gas aukosime mūsų tautos 
ateities kūrimui.

E. čekienė 

rius Reap, su kuriuo išsi
vystė draugiška pažintis 
dar jai būnant Valstybės 
Departamente. Jis G. Kri- 
vickienę pristatė JAV kon
greso Press Gallery virši
ninkui. Teko užpildyti visą 
eilę anketų, pasižadėjimų ir 
a t s iž adė j imu, pada ryti 
straipsnių vertimus į ang
lų kalbą ir t.t. Pagaliau 
1964 m. birželio 12 d. gavo 
iš Baltųjų Rūmų raštą, 
kviečiantį atvykti duoti 
pirštų antspaudas, nusifo
tografuoti, ir po to atsiimti 
Baltųjų Rūmų koresponden
tės kortelę.

Dalyvaujant Baltuose Rū
muose JAV prezidentų 

J-Įdidays”
1979 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

19 — $829.00
26 — $829.00

10 — $829.00
$1045.00

MEMBER

rugsėjo
rugsėjo 
spalio 
gruodžio 19

VISOS GRUPĖS aplankys Kauną ir Trakus, b is 
lydimos vadovų. Prie šių grupiu galima jungtis iš 
VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su 

papildomu mokesčių.
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.
TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE, INC.
393 West Broadway

P. O. Box 116,
South Boston, Mass. 02127

Telefonas: (617) 268-8764
Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsie
nio agentūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI or
ganizuoja visą eilę ekskursijų į LIETUVĄ ir į 

kitas pasaulio šalis.
Įstaigai vadovau j a:

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANGES AN/OR GOVERNMENT APPROVAL. 
REGISTERED OHIO TRAVEL AGENT # TA 0324.

spaudos konferencijose, jai 
teko arčiau pažinti net 4 
Amerikos prezidentus — 
Lyndon B. Johnson, Ri- 
chard M. Nixon, Gerald 
Ford, Jimmi Carter ir jų 
šeimas. Teko dalyvauti jų 
in ag ur a c i jose, dažnose 
spaudos k o n f e rencijose, 
dukterų vestuvėse. Liko 
apie tai nepaprastai gražūs 
prisiminimai, apie kuriuos
G. Krivickienė ruošia spe
cialią knygą.

Gražina ir dr. Domas Kri
vickai išaugino ir lietuviškai 
išauklėjo dvi dukras Ireną 
ir Rūtą, kurios sukūrė gra
žias lietuviškas šeimas. Ire
na Raulinaitienė Kaliforni
joje augina tris jaunuolius, 
o Rūta Penkiūnienė Wa- 
shingtone, D. C. du. Taigi 
Krivickai turtingi penkiais 
anūkais, kurių vienas Algis 
Penkiūnas savo draugų — 
kitataučių tarpe garsina 
Lietuvos vardą.

Gražina Krivickienė yra 
Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos aktyvi narė, bu
vusi šios Federacijos Wa- 
shingtono klubo steigėja ir 
pirmininkė.

Lietuvių Moterų Klubų 
Federacipja sveikina ir lin
ki Gražinai Krivickienei 
sėkmingai tęsti savo svar
bią profesiją Baltuose Rū
muose.

I. Banaitienė
WANTED JOURNEYMEN

or
1ST CLASS SKILLED

ALL AROUND MACHINISTS
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. Steady 
work, overtime, good starting rate & 
fringe benefits.

APPLY CALL OR WWR1TE 
BECKER INC.

6705 — 14TH AVENUE 
KENOSHA, WISCONSIN 53140 

414-657-6119

(vienos savaitės) 
(vienos savaitės) 
(vienos savaitės) 
(dviejų savaičių)
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Diplomatijos paraštėje (115) Vaclovas Sidzikauskas

Perversmas Saigone
Azijos Tautų Prieškomu- 

nistinės Lygos konferenci
ja Pietų Vietnamo sostinė
je Saigone prasidėjo 1963 
m. spalio mėn. 23 d. ir tę
sėsi iki spalio 31 d. Hong- 
kongo aerodrome susitikau 
su Kinijos ir Thailando de
legatais, su kuriais kartu 
skridau į Saigoną. čia mus 
labai iškilmingai sutiko mi- 
nisterių kabineto nariai su 
konferencijos organizato
riais; delegacijos šefams, 
taigi ir man, buvo paskir
tos palydovės, ir speciali 
apsauga, kai komunistai 
buvo palyginti arti ir daž
nai pasirodydavo Saigone. 
Pastebėjau tai, kai kitą, ry
tą ėjau nusipirkti laikraš
čio už poros blokų nuo vieš
bučio ir vėliau kai nuvažia
vau pažiūrėti katalikų ka
tedros — mane lydėjo pės
čias, ar motociklu važiuo
tas, saugumietis.

Be įprastinių posėdžių, 
pasakytų ir išklausytų kal
bų ir sveikinimų, suminėti- 
ni yra:) a) konferencijos 
darbotvarkė, būtent: Ko
munistinės Kinijos dabarti
nė strategija ir taktika Azi
joj, ideologinis Kinijos ir 
Sovietų Sąjungos konflik
tas; to konflikto įtaka sa
telitiniams ir neutraliesiems 
kraštams; komunistų eks- 
pansyviniai siekimai Afri
koje ir Pietų Amerikoj; 
įsteigimas Azijos tautų 
prieš komunistinės Lygos 
Laisvės Centro, jo regulia
vimas ir veikla. Konfe
rencijos pirmininku buvo 
išrinktas Vietnamo žemės 
ūkio ministeris Troe-Le- 
Quang(?), Rio de Janeiro 
(Canubora?), provincijos 
gubernatorius Carlos La- 
eorda, Turkijos senatorius 
dr. Fethi Hovetogla (?) ir 
Irano delegatas dr. Parviz 
Kozomi(?), savo kalbose 
ypač JAV prezidentą Eisen- 
howerį už pavergtųjų Tau
tų savaitės paskelbimą; pir
masis pareiškė, kad Turki
jos senatas jau yra priėmęs, 
o antrasis — kad Irano par
lamentas ruošiasi priimti 
panašias rezoliucijas. Vi
sais dienotvarkės klausi
mais buvo priimtos rezoliu
cijos ; buvo priimta ir mano 
pasiūlytoji solidarumo ir 
Sovietų Sąjungos bei Rau-

nes apyrankes, turėjusias 
išreikšti draugiškumą; su 
gražiųjų kalnų kurortu Da- 
let, vieta netoli Saigono, kur 
nuo komunistų žuvo dvi 
prancūzų svetimšalių legi- 
jono kuopos, taip pat su 
baigiama statyti galinga jė
gaine ir pramonės įmonė
mis.

Apie mano buvimą Saigo
ne sužinojęs Vakarų Vokie
tijos ambasadorius baronas 
von Wandland su ponia pa
kvietė mane pietums; tą pa
tį padarė ir Italijos ambasa
dorius Giovanni d’Orlandi, 
kuris mane išmokino kinie- 
tiškai valgyti — vartoti pa
galiukus. Buvau pakviestas 
pietų ir pas Vokietijos am
basados patarėją I)ado von 
Kroziga, kilusį iš pietinių 
Rytprūsių, kur turėjau pro
gą susitikti ir su JAV, 
Prancūzijos, Olandijos ir 
Austrijos diplomatais. Tie 
kontaktai davė man galimy
bę giliau įžvelgti į Vietna
mo ir visos Indonezijos pro
blemą.

Spalio 30 d. konferencijos 
dalyviai buvome priimti 
Vietnamo respublikos prezi
dento Ngo Dinh Diem’o, jo 
rūmuose. Turėjau galimy
bės su juo, kad ir trumpai, 
pasikalbėti ir nusifotogra
fuoti. Jis man sakėsi tikįs, 
kad komunistų nugalėjimas 
Azijoje pagreitins Vidurio 
ir Rytų Eurdopos valstybių 
laisvę. Lapkričio 1 d. ryte 
aš, ir ta pačia kryptimi 
skrendantieji delegatai, bu
vome nuvežti į Saigono ae
rodromą. Mūsų išlydėti at
vyko keli ministerių kabi
neto nariai ir Vietnamo de
legacija. Staiga pajutome, 
kad kas tai įvyko. Mūsų 
palyda dingo, su mumis ne
atsisveikinusi, o mūsų lėk
tuvas vėlavo. Po keletos 
laukimo ir nežinios valandų, 
buvome persodinti į lėktu
vą, kuris mus nuskraidino į 
Kambodžios sostinę Phne- 
non Pongą, o iš ten į Hong- 
Kongą. Tik vakare Hong- 
Konge sužinojome, kad Sai
gone įvyko karinis pervers
mas, o kitą rytą — kad nu
žudyti prezidentas Ngo 
Dinh Deim ir jo brolis Ngo 
Dinh Nhu, kurio žinioje bu
vo saugumas ir su kuriuo

dar dieną prieš tai Saigone 
pietavome. Tik sugrįžęs į 
New Yorką sužinojau, kad 
būta rimto susirūpinimo 
mano likimu ir kad Laisvo
sios Europos Komitetas tuo 
reikalu buvo pasiuntęs te
legramą JAV ambasadoriui 
Saigone Henry Cabot 
Lodge.

Lapkričio 6 d. iš Hong- 
Kongo kariniu lėktuvu bu
vome nuskraidyti į Quemoy 
(Kiau Mea) salą vos trijų 
mylių atstu nuo raudono
sios Kinijos bombarduoja
mos. Mus pasitiko įgulos 
viršininkas ir kiti valdžios 
pareigūnai, parodė karinius 
salos sustiprinimus, kurių 
daugumas buvo požemyje; 
drauge leidome oro laisvės 
balionus į Raudonąją Kini
ją, pavaišino pietumis, ku
rių metu aš pasakiau kalbą 
visos APACL delegacijos 
vardu — suminėjau PET ir 
Lietuvą. Per Taipei radiją 
tariau padrąsinimo ir vil
ties žodį Raudonosios Kini
jos gyventojams, pareiškiau 
lietuvių tautos solidarumą 
su komunistų pavergtąja 
kinų tauta, vienų ir antrų 
laisvės viltį.

Mano laikymąsi Taiwane 
užbaigė audiencija pas Ki
nijos Respublikos preziden
tą Chiang-Kai-Shek’ą. Bu
vau priimtas vienas, kas 
man davė progą kiek ilgė
liau su juo pasikalbėti ir 
n u s i f otografuoti. Buvau 
pristatytas ir kaip PET de
legatas ir kaip Lietuvos bu
vęs ambasadorius. Pareiš
kęs savo simpatijas visoms 
mano atstovaujamoms Vi
durio ir Rytų Europos vals
tybėms Chiang-Kai-Shek’as 
specialiai kalbėjo apie Lie
tuvą; sakė, kad ji esanti 
sunkesnėje padėtyje nei Ki
nija, kuri turi bent dalį 
laisvos teritorijos, suprask 
Taiwaną, iš kurios gali ves
ti kovą prieš Pekino režimą. 
Jis sakėsi žaviąsis Sovietų 
pavergtųjų Vidurio ir Rytų 
Europos valstybių rezisten
cija ir drąsa ir pabrėžė, kad 
Azijos likimą sąlygoja Eu
ropos likimas ir vice versa.

Iš Taipei lapkričio 11 d. 
išskridau į Los Angeles, kur 
Alenos ir Mykolo Devenių 
globojamas ir pakviestas,

padariau pranešimą lietuvių 
visuomenei.

Trečią kartą skridau 
per Ramųjį vandenyną 1966 
m. spalio mėn., kai buvau 
pakviesta dalyvauti dvy

liktoj e Azijos Tautų 
prie škomunistinės Lygos 
konferencijoje, kuri vyko 
nuo spalio 31 d. iki lapkri
čio 8 d. Korėjos sostinėje 
Seoule.

šios dienos grožio salionas 
su vakar dienos kainomis

Viskas vėliausios 
mados pas 

Andre DuvaI...
Patrauklus naujas de

koravimas, patys naujau
si įrengimai ir geriausiai 
už viską, mūsų einančios 
su diena talentingos pa
tarnautojos, kiekviena iš 
jų eksperte technikoje ir 
stiliuje.

Taip viskas seka šios dienos reikalavimus, 
išskirus kainas...

Shampoo &
Styleset $4.95 Haircuting $5.45

not $8.00 Not $8.50
Shampoo, Cut & Blow-Dry only $10.40

not $15

Frosting $18.10 
not $30 cup 

or 
cap

Marie Ames 
SOFT VELVET 

Perm 
$15.95

Sale of Beauty 
$13.95 

Special — the famous 
Nutra Perm complete 
with cut.

not $16.00

IncLcut 
$19.95 

The great new wave 
that’s pre-programed 
for beautiful results 
every time $30.00 at 
most salons.

Permaneni Eyelashes, individually 
applied, $15.60

The marvelous No Sėt Permn, from only $13.95 
by Hibner, Helene Curtis.

No rollers, no pincurls, ėver again!
Jeigu jūs dar nebandėte mūsų saliono, jūs pra

randate puikų grožio pažinimą. Nieko nėra ką jūs 
galėtume prarasti — ir jeigu jūs neesate patenkinta 
mūsų stiliumi, sąskaita nebus pristatyta.

The above prices ar complete including 
surcharge.

Penktadienį ir šeštadienį 50 centų daugiau.

EAST
• 406 Euclid Avė., 2d F. 781-3161
• Southgate, 5899 Warrensville, 

663-6346
• Severance Center,

382-2600, 382-2569
• Shoregate, 944-6700,
• Mentor, 255-9115, next to Zayre’s 

Lake Shore Blvd.

WEST
• Opposite Southland, 

845-3400
• Opposite Westgate,

333-6646
• Parmatown,

884-6300
• Sheffield Center 

Lorain 233-7211 
233-8020
Elyria 324-5742

i

1

donosios Kinijos kolonializ
mo pasmerkimo ir tautų ap
sisprendimo laisvės reikala- 
lavimo rezoliucija.

Spalio 26 d. yra Vietnamo 
nepriklausomybės diena. Tą 
dieną, drauge su visais kon
ferencijos dalyviais, stebė
jome gana įspūdingą ka
riuomenės paradą, kurį pri
ėmė prezidentą Ngo Dinh 
Diem. Pro mus pražygiavo 
ir moterų karių daliniai. 
Turėjome progą susipažinti 
su kraštu, su ginkluotais 
kaimais — kolaičeriais(?), 
kurių basos mergaitės kiek
vienam mūsų uždėjo geleži-

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. J AN ŪSAITIS ir J. MAtEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Netekome šimtamečio ąžuoloc

Mirė dailininkas Adomas Varnas
Antanas Juodvalkis

Dailininkas Adomas Juozas 
Varnas gimė 1879 m. sausio 1 
dieną Joniškyje, Šiaulių apskr. 
Lietuvoje -- mirė 1979 m. lie
pos 19 d. Chicagoje, JAV, su
laukęs šimtą metų su kaupu. 
Kartu su dail. Adomo Varno 
mirtimi, lietuviai neteko žy
maus visuomenininko ir kultu 
rininko, Lietuvai laisvės kovo
tojo. A. Varno gyvenimas yra 
ištisa lietuvių tautos prisikėli
mo epopėja. Jis augo ir bren
do pirmųjų lietuviškų laikraš
čių - Aušros, Varpo ir Tėvynės 
Sargo - gadynėje. Pergyveno 
spaudos draudimo ir atgavi
mo laikotarpi, aktyviai prisi
dėjo prie Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo, džiaugėsi 
ir dirbo nepriklausomos Lietu 
vos labui. Skaudžiai pergyve
nę rusų komunistų okupaciją 
ir Lietuvos valstybės sužlug
dymą.

Šimtameti dailininką Ado
mą Varną Chicagos visuome
nė pagerbė praėjusiais metais, 
surengdama akademiją. Ta 
proga apie A. Varną buvo pla 
čiąi rašyta ir pasidžiaugta jo 
atliktais darbais bei palikimu 
Lietuvai.

Atsisveikinimas su dail. 
Adomu Varnu jvyko š.m. lie
pos 22 d. Evans sūnų koply
čioje. Su velioniu atsisveikinti 
prisirinko daug lietuvių ir ne
tilpo koplyčios patalpose. At
sisveikinimą pravedė Domas 
Adomaitis Čiurlionio Galeri
jos, Ine. pirmininkas, artimas 
Varnų šeimos draugas. Trum 
poje kalboje paminėjo velio
nio Adomo Varno nuveiktus 
darbus ir perdavė jo troškimą 

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

9837 SOUTH KEDZIE AVENUE 
EVERSREEN PARK, ILL. 60642
Tel. 422-2000

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

x 2533 West 71 St., Chicago, III.
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.

Tel.: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

ir viltį, kad Lietuva vėl kel
sis iš priespaudos ir bus nepri
klausoma. Velionis A. Varnas 
šventai tuo tikėjo ir ta viltimi 
gyveno.

Maldą sukalbėjo kan. V. Za 
karauskas, o dalyviai sugiedo
jo Marijos giesmę. Gen. kon
sule Juzė Daužvardienė savo 
kalboje pažymėjo, kad su dai
lininko A. Varno mirtimi, lie
tuvių tauta užvertė paskuti
nio šimtmečio istorijos lapą. A 
Varno gyvenimas - tai ištisa 
Lietuvos istorija: nuospaudos 
draudimo iki laisvės atgavimo 
jos netekimo ir tautos genoci
do pergyvenimų.

ALTos atstovas dr. J. Valai
tis atsisveikindamas ALTos 
valdybos ir savo šeimos vardu, 
pažymėjo, kad velionis A. Var 
nas daug davė Lietuvai savo is 
toriniais dailės darbais, kur
damas istorinių įvykių bei vals 
tybės vadų paveikslus, nepri
klausomos Lietuvos pašto ženk 
lūs ir pinigus.

BALFo pirmininkė Marija 
Rudienė minėjo velionį daili
ninką, kaip geraširdį ir jautrų 
į vargą patekusiems tautie
čiams.

Lietuvių dailininkų s-gos 
pirm. dail. Mikas Šileikis pa
žymėjo, kad Adomas Varnas 
buvo šios s-gos steigėjas ir gar
bės pirmininkas. Jo palikimas 
lietuvių tautai yra didelis ir 
neįkainuojamas. Jo dailės dar 
bų yra ne tik čia, bet ir ok. 
Lietuvoje - Čiurlionio vardo 
galerijoje Kaune ir kitur. A. 
Varnas buvo didelis meninin
kas ir visuomenininkas, tad 
yra būtina jį įamžinti, pasta

tant tinkamą paminklą.
Lietuvių Fondo vardu atsi

sveikino A. Bagdonas primin
damas, kad A. Varnas įverti
no Fondą ir savo dalyvavimu 
davė pavyzdį visiems tautie
čiams.

Lietuvių profesorių ir istori
kų draugijų vardu atsisveiki
no prof. Balys Račkauskas. Jis 
pažymėjo, kad A. Varnas ir to 
laikotarpio didžioji dalis lietu
vių veikėjų besąlyginiai dirbo 
ir aukojosi, kad atkurtų laisvą 
Lietuvą. Siandieno tos dva
sios ir pasiaukojimo nematyti 
tremtinių tarpe, nors gyvena 
daug geresnėse sąlygose. A. 
Varnas visą savo ilgą gyveni
mą dirbo Lietuvai ir tikėjo jos 
prisikėlimu.

Lietuvių filatelistų ‘Lietu
va’ d-jos vardu atsisveikino 
pirm. J. Adomėnas. Draugi
jos garbės narys ir daugelio 
Lietuvos pašto ženklų autorius 
buvo dail. Adomas Varnas.

Atsisveikinimų eilę užbaigė 
vadovas D. Adomaitis, išreiš
kęs užuojautą Čiurlionio Gale 
rijos, Ine. vardu. Dail. A. 
Varnas buvo šios Galerijos stei 
gėjas ir garbės pirmininkas, o 
taip pat ir direktorius. Nors A 
Varnas paskutiniame savo 
gyvenimo dešimtmetyje ma
žai reiškėsi visuomeniniame 
gyvenime, bet buvo visą laiką 
sąmoningas ir domėjosi lietu
viška veikla. A. Varnas yra 
daug davęs lietuvių tautai ir 
nusipelnęs tinkamo jo įamži
nimo — paminklo.

Dail. A. Varno ištikimai gy 
venimo palydovei Marijai 
(Mariukei, kaip Adomas mėg
davo ją vadinti), kuri dalyva
vo vežiojamoje kėdėje (yra 93 
m. amžiaus, praradusi regėji
mą ir klausą) ir jų globėjai Do 
mei Petrutytei, visi kalbėtojai 
išreiškė gilią ir nuoširdžią 
užuojautą.

Atsisveikinimas baigtas vi
siems sugiedojus Lietuves him 
ną.

Po pamaldų S. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje, Adomas 
Varnas palaidotas Lietuvių 
Tautinėse kapinėse. Velionį į 
kapines palydėjo ilga vilsktinė 
automobilių ir didelis būrys 
lietuvių.

Ilsėkis ramybėje, DIDYSIS 
LIETUVIŲ TAUTOS KOVO
TOJAU svetingoje, bet ne 
savoje žemėje. Gal ateities 
Lietuva priglaus Tavo kaulus, 
išsvajotose Rasų kapinėse, Vil
niuje.

* ♦ *

Ilgoje atsisveikintojų eilėje 
pasigendame Lietuvių Bend
ruomenės atstovo.

Lietuvių Enciklopedijos 
XXXIII-me tome, 149 psl. ra
šoma, kad tarp kitų organiza
cijų A. Varnas buvo LB Chica 
gos apygardos Kultūros tary
bos garbės pirmininkas. Su
prantama, kad A. Varnas pas 
kutiniais savo ilgo gyvenimo 
metais aktyviai nedalyvavo lie 
tuvių veikloje, bet tai nemaži
na jo ankstyvesnio įnašo.

A. A. prof. dail. Adomas Varnas. V. Maželio nuotr.

Įvertindama A. Varno nuo
pelnus, LB Kultūros taryba, 
jo 100-jo gimtadienio proga, 
praėjusiais metais jį atžymėjo 
$1000 premija, o Pasaulio Lie

tuvių Bendruomenės V-sis sei
mas jį pasveikino. Taigi, LB 
ryšiai su dail. Adomu Varnu 
nebuvo nutrūkę. Tad, kodėl 
LB su velioniu neatsisveikino?

PIPEFITTERS
SOME EXPER1ENCE IN STEAM AND GAS PIPING. FAM1L1ARTY 
W1TH P1PE SCHEMAT1C AND LAYOUT DRAWINGS HELPFULL. 
JOUNEYMEN NOT REQUIRED. APPLY:

CHAS. A. STRAND CO.
12995 HILLVIEW 

(FENKELL-MYERS AREA) 
DETROIT, MICH. 48227

An Eaual Opportunity Employer
(28-31)

PRAŠAU PRISIŲSTI KRYŽELIU PAŽYMĖTAS
KNYGAS. Sąskaitą apmokėsiu laike 30 dienu

□ Encyclopedia Lituanica — 6 tomai .............$120.00
□ Lietuvių Enciklopedija — 36 tomai $300.00
□ Vinco Krėvės Raštai — 6 tomai .............. $25.00
□ Lietuvos žemėlapis — ■ ■ 21 x 32 col. spalvotas $1.50
□ Rubajatai — S. Santvaras .......................... $7-50
□ Iš mano atsiminimų — Petras Klirfias .... $12.00
□ Pasakyta parašyta, II t. — A. Smetona .... $10.00
□ Atspindžiai ūkanose — V. Alantas ......... • • $6.00
□ Palikimas — Faustas Kirša .......................... '$4.00

j

(vardas, pavardė)

(adresas)

Šią atkarpą iškirpkite ir atsiųskite šiuo adresu:
LITHUANIAN ENCYCLOPEDIA PRESS, INC.
395 VV. Broadway, P. O. Box 95 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonai: (1-617) 268-7730 — vakare: (1-617) 282-2759
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IŠEIVIJOS PLONYBĖS IR KASDIENYBĖS

Kamerinės muzikos koncertas

— Alio? — pakelia tele
fono ragelį Zita Sirkiene ir 
tuojau išgirsta čirškantį 
Lapinienės balsą.

— Zituliuk, tai tu ? Klau
syk, ar tu važiuosi drauge 
su savo vyru į Knygos My
lėtojų Draugijos suvažiavi
mą? Matai, jei tu važiuoji, 
tai ir aš važiuosiu, bet šiaip, 
tai jau leisiu vyrą vieną ke
liauti. Paskui sėdėk viena 
viešbutyje, kol jis ten po
sėdžiaus.

— Būtų gera išnaudoti 
kelionę į sostinę ir po krau
tuves paskutinių madų pa
sižvalgyti, — lyg dar galvo
dama atsako Zita, bet pati 
jaučia, kad ji važiuosianti, 
nes kas tokiai pagundai at
sispirs ?

Zita Sirkienė ir jos tau
tietė Lapinienė gyvena kul
tūringos Pietų Amerikos 
valstybės provincijoje. Į 
sostinę nuvažiuoja kai pro
ga pasitaiko: įvairūs lietu
vių Bendruomenės baliai, 
suvažiavimai, minėjimai ir 
t.t. Kiekvieną tokią kelionę 
išnaudoja „atsimodernini- 
mui”, ne vien aprangos sri
tyje, bet ir kultūriniuose 
klausimuose, kaip pridera 
apsišvietusių veikėjų žmo
noms. -

— Klausyk, susiskambin
siu su Meiliene, pasakysiu, 
kad atvažiuojame, o ji jau 
sugalvos kur ir ką veiksi
me.

— Pasakyk jai, kad gau
tų bilietus į teatrą. Tegul 
parenka ką nors modernes
nio, gal yra kokių gerų gas
trolių iš užsienio.

Meilienė gyvena sostinėje 
ir pasižymi savo atviru vai
šingumu. Ji visada savo 
draugėms pasitarnauja pa- 
vežiojimais mašina, sukne
lių atpiginimų nurodymais, 
ir visų kitų reikalų sutvar
kymu.

ENGINEERING/TECHNICAL 
OPPORTUNITIES

Wilbams ResaarcD Corpot'ation. an mnovative technologicat leader m the 
development of smali gas turbina engmes for cjiverse spp'ications in 
mdustry and government. is staffing-up its modern suburban plant tacility. 
Outstanding opportunities exist for imaginative engmeering and techmcal 
talent in the following priority sreas:

* Sr. Licensing Specialist
♦ Management Controis 

Analyst
• Sr. Dfesign Engineer
" Systems Analyst
• Logistics Specialist

We offer an except>onai range of starting saiaries. a compre- 
hensrvt? benefit program. an outsiandmg vvorktng envrronrnent 
ar,d a solid poiicy oi promotion Irom vvithin Relocation assis’ance 
is provided
if unable to caTrcoliect please forward resume m confidence to:

M r. Dean Hardesty
Williams Research Corporation 

2280 West Maple Road • VVailed Lake, Michigan 48088 

313-624-5200
An Eoual Opportunity Empioyef M f

Penktadienį vakare, visos 
trys draugės susitiko, kaip 
sutarta, viešbučio halėje. 
Vyrai jau buvo išskubėję į 
paruošiamąjį posėdį, sekan
čią dieną vėl posėdžiaus, 
taip, kad moterims buvo 
prieš akis laisvas vakaras 
ir apsipirkimams, tinkama 
sekanti diena.

— šeštadienį vakare bus 
balius, sekmadienį po pa
maldų specialus pobūvis, o 
šiam vakarui pirkau bilie
tus į koncertą, — aiškino 
Meilienė. .

— Į koncertą? — nuste
bo Zita.

— Modernios kamerinės 
muzikos koncertas! — iš
kilmingai pranešė Meilienė 

■— Visas miestas tik apie tai 
kalba. Kritikos — puikiau
sios! Pirmas veikalas vadi
nasi ”polution”, visi sako, 
kad tai yra nepaprastas da- 
kas! — su dideliu entuziaz
mu tęsė Meilienė. — Ar jau 
pavalgėte? Taip? Gerai. Tai 
turite laiko persirėdymui, 
nes koncertas prasideda 9 
valandą. Važiuosime mano 
mašina.

Netrukus visos trys jau 
sėdėjo teatro salėje. Uždan
ga nebuvo užtraukta ir ma
tėsi, kad viskas yra paruoš
ta rimtam koncertui: sceno
je buvo sustatytos šešios 
kėdės ir iš šono ištryžiai 
įspraustas didelis koncerti
nis fortepionas.

Į salę pradėjo rinktis ele
gantiška publika, kuri tiktų 
net į valstybinį teatrą, ar 
į operos spektaklį. Salė, 
kaip išoriniai tai ir viduji
niai tinkamai dekoruota, 
pritaikinta tai epokai. Įžen
gė muzikai. Jie irgi išlaiko 
atitinkamą etiketą. Visi yra 
juodai apsirengę, marškinių 
krūtinė išsiuvinėta, ar mez
giniais išdabinta, kaklaraiš-

• Manufacturing Engineer 
(Assembly & Tęst)

• Purchasing Analyst
• Proposal Estimator
• Capacity Analyst
• Budget Analyst
• Ouality Assurance Engineer

(29-33)

Aleksandra Vaisiūniene

tis surištas kaspinėlio for
moje.

Salėje prigesina šviesa. 
Gaunasi įspūdis, kad muzi
kantai pradėjo derinti mu
zikos instrumentus. Triukš
mas padidėjo, negalėjai ge
rai suprasti kas ten darosi 
ir jos net nedasiprotėjo, 
kad tai jau buvo koncerto 
pradžia. Tai šio triukšmin
go, muzikos, kūrinio pavadi
nimas buvo „Pollution”. Be
grojant staiga atsistojo pi
anistas nuo savo taburetės, 
daėjo iki pianino šono ir ten 
užsigulęs pradėjo ką tai po 
pianino stygomis graibsty
ti savo mikliais pirštais, 
atrodė lyg jas derindamas. 
Besilenkiant prie pianino, 
užsikabino už pupitro ir jį 
pastūmė tiesiog ant klavi
šų, tas krito su tokiu triuk
šmu, kad negalėjai suprasti 
ar tas triukšmas buvo nu
matytas partitūroje, ar gal 
bent kokiame atskirame 
„fortissimo apassionado” 
takte. Tas jas privertė gal
voti, kad gal kas nors įkri
to į pianiną ir pianistas sa
vo mikliais pirštais norėjo 
ką tai išimti iš vidaus. Po 
to, kaip nieko nebuvę, pia
nistas greitai ir vėl sėdo į 
savo taburetę, pakėlė gaidų 
pupitrą ir vėl pradėjo skam
binti toliau savo partitūrą. 
Viskas vyko žaibo greitu
mo, kad publika net nesu
spėjo gerai susigaudyti kas 
ten darosi.

Kas labiausiai imponavo, 
tai muzikų išpildymas: 
kiekvienas jų grojo savo ir 
sau, nesirūpindamas kitais. 
Davėsi įspūdis, kad kuris 
pirmas baigs išgroti savo 
partitūrą, tas galės išeiti 
kavos atsigerti.

Įdomiausiasi tai buvo pi
anistas ir jo pianino pro
blema, nes ir toliau piani
nas neskambėjo gerai. Pia
nistas vis staiga pašokdavo 
ir bėgdavo pažiūrėti į pia
nino vidų ir vėl ką tai pa- 
krapštydavo. Išsitraukė iš 
kišenės dantų šepetelį ir 
ir pradėjo per klavišus 
braukyti, o toks garsų 
skambėjimas išdavė ”Apas- 
sionata’’ su blizgėjimu, vie
nu žodžiu viskas juokingai 
atrodė, gaidos krenta, pu- 
pitras krenta ir pianistas ko 
tai graibstosi po pianino 
klavišus. Ir didžiausias juo
kingumas tame, kad visi 
muzikantai taip rimtai at
sineša. Triukšmąs sumažėjo 
ir muzikantai pradėjo cere
moningai nusilenkti publi
kai; iš to galėjai spręsti, 
kad jau pasibaigė veikalo 
grojimas. Pianistas irgi pa
dėjo dantų šepetėlį į šoną 
ir garbingai nusilenkė.

Greta jų sėdėjusi koncer
to klausytoja išsireiškė se
kančiai : šio veikalo logiškas 
išpildymo kursas buvęs vi
sai normalus. Ir taip pasi

baigė pirmoji koncerto da
lis.

Pertrauka. Visi suėjo j 
foye, parūkyti, pasišneku
čiuoti ir išgerti kavos puo
duko. Pirmoji koncerto da
lis visiems padarė gerą 
įspūdį, kaip kūrinio melo
dingumu, taip ir muzikos 
išpildymo atžvilgiu.

Po pertraukos prasidėjo 
antroji koncerto dalis. Ant
rąją koncerto dalį galima 
buvo pavadinti ne muziki
niu išpildymu, bet jau 
’’spektakliu’’. Tai* buvo mu
zikinių daiktų ir instrumen
tų pernešiojimas iš vienos 
vietos į kitą. Muzikai, pasi
čiupę savo pupitrus ir smi
čių, bėgo iš scenos, po to su
grįžo atgal ir vėl pradėjo- 
išnešinėti savo instrumen
tus, reikėjo išstumti ir pia
ninas iš scenos, bet fiziniai 
nebuvo pajėgūs tai padary
ti, įsikibo visa muzikų gru
pė, net ir plonytis fleitistas 
su savo baltais, marškiniais 
atėjo į pagalbą. Kai scena 
pasirodė tuščia, atėjo ar
tistas su savo didžiule arfa 
ir pastatė ja scenos vidu
ryje, po to išbėgo pasiimti 
savo pupitro, o po to ir vėl 
gaidų partitūros, pasirodė, 
kad gaidų partitūra buvo 
tokia didele, kad netilpo vie
name pupitre ir vėl turėjo 
išeiti artistas iš scenos ir 
atsinešti antrą pupitrą. Tą 
patį darė fleitistas ir kiti 
instrumentalistai, tik ačiū 
Dievui, turėjo mažiau dar
bo, nes jų instrumentai bu
vo mažesni.

Ir čia, kaip ir pirmojo 
koncerto dalyje, salės ūže
sį užėmė visokių garsų 
skambėjimas, nes ir vėl vi
si pradėjo instrumentus de
rinti ir vėl nebegalėjai at
skirti, kada jau prasidėjo 
tikrasai grojimas, tik galų 
gale pasiprotėjo jos, kad čia 
jau, muzika, tada, kada pra
dėjo išgirsti didžiųjų sim- 
balų Klin, Klan, klin... 
skabė j imą.

Koncertas pasibaigė. Pub
lika triukšmingai plojo ir 
dar prašė pakartoti pasku
tinį muzikos kūrinį. Muzi
kai iš publikos pusės buvo 
tinkamai įvertinti. Pabai
gus groti pakartotą muzi

OPPORTUNITY FOR SKILLED HELP
TO W0RK AND LIVE IN A SMALL CONGENIAL COMMUNITY.

JOURNEYMEN OR 1ST CLASS 
MACHINISTS

Mušt be able to sėt up, work from blue prints & elose tolerance 
ALSO NEEDED

EXPERIENCED SHEET METAL 
FABRICATORS

FOR 1ST & 2ND SHIFTS.
t

Top wages and a complete benefit pačkage.

4 hours from Ocean and 1 hour from Blue Ridge Mountains.

Apply call or write to: B. TAFFER

WILLIS INDUSTRIES INC.
P. O. Box 335 

Conover, N. C. 28613 
704-464-5050

kos kūrinį, salėje ir sceno
je užgęso šviesa. Publika 
pradėjo uždeginėti degtu
kus ir vienas kitą stumdyti, 
lipdami ant kulnų, išėjo iš 
salės.

Grįžtant į viešbutį, nei 
viena neužsiminė nė žodžiu 
apie koncertą. Kažkaip ne
patogu buvo apie tai kalbė
ti. Gėda prisipažinti, kad 
nieko žmogus nesupratai 
ten, bet ir širdis neleido nu
duoti, kad toks koncertas 
patiko. Kadangi nestigo te
mų apie sekančios dienos 
ėjimą į krautves, buvo ga
lima kalbėti be perstojo, ne
užsimenant apie koncertą.

Užlipusi į viešbučio kam
barį, Zita jau rado vyrą grį
žusį, besiruošiantį gulti.

— Tai kaip koncertas pa
tiko? — klausė vyras, nes 
Meilys moterų planą jam 
jau buvo išpasakojęs posė
dyje.

— O! Mmm ... nieko, 
nieko, nieko sau. žinai, su 
modernia muzika reikia su
sipažinti, negi visą gyveni
mą tik lietuviškų liaudies 
dainų klausysi, — diploma
tiškai atsakė Zita ir užge
sino šviesą, tuomi nutrauk
dama tolimesnę kalbą.

EXPERIENCED
MACHINE REPAIRMEN 

O. D. GRINDERS 
PIPEF1TTERS

APPLY
REVERE COPPER & BRASS 

1NC.
5851 W. JEFFERSON AVĖ. 

DETROIT, MICH. 4820& 
An Equal Opportunity Employer 

(24-30)

TYPESETTERS 
WANTED

R. I. White Compony has openings 
for ettperienced typesetters for fvll 
time positions. Applicants mušt have 
experience witf> paper tope punch 
systems preferably on Mergonthaler 
NJ-300 and AKI eguipment with 
TTS codmg. Ihe Compony offers 
excellent security and complete 
Compony paid benefit package. 
Startino solary is negotiable.

Direct repltes, whkh will be held in 
strict confidence, to

R.L WHITE COMPANY, Ine.
P.O. Box 1103 

Loutsvifie, KY 40201 
Attn: Don Hom

f/7/f

(28-30)
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Salia sostinės, žinomiausia 
Austrijos vietovė, be abejoji
mo, yra Salzburgas. Tai sa
vaime nedidelis miestas. Sal- 
zacho upė skiria jį į dvi dalis. 
Prieš 1,200 metų ten atsikraus 
tė anglo-saksų misionieriai ir 
jau 754 metais paskirtas pir
mas Salzburgo vyskupas.

Tolesnė miesto raida susiju
si su bažnyčia. Po trijų šimt
mečių, 1060 metais, Salzbur
gas darosi arkivyskupijos būs
tinė. Mieste vienas po kito įsi
kuria vienuolynai. Dar šian
dien Salzburgą supančios ir 
ilgus amžius miesto plėtotę ri
bojusios kalvos (o jos pakyla 
iki 650 metrų) vadinasi Moen- 
chsber (Vienuolių kalnas), Ka 
puzinerberg (Kapucinų kal
nas), Nonnberg (Vienuolių - 
moterų - kalnas). Beje, čia gy 
vuojantis benedektinų vienuo 
lynas laikomas seniausiu pa
saulyje, nes jis be pertraukos 
veikia daugiau kaip 1,200 
metų!

Tarp minėtų kalnų, abipus 
Salzacho upės, kūrėsi miestas, 
o jį saugojo nuo priešų Salzbur 
go arkivyskupų pastatytoji Ho 
hensalzburgo tvirtovė Moen- 
chsbergo viršūnėje. Tvirtovė 
išliko iki šių dienų ir ji sudaro 
tiosiog teatralinę Salzburgo 
giiesto dekoraciją.

Salzburgas viduramžiais 
įgavo didelę galią. Mieste iš
sistatė daugelio dvasiškių dig
nitorių ir pasauliečių didikų 
palocių, jau nekalbant apie 
gausias bažnyčias. Vienu me
tu Salzburgas vadintas ‘Vokiš
kąja Roma’. Mieste klestėjo 
mokslai ir menai. Jau 1623 
metais įkurtas Salzburgo uni
versitetas. Miesto plėtotė ne
nutrūko ir po to, kai 1803 me
tais Salzburgo arkivyskupas 
atsisakė pasaulietinės valdžios.

Tačiau, nors miestas tolygio 
augo, jo nepalietė industriali
zacijos procesas, išugdęs žmo
nių skrzdelynus. Pagal statis
tikos duomenis Salzburgas pri
skaito (ir tai tik paskutiniai
siais dešimtmečiais, kai ana
pus miestą juosiančių kalnų iš 
dygo keli priemiesčiai) 136 
tūkstančius gyventojų. Euro
pos mastu, tai labiau mažo 
nekaip vidutinio dydžio mies
tas.

Priemiesčiai, kaip priemies
čiai, jie visur panašūs. Bet sve 
timtaučiui, atvažiavus į Salz
burgą, rūpi išimtinai miesto 
branduolys, senamiestis, koks 
jis išliko iš arkivyskupų laikų. 
O Salzburgo senamiestis tikrai 
žavi kiekvieną lankytoją. Re
tai kur tokiame nedideliame 
plote, išsistačiusiame abiem 
Salzacho upės pakrantėmis, 
aptiksi tiek dailių, pasakyčiau 
‘viduramžinių’ pastatų,* pa
trauklių gatvelių bei skersgat
vių, savo architektiniu išbaig
tumu lankytojo akį veriančių 
aikščių-aikštelių, kaip Salzbur 
gas. Vietomis atrodo, jog esi 
nukeltas atgal keliais šimtme
čiais. Ir vis dėlto niekur nesi
jauti atsidūręs muziejuje, nes 
aplinkui pulsuoja gyvenimas, 
- šių dienų gyvenimas. Vy
riausioje senamiesčio biznio 
gatvėje, dar išlaikiusioje se
novišką ‘Javų skersgatvio’ pa
vadinimą, surasi elegantinių 
parduotuvių, kaip kiekviena
me didmiestyje, bet mažo 
miesto aplinkoje.

Vaikščiodamas vaizdingo
mis senamiesčio gatvelėmis 
bei skergatviais, žavėdamasis 
netikėtomis architektinėmis 
perspektyvomis atsiveriančio
mis užėjus į kokią nedidukę

LAIŠKAS 'DIRVAI' Š EUROPOS

Salzburgas - Mozarto miestas
Petras Volunge

aikštelę ar į kiemą - čia išnyra 
bažnyčios gotinis bokštas, ten 
akis sustoja ties vienuolyno 
kampu - pasijunti tarytum nu 
sikėlęs į mieląją Lietuvos sosti
nę Vilnių, kurio nesu matęs 
jau kelis dešimtmečius ... 
Bent mintimis persikėliau į 
Vilniaus senamiestį ir išgyve
nau svotišką dvasios pakilimą.

Gėrėdamasis senamiesčiu, 
užsirašiau kelis skaičius. Štai 
prie vienos delikatesų krautu
vės padėtas užrašas: įsteigta 
1656 metais. Hoellrigl knygy
nas veikia nuo 1594 metų, o 
namas, kuriame knygynas įsi
kūrė, pastatytas 1294 metais. 
Vienos vingiuotos gatvelės 
odos dirbinių krautuvė skel
biasi, jog esanti įkurta 1422 
metais, taigi dar prieš Ameri
kos žemyno atradimą. Tokių 
užrašų būčiau galėjęs prilesi- 
nėti dar nemaža. Vienoje iš 
judriausių aikščių įsikūrusi ka 
vinė reklamuojasi, jog ji vei
kianti nuo 1703 metų. O prie 
kelis kartus sudegusios ir nau
jai atstatytos katedros (ją pas
kutiniame kare pataikė ir ame 
riekiečių lėktuvo bomba) pri
kalti šie metų skaičiai: 774- 
1628 - 1959. Taigi, katedros 
pradžia siekia 1,200 metų!

Bet ne tiktai savo senamies
čio ansambliu bei dekoratyvi
niu amfiteatriniu išsidėstymu 
tarp Kapucinų ir Vienuolių 
kalnų ir Hohensalzburgo tvir
tovės siluetų Salzburgas pa
traukia tūkstančius turistų. 
Miestas žymia dalimi gyvena 
iš - muzikos, o ypač iš Amade- 
us Wolfgango Mozarto. Sis ge 
nialusis muzikas gimė 1756 
metais Salzburge, jau mano 
minėtoje Javų (Getreide) skers 
gatvyje No. 9 . Namas pavers 
tas Mozarto muziejumi. Sako 
ma, kad dievų numylėtiniai 
neilgai tegyveną. Ir Mozartas 
mirė Vienoje, susilaukęs tiktai 
35 metų amžiaus. Net šio di
džiojo garsų meistro kapas ne
išliko. Tuo tarpu jo sukurtoji 
muzika skamba, tikra žodžio 
prasme, visoje mūsų planetoje

Kai savo laiku buvau Kor
sikoje ir, be abejojimo, aplan
kiau Ajaccio, kur gimė didysis 
karvedys Napoleonas Buona- 
parte, ten galėjau įsitikinti, 
kiek daug žmonių šiandien 
pelnosi iš garsiausio korsikie
čių sūnaus kulto. Korsikos sa
la pasižymi grožiu ir maloniu 
klimatu. Bet tūkstančiai žmo
nių lanko salą, .norėdami pa
matyti vietovę, kuri išugdė vie 
ną didžiausiųjų karinių genijų 
Iš to kulto atsirado tikra suve
nyrų pramonė, teikianti pra
gyvenimą daugeliui Napoleo
no gimtojo miesto gyventojų.

Tam tikrą paralelę galima 
išvesti tarp Ajaccio ir Salzbur
go. Ir austrų mieste vykdo
mas organizuotas čia gimusio- 
jo didžiojo muziko garbinimas 
už kurio slypi komerciniai su
metimai.

Literato Kosto Ostrausko 
bostoniškėje Lietuvių Enci
klopedijoje sudarytoji Mozarto 
kūrinių santrauka užima visą 
puslapį (kompozitoriaus muzi 
kinis palikimas išleistas 67- 
niuose tomuose). Muziko pa
minklai puošia daugelį miestų 
bet pats genialusis muzikas, 
sukūręs nuostabias melodijas, 

1791 metais jaunas mirė skur 
de ir palaidotas bendroje be
turčių duobėje. O šiandien 
miestas, kuriame kompozito
rius gimė, išgarsėjo ir iš dalies 
gyvena iš jo palikimo.

Kaip bebūtų, Salzburgas 
viską daro savo sūnaus garbei 
išaukštinti. Šiuo atžvilgiu vyk 
domas Mozarto kultas. 1842 
metais Salzburge atidengtas 
paminklas Mozartui, 1870 m. 
įkurta tarptautinė Mozarte- 
um donacija, o po dešimties 
metų įsteigta aukštoji muzkos 
mokykla Mozarteum, vėliau 
pavadinta muzikos akademi
ja. Salzburgas vadinamas Mo 
zarto miestu ir net sunku būtų 
pasakyti, kad daugiau išgar
sėjo - Salzburgas ar Mozartas.

Jau nuo 1920 m. Salzburge 
organizuojami vasaros festiva
liai, kurių dirigentais kviečia
mi pirmo spindėjimo muziki
nės žvaigždės. Vienas skers
gatvių Salzburge pavadintas 
Toscanini vardu, nes šis gar
susis italų dirigentas ten buvo 
dažnas festivalių dirigentas. 
Retas festivalis apsieina be to
kio ‘muzikos kunigaikščio’ 
kaip Herbert von Karajan. Ir 
daug, daug garsių vardų susie 
ta su Salzburgu. Viena aikštė 
vadinasi Max-Reinhard-Platz. 
Ir šis didysis žydų kilmės vo
kiečių teatralas yra čia sureži
savęs nemaža scenos veikalų.

Salzburgo vasaros muzikos 
festivaliai laikomi svarbiais 
renginiais, į kuriuos atvažiuo
ja klausytojai iš viso pasaulio.

Bet vienais vasaros festiva-- 
liais Salzburgas nesitenkina. 
Rengiami ‘Velykų festivaliai’, 
organizuojami ‘Sekminių kon
certai’, išgarsinti ‘Pilies kon
certai’, vyksta Hellbrunn pi
lies šventės ir 1.1. Visų švenčių 
nesuminėsi. Prieš mano išva
žiavimą iš Salzburgo, H. von 
Korajan turėjo diriguoti gar
siajam Berlyno filharmonijos 
orkestrui. Programą sudarė L 
von Beethoveno, J.S. Bacho,
C. Debussy ir M. Ravelio kū
riniai.

Bet ne vien muzika miestas 
vilioja turistus. Pastatyti di
džiuliai konferencijų rūmai su 
moderniškiausiais technikos 
įrengimais, mieste netrūksta ir 
Casino salės, kur galima išban 
dyti laimę azartiniuose losi
muose. Vienu žodžiu, viskas 
numtyta, kad gausūs turistai 
tiktai nenuobodžiautų ir leistų 
pinigus. Lankytojų tarpe vy
rauja vokiečiai - Salzburgas 
prigludęs pačiame Vokietijos 
pasienyje.

Vieną vakarą vakarienia
vau restorane, pasivadinusia
me ‘Glockenspiel’, pagal var
pų muzikos bokštą, stūksantį 
antrojoje gatvės pusėje. Kaip 
ir buvo galima laukti, aikštė - 
kurion išsikišusi restorano te
rasa - vadinasi ‘Mozartplatz’, 
o aikštės viduryje pastatytas 
savaime ne taip jau imponuo
jantis Mozarto paminklas. 
Aikštėje dominuoja didžiai 
buvusiųjų arkivyskupų rūmai. 
Pro kampą matau vakare pro
žektorių apšviestą barokinį ka
tedros siluetą, dar arčiau prie 
restorano terasos prigludusi Sv. 
Mykolo nedidelė bažnyčia. 
Vyrauja barokinė statyba. To 

lumoje baltuoja aukštosios 
snieguotos kalnų viršūnės. 
Bet gegužės pabaigoje užsisa
kiau vakarienę atviroje teraso
je. Nors jau nebe taip karšta 
kaip dienos metu, bet vis dėlto 
dar pakankamai šilta. Apati
niame restorano aukšte ir Mo
zarto aikštėje sustatytose kavi
nės kėdėse pilna žmonių. Gir
dėtis jaunų žmonių balsų ir 
juoko. Tai arba turistai, arba 
Salzburgo universiteto bei mu 
zikos akademijos studentai, 
kurių tarpe irgi daug svetim
šalių. Vakaro prieblandoje, 
gegužės mėnesio šilumoje - it 
teatro dekoracijoms prožekto
rių diskretiškai nušviestame f o 
ne - Salzburgas kažkaip nutei
kia giedriai. Jaunimas aikštė
je krykštauja, linksmai svaido 
si frazėmis. Ir mano nuotaika 
vis labiau skaidrėja, gali ir 
nuo austrų vyno ... Ne veltui 
sakoma, kad Salzburge kry
žiuojasi pietūs su šiaure, kad 
Salzburgas esąs labiausiai į 
šiaurę nukilęs italų miestas ir 
toliausiai į pietus nusidavęs vo 
kiečių miestas.

Be abejojimo, vietiniai gy
ventojai - ‘čiabuviai’ - turi die 
ną iš dienos dirbti kaip ir visur 
kitur. Bet turistas, išvažiuo
damas iš Salzburgo, nejučio
mis pagalvoja, jog verta 
čionai dar kartą sugrįžti.

O dar prieš skirdamasis su 
Salzburgu, aplankiau nuosta
biai dekoratyviškai tarp kalnų 
išsidėsčiusius tris ežerus: At- 
tersee, Mondsee ir Wolfgang- 
see. Aplankiau St. Wolfgango 
vietovėje viešbutį bei restora
ną ‘Im Weissen Roessl’, kurį 
kompozitorius Falf Benatzky 
išgarsino to paties pavadinimo 
operete, apkeliavusia kone vi
so pasaulio scenas.

Visas St. Wolfgango mieste
lis - kaip ir visos kitos prie eže
ro prigludusios kurortinės vie
tovės - daugiausia gyvena iš tu 
ristų, kurių čia minių minios. 
Kai kalnai viską užgožė, pa
likdami pakrantėmis tik siau
ras juostas, kaimiško tipo vieš
bučiai prilipę prie uolų kaip 
kregždžių lizdai. Bet, nežiū

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7#% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7»/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 % — 30 mėn. su $1,000, minimum.
6l/i% — 1 metų su $1,000, minimum.

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

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F-S.L.I/'. 
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1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 
Phone (312) 656-6330

Open Mon., 9-8; Tues., Thura., FrL, 9-5; Sat., 9-1; Ckwad Wod.

Juokas Gribauskas, vedėjas

rint ankštumo, turistų nestin
ga. Galima įsivaizduoti, koks 
kermošius viešpatauja liepos- 
rugpiūčio mėnesiais, kai vyks
ta pats didysis vasarojimo se
zonas. Aišku, ir St. Wolfgan- 
go vietovėje vasarą rengiami 
operečių ir koncertų festiva
liai.

Grįždamas iš St. Wolfgan- 
go, apsukau aplink Mondsee 
(Mėnulio ežerą) ir staptelėjau 
to pat vardo kaime; mūsiškai 
tai būtų miestelis. Aplankiau 
jame esančią puošnią baroki
nę bažnyčią. Pačiai menkai 
vietovei bažnyčia aiškiai per 
didelė, bet ji statytą čia kadai 
se buvusiam vienuolynui, ku
ris pajėgė sutelkti lėšų bažny
čiai pastatyti ir jai išlaikyti. 
Aikštėje stūkso paminklas, 
vaizduojantis kunigaikštienę 
von Wrede, o pati aikštė vadi
nasi Marschall von Wrede- 
Platz. Kunigaikštienė savo 
išvaizda man priminė britų 
karalienę Viktoriją. Iš mar
mure iškalto įrašo seka, kad 
kunigaikštienė buvusi labdarė 
kuri dosniai šelpusi vargdie
nius. Žemės aplink Mėnulio 
ežerą nepasižymi derlingumu 
tad galima įsivaizduoti, kad 
ūkininkai praeitame šimtme
tyje, kai labdaringoji kuni
gaikštienė rūpinosi vargdie
niais, tikrai gyveno vargingai.

Niekada ligi savo atsitikti
nio apsilankymo nebuvau gir
dėjęs nei apie Mėnulio Ežerą, 
nei apie Mėnulio Ežero mies
telį. Bet, sukdamas ratą ap
link bažnyčią bei vienuolyno 
rūmus, pastebėjau prie sienos 
prikaltą lentą, kurioje surašy
tos pavardės vietos vyrų, žu
vusių per pirmąjį ir antrąjį pa 
saulinius karus. Ypač man įsi 
minė pavardės jaunuolių, tik 
pasiekusių 18 metų amžiaus ir 
padėjusių gyvybę rytų fronte.

Štai ir Mėnulio paežeryje 
prigludusio ‘Mėnulio Ežero’ 
miestelio ūkininkaičiai buvo 
Adolfo Hitlerio pašaukti ka
riauti už ‘Didįjį Vokietijos Rei 
chą’ ir guldyti galvą už liguis
to fanatiko svaičiojimus apie 
ponų rasę ir ‘Lebensraum’ (gy 
venimo erdvę) išrinktajai vo
kiečių tautai! Žlugus šioms 
fantazijoms, atidarytas kelias 
raudonajam imperializmui, 
tebeviešpataujančiam visoje 
rytų ir vidurio Europoje. Pa
radoksiniu būdu pati Htlerio 
tėvynė išsprūdo iš rusiškos meš
kos letenos ...
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■ Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

Vaclovą Mažeiką (312-823- 
3607). Vietų skaičius yra ri
botas, todėl tikrai jas gaus 
pirmieji.

Bostono lietuviai
PROTESTO 

SUSIRINKIMAS
Pavergtų tautų protesto 

mitingas įvyko liepos 21 d. 
Chicagos miesto centre. Su
sirinko apie pora tūkstančių 
pavergtų tautų žmonių. Pa
grindiniu kalbėtoju buvo 
ukrainietis disidentas V. 
Moroz, nesenai ištrukęs iš 
Sovietų Sąjungos ir pasie
kęs JAV. Demonstracijai 
vadovavo Pavergtų tautų 
komiteto pirm. V. Vikšnins. 
Sveikinimus atsiuntė popie
žius Jonas Povilas II, Illi- 
nois gubernatorius J. 
Thompson, Chicagos bur
mistre J. Byrne. Kalbėjo 
kongresmanas. H. Hydes, 
Annunzio atstovas J. Par- 
ker, gen. konsule J. Dauž- 
vardienė ir kiti. Dalyvavo 
pavergtų tautų vėliavos, 
daug plakatų, reikalaujan
čių laisvės pavergtoms tau
toms ir įkalintiems asme
nims — Gajauskui, Petkui, 
Sadūnaitei.

Diena buvo tvanki ir dvi 
valandas žmonės vargo aik
štėje, kepinami vidurvasa
rio ir vidurdienio saulės. Pa
togesnės ir didesnį įspūdį 
darydavo eisenos, o ne sta
tiški mitingai. Didžiąją da
lį demonstrantų sudarė uk
rainiečiai, o ix> jų ėjo lie
tuviai. Kaip visad ir čia jau
nimo mažai matėsi.

PAMINĖTA DARIAUS IR 
GIRĖNO SKRYDŽIO 

SUKAKTIS
Š. m. liepos 22 d. Dariaus 

ir Girėno vardo veteranų 
postas paminėjo 46-tą su
kaktį, nuo lakūnų Dariaus 
ir Girėno skrydžio ir tragiš
ko žuvimo prie Lietuvos 
slenksčio.

Iškilmės įvyko prie lakū
nų garbei pastatyto pa
minklo Marąuette Parke. 
Dalyvavo veteranų vėliavos, . 
vadovaujant Dariaus-Girė
no posto komandieriui. Be 
kitų kalbėtojų, pagrindinę 
kalbą pasakė gen. konsule 
Juzė Daužvardienė. Vetera

Į PUIKIAUSIUS
Į KAILIUS
| rasite tik pas vienintelį 
Į lietuvį kailininką 
i Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINA

= Telefonai:
| krautuvės: (312) 263-5826
| namų: (312) 677-8489

Į 185 N. Wabash Avė.
i Chicago, III. 60601
f Antrame aukšte.

....... hllllllllUllllllllll|l|||IUIIIIU|||g

nams saliutuojant, prie pa
minklo buvo padėti gyvų 
gėlių vainikai.

Iškilmės baigtos tautos 
himnu.

Minėjimas vykdomas 
kiekvienais metais, bet pro
grama yra skurdi, ir jei ne 
gen. konsulės dalyvavimas 
ir kalba, iškilmės nustotų 
savo paskirties. Dariaus-Gi
rėno posto veteranų vado
vybė turi gerus tikslus ir 
atlieka gerą darbą, bet rei
kėtų prie esamos progra
mos pridėti ir kultūrinę da- z 
lį. Solistų ar chorų įvedimas 
labai praturtintų nusipelniu
sių lakūnų minėjimą. Lietu
vių karių „Ramovės” vado
vybė dalvauja su savo vė
liava ir padeda vainiką, bet 
prie programos praturtini
mo, atrodo, neprisideda. 
Viską tarko Dariaus-Girėno 
posto vadovas.

Geras oras ir graži diena 
sutraukė gražų būrį lietu
vių (tikrai galėjo būti 300 
žmonių).

KORP! NE-LITHUANIA 
SUVAŽIAVIMAS

Korp! Neo-Lithuania vvr. 
valdyba šaukia suvažiavi
mą š. m. rugsėjo 1-3 d.d. 
Tabor Farmoje, Sodus, 
Mich. (buv. Juozo Bačiūno, 
dabar Valdo Adamkaus va
sarvietėje). Vieta parinkta 
labai gera ir lengvai pasie
kiama iš Chicagos, Cleve
lando ir Detroito, o taip pat 
ir rytinio pakraščio korpo- 
rantams.

šiuo renginiu bandoma 
nušauti du zuikius: aptarti 
organizacinius reikalus ir 
arčiau pabendrauti gražios 
gamtos aplinkoje bei išklau
syti keletą paskaitų.

Programa sudaryta taip, 
kad palikta laiko ir indivi
dualiems reikalams bei 
sportui.

Visi korporantai kviečia
mi iš anksto registruotis 
pas vyr. valdybos pirm. Ce
zarį Modestavičių (telef. 
312-422-7656) ar sekretorių

• A. a. Jonas Račkauskas, 
75 m., buvęs mokytojas ir 
gimnazijos direktorius, po 
ilgos ir sunkios ligos mirė 
liepos 28 d. ryte savo na
muose. Velionis buvo pasi
žymėjęs pedagogas. Taip 
pat kurį laiką yra dirbęs 
„Draugo” spaustuvėje.

KVIEČIAME SUSITIKTI

šis kreipinys skiriamas 
Chicagos ir jos apylinkių 
lietuviams. BALFo Chica
gos apygarda ir skyriai 
kviečia visus lietuvius į jų 
rengiamą gegužinę, rugpiū
čio 5 d. (sekmadienį), 12 
vai. V. ir I. Jonynų sodybo
je, Chesterton, Ind.

Daugelis žmonių savų die
nos rūpesčių slegiami retai 
bepagalvoja ar bent pastebi 
kitus žmones, kitus tautie
čius, kurie reikalingi arti
mo pagalbos, paramos ar 
net globos ... Bet yra mūsų 
tautiečių, kurie susitelkę į 
BALFo ar kitas labdaros 
organizacijas, kaip tikri sa- 
marijiečiai, metai, iš metų 
varo artimo šalpos darbą. Ir 
štai BALFo Chicagos apy
gardos ir skyrių valdybos 
rengia gegužinę, lietuvių 
susitikimą, norint platesne 
talka sutelkti daugiau lėšų 
šalpos reikalui. Kiekvienas 
lietuvis šiame susitikime 
laukiamas, o jo dalyvavi
mas susitikimo programoje 
parems BALFą, jo užmo
jus. Gegužinėje jus laukia 
malonus poilsiavimas gra
žioje Jonynų sodyboje, įvai
rūs žaidimai, laimės šuliniai 
ir kito pramogėlės. Visi da
lyviai bus aprūpinti maistu 
ir gėrimais. Iki malonaus 
pasimatymo!

Norintieji vykti į Balfo 
gegužinę autobusu rezer- 
vuojasi vietas tefeonu 656- 
6155 (B. Motušienė), YA 
7-0619 F. Sereičikas arba 
776-7582 (Balfo biuras).

(mv)

Keyon Moteriais, Division of Lord Cor- 
poration, has an opening for Inspector. 
2-5 years experience is required in 
dimensioning small mechanical compo- 
nents.
We are a rapidly grovring manufacturer 
specializing in injection molding.
We offer competitive wages, and excel- 
lent fringe benefits. For further infor
mation, call (216) 475-6330, Ext. #35 
during vvorking hours.

Keyon Materials
_ 4335 Cranwood Parkway
1 > WarrensvffleHts.
IJVMTM Ohio,44128

An Equal Opportunity Employer M/F (29-30)

MACHINISTS
FIRST AND SECOND CLASS, HAVE OWN TOOLS, READ BLUE 
PRINTS. POSITION OPEN ON ENG1NE LATHE & TURRET LATHE, 

VERTICAL & HOR1ZONTAL M1LLS.

• COMPETITIVE SALARY • MAJOR MEDICAL
• DISABILITY INSURANCE • LIFE INSURANCE
• COMPANY PAID HOSPITALIZATION-DENTAL PLAN

• PENSION PLAN

MG CECIL EQUIPMENT
6186 Norwalk Road
Medina, Ohio 44256

Equal Opportunity Employer
(23-32)

MIESTAS BE LIETUVIŠKO 
LAIKRAŠČIO

Nuo gegužės 15 d. Bostonas 
nebeturi nei vieno lietuviško 
laikraščio. O juk Bostonas bu
vo ne tik Amerikos žymiausias 
kultūrinis centras, bet čia bu
vo ir labai gyvas lietuviškas 
gyvenimas.

Jau 1895 metais kunigas J. 
Gricius vokiečių Jėzuitų baž
nyčioje laikė lietuviams mišias 
Vėliau So. Bostone 7-je 
gatvėje nupirko salę, kurioje 
buvo įrengta koplyčia. O 
1902 metais West 5-je gatvėje 
lietuviai pasistatė gražią baž
nyčią. Salia bažnyčios - para
pijos mokyklą, o kitą mokyklą 
6-tos ir I gatvių kampe. Po 
Antrojo Pasaulinio karo nau
jiems ateiviams pradėjus kur
tis Bostone, 1949 metais buvo 
įsteigta ir šeštadieninė litua
nistinė mokykla, kuri dar te
beveikia ir dabar. Devyniolik 
tojo amžiaus pabaigoje buvo įs 
teigta ir lietuvių evangelikų 
parapija, o 1930 metais net ir 
metodistų.

O kiek čia įvairių draugijų 
buvo įsteigta. Pirmoji draugi
ja buvo įsteigta 1899 metais. 
Ji buvo pašalpinė, kad galėtų 
padėti lietuviams įvairiuose 
reikaluose. Vėliau ši draugija 
išplėtė savo veiklą ir rūpinosi 
visuomeniniais reikalais, ren
gė vakarus ir kitą.

Lietuvių centras buvo So. 
Bostone. 1899 m. čia buvo įs
teigta Lietuvių Piliečių Drau
gija, kuri tebėra ir dabar, ir 
turi apie 1,500 narių. 1906 m 
buvo įsteigta Socialistų S-ga, 

Jaunimo Ratelis, o to ratelio 
dėka įkurta d-ja Gabija. 1916 
metais susiorganizavo Sanda
ros kuopa. Kiek vėliau Lietu
vių Darbininkų d-ja, kuri nuo 
1947 m. leido Darbo žurnalą. 
Buvo Tėvynės Mylėtojų d-jos 
kuopa, Stepono Dariaus legio
nierių postas, Vilniaus Vada
vimo s-gos skyrius. O Sv. Pet
ro parapijoj buvo net 15 įvai
rių parapijos organizacijų ir 
draugijų. Balfo skyrius buvo 
įsteigtas 1944 m., kuris šiais 
metais spalio 28 d. švenčia sa
vo veiklos 35 metų sukaktį. 
Naujieji ateiviai įsteigė ateiti
ninkus, skautus. Skautai yra 
pati gyviausia ir veikliausia 

jaunimo organizacija. Lietu
vių inžinierių ir architektų 
s-ga, Lietuvių Tautinės s-gos 
skyrius, 1950 m. suorganizuo
ta Lietuvių Rašytojų Klubas, 
kuris vėliau virto LB Bostono 
Kultūros klubu. Tautinė S-ga 
suorganizavo kultūrinius su- 
batvakarius. Šios dvi paskuti
nės dar ir dabar gražiai dirba. 
Teisininkų d-ja, Mokytojų 
d-ja - bet jų jau nebesigirdi; 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrius - kuris dar yra gyvas; 
Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos 
skyrius - bet jo jau nesigirdi.

1902 metais buvo suorgani
zuota vaidintojų grupė, kuri 
pastatė veikalą Amerika Pir
tyje, o vėliau statė ir kitus vei
kalus. 1914 m. Mikas Petraus 
kas įsteigė muzikos mokyklą, 
kurioje 1917 m. buvo net 70 
mokinių. Ta mokykla veikė 
iki 1924 metų. Naujųjų atei
vių buvo suorganizuotas geras 
parapijos choras, kuriam vado 
vavo muzikas Jeronimas Ka
činskas, o 1951 metais - Bosto
no Lietuvių vyrų choras ir 
mišrus choras, kuriem vado
vavo muzikas Julius Gaidelis. 
Mišrus choras - kaip ir parapi
jos choras - yra išnykęs, bet vy
rų choras gyvas ir daug kur 
pasirodo su programa. Buvo 
baleto studija, Henriko Ka
činsko dramos studija, vėliau 
iš jos išsivystė dramos sambū
ris, kuris su savo pastatytais 
veikalais pasiekė net Chicagą,

Visos organizacijos yra įne
šusios gražų įnašą į lietuvių 
kultūrinį bei visuomeninį gy
venimą. Tačiau daug jų jau 
nebėra.

Lietuviška spauda. Bostone 
kunigas Zebrys 1895 metais 
leidu du mėnesius Lietuvišką 
laikraštį. 1905-6 metais Gedi
minas su Mickevičium leido 
Vaistininką, 1905 metais pasi
rodė Keleivis - kuris 1908 m. 
virto socialistiniu laikraščiu, 
1908-9 m. ėjo Tėvynė, 1908 - 
satyrinė Ragana, 1909 m. - 
juokų laikraštis Dagis, juokų 
laikraštis Pipiras, 1911 m. - so 
cialistinė Laisvė, kuri vėliau 
virto visai komunistine ir išsi
kėlė į Brooklyną, N.Y., 1914- 
1918 ėjo Ateitis, o vėliau pa
keitė vardą į Sandarą. Nuo 
1917 m. ėjo Darbininkas, kurį 
1951 m. perėmė tėvai pranciš 
konai ir perkėlė į Brooklyną, 
N.Y. 1952 m. trumpai ėjo 
Rytas. Dar ėjo Tarpininkas, 
Bitė, Atgimimas, Išmintys, Sa 
tyros, Darbas, Žvaigždė, Vy
tis. Buvo ir neperiodinių lei
dinių, kuriuos leido Keleivis ir 
Darbininkas. O 1953 m. pa
sirodė pirmas tomas Lietuvių 
Enciklopedijos, kurios išėjo vi
so 36 tomai ir 6 tomai Enciklo- 
pedia Lituanica. Be to, enci
klopedijų leidėjas Juozas Ka
počius yra išleidęs ir eilę gerų 
knygų.

Pagal aukščiau paminėtą 
matome, kad Bostone buvo la
bai gyva ir veikli lietuvių ko
lonija. Sakome - kad buvo, 
nes daug buvusių organizaci
jų yra išnykusios, arba visai 
nebeparodo savo veiklos. O iš 
tiek ėjusių lietuviškų laikraš
čių - neliko nei vieno.

Buvo skaičiuojama, kad Bos
tone ir jo apylinkėse gyvena 
kelios dešimtys tūkstančių 
lietuvių. Jų yra ir dabar, bet 
gi lietuviško laikraščio tokioje 
didelėje apylinkėje taip ir ne
liko ...

A.P.
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Dabar taip mažas pasaulis ir 
net už dar mažesnę kainą. 

Telefonu.
Greece, $6.00
IsraelJ $5.85
Italy, $4.80

France, $6.00
Spain, $4.80

Germany * $4.80
Belgium, $4.80

United Kingdom, $3.60 
Ireland, $3.60 
JapanT $5.85

Kodėl neskambinti į užjūrį 
pasisvečiavimui?

Naudojantis žemomis International 
Direct Dial kainomis, 10 viršminėtų kraštų 
ir 54 kitų, įskaitant Carribbean, užjūrio 
skambinimai yra pigesni negu kada nors.

Žemiausia kaina yra 3 minučių 
tiesioginio skambinimo paprastai tarp 5 p.m. 
ir 5 a. m. ir bet kuriuo laiku sekmadienį.

Atsiminkite, kada jūs išsukate patys, 
sutaupote pinigus. Taigi, pasitikrinkite 
White Pages savo telefono knygoje, kad 
žinotumėte ar jūsų vietovė turi 
International Dialing.

Jeigu jūsų vietovė neturi International 
Direct Distance Dialing, operatorius 
patarnaus jums ir jūs vistiek gausite už 
nauja žemą kainą.

Jūs rasite White Page visas reikalingas 
instrukcijas. Arba veltui gaunamoje 
brošiūroje rasite tiesioginio skambinimo 
informacija, paskambindami Ohio Bell 
Business Office.

© Ohio Bell

Visos kainos plius taksai. Priede prie naujo Direct Dial kainų laikna 15 procentų nuolaidą pritaikoma visiems 
užjūrio skambinimams iki lapkričio 15 nebent būtų atšaukta, pakeista ar pratęsta.

^Sumažintos kainoes taikomos tiktai šeštadieniais ir sekmadieniais. 
**Sumažintos kainos tiktai naktį 5 p. m. —• 5 a. m.

***Sumažintos kainos taikomos tiktai sekmadieniais.

Los Angeles lietuviai
Iš LOS ANGELES 

TAUTININKŲ VEIKLOS
Š. m. liepos 15 d. įvyko 

jau antras šiais metais ALT 
S-gos Los Angeles skyriaus 
susirinkimas, kuriam pirmi
ninkavo J .Petronis ir se
kretoriavo Ed. Balceris. 
Naujosios skyriaus valdy
bos vardu, kurią sučP~d pir
mininkas J. Steikūnas, vice
pirm. J. Petronis, sekretorė 
R. Šakienė, ižd. R. Bužėnas 
ir narys A. Gricius, ateinan
čių metų veiklos planą iš
dėstė skyriaus pirm. J. Stei
kūnas. Numatoma surengti 
iškilmingą skyriaus 30-ties 
metų veiklos minėj imą-aka- 
demiją su koncertu 1979. 
XI. 18 d., "Tautinės Minties 
Keliu” knygos pristatymą 
plačiajai Los Angeles visuo
menei 1979. IX. 23 d., sky
riaus iždą papildyti — va
sarinį subuvimą 1979. VIII. 
19 d. ir balių 1980 m. pra
džioje. Taip pat, numatyta ti pritraukti daugiau naujų

surengti dvi meno parodas 
ir • vakarones, kur pastaro
siose būtų diskutuojama 
S-jungos ideologinėmis ir 
apskritai visuomeninėmis, 
kultūrinėmis ir politinėmis 
temomis. 

Pirm. J. Steikūnas pasi- Sąjungos pirm. A. Mažeika 
džiaugė, kad skyriaus nariai 
aktyviai dalyvauja kitose 
lietuviškose organizacijose, 
kaip F. Masaitis yra vieti
nio ALTos skyriaus pirmi
ninku, labai įspūdingai pra
vedęs birželinių įvykių mi
nėjimą, R. Bužėnas — Los 
Angeles Lietuvių Bendruo
menės pirm., J. Petronis — 
Lietuvių Tautinių Namų 
pirm. Tai visa, žinoma, pa
sigėrėtina, bet pirm. J. Stei
kūnas ragino visus skyriaus 
narius, labiau įsijungti į 
skyriaus veiklą ir pirmoje 
vietoje neužmiršti savo kaip 
Tautinės Sąjungos nario pa
reigų, nuoširdžiau talkinin
kauti valdybai ir pasisteng-

narių, ypač jaunimo. Susi
rinkusieji pažadėjo valdy
bai visokeriopą pagalbą 
įvykdyti josios užsimotą 
veiklos planą.

Labai pilną ir vaizdų pra
nešimą apie 16-jį Sąjungos 
seimą padarė F. Masaitis ir 
į susirinkusiųjų paklausi
mus savo paaiškinimus da
vė, susirinkime dalyvavę 

ir vicepirm. J. Mockus. Su
sirinkimo dalyviai, kad ir 
nedalyvavę pačiame seime, 
pasijuto lyg tas dvi dienas 
būtų praleidę Chicagoje.

Po susirinkimo, prie se
kretorės R. Šakienės pa
ruoštų užkandžių ir kavos 
puoduko, dar nuoširdžiai 
pabendrauta porų valandų.

Ne per dažniausiai būna 
tokių pavykusių susirinki
mų.

Sėkmės naujajai skyriaus 
valdybai! (eb)

PAMINĖTI BIRŽELIO 
TRĖMIMAI

1941 m. birželio mėn. įvy
kę trėmimai paliko neišdil

domas žymes apie okupantų 
kėslus sunaikinti lietuvių 
tautą. Todėl lietuviai, gyve
nantieji laisvuose vakarų 
kraštuose, šį įvykį kasmet 
prisimena kartu su to pa
ties likimo paliestaisiais lat
viais ir estais, šiais metais 
baisiųjų birželio trėmimų 
prisiminimas įvyko šv. Ka
zimiero parapijos salėje lie
pos 1 d. Po pamaldų baž
nyčioje visi rinkosi į salę. 
Įnešus ir pastačius scenoje 
JAV, Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos vėliavas, taip pat 
ir Lenkijos vėliavą, nes Pa
vergtų tautų komiteto pir
mininkas Klejnot yra len
kas, kurir irgi dalyvavo šia
me minėjime.

O. Polikaičiui sugiedojus 
JAV himną, invokaciją, pri
menančią tuos liūdnus įvy
kius, paskaitė kun. dr. V. 
Bartuška. Šiam minėjimui 
vadovavo ir su svečiais su
pažindino ALTos skyriaus 
pirmininkas F. Masaitis. 
Trumpai kalbėjo Baltijos 
valstybių konsulai: Lietu
vos — V. Čekanauskas, Es
tijos — Lauer ir Latvijos 

— Anderson, taip pat Pa
vergtų tautų komiteto pir
mininkas, kuris kvietė da
lyvauti Pavergtų tautų die
noje.

Pagrindinis kalbėtojas 
šiame minėjime buvo kon- 
gresmanas Robert K. Dor
nan, su kuriuo trumpai su
pažindino A. Markevičius. 
Savo kalboje kongresmanas 
papasakojo apie savo atlie
kamus darbus, ypatingai 
paškindamas savo pasiūlytą 
rezoliuciją HCR 147 Pabal
tijo valstybių reikalu. Jis 
ragina rašyti laiškus kon
gresmanams, kad ta rezo
liucija būtų priimta. Kalbė
jo ir kitais krašto saugumo 
reikalais, paliesdamas ir 
ginklavimosi apribojimo su
tartį su Sovietų Sąjunga. 
ALTos skyriaus vicepirmi
ninkas V. Bandziulis per
skaitė rezoliuciją dėl Sovie
tų Sąjungos neleistinų veik
smų Pabaltijo valstybėse, 
Šią rezoliuciją priėmus su
sirinkusių plojimu, ji bus 
pasiųsta JAV prezidentui ir

(Nukelta į 10 psl.)
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Loreta Čipkutė

DVIGUBA BAKALAURE

Loreta čipkutė, baigusi 
Clevelande John Carroll uni
versitetą dvigubu bakalau
ro laipsniu iš biologijos ir 
chemijos, įsigijo mokytojos 
pažymėjimą. Kaip antraei-

liu subjektu studijavo foto
grafiją ir ispanų kalbą.

Pažymėtina, kad savos 
kompozicijos tema, ispanų 
kalboje, Loreta rašė apie 
Lietuvą, jos gražią gamtą, 
žmones ir papročius ir taip 
labai skirtingą, nuo visų ki
tų kalbų — lietuvių kalbą. 
Kai Loreta, paprašyta pro
fesoriaus, perskaitė savo 
kompoziciją visai klasei, 
profesorius pastebėjo, kad 
jam tai pirmas atsitikimas, 
kaip jauna studentė rašo ir 
aiškina dar apie trečią taip 
retai girdimą kalbą, Loretos 
tvirtinimu seniausia iš visų 
kalbų.

Visa savo studijų laiką 
buvo dekano garbės sąra
šuose. Universitetą baigus, 
John Carrol Universiteto 
prezidentas perdavė Lore
tos vardą su rekomendacijo
mis į JAV dekano garbės 
sąrašus, kur mažiau negu 
vienas procentas visų stu
dentų čia patenka.

PIRKTI NAMĄ? TAIP, JUS GALITE.
Būdavo, kad rytojaus svaja negalėdavai džiaugtis šiandien. 

Su Society talka dabar tai yra galima.
Mūsų finansavimo sąlygos jus maloniai nustebins. Įmo

kėjus vos 5% grynais, plius pirkimo išlaidas, jūs galite 
turėti savo nuosavą kampelį. Ir tai nėra tik 

pypkoriaus sapnas.
O nėra didesnio malonumo, kaip turėti 

nuosavus namus!
Draugiškam ir konfidencialiam 

pasitarimui dėl sąlygų bei kvalifika
cijų, ir bendroms informacijoms, ap
lankykite Society National Bank sky
rių. Mes norime Jums padėti.

Pirkti namus? Taip, jūs galite. 
Pasikliauti Society? Taip, jūs galite.

Member F.D.I.C.

NATIONAL^zs 
BANK

LOS ANGELES
(Atkelta iš 9 psl.) 

kitiems valdžios pareigū
nams.

Išnešus vėliavas baigėsi; 
oficialioji dalis. Meninėje 
dalyje latvių pianistas E. 
Ozolins paskambino latvių 
kompozitoriaus V. Darzins 
kūrinį, o lietuvių trio — E. 
Jarašūnas, A. Polikaitis ir 
B. Seliukas padainavo kom
pozitorių B. Budriūno ir T. 
Makačino sukurtas dainas 
ir E. Gailevičiaus Ramo- 
vėnų maršą. Jaunimo an
samblio „Spindulys” šokė
jai, vadovaujami D. Razu- 
tytės pašoko keletą tautinių 
šokių. Akom ponavo R. Po
likaitis. Sugiedojus Latvi
jos, Estijos ir Lietuvos him
nus, minėjimas buvo baig
tas. Nežiūrint karštoko oro, 
minėjime dalyvavo daug 
žmonių, ypač lietuvių, nes 
tautai padaryta skriauda 
negali būti užmiršta, o ge
nocidas ir šiandien vykdo
mas tik kitokioje formoje.

I. M.

BULVIŲ DERLIAUS 
ŠVENTĖ

„Rambyno” skautų sto
vyklavietės komitetas, Los 
Angeles mieste šv. Kazimie
ro parapijos salėje, š. m. 
rugsėjo mėn. 15 d. ruošia 
Bulvių Derliaus šventę — 
Cepelinų balių. Programoje 
dalyvauja mūsų šaunus jau
nimas, gražiai pastatęs mu
zikinį šiupinį ”Viva Euro
pa”, režisuojamas D. Ba
rauskaitės.

Komiteto šiems metams 
numatyti darbai: virtuvės 
pastato nudažymas, vieli
nės tvoros tvėrimas ir kiti 
smulkūs, bet labai reik? 
lingi darbai buvo padary 
talkos būdu per šv. Jono iš
kylą. Dabar beliko tik išlie
ti sporto aikštelę, ne teniso, 
kaip kad buvo klaidingai pa
informuota, kad vaikai sto
vyklos metu turėtų kur 
žaisti krepšinį ir tinklinį.

V. Iri.

Loreta yra išlaikiusi Ohio 
Statė Real Estate egzami
nus, turi leidimą pas čipkus 
Realty, kuriai vadovauja 
Loretos tėvai: Dana ir Sta
sys čipkai. Loreta priklau
so prie Lake County Board 
of Realtors, Ohio Statė 
Board and National Board 
of Realtors ir yra veikli na
rė.

Dabartiniu metu Loreta 
išvykusi trims savaitėms 
atostogų į Europą. Po atos
togų Europoje, Loreta pla
nuoja stovyklauti skautų 
stovykloje Kanadoje, kur ji 
bus viena iš vadovių jau
nesnėms skautėms.

Po to vėl mokslas ir Lo
reta žada tęsti savo studi
jas toliau. Linkime sėkmės!

AMERIKOS LIETUVIŲ IR 
PABALTIEčlŲ 

PLAUKYMO 
PIRMENYBĖS

Š. Amerikos Lietuvių ir 
Pabaltiečių plaukymo pir

menybės įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 2 d., Clevelando 
Case Western Reserve Uni
versiteto ”Donnell” baseine, 
10900 Euclid Avė., Cleve
land, Ohio. Varžybas vykdo 
Clevelando LSK žaibas.

Varžybų pradžia — 9 am. 
Dalyvių rekistracija nuo 8 
am.

Dalyvių registracija at
liekama iki 1979 m. rugpiū
čio 25 d., šiuo adresu: Al
girdas Bielskus, 3000 Had- 
den Rd., Euclid, Ohio 44117. 
Telefonas (216) 481-7161.

Pavieniai, lietuvių sporto 
klubams nepriklausą plau
kikai dėl smulkių informaci
jų gali kreiptis į bet kurį 
lietuvių sporto klubą, arba 
tiesioginiai į A. Bielskų ar 
A. Barzduką, plaukimo ko
miteto vadovą, telef. (703) 
560-1410.

FIRST CLAS DIE MAKER
GOOD BENEFITS, QUEENS l.OCA-
T1ON. SALARY OPEN. CALL (2 12>
898-8300. Ask for JOE. (25-30)

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinią apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036 
CLEVELAND, OHIO 44114

PROTOTYPE SUPERVISOR
Our rapidly growing vacility has an immediate need for a Supervisor for 
our Prototype Shop. This is a highly visiblc/and challenging positions. 
offering much growth potential. Our successful candidate should have 
a througth knovdedge of electronics and electrical assemblies. This may 
“e a perfect spot for an electronics technician who considers himself 
a buider. The tvork involvement will include P. C. boards, small motors 
and other prototype work and should be totally familiar with circuit 
diagrams.
We offer a competitive compensation package and an extensive benefit 
program. For immediate consideration an this exciting and challenging 
position, apply or forward resume, in confidence, to:

DAN McMULLEN

FUNDIMENSIONS
26750 23 Mile Road, Mt. Clemens ,Michigan 48045 

313-949-4100
An Equal Opportunity Employer M / F 

(30-36•

NATIONW1DE 
INSURANCE 
Natio»w<de is on yow «ad.

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

EMPLOYMENT & TRAINING 
For youth 16 to 21 mušt be a resident 
of Allegheny County. (Living outside 
the city of Pittsburgh.) Varicty of 
job positions available for high school 
dropouts and graduate3. Employment, 
educational, personai ccunseling serv
ices. For additional information phone 
412-351-0271.

An Equal Opportunity Employer 
(30-39)

• PATRIA prekybos na
muose. 794 E. 185 St., Cle
velande, yra didelis pasirin
kimas vietinių ir importuo
tų 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.

PRESSMAN, 
MULTICOLOR

Atex, USA, Ine. Asheville, N. C.28802. 
Opening for experienced pressman/wo- 
man, lst shift. Excel sal & fringe 
benefits. Relocation fvnds avail. Call 
collect weekdays Mr. MEL1CK, 

704-274-7920
(30-36)

WANT FITTERS
With layout & burnmg experience 
preferred, and be experience in heavy 
steel fabrication. Have own tools. 
Full benefits.
CUSTOM FABRICATING CO. 

1905 KIENLEN
ST. LOUIS, MO. 63112 

314-382-1323
(27-32)

Inspectors

MECHANICAL CIVIL ELECTRICAL PLACEMENT

QUALITY CONTROL
INSPECTORS

As a leader in the Quality Control Services of the power 
generation industry we are constantly looking for ųualified 
technicians to perform inspection servise for our clients. 
Our present expansion has created a need to recruit oua- 

lified personnel in the following areas.
Mechanical-Inspection of conponents, welds, piping & 

hangers.

Electrical Inspection of installations, terminais, cable trays, 
& switch gears.

Civil-Inspection and testing of construction, materials, in- 
cluding soils, concrete and steel reinforcement.

Non-Destructive examination-inspection of systems com- 
ponents and material using radiography, ultra sonic, mag- 

netic particle, dye penetrants & visual examination 
techniąues.

Placement-Inspection of reinforcement forming, pouring, 
and concrete placement procedures.

Excellent salaries, relocation package opportunity for over
time: comprehensive benefit package including Blue Cross, 
Blue Shield, major medical, tuition assistance, life insurance 

& pension plan.

If you have certifiable training of a minimum of 1 year and 
the job experience in any of the above areas, we have both 
long & short term assignments. Some positions require 
nuclear inspection experience. Openings both locally & na- 

tionally. For immediate consideration

Call Toli Free 800-526-6072 or Write

U. S. TESTING CO., INC.
PGS PERSONNEL

1415 PARK AVENUE 
HOBOKEN, N. J. 07030

An Equal Opportunity Employer M/F



1979 m. rugpiūčio 2 d. DIRVA Nr. 30 — '11

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

♦ A. a. Antanina Baltru
konienė mirė Clevelande š. 
m. liepos 18 d., sulaukusi 
96 metų amžiaus. Nuliūdi
me palikusi dukras Juliją, 
Eleną, Alviną ir jų arti
muosius.

Velionė į Ameriką atvy
ko 3 metų amžiaus ir išgy
veno 93 metus. Buvo didelė 
spaudos rėmėja ir jos na
muose Clevelande būrėsi lie
tuviškas gyvenimas. Jos na
muose 2120 St. CIair Avė. 
buvusioje spaustuvėje 1915 
m. išėjo pirmasis Clevelan
de laikraštis „Santaika” iš 
kurio už metų išaugo Dirva.

Jos namuose viešėjo dr. 
J. šliupas ir rinkdavosi lie
tuviai veikėjai, teatralai, 
muzikai.

Iki paskutinės gyvenimo 
valandos velionė domėjosi 
lietuvišku gyvenimu ir pati 
dėl silpnų akių nebegalėda
ma skaityti, prašydavo duk
ters perskaityti lietuviškus 
laikraščius.

Dirva reiškia nužuojautą 
velionės šeimai ir artimie
siems.

• Salomėja Knistautienė 
ir Elzė Račkauskienė išlai
kė valstybinius nekilnojamo 
turto verslo egzaminus ir 
pradėjo dirbti Danos čip- 
kienės įstaigoje.

A. A. Antanina Baltrukonienė

aMETINĖ LIETUVIŲ KLUBO 
GEGUŽINĖ

į ĮVYKS š. M. RUGPIŪČIO 5 D., SEKMADIENĮ,
į NUO 12 VAL IKI 6 VAL. VAK.
S Kroatų sodyboje (Croatian Picnic Grounds)^

1022 Mulberry Road. Tel. 286-4347. S
3 Vaikams nemokamai ”pop”, žaidimai, laimėjimai ir ] 
įj nemokamai alus visiems. Į
3 Šokiams gros R. STRIMAIČIO orkestras.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti. 1E

HOUSE FOR SALE
Hiller Avė off East 185 

St. near Our Lady of Per- 
putual Help, 3 bedrooms, 
todor colonial, nice family 
room with f irę place, 2l/> 
bath, 2 care garage, trans- 
fered owner, want an offer. 
Low 50,000.

LOCATION REALTY
531-8788

(30-32)

• Loreta čipkutė, Daina 
Urbaitytė ir Linas Puško- 
rius išvykę trims savaitėms 
atostogų į Europą, lanko 
Angliją, Vokietiją, Olandi
ją, Belgiją, Prancūziją, Is
paniją, Monaco, Italiją, 
Graikiją ir Austriją. Taip 
pat dalyvavo Jaunimo kon
grese.

KULTŪRINĖ PREMIJA
Lietuvių klubo patikėti

nių taryba, Raimundui Ku- 
dukiui pristačius, patvirti
no trijų asmenų kultūrinės 
premijos komisiją, šių metų 
$1,000 kultūrinė premija 
bus įteikta lapkričio 3. Pre
mija skiriama Ohio valsti
jos lietuviui ar lietuvei, iš
skirtinai pasižymėjusiems 
kurioje nors lietuviškoje 
veikloje, kultūriniame bei" 
kūrybiniame darbe. Tokias 
premija jau yra gavę žur
nalistas Vacys Rociūnas ir 
kanklių muzikos mokytoja, 
Čiurlionio ansamblio kank
lių orkestro vadovė Ona Mi
kulskienė.

• PERKANT IR PAR- 1 
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis Į ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Wil!owick, Ohio 44094. Tel.

KLUBO GEGUŽINĖ
Lietuvių klubo metinė ge

gužinė bus sekmadienį, rug
piūčio 5 Kroatų sodyboje 
(Croatian Picnic Grounds), 
1022 Mulberry Road. Mul
berry kelią galima pasiekti 
306 keliu ir važiuoti apie 
porą mylių į rytus. Gegu
žinės pradžia 12 vai., pabai
ga 6 vai. vak. Lietuvių klu
bo nariai ir jų šeimos su 
kortele į gegužinę įleidžia
mi veltui. Svečiams ir jų 
šeimoms įėjimas $3.00.

Lietuvių klubo gegužinės 
paprastai būna labai sma

gios, gausiai narių ir svečių 
lankomos. Vaikams įvairūs 
limonadai veltui, o suaugu
siems ištisą dieną alus vel
tui. Lietuvių klubo šeimi
ninkės pagamins skanių pa
tiekalų, kuriuos visi galės 
pirktis. Vaikams ir suaugu
siems bus įvairūs žaidimai 
ir varžybos, šokiams gros 
žymusis Romo Strimaičio 
orkestras.

• Vida ir Ramūnas Švar
cai liepos 18 d. susilaukė 
pirmojo sūnaus Rimo-Anta- 
no.

PADĖKA

ALT S-gos ‘Clevelando 
skyriaus valdyba surengusi 
gegužinę š. m. liepos 22 d. 
B. ir A. Nasvyčių sodyboje, 
Clevelande, kaip visada, tu
rėjo talkininkų ir rėmėjų, 
kuriem priklauso nuoširdi 
padėka, būtent: Br. ir Alg. 
Nasvyčiams už leidimą pa
sinaudoti jų sodyba, istori
kui dr. J. Jakštui už išsamų

knygos „Tautinės Minties 
Keliu” pristatymą, už paau
kotus fantus loterijai: dr.
J. Kuncaičiui už 10 svarų 
medaus, Birutei Smetonie
nei už Vyt. Smetonos skam
binimo plokštelę, Dirvai už 
knyga „Petras Klimas” ir
K. Karaliui už 2 bonkas vy
no.

Ponioms už paaukotą 
maistą ir saldumynus: O. 
Gijunskienei, Dautienei, A. 
Mackuvienei ir J. Karalie
nei. Ypatingai tenka dėkoti 
poniai Brigitai Nasvytienei 
kuri daug rūpinosi ir dirbo, 
kad gegužinė gerai pavyk
tų.

Dėkojame visiems sve
čiams, kurie atsiliepė į mū
sų kvietimą.

Valdyba

REIKALINGA SEKRETO
RE Lietuvių Klubui, nepil
nam laikui: kalbanti ir rašan
ti lietuviškai, mokanti rašyti 
mašinėle ir tvarkyti raštvedy
bą. Pasirinktinos valandos. 
Kreiptis į R. Armoną Lietuvių 
Klube, tel. 531-2131

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ

UŽ SANTAUPŲc.

61/ Oi įnešus $1.000 
/2/0 12 mėnesių

įnešus $1.000
48 mėnesiams

NUOŠIMTI

PAŽYMĖJIMUS

6*1/ (Z7 Įnešus $1,000 
/g /O -M mėnesių

9I3-09J0.

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

B LATVIAN ROOFING
n Cleveland telef. (216) 521-2182 J
K DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. I 

g Dengiame stogus apartamentams, Įmonėms, krautuvėms. T 
įį Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius. Į 

g MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio j

7
Pagal federalinės valdžios įsaką 

jimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienų, 
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5 */< %).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už Įnašus mokame

7*
už santaupas, išimtas iš pažymė-

įnešus 81,000
72 mėnesiams

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

936 East 165th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

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

{dedi kiek nori, išimi kada nori.
Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas 

du kartus metuose.
SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000.

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

/uperior /ovinn/
AND LOAN ASSOCIATION

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.
MAIN OFFICE

798 East 185th Street 
481-8552

13515 Euclid Avė.
681-8100

32800 Center Ridge Road
779-5915

6712 Superior Avė. 
431-2497

FStlC

14406 Cedar Avė. x
381-4280
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• Lietuvių Tautinės San

daros Seime, įvykusiame š. 
m. liepos 1 d. Clevelande 
buvo išrinkta nauja Sanda
ros Centro Valdyba: Povi
las P. Dargis — pirminin
kas, Aleksandras Chaplikas 
-— I vicepirm., Julius R. Ru
zas — II vicepirm., dr. Al
girdas Budreckis, dr. Vy
tautas Dargis, Alena Deve- 
nienė Casey Oksas, Vytas 
Uznys — vicepirmininkai, 
Grožvydas Lazauskas — se
kretorius ir redaktorius, 
Hildė Kuzienė — iždininkė,

A. A.

su šeima liūdesio valandoje reiškiame gilią

Brangiai motinai

Los Angeles, Ca.

Eglė ir Bronius Arai 
su šeima

užuojautą ir kartu liūdime

PETRONĖLEI BLIUDŽIUVIENEI 
mirus, dukrai JULIJAI VALDIENEI, žentui 
KOSTUI, anūkei RAMUNEI VALDYTEI ir sūnui 
GEDIMINUI su šeima, reiškiame mūsų gilią užuo
jautą

PULK. RAIMUNDUI LIORMANUI
mirus, jo žmonai, mielai krikšto motinai

STEFANIJAI ir jo dukteriai DANGUOLEI

Birutė ir Petras Januškai
Birutė Januškaitė

A. A.

PROF. DAIL. ADOMUI VARNUI

mirus, Jo žmonai MARIJAI VARNIENEI ir
/ - 7

DOMAI PETRUTYTEI reiškiame gilią užuo-

jautą 

A. A.

INŽ. PIJUI BIELSKUI
mirus, jo broliui ŠALFAS Sąjungos vicepir

mininkui ALGIRDUI M.* BIELSKUI ir jo 
giminėms reiškia nuoširdžią užuojautą

J

Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynių Organizacinis 

Komitetas ir šiaurės
Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo Sporto Sąjunga

Juzė Gulbinskienė — ižd. 
pavd., dr. K. Šidlauskas -r- 
teis. patarėjas. Iždo globė
jai: J. Kapačinskas, H. Ci- 
žauskienė ir H. Buchinskie- 
nė. Taip pat buvo išrinktos 
įvairios komisijos.

• PLB pirm. Vytautas 
Kamantas, dalyvavęs IV 
PLJ Kongrese, atsiuntė 
Dirvai sveikinimą iš Angli
jos ir rašo, kad Anglijoje 
jam teko maloniai praleisti 
laiką, stovyklaujant kartu 
su 450 jaunimo atstovais,

Vladas ir Valerija 
Vaitiekūnai 

kurie visi labai nuotaikingi, 
susipratę, darbštūs ir drau
giški.

Koncerte ir pamaldose da
lyvavo tūkstantinė lietuvių 
minia.

Kaip žinoma, V. Kaman
tas po to dalyvavo LB Eu
ropos Vadovų suvažiavime 
ir kongreso uždaryme.

• Gen. kons. A. Simutis 
spalio 13-14 d. dalyvaus 
Amerikos Lietuvių Kongre
se Clevelande ir turės pa
skaitą tema: "Lietuvos lais
vės viltys šių laikų tarptau
tinių įvykių raidoje".

• Romas Giedra, prieš 
trejetą mėnesių iš Lietuvos 
atvykęs okupantų kalintas, 
dalyvaus Amerikos Lietu
vių Kongrese Clevelande 
spalio 13-14 d. ir padarys 
pranešimą apie savo išgy
venimus bei apie padėtį Lie
tuvoje. R. Giedra yra ryž
tingai pasireiškęs kaip tau
tinio pasipriešinimo akty
vistas.

k • XIII JAV ir Kanados 
mokytojų studijų savaitė 
liepos 8-14 d. Tėvų pranciš
konų vasarvietėje Kenne- 
bunkporte, Me., praėjo la
bai sėkmingai, dalyvaujant 
58 lituanistinio švietimo 
darbuotojams.

Iš TĖVYNĖS 
IŠSTUMTŲJŲ 
ATSIMINIMAI

Iš tėvynės išblokštų lietu
vių atsiminimų knygą bai
gia ruošti spaudai kun. Juo
zas Prunskis. Jau turimi 
30-ties autorių rašiniai apie 
tai, kodėl ir kaip jie bėgo iš 
Lietuvos. Turintieji iš to 
laikotarpio nuotraukų ar ra
šantieji atsiminimus prašo
mi tuojau siųsti adresu: 
Rev. J. Prunskis, 2606 W. 
63rd St., Chicago, II. 60629.

EUROPĖJINIO SĄJŪDŽIO 
POSĖDŽIAI

Inž. A. Venskus — Euro- 
pėjinio Sąjūdžio Lietuvių 
Komiteto gen. sekretorius, 
š. m. gegužės mėn. 8 d. da
lyvavo Hagoje (Olandijoje) 
šio Sąjūdžio Vyriausio Ko
miteto posėdžiuose.

Po posėdžių E. S. Vyriau
sio Komiteto nariai buvo 
pakviesti, kaipo garbės sve
čiai, dalyvauti V. Europos 
savivaldybių kongrese, kurį 
atidarė Olandijos karalienė 
Julijona.

Birželio mėn. 8-9 d.d. A. 
Venskus dalyvavo Europėji- 
nio Sąjūdžio Tarybos ir Vy
riausio Komiteto posėdžiuo
se Paryžiuje, kurie vyko 
Prancūzijos Seimo Rūmuo
se.

Visuose šiuose posėdžiuo
se svarstyti naujo Europos 
Parlamento klausimai ir 
Europos kraštų konkreti 
akcija šioje institucijoje.

PAIEŠKO
Antanas Rukšėnas, gy

venantis Australijoje, pa
ieško JAV gyvenčių: Zabu- 
lio Stasio, Tijūnėlio Kazio 
or Tijūnėiienės Genės. Ra
šyti Dirvos redakcijai.

Algirdas Feliksas Kaspa
ras, 1973 metais pradėjęs 
studijuoti University of II- 
linois, 1977 metais įgijo ba
kalauro laipsnį biologijos 
moksle ir tais pačiais me
tais išvyko į Meksiką, stu
dijuoti mediciną Universi- 
dad Autonoma de Guadala- 
jara. Atostogas praleidžia 
pas tėvus, Cicero, lllinois. 
Vasaros darbu papildęs biu
džetą, šį rudenį pradės tre
tįjį studijų kursą.

Gimęs 1956 m. sausio 30 
d., Cicero, I11.K baigė St. 
Francis of Rome pradžios 
mokyklą, St. Joseph H. S., 
Westchester, III., ir mokėsi 
Cicero Aukštesniojoje Li
tuanistikos mokykloje, kur 
pasižymėjo dideliu stropu
mu ir rimtu elgesiu.

Studijuodamas lllinois 
Universitete, aktyviai reiš
kėsi lietuviškoje veikloje, 
domėjosi politika. Priklausė 
vaidintojų grupėms ir cho
rams, mokėsi vargonauti, ir 
yra įsigijęs privataus lėk
tuvo vairavimo leidimą. Yra 
narys V. D. šaulių Rinkti
nės ir Cicero Lietuvių Res
publikonų Partijos.

Studijuodamas mediciną, 
padeda vietos daktarams 
teikti medicininę pagalbą 
Meksikos kalnų ir dykumų 
gyventojams, kurių daugu
ma dar tebesinaudoja įvai
rių "raganių" gydymu.

Baigęs medicinos mokyk
lą, toliau gydymo praktiką 
(internship) atliks šiame 
krašte. Artimieji ir pažįs
tami džiaugiasi gabaus jau
nuolio pasiekimais. Jo pasi
rinktu ryžtingu keliu ei
nant, visos galimybės iškil
ti savo profesijoje ir visuo
menėje yra užtikrintos. Bu
simasis daktaras yra visa
pusiškai išauklėtas jaunas 
akademikas, kuriam rūpi ne 
tik profesija, bet ir saugi 
Amerikos ir Lietuvos atei
tis.

Algirdo mamytė yra kilu
si iš Alvito, o tėvelis — iš 
Gargždų. Polinkį mokslui ir 
visuomeniniam darbui jis 
įgijo iš tėvelių, kurie dėjo 
visas pastangas vienintelį 
sūnų tinkamai paruošti gy
venimui. Už tai jiems pri
klauso tikra pagarba.

(vk. m.)

♦ A. a. Elena-Gina Vai- 
tonytė, 25 m., liepos 20 d., 
netoli Ottawos žuvo auto 
nelaimėje. Velionė buvo 
baigusi McMaster universi
tetą ir dirbo Hamiltone vai
kų auklėjimo įstaigoje. Pa
laidota iš Hamiltono Aušros 
vartų parapijos bažnyčios 
lietuvių kapinėse.

DIRVOŠ RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis
Dirvai paremti aukojo:
Dr. V. Raulinaitis,

Santa monica................... 7.00
V. Jonaitis, Grand Rapids 2.00
I. Kaunelis, Detroit .... 2.00
V. Janušauskas, Longueil 3.00 
S. Paulius, Chicago........... 7.00
P. Puškorius, Cleveland .. 3.00 
H. Bagdonienė, Chicago .. 7.00
J. Daunorienė, Oak Lawn 12.00
X. Y. Waterbury............... 2.00
J. Smulskis, Lima ........... 2.00
G. Radvenis, Los Angeles 5.00 
J. Bernot, Union..................1.00
J. Ilendienė, Cleveland .. 2.00
B. Gedvilienė, Willowick 20.00 
A. Praškevičius, Chardon 7.00
J. Miglinas, Chicago .... 5.00
K. Stundžia, St. Catberine 7.00
A. Petravičius, E. Lansing 7.00
M. Jasėnas, Bingharnton 7.00
G. Žemaitis, Cleveland .. 2.00
J. Kasnauskas,

Omand Beach ............... 7.00
Br. Michels, Sarasota .. 2.00
K. Vaitaitis, Westbrock .. 5.00 
A. Devenienč,

Santa Monica ................12.00
J. Bartkevičius,

Woodhaven ................... 7.00
J. Vencius, Mcntor...........2.00
E. Vaitkus, Stratford .... 2.00
A. Ignatonis, Chicago .... 7.00
B. Juodelis.

Dovmers Grove ........... 2.00
V. Sutkus, Vokietija ....50.00 
G. Austras, Baltimore .. 7.00 
Dr. S. Budrys, Chicago .. 7.00 
Adv. N. ir J. Rasteniai,

Baltimore ,<...................2500
V. Matulionis, Cleveland 2.00 
O. Šilas, N. Miami .......... 7.00
V. Janukaitienė, Detroit 7.00 
J. Mikonis, Cleveland .. 7.00 
B. Bernotas, Cleveland .. 2.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

MAINTENANCE
We are currently seekfng qualified 

candidates for our maintenance de- 
partment. These diversified full time 
positions require experience in main
tenance painting and wall papering 
or electrical refrigeration or boiler 
operation.
Good starting rate plūs full range of 
benefits including bospitalization. 
pension, liberal holidays, vacations, 
and free parking.
APPLY MONDAY THRU FRIDAY
9 to 12 noon or 1 to 3 p. m. 

or call 216-391-8300, Ext. 422
PREMIER INDUSTRIAL 

CORP.
4415 Euclid Avė.

Cleveland, Ohio 44103
An Equal Opportunity Employer 

M/F/H
(29-30)

HYDROTEL OPERATORS
Duplicating pla.stic injection molds, 
mušt have job shop experience. Ex- 
cellent equipment and working con- 
ditions.

INDUSTRIAL ECONOMY 
TOOL CO. INC.

1698 WEST LAFAYETTE 
DETROIT. MICH.

313-962-6460
(29-35)

Pine Ridge School, a residen- 
tial school for learning disabled 
adolescents. has the following 
openings for the school year 
1979-80.
• House Parent (married 

couple, live-in)
• Physical Education 

Supervisor (live-in)
Send resume to: John Holmes, 
Box 138. Williston, Vt 05495 
or call 802-434-2161, Mon- 
Fri, 10AM-2PM

(28-30)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

To work and live in a peaceful ru’^d 
community. For midnight to 8 a. m. 
shift. Excel!ent salary. fringe benefits 
& congenial vvorking ęonditions. Plūs 
1 meal on duty. Apply call or write to:

PARMER COUNTY 
COMMUNITY HOSPITAL 

1307 CLEVELAND 
FRIONA. TEXAS 79035 

806-247-2754
(27-331
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