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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PABALTIEČIAI 
VOKIETIJOJE

Ryšium su Baltijos vals
tybių gyventojų masinių de
portacijų 40 metų sukakti
mi "Baltų Draugija’’ suren
gė š. m. birželio 11 d. Bon- 
noje spaudos konferenciją. 
Ją atidarė draugijos garbės 
pirmininkas dr. Eugen Ger- 
stenmeier, buv. Vokietijos 
parlamento pirmininkas. Jis 
savo žodyje ypač pabrėžė, 
kad gyventojų deportacijos 
prasidėjo dar tuo metu, kai 
Maskvos užimtuose Baltijos 
kraštuose viešpatavo taika 
ir trumpai po to, kai pagal 
oficialinę statistiką 99% 
gyventojų pritarę sovieti
niam režimui. Kalbėtojas 
nurodė, kad, užimdama ka
rinėmis pajėgomis Baltijos1 
pajūrio kraštus, Maskva pa
sinaudojo Stalino-Hitlerio 
slaptu susitarimu. Dr. Ger- 
stenmeier pastebėjo, kad, 
pasibaigus karui, masinės 
deportacijos dar padidėjo, 
pasiekdamos tiesiog pasi
baisėtiną apimtį.

Po dr. Gestenmeierio įva
dinio žodžio konferencijos 
dalyvius su padėtimi Lietu
voje supažindino diplomati
nės tarnybos narys dr. A. 
Gerutis, atvykęs iš Berno 
į Bonną. Jis ypač pabrėžė, 
kad Lietuvoje išeina dau
giau nekaip kur kitur po
grindžio leidinių, kuriuose 
iškeliama režimo savivalė ir 
nesiskaitymas su pačių so
vietų veikiančiais įstaty
mais. Kalbėtojas taip pat 
paminėjo paskutiniuoju lai
ku Lietuvoje sovietinių teis
mų paskelbtus žiaurius 
sprendimus prieš vietinius 
gyventojus ir nuteistųjų 
įkalinimą Sovietų Sąjungos 
gilumoje, tūkstančius kilo
metrų nuo gimtojo krašto.

Būklę Estijoje nušvietė 
dr. O. Aule, "Baltų Draugi
jos” pirmininkas ir estų 
Pasaulinės Tarybos Euro
pos biuro narys, o apie pa
dėtį Latvijoje papasakojo J. 
Kadelis, Laisvųjų Latvių 
Pasaulinės Sąjungos atsto
vas Europoje.

Vokiečių televizijos ben
dradarbiai padarė spaudos 
konferencijos nuotraukų ir 
pasikalbėjimą su dr. E. Ger- 
stenmeieriu. Spaudos atsto
vams įteiktas dr. A. Geru
čio, dr. O. Aulės ir J. Ka- 
delio pasirašytas komunika
tas, kuriame glaustai atpa
sakotos gyventojų masinės 
deportacijos, o taip pat nu
šviesta dabartinė padėtis 
susovietintose Baltijos res
publikose.

Tą pat dieną, kai vyko

Dail. Aldonos Skirutytės raižinys "Neringa ir Naglis” iš ciklo Mano Tėvynė dainose ir le
gendose (1964).

KO VERTA JAV KARIUOMENE?
Nuo to priklauso užsienio politikos sėkmė

Vytautas Meškauskas

Prezidentas Reaganas ir 
jo valstybės sekretorius 
Haig dažnai pasako tiesą 
apie sovietus, bet galutinis 
jų politikos rezultatas pri
klauso nuo to, kiek jie yra 
pajėgus savo žodžius pa
remti jėga. Už tat, nors vi
sose valstybės išlaidų srity
se bandoma taupyti, karo 
pajėgom — kariuomenei, 
laivynui, aviacijai ir mari
nų korpui skiriamos išlai
dos didinamos. Tam prita
ria ir kongreso dauguma.

Ne be to, kad nebūtų gir
dėti kritiškų balsų, kurių il
gainiui vis daugės. Kriti
kuojama iš principo ir iš 

spaudos konferencija, Bon- 
noje suruošta didelio dėme
sio susilaukusi demonstra
cija prieš gyventojų depor
tacijas iš Baltijos valstybių. 
Pačioje judriausioje aikštė
je ties katedra latvių grupė 
visą valandą (nuo 11 iki 12 
vai.) nešiojo apie 20 metrų 
ilgio drobę, kurios vienoje 
pusėje atspausdintas toks 
įrašas: ”40 metų deporta
cijų Sovietų Sąjungoje: rei
kalaujame laisvės visiems 
politiniams kaliniams”. An
troje drobės pusėje įrašyta: 
"Estijoje, Latvijoje, Lietu
voje deportuota 1940-41 m. 
130.000; 1948-1949 — 370,- 
000; 1950-81?” Drobę su 
įrašu nešiojo latvių gimna
zijos Muensteryje mokiniai. 
Demonstracijos nuotraukas 
padarė vokiečių televizija. 

praktiškos pusės. Pirmieji 
sako, kad krašto galią tai
kos metu nulemia ne tiek 
jo karinės pajėgos, kiek jo 
moralinis ir ūkinis-techni- 
nis stovis. Geriausias tam 
pavyzdys Japonija. Kari
nėm jėgom ji išleidžia tik 
vieną nuošimtį visų savo 
tautinių pajamų (GNP), ta
čiau su ja visi skaitosi. Tie
sa, ji tai gali sau leisti tik 
būdama JAV pajėgos šešė
lyje. Ji juo naudojasi, bet 
reikalui esant, jai nebūtų 
sunku panaudoti savo tech
ninį pajėgumą pirmos rū- 
išes karo mašinai. Iš kitos 
pusės Persijos šachas turė
jo galingą kariuomenę, bet 
kas šiandien iš jos liko?

Žiūrint praktiškai kelia
ma abejonių, ar verta apsi
ginkluoti tokiais tobulais ir 
brangiais ginklais, kokius 
tik galima išgalvoti Dabar 
kiekviena ginklų sistema, 
kuri pakeičia seną, kaštuo
ja bent dvigubai, o kartais 
net dešimteriopai daugiau. 
Ir tai ne dėl infliacijos, bet 
pastovia dolerių verte skai
čiuojant. Jei pinigų netrūk
sta, kodėl taip nepadaryti? 
Deja, galutinam rezultate 
susidaro tokia stambi suma, 
kad net JAV-bės gali vesti 
prie bankroto.

Ir dar viena. Tie, kurie 
studijavo karo istoriją ar 
karo vadai nuolat pabrėžia, 
kad ir geriausios karo maši
nos nieko nepadeda, jei nėra 
tinkamo vadovybės ir vadi
namos 'korpuso dvasios’ — 

’Esprit de corps’. Galų gale 
nulemia žmoniški ryšiai 
tarp karių ir karininkų, ku
rie jiems vadovauja, supra
timas reikalo ir noras pasi
aukoti. Kariai turi pasiimti 
riziką padėdami kitiems, 
jei ir tie taip darys. Armi
ja aukosis gindama tautą, 
kuri gerbs tam sudėtas au
kas.

Ar toks žmogiškas ryšis 
įmanomas savanorių ka
riuomenėje? Juk atvirai 
kalbant, į ją stojama, jei 
negalima surasti geresnio 
ir pelningesnio užsiėmimo. 
Dėl to JAV karių net 29% 
yra juodų. Bet čia susidu
riama su įdomiu paradoksu. 
Du trečdaliai juodųjų karių 
yra baigę aukštesnias mo
kyklas (high school), tuo 
tarpu tik pusė visų baltųjų. 
Juodieji aplamai imant yra 
geresnės sveikatos ir daug 
jų yra puikūs kariai. Pavyz
džiui NATO pažibą 1-mąją 
šarvuotą diviziją sudaro net 
38% juodųjų.

Jei taip eis toliau, teigia 
kai kurie sociologai, juodų
jų skaičius vis augs ir augs, 
o baltųjų mažės iki armiją 
sudarys tik juodieji. Iki šiol 
buvo manoma, kad geriau, 
jei armijoje, kaip veidrody
je, daugiau ar mažiau atsi
spindėtų gyventojų visuma. 
Tada jos ryšiai su tauta 
būtų glaudesni.

Problemą sudaro ir mo
terų dalyvavimas kariuome
nėje. Beveik 10% yra nėš
čios ar turi kūdikius. Trys

PAVERGTŲJI] 
TAUTU SAVAITEI 
ARTĖJANT

Artėjančios Pavergtųjų 
tautų savaitės proga prof. 
dr. Bronius Nemickas drau
ge su kitais Pavergtųjų Eu
ropos Tautų seimo Genera
linio komiteto nariais 1981 
m. birželio 24-25 d. lankėsi 
Valstybės Departamente ir 
pas visą eilę Kongreso na
rių.

Valstybės Departamente 
delegaciją priėmė Valsy- 
bės sekretoriaus pavaduo
tojas Europos reikalams 
John E. Scanlon. Pokalbyje 
su sekretoriaus pavaduoto
ju pasikeista mintimis apie 
dabartinę politinę padėtį 
Sovietų Sąjungos paverg
tuose ir dominuojamuose 
kraštuose. Ypatingas dėme
sys atkreiptas į dabartinius 
Lenkijos įvykius ir jų po
veikį kitoms Maskvos prie- 
spaustoms Europos tau
toms. Ta proga dr. Nemic
kas, padėkojęs pabaltiečių 
ir ypač Lietuvių Bendruo
menės vardu už Pabaltijo 
valstybių diplomatinio at
stovavimo tęstinumui pa
lankų nusistatymą, nušvie
tė dabartiniu metu Lietuvą 
slegiančią sovietinę prie
spaudą (areštus, teismus, 
persekiojimą, rusinimą) ir 
lietuvių tautos priešinimąsi 
(gausią pogrindžio spaudą, 
rezistencinę organizaciją).

Be to, delegacija aplankė 
Atstovų Rūmų ir Senato po
litinių komisijų pirminin
kus Clement Zablocki ir 
Charles H. Percy, lankėsi 
visos eilės Kongreso narių 
įstaigose — speakerio Tho- 
mas O’Neil, Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo 
komisijos pirmininko Dante 
Fascell ii- kt. Visur siekė di
desnio dėmesio ir konkre
tesnių veiksmų pavergtųjų 
Europos tautų laisvės rei
kalui.

Pavergtųjų Europos Tau
tų seime Lietuvai atstovau
ja Lietuvos Laisvės Komi
tetas. Jo veiklą dabar fi
nansuoja JAV Lietuvių 
Bendruomenė.

iš keturių nėščių karių pa
reiškė londoniškio THE 
ECONOMIST koresponden
tui, kad jos stojo kariuome
nėn tik tam, kad pagimdyti 
vaikus vyriausybės lėšomis!

To paties savaitraščio 
studija apie JAV kariuome
nę baigiasi tokiom išvadom:

(Nukelta į 2 psl.)
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Dar apie JAV kariuomenę ir planus pagerinti jos kovingumą.
Grįžtant prie JAV kariuo

menės stovio verta paminėti
N.Y. Times karinio korespon
dento Drew Middleton birže
lio 28 d. reportažą iš Frank- 
furt a.M., V. Vokietijoje. Vie
no mechanizuoto pėstininkų 
batalijono vadas jam skundė
si, kad - iš 760 karių jo dalyje - 
184 reikalauja papildomo pa
grindinių dalykų apmokymo, 
nes jie nemoka nei skaityti, 
nei sudėti. Pakaitomis jis siun
čia tokių 20 ar 30 karių išeiti 
pradžios mokyklos kursą, kas, 
aišku, palieka mažiau laiko jų 
kariškam lavinimui. Nepai
sant to, daugumas karininkų 
mano, kad dabar lengviau ap
mokyti karius, negu prieš 
penkis metus, nes kariai nori 
išmokti. Rasinės įtampos Vo
kietijoje stovinčioje 7-toje JAV 
armijoje šiuo metu nėra, nors 
beveik 30% priklauso mažu
moms, o kaikuriuose daliniuo
se yra net 50% juodų. Kiek
vienu atveju - nėra jokios įtam
pos tarnybos metu, tačiau tar
nybai pasibaigus išsiskirstoma 
pagal rases. Prie to prisideda 
ir faktas, kad juodieji yra iš 
miestų, turinčių po 250,000 
gyventojų ar daugiau, tuo tar
pu baltųjų kareivių dauguma 
yra iš kaimo. Narkotikų varto
jimas paskutiniuoju laiku ge
rokai sumažėjo, bet alkoholiz
mas sudaro didėjančią proble
mą.

Trečioji Šarvuočių Divizija 
savo sudėtyje turi 1.060 mote
rų, kurių tarpe, kaip ir kitur, 
9 % yra nėščios ir tų tarpe pu
sė yra netekėjusios. Sunku įsi
vaizduoti tokią situaciją, ku
rioje galima būtų moteris visai 
išskirti iš kautynių. Todėl skai
čiuojama, kad karo veiksmam 
prasidėjus - per pirmas tris die
nas - iš 1,060 bendro moterų 
skaičiaus divizijoje tarp 90 ir 
170 nukentėjusių, trečdalis jų 
butų negyvos. Tai ne dėlto, 
kad jos būtų siunčiamos į pir
mąsias linijas, bet kad moder
niame kare neliko visai saugių 
vietų. Karo ligoninių perso
nale 40% yra moterys. Ka
dangi viršutinė moterų kūno 
dalis yra silpnesnė negu vyrų, 
joms yra sunkiau pergabenti 
sužeistuosius į saugesnes vietas- 
Panaši problema laukia mote
rų ir karo policijoje. Kaip 110 
svarų sverianti policininkė ga
li susitvarkyti, nepanaudojant 
ginklo, su 215 svarų girtu ka
riu?

Yra ir didesnių problemų. 
Prie jų tas pats Drew Middle
ton sustoja aptardamas Russel
F. Weigley knygą apie 1944- 
1945 m. karo žygius V. Euro
poje (The campaign of France 
and Germany 1944-45). JAV 
kariuomenė tada laimėjo ne 
dėl savo vadų genialumo, bet 
dėl savo turimos jėgos persva
ros, leidžiančios pulti plačiu 
frontu. Kadangi dabar sovie
tai turi persvarą, JAV kariuo
menė ir aviacija Europoje lai
kosi grynai gynimosi strategi
jos. Dabar jau girdisi balsų, 
kad gynimasis turi būti daug 
lankstesnis, prileidžiant ir 
savo šarvuotų kolonų pasiunti
mą į priešo užnugarį, nutrau
kiant jo tiekimo linijas. Tu
rint tačiau galvoje Amerikos 
karinę galvoseną, sunku tikė

tis, kad tos idėjos turėtų pasi
sekimo. Čia pat reikia paste
bėti, kad sovietų strategija, 
nacių Vokietijos pavyzdžiu, 
remiasi tik puolimu.

♦ * *

Ryšium su tuo, vilties duoda 
Reagano administracijos Gy
nimo Sekretoriaus Caspar W. 
Weinberger instrukcija gink
luotoms pajėgoms - pasiruošti 
ne tik atrėmimui sovietų puo
limų, kur jie beprasidėtų, bet 
ir puolimui tų sovietų pozici
jų, kurias būtų verta pulti. Ki
taip sakant, jei sovietai pultų 
vienoje vietoje, amerikiečiai 
ne tik gintųsi ar trauktųsi, bet 
ir iš savo pusės užpultų sovie
tus ten, kur jie turėtų geros 
progos.

Weinberger įsakė tai turėti 
galvoje planuojant 1983 metų 
karinį biudžetą. Šių ir kitų 
metų biudžetai yra paruošti 
buvusios administracijos ir 
yra jau per vėlu juos iš pagrin
dų pakeisti. Pagrindiniai ins
trukcijos dėsniai, pagal N.Y.

KO VERTA JAV KARIUOMENĖ?
(Atkelta iš 1 psl.)

"Panaikinus karinę prie
volę, Amerikos armija pasi
darė savanore, bet nevirto 
profesionale. Morališkai ji 
yra išsisklaidžiusi, ji nesu
buria elito, jos nariai nėra 
išdidūs jiems atitekusiom 
pareigom. Savanorių armi
jos pasirodymas manevruo
se neįrodė nei draugams nei 
priešams, kad ji galėtų sėk
mingai pernešti ilgą karą. 
Tai trapi armija.”

"Pagrindiniai kovos vie
netai yra gerai apginkluoti 
ir neblogai ištreniruoti. Jie 
galės gerai pasirodyti pir
mą karo dieną, bet reikia 
daugiau negu to. Jūsų ko
respondento nuomone, nū
dienė Amerikos armija ne
tinka ilgesiam karui. Ji ne
turi rezervų, o grąžinti ka
rinę prievolę ir apmokyti 
naujokus reikia 
laiko. Taip pat trūksta pa
kankamai i n t e 1 igentiškų 

Size of armed
Defence spendlno forces

Totai Per head As % Of '000 Per'000
$ billlon $ fldp men pop

Nato Ttie blg spendera
United Statės 142.7 644 5.5 2,050 9.2
Britain 24.5 437 5.2 329 5.9
France 20.2 374 4.0 495 9.2
West Germany 25.1 410 3.3 495 8.0
The small spenden

Sourcss: based on IISS and Nato. M figūros 1990 oxcept Russia 's (1979). tCIA figūras. 'Tha rast of Nata 
naans Turkay, Grasos. Portugal, Balglum, Holland. Norvay: Iceland has no defence toros

Italy 6.6 115 2.3 366 6.4
Denmark 1.4 274 2.1 35 6.9
Canada 4.2 177 1.8 79 3.3
Luxembourg
The reat*

0.05 134 1.1 0.7 1.8

(average) 2.6 168 3.4 175 11.3
Japan 9.0 .75 0.9 241 2.1
Soviet Union 1654 6204 11-134 3,568 13.4

Kiek kas išleidžia krašto apsaugos reikalams? Kaip mato
me, JAV-bes pralenkia tik Sovietų Sąjungą, išleidžianti maž
daug 11-13% visų tautinių pajamų (gdp), tuo tarpu JAV tik 
pusę to (5.5%). Bet pinigais skaičiuojant sovietų išlaidos nėra 
daug didesnės už amerikiečių, nors karių turi pusantro karto 
daugiau. Tai todėl, kad vieno sovietinio kario išlaikymas kaš
tuoja daug mažiau. Pigesni ir jų ginklai. Panašiai yra ir su ki
tais kraštais. Pvz. Turkija turi labai didelę armiją, kuri dole
riais skaičiuojant nėra brangi. Vokiečiai teisinasi mažiau už 
JAV išleidžią krašto apsaugai, nes turi privalomą prievolę, o ne 
ieško savanorių.

Times, yra tokie:
1. Adminstracija sieks kari

nį biudžetą kasmet didinti 
7% (infliaciją atskaičius).

2. Stiprinant strateginį (ato 
mini) atgrąsinimą, reikia ruoš 
tis ilgam konvencionaliniam 
karui.

3. Reikia ruoštis net globa
liniam karui, į vienas priešo 
operacijas atsakant puolimu 
kitur, jei tai JAV naudinga 
(tai jau nauja samprata , anks- 
tyvensiųjų administracijų ne
naudota).

4. Vystant ir perkant nau
jus ginklus, daugiau dėmesio 
bus kreipiama į jau esamus, 
kad jie būtų paruošti kauty
nėms ir būtų pakankamai 
šaudmenų atsargų, reikalingų 
užsitęsusiam karui.

5. Ypatingas dėmesys bus 
skirtas laivams ir lėktuvams, 
reikalingiems ginkluotų pajė
gų permetimui į tolimas vietas.

6. Administracija daugiau 
susirūpins karinės medžiagos 
ir ginklų pramonės patobuli
nimu.

puskarininkių ir viršilų pa
keitimui kovoje kritusių 
leitenantą ir tuo pačiu — 
naujų karių apmokymui.”

"Po kietu paviršiu yra 
minkštas vidurys. Ameri
kos armijos silpnumai turi 
būti greitai pašalinti, jei no
rima pasiruošti šio dešimt
mečio uždaviniams.”

★
Nemažą problemą sudaro 

faktas, kad 40% armijos 
yra laikoma užjūriuose. Vo
kietijoje amerikiečių armija 
savo gausumu yra antra po 
vokiečių. Ten laikomos dvi 
šarvuotos ir dvi mechani
zuotos divizijos, priešlėktu
vinės apsaugos junginys 
maždaug divizijos dydžio ir.
5 nepriklausomos brigados 
ar pulkai. Be to, turima 
ginklų dviem divizijom, ku
rių kariai turėtų būti at-

mėnesių ' skraidinti iš JAV. Planuo
jama Vokietijoje laikyti 
ginklus, viso 6 divizijom.

■ Iš kitos pusės
PASAULIO LIETUVIO 4 Nr. yra PL Jaunimo Są

jungos atsišaukimas: REIKALAUKIME PANAIKINTI 
MOLOTOVO-RIBBENTROPO PAKTĄ, tarytum jis dar 
veiktų. Atsišaukimo tekste tačiau aiškinama, kad renka
mi parašai po peticiją tik Vakarų Vokietijos vyriausybei, 
reikalaujant ’viešo pasmerkimo’. Jau vien toks suredaga- 
vimas išduoda atsišaukimo autorių ne tik gerus norus, 
kuriais neabejojame, bet, deja, ir nesugebėjimą logiškai 
galvoti.. Ar pasmerkimas yra lygus panaikinimui? Ar ne
būtų tiksliau, norint smerkti praeities aktus, rinkti pa
rašus Jaltos susitarimo, kurio praktiškai laikomasi, pa
smerkimui, kai tuo tarpu M.-R. paktas jau yra negrąži
namos praeities dalykas?

Kaip tik pereitą mėnesį sukako 40 metų nuo nacių-so- 
vietų karo, kuris faktinai tą paktą panaikino. Dabar so
vietai aiškina, kad tas paktas nebuvo Stalino klaida. Mat, 
jis buvo įsitikinęs, kad anksčiau ar vėliau D. Britanijai 
pasiseks susikalbėti su Hitleriu ir jį pasiųsti į Rytus — 
prieš sovietus. Tokiu būdu paktas, garantavęs Hitleriui 
saugų užnugarį, jį visų pirma pasiuntė prieš Vakarus ir 
tuo pačiu Vakarus privertė dairytis sąjungos su... so
vietais. Tokia sąjunga pasidarė jau visai logiška Hitle- 
rui užpuolus Staliną.

Stalinas tikėjosi Hitlerio puolimo, bet ne taip grei
tai. Už tat visas vakariečių žinias apie Hitlerio pasiruo
šimus karui prieš Sovietiją jis laikė Londono provokacija, 
siekiančią sugadinti santykius su naciais dar prieš laiką. 
Juo labiau, kad jis samprotavo, jog naciai turėtų puolimą 
pradėti pavasarį. Jei jis neprasidėjo 1941 m. gegužės mėn., 
jis tikrai neturėtų prasidėti — galvota Kremliuje — bir
želio mėn. pabaigoje, bet kitų metų pavasarį.

Tokiu būdu paktas išplaukė iš susidariusių sąlygų, 
kaip ir ankstyvesni trys Lietuvos-Lenkijos pasidalinimai, 
žinia, jie visi iš principo buvo neteisėti ir juos irgi reikė
tų reikalauti, jei ne panaiknt, tai bent viešai pasmerkti. 
Bet kas turėtų padaryti? Irgi Bonnos vyriausybė, kuri 
siekia geriausių santykių su sovietais? vm

Panašiai ginklai turės būti 
laikomi ir Persijos įlankos 
bei Indijos vandenyno ra
jone, kad ir ten lėktuvais 
galima būtų permesti ka
rius. Viskas tai kaštuoja 
milžiniškas pinigų sumas. 
Pavyzdžiui per neseniai įvy
kusius manevrus Egipte, 
kur turėjo būti atskraidin
ti ne tik kariai, bet ir gink
lai, vieno kario permetimas 
iš JAV į Egiptą, viską 
įskaičius, kaštavo 45,000 do- 
ledių.

APIE ŽUVINTO 
REZERVATĄ

Šveicarų ornitologinių 
draugijų sąjungos organas 
"Voegel der Heimat” birže
lio mėn. numeryje paskelbė 
ilgą straipsnį apie "žuvin- 
to” draustinį Lietuvoje 
(tarp Marijampolės ir Sim
no). Autorius dr. F. Robil- 
ler iš Weimaro, Rytų Vo
kietijoje, sakosi, jau antrą 
kartą lankąs šį gamtos ap
saugos rezervatą, kurį jis 
vadina Lietuvos ornitologų 
Mekka. Draustinio įkūrė
jas prof. Tadas Ivanauskas 
esąs Lietuvoje pasidaręs 
net legendarine asmenybe.

Dr. Robiller supažindina 
skaitytojus su Žuvinto eže
ro atsiradimo istorija ir jo 
būdingomis savybėmis. Dėl 
savo seklumo (jo vidutinis 
gylis tėra 67 centimetrai), 
vešlios augalijos bei zoop- 
lanktonų gausumo rezerva
te telkiasi apie 20 ančių rū
šių. Ypač Žuvintas pagarsė
jo gulbėmis nebylėmis. Iš 
viso Žuvinto ežere (jo pa

viršius užima 1039 hekta
rų), jį supančiose pelkėse 
(2,881 ha priklauso prie 
draustinio) ir 1.211 ha di
dumo gretimame miške su
sekta 247 paukščių rūšių 
(iš viso Europos žemyne 
priskaitoma apie 450 rūšių), 
kurių 130 rūšių ten peri. 
Tarp Žuvinto rezervate ap
tinkamų ar ten perinčių rū
šių yra daug paukščių, ku
rie dėl jų retumo bei nyki
mo įtraukti į "raudonąją 
knygą”, kaip antai juodasis 
gandras, gervės, sakalai ke
leiviai, jūrų ereliai, baub
liai, didžioji kuolinga, bal- 
taskruostė žuvėdra ir kt.

Autorius apibūdina Žu
vinto rezervatą kaip vien
kartinį gamtos kampelį, kur 
veša reti augalai ir gyvena 
bei veisiasi daug gyvūnų, 
ypač paukščių.

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

For an 80 bed General Hospital 
MEDICAL LABORATORY 

TECHNOLOGISTS 
ASCP — MLT 

also 
REGISTERED NURSES. 

Salary commensurate with esperience 
and ability. Liberal personnel policies 
and fringe benefits.
Apply call or wriie to: Administrator 

MEMOR1AL HOSPITAL 
224 E. 2nd

Durnas. Texas 79029 
806-935-7171 

(27-34)

1VANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE

SĖT UP AND OPERATORS.
Mušt be experienc«.d in New Britain 
& Davenport Machines. For expand- 
ing multiple spindle screw machine 
shop. Be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. Paid 
benefits, good pay overtime.

NOLTE SCREW
MACHINE PRODUCTS 
5095 CROOKSHANK ROAD 

CINCINNATI, OHIO 45238 
513-922-3622

(24-30)
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LIEPOS KETVIRTOJI

Amerika yra laisvę my
linti šalis. Laisvę, dėl ku
rios prieš 205 metus paju
dėjo daugybė žmonių iš Bri
tanijos ir Vakarų Europos 
j naująją žemę, ieškodami 
kampelio, kur galėtų lais
vai, pagal savo įsitikinimus 
garbinti Dievą ir žinoti, kad 
jų valia yra nė kiek ne že
mesnė už laisvųjų valdovų 
valią, nes žmonių teisėms 
apsaugoti buvo įsteigta val
džia, gaunanti galią iš žmo
nių sutikimo. Ta mintis, po 
kuria pasirašė kongreso na
riai, buvo žmogaus laisvės 
apgynimui ir tikrosios de
mokratijos įsteigimui. De
mokratinės valstybės Įstei
gimu buvo garantuota as
mens laisvė, o nepriklauso
mybės paskelbimu užtikrin
ta laisvė Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms.

Prieš 205 metus liepos
4-ją dieną buvo pasirašytas 
šios žemės nepriklausomy
bės paskelbimo aktas, kaip 
visur, taip ir čia, jis neleng
vai įgytas ir neapsėjęs be 
aukų.

Nuo to laiko žodis laisvė 
šiame krašte linksniuoja
mas ligi šiol nerūpestingai 
g y v e nančio amerikiečio, 
dažnai pamirštant, kad jo 
protėviai 1776 m. liepos 4 
dieną baigę kariauti už 
krašto laisvę, pasirašė Ame
rikos nepriklausymės aktą, 
išpirktą daugelio gyvybių 
ir kraujo auka. Ir per tą 
laiką jie mažai turėjo rū
pesčių dėl savo krašto lais
vės, daugiau dėmesio kreip
dami pagelbėti kitiems 
kraštams, jų laisvei išlaiky
ti ar siekti.

Ir taip kasmet iškilmin
gai švenčiant nepriklauso
mybės sukaktį — liepos 4-ją 
dieną prie milijonų namų 
plevėsuoja vėliavos, orkest
rų muzikai lydint žygiuoja 
mokyklų, organizacijų ir ka
ro veteranų paradai, skam
ba Amerikos himnų garsai 
ir vakaro prieblandoj, tar
tum padangėj žybsėja įvai
riaspalvės raketos. Tai iš
viršinio džiaugsmo laisvės 
šventė, pasikartojanti jau 
205-jį kartą. Tačiau, ste
bėdamas tą paviršutinę 
džiaugsmo šventę, kiekvie
nas amerikietis jaučia daug 
didesnį, ne vienos dienos 
metuose, bet nuolatinį šir
dyje rusenantį pastovų tik
rosios gyvenimo laistės• ir 
nepriklausomybės džiaugs
mą.

•Liepos 4-ji suvirpina ir 
mūsų tautinės dvasios gel
mes, primena, jog patriotiz
mas nėra vien didvyriška 
kova karo lauke, bet pasto
vus ir kantrus nešimas sa

vo pareigų, kad būtume 
naudingi šiam ir anam 
kraštui, iš kurio esame at
vykę. Amerikos laisvės 
šventė tai visų pavergtųjų 
vilčių pažadinimo ir paska
tinimo diena, kad patys gy
vendami laisvėje ir turėda
mi sąlygas, primintume pa
sauliui, jog šio krašto prin
cipai byloja už laisvę visoms 
pasaulio tautoms, taigi ir 
mūsų tėvynei Lietuvai. Ir 
mes, išeivija esame to lais
vojo pasaulio dalis, kuri 
kartu su žmonija galime 
laimėti arba žūti.

Ir mes, gyvendami Ame
rikoje, džiaugiamės jos lais
ve, bet kasdien jaučiame, 
jog tai yra svetima laisvė, 
kurioje sunku pačiam savi
mi išlikti. Todėl pavergtos 
tautos vergiją kasdien pri
mena mūsų pačių likiminė 
dalia, juk mes, kaip ir dau
gelis jau prieš porą šimtų 
metų, Amerikos krantus 
pasiekėme pritrūkę laisvės 
savame krašte ir tėvų gim
tinėje. Todėl mes esame tas 
pavergtųjų aidas, kuris tu
ri šaukti laisvajam pasau
liui kritusių tautos didvy
rių balsu, atviru žodžiu, 
belstis į politikų duris, kad 
jų sąžinės pabustų ir, kad 
jie visais frontais besiver
žiančiam užvaldyti visą lais
vąjį pasaulį vergijos nešė
jui komunizmui nepataikau
tų, bet mėgintų pavergtuo
sius išlaisvinti, kol patys 
nėra pavergti.

žinodami, kad į šio kraš
to laisvės kovas, ekonomi
nį, kultūrinį ir vispusišką 
gyvenimą didelį įnašą yra 
įdėję ir tūkstančiai lietuvių 
imigrantų, radusių prie
globstį čia nuo mūsų tėvy
nę užgrobusių įvairių oku
pantų, o paskutiniu laiku 
nuo didžiausio pasaulio prie
šo sovietinio komunizmo, 
turime teisę ir pareigą Va
karams priminti, kad giliau 
pažvelgtų į jų agresinius 
žygius bei ateities planus. 
O mus pačius šio krašto di
dinga laisvės ir nepriklau
somybės diena tesustiprina 
dvasioje ryžtą vieningiau ir 
nuoširdžiau dirbti siekiant 
laisvės pavergtai mūsų Tė
vynei Lietuvai.

E. čekienė

Prezidento Antano Smetonos filmas
Mintis, anksčiau filmuo

tus Prezidento Antano Sme
tonos filmus sujungti į vie
ną filmą, papildant juos tu
rimomis nuotraukomis ir 
įkalbėtais p a a i škinimais, 
jau yra įgyvendinta.

A.L.T. S-gos 17 Seimo 
metu šis filmas buvo paro
dytas Seimo dalyviams ir 
svečiams. Tai yra pirmoji 
kopija (originalas - negaty
vas susidedantis iš 3 dalių 
A ir B negatyvo ir garso 
vagos, laikomas šiuo metu 
laboratorijoje). Mačiusieji 
šį filmą buvo paprašyti pri
siųsti savo pastabas bei pa
geidavimus. šia pirmąją ko
piją dar galima papildyti ar 
pataisyti. Lauksime atsilie
pimų ne ilgiau kaip iki š. 
m. liepos mėn. 15 d. Po šios 
datos vykdysime filmo už
baigimą, kuris gali užtruk
ti kelias savaites.

Užbaigus filmą numato
me jo pristatymą padaryti 
Los Angeles lietuvių visuo
menei ir po to persiųsti fil
mą į Chicagą ir kitas vieto
ves.

Užbaigimo, darbus atli
kus, galutinė filmo kaina 

■ 5<« Ui tM
Skirpstas

Neperseniai Bostone mirė žymus mūsų kultūros darbinin
kas Petras Būtėnas. Gabus ir darbštus kalbininkas, mūsų etno
grafinės tautotyros puoselėtojas, nemaža rankraščių palikęs. Jo 
originalūs tyrinėjimai lig šiol nedaug pastebėti ir vertinti. Gal
būt — pagal tradiciją — bent mirusį tinkamiau pagerbtume ir 
rimčiau į jo atliktus darbus pažvelgtume? Verta ką nors iš jo 
raštų paleisti į žmones, nepalikti užmaršty. Bet nesant jo arti
mų giminių, vargu ar kas susipras "išprašyti” iš L. Fondo to
kiem leidiniam lėšų, juoba, kad jis, mokslo žmogus, nepriklausė 
grupėm ar partijom, liko nepopuliarus. O tikrai pritiktu kuriam 
studentui filologui pasirinkti temą iš P. Būtėno raštų, nes juose 
rastų apsčiai svarbios ir originaliai išsvarstytos lituanistinės me
džiagos.

• Skaitėm Įdomią žinią spaudoj ir prasidžiugom: prie L. Fon
do įsisteigė dailės darbam telkti ir išsaugoti Meno komisija. Da
bar laukiama įsisteigiant ir Lietuviškos knygos komisiją, nes 
šiai tautinės kultūros sričiai ypatingiau reikalinga globa bei 
parama, o išeivijai ši sritis nemažiau jautri ir gyvybinė, kaip 
dailės menas.

• Iš Vilniaus universiteto puikių bei įspūdingų paminėjimų 
Lietuvoj ir mūsų išeivijos pasaulių plotuose — greta didžios iš
minties žodžių, greta rimti) iškilmių, paskaitų, akademijų, stu
dijų, raštų, koncertų ir t.t. — pasiliko ir vienas (ar ne vienin
telis?) taiklaus humoro grūdelis. Spaudoj išgirdom tokią užuo
miną: girdi, jėzuitų Lietuvon atkvietėjo ir Vilniaus akademijos 
įkūrėjo bei pirmojo jos kanclerio vysk. Valerijono Protasevi- 
čiaus pavardė mum savotiškai reikšminga kaip tik ii- mūsų kul
tūros istorijos atspindėjimu. Būtent, reikia tik atmesti šalin tą 
ilgą sulenkinimo uodegą-evičius, ir nušvinta ne tik grynai lie
tuvišką, sklandžiai graži, bet ir mokslingai nuteikianti pavar
dė — Valerijonas PROTAS! Taip ir Vilniaus universitetas, nu
valius šalin jį žalojančias apnašas, visada lieka mūsų kultūros 
šviesus ii’ neužgesinamas židinys ...

• Vienas afganas, pasprukęs nuo Maskvos įsibrovėlių teroro 
ir pasiekęs laisvą kraštą, pasakė: Amerika ir Europa yra tikrai 
puikesnės šalys, negu mūsiškė. Bet Afganistanas yra mano na
mai. Aš manydavau, jog netekti brolio ar tėvo būtų blogausias 
dalykas. Bet dabar žinau, kad blogiausia — netekti savo tė
vynės! ..

• Šią vasarą vėl nemaža lietuvių iš laisvės kraštų lankysis 
pavergtoj tėvynėj. Bet ar atsiras tokių, kurie atsimintų būtinai 
aplankyti Romo Kalantos žuvimo vietą (jei ir neišdrįstų ten 
padėti gėlių puokštės)? Ar susimąstys valandėlei tame istori
niame Kauno teatro sodely, kur tebeaidi ugnim liepsnojantis 
ir į dangų kylantis šventas šūkis: Laisvės Lietuvai! Ar atsiras 
bent vienas kitas, kurie pasidomėtų — Susitikimuose su arti
maisiais ir pažįstamais — parinkti žinių apie tautos kankinius, 
laisvės kovotojus? Argi visi praleis taip brangios ir tolimos ke
lionės dienas vien asmeninėm pramogom ir svaigiom vaišėm? 
Ar šalia medžiaginių gėrybių dar susipras nuvežti ten ir dva
sinį alkį sotinančio bei tautos ryžtumą stiprinančio peno — lais
vės kraštuose išleistų lietuviškų knygų?

yra 9,600 dol. Apmokėjimui 
šių sąskaitų dar trūksta 
2,600 dol.

Sąjungos Valdybos pri
tarimu prašome visų kurie 
yra pažadėję paremti šį fil
mą ir dar to nepadarė, o 
taip pat asmenis bei sky
rius norinčius dar prisidėti, 
prašome savo aukas siųsti 
šiuo adresu: Antanas Ma
žeika, 13055 Mindanao Wa.v 
#3, Marina Dėl Rey, Calif. 
90291. Tel. (213) 821-8681.

Kas norėtų užsisakyti 
sau ar skyriui filmą jos 
kaina įskaitant specialų įpa
kavimą ir persiuntimą yra 
750 dol. Vidijo kasetė 100 
dol. (am)

OUALITY CONTROL
CHIEF INSPECTOR

Suburban manutsefuring co is 
mdiv. wiih some exoe- 

nence >n metais working in- 
dusi'v familiar m ūse of 
measunno insfrumenls m a 
mis environment NDT exp 
heloful, Suoervisorv skills a 
olus Excetleni benefits incl 
deniai plan. Salarv commen- 
surale with exo 8. bkgd. con- 
lact Ed Mnntatar at 624-6400 
or 676-1000 for anot or send 
resume to:

JANNEY CYLINDER CO 
BENSALEM PLANT 

7401 Stale Rd Pbila 19136 
Eoual ODpty Employer

JAV nepriklausomybės deklaracijos pasirašymas pagal seną anglų graviūra.
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D. BRITANIJOS LIETUVIU SĄJUNGOS 
1981 M. SUVAŽIAVIMAS

Septyni kandidatavo, o 
perrinkti trys senieji

Tada Z. Juras ir vėl pra
kalbo pasiskųsdamas. Sako, 
yra tokių žmonių, kurie da
ro visokias straipsnių kopi
jas ir dalija žmonėms. O 
tas atsakymas "Akiračiuo
se” ne Barėnui buvo, bet 
"Akiračiams”, kam jie ardo 
vienybę ir Sąjungos garbę. 
Jeingu tame atsakyme kas 
įsižeidė, tai aš neturėjau in
tencijos. žinoma, galėčiau 
atsiprašyti Barėną, padary
siu žygių laikraštyje. (Ta
da pasigirdo karšti ploji
mai). Bradfordo A. Bučvs 
sakė: kas dirba, tas daro 
klaidas. Reikia švelninančio 
kompromiso. O "Akiračių” 
byloj, apie kurią kalbėjo S. 
Kuzminskas, yra du asme
nys, kurie daug nusipelnė, 
tuo labiau, kad Juras dar 
sutinka atsiprašyti Barėną. 
Tokį atsiprašymą priimtu
me. Tada pasigirsta balsai 
iš salės: Juras nesakė "at
siprašysiu Barėną", bet 
"galėčiau atsiprašyti Barė
ną”.

Galų gale buvo nutarta ir 
nubalsuota nebekelti nepa
sitikėjimo Centro valdybai. 
Vistiek ji neatsistatydina 
gera valia. Balsuojant ran
kų pakėlimu, visi 7 Centro 
valdybos nariai atidavė bal
są už save. Tuo būdu ji save 
išgelbėjo, bet nuskriaudė 
skyrių atstovus, kurių tei
sė yra daryti tokius spren
dimus. žmonės buvo pavar
gę ir išsisėmę.

Dar prieš rinkimus DBLS 
Centro valdybos pirminin
kas Z. Juras parašė pareiš
kimą, kuriame atsiprašo K. 
Barėną. Turbūt, visiems 
aišku, kad atsiprašymą pa
rašyti jį privertė DBLS su-' 
suvažiavimas. Jis pažadėjo 
atsieprašymą išspausdinti 
spaudoje ("Europos Lietu
vyje” ir "Akiračiuose”).

J. Alkis dar kalbėjo apie 
pasitraukusį S. Nenortą ir 
prašė jį kandidatuoti j val
dybą. Jis sakė, kad Nenor
tas visą gyvenimą dirbo 
valdyboje, perrašė akcijas, 
tad, sako, visi mes prašome 
jį atgal į bendrovę. Suva
žiavimas ir jam paplojo, 
nors įstatai sako, kad akci
jų neturintis asmuo negali 
būti renkamas j valdybą. 
Vadinasi, S. Nenortas pra
silenkė su įstatais, sutikda
mas būti renkamu į valdy
bą. Suvažiavimas juk ne
priėmė įstatų pakeitimo. (S. 
Nenortas buvo atidavęs vi
sas savo akcijas dar prieš 
suvažiavimą).

Dabar DBLS jau yra ben
drovė: LITHUANIAN AS- 
SOCIATION LIMITED, ir 
ji turi surinkusi Lietuvių 
Namų bendrovės 3760 akci
jų. Suvažiavimuose tos ak
cijos būna išdalijamos at
stovams. šį kartą Centro 

valdyba prašė atstovus su-

STASYS KASPARAS

teikti teisę pasinaudoti to
mis visomis akcijomis-blo- 
ku vieną kartą prezidiumo 
pirmininkui R. Šovai, kuris 
taip pat yra ir centro va
dybos narys. Atstovai tą 
teisę balsuoti bloku perlei
do, ir jis panaudojo ją, kad 
į DBLS Centro valdybą per
rinktieji A. Vilčinskas, B. 
Butrimas ir S. Nenortas bū
tų išrinkti ir Lietuvių Na
mų direktoriais, šįkart Cen
tro valdybos nariai taip pat 
balsavo už tą teisę, nors ak
cijų išdalijimas atstovams 
buvo daug teisingesnis me
todas. Iš viso buvo pasiūly
ta 7 kandidatai, du iš pro
vincijos. S. Kasparas taip 
pat buvo pasiūlytas kandi
datuoti, bet jis atsisakė, pa
reikšdamas, kad nenorįs su 
tokiais žmonėmis dirbti.

Kai kas skundėsi, kad del
siama užregistruoti akcijas. 
E. šova ir vėl pristatė sa
vo rezoliuciją dėl Tarybos 
kompetencijos. A. Vilčins
kas teigė, kad negalima 
keisti Įstatų, o jei nebus 
kaip reikia padaryta, tai 
jis neisiąs dėl to į kalėjimą.

Nepasitenkinimas buvo 
pareikštas ir Londono Lie
tuvių Namų klubu. Pasiro
do, išduodamuose klubo na
rių pažymėjimuose ant deg
tinės stikliukų yra nupai
šyta Vytis. Derbio atstovas 
J. Levinskas susirūpinęs iš
kėlė kalendoriaus klausimą. 
Z. Juras ir J. Alkis tikino, 
kad kalendorius 1982 m. 
bus.

Kitų bėgamųjų reikalų 
stipriau pasvarstyti ir laiko 
trūko. Vis dėlto vienas ir 
gana rimtas klausimas buvo 
atidėtas. Tai naujos sody
bos pirkimas, kur užtektų 
vietos iki valios jaunimui 
ir seneliai turėtų pastogę.

Apie tai buvo kalbama ir 
rašoma metų metais. O per 
tuos ilgus metus neatsirado 
nė vieno direktoriaus, kuris 
būtų tą problemą išspren
dęs, nes jie patys ta Sodyba 
naudojosi, o žmonės jiems 
nerūpėjo. O atėję broliai E. 
ir R. Šovos energingai tą 
reikalą pradėjo kelti. Jų no
ras nupirkti tokią vielą, kur 
ir pastatas būtų erdvus ir 
dar žemės koks 30 akrų. 
Kaina būtų daugiau kaip 
250 tūkstančių svarų. Nu
pirkti būtų galima parda
vus turimąją sodybą ir pra
skolinus Londone Lietuvių 
Namus. Vis dėlto akcininkai 
nubalsavo tą klausimą ati
dėti.

Suvažiavimo priimtosios 
rezoliucijos

1. D. Britanijos Lietu
vių Sąjungos suvažiavimas 
1981 m. balandžio 4-5 d. d. 
sveikina brolius ir seseris 
tėvynėje, kovojančius dėl 
lietuvių tautos laisvės.

2. Suvažiavimas sveikina 
VLIKą, kovojantį už Lietu
vos nepriklausomybę.

3. Atsižvelgdamas į labai 
pavojingą tarptautinę pa
dėtį, DBLS suvažiavimas 
kviečia D. Britanijos lietu
vius remti Tautos fondą ir 
Tautinės Paramos fondą.

4. Kadangi Vidurio Euro
pos federalistų siekimai ne
siderina su D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungos įstatais, 
tai tame sąjūdyje mūsų or
ganizacijai neturi būti at
stovaujama.

Jeigu kada nors kiltų 
klausimas dėl atstovavimo 
tokiame sąjūdyje, kuriame 
iki šiol DBLS nedalyvauja, 
tai apie jos tikslus turi bū
ti nedelsiant informuojama 
lietuviška spauda ir DBLS 
suvažiavimas.

5. DBLS suvažiavimas 
sveikina PLB valdybą ir 
reiškia padėką už teikiamą 
paramą D. Britanijos lietu
viams.

6. DBLS suvažiavimas 
reiškia ilgamečiui "Europos 
Lietuvio” redaktoriui ir Ni
dos Knygų Klubo vedėjui
K. Barėnui nuoširdžią padė
ką už atliktą darbą lietuviš
kame kultūriniame bare.

Kadangi Z. Juras dėl Ba- 
rėno įteikė atsiprašymo pa
reiškimą Rezoliucijų komi
sijai, tai antrosios pusės A. 
Pranskūno rezoliucijos buvo 
nutarta atsisakyti. Ji skam
bėjo taip:

"Suvažiavimas taip pat 
atsiriboja nuo pareiškimo 
"Paskalos ardo vienybę", 
kuris visos Didžiosios Bri
tanijos Lietuvių Sąjungos 
vardu su Centro valdybos 
įgalioto pirmininko Z. Ju
ro parašu buvo išspausdin
tas mėnraščio "Akiračių” 
1980 m. lapkričio mėn. nu
meryje dėl "Europos Lie
tuvio” buvusio redaktoriaus 
K. Barėno”.

Pastabos
DBLS Centro valdybos 

nariai ir vėl kartu, ir jos 
vienybė neišardyta. Gal tei
singiau būtų pasakyti: fe
deralistų vienybė neišardy
ta. Bet ar Centro valdyba 
išėjo laimėtoja? Abejotina.

Visa išeivijos spauda su
sidomėjusi seka Londono 
lietuvių federalistų įvykius. 
Ir matome, kad išeivijos 
spauda nepalaiko lietuvių 
federalistų ir "Europos" 
unijos (Europa a Polska) 
svajonės.

Iš "Europos Lietuvio" re
daktoriaus pareigų buvo ne
gražiu būdu išstumtas nuo 
1957 m. su pertrauka iki 
šiol išdirbęs ir net 2 kartus 
iš pensijos grįžęs į tą dar
bą žmogus. Niekam nėra 
paslaptis, kad jo redaguo
jamas "Europos Lietuvis" 
buvo vertinamas išeivijoje. 
"Europos Lietuvio” straips
nius ir jo paruoštas žinias 

per sispausdinėjo daugelis 
išeivijos laikraščių. Taippat 
naudojosi net dvi radijo sto
tys. "Europos Lietuvis” bu
vo labai demokratiškas. Ir 
tai buvo visų mūsų pasidi
džiavimas.

O Barėnas vis laukė ir 
delsė, kas čia bus. Paskai
tęs "Europos Lietuvyje” 
Nr. 16 DBLS suvažiavimo 
aprašymą ir nematydamas 
išspausdintų rezoliucijų, ne
teko vilties, kad bus pasuk
ta į gerą, atvirą kelią. Su
važiavime parodę daug 
žmogiškos šilumos, jausmo 
ir pagarbos jam, kaip žmo
gui, asmenys (D. Banaitis, 
dr. S. Kuzminskas, V. Kups- 
tys, A. Pranskūnas, S. Kas
paras ir kiti) aprašyme bu
vo išvadinti "tradiciniais 
t r i ukšmadariais”. Centro 
valdyba, pasirodo, dar ne
nusiramina ii* dėl federalis
tų: ypatingame suvažiavi
me Nottingbame dar per- 
svarstys rezoliucijos 4 
punktą.

Tai jis ir išleido į kelionę 
23 metus Nidos Klubo leis
tą kalendorių, kuris, patei
kiamos medžiagos kruopš
čiu atrinkimu neturi sau ly
gaus mūšų kalendorinėje is
torijoje, į Ameriką. Jis ten 
bus toliau leidžiamas. "Dir
va” maloniai sutiko toliau 
spausdinti D. Burneikio 
"žemaičio pasakojimus”, 
kurių pirmoji dalis ilgesnį 
laiką ėjo "E. Lietuvio" at
karpoje.

Išeivijos lietuviško žo
džio mylėtojai ir gerbėjai 
tuoj pat susiorganizavo ir 
bando nenutraukti unika
laus ir vienintelio išeivijos 
istorijoje lietuvių rašytojų 
almanacho "Pradalgių”. Gal 
jos ir toliau galės eiti.

Taigi kultūriniame ir po

litiniame fronte buvo pra
laimėta visų Europos lietu
vių DBLS vadovų vienybės 
sąskaiton. Skyrių atstovų 
pranešimuose buvo metami 
priekaištai Centro valdybai, 
kad ji nebendradarbiavo su 
skyriais, prašoma nerėmė 
jų. net į laiškus neatsaki
nėjo. Pats ryškiausias to
kio nepasitenkinimo pavyz
dys būtų tas keturių skyrių 
9 atstovų pareiškimas, ku
riame dėl darbo netikusio 
organizavimo buvo reika
laujama, kad DBLS pirm. 
Z. Juras atsistatydintų. Tai
gi galima darytis išvadą, 
kad Centro valdyba, neti
kusiai reaguodama dėl fe
deralistų, sudarė tokias są
lygas, kad dabar jau kultū
riškai būsime čia skurdes
ni, o taip pat neatliko savo 
pareigos skyriams ir na
riams. Net ir dėl naujosios 
sodybos — Vidurio Anglijos 
Lietuvių centro nieko kon
kretaus nepadarė. Kaip po 
suvažiavimo matyti, ji ir to
liau pasiryžusi klaidžioti, 
jei net suvažiavimo darbų 
nepaskelbia ir rezoliucijas 
slepia.

Nurims

DIRECTOR OF NURSING
AMERICAN MEDICAL NURSING 
CENTERS, INC., a new 120-Uert 
Jkilied nursing facililv in Dresher. 
Pa., is offerina an ekcilina career 
cnallenae. The Direclor of Nurimę 
'S resoonsible (or the planning, or 
ganlzation, conlrol, utrlization and 
evaluaiion of the nursing service 
facilities.

Applicanls mus! have supervisorv 
and or manaoement eioerience in 
lona-term care. Salarv is neaolia- 
bie Benefits include hosoilai. maior 
medical, deniai olan, 10-davs vaca- 
lion, 9 holidavs, and 12 siek davs

I?.aDp.lX conlacf Richard Shank, 
RN. NHA, American Medical 
Nursing Centers. Ine.. 1390 Camp 
Hill Road, Dresher, Pa, 1TO2S 
Phone number: (215) 641-1710

AMERICAN MEDICAL 
NURSING CENTERS, INC.

Enual Ot>pcrtunr?Y Empiove’’M F
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JKORYBA ir mokslas
Seniai lauktoji knyga

Knyga ”Soviet Genocid i n 
Lithuania” pagaliau išėjo iš 
spaustuvės. Parašė Joseph 
Pajaujis-Javis, Ph. D. Pa
rašyti knygą nėra lengva, 
ypač tokią, kuriai reikėjo 
surinkti daugybę dokumen
tą, perskaityti daug knygą, 
straipsnią. Bet pats didžiau
sias guzas išdygsta, kai 
bandai išleisti. Ne vieną ge
ra knyga pasilieka rankraš
čiuose laukdama leidėjo.

"Soviet Genocid in Lithu
ania” išleido Tautos Fon
das. Prisidėjo Emilija Pa- 
jaujienė-Javis. "Manyland

KALBOS VARGAI
T, K LYG A

Jau nepriklausomoj Lie
tuvoj kalbininkai buvo pa
aiškinę netikslu vartojimą 
žodžio ponia. Dabar svetur 
praturtėję mes vėl panūdom 
grįžti į šunbajoriu pėdas ir 
neriamės iš nuosavo kailio 
— kaip nors "prakilniau” 
pasirodyti. Panašiai kadai
se beraščiui viršaičiui atro
dė svetima kalba garbinges
nė — jis su kaimiečiais, ne
suprantančiais rusiškai, vi
sada sveikinosi: zdrastvui- 
te! Mat tas svetimas žodis 
jam reiškė viršaičio luomo 
puikybę ir jį lyg pakeldavo 
virš eiliniu žmonių. Taip ir 
mes dabar bandom ponią 
ypatingiau gerbti, lyg ji kil
nesnė už žmoną.

Visą pirma, jei turim ge
rą savą žodį, jam ant spran
do nejodykim svetimo ge
gužiuko. Kad okupantas tė
vynėj engia mūsą kalbą ir 
keičia rusiškąja, tai mum 
privalu ypač akyliau savus 
žodžius branginti. O antra, 
ta ponia juk dar nereiškia 
žmonos. Ponia tai kaip ir 
madame: formalus priedė
lis arba šiaip gerbtina (net 
ir negerbtina!) moteriškė. 
Pvz. jei parašom: dalyvavo 
konsulas Z. su Ponia arba 
LB pirmininkas bei choro 
vedėjas su Poniomis, tai vi
sai nereiškia,' kad tai buvo 
ją žmonos! Galėjo būti atsi
tiktinės pažįstamos ar vien
dienės palydovės. Va, į kokį 
dviprasmį šunkelį nuklys
tam, atmetę savą žodį, ku
ris jau lyg perprastas, nes 
kasdieniškas. Iš tiesą žmo
na ne tik lietuviškas, bet ir 
labai tikslus bei garbingas 
pavadinimas, nes gretinasi 
su — žmogus, žmonės! O 
ponios prasmė toli gražu to
kios garbės neturi. Ponas ir 
ponia anksčiau reiškė luo
mą, kuris neteisingai laikė 
kitus žmones žemesniais; 
vėliau dar įgijo dykaduonių 
ar nupuikėlių reikšmę. Te
lieka jis vien formaliu prie
dėliu prie pavardės, bet ne 
žmonai žymėti.

Books, Ine.” davė savo var
dą. šitai čia rašoma, žinant 
kodėl suvėluotas išleidimas 
ir, kad be platinimo para
mos knyga liktu rūsyje ar
ba makulatūros sunkveži
myje. Gerai žinom kaip sun
kiai plinta knygos. Taip pat 
gerai žinom, kad pavėlavi
mas išleisti Tautos Fondui 
pakėlė kaštus, ir kas buvo 
kaltininkas, leisdamas ran
kraščiui dūlėti keletą metą?

čia nenorima ko nors kal
tinti, tik gal tai padės atei
tyje būti apdairesniems . . . 
Nes panašių knygą leidimas 
turės gausėti. Mes galim 
pasakyti pasauliui kokius 
genocidus pergyvenom, kas 
dėl to kaltas ir kodėl mūsų 
trečdalis tautos užmiršta
ma, kurią sunaikino stalini
nis, hitlerinis holocaustas?

"Soviet Genocid in Lithu
ania” parašyta patyrusia 
ranka, didelio intelekto 
mostu. Ir anglų kalba kar
tais tokia įtikinanti, sklan
di, kokia ne visada pasiseka 
surasti panašiose knygose.

Daug kartų teks grįžti 
prie "Soviet Genocid in Li
thuania”, nes tai pirmoji 
knyga taip mums svarbiu 
uždaviniu pasirodžiusi ang
lų kalbos skaitytojui. Čia 
norime pažymėti, kad šios 
kelios pastabos apie "Soviet 
Genocid in Lithuania” kal
ba ir bando ieškoti kelių, 
kuriais margan svietan turi 
keliauti "Soviet Genocid in 
Lithuania.” Arčiau New 
Yorko gyveną gerai žino 
kokias galimybes knygos 
skleidimui turi vieno žmo
gaus ir rašomosios maši
nėlės suma: "Manyland 
Books, Ine. New York”. Tai 
nei nuopelnų mažinimas, nei 
įsivaizdavimas. Tikrovė ge
riau.

Tautos Fondas, autoriaus 
našlė ir dar kai kas, pa
dengę išleidimo naštą, da
bar turėtą visu garu imtis 
ir knygos platinimo. Ir tai 
įmanoma. Gal tai būtu kiek 
netikėta, gal net už Tautos 
Fondo užsibrėžtų linijų, bet 
pats laikas paimti mūsą 
knygą, kaip seną, gerai 
mums pažįstamą kovos 
įrankį, ir — vesti už ran

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IB LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savin lakai: J. J AN ŪSAITIS ir J. MAtBIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

kos. Sakykim, Tautos Fondo 
vadovybė suranda keletą, 
kaip dažnai sakom, geros 
valios lietuvių — ir šie ima
si platinti Tautos Fondo lei
dinį ar leidinius. O juk gali 
būti ir daugiau panašią 
knygų.

Lietuvių susimetimuose 
ir rezidencijose ir aparta
mentuose būtina telkti kny
gos platintojus. Daugeliui 
jau prieinami ir angliškos 
spaudos puslapiai. Net skai
tytojų laiškais įmanoma pa
sinaudoti.

Gana stambi suma paau
kota "Soviet Genocid i n Li- 
thuanita" išleidimui. Tai tik 
gera pradžia. Galima many
ti, jau pats metas save pa
klausti: ar užtenka parink
ti aukų, atpasakoti vadų ir 
pavadžių skambias, bet jau 
kiaurom alkūnėm nuo kar
tojimo pavargusias kalbas, 
pasivaišint "kavute ir dar 
kuo stipresniu”.. . kaip ne 
kartą parašė ilgaplunksniai 
korespondentai, čia nenori
ma tatai smerkti ar atmes
ti, bet gal perkinkyti ark
lius į kitokius ratus ... 
knygą išvežiojimą. Mes jau 
šiek tiek žinomi, Lithua
nian jau pasidarė dalis ar 
dalelė didelės kovos, gal net 
likiminės.

Pravartu žinoti, kad so
vietinis genocidas dabar 
dažnai nutylimas, kai taip 
garsiai gaudžia trambonai 
apie hitlerinį holocaustą, še
šis milijonus ukrainiečiu ho
locaustas — kolektyvizaci
ja ir gulagai nužudė dešim
tį milijonų ukrainiečiu, kad 
lietuvių trečdalį tautos rau
donųjų ir rudųjų holocaus
tas išnaikino ... kad Kry
mo totoriai, pavolgio vokie
čiai dingo rytų holocausto 
katile... Neparanku apie tai 
kalbėti, kad nenuslystum 
trambonų, vis dar nenuty
lančių. Kad kartais kas ne
paklaustų : kas išugdė stali
ninį holocaustą, kurį taip 
gražiai nukopijavo htileri- 
nis?

Kai mes proginiais, daž
nai gan banaliais atsaky
mais į mus kaltinančius 
žmogžudyste a t s iliepiam, 
lyg viso ko kaltininkai, bū

tina atsakyti: ar ne geno
cido žudomi, tremiami at- 
siliepėm ginklu, prieš abu 
genocidu — originalą ir ko
piją?

Ne viskas žvilga tobulu
mu Juozo-Joseph Pajaujo- 
Javis "Soviet Genocid in Li
thuania”, bet tai gana gera 
pradžia ton pusėn. Dabar 
paranku kalbėti apie ryto
jų, jo laisves, būsimos san
tvarkos politinį, visuomeni
nį veidą, demokratiją ar 
plutokratija. Bet tai dar to
limos stotys, gal net pusža
lių mūsų veikėjų putų pla
kimas. Prieš mus ir visus 
kitus dar tebestovi aukšti 
genocido, kriminalo, politi
nio gengsterizmo kalnai. Vi
su atsidavimu, išsamia stu
dija atskleidę stalininio ir 
hitlerinio genocido veidą 
mes atliktumėm sau ir žmo
nijai naudingą darbą. Isto
rija išugdo kūdikius vyrais.

Šitokia prasme'ir tenka 
žiūrėti į knygą "Soviet Gen
ocid in Lithuania”. Dabar 
gerą darbą atliko, nors ke
letą metų pavėlavęs Tautos 
Fondas, Emilija Pajaujie

nė apmokėdami knygos iš
leidimą.

Dabar visi į talką. Kny
gą galima užsakyti: Lithua
nian National Foundation, 
Ine., P. O. Box 21073, Wood- 
haven, N. Y. 11421 arba: 
ELTA Information Serviee, 
1611 Connecticut Avė. N. 
W., Washington, D. C. 
20009. Ir "Manyland Books, 
Ine.”

R. A. Daukša

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

PATTERN 
MAKER-FLORIDA 

Slrcl and gray iron foundry necds 
experienccd Pattrrn Maker. Mušt al«o 
have vorking know|edge of gatftig 
*nd rirering mounting and estimating 
Good startinę aalary, profit sharing 
and insurance. Send resume: CAST 
METALS CORP. OI FLORIDA. Roule 
3, Box 308, Tampa, Flu. 33619.

(22-31)

WANTED JOURNEYMAN 
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE 
SĖT UP CPERATOR.

Eugene, Orcgon firm seeks exper’d 
Acme-Gridley net up opera lor. Sal iry 
open. Exc. benefitš. Country environ
ment.

SWEETLANI) PRODUCTS 
1010 arrowsmith st.
EUGENE, OREGON 97402 

503-683-0928
(26-27)
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Lietuviu kalbos vieškeliai ir akligatviai

FONETIKA
Jūratė Statkutė de Rosales

Pietų Amerikoje kiekvie
nos valstybės ispanų kalbą 
galima atskirti iš tarimo: 
pasakęs tris žodžius ispa
niškai, nebeužslėps asvo 
tautybės nei kubietis, nei 
kolumbietis, nei argentinie- 
tis, nei joks kitas, nes kiek
vienas jų tuojau bus atpa
žintas iš skirtingo žodžių iš
tarimo.

Vokiečių filologas Rudolf 
Lanz galvojo, ir didele da
limi įrodė, kad pav. Čilės 
ispanų kalbos specifinis ta
rimas esąs kadaise Čilėje 
kalbėtų idėnų kalbų foneti
kos palikimas.

Vėlesniais laikais, Bolivi
joje, t. y. toje Pietų Ame
rikos valstybėje, kurioje in
dėnų kalbos plačiausiai iš
silaikė, kalbininkai atžymė
jo retkartinę ispanų kalbos 
įtaką į dabartinių kičus ir 
aymara kalbų tarimą.

Atsidūrę išeivijoje, mes 
irgi įpuolame į abišalės ta
rimo interferencijos apysto- 
vas. Lygiai kaip Pietų Ame
rikoje senosios indėnų kal
bos veikė ispanų tarseną, o 
ispanų kalba paveikė indė
niškų kalbų grynumą, taip 
ir pas mus įvyksta garsų 
tarimo osmozė, kuri pavei
kia ir gimtąją kalbą, ir nau
jo krašto kalbos tarimą.

Kai senieji lietuviai emi

grantai, kai pabėgėliai, kai 
Sibiro tremtiniai grįžta po 
keliasdešimties metų atgal 
į Lietuvą, jie atsiveža bū
dingus tarimo bruožus, iš 
kurių vietiniai įspėja, ko
kiame krašte keliauninko 
ilgiausiai išbūta, šiaurės 
Amerikos ir Kanados lie
tuviai nejučiomis įvelia 
stipriau tariamus sprogs- 
tančiuosius priebalsius; ph! 
kh!; pietų Amerikos lie
tuviai, kur buvę, kur ne
buvę, vis kažkaip pučia
muosius nušvepliuoja; aus- 
traliečiai netiktai priebal
sius kamuoja, bet ir balsius 
ištempia įmantriausio m i s 
gaidomis; Rusijoje gyvenę 
lietuviai mūsiškė ė minkš
tina į ”ie” garsą ir t.t.

Šie tarimo bruožai tėra 
labai paviršutiniškas klo
das, kuris kartais lieka vos 
pastebima smulkmena, žy
miai didesnis tarimo darky
mas jaučiasi priešingoje 
dvikalbio šnekos pusėje, bū
tent naujai įgytoje kalboje. 
Pirmoje išeivių kartoje, jei 
asmuo jau buvo suaugęs, 
kai su antraja kalba susi
tiko, gimtosios kalbos tari
mas yra pastoviai perkelia
mas į naujai įgytą kalbą.

ši kiekvienam gerai žino
ma taisyklė iki šiol mažai 
buvo tirta specialistų. Gai-
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la. Fonetika šiandieną yra 
gal pats tiksliausias moks
las iš visų kalbotyros šakų ; 
tai yra mikrometrinių plo
nybių garsai persikelia į ki
tos kalbos žodžius, kaip jie 
ten įsitvirtina ir kas ilgiau 
išlieka, o kas dingsta — tu
rėtų ateityje tikrai didelę 
vertę.

Su pasigardžiavimu skai
čiau Liudo Dovydėno pasa
kojimą apie Providence, 
Scranton priemiesčio, senų
jų lietuvių anglų kalbos ta
rimą. Ten, rašo Dovydėnas, 
"susitiko suvalkiečiai, aukš
taičiai, žemaičiai, dzūkai ir 
kitos mūsų gentys, tarmės. 
Aukštaičiai kietai krauna 
pry kontra. čia gimęs pasa
kė: ”Pry kontra visiems 
mums”. Kur jūs tai girdė
jote? — klausiu. — ”Mamė 
visada taip” žemaitis tars: 
fry countraa, aukštaitis ro
kiškėnas, biržietis tars pry 
contra, uteniškis —• pre 
kuntre.”

Nemažiau įdomūs yra Do
vydėno atžymėti bjūti šop, 
bjoute šoup — žemaitiškai, 
bjūtšapė — uteniškių.

Deja, šį įdomų aiškinimą 
Dovydėnas baigia su liūdna 
pastaba: "Savo laiku dr. A. 
Margeris surankiojo tūks
tančius lietuvių-anglų hibri
dų, ištisų sakinių. Apie tai 
mažai kalbėta, — kažkur 
prašapo vertingas rinki
nys”.

Scrantono lietuviai nė
ra nei pirma nei pasku
tinė mūsų emigracija. Ta
čiau Scrantono, Argentinos, 
Urugvajaus lietuviai yra 
PASKUTINIAI išsivežę ne 
niveliuotą literatūrinę kal
bą, o senąjį tarimą ir kir
čiavimą turėjusias tarmes. 
Jei mes dabar nesurašysime 
jų tarimo transplantacijos 
bruožus, ateityje tokio už
davinio nebegalėsime atlik
ti.

Tokį darbą rimtai atlikti 
būtų svarbu. Klausimas, 
kaip kiekviena baltų tarmė 
išlaiko įvairius savo foneti
nius bruožus tuomet, kai 
jos tarimas yra perkeliamas 
į svetimą kalbą, mums atei
tyje bus dvigubai svarbus, 
šis klausimas labai artimai 
liečia tas etnines baltų sri
tis, kurias vėliau užėmė ger
manai ar slavai. Silpnesnėje 
formoje, skirtingame kalbi
nių klodų išdėstyme, pana
šus klausimas iškils, kai pa
sirodys, kad baltai, nuo pat 
savo istorijos pradžios, gau
siais buriaiš emigruodavo į 
įvairias Europos ir Azijos 
šalis.

Kai pasaulinis mokslas 
paprašys mūsų j šiuos abu 
klausimus atsakyti, kiekvie
nas kristelis mūsų laikais 
surinktos medžiagos bus 
naudingas. Tačiau mes, pa
kaušį pakrapštę, tegalėsime 
atsakyti:

— Tai, matote, kažkur 
prašapo...

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

‘Arpber Įfolidays”
1981 M. EKSKURSIJOS 
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iš BOSTONO ir NEW YORKO
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DIDĖJA SUSIDOMĖJIMAS PRŪSIJA
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Iki birželio 19 d. Bonnoje 
vyksta paroda, pašvęsta Ry
tų Prūsijai. Parodos vado
vaujamoji mintis: "Rytų 
Prūsija. Kraštas, davęs var
dą Prūsijai”. Parodoje iš
statyti eksponatai turi pa
vaizduoti krašto gamtą, 
žmones, istoriją, kultūrą, 
švietimą, ūkį ir t.t.

Parodos tendencija aiškė
ja iš parinktų eksponatų: 
lankytojas turi susidaryti 
nuomonę, kokia palaima į 
kraštą atėjusi, Kryžiuočių 
Ordinui atnešus krikščiony
bę, o įkandin sekusi vokie
čių kolonizacija sudariusi 
tvirtą pagrindą visuotinei 
medžiaginei ir dvasinei ge
rovei.

Praeitis perteikta tenden
cingai, daugelis dalykų iš
kreipta, o dar daugiau — 
nutylėta. Jau nekalbant 
apie kiekvienam objektin- 
gam istorikui žinomą Kry
žiuočių Ordino vaidmenį 
(tikėjimo platinimą ugnimi 
ir kardu bei germanų eks
pansiją į rytus), krinta į 
akį, pav., ta aplinkybė, kad 
parodoje suminėti vokiečių 
rašytojai, kilę iš Rytų Prū
sijos, tačiau parodos rengė
jai nepastebėjo Kristijono 
Donelaičio. Iš parodos ne
matyti, kad pirmoji knyga 
lietuvių kalba atspausdinta 
(neatsitiktinai!) ne kur ki
tur kaip Karaliaučiuje. 
Bergždžias darbas būtų bu
vęs ieškoti parodoje Prūsi
jos švietimo ministro A. 
Falko parėdymą, kuriuo iš

mokyklų pašalinta lietuvių 
kalba. Tam parėdymui ki
tais sueis 100 metų!

Dar daug galima būtų su
minėti panašių nutylėjimų 
bei iškraipymų. Iš naujau
sių laikų istorijos nubrėžtos 
Vokietijos sienos 1937 me
tais, bet tokiu būdu, kad 
Klaipėdos kraštas lieka Vo
kietijoj. "Landsmannschaft 
Ostpreussen” vadovas, par
lamento narys dr. O. Hen- 
nig, parodos lankytojams 
dalinamame prospekte pa
brėžia, kad siena su Len
kija ir Lietuva priklausanti 
prie seniausių, šimtmečiais 
nepakitėjusių sienų Euro
poje. Bet jis nutyli, kad ta 
pati jo garbinamoji Prūsi
ja godžiai dalyvavo Lietu
vos-Lenkijos valstybės da
lybose (Užnemunė!), jau 
nekalbant apie pakartotinus 
užmojus paglemžti Lietuvą 
(ir ne tik ją) pirmojo ir 
antrojo pasaulinio karo me
tu.

Parodą surengė ”Lands- 
mannschaft Ostpreussen” 
Bavarijos krašto atstovybė
je Bonnoje. Reikia pastebė
tų kad Bavarija neseniai 
pasiėmė Rytprūsių vokiečių 
organizacijos "Landsmann- 
schaft Ostpreussen patri.o- 
natą. Paskutiniuoju laiku 
Vakarų Vokietijoje naujai 
pastebimas susidomėjimas 
Prūsija, panaikinta nuga
lėtojų valstybių 1947 me
tais. Berlyne rengiama di
džiulė Prūsijos paroda.

$$ VEHICLE BARGAINS $$
JEEPS, CARS, TKUCKS

AVAILABLE THRU GOVERNMENT AGENCIES IN YOUR EREA. 
MANY SELL FOR UNDER $200.
Call 602-941-8014, Ext. 4669 

FOR INFORMATION ON H0W TO PURCHASE.
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Iškilmingai paminėta Lietuvių 
Operos 25 metų veiklos sukaktis

Chicagos lietuvių operos va
dovybė, jubiliejiniam dvide
šimt penktam sezonui, pastatė 
Amilcare Ponchielli operą I 
LITUANI. Pastatymas buvo 
labai sėkmingas ir visi trys 
spektakliai praėjo nepaprasto 
pasisekimo ženkle. Apie pir
muosius du spektaklius jau 
buvo rašyta, tad trumpai stab 
telėsiu prie trečiojo.

Spektaklis įvyko birželio 20 
dieną toje pačioje, kaip ir pir
mieji du, nevėsinamoje Mari
jos auditorijoje. Oras, nors 
buvo truputį vėsesnis, bet ly
giai drėgnas, kaip ir pirmųjų 
spektaklių metu. Prakaitavo 
svečiai, bet dar daugiau - sce
nos dalyviai ir užkulisio dar
bininkai.

Nežiūrint drėgmės ir karš
čio, veiksmas praėjo labai ge
rai, be jokių sutrikimų. Solis
tai ir choristai parodė nepap
rastą ištvermę ir savo roles at
liko sėkmingai. Pastarasis 
spektaklis buvo pats geriau
sias iš visų trijų matytų. Ak
toriai jau buvo apsipratę su 
aplinka ir laisviau jautėsi sce
noje. Publika negailėjo ploji
mų, valiavimų ir šauksmų. 
Scena, kaip ir pirmuosiuose 
spektakliuose, buvo užversta 
gėlėmis ir kitomis dovanomis, 
o publika - plojo, plojo ir plojo, 
Visi sustoję, dėkojo rengėjams 
ir išpildytoj ams už tokį puikų 
veikalą ir jo išpildymą. Pasta
tymas prilygsta Chicagos Ly- 
ric operai ir kelia visų lietuvių 
pasidžiavimą. Gėrėjomės iš
pildymu, solistų balsais ir mu
zika.

SIDABRINES SUKAKTIES 
MINĖJIMAS

Po spektaklių, sekmadienį, 
birželio 21 d., Sv. M. Marijos 
bažnyčioje Marąuette Parke, 
įvyko iškilmingos mišios, ku
rias atnašavo klebonas kun. 
Antanas Zakarauskas, asistuo
jamas kun. Jono Borevičiaus, 
SJ ir Marijono kun. Viktoro 
Rimšelio. Pamokslą pasakė 
kun. Jonas Borevičius, SJ, o 
skaitymus atliko solistas Jonas 

AMBER TRAVEL SERVICE
GREITAS IR ASMENIŠKAS

PATARNAVIMAS
Tvarkome keliones (pavieniem 
asmenim ir grupėm) po Ameriką 
ir Į užsienj —

LĖKTUVU - LAIVU - TRAUKINIU - AUTOBUSU
Taip pat sutvarkome viešbučių rezervacijas, 
ir užsakome mašinas nuomavimui.

Dėl informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite:

11745 Southwest Highway
Palos Heights, Illinois 60463

Vida KriaučeKūnaitė-Jonušienė Tel. 312-448-7420
Savininkė 312-785-9393

Vaznelis. Giedojo operos cho
ras, diriguojamas Alfonso Ge
čo, vargonais pritariant Arū
nui Kaminskui. Gėlių krepšį 
prie altoriaus padėjo ir aukas 
nešė solistai - Dana Stankaity- 
tė ir Algirdas Brazis. Žmonių 
prisirinko - kaip į atlaidus ar 
didžiąsias šventes - ir užpildė 
visas vietas. Susikaupę visi 
klausėsi galingo choro giedoji
mo ir gėrėjosi išpildomomis 
giesmėmis.

Po pamaldų, 1 vai. p.p., 
Jaunimo Centre buvo tęsiama 
sidabrinės sukakties minėji
mas. Svečiai rinkosi į kavinę 
kokteiliams, kur kiekvienam 
buvo prisegtas sidabrinis ženk 
las su įrašu ‘25-1956-1981’. 
Oficialioji dalis buvo tęsiama 
didžiojoje salėje, kurioje sausa
kimšai prie stalųsusėdo garbės 
svečiai, solistai, choristai, me
cenatai, talkininkai ir gerada
riai. Paliko maža aikštelė šo
kiams ir sunkiai praeinami tar 
peliai tarp stalų. Orkestrui 
grojant maršą garbės svečius 
atlydėjo operos choro narės ir 
pasodino į jiems skirtas vietas.

Oficialią dalį pradėjo poky
lio šeimininkas, valdybos vice
pirm. Vaclovas Momkus. Pa
sveikino gausiai susirinkusius 
svečius, pasidžiaugė pavyku
siais spektakliais ir parodyta 
ištverme. Programai pravesti 
pakvietė operos bičiulį, solistą 
Stasį Barą. Maldą sukalbėjo 
klebonas kun. Antanas Zaka
rauskas, prašydamas Aukš
čiausiojo palaimos tolimes- 
niesiems lietuvių operos dar
bams.

Stasys Baras prisiminė ope
ros pirmuosius žingsnius, ope
rai pasiaukojusius asmenis, iš
keliavusius į amžinybę ar pa
vargusius. Džiaugėsi atėju
siais naujais talentais, įnešu
siais naujos gyvybės į lietuvių 
muzikinį ir bendrai kultūrinį 
gyvenimą. Toastą pakėlė iš
tvermingasis solistas Algirdas 
Brazis su žmona Aldona ir visi 
sugiedojo Ilgiausių metų (Bra
ziai paaukojo visus gėrimus ir 
šampaną).

Antanas Juodvalkis

Buvo pateikta neįprastai 
puiki trijų patiekalų vakarie
nę, po kurios buvo tęsiamas 
operos sidabrinės sukakties 
minėjimas.

Sekretorė Valerija Zadeikie- 
nė iškvietė 10 metų operos cho 
re išdainavusius choristus: Ca- 
therine Kogut-Simon, Birutę 
Naureckaitę, Romualdą Saka
lą ir spaudos bendradarbį kun. 
Juozą Prunskį, kuriems pirm. 
V. Radžius įteikė atžymėji- 
mus. Taip pat buvo atžymėti 
ir 25 metus išdainavę choris
tai : Petras Celkis, Vladas Stro
pus, Vincas Vaitkevičius ir 
chormeisteris Alfonsas Gečas. 
Nuo pat pirmojo spektaklio 
operoje dainuoja šie solistai: 
sopranas Dana Stankaitytė, 
baritonas Algirdas Brazis ir 
bosas Jonas Vaznelis.

Gen. konsule Juzė Daužvar- 
dienė sveikinimo žodyje pasi
džiaugė nepaprasta operos iš
tverme ir puikiu jubiliejiniu 
pastatymu bei išpildymu. 
Linkėjo dar . daug metų džiu
ginti lietuvių širdis.

Daug metų dirigavęs lietu
vių operas, kompozitorius 
Aleksandras Kučiūnas žvilgte
lėjo į praeitį ir iškėlė ryškes
nius operos įvykius. Šiltai atsi 
liepė apie operos pradininką 
solistą Vladą Baltrušaitį ir pa
grindinius solistus, įgalinusius 
įkurti operą: Stasį Barą (išdai 
navo 16 metų), Daną Stankai- 
tytę, Aldoną Stempužienę, Al 
girdą Brazį ir Joną Vaznelį. 
Vėliau į operą įsijungusį Ste- 
fan Wiciką (nepabūgusį pra
mokti sunkios lietuvių kal
bos) ir meteoru švystelėjusią 
Liliją Šukytę (5 spekt.).

Tik AIDOS operai nuskam
bėjus suvokta, kad Chicagos 
lietuviai turi operą ir numato
ma gera ateitis. Operas diri
gavo: Aleksandras Kučiūnas - 
14 operų, 52 spekt., Vytautas 
Marijošius - 6 operas, 11 spekt 
Alvydas Vasaitis - 7 operas, 14 
spekt. ir Aloyzas Jurgutis - 3 
operas, 1 spekt.

Baigdamas apžvalgą, A. 
Kučiūnas paminėjo dirigentą 

A. Vasaiti, kuris čia išaugo ir 
dabar operai diriguoja. Neuž
miršo ir choro, kuris yra visos 
operos nugarkaulis ir pasidi
džiavimas. Atsiranda pasi
šventusių žmonių, kurių dėka 
atliekami dideli ir nuostabūs 
darbai. Kaip be Juozo Kapo
čiaus nebūtų buvę Lietuvių 
Enciklopedijos, be dr. Antano 
Razmos neturėtumėm Lietu
vių Fondo, taip be Vytauto 
Radžiaus nebūtų Lietuvių 
Operos. Nesvarbu kas buvo 
operos tėvas ar mama - Vytau 
tas Radžius yra ta ašis, apie 
kurią sukasi operos veikla. Kai 
kas mėgsta skelbti apie trem
ties lietuvius, kaip nudžiū
vusią medžio šaką, bet ta šaka 
dažnai pražysta puikiais žie
dais ir atneša gražius vaisius.

Pabaigoje A. Kučiūnas pa
žymėjo, kad nežiūrint garsių
jų kompozitorių vardų, lietu
vis kūrėjas yra pats mieliau
sias ir brangiausias.

Trumpą sveikinimo žodį ta
rė Lietuvių Fondo pradininin- 
kas ir Tarybos pirm. dr. An
tanas Razma pranešdamas, 
kad LF Taryba paskyrė $8000 
I LITHUANI operos įrekorda- 
vimui. Prie šio reikalo rėmi
mo prisidėjo ir kiti salėje 
esantieji ir aukos pradėjo 
plaukti.

Dirigentas Alvydas Vasaitis 
pasidžiaugė Visų ištverme ir 
ryžtu, bet pastebėjo, kad dar
bas kas metai sunkėja ir reikia 
įdėti daugiau pastangų. Dė
kojo muzikams, solistams ir 
choristams. Nors darbas sun
kėja, bet yra malonu dirbti, 
kai matai visų ryžtą ir pasi
šventimą. Choro vardu Gedi
minas Kazėnas ir Kazys Skais- 
girys įteikė Vytauto Kupcike- 
vičiaus pastangomis meniškai 
padarytą nerūdyjančio plieno 
kardą.

Programos vadovas S. Baras 
supažindino su ilgiausiai išdai
navusiais solistais ir choristais, 
baleto ir sceninės prižiūros tai 
kininkais, spaudos ir radijo 
bendradarbiais. Atskirai ten
ka paminėti dailininką ir rašy 
toją Vladą Vijeikį, kuris sukū
rė prologo drabužius ir padarė 
istorinių vaizdų skaidres.

Akademinę minėjimo dalį 
užsklendė pirm. Vytautas Ra
džius, padėkojęs visiems talki
ninkams ir rėmėjams. ‘Ką pa
darėme - padarėme visų ryžtu 
darbu ir talka’.

Po trumpos pertraukos buvo 
parodytos skaidrės ir išklausy-
tos visų buvusių operų ištrau
kos. Gaila, kad dauguma skai 
drių susidėjo tik iš programų 
viršelių. Aragi neturime dau
giau nuotraukų, o gal nebuvo 
laiko jas paruošti ir parodyti 
susirinkusiems?

Sutiktuvių maršą ir šokiams 
grojo neolituanų orkestras, ve
damas Algio Modesto.

UŽSKLANDAI

Visi trys spektakliai, nežiū
rint kaitros ir drėgmės, praėjo 
pakilioje nuotaikoje ir publi
kos buvo labai šiltai priimti. 
Publikos tarpe matėsi tolimes
nių vietovių svečių, specialiai 
atvykusių dalyvauti lietuavių 
operos I LITHUANI spektak
liuose. Keliolika dalyvavo iš 
Toronto ir kitų Kanados vietų, 
Los Angeles, Bostono, Washin 
gtonto, New Yorko, Detroito, 
Clevelando, Floridos ir iš 
kitur. Tai parodo, kad lietu
vių operos veikla domisi visi 
lietuviai, ne vien čikagiečiai.

Nors iškilmingo minėjimo

metu operos vadovybė nekal
bėjo apie finansinį stovį, bet 
yra patirta (neoficialiai), kad 
ir I LITHUANI operos pasta
tymas pareikalavo labai dide
lių išlaidų ir valdyba nesuve
da galų su galais. Tikėkime, 
kad atsiras rėmėjų, kurie pa
pildys savo duotą paramą, o 
dar neprisidėję - įsijungs į me
cenatų eiles.

Džiaugiamės operos vadovy
bės dirbamu darbu ir linkime 
dar daug metų nepavargti.

• Paulius A. Bukaveckas, 
Dirvos skaitytojų ir rėmėjų 
Irenos ir Tado Bukaveckų 
sūnus, iš Chicagos, šiais 
metais, trijų metų laikotar
pyje, sėkmingai baigė bio
logiją, įgydamas bakalauro 
laipsnį De Paul universitete.

Paulius yra baigęs Kr. 
Donelaičio lituanistinę mo
kyklą, priklauso skautams 
ir šiuo metu praktikuojasi 
Illinois Taut. Istorijos Ty
rimų skyriaus, Phvcologi- 
jos poskyrio laboratorijose, 
Champaign, III.

• Jaunimo Centro vado
vybė praneša, kad Jaunimo 
Centras bus uždarytas va
saros atostogoms liepos ir 
rugpiūčio mėnesiais. Sek
madieniais kavinė dėl vyk
domo remonto laikinai ne
veiks. Visais reikalais pra
šome kreiptis į Jaunimo 
Centrą nuo 6-tos iki 9-tos 
valandos vakaro telefonu 
778-7500 arba bet kuriuo 
laiku telefonais 448-2323 ir 
423-9645.

STUDENTAI BALTŲ 
KOMITETE

šią vasarą dirbs trys stu
dentai Jungtinio Baltų Ko
mitete Washingtone. Pra
eitą vasarą ši problema bu
vo pirmą kartą įsteigtą, ku
rioje dalyvavo estas studen
tas. šiais metais, kaip ir 
ateityje planuojama, dirbs 
vienas studentas iš kiek
vienos tautybės: Sven Paul 
(estas iš Long Island), Vi
ta Terauds (latvaitė iš Wa- 
shingtono) ir Gailė Tamo
šiūnaitė iš Rochesterio.

Studentų tikslas yra ge
rai susipažint su Baltų Ko
miteto reikalais ir suprasti 
kaip komitetas veikia pa
siekti savo tikslą, būtent iš
kelti Baltijos tautų išlaisvi
nimo svarbumą Amerikos 
valdžiai ir visuomenei.

Gailės Tamošiūnaitės al
gą apmokės Amerikos Lie
tuvių Taryba.
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BOSTONO LIETUVIAI
TOMAS A. ŽIČKUS — 

HIDROGEOLOGAS
Tomas Arūnas žičkus 

1969 m. Bostono universi
tete gavo bakalauro laipsni 
iš geologijos. Nuo tų pat 
metų sausio mėnesio iki 
1972 m. jis dirbo kaip re- 
search hydrilogist federa- 
liniai valdžiai National Oce- 
anic and Atmospheric Ad- 
ministration Washingtone. 
1972 m. buvo perkeltas j 
Sacramento, CaL, kaip hid
rologas j Federal-state joint 
River Forecast Center. Ten 
dirbo iki 1974 m. iš ten vėl 
buvo perkeltas į Releigh, 
North Carolina kaip hidro
logas North Carolinai ir 
Virginijai. Ten dirbdamas 
jis įstojo į North Carolina 
Statė universitetą graduate 
school, kurią baigė 1980 
m., gaudamas Master of 
Science iš Hydrogeology 
Water Resources Engineer- 
ing. Jo tezė magistro laips
niui buvo: LANDSAT ima- 
gery as a tool in locating 
high yield wells in a crystal- 
line rock area of the west- 
central Piedniont of North 
Carolina. Nuo 1980 m. pa
vasario perkeltas į Phoenix, 
Arizona, kaip Project Man- 
ager and senior Hydrologist 
in the Federal-State joint 
River and Flood Warning.

Tomas žičkus užaugo 
Bostone, čia jis baigė šv. 
Petro lietuvių parapijos 
pražios mokyklą, English 
aukštesniąją mokyklą, bai
gė Bostono universitetą. 
Priklausė a t e i tininkams, 
skautams, o vėliau neolitu- 
anams. Yra vedęs ir augina 
sūnų ir dukrytę. Gyvenda
mas ir dirbdamas North 
Carolina labai dažnai net 
naktimis, šeštadieniais ir 
sekmadieniais, nes ten yra 
daug užtvankų ir dažnai li- 
ja, kas sudaro žmonėms 
potvynių pavojų ir juos rei
kia įspėti ir apsaugoti. Jis 
ir taip sunkiai dirbdamas 
gilino mokslo žinias. O da
bar persikėlęs į Arizoną, at
rodo, nemano sustoti moks
lo žinių ieškojime. (pž)

• Minkų radijo valandė
lės gegužinė-piknikas įvyks 
rugpiūčio 9 d. Romuvos par
ke Brocktone. Laisvės Var
po rudens koncertas spalio 
4 d. Lietuvių Piliečių Drau
gijos salėje, So. Bostone.

ATSIPRAŠOM Už 
KLAIDĄ

Danguolė Julia špakevi-. 
čiūtė baigė Harvardo uni
versitete ekonomijos, o ne 
chemijos mokslus, kaip pa- 
rašėm. Atsiprašom.
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Jie šiemet baigė Bostono aukštesniąją lituanistinę mokyklą. Iš kairės: Rasa Čepaitė, 
Dalia Ivaškaitė, Povilas Štuopis, Vytautas Jurgėla ir Ričardas P. Lizdenis. Abiturientai buvo LB 
Bostono apylinkės valdybos apdovanoti knygomis, papuošti Petro Navazelskjo skirtais lietuviškais 
ženkleliais, o geriausiai išlaikiusiam baigiamuosius egzaminus Vytautui Jurgėlai teko ir buv. 
mokytojos Reginos Makaitienės įsteigto fondo piniginė dovana. Mokyklai vadovauja rašytojas 
Antanas Gustaitis. Algirdo J. Ziko nuotr.

Lietuvoj siautė
viesulas

Iš Lietuvos gautame laiš
ke rašoma, kad Širvintų 
miestą nusiautė uraganas- 
viesulas, pridaręs daug ža
los.

”Tai buvo baisi gamtos 
stichija, padariusi daug ža
los. Įsivaizduok (tai tikri 
duomenys), jeigu pievoje 

besiganantis arklys buvo iš
keltas virš 50 metrų ir teks
tas atgal į žemę, jeigu 8-12 
tonų traktoriai apversti, tai 
ką kalbėti apie tuo metu 
kelyje važiavusius autobu
sus, lengvas automašinas, 
kurios kaip pūkeliai skrai
dė. Daug sužeistų, vienas 
žuvo. Nuplėšti 30 namų sto
gai, išvartyti medžiai su 
šaknimis. Viesulas viešpa
tavo apie 15 minučių. Spe

cialistų apskaičiuota, kad 
vėjo greitis buvo 250 km. 
per valandą. Tokios audros 
nebuvo Lietuvoje užregis
truota visame šimtmetyje. 
Nelaimės pasekmės jau bai
giamos likviduoti. Tokiais 
ypatingai atvejais, valsty
bė tikrai daug padeda. Aiš
ku, dar geriau tiems, kurie 
ir asmeniškai buvo save ir 
savo turtą nuo nelaimingų 
atsitiki m ų apsid raude.”

JEI JŪS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĮ - DOVANĄ Į LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETU SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGEKCY, Inc.
(Licenaed by Vnešposyltorg) VYRIAUSIA ĮSTAIGA

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

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

MOŠŲ SKYRIAI:
Miami Beach. Fla. 33139-1201 17 St..................................................................................... 305 673-8220
Allentovvn, Pa. — 126 Tilghman Street ............................................................   435-1654
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street .............................................................................   342-4240
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ..............v................................................... > 633-0090
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ...........................   895-0700
Chicago 22, Iii. — 1241 No. Ashland Avenue ......................................................................... 486-2818
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Street ............................................................................. 925-2787
Chicago, III. 60609 —-1855 West 47 Street ............................................................................. 376-6755
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 Statė Rd......................................................................... (216) 845-6078
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue .................................................................... 365-6780
Herkimer.N.Y. McKennan Rd...............................   315-866-3939
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue .........................................   365-6740
Chester, Pa., 19013 - 2819 W. 3 St................   215-497-2382
Los Angeles 4. Calif. — 159 So. Vermont Avenue .................   385-6550
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue .................................................................................. 674-1540
New York, 3, N.Y. — 324 E. 9th St............................................................................................. 475-7430
Philadelphia, Pa. 19123 1013 N. Marshall St...... ....................................................   215 WA 5-8878
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy....................................................... 602-942-8770
Rahway. N.J. — 47 East Milton Avenue ............................................................................... 381-8800
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Avė.................................*........................................101-589-4464
South River. N.J. — 41 IVhitehead Avenue ..........................................   257-6320
Syracuse. N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street .............................   475-9746

ASSISTANT PRODUCTION 
SUPERINTENDENT

A growing concern in the polyvinyl chloride industry is 
seektng a dcgreed Chemical Engtneer with production 
experience m manufacturing PVC. Responsibilies will 
include assisting the Superintendent m production of 
PVC in a 24 hr. o day, 7 days a week PVC facility. 
Insuring maximum efficiency, safe work practices, and 
schedules mamtenance in conjunction with production 
needs.

ASSIST ANT MATERI AL 
HANDLING SUPERINTENDENT

Seektng ar» indivtduol wrth heavy traffic expenence in 
rail fleet management and truck traffic. The successful 
candidate will ossist the Moteriais Handling Superin- 
tendent in coordinating traffic of 450 Hopper cars and 
over-the road traffic. Will be involved m all aspects of 
fimshed prodvct mventory and schedulmg shipments of 
PVC We offer nationolly competitive salary and bene- 
fit$.

Interested parties may send resume and salary history 
in confidence to;

SHINTECH INC.
5618 Highway 332 East 

Freeport, TX 77541

General 
Supervisor/ 

Foundry

zsszz

Northeast Ohio grey and ductite iron foundry is 
seeking an experienced individual to assume 
responsibilities in no-bake and oil sand Core- 
making Department. Broad experience in all 
phases of coremaking and the ability to super- 
vise 25 to 30 people is reguired. We are a 
profitable division of a major corporation that 
offers a competitive salary and excellent fringe 
benefits If qualified, send a resume with salary 
history to:

Rolph Sfliith 
Warner & Swasey/ 

Bendix Corp. 
Sterling Castings Division 

201 Erie Street 
VVellington, Ohio 44090

An Eąual Opportunity Emptoyor M/F/H
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Tautos Fondo aukotojai
1980 metais

Pavieniai:
6,801.50 dol.: a. a. Vik

toro Ignaičio palikimas, An
glija.

G.OOO.dol.: dr. Kazys Bo
belis, Fl.

1,975 dol.: J. ir L. Gied
raičiai, N. Y.

1,500 dol.: a. a. Jono Nar
vydo palikimas, N. Y.

Po 1,010 dol.: A. Audro
nis, Ca., P. ir Ant. Petkelis, 
Ca.

Po 1,000 dol.: P. Pagojus, 
Mi., a. a. prel. Klemenso 
Razmino palikimas, Italija, 
a. a. Prano Simanavičiaus 
palikimas, Ma., M. šmulkš- 
tienė, II., a. a. R. Uginto pa
likimas, Pa.

805 dol.: dr. A. Matukas, 
Ct.

Po 500 dol.: dr. A. B. Gle- 
veckas, II., N. N., Mi.

452 dol.: kun. St. M. Ma
tutis,, Kolumbija.

325 dol.: N. N., N. Y.
Po 300 dol.: J. Blažys, U.,

J. Puodžiūnas, Ct.
275 dol.: a. a. Jono Ka

ntono palikimas, Australi
ja.

260 dol. A. V. Andriuliai, 
Fl.

225 dol.: J. Lekas, II.
210 dol.: J. Stašaitis, Ma.
Po 200 dol.: K. Avižienis, 

Jr., II., Vyt. Bieliauskas, 
Oh., kun. L. Dieninis, M., 
kun. V. Dubinskas, Kolum
bija, prof. dr. P. Jucaitis, 
Oh., J. M. Juozapavičiai, N. 
Y., A. Kazaičiai, II., O. Ko- 
wachewski, N. Y., J. Mika
lauskienė, II., Pr. Povilaitis,
II., I. Sekmokas, II.

175 dol.: kun. S. Morkū
nas, Io.

Po 150 dol.: S. Bartkus, 
Mi., S. Daugėla, Ca., VI. Pa

žiūra, Ca., č. ir O. šadeika, 
Mi.

145 dol.: O. ir Alf. Kin
durys, Fl.

130 dol.: J. Jasys, Ct.
Po 125 dol.: Sadauskai,

II., A. Šileikienė, Mi., V. Du
dėnas, Wi., A. ir I. Tumai, 
Ca., M. ir V. Valys, Oh.

Po 120 dol.: dr. E. Arma- 
nienė, Md., J. ir I. Rasys, 
Ma., A. ir A. Repšys, II.

115.50 dol.: N. Butkus, 
Anglija.

115 dol.: A. ir A. Januš
ka, Ma.

Po 110 dol.: A. Bortkevi- 
čienė ,N. Y., V. Tamošiū
nas, Mi.

Po 100 dol.: S. Balsys, N. 
Y., E. A. Bartkus, In., A. 
A. Beresnevičius, NY., J.
A. Bortkevičius, N. Y., K. 
Brencius, II., B. Budreika- 
Tender, Ma., A. Čepėnas, H.,
K. čeputis, Mi., V. Civins- 
kas, Fl., A. A. Didžiulis, II., 
V. ir O. Dovydaitis, Fl., dr. 
R. Giedraitis, Ca., S. Ja- 
rembauskas, Australija, E. 
ir J. Jašiūnai, II., J. Jasulai
tis, Australija, T. Jonynas, 
Mi., J. Jurkūnas, II., prof.

B. J. Kasias, Pa., A. C. Keb- 
linsky, Ma., R. Kisielius, N.
J., dr. D. A. Kontvis, Ca., 
V. Kožica, II., dr. L. Kriau- 
čeliūnas, II., Gr. ir J. La
zauskai, II., M. ir Vyt. Li
sauskas, Ct., P. Mačernis,
II., M. ir K. Mattis, Ca., dr. 
J. Maurukas, Oh., prel. L.
J. Mendelis, Md., J. Mitkus, 
Ca., kun. L. Musteikis, Ne.,
K. Pabedinskas, II., St. Pa- 
lekienė, II., F. Palubinskas, 
Ca., V. Perminąs, Mi., L. ir 
D. Petronis, Mi., D. Petru- 
tytė, II., K. Povilaitis, II., 
Pr. Prankienė, II., Just.

Grupė svečių ir narių ALT S-gos Los Angeles skyriaus susirinkime. A. Mažeikos nuotr.

Preibys, Mi., V. Prižgintas, 
Ca., kun. J. Ruokis, Ct., M. 
ir K. Senulis, N. J„ T. Se
reika, Ca., Just. Šidlauskas,
II., P. Šimkus, N. Zelandija, 
V. ir O. Šimkus, II., Ant.
F. Skirius, Ca., L. ir L. 
Šmulkštys, II., J. Tama
šauskas, N. Y., dr. J. Urbo
navičiūtė, N. Y., J. Vinei- 
kis, II., Ant. Valavičius, Ca., 
J. ir Br. Vasys, Ma., dr. P. 
Vileišis, Ct., A. Viliušis, II., 
J. Vinciūnas, II., Pr. Visoc
kis, Wi., Alf. ir A. Wells, 
Az., A. špakauskaitė-Wirs- 
tiuk, Mi., G. špakauskaitė- 
Zahara, Kanada, Br. Žilins
kienė, Australija, A. žuras, 
N. Y.

95 dol.: dr. J. Kuodis, Ma.
90 dol.: V. čečetienė ,N. 

Y.
Po 75 dol.: B. S. Andriu

kaitis, II. .V, Trumpjonas,
II., V. ir B. Varnai, Ca., V. 
žebertavičius, Mi.

70 dol.: G. Bulotienė, Mi. 
Po 65 dol.: A. G. Norus, 

Mi., VI. Staškus, Mi.

Po 60 dol.: A. ir I. Lu
kai, Mi., J. Povilaitis, Nb., 
dr. E. Repšys, II.

Po 55 dol.: B. P. čečkus, 
Mi., J. Liorentas, Fl., B. ir 
A. Seliukas, Ca.

Po 50 dol.: G. A. V., Oh., 
V. Apanius, Oh., dr. V. Avi
žonis, Dėl., A. Balčytis, II., 
dr. J. Balys, Md., V. Bane
vičius, Pa., J. O. Bartkus, 
Mi., D. Brazdžionis, Ca., E. 
Butkienė, Ca., kun. M. čy- 
vas, N. Y., dr. S. Daugėla, 
DC., K. Dubauskas, Cana- 
da, dr. A. Gamziukas, N. 
Y., a. a. A. Gasiūnas, II., St. 
Gasiūnas, II., D. I. Giedrai
tytė, Australija, V. Jasiu
lionis, Ca., A. Jucėnas, Fl., 
dr. P. Kaladė, Ma., V. ir K. 
Katelė, II., A. ir V. Katinai, 
N. Y., dr. F. V. Kaunas, II., 
A. Kruklys, Ar., Br. Kruo- 
pis, Ma., A. Kudirka, N. J., 
J. Kapiskas, Ma., P. ir J. 
Maldeikiai, Ar., a. a. kun. 
V. Martinkus, R. I., dr. J. 
ir V. Masilioniai, Oh., A. 
Mažiulis, Ma., P. Mikšys, 

Ma., K. Mossoan, Mi., Alf. 
Nakas, Mi., I. Obolėnas, Az., 
A. Orentas, II., J. Palubins
kas, II., V. ir A. Patalaus- 
kai, Mi., J. Petronis, Ca., A. 
Plateris, Md., A. Pleškys
II., kun. V. Radvila, Ca., Pr. 
Razgaitis, Oh., dr. K. ir A. 
Rimkai, II., J. Ručys, Ca., 
S. J. S., II., K. S. šakys, Ca.,
I. ir B. Saldukai, DC., A. ir 
Br. šimkai, Ca., A. ir B. 
Stankaičiai, N. J., prof. J.
J. Stukas, N. J., K. Stun
džia, Canada, V. Tomkus, 
Fl., Tverai, Ii., V. Vaice
kauskas, Ca., A. Valavičius, 
Ca., A. ir S. Vasiuliai, Mi., 
A. Vasys, Ma., B. ir I. Vel
tai, Ma., R. ir R. Veitai, Ma., 
dr. E. ir L. Waingortin, Ma., 
dr. A. ir R. Zalubai, Md., 
kun. J. žvirblis, Mi.

Po 45 dol.: I. Banaitienė, 
N. Y., B. Balčiūnienė, Oh., 
J. ir J. Černiauskai, Mi., B. 
ir I. Galiniai, Ma., P. ir A. 
Jackson, Ca., prof. dr. S.

(Nukelta į 10 psl.)

DR. POVAS ZAUNIUS (67) Dr. Albertas Gerutis

Nacių koncentracijos stovyklose
Kai Lietuvos valstybę užgriuvo maskvinė 

okupacija, nuo jos tiesiogiai nukentėjo nemaža 
Mažosios Lietuvos lietuvių. Trėmimai palietė 
Klaipėdos krašto gyventojus, kurie neskusku- 
bo ar nepanorėjo pasitraukti j vakarus, kai 
prasidėjo antroji sovietinė okupacija. Nežino
mos nei deportuotųjų pavardės, nei jų skaičius.

Tarp ištremtųjų į Sibirą paminėsiu du as
menis: Adomą Braką ir Endrių Borchertą.

A. Brakas buvo ne tik dailininkas, bet pa
sižymėjo ir kaip visuomenės veikėjas. Ypač 
veikliai jis dalyvavo lietuvių gyvenime tuo me
tu, kai buvo sprendžiamas Klaipėdos krašto li
kimas po pirmojo pasaulinio karo. Nepaprastai 
veiklus meno bei kultūros gyvenimo dalyvis, jis 
ilgą laiką mokytojavo Vytauto Didžiojo gimna
zijoje Klaipėdoje. Hitlerio laikais kraštą atplė
šus išsikėlė i Kauną ir ten mokytojavo. Pagal 
"Lietuvių Enciklopediją”, 1941 metais bolševi
kų išvežtas Į Sibirą, kur nukankintas po 10 
metų mirė (1952. II. 2).

Ne be įdomumo galima pastebėti, kad 1966 
metais išleistoji vilniškė "Lietuviškoji Tarybi
nė Mažoji Enciklopedija" visai nepaminėjo Ado
mo Brako, turbūt, dėl to, kad jis buvo maskvi- 
nių persekiojimų auka. Tuo tarpu toji enciklo

pedija rašo, pagal cenzūros reikalavimus per- 
košiusi, biografinius duomenis apie V. Sidzi
kauską, E. Simonaitį ir E. Simaitį. Tiktai po 
11 metų išėjusioji daugiatomė "Lietuviškoji 
Tarybinė Enciklopedija” antrame tome vėl "at
siminė” apie dailininką, kultūrininką ir visuo
menės veikėją Adomą Braką, skirdama jam 14 
eilučių, kuriomis gana objektingai šitaip nu
sakė jo veiklą; "M. Lietuvos visuom. veikėjas. 
Dailininkas. Mokėsi Paryžiaus meno akademi
joje. Po 1 pasauk karo vadovavo M. Lietuvos 
liet, jaunimo "Santaros” d-jai. 1922 su kitais 
įkūrė "Aukuro” d-ją. Prancūzams valdant Klai
pėdos kraštą (1920-23), buvo Prūsų lietuvių 
tautos tarybos pirmininkas. 1922 dalyvavo Pa
ryžiuje Ambasadorių konferencijoje, rūpinosi 
Klaipėdos kr. prijungimu prie Lietuvos. Sukū
rė grafikos, tapybos darbų, liustravo knygų, 
surežisavo scenos veikalų”.

Bet ir vienuolikai metų praėjus nuo visiš
ko nutylėjimo, sovietinė enciklopedija "nežino
jo”, kur šis Mažosios Lietuvos didžiai nusipel
nęs kultūrininkas bei kovotojas už lietuvių tei
ses mirė. Įdėta tik mirimo data: 1952. II. 2. O 
mirė jis "didžiojoje tėvynėje” — Karagando. 
je ... Enciklopedijos mokslinė taryba, suside

danti iš kelių dešimčių asmenų, ir ne mažiau 
gausinga vyriausioji redakcija nepajėgė .pa
skelbti, kur Adomas Brakas mirė.

Endrius Borchertas (gimęs 1891. XI. 26 
Tilžėje) priklausė prie žymiųjų Mažosios Lietu
vos veikėjų. Klaipėdos kraštui prisiglaudus prie 
Lietuvos valstybės, Borchertas įėjo į po suki
limo sudarytąją ir Viktoro Gailiaus vadovau
tąją direktoriją; vėliau jis ir pats buvo direk
torijos pirmininku. Vokiečiams užėmus Klai
pėdos kraštą, Borchertas turėjo išsikelti į lais
vą Lietuvą. 1947 metais raudonieji okupantai 
jį ištrėmė į Sibirą. "Lietuvių Enciklopedija" 
rašo papildomajame 36-tajame tome, kad jis 
mirė tolimoje Karagandoje 1957 m. sausio 9 d. 
Prisiminęs E. Borcherto mirtį Karagandoje, 
Jonas Budrys, Klaipėdos sukilėlių vadas, tuo 
metu generalinis konsulas New Yorke, "Lietu
vos Pajūryje” 1960 m. Nr. 2 rašė: "Suprantu 
dar, kad jį vokiečiai persekiojo, — jie nedova
nojo nei vienam "didlietuvių” veikėjui, — bet 
bolševikiškiems okupatams, ką Borchertas 
jiems padarė?”

Savotišką likimą patyrė Dr. Karolis Au
gustas Ozelis, Klaipėdos krašto lietuvis, dirbęs 
gimtojo krašto administracijoje. Bostoniškė 
"Lietuvių Enciklopedija” apie jo likimą rašė: 
"Po II pas. karo 1945 patekęs Vokietijoje so
vietams, buvo kalintas koncentracijos stovyk
loj, kur susirgo džiova ir širdies astma. Iš sto
vyklos išleistas, pasitraukė į V. Berlyną, kur 
vertėsi žurnalistika”.

(Bus daugiau)
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Jankauskas, Oh., A. Ketu
rakis, Ma., J. Nesavas, Mi.

Po 40 dol.: J. Balčiūnas,
II., V. Chavez, II., J. A. Da- 
brila, Ma., M. Ješmantienė, 
Oh., S. Jurskytė, Pa., T. Ka
valiauskienė, Mi., J. Krišto
laitis, Oh., K. Naudžius, Ca., 
P. A., Ca., M. Samatienė, 
DC., dr. V. šaulys, De., Ant. 
ir E. Sciukąs, N. Y. dr. E. 
ir R. šilgalis, Oh., P. O. 
Skardis, Oh., A. ir St. Skė
riai, N. Y., J. ir A. Starins- 
kai, Ma., M. J. Uksas, Ca.

Po 35 dol.: A. J. Augus
tas, Oh., J. O. Briedis, Mi., 
dr. A. Goeldnerienė, N. Y., 
S. ir H. Idzelis, Oh., K. Jan
kūnas, N. J., N. N., Ca., S. 
ir I. Kauneliai, Mi., K. ir
V. Kleiva, EI., V. Kundro
tas, Mi., E. Legeckienė, II.,
VI. Mieželis, Az., V. Prūsas,
II., A. Rudzitas, N. Y., H. 
ir K. šilinis, Mi., V. S., Oh.,
J. ir P. Vaičaitis, Fl.

34.91 dol.: F. Borumas, 
Australija.

34 dol.: L. Tamošaitis, 
N. Y.

Po 30 dol.: J. Ambrizas,
II., J. Baltrėnas, Ca., P. J. 
Bliūdžius, Mi., P. Davidonis, 
Pa., dr. A. Grigaliūnas, II.,
M. Gylys, Az., Vyt. Janu
laitis, U., D. V. Z. Jasys, 
Ct., O. ir V. Jokūbaitis, Oh., 
dr. B. Juodėnas, Oh., dr. A. 
Juzaitis, Pa., A. Karklius, 
Oh., dr. J. ir M. Kriaučiū
nai, Ct., K. Laskauskas, 
Md., V. D. Lembertas, Ca., 
P. A. Litvinas, Ca., F. Mo
tuzas, Mi., M. Ostrauskas,
II., R. ir V. Penikas, N. Y., 
B. Rūkštelė, Mi., K. Šimulis, 
Fl., St. Staniškis, II., D. 
šumskis, II., B. Tamulienė, 
Ca., kun. J. Tautkus, Ct., 
Ant. Valys, II., K. ir A. 
Venclauskai, Ca., P. ir A. 
žičkus, Ma.

29 dol.: K. Sragauskas, 
Mi.

27 dol.: P. ir B. Kapis- 
kas, R. I.

Po 25 dol.: V. Anelaus- 
kas, Ca., J. M. Apanavičius, 
Oh., J. Audėnas, N. Y., V. 
Aviža, N. Y., A. E. Bacevi
čius, Fl., D. Balčiūnas, Ca., 
prel. V. Balčiūnas, Ct., P. 
P. Balčiūnas, Ar., prel. J. 
Balkūnas, Fl., J. Baltrušai
tis, Ca., M. Balys, Oh., V.
K. Banelis, Ct., K. Barūnas, 
Ma., H. Bitėnas, N. J., S. 
Blaskevičius, Mi., S. Bliu- 
kis, II., J. Boley, N. Y., dr.
N. Bražėnas, N. Y., V. Bra
žėnas, Fl., R. R. Bričkus, 
Ma., A. R. Bridžius, Oh., 
Bružėnas, FL, Ant. Būga,
II., V. Bukota, Kanada, V. 
Bulkaitis, Nb., A. Čepėnas, 
Ma., A. Cukuras, II., V. 
Dainauskas, Ar., dr. A. De- 
venis, Ca., dr. J. Dičpinigai- 
tis, N. Y., kun. A. Drangi
nis, Md., S. Dzikas, Fl., V.
O. Eikinas, Ma., M. G. Er
čius, N. Y., B. Fleck, Mi., 
A. Garka, Oh., A. Gumbrys, 
Mi., dr. D. S. Harmon, Md., 
R. ir D. Ivaška, Ma., V. ir
F. Izbickai, Ma., M. Jegutis, 

Fl., dr. A. šlepetytė-Jana- 
čienė, N. Y., V. Jankūnas, 
N. Y., A. J. Janušonis, N. 
Y., S. Jasaitienė, Ma., dr.
I. ir A. Jasys, Oh., Gr. Juo
deika, Ca., A. ir J. Kasulai- 
tis, Oh., dr. ir G. Kenter, 
Ct., St. Kežutis, N. Y., R. 
Kezys, N. Y., A. Klemas, 
Pa., dr. D. ir G. Krivickai, 
Md., J. Kunevičius, Oh., J. 
Kutra, Ca., P. Lalas, N. Y., 
St. ir S. Laniauskai, Oh., J. 
Leščinskas, Mi., J. Litvinas,
II., M. Lušienė, Ma., V. Mc 
Ginty, N. J., J. Mačiulaitis, 
Mi., S. Mackevičius, N. Y., 
kun. J. Maknys, R. I., A. ir
L. Mažeika, Ca., V. Mažei
ka, II., I. Medžiukas, Ca., M. 
Melienė, II., J. Mikaila, Mi., 
Jurg. Mikaila Mi., D. Mike- 
liūnas, In., St. ir E. Miknius, 
Ct., E. ir O. Milkauskas, Mi.,
J. ir N. Mockus, Ca., A. Mo- 
riarty, Ma., kun. D. Mor- 
row, Mi., V. ir B. Motušis,
II., J. Naujokaitis, Oh., K. 
ir I. Nenortai, Ma., Z. ir S. 
Obelenis, Oh., B. Paliulis, 
Ma., B. B. Paulionis, Oh., A. 
ir S. Pautienis, Ca., J. ii’ E. 
Pažėra, Ca., R. Penkiūnie- 
nė, Va., dr. J. Plikaitis, IĮ., 
A. ir ž. Ratas, N. Y., L. Ru- 
džiūnas, Ma., P. Sablauskas,
N. Y., V. Senuta, Ma., J. ir
M. šlegaitis, Ar., R. V. Šle
žas, Ma., A. Smilga. II., A. 
Šmitas, Ma., St. Šmitas, 
Ma., V. Sniečkus, Oh., D. ir 
A. špokas, In., G. Stančie- 
nė, N. Y., I. Steponaitis, N. 
Y., kun. J. Steponaitis, Ma.,
O. Strimaitienė, N. J., Ant. 
ir B. Sukauskai, Mi., K. Ta
mošaitis, Ma., A. Tumosa, 
Ma., A. Uknevičius, N. Y., 
dr. A. Urbanc, Ca., dr. E. 
Vadeika, N. J., D. Vaičius,
N. Y„ V. Vaikutis, Ct., A. 
Vaitėnas, Mi., J. ir M. Vait
kus, Md., A. ir V. Vaškys, 
Md., A. Vedeckas, N. J., J. 
Vembrė, Ma., K. P. Vilnis, 
Fl.', G. Viskantas, Mi., V. 
Vitkus, N. Y., kun. St. Yla, 
Ct., G. Zabelskis, N. Y., M. 
Žitkus, Oh., B. Žukauskas, 
1.1

Po 20 dol.: A. G. S., Ca., 
J. G. Asminas, Mi., J. ir G. 
Auštra, Md., kun. A. Ba- 
bonas, Mi., A. D. Baltutis, 
Ca., L. Barmus, IL, dr. J. 
Bartkus, II., S. Bartkus, Ca., 
J. Baublys, Mi., R. Budrei- 
ka, Ma., V. Bulota, IL, B. 
Čepauskas, FL, K. Dabule- 
vičius, IL, K. Devenis, Ma., 
A. Devenienė, Ca., S. A. Di- 
mas N. Y., B. Dirsė, Kana
da, P. D. Domkus, Ca., A. 
Galdikas, Ca., S. Garliaus- 
kas, Mi., K. Gasparaitis, FL, 
A. ir K. Gruodis, N. J., L. 
Grunavas Mi,. A. Gudaitis, 
L, Alg. ir J. Gustaitis, Ca.,
O. Ivaškienė, Ma., M. Ja- 
gučanskienė, Ca., J. Jan
kauskas, IL, E. ir R. Jasins- 
kas, Mi., S. Jasutis, Ca., Ž. 
ir Z. Jūriai, N. Y., A. ir E. 
Juška, Mi., L. ir E. Kačins
kai, FL, J. ir O. Kemežai, 
Ct., J. Kiznis, N. Y„ F. Kon- 
tautas, Ma., M. Lembertie- 
nė, Ca., VI. ir St. Levanai, 

Ct., J. ir E. Liaukus, FL,
P. ir B. Lukas, FL, F. ir A. 
Mackus, Oh., R. Markus, N. 
Y., J. ir E. Matulaitis, Ca., 
A. Mikalkėnas, Mi., A. Mi
koliūnas, Oh., A. ir E. Mi
siūnas, Mi., M. Mockapet- 
ris, Ma., R. Mulokas, Ca., J. 
Murinas, Mi., S. Nyerges, 
Ca., J. Pakalka, In., E. Pa
kulis, De., M. Palaikienė, 
Ca., L. Puskepalaitis, Mi., 
A. Ragauskas, N. J., V. Ra
monas, IL, L. Raslavičius, 
IL, A. ir E. Rašytinis, Mi., 
J. ir V. Rutelionis, Md., A. 
Rysavy, N. Y., L. ir D. Sie- 
maška, N. Y., J. ir S. Šim
kus, Mi., B. Simonaitienė, 
Mi., F. X. Skirmantas, Ca., 
A. Smith, N. Y., J. Smols- 
kis, Ct., A. Sprindys, FL, J. 
Stravinskas, Oh., A. Suba
čius, FL, R. Švoba Mi., J. 
Taruška, FL, M. ir V. Tyla, 
Mi., R. Vaichaitis, Kanada, 
J. ir A. Vaičiulaitis, Md., 
Ed. Vaitkus, IL, E. Ven- 
gianskas, IL, S. Vičiulis, 
Md., dr. E. Vilčinskienė, N. 
Y., O. Vilėniškis, Ma., V. 
žiaugra, Ma., A. žindžius, 
N. J.

Po 15 dol.: S. Augonis, 
Ma., S. O. Bačkaitis, Va., 
V. Bagdanavičius, 11., D. 
Bobelis, FL, T. Bogušienė, 
Ma., J. Brazauskas, Mi., R. 
J. Bulota, Mi., V. Dubaus
kas, N. Y., E. Eidėnas, IL, 
N. Gintalas, Md., kun. A. 
Goldikovskis, Oh., J. ir V. 
Gurka, Mi., C. Hill, Mi., Ja- 
siulaitis, Ca., E. Jovaiša, 
Ca., E. Juršėnaitė, 11., J. J. 
Knasas, N. Y., P. Lanys, N.
J. , A. ir J. Lapšiai, Ma., K. 
Mackevičius, 11., J. ir J. Mi- 
kulionis, Mi., A. B. Morkys, 
Ca., L. ir S. Packauskas, 
Mi., kun. J. Pakalniškis, N. 
Y., V. Radžius, Oh., J. Ra
manauskas, N. J., J. Reinys,
11., K. ir A. Šimėnas, Ma., 
E. ir J. Sisas, Ca., J. ir K. 
Sniečkus, Oh., O. E. Stanai
tis, Mn., V. Stimburys, Oh., 
A. Styra, Oh., J. ir P. Ta
mašauskai, Ct., V. Tuske- 
nis, Ca., E. ir J. Valiukoniai, 
Ma., kun. J. Velutsi, IL, kun.
K. žemaitis, Oh., O. ir P. 
Žilinskas, Oh.

13 dol.: B. Tiškus, 11.
12 dol.: V. Nastopka, Md.

Po 10 dol.: St. Adamonis, 
Ca., D. Adomaitis, 11., K. 
Adomavičius, Ma., V. I. 
Alantai, Mi., T. Aleksonis, 
Ma., L. Alinskienė, N. J.. S. 
Ušėnas, Oh., A. Andriušie- 
nė, Ma., V. Apeikis, Ca., J. 
Astašauskienė, Pa., A. Ast
ravas, Ma., S. Augaitis, Ct.,
P. Aušiūra, Mi., D. Averka, 
Ma., M. Avižienis IL, J. V. 
Bajerčiai, Ma., L. Bajorū
nas, Mi., V. S. Balčiūnai, 
Fl., J. Baltrus, Pa., M. Ba
rauskas, Ca.n M. Baukys, 
Mi., T. Bauža, WL, G. Biels- 
kus, FL, R. Bitėnas, N. J.,
P. S. Bitleris, Mi., J. Bobitis,
11., A. Bortvikienė, FL, K. 
Brazauskas, FL, A. Bražė
nas, Mi., D. Bulgaris, N. Y., 
.B Brizgys, Mi., E. Bublai- 
tis, N. Y., dr. V. ir S. Bub- 
lys, Mi., R. Budrienė, N. Y., 
V. Budris, N. J., B. Burba, 
Mi., J. Burdulis, N. Y., kun.

J. Burkus, Ar., H. Čepas, 
Ma., S. Chester, R. I., E. 
Chmieliauskaitė, FL, E. S. 
Cibas, Ma., V. E. čižauskas, 
Mi., K. V. čižūnas, Va., J. 
V. čyvas, Oh., A. Dabšys, 
Ca., J. Dačys, Ma., P. Da
mijonaitis, FL, A. Dičius, 
Ca., P. Didelis, Pa. K. Dū
lys, Md., A. O. Dumčius, IL,
O. EJertienė, IL, O. Elskus, 
Ca., J. Gaižutis, Mi., R. Ga
ras Mi., E. Gaškienė, IL, V.
K. Giedrys, FL, A. B. Gra
žulis, Oh., S. A. Gražys, Ca., 
J. ir D. Gražys, Kanada, 
St. Gražienė-Jurgelevičius, 
Ma., K. Grigaitis, FL, E. 
Grudzinskienė, N. Y., M. ir
P. Grušas, Ca., V. Grybas, 
R. I., P. Gunas, Ct., M. 
Happ, Wi., J. Hasselberg, 
N. Y., A. ir R. Ilgučiai, N. 
Y., T. I. Janukėnas, Ma., V. 
Januškis, Oh., A. Janušo

Legal Notice_________Legal Notice______

NOTICE
0F PUBLIC HEARING
Solicitations of views and comments from the public rogarding a proposed 

inerease in the rates of (are charged by the Greater Cleveland Regionai Tran- 
sit Authority.
| Notice is hereby given that public hearings will be eondueted by the Great

er Cleveland Regionai Transit Authority for the purpose of receiving views 
and comments from the public regarding a proposed inerease in the rates 
of fare. The date, location and time of these hearings will be as follows:

DATE LOCATION TIME
July 21. 1981 RTA, Statė Office Bldg.,

615 Superior, NW - 11 th Floor, 
Board Room

10:30 a.m.

July 21. 1981 RTA, Statė Office Bldg.,
615 Superior, NW - 11th Floor. 
Board Room

7:30 p.m.

July 22. 1981 Brooklyn City Hali, 
7619 Memphis Avenue

7:30 p.m.

July 23, 1981 Lyndhurst City Hali. 
5301 Mayfield Road, 
Community Room.

7:30 p.m.

These hearings are being held pursuant to Section 5 (i) (3) of the Urban 
Mass Transportation Act of 1964 as amended, and will be held in accordance 
with the finai rule published in the Federal Register Volume 45, No. 76 (49 
CFR 635) on April 17. 1980.
A. Proposed fare inereases under consideration are as follows:

1. Inerease in the local rate of fare during peak and/or off-peak time peri- 
ods of 5c. 10C, 15C. 20C or 25c.

2. Inerease in the express rate of fare during peak and/or off-peak time 
periods of 5c. 10c. 15c. 20c or 25c.

3. Institute a zone fare system in addition to the base fare in inerements of 
5c, 10C or 15c. The maximum number of extra fare zones would be five 
vvithin Cuyahoga County.

4. Maintain present transter fare policy of no charge for transfers.
5. Restructure the collection of student fare reimbursements so that alt 

subsidies received from the Statė are utilized by the local school boards 
to purchase tickets/passes from RTA at regular rates which they may 
then give free to studentą or sėli to students at reduced rates.

6. Change the elderly/handicapped fare in off-peak time periods from no 
charge to 5c, 10c. 15c, 20c, 25C. or half-fare during off-peak time peri
ods while maintaining a half-fare during peak periods.

7. Inerease the downtown loop rate of fare 5c. 10c. or 15c.
8. Adjust the price of weekly and monthly passes to bo consistent with 

inereases in the base rate of fare.
B. Energy Conservation Impact:

The implementation of a fare inerease is necessary to maintain the 
fiscal viability of public transportation in Cuyahoga County. VVithout such 
inerease. the Greater Cleveland Regionai Transit Authority will be forced to 
eurtail transit services to the public which will result in the inereased ūse of 
private automobiles and greater consurription of energy resources.

C. Bnvironmental Impact:
The maintenance of a high level of public transportation services 

throughout Cuyahoga County is necessary to continue the positive environ- 
mental impact of the Greater Cleveland Regionai Transit Authority'and the 
quality of citizen mobility.

D. Sočiai and Economic Impact:
The proposed fare inereases will allow for the continued and improved 

sočiai and economic impact of public transportation in the Greater Cleve
land area. Transit service to places of employment. medical services. ėdu- 
cational facilities, etc., is the only mode of transportation available to a 
signifieant number of persona in Cuyahoga County.

|| As part of the hearing, the Greater Cleveland Regionai Transit Authority 
will afford an opportunity for Interested individuals or agencies to be heard 
with respect to the energy conservation, environmental, sočiai and eco
nomic impact of the proposed fare inereases. Interested persons may sub- 
mit orai or vvritten statements, evidence and recommendation3 with re
spect to the subject of this hearing.

[U Written statements may be mailed to the Manager of Communlcations. 
' Greater Cleveland Regionai Transit Authority. 615 Superior, N.W.. Cleve

land, OH 44113. Ali written statements will be included as a part of the 
official record of the public hearings.

Leonard Ronis, General Manager 
Greater Cleveland Regionai Transit Authority

nis, N. Y., Janeckai, Mi., M. 
Jonaitienė, Oh., E. Juciūtė, 
Ma., J. Juodis, N. Y., J. Juo
zaitis, FL, L. Jurskis, Pa., 
P. Juška, N. J., A. G. Juš- 
kėnas, Oh., J. Jusys, Ma., 
J. Kapočius, Ma., J. ir A. 
Karmuza, Ct., A. ir G. Kar- 
sokai, Oh., J. Kasakaitis, 11., 
J. ir V. Kazakevičius, Ca., 
J. Kažemekaitytė, W., P. 
Kazlauskas, Nb., V. ir V. 
Kazlauskas, Ca., S. ir L. 
Keženius, Oh., K. Kikutis, 
IL, J. Kinčius, Mi., J. Klei- 
naitis, 11., P. Kliorys, Oh., 
V. Kova, Ca., A. irf M. Kon
čius, Mi., V. R. Kondratas, 
N. Y., dr. J. Kregždė, Ca.. 
M. Kregždė, Ca., K. Ručins
kienė, Ca., E. Kulbis, Ma., 
V. ir G. Kulpai, N. Y., E. 
ir V. Kuodys, Ma., dr. O.

(Nukelta į 11 psl.)
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Labanauskaitė, Ct., A. Lef- 
kis, Mi., V. Lėlys, Mi., L. 
Lendraitis, Ma., A. Levanai- 
tė Ct., S. Liepa, Mi., J. Lip- 
nickas, N. Y., J. Litvaitis, 
N. J., M. V. Liulevičius, II.,
U. Maceikonis, N. J., dr. I. 

ir A. Mačioniai, Fl., B. ir J. 
Mačiūnai, N. Y., V. Macke
vičius, Nb., Br. ir G. Ma- 
kaitis, Ma., E. Manomaitis, 
Ma., S. Mathevvs, Mi., J. ir 
A. Matjoška, Ma., A. Ma
tulis, Mi., A. Mažeika, Fl., 
A. ir B. Maželis, Oh., S.

Melišius, Mi., T. Mickevi
čius ,Ca., J. Mikalonis, Ca.,
L. Mingėla, Mi., R. Minkū- 
nas Oh., J. Mociškis, II., K. 
Morkūnas, Az., A. Muliolis, 
Oh., dr. V. Musonis, II., M. 
Nagurskis, Ct., J. Naujo
kaitis, Oh., E. Noakienė, N. 
Y., M. Norkūnas, Ma., P. 
Normantas, N. J., K. ir J. 

Norvilą, N. Y., L. ir E. Ok- 
sas, Ca., B. Olis, Fl., V. ir 
A. Osteika, Mi., E. Pagirys, 
Fl., dr. B. Paliokas, II., š. 
ir A. Paliulis, Ct., J. Paliu
lis, Ct., S. Paltus, Ca., V. 
Paplauskienė, Ca., J. Paš- 
kauskienė, Ca., A. Paško- 
nis, II., P. Pečenkis, N. J.,
L. ir J. Pečiūra, Mi., A. Peš- 

tenis, Pa., A. ir V. Pesys, 
Mi., E. Petelkevičienė, II., 
J. Petkevičienė, Oh., J. Pet
ras, Ca., A. ir A. Petraus
kai, Mi., I. Petrauskas, II., 
J. Petrauskas, Mi., S. ir I. 
Petravičius Ca., J. Pipiras, 
Ma., P. Plikšnys, Ma., A. 
Pocius, U.,

(Bus daugiau)

Ji kepa pyragus, susiranda draugus 
ir turi The Illuminating Company.

Tai yra tas kas 
atskiria ”linemen“ 
nuo berniuko.
Elektros laidai nėra vieta spėliojimams. 
Paklauskit Stan Boryczka. Jis ir jo 
partneris John Wade yra "linemen” The 
illuminating Company. Jų darbas yra 
užtikrinti, kad jūs gautumėte saugiai 
ir pastoviai elektros srovę.

Kada užeina audra, jūs galite pasikliauti 
žmonėmis kaip Stan ir John dirbančiais 
sunkiose ir pavojingose aplinkybėse kad 
jums atstačius srovę, "žinoma, mes 
dirbame sunkiai”, sako Stan, "bet tai 
eina kartu su darbu. Ir taip pat grupės 
atsakomybe. Kada reikalas liečia 
aukštų voltažą, jus negalite sau leisti 
apgaulę”, prideda John.. ”Nėra jokio 
malonumo lipti .j stulpą siaučiant vėjui 
ir lietui. Bet mes žinome, kad tiek daug 
žmonių pasikliauja elektra ir tai yra 
tikras iššūkis mums atstatyti srovę taip

greitai kaip įmanoma”.'’
— Stan ir John yra tiktai du iš jūsų 
daugelio kaimynų ir draugų The 
Illuminating Company, dirbančių 
ištisą parą, kad turėtumėte jums 
reikalingą elektrą.

Violet Burden yra paprastai labai aktyvi. 
Būdama 83 metų, ji praleidžia dieną prie 
savo pomėgių — bridge ir kepimo. Ir ji 
atiduoda savo asmeninį laiką kaip 
talkininkė American Association of Retired 
persona. Ji taip pat yra viena savininkų 
The Illuminating Company.

”Mano vyras įrankių gamintojas. Mes 
niekad neturėjome didelių investavimų, 
bet mes pirkome keletą akcijų The 
Illuminating Company. Dabar dividentai 
šių akcijų tikrai yra didelė parama”, 
sako Mrs. Burden. ”Bet nežiūrint kaip 
temptumėm biudžetą, vistiek negali daryti 
to paties prie ko buvai pripratęs ir aš esu 
laiminga būdama sveika”.

The Illuminating Company yra 
nuosavybė ne industrijos ar vyriausybės, 
bet tūkstančiai tikrų žmonių — kaip 
jūs pats ir Violet Burden.

Ji verda taupymui
Fanie Montalvo yra namų ekonomistė 
dėl The Illuminating Company. Vienas 
iš jos darbų yra parodyti žmonėms kaip 
sumažinti elektros sąskaitą efektingai 
naudojant namų apyvakos reikmenis.

"Yra daugelis būdų, kaip žmonės 
gali sutaupyti elektros energiją su namų 
apyvokos reikmenimis. Pav. aš parodau 
žmonėms kaip paruošti pilnus pietus 
toje pačioje temperatūroje. Tai reikalauja 
truputį planavimo, žinoma, aš taip pat 
primenu jiems neatidarinėti krosnies, nes 
kiekvieną kartą atidarant prarandama 
25-30 laipsnių šilumos ir tai yra pinigai 
iš jūsų kišenės!”

Jeigu jūsų grupė norėtų pamatyti 
energijos pristatymą kurį dubda mūsų 
ekonomistė, skambinkite 622-9800, 
ext. 2443 susitarimui.

The Illuminating 
Company.
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DETROITO LIETUVIAI
Antanas Grinius

TAUTYBIŲ FESTIVALIS
Festivaliui, kuris įvyks 

liepos 17-19 d. Hart Plaza, 
prie Detroito upės, reikalin

ga parama — darbu, mais
to produktais ir pinigais. 
Norintieji kuo nors padėti 
susisiekia su festivalio ko-

Injection Molding Foreman
We are looking for aggressivė, career-oriented individu- 
als to join our newly formed plastic operations. A 
minimum of 5 years' injection molding supervisory 
experience with knovrledge of engineering resins, tool- 
ing and trouble shooting preferred. Interested candi- 
dates should forvvard resume together with salary 
requirements in complete confidence to:

American Standard

Salėm, Ohio 44460
605 S. Ellsworth

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Už CERTIFIKATUS MOKAME: 
7J4% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7*/i% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 — 30 mėn. su $1,000, minimum.
6*/į% — 1 metu su $1,000, minimum.

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

SAVINGS INSURED UP TO J40.000.00 BY F.S.L.I/’.

S aint 
Auntliony 
gsavings

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

Open Mon., 9-8; Tu«., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; CtaNd We4-

Juetas Gribauskas, vedėjas

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

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

miteto nariais: B. Brizgiu 
282-5755, B. Valiukėnu 562- 
1143, E. Bulotienė 368-3299 
ir A. Sukausku 561-1769.

Lietuviai turės du maisto 
namelius ir vieną kultūrinį 
paviljonėlį. Meninėje pro
gramoje dalyvaus tautinių 
šokių grupė "Audinys”, va
dovaujamas R. Baltrušaity
tės.

Festivalio gautas pelnas 
bus panaudotas Vasario 16 
minėjimo išlaidoms padeng
ti.

PROJECT MANAGERS
with Chemical Engineering Degree

GENERAL SUPERINTEDANT
with large integral engine compressor exp.

GAS COMPRESSOR MECHANICS 
with gas engine compressor experience

MECHANICAL ASSEMBLY FOREMAN 
PURCHASING AGENT
Apply call or send resume to

PLANT PROCESS EQUIPMENT INC.
P. O. Box 389

League City, Texas 77573
Attn. Clark Kennedy or Stepban Kennedy

(713) 332-2589
(25-31)

TAPĖ LATHES 
MANUAL LATHES 

MANUAL VERTICAL 
BORING MILLS

MUŠT BE EKPBNENCED
Benefits Include: 

VACATIONS 
HOLIDAYS 

HOSP1TALIZATION 
PENSION 

PROFIT SHAR1NG, ETC.
Peršami han, Monday thru Fridiy 9 am. to 3 pm.

Steel Products Corp. of Akron
1699 Commarce Dr.

Stow, Ohio 44224 
216-688-6633

• Stefutė Mouldingaitė, 
Dirvos bendradarbio A. Gri
niaus krikšto duktė, džiau
giasi užbaigusi pirmąją 
mokslo pakopą — vaikų 
darželį.

RAMOVĖNŲ IŠVYKA

Birželio 21 d. šv. Antano 
parapijos patalpose įvyko 
Ramovės Detroito skyriaus 
susirinkimas. Susirinkimas 
buvo gausus. Nutarta su
rengti liepos 12 d. Onos ir 
česio šadeikų sodyboje iš
vyką ir gautu pelnu parem
ti Ramovės centro valdybos 
leidžiamų knygų fondą.

Susirinkime buvo aptarti 
išvykos darbai ir pasiskir
styta pareigomis. Pradžia 
12 vai.

Dovanų stalui dovanos 
įteikiamos St. šimoliūnui 
arba M. Baukiui. Dovanas 
galima atvežti į išvyką.

Onos ir česio šadeikų so
dyba erdvi, graži ir vietos 
užteks visiems. Ramovėnai 
ir visi lietuviai prašome tą 
dieną atvykti į gražią ša
deikų sodybą ir joje praleis
ti dieną.

MIRĖ
Birželio 14 d. mirė ilga

metė Detroito gyventoja 
Ona Mažeikienė sulaukusi 
81 metus.

Birželio 16 d. Jolandos 
Zaparackienės 1 a i dotuvių 
namuose sukalbėtas rožinis. 
Po atlaikytų birželio 17 d. 
šv. Antano parapijos baž
nyčioje pamaldų, amžinam 
poilsiui buvo nulydėta į 
švento Kryžiaus kapines. 
Liko: duktė su šeima ir ki
ti giminės, draugai ir pa
žįstami.

■

■

■■■

NURSES...
. . . interested in working in poaitions that offer opportunities unlike 
the usua) nursing posittions available on today’s Tnarket. join the 
correctional nursing slaff and experiencce the challenge and variety 
or nursing skills practiced in rendering health care to a select group 
of individuals,
Positions are now ovailable at the Povvhatan, James River, and the 
Deep Meadow Correctional Centers, 15 miles west of Richmond, 
Virginia.

REGISTERED NURSE
MUŠT HAVE STATĖ REG1STRATION.

Salary negotiable to $18,280.

HOSPITAL NURSE TECHNICIAN
MEDICAL CORPSMEN OF LI’N W1TH AT LEAST ONE YEAR 

EXPER1ENCE IN ADMINISTER1NG MEDICATION.
Salary negotiable to 515,293.

PHYSICAL THERAPIST
BACHELORS J N PHYSICAL THERAPY.

Salary negotiable to $18,280.

Contact: Mr. John F. Prucnal
Medical Recruiter

(804) 257-0950
VIRGINIA DEPARTMENT OF 

CORRECTIONS
4615 West Broad Street
Richmond, Virginia 23230

We are an equal opportunity employer

METAL MODEL MAKERS 
AND JOIIRNEYMEM

Experienced in prototype plaster development. 
Openings on lst and 2nd shifts.

Apply 9 A.M.-4 P.M., Monday thru Friday

METAL SPECIALISTS, INC.
26269 Groesbeck

WARREN, MICHIGAN

A new manufacturing facility engaged in heavy metai 
machining & fabricating has ground floor opportunities for: 

MAINTENANCE MECHANICS 
with experience on

BORING MILLS, DRILL PRESSES, OVERHEAD CRANES. 
NC MACHINES & OTHER FACETS OF INDUSTRIAL 
MAINTENNCE. Some electrical experience.

MAINTENANCE HELPER 
Some mechanical experience.

Excellent working climate, pay and group insurance benefits. 
If you would likę immediate employment in a modern new 
facility, ąualified persons apply at

MARLEY
1314 W. BELT NORTH, HOUSTON, TX. 

OR CALL 713-467-7248 FOR APPT.
(27-38)

■■■

■
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IŠLYDĖJOME A.A. DR. ALGIRDĄ NASVYTJ 
| AMŽINO POILSIO VIETĄ

Aurelija Balasaitienė

Išlydėjome į amžino poilsio 
vietą dr. inž. Algirdą Nasvytį 
š.m. birželio mėn. 30 dieną. 
Su jo mirtimi nepastebimai 
baigiasi viena gyvastinga mū
sų emgracinės visuomenės gy
venimo epocha, kuriai pagrin
dus davė Lietuvoje augę, bren- 
dę, išsimokslinę patriotai, su 
savimi j Naująją Žemę atsiga
benę senos lietuvių kultūros 
šaknis. Jie savo gyvenimo pa
vyzdžiu, sujungdami geriau
sius senojo ir naujojo pasaulio 
kultūros elementus, nešė nau
dą žmonijai tarptautinėje plot
mėje ir spinduliavo lietuvybės 
idėją savoje visuomenėje.

A.a. Algirdas Nasvytis - tai 
šakota asmenybė, su daugeliu 
talentų, svajonių, projektų ir 
darbų. Jo profesija - mecha
ninė inžinerija, kuriai jis pasi
ruošė Nepriklausomoje Lietu
voje, Vytauto Didžiojo Univer
sitete, 1937 metais įsigydamas 
inžinieriaus-mechaniko diplo
mą. Jo švelni prigimtis nelei
do jam ribotis vien griežtai
siais mokslais. Jis lankė 
Kauno Konservatorijoje forte- 
piono klasę. Ten jis pamilo 
klasikinę muziką, kurios neap
leido visą gyvenimą, prie pro
gos net akompanuodamas mū
sų solistams, o savo malonu

MM /uperior Avinas
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIU SĄSKAITĄ
Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 

Už Įnašus mokame 5'/4% palūkanų 
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI 

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uper ior /ovings

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS: ĮBK

Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00, 
šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.

mui vakarais praleisdamas iš
tisas valandas su savo mylimų 
kompozitorių kūriniais.

Jau studentu būdamas įsi
jungė į visuomeninę veiklą, 
aktyviai dalyvaudamas ir va
dovaudamas profesinėse kor
poracijose (Studentų Techni
kų Dr-jos pirm., Plieno Vyri- 
jos pirm., Lietuvos inžinierių 
ir architektų S-gos sekretorius, 
ir t.t.). Jį žavėjo sportas ir jis 
jame aktyviai dalyvavo - kaip 
puikus stalo teniso žaidėjas ir 
kaip sporto rėmėjas, Olimpia
dos organizatorius ir t.t. - dr. 
A. Nasvytis, pasižymėjęs kaip 
rimtas šachmatininkas, Ame
rikoje yra laimėjęs ištisą eilę 
rungtynių.

Priverstas palikti savo gim
tąjį kraštą besiartinant raudo- 
jiajam terorui, jis ir Vokietijo
je nepaskendo pabėgėlių ma
sėje, bet prisidėjo prie jų orga
nizavimosi, švietimo, telkimo 
į vieną būrį. Su dideliu pasi
didžiavimu dr. Algirdas Nas
vytis pasakoja apie savo vado
vavimą garsiajai Vasario 16 
gimnazijai. Būdamas pabė
gėliu ir veikdamas lietuvių tar 
pe, jis rado laiko gilintis savo 
profesijoje ir tęsti mokslinį dar- 
bą, kurį apvainikavo Hanove

rio Technikos Institute įsigytu 
daktaratu.

Atvykęs į Clevelandą, dr. 
Nasvytis tuoj įsijungė į visuo
meninę veiklą ir tuo pačiu 
metu pradėjo dirbti savo spe
cialybėje kaip inžinierius-me 
chanikas. Tarp visuomeninės 
veiklos, šachmatų, sporto ir 
tarnybos, Algirdas rado atlie
kamo laiko ir savo slaptom sva
jonėms įgyvendinti - daryti iš
radimus, kurių per savo gyve
nimą Clevelande yra užpaten
tavęs virš dešimties. Kaip ir 
visiems išradėjams, dr. Nasvy- 
čiui iš pradžių nesisekė. Ta
čiau, su savo beveik fantastiš
kais projektais, jis veržėsi pro 
visas didžiųjų Amerikos įmo
nių ir karo įstaigų duris. ‘Kai 
dr. Nasvytis mums savo išra
dimą parodė 1963 metais, 
mes jį išklausėme, bet nekrei
pėme dėmesio. Kai savo išra
dimą jis pristatė mums 1971 
metais, mes ne tik jį išklausė
me, bet ir tuo išradimu susi
domėjome’ - per atsisveikini
mą su velioniu kalbėjo NASA 
atstovas, pasakodamas apie 
‘Dr. AL’, kaip jį buvo pavadi
nę jo kolegos amerikiečiai. 
1969 metais dr. Nasvytis įstei
gė savo bendrovę Transmis-

A. A. dr. inž. Algirdas Nasvytis

sion Research, Ine. . 1978 me 
tais, gavęs sutartį gaminti sa
vo suprojektuotas pavaras ka
riuomenės reikalams, jis įstei
gė Nastec, Ine. ir tuo vardu 
tarptautinėje rinkoje ėmė par
davinėti savo išradimą. 1979 
metais NASA jį atžymėjo tarp 
tautiniame tyrimų žurnale 
(International Research Ma
gazine), kaip vieną iš reikš
mingiausių technikos išradėjų.

Jei gilintis į dr. Algirdo Nas- 
vyčio biografiją, tai susidary
tų nemažas jo darbų, siekių ir 
laimėjimų tomas. Tačiau jo 
gyvenimo svarbiausia žymė 
buvo ta, kad kiekvienas dar
bas bet kurioje jo šakoto gyve
nimo srityje rėmėsi į vieną 
pagrindinį idealą - lietuvybę. 
Jis savo darbovietėje buvo tiek 
kolegas inžinierius nušvietęs 
£pie Lietuvą ir jos istoriją, 
kad viena proga gavo sveiki
nimą, kuriame buvo parašy
ta: ‘Gediminas buvo. Nasvy
tis Yra’ (Gediminas was, Nas
vytis is). N amuose savo šeimo
je jis reikalavo, kad būtų kal
bama vien lietuviškai. Jo vai
kai lankė lituanistinę mokyklą 
priklausė lietuviškoms organi
zacijoms. Jo vaišingas namas 
buvo visada atviras posėdžiam 
subuvimams ir vaišėms, kurių 
finansinę naštą pasiimdavo dr. 
Algirdas ir jo žmona Brigita 
ant savo pečių.

Jo lietuvybės sąvoka buvo 
reali, konkreti ir taikinga, ne- 
kovojanti su vėjo malūnais, 
bet kuriant ir išlaikant tai, kas 
esminio ir brangaus, tęsiant 
kas sukurta, kad nebūtų pra
rasta. Jo stiprus nusistatymas 
prieš komunizmą reiškėsi 
konkrečiu darbu - tai garsusis 
Barboros Armonienės Sibiro 
tremties gyvenimo aprašymas. 
Pavarčius knygą : Palik ašaras 
Maskvoje’ - kurią jis taip vy
kusiai išpropagavo per tuo 
metu populiarų ‘Life’ žurna
lą - tenka stebėtis, kad ir tam 
jis rado laiko, energijos ir inte
reso.

Pokario metais buvęs Sakso
nijos Lietuvių Tremtinių Apy
gardos Pirmininku, jis Ameri
koje įsijungė į JAV LB veiklą, 
eidamas vicepirmininko pa
reigas ir dirbęs kaip LB Tary
bos narys. Tuo pat metu jis 
bendradarbiavo Amerikos pro 
fesinėje spaudoje kaip Applied 
Mechanic Review bendradar
bis.

Tauri lietuviška asmenybė, 
turtinga principais, idėjomis 
ir svajonėmis, iškeliavusi į am
žinybę, mirties aureolės at
spindyje išsikristalizavo kaip 
žmogus, kuriam pavaduoti rei
kėtų daugiau negu vieno inži
nieriaus ar veikėjo. Pokalbyje 
su jo broliu Pijumi-Jaunučiu, 
paaiškėjo keletas a.a. Algirdo 
įdomių savybių. Jis laikėse sa
vo nuomonės ir nebijojo jos gin 
ti. Būdamas dar labai jaunas 
studentas, jis buvo vienintelis 
asmuo intymiame prezidentū
ros ratelyje, kuris turėjo drą
sos ginčytis su prezidentu Sme 
tona ir su juo nesutikti. Susi
rūpinęs, kad Kaunas su kai- 
kuriomis primityviomis seno
vinėmis liekanomis besisve
čiuojantiems svetimtaučiams 
gerai neatrodys, su būreliu 
bendraminčių vieną tamsią 
naktį išvertė Kaune ‘konkes’, 
nes jos gadinusios miesto mo
dernų vaizdą ...

Į amžino poilsio vietą a.a. 
dr. Algirdą Nasvytį išlydėjo 
didelis būrys giminių, iš arti ir 
iš toli atvykusių jo bičiulių, 
kolegų, bendradarbių, sujung 
tų bendro liūdesio saitu. Ne 
rožių puokštėmis pagerbkime 
jo šviesią atmintį, bet tąsa jo 
darbų, skleidimu lietuvybės 
idėjos, kuriai jis gyveno.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nal«nw.<9« on yo«x *KM

• APDRAUDOS reikalais
geriausius patarnavimus 
gausite kreipdamiesi j Z. 
Obelenį, tel. 531-2211.
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Clevelando Neringos tuntas 
užbaigė darbo metus

t CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI

Birželio 15 d., 7 v. v. 
DMNP parapijos svetainėje 
rinkosi uniformuotos skautės, 
skautai, tėveliai ir svečiai baig
minei Neringos skaučių tunto 
sueigai. Neringos tuntininkė, 
v.s. Stefa Gedgaudienė sveiki
no visus susirinkusius, kviesda. 
ma pasidžiaugti jaunųjų sesių 
pastangomis ir darbo rezulta
tais, pasisvečiuoti-pabendrau- 
ti skautiškoje nuotaikoje.

Oficialioji sueigos dalis bu
vo pradėta malda, kurią sukal
bėję Clevelando skautijos dva
sios vadas kun. G. Kijauskas, 
SJ. Tuntininkė pristatė Nerin
gos tunto štabą, kuriame išti
sus metus dirba eilė jaunų va
dovių. Su mažosiomis aguo
nėlėmis darbuojasi Rita Ry- 
delytė. Pauštyčių ‘Laimutės’ 
d-vei vadovauja Danutė Bel- 
zinskienė, jai talkina Jolanta 
Bliūmentalytė. Skaučių ‘Auš
rinės’ d-vės draugininke - Vir
ginija Juodišiūtė, talkinama 
tunto adjutantės Linos Ziedo- 
nytės. Prityrusių skaučių ‘Šir
vintos’ d-vės vadovė ir tunti- 
ninkės pavaduotoja - Vilija 
Nasvytytė, o vyresniųjų skau
čių ‘Žemynos’ d-vės drauginin 
kė yra Ingrida Civinskienė.

kiekvieną pirmadienį praveda 
sueigas savo jaunesniosioms se
sėms, pristato skautybę kaipo 
gyvenimo būdą - tarnybą Die 
vui, Tėvynei ir Artimui.

Skautybės tęstinumas mato
si eilėje tuntininkės išvardintų 
skautininkių, kurios jai talki
no darbo metų laiku. Tai - 
M. Svarcienė, R. Nasvytienė, 
A. Miškinienė, S. Radzevičiū
tė, M. Puškorienė, A. Petu- 
kauskienė, M. Kižienė, G. 
Kijauskienė ir eilė kitų, kurios 
mielai įsijungia talkon savo 
darbu, sugebėjimu ar profesi
ne patirtimi.

Sueigų metu draugininkės 
ruošia skautes patyrimo laips
niams, kurie, šalia specialy
bių, sudaro skautišką progra
mą. Iškilmingos sueigos metu 
tuntininkės įsakymu buvo leis
ta duoti įžodį ir pakeisti kakla
ryšio spalvas šioms skautėms: 
Paukštytės - Juditai Bederytei, 
Audrai Leparskaitei, Ritai 
Penkauskaitei ir Danutei Ta- 
llat-Kelpšaitei; skautės - Ai
dai Bublytei, Lilei Gelažytei, 
Linai Kijauskaitei, Teresei 
Majorovaitei, Julytei Minkū- 

_________ naitei, Kristinai Motiejūnaitei 
Vadovių lavinimu rūpinasi J u- Kristinai Siupinytei ir Kristei 
lija Taorienė, meno projektais 
Dalia Miškinytė.

Visos šios jaunos vadovės 
užaugo Neringos tunto eilėse, 
dauguma yra baigusios aukš
tesniąją lituanistinę mokyklą, 
aktyviai reiškiasi ir kituose vi
suomeniniuose vienetuose. 
Smagu matyti, kad šios jaunos 
lietuvaitės kruopščiai ir sąži
ningai ruošiasi, planuoja ir

Vedegytei; prityrusios skautės 
kaklaryšiu pasipuošė Aldona 
Johansonaitė ir Daina Mataitė 

Prie trispalvės duotas įžodis 
yra visada įspūdingas, ypatin
gai prityrusių skaučių, kada į 
ratą-vieningumo simbolį įsi
jungia ir anksčiau davę įžodį 
sesės ir broliai. Kiekvienas 
skautiškos šeimos narys tuo mo 
mentu savo širdyje atkartoja
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pasiryžimą budėti Dievo mei
lėje, pavergtos Lietuvos ir sa
vo artimo brolio-sesės tarnybo 
je.

Tuntininkei v.s. Stefai Ged
gaudienei rekomendavus, LS 
Seserijos Vyriausios Skautinin 
kės įsakymu buvo apdovano
tos - Tėvynės Dukros žymeniu 
- Danutė Belzinskienė, Ramu
nė Jonaitytė, Danutė Penkaus 
kienė ir Teresė Urbaitienė; Or
dinu Už Nuopelnus - ps. Albi
na Bakūnienė ir ps. Julija Tao
rienė.

Pasibaigus oficialiajai suei
gos daliai visi sėdosi prie vai
šių stalo. Čia, programėlės 
forma, buvo pristatyti sesių at
likti darbai. Visos nuošir
džiai ir darbščiai ruošėsi Ka
ziuko mugei, kuri netik duoda 
progos išmokti lietuviško liau
dies meno, bet ir yra vieninte
lė proga tuntui užsidirbti lėšų 
vasaros stovyklai. Clevelando 
lietuvių visuomenė šiais me
tais, kaip ir visada, gausiai 
lankė ir rėmė skautus, įsigyda
mi jų pagamintų rankdarbių.

Programėlėje paukštytės pa 
šoko ‘daržovių šokį’, apdainuo 
damos pereitos vasaros stovyk
lą, žiemos iškylą su broliais vil
kiukais. Skautės džiaugėsi įgy 
tomis specialybėmis, iškylom, 
naujais kaklaryšiais. Prityru
sių skaučių nors nedaug, bet 
jos suruošė mugei stalą. R. 
Apanavičiūtė, V. Banionytė ir 
V. Kašubaitė, pasipuošusios 
vaidilučių rūbu, pasakojo 
apie neseniai įvykusį Senpilės 
sąskrydį Beaumont stovykloje. 
Vyresniųjų skaučių draugovė 
Žemyna džiaugėsi pavykusiu 
Viva Europa spektakliu ir dr. 
T. Remeikio knygos pristaty
mu.

Tuntininkė nuoširdžiai dė
kojo Skautininkių D-vei, vado 
vaujamai v.s. J. Budrienės ir 
vyr. skaučių Židiniui, vado
vaujamam ps. A. Bakūnienės. 
už nuolatinę pagalbą ir visoke
riopą paramą. Abu šie viene
tai yra aktyvūs savo veikloje, 
tačiau daugiausia pastangų 
įdeda remti Neringos tuntą, 
kad jis augtų ir klestėtų lietu
viškoje, skautiškoje dvasioje.

Sueiga baigėsi tradiciniu ra
tu su giesme ‘Ateina naktis’. 
Kukli dovanėlė ir puokštelė gė
lių - tai ačiū nuo Neringos se
sei Stefai. Tunto darbų re
zultatai tegu skatina ją toli
mesnei veiklai.

Iki pasimatymo stovykloje, 
kuri šiemt rengiama visam vi-

• LlKfOS 12 D. Žalgirio 
šaulių kuopos tradicinė gegu
žinė.

• LIEPOS 19 D. ALT S-gos 
Clevelando skyriaus gegužinė.

• LIEPOS 26 D. pensininkų 
gegužinė.

• RUGPIŪČIO 2 D. Kar. 
Juozapavičiaus šaulių kuopos 
gegužinė.

• RUGPIŪČIO 5-9 D. A.L. 
R.K. Moterų Sąjungos 39-sis 
seimas Clevelande DMNP. 
parapijoje.

• RUGPIŪČIO 8-9 d. Dail. 
Reginos Petrutienės tautodai
lės darbų paroda DMNP para
pijos didžiojoje salėje.

• RUGPIŪČIO 16 d. Balfo 
gegužinė.
’ • RUGPIŪČIO 30 D. — Lie
tuvių klubo metinė gegužinė 
Austrian Picnic Ground.

• RUGSĖJO 5 D. Tautos 
šventė. Rengia LB Clevelando 
apylinkė.

• RUGSĖJO 13 d. Abiturien
tų balius. Rengia LB Ohio 
apyg. valdyba.

• RUGSĖJO 19 D. 1941 metų 
sukilimo minėjimas.

• RUGSĖJO 20 D. pietūs 
paremti.

"Ramovė”
žurnalui "Karys” 
Rengia L. K. V. S. 
Clevelando skyrius, Lietuvių 
namuose.

• RUGSĖJO 26 D. Vasarą 
palydint balius Lietuvių Na
muose. Rengia Neringos skau
čių tuntas.

• RUGSĖJO 26-27 D. Me
nininko Baltuonio medžio dro
žinių paroda. Rengia: Lietuvos 
Vyčių 25 kuopa.

• SPALIO 3 D. Vaidinimas 
"Tėvas ir sūnus” (J. Grušo). 
Rengia LB Ohio apyg. valdyba.

• SPALIO 10 D. Korp! Neo- 
Lithuania metinė šventė'-balius 
Lietuvių Namuose.

• SPALIO 18 D. prof. J. Ži
levičiaus 90 metų amžiaus su-1 
kakties minėjimas. Akademija- 
koncertas. Ruošia Čiurlionio 
Ansamblis.

• SPALIO 31 — LAPKRI
ČIO 1 D. D. Lietuvių Dienos. 
Rengia LB Clevelando apylin
kė.

dūrio rajonui Rako stovykla
vietėje, liepos 11-25 dienomis. 
Stovyklavimas įprasmina skau 
tišką gyvenimą, duoda progos 
įgyvendinti išmoktą teoriją.

(am)

JAKUBS AND SON I

• LAPKRIČIO 7-8 D. Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto seimas, Clevelande.

• LAPKRIČIO 22 D. 41 me
tų sukilimo minėjimas Naujos 
parapijos salėje.

• LAPKRIČIO 28 D. Ka
riuomenės šventės minėjimas. 
Rengia LKVS Ramovė Cleve
lando skyrius Lietuvių namuo
se.

1982 M.
• SAUSIO 24, sekmadienį, 4 

vai. — Simfoninis koncertas 
Dievo Motinos parapijos audi
torijoje.

• VASARIO 13 D., šeštadie
ni, 7:00 v. v. — Lietuvos lais
vės . vigilija Dievo Motinos 
šventovėje. Rengia Dievo Mo
tinos parapija.

• 1982 M. BALANDŽIO 17 
D. Dirvai paremti Pavasarinis 
balius Lietuvy Namuose.

• Edą ir Vilius Bražėnai 
persikėlė iš Ft. Myers j Bo- 
nita Springs, Floridoje. Be
nita Springs yra ramus, 
žavaus pajūrio, kurortinis 
miestelis, tarp Ft. Myers ir 
Naples, prie Meksikos įlan
kos. Bražėnas ir čia tęsia 
savo plačią veiklą, gi Bra
žėnienė tebedirba nuosavy
bių pardavimo (Real Es- 
tate) srityje, kurioje yra 
patarnavusi nievienam tau
tiečiui. Jų naujas adresas: 
P. O. Box 2565, Bonita 
Springs, Fl. 33923. Telefo
nas: (813) 992-6798.

MIRĖ TAURUS 
MAŽLIETUVIS 

VILIUS ENDRIKAITIS
Vilius Endrikaitis, gimęs 

1890 m. gegužės mėn. 4 d. 
Stankiškiuose, Kintų para
pijoje, Šilutės apskr., at
šventęs savo 91 m. gimta
dienį mirė labai staiga šir
dies smūgio ištiktas sene
lių prieglaudoje Luebecke 
1981 m. gegužės mėn. 12 d.

HOUSE FOR SALE
IValk to Church

Our Lady of Perpetual 
Help is second away from 
this 3 bedroom colonial. 
Formai dining room, hard- 
wood floor,. enclosed porch, 
full basement, two car gar- 
age, 60x215 lot. 49,900. 
Call: Debi or Gregg at 
Mrowca Realty — 951-2100.

(24-28)

Laidojimo Įstaiga
Delio E., William J. Sr., 
William J. Jakubs Jr. ir 
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119 
Tel. [216) 531-7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio 
valandoje. Didelė aikštė automobi

liams pastatyti.

amber studios, hc
505 East 185 Street;
Euclid, Ohio 44119
Tel. 531-3500

Pas mus rasite didelį pasirinkimą meno išdirbinių (keramikos ir sklup- 
tūros), žinomų menininkų paveikslų, foto darbų, meno reikmenų ir gintaro 
papuošalų. Didelis paveikslų ir foto rėmų pasirinkimas ir jų įrėmavimas, 
bus atliktas pagal jūsų pageidavimus.

Šį mėnesį specialiai žymima N. Palubinskienės grafika.
Suaugusiems audimo pamokos ketvirtadieniais su B. Kasperavičiene. 
Meno pamokos pirmadieniais ir antradieniais su Rimu Laniausku.
Studija atidaryta pirmadieniais ir penktadieniais nuo 12-6 vai. vak., 

antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 12-9 vai. vak. šeštadeniais nuo 10-6 
vai. vai. Uždaryta trečiadieniais.

Rimas Laniauskas, prezidentas
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

• Tėvynės Garsų radijo 
programa bus šį sekmadie
nį, liepos 12, 6 vai. 30 min. 
ryto per WZZP radijo stotį, 
106.5 FM banga.

• Dr. Danielius Degėsys, 
Vilties draugijos pirminin
kas, išvyko 6 savaitėms 
atostogų į Cape Cod, Mass. 
Į Clevelandą grįš raugpiūčio 
pradžioje.

• Juozas Stempužis, Kul
tūros Tarybos narys radijo 
tarnybai, dalyvavo LB Hot 
Springs apylinkės sureng
tame trėmimų į Sibirą ir 
Lietuvos laisvės sukilimo 
keturiasdešimties metų su
kakties minėjime. Birželio 
14 jis pasakė kalbą apžvelg
damas 1941 metų žiauriuo
sius trėmimus ir heroišką 
tautos sukilimą, akcentuo
damas šių dienų įvykius ir 
naujus kovotojus dėl lais
vės okupuotoje Lietuvoje ir 
laisvajame pasaulyje.

Savo viešnagės metu Hot 
Springse J. Stempužis ap
lankė clevelandiečius Petrą 
ir Paulę Balčiūnus, Oną ir 
Juozą žemaičius ir Lilę ir 
Aleksą Kazius ir atvežė iš 
jų gausius sveikinimus vi
siems pažįstamiems.

• Inž. Algirdas ir Meilė 
Krygeriai ilgamečiai Cleve
lando gyventojai ir lietu
viško gyvenimo aktyvūs 
nariai, pastoviam gyveni
mui išsikėlė j Houston, Tex. 
Ten inž. Alg. Krygėris dirbs 
kaip div. manager Johnston 
-Macco kompanijoje.

Išvykimo proga draugai 
jiems surengė išleistuves 
dr. Romo ir Nijolės Kašubų 
rezidencijoj.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo- 
me kreiptis j ČIPKUS 
REALTY. 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

KVIETIMAS

Malonų tradicinį vidurva
sario sutikimą savo nariam, 
jų šeimoms, bičiuliams ir 
prijaučiantiem rengia Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos Clevelando skyriaus 
valdyba š. m. liepos 19 die
ną, sekmadienį, 1 vai. p. p. 
dr. A. Nasvyčio šeimos so
dyboj 10823 Magnolia Dr. 
(netoli buvusių Čiurlionio 
ansamblio namų) Clevelan
de.

Vieta parengimui visais 
atžvilgiais tinkama: ar gra
žiam orui esant ar lietui ly
jant. Svečiai bus vaišinami 
gausiais užkandžiais ir gai
vinančiais gėrimais.

Visi clevelandiečiai ma
loniai kviečiami ir mielai 
laukiami.

A.L.T. S-gos Clevelando 
Skyriaus Valdyba

• šaulių gegužinė įvyks | 
liepos 12 d. 1 vai. po pietų, 
Bechwood Pk., Lake Shore 
ir Landseer Rd-., lietuvių 
spaudos, radijo valandėlės 
parėmimui ir lietuvybės pa
laikymui, bus galima gau
ti šilti pietūs, atsigaivinti 
gaivinančiais gėrimais ir 
loterijoj laimėti gražių ir 
vertingų dovanų. Be to, ge
gužinės metu bus pristaty
ta K. Kairio išleistos kny
gos ”Po Damoklo kardu” II 
dalis ir norintieji galės ten 
pat knygą įsigyti.

Kuopos valdyba maloniai 
kviečia visus į gegužinę at
silankyti ir su draugais gra
žioj gamtoj praleisti sekma
dienio popietę.

PATRIA prekybos na
muose, 794 East 185th St., 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų produktų, lietuviš
kos juodos duonos. Dovanų 
skyriuje didelis pasirinki
mas spalvoto ir balto krista
lo. Taip pat rasite gintaro, 
medžio drožinių, audinių ir 
kt. Kreipkitės pas H. Kri- 
pavičių, tel.: 216-531-6720.

HOUSES FOR SALE
13% interest

Euclid brick double. Ow- 
ner will carry mortgage.

Brick bungalow, 3 bed- 
room, 2 car garage. 35,500.

Call: GEORGE KNAUS 
Realtor

481-9300

CLEVELANDO SKAUTĖS IŠKYLAUJA....

Neringos tunto skautės savaitgalio iškyloje su vadovėmis Prano ir Antaninos Petraičių so
dyboje, Pymatuning, Ohio.

Sesei Daivai stebint, Julytė Minkūnaitė, Lina Kijauskaitė, 
Rita Penkauskaitė, Kristė Vedegytė ir Teresėlė Majorovaitė iš
kyloje atlieka pasiruošimus skautiškos duonos kepimo.

GRAŽI SKAUČIŲ IŠKYLA
Birželio 27 d. Neringos 

tunto skautės, pasirengda- 
mos Vidurio rajono stovyk
lai, surengė iškylą Prano ir 
AntaninosPetraičių sodybo
je, Pymatuning, Ohio.

Visą dieną skautės pra
leido gamtoje statydamos 
palapines, bei atlikdamos 
kitus stovyklos darbus, o 
vakare prie laužo turėjo įdo
mią programą.

Skautės širdingai dėkoja 
Pranui ir Antaninai Petrai- 
čiams už leidimą pasinaudo
ti sodyba ir tėveliams p.p. 
Majorovams, V. Butkuvie
nei, D. Penkauskienei ir B 
Vedegienei už talką ir visad 
rodomą malonų dėmesį.

• Neringos tunto 15 skau
čių, vadovaujant Virginijai 
Juodišiūtei, šį šeštadienį, 
liepos 11d. išvyksta į Vidu
rio rajono stovyklą, Rako, 
Mich.

• OHIO AUTO BODY, 
savininkas Jonas Švarcas, 
35571 Vine St., Eastlake, 
Ohio 41094, sąžiningai ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašaukius, 
automobilį atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel. (216) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.

Susirūpinusios iškylos mažosios "planuotojos” Kristė Vede
gytė, Teresėlė Majorovaitė ir Kristina Mataitė su viešnia iš 
Pietų Amerikos.

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

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216.) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvarkome 
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po 
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat 

atliekam dailidės darbus.

MARTINS ir KUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

PADĖKA
Dėkojame visiems mūsų 

bičiuliams, dalyvavusiems 
birželio 24 d. mūsų vedybų 
sukaktuvinėse mišiose.- Tr 
ypatingą padėką reiškiame 
klebonui kun. G. Kijauskui, 
S. J. už turiningą ir nuošir
dų ‘pamokslą, N. Braziulie- 
nei ir A. Liutkui už jautrų, 
gražų giedojimą mišių me
tu ir mūsų dukrai G. Karso- 
kienei už palydėjimą vargo
nais. Jų visų dėka šios mi
šios mums paliko gilų, ne
išdildomą įspūdį.

M. ir O. Naumanai

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS l AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036 
CLEVELAND, OHIO 41114



DIRVA
ALT S-GOS 17-TOJO 
SEIMO RENGIMO 

KOMITETO PRANEŠIMAS
Seimo rengimą paremti 

aukojo: ALT S-gos šie sky
riai — 200 dol. Los Angeles 
skyrius, po 100 dol. Detroi
to, Chicagos, Philadelphi- 
jos, New Jersey ir Omahos; 
po 50 dol. Bostono, East 
Chicagos, St. Louis ir Rich- 
mond Hill. Asmeninės au

Vilties Draugijos šimtininkui
A. A.

DR. ALGIRDUI NASVYČIUI
mirus, žmonai BRIGITAI su Šeima, broliui 
PIJUI J. NASVYČIUI ir seseriai BIRUTEI 
SMETONIENEI su šeima bei visiems arti
miesiems reiškiame užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

A. A.

DR. ALGIRDUI NASVYČIUI
mirus, žmonai BRIGITAI, vaikams, seseriai 

BIRUTEI SMETONIENEI, broliui ilgame- 

čiui Čiurlionio ansamblio pirmininkui JAU

NUČIUI ir artimiesiems reiškiame gilią užuo

jautą ir kartu liūdime

Čiurlionio Ansamblis

Brangiam draugui

ALGIRDUI NASVYČIUI

mirus, jo šeimą, gimines ir draugus užjau

čiame ir kartu liūdime

Vytautas ir Eugenija Meškauskai 
su šeima

A. A.
DIPLOMUOTAM INŽINIERIUI

DR. ALGIRDUI NASVYČIUI 
mirus, reiškiame giliausią užuojautą jo žmo
nai BRIGITAI ir šeimai, seseriai BIRUTEI, 
broliui JAUNUČIUI, giminėms, artimiesiems 
ir kartu liūdime

J. J. Daugėlai 
V. A. Garmai 
E. P. Mikšiai 
M. S. Slabokai

kos: po 100 dol. Eugenijus 
Bartkus, Juozas Bartkus ir 
Jonas Petronis; po 50 dol. 
Jurgis ir Elena Sirusai, Ka
zimieras Pocius ir Jonas 
Jurkūnas; po 20 dol. Bro
nius Tatariūnas, Povilas 
Švarcas ir Vaclovas Mažei
ka; po 10 dol. Ona šos- 
takienė, Jonas Švoba, Jo
nas Moliukevičius, Vytautas 
Alantas, Algis Dilba, Vin
cas Gruzdys, Algis Vaitie- 

kaitis ir Vytautas Matonis; 
po 5 dol. Stasys šimoliūnas, 
Elena Gedgaudienė, Petras 
Pagojus ir Alfonsas Pata- 
lauskas.

Seimui Rengti Komitetas 
visiems aukojusiems, solis
tei Liucijai Mažeikienei, ku
ri atliko seimo banketo pro
gramą be jokio atlyginimo 
ir solistei Danutei Petronie
nei už himnu giedojimą ta
ria nuoširdų ačiū. J. šv.

• ALT Sąjungos Valdy
bos pritarimu prašome vi
sų kurie yra pažadėję pa
remti prezidento Antano 
Smetonos filmą ir dar to 
nepadarė, o taip pat asme
nis bei skyrius norinčius 
dar prisidėti, prašome savo 
aukas siųsti šiuo adresu: 
Antanas Mažeika 13055 
Mindanao Way #3, Marina 
Dey Rev, Ca. 90291, (213) 
821-8681.

Kas norėtų užsisakyti 
sau ar skyriui filmą, jo kai
na Įskaitant specialų Įpaka
vimą ir persiuntimą yra 750 
dol. Vidijo kasetė 100 dol.

NAUJA NEW YORKO 
LIETUVIU GYDYTOJŲ 

VALDYBA
New Yorko lietuvių gy

dytojų draugijos susirinki
mas Įvyko š. m. birželio 
21 d., Kultūros židinyje, 
Brooklyn, N. Y. Susirinki
me buvo parodytas filmas 
apie kraujo spaudimą ir 
apie artritą. Praeito susirin
kimo protokolą paskaitė dr. 
Stasys Jankauskas. Drau
gijos pirmininkas dr. P. 
Bagdas padarė veiklos pra
nešimą ir pažymėjo, kad dr.
L. Giedraitienė buvo apdo
vanota žymeniu už nuopel
nus pareigose. Tylos minu
te prisiminti mirusieji na
riai: dr. V. Slavinskas, dr. 
Virkutis ir dr. V. Ingelevi- 
čiaus žmona.

Kultūros židiniui susirin
kimas paskyrė 50 dol. Į nau
ją valdybą išrinkti: dr. V. 
Avižonis, pirmininku, dr. L. 
Giedraitienė, dr. B. Jan
kauskas, dr. I. Skeivys ir 
jaunosios kartos atstovas 
dr. Šnipas.

Susirinkime dalyvavo ir 
iš Putnam, Conn. atvykęs 
dr. J. Kriaučiūnas, dr. A. 
Skripkutė ir dr. Skripkienė. 
Į Gydytojų Sąjungos suva
žiavimą vyks šie gydytojai: 
Avižonis, šnipas ir Kriau
čiūnas.

• Vladas Skridulaitis, 
gyv. Naujoje Zelandijoje, 
atnaujindamas prenumera
tą pridėjo 20 dol. auką, pa
stebėdamas, kad nors ir pa
vėluotai, tegu tai būna Dir
vos 65 metų sukakties pro
ga ir, kad Dirva gyvuotų 
dar Šimtą metų be šių metų.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• Stasys ir Uršulė Ilgū
nai, gyv. Los Angeles, Cal., 
džiaugiasi savo sūnaus Rai
mondo atsiektu moksliniu 
laimėjimu, Loyolos univer
sitete gavus teisės doktora
to diplomą. ■'

SANTA MONIKOS 
AMERIKOS LIETUVIŲ 

KLUBO VEIKLA
Santa Monikos A. Lietu

vių Klubas turėjo savo me
tini susirinkimą gegužės 8 
dieną.

Pereitais metais Klubas 
padarė du didesnius paren
gimus, būtent: vasaros me
tu gegužinę E. ir J. Sinkių 
rezidencijoje, S. Monikoje, 
ir Naujų Metų sutikimą, S.
M. Women Club salėje. Abu 
parengimai praėjo dideliu 
pasisekimu.

Taip pat 1980 m. S. M. A. 
Klubas paskyrė iš savo lėšų 
aukas kai kurioms lietuvių 
organizacijoms ir spaudai 
paremti, viso išduota 700 
dol.

Į naują 1981 m. Klubo 
Valdybą susirinkimo buvo 
išrinkti šie nariai, kurie pa
siskirstė pareigomis sekan
čiai: Pirmininkė — dr. B. 
Raulinaitienė, vicepirm. —- 
A. Markevičius, vicepirm.
— S. Kvečas, protokolų se
kretorius — K. Černiaus
kas, valdybos sekretorė — 
E. Gedgaudienė, iždininkė
— L. Whiler ir valdybos na
rė parengimams ruošti —
G. Plukięnė. J Revizijos ko
misiją: E. Balceris, E. Jara- 
šūnas ir A. Milienė.

Laike diskusijų buvo pa
darytas pasiūlymas, ilga
meti Klubo narį pik. J. And- 
sių, pakelti į Klubo garbės 
narius. Susirinkimas šį pa
siūlymą vienbalsiai priėmė. 
Svarstant einamuosius rei
kalus buvo nutarta: š. m. 
liepos mėn. 19 d. (sekma
dienį), 1 vai. p. p. suruošti 
klubo gegužinę E. ir J. Sin
kių gražioje rezidencijoje ir 
Naujų Metų sutikimą-balių 
š. m. gruodžio 31 d. Women 
Club, S. Monikoje.

Susirinkimas praėjo dar
nioje ir draugiškoje nuotai
koje.

Klubo nariai ir jų drau
gai kviečiami atsilankyti 
klubo gegužinėje liepos 19 
d., 1 vai. p. p.

E. Gedgaudienė

• Kalifornijos Lietuvių 
Radijo klubas per VI. Bakū- 
ną Dirvai paremti atsiuntė 
auką 10 dol. už spausdinimą 
rengto radijo klubo baliaus 
pranešimus. Ačiū.

DAYTONA BEACH IR APYLINKES 
(Ormond Beach, Holly Hill, Port Orange, Daytona 

Beach Shores, Ponce Inlet, Flagler, Palm Coast, 
New Smyrna Beach) 

Sigita (Skirgailaitė) Ramanauskiene 
anksčiau gyvenusi Toronte ir Hartford, Conn.

p r» n eii, kad dirba
DAYTONA BEACH DIDŽIAUSIOJ NEKILNOJAMO TURTO 

AGENTŪROJ — 

Adams, Cameron & Co., Realty World 
ir mielai lietuviškai patarnaus.

NAMŲ TEL. (904). 761-4879
Norintieji informacijos siųskite šią atkarpą:

. S. RAMANAUSKAS, ADAMS, CAMERON & CO., REALTORS 
M29 Nova Rd., Port Orange, FL. 32019

I Prašau nemokamai prisiųsti informaciją apie:

I Namus .. Condominiums

Sklypus ............... Biznius

Daytona Beach (žemėlapį ir 11) ...................

I
I

• Viktorija Jogaitė, iki 
šiol gyvenusi CIeveland, 
Ohio persikėlė gyventi į Los 
Angeles ir pradėjo dirbti 
Šv. Juozapo ligoninėje, Bur. 
bank, Cal., kaip spindulinės 
terapatijos specialistė. Jo
gaitė čia gavo didesni atly
ginimą ir ligoninė užmokėjo 
persikėlimo išlaidas. Vikto
rija yra veikli lietuvaitė ir 
nuo rudens mano įsijungti į 
mūsų šeštadieninės mokyk
los darbą kaip mokytoja.

• Į kompozitoriaus Jono 
Švedo kūrinių išleidimo fon
dą, šimtaprocentiniai atsi
liepė Riyadh, Saudi Arabi
jos lietuvių bendruomenė, 
kurią sudaro tik kelios šei
mos: Leonas ir Nijolė Mas- 
kaliūnai, Vytautas ir Van
da šliupai ir Albertas ir Re
gina Vaitaičiai. Jie atsiuntė 
stambius čekius paremti Jo
no švedo kūrinių išleidimą.

Kitus aukotojus paskelb
sime vėliau.

Čekius rašyti "Jonas Šve
das Memorial Fund (Ac- 
count No. 64-0-000374)” ir 
siųsti Trarisohio Savings 
(Jonas švedas Memorial 
Fund Acct.) One Terminai 
Tower, CIeveland, Ohio 
44113, arba Nijolė Palubins- 
kienė, 2870 Meadovvbrook 
Avė., CIeveland Hts., Ohio 
44118.

Fondo iniciatoriai: Sta
sys Baras, Kazys Bradūnas, 
Gina čapkauskienė, Eugeni
jus čuplinskas, Stasys Gai- 
levičius, Jeronimas Kačins
kas, Aleksandras Kučiūnas, 
Henrikas Nagys, Kostas Os
trauskas, Nijolė Palubins- 
kienė, Juozas Pivoriūnas, 
Liudas Sagys, Rimvydas 
Šilbajoris, Izidorius Vasy- 
liūnas, Vaclovas Verikaitis.

• Dr. K. Šidlauskas, ALT 
pirmininkas, telegrama krei
pėsi į Valstybės sekretorių 
Haig, prašydamas skubios 
pagalbos Vytautui Skuo
džiui, JAV piliečiui, gimu
siam Chicagoje ir nuo 1980 
m. uždarytam koncentraci
jos stovykloje Sovietijoje. 
Turimomis žiniomis jis yra 
pradėjęs balo streiką. Jo pa
skutinio koncentracijos sto
vyklos adresas buvo: Ten- 
guševskij rajon, Barašavo 
ind. 431-200, Učž pzch. 
385/3-5, Mordovskaja ASSR.
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