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DRĄSĄ DAR PADEDA..
C

Nors debesys Vid. Rytuose tamsėja
Vytautas Meškauskas

Neseniai Izraelio min. pirm.
M. B egino įsakytą Irako ato
minės laboratorijos bombar
davimą pavadinome ‘šuoliu į 
nežinią’. Dabar atrodo, kad 
rizika apsimokėjo. Beginąs 
dėl to bombardavimo laimėjo 
rinkimus. Nors jo Likud par
tija negavo absoliučios daugu
mos, tačiau tokiai daugumai 
pasiekti jis lengvai galės suda
ryti koaliciją su smulkesnėmis 
religinėmis partijomis. Tiesa, 
bombardavimą vienbalsiai pa 
smerkė JT Saugumo Taryba, 
tačiau praktiškai tai reiškia 
tiek pat, kaip buvusios Tautų 
Sąjungos tokios pat tarybos 
Lenkijos pasmerkimas už Vil
niaus pagrobimą. Kas atsime 
na tokius pasmerkimus už sa
vaitės ar kitos, jei jų nepalydi 
žygiai?

Beginąs rinkikus patraukė 
ne tik savo drąsa užsienio po
litikoje, bet ir ūkiniais potvar
kiais, kurie išlygino infliacijos, 
pereitais metais pasiekusios 
130 %, padarytus nuostolius 
dirbantiesiems: jiems buvo 
atatinkamai pakeltas atlygini
mas, nors dėl to, skaičiuoja
ma, infliacija šiais metais ga
lės pasiekti net 300 % - bet tai 
paaiškė jau gerokai po rinki
mų. Izraelis vistiek ūkiškai ne 
išsilaiko. Pereitais metais jis 
gavo 3.2 bilijonų dolerių ver
tės ūkinės pagalbos iš JAV: 
2.2 bil. iš vyriausybės, vieną 
bilijoną privačiomis aukomis.

Privačiose diskusijose dėl 
Saugumo Tarybos rezoliucijos 
įdomiausias reiškinys buvo 
JAV-Irako bendradarbiavi
mas, kuris išryškino kompli
kuotą padėtį Viduriniuose Ry
tuose. Tos dvi valstybės netu
ri diplomatinių santykių, ta
čiau jos turi daug bendrų inte
resų, kurių dar padidėjo pra
sidėjus Irako-Irano karui. 
JAV interesus Irake atstovau

Revoliucijos "malšintojas”...

ja Belgija. Tam reikalui jos 
ambasadoje Bagdade JAV tu
ri savo interesų ‘sekciją’, ku
rios valdininkų skaičius kelis 
kartus prašoko pačių belgų. 
Per diskusijas JT-ose Valsty
bės Sekretorius Haig kelis kar
tus pats kalbėjosi telefonu iš 
Kinijos, kur jis tuo laiku viešė
jo, su Irako užsienio reikalų 
ministeriu Saadun Hamadi.

Irako tarptautinė situacija, 
padrąsinusi Beginą, nėra pa
vydėtina. Užpuolęs be Mas
kvos žinios Iraną, jis neteko 
paskutiniųjų sovietų simpatijų 
kurios jau buvo pradėjusios 
tirpti nuo 1979 m., kada pre
zidentas Saddam Hussein pa
siskelbė susekęs komunistų 
partijos sąmokslą jį nuversti ir 
ta proga sušaudė keletą tuzi
nų jos vadų. Sovietai į tai at
sakė stiprindami ryšius su Si
rija, Irako priešininke. Karas 
su Iranu pasirodė nesėkmin
gas. Tiesa, Iranas nepajėgia 
išstumti Irako kariuomenės iš 
užimtų pozicijų Irano teritori
joje, bet kartu Iranas vis tiek 
turi dar naftos ir vidaus, ir eks 
porto reikalams.

Antra vertus, paskutinieji 
įvykiai Irane - prezidento Ba- 
ni Sadr pavarymas, prasidė
jęs teroras prieš valdančius 
dvasiškius - rodo, kad padėtis 
ten bręsta sovietų tiesioginiam 
ar netiesioginiam įsikišimui. 
Kiekvienu atveju, debesys toje 
pusėje smarkiai tamsėja.

Atrodo, kad tie tamsūs de
besys verčia lūkuriuoti ir pa
čią Maskvą su savo dviejų 
problemų sprendimu; Lenki
jos ir Afganistanu. Tokiais at
vejais reikia laikyti rankas lais 
vas. Maskva nenori sutikti su 
lordo Carrington, D. Britani
jos užsienio reikalų ministerio, 
Vakarų Europos Bendruome-

(Nukelta į 2 psl.)

Tinklai džiovinami Neringoje...

Vieneri metai laisvėje
Pasikalbėjimas su laisvės kovotoju Vladu Šakaliu

Šiais metais išeivijos lie
tuviai giliu susikaupimu pa
minėjo keletą tautos tragiš
kų sukakčių. Viena jų pati 
skaudžiausia buvo 40 metų 
sovietinio teroro vykdymas 
okupuotoje mūsų tėvynėj. 
Mes tiek metų gyvendami 
laisvėje kartais prarandam 
viltį ir manome, jog vienai 
kartai išeinant, kitiems Lie
tuvos neprisimenant, neliks 
kam rūpintis nepriklauso
mybės atstatymu, manyda
mi, jog pagrindinis balsas 
priklauso išeivijai. O tačiau 
į šį klausimą įsigilinus ten
ka pripažinti, kad Lietuvos 
atstatymas pirmoj eilėj ir 
daug stipriau glūdi tėvynė
je esančių lietuvių dvasioje, 
ne vien vyresniųjų, bet ir 
pačių jaunųjų. Tuo tarpu iš
eivija yra tiktai tautos kan
čių liudytoja svetimiems. 
Bet ir čia daug didesnį lais
vųjų tautų dėmesį atkreipia 
naujai atvykę, daug išken-

EMILIJA ČEKIENĖ

tėję liudininkai. Vieni pa
skutiniųjų yra Simas Ku
dirka ir Vladas šakalys, ku
rie reikalauja atstatyti mū
sų tėvynei padarytą skriau
dą, ragina pasaulį neuž
merkti akių prieš tykojan
čią grėsmę, nes jeigu pasau
lis tyli prieš nežmonišką 
sistemą viename krašte, tai 
atidaro vartus tai sistemai 
ir į kitus kraštus.

Vladui šakaliui liepos 19- 
ji diena yra istorinė jo gy
venimo diena, kada jis pra
eitais metais perėjo Švedi
jos sieną ir atsikvėpė lais
vės oru, o rugpjūčio 28 d. 
atskrido į Ameriką. Kol šią 
laisvę pasiekė, kaip jau bu
vo rašyta spaudoje, jis apie 
mėnesį laiko ne gyveno, bet 
nuolatiniam pavojui ir siau
be su savo egzistencija ko
vojo.

1955 m. rudenį Vladas 

šakalys, būdamas 13 metų 
amžiaus buvo pirmą kartą 
areštuotas už pogrindžio 
veiklos atsišaukimų platini
mą. Tada buvo įstatymas 
teisti tik nuo 14 metų, tai 
po trijų parų paleido. 1961 
m. kovo 4 d. vėl areštuotas 
ir nuteistas 6 metams į Mor_ 
daviją, Vladimir ir kitur 
kalėjimuose, lageriuose ir 
kitose panašiose vietose. 
1967 metais grįžo į Lietuvą 
ir savo nusistatymą pogrin
dyje tęsė, bet ir vėl 1969 
m. sausio 4 d. už pogrindi
nę veiklą nuteistas 4 me
tams ir 1973 m. birželio 1 
d. vėl areštuotas ir nuteis
tas penkiems metams. Vi
so 15 metų.

”1980 m. gegužės mėn. 
paskutinį penktadienį išsi
vežė mane iš namų trys vy
rai ir prievartavo atšaukti 
savo parašą 45 pabaltiečių 
pareiškime dėl Molotovo-Ri- 

(Nukelta į 4 psl.)
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sovniiinĖ POim^į^
Kodėl Mitterrandos priėmė Prancūzijos komunistus į savo 

vyriausybę? — Ar jo pavyzdžiu paseks ir kitos Pietą 
-------- Europos valstybės? — Ūkiniai pavojai. __________

Prancūzijos parlamento, 
kaip ir prezidento, rinkimai 
pasibaigė įspūdinga socialistų 
pergale. Buvusiame seime tu
rėję 107 atstovus, dabar jie ga 
vo 270 vietas, kurios sudaro 
patogią daugumą (491) atsto
vų rūmuose. Ta dauguma dar 
padidėjo, jei prie jos pridė
sime ir 19 jiems artimų kitų 
kairiųjų. Tuo tarpu komunis
tai, turėję 86 atstovus, dabar 
beturi 44. Sumažėjo ir deši
niųjų atstovų skaičius: buvu
sio prezidento Giscard Demo
kratinės Prancūzijos Unija su
sitraukė iš 119 atstovų į 61, o 
Chiraco vadovaujamas Res
publikos Susivienijimas (gau- 
listai) išgelbėjo tik 83 vietas iš 
155.

Turing galvoje tokį seimo 
sąstatą mums sunku suprasti, 
kodėl Mitterrand paskirtas mi- 
nisteris pirmininkas Pierre 
Mauroy, aišku - su prezidento 
pritarimu, priėmė į savo kabi
netą keturis komunistus. Pats 
premjeras savo veiksmą oficia 
liai paaiškino faktu, kad per 
galutinius prezidento rinki
mus, kada kandidatais liko tik 
Giscard ir Mitterrand, komu
nistai balsavo už paskutinį ir 
tokiu būdu yra verti pasidali
nimo su jais bendro pasiseki-

DRĄSA DAR 
PADEDA...

(Atkelta iš 1 psl.) 
nės vardu pasiūlyta konferen
cija Afganistano klausimu. Pa
gal jo planą, tam reikalui tu
rėtų būti sušaukta konferen
cija Pakistane. Joje dalyvautų 
5 nuolatiniai Saugumo Tary
bos nariai: JAV, Sovietija, Ki
nija, Britanija, Prancūzija ir 
kaimyninės valstybės - Pakis
tanas, Iranas , bei netoli esan
ti Indija. Joje turėtų būti ap
svarstytas sovietų kariuome
nės pasitraukimas iš Afganis
tano ir kartu - kad sovietams 
tokį apsisprendimą pasaldi
nus - ‘pavojai iš užsienio’ Af
ganistanui. Dabar atrodo, 
kad šansai tokiai konferencijai 
yra nedideli.

Visiems laukiant kas bus to
liau, derybos galimos tik ten, 
kur yra kiek aiškiau. Pavyz
džiui - tarp Egipto ir Izraelio. 
Prezidentui Sadatui yra svar
bu atgauti visą Sinajaus dy
kumą. Tai pateisintų jo išsi
skyrimą iš bendro arabų fron
to. ‘Žiūrėk’ - gali jis pasakyti - 
‘aš taikos būdu atsiėmiau tai, 
ko netekau kare susidėjęs su ju 
mis. Ir ne tik tai, aš palengvi
nau ir Palestinos arabų būklę - 
nors ne tiek, kiek norėjau.’ 
Šiuo metu nerasi nė vienos žy 
dų partijos, kuri sutiktų su pil 
na arabų autonomija , lygia 
nepriklausomai valstybei, nes 
jos nemato tam reikalo.

JAV-bėms svarbu laikyti 
Egiptą savo pusėje, nors tai la
bai brangiai kaštuoja. Bet jau 
toks JAV-bių likimas, kad są
jungininkai jai daug apsieina. 
Tol kol yra iš ko sąjungininkus 
Sušelpti, tai dar ne bėda. 

mo vaisiais. Čia pat reikia pa 
stebėti, kad prancūų komunis 
tų partija kiek skiriasi nuo mū 
sų nepriklausomybės laikais 
turėtos. Į pastarąją teisingai 
žiūrėjome kaip į apmokamus 
Maskvos pakalikus, kurių di
džiulę daugumą sudarė ne lie
tuviai. Prancūzijos komparti
ja, nors viršūnė ir aparatas 
yra lojalus Maskvai, yra nepa
lyginamai prancūziškesnė ir 
dalyvavo pirmoje de Gaulle 
sudarytoje vyriausybėje.

Žinovai teigia, kad Mitter
rand sprendimas pasikviesti 
komunistus buvo daugiau su
dėtingas, negu padėka už pa
ramą rinkimuose. Turėdamas 
juos vyriausybėj, jis laikys juos 
savo ‘priežiūroje’, ilgainiui ti
kėdamasis juos vienu ar kitu 
būdu sujungti su savo socialis
tų partija. Tokia perspektyva 
mažai vilioja Maskvai atsida
vusį kompartijos vadą Mar
eliais, bet jis Mitterrand pa
siūlymo paskirti savo minist- 
rius transporto, sveikatos, val
dininkų aprūpinimo ir amatų 
mokymo ministerijoms atmes
ti negalėjo, nes toks atsisaky
mas prieštarautų kompartijos 
narių daugumos nusistatymui 
ir ko gero privestų prie masi
nio komunistų perbėgimo į so
cialistų partiją. Už tat jis 
priėmė Mitterrand sąlygas, ku 
ries laikomos labai nužemi- 
nančiom.

Visų pirma, kompartija at
sisakė nuo savo reikalavimo su 
valstybinti visas didžiąsias 
įmones, pritardama Mitter
rand norui ilgainiui suvalsty- 
binimą pravesti tik 11-je ūkio 
šakų. Komunistai bendroje 
deklaracijoje taip pat pritarė 
reikalavimui atšaukti sovietų 
kariuomenę iš Afganistano, 
pagyrė amerikiečių pradėtą 
Gamp David pacifikacijos pro 
cesą Vid. Rytuose ir pasisakė 
už ginkluotų pajėgų balansą 
Europoje, kas lygu sutikimui, 
kad amerikiečiai padidintų 
savo raketų skaičių Europoje 
sovietinių SS-20 atrėmimui.

Marchais daugiausiai prie
šinosi pasisakymui už refor
mas Lenkijoje, bet pagaliau 
sutiko su Solidarumo sąjūdžio 
pagyrimu.

— Jūs, prancūzai, galvojate esą gudresni už visus kitus! (L’Express)

‘Kai kas tai gali pavadinti 
kapituliacija’ - aiškino vėliau 
Marchais - ‘aš tačiau tai vadi
nu mūsų partijos politikos tęsi
niu.’ Tą galima aiškinti, kaip 
jų norą toliau siekti savo tikslų 
išnaudojant savo pozicijas vy
riausybėje. Mitterrand šali
ninkai tačiau aiškina, kad 
visų pirma minsteriai komu
nistai bus laikomi griežtoje 
ataskaitoje ir kad juos greičiau 
išnaudos socialistai, negu at
virkščiai. Jie negavo tokių mi
nisterijų, kurios turėtų ryšio 
su tiesioginiu krašto saugumu 
ir iš viso, svarbesnes valstybės 
paslaptis Maskvai visose demo 
kratiniuose kraštuose išdavė 
ne žinomi komunistai, bet 
slapti jų simpatikai, ar papirk 
ti išdavikai.

Bet jeigu ir sutikti, kad 
Prancūzijos komunistai ne 
daug ką galės nulemti Pran
cūzijos vyriausybėje, jų priė
mimas, kaip precendentas, 
sudaro pavojų kitoms Pietų 
Europos valstybėms, visų pir
ma Italijoje. Čia socialistų po 
puliarumas auga ir komunistų 
ir krikdemų sąskaiton ir pirmą 
kartą po ilgesnio laikotarpio 
ministeriu pirmininku paskir
tas jau ne krikdemas, bet ma
žos respublikonų partijos atsto 
vas Giovanni Spadolini. Vy
riausybės Italijoje neilgai išsi
laiko. Ir čia gali ateiti laikas 
socialistų-komunistų koalicijai,

Didesnis ir artimenis pavo
jus slypi naujos Prancūzijos 
ūkinėje politikoje. Norėdama 
sumažinti bedarbių skaičių 
kairioji vyriausybė žada padi
dinti valstybės tarnautojų skai
čių. Jie taip pat smarkiai pa
didino minimalinį atlygini
mą, kuris gali privesti kaip tik 
prie daugiau atleidimų. Kad 
padidintų eksportą, nauja vy
riausybė nori sumažinti fran
ko vertę, palyginus iu kitom 
valiutom, 10%. Pagal patyri
mą pačioje Prancūzijoje ir ki
tose kapitalistinėse šalyse, to
kia politika veda tik prie inflia 
cijos padidėjimo, kuri šių me
tų gegužės mėnesi siekė 
12.5% ir greitai padidės iki 
18 ar 20%. Kova su ja ves 
Prancūziją prie protekcionaliz- 
mo - tai yra apsitvėrimo aukš

■ Iš kitos pusės
Paprastai nemėgstu skaičiuoti. Bet vieną sykį susi

gundžiau. Reikalas sukosi ne apie pinigus, bet... pavar
des. Mat skaitydamas reportažą apie vieną tautinių šokių 
šventę susidūriau su tiek daug pavardžių, kad baigęs 
skaityti užmiršau apie ką rašoma. Kaip sakoma: per me
džius nemačiau miško.

Tų pavardžių tikrai buvo daugybė. Pradedant guber
natoriaus atstovu, tūlu Dubno, po kurio sekė visi įmano
mi mūsų pareigūnai, Įskaitant grafinio meno, salės ap
švietimo, ir salės tvarkymo 'koordinatorius’. Labai įspū
dinga aštuoniasdešimt pavardžių litanija!

Aš suprantu, kad visi verti paminėjimo. Už tat, kaip 
šiuo atveju, išleidžiami atskiri leidiniai, kuriame yra vie
tos visiems pagerbti. (Korespondentas išskaičiavo ir šešis 
leidinio redaktorius). Eilinį laikraščio skaitytoją, kaip 
mane, tačiau toks korespondencijos išmarginimas pavar
dėm atgrąsina nuo skaitymo. Ar man ne visiek kas 'koor
dinavo salės tvarkymą’?

Man, ir daugumai skaitytojų, norisi gauti bendrą 
vaizdą, kurio, deja, iš tokių ’pavardinių’ korespondencijų 
negali susidaryti. Perskaičius, pavyzdžiui, kad

"Įvairiaspalvių šviesų pluoštai prabėga puoš
niais tautiniais rūbais, paglosto veidus, o žiūro
vai plėšo salę audringais plojimais.’’

Kilo klausimas, kiek buvo tų šokėjų ir žiūrovų. Skai
čiai, matyti, laikomi karine ar tautine paslaptim. Vietoje 
to paminėti tie dignitoriai, kurie šventę sveikino raštu, 
žodžiu sveikinusieji ir garbės svečiai.

Viena kita tokia korespondencija nesukeltų susirū
pinimo. Blogiau, kad tai jau pas mus įsigalėjusi mada, ži
noma, malonu, jei koks senas pažįstamas ką nors 'koordi
navo’, bet dauguma skaitytojų laikraštyje ieško ne savo 
pažįstamų pavardžių, bet įvykio aprašymo, iškėlimo vie
no ar kito nepaprasto momento, nepaskandinto tarp nu- 
linksniuotų pavardžių.

Neturėdamas vilties atkalbėti mūsų korespondentus 
nuo tokio 'buhalteriško’ papročio — daugelis jų savo pa
vardžių registracijos nuorašus dar išsiuntinėja keliems, 
jei ne visiems mūsų, laikraščiams, — siūlyčiau eiti prie 
tobulybės: išvardinti ir visus pirkusius bilietus ir tuos, 
kurie bilietų negavo. Iš to paskutinio fakto galėtumėm 
spręsti apie parengimo tikrą pasisekimą. vm

tomis muitų sienomis ir pasi
traukimo iš Vakarų Europos 
ūkinės bendruomenės, o vė
liau - tarpusavio ūkinio karo 
tarp kapitalistinių valstybių. 
Tokiai eigai vienintėlę kliūtį 
sudaro tik kartu su valdžia ne
sikeičianti prancūzų biurokra
tija. Technokratai gal sulai
kys politikus nuo per didelių 
‘reformų’.

^PADĖKIME JAUNIMUI 
MOKYTIS

' Pasaulio Lietuvių Bend- 
rumoenės valdyba yra ga
vusi keletą prašymų iš Pie
tų Amerikos lietuvių moks
lo stipendijoms. Keli lietu
viai jaunuoliai ir jaunuolės 
nori vykti į Vasario 16 gim
naziją Vokietijoje ir ten 

vienus ar kelis metus moky
tis lietuvių kalbos ir kitų 
dalykų. Mokslas jiems pra
sidėtų šių metų rugsėjo mė
nesio pirmą savaitę.

Kitų kraštų lietuvių jau
nimo stipendijoms skubiai 
reikalinga daugiau lėšų, to
dėl kreipiamasi į visus ge
raširdžius lietuvius su pra
šymu paremti mūsų jauni
mo lituanistinį mokslą di
desnėmis ar mažesnėmis au
komis. Visos aukos Pasau
lio Lietuvių Bendruomenei 
gali būti nurašomos nuo mo
kesčių.

Aukas stipendijoms pra
šome siųsti šiuo adresu: 
PLB Valdyba, 5620 So. 
Claremont Avė., II. 60636,
U.S.A. čekius arba pašto 
perlaidas rašyti Lithuanian 
World Community vardu, 
ant čekio arba laiško užra
šant žodį "stipendijoms”.

Kiekviena auka prisidės 
prie lietuvybės išlaikymo.

(PLB Inf.)

• Dr. Jonas Dėdinas iš 
Pittsford, N. Y. yra pirma
sis mecenatas paaukojęs 
100 dol. PLB Kultūrinių 
Reikalų Komisijos leidžia
mai V. Liulevičiaus knygai 
IŠEIVIJOS VAIDMUO NE
PRIKLAUSOMOS LIETU
VOS ATKŪRIMO DARBE. 
Pirmieji knygos garbės pre
numeratoriai, paaukoję po 
25 dol., yra dr. Kęstutis 
Keblys iš Southfield, Mi. ir 
kun. Pranas Dauknys iš 
Australijos.
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NE MALONĖ, BET VALSTYBINIS
ĮSIPAREIGOJIMAS

Prez. Reagano vyriausybė, 
pasiryžusi kovoti su infliacija 
ir įvykdyti toli siekiančias vals 
tybės finansų reformas, laiku 
susirūpino socialinės apdrau- 
dos fondų saugumu. Įteikus 
Kongresui svarstyti tos apdrau 
dos reformų projektą, prez. 
Reagans rašė abiejų partijų 
vadams: ‘Kaip jums žinoma, 
Sočiai Security fondai laikosi 
ant bankroto briaunos’. Apie 
tos reformos projekto detales 
esame Dirvoje skelbę š.m. ge
gužės pabaigoje: norima gero
kai sumažinti pašalpas tiems, 
kurie ketintų išeiti pensijon 
sulaukę jau 62 metų, o ir 65 
metų amžiaus vėlesniems pen 
sininkams pašalpos būtų 10% 
mažesnės.

Vyriausybės projektas šio
mis dienomis pradėtas svarsty
ti Senato komisijose ir čia iški
lo reikalas aliarmuoti visuo
menę, kad ateinančių metų 
gale fondai gali ištuštėti. Ke
letas ateinančių mėnesių bū
vyje šis projektas bus visapu
siškai išnagrinėtas Atstovų rū
muose ir Senate. Sunku iš 
anksto numatyti, koks įstaty
mo projektas bus pateiktas 
prezidentui pasirašyti, bet jau 
dabar galima spėti, jog jis pa
lies daugiau, negu jau priimta 
1982 m. biudžete, kaip laiki
nė priemonė, laukiant Senato 
ir Atstovų rūmų komisijos su
derinimo.

Ateinančių metų biudžete, 
pakarpant detalizuotas išlai
dų pozicijas daugiau kaip 40 
bil. dolerių, soc. apdrauda lai
kinai mažai tepaliesta: panai
kintas 122 dol. mėnesiui mi
nimumas, paliekant tiek, kiek 
pagal ištarnautą metų skaičių 
visiems priklauso; panaikinta 
$255 pomirtinė pašalpa, jeigu 
apdraustasis miršta nepalikęs 
žmonos ar vaikų; nebemoka
ma mirusiojo vaikams pašal
pos, jeigu jie siekia aukštojo 
mokslo. Sveikatos apdraudoje 
nežymiai pakeltas mėnesinis 
premijos dydis ir bus reikalau
jama po $1 dienai už pirmą
sias 60 dienų gydantis ligoni
nėje.

Kalbėdamasis su U.S. News 
& World Report koresponden
tu, Finansų sekretorius D.T 
Regan pastebėjo, jog pagal vy 
riausybės projektą - ‘mes nesa
me nieko pasiūlę sumažinti pa 
šalpas tiems, kurie jas dabar 
gauna. Bet aš manau, kad ga 
Įima dabar 40-čiams jau saky
ti, jog jis ar ji turės dirbti iki 
67, o gal ir 68-rių metų vietoj 
65-rių metų, kaip dabar. Ar
ba 40-čiams jau galite sakyti, 
kad - jeigu jis išeis pensijon 62 

metų - tegu nesitiki gauti 
80% kaip dabar. Žmonės gir
di tai, ką jie nori girdėti, ir da
bartiniai pensininkai būtų ne
tiksliai informuojami, jeigu jie 
galvotų, kad mes norime jų 
pensiją sumažinti. Mes to nė 
neketiname. Neketiname to 
daryti nė tiems, kurie dabar 
yra 55-rių metų amžiaus, bet 
mes galime tatai sakyti 40- 
čiams’.

Senatvės pensijų fondai turi 
piniginių sunkumų visur, net 
tenai, kur jie buvo įsteigti 
anksčiau negu JAV. Bet - ka
da prie jų pamažu prijungė 
žmonas, vaikus, nedarbin
guosius ir ankstyvuosius pensi
ninkus - sunkumai pasidarė 
nebeišvengiami. Prie to dar 
prisidėjo keletas nenumatytų 
aplinkybių.

Steigiant Socialinės apdrau- 
dos sistemą 1935 metais, žmo
gaus vidurkis JAV buvo apie 
65 metai. Per tą pusšimtį me
tų, medicinai padarius milži
nišką šuolį pirmyn, amžiaus 
vidurkis pailgėjo mažiausiai 
penkeriais metais. Todėl ne
tenka stebėtis, kad šiuo metu 
pensininkų ir dirbančiųjų 
santykis gerokai pakito dir
bančiųjų nenaudai. Dar dau
giau jis pakis artimoje ateity
je, kada po Pirmojo pasaulinio 
karo nepaprastai pakilęs gy
ventojų prieauglio procentas 
viršys 65-rių metų ribą.

Kitas dalykas - gerokai su
mažinęs fondo išteklius - buvo 
siautusi infliacija, pakėlusi 
fondo įsipareigojimų išmokėji
mus. Prieš metus, pagal įsta
tymus, pragyvenimo kaštų ap 
lyginimui buvo išmokėta 14.3 
procentai, šiais metais - 
11.3% . Vien šiemetinis pa
kėlimas padidino fondo išmo
kėjimus 15.4 bil. dolerių. Jei
gu ateityje pasiseks infliaciją 
apvaldyti tiek, kad gyvenimas 
nepabrangtų daugiau kaip 
3% metuose, pensijų nebetek
tų kelti ir pagal dabar veikian. 
čią tvarką.

Sensacijas gaudanti žinių 
tarnyba, stebėjusi senato ko
misijos apklausinėjimą ir paty 
rusi dabartinę soc. apdraudos 
fondo būklę, ėmė aliarmuoti, 
kad kitų metų gale fondas ga
lįs būti nebepajėgus pensijas 
mokėti. Bet vyriausybė, ką 
bedarytų, prie tokios suirutės 
negali privesti. Ne dirbantie
ji, iš kurių uždarbio išskaity
mai buvo daromi pagal val
džios potvarkius, ne darbda
viai - kurie fondan mokėjo 
tiek, kiek iš jų buvo reikalau
jama, bet Kongresas nustatė, 
kiek lėšų turi būti surinkta,

Lituanistikos seminaras Antms
Lietuvių švietimo reika

lams LB skiria daug dėme
sio, bet lietuviškoji visuo
menė kažkodėl šiam reikalui 
yra abejinga ir šalta. Mūsų 
perijodinė ir speciali spauda 
bei institucijos rūpinasi li
tuanistinių mokyklų išlai
kymu ir vadovėlių bei mo
kytojų paruošimu. Lietuvių 
Fondas beveik trečdali savo 
pajamų skiria lituanisti
niam švietimui, bet mokinių 
skaičius lit. mokyklose kas 
metai vis mažėja ir mažėja.

Pradinės ir aukštesnio
sios lit. mokyklos skirtinos 
prie privalomo mokslo, kaip 
atitinkamos šio krašto mo
kyklos; Deja, ne visos lietu
vių šeimos tai Įsisavina ir 
vykdo, ypač gyvenančios 
toliau nuo lietuviškų centrų, 
kur nėra lit. mokyklų. Ne- 
leidžiantieji savo vaikų Į lit. 
mokyklas, suranda dešimtis 
priežasčių ir pasiteisinimų. 
Viskas remiasi gera valia ir 
tautiniu susipratimu. Nėra 
priemonių priversti, o tenka 
pasikliauti šeimos sąmonin
gumu ir tautine savigarba.

Aukštesniems lituanisti
kos mokslams siekti Chica
goje veikia Pedagoginis Li
tuanistikos Institutas, o 
taip pat kitose vietose aukš
tesnieji lituanistikos kursai, 
šios lituanistikos mokslo 
Įstaigos, daugiausiai skirtos 
mokytojų paruošimui. Jau
niesiems ir vyresniesiems 
mokytojam p a s i tobulinti 
yra ruošiamos studijų sa
vaitės, kuriose nagrinėja
mos lit. mokyklų problemos, 
aptariami nauji metodai, 
vadovėlių ir pratimų paruo
šimas. Atskirą problemą su
daro vaikai, visiškai nemo
kantieji lietuviškai kalbėti. 
Jiems steigiamos atskiros 
klasės ir stengiamasi per 
metus — kitus lietuviškai 
išmokyti ir Įjungti į norma
lias lit. klases.

Lituanistikos mokyklas 
baigusiems ir norintiems to
bulintis lituanistikoj, PLJS 
Ryšių Centras ruošia vasa
ros seminarus, šiais me
tais lituanistikos seminaras 
Įvyks rugpiūčio 9-23 d. d. 
Clinton, Ohio.

PLJS Ryšių centro išleis
toje informacijoje pasaky
ta: "Lituanistikos semina
ras ruošiamas jaunimui, 
baigusiam vidurinę mokyk

kad atitinkamo amžiaus sulau
kusiems būtų užtikrintos pen
sijos. Tai ne kokia jiems tei
kiama malonė, bet valstybės 
įsipareigojimas. Jeigu vyriau
sybė privedė fondą prie bank- 
roto briaunos, jeigu taip iš tik
rųjų yra, tai jos pareiga imtis 
iš anksto priemonių, kad toks 
pavojus būtų pašalintas. Pa
vojaus metu tiek prezidentas, 
tiek Kongreso nariai turi už
miršti savo partijos prestižą ir 
atlikti tai, kas iš jų kaip vals
tybininkų reikalaujama. Mes 
neabejojame, kad jie tai ir so
cialinės apdraudos reikalu pa
darys.

lą, ieškančiam progos gilin
tis lituanistikos dalykuose. 
Seminaras taikomas laisvai 
kalbantiems, skaitantiems 
ir rašantiems lietuviškai, 
pasirengusiems lankyti uni
versitetinio lygio kursus”.

Programa suskirstyta Į 
tris pagrindines sritis: lie
tuvių kalbą, lietuvių litera
tūrą ir Lietuvos istoriją. 
Seminaras Įvyks Loyola of 
the Lakęs amerikiečių jė
zuitų rekolekcijų namuose, 
prie Akrono, Ohio. Vieta 
lengvai pasiekiama sausu
mos ir oro keliais, bet rami, 
toli nuo miesto triukšmo, 
apsupta gražios gamtos ir 
ežerų. Namai yra aprūpinti 
visais bendrabučių patogu
mais: maistu, patalyne ir 
t.t. Mokestis už visą semi
naro laiką yra 200 dol. ir 25 
dol. registracijos. Semina
ro dalyvių skaičius riboja
mas 35 kursantais, nors nė 
vienais metais to skaičiaus 
nebuvo pasiekta.

Lituanistikos seminaro 
programa yra plati ir dvi 
savaites dirbama labai in
tensyviai. 'Nesitenkinama 
tik kelių valandų paskaito
mis, bet dirbama ir vaka
rais, o kai kurie net turi 
pridurti ir nakties valandas. 
Per tas dvi savaites išmoks
tama daugiau, kaip šešta
dieninėse mokyklose per iš
tisus metus. (Palyg.: 12 d. 
po 10 vai. — 120 vai., šeš- 
tad. mokyklos — 30 d. po 
4 vai. — irgi 120 vai.).

Lit. seminaro metu veikia 
nerašytas Įstatymas ir kal
bama tik lietuviškai. Visi 
klausytojai patys stengiasi 
visus darbus atlikti, nors 
kartais tenka nutraukti ir 
vieną kitą miego valandą. 
Jokių išvykų Į miestą neda
roma, o visas laikas skiria
mas tik mokslui.

“Afflber Holidays” 

1981 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ 

iš BOSTONO ir NEW YORKO

rugsėjo 17 —$1059.00 
rugpiūčio 19 — $1382.00 rugsėjo 24 — $1059.00 

(su Ryga) spalio 8 -—$1019.00
rugsėjo 3 —$1148.00 gruodžio 26 —$ 979.00
Visos grupės aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydi
mos vadovų. Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ 
AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu 

mokesčiu.

REGISTRACIJOS REIKALU KREIPKITĖS I:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127

MEMBER

Telefonas: (617) 268-8764
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 

dokumentus.

Įstaigai vadovauja:
Aldona ADOMONIS ir Albina RUDZIŪNAS

PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT jį TA 0J24

Seminare dėstytojais yra 
pakviesti: lietuvių kalbai — 
Mykolas Drunga, kun. Juo
zas Vaišnys, SJ ir dr. An
tanas Klimas; lietuvių lite
ratūrai — dr. Rimvydas 
Šilbajoris, dr. Ilona Gražy- 
tė-Maziliauskienė ir Violeta 
Kelertienė; Lietuvos istori
jai — dr. Benediktas Ma- 
čiuika ir Vladas šakalys.

Finansiniai šį Lituanisti
kos seminarą parėmė: Lie
tuvių Fondas — 6.000 dol. 
ir PLJ S-gos valdyba — 
5.000 dol.

Į seminarą registruotis ir 
25 dol. reg. mok. siųsti šiuo 
adresu: PLJS Ryšių Centro 
Seminaro komisija, 5620 So. 
Claremont, Chicago, Illinois 
60629.

Seminarui rengti komisi
ją sudaro: pirm. Mindaugas 
Pleškys, nariai — Povilas 
Binkis, Susan Bolanos, Ro
mas Kasparas, Rūta Nainy- 
tė-Sušinskienė, Linas Rim
kus, Emilija ir Romas Sa- 
kadolskiai.

Lituanistikos seminarai 
yra rimta mokslainė per 
trumpą laiką pasiekiama 
gerų rezultatų. Turime ge
rų pavyzdžių, kad lankiusie
ji Lituanistikos seminarą, 
gražiai reiškiasi spaudoje, 
lit. mokyklose ir organiza
cijose. Visiems lietuviams 
jaunuoliams-ėms patartina 
bent vieną vasarą skirti -dvi 
savaites lituanistikos žinias 
pagilinti.

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

For an 80 bed General Hospital 
MEDICAL LABORATORY 

TECHNOLOGISTS 
ASCP — MLT 

also 
REGISTERED NURSES. 

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

MEMORIAL HOSPITAL 
224 E. 2nd

Dūmas, Texas 79029 
806-935-7171

(27-34)
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bentropo pakto atšaukimo. 
Penktadienį paleido, o sek
madieni perėjau į nelegali!} 
padėtį slapstytis”, pasakoja 
Vladas. Truko mėnesi laiko 
ir vis buvo ieškomas, kol pa
galiau pabandė pereiti sie
ną į Švediją, kas pavyko lie
pos 19 dieną, o rugpiūčio 28 
d .atskrido į J AV, New Yor- 
ką, kur jį sutiko Lietuvos 
generalinis konsulas A. Si
mutis ir kiti lietuviai.

Dabar Vladas rašo savo 
kelionės odisėjos rengia
mam filmui skriptą, kurį į 
anglų kalbą verčia Rima Mi- 
ronienė. Vėliau pradės ra
šyti įspūdžius iš savo pergy
venimų per 15 metų sovietų 
kalėjimuose, kurių tema, 
kaip jis mano, nėra išsem
ta. šia tema rašė moterys, 
bet jų sąlygos koncentraci
jų lageriuose buvo kiek 
skirtingos nuo vyrų. Pagy
venęs laisvėje pirmuosius 
metus Vladas šakalys suti
ko pasidalinti įspūdžiais su 
Dirvos skaitytojais.

★
— Jūs laisvėje gyvenda

mas baigiate pirmuosius 
metus, be abejo, jau teko 
susidurti su šio krašto įsta
tymais, pajusti žmonių kas
dienybės gyvenimo pulsą. 
Kokios nuotaikos vyrauja?

— Kalbant apie šio kraš
to įspūdžius, tai aš radau 
čia gyvenimo neįsivaizduo
jamas gerąsias puses. Jų žy
miai daugiau, negu aš galė
jai įsivaizduoti, net mano 
fantazijos neužtenka. Ypač 
dabar mane džiugina, kad 
Amerika pasikeitusi būti 
stipri. Baigiant metus, man 
atrodo Amerikos gyveni
mas yra geriausias, bet ka
da šaukiama, jog nereikia 
išlaidų kariuomeeni, todėl, 
kad reikia dar geriau gy
venti, tai čia jau yra egoiz
mo pakinkimas krašto ne
naudai, o nematymas sovi- 
tinio pavojaus.

Nepaisant sovietų didelės 
galybės, tas jų kraštas yra 
totalitarinis, iniciatyvos ne
gali būti, o Amerika yra la
bai imlus kraštas, per labai 
trumpą laiką gali sukurti 
didžiulę jėgą. Aš pav., va
kar mačiau spaudoje apie 
Afganistano įvykius, pava
dintus tikraisiais vardais, o 
prieš metus laiko neišdrįs- 
tum to pasakyt, nes būtum 
dar ir apkaltintas.

Aš jau nekalbu apie ma
terialinį gyvenimo lygį, pil
nas krautuves, gausybę 
įvairių patogumų ir kita. 
Čia aš, ką noriu tą sakau, 
ką noriu tą darau, pasirin
kimo galimybės. Blogio, ži
noma, yra visur, bet tu gali 
prie jo neprisiliesti, jeigu 
nenori. Man keisčiausia va
karuose yra, kad kaip jie 
čia liberalais save vadinasi, 
kurie dar ieško anoj siste
moj ko nors gero, pažan
gaus. Ot, žinot, lengva iš 
propagandinių knygelių da
ryt išvadas, o praktiškai 

kalbant apie tuos profeso
rius ir kitus intelektualus, 
kurie apie marksizmą tik 
iš komunistinių propagandi
nių brošiūrėlių tėra prisi
skaitę, tai man neaišku, 
kaip išsilavinusiam žmogui 
taip trūksta gyvenimiškos 
logikos. Gi nuvažiuok, pa
matyk, kodėl iš ten bėga, o 
į ten niekas nebėga ir ap
lankę nepasilieka.

Arba štai pav., čia kelia 
triukšmą katalikai dėLSal- 
vadovo, o sovietinių žmo
gaus teisių pažeidimo nema
to. Man tai žinot, kažkokiu 
v e i d.m ainiavimu kvepia. 
Reiškia piktintis kišenva
giu tam, kad žmogžudžio 
nematyti. Piktintis smul
kesniais pažeidimais ir ne
matyt stambesnių ir net ati
traukiant dėmesį nuo jų, 
tai čia jau sukčiavimas. Ko
kia diktatūra bebūtų Pietų 
Amerikoj, t. y. Salvadore, 
Čilėj ar kur kitur, jinai ne- 
gręsia pasauliui, nes lokali
zuota, neturi agresyvumo. 
Ten, žinoma, vyksta teisių 
pažeidimai ir tai nėra geras 
dalykas, bet matyt juos ir 
nematyt sovetų sistemos, 
kur net Bažnyčiai, kaipo to
kiai pasireikšt negalima tad 
nieko gero tie visi kairieji 
judėjimai pasauliui nežada. 
Toks nusikryžiavimas da- 
leiskim yra skonio dalykas, 
bet kada klaidinama viešo
ji nuomonė, tai čia jau yra 
moralinis sukčiavimas. Pir
moj vietoj reikia piktintis 
žmogžudžiais.

Man visa tai daro labai 
nemalonų įspūdį. Salvado
ras dar nenaikina Bažny
čios. Jeigu ten nužudo kuni
gą ar ką nors, tai žinoma 
blogai. Bet aš manau, kad 
iš Salvadoro žmonių netre- 
mia masiniai kur į džiung
les, kaip lietuvius į Sibirą. 
Tame ir yra diktatūrų skir
tumas, kad čia tau nepatiko 
ir važiuok, kur nori. Toks 
pasipiktinančio dėmesio nu
kreipimas kažin kur kitur 
arba neinformuotumas ar 
nesąžiningumas arba ir tas 
ir tas rodo įvairias kombi
nacijas.

Man pav., Švedijoj teko 
susidurt su klausimu, kada 
jaunas komunistėlis šneka, 
kad Švedijoj irgi nėra rojus 
iš materialinės pusės. Kaip 
tu supranti neturtą, klau
siu jo. Mums svarbiau dva
sinė pusė. Tai laisvė, iš ku
rios ir ateina materialinės 
gėrybės. Pav., istorijai žvel
giant į tuos kraštus, kur 
leido žmogaus kūrybinėm, 
ekonominėm savybėm pasi
reikšti, kilo ir materialiai. 
Kur nebuvo tų laisvių, tie 
kraštai ir smuko. Tas ko
munistėlis ašarojo, kad pas 
juos Švedijoj esą vargšų. 
Kai plačiau išsiaiškinom, 
kad ten premijuojami tingi
niai, tik nedirbk, tai tokie 
ten vargšai. Ir paaiškėjo, 
jog tikrai taip yra. Na, čia 
netaip jau premijuojami, 
bet irgi yra daugybė nerei
kalingo elemento, kada žmo-

"LENKAIS PASITIKĖTI 
NETURIME PAGRINDO”

Po kontraversinės "Mal
dos diena už Lenkiją”, su
kėlusius lietuvių visuome
nės tarpe ir spaudoje aist
ringų nuomonių ir net pasi
piktinimo mūsų organizaci
jų tokia "politika”, dauge
lis tautiečių buvo nepaten
kinti ypač, kad prie to pri
sidėjo ir dabartinis Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos 
centro valdybos pirminin
kas. Galbūt ne tiek prisidė
jo, kiek nepagalvojęs prita
rė. Norai buvo katalikiški, 
bet padaryta taktinė klai
da.

Kiekvienas žmogus turi 
neginčijama teisę melstis 
už ką tik nori. Už priešą, 
žmogžudį, išdaviką ir drau
gą. Iš kitos pusės, mūsų 
rinktieji vadovai neturi tau
tiečių įgaliojimo "žaisti” 
jautriais jausmais, kol dar 
nėra išnarplioti kiti daug 
svarbesni reikalai. Lietuvių- 
lenkų santykiai, tai labai 
jautrus ir komplikuotas da
lykas.

Daleidžiu, kad mūsų or
ganizacijoms ir besimel
džiančiai bendruomenei dar 
nebuvo žinoma, kad tuo lai
ku, kai mes meldėmės už 
Lenkiją, ten streikuojan
čioms lenkų minioms buvę 
iš malūnsparnio mėtomi 
atsišaukimai kuriuose buvo 
reikalaujama ne tik geres
nių darbo sąlygų, geresnio 
atlyginimo, daugiau laisvės, 
bet taip pat buvo reikalau
jama, kad Lenkijai būtų 
pakeistos rytinės sienos. Tai 
yra, kad jiems būtų grąžin
tos prieškarinės žemės ry
tuose — Vilnius ir Vii 
niaus kraštas Apie tai rašė 
”Washington Post” (1980.

gui būna naudingiau sėdėt 
visuomenei ant sprando, ne
gu dirbti. Socialinė apdrau- 
da turėtų būti tiktai būtinu
mo atveju išsigelbėjimas, o 
ne kaip gyvenimo būdas. Gi 
Švedijoj, tai turbūt, yra 
kaip gyvenimo, todėl prak
tiškai tikrai kai kuriems ne
apsimoka dirbt. Beveik tą 
patį gauni nedirbdamas ir 
turi teisę nedirbt, tai dar
bas nepatiko, tai kita prie
žastis. Tai ir yra tų vargšų 
vargingumas. Ne visi turi 
vilas, ne visi turi automo
bilius naujesnius nei penkių 
metų. Apie valgį, kasdie
nius reikalus, tai ir klausi
mo nėra.

(Bus daugiau)

laiškai 
Dirvai

8. 19). Kaip matome lenkai 
kiekviena proga primena 
pasauliui, kad jie neatsiža
da savo priešjaltinių sienų. 
Aiškiai tai pabrėžia ir da
bartinė Londono Lenkijos 
emigracinė vyriausybė su 
jos prezidentu Edward’u 
Raczynski’u ir premijeru 
Kazimierz’u Sabbt’u, kuris 
prieš porą metų, su vienu 
lietuviu pokalbyje, neturi
mą Vilnių atidavė Lietuvai, 
bet neužilgo išsigynė, kad 
taip nesakė. Panašiai kaip 
Suvalkuose 1920 m.

Bet mūsų tautiečių tarpe 
yra naivių žmonių, kurie 
iškeltus istorinius faktus 
priminančius praeities ir 
dabarties lenkų daromas lie
tuviams skriaudas bei apga
vystes, vadina puolimais 
nukreiptais prieš Lenkiją ir 
tuos straipsnius esą mielai 
s p a u sdintų komunistinė 
spaudą.

Mes jau užmiršome, kai 
lenkai nuo Jogailos laikų 
"malda" vos nepražudė vi
sos Lietuvos. "Polska Wia- 
ra” įsiskverbė net į ūkinin
ko bakūžes, kur nemokantis 
lenkų kalbos žmogelis bei 
davatkėlės poterius kalbėjo 
laužyta lenkų kalba. Mat 
pagonių kalba Dievo žo
džiams — poteriams netiko.

Kai Vilniaus krašte atsi
rado susipratusieji lietuviai 
kunigai, kurie dėjo dideles 
pastangas, kad lietuviški 
kaimai, miesteliai gautų lie
tuvius kunigus ir mokyto
jus, kad Vilniaus krašto lie
tuviai neprarastų savo tėvų 
kalbos ir nenutautėtų, tie 
kunigai arkivyskupo Jal- 
brzykowski’o buvo griežtai 
baudžiami ir pašalinami iš 
lietuviškų parapijų. Jie bu
vo kaltinami priešvalstybi
ne veikla. Tokia buvo aukš- 
tesnios dvasiškijos politika 
lietuvių katalikų atžvilgiu 
okupuotame Vilniaus kraš
te. Panašiai yra ir šiandie
na Suvalkų Trikampyje. 
Dabar lenkų išeivijos spau
da pradėjo kaltinti paverg
tos Lietuvos dvasiškius, kad 
jie skriaudžia Vilniuje len
kus katalikus. Tačiau gerai 
žinome, kad tėvynėje mūsų 
kunigai netvarko religinių 
reikalų. Ten religinius rei
kalus tvarko "religinio kul
to politrukas”.

Juokingai atrodo, kad lie
tuvių delegacija, kiek žino
ma iš spaudos, ėjo pas len
kus ir gabenosi net lenkų 
kalbos vertėją? Ar JAV pi
liečiai, abiejų tautų bend
ruomenės aukštieji parei
gūnai nemokėjo anglų kal
bos? Kokiam tikslui buvo 
toks pataikavimas ? Izoliaci
ja niekam nėra naudinga.

Taip, izoliacija mažai kai
myninei valstybei nėra svei
kas dalykas. Kaimynai turi 
ieškoti būdų savo nesusi
pratimus taikingu ir sąži
ningu būdu išspręsti. Teisiš

kai reikalą sprendžiant, ai’ 
galima su tokiu kaimynu 
ieškoti draugystės ir gerų 
santykių, kuris reiškia pre
tenzijas į tavo nuosavybę, 
kurią jis apgaulingai buvo 
užgrobęs, vėliau ją prara
dęs dėl karo aplinkybių, vėl 
į ją kėsinasi kaip jam pri
klausančią. Lenkai ne tik 
čia išeivijoje, bet ir Lenki
joje, žinoma, ne viešai, šau
kia, kad jie be Vilniaus ir 
Lvovo nenurims. Kas ieško 
draugiškų santygių su to
kiu kaimynu, tas pritaria jo 
tikslams ir politikai.

Bet ir vėl, kai prisimeni 
netolimą praeitį, malda da
rosi karti. Seinų vyskupys
tėje nuo senų laikų, 19-me 
šimtmetyje, vyskupo sos
te esant vyskupui Pa- 
wel’ui Straszynski’ui, lietu
viai prievarta buvo lenki
nami. Vyskupas net bažny
čioje išdrįso lietuvius pava
dinti "bydlo” — gyvuliais. 
Lietuvius kunigus siuntė į 
Lenkijos gilumą, o lenkus 
nemokančius lietuviškai į 
grynai lietuviškas parapi
jas. Apie tai rašoma: ”Do 
lingua polnica in ecclesis Li- 
thuaniae”, 12 psl. Sakoma: 
"Mes turime rūpintis, kad 
jie pasidarytų lenkais".

Kai Suvalkų Trikampis 
atiteko Lenkijos valstybei, 
ten buvęs lietuviškas gyve
nimas be pasigailėjimo nai
kinamas. "žiburio”, "Blai
vybės", "šv. Zitos”, "Lyra", 
"Pavasario", "Artojo" ir ki
tos draugijos buvo uždary
tos. Taip pat buvo uždary
tos berniukų ir mergaičių 
gimnazijos ir pradžios mo
kyklos. Laikraščių redakci
jos, lietuviškos skaityklos 
ir prieglaudos. Lietuvių bib
liotekos ir knygynėliai su- 
naikinti-sudeginti. Represi
jos palietė kunigus, moky
tojus ir veikėjus. Vysku
pas Antanas Karosas buvo 
persekiojamas ir ištremtas 
į Lietuvą. Tai skaudi ir 
liūdna praeitis.

Gerų santykių nebuvimas 
priklausė ir priklauso tik 
nuo pačių lenkų. Geri san
tykiai galėtų būti užmegsti, 
jeigu lenkai oficialiai atsi
sakytų savo nuolat reiškia
mų neteisėtų pretenzijų į 
Lietuvos žemes — sostinę 
Vilnių ir Vilniaus kraštą.

Kai kas prikiša vilnie
čiams, kad jie esą priešingi 
lietuvių-lenkų geriems san
tykiams, nes jie yra daug 
nukentėję nuo lenkų. Taip 
tai tiesa, nėra vilniečio ku
ris nebūtų nukentėjęs nuo 
lenkų valdžios; nė vienas 
prarado gyvybę, šeimą, tur
tą, praleidęs daugelį metų 
kalėjimuose. Tačiau yra vi
siška netiesa, kad vilniečiai 
yra priešingi geriems, drau
giškiems lietuvių-lenkų san
tykiams. Vilniečiai nori tik 
tuos santykius užmegsti ta
da, kada lenkai atsisakys 
savo kėslų į Lietuvos že
mes, seną Lietuvos sostinę 
Vilnių ir Vilniaus kraštą.

Stepas Varanka 
Tojonto, Ont.
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KŪRYBA IR MOKSLAS
Alė Rūta

Refleksijos iš 
Kalifornijos

LIETUVIŲ DIENA

Kas metai birželio mėne
si kun. prel. Jonas Kučin
gis ruošia, su šv. Kazimie
ro parapijos komiteto pa
galba (ilgametis jo pirmi
ninkas — Amerikos lietu
vis — F. Speecher), Lietu
vių Dieną, su įdomia meni
ne programa ir meno pa
rodomis. Paprastai tokia 
šventė būna birželio mėne
sį, arti Joninių, tai nuosta
bu, kad gerbiamas Prelatas 
nelaukia iš parapijiečių 
sveikinimų ar dovąnų, o 
pats suteikia visiems lietu
viams malonią kultūrinę 
programą — dovaną.

šiemet šv. Kazimiero pa
rapija šventė 40 m. gyva
vimo sukaktį, tai šventė 
buvo dar iškilmingesnė, čia 
pažvelgsim tik į kelis me
ninius šventės programos 

! NAUJOS KNYGOS

! , s NEBAIGTOJI
1 h SIMFONIJA

• Adolfas Markelis, NE
BAIGTOJI SIMFONIJA. 
Novelių rinkinys. 126 psl. 
Kaina 6 dol. Aplankas ir 
viršelis Z. Sodeikienės. Iš
leido Lietuviškos knygos 
klubas Chicagoje.

• Jonas Vizbaras-Sūdu- 
vas. ALŠĖNŲ KUNI
GAIKŠTYTĖ. Draugo pre
mijuotas romanas. 288 psl. 
Kaina 8 dol. Viršelis ir ap
lankas D. žemliauskaitės. 
Išleido Lietuviškos knygos 
klubas Chicagoje. 

momentus. Koncertas ir me
no parodos patraukia gau
sų būrį kaliforniečių.

Gina čapkauskienė, žino
ma, buvo koncerto širdis ir 
puošmena. Losangelėje so
listė dainavo jau kelintą 
kartą, bet visi jos laukė, ir 
visi buvo maloniai atgaivin
ti kolaratūrinio jos balso, 
lengvo ir žaismingo, tartum 
paukščių pavasariniai tre
čiai. Gina čapkauskienė iš
pildė įvairų ir nelengvą re
pertuarą ir, nors buvo čia 
vos pakeliami karščiai, salė 
tvanki, klausytojai nejuto 
muzikinių trūkumų; prie
šingai, jos klausytis — buvo 
malonus poilsis ir pasigėrė
jimas. Ypač, gražiai atliko 
A. Scarlati ariją iš kanta
tos ”Endiminione e Cintia” 
ir G. Donizetti ariją iš ope
ros "Lucia di Lammer- 
moor”. Ginos balsas ir sce
ninė laikysena — jau su
brendusios, kultūringos me
nininkės, ir lietuviai galim 
ją ne tik pamilti, bet ir ja 
d i d žiuotis. Losangeliečiai 
lauks jos greit ir septintą 
kartą...

Rimas Strimaitis, solis
tas iš Kanados lankėsi čia 
antrą kartą ir šįkart jis vi
siems daug labiau patiko. 
Ir jo solo, ir duetuose su 
Gina čapkauskienė jo bal
sas buvo pakankamai stip
rus ir tuo pat metu malo
naus tembro, vietomis — 
net su jautriu kūrinio išgy
venimu. Gerai klausytojus 
nuteikė jo išpildyti — A. 
Brazdžionio ”Ugnelė”, G. 
Puccini ”Toscos” arija, due
tu su Gina čapkauskienė —
C. Gounod ir G. Donizetti 
arijos. Rimas Strimaitis 
(elektros inžinierius) kopia 
į profesionalią dainos in- 
t e r p r e taciją. Solistams 
akompanavo pianistė Rai
monda Apeikytė. Progra
mai grakščiai vadovavo ak
torė Rūta Lee.

Meno parodos būna para
pijinės mokyklos klasės ir 
kartais — jų per daug, žmo
nės skuba "perbėgti” nėr 
visas, įspūdžiai susilieja, 
nesuskumbi išskirti ir pasi
gėrėti ; o keramikė Livija 
Lipaitė, gabi jauna meni
ninkė, buvo patekusi su sa
vo darbais į salės pusrūsį 
(gal nebelikus laisvų kla
sių), ir ne vieno Lietuvių 
Dienos dalyvio buvo ap
lenkta. Multi '— parodoje 
buvo daugiausiai tapytojų, 
du keramikos meno atsto
vai, viena — liaudies audi
nių, tautinių drabužių, jū-

Los Angeles dramos sambūris birželio 28 d. suvaidino A. Škėmos "Živilę”. Nuotraukoje 
aktoriai: A. Kiškis, rež. D. Mackialienė, A. Pečiulis, S. Mikutaitytė ir V. Dovydaitis.

L. Kanto nuotr.

ros kriauklių paveikslai ir 
vienas — meninės fotogra
fijos.

Ilona Pėterienė — daug 
kartų čia matyta, vis įdomi 
savo erdviais (aliejum) pa
veikslais, kas kartą labiau 

Aktorė Rūta Lee Kilmonytė-Lowe pravedusi žavingai pro
gramą. L. Kanto nuotr.

subrandintais, įdomiais, su 
filosofine giluma ir meniniu 
polėkiu. Ramūs ir gilūs jos 
"vandenys”, kai kur — aud
ringi ; paveiksle "Colorado"
— gera kompozicija ir, nors
— tik uolos, kanalas, nieko 
romantiško, tačiau paveiks
las traukia kažkokia rim
tim, tvirtu siužetu, kurį 
kiekvienas žiūrovas "atras” 
kitokį... Nustebino pa
veikslas — lyg portretas — 
"mergaitė”, — mąstymas, 
tuo pačiu metu — grakštu
mas, traukte traukė žiūrovo 
akį.

A. Petrikonio gamtos 
vaizdai, akvarelės, — malo
nūs akiai, gerai išbaigti, 
klasikiniai ir, galima saky-

ti, lietuvių tradicinio skonio.
Alf. Petrausko — natur- 

mortai, religiniai paveiks
lai, gausus gėlių motyvas; 
religinių motyvų paveiks
lai su bandymu išgauti gi
lesnę mintį, kaip pasaulio

klasikuose.
Julijos šenbergaitės - še- 

banovienės — grakštūs gė
lių piešiniai.

Alf. Pažiūrienė — malo
niai stebina savo augimu: 
įvairėjimu technikoje bei 
temomis, taip pat, spalvų 
skaidrumu. Kai kurie jos 
paveikslai — labai geri.

Jonas Andrašiūnas — 
pralenkia gal visus gamtos 
vaizdų gausumu ir jų 
optimistiškomis spalvomis, 
skaidrumu; dailininkas — 
vis "jaunas”...

Elena Gimbutienė — la
bai įdomūs nedidelio forma
to paveikslai, išdėliotų jūros 
kriauklių ornamentika, rei
kalaują fantazijos ir subti
lios technikos.

Julija šlapelytė — jos se
sutei Onai Kaributienei 
prieš metus mirus, dabar 
Kalifornijoj vienintelė liau
dies audinių menininkų, au
tentiška ir subtili, atliekan
ti tautinių drabužių užsaky
mus, audžianti margas juos
tas, pagalvėles, papuošianti 
lėles, — įvairiausi margi, 
malonūs akiai darbeliai.

Kęstutis Mikėnas — ar
chitektas, keramika užsi- 

(Nukelta į 6 psl.)

Pianistė R. Apeikytė ir solistai G. Čapkauskienė ir R. Stri
maitis, atlikę meninę programą Šv. Kazimiero liet, parapijos 40 
metų gyvavimo jubiliejuje. L. Kanto nuotr.
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REFLEKSUOS IŠ KALIFORNIJOS...
(Atkelta iš 5 psl.)

imąs tik poilsio metu, ta
čiau nė kiek ne menkesnis 
už profesionalią menininkę
L. Lipaitę ar už kitus tos 
srities menininkus. Jo va
zos, dubenėliai ir kita smul
ki keramika yra gero sko
nio, ne per spalvinga, bet 
su geru piešiniu — "de- 
sign”, švariai techniškai at
likta ir — labai nebrangi! 
Kaip arch. K. Mikėnas pats 
išsireiškė: "Molis pigus, o 
kai laiko turiu ...” Gal ir 
ne tai; bet, atrodo, jis mėgs
ta tai, ką daro ...

Vytautas Aleksandrūnas
— vienintelis šioje paropo
ję fotografijos menininkas, 
išstatęs žiūrovui apie 40, 
daugumoje gėlių, nuotrau
kų ; patraukli paroda, geras 
išdėstymas, nors meninin
kas turėjo susispausti vie
nos sienos plote. Vytautas 
Aleksandrūnas tarp lietuvių 
čia buvo mažai žinomas kaip 
menininkas, ir šioje parodo
je buvo maloni staigmena: 
jo darbai — subrendusio fo
to menininko darbai, pui
kios technikos, išieškoti, su 
tam tikra gilesne mintimi.
V. Aleksandrūnas yra buvęs 
jaunystėje, dar Lietuvoj, 
žurnalų ir laikraščių bend
radarbis, laimėjęs net pre
mijų už nuotraukas. Po dau
gelio metų, dabar išėjęs j 
pensiją, vėl jis grįžo prie 
pamėgto ir jį gal neramiau
sio meninio įpročio, kurį jau 
yra pastebėję ir amerkie- 
čiai ("Sierra Madre, Calif. 
News”). šioje parodoje V. 
Aleksandriūnas buvo gera ir 
maloni naujiena.

šv. Kazimiero parapijos 
40 m. minėjime įdomią pa
skaitą skaitė Rimas Poli- 
kaitis.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖ

Tai jau teatras, nepapras
tai spalvinga scena, margos 
scenos. Mokytojų Onos Ra- 
zutienės ir Danguolės Ra- 
zutytės-Varnienės paruošta 
ir suorganizuota, pakviesta 
svečių iš San Francisco ir 
Colorado, pakviesta net ir 
Tautinių šokių Instituto di
rektorė Galina Gobienė. Tal
kininkavo Polikaičių šeima, 
Ilona Bužėnaitė, pianistės
— Raimonda Apeikytė ir 
Ona Barauskienė, solistas 
Antanas Pavasaris ir dau
gelis kitų talentingų žmo
nių. Rezultatas — pasigė
rėtinas! šio pavasario Tau
tinių šokių šventė buvo vie
na iš geriausių per 30 metų! 
Masinė scena, — apie 250 
jaunų "aktorių”! Latvių ir 
estų grupelės paįvairino ir 
papildė lietuviškų šokių 
margumą. Dainos ir šokiai, 
marga tautodailės paroda, 
jaunatviškų balsų ir jude
sių darna! Ir choro dainos, 
ir šokių sutartinės, ir net 
pati jauna programos pra
nešėja Ilona Bužėnaitė, — 
visa trykšte tryško jaunys
te, entuziazmu ... Ir vi

sur jautėsi stipresnė tvar
ka, negu bet kada, šis teat
ras žavėjo mūsų jaunimo 
pastangų gausa ir paties 
jaunimo grožiu. Ir Vyt. Be- 
liajus, šokio meistras ir me
nininkas, buvo čia.

Tautinių Šokių šventę 
globojo LB Vakarų apygar
da, pirm. Rimt. Dabšys.

TEATRAS

A. Škėmos "Živilė”, rež. 
Dalila Mackialienė. Birželio 
gale, kai visur lietuviškos 
bendruomenės jau buvo pa
minėję tragiškuosius birže
lio išvežimus į Sibirą, Los 
Angeles Dramos sambūris 
pastatė scenos veikalą, Los 
Angeles — premjerą, kur 
lyriškai ir drauge labai dra
matiškai atvaizduota lietu
vio kančios legenda. Tai tri
jų epizodų legendinė Živilės 
ir -Gluosnio meilės ir parei
gos tragedija; tai šauksmas 
laisvės ir laisvo, pagal sa
vus jausmus, gyvenimo; tai 
meilės, pareigos ir jaunys
tės meilės sutrypimas po 
baisaus smurto kojomis. 
Antano Škėmos, per anksti 
tragiškai žuvusio dramatur
go, gražia kalba, lyriškai 
parašyta kelių pakopų tra
gedija, simbolizuojanti ir 
mūsų tautos istorijos laip
tuose pasikartojančią tra
gediją. Ir "birželiniuose iš
vežimuose" tokių meilės 
tragedijų gal buvo šimtais; 
ir per visą bolševikų oku
pacijos siautėjimą kiek bu
vo sutrpta jaunų širdžių, 
kiek į prarają nustumtų 
jaunų gyvybių, kiek išdavi
kais ir svetimųjų tarnais 
pavirtusių silpnesnio cha
rakterio "ašautų”.

Los Angeles Dramos 
sambūris, po tvirta ir išdi- 
dinga režisierės Dalilos 
Mackialienės ranka, padarė 
viską (labai nepalankiomis 
sąlygomis), kad šis veikalas 
pasiektų žiūrovų protus ir 
širdis. Veikalą išryškinti 
labai padėjo pirmiausiai 
Emos Dovydaitienės sukur
ti kostiumai, kurie, įvairius 
istorinius laikotarpius vaiz
duojant, buvo labai arti au
tentiškumo. Gražūs drabu
žiai, tvarkingi ir tinkamai, 
paryškiną charakterius, ne 
tik laikmečius. Ema Dovy
daitienė prižiūrėjo ir kitą 
scenos butaforiją, be to, bu
vo režisierės padėjėja ir ki
tose srityse. Algio žaliūno 
dekoracijos — raiškios ir 
meniškos.

Aktoriai tiktai keturi, ir 
visi atliko savas roles gana 
gerai, iškeldami dramatur
go mintis, lyriškuose mo
mentuose — džiugindami, 
dramatiniuose — jaudinda
mi ir graudindami.

Svajūno rolę, aktoriui ne
tikėtai į kitą miestą išvažia
vus, atliko pati režisierė, 
per savaitę laiko suspėjusi 
išmokti atmintinai ilgą 
tekstą.

Živilės nelengvą, sudėtin
gą vaidmenį išpildė Sigutė 

Mikutaitytė - Peterson, čia 
dar niekada nematyta, ne
vaidinusi. Pavergė ji visus 
išvaizda ir balsu; bet jautė
si jos gera orientacija vaid
mens niuansuose, lyrišku
mui staiga keičiantis į rūstų 
dramizmą. Kai ji svajojo ir 
apie meilę Gluosniui kalbė
jo, žiūrovas žavėjosi kraštu
tiniu jos moteriškumu; bet 
mes ja tikėjome ir tada, kai 
buvo rūsti dėl sulaužytos 
pareigos, tikėjimo — ir kai 
ji žudė, ir kai pati žuvo. Tie 
niuansai buvo stiprūs ir psi- 
choolgiškai gana tikri.

Aloyzas Pečiulis Gluosnio 
rolėje buvo ryškus balsu ir 
gera išvaizda. Vietomis fra
zių surišimas galėjo būti 
būti greitesnis ir tikslesnis; 
bet švelnus, mylintis Gluos
nis, gal istorinio lietuvaičio 
prototipas, Pečiuliui pavy
ko, įtikino jo stiprūs jaus
mai, įtikino narsaus karžy
gio lūžiai.

Dar stipresnių balso niu
ansų, drąsių judesių ir raiš
kios pašaipiškos nuotaikos 
Ašauto charakteryje parodė 
Antanas Kiškis, pirmąkart 
pasirodęs Los Angeles sce
noje. Tik pora mažų mizan
scenų užkliuvo, bet visas 
AŠauto, klastingo ir že
mo charakterio "ponaičio”, 
vaizdas buvo ryškus, teisin
gas, vykęs.

Vincas Dovydaitis visuo
se trijuose epizoduose sukū
rė skirtingus Karijoto cha
rakterius, kas ir buvo jo di
džiausiu atsiekimu sceninėj 
kūryboj. Ypatingai geras 
buvo trečiasis "karijotas”, 
kurpius — tėvas, sąmonin
gai aukojas dukterį aukš
tesniems idealams. Vincas 
Dovydaitis, ilgametis, išti
kimas Los Angeles Dramos 
sambūrio aktorius, gana 
jau išprusęs ir tarpais ne
begalima beveik jo vadinti 
mėgėju aktorium. Jo sukur
tas kurpiaus — girtuoklio 
"filosofo” vaizdas buvo kiek 
panašus į Jurgio Gliaudos 
"Čiurlionyje” jo suvaidintą 
katarinkininką; abu vaid
menys buvo labai gražiai 
atlikti.

Režisierė Dalila Mackia
lienė, parodžiusi kalifornie- 
čiams naują vertingą veika
lą ir neseniai apdovanota 
LB-nės Teatro premija, po 
spektaklio buvo, L. A. Dra
mos sambūrio ir Liet. Ben
druomenės Vakarų apygar
dos pastangomis, gražiai 
pagerbta: rašytojas Jurgis 
Gliaudą tarė jai turiningą 
"žodį”, Vakarų apygardos 
pirmi ninkas Rimtautas 
Dabšys pasveikino, padėko
jo režisierei už jos puikią 
teatrinę veiklą ir įteikė gė
lių. Į sceną suplaukė dau
gybė dovanų ir gėlių. Vė
liau, persikėlus į kitą salę, 
režisierės talentai ir nauja 
premjera buvo aplaistyta 
šampanu, pasakyta dar gra
žių kalbų; į teatro laureatės 
pagerbimą suplūdo labai 
daug losangeliečių.

Kiek anksčiau režisierę 
labai šiltai pagerbė pats 
Dramos sambūris Emos ir

VLADO VENCKAUS PREMIJA

APIE JAUNIMO RAŠINIU KONKURSĄ
Vladas Venckus buvo il

gametis Venezuelos Lietu
vių Bendruomenės pirmi
ninkas, pirmasis Vilties 
Draugijos šimtmininkas iš 
užsienio, Dirvos rėmėjas, 
aktyvus tautininkas ir 
skautas, literatūrinių pre
mijų mecenatas ir labai 
gausių kitokių lietuviškų 
užmojų dalyvis.

Jam mirus, Venezuelos 
lietuviai panoro jį ypatin
gai pagerbti. Vieton gėlių 
vainikų, — šeimos ir orga
nizacijos dėjo pinigus "Vla
do Venckaus” vienkartinei 
premijai, skirtai tam pasau
lio lietuvių jaunuoliui, ku
ris tiksliausiai raštu atsa
kys į klausimą "Kuo išeivi
jos jaunuolis gali būti Lie
tuvai naudingas?"

Jei visuotiname Caracas 
lietuvių susirinkime daly
viai vienbalsiai pritarė pre
mijos steigimui, tai Mara- 
cay mieste gyvenantis ilga
metis Venckaus bendradar
bis skautininkas Neniškis 
užsiminė: "Viskas šiame 
projekte yra teisinga, išski- 
rus laiko nustatymą. Yra 
duotas per trumpas laikas 
rašinių pristatymui”.

Pastaba pasirodė buvusi 
teisinga. Konkursas buvo 
skirtas viso pasaulio jauni
mui, su atskiromis premijo
mis pagal žemynus, o darbų

Vinco Dovydaičių rezidenci
joje, sukviečiant nemažai 
svečių, Dalilos Mackialienės 
gerbėjų.

"Sidabro ir aukso” vestu
vės. Geros šeimos, patvarios 
ir ištikimos, — tai mūsų 
tautos auksas ir sidabras. 
Birželio mėnesį sidabrinį ve
dybų jubiliejų atšventė Da
lia Barmiūtė ir Mintautas 
Sodeikos (užauginę dukrelę 
ir sūnų. Į pabaigą mėnesio 
Santa Monikoje atšventė 
auksinę vedybų sukaktį Ele
onora ir Vladas V e 1 ž o s , 
neseniai čia atkakę iš Chi
cagos; jie užaugino tris, 
dukras. Vladas Velža yra 
dabar LB Santa Monikos 
apylinkės pirmininku.

Abejų vestuvių sukaktys 
buvo pagerbtos nemažo bū
rio draugu ir kaimynų. Si
dabrinės Sodeikų sukakties 
pobūvį suruošė jų draugai, 
o Velžų auksines vestuves 
"iškėlė” — dukros ir jų šei
mos. D. ir M. Sodeikos "po
vestuvinei" kelionei išvyko 
į Europą, o L. ir VI. Velžos 
— į Aliaską.

MACHINE SHOP FOREMAN
MALE/FEMALE

Immediate opening for shop foreman experienced in marine repair to 
supervise night shift. $1870 per mo. plūs hourly overtime. Excellent 
benefit paeita ge including life fic hoapitalizalion insurance, savings 
program, relirement and bonus.

APPLY. CALL, OR WRITE:

LOUISIANA DOCK
P. O. BOX 23206, 5800 RIVER ROAD 

HARAHAN, LA. 70183 
504-733-7870

Equal Opportunity Employer M/F
 (28-34)

tebuvo gauti du iš viso.
Premiją organizavusi ko

misija nusprendė, kad at
siųstų darbų yra per mažas 
skaičius rimtam vertinimui. 
Darbai buvo paskaityti, jo
kiu būdu nebuvo įvertinti 
neigiamai, gal net anaiptol, 
tačiau vokai nurodantieji 
autoriaus vardą nebuvo at
plėšti. Komisija vienbalsiai 
nutarė gautų darbų vertini
mą laikinai užšaldyti, su lai
ku atnaujinti konkursą ir 
tuomet įtraukti į konkursą 
jau parašytus ir atsiųstus 
darbus. (Komisiją sudarė 
Venezuelos lietuvės Bro
nė Domeikienė, Aleksandra 
Vaisiūnienė ir Jūratė Rosa. 
les-Statkutė).

Su konkurso atnaujinimu 
reikalai užtruko. Reikėjo 
laukti progos, kai vėl bus 
galima suburti visų žemynų 
lietuvišką jaunimą, jei ne 
konkurso skelbimai, tai pre
mijų dalinimui, tuomi iššau
kiant didesnį susidomėjimą. 
Tokia proga tebusianti per 
sekantį jaunimo Kongresą 
1983 metais.

Konkursui skirti pinigai 
yra paduoti Vilties Draugi
jos globai, tuomi atsižvel
giant į mus žinomus a. a. 
VI. Venclaus įsitikinimus.

Kol kas prašoma jauni
mo, organizacijų vadovų ir 
ypač lituanistinių mokyklų 
bei kursų dalyvių apsvars
tyti siūlomą rašiniui temą: 
"Kuo išeivijos jaunuolis gali 
būti Lietuvai naudingas”.

• PLB Valdyba leidžia V. 
Liulevičiaus knygą IŠEIVI
JOS VAIDMUO NEPRI
KLAUSOMOS LIETUVOS 
ATKŪRIMO DARBE, šis 
veikalas susideda iš ketu
rių dalių: 1) Išeivija Lietu
vos garsinimo (propogan- 
dos) darbe, 2) Išeivijos po
litinė veikla Lietuvos labui, 
3) Išeivijos kultūrinė pagal
ba Lietuvai, ir 4) Išeivijos 
materialinė parama Lietu
vai. Knyga sudarys apie 470 
puslapių ir joje bus kelias
dešimt išeivijos veiklos do
kumentų.

PLB Valdyba prašo iš 
anksto šią knygą užsisakyti, 
Jos prenumerata yra $12.50 
(JAV valiuta) garbės pre
numerata — $25.00. Taip 
pat mielai laukiami mecena
tai. Garbės prenumeratoriai 
ir mecenatai bus pažymėti 
knygoje. Visas prenumera
tas bei aukas prašome siųsti 
PLB Valdybai, 5620 So. 
Claremont Avė., Chicago, II. 
60636.
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'Meskite akmenį už tiesą’
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Emigracinės visuomenės 
nuosmukio šaknys glūdi ne 
tame, kad mes ilgus metus 
gyvename toli nuo savo tė
vų žemės, bet tame, kad, 
gyvendami laisvėje, leidome 
išbujoti savajam ”aš” iki 
tokio taško, kuriame kry
žiuojami idealizmas su ego
izmu. Išdavoje — egoizmas 
ima viršų.

Judri, gyvastinga ir ta
lentais turtinga mūsų vi
suomenė artinasi krizės, ku
ri pakirs gerokai išsišako
jusį visuomeninio, politinio 
ir kultūrinio gyvenimo me
dį. Spaudoje pasireiškianti 
pozityvi kritika, kurios tiks
las yra iškelti negeroves, su 
jomis kovoti, užgirti pozi
tyvius darbus ir siekti to
bulinimo visose veiklos ap
raiškose, realiame gyveni
me susitinka su kerštingo
mis nuotaikomis ir asme
niškumais.

Clevelando kolonija yra 
gausi, visokeriopai pajėgi 
ir kūrybinga. Iniciatorių, 
organizatorių nestinga, ly
giai kaip nestinga švenčių, 
minėjimų, vakaronių, kon
certų, ir t.t. Deja, prisiar
tinus reikšmingoms sukak
tims, kurios turėtų mus vi
sus vienyti ir jungti, stin
ga koordinacijos, ir papras
to eilinio bendradarbiavimo.

Dar ir dabar kai kuriuo
se mūsų laikraščiuose už
tinkame kritiškų straipsnių, 
po kuriais autoriai nenori 
pasirašyti. Tačiau tokio po
būdžio straipsniai mažėja ir 
retėja. Gi išsamūs, kritiški 
pasisakymai, parašyti oria
me stiliuje ir autoriaus pa
sirašyti, turėtų būti skai
tytojų priimami, kaip gy
venimo tikrovės atspindys 
ir viešas pareiškimas nuo
monės, kuri egzistuoja ne 
vien autoriaus, bet ir visuo
menės narių tarpe. Premijų 
įteikimo šventės proga dai
lininkas Viktoras Vizgirda 
viešai pareiškė, kad mūsų 
visuomenė prisideda prie 
meno nuosmukio, reikalau

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ — pilimi

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
SaviaiaUi: J. JANUiAITlS ir J. MAtKIKA

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

Kainos lomos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

dama pataikauti savo sko
niui. Tą patį jo posakį gali
ma pritaikyti ir spaudai. 
Kol rašoma, kad viskas 
"puikiai pavyko, buvo aukš
to lygio’’, kol išvardintos pa
vardės be komentarų ar su 
pagyrimais (kartais ir vi
sai užtarnautais), reakcijos 
nėra, žinoma, gal jau vien 
dėl to, kad skaitytojas žino 
tiesą ir jam neįdomu skai
tyti straipsnius, korespon
dencijas ar reportažus su 
praleidimais, vengimu pa
sakyti tiesą, ar tarti kritiš
ką žodį. Laisvame pasauly
je, tiek politiniame, tiek 
kultūriniame gvyenime, ne
vengiama pasakyti tiesos, 
kuri kartais gali būti ir ne

maloni. Politiniuose deba
tuose iškeliami oponento 
silpnieji charakterio bruo
žai, klaidos ... Operų divos 
dažnai būna negailestingai 
kritikuojamos, nežiūrint jų 
populiarumo ir garso. Mūsų 
dabartinis populiarus popie
žius susilaukia atviros kri
tikos ne vien iš pavienių ku
nigų, bet ir iš ištisos grupės 
vieno ar kito krašto dvasiš
kių. Dėl to jo kilni asmeny
bė, pripažindama individo 
nuomonės laisvę, nereaguo
ja drastiškai, neekskomuni- 
kuoja, bet ieško dialogo. O 
ką jau ir bekalbėti apie An
glijos premjerę Margaret 
Thatcher, Kanados Trudeau 
ir JAV prezidentus ...

Mūsų visuomenėje taip 
nėra. Mes dar gyvename vi
duramžių tamsoje, kur įta
kingas asmuo, nepatenkin
tas spaudos žodžiu, naudoja 

subtilias sankcijas laikraš
čiams ar jo bendradar
biams.

Prieš kurį laiką viename 
laikraštyje aprašiusi nede
mokratiškai pravestus vie
nos mūsų organizacijos rin
kimus ir beveik protokoliš- 
kaT atpasakojusi susirinki
mo eigą, patyriau tiek ne
malonumų, kad toliau apie 
tą organizaciją, pazityviai 
ar kitaip, rašyti nėra entu
ziazmo. Ir žurnalistas yra 
žmogus. Panašių atsitikimų 
išgyvena visi, kurie daly
vauja spaudos gyvenime ne
pataikaudami, nenorėdami 
tapti hipokritais, paliekant 
gyvą savo hipokrizės įrody
mą raštu.

Nieko nėra neliečiamo — 
nei asmens, nei organizaci
jos, kuriems pozityvi ir tei
singa kritika nėra tenden-

(Nukelta į 8 psl.)

DR. POVAS ZAUNIUS (68) Dr. Albertas Gerutis

Liūdnas Navako likimas
E. Simonaitis j diktafoną įkalbėtuose atsi

minimuose apie Dr. K. Ozelį ir jo žmoną, gimu
sią Lapinaitę, pasakojo: ”J Klaipėdą atėjus na
ciams, jie persikėlė į Lietuvą, o kai naciai atėjo 
į Lietuvą, nukilo į Berlyną. Dr. Ozelis dirbo 
kartu su lietuviais ir Lietuvių Sąjungoje Ber
lyne. Kai po karo Berlynas buvo padalintas, jis 
su žmona apsigyveno amerikiečių zonoje. Vieną 
dieną į jo butą atėjo rusų policininkai, atlydėti 
amerikiečių policijos, ir abu su žmona buvo 
suimti. Ozelis buvo nugabentas į Sachsenhau- 
seną, vadinasi, internuotas. Gal po kokių 5 metų 
jį paleido. Jo žmona išvežta į Sibirą. Ji surado 
būdų su vyru susirašinėti. Ozelis vis tikėjosi 
su žmona pasimatyti, bet nuo visokių išgyve
nimų mirė. Kaip tik tuo metu žmonai pavyko 
iš Sibiro sugrįžti į Klaipėdą. Bet jiems nebe
teko pasimatyti. Kiek pagyvenusi, ji mirė Prie
kulės parapijoje, iš kurios buvo kilusi”.

Elzę Lapinaitę, vėliau ištekėjusią už Dr. 
Ozelio, man teko pažinti 1942-25 metais Kaune, 
kai ji dirbo užsienių reikalų ministerijoje ir 
ėjo kanceliarijos vedėjos pareigas. Ji buvo susi
pratusi, iš Klaipėdos krašto kilusi lietuvaitė.

Su Haagos tribunolo palankiu Lietuvai 
sprendimu Boettcherio ir Simaičio byloje susie
tas Vaclovo Sidzikausko likimas. Keršyti už 
sėkmingą bylos apgynimą aukščiausiame pa
saulio teisme, vokiečių gestapas V. Sidzikauską 
1941 m. suėmė, kai jis, gelbėdamasis nuo bol
ševikinio teroro, slaptai perėjo sieną į Vokie
tiją. Savo Golgotą vokiečių kalėjimuose ir kon
centracijos stovykloje Sidzikauskas pats apra
šė "Dirvoje”, tad jos čia nebekartosiu.

Persekiojimų auka pasidarė buv. Klaipė
dos krašto gubernatorius pulk. Įeit. Antanas 
Merkys. Kai Maskva 1940 m. bil-želio 14 d. įtei
kė Lietuvai ultimatumą, Merkys ėjo ministro

pirmininko paerigas. Respublikos Prezidentas 
A. Smetona, pasitraukdamas sovietų ultimatu
mo akivaizdoje iš Lietuvos, pavedė Merkiui eiti 
ir prezidento pareigas.

Pats Merkys irgi galvojo apie pasitrauki-, 
mą į užsienį. Tačiau kaip buvęs Klaipėdos kraš
to gubernatorius, piktos Berlyno propagandos 
apšauktas "vokiečių engėju”, nesiryžo prašyti 
politinio prieglobsčio Vokietijoje. Jis savaime 
per vėlai bandė skristi į Švediją; Rygoje buvo 
suimtas sovietų saugumo policijos ir grąžintas 
į Kauną. Tuojau po to Merkys su šeima buvo 
ištremtas į Rusiją, kur mirė 1955 metais, šia 
proga reikia pastebėti, kad tuo metu, kai Mer
kys su šeima buvo tremiamas, Lietuva forma- 
liškai dar nebuvo įjungta į Sovietų Sąjungą, 
bet nežiūrint to Lietuvos piliečiai jau buvo tre
miami į svetimą valstybę.

Reikšminga, kad "Mažoji Lietuviškoji Ta
rybinė Enciklopedija”, paskyrusi šiam "bur
žuazinės Lietuvos valstybės veikėjui” 12 eilučių, 
nelaikė reikalinga paminėti Antano Merkio nei 
tikslios gimimo, nei mirimo datos, net ir nei 
jo gimimo vietos. Atrodo, kad tai vienintelis 
toks pasielgimas visoje minėtoje sovietų enci
klopedijoje !

Panašaus likimo susilaukė paskutinis ne
priklausomos Lietuvos užsienių reikalų mi
nistras Juozas Urbšys su žmona Marija, gimu
sia Mašiotaite (savo laiku tarnavusi užsienių 
reikalų ministerijoje). Ir jie buvo ištremti So- 
vietijon tuo pat metu kaip ir Antanas Merkys 
su šeima.

Liūdnas buvo buvusio Klaipėdos krašto gu
bernatoriaus Dr. Jono Navako likimas. Jis už 
savo veiklą Klaipėdoje užsitraukė ne mažesnę 
vokiečių bei vokietininkų nemalonę kaip Anta
nas Merkys. Pirmosios bolševikų okupacijos

metų kalintas, Dr. Navakas, kilus vokiečių-so- 
vietų karui, išsilaisvino. Nusimanydamąs, ko 
jis gali susilaukti iš naujų okupantų, Navakas 
visą vokiečių okupacijos metą laimingai slaps
tėsi, bet vėl grįžus sovietams, suimtas ir išvež
tas. Pasak "Encyclopedia Lituanica” (t. IV psl. 
54-, jo tolesnis likimas nežinomas. Navakas 
tikriausiai nukankintas kurioje nors iš gausių 
sovietinių vergų stovyklų, atsiminus, kad jis 
buvo vienas iš partizanų organizatorių Lietu
vos nepriklausomybės pradžioje, kai raudonoji 
armija brovėsi į Lietuvą.

Minėjau Vaclovą Sidzikauską, patyrusį vo
kiečių kerštą dėl bylos Haagos teisme. Galima 
įsivaizduoti, koks likimas būtų buvęs skirtas 
daktarui Dovui Zauniui, kai 1941 metų vasarą 
vokiečių kariuomenė įžygiavo į Lietuvą, o įkan
din karinių pajėgų ėję gestapininkai paėmė į 
savo rankas valdžią. Užsienių reikalų ministras 
tuo metu, kai atsirado Boettcherio byla, vyku
siai apsigynęs nuo piktų kaltinimų Tautų Są
jungoje, suorganizavęs sėkmingą gynybą Haa
gos tribunole, Zaunius tikriausiai būtų susi
laukęs vokiečių keršto, jeigu būtų pakliuvęs į 
gestapininkų rankas. Ne menkesni pavojai jo 
tykojo iš sovietinių okupantų.

Bet skyrius iš laikotarpio, kuris nužymėtas 
itin liūdnų įvykių tiek bendrosios Lietuvos vals
tybės, tiek Mažosios Lietuvos istorijoje, būtų 
akivaizdžiai nepilnas, jeigu būčiau praėjęs ty
lomis dar pro kelių asmenų likimą.

Be abejojimo, dar reikėtų pratęsti sąrašą 
tų kultūrininkų bei kitų sričių iškilių veikėjų, 
kurie nukentėjo dėl savo veiklos tame nuosta
biame pajūrio krašte. Jokūbas Stikliorius, pe
dagogas Dr. Kazimieras Trukanas (Vytauto 
Didžiojo gimnazijos Klaipėdoje direktorius), 
pulkininkas Vladas Grudzinskas (Lietuvos Eks
porto direktorius), bankininkas Vytautas Stat
kus (Lietuvos Banko Klaipėdos skyriaus direk
torius) ir dar daug, daug kitų, su kuriais teko 
Klaipėdoje vienaip ar kitaip bendrauti ar ben
dradarbiauti, turėtų įeiti į šį sąrašą. Ir jie skau
džiai nukentėjo. Turiu viltį, kad tai galėsiu at
likti kituose darbuose. (Bus daugiau)
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Nuo piramidžių iki Akropolio
Henrikas Stasas

Paslaptinga tamsa dengė 
dykumą. Tik kur ne kur ho
rizonte matėsi keli šviesos 
taškai, kurie greit daugėjo 
ir virto ilgom šviesos juos
tom. Garsiakalbyje pasigir
do lėktuvo kapitono balsas 
skelbiantis, jog esame virš 
Kairo. Netrukus matėsi ir 
aerodromo lėktuvų nusilei
dimo takai, kurių spalvotų 
šviesų eilės atrodė lyg ilgos 
lysvės įvairiaspalvių gėlių.

Lėktuvas nusileido ir iš 
karto dingo virš dykumos 
jausta nakties nykuma. Da
bar prieš akis atsivėrė ne
matytas egzotinio krašto 
gyvenimas. Pats aerodro
mas savo architektūra nie
kuo nežavi, tačiau po Ara
bijos žvaigždėtu dangum ir 
apsuptas geltona smėlio jū
ra sudaro skirtinga atmos
ferą. čia pirmu žvilgsniu 
susidūrėm ir su skirtingais 
veidais, skirtingais ir ne
prastų spalvų žmonių rū
bais, negirdėta ir nesupran
tama kalba bei elgesiu. Uni
formuoti kariai su durtu
vais ant šautuvų stovėjo 
prie durų ir maloniu žvilgs
niu sutiko turistus. Prieš 
aerodromą esančioje aikštė
je jau laukė turistų autobu
sai, kurių vienu ir mes vy
kome j mums skirtą viešbu
tį. Tad buvo gera proga 
stebėti šio didelio miesto ža
vingą nakties magiką.

Vykome plačiomis ir ge
rai apšviestomis gatvėmis, 
kurių elektros stulpai nu
sagstyti Pepsi Cola ir kito
mis amerikoniškomis rekla
momis. Matėsi puikūs pa
statai ir vilos su tropikinių 
augalų sodais. Platūs tiltai

'Meskite akmeni už tiesa’
c c

(Atkelta iš 7 psl.) 
cinga, iškreipiant faktus, 
nutylint, o minint tik tai, 
kas malonu skaityti. Dialo
gai skirtingoms nuomonėms 
pareikšti yra protaujančios 
asmenybės įrankis, kurį 
naudojant, galima atsiekti 
nepaprastai gerų rezultatų. 
Išsiaiškinimas, motyvai, lo
giškas savo nuomonės pa
grindimas yra tikro inte
lekto išraiška.

Kiekvienas darbas, atlie
kamas su geriausiais norais, 
yra kilniausias, turi būti 
siekiamas pačiomis geriau
siomis priemonėmis. O prie
monės ir jų pasirinkimas 
jau yra reikalingas kriti
kos: iškėlimo, kas gero, ir 
kas negero, nes iš klaidų tik 
galima mokytis. Visuomenė
je esame pasidalinę darbų 
sritimis pagal skonį, suge
bėjimą ir profesiją. Vieni 
veikiame visuomenės orga
nizacijose, parapijose, sielo
vados darbe, kūrybinėse sri
tyse. Kiti, be didelių talen
tų, bet su gera valia, remia 
moraliai ir materialiai tuos, 

jungė Nilo krantus, o jo 
pilkame vandenyje atsi
spindėjo tūkstančiai šviesų 
iš pakrantėse stovinčių dan
goraižių. Iš plačių bulvarų 
pasukome į siauras gatves, 
be medžių ir žalumynų, čia 
atrodo viskas apdulkėję ir 
iš sulūžusių šaligatvių besi
veržiąs smėlis atrodė, jog 
dykoma vėl nori sugrįžti ir 
sunaikinti tai ką žmogus čia 
yra sukūręs.

Buvo jau vėlus laikas, po 
12-tos nakties, tačiau šio 
didmiesčio gyvenimas dar 
pulsavo. Matėsi daug atida
rą krautuvių, daugiausia 
mažų su kasdieninių reik
menų prekėmis. Taip viena 
gatvelė vis atrodė įdomesnė 
už kitą ir besižvalgydamas 
pro autobuso langą tikrai 
pasijutau esąs 1000 ir vie
nos nakties pasakų šaly.

Mūsų viešbutis buvo pa
čiame vakariniame Kairo 
gale, t. y. Gizos priemies
tyje. Pasiekėme jį jau po 
vidurnakčio ir todėl ilgai ne
teko miegoti. Rytojaus die
na buvo numatyta susipa
žinti su Kairo miestu ir jo 
įžymybėmis: po pusryčių į 
Egipto muziejų, toliau į 
Aladino aikštę, karaliaus 
Faruko rūmus, Mahammed 
Ali šventyklą,’ Sultan Has- 
san ir Babilonijos citadelę 
bei Kahn Khalil bazarą.

Kairo miestas šiandien 
yra išaugęs pirmaeilį did
miestį, kuriame priskaito- 
ma virš 10 mil. gyventojų. 
Egzotiškas ir spalvingas šio 
miesto gyvenimas primena 
arabų pasakas.

Marga minia, gerai apsi
rengę, apdriskę, ryškios ir 

kurie suka mūsų gyvenimo 
ratą. Dar treti, pamilę spau
dos darbą, seka to rato su
kimąsi spaudos puslapiuose. 
Spaudos darbuotojo pagrin
dinis uždavinys yra ne vien 
informuoti ir atpasakoti, 
bet duoti medžiagos mąsty
mui, interpretuoti, kritikuo
ti ir diskutuoti. Kitaip mū
sų spauda nustotų savo in
dividualybės ir įdomumo ir 
taptų vien sausų ar iškrai
pytų protokolų sandėliu. 
”Kas be nuodėmės, meski
te akmenį” į žurnalistą, pa
rašiusį nepatinkamą tie
są ... Meskite akmenį į dai
lininkus, reik alaujančius 
meno supratimo ir įvertini
mo. Meskite akmenis ir į 
tuos, kurie nerašo, bet tik 
kalba ... Pristigs ir akme
nų visoje plačioje Erie eže
ro pakrantėje ... Jei ne, tai 
leiskime mūsų spaudai gy
vuoti kaip tikram mūsų vi
suomenės veido atspindžiui, 
kuriame matome ir mūsų 
idealizmą, ir mūsų menkys
tę, ir mūsų kūrybą, ir mū
sų griovimo pastangas. 

juodos spalvos, saulė ir dul
kės, lėtai judančios mote
rys, elgetos, studentai, dau
gybė automobilių, dviračių 
ir kitokios susisiekimo prie
monės. Viskas čia maišosi 
plačiose ir siaurose gatvėse 
tar mečečių ir triukšmingų 
bazarų. Ir koks kontrastas. 
Čia pat tiesios ir plačios 
gatvės, kuriose tarptauti
niai viešbučiai, elegantiški 
automobiliai, neono šviesos 
ir t.t. Midan ei Tahrir plati 
"Laisvės aikštė”, kurioje 
puošniausias pastatas Hil- 
ton viešbutis, jo aplinkoje 
Egipto muziejus su senojo 
Egipto civilizacijos turtais 
nuo prieš istorinių laikų iki 
romėnų peri jodo. Po jo sto
gu saugojami ir Tutankha- 
mun turtai, čia religija, mi
tai ir egiptiečių tautos sie
la yra išreikšta daugybėje 
čia esančių eksponatų.

Bažnyčių čia nedaug ir 
jos visos už buvusio babilo- 
no sienų. Abu-Sarga arba 
šv. Sergiejaus bažnyčia, yra 
viena seniausių Kaire. Pa
gal padavimą šventoji šei
ma bėgdama iš Egipto buvo 
kuriam laikui pasislėpusi 
jos rūsy. Dominuoja čia, ži
noma, mečetės. Didžiausias 
muzulmonų teologijos cent
ras arabų pasaulyje yra EI 
Azhar mečetėje. Tačiau 
garsiausia mečetė šiandien 
čia yra Mahomet Ali, kuri 
ir buvo statyta Mahomet 
Ali, pagal Konstantinopolio 
mečetės modelį. Ji visa pa
dengta alabastru.

Lankant Khan Khalili ba
zarą tikrai jauties tūkstan
tis ir vienos nakties pasau
lyje. Tai Kairo plakanti šir
dis. Tačiau prekiautojai vi
sur turistą lydi. Vertelgos 
savo prekes turistui siūlo 
dar nespėjus išlipti iš auto
buso. O išlipus jų atsikra
tyti neįmanoma, čia visi 
prekiauja, net vaikai 5 me
tų amžiaus, o jei neturi ko 
parduoti, tai ištiesę ranku
tes prašo išmaldos. Ypač 
mažos mergaitės labai 
grakščiai rankų judesiais ir 
veido išraiška sužadina tu
risto gailestį.

Didelis beraščių skaičius 
apie 70 G visos tautos suda
ro šių vargšų masę. Tačiau 
nežiūrint skurdo ir sunkaus 
gyvenimo, egiptiečiai ne
vagia ir ne plėšikauja. Jie 
religingi ir sąžiningi islamo 
išpažinėjai. Jie toleruoja ir 
kitas religijas, tačiau žmo
gų be religijos jie laiko vi
siškai beverčiu.

Tai trumpas žvilgsnis į 
šių dienų Kairo margą gy
venimą. Tačiau turistas ne
vyksta į Kairo vien tik šio 
gyvenimo stebėti, pramo
gauti ar orientališkus baza- 
rus lankyti. Kiekvienas at
vykęs į Egiptą nori savo 
akimis matyti prieš 4 tūks
tančius metų Čia klestėjusią 
kultūrą bei civilizaciją. To
dėl šiandien vakarų pašau-

Henrikas Stasas tarp dviejų bendrakeleivių prie piramidžių.

lio žmogus Egiptą daugiau 
lanko negu kitus kraštus. 
Juk čia dykumos aplinkoje 
ir daugiau užsilikusių anos 
kultūros liekanų negu bet 
kur kitur.

Nors visi antikiniai kraš
tai turi kažko daugiau negu 
vien tik gražios gamtinės 
aplinkos, tačiau Egiptas 
ypatingai paženklintas is
torija ir menu, čia istori
niai, griuvėsiai, mėlyno 
dangaus fone, kalba į turis
tus idėjomis, kurios grožiui 
yra suteikusios amžinybę. 
Reikia atsiminti, kad Nilo 
deltoje žmogus apsigyveno 
jau prieš 10 tūkstančių me
tų. Egiptas jau buvo anti
kinis graikų ir romėnų lai
kais ir jau senas tada kada, 
romėnai dar atskiromis gen. 
tėmis gyveno pasklidę Ti
berio upės pakrantėse.

Graikų istorikas Herodo- 
tas buvo pirmas, kuris ap
rašė savo kelionę po Egiptą. 

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7J4% — 6 metų su 31,000. minimum. 
7 l/j % — 4 metų su $1,000, minimum. 
6*4% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6 — 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 sąskaitorf įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F-S.L.I/'.

Saint 
ASjnthony 
©avings

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fru, 9-5; Sat., 9-1; Cloaad WaėL 

luotas G ri baus kas, vedėjas

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■•g
DESIGN DRAFTSMAN

k Due to expansion & growth we have an opening for a
■ Design Draftsman, experienced in structural & piping 
2 design of drill barges. Excellent starting salary based on

j experience. Company has full benefit package. Send re-
■ sume or apply to:

Industrial Relations Manager

THE SERVICE MACHINE GROUP
P. O. Box 2664

Morgan City, LA. 70381
IMS ■■■■■■■MBMMMaBMMI

Plaukdamas Nilo upe jis čia 
matė neregėtus dalykus: pi
ramides, sfinksus, smailius 
obeliskus, aukštas iš ak
mens iškaltas stovylas bei 
jeroglifų raštus sienose.

Su piramidėmis susidūrė
me ir mes vos pirmąjį rytą 
atmerkę akis pro viešbučio 
langą išvydome karališkąjį 
mirusiųjų miestą, — tris, 
ryto saulės spindulių nu
šviestas, piramides. Mat bu
vome apgyvendinti Gyzos 
priemiestyje ”Holiday Inn 
of the Pyramids”. Pirami
dės Kairo miestui tas pats, 
kas Romai Koliziejus, Pary
žiui Place de la Concord ar 
Atėnams Akropolis.

(Bus daugiau)

PATTERN 
MAKER-FLORIDA

Steel and gray iron foundry n.eeds 
rxperienced Pattern Maker. Mušt 
h^ive vorking knowledgc of gating 
:and-riBering mounting and estimating 
Good‘‘.st^rting salary, profit sharing 
and insurance. Svnd resume: CAST 
METALS CORP. OF FLORIDA, Routc 
3, Box 308, Tampa, Fla. 33 619.

(22-31)
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Dainava ruošiasi
'Vilniaus pilies legendos’ 
pastatymui

Dainavos ansamblio vado
vybė š. m. birželio 19 d. 
Jaunimo Centro apatinėje 
salėje, suruošė priešatosto- 
ginį pobūvį ir painformavo 
apie pasiruošimą statyti 
naują muzikinį veikalą.

Pobūvį atidarė ir jį pra
vedė valdybos pirm. Vytau
tas Jasinevičius. Dainavos 
ansamblio valdybą, be mi
nėto pirmininko, sudaro: 
vicepirm. Rasa šoliūnaitė, 
sekretorė Danguolė Ilginy- 
tė, iždininkas Vytas Radys, 
finansų sekretorė Mėta Ga- 
balienė ir narys Jonas Paš- 
tukas. Valdyba numato pa- „ 
statyti naują muzikinį vei
kalą "VILNIAUS PILIES 
LEGENDA’’, kurio libretą 
parašė Aurelija Balašaitie- 
nė, o muziką kuria kompo
zitorius Aloyzas Jurgutis.

Veikalo turinys
Libreto turinį papasako

jo kompozitorius A. Jurgu
tis. "Vilniaus Pilies Legen
da” yra trijų veiksmų mu
zikinė drama. Pagrindinė 
mintis paimta iš kan. Juozo 
Tumo-Vaižganto raštų — 
Vilniaus pilies pasakos.

Veiksmas prasideda Pa
nerių valdovo pilyje. Laimė
jęs mūšį, valdovas grįžta į 
pilį, kur jį sutinka ir svei
kina gyventojai. Suruošia- 
ma pergalės puota, bet val
dovą slegia rūpestis, kurį 
papasakoja savo patarėjui 
Rimtūnui. Nors priešas nu
galėtas, bet atsigavęs, norės 
atsikeršyti ir užpulti Pane
rių pilį. Valdovas prašo 
Rimtūno patarimo, kaip rei
kėtų pastatyti pilį, kurios 
nepajėgtų Įveikti priešas. 
Rimtūnas pataria kreiptis į 
krivius, kad iš dievų suži
notų kokia auka reikalinga. 
Suktas krivis Nygaila pra
neša valdovui, kad dievai

reikalauja po kertiniu ak
meniu palaidoti vienturtį 
jaunikaitį. Toks reikalavi
mas sukrečia valdovą, bet 
gerbdamas dievų valią, ieš
ko savanorės motinos, moti
nos, sutinkančios Panerių 
laisvei paaukoti vienturtį 
sūnų.

Antrame veiksme atsi
randa motina, kuri sutinka 
aukoti vienturtį sūnų Vaka
rį. Vakaris, gerbdamas tė
vo atminimą (kurį nužudė 
priešai) ir motinos valią, su
tinka pasiaukoti, tik prašo 
leisti kriviui Nygailai pa
statyti tris klausimus. Ny- 
gaila piktinasi tokiu jau
nuolio įžulumu, bet valdovas 
liepia klausti. Vakaris pa
klausia: kas gyvenime yra 
saldžiausias, lengviausias ir 
kiečiausias. Nygaila, pasi
tikėdamas savo išmintimi, 
atsako: saldžiausias esąs 
bitės medus, lengviausias 
vieversio pūkas ir kiečiau
sias valdovo kardo plienas. 
Vakaris su šiais atsakymais 
nesutinka ir tvirtina, kad 
saldžiausias esąs motinos 
pienas jos kūdikiui, leng
viausias motinos kūdikis ir

Dainavos ansamblio valdybos pirm. Vytautas Jasinevičius daro pranešimą apie ansamblio 
planus. Prie stalo sėdi: Stasys Juškėnas, Jurgis Janušaitis, Antanas Juodvalkis, Juozas Šlajus, 
režisierė Liucija Buivydaitė-Ambrozini, komp. Aloyzas Jurgutis, choreografas Jaunutis Puo- 

P. Malėtos nuotr.
vą pastatymą ir kietą ran-

džiūnas.

kiečiausia motinos širdis, 
sutinkanti atiduoti jį mir
čiai. Visi stebisi Vakario iš
mintimi, o valdovas pakvie
čia jį pasilikti pilyje ir būti 
patarėju. Kriviams įsako 
kreiptis j dievus ir sužinoti 
jų valią. Nygaila, vieton 
maldos, prisiekia kerštą ir 
dievų vardu reikalauja Lai
mos aukos.

Trečias veiksmas. Tauta 
liūdi, nes Rimtūno vienturtė 
duktė ir Vakario sužadinę 
Laima turi būti paaukota, 
kadangi tokia esanti dievų 
valia. Atsisveikina tėvas,

Kun. dr. J. Prunskis, Juozas Šlajus ir komp. Aloyzas Jur-, 
gutis Dainavos ansamblio informaciniame susirinkime.

P. Malėtos nuotr.

valdovas ir Vakaris, pasiry
žęs iškeliauti į svečias ša
lis, nenorėdamas likti kru
vinos aukos šešėlyje. Ny- 
gailos vedama ir vaidilučių 
apsupta, Laima eina į mir
tį. Ritamas kertinis akmuo, 
po kuriuo turi žūtį Laima. 
Aptemsta dangus, nušvinta 
žaibas ir trenkia perkūnas. 
Krisdamas akmuo ištraukia 
Laimai iš rankų gėles, jos 
pačios visai nepaliesdamas, 
o perkūnas nutrenkia seną
jį krivį Nygailą. Paneriuose 
džiaugsmas, laimė ir viltis.

Vaižganto sukurtoje le
gendoje minima, kad lietu
viai, ypatingomis progomis, 
aukodavo gyvus žmones die
vui Perkūnui, nors kraujo 
auka lietuviams nėra būdin
ga ir istorijoje daugiau ne
sutinkama.

Choreografas Jaunutis 
Puodžiūnas pranešė, kad 
bus karo šokis ir taip pat 
vaidilučių šokis, ruošiant 
Laimą mirčiai.

Režisierė Liucija Buivy
daitė-Ambrozini žadėjo gy-

ką.
šioje pasakoje vyksta 

nuolatinis konfliktas dėl 
valdžios, nes krivis nori bū
ti galingesnis ir už patį val
dovą. Choras-pagonys pilė
nai aklai klauso krivių-kri- 
vaičio nurodymų, bet prašo 
dievo Perkūno nereikalauti 
kruvinos aukos.

Spektakliai įvyks 1982 m. 
vasario 6 ir 7 dienomis, Ma
rijos aukšt. mokyklos audi
torijoje, Chicagoje.

Dainavos ansamblio glo
bėjai yra žinomi visuome
nininkai ii' lietuviškų reika
lų dosnūs rėmėjai Irena ir 
dr. Leonas Kriaučeliūnai. 
Provizoriniu skaičiavimu šis 
pastatymas kainuos apie 
50,000 dol. Pusę šios sumos 
teks sudėti mecenatams.

DAINAVOS ansamblis 
pasižymi savųjų lietuvių 
kūrėjų muzikinių veikalų 
pastatymu. Jų pastangas 
visuomenė turėtų tinkamai 
įvertinti ir paremti.

A. Juodvalkis

AMBER TRAVEL SERVICE
GREITAS IR ASMENIŠKAS

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Mažeika &Evans
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 Kriaučeliūnaitė-Jonušienė Tel. 312-448-7420 =

Savininkė 312-785-9393 |
HiiiummiiiiiiiHiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiHiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuC

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

9837 SOUTH KEDZIE AYENUE 
EVERGREEN PARK, ILL. 60642 
Td. 422 2000 .
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Tautos Fondo aukotojai 1980 metais
(Tęsinys iš pr. numerio)

Pq 10 dol. J. C. Polikaitis, 
Ca., P. ir M. Polteraitis, Mi., 
P. Polteraitis, Fl., P. Pul- 
minskas, Ma., J. J. Puodžiū- 
kaitis, Ct., Pupius, II., R. ir 
A. Pūras, N. Y., A. Puško- 
riūtė, Oh., E. ir P. Račkaus
kas, Ma., G. ir W. Radvenis, 
Ca., J. Radžius, Oh., J. Rau- 
ba, N. Y., O. ir J. Ribins- 
kai, Mi., Alf. ir V. Rimbą, 
Mi., V. Rinkevičius, Mi., V. 
A. Rociūnas, Oh., A. Rugys, 
Fl., V. Rupšys, Ma., J. Šab
levičius, Ma., A. Sajauskas, 
Md. V. ir S. Šakalys, R. I.,
N. Šalkauskienė, Kanada, N. 
Šalkauskienė, Fl., K. Sapet- 
ka, Ct., a. a. L. šaudzienė, 
Pa., kun. A. Senkus, Fl., A. 
ir G. Šetikai, Ct., kun. V. Si- 
liauskas, Ca., J. Šimkus, 
Mi., A. ir J. Simutis, N. Y.,
K. Skaisgirys, II., V. ir P. 
Skirgaila, FL, I. ir J. Skir- 
gaudas, Ca., S. Skorupkas, 
Mi., J. Skruzdis, Ct., J. 
Skuodas, II., F. ir A. Slabo- 
da, Mi., B. Snarskis, Oh.. J. 
ir O. Šostakas, Mi., L. špo
kas, N. Y., P. Stanionis, Mi., 
R. Staniukinas, Ca., T. 
Stankūnaitė, Ma., P. .Stare- 
vičius, Ca., D. ir S. šukelis, 
Mi., A. šūkis, Mi., V. Suopis, 
Pa. A. Sušinskas, Oh., A. ir 
E. Tarvydas, Pa., L. Tom
kus, Ca., J. Treimanas, Ma.,
N. N., N. Y., K. ir A. Tus- 
kenis, Fl., P. ir I. Tyla, Ma.,
M. Ulėnienė, N. Y., R. Va- 
dopalas, Ca., A. Vaicekaus
kas, N. Y., K. Vaičeliūnie- 
nė, Oh., V. Vaičiulis, N. Y., 
A. ir M. Vaišnys, N. J., V. 
Vaitiekūnas, Fl., A. Vakau- 
zienė, Ma., J. ir G. Valaitis,
N. Y., O ir V. Valiai, Mi., 
A. Valiulis, Ca., Valterienė, 
Ct., Varneckas, Ct., J. ir N. 
Veličkai, CLf J. ir B. Venc
kus, Ca., J. ir J. Venckus, 
Ca., Z. Venclauskas, Ca., A. 
Vilkušienė, Pa., H. Wil- 
liams, N. J., T. A. Zailskai,
II., J. žaliaduonis, N. Y., V. 
Zaunienė, Ca., P. Zigman
tas, Oh., G. ir P. žilioniai, 
N. Y., J. ir J. Žostautas, Fl., 
J. Žukas, N. Y., J. žygas, 
Oh.

Po 8 dol.: V. ir M. MatU- 

BALTIC
11 DIENŲ KELIONE SU 6 

DIENOM LIETUVOJ

rugp. 15-25 ................................................. .$1,249
rugsėjo 1-11 ..........................................................................$1.129
rugsėjo 30 — spalio 10......   $1,089

Lankoma: Waršuvoj 2 dienos,Vilniuj 6 dienos. Frankfurte 
1 diena; miegamieji vagonai traukiniu Iki Vilniaus Ir ii 
Vilniaus.

Oro kelionės su Lufthansa iš Bostono, New Yorko Ir 
Phlladelphijos. Galima prisidėti Ir iš kitų miestų. Vietų 
skaičius ribotas. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS
8 White Oak Road 
Newton, MA 02168 

617 969-1190
Daromi giminių Iškvietimo dokumentai

lioniai, Oh., A. Vosylius, Ca.
Po 7 dol.: J. Andriušis, 

N. Y., I. Aušrota, Ca., P. 
Lukas, N. J.

Po 6 dol.: M. Antanaitie
nė, II., F. ir S. Kudukis, FL, 
A. Polikaitis, Ca.

Po 5 dol.: B. Adamonis, 
Nb., J. Agurkis, Nb., J. 
Akstinas, Ca., M. Andruš- 
ka, N. Y., A. Antanėlis, Nb.,
M. Antonitis, Ca., S. Au- 
gunienė, FL, P. A. Ausiejus, 
Ma., G. B., FL, V. Bacevi
čius, Oh., V. Bačiulis, Oh., J. 
Bajorinienė Ct., A. V. Ba- 
kūnai, Oh., S. Bakutis ( FL,
V. Bartuška, Oh., B. Basiu- 
lis, Ca., V. Benokraitis, Oh.,
A. Bernotas, Ct., A. Bitė- 
nas, N. J., P. Bliumas, Ma., 
P. O. Bložiai, FL, P. A. 
Bukšniai, Mi., I. E. Bumelis, 
FL, K. Butkys, Kanada, F. 
J. Casper, Ma., R. D. Cripps, 
Mich., J. Dalbokas, Ca., J.
G. Dičpetris, FL, A. G. Dil
ba, Pa., F. A. Galdikas, Ca., 
S. Geldvs, Mi., V. Geležūnai,
11., V. Geležūnas, 11., W. 
Gervickas, Ct., A. L. Grauz- 
dė, Ma., J. ir A. Grinius, 
Mi., L. Grinius, Va., L. Gu
delienė, Ar., Ed. įlenda, Oh., 
P. A. Janulaitis, Ca., J. Ja- 
šinskas, Ma., P. Jasionis, 
Wi., G. Jazukaitienė, FL, E. 
Jodinskas,- Mi., O. Jurskie- 
nė, Pa., S. Juzėnas, Mi., P. 
Kalvaitienė, Ma., I. Kaman- 
tauskienė, Md., D. Kaškelie- 
nė, Ca., A. Kašuba, FL, O. 
ir V. Kavaliūnas, Ot., A. 
Kepenis, N. J., M. Klimas, 
Ct., J. Klimavičius, N. Y.,
B. Krokys, N. Y., S. Kun- 
gys, Ca., P. Kvarinskienė, 
FL, Kvietkauskienė, N. J., 
J. Landsbergis, N. Y., A. 
Lileikis, Ma., T. Liutkus, 
FL, B. Mačiulaitis, Ct., B. 
Malcanienė, Oh., B. Marti
nienė, Ar., B. Martinkienė, 
Ma., B. Martišius, Ma., M. 
ir A. Mažeika, FL, V. ir E. 
Mazoliauskas, FL, P. Mic
kevičius, Wi., J. Miežaitis, 
FL, J. Miką, Mi., M. Mikalo
nis, Ca., P. Mikšys, FL, V. 
Misevičius, Ca., H. Misiū
nas, Ca., St. Mockevičius, 
Ca., A. Murinas, Mi., A. 
Norkeliūnas, Ct., B. Oberai- 

tienė, Wi., V. Ogilvis, Mi.,
R. Petronienė, Ma., P. Pet- 
rulionis, Ar., S. Petrulis, 
Nb., P. Ponelis, FL, J. Pupi- 
ninkas, FL, M. Raskauskie- 
nė, Ca., O. Razutienė, Ca.,
L. Reivydas, Ca., J. Rente- 
lis, Ma., A. A. Rukšėnas, 
Oh., J. Rukšėnienė, Ca., V. 
Ruseckas, Az., V. Rutkaus
kas, Oh., B. ir K. Šakenis, 
Ma., dr. J. ir A. Sandargas, 
FL, J. šarka, Nb., A. ir E. 
Šatraitis, FL, P. O. Savic
kas, Mi., Jį. ir O. šeputa, 
Mi., K. Šerėnas, Ca., E. šil- 
galis, Md., V. Simonavičius,
II., J. Sirusas, N. J., V. Šil
kas, Mi., J. Smailys, Nb., O. 
Šneiderienė, Ar., J. Stapu- 
lionis, Ct., J. ir O. Statkus, 
FL, P. Steikūnas, 11., A. 
Strazdas, N. J., B. Šukys, 
Ca., S. Sula, Ca., A. Surkus, 
Mi., L. švelnys, Ma., I. 
Švitra, N. Y., E. Tamulis,
11., Br. Tatarūnas, Mi., K. 
Tiška, Ct., M. Tonkūnas, 
Ct., P. Totilas, Nb., A. L. 
Vadopalas, Ca., W. Vaice- 
nas, Ct., S. Vaičiūnas, N. J., 
P. ir E. Vainiūnas, FL, St. 
Vaišvila, Ct., A. ir M. Valu- 
žis, FL, A. Vebeliūnas, N. 
Y., S. Velbasis, FL, D. Venc- 
lauskaitė, Ct., J. Vizbaras, 
Ma., J. Walaska, R. I., V. 
Zelenis, Ca., A. žemaitaitis, 
Ca., A. žemaitaitis, Ca., A. 
žiedas, Mi., St. Ziupka, N. 
Y., K. Zubaitis, Ca.

Po 4 dol.: F. A. Kvantai, 
Ar., V. Radzivanas, N. Y.

Po 3 dol.: M. Banionienė, 
Ca., B. B. Bartkus, J. Kuk- 
lys, FL, J. Matiukas, N. Y.,
S. Radžiūnas, Nb., J. L. Vai
nauskas, FL, E. Vyšniaus
kienė, Oh.

Po 2.50 dol.: Dargužai, 
Ar., S. G. Everlinas, Ar.

Po 2 dol.: L. Balvočius, 
Ca., E. Barauskas, N. Y., A. 
Butkus, Mi., S. Dūda, Ca., 
V. D. Garbokai, Ar., Jonai
tis, FL, A. Kemežys, IL, N.
N., R. I., L. Medelis, Ca., 
G. Radzevičius Md., W. ir 
L. Rinkin, FL, A. Shirkus, 
Ma., M. Šimkus, Md., K. šir- 
vinskas, Oh., St. Slabokas, 
FL, S. šnekutis, Ma., P. 
Tarnauskas, N. J., J. Truš- 
kauskas, Ca.

Po 1 dol.: A. Libutti, R.
1., W. MacDougald, R. I., 
V. Matulis, IL, M. Maurer, 
Az., E. Serenas, Cal., M. 
Vale, Cal.

Organizacijos:

45,000 dol.: (kanadiš- 
kais) Tautos Fondo Atsto
vybė Kanado.

4,154.60 do.: Tautos Fon
do Atstovybė, Sidney, Aus
tralija.

4,000 do).: Amerikos Lie
tuvių Taryba, Chicago, 11.

1,500 dol.: Tautos Fondo 
Atstovybė, Melbourne, Aus- 
traija.

860.50 dol.: Floridos 
Amerikos Lietuvių Klubas, 
St. Peterburg.

557 dol.: Amerikos Lietu
vių Taryba, Los Angeles 
skyrius, Ca.

465 dol.: Worcester Lie
tuvių Organizacijų Taryba, 
Ma.

400 dol.: Lietuvos Darbo 
Federacija.

Po 300 dol.: LB Grand 
Rapids Apylinkė, Mi., "Lie
tuvos Aidai” radijo, Chica
go, II.

235 dol.: Lietuvių Moterų 
Klubų Federacija, Water- 
burio Klubas, Ct.

Po 200 dol.: Lietuvių Re
zistencinė Santarvė, Lietu
vių ūkininkų Sąjunga.

124.37 dol.: Lietuvos Vy
čiai. Bridgeport, Ct.

122 dol.: Sioux City, Iowa 
Lietuvių kolonija.

117 dol.: LB Baltimorės 
Apylinkė, Md.

110 dol.: Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdis.

107.20 dol.: LB Bridge
port Apylinkė, Ct.

104 dol.: Palm Beach Lie
tuvių Klubas, Fl.

Po 100 dol.: Amerikos 
Lietuvių Klubas, Santa Mo
nica, Ca., LB Great Neck 
Apylinkė, N. Y., Lietuvių 
Moterų Klubo Federacija 
Stamfordo-Norwalko Klu
bas, Ct., Lietuviai Pran
ciškonai, K e n nebunkport, 
Brooklyn, N. Y., Lietuvos 
šaulių Sąjunga Tremtyje, 
Chicago, 11., Amerikos Lie
tuvių Tautinė Sąjunga, 
Amerikos Lietuvių Vieny
bės Sąjūdis, Lietuvos Krikš
čionių Demokratų Sąjunga, 
Lietuvių Socialdemokratų 
Partijos Delegatūra Užsie
nyje, Lietuvių ūkininkų 
Partijos Atstovybė Užsie
nyje, Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų Sąjunga.

92.55 dol.: šv. Kazimiero 
šeštadieninės Lituanistinės 
Mokyklos mokiniai, Los An
geles, Ca.

80 dol.: Beverly Shores 
Lietuvių Klubas, In.

79 dol.; Melrose Park Or
ganizacijų Komitetas, II.

62.50 dol.: L.B. Wauke- 
gan, U., Apylinkė.

60 dol.: Lietuvių Karių 
Veteranų S-ga "Ramovė” 
Melbourn, Australija.

Po 50 dol.: Dr. K. Gri
niaus Fondas II., Dzūkų 
Draugija II., Lietuvos Vy
čiai, Amsterdam, N. Y., 
"Krivūlė”, Buv. Lietuvos 
Policijos Klubas, Chicago,'
II., Lietuvių Lake Worth 
Klubas, Fl., Lietuvių Tau-, 
tiniai Namai, Los Angeles, 
Ca., Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje, New York, 
N. Y., "Sandara” ALT, 
Brockton, Ma., Zarasiškių 
Klubas, Chicago, II.

■■■■■

■

■
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A new manufacturing faciiity 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 
faciiity, ųualified persons apply at

MARLEY
1314 W. BELT NORTH, HOUSTON, TX. 

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

4 9dol.: L.B. Aurora Apy
linkė, 11.

45 dol.: L.B. New London
Apylinkė, Ct.

40 dol.: Lietuvos Laisvės 
Forumas, Ft. Myers, Fl.

Po 35 dol.: L.B. New Bri
tam Apylinkė, Ct., Lietuvių 
Veteranų Karių "Ramovė” 
Waterbury, Ct.

30 dol.: D.L.K. Birutės 
Draugija, Chicago skyrius,
II.

27 dol.; Lietuvių Klubas 
Buffalo, N. Y.

28 dol.: L. B. Lemonto 
Apylinkė, II.
Po 25 dol. Amerikos Lietu
vių Taryba, Racine Skyrius, 
Wi., Baltic Real Estate & 
Insurance Agensy, Ma., Chi
cagos Lietuvių Biržėnų Klu
bas, U., Lietuvos Vyčiai, 
Minersville, Pa., Juozo Dau
manto šaulių Kuopa, Los 
Angeles, Ca., L. B. (R) 
Brighton Park Apylinkė, 
Chicago, II., Liet. Valstie
čiai Liaudininkai, New Yor
ko Skyrius, N. Y., Lietuvių
Klubas, Long Beach, Ca., 
Šakių Apskrities Klubas, 
Chicago, U., Stasio Butkaus 
šaulių Kuopa, Detroit, Mi., 
Technical Wire Products, 
Cranford, N. J., Venezuelos 
Lietuvių Draugija, Chica
go, U.

Po 20 dol.: Jono Vanagai
čio Šaulių Kuopa, Boston, 
Ma., L.B. Denver Apylinkė, 
Col., L.B. Milwaukee Apy
linkė, Wi., Lietuvių Karių 
Veteranų "Ramovė" Bosto
no Skyrius, Ma.

Po 15 dol.: Detroito Atei
tininkai, Mi., Nekalto Pra
sidėjimo šv. Mergelės Ma
rijos Seserys, Putnam, Ct., 
Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjunga, Detroito Skyrius, 
Mi.

Po 10 dol.: Brighton Park 
ApyL Chicago, II., Lietuvių 
Katalikių Moterų Sąjunga, 
Los Angeles Skyrius, Ca., 
Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracija, Philadelphia Sky
rius, Pa., Lietuvių Vetera
nų Karių "Ramovė” Los 
Angeles skyrius, Ca.

6 dol.: Amerikos Lietu
viu Taryba, Rochester, N. 
Y?

5 dol.: Vilią Maria, 
Thompson, Ct.

Visiems aukotojams dė
koja VLIKas ir Tautos Fon
das.

Aukas prašome siųsti: 
Tautos Fondas (Lithuanian 
National Foundation), P. O. 
Box 21073, Woodhaven, N. 
Y. 11421.

■

■
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CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis

APTARĖ II PASAULIO 
LIETUVIŲ DIENŲ 

PROGRAMĄ
Antrųjų Pasaulio Lietu

vių Dienų (II PLD) komite
tas, birželio 27 d. buvo su
sirinkęs pirmojo posėdžio ir 
aptarė numatomų programą 
bei parengiamuosius dar
bus.

Posėdį atidarė ir jam va
dovavo pirm. dr. Antanas 
Razma. Antrųjų Pasaulio 
Lietuvių Dienų 1983 m. bir
želio 24 — liepos 3 d. d. me
tu numatomi šie renginiai:

1. VI-sis Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimas,

2. Vl-ji JAV ir Kanados 
Lietuvių Dainų šventė,

3. Pasaulio lietuvių spor
to žaidynės,

4. V-sis Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas,

5. Meniniai, kultūriniai, 
pramoginiai ir kiti rengi
niai.

šiems renginiams įvykdy
ti sudaromas plačios apim
ties komitetas.

PLB valdyba, susitarusi 
su JAV ir Kanados Kraštų 
bei PL Jaunimo sąjungos 
valdybomis, komiteto pir
mininku pakvietė žinomą 
visuomenininką ir Lietuvių 
Fondo pradininką dr. Anta
ną Razmą, kuris posėdžio 
metu pristatė bendradar
bius, sutikusius' įsijungti į 
komitetą ir vykdyti pasiim
tus uždavinius: VI PLB sei
mo pirmininkas dr. Petras 
Kisielius, VI Dainų šventės 
pirmininkas Vaclovas Mom- 
kus, Pasaulio liet, sporto 
žaidynių pirmininkas Valdas 
Adamkus, Kultūrinių rengi
nių pirmininkė Ingrida Bub
lienė, Komiteto pirmininko 
pavaduotojas Bronius Juo
delis, Komiteto sekretorė 
Danutė Korzonienė, Infor
macijos vedėja Ritonė Ru- 
daitienė.

Platesnį pranešimą pada
rė PLB pirm. V. Kamantas, 
supažindindamas su II PLD 
tikslais ir apimtimi. Didelį 
rūpestį sudaro finansai, ku
riems sutelkti reikės nema
žų pastangų, nes visų ren
ginių išlaidos bus labai di
delės. Visos aukos duotos 
PLB vardu yra atleidžiamos 
nuo mokesčių.

II PL Dienų komitete at
stovauti PLB valdybą suti
ko Vaclovas Kleiza.

PLJ S-gos valdybą šiame 
posėdyje atstovavo vice
pirm. Saulius čyvas. PLJS 
valdyba dar tebeieško vietos 
kongreso stovyklai ii- studi
jų dienoms. Greitu laiku 
bus pasiūlytas kandidatas 
atstovauti PLJS valdybą II 
PL Dienų komitete.

Dainų šventės komiteto 
pirm. V. Momkus painfor
mavo, kad pirmas rūpestis 
bus sudaryti dainų repertu
arą ir išsiuntinėti chorams, 
kad galėtų pradėti ruoštis. 
Repertuaras, dirigentai, mu
zikai, chorų registracija ir 

kiti reikalai laukia Dainų 
šventės komisijos dėmesio. 
Numatoma sutelkti bent 
1000 dainininkų.

Kultūros reikalų komite
to pirm. Ingrida Bublienė 
į komitetą žada kviesti dalį 
Kultūros tarybos narių ir 
Chicagos apylinkėje gyve
nančius kultūrininkus, mu
zikus, menininkus, aktorius 
ir t.t. II PLD metu numato
ma suruošti didesnę meno 
parodą, svarstoma pakarto
ti I LITUANI operą miesto 
centro teatre, suruošti nu
mizmatikos, pašto ženklų, 
tautodailės, retesnių knygų, 
ypač pogrindžio spaudos pa
rodas.

Sportininkų reikalams at
stovavo sporto žaidynių ko
miteto pirm. Valdas Adam
kus. Tik ką sutikęs šias pa
reigas priimti, neturėjo lai
ko susirišti su sporto sąjun
gų vadovybėmis, bet žino, 
kad jau dabar Australija 
turi 100 sportininkų, norin
čių dalyvauti II PLD sporto 
žaidynėse. Reikia dėti pa
stangų, kad ir Europos bei 
Pietų Amerikos sportinin
kai galėtų atvykti ir daly
vauti žaidynėse. Reikia su
daryti du pagrindinius ko
mitetus : organizacinį ir 
varžybų, derinti kalendorių 
su kitais II PLD renginiais.

A. Milūnas pageidavo 
trumpo, bet gero informaci
nio leidinio anglų kalba, 
šiuo metu yra užmegsti 
kontaktai su dabartine ad
ministracija ii* jie bus pa
laikomi ateityje.

M. Rėmienė priminė, kad 
didžiųjų renginių metu ne
būtų ilgų kalbų, ypač atida
rant, kai dalyvauja aukštie
ji svečiai. Kol visi kalbas 
pasako, nelieka laiko pama
tyti programą.

II PL Dienoms ieškoma 
nauja vieta ir jau užmegsti 
ryšiai su Illinois universite
to Circle Campus vadovybe 
gauti naujai statomas pa
talpas. Statyba numatoma 
užbaigti 1982 m. pavasarį. 
Salė talpintų 12,000 žiūro
vų. Čia vyktų visi renginiai, 
įskaitant ir sporto varžy
bas.

Posėdyje dalyvavo: dr. 
Antanas Razma, Vytautas 
Kamantas, Saulius Čyvas, 
Vytautas Kutkus, Vaclovas 
Momkus, Valdas Adamkus, 
Ingrida Bublienė, Bronius 
Juodelis, Vaclovas Kleiza, 
Marija Rėmienė, Anatoli
jus Milūnas, Danutė Korzo
nienė, Jurgis Janušaitis ir 
Antanas Juodvalkis.

RAUDONOJI KINIJA 
SKAIDRĖSE

Inž. Antanas ir Marija 
Rudžiai, grįžę iš Raudono
sios Kinijos, savo kelionės 
įspūdžiais pasidalino su lie
tuvių visuomene. Vakaronė 
įvyko š. m. birželio 26 d. 
Jaunimo Centro kavinėje. 
Prisirinko apie 150 asmenų. 

Inž. A. Rudis parodė skaid
res iš Kinijos gyvenimo ir 
papasakojo patirtus kelio
nės įspūdžius. Kinai gyve
na kolchozuose, kurie siekia 
iki 20,000 žmonių. Visiems 
atlyginama vienodai, todėl 
niekas nesiskubina ir dirba 
pamažu, žemės ūkio techni
ka atsilieka ir labai daug 
darbų atliekama rankomis. 
Jei Amerikos žemės ūkyje 
dirba vienas žmogus, tai Ki
nijoje — 50 darbininkų. 
Problemą sudaro masės 
žmonių ir vis didėjantis 
prieauglis, šiuo metu Kini
joje priskaitoma vienas bi
lijonas gyventojų.

Skaidrėse matėsi daugiau
siai gamtos vaizdus ir seno
sios statybos architektūri
nius pastatus. Skaidrės pa
rūpintos pačios Kinijos, to
dėl buvo daug propagandos, 
bet mažai kasdienybės.

Vakaronę pravedė ir inž. 
Antaną Rudį pristatė žur
nalistas Vytautas Kasniū- 
nas. Visus surinktus prie 
įėjimo pinigus, Rudžiai pa
aukojo Jaunimo Centrui, o 
vakaronės dalyvius pavaiši
no iš savo kišenės.

PAVYKUSI GEGUŽINĖ
LB Vidurio Vakarų apy

gardos valdyba, vadovauja
ma Kazio Laukaičio, š. m. 
birželio 28 d. Ottawa Woods 
parke, Ilk, suruošė Lietuvių 
dienų gegužinę, žmonių pri
sirinko gausiai ir maloniai 
praeido popietę gražioje 
gamtoje.

Apygardos valdybai tal
kino artimesnės apylinkės: 
Marųuette Parko, Gage Par
ko, Brighton Parko, Melrose 
Parko, Cicero ii- Lemonto. 
Vieni suko loterijos laimės 
ratą, kiti gamino maistą, 
treti virė kavą, ketvirti šin- 
kavo alų ir tauriuosius gėri
mus, dar kiti pardavinėjo 
bilietėlius visoms šioms gė
rybėms.

Gegužinėje dalyvavo sve
čių ir iš toliau atvykusių ir 
čia susitikę atnaujino pažin
tį ar net atliko organizaci
nius reikalus.

LB Krašto valdybos pirm. 
Vytautas Kutkus pagerbė 
darbščiuosius LB veikėjus 
— Kazį ir Juozę Laukaičius 
ir įteikė plaketę su atitin
kamu įrašu.

Svečius linksmino neoli- 
tuanų orkestras, vadovauja
mas Algio Modesto.

PASKIRTOS PREMIJOS
LŠST Centro Valdyba 

praėjusiais metais paskel
bė straipsnių konkursą apie 
Kristijoną Donelaitį, tema: 
Kristijonas Donelaitis — 
200 metų. Buvo skiriamos 
trys premijos: pirmoji — 
$150.00, antroji — $100.00 
ir trečioji — $50.00. Jury 
komisiją sudarė D. Bindo- 
kienė, S. Kaunelienė ir Ap. 
Bagdonas.

Š. m. birželio 24 d. Cent
ro Valdybos posėdyje, re
miantis Jury komisijos bal
sais, buvo atidaryti slaptie
ji vokai ir paskirtos premi-

Trys lietuviai jūrų kapitonai tarėsi jūrų archyvo reikalu. Iš 
kairės: S. Dagys, buvęs Klaipėdos uosto inspektorius, Br. Krikš- 
topaitis, knygos "Jūrų Keliais” autorius ir R. Vilkas ilgametis 
Jūrininkystės ir Laivyninkystės Archyvo tvarkytojas, kuris pa
sikeisdamas žiniomis bendradarbiauja su Latvija, Estija ir Vo
kietija.

Turinčius išlikusių žinių ir senų nuotraukų apie lietuvių 
laivus ir jūrą kviečia talkininkauti. Prisiųsta medžiaga, padarius 
kopiją, bus grąžinama savininkui. Siųsti šiuo edresu: R. Vilkas, 
800 82nd St. #1, Miami Beach, Fla. 33141. P. Malėtos nuotr.

jos sekančiai:
Pirma premija $150.00 už 

straipsnį "Kristijono Done
laičio sukakties reikšmė”, 
autorius Viktoras Karosas, 
Cicero, III.

Antra premija $100.00 už 
straipsnį "Donelaičio įrašai 
Tolminkiemio Metrikų kny
gose”, autorius Algirdas 
Budreckis, New York.

Trečia premija $50.00 už 
straipsnį "Kristijonas Do
nelaitis nemirštantis kovo
tojas”, autorius Stepas Ja- 
kubickas, Kanadoje.

PADĖKA
širdingiausia mūsų padė

ka kleb. kun. Antanui Zaka
rauskui už atnašautas iškil
mingas pamaldas švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje ir už pasakytą 
giliai prasmingą pamokslą 
š. m. birželio mėn. 14 d. mi
nint tragiškuosius lietuvių 
trėmimus į Sibirą. Taip pat 
padėka parapijos chorui ir 
jo dirig. Antanui Linui už 
giedojimą pamaldų metu.

Gili padėka Lietuvių Ev. 
Liut. Tėviškės parapijos 
kleb. kun. Ansui Trakiui už 
atliktas pamaldas bažnyčio
je.

Nuoširdi mūsų padėka 
Chicagos Vytauto Didžiojo 
Šaulių Rinktinei ir kitiems 
šaulių daliniams už dalyva
vimą vėliavų pakėlime ir už 

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 Stephan Kennedy 

(713) 332-2589
(25-31)

pamaldose bažnyčioje. Iš
skirtiną padėką reiškiame 
Rinktinės vadui Vladui Iš- 
ganaičiui už organizuotą ir 
gražų dalyvi ii sutvarkymą 
vėliavų pakėlime ir pamal
dų metu.

Dėkojame gen. kons. J. 
Daužvardienei už prasmin
gas mintis, pareikštas mi
nėjimo metu parapijos sa
lėje ir žurn. Vytautui Kas- 
niūnui už turiningą ir pras
mingą paskaitą.

Nuoširdus ačiū Lietuvių 
Pedagoginio Instituto stu
dentėms: Indrai ir Gailei 
Antanaitytėms už gražią ir 
jautrią meninę programą.

Dėkojame visai lietuvių 
visuomenei ir organizaci
joms, kurios dalyvavo pa
maldose ir surengtoje Sibi
ro tremtiniams pagerbti mi
nėjimo akademijoje.

Chicagos Lietuvių 
Taryba

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE

SĖT UP AND OPERATORS.
Mušt be experienctd in New Britain 
& Davenport Machines. For expnnd- 
ing multipje spindle screw machine 
shop. Be able to sėt up work from 
blue prints 6c close tolerance. Paid 
benefits, good pay overtime.

NOLTE SCREW
MACHINE PRODUCTS
S09S CROOKSHANK ROAD 

CINCINNATI, OHIO 4S238 
513-922-3622

(24-30)
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DETROITO LIETUVIAI
BAIGĖ UNIVERSITETĄ

Vida Nakaitė balandžio 
mėn. gale baigė ketverių 
metų mokslus Oakland uni
versitete, Rochester, Mich. 
ir gavo Bachelor of Science 
diplomą. Vida studijavo 
ekonomijos šaką — admi
nistraciją.

Vida, Bronės ir Alfonso 
Nakų duktė, gimė ir augo 
Detroite. Nuo mažens pri
klausė Detroito ateitinin
kams. Ketverius metus šo
ko "šilainės” tautinių šokių 
ansamblyje, šiuo metu yra 
JAV Lietuvių jaunimo są
jungos narė ir JS Detroito 
skyriaus vicepirmininkė.

Tėvams išsikėlus į Birm- 
ingham, Mich. ir Vida pa
skutinius dešimt metų su 
tėvais gyveno Birmingham.

PASKUTINIS POSĖDIS
Birželio 27 d. Dariaus-Gi

rėno klubo svetainėje įvyko 
ALT S-gos 17tam Seimui 
ruošti komiteto posėdis. Po
sėdį atidarė ir jį pravedė 
komiteto pirmininkas Jonas 
Švoba, sekretoriavo Anta
nas Vaitėnas. Dalyvavo: St. 
šimoliūnas, J. Leščinskas, 
M. Kizis, V. Tamošiūnas, J. 
Gaižutis, Ed. Milkauskas ir 
A. Grinius.

Vienas ir svarbiausias 
svarstymas — seimo apy-

PROGRAMMER1 
AMALYSTS

Immediate assignments are avullable locaHy 
with well-established computer systems 
companies offering stabilily and a good future. 
We are tooking for professionals wllh 2-4 years 
experlence, eepeclally In the (ollowing areas:

• IMS Programmers—-$28,000-$3S,00 per year
• CICS Programmers—$27,000-$33,000 per year.
• Data Base Administrator (IMS) ' 

$32,000-$36,000 per year.

Call and ask for Jim Schweizer for full particu- 
lars on these long term assignments, or send 
reeume In confidence to: —,

SIMCO INTERNATIONAL
24300 Chagrin Blvd. 

8ulte 101.
BMchwood, OH 44122 

(216) 464-0004~ J
DAYTONA BEACH IR APYLINKES

(Ormond Beach, Holly Hill, Port Orange, Daytona 
Beach Shores, Ponce Inlet, Flagler, Palm Coast, 

New Smyma Beach)

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

praneša, kad dirba
DAYTONA BEACH DIDŽIAUSIOJ NEKILNOJAMO TURTO 

AGENTŪROJ —

Adams, Cameron 8č Co., Realty World 
ir mielai lietuviškai patarnaus.

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

S. RAMANAUSKAS, ADAMS, CAMERON & CO., REALTORS 
3929 Nova Rd., Port Orange, FL. 32019 *

Prašau nemokamai prisiųsti informaciją apie:

I
I
I

I
I
I
I
I
I_______

Namus ...

Sklypus ..

Daytona Beach (žemėlapį ir 11.)

Antanas Grinius

skaitos priėmimas ir patvir
tinimas. Smulkiai ir detališ- 
kai seimo pajamas ir išlai
das pranešė pats pirminin
kas Jonas Švoba. Turėta pa
jamų 4,688 dol., išlaidų 
4,447.06 dol. ir likutis 240.94 
dol., kuris bus persiųstas 
ALT S-gos Centro Valdybai.

Radijo valandėlėms ir 
spaudai paskirta 170 dol. 
Tarp kurių Dirvai paskirta 
50 dol.

Apyskaita buvo priimta 
ir patvirtinta taip kaip buvo 
sudaryta.

LAIMĖJO PIRMĄ VIETĄ
Antanas Pauža, dr. Euge

nijos ir Vlado Paužų sūnus, 
surengtose Blue Cross-Blue 
Shield bėgimo rungtynėse 
laimėjo pirmąją vietą — 
Great Lake medalį. Jis še
šias mylias nubėgo per 
35:04 minutes. Jo konku
rentas — laimėjęs antrąją 
vietą tą kelią nubėgo per 
45:23 minutes.

Antanas Pauža yra jau 
laimėjęs 15 medalių ir daug 
įvairių statulėlių.

DLOC VALDYBOS 
POSĖDIS

Birželio 28 d. šv. Antano 
parapijos mokyklos klasėje 
įvyko DLOC valdybos posė
dis. Posėdyje aptarti paruo

Condominiums

Biznius
t

šiamieji Pavergtų Tautų 
festivalio reikalai, kuris 
įvyks Hart Plaza, prie De
troito upės, liepos 17, 18 ir 
19 dienomis.

Posėdyje dalyvavo: St. 
Šimoliūnas, B. Brizgys, P. 
Bliūdžius, A. Sukauskas, 
Bronė Sukauskienė, č. ša- 
deika, Romas Macionis ir 
A. Grinius.

MIRTYS

Birželio 17 d. iš šv. An
tano bažnyčios su atlaikyto
mis šv. mišiomis, švento 
Kryžiaus kapinėse buvo pa
laidota sena tos parapijos 
parapijietė Ona Mažeikienė. 
Liko duktė su šeima, kiti gi
minės ir draugai.

Birželio 19 d. po atlaikytų 
šv. Antano parapijos bažny
čioje mišių Our Lady Hope 
kapinėse buvo palaidota 
Paulina Paukštys-Paukštie. 
nė.

Birželio 23 d. po ilgos ir 
sunkios ligos mirė Elena 
Viršilienė sulaukusi 53 me
tus amžiaus. Birželio 27 d. 
po atlaikytų šv. Antano baž
nyčioje pamaldų, palaidota 
šv. Kapo kapinėse.

ELIZABETH

MIRĖ DR. STASYS 
PETRAUSKAS

Eidamas 72-sius savo gy
nimo metus, sunkios ir il
gos ligos išvargintas iš gy
vųjų tarpo pasitraukė gy
dytojas Stasys Petrauskas. 
Mirė jis Toms River, New 
Jersey ligoninėj, birželio 21 
dieną. Gydytojo pareigas 
velionis ėjo Elizabethe, N. 
J., apie 30 metų.

Gimė Jučionių kaime, prie 
gražiosios Kulautuvos. Auš
ros berniukų gimnaziją bai
gė 1931 metais, o gydytojo 
diplomą — Vytauto Didžio
jo Universitete gavo 1939 
metais. Pradžioje dirbo vi
daus ligų klinikose bei Ka
ro ligoninėj Kaune. Vokie
čių okupacijos metais buvo 
Kretingos apskrities ligo
ninės vedėju ir pagal gali
mybes padėdavo gelbėti jau
nuolius, kuriem grėsė Rei
cho darbai arba kariuome
nės apkasai fronte.

Kaip dešimtys tūkstančių 
kitų lietuvių taip ir Stasys 
Petrauskas su savo žmona 
ir vos kelių metų dukrele 
Laimute sunkia širdimi bu
vo priverstas palikti savo 
brangią Lietuvą. Menku lai
veliu jis ryžosi perplaukti 
Baltijos jūrą ir patekti šve- 
dijon. Trejetą metų padir
bęs Karolinska institute 
Stockholme, dr. Stasys Pet
rauskas atvyko Amerikon ir 
apsigyveno Elizabeth, New 
Jersey.

Birželio 26 dieną, Šv. Pet
ro ir Pauliaus lietuvių baž- 
nyčoj buvo atlaikytos gedu
lingos mišios. Pamaldų me
tu muzikinę dalį išpildė vo
kalistai Jūratė Veblaitvtė- 
Litchfield, Liudas Studas, 
Balys Miškinis ir smuiku — 
Julius Veblaitis. Vargonais 

palydėjo Matas Jatkauskas. 
Po religinių apeigų ilga au
tomobilių vilkstinė palydėjo 
velionį j šv. Gertrūdos ka
pines, kur jis amžinam po
ilsiui atsigulė šalia savo pir
mosios žmonos Onos Bulo- 
taitės-Petrauskienės.

Nuliūdime liko dukrą Lai
ma Petrauskaitė-Van Der 
Steop Chicagoje ir du sū
nūs: Romas ir Gintaras. 
Taipgi liko ir antroji žmona 
pianistė Julija Rajauskaitė- 
Petrauskienė. Lietuvoje dar 
gyvena jo keturi broliai ir 
trys seserys.

J. Veblaitis

PITTSBURGH
BAISUSIS BIRŽELIS
Mes pittsburghiečiai tu

rėjome progos, net per du 
sekmadienius, birželio 7 ir 
14 dienomis, prisiminti bai
siąsias dienas, įvykusias 
Lietuvoje 1941 metais.

Povilas Dargią, per savo 
vedamą Lietuvių Radijo va
landėlę birželio 7 ir 14-tą, 
lietuvių ir anglų kalbomis, 
priminė klausytojams apie 
tuos žiaurius trėmimus, ku
riuos įvykdė sovietai, oku
pavę mūsų tėvų kraštą — 
LIETUVĄ.

Jau virš 40 metų mes 
klausomės Povilo Dargio ve
damos Lietuvių Radijo pro
gramos ir gerėjamės jos 
puikiu vedimu, turiniu ir jo 
nepailstančia energija, per 
tiek metų dirbant mūsų tau
tiečių labui. Noriu čia pri
minti, jog šios programos 
aš klausiausi, būdamas Ak- 
ron, Ohio. Nors Akronas 
yra virš 100 mylių atstume 
nuo Pittsburgho, tačiau mes 
programą girdime, mat ji 
duodama iš Pittsburgho ga
lingos radijo stoties WPIT. 

JANNEY CYLINDER CO 
BĘNSALEM PLANT

W Siafe Ro Phila 19136 
tonai Oooiv Empiover

185 N. WABASH AVĖ chica
Tel. krautuvės (312) 2ai c.,"KAG°, ILL. 60601

Girdėjau taip pat, jog gana 
didelis skaičius ir clevelan- 
diečių klausosi šios progra
mos.

IŠ SLA VEIKLOS

Pittsburghe ir jos apy-, 
linkėję veikia 10 Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje 
kuopų, kurios sudaro SLA 
3-čią apskritį. Veikliausios 
yra 86, 40, 104, 73 ir 353 
kuopos, žymesnieji tų kuo
pų veikėjai yra Jonas Ma- 
žukna, Jonas Drasutis, Ži
linskai, Ona Ott, V. šin- 
kūnaitė-Stanney, Gertrūda 
Dargienė, Albina Mačiulie
nė ir kiti.

Savo puikia veikla, labai 
gražiai pasireiškia, visuose 
srityse, SLA Moterų 73-ji 
kuopa. Jos pirmininkė yra 
dainininkė Julijana Andriu- 
lionytė-Comley.

SANDARIEČIAI 
PITTSBURGHE

Viena iš veikliausių savo 
laiku buvo sandariečių kuo
pos, tačiau seniesiems vei
kėjams! P. Pivarūnu,i F. 
Radžiui, J. Virbickui ir ki
tiems mirus, veikla sumažė
jo. Veikliausia kuopa yra 
43-čia. Jai vadovauja Jonas 
Drasutis. Iš jo teko girdė
ti, jog šį rudenį, Pittsbur- 
ghe, įvyks sandariečių sąs
krydis, kuriame dalyvaus 
visų Vakarinės Pennsylva- 
nijos kuopų atstovai, (s)

OUALITY CONTROL
CHIEF INSPFCTOR

Suburban manufacluring co. is 
seeking indiv wifh some exoe- 
nence in. melais vvorking m- 
dustrv. familiar in ūse of 
measuring inslrumenls m a 
mfg envifonmeni NDT exp 
hęlofui. Suoervisorv skills a 
olus Excellent beneftls »nci 
deniai man. Saiarv commen- 
Surale with exo & bkgd con- 
tocf Ed Montafar ai 624-6600 
or 676-19(X) for or 
resume to:
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BOSTONO LIETUVIAI
LIETUVIŲ KREDITŲ 

UNIJA

Birželio 30 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
patalpose įvyko Lietuvių 
Federalinės Kredito unijos 
organizacinis susirinkimas. 
Jame dalyvavo Federalinių 
Kredito unijų du atstovai, 
kurie supažindino su viso
mis unijų taisyklėmis, kodėl 
jos yra steigiamos, kokia 
yra jų nauda jų nariams ir 
panašiai. Kredito unijos yra 
lyg bankai. Tačiau jos ap
tarnauja tik savo narius. 
Dedant pinigus į savo kre
dito unija yra daug pelnin
giau nei banke. Kredito uni
jos ne tik moka procentus 
už taupas, bet taip pat duo
da būtino reikalingumo 
emergency paskolas savo 

Bostoniškiai sporto varžybose: V. Matulaitis, A. Ivaška, P. 
Štuopis, T. Kulbis, V. Jurgėla, A. Šležas, P. Čepas, J. Kalen, 
T. Kiliulis ,V. Guoštautas. R. Bričkaus nuotr.

Ligija Bričkaitė priima statulėlę, laimėjusi 50 ir 100 metrų 
bėgime pirmą vietą. R. Bričkaus nuotr.

TAPĖ LATHES 
MANUAL LATHES 

MANUAL VERTICAL 
BORING MILLS

MUŠT BE EVERENCED
Benefitš Include: 

VACATIONS 
HOLIDAYS 

HOSPITALIZATION 
PENSION 

PROFIT SHARING, ETC.

FmmmI Imn, Itariiy ln Fridiy 9 m te 3 

Steel Products Corp. of Akron 
U99 Commerce Or.

$tow, Ohio
216-6M-4633

nariams, pav. ligoninių sąs
kaitų apmokėjimui, auto- 

i mobilių pirkimui ar pataisy
mui, net namų pirkimui ir 
panašiai. Kredito unijos yra 
federalinės valdžios priežiū
roje, tikrinamos kiekvienais 
metais. Įneštos taupos yra 
federalinės valdžios apdrau
stos iki $100,000. Narys yra 
tas, kas įneša nemažiau $5. 
Tačiau nepaisant kiek na
rys įneša, jis turi tik vieną 
balsą. Tad yra apsauga, kad 
niekas negalės tapti "šeimi
ninku”, kaip yra su bankais 
ar akcinėmis bendrovėmis. 
Ten turi akcijas ”share”. 
Kiek turi tų akcijų, tiek tu
ri balsu. Tad turėdamas 
daugiau akcijų, gali tapti 
visišku valdytoju. Kredito 
unijose to negali būti, nes 
kiekvienas narys turi tik

Iš Worcester įvykusių birželio 12 d. sporto varžybų.

Bostono ir New Yorko tinklinio 
komandos. Viršuje: L. Jankauskaitė, R. Gvildytė, G. Katinaitė, N. Jankauskaitė, R. Alksninytė, 
R. Gvildytė, K. Čėsnavičiūtė, G. Rastonytė, A. Veitaitė. Apačioje: R. Čepaitė, L. Bričkutė, R. 
Bričkutė, V. Petronytė, R. Kulbytė, R. Karosaitė, N. Šnipaitė. R. Bričkaus nuotr.

vieną balsą, nepaisant kiek 
jis yra įnešęs.

Bankai turi didelį pelną. 
Tad kodėl tą pelną krauti 
kitiems, kad patys lietuviai 
gali dalytis tuo pelnu. Tam 
ir yra kredito unijos, čia 
pelnas skirstomas visiems 
nariams tuo pačiu procentu, 
nežiūrint kiek esi įnešęs. Be 
to, kredito unijų adminis
travimas yra daug pigesnis, 
nes išrinkta valdyba negau
na jokio atlyginimo. Moka
ma tik kasininkui-buhalte- 
riui, kuris tvarko tą atskai
tomybę.

Tad tikrai kredito unijos, 
nors gal ir gerokai pavėluo
tos, bet labai gerai kad ku- 

I riasi, nes tas pelnas eina į 
j pačių narių sąskaitą. Kana
doje, New Yorke, o gal ir 
ktur jau yra įsisteigusios 
kredito unijos ir turi kai ku
rios net po keliolika milijo
nų dolerių įnašų, kas duoda 
gerą pelną nariams.

šiame susirinkime Bosto
ne sudaryta šios Lietuvių 
Federalinės Kredito unijos 
vadovybė: Board of dicec- 
tors: R. Veitas, T. Ašmans- 
kas, Rita Kapočiūtė, V. Ra
šys, V. Eikinas, E. V. Izbic- ’ 
kas, Dana Izbickienė, č. 

Mickūnas; Kredito komite
tas : J. Kapočius, A. Eikinie- 
nė, G. Subatisi ir Priežiūros 
komitetas: J. P. čereška, V. 
V. Jurgėla ir S. Norvaišis. 
Džiugu, kad čia yra daug 
jaunesnės kartos asmenų, 
ši organizacinė vadovybė 
veiks iki pirmojo susirinki
mo, o tada bus išrinkta visų 
narių, šiai unijai leidimas 
bus prisiųstas už poros sa
vaičių.

Tad lietuviai turi patys 
tvarkyti savo kapitalą ir 
pelną, o ne kiti.

Unijos adresas: P. O. Box 
95, 368 W. Brodaway, So. 
Boston, Mass. 02127.

ATVYKSTA "AUKURAS”
Spalio 4 d. Laisvės Varpo 

rudens parengime So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Drau
gijos salėje programą atliks 
Hamiltono lietuvių dramos 
teatras "Aukuras”, veikiąs 
be pertraukos jau 30 metų. 
Jis suvaidins Birutės Pūke- 

levičiūtės veikalą ."Antroji 
Salomėja painiavose”. Tai 
veikalas, už kurio suvaidini- 
mą lietuvių teatrų festiva
lyje Chicagoje pernai "Au
kuras” pripažintas geriau
siu mūsų teatru, o jo aktorė 
Marija Kalvaitienė —- ge
riausia aktore.

Laisvės Varpas prašo vi
sus neorganizuoti tą dieną 
kitų parengimų, nei viešų, 
nei privačiu, o skirti spalio 
4 d. Laisvės Varpo rudens 
šventei, kurioje turėsime 
progos pasigrožėti lietuviš
kuoju teatru,

PHILADELPHIA
BAISIŲJŲ TRĖMIMŲ IR 
HEROIŠKO SUKILIMO 

MINĖJIMAS
Philadelphijos bei jos 

apylinkės lietuviai šiemet 
paminėjo 1941 metų birže
lio mėnesio šiurpiuosius trė
mimus ir tų pat metų he- 
roišką tautos sukilimą. Bir
želio 20 d. įvyko Lietuvių 
jaunimo sąjungos centro 
valdybos rengtas simpoziu
mas, o birželio mėn. 21 d. 
pagrindinis minėjimas-aka- 
demija. Simpoziumas buvo 
skirtas pagvildenti iš laiko 
perspektyvos 1941 metų 
įvykius. To meto laikotarpį 
su kruopščiai paruošta pa
skaita aptarė žurnalistas J. 
Kojelis, o pačio simpoziumo 
temą — 1941 metai, dabar
tis ir ateitis analizavo jau
nosios kartos atstovai: V. 

R. Česonienė, K Sakalauskas, V. Volertas, M. Raugienė ir 
B. Raugas suruoštame minėjime.

Volertas, jr., A. Gečytė ir 
V. Nakas, moderuojant V. 
Maciūnui. Simpoziumas, su
laukęs gražu pasisekimą, 
buvo baigtas Lietuvos par
tizano pagerbimu, kurį su
darė dainos ir žodžio pynė.

Sekmadienį įvyko pagrin
dinis minėjimas, prasidėjęs 
pamaldomis šv. Andriejaus 
parapijos bažnyčioje. 12 vai. 
Minėjimą pradėjo trumpu 
žodžiu Philadelphijos LB 
apylinkės valdybos pirmi
ninkė T. Gečienė, pakvies- 
dama Pietinės New Jersey 
LB apylinkės valdybos pir- 
miniką B. Raugą, parengu
sį minėjimo turinį, pravesti 
šį minėjimą. Scenoje pasi
rodė visi įžanginės minėji
mo dalies programos vykdy
tojai: R. česonienė (dekla- 
muotoja), kun. K. Saka
lauskas (skaitęs maldą), 
Virgus Volertas (perskaitęs 
sukiliminės vyri ausybės 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo aktą) ir M. Rau- 
gienė (demoklamuotoja). 
Jaunimo simpoziumo išva
das paskelbė Linas Kojelis. 
Po to pagrindinę kalbą pa
sakė vyr. skautininkas V. 
Vidugiris. Solistei O. šal- 
čiūnienei padainavus dvi 
dainas, minėjimas buvo 
baigtas Lietuvos himnu. 
Minėjimas truko 58 minu
tes, bet buvo kondensuotas 
ir turiningas. (br)

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4
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amber studios, inc.

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

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

• OHIO AUTO RODY, 
savininkas Jonas Švarcas, 
35571 Vine St., Eastlake, 
Ohio 11094, sąžiningai ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašauktus, 
automobilį atitempia Į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel. (216) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.

...........................................................1HHIIUIIIHIIHIIIH........Illlllllllllllllllllllllllllllllllllll............ .

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI

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

• LIEPOS 26 D. pensininkų 
gegužinė.

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

• RUGPIUCIO 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- 
piios didžiojoje salėje.

• RUGPIŪČIO 16 d. Balfo 
gegužinė.

• RUGPIŪČIO 23 SLA 14 
kuopos gegužinė O. ir V. Jo
kūbaičių sodyboje. Pradžia 12 
vaL

• 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 
žurnalui "Karys” 
Rengia L. K. V. S? 
Clevelando skyrius, 
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).

D. pietūs 
paremti. 

"Ramovė”
Lietuvių

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-' 
kakties minėjimas. Akademija- 
koncęrtas. Ruošia Čiurlionio 
Ansamblis.

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

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

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

SM /uperior Zsving/
1 ASSOCIATION

1982 M.
• SAUSIO 24, sekmadieni, 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 Lietuvų Namuose.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

JEI JUMS KEIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS Į

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

WANTED JOURNEYMAN 
AUTOMATIC SCREW

MACHINE
SĖT UP CPERATOR. 

Eugene, Oregon firm secks exper’d 
Acme-Gridley sėt up operaLor. Saliry 
open. Exc. benefits. Country environ- 
ment.

SIVEETI.ANI) PRODUCTS 
įoio arrowsmith st. 

EUGENE, OREGON 97402 
503-683-0928

(26-27)

TURNER REALTY
501 EAST 185 ST. EUCLID, OHIO 41119

PHONE: 486-2530
MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ

RITA MATAS
IŠTAIGOS

ADMINISTRATORĖ

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
PILNATEISĖ NEKILNOJAMOJO TURTO 

ĮVERTINTOJA. $ 100,000.00

Bendradarbiai: 
DALIA ŠIRVAITIS 
ANTANAS KALVAITIS 
ALGIS MATAS 
TONI LINDEN 
DALIA KASULA1TIS 
PETRAS MATAS 
RAY SABALIAUSKAS 
PATRICIA A. SAJOVEC 
VYTAS MATAS — 

teisinis patarėjas
Esame registruoti pilnateisiais nariais trijose skirtingose Multiple List- 

ing įstaigose:
CAMLS — Cuyahoga County (Cleveland & Suburbs)
LCMLS — Lake County 
RMI.S — United Statės.

Todėl galima triskart plačiau skelbti Jūsų parduodamą nekilnojamąjį 
turtą. Tuo reikalu kreipkitės į bet kurį mūsų bendradarbių arba jeigu jums rei
kia namu įvertintojo mokesčių ar kitokiems reikalams, kreipkite į Ritą Ma- 
tienę, pilnateisę namų {vertintoją. 'iiim-ant

501 EAST 185 ST.
—— EUCLID, OHIO 11119

PHONE: 186-2530 7

NAUJAS PATARNAVIMAS
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS

3REL0CATI0N
J SERVICE. INC

s

ČEKIU SASKAITA
L 4. 4

Už Įnašus mokame 5%% palūkanų
JAKUBS AND SON PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI

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.

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
/uperior Žavinę/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS:

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

• Clevelando miesto me
ras George V. Voinovičius 
liepos 13 ( atidarydamas ke
turias dienas truksiantį 
Tautų (All Nations) fes 
tivalį, paskelbė Pavergtųjų 
tautų savaitės proklamaci
ją, kurioje pasveikino Len
kijos ir Afganistano laisvės 
kovotojus ir reikalavo, kad 
JAV vyriausybė kategoriš
kai atsisakytų naudotis So
vietų Sąjungos vyriausybės 
liudijimais ir kitokiais do
kumentais krašto teismuose 
prieš Amerikos piliečius.

Meras Voinovičius savo 
tvirtoje kalboje pabrėžė, 
kad komunizmo pavergtos 
tautos yra tvirčiausi laisvo
jo pasaulio sąjungininkai ir 
reikalavo, kad Amerika nie
kada nepripažintų Sovietų 
okupacijos ir dominavimo 
rytų ir centrinėje Europoje.

Pavergtųjų tautų savai
tės paskelbimo iškilmėse da
lyvavo tautybių moterys pa
sipuošusios tautiniais dra
bužiais. Tūkstančiai ameri
kiečių, dirbančių miesto 
centre, įsijungė į iškilmes.

• Sol. .Aldona Švedienė 
išvyko 2 savaitėm atostogų 
į Floridą, Treasure Island.

• Clevelandiečių aukos 
Amerikos Lietuvių Tarybai 
sąraše, Dirvos 26-ame nu
meryje praleista: $25.00 — 
V. ir O. Jokūbaičiai, ALT 
Clevelando Skyriaus Valdy
ba.

PADeKA

A. f A.
BRONIUS GRAŽULIS

mirė 3. 29. 1981
Reiškiu nuoširdžią padėką visiems, kurie suteikė 

mano vyrui paskutinį patarnavimą ir palydėjo velionį į 
amžino poilsio vietą. Ypatingai dėkoju dr. E. Juodėnui 
už pastangas pagelbėti jam paskutinėse jo valandose; 

•gerb. klebonams kun. G. Kijauskui, S. J. ir kun. J. 
Bacevičiui, ir kun. A. Goldikovskiui už atnašautas ge
dulo mišias ir maldas koplyčioje bei palydėjimą į ka
pines. Taip pat mano nuoširdi padėka giedojusiems per 
šv. Mišias solistams N. Braziulienei ir A. Liutkui, ir 
A. Brazaitienei už palydą vargonais; muzikui A. Mi
kulskiui ir Čiurlionio Ansambliui už giedojimą per at
sisveikinimą koplyčioje. J. Malskiui už atsisveikinimo 
pravedimą ir dr. A. Butkui, O. Jokūbaitienei, B. Nai
niui ir V. Bučmienei už tartus jautrius žodžius.

Nuoširdžiai dėkoju taip pat Žalgirio šaulių kuopai 
už paaukotą tautinę vėliavą, garbės sargybą ėjusiems 
šauliams J. Račkauskui ir J. Šarkauskui, ir grabne- 
šiams J. Malskiui, S. Astrauskui, J. Mikoniui, J. Citu- 
liui, V. Binstrubui, A. Karsokui ir L. Jokūbaičiui; už 
visas šv. mišių aukas, krikšto Vaikams už gėles, už pa
reikštą man žodžiu bei raštu užuojautą, ir visiems paly- 
dėjusiems velionį į kapines.

Gili mano padėka taip pat tiems, kurie padėjo ir 
palengvino man dydžio skausmo valandoje, o Wm.. Ja
kubs laįdojimo biurui už nuoširdų patarnavimą.

AKVAL1NA GRAŽULIENĖ^

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

ALGIRDAS MAINELIS 
elektros inžinierius

Algirdas Mainelis, cleve
landiečių veikėjų Prano ir 
Bronės Mainelių sūnus, šie
met baigė Clevelando Statė 
u n i v e rsitetą, gaudamas 
elektros inžinieriaus diplo
mą. Taip pat, tame pat uni-

!
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! 
i

DIRVA

Citįt of ClrtJclaniJ
GEORGE V. VOINOVICH, MAYOR >

PROCLAMATION
designating July 13-19, 1981 as

"CAPTIVE NATIONS VEEK IN CLEVELAND”

The Congress of the United Statės passed Public Law 86-90 
establlshing the third veek iu July as “Captive Nations Veek,“ 
inviting the American people to observe with appropriate 
ceremonles their sympathy and support for the aspirations of 
all people for self-determination and liberty.

The oppressed nations in the connunist colonial empire are the 
best friends of the free vorld. Our government should reassure the 
Captive Nations that the Dnited Statės has not, does not and never 
vili recognize the Soviet domination over Centrai and Eastern Europe 
and other nations.

Ve salute the courageous stand of the Polish people against 
Soviet tyranny and dotnination, led by the brave men from the Solidarity 
movement. Ve salute the heroic struggle of Afghanistan freedom fighters 
vho are noble proof to the vorld that even the tnost sophisticated 
veapons cannot destroy the vili of a people to be free.

The Captive Nations Veek gives us the proper opportunity to urge 
the D.S. govennnent to categorically refuse acceptance by American courts 
of the Soviet government produced docuaents as evidence against American 
citizens. This vili prevent a dangerous precedent of giving the Soviet 
authorities an opportunity to blackmail, terrorize and eventually silence 
the mest outspoken erities of the oppressive Soviet system.

KO V, THEREFORE, I, George V. Voinovich, Mayor of the'City of 
Cleveland, do hereby proclaim July 13-19, 1981 as “CAPTIVE NATIONS VEEK“ 
in Cleveland. I call upon all citizens to observe this veek vith
appropriate prayers and ceremonles for the peaceful llberatlon of those
vho are oppressed over the vorld.

IN VITNESS VHEREOF, I have 
sėt my hand and caused the 
Corporate Seal of the City 
of Cleveland to be affixed

1 'Ą.
Cleveliando mero George V. Voinovich proklamacija Paverg

tųjų Tautų Savaitės reikalu.

versitete, Algirdas baigė 
vandens nardymo kursus. 
Jis yra baigęs Vysk. Valan
čiaus lituanistinę mokyklą, 
yra skautas Vytis, grojo 
Strimaičio kapeloje, nuo 
1970 metų šoka Grandinė
lėje, priklauso Clevelando 
Ski klubui ir Clevelando 
Sporto žaibo klubui.

Linkime jaunam inžinie
riui sėkmės, įsikurti savoj 
profesijoj, o taip pat nenu
tolti nuo lietuviško gyveni
mo ir veiklos.

• Inž. Jonas P. Vaičaitis, 
anksčiau gyvenęs Akrone, 
dabar įsikūręs St. Peters
burg, Fla., savo reikalais 
1 a n kydamasis Clevelande, 
aplankė Dirvą ir paliko au
ką 25 dol.

Ačių už auką.

• ALT S-gos seimui reng
ti komitetas, per pirm. J. 
Švobą, Dirvai paremti at- ' 
siuntė auką 50 dol. Ačiū.

• Dr. Gintautas Sabatai- 
tis drauge su Robert W. 
Carpenter atidarė ”Psicho- 
logical Health Center ir Al- 
coholism Treatment Pro- 
gram” 6315 Pearl Rd. #101, 
Parma Heights, Ohio 44130. 
Tel. (216) 845-9061.

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 a^(l 
kt. Kreipkitės pas H. Kri- ę’all • 
pavičių, tel. > 216-531-6720.

NAUJA LIETUVIŲ 
VALGYKLA

Buvusi Lietuvių Namų 
valgyklos šeimininkė, Kris
tina Biliūnienė ir Algis 
Biliūnas, įsigijo nuosavą 
valgyklą QUARTERDECK 
RESTAURANT, kuri yra 
35757 Lake Shore Blvd. 
(apie 1/2 mylio į rytus nuo 
91 kelio).

Apynaujis, gražiai įreng
tas pastatas, yra didelė 
aikštė automobiliams. Vi
duje, patraukliai ir skonin
gai sutvarkyta vėsinama 
valgykla ir baras. Po to yra 
visiškai atskiras kambarys 
”Captains Quarters” gru
pėms ir susirinkimams iki 
50-ties žmonių.

Didelis pasirinkimas įvai
riausių valgių, įskaitant ir 
mūsų mėgiamus lietuviš
kus. Sekmadieniais nuo 12 
vai. servuojama šeimyniniu 
stiliumi, mažiausiai trijų 
patiekalų valgiai, kurių kai
na tiktai $4.25 suaugusiems 
ir $2.50 vaikams ligi 12 me
tų amžiaus.

Vietinis meras su savo 
svečiais papietavęs labai 
džiaugėsi naujais šeiminin
kais, girdamas lietuviškai 
paruoštą maistą. Linkime 
Biliūnams gero pasisekimo! 

 (dč)

HOUSE FOR SALE
Walk 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- 

60x215 lot. 49,900. 
Debi or Gregg at

MrowcaRealty — 951-2100. 
(24-28)

Nr. 28 — 15

• 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 Rey, 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.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis j ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St.. 
Willowick, Ohio 44091. Tel. 
943-0910.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat>onwi<3e •• on y<xx

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

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

PARDUODAMI NAMAI

EUCLID
280 East 193 Street

3 miegamųjų Colonial. 
Puikiam stovyje. Atskiras 
garažas. Užbaigta veranda.

Savininkai nusipirkę ki
tą namą, turi keltis.

Skambinti Ritai Matienei 
486-2530.

EUCLID
19568 Meredith Avenue
3 miegamųjų Colonial. 

Puikiam stovyje. Mūrinis - 
aluminijaus. Atskiras gara
žas. Centralinis vėsinimas. 
Galimybė ”0wner financ- 
ing”.

Skambinti Ritai Matienei 
486-2530.

AUBURN TWP.
16831 Messenger Road

Prabangi sodyba gamto
je. 12 mylių nuo Chagrin 
Falls. Dvigubinis namas. 
Virš 10 akrų gražiausios 
žemės. 4 ir 3 miegamieji. 
Milžiniškas saulės kamba
rys. 1.5 akro dydžio priva
tus žuvingas ežeras.

Tik $175,000.
Skambinti Daliai Kasu- 

laitienei — 261-4994.
PARDUDODAMA ŽEMĖ

EAST CLARIDON
Virš 20 akrų. Geauga aps

kritis, netoli Chardon. 
Zoned residential. Idealus 
sklypas gamtą mėgstan
tiems. Artesian Spring.

Tik $78.000.
Skambinti Daliai Kasu- 

laitienei — 261-4994.
TURNER REALTY 

486-2530 -



DIRVA
• VLIKas birželio 26 d. 

pasiuntė U. S. Commission 
on Security and Cooperation 
in Europos informaciją Vy
tauto Skuodžio reikalu pra
šydamas dėti papstangas, 
kad Skuodžio bylą JAV de
legacija iškeltu tebevyks- 
tančioj Madrido konferenci
joj. Tuo pačiu reikalu, ypač 
gavus žinią, kad Skuodis 
pradėjęs bado streiką, buvo 
pasiųstos telegramos septy
niems senatoriams ir kon- 
gresmanams prašant juos 
paveikti JAV vyriausybę, 
kad ji darytų intervenciją 
Skuodžiui gelbėti.

A. A.

DR. ALGIRDUI NASVYČIUI
mirus ir negalėdamas dalyvauti jo šermenyse 

ir laidotuvėse dėl savo silpnos sveikatos ir 
95 metų amžiaus, reiškiu nuoširdžią užuo

jautą našlei BRIGITAI ir jos šeimai, broliui, 

seseriai ir visiems artimiesiems.

Prov. Kazimieras Mažonas

A. A.

INŽ. DR. ALGIRDO NASVYčIO 
mirus, jo žmonai BRIGITAI, dukterims DA

LIAI ir JULIJAI, sūnui ALGIRDUI, seseriai 
BIRUTEI SMETONIENEI ir broliui PIJUI 
J. NASVYČIUI su jų šeimomis reiškiame 
gilią užuojautą.

Liūdime nėtekę per anksti mirusio mū

sų gero draugo ir iškilaus šachmatininko.

šachmatininkų klubo nariai:

S. ASTRAUSKAS
V. CIVINSKAS 
DAINIUS DEGĖSYS 
V. GALINIS
IGN. JANAVIČIUS
AL. JOHANSONAS
J. MALSKIS
L. NAGEVIČIUS
V. NASVYTIS

• Stasys Rastonis iš Jed- 
dah, Saudi Arabijos, atsiun
tė a. a. komp. Jono švedo 
kūriniams išleisti 50 dol. 
Tuo prisidėdamas prie kitų 
lietuvių iš Saudi Arabijos 
įnašo Jono švedo kūrybos 
fonde.

• Antanas Bernotas, 
"Dirvos” nuolatinis bendra
darbis ir ilgametis filateli
jos skyriaus vedėjas iš Wa- 
terbury, Conn., š. m. gegu
žės 29 d. automobilio katas
trofoje buvo gan sunkiai su
žeistas — sulaužyta dešinė 
koja ir bendrai apdaužytas.

J. NAUJOKAITIS
A. PLIODŽINSKAS
P. PUŠKORIUS
V. RAMONAS
J. RASTENIS
R. SIIUKAITIS
H. STASAS
R. ŠVARCAS
V. TAMULIS

Po 3 savaičių St. Mary’s li
goninėje pergyveno sunko- 
kią tulžies operaciją, šiuo 
metu iš ligoninės jau grįžo 
ir sveiksta namuose. Dirva 
linki jam greičiau pasveikti 
ir tęsti bendradarbiavimą.

• Dr. Petras Vileišis, gyv. 
Waterbury, Ct., visuomeni
ninkas, LB veikėjas, atnau
jindamas prenumeratą, at
siuntė Dirvai paremti auką 
25 dol. Ačiū.

• Cezaris Modestavičius, 
Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdybos pirmininkas, išvy
ko ilgėlesnių atostogų j Flo
ridą. Iš ten, aplankęs ryti
nio pakraščio vietoves, kur 
gyvena daugiau neolituanų 
ir paskaitinęs juos gausiai 
dalyvauti rugsėjo 5-7 d. d. 
išvykoje Beverlv Shores, 
Chicagon grįš apie rugpiū
čio vidurį. Atostogų metu 
jį Korp! Neo-Lithuania val
dyboje pavaduoja vicepirm. 
Jolita Kriaučeliūnaitė, ku
rios telefonas Chicagoje yra 
787-8575.

• ALT S-gos seimui ruoš
ti komiteto pranešime, au
kotojų sąraše praleistas 
ALT S-gos Clevelando sky
rius, seimui įteikęs auką 50

. dol. ir Leonas Petronis 100 
dol.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo: 
VI. Šniolis, Florida.........12.00
J. Kapočius, Australija .. 1.00 
J. Savickas, Chicago .... 3.00 
Br. Selenienė, Manchester 5.00 
Kun. A. Perkumas,

Caracas .......................  3.00
J. Daunorienė, Oak Lawn 8.00 
J. Švoba, Madison Hts. .. 3.00
S. Liepas, Cicero............. 13.00
V. Peseckas, Chicago .... 8.00 
A. Ramanauskas, Buffalo 1.00 
A. Lauraitis,

Willow Springs............. 3.00
J. Jankauskaitė, Cleveland 3.00 
J. Repečka, Toronto .... 5.00 
A. Kalvaitis,

Ormond Beach............. 5.00
J. Jurkus, Rochester .... 8.00 
A. Braškys, Sudbury .... 3.00 
Dr. N. Nogės, Armdale .. 8.00
A. Švedienė, Cleveland ..10.00 
J. Misevičius, Baltimore .. 3.00 
V. Guzulaitis,

N. Kingstovvn ............... 3.00
F. Česonienė, Baltimore .. 3.00 
ALT S-gos Seimui rengti

Komitetas Detroite .... 50.00 
E. Meilienė, Cleveland .. 8.00
T. Bukaveckas, Chicago .. 8.00 
V. Patašius, Anglija ... .10.50 
V. Vasikauskas,

Richmond Hill............. 3.00
B. Garlauskas, Cleveland 3.00 
M. Monkus, Chicago .... 2.00 
V. Pauža, Wallingford .. 3.00 
Br. Juodelis,

Downers Grove ............5.00
P. Naureckas, Chicago .. 3.00 
K. Tirva, Ormond Beach 10.00 
J. Vaičaitis,

St. Petersburg ............. 12.00
K. Statkus, Santa Monica 8.00
O. Jarašūnienė, Cleveland 1.00
V. Koklys, Hasienta Hts. 10.00
P. Vileišis, Waterbury ..25.00
A. Dagilis, Westland .... 5.00
A. Jablonskis, Australija 3.00
A. Vaivada, McLean .... 3.00
V. Vileišis, Eagle Point .. 3.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Lietuvių Bendruomenės veikėjui

A. A.

DR. ALGIRDUI NASVYČIUI

mirus, jo žmonai BRIGITAI su šeima, bro

liui, seseriai ir visiems artimiesiems reiškia

me gilią užuojautą

JAV LB Krašto Valdyba

A. A.

DR. ALGIRDUI NASVYČIUI
mirus, jo žmonai BRIGITAI ir visai šeimai, 

seseriai BIRUTEI SMETONIENEI su šeima, 
broliui PIJUI JAUNUČIUI, giminėms ir ar

timiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kar

tu liūdime

Mečys ir Leokadija Baliai 
ir šeima
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