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SUKREČIANTI KALBA
Iš didelio debesio mažas lietus

Vytautas Meškauskas

Klausydamas prezidento 
Carterio sekmadienio vaka
re nenorėjau tikėti savo au
simis. Jau daugiau kaip pu
sę savo termino atitarnavęs 
Baltuose Rūmuose prezi
dentas dešimčiai dienų tu
rėjęs iš jų pasitraukti, kad 
suvoktų kas iš tikro darosi 
Amerikoje! Kraštas, anot 
jo, pergyvenąs pasitikėjimo 
krizę. Jis nepasitikęs savo 
vadovybe ir ateitim:

„Dabar, kaip jūs žinote, 
plečiasi nepagarba vyriau
sybei, bažnyčiom, mokyk
loms, spaudai (news me- 
dia), ir kitom institucijom. 
Tai nekalba už laimingumą 
ir pasitikėjimą, bet yra tei
sybė ir įspėjimas.”

Dėl to sunku būtų ginčy
tis, bet galima būtų prikišti, 
kad prezidentas tai turėjo 
žinoti dar prieš ateidamas j 
Baltuosius Rūmus, nes fak- 
tinai jis ir buvo išrinktas 
kaip protestas prieš seno 
sukirpimo politikus. Tik da
bar pradedama apsižiūrėti, 
kad prezidentas turi būti ne 
tik gerų norų, bet ir suge
bėti juos įgyvendinti, o tam 
jau reikia ... politikuoti.

Mat visa JAV konstituci
ja ir nusistovėjusi santvar
ka remiasi ne pasitikėjimu, 
bet, atvirkščiai, nepasikėji- 
mu. Už tat nei viena val
džios šaka neturi absoliu
čios galios, bet yra kitų 
kontroliuojama. Už tai ir 
media turi neribotą laisvę 
iškelti negeroves ir net ne
traukiama atsakomybėn kai 
apsilenkia su teisybe.

Pagaliau ir ta pati prezi
dento kalba nebuvo sponta
niškas dalykas, bet įvykis, 
kuriam publika buvo ruo
šiama visa dešimt dienų, 
kas įrodo, kad ir preziden
tas Carteris nesidrovi, kai 
to reikia, pasinaudoti senais 
politikų triukais. O tų triu
kų nestokojo ir pačioje kal
boje. Pvz. jis narsiai pa
reiškė, kad neįleisiąs nei 
vieno lašo daugiau svetimos 
naftos, negu buvo impor
tuota 1977 metais! Iš tikro 
tačiau jau pereitais metais 
importas buvo mažesnis už 
1977 m. 10 C. Jis taip pat 
žadėjo priversti elektros jė
gaines vartoti daugiau ak
mens anglies, nesiteikęs pa
aiškinti, kad elektros jėgai
nės perėjo prie naftos dėl 
to, kad ji buvo pigesnė ne
gu labai brangūs įrengimai 
taip ’apšvarinti’ anglies dū
mus ir kitas iš jos kilusias 
medžiagos, kad jos nesuda
rytų jokio pavojaus sveika

tai, kaip to reikalauja vei
kiantieji įstatymai.

Savo sekmadienio kalbo
je Carteris visai nepaminėjo 
atominės energijos, kuri pa
gamina 16% visos čia su
vartojamos elektros energi
jos. Tai dėlto, kad atominė 
energija sukėlė abejonių dėl 
jos saugumo. Jis ją pami
nėjo tačiau pirmadienį, kal
bėdamas Kansas City, kada 
paaiškėjo, kad jo kalba ap
lamai imant buvo gerai su
tikta.

Ta proga įdomu pastebė
ti, kad šiame krašte priva
čia iniciatyva yra norima 
pastatyti dar 126 atominių 
jėgainių, tačiau statyba bu
vo sustabdyta ar kliudoma 
įvairių grupių kartais labai 
abejotinais sumetimais. Jos 
kliudė ne tik atominių jė
gainių statybai, bet ir 
vamzdžių naftai ir dujom 
tiekti tęsimui. Ir daugelis 
įtakingų politikų tam pri
tarė, pataikaudami taria
mam 'liaudies’ norui.

Vienu žodžiu, energijos 
krizė šį kraštą užtiko iš da
lies dėl pačios vyriausybės, 
o ypač kongreso nenoro leis
ti šioje srityje veikti lais
vos rinkos veiksniams. Vie- 

(Nukelta į 2 psl.)Mirė šimtametis Adomas Varnas

Prof. Adomas Varnas praėjusį penktadieni, liepos 20 d. mirė 
Chicagoje, sulaukęs 100 ir pusę metų. Sekmadienį Evans laido
jimo koplyčioje įvyko atsisveikinimas, dalyvaujant gausiai chi- 
cagiečiams. Palaidotas Tautinėse kapinėse pirmadienį, liepos 23 
.d. Plačiau bus kitame numeryje.

Baltijos jūra skalauja Lietuvos krantą...

Kada pasibaigs prekyba tautomis?
Iš Lietuvos pogrindžio laikraščio 'Aušra’ Nr.14 (54)

Iš faktų, kurie iškilo per 
trisdešimt su viršum metų, 
mums, rusų komunistų pa
vergtiesiems, susidarė vie
na rimta prielaida. Net at

rodo, kad tai tiesa, čia dės
tome ir laukiame atsako.

Stalinas taip susibičiulia
vo su Hitleriu, jog Vaka
rai su Amerika ir Kanada 
nusigando: jiems atrodė, 
kad rusai gali su Hitleriu 
stoti į karą prieš Vakarus! 
Užtat Vakarai sudarė pla
ną:

Staliną reikia skubiai ati
traukti nuo Hitlerio, net 
įtraukti į karą prieš Hitle
rį, sumušti vokiečius, o ru
sus kare nusilpninti.

Rusų komunistų ranko
mis taip nusilpninti ir su
pančioti vokiečių tautą, kad 
ji niekuomet nebekeltų karo 
prieš Vakarus ir kad nebe
būtų jiems konkurentas.

Tam, kad nepastumtų ru
sų į Hitlerio glėbį, neberei- 
kalauti iš jų Pabaltijui lais
vės.

Tam, kad rusus privilio
tų, kad jiems už karą atsi
mokėtų, kad jie laisvai pri
eitų prie vokiečių jų tautos 
varginti ir gąsdinti, — Va
karai rusams parduoda: 
Lietuvą, Latviją, Estiją, 
Besarabiją, Karaliaučių ir 
jo sritį, Rytų Vokietiją su 
17 milijonų vokiečių, Rytų 
Berlyną, kurį turi apsupti 
rusų armijos geležine gran
dine, Lenkiją (jai iš Vokie
tijos atplėšti didžiulius plo
tus, kuriuose gyvena vokie
čiai, juos išvarant), Čeko
slovakiją (jai iš Vokietijos 

atplėšti 4 milijonus Sudėtų 
vokiečių ir juos išguiti), 
Vengriją, Rumuniją, Jugo
slaviją, Bulgariją, Albaniją.

Vakarai, visiškai nesi
klausę Austrijos vokiečių, 
juos atplėšė nuo Vokietijos 
ir suformavo atskirą vals
tybę, nors daug austrų vo
kiečių, pasijutę vokiečių 
tautos nariais, norėjo pasi
likti kartu su savo tauta.

Srityje, parduotose ru
sams komunistams, yra 100 
milijonų labiausiai kultū
ringų žmonių, pasmerktų 
prievartiniam komunistini- 
mui ir rusinimui.

Kur dingo prancūzų ”li- 
berte” ,anglų džentelmeniš
kumas, Amerikos laisvė ir 
kilnumas ?

Pranzūzai, pavergę vokie
čių Elzasą ir Lotaringiją, 
dreba prieš vokiečius, kaip 
pelė prieš katę. Anglai ir 
amerikiečiai dreba dėl savo 
kapšiuko, bijodami vokiečių 
konkurencijos. Rusams bai
si net Hitlerio šmėkla ...

Rytų Vokietijos, Lenki
jos, Čekoslovakijos, Vengri
jos, Bulgarijos komunistų 
vadovai yra Rusijos statyti
niai, valdžioje išsilaiko tik 
rusų tankų pagalba.

Jugoslavų, albanų ir iš 
dalies rumunų komunistai 
atsimetė nuo Rusijos, bet ir 
jie prievartauja savo tau
tas.

(Nukelta į 7 psl.)
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Reakcija j Carterio kalbą.- auksas pakilo - doleris krito. - Už ir prieš 

sintetine naftac. - Samozos nuvertimas Nicaraguaje - paralelė su Rhodezija.

Prezidento Carterio kalba 
pakėlė jo populiarumą nuo 
26 % iki 37'/< , tačiau tai tik 
pirmas įspūdis, galintis 
greitai nuslukti, kai paaiš
kėjo, kad biznio pasaulis re
agavo aukso kainos pakėli
mu ligi 303 dolerių už unci
ją, dolerio vertės kritimu ir 
akcijų kurso nusmukimu. 
Įrodymui, kad jis ne tik kal
ba, bet ir veikia, preziden
tas Carteris paprašė viso 
kabineto atsistatydinimo. 
To Amerika nėra mačiusi 
nuo 1844 metų! Iki šiol, 
Carterio kabinetas buvo la
bai patvarus, anksčiau at
skiri Sekretoriai keisdavosi 
dažniau, nors ir nemasiniai. 
Užsienio nuraminimui tuo
jau pat buvo paskelbta, kad

SUKREČIANTI 
KALBA...

(Atkelta iš 1 psl.) 
tos gamybos kainos buvo 
palaikomas žemiau pasauli
nės, kas mažino gamybą ir 
neleido energingiau ieškoti 
naftos pakaitalų. Juk skys
tas kuras iš anglies apsiei
na apie 30 dolerių ir naftos 
turinčių uolų — 2G dolerius 
už statinę t. y. brangiau už 
importuotą. Tokioje situa
cijoje negalima laukti pri
vačios iniciatyvos, tam jau 
reikia valdžios įsikišimo. 
Carteris ir siūlo Energy Se- 
curity Corporation, kuri bus 
reikalinga apie 140 bilijonų 
dolerių kapitalo. Visokiems 
lokaliniams užsispyrimams 
pašalinti Carteris siūlo ga
lingą Energy Mobilization 
Board, kuris galėtų tų 
prieštavimų neklausyti. Juk 
dėl tų užsispyrimų Aliaskos 
naftos linija buvo sulaikyta 
du su virš metų!

Bet kokį įspūdį Carteris 
ir jo kalba padrė atskiriems 
klausytojams ir skaityto
jams ne taip svarbu. Dažnai 
kalbos, kurios bendralai- 
kiams nedarė didelio įspū
džio, vėliau istorikų kvalifi
kuojamos kaip likiminės. 
Tai priklauso ne nuo jų tek
stų, o jas pasekusių veiks
mų. Atsiminkime, kad Car
teris jau prieš dvejus me
tus energijos krizę sulygi
no su karu, bet jo veiksmai 
iki šios dienos dar nebuvo 
prasidėję! Už tat dabar lin
kėtina, kad toji Carterio 
kalba iš tikrų reikštų nau
jų konkrečių žygių ir pa
stangų išspręsti energijos 
krizės pradžią. Faktinai 
pats kongresas jau buvo 
pradėjęs svarstyti atitinka
mus įstatymus, prezidento 
d r a m atiškas prisidėjimas 
gali tik padėti. Juk nesvar
bu. kas buvo iniciatoriai, 
svarbu rezultatas.

Valstybės ir Gynybos Se
kretorių Vance ir Brown bei 
Saugumo patarėjo Brzezins- 
kio atsistatydinimų prezi
dentas nepriimsiąs. Taip 
pat reikia pastebėti, kad 
teisingumo min. (attorney 
genaral) Bali ir Energijos 
Sekr. Schlesinger jau se
niau žadėjo pasitraukti nė 
vėliau šių metų pabaigos.

Laukiant naujų paskyri
mų reikia atsiminti, kad ar
timiausias Carterio patarė
jų štabas lieka tas pats ir 
net formaliai turės viršinin
ką — artimiausią Carterio 
patarėją H. Jordan’ą.

★
Vadinamas biznio pasau

lis yra Carteriu nusivylęs 
dėl jo baimės tuojau pat 
panaikinti visas kontrolės 
naftos ir jos produktų kai
noms. Pasiryžimas eiti prie 
sintetinio skysto kuro, apla
mai imant, ten buvo sutik
tas pritariančiai. Privatus 
kapitalas į tą sritį nesiryžo 
eiti, nes taip pagamintas 
naftos pakaitalas reikalauja 
labai didelio kapitalo, įren
gimo ir kaštuos tikrai dau
giau už dabartinę naftos 
kainą, kas veda prie klausi
mo, kas bus, jei kainos stai
ga kristų ? Privatus kapita
las nori tam atsitikimui ga
rantijų.

★
Iš kitos pusės, nėra jokios 

galimybės sumažinti naftos 
kainą didinant jos pareika
lavimą, o ne pasiūlas. Už 
tat sintetinė nafta būtinai 
reikalinga, nepaisant jos 
kainos. Dėl to ir Vokietijoje 
svarstomi planai pastatyti 
tris didelius fabrikus benzi
no iš anglies gaminimui. 
Buvęs v i c e p r e zidentas 
Rockefelleris siūlė skirti 
šimtą bilijonų dolerių tam 
reikalui 1975 m. JAV kon
grese jau buvo apie 30 pa
našių pasiūlymų ir birželio 
26 d. atstovų rūmai nutarė 
finansuoti 500.000 statinių 
sintetinio kuro pagaminimą 
Į dieną 1985 metais ir du 
milijonus statinių 1990 m. 
balsavo 368 atstovai, prieš 
tik 25. Senate Henry Jack- 
son siūlė skirti 5 bilijonus 
dolerių 15 įmonių pastatyti.

Sintetinis kuras turi ir 
savo priešų, kurie sampro
tauja, kad dabar reikia rū
pintis ne sintetiniu kuru, 
bet vi§ų pirma geriau iš
naudoti dabar turimą. Vien 
tik geriau izoliuojant na
mus ir patobulinant šildymo 
sistemas galima būtų su
taupyti apie 2 milijonų sta
tinių naftos į dieną. Toks 
užsimojimas duotų papildo
mo darbo visam dešimtme
čiui.

★
Tuo tarpu Floridoje apsi

gyveno dar vienas buvęs 

diktorius (čia jau gyvena 
buvęs prieš Castro Kubos 
prezidentas Batistą) ir iš 
ligšiolinės praktikos atrodo, 
kad jį' anksčiau ar vėliau 
pakeis marksistinis reži
mas, dar mažiau turįs ben
dro su žmonių teisėmis ne
gu Samozos diktatūra. Mat, 
sunku patikėti, kad mark
sistai, kurie savo žinioje tu
ri ginkluotus partizanus, 
staiga apsigalvotų ir užleis
tų valdžią demokratams. 
Bus tikra likimo ironija, 
kad prie to prisidėjo JAV, 
kurios faktinai sutvarkė 
Samozos atsistatydinimą.

Laukiant tolimesnių įvy
kių sustokime kiek prie pra
eities. Jau prieš kokią dvi
dešimt metų radikalų stu
dentų grupės nutarė susi
jungti ir pradėti kovą prieš 
’Somocismo’ t. y. Somozos 
dinastiją, kuris Nicaragua 
valdė kaip savo dvarą. Savo 
sambūrį jie pavadino "San- 
dinista National Liberation 
Front’, garbei to partizanų 
vado Augustus Cesar San- 
dino, kuris kovojo dvide
šimtam dešimtmetyje prieš 
Nicaraguoje tvarką atsta
tyti pasiųstus U. S. marinus 
ir vėliau 1934 m. buvo su
šaudytas Somozos dinasti
jos įkūrėjo Anatasio Somo- 
za Garcia. šeštam šio šimt
mečio dešimtmetyje sandi- 
nistai gavo paramos iš Ku
bos, tačiau ilgą laiką netu
rėjo didesnio pasisekimo, 
■nes daugumas gyventojų, 
bent tikrai buržuazija, rėmė 
Somozą, kol tas laikėsi prin
cipo 'gyvenk ir leisk kitiems 
gyventi’. Tačiau kai po 1972 
metų žemės drebėjimo So- 
moza norėjo tik pats pasi
naudoti, savo privačion nuo
savybėn perimdamas staty
bos pramonės įmones, jo po
puliarumas pradėjo smukti. 
1974 metais partizanai pa
grobė kelioliką svarbių įkai
tų ir iš Somozos išsiderėjo 
pusę milijono dolerių bei 
laisvą kelionę į Kubą už jų 
paleidimą. Tačiau ir po to 
jie neturėjo didelio pasise
kimo iki 1977 m. spalio 
mėn. kada sandinistai nu
tarė sudaryti visų Somozos 
priešų koaliciją, atsisakyda
mi nuo ideologinio tyrumo. 
Valstybės Departam e n t o 
kritikai sako, kad jau tada 
JAV turėjo įžiūrėti Somo
zos pozicijų silpnumą ir 
skubiai prisidėti prie jo pa
šalinimo, kas būtų vienin
telis būdas užkirsti kelią 
k o m u nis tiniam režimui. 
Washingtonas tačiau ilgai 
svyravo, kas privedė prie 
kovų paaštrėjimo, miestų 
bombardavimo ir kt. karo 
veiksmų, už kuriuos kaltė 
žinoma, dabar verčiama 
amerikiečiams.

Kažkas panašaus vyksta

■ Iš kitos pusės
Pasitaiko dalykų, kuriuos vis iš naujo reikia įrodyti. 

Pavyzdžiui Vincas Rastenis AKIRAČIŲ birželio Nr. kri
tiškai pasveria du straipsnius iš Lietuvos, gautus TĖ
VIŠKĖS generolui Petroniui tarpininkaujant: vieną apie 
jaunimo teatrą,kitą Vilniaus universitetą. Dedame tuos 
straipsnius AKIRAČIŲ redakcija ieškojusi 'abipusio in
formacijos strauto plėtojimų būdu.' Ir kokie to eksperi
mento rezultatai? Rastenis, klausdamas ar yra tame in
formacijos sraute kokio nors prasmingumo, pats atsako:

"gal ir yra ... nes ta (Petronio parūpinta) infor
macija ... yra ... dokumentiškas įrodymas, kad iš 
generolo Petronio kanalo tegali varvėti, ar šiek tiek 
ir tikėti tik iki visiško blankumo iškoštas, po to 
dar sufrizuotas ir nupudruotas 'srautas'."

Negali sakyti, kad tas AKIRAČIŲ eksperimentas 
būtų originalus. Atsiųstų iš anapus laiškų ir straipsnių 
pasirodo ir didžioje Amerikos spaudoje. Toli neieškant 
pavyzdžio — liepos 13 d. NEW YORK TIMES paskelbė 
savo opinijų puslapyje tūlo Genrikho A. Trofimenko 
staipsnį, autorių pristatydamas kaip maskvinio JAV ir 
Kanados studijų instituto politinio departamento vedėją. 
Jis išbara senatą už norą kritiškai pažvelgti į prezidento 
pasirašytą SALT II susitarimą. Savaime aišku, kad jis 
nepareiškė savo privačios nuomonės, o parašė tai, kas 
jam buvo pasakyta ir vėliau dar išcenzūruota. Jei taip, 
kam duoti vietos aidams — geriau paskelbti Brežnevo 
kalbą, kurią seka visi sovietiniai komentatoriai, nieko 
naujo nepasakydami. Dėl to mes paprastai stebimės ame
rikiečių redaktorių naivumu ir prikišame jiems sovietų 
realybės nepažinimą. Bet kaip galvoti po to, kai ir mūsų 
'laisvo žodžio’ mėgėjai pasigedo ne tik nelaisvo, bet dar 
ir 'sufrizuoto bei 'papudruoto’? vm

ir Rhodezijoje. Ten buvo 
pravesti laisvi rinkimai, bet 
iš jų išplauki usi vyskupo 
Muzorevos vyriausybė ne
pripažįstama. Dėl to, kad 
valdžioje nedalyvauja ko
munistai, o baltieji dar 10 
metu turės specialias teises, 
be kurių jie būtų pabėgę, 
kraštą palikę chaose. Aiš
kinama, kad Muzorevos pri
pažinimas iššauktų naftos 
eksporto nutraukimą į JAV 
iš Nigerijos. Nenorėdama 
sukiršinti juodosios Afrikos 
prieš save, su oficialiu pri
pažinimu nesiskubina ir 
nauja konservatorių D. Bri
tanijos vyriausybe, nors 
praktiškai prie to eina. Bri
tų vyriausybės poziciją pa
sunkino Washingtono bir
želio 7 d. nutarimas — kaip 
aiškina H. Kissingeris pasi- 
kelbėjime su VVASHING- 
TON POST — uždėti visą 
atsakomybę už sankcijų 
prieš Rhodezija atšaukimą 
ar jų palikimą ant Londono 
vyriausybės pečių. Iš tikro

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ •
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fI Telefonai:
krautuvės: (312) 263-5826 
namų: (312) 677-8489

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

JAV nebuvę reikalo kraty
tis atsakomybės. Priežastis 
kodėl taip daroma esanti 
Andy Young ir kitų dabar
tinės administracijos parei
gūnų pažiūra, kad ateitis 
priklausanti radikalams. Už 
tat jie nenori užimti pozici
jos, kuriai prieštarautų taip 
Vadinamas 'patriotinis fron
tas’. Trumpam laikui tokie 
politikai gali būti sėkmin
ga, bet ilgainiui ji gali pa
skatinti Kubos ir Sovietijos 
intervenciją.

Tas pats Washington 
Post vedamajame sampro
tavo, kad sovietai nesisku
bins į Nicaragua, nes tai 
toks vargingas kraštas, kad 
tik pareikalaus daug pagal
bos nieko už tai neduoda
mas. Atrodo, kad tai per 
daug optimistiška nuomonė. 
Papildomas įrodymas, kad 
JAV negali nei vienaip nei 
kitaip pasipriešinti žygiuo
jančiam į priekį komuniz
mui gali būti vertas ir bili
jono rublių.
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KELIAS Į LAISVĘ PASILIEKA ILGAS 
IR VINGIUOTAS...

Politika yra nepastovus 
dalykas. Kas anksčiau buvo 
aktualu, nūdien darosi ba
naliu dalyku. Po II-jo pa
saulinio karo didžiųjų vals
tybių vadovai padarė daug 
politinių klaidų, kurios iki 
šiol nepataisytos, bet dar 
labiau įpainiotos politinės 
raidos sūkuriuose.

Stebint dabartinės politi
kos eigos vingiuotus kelius 
pastebim daug paslapčių, 
neaiškumų ir miglotų ap- 
reiškų. Todėl eiliniam žmo
gui tenka dažnai susimąsty
ti ir pagalvoti, kurgi slepia
si tas nematomas veiksnys, 
kuris reguliuoja didžių poli
tikų veiksmus, visai priešin
gus pavergtųjų tautų valiai.

Kada tai, Jaltos sutarties 
signatarai (pasirašytojai) 
sakydavo, jog esą padarę 
didvyrišką darbą. Tačiau 
vėliau įsitikinom, kad Jaltoj 
padaryta Europos paverg
tom tautom didžiausias ir 
skaudžiausias smūgis. Juk 
tai buvo Rusijos sovietams 
išduoti besąlyginiai vekse
liai ir deponuoti Maskvos 
Kremliaus seifuose. Nuo
stabu, kad daug kam tik da
bar atsidarė akys ir pradėjo 
aiškėti faktai, jog Jaltos 
konferencijoje per politinį 
aklumą ir Stalino apsukru
mą atiduotos Rusijos sovie
tams povergtos tautos su
naikinimui. Ar tiems netei
sėtiems nutarimams pada
ryti kokie žygiai? Ne.

Tiesa, anksčiau kai kurie 
JAV politikai kritikuodavo 
Jaltos nutarimus, siūlė pa
daryti pagrindinius pakeiti
mus, tačiau iki šiol niekas 
nepadaryta kalbamu klausi
mu.

Pastarąjį dešimtmetį daž
niau pasigirsdavo užuomi
nų dėl pavergtų tautų iš
laisvinimo. Apie tai plačiai 
rašė laisvojo pasaulio spau
da, kartojo radijo ir televi
zijos bangomis. Diplomatų 
susitikimuose taip pat buvo 
kai kada diskutuojama pa
vergtų tautų kritiška būtis.

Dabartinis politinės akci
jos stebėtojams nesunku 
įvelgti, kad tai politinei ak
cijai stigo sistemos ir pa- 
ryžimo. Todėl daugeliu at
vejų buvo ir dabar yra tik 
proginiai išsireiškimai, ku
rie gerokai atmiešti senti

mentais. žodžiu, pavergto
sioms tautoms laisvės įgy
vendinimo ir visuotinės tai
kos siekių klausimai išky
la tik proginiai (ypač rin
kimų metu) įgaunant dau
giau propagandinį charak
terį.

Šalia Jaltos nesutvarky
tos problemos, atsirado Hel
sinkio susitarimas, kuriuo 
pagal Maskvos Kremliaus 
dirigavimą laidojamos pa
vergtos tautos. Vos tik pa
sibaigus konferencijai, pa
vergtoje Lietuvoje pasipylė 
kaip iš gausaus rago komu
nistų mitingai ir padėka 
diktatoriui L. Brežnevui už 
sėkmingą laimėjimą, štai 
kaip vaizdavo laimėjimus:

"Visos Europos valstybių 
pasitarimas, sušauktas so
cialistinės sandraugos šalių 
iniciatyva, kurią parėmė 
Europos šalys, taip pat ir 
JAV ir Kanada, susumavo 
kolektyviniai būtiną antro
jo pasaulinio karo politinį 
rezultatą, patvirtino politi
kos ir jėgos pozicijas ir šal
tojo karo politikos bepras- 
iningumą ir žalą, kartu jis 
atvėrė galimybes spręsti 
svarbiausią mūsų meto už
davinį — stiprinti taiką ir 
tautų saugumą".

O Tarybų šalies delegaci
jos valdovas L. Brežnevas 
savo kalboje, pasakė: "Mū
sų nuomone, bendrą pasita
rimo rezultatą sudaro tai, 
kad tarptautinio įtempimo 
mažinimas vis platesniu 
mastu įgauna konkretų ma
terialinį turinį. Kaip tik 
Įtempimo mažinimo mate
rializmas — štai reikalo es
mė visko, kas turi padaryti 
taiką Europoje tikrai tvirtą 
ir nepažeidžiama. Ir svars- 
biausia mes laikome uždavi
niu nutraukti ginklavimosi 
varžybas, pasiekti realių re
zultatų nusiginklavimo sri
tyje. Kas pasiekta .dar ne 
riba. Reikia žengti toliau 
tomis kryptimis, kurias at
vėrė pasitarimas."

Tai, va, kokia sukta ir ap
gaulinga Kremliaus veda
moji politika, pavergtų tau
tų atžvilgiu. Sovietai reika
lauja sumažinti ginklavimą
si, bet patys visą laiką in
tensyviai ginkluojasi. Skel
bia tikybų laisvę, o bažny
čias Lietuvoje uždarinėja,

VLIKO TARYBOS POSĖDIS
Birželio 17 d. Chicagos 

Jaunimo Centre įvyko Vy
riausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto Tarybos posė
dis. Jame dalyvavo 14-kos 
VLIKo grupių atstovai bei 
kai kurių antrininkai ir PL 
Bendruo menės atstovas 
Saulius Kuprys. Pirminin
kavo Rytų Lietuvos Rezis
tencinio Sąjūdžio atstovas 
Valerijos Šimkus, sekreto
riavo Lietuvių Tautinio Są
jūdžio atstovas Teodoras 
Blinstrubas.

Tarybos pirm. V. Šimkus 
priminė, kad šis posėdis 
vyksta birželio mėnesį, ku
ris mūsų tautos istorijoje 
yra atžymėtas dviemis klai
kiais įvykiais. Sov. Rusijos 
armijai 1940 birželio 15 d. 
okupavus Lietuvą, tuoj pat 
vyko gausūs lietuvių suėmi
mai ir žudymai, kurie pasie
kė genocidinį laipsnį 1941 
birželio 14-20 d., masiškai 
ištremiant kūdikius, sene
lius, ligonius, pavienius as
menis ir šeimas, mokytojus, 
darbininkus, ūkininkus į 
šiaurės šaltį, badą, sun
kiems darbams ir mirčiai. 
Jo pasiūlymų, tarybos posė
džio dalyviai, susikaupę ir 
sustoję, pagerbė atmintį tų 
nekaltų aukų, tarp jų ir 
Bayreutho kalėjime nacių 
badu nukankintą VLIKo na
rį Izidorių Kurklietį.

Juozas Skorubskas, valdy
bos pirm. dr. Kazio Bobelio, 
negalėjusio dėl kitų įsipa
reigojimų dalyvauti tarybos 
posėdyje, telefonu paprašy
tas, painformavo apie val- 

tikinčiuosius visokiais bū
dais ir žiaurumu persekoja, 
laiko kalėjimuose ir sunkių
jų darbų Sibiro stovyklose 
bei psichatrijos ligoninėse. 
Baisu ir pagalvoti apie Lie
tuvoje gyvenančių lietuvių 
galgotines kančias. Taigi 
turim per pasaulinę spaudą 
garsiai šaukti dėl kiekvieno 
lietuvio kankinio. Jie visi 
yra tikėjimo ir kovos au
kos, jie kenčia dėl Lietuvos 
laisvės atgavimo.

Turbūt detantės rėmėjai 
ir jos vykdytojai jau įsitiki
no, kad Rusijos sovietai 
veidmainiai, visai nepildo 
pažadų ir nesilaiko nuosta
tų Helsinkio konferencijoje 
priimtų.

Vakarų pasaulis yra kaž
kaip pasimetęs, dažnai net 
abejingas ir lyg vengiąs im
tis kokios nors aiškios akci
jos prieš Sovietus. Todėl ir 
matom tarptautinės politi
kos laukuose daug neteisy
bės, smurto ir niekšiškumo. 
Tas konglomeratas gimdo 
neramumą ir netikrą ateitį. 
Nauji įvykiai plečiasi, kom
plikuojasi politiniai reika
lai Afrikoje, Azijoje, Euro
poje ir kitur. Taigi iš šių 
dienų politinių įvykių at
mosferos atrodo, kad pa
sauliui kelias į laisvės erą 
dar yra ilgas labai vingiuo
tas ...

.T. Miškinis 

dybos birželio 9 d. posėdį. 
Jame dalyvavusiam Lietu
vių žmogaus Teisių komisi
jos pirm. dr. Domui Krivic
kui prašant, valdyba pasky
rusi didesnę sumą lėšų ko
misijos veiklai. Būsią pa
skirti komisijos ryšininkai 
— bendradarbiai Europoje 
ir, reikalui esant, kituose 
kraštuose. Be to, dr. K. 
Bobelis painformavęs, kad 
į JAV kongresą yra įnešta 
VLIKo ir ALTos pastango
mis labai svarbi, plati ir 
bendra rezoliucija (apjun
gianti anksčiau įneštąsias), 
kurioje pažymima, kad Sov. 
Sąjunga sulaužė tarptauti
nes sutartis, okupuodama 
Lietuvą, Latviją ir Estiją ir 
kad todėl ji turi atiraukti iš 
Pabaltijo valstybių savo ka
rinius ir policinius dalinius 
ir okupacinę civilinę admi
nistraciją, kad Jungtinių 
Tautų priežiūroje būtų pra
vesti rinkimai ir kad JAV 
Prezidentas šių tikslų siek
tų drauge su kitomis valsty
bėmis, p r i p ažįstančiomis 
tautoms teisę į savą valsty
binį valdymąsi. Valdybos 
posėdyje dalyvavęs ir PL 
Bendruomenės atstovas Al
gimantas Gureckas.

Bronius Bieliukas J. Sko- 
rubsko pranešimą papildė, 
pranešdamas, kad Tomas 
Venclova yra parašęs 16- 
kos pusi, lietuvių literatū
ros apžvalgą, kuri buvo iš
versta į anglų bei portuga
lų kalba ir yra Tautos Fon
do išleidžiama atskira bro
šiūra. Leidinėlyje spausdi
nami ir trys dokumentai: 
Jono Jurašo 1972 rugpiūčio 
16 d. atviras laiškas Sovie
tų administracijai, Tomo 
Venclovos 1972 gegužės 11 
d. laiškas Komunistų parti
jai ir Sovietų įstaigų įsa
kymas, kuriuo uždraudžia
mos Tomo Venclovos kny
gos okupuotoje Lietuvoje.
T. Venclovos leidinėlis bus 
panaudotas Brazilijoje, Rio 
de Janeiro mieste 1979 m. 
liepos 14-18 dienomis įvyks
tančios PEN (tarptaut. ra
šytojų organizacijos) kon
ferencijos proga. Iš lietuvių 
šioje konferencijoje daly
vaus Tomas Veclova ir dr. 
Stasys Goštautas.

Kai kurie tarybos nariai 
turėjo klausimų, į kuriuos 
būtų galėjęs atsakyti valdy- 
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kos pirmininkas arba ki
tas kompetetingas valdy
bos narys. Išsiaiškinus, 
kad VLIKo taryba ne tik 
sudaro VLIKo valdybą, bet 
ir "prižiūri jos veikimą" 
(statuto 28b str.), nutarta 
prašyti, kad tarybos posė
džiuose dalyvautų valdybos 
pirmininkas arba kitas ku
ris valdybos narys, infor
muotas apie valdybos narių 
veiklą.

Saulius Kuprys pranešė, 
kad birželio 15 d. PLB 
drauge su PLJ sąjunga įtei
kė Jungtinėms Tautoms 
apie 144,000 asmenų pasira
šytą peticiją, reikalaujan
čią, kad Sov. Sąjunga pasi
trauktų iš Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos ir prašančią 
grąžinti Pabaltijo tautoms 
visas žmogui priklausančias 
teises ir teisę į valstybinę 
nepriklausomybę.

Kęstutis Dirkis perskaitė 
Kontrolės komisijos (Dir
kis, Ignas Petrauskas ir 
Pranas Povilaitis) gegužės 
16-17 d. New Yorke VLIKo 
ir Tautos Fondo finansų pa
tikrinimo protokolą. Finan
sų knygos, esą, vedamos 
tvarkingai. Nariams pasi
keitus pastabomis, Kontro
lės komisijos pranešimą ir 
rekomendacijas taryba pa
tvirtino.

Nominacijų komisija, ku
rią sudarė Jonas Jurkūnas, 
Viktoras Naudžius ir Vla
das šoliūnas, pasiūlė VLIKo 
tarybos Politikos ir teisių 
komisijon išrinkti Algirdą 
Kasulaitį, Aleksandrą Lai- 
kūną, Joną Virbalį (iš Cle
velando) ir Antaną Kučį, 
prof. dr. Juozą Meškauską, 
dr. Rimą Skorubskaitę ir 
Mečį Valiukėną (iš Chica
gos) . Taryba pasiūlymą pri
ėmė ir komisiją papildė Jo
nu Jurkūnu.

Taryba sudarė Lietuvos 
studijų komisija: pirm, 
kun. Ansas Trakis, nariai 
dr. Jonas šalnas, dr. Jonas 
Stiklorius, Juozas Skorubs
kas ir Stasys žadeikis. Stu
dijų komisija turi teisę ko
optuoti ekspertus.

Taryba išrinko Kęstutį 
Dirkį tarybos narių ryši
ninku.

Penkių valandų posėdžiui 
baigiantis, paskelbta, kad 
tarybos pirmininkas iš eilės 
yra Lietuvių Fronto Bičiu
lių atstovas Viktoras Nau
džius.

Bronius Bieliukas



Nr. 29 — 4 DIRVA 1979 m. liepos 26 d.

Diplomatijos paraštėje (114) Vaclovas Sidzikauskas

Tyla vietoje dainos
Sukūrę bendros kovos ir 

akcijos organizaciją — PET 
Seimą — sudidūrėme su ga
limybe mėgsti ryšius su 
Azijos tautomis. Pirmieji 
santykiai užsimezgė kai 
PET delegacija 1959 m. 
lankėsi Tolimuosiuose Ry
tuose. Glaudų bendradarbia
vimą pavyko užmegsti 1961 
m., kai Philipinų delegatas 
Jungtinėse Tautose Ramon 
D. Bagatsing pakvietė ma
ne, kaip PET pirmininką, 
dalyvauti Azijos Tautų an
tikomunistinės Lygos kon
ferencijoj, kuri vyko 1960 
m. gegužės 2-5 d.d. Philipi
nų sostinėje Maniloje; 
(prieš tai 1960 metų rude
nį aš buvau pakviestas pa
sakyti kalbą PET Seimo pil
naties posėdyje).

Antikomunistinė Azijos 
Tautų Lyga, sutrumpintai 
APACL (Asian Peoples An- 
ti-Communist League), su
sikūrė Korėjos prezidento 
Sygman Rhee iniciatyva 
1956 m. Korėjos sostinėje 
Seoule. Steigiamajame Ly
gos susirinkime dalyvavo 
Philipinai, Laisvoji Kini
ja, Vietnamas, Thailandas, 
Hong-Kongas, Macao ir 
Ryukyu salos. Susirinkimas 
nutarė surašyti Lygos 
Chartą ir savo bagiamojo- 
je delegacijoje apeliavo i 
visas laisvąsias valstybes 
padėti išsilaisvinti iš už ge
ležinės uždangos komunistų 
pavergtąsias tautas. „Ko
munistinis imperializmas,
— sakė Lyga, — išnaudoja 
tautinius sąjūdžius, kad už
krovus pajėgioms Azijos 
tautoms žiauriausios rūšies 
kolonializmą, kurį pasaulis 
kada nors yra patyręs ir 
kad išnaikinus paskutinius 
savistovumo pėdsakus”. Su 
metais Lygos organizacija 
ir veikla auga, išsiplėtė po 
visus žemynus. Dvyliktoji 
Lygos konferencija, kuri 
vyko 1966 m. Seoule ir ku
rioje aš dalyvavau, buvo 
jau visą pasaulį apimančio 
pobūdžio. Dalyvavo: Aus
tralija, Ceylonas, Kinų Res
publika, Prancūzija, Honk- 
Kongas, Indija, Iranas, Ja
ponija, Jordanas, Kenya, 
Korea, Laos Liberia, Libi
ja, Macao, Malaysia, Naujo
ji Zelandija, Philipinai, Pa
kistanas, Ryukyu, Thailan
das, Turkija ir Vietnamas
— pilnateisiais nariais, ir 
stebėtojai: Belgija, Švedija, 
JAV ir Federalinė Vokieti
jos Respublika.

Aš dalyvavavau septintoj 
konferencijoj, kuri vyko 
1961 m. gegužės mėn. Phi
lipinų sostinėje Maniloje; 
devintoje, posėdžiavusioje 
1963 m. spalio mėn. 21-31 
d.d. Saigone, Vietname ir 
dvyliktoje, kuri vyko 1966 
m. spalio 31 — lapkričio 8 
d.d. Korėjos sostinėj Seoule. 
Tose konferencijose aš at
stovavau PET Seimui ir 

dar specialiai Lietuvai. Ma
niloje, dr. Kęstučio Valiūno 
patvarkymu, man gražiai 
talkino tenykštės ’Neries” 
bendrovės atstovas Romu
aldas Vildžius.

Manilos konferencija man 
davė progos susipažinti su 
Azijos tautų veikėjais ir po
litikais. Po to sekusiose kon
ferencijose aš buvau savas 
žmogus, vadinamas Mr. 
Captive Nations ar Lithua
nian Ambassador.

Šalia vizitų Philipinų val
džios žmonėms, R. Vil- 
džiaus lydimas, aš padariau 
vizitą JAV ambasadoriui 
John Hickersonui. Su juo 
pasimatyti man buvo įdomu 
todėl, kad jis buvo auto
rius slapto memorandumo 
valstybės sekretoriui ry
šium su prezidento Roose- 
velto 1945 m. konferencijo
mis su Sovietais Maltoje ir 
Jaltoje. Tame memorandu
me J. Hickersonas, tuomet 
Europos reikalų departa
mento direktoriaus pava
duotojas, siūlė sutikti su vi
sais Sovietų teritoriniais 
reikalavimais Europoje ir 
Baltijos valstybių aneksi
jos pripažinimu su Mažosios 
Lietuvos — Karaliaučiaus 
srities, atidavimu Sovietų 
Sąjungai imtinai: ”1 would 
favor our agreeing to ac- 
cept as a fact the re-incor- 
poration of the three Baltic 
statės into the Soviet Union 
and our recognition of these 
areas as Soviet territory. 
This would involve our 
withdrawing recogn i t i o n 
from the free diplomatic 
representations of those 
countries in the United 
Statės. I would favor our 
agreeing at the approriate 
time to accept the transfer 
of that portion of East 
Prussia to the Soviet Union 
which that country insist 
of having. There are certain 
things ...” Ambasadorius 
tikrai nekaip jautėsi primi
nus jo 1945 m. samprotavi
mus ir ypatingai pabrėžė 
prielankumą lietuvių tautos 
pastangoms išsilaisvinimui 
iš Sovietų okupacijos.

Konferencijos dalyviai 
buvome gruodžio 12 d. pa
kviesti į Senato posėdį ir 
pavėžyti po kraštą. Philipi

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

nų parlamento narys pirmi
ninkas, Ramon D. Bagat
sing, suruošė priėmimą — 
fiestą savo ūkyje apie 30 
klm. nuo Manilos. Ant jieš- 
mo kepė jautį, buvo ir kitų 
to krašto skanėstų, mango 
vaisių ir pan. Manilos uni
versiteto liaudies šokių an
samblis p a d e m o nstravo 
mums philiphinų tautinius 
šokius. Ansambliui savo 
programą baigus jo daly
viai studentai pakvietė kon
ferencijos delegatus su jo
mis kai kuriuos tų šokių 
pašokti. Aš buvau pakvies
tas pirmas, susilaukiau gy
vų aplodismentų. Po to Ba- 
gatsingas pakvietė delega
tus pademonstruoti savo at
stovaujamo krašto šokį ar 
dainą ar iškrėsti kokį savo 
krašto pokštą. Kai atėjo 
mano eilė, pasijutau gana 
kebliai. Mano balsas ir cho
reografiniai sugebėjimai, 
deja nėra tos rūšies, kad 
galėčiau tinkamai pavaiz
duoti lietuvių tautinį šokį ar 
dainą. Staiga man šovė į 
galvą mintis, kad aš atsto
vauju sovietų nutildytą tau
tą, todėl išėjęs į areną nu
silenkiau ir porą minučių 
patylėjau, paaiškindamas, 
mano gestą simboliška reik
šme. Pasisekimas buvo ne
lauktas ir sakyčiau nepelny
tai didelis. Lietuva buvo vi
sų ilgai minima. Iš savo 
daugelio metų diplomatinio 
patyrimo žinojau, kad dip
lomatas, ypač mažos, ar ma
žesnės, valstybės turi būti 
savo rūšies enciklopedistas, 
atseit neblogai orientuojan
tis literatūroj, bibb’ografi- 
joj, mene, muzikoj ir mok
sle. Maniloje man paaiškėjo, 
kad atsidūręs agzotiniame 
krašte jis turi būti ir ar
tistas.

(Bus daugiau)

MACHINISTS
FIRST AND SECOND CLASS, HAVE OWN TOOLS, READ BLUE 
PRINTS. POS1T1ON OPEN ON ENGI NE LATHE & TURRET L.ATHE, 

VERT1CAL & HORIZONTAL MILLS.

• COMPET1TIVE SALARY • MAJOR MEDICAL
• DISABILITY INSURANCE • LIFE 1NSURANCE
• COMPANY PA1D HOSPITALIZATION-DENTAL PLAN

• PENSION PLAN

MG CECIL EQUIPMENT
6186 Norwalk Road
Medina, Ohio 44256

Equal Opportunity Employer
(23-32)

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

■ laiškai Dirvai
NESIJAUČIU KALTAS 

Už SVETIMAS KLAIDAS
Vm savo atsakyme (D. 26 

nr.) mano, kad dėl tam tik
rų jo paklydimų aš pats tu
rėčiau bent iš dalies jaus
tis kaltas, kadangi jis, vm, 
skaitydamas mano straips
nius, pagalvojęs, jog aš apie 
Vliką viską žinąs iš savo 
patyrimo, o ne iš „kokių 
gandų”.

Toks pagalvojimas man 
atrodo visiškai keistas, to
dėl nematau jokio pagrindo 
priimti jį kaip pasitaisini- 
mą, verčianti dalį kaltės 
man už iš to pagalvojimo 
kilusias klaidas. Vliko vei
kimas jau seniai yra beveik 
ištisai viešas, todėl nereikia 
būti jame, kad galėtum ga
na daug apie jį žinoti ne iš 
„kokių gandų”, o iš netin
gintiems pasidomėti priei
namos informacijos.

Neprisiimsiu kaltės ir už 
dabar pridėtą dar vieną vm 
klaidą, — jo priekaištą man, 
kodėl aš nutyliu savo veik
lą Lietuvos Laisvės Komi
tete.

„Nutyliu” todėl, kad, 
nors to komiteto kūrimosi 
pradžioje ir buvau į jį kvies
tas, kvietimu nepasinaudo
jau, ir nė vienos dienos ne
su tame komitete dalyva
vęs. Aišku?

V. Rastenis

vm mano: VLIK ir LLK 
sudaryti partijų reprezenta
cijų principų, nors LLK 
įsteigime minimi tik asme
nys. Jei taip, partijos vado
vybė turėjo turėti tam tik
ros įtakos. Pav. 1950 m. va
sario mėn. frontininkų žur
nale ”f Laisvę’’ puolamas 
tuo laiku buvęs „tautininkų 
pirmininkas” Rastenis, pri- 
kišant jam vadizmą ir už 
tam tikras instrukcijas Vli
ko nariui T. šidiškiui mora
linį cinizmą.

PATIKSLINU
Antanas Juodvalkis pa

teikdamas s k a i t ytojams 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Seimo apžval
gą „DIRVOS” 1979 m. bir
želio 7 dienos laidoje (Nr. 
23), paskelbė ir mandatų 
komisijos pirmininko Petro 
Bučio pranešimą, kuris ne
atitinka faktinai padėčiai ir 
todėl yra klaidinantis. Są
jungos seime dalyvavo ir 
turėjo balsą Rytų Apygar
dos įgaliotinis, kurį, kažko
dėl, mandatų komisijos pir
mininkas neįrikiavo į savo 
pranešimą.

Su pagarba
Algirdas Jonys,

Rytų Apygardos 
pirmininkas

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

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

MILIWRIGHTS
Able to dismantle and rebuilt 
machinery, pulleys, beltinfl, 
conveyors. furnaces, ere.
Now hirina aualified Journeyman to work aay shift in new air 
conditioned pfant located. in 
Canton Twp. (Van Born and I- 
275); Scheduled to open tilte 
summer. Those hired witl wooc 
in our Detroit plant until Canton 
Plant opens.

PRECISION SPRING
DETROIT, Ml.

For interviewCall: 
868-8072 

(Between8:30and 4 P.M.)
(28-30)

IMMEDIATE OPENINGS
FOR

MACHINE OPERATORS
MUŠT BE EXPERIENCED AND CAP- 
ABLE OF RUNNING PRODUCTION 
ON PUNCH PRESSES, JILL PRESSES 
AND HAND MILLS. MUŠT ALSO BE 
ABLE TO READ BLUE PRJNTS AND 
M1CROMETERS.

EXCELLENT WAGES AND BENEFIT 
PACKAGE. APPLY IN PERSON, E?4- 
PLOYEES RELAT1ONS DEPT., BE- 
TWEEN 8 TO 10 AM OR I TO 3 PM.

CURTIS INDUSTRIES
A CONGOLEUM COMPANY

34999 Curtis Blvd.
Eastlake, Ohio 44094

An Equal Opportunity Employer
(27-29)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES

To work and live in a peaceful rural 
community. For midnight to 8 a. m. 
shift. Excellent salary, fringe benefits 
& congenial vvorking conditions. Plūs 
I meal on duty. Apply call or write to:

PARMER COUNTY
COMMUNITY HOSPITAL

1307 CLEVELAND 
FRIONA. TEXAS 79035 

806-247-2754
(27-33)
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Prie pat vakarų geležinke
lio stoties, iš kurios traukiniai 
Austrijos sostinę jungia su va
karų pasauliu, driekiasi Ma- 
riahilfer gatvė. Tai ilga gatvė 
kurioje susispietusios įvairiau
sios parduotuvės, bet priean
giuose prekės nepasižymi pra
banga.

Apie Mariahilfer gatvę ne
tektų nė kalbėti, jeigu ji sve
timšaliui, sustojusiam viešbu
tyje Westbahnhof rajone, ne
teiktų vieno patogumo. Ji, iš 
vienos pusės, tiesiai veda į 
miesto centrą, į pagarsėjusią 
‘Ring’ (žiedo) gatves su Austri
jos sostinės prašmatniausiais 
pastatais ir prabangiomis 
krautuvėmis; toji gatvė nuve
da ir i Vienai būdingą sena
miestį. Antrame gale Maria
hilfer gatvė baigiasi Schoen- 
brunn pilimi, kur ne taip jau 
seniai gyveno Austrijos-Veng 
rijos karališkoji šeima. Toje pi 
lyje 1916 metais, dar tebeei
nant pirmajam pasauliniam 
karui, mirė Franz Josef - im 
peratorius išbuvęds dvilypės 
Dunojaus monarchijos soste 
net 68 metus!

Taigi, Mariahilfer gatve 
galima be klaidžiojimų pasiek 
ti svarbiausias Vienos įžymy
bes.

Aš pats lankausi Austrijos 
sostinėje jau nebe pirmą kartą 
bet dabar nusistačiau atsisa
kyti visų turistams teikiamų 
patogumų, o noriu naudotis, 
kiek tai įmanoma, seniausia 
žmogaus susisiekimo priemo
ne, būtent nuosavomis kojo
mis. Norėjau dar kartą aplan 
kyti Vienos prašmatnybes per 
pėdės apostolorum, jeigu ir ne 
pasiramstydamas apaštalų 
lazda.

Austrija, turėjusi su Veng
rija bendrą monarchą (para
lelė su Lietuvos-Lenkijos ka
ralyste), šiame šimtmetyje yra 
suvaidinusi žmonijos istorijoje 
itin lemtingą vaidmenį. Štai 
stoviu ties didžiuliu pastatų 
kompleksu, kurio vienas šonas 
sudaro tarytumei trikampį. 
Aikštė vadinasi Ballplatz, ba
liaus aikštė. Rūmuose įsikū
rusios kelios valdinės įstaigos, 
tarp jų valdžios viršūnė - mi
nistro pirmininko įstaiga ir 
užsienių reikalų ministerija. 
Kai 1914 m. birželio 28 d. ser
bų studentas Danilo Princip 
Sarajave nušovė austrų sosto 
įpėdinį, Austrijos užsienių rei
kalų ministras grafas Leopold 
Berchtold’as suredagavo šiuo
se rūmuose ultimatumą Ser
bijos vyriausybei. Ultimatu
mas įžiebė pirmojo pasaulinio 
karo gaisrą su visomis iš to ėju
siomis pasėkomis. Karo pabai 
goję sosto turėjo atsisakyti ne 
tik Austrijos-Vengrijos monar
chija, bet ir rusų carų imperi
ja. Leninas, nesivaržęs mora
lės principais, vokiečių gene
rolų pinigais užplombuotame 
vagone galėjo iš emigracijos 
Šveicarijoje nuvažiuoti į Rusi
ją ir įvykdyti perversmą prieš 
rusų demokratinę, valdžią.

Visa tai ir daug kitų esmi
nių pakeitimų įvyko po to, kai 
grafas Berchtold iš Ballplatz 
No. 2 rūmų pasiuntė savo ulti
matumą Serbijai. Pagaliau, 
ir lietuva galėjo pasidžiaugti 
valstybine neprildausomybe, 
pasinaudodama atmainomis, 
įvykusiomis 1914-1918 metais 

Bet grįžkime prie Ballplatz 
antrojo numerio. Čia beveik 
40 metų austrų politikai vado
vavo kunigaikštis C.W. Met- 
ternich, įkvėpęs Europos poli
tinę santvarką po Napoleono

LAIŠKAS OISVAI' S EUUOPOS

AUSTRIJOS SOSTINĖJE VIENOJE

karų. 0 1934 metų liepos mė
nesį tuose pat rūmuose nužu
dytas austrų kancleris Dollfuss 
bandęs apsaugoti Austrijos res 
publikos egzistenciją nuo pasi
kėsinimų į jos laisvę iš pačių 
austrų pusės.

Vokiečių armijos eilėse pir
mojo pasaulinio karo metu tar 
navo toks Adolf Hitler. Šią 
vasarą, rugpiūčio mėnesį, su
eis 40 metų, kaip šis buvęs pus 
karininkis, patapęs Vokietijos 
reicho kancleriu, susimokė su 
Kremliaus valdovais ir rugsė
jo 1 d. sukėlė, Maskvai laimi
nant, antrąjį pasaulinį karą. 
Kokie buvo tos didžiausios 
žmonijos istorijoje katastrofos 
padariniai, nėra reikalo čia 
kartoti.

Be abejojimo, būtų nesąmo
nė dėl dviejų pasaulinių karų 
kaltinti austrų tautą. Bet kaž
kodėl ‘Holocaust’ minimi lie
tuviai, bet nieko nesakoma 
apie austrus, kurie 1938 me
tais triumfališkai sutiko savo 
tautietį Adolfą Hitlerį, kai šis 
įvykdė Anschlussą - Austrijos 
įjungimą į Vokietiją. Austrai 
davė ne vieną SS legioną ir ki
tokių Sonderkommando ...

Austrams viskas buvo leng
vai dovanojama. Austrija yra 
vienintelis pokario Europos 
plotas, iš kurio sovietų raudo
noji armija 1955 metais pasi
traukė, ir tuo būdu galėjo at
sistatyti Austrijos valstybė su 
vakarietine santvarka, išven
gusi net ir satelitinio režimo. 
Šios savime simpatingos aus
trų tautos laimės ne be pagrin 
do pavydi kitos Europos tau
tos, kurioms buvo lemta pa
tekti Maskvos jungan!

Kai sovietai dar laikė savo 
rankose Vieną (tarp kita, ne
gailestingai apiplėšę jų valdy
tąją Austrijos zoną), jie ten pa 
statė paminklą ‘pergalei prieš 
vokiečių fašistų grobuonis’. 
Tas paminklas Austrijos sosti
nėje tebestovi bylodamas, 
kokie cinikai Kremlyje vieš
patauja. Sovietija yra vienin
telis kraštas, begėdiškai pasi
pelnęs iš žmonijos šiurpiausios 
katastrofos ir sukūręs milžiniš
ką, dar tebeegzistuojančią ko- 
lonialinę imperiją, tačiau ji 
smerkia paminkle vokiečių 
grobikus ...

Su tokiais, savaime nelinks
mais apdūmojimais, skyriausi 
nuo Ballplatz, Austrijos poli
tinio centro, ir nuo sovietinio 
paminklo.

Kai 17-tojo šimtmečio pa
baigoje buvo sustabdytas tur
kų veržimasis į Austriją (beje, 
kai turkai buvo apgulę Vieną, 
prie jos išgelbėjimo veiksmin
gai prisidėjo Lietuvos-Lenki 
jos karalius Jonas Sobieskis), 
sostinę supę sutvirtinimai bu
vo nugriauti. Iš to aplink 
miesto centrą susidarė plati 
juosta, kuri supa miestą kaip 
koks žiedas. Ji ir vadinasi 
‘Ring’. Tai plati bulvarinio ti
po alėja su daug žalumynų, su 
rūpestingai prižiūrimais didės 
niais ir mažesniais parkais. 
Viskas, kas įsikūrė ‘Žiedo’ vi
duryje, įskaitant senamiestį, 
sudaro austrų sostinės it pačią 
širdį. Austrų-vengrų didikai 
čia gausiai prisistatė ištai
gingų palocių. Miesto centre 
pastatyta daugybė puošnių 
bažnyčių, bet garsiausia yra 

Šventojo Stepono ketedra. Aus- 
trai, mėgstą kalboje vartoti 
mažybines formas, jos kitaip 
nevadina kaip ‘Steffl’. Tai dar 
12-tame šimtmetyje pradėtas 
statyti pastatas. Sv. Stepono 
katedra yra pavirtusi sostinės 
simboliu. Tai reto grožio anks 
tyvosios gotikos meno pamink
las. Kai antrojo pasaulinio ka 
ro metu katedra buvo gerokai 
apgriauta, vis austrų tauta su
bruzdo ir laikė savo garbės rei 
kalu ‘Steffl’ kuo greičiausiai 
atstatyti. Bet dar ir šiandien 
vykdomi kai kurie restauraci
jos darbai. Už 25 šilingus ga
lima nusipirkti plytą katedros 
atnaujinimui.

Be abejojimo, neturiu tikslo 
suminėti visų Austrijos sosti
nės įžymybių ir rašyti tarytum 
vadovą turistams. Bet kiekvie 
nas lankytojas negalės nesusi
žavėti Hofburgo pastatų komp 
leksu su daugybe istorinių rū
mų. Čia šiandien reziduoja 
Austrijos valstybės preziden
tas. Vieną pastatų kampą ūži 
ma pagarsėjusi ‘Spanische 
Hofreischule’. Iš istorinių šal
tinių matyti, kad dar 1580 
metais į Austriją buvo atga
benti ispaniškai-arabiško krau 
jo mišinio balti arkliai. Tais 
laikais Austrijai priklausiusia
me pietų slavų Lipizza kaime, 
į šiaurę nuo Triesto miesto, 
buvo įrengtas šių taurių arklių 
žirgynas ir nuo tada Lipicos 
arkliai pradėta naudoti ‘ispa
niškojo jodinėjimo mokykloje’. 
Toji tradicija tęsiama dar ir 
šiandien.

Sekmadieniais ‘aukštasis jo
dinėjimo menas’ demonstruo
jamas žiūrovams. Tuo įspū
dingu spektakliu pasigrožėti 
nori kiekvienas turistas, nes 
tai priklauso prie privalo
mos’ Vienos lankymo progra
mos. Bet sezono metu ne taip 
jau lengva gauti įėjimo bilietą 
Tik viešbučio ‘portier’ protek
cijos dėka, parėmus pastangas 
tam tikra pinigų suma, pavy
ko sumedžioti bilietą ir pasigė 
rėti baltų kaip sniegas žirgų ir 
iškilmingai raudonais mundu
rais apsirengusių jojikų menu. 
Spektaklis ypač gilų įspūdį pa 
liko šiame motorų įsigalėjimo 
amžiuje, kai - išėjus iš mokyk
los patalpų - vėl atsidūriau 
gatvėje su nebaigiamu auto
mobilių srautu ir benzino kva
pu.

Beje, amerikiečių šarvuočių 
generolas Patton antrojo pa
saulio karo paskutinėje fazėje 
išgelbėjo Lipicos žirgus, kurie 
laikinai buvo nugabenti į Če
koslovakiją, ir vėl atgabeno 
juos į Austrijos sostinę.

Senamiestyje galima pasivė 
žinti dažniausiai baltų žirgų 
traukiamomis karietomis. Šie 
vežikai priklauso prie Vienos 
įžymybių, kuriomis turistai 
mielai pasinaudoja, norėdami 
be skubėjimo susipažinti su 
miestu. Bet kaip tik tą dieną 
kai buvau Vienoje, įvyko ka
tastrofa, kai gatvės judėjimo 
pasibaidę arkliai nubloškė 
nuo sėdynės vežėją ir sunkiai 
sužeidė kelis vokiečius turistus

Kaip Didžiojoje Britanijoje 
su tam tikra nostalgija mini
mas karalienės Viktorijos, 
kaip britų didybės laikotarpio 
simbolio vardas, taip Austrijo
je garbinama karalienė Mari-

Petras Volunge

ja Terezija, išbuvusi soste nuo 
1740 iki 1780 metų. Tai savo
tiška krašto motina, pati pa
gimdžiusi 16 vaikų ir dauge
lyje Austrijos valstybės valsty
binio gyvenimo srič ių paliku
si savo išmintingomis reformo
mis gilių įspaudų. Karalienės 
Marijos Terezijos paminklų ra 
sime ne tik sostinėje, bet ir pro 
vincijos miestuose. Ta pati ka 
ralienė prisidėjo ir prie Lietu
vos-Lenkijos sužlugdymo, da
lyvaudama pirmose dvilypės 
mūsų valstybės dalybose 1773 
metais.

Be Lipicos žirgų jodinėjimo 
meno mokyklos austrų sostinė 
garsėja ir kitais menais. Ne 
veltui Viena vadinama muzi
kos sostine! Kam neteko girdė 
ti apie Wiener Saengerknaben 
(Vienos dainuojančių berniu
kų), kurių choras pirmą kartą 
minimas dar 1498 metais, 
minimas dar 1498 metais, tai
gi dar prieš Amerikos atradi
mą? Kas nežino Vienos kaip 
operetės centro, Vienos filhar
monijos orkestro, Vienos ‘B 
monijos orkestro? Vienos ‘Bur 
gtheater’ b ei daugelio kitų te
atrų? Viename sąraše priskai- 
č iau sostinėje apie 25 teatrus, 
tarp jų Viena’s English Theat- 
re ir Theatre Francais de Vien- 
ne.

Kaip tik tuo metu, kai bu
vau Vienoje, ten prasidėjo 
‘Festwochen’. Sis aukštos ko
kybės muzikos ir teatro meno 
festivalis gausiai lankomas sve 
timšalių. Dirigentais ir reži
sieriais kviečiami žinomiau
sios meno pasaulio garsenybės 
Be, be abejojimo, festivaliai 
priklauso ir prie Austrijos tu
ristinės industrijos, kurios pa
galba kraštan viliojami svetim 
šaliai, paliekantieji milijonus 
svetimos valiutos. Tarp kita: 
garusis Burgtheater karo me
tu sudegė. Atstatymo darbai 
pareikalavo 10 metų pastangų. 
Tas teatras priklauso prie gar
siausių pasaulio teatrų. Ne
paskutinėje vietoje į ‘turistinę 
pramonę' rikiuojasi ir teksti
lės pramonė. Ypač kaip mo
terų madų centras Viena sėk
mingai konkuruoja su prancū
zais ir italais.

Prie Vienos įžymybių, be 
daugelio kitų, priklauso dar 
du dalykai: Dėmelio kavinė ir 
Sacherio tortas. Dar 1778 me
tais apsukrus duonkepis įstei
gė vienoje iš centrinių gatvių 
kavinę, kuri pasidarė sostinės 
gyventojų susitikinėjimo cent
ru. Vis, kas austrų sostinėje 
tuėjo vardą - ar tai turtais, ar 
tai literatūros bei teatro kūry
ba - rinkosi Dėmelio kavinėje. 
Ji tebeegzistuoja iki šiolei. 
Kiekvienas turistas laiko savo 
pareiga aplankyti Dėmelio ka 
vinę. Vienoje kartojamas im
peratoriaus Franz Josefo (ka
raliavusio nuo 1848 iki 1916 
metų) išsireiškimas, tartas vie
nam jaunuoliui, kad, girdi, jis 
esą laimingas, nes galįs nueiti 
į Dėmelio kavinę. Jam, kara
liui, tas malonumas esąs ne
prieinamas.

Savaime suprantama, nuė
jau į kavinę ir aš. Tai nedide
lė patalpa senamiesčio Kohl- 
markt gatvelėje. Ji nepritai
kinta masiniam turizmui. Vi
sas vidaus įrengimas senoviš

kas, su daug veidrodžių. Pa
davėjos irgi aprengtos ne pa
gal madą, gan ilgomis juodo
mis suknelėmis. Prie įėjimo 
užrašas: Ch. Demel’s Soehne 
k.k. Hof-Zuckerbaecker (Ch. 
Dėmelio sūnų karališkasis ir 
imperatoriškasis dvaro pyra
gaičių kepėjas).

Vienoje per tą laiką, kai 
prieš 200 metų buvo atidaryta 
Dėmelio kavinė, atsirado šim
tai naujų prašmatnių kavinių. 
Bet dar ir šiandien Dėmelio 
kavinę . supa tradicijos aureo
lė ir joje visuomet pilna lanky
tojų. Tačiau patys vieniečiai 
mažiau šiais laikais besi jaučia 
savybėje, kai nueina į Dėme
lio kavinę, nes joje gausu viso
kių odos spalvų ir visokių ap- 
rėdų lankytojų.

Prie Vienos garsenybių pri
klauso ir Sacher’io viešbutis su 
to pat vardo kavine. Prisista
tė nemaža daugiaaukščių vieš 
bučių, kurie kaip kokios mo
derninės katedros kyla į pa
dangę (tarp jų ir Hilton vieš
butis, kur prisiglaudė Vienos 
Air Terminai, iš kurio kelei
viai yra autobusais vežami į 
Schwechat aerodromą), bet 
Sacher viešbutis, o dar dau
giau - Sacher tortas pagarsėjęs 
kone visame pasaulyje. Aplan 
kiau šią kavinę ir užsakiau 
prie kavos ‘Sacher’ torto. Tai 
purios, rudos tešlos tortas. Pa
davėja mane, kaip svetimšalį, 
pamokė, kad paprastai tortas 
valgomas su plakta grietinėle, 
nes be jos pyragaitis ne toks 
gardus. Nepaisydamas kalo
rijų, užsisakiau su grietinėle ..

Dar daug Vienos įžymybių 
mano nepaminėta (būtinai rei 
kia aplankyti Belvederio pilį, 
jau nekalbant apie Schoen- 
brunn karališkąją pilį, kurią 
vienas prancūzų literatas pa
šaipiai pavadino ‘geresnio tipo 
kareivinėmis’). Visos jos ver
tos dėmesio. Bet aiškiai nusi
vyliau Dunojumi. Šiais pra
monės gigantomanijos ir viso
kio dirbtinio tręšimo bei pesti
cidų laikais būtų buvęs tikras 
stebuklas, jeigu būtų išlikęs 
mėlynasis Dunojus. To negali 
ma laukti iš ‘schoene blaue Do 
nau’. Bet ir šiaip Dunojaus 
vandenys skalauja neįstabius 
Vienos priemiesčių krantus. 
Dunojus nesudaro vieneto su 
sostine, kiekvienas jų gyvena 
savitą gyvenimą.

Netoli upės įrengtas Prate- 
rio liaudies pasilinksminimo 
parkas su balaganiniu triukš
mu, o anapus Dunojaus nau
jai pastatytas kelių šimtų met
rų aukščio bokštas su besisu
kančiu restoranu, iš kurio atsi
veria didingas vaizdas į visą 
sostinę. Tai konkurencija Pa
ryžiaus Eiffelio bokštui. Tu
ristinėje literatūroje sakoma, 
kad naujasis bokštas esąs toks 
pat Vienos simbolis, kaip ir Sv 
Stepono katedra. Bet panašių 
bokštų, gal vertų dėmesio tech 
niniu, bet jau nieku būdu ne 
estetiniu požiūriu , paskuti
niaisiais laikais pristatyta ko
ne kiekviename Vakarų Euro
pos didmiestyje.

Turistas, besilankantis sve
timame krašte bei mieste, daž 
niausią mato tik vieną meda
lio pusę. Gali susidaryti įspū
dis, kad ir Vienoje nieko kito 
nėra, kaip festivalai, puošnios 
krautuvės, Dėmelio kavinė ir 
Sacherio tortai. Bet ir austrai 
turi gyventi paprastą kasdienį 
gyvenimą. Viena savaime - to 
kiam nedideliam kraštui kaip 
Austrija, nepriskaitančiam nė 

, (Nukelta į 6 psl.)
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Austrijos sostinėje Vienoje...
(Atkelta iš 5 psl.)

8 milijonų gyventojų ir teu
žimančiam 83,850 ketvirtai
nių kilometrų ploto-yra aiš 
kiai per didelė. Joje susitelkė 
netoli ketvirtadalio viso krašto 
gyventojų. Miestas išaugo 
anais laikais, kai Austrija kar
tu su Vengrija buvo didžiulės 
imperijos sostinė. Kai po pir
mojo pasulinio karo imperija 
subyrėjo, sostinė užgožė nedi
delį kraštą. Todėl supranta
ma, kad laikotarpyje tarp 
abiejų pasaulinių karų, Viena 
(o taip pat visa Austrija) nebe- 
susirado savo vietos Europos 
santvarkoje. Kraštas išgyveno 
nemaža sukrėtimų. Anschlus- 
so (prisiglaudimo) prie Vokie
tijos judėjimas visada turėjo 
nemaža šalininkų ne tik nacių 
judėjimo poveikyje. Sostinės 
gyventojų tarpe visada buvo iš 
plitusios socialdemokratinės 
tendencijos, tačiau austrų so
cialistai propagavo demokrati 
nį socializmą. Austrų socialis
tai Maskvai visada buvo rakš
tis. Sovietai niekuomet nesu
gebėjo laimėti austrų darbi
ninkų simpatijų.

Miniatiūrinė Austrija, atsi
radusi po pirmojo pasaulinio 
karo, išgyveno nemaža sunkių 
kriziųir neramumų, kol 1938 
metais austras Hitleris likvi
davo Austriją kaip savaran
kišką valstybę ir įjungė ją kaip 
provinciją į ‘Didžiąją Vokieti
ją’. Kaip jau minėjau, Austri
ja turėjo (savaime nieku spe
cialiai neužtarnautą) didelę 
laimę, nes Kremlius atitraukė 
iš jos savo okupacinę kariuo
menę. Tokiu būdu Austrija 
galėjo atsistatyti kaip laisva 
valstybė ir pasirinkti vakarie- 
tinę demokratinę santvarką. 
Jos dėka valstybė nuostabiai 
greit ekonomiškai atkuto. Iš 
austrų pavyzdžio vėl matome, 
kaip tauta ūmai pajėgia ūkiš
kai atsigauti, jeigu nusikrato 
absurdinio sovietinio režimo.

Šiaip gyvenimas Austrijoje 
niekuo nesiskiria nuo kitų de
mokratinių Vakarų Europos 
valstybių. Austrijai, tiesa, pri 
mestas maždaug Šveicarijos 
pavyzdžio neutralumas. Ligi 
šiol tokia hipoteka kraštui bet
gi nepakenkė. Kaip neutrali- 
nio krašto sostinė Viena yra pa 
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Juokas Gribauskas, vedėjas

traukusi nemaža tarptautinių 
organizacijų ir sudaro rimtą 
konkurenciją Ženevai. Ji taip 
pat pasidarė daugelio tarptau 
tinų konferencijų būstinė. Čia 
savo laiku susitiko prezidentas 
Kennedy su maskviniu bosu 
Chruščiovu, čia tik neseniai 
Carteris ir bolševikinės parti
jos vadeiva Brežnevas pasira
šė SALT II. Vienoje įsikūrusi 
naftą produkuojančių valsty
bių organizacija OPEC, kuri 
prie Dunojaus pasistatė di
džiulius niūrios išvaizdos rū
mus, iš kur manipuliuojamos 
naftos kainos.

Ar naujoji Austrija pasiro
dys daugiau gyvybinga ne
kaip buvusioji tarp abiejų pa
saulio karų, šiandien neįma
noma tarti galutinio žodžio. 
Apsilankius krašte, nesimato 
rimtų simptomų, kurie bylotų 
už tai, kad kraštui gresia tokie 
pat nepastovumo bei visoke
riopų sukrėtimų pavojai, kaip 
tarp 1918 ir 1938 metų. Ilgus 
metus valstybės vairas buvo 
katalikiškosios liaudies parti
jos žmonių rankose. Nūn jau 
kelintus metus krašto priešaky 
je stovi socialistai. Jei jau ko
munistai Italijoje, Prancūzijo
je, Ispanijoje ir kitur kratosi 
Maskvos komunistų, kurie vis 
dar atkakliai laikosi marksiz
mo leninizmo suakmenėjusio 
‘mokslo’, tai austrų socialistai 
visada buvo europiečiai. Jiem 
to epiteto nereikėjo skolintis iš 
‘euro-komunizmo’ žargono. 
Austrijoje viešpatauja gana 
aukšta gyvenimo standartas, 
įsitvirtinusi socialinė santaika 
(dideli streikai tėra retenybė) 
ir įvesta pažangi socialinė ap- 
suga. Austrijos prestižas įgali
no austrą Waldheim pasida
ryti UNO generaliniu sekreto
rium. Nedarbo paliestų Aust
rijoje tėra nepilni 3% darbin
gų žmonių.

Kaip bebūtų, Austrija gali 
eiti kaip įtikinantis įrodymas, 
ką įstengia pasiekti maža tau
ta, pasirinkusi vakarietinę de
mokratiją ir socialinę laisvų 
mainų sistemą kaip savo gy
venimo pagrindą. Austriją su 
pančios maskvinės satelitinės 
valstybės nė iš tolo negali ly
gintis su ja nei materialiniu 
gerbūviu, nei pilietinėmis lais 
vėmis.

■ Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

VI-JI LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

ŠVENTĖ ĮVYKS 1980 M.
JAV LB Krašto valdyba 

pakvietė visuomenin i n k ą 
Joną Talandį sudaryti ko
mitetą ir surengti šeštąją 
Lietuvių Tautinių šokių 
šventę, šventė įvyks 1980 
metais liepos 5-6 d.d. Inter- 
national Amphiteatre, Chi
cagoje.

Pirm. Jonas Talandis jau 
sudarė šventei rengti komi
teto branduolį ir pakvietė 
komisijų pirmininkus, kurie 
rūpinasi platesnių komisijų 
sudarymu.

Šiuo metu komitetą suda
ro: pirm. Jonas Talandis, 
šokių direktorė Nijolė Pu- 
pienė, muzikos direktorius 
Aloyzas Jurgutis, JAV 
Krašto valdybos atstovas, 
vicepirm. Modestas Jakai
tis, L.F.D.F., Ine. Bronius 
Juodelis (buv. V-tos šventės 
komiteto pirm.), sekretorė 
Ritonė Rudaitienė, iždinin
kė Dalia Dundzilienė, šven
tės filmas — Algimantas 
Kezys, S. J., leidinio redak
torius Jonas Baris, Tauti
nių šokių instituto atstovė 
Galina Gobienė, registraci
jos — Rima Rėklaitienė, bi
lietų — Gienė Rimkienė, lo
terijos — Edvardas Lapas, 
salės — Anatolijus Miliū
nas, pirmoji pagalba — dr. 
Glaveckas, meninė dalis — 
dailininkas Jurgis Daugvila. 
Jau yra gautas sutikimas 
14 asmenų, kurie yra pasi
ryžę savo sugebėjimus ati
duoti šeštajai lietuvių tau
tinių šokių šventei. Komite
tas dar nėra pilnas ir kon
taktuojami kiti nariai.

Komiteto posėdis įvyko 
š. m. liepos 11 d. ALTo pa
talpose. Posėdį atidarė ir 
jam vadovavo komiteto 
pirm. J. Talandis. Praneši
mus padarė posėdyje daly
vavę komisijų pirmininkai. 
Daugelio komisijų darbas 
tebėra užuomazgoje, tik šo
kių programa gerokai pasi
stūmė jusi. Tautinių šokių 
institutas yra sudaręs šo
kių repertuoarą, kuris jau 
atspaustas, muzika įrašyta 
į juostą, bereikia tik siun
tinėti įsiregistravu s i o m s 
tautinių šokių grupėms. N. 
Pupienės pranešimu, buvo 
parašyta daugiau šimto 
laiškų — užklausimų, bet 
atsiliepė tik 54 grupės. Ma
noma, kad po vasaros atos
togų atsišauks ir daugiau.

š. m. rugpiūčio 19-25 d. 
d. Dainavoje bus tautinių 
šokių kursai, į kuriuos lau
kiama bent po vieną atstovą 
iš kiekvienos grupės.

Muzikas A. Jurgutis rū
pinasi orkestruotėmis ir 
muzikiniais vienetais. Šiuo 
metu turima tik dalis senų 
orkestruočių. Orkestruočių 
sudarymas ir paruošimas 
yra labai didelis darbas, to
dėl stengiamasi naudotis 
jau paruoštomis.

Šią šokių programą nu
matoma įamžinti, padarant 
spalvotą, garsinį filmą. 
Šiam darbui pakviestas Lie
tuvių Foto Archyvo vado
vas Algimantas Kezys, S. J. 
Filmo pagaminimui reikės 
apie 5000 dol.

Šventei rengti komitetas, 
vos pradėjęs darbą, susi
duria su išlaidomis. Pra
džiai yra gavęs iš buvusio 
komiteto, bet toli gražu, jų 
neužteks ir iki šventės reiks 
patiems pasirūpinti pajamo
mis. Tam tikslui yra numa
toma suruošti pokylį geroje 
salėje, su geru orkestru ir 
įdomia programa. Salę ir 
muziką surasti pasiėmė pats 
komiteto pirm. J. Talandis. 
Apie pokylio vietą ir laiką 
painformuosime vėliau.

Posėdžio pertraukos metu 
visi dalyviai pasivaišino 
pirmininko parūpintais už
kandžiais ir gėrimais.

Pirmininkui ir visam ko
mitetui linkime ištvermės ir 
sėkmės ruošiant šią didelę 
šventę. Galimas daiktas, 
kad šokių vienetai gali at
vykti iš tolimosios Austra
lijos, Europos — Vokieti
jos, Anglijos ir Pietų Ame
rikos.

JAUNIMO KONGRESAS
Į IV-j į PLJ S-gos kon

gresą, vykstanti Anglijoj ir 
V. Vokietijoj š. m. liepos 
11-29 d.d. iš JAV ir Kana
dos išvyko 375 asmenys. Jų 
tarpe PLB valdybos pirm. 
Vytautas Kamantas, vice
pirm. ir finansų komiteto 
pirm. dr. Algis Paulius, vi
cepirm. ir „Pasaulio lietu
vio’’ redakt. Romas Saka- 
dolskis, vicepirm. švietimo 
reikalams Antanas Saulai- 
tis, S. J., PLJ S-gos pirm. 
Gabija Juozapavičiūtė ir ki
ti jaunimo sąjungos veikė
jai bei atstovai.

V. Kamantas ir R. Saka- 
dolskis susitiks su Europos 
kraštų Lietuvių Bendruo
menės pirmininkais ir ap
tars ateities veiklą, daly
vaus studijų savaitėje ir 
kongreso uždaryme.

• Kultūrinės Talkos ko
misija, vadovaujama dr. 
Leono Kriaučeliūno, ruošia
si dideliam pokyliui, kuris 
įvyks š. m. gruodžio 1 d. 
gražioje ir puošnioje salė
je.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Visi kviečiami jų pastan
gas paremti.

VILNIAUS 
UNIVERSITETO 

MINĖJIMAS
Vilniaus universiteto 400 

metų sukakties minėjimą 
ruošia Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademija. Minėji
mas įvyks š. m. rugpiūčio 
30 — rugsėjo 3 dienomis 
Jaunimo Centre, Chicagoje.

Didesnio, mažesnio ar 
platesnio pobūdžio minėji
mai vyksta visame pasauly
je, kur yra lietuvių. Minėji
mai rengiami ir okupuotoje 
Lietuvoje, tik ten paklūsta
ma Maskvos diktatui ir Vil
niaus universiteto reikšmė 
siejama su komunizmo už
mačiomis.

Vilniaus universitetą ban
do savintis ir lenkai, nors 
tuo laiku jų įtaka buvo la
bai menka. Neginčijamas 
faktas, kad Vilniaus univer
sitetas yra seniausias moks
lo židinys visoje rytų Eu
ropoje. Net ir Maskva šiam 
faktui nusilenkia, nors jo 
reikšmę ir įtaką stengiasi 
sumažinti.

Tad pailsėję ir pasidžiau
gę vasaros teikiamais malo
numais, užpildykime Jauni
mo Centrą ir pasisemkime 
žinių apie seniausią mūsų 
mokslainę.

MOLD MAKERS
DROOP AND REIN 

OPERATORS 
MOLD LEADERS 
DAY & NIGHT SHIFTS.

TOP V-’AGES AND BENEFITS. 
EXPER1ENCED PEOPLE ONLY.

FORMATIVE MOLD
6580 Cotter

Sterling Heights, Mich.
313-588-8170

(27-30)

WANTED EXPERIENCED 
LATHE HANDS 
DAYS & NIGHTS

NEW SHOP, LONG PROGRAM. TOP 
WAGES, EXCELLENT BENEF1T PKG.

MACHINE BUILDERS 
SERVICES INC. 
CALL LOU TERRY 

313-791-1800
(27-30)

Opportunity for
REGISTERED NURSE’S

FOR A J.C.A.H. ACCREDITED HOS
PITAL FOR ALL SERVICES AND 

ALL SHIFTS.
Also

CRITICAL NEED IN ICCU
FULL TIME NIGHTS. & PART TIME, 

FULL DAYS & EVEN1NGS.
Salary commensurate with experience 
and ability, plūs shift differential. 
Excellent personnel benefits. Hospital 
located in Sounthern Maryland 65 
miles from Nations Capitol. Excellent 
recreational area in near by Chesa- 
peake Bay. Apply call or write to. 

PERSONNEL D1RLC1OR
ST. MARY’S HOSPITAL

P. O. BOX 447 
LEONARDTOVVN, MD. 20650 

301-475-8981
E.O.E. (27-36)
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Kada pasibaigs prekyba tautomis?
(Atkelta iš 1 psl.)

Argumentai: 1. 
Pasibaigus karui, rusai sa
vo armijas Vokietijoje kil
nojo iš vienos vietos Į kitą. 
Radijas iš Vašingtono skel
bė, kad rusai buvo Įžengę i 
sritis, kurios pagal sutarti 
priklausė Vakarams. Taigi 
sutarčių tikrai būta. Rusų 
komunistai joms pakluso.

2. Nors po karo jau per 30 
metų, o žiaurią okupaciją 
kenčia šimtai milijonų žmo
nių. Taikos sutartis galėjo 
ir turėjo būti. Jos dėka ru
sų armijos tučtuojau turėjo 
būti išvestos iš Rytų Euro
pos ir Pabaltijo.

Kodėl taip ilgai nėra tos 
sutarties ir jos nematyti? 
Atsakas: Taikos sutarties 
nebus. O jeigu ir būtų, ji 
patvirtintų status quo, nes 
rusams jau viskas parduo
ta, ką jie dabar turi.

3. Rusai pasigrobę Kara
liaučių ir jo visą sritį. Len
kijai apgaulingu plebiscitu 
atiduota dideli vokiečių plo
tai. Iš ten be pasigailėjimo 
išvyti vokiečiai, čekams 
priskirta Sudėtų kraštas, 
kurį turės apleisti 4 mil. 
vokiečių. Rytų Vokietija su 
17 mil. vokiečių prieš jų no
rą klastingai suformuota į 
pseudovalstybę, kurią valdo 
rusų statytiniai.

Kaip atsitiko, kad Vaka
rai tartum nieko nemato, 
tartum viskas teisėta ir su
prantama? Kaip jie gali 
leisti rusams šitaip laisvai 
viešpatauti Europoje? Tuo 
tarpu visi šaukia, kad Izra
elis yra okupavęs truputį 
arabų dykumų, kurių ara
bai turi milijonus kvadrati
nių kilometrų ?! Tai supran
tame tik tuo atveju, jei pri
leidžiame, kad Vakarai ko
munistams yra pardavę ši
tuos kraštus.

4. Vakarai bjaurėjosi 
Franko diktatūra, šaukia 
prieš Čilės karo vadų dikta
tūrą, bet jau beveik ketu
riasdešimt metų bučiuote 
bučiuojasi su kruvinomis 
diktatūromis visuose komu
nistų pagrobtuose kraštuo
se, ypač Rusijoje!

Tautų Sąjungoje komu
nistai, žiauriausieji diktato
riai, pavergėjai ir išnaudo
tojai, turi net tris atstovy
bes, kaip tikras pasakų sli
binas su trimis galvomis ... 
Kaip pateisinti šitą nesąmo
nę? Yra tik vienas pateisi
nimas be pateisinimo: tarp 
Vakarų ir komunistų tebe
vyksta vergų prekyba šim
tais milijonų žmonių! O jų 
riksmas prieš Franko ir Či
lės diktatūras yra apgaulė 
ir priedanga vergų preky
bai tautomis milžinišku 
mastu.

5. Kaip atsitiko, kad Va
karai tylėjo, kai Tautų Są
jungoje komunistai su savo 
šalininkais pasmerkė Izraelį 
kaip agresorių imperialistą, 
o nei žodeliu neprasitarė dėl 
besaikio komunistų impe
rializmo — juk rusai turi 

pavergę Lietuvą, Latviją, 
Estiją, dalį Suomijos, Besa
rabiją, didelę Vokietijos da
lį, Lenkiją, Čekoslovakiją, 
Bulgariją, Vengriją, Azer
baidžaną, Gruziją, Armėni
ją (šios trys tautos paverg
tais paties Lenino!).

Kodėl nepasmerkiamas 
komunistų imperializmas, 
kuris jau tiek metų reiškia
si klastingai vadinamais 
„išsivadavimo karais”, ku
ris organizuoja ir įkvepia 
streikus, perversmus ir pa
našiai?

Kodėl nepasmerkiamas 
komunistų besaikis impe
rializmas, kuris savo komu
nistų partijomis yra įsišak
nijęs visose žmonijos vals
tybėse ir tautose, rengiasi į 
milžinišką sukilimą bei re
voliuciją pavergti Kremliui 
visą žmoniją?

Juk tik dėl rusų komu
nistų besaikio ginklavimo
si, kuris jiems reikalingas 
pavergtoms tautoms engti 
ir pavergti visoms tautoms, 
kurios dar likę laisvos, pri
metamos pasaulinės ginkla
vimosi varžybos.

Kodėl nepasmerkiamas 
komunistų imperializmas, 
kuris dabar visoje žmonijo
je kelia tą visą kruviną ka- 
kafoniją, kuri slenka į di
džiausią karą, į žmonijos’ 
pavergimą ir sunaikinimą?! 
Atsakas: Vakarai ir rusų 
komunistai prekiauja tau
tomis.

Kada pasibaigs šitoji pre
kyba ?

Ar tik tada, kai bus par
duota pati Amerika?

6. Prieš rusus komunis
tus sukilo vengrų tauta. 
Šaukėsi Vakarų pagalbos. 
Jiems atidarė savo sienas ir 
aerodromus. Vakarai galėjo 
ir privalėjo padėti. Būtų bu
vę gana rimto protesto. Va
karai nepajudino nei piršte
lio, nei liežuvio. Rusai tan
kais išžudė 100 tūkstančių 
vengrų, juos vėl kruvinai 
pavergė.

Kai 1968 m. pavergtoji 
Čekoslovakija mėgino nors 
kiek išsivaduoti iš rusų ko
munistų vergijos, rusų tan
kai ją vėl pavergė.

Amerika apgavikiškai 
protestavo ir iš anksto pa
skelbė, kad ji nepajudins nė 
piršto jei rusai okupuos če
kus. Tai buvo tik puiki pa
skata rusų imperializmui. 
Jie drąsiai sutriuškino kuk
lų čekų pasipriešinimą.

Atsimenu, tuojau po ka
ro anglai skelbė, jog savai
me aišku, kad rusai komu
nistai turi teisę dėl saugu
mo savo įtakos sferoje tu
rėti pasienio valstybes.

Taigi, Amerikos vadovai 
su komunistais, vieni ki
tiems pardavę "įtakos sfe
ras”, prekiauja tautų laisve 
ir krauju.

7. Mes, lietuviai, esame 
toji kaina, kurią Hitleris 
rusų komunistams sumokė
jo už leidimą pradėti Ant
rąjį pasaulinį karą.

Sovietų gulage, pi'ie miško kirtimo darbų, moterys priverstos nešioti tokius rąstus...

Hitleris nubaustas. Ko
munistai kankina mūsų tau
tą, bet jų niekas nenubau- 
džia.

Kiek triukšmo dėl kažko
kio Glezo ir Andželos Da- 
vis! Kiek triukšmo dėl au
kų, pagrobtų oro piratų ir 
gangsterių! Rusai pasigro
bė milijonus lietuvių, ne
kalbant apie kitas tautas. 
Apie 300 tūkstančių nakti
mis ištraukė iš lovų, užkalė 
vagonuose be maisto, be 
vandens, be vaistų, be gry
no oro ir išvežė į Sibiro tai
gas ir tyrlaukius šalčiui, ba
dui ir mirčiai... Kas apie 
juos šaukė?

50 tūkstančių lietuvių 
jaunuolių ii’ jaunų tėvų iš
žudyta giriose ir lageriuo
se. Amerika žadėjo jiems 
pagalbą, bet jos nesulau
kė ...

Mūsų tautos šeimos su
griautos, ūkis suardytas, vi
sa tauta verčiama girtuok
liais, chuliganais, naikina
ma, kolonizuojama ... Jau 
netrukus skaičiuosime ketu
riasdešimt metų kančios ir 
beteisiškumo ...

Jei SNO Jordano ara
bams, dalelei Jordanijos 
valstybės, teikia privilegi
jas, taip triukšmauja dėl 
arabų pabėgėlių, kodėl per 
40 metų SNO niekas nė pu
se žodžio neužtarė lietuvių, 
latvių, estų ?.. Kaip su
prasti šitą baisų tylėjimą?

Atsakas: mes seniai par
duoti komunistams!

8. Kaip suprasti gražius 
Amerikos vadų žodžius, ku
riais užjaučiamos lietuvių 
kančios ? Kaip suprasti tuos 
iškilmingus kongreso ir se
nato posėdžius, kur šlovina
mi lietuviai ir tikinama, kad 
Amerika Lietuvos neatiduo
da rusams? Kaip suprasti 
tuo^ iškilmingus Amerikos 
pažadus neapleisti Lietuvos, 
tikrai padėti lietuviams va
duotis iš nelaimės?

Tai lietuvių, pačių ameri
kiečių ir visos žmonijos ap
gaudinėjimas, kaukė, pri-

*SNO reiškia Suvienytų Na
cių Organizacija, taip Lietuvo
je vadinama Jungtinių Tautų 
Organizaciia.

dengianti gėdingą prekybą 
žmonėmis.

Mes esame ir būsime taip 
įsitikinę, kol bus kartoja
mos tik šitokios deklaraci
jos, kol SNO ir valstybių 
savitarpio derybose nebus 
imtasi tikrai efektyvių pa
stangų.

Jau beveik 40 metų vyks
ta egzaminas, kas SNO, kas 
Amerika ir Vakarų valsty
bės? Deja, egzaminas lig 
šiol buvo Vakarų bei Ame
rikos gėdai ir bėdai!

9. Kokio atoslūgio siekia 
Vakarai su rusais?

Rusai yra okupavę Pa
baltijį ir didžiulius Europos 
plotus. Bijodami pavergtų 
tautų sukilimo ir rengda
miesi pavergti likusią Eu
ropą, rusai komunistai pa
vergtose žemėse laiko dide
les armijas.

Europos padėtis ne tik 
nenormali, bet mirtinai tra
giška: rusų armijos, orga
nizuotos ir ginkluotos kom
partijos visose valstybėse, 
organizuotas ir ginkluotas 
pogrindis šnipų, čekistų.

Reikia siekti atoslūgio, 
bet, protingai jo siekiant, 
būtina:

1. Rusų okupantų armi
joms ir tankams grįžti na
mo.

2. Rusai komunistai, grįž
dami namo, turi pasiimti iš 
visų pavergtųjų tautų savo 
statytinius komunistus.

3. Tautoms turi būti leis
ta visai laisvai apsispręsti.

4. Tautos turi teisę susi
kurti savo valstybes ir lais
vai gyventi.

Kol Vakarai iš rusų ne
reikalauja baigti okupaci
jas, kol rusai neišveda savo 
armijų ir savo žmonių iš 
pavergtųjų tautų, tol pasi
tarimai apie atoslūgį yra 
apgaulė, pražūtinga nelai
mė.

Kodėl Vakarai to iš rusų 
nereikalauja? Ar mano ato
slūgį laimėti begalinėmis 
derybomis, n u o 1 aidžiavi- 
mais, net Vakarų Europos 
ginkluotės mažinimu, išva
rant Amerikos kariuomenės 
dalį, kuri būtina Vakarų 
Europai ginti? Kodėl Vaka

rai nesupranta, kad tokios 
derybos pačiai Vakarų Eu
ropai ir Amerikai yra nelai
mė ir pražūtis?

Ar ne todėl, kad Europos 
tautos ir mes jau seniai 
esame parduoti rusams ko
munistams?

O tokios derybos gali tęs
tis, kol žus visa Europa, 
Amerika ir visa žmonija.

10. SNO daug padarė tau
toms, jas vaduodama iš ko
lonijinės vergijos.

Bet kodėl taip apakęs 
SNO dekolonizaVimo komi
tetas, jog nebemato, kad 
Rusija — kolonijinė valsty
bė, tautų kalėjimas, plėšian
ti, kankinanti, rusinanti, ko
lonizuojanti 144 tautas?

Triukšmas keliamas dėl 
Pietų Afrikos, dėl Rodezi- 
jos ... Kodėl tylime dėl di
džių neteisybių, kurias ru
sai komunistai daro dauge
liui tautų jau šitiek metų?

Ar ne todėl, kad tos tau
tos Vakarų parduotos ...

11. žmogaus teisių dekla
racija — žmoniškumo vai
nikas.

žmonės kupini dėkingu
mo SNO ir troškimo, kad ji 
rimtai realizuotų šitą dekla
raciją visoje žmonijoje.

Bet kodėl SNO vadai ir 
žmogaus teisių komite
tas nebemato ir nebe
girdi, kad rusų komunis
tų srityse viešpatauja le
galizuota prievarta ir ver
gija? Tarybų Sąjunga — 
tautų kalėjimas, kur visiš
kai neeegzistuoja nei žmo
gaus teisių deklaracija, nei 
Helsinkio susitarimai.

Ar tik nepripažįsta ir 
SNO vadovai, kad visa tai 
yra TSRS „vidaus reikalas”, 
t. y. gali komunistai elgtis 
su pagrobtomis tautomis 
kaip su savo nuosavybe ?

12. Dvejus metus Vaka
rai tarėsi su rusais dėl sienų 
saugumo. Būtinai reikėjo 
išspręsti ir Lietuvos, Latvi
jos, Estijos sienų reikalą. 
Būtinai reikėjo svarstyti ir 
Vokietijos, Lenkijos ir kitų 
pavergtų tautų sienų klau
simą.

Niekas nieko nesvarstė.
(Nukelta į 8 psl.)
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Kai lietuvių atstovai Hel
sinkyje paklausė Gromyką, 
kodėl Pabaltijo klausimas 
neįtrauktas i darbotvarkę, 
Gromyka, pašaukęs Suomi
jos policininkus, liepė lietu
vius įmesti į kalėjimą, ir 
suomiai (savo gėdai) lietu
vius sukišo į kalėjimą!

Lietuviai surinko pusant
ro milijono parašų, maldau
dami, kad Pabaltijo reikalas 
būtų iškeltas SNO.

SNO priėmė arabų prašy
mą. Lietuvių prašymą at
metė.

Kai lietuviai studentai, 
nusivylę įbėgo į SNO posė
dį, maldaudami pagalbos ir 
pasigailėjimo, jie buvo po
licijos išmesti laukan. Visa 
tai stebėjo Vakarų valsty
bių atstovai...

Kaip suprasti šituos gė
dingus ir skaudžiausius fak
tus?

13. Kai Brantas sutarti
mi išparceliavo Vokietiją 
rusų komunistams, buvo 
rimtas pavojus, kad krikš
čionys demokratai parla
mente sugriaus šią klastotę. 
Tuomet Amerikos radijas 
pranešė, kad Amerikos val
džia įsikišo ir įspėjo Vokie
tijos krikščionis demokra
tus nebalsuoti prieš šios su
tarties ratifikavimą.

Sutartis buvo priimta.
Niekaip negalime supras

ti Švedijos ir Norvegijos 
garbingų vyrų, skirstančių 
Nobelio premijas: kaip jie 
galėjo Nobelio premija pa
gerbti Brantą, padrąsinusį 
agresorių ir vokiečių tautai 
leidusį labiau pa justi, kruvi
ną skriaudą ir giliausią pa
žeminimą?

Viskas paaiškėja, jei pri
leidžiama, kad ir vokiečių 
tauta yra parduota rusų ko
munistams.

14. Jei banditai ir gangs
teriai pavergtų kurią nors 
šeimą, užgrobtų lėktuvą ar 
traukinį, tai ar jie būtų tei
sūs, jei šauktų: ”čia mūsų 
vidaus reikalas! Nevalia čia 
niekam kištis!”?

Kaip tik tai yra vykdoma 
ir valstybių santykiuose, 
kaip tik tokie yra rusų ko
munistai, jų Konstitucija, 
įstatymai, visa santvarka. 
Tokie ir visi kiti komunis
tai. Užtat smerktini ne tik 
kai kurie j ųdarbai, smerk
tinas pats jų mokslas, 
smerktinos išvados, smerk
tina jų Konstitucija, jų įsta
tymai ... Kaip tik jie prie

SET-UP SUPERVISOR
Experienced in metai forging or stamping. Good all around mechanical 
knowledge helpful. Prior supervisory experience desired.

PRODUCTION SUPERVISOR
Experienced supervisor with working knowledge of punch presses. press 
brak.es and metai shears. Results oriented with proven ability to 
supervise staff of 35 employees.

Established, Cleveland area manufacturer with much growth seeks 
above supervisors to meet current expansion plans. We offer competitive 
salaries, excellent company paid benefits and working environment. 
Send resume or call for appointment:

R. MURRAY
EMPIRE PL0W COMPANY

3140 East 65th Street
Cleveland, Ohio 44127

(27-28)

šingi žmogaus ir tautų lais
vei, žmogaus teisių dekla
racijai, d e k o lonizavimui, 
nusiginklavimui.

Užtat būtinai reikia visa 
tai kalbėti rusams, reika
lauti, kad jie taisytų savo 
mokslą, Konstituciją, savo 
įstatymus!

Ne tušti žodžiai, ne grau
džios užuojautos, ne pažadų 
plepalai, bet laisvę nešą dar
bai mus lietuvius, ir kitas 
pavergtas tautas išvaduos 
iš komunistų nagų ir apsau
gos laisvąsias tautas nuo jų 
bei kitų tautinių ir tarptau
tinių plėšikų bei žmogžu
džių.

Reikia, kad Vakarų vals
tybės kartu su Amerika ir 
Kanada skubiai darytų tik
rąją taikos sutartį, kurios 
dėka rusai komunistai tuo
jau atitrauktų savo armijas 
iš Europos ir Pabaltijo.

Kiekviena valstybė pri
valo duoti tautoms laisvai 
apsispręsti, kaip jos nori 
tvarkyti savo gyvenimą.

Dekolonizavimas turi bū
ti tikrai ir pilnai įgyvendi
namas Rusijoje, visoje Eu
ropoje, visose valstybėse, 
kur tik pasireiškia tautų 
engimas.

Žmogaus teisių deklara
cija turi būti realizuojama 
visoje žmonijoje kiekvie
nam žmogui.

Tikrai ir pilnai atitaisyti- 
nos skriaudos, padarytos 
žmonėms ir tautoms.

Sukurtina efektyvi prie
monė tautiniams ir tarptau
tiniams plėšikavimams ir 
pavergimams sutramdyti.

Tik tada pasibaigs mūsų 
ir kitų pavergtų tautų kan
čios.

Tik tada bus aišku, kad 
Europos ir Amerikos vadai 
yra kilnūs, išmintingi, drą
sūs vyrai, o ne vergų pirk
liai ir vergvaldžiai, mintą 
milijonų žmonių kančiomis 
ir krauju, kaip buvo Hitle
ris, kaip tebėra rusų komu
nistai.

Tik tada naujai nušvis 
šlovės aureole ir garsioji 
laisvės statula prie Ameri
kos krantų!

Lituanus

Wanted Journeyman
TOOL AND DIE MAKERS
Mušt have job shop experience. Be 
able to sėt up work from blue prints 
& Close tolerance. Up to $24,000 or 
more per year (incentive plan).

APPLY CALL OR WR1TE TO:
NEW HOPE TOOL & 

FABRICATION
P. O. BOX 807 

FUQUAY V ARINA, N. C. 27S26 
919-552-9181

(26-32)

A.A. Stefanija Blandienė
Stefanija Blandienė buvo 

gimusi prieš 90 metų Lietu
voje. Amerikoje, Chicagoje 
išgyveno 29 metus. Mirė 
1979 m. liepos 10 d. Chica
goje.

Stefanija Norbutaitė bu
vo našlė Liongino žiupsnio, 
su kuriuo turėjo tris vai
kus : dukterį Genovaitę Dzi- 
kienę, kuri, grįžusi iš Sibi
ro, gyvena Lietuvoje, du sū
nus: Steponą ir Zigmą su 
šeimomis. Ištekėjusi už 
Longino Blandžio susilaukė 
penkių vaikų: sūnaus Albi
no ir keturių dukterų — 
Elenutės, Onutės, Stasės ir 
Benės, žinomų dainininkių 
ir daugelio lietuviškų rengi
nių talkininkių.

Artėjant antrai komunis
tinei rusų okupacijai, visa 
Blandžių šeima traukėsi į 
Vokietiją. Rytprūsi u o s e 
Longiną Blandį vokiečiai 
paėmė prie apkasų kasimo 
ir taip pasimetė. Po karo 
Lionginas Blandis atsirado 
Lietuvoje ir taip šeima iš
siskyrė, kur prieš kelis me
tus mirė.

Blandžių-žiupsnių šeimą 
teko pažinti tuojau po karo, 
nes gyvenom toj pačioj sto
vykloj Vokietijoj. Vyresny
sis sūnus Steponas buvo ve
dęs ir turėjo savo šeimą, 
nors visi gyvena viename 
dviejų su puse kambarių ir 
virtuvės bute. Tuo metu vi
sos Blandytės tebebuvo ma
žametės ir lankė mokyklą.

Nelengvas buvo Stefani
jos Blandienės su 6 maža
mečiais vaikais gyvenimas. 
Tuo laiku augančiai šeimai 
labai trūko riebalų ir kito
kio maisto. Nežiūrint nepri
teklių, šeima augo ir, kiek 
sąlygos leido, mokėsi. Vy
resnieji per 4 stovyklinio 
gyvenimo metus pradėjo su
bręsti, o ir patys mažieji 
pasiekė jaunuolių amžių.

Nežinau kieno pagalba 
gavo afidevitus, bet prasi
dėjus emigracijai ir ji, su 
savo gausiu prieaugliu at
vyko į Chicagą, laisvųjų lie
tuvių sostinę.

Zigmas žiupsnys, vienas 
iš pirmųjų sukūrė šeimą, 
įsitraukė į visuomeninį, 
ypač sportinį lietuvių gyve
nimą, kuriame ir šiandien 
su savo atžalynu aktyviai 
reiškiasi. Zigmas yra ir 
PLB valdyboje vicepirmi
ninkas sporto reikalams.

Keturios sesutės — Ele- 
nutė, Onutė, Stasė ir Bene, 
visos balsingos, netrukus 
įsijungė į lietuvių veiklą ir 
garsėjo kaip nepamainomos 
programų išpildytojos. Ely
tė ne tik dainininkė, bet ir 
dailiojo žodžio aktorė ir mo
deliuotoja. Ji ir dabar te
bėra rengėjų gaudoma ir 
kviečiama į lietuviškas ko
lonijas.

Netrukus garsusis Blan- 
dyčių kvartetas pradėjo 
trupėti, nes viena po kitos 
kūrė šeimas ir augino savąjį 
atžalyną. Kol dar visos gy
veno Chicagoje, tai vis su

simesdavo, jei ne visos ke
turios, tai bent trys ir iš
pildydavo programas. Vė
liau Onutei, sukūrus šeimą 
su Saulium Jameikiu ir iš
sikėlus gyventi į Floridą, 
Bandyčių dainos vienetas 
galutinai subyrėjo.

Floridos lietuviams Onu
tė ir šiandien neatsisako pa
dainuoti ir tuo užpildyti 
programas.

Motina Stefanija Blandie
nė iki mirties gyveno duk
ters Elytės ir sūnaus Albi
no globoje, dažnai lankan
tis ir kitiems šeimos na
riams. Paskutinius kelis 
mėnesius iš Floridos buvo 
atvykusi Onutė su savo ma
žuoju ir padėjo globoti sun
kiai sergančią mamą.

Prieš porą metų Stasės ir 
Raimondo Paškų šeimą iš
tiko skaudi nelaimė. Tik ką 
baigusi mokslus vyriausia 
dukrelė žuvo automobilio 
nelaimėje. Tėvai ir šiandien 
negali atsigauti iš šio smū
gio ir užmiršti skaudų įvy
kį. Balsingoji Stasė nutilo, 
užsidarė savyje ir nenori ro
dytis lietuviškai visuome
nei.

Stefanija Blandienė pali
ko 8 savo vaikus, 13 vaikai
čių ir 4 provaikaičius, š. m. 
liepos 13 d. apsupta būrio 
vaikų, vaikaičių ir provai
kaičių, po gedulingų pamal
dų švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje, buvo nulydėta į 
šv. Kazimiero lietuvių kapi
nes, kur atgulė amžinam 
poilsiui, toli nuo savo vyrų 
kapų.

Mišias atlaikė kan. V. Za
karauskas ir giedojo solistė 
Dana Stankaitytė.

Savo senelės karstą nešė 
vaikaičiai.

Ilsėkis ramybėje tauri lie
tuvė — motina.

A. Juodvalkis

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

MULTIPLE DRILL HEAD ASSEMBLERS 
BORING MILL OPERATORS 

GEAR SHAPERS 
JIG BORE OPERATORS 

RADIAL DRILL OPERATORS
Excellent pay rate. Excellent machines. F " benefits. DTA shop with 
steady overtinie. Night shift posi,:"’ . Mušt prove 8 years of ex- 
perience or Journeyman status.

N0W IS THE TIME TO JOIN THE #1 TEAM 
Please apply in person at:

f. 10$. COMPANY
DRILL-WAY DIVISION

23247 Pinewood Warren, Mich. 48091
(15-29)

WANTED
STRUCTURAL FITTERS

QUALIFIED FITTERS ONLY 
WITH SOME LAYOUT EXPERIENCE DES1RABLE

FABRICATION PLANT
LOCATED IN TRINITY, TEXAS

Paid Hospitalization, Life & AD & D Country 
Living — No Traffic Hassie.
LESS GAS REQUIREMENTS

TRINITY STEEL FABRICATORS, INC.
200 PINE VALLEY DR. P. O. BOX 1451

TRINITY, TEXAS 75862
TRINITY 713-594-3513 HOUSTON 713-224-3996

Equal Opportunity Employer

LIGHT TO 
HEAVY 

MACHINE - 
ASSEMBLY

MUŠT BE ABLE TO WORK FROM 
PRINTS. 2 YEARS EXPER1ENCE.

ELECTRICAL 
ASSEMBLERS

MUŠT READ SCHEMATICS AND 
W1R1NG D1AGRAMS ABILITY TO 
BU1LD CONTROLS FROM SCRATCII.

MACHINISTS
F1RST AND SECOND CLASS. HAVE 
OWN TOOLS. READ BLUE PRINTS. 
POS1TION OPEN ON ENGINE & 
TURRET LATHE, VERTICAL AND 

HORIZONTAL M1LLS.

HORIZONTAL 
BORING MILL 

(FLOOR TYPE) 
FOR 1ST SHIFT AFTER . 30 DAYS 

MOVĖ TO 2ND SH1T.

3 TO 5 YEARS EXPER1ENCE. DO 
OWN SĖT UP, WORK FROM, PRINTS 

HAVE OWN TOOLS MiNIMUM 
SUPERVISION.

• COMPETITIVE SAI.ARY

• MAJOR MEDICAL
• DISAB1LITY INSURANCE
• L'lFE INSURANCE

• COMPANY PAID 
HOSPITALIZATION-DENTAL 
PLAN

• PENSION PLAN

MG CECIL 
EQUIPMENT 
6186 Norvvalk Rd, 

Medina, Ohio 44256

Equal Opportunity Employer

(23-31)

EXPERIENCED SĖT UP MEN 
Mušt haye knowledge of production 
Drill Press, Milling Machines, Broa- 
ches, Threading Machines, & Tapping 
Equipment. Mušt have own tools. 
For days & afternoon shifts. Apply in 
person 9 am-11:30 am & I to 3 pni.

REDFORD MFG. CO. INC.
4355 2ND 

ECORSE, MICH. 48329 
 (27-32)

Wanted lst Class Skilled
MACHINE OPERATORS

AND
SĖT UP MEN

Mušt be experienced on the fo!lowir.g
LATHES 

DRILL PRESS 
RADIAL DRILLS 

OR 
GRINDERS

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

W. E. HENNELLS CO. 
50625 CHERRY HILL ROAD 

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

brak.es
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Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
Seimas Clevelande

Birželio 30 — liepos 2 die
nomis Clevelando Hollenden 
House vykęs SLA seimas 
praėjo tikrai vienijančioje 
dvasioje, ką ryškiai apibū
dina ir šios seniausios Ame
rikos lietuvių organizacijos 
pavadinimas. Tai, be abejo, 
nuopelnas patyrusio Susi
vienijimo prezidento Povilo 
Dargio, kurio sėjama tole
rancijos ir susiklausymo 
sėkla davė gražius rezulta
tus ir tai šį seimą įgalino 
būti sklandžiu, našiu ir 
draugišku.

Seimo metu ne vien tik 
svarstyti šios broliškos or
ganizacijos reikalai, bet 
stengtasi giliau pažvelgti ir 
į bendrinius ar kultūrinius 
klausimus, šioje srityje bu
vo išklausytos dvi paskai
tos, kuriomis buvo pažvelg
ta į praeitį ir ten bandyta 
ieškoti pavyzdžių, galinčių 
giliau paveikti ir šių dienų 
mūsų tautiečius.

Pačiu pagrindiniu paskai
tininku buvo pakviestas se
niausias išeivių lietuvių 
žurnalistas V. Sirvydas (jis 
paskutinę seimo dieną mi
nėjo savo 81-jį gimtadienį), 
kuris seime padarė gilią 
įžvalgą į praeities dienas, 
kuomet pirmieji ateiviai 
Amerikoje kūrė lietuviškus 
laikraščius bei organizaci
jas, jų tarpe ir Susivieniji
mą.

Dr. Juozas Jakštas, Cle
velande gyvenantis vienas 
iš žymesnių išeivių istorikų, 
pristatė jo suredaguotą vie
no iš SLA steigėjų — dr. 
Jono Šliūpo raštų knygą, 
kuri dar nelabai seniai iš
ėjo iš spaudos, šis kalbėto
jas labiau sustojo ties pa
čiu knygos parengimu ir nu
rodė, kas buvo norima šią 
knyga atsiekti. Dr. šliupo 
knygos pristatymas buvo

SLA seime kalba O. Jokūbaitienė. Iš kairės d>. D. Degėsys ir prez. P. Dargis. E. Sulaičio nuotr.

EDVARDAS ŠULAITIS 
SLA seimo atstovas

mas gautas raštu ir čia bu
vo perskaitytas.

Po pietų pertraukos pra
nešimą padarė SLA prezi
dentas Povilas Dargis, ku
ris paminėjo, jog tai yra jo 
vienuoliktasis raportas iš 
prezidento tribūnos. Jo pra
nešimas lietė laikotarpį nuo 
praėjusio seimo 1976 m. 
Chicagoje. Dargis akcenta
vo, kad Susivienijimo pir
mutinis uždavinys yra pa
tarnavimas žmogui, o ne ko
kių nors pelnų vaikymasis. 
”Čia, ką nariai moka meti
nių duoklių pavidalu, tą ati
tinkamai jie gauna atgal, 
kai tik tokiam gavimui atei
na sutartas iš anksto laikas. 
Praamžiui reikia dėkoti ir 
tuo pačiu džiaugtis, kad Su
sivienijimas su savo nariais, 
ar teisėtais narių įpėdiniais 
bylų nėra turėjęs. Susivie
nijimas tačiau labai stro
piai žiūri, kad apdraudos, 
kurioms yra pasižadėta, bū
tų ir ištesėtos. Tai galima 
matyti iš labai tvirto mūsų 
turimo ’solvency’, kurį nu
stato mūsų aktuarai ir tai 
yra užtikrinimas, kad ką 
Susivienijimas įsipareigojo 
savam nariui, tą ir atliks”, 
— kalbėjo prez. Dargis.

Pranešėjas toliau nupasa
kojo visus darbus, kuriuos 
jis, kaip Susivienijimo pre
zidentas atliko, pridėdamas 
ir tuos žygius, kuriuos jis 
nuveikė, kaip privatus as
muo (lietuviškos radijo va
landėlės Pittsburghe vedi
mu ir kt.).

Seimo delegatai išklausė 
ir kitų Pildomosios Tarybos 
pareigūnų ir įvairių komisi
jų pranešimų. Kai kurie 
pranešimai, taupant laiką, 
buvo perduoti sutrumpinto
je formoje ar visai praleisti 
(jeigu to pageidavo daugu
ma delegatų), nes jie buvo

vienas iš vertingiausių sei
mo programos punktų.

Seimo darbai buvo pradė
ti šeštadienį, birželio 30 ry
te. Po trumpo seimo rengi
mo komiteto pirm. Juozo 
Stempužio žodžio, buvo su
giedoti JAV ir Lietuvos 
himnai (solistas Bronius 
Kazėnas). Tada įžanginę 
kalbą pasakė tas pats J. 
Stempužis, kuris pakvietė 
prabilti viešnią — Nationa- 
lities Service Center vykdo
mąją direktorę Lucretia 
Stoica. ši Clevelando mies
to pareigūnė daugumoje 
kalbėjo apie Clevelando lie
tuvius ir jų įnašą į bendrą 
miesto vertybių aruodą. 
Kalbėtoja suminėjo įžy
miuosius lietuvius clevelan- 
diečius pavardėmis, nurodė 
kiek lietuviai čia turi žymių 
kultūrininkų, teisėjų, hiz- 
nierių ir kitų dėmesio ver
tų miesto gyventojų.

Tada sekė oficialus seimo 
atidarymas, kurį atliko Su
sivienijimo Lietuvių Ameri
koje prezidentas Povilas 
Dargis iš Pittsburgh, Pa. 
Buvo pakviesta mandatų 
komisija (Br. Šukys, A. 
Marchuška, K. Paulauskas) 
kuri vėliau pranešė, kad 
seime dalyvauja 68 delega
tai ir 6 Pild. Tarybos nariai 
(vėlesnėse seimo sesijose 
įsiregistravo daugiau pavė
lavusių, ir pasiekė arti šim
to).

Prez. Dargis pakvietė eilę 
sveikintojų — Susivieniji
mo ir kitų organizacijų vei
kėjų: Dr. Vytautą Dargį, 
Kazį Mačiuką, Dr. Henriką 
Brazaitį, Grožvydą Lazaus
ką, Alfonsą Mikulskį, Ed
vardą šulaitį, Henriką 
Chveduką, Lionginą Kapec- 
ką, Kęstutį Miklą. JAV LB 
krašto valdybos sveikini-

Muzikai O. ir A. Mikulskiai (vidury) apdovanojo G. ii’ P.
Dargius Čiurlionio ansamblio plokštelėmis. E. Sulaičio nuotr.

išspausdinti seimo knygelė
je, kurios buvo įteiktos 
kiekvienam delegatui.

Iš SLA sekretorės G. Mei- 
liūnienės pranešimo patirta 
ir apie Susivienijimo aukas 
lietuviškiems bei bendrai 
labdarybės reikalams (per 
trejus metus paskirta 
3,216.60 dol.). Buvo nekar
ta užakcentuota, jog Susi
vienijimas turi paisyti įvai
rių įstatymų, kuriais yra 
prižiūrima, kad nebūtų iš
leidžiama per daug pinigų 
įvairioms. aukoms ar ki
tiems išmokėjimams (net 
organas Tėvynė ar Susivie
nijimo tarnautojų atlygini
mai neturi prašokti nusta
tyto proceso, kuris įvairuo
ja su apdraudų skaičiumi).

Kiek jautresnis buvo 
SLA stovio, skundų ir ape
liacijų komisijos praneši
mas, kuriame buvo pasako
jama apie Įstatų komisijos 
pirm. Martyno Gudelio pa
darytą šmeižtą Naujienose 
prieš kitą tos komisijos na
rį dr. Algirdą Budreckį bei 
kitus šešis S usi vieni j imo 
narius. Komisija rado dr. 
Budreckio skundą pagrįstu 
ir davė jam tolimesnę eiga, 
ši byla tebuvo išspręsta tik 
seimo metu, kuomet M. Gu
delis padavė dr. Budreckiui 
ranką, prisipažindamas sa
vo kaltę (tą jis anksčiau 
padarė ir Naujienų dienraš
tyje).

Bendrai imant, seime di
desnių nesusipratimų nebū
ta, jeigu neskaityti dr. Vyį 
tauto Dargio išsireiškimo jo 
sveikinimo kalboje, į kurią 
gal per daug jautriai rea- 

t gavo dr. Henrikas Brazaitis. 
\Tačiau ir jie seimo vėlesnė
je eigoje liko gerais šios or
ganizacijos broliais.

Kiek daugiau laiko prirei
kė SLA kuopų ir narių įne
šimų svarstymui, šie įneši
mai irgi buvo atspausdinti 
seimo darbų knygoje kartu 
su Įstatų komisijos reko
mendacijomis. Daugumoje 
tos rekomendacijos seimo 
delegatų buvo priimtos be 
diskusijų, o kai kuriais at
vejais būta ir delegatų ko
mentarų.

Šalia įvairių komisijų, ku
rios veikė seimo metu, buvo 

išrinktos ir pastovios komi
sijos (jos eis pareigas iki 
sekančio seimo). šias komi
sijas sudarė ir seimui reko
mendavo seimo Komisijų 
komisiją (Nellie Bayoras, 
Elena Prekerienė, Edvardas 
Šulaitis).

Į Kontrolės komisiją pa
teko: Nellie Bayoras, Ste- 
phen Budvitis, Bronė Spū- 
dienė: Įstatų komisijon: 
Martynas Gudelis, dr. Al
girdas Budreckis, Kazys 
Mačiukas; Stovio, skundų ir 
apeliacijų — Juozas šarap- 
nickas, Povilas Šukys, Jur
gis Žilinskas; Švietimo ko
misijon : Antanas Diržys, 
Amelia Glemboski, Petras 
Vilkelis.

Jaunimo komisijon iš
rinkti : Algis Modestas, Ha
lina Dilys, Edvardas šulai
tis; Labdarybės — Elena 
Čižauskienė, Ona Zorskaitė, 
Melanie Marchuška; Svei
katos — dr. Vytautas Dar
gis, dr. Henrikas Brazaitis, 
dr. Vytautas Tauras, Kul
tūros — Lionginas Kapec- 
kas, Ona Jokūbaitienė, De- 
mie Jonaitis.

Seimo programoje šalia 
posėdžių bei paskaitų būta 
ir pramoginio pobūdžio ren
ginių. Jų tarpe pirmoje vie
toje minėtinas banketas, 
įvyko šeštadienio vakare 
Hollenden House rytinėje 
pokylių salėje. Čia pagrin
dinę kalbą pasakė Ohio val
stijos vicegubemat orius 
George V. Voinovich, kuris 
pagyrė lietuvius už jų darb
štumą bei sumanumą. Jis 
ypatingai iškėlė Susivieniji
mo darbus ir prasmę.

Banketą pradėjo jo rengi
mo komisijos pirm. Ona Jo
kūbaitienė, o programai va
dovavo Juozas Stempužis. 
Kalbą pasakė SLA prez. Po
vilas Dargis.

Čia vyko ir graži, gal kiek 
per ilga, meninė programa, 
kurioje pasirodė Clevelando 
vyrų oktetas, vadovaujamas 
Ryto Babicko. Kai kurių 
dainų išpildyme prisidėjo ir 
solistė Irena Grigaliūnaitė. 
Po programos ir vakarienės 
vyko smagūs šokiai.

Sekantį vakarą delegatai 
ir vietinė publika sugužėjo 

(Nukelta į 10 psl.)
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į Lietuvių Namų salę, kur 
vėl buvo vaišintąsi ir iš
klausyta meninės progra
mos bei pasišokta. Svečius 
palinksmino solistai Nora 
Braziulienė ir Julius Kazė
nas, kuriems akompanavo 
Genovaitė Karsokienė.

Čia buvo pagerbtas SLA 
prez. P. Dargis, kuriam sei
mo rengimo komiteto pirm. 
J. Stempužis įteikė plaketę, 
o Čiurlionio ansamblio vado
vas A. Mikulskis apdovano
jo prezidentą ir jo žmoną 
keliomis naujai išleistomis 
ansamblio plokštelėmis.

Seimo programa buvo ge
rai išplanuota ir jo prave- 
dimas buvo sklandus. Kai 
kas su pagrindu galėjo jau
dintis, jog nevisada galėjo 
pareikšti savo mintis, nes 
buvo gerokai skubama, no
rint laiku užbaigti progra
mą. Tačiau daugelis kitų or
ganizacijų suvažiavimuose 
turi panašių problemų.

Seimą baigiant buvo nu
tarta po trijų metų susi
rinkti St. Petersburge, Flo
ridoje.

SPORTO ŽINIOS
LIETUVIŲ LENGVOSIOS 

ATLETIKOS 
PIRMENYBĖS

š. Amerikos Lietuvių len
gvosios atletikos pirmeny
bės įvyks 1979 m. rugsėjo
1 ir 2 d., Clevelande, Ohio. 
Vykdo — Clevelando LSK 
žaibas.

Varžybos vyks Case West- 
ern Reserve universiteto 
naujajame Eddie Finnigan 
stadione (Field), East 115 
St. prie Euclid Avė.

Rungtinių pradžia šešta
dienį, rugsėjo 1 d. nuo 2:00 
pm, o sekmadienį rugsėjo
2 d., nuo 1:00 pm. Dalyviai 
prisistato abi dienas nuo 
12:00 vai.

Dalyvavimas yra atviras 
visiems lietuvių lengvatle- 
tams.

Smulkios informacijos iš
siuntinėtos visiems lietuvių

IMMEDIATE OPENINGS
HOUSEKEEPING SUPERVISOR

Previous supervisory experience in a health institution. Res- 
ponsibilities include assigning/inspecting work of subordinates, 
preparation of work and time schedules. Good communicative 
and instructional skills reąuired.

UPHOLSTERER
High school graduade or eąuivalent. 1 year experience. 
Carpet/upholstery training reąuired.

STEAMFITTER/WELDER
High school graduate/eąuivalent. 4 years experience as fitter 
and welder. Motor coordination/manual dexterity reąuired to 
handle eąuipment. Ability to pass American Standard Code 
for Pressure Piping tęst.

Our competitive salaries, excellent fringe benefits and the 
public employee retirement system (PERS) and working in a 
teaching hospital, provides for room to grow professionally. 
Interested applicants should apply in person between 9 a. m. — 
3 p. m. or call 216-398-6000, Ext. 4134. Other positions open 
daily, please send resumes to Personnel Department at:

CLEVELAND METROPOLITAN GENERAL/ 
HIGHLAND VIEW HOSPITAL

3395 Scranton Road, Cleveland, Ohio 41109
An Equal Opportunity Employer M/F/H

(27-29}

Prez. Povilas P. Dalgis kalba SLA seimo atidaryme.
E. Sulaičio nuotr.

sporto klubams ir kai ku
riems lengvatletams.

Dalyvių registracija at
liekama iki š. m. rugpiūčio 
28 d., šiuo adresu: Algirdas 
Bielskus. 3000 Hadden Rd., 
Euclid. Ohio 44117. Telefo
nas: (216) 481-7161.

Pavieniai, klubams nepri
klausą lengvatletai, dėl 
smulkesnių informacijų gali 
kreiptis į bet kurį sporto 
klubą, arba tiesioginiai į A. 
Bielskų.

Sporto klubai ir pavieniai 
lengvatletai skatinami šiose 
varžybose kuo gausingiau 
dalyvauti, šios varžybos 
vyks lygiagrečiai su tą patį 
savaitgalį Clevelande vyk
domomis š. A. lietuvių gol
fo ir plaukymo pirmenybė
mis.

LIETUVIŲ LAUKO 
TENISO PIRMENYBĖS
Š. Amerikos Lietuvių in

dividualinės lauko teniso 
pirmenybės įvyks 1979 m. 
rugsėjo 8-9 d., Harold T. 
Clark Tennis Courts, South 
Marginai Rd., Clevelande, 
Ohio. Aikštės yra į pietus 
nuo Memorial Shoreway 
(1-90), maždaug kitoje ke
lio pusėje nuo Burke Air- 
port, į rytus nuo Municipal 

Parking Lot. Varžybas vyk
do Clevelando LSK žaibas.

Turnyro pradžia šeštadie
nį, rugsėjo 8 d. nuo 9:00 am, 
dalyvių pristatymas nuo 
8:00 am. Sekmadienį, rug
sėjo 9 d., varžybų tąsa — 
nuo 10:00 am.

Dalyvavimas yra atviras 
visiems lietuvių tenisis- 
tams. Smulkios informaci
jos yra išsiuntinėjamos vi
siems lietuvių sporto klu
bams ir daugumai pavienių 
žaidėjų. Dalyvių registraci
ja atliekama iki 1979 m. 
rugsėjo 5 d., šiuo adresu: 
Algirdas Bielskus, 3000 
Hadden Rd., Euclid, Ohio 
44117. Telefonas (216) 481- 
7161.

Pavieniai, klubams, ne
priklausą žaidėjai dėl infor
macijų gali kreiptis į A. 
Bielskų, į bet kurį lietuvių 
sporto klubą, arba į ŠAL
FAS S-gos Lauko Teniso 
Komitetą, šiuo adresu: Mrs. 
Ramunė Dičienė, 722 North 
Madison, Hinsdale, Illinois 
60521. Tel. (312) 325-4359.

Vyrų ir moterų A kl. žai
dėjų atranką atlieka ar tvir
tina bei varžybų vykdymą 
.prižiūrės ŠALFAS S-gos 
Lauko Teniso Komitetas.

NAUJA ŠALFAS S-GOS 
LAUKO TENISO VADOVĖ

ŠALFAS S-gos Centro 
Valdyba praneša, kad da
bartinė Chicagos Lietuvių 
Teniso Klubo pirmininkė 
Ramunė Dičienė, nuo 1979 
m. liepos 7 d. yra oficialiai

Keyon Moteriais, Division of Lord Cor- 
poration, has an opening for Inspector. 
2-5 years experience is reąuired in 
dimensioning small mechanical compo- 
nents.
We are a rapidly growing 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 Cranaood Parkaay m----- m
n«TfnSVMt

Ohio, 44128LORD
An Equal Opportunity Employer M; F

(29-30)

1

OK. LIETUVOJE
• Domininkas Viščinis 

mirė kovo 30 d. Vilniuje, 
baigdamas 76-sius metus. 
Velionis buvo kilęs iš Drus
kininkų, kuriuos drauge su 
Vilniumi ir jo kraštu buvo 
okupavusi Lenkija. Jis mo
kėsi Vilniaus lietuvių moky
tojų seminarijoje, bet jos 
nebaigė, nes ją 1927 m. už
darė Lenkijos administra
cija. Po keleto metų per
traukos mokytojo cenzą jis 
įsigijo mokytojų seminari
joje Lenkijos gilumoje. Grį
žęs į Vilniaus kraštą su mo
kytojo diplomu, jis suorga
nizavo ir kurį laiką vedė 
mokyklą lietuvių kaime Jas- 
konyse, netoli Druskininkų. 
Bet tuoj jis buvo ištremtas 
į Lenkijos pajūrį, kur jį už
tiko Vokietijos žygis į Len
kiją. Kai ši žlugo, velionis 
grįžo į Vilnių, kur buvo mo
kyklos vedėju ligi antros 
bolševikų okupacijos. Pasi
baigus karui, jis suorgani
zavo Druskininkuose pirmą
ją lietuvių gimnaziją ir jai 
vadovavo per eilę metų. Su
laukęs pensijos, velionis grį
žo į Vilnių, kuriame jis pra
dėjo savo lietuvišką veiklą 
Lenkijos okupacijos sun
kiais metais. Jo laidotuvėse 
dalyvavo senieji vilniečiai, 
daugybė jo mokinių, plačio
ji lietuvių visuomenė. Taip 
kovotojas dėl Vilniaus atgu
lė jo kalneliuose. Prie Bos
tono gyvena jo jaunesnysis 
brolis Petras Viščinis, Lais
vės Varpo vedėjas.

• Šarūnas Žukauskas, at
likęs 6-rių metų bausmę 
koncentracijos stovykloje, 
grįžo į Lietuvą. Jis buvo nu- 

paskirta ŠALFAS S-gos 
Lauko Teniso Komiteto va
dove, remiantis jos pačios 
sutikimu šias pareigas pri
siimti.

Jos adresas: 722 North 
Madison, Hinsdale, Illinois 
60521. Telefonas (312) 325- 
4359.

Klubai bei pavieniai teni- 
sistai, su tenisu susijusiais 
reikalais prašomi kreiptis į 
naują vadovę.

ŠALFAS S-gos Centro 
Valdyba dėkoja už kruopštų 
ir sumanų šių pareigų ėjimą 
buvusiam vadovui Vytau
tui Grybauskui, pasitrauku
siam pereitų metų rudenį. 

teistas 1973 m. už tariamą 
antisovietinę veiklą, kuri 
reiškėsi jo susidomėjimu 
Lietuvos istorija, įskaitant 
net tokius įvykius, kaip Mo
lotovo-Ribentropo paktas, 
kuriuo sutartas Lietuvos 
laisvės užgniaužimas. Kon
centracijos stovykloje Šarū
nas Žukauskas tiek sunyko, 
kad jį sunkiai atpažino net 
jo artimieji. Bet morališkai 
jis nėra palaužtas. Šarūnas 
Žukauskas yra gimęs 1950 
m., taigi, dabar jis teturi 29 
metus. Tai jau komunisti
nės santvarkos produktas, 
išlikęs ištikimas lietuvių 
tautai ir jos interesams.

maintenance
We are currently seekmg qualified 

candidates for our maintenance de
partment. These diversified full time 
positions require experience in main
tenance painting and wal! papering 
or electrical reirigeration or boiler 
opera tion.
Good starting rate plūs full range of 
benefits including hospitalization. 
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 plastic injection molds, 
mušt have job shop experience. Ex- 
cellent eąuipment 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)
• Physicaf Education 

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

(28-30)

EXPERIENCED
MACHINE REPAIRMEN 

O. D. GRINDERS 
PIPEFITTERS

APPLY
REVERE COPPER & BRASS 

INC.
5851 W. JEFFERSON AVĖ. 

DETROIT, MICH. 48209 
An Equal Opportunity Employer 

(24-30>

TYPESETTERS 
WANTED

R. L. White Company has openings 
for experienced typesetten for full 
time positions. Applicants mušt have 
experience with paper tope punch 
systems pref erably on Mergonttialer 
NJ-300 and AKI eąuipment with 
TTS coding. The Company offers 
exceHent security and complete 
Company paid benefit package. 
Storina sakjry is negotiable.

Direct rephes, which will be held in 
strict confidence, to

R.L WHITE COMPANY Jrc.
P.O. Box 1103 

Louisviile, KY 40201 
Aftn: Don Hom

K /t /t

{23-30)

WANT FITTERS
With layout flc burning 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)
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Australijos
PASIRODYMAI, KOKIŲ 

SENAI NEBUVO
Birželio 16-17-18 dienos 

yra Australijoj švenčiamos, 
kaip karalienės gimimo die
nos ilgasis savaitgalis. Nors 
apie pačią karalienę ir labai 
mažai kas čia galvoja ir ji 
yra tik simbolinė valdovė, 
tačiau, su ja susiję šventes, 
yra laukiamos, nes australui 
kuo mažiau dirbti ir kuo 
daugiau švęsti, yra kone gy
venimo tikslas.

ši šventė ir mums lietu
viams buvo ypatingai svar
bi. šiuo laiku kiekvienais 
metais Sydnėjaus garsiuose 
Operos rūmuose, dvi dienas 
iš eiles, yra rengiama Shell 
Folkloric Festivalis, kurį 
stebi tūkstančiai žmonių ir 
visuomet didžiojoje salėje 
trūksta bilietų, šiais metais 
čia pasirodė Sydnėjaus 
"Gintaro” tautinių šokių 
grupė, kartu su Melbourno 
"Klumpakoju”, scenai pa- 
ruošdami lietuviškas vestu
ves, kas susilaukė labai di
delio pasisekimo ir buvo 
žiūrovų nepaprastai šiltai 
sutikta.

Antrasis didžiulis lietu
vių pasirodymas, tai guvo 
Pabaltiečių Sporto šventė, 
kur lietuviai, pirma kartą 
per 12-ka metų, išskyrus 
vyrų tinklinį, kur pasiten
kino antrąja vieta, laimėjo 
visose vyrų, moterų ir jau-

1979 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

iš BOSTONO ir NEW YORKO
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

VIENOS SAVAITĖS:
rugsėjo 19 — $829.00 
rugsėjo 26 — $829.00 
spalio 10 — $829.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ:
gruodžio 19 — Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2, 

Maskva 2, Helsinkis 2 ................... $1045.00

VISOS GRUPĖS aplankys Kauną ir Trakus, b'is 
lvdimos 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 j 

kitas pasaulio šalis.
Įstaigai vadovauja: 

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

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

padangėje
mb Antanas Laukaitis

nių tinklinio ir krepšinio 
varžybose pirmąsias vietas. 
To neužteko, grandiozinio 
baliaus metu Latvių Na
muose, mūsų gražuolės lai
mėjo ir Miss Charity — Sa
višalpos ir Miss Baltic Na- 
tions gražuolių titulus. Tas, 
ypatingai latvius, taip su
krėtė, kad jie tur būt dar 
ilgai šiuos metus prisimins.

Pasirodymas operoje
Shell Folklorinio Festiva

lio 35-kių tautybių virš 1200 
šokėjų į Operos didžiuosius 
rūmus buvo atvesti ir paly
dėti Sydnėjaus raitosios po
licijos, su jų škotų orkestru. 
Atidarymo programa buvo 
atvirame ore, aukštiems 
Australijos pareigu n a m s 
sveikinant šių etninių gru
pių šokėjus ir stebint tūks
tantinei miniai, bei kliksint 
televizijos ir foto apara
tams. Pačioje pradžioje N. 
Zelandijos maorai, pagal se
ną jų tradiciją, veidus ap
dengė specialiomis maskė- 
mis, su lazdomis "išvarė” 
visas piktąsias dvasias, kad 
jos nesutrukdytų gražios 
festivalio nuotaikos. Vėliau 
trumpai pasirodė ir kitos 
grupės, kai šveicarai daina
vo kalnų dainas ir ėjo ves
dami didžiulius šv. Bernar
do šunis. Abiejų dienų metu 
buvo iš viso septyni, dides
ni ar mažesni, koncertai.

Lietuviai pasirodė pagrindi
niame šio festivalio koncer
te ir jį atidarė tradicinėmis 
lieti ’;škomis vestuvėmis, 
truk iomis 15-ka minučių. 
Pasirodymas prasidėjo senų 
pagonišku ”Sadutės” šokiu, 
vėliau sekant "Džigūnui” ir 
kt. Mistinis momentas pa
gavo visus žiūrovus, kaip 
buvo įteikta ugnis, kurią, 
kaip simbolį amžinosios 
meilės, svočia įteikė jauna
martei, ką sekė jaunamar
tės šokis, vėliau smagiai su
šokant ir kitus spalvingus 
šokius, vestuves pabaigiant 
vestuviniu maršu.

Visas, taip puikus pasta
tymas, kurį žiūrovai ir jų 
buvo perpildyta didžiulė 
Operos salė, palydėjo gau
siais pakartotinais ploji
mais, kai šio festivalio vyr. 
režisorius Mr. Keys-Are- 
nas, džiaugsmingai pasakė: 
"Kaip puiku, kaip puiku.” 
Viso lietuvių veikalo choreo
grafė buvo Ava Saudargie- 
nė, kuri ilgus metus vado
vavo tautiniam šokiams 
Sydi ėjuje, išauginusi ir iš
mokit i dabartinius jos va
dovus. Sydnėjaus grupei va
dovavo Kajus Kazokas ir 
Melbourno — Anelė Morkū
nienė, kurią mes, po Hamil
tono ”Gyvataro” gastrolių, 
pasilikome Australijoje ir 
kuri dabar su savo melbour- 
niškiais šokėjais daro tik
rus "stebuklus”. Tenka pa
stebėti, kad šio Festivalio 
rengėjai apmokėjo visas ke
lionės išlaidas svečiams iš 
Melbourno, kai patys lietu
viai tiek Melbourne, tiek ir 
Sydnėjuje, labai šiltai visus 
parėmė ir priėmė.

Koncertą stebėjo ir vie
na moteris, kuri tuo metu 
svečiavosi ir buvo atvyku
si iš Vilniaus. Tautiniuose 
šokiuose ji yra labai gerai 
nusimananti. Sužavėta šiuo 
mūsų lietuvių pasirodymu, 
ji pasakė: "Nors jūs ir ne
galėtumėte prilygti Lietu
vos ”profesionalams”, ta
čiau su savo puikiais lietu
viškais šokiais ir kostiu
mais, jūs nukonkuruotumėt 
kiekvieną grupę.”

Pabaltiečių sporto šventė
Šiais metais Sydnėjuje 

jau buvo pravesta 6-ji Pa
baltiečių Sporto šventė, ku
rios paskiruose miestuose 
vyksta kas antri metai. Iki 
šiol dar niekada lietuviai ne
buvo taip gražiai ir sėkmin
gai pasirodę, kaip kad jie 
pasirodė šiais metais. Pir
mąsias vietas jie laimėjo1 
vyrų, moterų, berniukų ir 
mergaičių krepšinyje, mo
terų tinklinyje ir antrą vie
tą vyrų tinklinyje, kur jie, 
po labai gražios ir įtemp
tos kovos, turėjo nusileis
ti estams, pas kuriuos ir 
Australijoje tinklinis yra jų 
tautinis sportas.

Atidarymo dieną parade 
taip pat lietuviai pasirodė 
gražiausiai. Pasipuošę savo 
Pasaulio Sporto Išvykos 
uniformomis, jie darė labai 
gražų įspūdį gausiai susi
rinkusiems stadijone žiūro

vams. Lietuvių rinktinėse 
žaidėjai buvo atvykę iš Mel- 
boumo, Adelaidės, Geelon- 
go, Canberros, Hobarto ir 
pačio Sydnėjaus. Įžygiavu
sius sportininkus pasveiki
no visų trijų tautybių ben
druomenių vadovai ir buvo 
p e r s k a itytas sveikinimo 
raštas iš ALFAS pirminin
ko J. Jonavičiaus. Šventę 
atidarė N. S. W. Tinklinio 
Federacijos pirmininkė J. 
Peicsis.

Krepšinyje ypatingai ge
ri buvo mūsų jauniai, kurių 
daugumas buvo išvykoje 
Kanadoje ir Amerikoje. 
Nors ūgiu jie ir buvo ma
žesni prieš latvius, tačiau 
geresnis jų susižaidimas ir 
ypatingai geras kondicinis 
išlaikymas, latvius visai su
žlugdė. Labai gerai jau
niams vadovavo buvęs išvy
kos treneris Don Atkinson.

Vyrai didžiausią savo ko
vą turėjo su latviais, kurių 
komandoje žaidė P. Austra
lijos ir N.S.W. valstijų žai
dėjai. Pradžia buvo bloga ir 
latviai jau buvo užsiplėšę 
net 12 taškų. Tačiau mūsiš
kiai, vadovaujami taip pat 
buv. išvykos trenerio Stasio 
Šuto, pabaigoje puslaikio 
susiėmė ir jį baigė laimėji
mu. Antrajame puslaikyje, 
trims didiesiems latviams 
dėl baudų palikus aikštę, 
mūsiškiai savo sparta ir ge
rais mėtymais visai supa- 
ralyžavo latvių žaidimą ir 
rungtynes baigė 84:72.

Krepšinyje moterys di
desnio pasipriešinimo netu
rėjo, kai tinklinyje tiek vy
rų, tiek ir moterų kovos 
prieš latvius buvo labai kie
tos ir įdomios, pasibaigę 
mūsų laimėjimais. Lietu
viai, kaip šventės laimėto
jai, gavo didžiulę pereina
mąją dovaną, kai visi šven
tės dalyviai buvo apdova
noti specialiu šventės šilki
niu ženklu.

Baliaus gražuolės
šios šventės didysis už

baigimo balius vyko Latvių 
Namuose. Didžiulė salė tie
siog netalpino visų svečių. 
Gražiai papuošti stalai, ku
riuos tvarkė T. Dambraus
kienė, puikios dekoracijos 
ir nuotaikingas orkestras 
linksmino visus ir senus, ir 
jaunus, šventės baliaus iš
kilmingasis punktas buvo 
Miss Baltic Nations gražuo
lės rinkimai, kuriuose iš vi
sų tautybių dalyvavo po tris 
gražuoles. Konkurso teisė
jai buvo parinkti visai ne
utralūs žmonės, kurie, kaip 
ir visi žiūrovai, pamatė vi
sas gražuolės trijuose skir
tinguose apsirengimo dra
bužiuose, paskelbė rezulta
tus ir Miss Baltic Nations 
tapo išrinkta, anksčiau bu
vusi Sydnėjaus Miss Kovas, 
Jasmina Birkmanaitė. Spe
cialų apsiaustą ir karalai
tės karūną, kuriuos padova
nojo sportininkų rėmėjas 
Viktoras šliteris, naujajai 
karalaitei uždeda praėjusios 
Pabaltiečių šventės gražuo
lė latvaitė L. Sikais ir įtei

kia laimėtojos prizą — ke
lionę dviems žmonėms į 
garsųjį Australijos kurortą 
Surfers Paradise, kurį pa
dovanojo "Palangos” kelio
nių biuro savininkai M. ir 
R. Cibai. Savišalpos ”Miss 
Charity” karalaitės titulą 
gavo Silvija Dambrauskai
tė, kuri įstengė parduoti 
daugiausiai loterijos bilietų. 
Pati baliaus nuotaika buvo 
labai gera, gal išskyrus tik 
mūsų kai kuriuos brolius, 
kurie negalėjo dar atsigauti 
po tokių didelių lietuvių lai
mėjimų. Sekančioji Pabal
tiečių Sporto šventė įvyks 
po dviejų metų Adelaidėje.

SYDNĖJAUS "DAINAI” 
25-RI METAI

Ne tik sydnėjiškiai, bet 
ir visi Australijos lietuviai 
labai gerai žino mūsų Syd
nėjaus "Dainos” chorą, ku
ris, kiekviena didesne proga, 
mus linksmina savo gražio
mis lietuviškomis dainomis, 
mus ypatingai gražiai re
prezentuoja užsienių kultū
riniuose subuvimuose, at
skleisdamas jiems mūsų lie
tuviškos dainos grožį, o taip 
pat, kaip ir prieš 25-rius 
metus, taip ir dabar, bažny
tinių ir tautinių švenčių 
proga, jie gieda lietuviškų 
pamaldų metu. Tai yra mū
sų kultųrinis reprezentaci
nis vienetas, mūsų visame 
lietuviškame gyvenime taip 
reikalingas ir svarbus.

Choro steigėju yra laiko
mas sydnėjiškis visuomeni
ninkas, buvęs politinis ka
linys ir dabar gerai įsikū
ręs prekybininkas, Pranas 
Sakalauskas, kuris 1954 
metais, būdamas Sydnėjaus 
Apylinkės Valdyboje, pra
dėjo organizuoti šį chorą, 
pakviesdamas dirigentu Jo
ną Gaižauską. Vėliau diri
gentą pakeitė jaunasis Al
gis Plūkas, kuriam vado- 
vauvaujant, buvo sureng
tas pirmasis choro koncer
tas ir choras pavadintas 
”Dainos” vardu. 1957 me
tais chorą perima kvalifi
kuotas muzikas Kazimieras 
Kavaliauskas, kuris su juo 
išbūna iki savo staigios 
mirties 1969 m. Per tą lai
ką ”Daina” labai sustiprė
jo, ne tik savo dainorių 
skaičiumi, bet taip pat ir 
savo kokybe, įgaudama di
delį pasitikėjimą savimi ir 
pasirodydama kaip tikras 
stiprus choras. Jau eilę me
tų chorui vadovauja dabar
tinis jos dirigentas Bronius 
Kiveris. Nors jo sveikata ir 
nėra iš stipriausių, tačiau 
šį sunkų darbą jis atlieka 
labai gerai ir su dideliu pa
siaukojimu. ”Reikia dirbti, 
pasakė, jau 10-tį metų 
"Dainai” vadovaująs Bro
nius Kiveris, nes vieninte
lis kelias įjungti į lietuvišką 
darbą naujų jėgų yra mūsų 
pačių pavyzdys. Kuo dau
giau dirbsime patys, nesi
dairydami į kitus, ką jie 
daro, tuo ir mūsų darbas 
bus našesnis ir prasminges-

(Nukelta į 12 psl.)
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■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

SU FELIKSU BLAUDžIU 
ATSISVEIKINANT

Ilgos ir sunkios ligos iš
kankintas š. m. liepos 12 d. 
Harper ligoninėje amžinu 
miegu užmigo taurus lietu
vis ir keletos organizacijų 
veiklus narys Feliksas 
Blauzdys.

Feliksas Blauzdys buvo 
gimęs Žemaitijoje, Lietuvo
je 1912 m. gruodžio 2 d. Ka
ro audrų išblokštas gyveno 
Vokietijoje ir iš jos pasiekė 
Ameriką ir apsigyveno De
troite. Dirbo G. M. Bendro
vėje. Pašarvotas buvo V. 
Baužos laidotuvių namuose. 
Gulėjo kaip ūkininkas rugių 
varpų ornamentais išpuoš
tame karste, karstą supo 
gėlių puokštės ir ant jo už
dėta Lietuvos vėliava, o ga
le karsto prie galvos sto
vėjo St. Butkaus šaulių kuo
pos vėliava, kurią jis bū
damas kuopos vėliavininkas 
visur kur per iškilmes ne
šiojo.

Liepos 15 d. kuopos ka
pelionas kun. Alfonsas Ba- 
bonas, dalyvaujant atsilan- 
kusiems, sukalbėjo rožinį. 
Po jo sekė atsisveikinimas, 
kurį pravedė ir keturių or
ganizacijų — ALT S-gos, 
Kultūros klubo, Vasario 16 
gimnazijos būrelio ir St. 
Butkaus šaulių kuopos var
du užuojautą pareiškė Vin-Australijoje...

(Atkelta iš 11 psl.) 
nis.” šių metų pabaigoje 
"Daina” ketina suruošti sa
vo 25-rių metų sukakties 
grandiozinį koncertą, ku
riam jie jau dabar labai in
tensyviai ruošiasi. Sveiki
nant "Dainą” su jų sidabri
niu jubiliejum ir jų nepa
vargstantį dirigentą Bronių 
Kiverį, norisi palinkėti daug 
stiprios ištvermės, kad jų 
ta gražioji lietuviška daina 
dar ilgus metus džiugintų 
Australijos lietuvius ir tuo 
pačiu visiems kitiems paro
dytų mūsų dainos grožį.

LOS ANGELES DRAMOS 
ANSAMBLIS 

AUSTRALIJOJE
šis, Amerikoje pagarsė

jęs Dramos Ansamblis, va
dovaujamas buvusios aus
tralietės Dalilos Mackialie- 
nės, į Melbourną atvyksta 
spalio 18 dieną, kur duos 
savo du spektaklius. Vėliau 
jie pasirodys Adelaidėje ir 
Sydnėjuje, su B. Pūkelevi- 
čiūtės 3-jų veiksmų drama 
"Palikimas” ir J. Gliaudos 
dviejų veiksmų farsu 
"Kompiuterinė santuoka”. 
Su ansambliu atvyksta 13 
artistų ir du svečiai. Šio Los 
Angeles Dramos Ansamblio 
atvykimo ir jų pasirodymo, 
Australijos lietuviai laukia 
su labai dideliu susidomė
jimu.

cas Tamošiūnas. Po jo Da
riaus-Girėno klubo vardu 
Justas Pusdešris, Wayne 
Statė Universiteto Lietuvių 
Kambario komiteto vardu 
Stefa Kaunelienė, Detroito 
Lietuvių Organizacijų Cen
tro ir SLA 200 kuopos var
du Antanas Sukauskas, Lie
tuvių Fondo vardu Vytau
tas Kutkus, ALR Klubo 
"Lietuvių Balsas” vardu 
Stasys Garliauskas, Balfo 
vardu Rožė Ražauskienė ir 
Lietuvių Namų Draugijos 
vardu Juozas Kinčius. Po 
atsisveikinimo sugiedotas 
Lietuvos himnas. Likimas 
taip lėmė, kad Feliksas 
Blauzdys neturėjo įsigyjęs 
mokslo diplomo ar mokslo 
laipsnio. Bet buvo kuklus, 
paslaugus. Rėmė lietuviš
kas organizacijas, sielojosi 
Lietuvos reikalais ir Lietu
vių Fondui įteikė ne 100, 
bet 1000 dol. Kiek jėgos 
leido buvo Vasario 16 gim
nazijos būrelio vadovas, su
rinkęs daug pinigų ir per
siuntęs gimnazijai. Priklau
sė beveik visoms pagrindi
nėms lietuvių organizaci
joms. Buvo St. Butkaus 
šaulių kuopos vėliavininkas. 
Daugumas detroitiškių jį 
pažįsta, nes jis kol jo jėgos 
leido visoms organizacijoms 
talkininkavo — dirbo.

Liepos 16 d. šv. Antano 
parapijos bažnyčioje už jo 
sielą šv. Mišias koncelebra- 
vo: kun. Alfonsas Babonas, 
kun. Kazimieras Simaitis, 
kun. Viktoras Kriščiūnevi- 
čius ir kun. Domininkas 
Lingvinas. Vargonais grojo 
J. Sinkus, solo giedojo Da
nutė Petronienė.

Po Mišių ilgos automobi
lių vilkstinės buvo nulydė
tas į Holy Sepulchre kapi
nes amžinam poilsiui.

Nekrologą baigsiu Stasio 
Garliausko atsisveikinime 
pasakytais žodžiais: Užmi
go Lietuvos ūkininkas. Jo 
veidą pridengs motinos bro
lio parūpintos auksinės var
pos — primenančios ban
guojančius rugių laukus. Iš
klysdamas į pasaulį tu savo 
širdyje išsinešei gimtųjų 
laukų vasaras, žydančius 
sodus, palinkusių javų dai
nas, motinos ašaras ir le- 
gendarinę ištikimybę suža
dėtinei. Tu būdamas mūsų 
tarpe likai kuklus, nuošir
dus ir ištikimas visų lietu
viškų darbų talkininkas ir 
rėmėjas. Tu nuoširdžiai 
dirbai ir dar daugiau skyrei 
aukų, kad Lietuviškas Bal
sas skambėtų radijo bango
mis. Miegok Lietuvos ūki
ninke ir sapnuok, kad vaikš
tai tėvynės laukuose kur 
plaukia rugių laukai...

Nuliūdime liko: Lietuvo
je 2 broliai, dvi seserys ir 
sužadėtinė Elenute. Ameri
koje dėde Justinas Preibys, 
draugai ir pažįstami.

Laidotuvėmis rūpinosi 
Justinas Preibis ir St. But-

Liepos 7 dieną, Tillsenburg, Ontario, Canada, Šv. Marijos 
R. K. bažnyčioje susituokė Algis Rastapkevičius su Irena Vyš
niauskaite. Linkime jaunavedžiams laimingos ateities.

J. Gaižučio nuotr.

kaus šaulių kuopos pirmi
ninkas Vincas Tamošiūnas. 
Tvarkė laidotuvių direktorė 
Jolanda Zaparackienė.

Feliksai, tegul Tau bus 
lengva nors ir svetima, bet 
svetinga svetimoji žemelė!

VILNIAUS 
UNIVERSITETO 

MINĖJIMAS
Vilniaus Universiteto 400 

metų sukakties minėjimas 
bus atliktas taip: spalio 4 
ar 5 d. Dievo Apvaizdos 
Kultūros Centre (kavinėje) 
šis minėjimas bus suruoš
tas amerikiečiams. Jame 
bus du kalbėtojai: amerikie
tis ir lietuvis, kuris irgi 
kalbės angliškai. Į šį mi
nėjimą manoma pakviesti 
apie 30 amerikiečių akade
mikų, kultūrininkų, spau
dos, televizijos ir radijo 
žmonių bei politikų. Tiki
masi, kad jame dalyvaus ir 
lietuvių, kuriems numaty
tas įėjimo mokestis 15 dol.

Spalio 7 d. tuoj po pamal
dų Kultūros Centre vyks 
paminėjimas skirtas lietu
viams. Į jį yra pakviestas 
Draugo redaktorius Bronius 
Kviklys, kuris atsiveš tai 
progai pritaikintą parodą. 
Minėjimą rengia LB Detroi
to apylinkės valdyba.

PATIKRINTA PLJ S-GOS 
TURTAS IR VEIKLA
P.L.B. Kontrolės Komisi

ja, kurią sudaro Vytautas 
Kutkus, Jonas Urbonas, dr. 
Adolfas Damušis, dr. Kęs
tutis Keblys ir Jurgis Mi
kaila 1979 m. gegužės 31 d. 
ir birželio 18 ir 25 d. patik
rino PL Jaunimo Sąjungos 
kasos knygas ir peržiūrėjo 
susirašinėjimo knygas. Tri
jų metų laikotarpyje P.L. 

J.S. valdyba turėjo 42,407 
dol. pajamų ir 30,833 dol. 
išlaidų ir kasoje gegužės 25 
d. 11,573 dol. Valdyba posė
džiavo 29 kartus ir palaikė 
ryšius su kitose šalyse gy
venančiu jaunimu. Tikrini
mo protokolas pasiųstas 
PLJS valdybai, nuorašas 
PLB valdybai.

PASITRAUKĖ Iš 
PAREIGŲ

Inž. Vytautas Kutkus, 
būdamas JAV LB Tarybos 
narys, Lietuvių Fondo Ta
rybos narys ir Detroito va
jaus komiteto pirm., Altos 
Tarybos ir Valdybos narys, 
PLB Konstitucijos keitimo 
komisijos pirm, ir PLB 
Kontrolės komisijos pirm., 
dėl didelio apsikrovimo dar
bais, pasitraukė iš LB De
troito apylinkės valdybos.

DAINAVOS METINĖ 
ŠVENTĖ

Dainavos jaunimo sto
vyklos tradicinė metinė 
šventė įvyks liepos 29 d., 
sekmadienį. Į šventę yra 
pažadėjęs atvykti Lansingo 
vyskupas Kenneth Povish, 
kurio juridikcijoje dabar 
randasi Dainava. Pamaldos 
11 vai. ryte. Dainavos rė
mėjų suvažiavimas, šaukia
mas liepos 28 d. 4 vai., šeš
tadienį.

LB DETROITO 
APYLINKĖS 

STIPENDIJOS

JAV LB Detroito apylin
kės valdyba Detroito jau
nuoliams vykstantiems į 
rengiamą jaunimo sąjungos 
lituanistikos seminarą Kent 
Statė universitete, mokė^ 
stipendiją 50 dol., o vyks-

PAVYKUSI IŠVYKA
Kaip kasmet, taip ir š. m. 

liepos 15 d. A. L. Tautinės 
s-gos Detroito skyrius su
rengė vasarinę išvyką į p.p. 
Onos ir česio šadeikų sody
bą, kuri- yra netoli Detroito, 
plati, jauki, darbščių ir su
manių šeimininkų labai gra
žiai užlaikoma, lietuvių mė
giama ir kiekviena proga 
noriai lankoma. Todėl joje 
išvykos būna gausios sve
čiais ir sėkmingos. Oras bu
vo gražus.

Rengiant išvyką teko pa
dirbėti skyriaus valdybai ir 
paslaugesniems nariams, o 
ypačiai daug pasidarbavo 
abu šeimininkai ponai ša- 
deikos ir skyriaus ponios 
gamindamos maistą ir kep
damos pyragus, tuo atveju 
prisidėjo ir ponios, oficia
liai nepriklausiančios sky
riui.

Todėl skyriaus vardu 
reiškiama didžiausia padė
ka sodybos šeimininkams 
ponams Onai ir česiui ša- 
deikoms, ponioms, gaminu
sioms maistą ir visą karštą 
dieną vargusioms prie mais
to bufeto: Elenai Bliūdžiu- 
vienei, Antaninai Jonyni- 
nienei, Liudai Macionienei, 
Stasei šimoliūnienei ir Joa
nai švobienei. Taip pat dė
kojama visoms ponioms, iš
kepusioms ir aukojosioms 
kugelius ir pyragus, būtent: 
Pranei Balandienei, Elzbie
tai Baukienei, Antaninai Jo- 
nynienei, Liūdai Macionie
nei, Lidijai Mingėlienei, 
Elenai Musteikienei, Onai 
Navasaitienei, Elenai Sta- 
šienei, Stasei šimoliūnienei, 
Joanai švobienei ir R. Vai- 
tiekaitienei, Padėka už fan
tus paaukotus loterijai Al
binui Bliūdžiui, Jonui Gai- 
žučiui, Antaninai Jonvnie- 
nei, dr. M. Miškinienei, So
fijai Petravičienei ir Onai 
Šostakienei.

Rengėjų nuoširdus ačiū 
visiems atsilankiusiems iš- 
vykon ir vienu ar kitu būdu 
ją parėmusiems. J. Šv.

tančiai mokytojai į mokyto
jų kursus Kennebunkporte 
— 75 dol. Jaunuoliai vyks
tantieji į šiuo kursus krei
piasi į LB Detroito apylin
kės valdybos švietimo vado
vą Narimantą Udrį, telef. 
642-0472.

PAMINĖTA LAKŪNŲ 
DARIAUS IR GIRĖNO 

SUKAKTIS
Amerikos Lietuvių Radi

jo Klubas "Lietuvių Balsas" 
liepos 15 d. radijo bangomis 
prisiminė lakūnus Darių ir 
Girėną. Lietuviškos valan
dėlės redaktorius ir prane
šėjas Kazys Gogelis suglau
stai paminėjo jų šiam žy
giui pasiruošimą ir kaip jie 
perskridę Atlantą, netoli 
Lietuvos, tragiškai Soldono 
miške žuvo. Dariaus ir Gi
rėno testamentą perskaitė 
Vida Gogelytė.

(Nukelta į 13 psl.)
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DETROITE
(Atkelta iš 12 psl.)

Mišios už Dariaus ir Gi
rėno vėlę buvo atnašauja
mos 10:30 vai. šv. Antano 
parapijos bažnyčioje. Pra
dedant pamokslą kun. Al
fonsas Babonas paminėjo 
lakūnus ir jų atlikta did
vyrišką žygį. Vargonavo ir 
solo giedojo: Pieta Signove 
A. Stradella ir Beethoveno 
Sanctus ir Benedictus, muz. 
Stasys Sližys. Mišioms pa
sibaigus sugiedotas Lietu
vos himnas. Mišių metu tu
rėjome keturias vėliavas: 
Amerikos, Lietuvos, Da
riaus ir Girėno klubo ir Jū
rų „švyturio” kuopos šau
lių.

12 vai. minėjimas buvo 
tęsiamas Dariaus ir Girėno 
klubo svetainėje. Algirdui 
Plečkaičiui atidarius buvo 
įnešta Dariaus-Girėno klu
bo vėliavą. Apie lakūnus su
glaustai papasakojo Justas 
Pusdešris. Visi sugiedojo 
Lietuva Brangi Mano Tėvy
nė ir tuo oficialiojo dalis 
buvo baigta. Po jos sekė 
vaišės. Nors pats paminėji
mas buvo ir kuklus, bet 
įspūdingas ir gražus. Tik 
gaila, tiek bažnyčioje, tiek 
ir klubo svetainėje svečių 
nebuvo daug. Dauguma iš
vyko į gamtą ir piknikus...

GEGUŽINĖ

Rugpiūčio 5 d. S. ir A. 
Vaši ulių gražioje sodyboje 
prie Dainavos St. Butkaus 
šaulių kuopa rengia gegu
žinę. Gegužinė pradedama 
11 vai. šv. Mišiomis, kurias 
atnašaus kuopos kapelionas 
kun. Alfonsas Babonas. Bus 
galima gauti lietuviški pie
tus, atsigerti gaivinančių 
gėrimų ir loterijoje laimėti 
vertingų dovanų. Bus ir ki
tų įvairumų. St. Butkaus 
šaulių kuopos valdyba kvie
čia visus šaulius ir apylin
kių lietuvius atvykti į ge
gužinę ir praleisti dieną 
gražioje S. ir A. Vasiulių 
sodyboje.

SUTUOKTUVĖS
Stefos Brizgytės ir Kęs

tučio Miškinio jungtuvės 
įvyks š. m. rugpiūčio 4 d. 
Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijos bažnyčioje. Tai 
bus jau kelinta šiais me
tais sutuokta lietuviška 
šeima.

CLASSIFIED DISPLAY
HELP WANTED — REAL

ESTATE SALES

REAL ESTATE SALES
PENNSYLVANIA LICENSED 

START IN SALES AND ADVANCE 
TO MANAGEMENT IN 30-60-90 

DAYS.
• NO L1MIT TO INCOME
• IST YEAR EARNINGS COULD BE 

$25-$35,000 OR MORE.
• SELL FLORIDA REAL ESTATE 

WITH A LEADER IN 1TS F1ELD.
• HIGH COMMISSIONS & BONUSES.
• FREE TRA1NING — FIJLL 

COMPANY BENEFITS.
INTERV1EWS WILL BE HELD

Mon.-Fri., 9 a. m.- 5 p. m.
CALL FOR APPOINTMENT 

PAUL COLLINS 
(215) 643-6886

LEHIGH CORPORATION
Equal opportunity employer

ĮSPŪDINGOS, tradicinės vestuvės 
Clevelande

Kai vasarą sužydi marga
spalviai žiedai ir visur 
skamba vasaros džiaugsmo 
daina, tada šiame harmo
ningame spalvų deriny am
žinai žaliuojanti meilė daž
nai kuria ir negęstantį šei
mos židinį. Naujas lietuviš
kos šeimos židinys sulieps
nojo ir šią vasarą dviejų 
žmonių nešusių paslaptin
gai savo širdyse draugystės 
žiburį iki š. m. liepos 14 
dienos.

Taigi liepos 14 d. 2 vai. p. 
p. D.M.N.P. parapijos šven
tovėje vestuviniai varpai 
kvietė prie altoriaus santuo
kos apeigom šv. Kazimiero 
Lit. mokyklos direktorę Vi
dą Augulytę ir Gediminą 
Bučmį.

Varpams skambant į 
šventovę rinkosi sutuoktu- 
vininkų giminės, artimieji, 
pažįstami ir mokyklos mo
kiniai šventiškai pasipuošę 
su gėlėmis eilėje sustoję 
prie pagrindinio tako laukė 
jaunųjų atvykstant. Kuni
gui išėjus prie altoriaus ir 
pasigirdus Čiurlionio An
samblio kanklių orkestro 
garsams visi lėtais žings
niais pajudėjo altoriaus 
link, šiuo kart pabroliai ir 
pamergės ėjo kartu. Danutė 
Miškinytė ir Remigijus Bel- 
zinskas, dr. Danguolė Ta- 
mulionytė ir dr. Kazys 
Pempkus, Aldona Miškinie
nė ir Ildefonsas Bučmys, 
Irena Pempkienė ir Myko
las Maksvytis, galiausiai 
jaunųjų pora — Vida Augu
lytė ir Gediminas Bučmys.

Ši eisena išsiskyrė spal
vingais pamergių tautiniais 
rūbais ir vaidelutės rimtimi 
jaunosios sukurta balta 
suknelė perjuosta tautinių 
raštų juosta.

šv. Mišias aukojo provin
cijolas kun. Leonas Zarem
ba, S. J. ir kun. Jonas Kidy
kas, S. J. Mišių metu solo 
giedojo Steponas Bučmys iš 
Dayton, Ohio. Prie vargonų 
Regina Brazaitienė. Mišių 
pabaigoj kun. L. Zaremba,
S. J. jauniesiems įteikė po
piežiaus palaiminimą. Jau

Jaunieji Vida ir Gediminas Bučmiai su palyda ant bažnyčios laiptų. V. Bacevičiaus nuotr.

navedžiams meldžiantis prie 
Marijos altoriaus, Steponas 
Bučmys solo išpildė savo 
kūrinį Avė Marija. Išeinan
čius iš šventovės trompetės 
solo palydėjo Algis Miški
nis.

Vestuvinė puota vyko 
Lietuvių Namuose 7 vai. va
karo. čia vaišės išsiskyrė ei
le senais lietuviškais vestu
viniais papročiais ir tikra 
lietuviškų vestuvių nuotai
ka.

Jaunuosius čia prie žalu
mynais išpuoštų vartų suti
ko svečiai pasigirdus trom
petės garsams, tačiau į vidų 
neleido. Vestuvininkai turė
jo išsipirkti. Įleidus į salę 
jaunuosius sutiko jaunosios 
motina ir jaunojo giminai
tis Juozas Masilionis, su 
duona, druska ir vynu. Tai 
graži simbolika charakteri
zuojanti jaunavedžių lai
mingą gyvenimą.

Turtingas jaunųjų ir pa
lydos vaišių stalas virš ku
rio kabėjo šiaudinukų or
namentika papuošta gėlė
mis, žalumynais ir paukš
čiais vaizdavo „sodą”.

Ir štai kita staigmena, už 
stalo susėdę vestuvininkai 
dainuoja ir jo neužleidžia 
jauniesiems. Tenka vėl ilgai 
derėtis, daug ko žadėti, kol 
pagaliau už vyną ir saldai
nius išsiperka. ”Vestuvinin- 
kai” pasitraukia iš užstalės 
ir jaunieji su palyda sėda 
už stalo. Pirmas pabrolys 
Mykolas Maksvytis sveiki
na jaunuosius, kviečia vi
sus pakelti šampano tostą 
už jaunavedžius ir sugiedo
ti ilgiausių metų. Kvieslys, 
šios puotos vadovas Juozas 
Stempužis skelbia puotą 
pradėtą ir prašo visus vai
šintis esamais valgiais ir 
gėrimais neišskyrus nei 
kepto jaučio, kuris Čia pa
tiektas ant molio stalelio su 
smilgų kojelėm. Visiems 
linksmai besivaišinant kvie
slys pristato svečiams jau
nųjų pulką ir pačius jaunuo
sius. Po to kviečia piršlį 
Adolfą Kregždį, kuris labai

Vida Augulytė ir Gediminas Bučmys po sutuoktuvių išei
nant iš bažnyčios. V. Bacevičiaus nuotr.

įtikinančiai skaitė savo ora
ciją.

Svočia, Stefanija Stasie- 
nė, ėjo atnešti jauniesiems 
karvojų, tačiau jo niekur 
nerado. Mat kriukininkai 
buvo jį paslėpę. Tik vynu 
ir saldainiais jį pasisekė iš
pirkti. Beragaujant karvo
jų pasigirdo ir pirmieji or
kestro garsai, tai jaunųjų 
valsas į kurio sūkurį įsijun
gė visi puotos dalyviai.

Po kiek laiko pasirodė pa
broliai sunkiai nešdami 
kraičio skrynią, kurią tuo
jau pasisavino pamergės ir 
tik už didelį atlyginimą su
tiko ją atiduoti. Pabroliai 
saldainiais išsipirko skry
nią. Paaiškėjus piršlio suk
tybėm ir melu jis buvo pa
smerktas pakarti. Ištarmę 
skaitė P. Petraitis, žinoma, 
jaunoji pasigailėjo piršlio ir 
gynė jį. Toliau jaunieji pio- 
vė vestuvinį pyragą, vaiz

duojantį knygą, t. y. simbo
lizuojantį jos mokytojos 
profesiją...

Baigiantis pokyliui pa
mergės sukvietė visas mo
teris ir dainomis griaudeno 
jaunąją ir jos mamytę. Nu- 
■ėmusios jaunosios rūtų vai
niką perdavė jaunajai pa
mergei. Jaunoji liko ap
gaubta skarele primenant 
tai, jog dabar reikės rūpin
tis namų židiniu ... Ir vėl 
šokiai...

Tuo ir baigėsi įspūdingos, 
tradicinės V. ir G. Bučmių 
vestuvės.

Ingrida Bublienė

MOLD MAKERS
TOOL MAKERS

We are upgranding our new tooling 
facility and are in need of aggres- 
sive conscientious craftsmen. We of
fer excellent benefits, insurance, pen- 
sion, 40-55 hours per week & year 
round security.

TOP HOURLY RATE UP 
TO $11.00 PER HOUR 
GRANTHAM, INC.

1200 East Street 
Fairport Harbor, Ohio 44077 

216-357-5573
An Equal Opportunitj' Employer 

(24-28)

FIRST CLAS DIE MAKER
GOOD BENEFITS, QUEENS LOCA-
TION. SALARY OPEN. CALL (212)
898-8300. Ask for JOE. (25-30)

WANTED JOURNEYMEN
MACHINISTS

Bridgeport Mill and Lathe
DIE MAKERS

FOR SMALL DIES
Job shop experience. Be able to sėt 
up work from blue prints & close 
tolerance. Excellent chance for ad- 
vancement with rapidly expanding 
tęst equipment manufacturer. Excel- 
lent fringe benefits.

Call for appointment 
317-783-3221 betwen 8 to 5. 
An Equal Opportunity Employer

WAVETEK
59 N. 2ND,

BEECH GROVE, IND. 46107
(28-32)
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WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 
SCREEN PRINTING 

HELP!
”WE ARE GROWING VERY FAST. 

SO ADVANCEMENT WILL BE 
RAPID”

1— STENCIL CUTTER 
CAMERA MEN

2— SCREEN MAKER 
SETUP MEN

3— INK MATCHER
4— PRESS MEN 

ŠILK SCREEN
Automatic, Semi 
Automatic Webb 
1ST AND 2ND SHIFT. 

GOOD PAY, Vacation, Profit sbaring, 
Paid Holidays and Disability Income. 

APPLY CALL OR WRITE TO: 
MR. PERRY GEORGE or BILL 

FERNANDER 

MILLER-ZELL 
4750 Frederick Drive 
Atlanta, Ga. 30336

Call toli free 1-800-241-4380
(28-34)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

TOOL AND DIE 
MAKER

Our company is accepting applica- 
tions for a journeyman tool and die 
maker.

The successful applicant should have 
served a bonafide apprcnticeship or 
have a minimum of eight years prac- 
tical experience which can be sub- 
stantiated with proper affadavit.
We offer an excellent (ringe benefit 
package with an hourly wage of $9.01 
plūs shift premium. All qualified 
candidates should contact:

EMPLOYEE RELATIONS DEPT.
MUSKEGON PISTON RING

CO., INC.
1839 Sixth St.

Muskegon, Mich. 49443
An Equal Opportunity Employer 

(25-29)

MOLD SHOP FOREMAN
Established rubber mold shop wants 
an ambitious man capable of running 
a 16 to 20 man shop. Top salary, full 
paid health & deniai insurance, paid 
holidays generous vacation & bonus. 
Further advaricement possible. Locat- 
ed 2į hours from Chicago on Lai.: 
Michigan in a recreational area.

Call TOM STORR 
MONITOR MOLD & TOOL CO. 

South Haven, Mich. 49090 
616-637-1804, 616-63’7-4308 

after 5 p. m. (27-29

PIPEFITTERS
SOME EXPER1ENCE IN STEAM AND GAS P1P1NG. FAM1LIARTY 
WITH PIPE SCHEMAT1C AND LAYOUT DRAW1NGS HELPFULL. 
JOUNEYMEN NOT REQU1RED. APPLY:

CHAS. A. STRAND CO.
12995 HILLVIEW

(FENKELL-MYERS AREA)
DETROIT, MICH. 48227

An Equal Opportunity Employer

ENGINEERING/TECHNICAL 
OPPORTUNITIES

VVilhams Researcb Corporation. an mnovative technological Jeader m the 
development of smali gas turbina engmes for dverse spphcations m 
industry and government. is stafiing-up its modern suburban plant tacibty. 
Outstanding opportunities exist for imagmative engineering and technical 
talent m the following priority areas

• Sr. Licensing Specialist
• Management Controls 

Analyst
• Sr. Design Engineer
• Systems Analyst
• Logistics Specialist

Vve offer an exceptionai range of startmg salaries. a compre- 
hens.ve benef't program an outstanding working environment 
and a solid poiięy ot promotion from within Relocation assis'ance 
is provided
lt unable to can coliect, piease forward resume m confidence to:

Mr. Dean Hardesty 
Williams Research Corporation

2280 West Maple Road • Walled Lake. Michigan 48088

313-624-5200
An Eoual Opportun’ty Employe’ M F

(29-33)

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

• LIEPOS 29 D. Pensininkų 
klubo gegužinė parapijos sode
lyje.

• RUGPIŪČIO 5 D. — Lie
tuvių klubo gegužinė Kroatų 
sodyboje ant Mulberry Road.

• RUGPIŪČIO 26 D. Kario 
žurnalui paremti parengimas 
Lietuvių Namuose. Rengia 
LKVS Ramovė Clevelando 
skyrius.

• RUGSĖJO 1-3 D. — 1979 
m. S. Amerikos Lietuvių Va
saros Sporto žaidynės: lengvoji 
atletika, plaukymas ir golfas.

• RUGSĖJO 8-9 D. Š. Ame
rikos Lauko Teniso pirmeny
bės. Vykdo LSK Žaibas.

• RUGSĖJO 8-9 D. Tautos 
šventė. Rengia LB Clevelando 
apylinkė.

• SPALIO 6 D. Balfo .35 
metų sukakties minėjimo ba
lius Lietuvių Namuose.

• SPALIO 7 — 4:00 vai. 
Kultūrinė popietė DMNP pa
rapijos salėje.

• SPALIO 12, 13, 14 D. šau
kiamas Lietuvių Kongresas 
Clevelande. Rengėjai Ameri
kos Lietuvių Taryba.

SCREW MACHINE
We have openings for individuals to 
sėt up & operate automatic screw 
machines.

BROWN & SHARPE & WARNER 
SWASSEY

Minimum 10 years cxperięnce. 
FULL TIME, DAYS & NIGHTS. 

Good company benefits, air condi- 
lioned plant, overtime.
Apply call or vrrite to Vice President 

of Manufactųring

DETROL FLUID PRODUCTS 
3001 Grant Avė.

Bellwood, III. 60104 
312-547-0500

An Equa] Opportunity Employer 
M/F/H

(25-31)

• Manufacturing Engineer 
(Assembly & Tęst)

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

• SPALIO 13 D. LB Ohio 
Apygardos rengiamas abitu
rientų balius.

• SPALIO 20 — Tėvynės 
Garsų radijo 30 metų sukak
ties minėjimo vakaras Lietu
vių namuose.

• SPALIO 27 D. , Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugijos 
metinis susirinkimas Lietuvių 
Namuose.

• LAPKRIČIO 3-4 D. Lie
tuvių Diena.

• LAPKRIČIO 10 D. Ka
riuomenės šventės minėjimas 
Lietuvių Namuose. Rengia 
LKVS Ramovė Clevelando 
skyrius.

• LAPKRIČIO 17 D. Korp! 
Neo-Lithuania šventė - balius 
su Neo-Lithuania orkestru iš 
Chicagos.

SLA 60-tojo SEIMO CLEVELANDE REZOLIUCIJOS
Susivieijimas Lietuvių Amerikoje, seniausia ir skaitlingiausia savišalpinė 

lietuvių organizacija pasaulyje, su beveik trimis šimtais Kuopų veikia 
dvidešimt dviejose JAV Valstijose ir Kanadoje, nuo Naujosios Anglijos 
miestelių iki Floridos ir Kalifornijos vakarinių ir pietinių Valstijų. SLA 
nariai dalyvauja visuose visuomeniniuose, pilietiniuose ir kultūriniuose 
lietuviškuose parengimuose. ♦ * *

SLA organizacija remiasi dorovės principais, politiniai ir ideologiniai 
nepartinė. Ji iš savo narių reikalauja tik vieno—būti gerais šio krašto 
piliečiais ir neužmiršti savo protėvių žemės bei Lietuvos kultūros.* * ♦

SLA kreipiasi į savo narius, skatindama aktyviai dalyvauti visose viešojo 
gyvenimo srityse ir tęsti veiklą savo vietovėse Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ir Kanadoje. * * *

SLA 60-asis seimas įpareigoja Kuopų ir apskričių iždininkus SLA 
Centrui metų gale pranešti suaukotus pinigus kultūrinėms ir labdaringoms 
organizacijoms. * * ♦

Mums, 60-ojo seimo delegatams, taip pat malonu pasidžiaugti, kad SLA, 
minėdamas 93-uosius metus, šis seimas kartu gražiai pagerbia pasižymėju
sius SLA veikloje veteranus. ♦ * *

Kadangi lietuvių jaunimo studijų praplėtimas Lietuvos istorijos, 
literatūros, kalbos, kultūros ir kitose sritys turi gyvybinės reikšmės mūsų 
tautos gerovei ir ateičiai, mes 60-ojo seimo delegatai priimam rezoliucija 
remti savo narius-studentus ir tas mokslo įstaigas, kurios domisi lietuvių 
kalba ir jos vieta filologijos bei kitų mokslo šakų srityse.* * ♦

93 metų SLA veikla duoda mums progą išgarsinti Susivienijimą, jo vertę 
ir vietą gyvenime mūsų narių, esančių Šiaurės Amerikoje ir Kanadoje. 
60-asis seimas taip pat siūlo supažindinti jaunąją kartą su šiais istoriniais 
faktais:

1886 metais lietuvių tautinio atbudimo energingas pirmtakūnas dr. 
Jonas Šliūpas su kitais veikėjais sudarė sąlygas šiam atbudimui 
Amerikoje, įsteigdamas pirmąjį Susivienijimą Lietuvių Amerikoje. Per 93 
metų broliškos, kultūrinės, literatūrinės, labdaros ir visuomeninės veiklos 
daugiau 100,000 narių perėjo per Susivienijimo Kuopas. Didelės sumos 
pinigų surinktos ir padovanotos lietuviškiems ir amerikietiškiems 
kultūriniams ir patriotiniams reikalams. Daugiau kaip $10,000,000 
išmokėta nariams ir palikuonims gyvybės ir ligos apdraudomis. Organiza
cijos turtas išaugęs iki virš $4,000,000!♦ * ♦

SLA 60-asis Seimas ragina visus savo narius JAV-e ir Kanadoje toliau 
laikytis puikių Susivienijimo tradicijų ir dalyvauti labai veikliai pilietinėse, 
kultūrinėse, mokslinėse, ekonominėse ir visose kitose mūsų organizuoto 
gyvenimo srityse. * * *

60-ojo SLA Seimo delegatai reiškia stiprų protestą Rusijos komunistinei 
santvarkai, taip brutaliai paniekinusiai pačias pagrindines žmogaus teises, 
kaip yra įrodyta įvykusiomis ir tebevykdomomis represijomis ir lietuvių ir 
kitų tautų intelektualų areštais.

Mes kreipiamės į visas laisvojo pasaulio tautas kartu su mumis išreikšti 
pasipiktinimą ir šiam brutalumui pasipriešinti. Užtarimo kreipiamės į 
įvairių kraštų vadovybes. Kovojome ir visais kitais mums teisėtai 
prieinamais būdais ir priemonėmis.* * *

SLA 60-asis seimas Clevelande sveikina Lietuvos atstovybes Washingto- 
ne, Londone, Urugvajuje ir Romoje, Lietuvos Generalinius konsulus New 
Yorke ir Chicagoje, Lietuvos garbės konsulą Los Angeles ir Toronto, 
Ontario, Kanadoje, ir kitus Lietuvos atstovus, ir remia juos stovinčius 
nepriklausomos Lietuvos respublikos reikalų sargyboje.* * *

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 60-asis seimas ragina savo narius tęsti 
kovą už Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atstatymą ir ginti 
pavergtųjų lietuvių teises, kaip SLA iki šiol jas gynė.

• LAPKRIČIO 24 — Vienos 
dienos rekolekcijos DMNP pa
rapijoje.

• LAPKRIČIO 25 D. — 4 
vai. DMNP parapijos 50 metų 
sukakties minėjimas įvyks pa
rapijos salėje.

• GRUODŽIO 2 — 4:00 vai. 
Kultūrinė popietė DMNP pa
rapijos salėje.

1980 m.
• SAUSIO 20 - 4:00 vai. 

Kultūrinė popietė DMNP pa
rapijos salėje.

• VASARIO 3 — 4:00 vai. 
Kultūrinė popietė DMNP pa
rapijos salėje.

• KOVO 16 — 4:00 vai. Kul
tūrinė popietė DMNP parapi
jos salėje.

• BALANDŽIO 12 D. Dir
vos 65 metų sukaktuvinis kon
certas. Programą atliks solis
tė B. Dapšienė iš Los Angeles. 
Koncertas Įvyks DMNP para
pijos salėje.

• BALANDŽIO 20 D. 1980 
m. Neringos tunto Židinio pa
rengimas.

• GEGUŽĖS 18 — 4:00 vai. 
Kultūrinė popietė DMNP pa
rapijos salėje.

NATIONW1DE 
INSURANCE 
Nationvvide is on you1' side

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



1979 m. liepos 26 d. DIRVA Nr. 29 — 15

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• Lietuvių Clevelando 
pensininkų klubo narių ge
gužinė įvyks liepos 29 d. 2 
vai. po pietų parapijos so
delį e. Gegužinėje bus tei
kiamas geras maistas priei
namomis kainomis, bus gai
vinantys gėrimai ir saldu
mynai. Bus įdomi loterija 
su vertingais fantais. Klubo 
valdyba, prašo visus lietu
vius gausiai dalyvauti ir 
gražiai praleisti sekmadie
nio popietę.

• Tradicinis abiturientų 
balius, kurį ruošia LB Ohio 
Apygardos Valdyba įvyks 
spalio 13 d. Visi jaunuoliai 
ir jaunuolės gyveną Ohio 
Apygardos ribose ir baigu
sieji šiais metais aukštes
nes mokyklas (gimnaziją) 
kviečiami užsiregistruoti ir 
siųsti savo nuotraukas šiuo 
adresu: Kazys Gaižutis — 
18108 Hiller Avė., Cleve
land, Ohio 44119. (29-30)

• Vietoje gėlių, staiga 
mirusiai mūsų brangiai 
prieniškei kaimynei ir bičiu
lei a. a. teisininkei Verai 
Boetcherytei-Griškienei, ski
riame auką "Dirvai” pa
remti.

Vilkutaitytės

• Lietuvių Klubo metinė 
gegužinė įvyks rugpiūčio 5 
d. Kroatų sodyboje. Pradžia 
1 vai. p. p. Visi maloniai 
kviečiami atsilankyti.

• Kar. A. Juozapavičiaus 
šaulių kuopos valdyba atsi
prašo, kad jų gegužinėje au
kojusiems loterijai buvo 
praleista p. Smelstorių pa
vardė įdėtojo padėkoje Dir
voje.

PADĖKA

'rr« =4

Būdavo, kad rytojaus svaja negalėdavai 
džiaugtis šiandien. Su Society talka dabar 
tai yra galima.

Mūsų finansavimo sąlygos jus maloniai 
nustebins. Įmokėjus vos 5 % grynais, plūs 
pirkimo išlaidas, jūs galite turėti savo nuo
savą kampelį. Ir tai nėra tik pypkoriaus 
sapnas.

O nėra didesnio malonumo, kaip turėti 
nuosavus namus!

Draugiškam ir konfidencialiam pasita
rimui dėl sąlygų bei kvalifikacijų, ir bend
roms informacijoms, aplankykite Society 
National Bank skyrių. Mes norime Jums 
padėti.

Pirkti namus? Taip, jūs galite. Pasi
kliauti Society? Taip, jūs galite.

Member ED.l.C.Menine r r.M.i.v.

Societu
6 NATIONAL*-^ 

BANK m

PENSININKŲ KLUBO GEGUŽINE
Clevelando lietuvių pensininkų klubo gegužinė 

įvyks liepos 29 d., sekmadienį, 2 vak p. p. Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos sodelyje ir kavinėje. 
Bus galima gauti šiltus pilnus pietus ir įvairių gė
rimų. Visi klubo nariai su šeimomis ir draugais 
mielai laukiami.

Sutuoktuvių dieną nespė
jome padėkoti mus prie al
toriaus palydėj usiems šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mažiesiems mokinu
kams. Tad, nors ir pavė
luotai, reiškiame nuoširdžią 
padėką visiems tiems vaiku
čiams, juos taip gražiai ap
rengusiems bei į bažnyčią 
atvežusiems jų tėveliams ir 
šią puikią staigmeną suor
ganizavusiai mūsų svočiai 
p. St. Stasienei.

Vida ir Gediminas 
Bučmiai

Lengvosios atletikos 
treniruotės vyksta kiekvie
ną dieną išskyrus šeštadienį 
ir sekmadienį šv. Juozapo 
High School stadione. Pra
džia 7:30 vai. vakaro. Nau
ji berniukai ir mergaitės 
norintieji prisijungti atvy
kite į treniruotę. Treniruo
tės vykdo LSK žaibas.

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

KLUBO VALDYBA

MOKAME AUKŠČIAUSIA
NUOŠIMTI

už santaupas, išimtas iš pažvmė-

Įnešus $1,000
18 mėnesiams

Įnešus $1,000
12 mėnesiu

Įnešus $1,000
72 mėnesiams

PAŽYMĖJIMUS
♦i/ 07 Įnešus $1,000 
/j 30 mėnesių

UŽ SANTAUPŲ

*

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

{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 NAMU PIRKIMUI.

/uperior /avino/
"and loan association

6712 Superior Avė. 
431-2497

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS. 
MAIN OFFICE 

798 East 185th Street 
481-8552 

13515 Euclid Avė.
681-8100

32800 Center Ridge Road
779-5915

ESTE

14406 Cedar Avė. 
381-4280

1

• Clevelandiečiai klausosi 
Povilo Dargio Liet. Radijo 
programos iš Pittsburgho 
sekmadieniais nuo 12:30 iki 
1 vai. po pietų, perduodama 
iš WPIT stoties AM banga 
730.

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 St., Cle
velande, yra didelis pasirin
kimas vietinių ir i •n no r t uo
tu maisto produktų. Įvairių 
skanumynų, lietuviškos juo
dos duonos, o dovanų sky
riuje yra gintaro, plokšte
lių, audinių, knygų ir lietu
viškų sveikinimo kortelių. 
Prašome atsilankyti. Telef. 
531-6720.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
dirvos 
PRENUMERATĄ

NAT1ONW1DE 
INSURANCE 
N«t>onw>de is on yotr

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

Lietuvių grožio salionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fasltion, 687 East 185 St.. 
Cleveland, Ohio 44119, tek': 
486-1210.

NURSE'S AID MATURE woman to 
care for elderly woman and keep 
house live in excellent workin« con- 
ditions over Biook Park Area. Call 
in a. m. or after 6 p. m. GR

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

| LATV1AN ROOFING
D Cleveland telef. (216) 521-2182
Q DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI, 
g Dengiame stogus apartamentams, Įmonėms, krautuvėms, 
n Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.

rj MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

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

n



DIRVA
• ELTOS Information 

Service ir VLIKo raštinė 
yra perkeliama šį mėnesį į 
Washington, D. C. Nuo rug
pjūčio 1 dienos galima 
kreiptis šiuo adresu: ELTA 
Information Service, 1611 
Connecticut Avė. N. W., 
Suite 2, Washington, D. C. 
20009.

• Neringos 10 stovykloj 
West Brattleboro, Vermont, 

PADĖKA

Mūsų mylimai mamytei
A. A.

ANTANINAI BALTRUKONIENEI 
mirus 1979 m. liepos 18 d.

Širdingai dėkojame visiems suteikusiems mums 
skausmo valandoje užuojautas, gėles ir už Mišių Šventas 
aukas.

Dėkojame visiems, kurie mūsų mamytę aplankė 
Jakubs ir Sūnaus laidotuvių koplyčioje ir Šv. Jurgio 
bažnyčioje.

Dėkojame kunigui Baliui Ivanauskui už lankymą 
mūsų mamytę ligoninėje, ir už gražų turtingą pamoks
lą laidotuvių metu ir visiems palydėjusiems i amžino 

i poilsio vieta Kalvarijos kapinėse.
Dėkojame karsto nešėjams, kurie buvo giminės ir 

labai arti prie mūsų brangios mamytės.
Dėkojame mūsų artimiems giminėms iš mamytės 

pusės, kurie užsakė specialų kunigiški^ rūbą dėl kunigo 
Juozo Bacevicio.

Dėkojame Jakubs & Son, kurie taip gražiai pataisė 
I mūsų mamytę, ji atrodė kaip mieganti karalaite.

Nuliūdusi šeima
ŽENTAS NADAS RASTENIS IR ŽMONA 
JULĖ BALTRUKONYTĖ-RASTENIENĖ,

DUKROS
ELENA BALTRUKONYTĖ-SCHNEIDERJENĖ, 

ALVINA BALTRUKONYTĖ,

PROANŪKAI SCHNEIDER ERIC LOUIS IR

ANŪKAS ELMER SCHNEIDER IR ŽMONA 
KERRĖ

A. A.

FELIKSUI BLAUZDŽIUI 

mirus, Jo dėdei JUSTINUI PREIBIUI ir ki

tiems giminėms ir artimiesiems reiškia gi

lią užuojautą

Detroito Lietuvių Kultūros
Klubas

A. A.

PIJUI BIELSKUI

mirus, jo brolį čiurlionietį ALGIRDĄ BIELS-

KŲ giliai užjaučiame ir kartu liūdime

Čiurlionio Ansamblis

----------------------------  ------- -—;—

stovyklauja 116 mergaičių. 
Stovyklautojos suvažiavo iš 
20 valstijų, net iš Kalifor
nijos, Arizonos, Texas, Co- 
lorado, Georgia, Floridos, 
Illinois, Ohio, ir iš dviejų 
Kanados provincijų. Liepos 
22 d. stovyklautojos vyksta 
į lietuvių metinę susiarti
nimo šventę Putname, Ct., 
išpildyti programą, šiai lie
tuvaičių stovyklai nuo 1943 
m. vadovauja Nekalto Pra
sidėjimo Seserys.

V. s. Michalina Slabokienė, dabar gyvenanti Floridoje, buvusi ilgametė Clevelando skau- 
tininkių pirmininkė, viešėdama Clevelande, skautininkų A. ir V. Šenbergų sodyboje susitiko su 
draugovės skautininkėm pasidalindama Įspūdžiais. Susitikime dalyvavo ir keli skautininkai. Nuo
traukoje viešnia M. Slabokienė sėdi pirmoje eilėje ketvirta iš kairės. V. Bacevičiaus nuotr.

• J. Juška, Chicagoje, at
naujindamas prenumeratą, 
pridėjo auką ir rašo: „La
bai patiko skyrelis Pro mė
lynus akinius. Jei galima, 
padidinkite”.

• JAV LB Krašto valdy
ba š. m. birželio 13 d. posė
dyje svarstė Amerikos Lie
tuvių Tarybos prisiųstą 
raštą liečiantį JAV LB — 
ALTos atstovų Rochestery- 
je priimtus susitarimus. Su
sipažinus su ALTos valdy
bos raštu paaiškėjo, kad 
ALTos valdyba, po dešimt 
mėnesių užtrukusių svars- 
tybų, iš šešių susitarimų 
punktų sutikusi tvirtinti tik 
pusantro. Likusieji punktai 
ALTos valdybos buvo rasti 
nepriimtinais. JAV LB 
Krašto valdybai ALTos 
sprendimą apgailestaujant, 
pirm. Alg. Gečys š. m. bir
želio 16 d. laišku painfor
mavo ALTos valdybą, kad 
dalinis Rochesterio susitari
mų tvirtinimas Rochestery- 
je dalyvavusių JAV LB ir 
ALTos atstovų nebuvo su
tartas. Tuo vadovaudamasi 
JAV LB Krašto valdyba 
1978 m. liepos 2 d. Roches
terio susitarimus be patai
sų ir apribojimų vienbalsiai 
priėmė. ALTa yra kviečia
ma persvarstyti valdybos 
nutarimą ir visus susitari
mo punktus patvirtinti, 
”kad nedelsiant būtų gali
ma įstatyti abiejų instituci
jų santykius į pozityvias 
darnaus bendradarbiavimo 
ir veiklos derinimo vėžes.”

LOS ANGELES
MIRĖ ONA 

VENCLAUSKIENĖ
Birželio 27 dieną, po ilgos 

ir sunkios ligos, sulaukusi 
92-jus metus amžiaus, mirė 
Ona Venclauskienė, kilimo 
iš Skuodo. Dideliame nuliū
dime liko dukros Zuzana 
Venclauskaitė, Anelė Apei- 
kienė, sūnus Kazys ir jų 
šeimos.

Ona Venclauskienė buvo 
giliai tikinti ir patriotė lie
tuvė motina. Būdama pasi
turinti, jos namai buvo ne
turtingų mokinių pagalbos 

vieta. Ji kiekvienam prašan
čiam ištiesdavo savo labda
ringą ranką. Tremtis ir li
gos jos nepalaužė. Ji visada 
liko giedri ir nepasimetusi.

VESTUVĖS
Rugpjūčio 11 dieną Los 

Angeles šv. Kazimiero baž
nyčioje Moterystės Sakra
mentą priims Arvydas Gri
cius su Ramona Alseikaite. 
Jų jungtuvių Mišios bus 4 
vai. p. p., o po to vaišės 
graikų katedros salėje, Al- 
varado & 3-ji gatvė. Abu 
jaunuoliai yra žinomi Los 
Angeles kolonijos žmonės, 
veiklūs ir darbštūs. Todėl jų 
vestuvės bus gausios ir gra
žios. Jie turi daug draugų 
jaunimo ir senimo tarpe.

• Dr. Edmundas Len
kauskas, akių, ausų ir gerk
lės specialistas, iš Clevelan
do, Ohio, išlaikė Kaliforni
jos valstybinius gydytojo 
egzaminus ir su visa šeima 
žada keltis gyventi į Los 
Angeles. Dr. Edmundas ir 
Milda Lenkauskai augina 
tris dukras, kurios, kaip ir 
jų tėveliai, aktyviai reiškia
si lietuviškoje veikloje. To
dėl jų persikėlimas į Los 
Angeles būtų tikra palaima 

PRAŠAU PRISIŲSTI KRYŽELIU PAŽYMĖTAS
KNYGAS. Sąskaitą apmokėsiu laike 30 dienų

□ 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 Klimas .... .$12.00
□ Pasakyta parašyta, II t. — A. Smetona .... .$10.00
□ Atspindžiai ūkanose — V. Alantas ......... • • .$6.00
□ Palikimas — Faustas Kirša .......................... '$4.00

(vardas, pavardė)

(adresas)

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

Telefonai: (1-617) 268-7730 — vakare: (1-617) 282-2759

mūsų kolonijai. Be to, Los 
Angeles Lenkauskams nėra 
svetima žemė. Jau čia gyve
na Mildos tėveliai, sesutė p. 
Grakauskienė ir jos šeima.

• Antanas ir Lilija Ado
mėnai, iki šiol gyvenę North 
Adams, Mass., persikėlė gy
venti į Los Angeles ir pra
dėjo dilrbti savo tėvelio An
tano Adomėno automobilių 
taisymo įmonėje. Abu Ado
mėnai yra veiklūs žmonės ir 
aktyviai dalyvauja lietuviš
koje veikloje.

• Inž. Arvydas ir Aldona 
Kudirkai, iki šiol gyvenę 
San Jose, Calif., persikėlė 
gyventi į Los Angeles ir La 
Crescenta nusipirko gražius 
namus.

CAPE COD
• Dr. Edvardas ir Irena 

Jansonai, gyv. Osterville, 
Cope Cod, praėjusį šeštadie
nį, liepos 21 d., savo puikio
je sodyboje bičiulių gausia
me būry atšventė penkerių 
metų vedybinę sukaktį.

• LB Cape Cod apylinkė 
rugpjūčio 4 d. rengia tra
dicinę gegužinę į kurią, kaip 
visad, laukiama susirenkant 
iš apylinkių daug lietuvių.
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