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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Vasario 16 gimnazijai
30 metų

Tris dienas — nuo liepos 
3 iki 5 d. — Vokietijos lie
tuviai išgyveno didelę šven
tę: Vasario 16 gimnazijai 
sukako 30 metų. Toji šven
tė atžymėta iškilmėmis, į 
kurias suplaukė lietuviai ne 
tik iš Vokietijos, ne tik iš 
kitų Vakarų Europos kraš
tų, bet ir iš užjūrio — iš 
JAV bei Kanados.

Iškilmių rengėjai įgyven
dino laimingą naujovę, jie 
pakvietė j sukaktį buvusius 
gimnazijos mokinius. Buvę 
auklėtiniai gausiai atsiliepė 
į pakvietimą ir įsijungė į 
bendrą šventę, džiaugsmin
gai išgyvendami netolimos 
praeities bendrų atsimini
mų dienas. Galima tiktai 
apgailestauti, kad gimnazi
jos buvę mokiniai daugelį 
metų buvo tarytum užmirš
ti ir nesuburti į vieną drau
gę. Niekas jais pastoviai 
nesidomėjo, net jų gyven
vietės nebuvo registruoja
mos. Nūn gražiai atšvęsta 
sukaktis, atrodo, ir tuo at
žvilgiu reiškia naują posū
kį. Galvojama apie buvusių 
gimnazijos auklėtinių sam
būrio sudarymą ir jo narių 
reguliarus susitikimus.

Gimnaz i j o s rūmuose 
įrengta fotonuotraukų bei 
gimnazijos auklėtinių pie
šinių paroda. Ja rūpinosi 
mokytojas dail. A. Krivic
kas, kuris kartu su evange
likų kunigu Fricu Skėriu il
giausiai mokytojauja.

Po bendros vakarienės 
liepos 3 d. pirmas vakaras 
paskirtas 
skaidrėms 
praeities. 
Weigel ir 
uolūs fotografai bei filmuo- 
tojai, atgaivino vaizdus iš 
gimnazijos gyvenimo. Dau
gelis dalyvių galėjo save at
pažinti, kaip atrodė prieš 
ketvirtį šimtmečio. Sute
mus, gimnazijos parke su
liepsnojo laužas.

Pačios svarbiausios su
kakties iškilmės surengtos 
šeštadienį, liepos 4 d. Jos 
prasidėjo Lietuvos trispal
vės vėliavos įspūdingu pa
kėlimu parke ties pagrindi
niais gimnazijos rūmais — 
pilimi. Po to sekė gimna
zijos mokslo metų pabaig
tuvės, kurioms vadovavo vi- 
cedirektorė V. Panzerienė. 
Stropiems ir pavyzdingo el
gesio mokiniams įteiktos 
dovanos. Jos atiteko beveik 
išimtinai — mergaitėms ...

Nuo 10 vai. ryto akade
mija Huettenfeldo vieto

filmams bei 
iš gimnazijos 
Mokytojai A. 
kun.J. Dėdinas,

vės iškilmių salėje (Buer- 
gerhaus). Gimnazijos kura- 
torijos pirmininkas tėvas 
A. Bernatonis perteikė gim
nazijos istoriją. Iš Šveica
rijos atvykęs Dr. A. Geru
tis pasveikino Vasario 16 d. 
įpareigojantį vardą turin
čią gimnaziją Lietuvos Dip
lomatinės Tarnybos ir Švei
carijos lietuvių vardu. Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės sveikinimus perdavė -A. 
Stankus-Saulaitis. Mokyto
jai A. Šmitas ir A. Weigel 
pasidalino atsiminimais bei 
šiaip mintimis iš gimnazi
jos gyvenimo. Oficialinę 
akademijos dalį bagė gim
nazijos direktorius J. Kava
liūnas, apibūdinęs gimnazi
jos padėtį bei pažvelgęs į 
šios vienintelės laisvajame 
pasaulyje veikiančios lietu
vių aukštesniosios mokyk
los ateitį.

Toliau sekė meninė dalis. 
Ją atliko gimnazijos šokių 
bei dainos grupės, pagrojo 
mokytojai V. Lemkė ir L. 
Tesnau, mokinė L. Kairytė 
padeklamavo, šokių grupei 
bei chorui vadovauja auk
lėtojos L. Vaičiulaitytė ir
D. Grybinaitė.

(Nukelta į 2 psl.)

Sovietai įvedė naujus
suvaržymus

Sovietų Sąjun-

naujas Įstaty- 
kuri gali būti

Gautomis žiniomis Sovie
tų Sąjunga įvedė naujus 
suvaržymus savo piliečiams 
palaikant ryšius su svetim
šaliais ir su turistais besi
lankančiais 
goję.

Išleistas 
mas pagal 
ištremtas iš Sovietijos ne
pageidaujamas atvykėlis — 
turistas ar kokios misijos 
narys svetimšalis.

Be to sugriežtinti ryšiai 
savo piliečių su svetimša
liais ir dirbantieji svetimų 
valstybių ambasadose ar 
pasiuntinybėse (o tokių yra 
labai daug), įspėjami laiky
tis ryšių tik kiek tai liečia 
tarnybą. Tie, kurie palai
kys glaudesnius ryšius,'tu
rės palikti tarnybą.

Ypač numato aršesnią 
kovą su spekuliantais,"juo
dąja rinka”, kuriai talkina 
turistai ir svetimųjų amba
sadų tarnautojai. Įvedamas 
draudimas atvykėliams tu
rėti pakeičiamuosius valiu
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Sovietų kareiviai pasilieka Lenkijoje...

KAS NAUJA LENKIJOJE?
Viskas liko po klausimo ženklu

Vytautas Meškauskas

"Pirmą kartą komuniz
mo istorijoje centro komi
tetas buvo išrinktas slaptu 
balsavimu!” — skelbė laik
raščių antraštės iš Lenki
jos. Jas sekė ir antra staig
mena: partijos bosas Kania 
savo perrinkimo proga ga
vo pasveikinimą iš Brežne
vo. Ar tai reiškia, kad Brež
nevas kapituliavo? Ar tai 
tik jo pritarimas Kanios 
taktikai išgelbėti komuniz- 

tos kuponus, kad sovietų pi
liečiai nesinaudotų užsienie
čių krautuvėmis.

Naujas įstatymas numa
to kaip nubausti ar ištrem
ti atvykėlį. Jei nesiskaito su 
vietiniais papročiais, kelia 
nesantaiką vietinių gyven
tojų tarpe, užsiima antiso- 
vietine propaganda, nusi
deda muitų tvarkai, pinigų 
įvežimui ir kt. Taip pat 
sugriežtinamas svetimšalių 
keliavimas ir prasižengusie
ji, tiek atvykėliai, tiek so
vietų piliečiai, kurie pagel
bėjo, turės atsakyti krimi
naliniame teisme. Už viešą 
keikimąsi ir tvarkos ardy
mą be teismo, administra- 
tyviniu keliu galės būti 
baudžiami iki 15 dienų areš
to.

Kaip matome, paskutiniu 
laiku Sovietijoje imamasi 
griežtų priemonių suvaržy
ti savo piliečių ryšius su 
atvykėliais ir Sov. teritori
joje dirbančiais svetimša
liais. (ei)
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mui ką išgelbėti susidariu
sioje situacijoje dar buvo 
galima? Pagaliau ką širdies 
gilumoje galvoja pats Ka- 
nia, buvęs kompartijos apa- 
račikas, netikėtai iškilęs j 
partijos ir tuo pačiu valsty
bės viršūnes.

Tai vis klausimai, i ku
riuos atsakymus ko gero 
negreitai sužinosime. Pra
džioje keletas faktų. Pirmą 
kartą komunizmo istorijo
je renkant 200 atstovų j 
centro komitetą buvo 279 
kandidatai. Neišrinkti bu
vo griežtos linijos repre
zentantai Tadeusz Grabski 
ir gen. Mieczyslaw Moczar 
kaip ir penki valdančios 
viršūnės — politbiuro — 
nariai, kurie tuo pačiu ne
teko teisės būti politbiuro 
nariais, tačiau ir partijos 
bosas Kania ir jo ministe
ris pirmininkas gen. Jaru- 
zelski gavo įspūdingą balsų 
daugumą. Pirmasis 1.335 
balsus iš 1995 kongreso na
rių, antrasis net 1.615. Iki 
šiol abu buvo Maskvai pa
tikimi.

Iš to kyla klausimas, ar 
po šių rinkimų partija iš 
tikro pasuko socialdemokra
tijos keliu, ar tai tik tak
tinis ėjimas laimėti laiką? 
Maskva aiškiai pasakė, kad 
ji neleisianti kompartijos 
pašalinti iš vadovaujančios 
rolės, lenkai su tuo sutiko, 
tačiau šalia partijos jie da
bar turi dvi masines orga
nizacijas, kurios partiją ne
formaliai atsveria — darbi
ninkų ir ūkininkų SOLIDA
RUMUS. Iš viso per me
tus nuo pereitų metų lie
pos 1 d., kada streikais bu
vo atsakyta j vyriausybės 

įsakymą pakelti maisto kai
nas, Lenkijoje įvyko tokie 
pasikeitimai:

1. Įsteigtos legalios, ne
priklausomos nuo valdžios 
ir partijos darbininkų ir 
ūkininkų, organizacijos, ku
riom kartu suėmus priklau
so beveik pusė Lenkijos gy
ventojų;

2. Jos turi teisę strei
kuoti. Ne tik teoriškai, bet 
ir praktiškai;

3. Duotas pažadas suma
žinti cenzūrą ir baigti par
tijos monopolį informacijos 
srityje. SOLIDARUMAS 
turi savo spaudos organą ir 
atsiradusi konkurencija pri
vertė ir partinius laikraš
čius pasikeisti. Juose atsi
rado vietos skelbti ir nepri
tariančias pažiūras;

4. Sekmadieniais trans
liuojamos pamaldos per ra
diją;

5. Privatiems ūkininkams 
pažadėta plati parama. 
(Daugumas Lenkijos ūkių 
yra mažesni kaip šeši hek
tarai, tačiau iki šiol jie ne
gaudavo jokios paramos);

6. Seimas pradėjo kriti
kuoti kai kuriuos vyriausy
bės pasiūlymus;

7. Įvesta penkių dienų 
darbo savaitė;

8. Pažadėta teisė darbi
ninkams turėti žodį įmo
nių tvarkyme; ir

9. Pertvarkytos universi
teto programos, skiriant 
mažiau laiko marksizmui-le- 
ninizmui, bet daugiau len
kų istorijai, įskaitant ir ne
malonius rusams faktus.

Anksčiau ar vėliau pana
šius reikalavimus pastatys

(Nukelta į 4 psl.)
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SMITII1Ė POIĮ^S^^
Ottawos septynių konferencija nieko neišsprendė, tačiau 
paryškino visų dalyvių priklausomumą vienas nuo kito.

Beginąs aptemdė Didžiuosius...

Ottawos septynių didžių
jų: JAV, Kanados, D. Bri
tanijos, Prancūzijos, Vak. 
Vokietijos, Italijos ir Japo
nijos viršūnių konferencija 
neatnešė jokios staigmenos. 
Ko negali išspręsti mažesni 
pareigūnai, turėdami daug 
laiko, neišspręs ir viršūnės 
susirinkusios porai dienų. 
Jų dienotvarkė paprastai 
būna taip pripildyta viso
kių ceremonialinių smulk
menų, kad susirinkusius 
beveik mirtinai išvargina 
dar prieš pradedant kalbėti 
iš esmės. "Esmė yra tokia, 
kad tos septynios valstybės 
yra tokios galingos, kad ga
lėtų visam pasauliui pri
mesti savo valią, jei būtų 
vieningos ir turėtų bendrų 
interesų. Jas gal galėtų su
vienyti mirtinas pavojus, 
bet tokio jos šiuo metu ne
jaučia. Tiesa, sovietų spar
tus ginklavimasis visiems 
sukelia galvosūkio, tačiau 
sovietai turi savo sunkumų 
ir pultų tik iš desperacijos, 
ko nesinori tikėti. Europie
čiams atrodo, kad tokioje 
situacijoje nutraukti preky
binius ryšius su jais nebū
tų naudinga, nors iš princi
po sutinkama, kad nereiktų 
sovietams tiekti priemonių, 
stiprinančių jų karinį poten
cialą. Kadangi praktiškai

Lenkijoje...
(Atkelta iš 1 psl.)

ir kitos pavergtos tautos. 
Kol kas partijos bosai ir 
Kremlius gali atsikirsti: . 
lenkai turi taip vadinamas 
laisves, bet neturi ką val
gyti, — bet kas bus, jei 
lenkai su užsienio pagalba 
po kelių metų įstengs pa
kelti savo gerbūvį ?

Tai nemažas uždavinys. 
Lenkijos visos tautos paja
mos jau pradėjo smukti 
1979 metais (2.3%), perei
tais metais tas nuosmukis 
padidėjo iki 4%, o šiais me
tais laukiama net 15% su
mažėjimo. Naujas Lenkijos 
planavimo ministeris Ma
doj skaičiuoja, kad prie ge
riausių sąlygų (gero oro, 
pagalbos iš užsienio ir ne
pertraukiamos produkcijos) 
Lenkijos žemės ūkiui rei
kia 2-3 metų, kad padidin
tų derlių. Pramonei atsipei
kėti reikia dar daugiau lai
ko — 5 metų ir tik tada 
Lenkija galės pasiekti... 
1978 metų pragyvenimo ly
gį, kuris nebuvo labai auk
štas. Ar lenkams užteks 
kantrybės ir solidarumo lė
tai evoliucijai? Antra ver
tus, kas dar prieš metus 
galėjo tikėtis jau įvykusių 
didelių pascikeitimų? 

kiekvienas įrankis gali stip
rinti karinį potencialą, rei
kėtų apsiriboti tik maisto 
ir vaistų eksportu, bet Car- 
teris paskelbė embargo kaip 
tik javams ir Reaganas jį 
atšaukė. Apie tą problemą 
sutarta toliau tartis. V. Vo
kietijos kancleris Schmidt 
gynė sumanymą kredituoti 
sovietų planą pravesti 
vamzdžių liniją naturalėm 
dujom iš Sibiro į Vakarų 
Europą tiekti. To plano įgy
vendinimas Vakarų Europą 
padarys daugiau priklauso
ma nuo sovietų tiekimo, ta
čiau vokiečiai argumentuo
ja, kad kartu ir sovietai da
rosi daugiau priklausomi 
nuo prekybos su Vakarais, 
kas iššaukia bendrą intere
są išlaikyti taiką.

Europiečiai įkalbėjo Rea- 
ganą daugiau kreipti dėme
sį į Šiaurės-Pietų santykius, 
kurie priklauso nuo dides
nių šiaurės kreditų Pie
tums.

Daugiausiai tačiau Otta- 
woje susirinkusiems rūpė
jo aukšti JAV nuošimčiai 
už paskolas. Jei čia yra 
aukštesni nuošimčiai, turį 
atliekamų pinigų nori juos 
iškeisti į dolerius ir perves
ti j Amerikos bankus. Dėl 
to dolerių pareikalavimas 
ir kartu kaina kyla. Kadan
gi už importuojamą naf
tą irgi mokama doleriais, 
praktiškai vokiečiams, pran
cūzams ir japonams reikia 
daugiau išleisti naftos im
porto apmokėjimui negu 
anksčiau, kartais net iki 
20% daugiau negu pernai, 
nors pačios naftos kainos 
nepakilo. Reaganas, ar tiks
liau jo padėjėjai, aiškino, 
kad dėl to jie niekuo nedė
ti. Jie tokią situaciją pavel
dėję. Infliacija privedusi 
prie aukštų nuošimčių, ko
va su ja verčia juos laikyti, 
aukštus. Juo labiau, kad 
nuošimčius faktinai nusta
to federaliniai bankai, turį 
pilną autonomiją.

Reaganas pažadėjo savo 
užsienio kolegom, kad pro
centai Amerikoje metams 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savi* takai: J. JANUtAITlS ir J. MAtElKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — JSITIKINSITE.

baigiantis gerokai sumažės. 
Tačiau akcijų vertės kriti
mas Amerikos biržose ro
do, kad jo paties krašto fi
nansininkai tam netiki. Vi
sų pirma jie netikėjo, kad 
Reaganui pasiseks suma
žinti biudžetą ir mokesčius, 
bet kai tai pasirodė vis dėl 
to galima, finansininkus 
pradėjo gąsdinti kita aplin
kybė. Reaganas yra pasi
ryžęs didinti išlaidas kraš
to apsaugos reikalams, o 
tos sunaudos visa tai, kas 
bus sutaupyta kitų žinybų 
biudžetuose. Be to, defici
tui padengti, kuris pačios 
valdžios teigimu turėtų 
bent iki 1984 metų, valdžia 
yra priversta skolintis auk
štais nuošimčiais. (Dėl tų 
aukštų procentų šių metų 
deficitas bus 10 bilijonų di
desnis negu pirmiau skai
čiuota). O jei valdžia sko
linasi bilijonus, tai tuo pa
čiu mažiau lieka privačiam 
sektoriui — nuošimčiai vi
siems kyla. Kadangi iki šiol 
visi pranašavimai ūkinėje 
srityje pasirodė esą netei
singi — tiek į optimistinius, 
tiek ir į pesimistinius pra
našavimus žiūrima su dide
lėm abejonėm.

★
Ottawos konferenciją iš 

pirmų laikraščių puslapių 
išstūmė ar su ja vieta dali
nosi smarki Izraelio reakci
ją į pasienio susidurimus. 
Izraelis bombardavo Leba- 
no sostinę Beirutą, aiškin
damasis, kad puoląs P.L.O. 
vyr. būstinę, kuri yra tirš
tai apgyventam kvartale. 
Rezultate buvo užmušta ke
li šimtai žmonių, kiek jų 
tarpe niekuo nedėtų, liko 
neaišku. Savo labai griež
tus žygius Izraelio vyriau
sybė remia noru taip 'pamo
kyti' palestiniečius, kad 
tiems praeitų noras vėl 
griebtis ginklo ...

Įdomu, kad Begino vy
riausybė laiko tam tinka
ma dabartinę tarptautinę 
būklę. Matyti, kad ji kalku
liuoja, kad Reagano admi
nistracija nedrįs prieš ją

■ Iš kitos pusės
P. LIETUVIS birželio mėn. vedamajame ragina:

”1941 metų sukilimą minėdami NELIKIME 
TIK TUŠČIAIS KALBĖTOJAIS”.

Bet to reikalavimo nesilaiko, pasidavęs gražbylystės 
pagundai:

”,.. Kas gi iš mūsų galėjo patikėti, kad Va
karų demokratiškos valstybės, nuožmiu karu su
naikinusios žiaurią rudąją diktatūrą, paliks mus 
vergauti dar žiauresnei raudonajai ir nė piršto ne
pajudins padėti mums iš jos išsivaduoti”.

”0 vis dėl to įvyko kaip tik tai, ko mes ma
žiausiai tikėjomės. Tauta dar vis tebėra pavergta, 
nepriklausoma valstybė neatstatyta, o mes, pabė
gėliai, pasklidę po visą pasaulį, buvom priversti 
kurti naują gyvenimą.”

”Bet kol kas dar niekas mūsų šauksmo ne
girdėjo.”

”To atgarsio dar vis tebelaukdami, o gal IR 
VILTIES NUSTOJĘ JO SULAUKTI, į sukakčių 
grandinę mes jungiame ir mūsų 1941 metų suki
limą, kuriuo, kaip vienu iš savo istorijos herojiš- 
kiausių žygių, tauta nusikratė okupanto ir pasi
skelbė laisva bei nepriklausoma.”

Tai paskaičius gali pasirodyti, kad pirmiausia mūsų 
tauta sukilo, atsikratė okupanto ir tik po to vokiečiai 
užpuolė sovietus. Tiesą konstatuoja tame pačiame Nr. 
Karolis Dranga:

"Pirmosios karo dienos rezultatai suteikė ge
rą progą lietuviams bent truputį atsilyginti rusams 
už padarytas milžiniškas skriaudas. Tačiau čia pat 
išdrįstu pridurti, kad tik mirtina tyla ir siaubas 
būtų apėmę Baltijos tautas, jei pirmąją karo die
ną Raudonosios armijos tankai būtų artėję prie 
Karaliaučiaus, o rusų lėktuvai būtų bombardavę 
Rytų Vokietijos miestus.”

Atrodo, kad redaktorius tų žodžių nebuvo skaitęs. 
Kam skaityti, jei galima ir 'tuščiai’ pakalbėti ? Ir dar vie
na: duodama laikinosios vyriausybės nuotrauka, tačiau 
joje, esantieji neišvardinami. Ar todėl, kad joje buvo ir 
nefrontininkų ? vm

griebtis smarkesnės akci
jos dėl vidaus politinių su
metimų. Iš tikro Washing- 
tonas tik pritarė JT rezo
liucijai per 48 vai. sulaikyti 
karo veiksmus. Jis taip pat 
sustabdė pristatymą F-16 
lėktuvų, aiškindamas tai ne 
sankcija, bet nepatogumu 
teikti ginklus kai eina karo 
veiksmai. Reaganas taip 
pat pavedė savo specialiam 
įgaliotiniui P. Habib tarpi
ninkauti paliaubų nustaty
mui. Tai nelengva padary
ti, nes Izraelis atsisako de
rėtis su P.L.O. Tokiu būdu 
Habibas gali tartis tik su 
Lebano vyriausybe, kurios 
palestiniečiai neklauso.

Amerikos spaudoje pasi
girdo balsų, kad būklė Vid. 
Rytuose yra taip pablogė
jusi, kad reikia gelbėti, ką 
dar išgelbėti galima t. y. 
Camp David susitarimą. 
Washingtonas toje byloje 

susilaikė nuo inciatyvos iki 
Izraelio rinkimų. Beginui li
kus valdžioje, nėra kitos iš
eities kaip toliau bandyti jį 
suvesti su Egipto prez. Sa- 
datu paskutinei stadijai 
Camp David susitarimo įgy
vendinti. Tai būtų paskuti
nės Sinajaus dalies atidavi
mas Egiptui, autonomijos 
Vakarų Jordano pakraščio 
ir Gazos juostai davimas ir 
tarptautinės kariuomenės 
neutralios zonos tarp Egip
to ir Izraelio apsaugojimui 
pasiuntimas. Esamoje situ
acijoje visam tam atmosfe
ra yra labai nepalanki.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTEKE1) NIUKSĖS 

AND 
LPN’S

FOR 7-3 AND 11-7 SH1FT
7% hour8 per day. Meals furnished. 
Bonus & Health insurance.
ST. JUDE MANOR NUKSING 

HOME INC.
2802 P ARENI AL HOME RD. 

JACKSONVILLE, FLA.
904-721-0088 or 904-721-3222 
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PRAEIO PAŠTO STREIKO 
GRĖSMĖ, BET...

— Kiek pastebėjau, Jūs 
labai daug dėmesio ir vil
čių teikiant Molotovo-Ri
bentropo paktui, kas būtų 
tuo pasiekta?

— Vokiečiai pasirašė su 
sovietais ir vokiečiai po ka
ro atsilygino visiems, ku
riuos tik buvo nuskriaudę, 
išskiriant mus, o mes dau
giausia nukentėjom. Prara
dom trečdalį tautos ir dar ir 
dar. Kieno kaltė? Sovietų 
ir vokiečių. Jeigu vakarų 
Vokietija, kaip demokratinė 
šalis, paskelbtų, kad tas 
paktas, kurį mes paskelbėm 
yra negaliojantis, tai ru
sai negalėtų tylėt, nes čia 
tarptautinis faktorius. Bet, 
kada ateina apie tai disku
sijos, tai sakoma, na mat, 
vokiečiai mūsų .draugai, ne
galime jų pykinti. Tai tegu 
įrodo savo draugiškumą 
darbais. Tad pagaliau kas 
mūsų draugai, ar tie, kurie 
daro gera, ar kurie tik šyp
sos mums?

— Neabejoju, kad Jūs 
jau spėjot pažinti ir išeivi
jos politinės veiklos meto
dus ir turite apie tai susi
daręs ir savo nuomonę?

— Taip, šiek tiek esu su
sipažinęs su Amerikos Lie
tuvių Tarybos darbais, ži
nau, kad ALT yra atlikęs 
didelius darbus Lietuvai 
praeityje. Mano nuomone, 
kiekviena institucija yra 
reikalinga jeigu tik dirba 
Lietuvos naudai. Mes tu
rim mokytis iš žydų, nes 
jie tarpusavy griaužiasi, 
ėdasi, bet jeigu jų konku
rentai kur nuėjo bendrais 

mas ir itin pabrėžiamas jų įna- reikalais, jie nesakys, kad 
šas bendrame amerikiečių kul- blogai, jei konkurentas lai- 
tūros lobyne.

Ypatingas nuopelnas tenka 
priskirti tautybių laikraščiams. 
Jie leidžiami ne pelno, bet ide
alistiniais sumetimais ir dėl to 
jie turėtų būti traktuojami ki
taip, negu biznieriškos ameri
kiečių institucijos.

Ilgą laiką buvo klaidingai 
prileidžiama, jog amerikie
čiams vienos anglų kalbos vi
siškai pakanka tarptautinia
me susižinojime ir bendradar
biavime. Paskutiniųjų metų 
būvyje gyvenimas parodė, jog 
svarbu turėti kiek galint dau
giau tokių, kurie laisvai galė
tų su kitu valstybių žmonėmis 
bendrauti visur - kultūrinėje, 
politinėje, ekonominėje ir net 
militarinėje srityje. Greta vals 
tybinės anglų kalbos išlaiky
damos savąją, tautybių šei
mos, organizacijos ir, pabrėž- 
kime, spauda čia galėtų būti 
ypatingai globotinas ramstis. 
Būtų galima ir daugiau pri
skaičiuoti, bet ir tai atrodo ga
na.

Todėl išvada savaime aiškė
ja: laikas mūsų ir kitų tauty
bių vadovaujantiems veiks
niams kietai ir solidariai spaus 
ti JAV vyriausybę, kad tauty
bių reikalams būtų pareikštas

Praėjusią savaitę, atiduoda
mi paruoštą laikraštį spausdin 
ti, labai abejojome, ar jis lai
ku pasieks savo skaitytojus. 
Abejones stiprino užsitęsusios 
derybos dėl pašto tarnautojų 
sutarties atnaujinimo. Senoji 
sutartis baigėsi liepos 20 d. vi- 

* durnaktį. Iki to meto nepasie
kus susitarimo grėsė rimtas pa 
vojus, kad pašto tarnautojai 
rytojaus dieną gali pradėti 
streiką ir tuo pačiu sukelti šia
me krašte nepaprastą suirutę.

Tiesa, vyriausybė buvo nu
mačiusi panaudoti visas jos ga
lioje esančias priemones strei
kui sulaikyti, kaip grasinimą 
iš darbo atleisti nelegaliai strei
kuojančius, nes pagal veikian
čius įstatymus federalinės vai
zdžios tarnautojai neturi teisės 
streikuoti, arba - streiko nesu
laikius - kariuomenei ir jos at
sarginiams rezervams pavesti 
streikuojančių darbą atlikti. 
Betgi praktika rodė praeityje 
ne kartą, kad užkietėję unijų 
vadovai, nepaisydami abipu
sės žalos ir nuostolių, streikan 
vedė savo žmones pagal įpras
tinį šūkį: nėra sutarties - ne
bus ir darbo.

Tas pats galėjo įvykti ir su 
pašto tarnybos paraližavimu 
liepos 21 dieną. Laimei, to iš
vengta ir tą dieną buvo pasiek 
tas laikinis susitarimas, kurį 
per ateinančias dešimtį dienų 
turėtų patavirtinti unijų na
riai.

Sį laikraščio numerį išlei
džiant, pašto tarnyba veikė 
normaliai, tartum streiko 
slogutis būtų visiškai praėjęs. 
Vyrauja aiškus įsitikinimas, 
jog sutartis bus priimta ir ga
lios trejis metus.

Vos tik pasiekus laikinį susi
tarimą, tuojau JAV pašto tar
nyba pranešė, jog netrukus už 
paprastus laiškus bus imama 
nebe 18, bet 20 centų. Atitin
kamai pabrangs ir visa kita 
korespondencija, einanti paš
tu. Mat pagal naująją sutar
tį kiekvienas paštininkas, ku
rių dabartinis atlyginimo su 
priedais vidurkis yra $23,000 
metuose, per trejis metus gaus 
$900 atlyginimo pakėlimą (po 
$300 kasmet). Be to, prade
dant šiais metais, kasmet lie
pos 21 d. kiekvienam bus iš
mokama speciali $350 premi
ja, o jeigu sutartis bus per 45 
dienas patvirtinta - dar $150 
vienkartinis priedas.

Pašto tarifų pakėlimas nea
bejotinai palies visus, kurie 
jais naudojasi, bet ne visus vie - priklausomas dėmesys, o jų pe- tybių veiksniai atsiteistų už 
nodai. Privatiems laiškams, riodinei spaudai pripažinta tai, kiek paramos jie susilau- 
pvz. poros centų pabrangimas seniai užtarnauta pašto tarifų kia iš savo periodinės spaudos.

nesudarys labai didelio skirtu
mo. Daugiausiai nuo jo nu
kentės mažosios laikraščių ir 
knygų leidyklos, tuo pačiu i 
tautybių laikraščiai.

Milijoninio tiražo laikraš
čiai savo skaitytojus pasiekia 
per išnešiotojus, kuriems laik
raščius atgabena sunkveži
miais - paštas jiems buvęs-ne 
buvęs, bet mažiesiems jis yra 
labai didelis dalykas, prailgi
nąs jų gyvavimą. Pagrįstai tu
rėtume laukti iš vyriausybės, 
kad ji, ruošdama naujus pašto 
tarifus arba juos kaitaliodama 
ateityje, savo potvarkiuose pa
darytų tautybių laikraščiams 
išimtis ir suteiktų specialias 
lengvatas, padedančias jiems 
ilgiau išsilaikyti. Tokių išim
čių reikalą paremia daugelis 
argumentų.

Jeigu anksčiau buvo visuo
tinis įsitikinimas, jog šiame 
krašte paskiros tautybės turi 
susilydyti viename ameriko- 
nizmo katile, šiandien ir be 
abejo ateityje toks galvojimas 
laikomas visiškai atgyvenusiu. 
Dabar visur JAV didžiuoja
masi paskirų tautybių išsilai
kymu, skatinamas jų aktyvu

me jo, jie visi bus paten
kinti.

Kalbant apie Vyriausią 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetą, (VLIKą) man taip 
pat atrodo, jog ši institu
cija be abejo, būtinai reika
linga, ypatingai, kad ji la
biausiai žinoma tėvynėje. 
Reikalinga ne mažiau ir 
Lietuvių Bendruomenė, pra
dėjusi rūpintis politine vei
kla, bet sunku išskirti, kur 
ta politinė ir nepolitinė vei
kla prasideda ir iš to kyla 
ginčai ir tai dažniausiai dėl 
vadovavimo. Ginčus aš la
bai nemaloniai stebiu ir tai 
laikau nepateisinamu reiš
kiniu.

Kadangi Lietuva yra pa
vergta, lietuviškais reika
lais rūpinasi išeivija, jeigu 
tai būtų koks vieningesnis 
organas ir kaip jo vykdo
masis būtų politinis orga
nas, tai būtų aiškiau. Aš 
nemanau, kad bet kokia in
stitucija būtų panaikinta, 

išimtis. Teigiamu atveju tau-

EMILIJA ČEKIENĖ

nes bet kokia išeivijos orga
nizacija yra lietuviškumo 
apraiška. Visi ir net priva
lo dirbti ne vien kultūrinį, 
bet ir politinį darbą ir man 
atrodo, jog taip ir yra, o 
kivirčai tik dėl vadovavi
mo, o ne dėl darbo, jų rei
kia kiek galima vengti.

— Jūs dalyvavote Madri
do konferencijoje ir iš da
lyvavusių spaudoje skaitė
me skirtingų pasisakymų 
apie lietuvių atstovų veik
lą. Kokia Jūsų nuomonė?

— Lietuvių dalyvavome, 
kaip jau buvo rašyta, kele
tas iš jau minėtų organiza
cijų. Mes veikėme ten, sten
gėmės, kaip kas sugebėjom, 
bet mūsų veikla ir pasiruo
šimas labai šlubavo. Kai at
sirado VLIKo pirmininkas 
dr. K. Bobelis, jisai buvo 
kaip tik tas, kuris energin
giausiai pasireiškė. Pas mus 
buvo keletas lietuvių, ku
rie kaip turistai tiktai iš 
esmės ir buvo. Jei ne dr. 
Bobelio energija, tai mes 
galbūt, irgi iš propagandi
nio taško būtume menkai 
pasirodę.

R. česonis niekur neda
lyvavo tokiuose triukšmin
guose dalykuose, bet lindo, 
popierėlius kaišiojo visiems, 
tai mažiau matoma rolė, 
bet ir ji reikalinga ir nau
dinga. Jo negalima sumen
kinti. Mes kiti daugiau pri- 
triukšmavom. Buvom dar 
ir pas vokiečių konsulą ten, 
ilgokai pasiaiškinom apie 
mūsų siekimus.

— Ar teko klausytis iš 
laisvojo pasaulio radijo ban
gomis pranešimų, kurie, 
kaip žinome, labai trukdo
mi pavergtame krašte?

— JAV radijo turi eilę 
trūkumų. Iš jų populiariau
sia paskutiniu metu yra 
Vatikano stotis, skirianti 
gana daug Lietuvos reika
lams. Amerikos Balsas daug 
vietos skirdavo JAV gyve
nimo būdui, pramoginėm 
programom, kurios visiškai 
Lietuvoj neįdomios. Ten 
kiekvienas žino, kad Ame
rikoj gyvenimas yra žymiai 
geresnis. Net būna taip, 
kad lietuviški reikalai pra
nešami tada, kada jau ru
siškoj laidoj yra minėti. La
biausia klausytojus domina 
informacijos apie sovietų 
įvykius, kurių jie patys ne
skelbia, ypač, kurie turi ko
kios nors lemiamos reikš
mės pasaulio opinijoj. O 
apie Ameriką, tai patys 
įdomiausi dalykai išeivijos 
veikla, o apie tai kaip tik 
būna mažiausia. Toks su
jungimas su rusiška redak
cija yra netikslingas, nes 
rusų klausytojas ir lietuvis 
yra labai skirtingi. Ameri
kos Balsas mat yra valsty

binis, tai turi tam tikrus 
apribojimus.

Laisvės radijas (Liberty) 
yra populiaresnis už Ame
rikos Balsą, užtat jis la
biau trukdomas. Lietuviš
kiems reikalams ten skiria
ma daugiau, bet irgi klau
sytojų interesai skirtingi. 
Rusus domina ekonominis 
gyvenimas vakaruose, o 
mus domina dekolonizaci
jos problema ir sąryšy su 
tuo vakarų pastangos duot 
atkirtį sovietams, lietuviš
ki reikalai, disidentai Rusi
joj, ko mes ten vietoj ne
galim sužinoti. Laisvės ra
dijas daugiau domina, ka
dangi gali daugiau pasakyt 
negu Amerikos Balsas. Mat 
Laisvės radi j a formaliai nė
ra valstybinis nors valdžia 
ir padeda išlaikyti. Kada 
buvo detantės era, tai tuo 
metu ir nukentėjo tokios 
informacijos. Dabar, žino
ma, padėtis keičiasi. Tada 
pataikaujant rusiška j a m 
šovinizmui nebuvo liečia
mos dekolonizacijos proble
mos. Kartais būdavo net 
pritariančių, jog tiktai val
džią reikia keist, o imperi
ja, kai tokia gal ir neblo
gai. Tai rusiškose redakci
jose.

Rusiški interesai supran
tami, kaip aplamai SSR gy
ventojų, o kad SSR yra šim
tas tautų ir su priešingais 
mentalitetais bei siekimais, 
tai tą vakariečiams sunkiau 
suvokti ir tuo naudojasi Ru
sijos išeivijos kai kurie 
sluoksniai. Pav., disidentų 
tarpe yra viena visiškai po
puliari mintis, kad pirmoj 
vietoj yra kova už žmo
gaus teises, o ne už nepri
klausomybę, nes kova už ne
priklausomybę gal net esą 
silpnina disidentinį judėji
mą. O mes manom priešin
gai. Ir todėl kada išleidžia 
iš Sovietų Sąjungos imi
gruoti disidentus, tai įdo
mus dalykas, kad rusus, 
žydus leidžia noriai, bet 
įvairių kitų taip sakant, na- 
cianalistus visiškai sunkiai. 
Ir tai dėl to, kad jie gali 
vakaruose sudaryt kitokį 
vaizdą. Reiškia rusų disi
dentai įkvepia vakarams 
mintį, kad efektyviausiai 
remtų rusų disidentus. Tai 
yra liberalinis judėjimas, 
kurį lengva nuslopinti jei
gu sovietai remsis šoviniz
mu, ką jie dabar ir daro, 
tai visi tie, kaip liaudies 
priešai mažuma ir neteks 
efektyvumo, kurį dabar kol 
kas turi.

Nacionalistiniams judėji
mams svarbiausia yra lais
vė. Jie patys ilgai kovojo su 
įvairiais nacionalizmais, tai 
iš enercijos ir dabar nacio
nalizmas yra blogas, o kad 
jis efektyviausias prieš ru
sus, tai tą mintį draugiškai

(Nukelta į 4 psl.)
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vasario 16 gimnazijai 30 metų...
(Atkelta iš 1 psl.)

Popiet sekė" mokinių tė
vų pasitarimas ir pamaldos 
katalikų ir evangelikų baž- 

. nyčiose. Iškilmės pasibaigė 
banketu Buergerhaus salė
je. Gausius valgius gardžiai 
paruošė gimnazijos virtu
vė. Bankete dalyvavo dau
giau kaip 300 žmonių. Gro
jant orkestrui bei dainuo- , 
jant liaudies bei pramogi
nes dainas broliui bei sese
riai šalčiams dalyviai pra
leido kelias jaukias valan
das. Mėgėjai galėjo ir pa
šokti.

■ laiškai Dirvai

d,
13

pa

Sekmadienį, liepos 5 
atlaikytos pamaldos, o 
vai. sukaktuvių iškilmės 
sibaigė, nuleidus vėliavą ir
sugiedojus Tautos himną. 
Gimnazijos rūmuose ir 
anksčiau vyko nemaža viso
kių iškilmių, bet ši gimna
zijos sukaktis dalyviams 
ypač įsimins. Minėjimo pro
grama pasibaigė prasmingu 
linkėjimu: "Iki kito pasi
matymo Vasario 16 gimna
zijoje!” Reikia tikėtis, kad 
linkėjimas nueis negirdo
mis ir kad tarp buvusių, 
esamų bei būsimų gimnazi-

Vieneri metai 
laisvėje...

(Atkelta iš 3 psl.) 
nuslepia sovietų oficiozai 
ir didžioji disidentų srovė. 
O mes lietuviai neįsivaiz
duojam žmogaus teisių be 
n e p r i kl ausomybės. Tai 
mums iki šiol buvo naudin
giausia Vatikano, paskui 
Laisvės radija ir paskuti
niu atveju Amerikos Bal- 
sas.Lietuviškai yra dar ke
lios laidos, tai Romos, Mo- 
naco, bet jos tokios prakti
nės reikšmės kaip ir ne,turi. 
Rusiškų laidų Lietuvoj la
bai daug žmonių klauso in
formacijos prasme.

— Baigiant mūsų pokalbį 
kokią bendrą nuotaiką dva
sioje nešiojat pirmųjų me
tų tėkmėje svetimame, bet 
laisvame krašte?

— Amerika man sudaro 
malonų įspūdį. Yra ir keis
tokų bruožų, pav., noras 
pasigirt, pasididžiuot. Kaip 
tai, kandidatai patys už sa
ve agituoja, giriasi savo ga
bumus, sugebėjimus dažnai 
ir netikrus. Bet čia toks gy
venimo būdas. Aš nesu ti
piškas pabėgėlis, aš pakliu
vau į geresnes sąlygas. Ar
ba štai kitas nepaprastas 
nustebimas: Sovietų Sąjun
goj žodis milijonierius tai 
kažkas nepaprasto, negyve
nimiško, ten gerai žinomi 
partiniai bosai, kad ir ne
didelės galvos, kaip mes va
dinam — pusgalvės, bet ir 
tai jų distancija nuo pa
prastų žmonių žymiai di
desnė ir net neprieinama, o 
čia kalbi su kokiu turtuoliu 
ar aukštu pareigūnu, bet 
nepastebi, tik paskui suži
nai ir stebiesi.

šio sukaktuvinio 
rengime veikliai 
buvę gimnazijos

BĖGAME NUO VILKO, O
UŽBĖGAME ANT LOKIO

jos mokinių saitai tolygiai 
plėtosis.

Jau ir 
minėjimo 
dalyvavo
auklėtiniai Andrius Šmitas, 
Vincas Bartusevičius, Vin
gis Damijonaitis ir kiti. 
Lietuviškų reikalų vadovy
bė ir tvarkymas bent dali
nai pereina į jaunesniųjų 
tautiečių , dažniausia buv. 
gimnazijos mokinių, rankas.

Sukaktuvinių iškilmių vy
riausioji vadovybė telkėsi 
gimnazijos direktoriaus J. 
Kavaliūno rankose. Tik 
prieš metus perėmęs parei
gas, jis turėjo ne tik pa
ruošti gimnazijos mokslo 
metų pabaigtuves, bet ir 
vadovauti 30 metų sukak
ties rengimo darbams. Pa
sibaigus minėjimui, direk
torius išvyko užtarnauto 
poilsio į JAV, kur gyvena 
jo šeima. Daug sumanumo, 
ruošiant sukakties minėji
mą, parodė gimnazijos ūkio 
vedėja Eugenija Lucienė. 
Neatsiliko gimnazijos kura- 
torija su jos pirmininku tė
vu A. Bernatonių. Kaip vi
sada, veikli buvo lietuvių 
bendruomenės valdyba su 
inž. J. Valiūnu (jo vado
vaujama darbo kuopa parū
pino palapines) ir reikalų 
vedėjas teisininkas J. Luko
šium priešakyje. Uolūs tal
kininkai buvo inž. Sabo šei
ma.. Visiems talkininkams 
suminėti reikėtų ilgo sąra
šo. Iškilmių dalyvius malo
niai nuteikė Vakarų Euro
pos lietuvių senjoro Jono 
Glemžos su žmona atvyki
mas į iškilmes.

Beje, "'Pasaulio Lietuvio” 
š. m. birželio-liepos numery
je paskelbti keli išsamūs ir 
gerai dokumentuoti straip
sniai apie Vasario 16 gim
nazijos ligšiol nueitą kelią.

Nė viena civilizuotos tau
tos kalba neišsiverčia be 
svetimžodžių (akrobatas, 
baletas, cirkas, choras, filo
sofija, radijas, opera...), 
kadangi tokioms sąvokoms 
išreikšti savų žodžių neturi
ma. Taip jie įsisavinami ir 
Įeina į žodyną, dažnai dar 
juos vadinant tarptauti
niais žodžiais, niekaip neiš-

Su tais raštais patartina su
sipažinti visiems tautie
čiams, kuriems gimnazijos 
reikalai artimi širdžiai. 
Straipsnių autoriai yra M. 
Šmitienė, V. Bartusevičius 
ir A. Šmitas.

Baigiant sukakties iškil
mių apžvalgą, reikia at
kreipti dėmesį į gimnazijos 
senųjų patalpų, esančių 
Huettenfeldo Rennhofo pi
lyje, apgailėtiną padėtį. Pi
lis reikalinga skubaus pa
grindinio remonto. O tas re
montas pareikalaus daugiau 
kaip du milijonus markių 
maždaug vieno milijono do
lerių). Laimei, pilies likimu 
susirūpino patys vokiečiai, 
ypač apylinkės žymiausi 
veikėjai. Rennhofo pilis lai
koma visos apylinkės sim
boliniu pastatu, kurio tin
kamas atnaujinimas bei iš
laikymas pasidarė vietinių 
gyventojų garbės reikalu. 
Lėšoms telkti sudarytas 
tam tikras komitetas, kuris 
jau suruošė du renginius, 
davusius tam tikro pelno. 
Pilies atnaujinimo reikalas 
judinamas ir yra vilties, 
kad nebetolimas laikas, kai 
remonto darbai bus pradėti.

(pv)

Atvykę į Chicago, būtinai
pasinaudokite

proga

PUIKIAUSIUS
KAILIUS

Chicagoje rasite pas vienintelį 
lietuvį kailininką

NORMANĄ
BUKSniNA

C

185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601
Tel. krautuvės (312) 263-5826; namy (312) 677-8489.

vengiamais, tad ir virtę tar- : tepriima 
tum savais.

Betgi didelė blogybė yra j 
tenai, kur turima savų žo
džių, o imama vartoti vo
kiški, rusiški ar lenkiški 
(abeūgas, atviortka, cibu
lis, ciocė, buzikas, muterkė, 
zacirka ...). šitokius žo
džius vadiname barbariz
mais, kurie išrautini kaip 
piktžolės.

Mes jau apsipratome su 
anūku ,o šis juk slaviškas 
vnuk. Lietuviškai turėtume 
sakyti: sūnaitis, dukraitė, 
bet jei kalbama apie abie
jų lyčių atžalas — vaikai
čiai. Taip pat slaviški yra 
mūsų mieli kūmai (krikš
tatėviai). Kodėl taip? Mat, 
apsipratome. O juk jiems 
pavadinti turime tokius 
skambius žodžius: podė ir 
podienė (vartojama apie 
Biržus, gal ir plačiau).

žinoma, daugeliui sve
timžodžių 'padaromi’ (su
galvojami) n a u j adarai. 
Vieni iš jų prigyja, o kiti — 
ne. Taip jš parasoniko pa
sidarėme gerą lietsargį (ap
sisaugoti nuo lietaus) ir 
skėtį (nuo saulės spindu
lių) . Tačiau kaliošai niekaip 
nesidavė vadinami purva- 
bridžiais. Telefonas taip ir 
liko telefonu, nors buvo siū
loma jį pakeisti tolkalbiu 
(o tolkalbis pas vokiečius 
prigijo — Fernsprecher).

Angliškoms "slides’ čia, 
Amerikoje, sumanytas nau
jadaras skaidrės. Malonu 
pažymėti, kad skaidrės pri
gijo ir jau imama vartoti 
net ir ok. Lietuvoje.

Kartais, nesurandant lie
tuviškų atitikmenų, grie
biamasi pažodinių vertimų. 
Ir apsijuokinama. Taip, 
pav., ok. Lietuvoje atsirado 
priešakinė technika (pgl. 
rusišką vperiodovaja tech
nika). Jeigu jau šitaip, tai 
tenai turėtų būti ir užpa
kalinė (pasturgalinė) tech
nika !..

Negerai, kai rašomoji 
kalba nepaiso šnekamosios. 
Seniau ir dabar Lietuvos 
laikraščiuose buvo ir tebė
ra garsinama: atvažiavo 
amerikiečiai, o žmonės sa
kė ir tebesako; atvažavo 
amerikonai. Ir mes čionai 
sakome: mūsų kaimynai 
amerikonai, o jų vaikai —

amerikoniukai (ne ameri- 
kietukai!). Tad kodėl užsi
spyrusiai brukti amerikietį, 
jei gyva šnekamoji kalba 

tik amerikoną
(plg. Americaner) ? Per 
prievartą mylimas nebūsi. 
Todėl nemanau, kad ameri
kietis kada nors nugalėtų 
amerikoną.

Vargas ir su bažnyčia — 
nebepatinka ji 
teisingai: mat, 
kilmės žodis. Jį 
nome” ir jau

mums. Ir. 
slaviškos 

"’sulietuvi- 
vadiname

šventove, o kartais net ir 
šventykla. Dej a, bėgome, 
bet niekur nenubėgome. 
Juk ir žodis šventas taip 
pat yra slaviškas žodis. Ma
nau, kad tokį žodį būsiu su
radęs. Tai romuva. Bet kas 
ji tokia? Paaiškinimas toks. 
Romuvos vardas minimas 
XIV-XV a. istorikų raštuo
se. Tai bus buvusi vyriausia 
prūsų ir baltų šventovė Na
druvos krašte (spėjama — 
Prūsijoje, Įsrutės apskr.), 
kurioje laikėsi dievai Pa
trimpas, Perkūnas ir Py- 
kulas. Ten augęs ir amžinai 
žaliuojąs ąžuolas, šitoks tei
gimas tačiau kritikuoja
mas, girdi, neįrodyta, tik 
romantika. Užtat dabartės 
romuvos vardas aiškinamas 
siauresne prasme: ji kildi
nama iš žodžo ’romus’ ir 
teikiamas visoms šventoms 
vietovėms, kuriose buvo 
garbinami dievai ir degina
mos jiems aukos (žiūr. Lie
tuvių Encikl. XXV t.).

Todėl bažnyčiai pašalinti* 
nereikia pasidaryti nauja
daro, kadangi jau turime 
seną lietuvišką ir taurią ro
muvą. žodis romus reiškia 
nuolankų, tykų, kuklų, nu
sižeminusį prieš Visagalį. 
Tokie turėtume būti romu
voje ir už jos sienų. Kad 
nuoširdžiai galėtume palin
kėti — ramybė jums!

Kęst, žygas

MACHINE SHOP
JOB PLANNER/TOOL

DESIGNER
NC LATRE PROGRAMMER 

GENERAL MACHINIST 
TEXAS machine shop has these posi- 
tior.s open. NC Lathe Programruer 
should have M.D.S.l. Compact H tran- 
ing. Planner/Designer should be able 
to do job planning and have some 
exp. with tooling and fixlure design 
for medium sized precision parts. 
General machinist should have in ex- 
cess of 5 yrs. exp. Excellent vvorking 
conditions and benefits. 49 hr.» 5 day 
week. Call or send resunie to:

IMPERIAL TOOLING
& MFG. INC.
3610 McCART 

FT. W0RTH, TX. 76110 
817-921-2020

(30-34)

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

MAINTENANCE MECHANICS 
with experience on

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

MAINTENANCE HELPER 
Some mechanical experience.

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

MARLEY

I

=I
i

I

I1314 W. BELT NORTH, HOUSTON, TX. 
OR CALL 713-467-7248 FOR APPT.

I
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Algirdą Nasvytį 
prisimenant

Vytautas Meškauskas

Šių metų gegužės mėne
sio pradžioje rezignavęs 
gulėjau ligoninėje. Mano 
plevritas ir plaučių uždegi
mas nenorėjo pasiduoti mo
derniems vaistams. Staiga 
telefono skumbutis ir išgir
dau Algirdo Nasvyčio bal
są. Kažkaip prisiminiau se
nus laikus ir iš kažkur at
gavęs pasitikėjimą savim 
užtikrinau jį, kad ne tik 
dar nemirsiu, bet ir apie jį 
parašysiu. Mat, jau seno
kai galvojau kiek parašyti 
apie jo profesinius pasise
kimus. Juo labiau, kad prieš 
metus ar kitus Algirdas bu
vo išrinktas Amerikos išra
dėjų ’Man of the Year’.

Norint rimčiau parašyti, 
reikėjo gauti daugiau žinių 
ir mechaniškų terminų ver
timą į lietuvių kalbą. Pra
šiau tų informacijų jau se
nokai, tačiau Algirdo svei
kata pradėjo smarkiai silp
nėti, ir tas kadaise buvęs 
toks energingas vyras jau 
nebegalėjo to padaryti. Pa
skutiniais metais tik aš jam 
r e t karčiais paskambinda
vau, bet ne jis. Kad jis vis 
dėlto sugebėjo man pa
skambinti į ligoninę kitame 
kontinento gale, buvo labai 
maloni staigmena. Ji sutapo 
su lūžiu mano ligoje.

★
Algirdą Nasvytį, kuriam 

taip tinka angliškas "vyro 
visiems sezonams” apibūdi
nimas, pažįstu jau nuo 1913 
metų. Pirmojo susitikimo, 
aišku, neatsimenu, bet Al
girdo motina Juzefą Nasvy- 
tienė kelis kartus pasakojo,
kad pirmą kartą parodytas sirgus klerikui Jurui gerk- 
Algirdui — aš tais metais 
gimiau — įkibau į jo tada 
turėtas garbanas. Net sun
ku buvę mus išskirti.

Mūsų šeimų pažintis pra
sidėjo keletą metų anks-

I

čiau. Jo tėvai pirko iš mano 
tėvų Subačiaus vaistinę, ku
rią pardavę mano tėvai iš
nuomavo tokią pat įmonę 
Kupiškyje, netolimam, bet 
kiek didesniam miestelyje 
prie geležinkelio.

Tų įvykių nežinočiau — 
kas gali juos dabar atsimin
ti — jei Algirdo tėvas Ste
ponas nebūtų jų aprašęs sa
vo atsiminimų pluošte. Man 
atrodo, kad jie padeda su
prasti Algirdo charakterį. 
Ir iš viso jie vaizdžiai pa
iliustruoja tų laikų bendrą 
situaciją ir prasidėjusį lie
tuvių tautos veržimąsi į 
priekį, be kurio būtų ne
įmanomas nepriklausomy
bės paskelbimas. Pagaliau, 
ar nėra dabar madoje pa
galvoti ar ieškoti savo šak
nų?

★

Algirdo tėvas gimė 1883 
m. Motiejaus ir Anelės Nas
vyčių šeimoje, šeimininka
vusioje dideliam (240 ha) 
Margiškių ūkvj, Sartininkų 
valse., Tauragės apskr. prie 
Vokietijos pasienio. Iš 11 
vaikų užaugo 6 sūnūs ir dvi 
dukterys.

Namuose paruoštas Ste
ponas išlaikė egzaminus į 
pirmąją Palangos progim
nazijos klasę. (Jo korepeti
torium kurį laiką buvo 4-tos 
klasės mokinys Vladas Na
gevičius, vėlesnis Lietuvos 
generolas). Baigęs progim
naziją stojo į Kauno kuni
gų seminariją. Iš jos pasi
traukė, kaip pats rašo, dėl 
"keistos” priežasties. Su-

lės džiova ir iš seminarijos 
išvažiavus, Steponas pasi
prašė perkeliamas j jo kam
barį. Už kelių dienų pas jį 
atėjęs antro kurso klerikas 
Žukauskas pradėjo bartis:

tėvas prov. Steponas Nasvytis ir kariūno uniformoje Julius

Vieno susitikimo metu 1937 m. su Nasvyčių šeima. Prieky sėdi Algirdas Nasvytis ir Vytau
tas Meskauskas. Paskutinėje eilėje Aldona Augustinavičienė, Valė Valiukėnienė, Birutė Smeto
nienė, Jaunutis-Pijus Nasvytis, 
Smetona.

t ~
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"Nasvyti, ar tu iš proto iš
ėjai, ko tu persikėlei į šitą 
kambarį, ar tu nežinai, kad 
Juras serga džiova”. Po to 
Steponą ilgą laiką persekio
jo baimė, kad ir jis užsi
krėtė džiova, nes kambarys 
nebuvo dezinfikuotas. Atsi
kratyti nou tos minties Ste
ponas net buvo išvažiavęs 
Vokietijon gydytis pas gar
sų kleboną Kneipp’ą . ..

★
Anais laikais lietuviams 

buvo prieinama vaistininko 
profesiją. Išlaikius univer
sitete vaistininko padėjėjo 
egzaminus, reikėdavo įsi
gyti, tarnaujant vaistinėje, 
trijų metų praktiką, o po to 
dar dviem metams grįžti į 
universitetą ir ten gauti 
provizoriaus laipsnį. Deja, 
Lietuvoje nebuvo nei uni
versiteto nei pakankamai 
vaistinių praktikai. Stepo
nas. pasirinkęs tą profesi
ją, įsigijo vaistininko padė
jėjo laipsnį Charkovo uni
versitete.

Tai buvo 1907 metais. Tų 
pačių metų rugpiūčio 24 d. 
Steponas vedė Juzefą Ke- 
mėšytę, kun. Fabijono Ke

I AMBER TRAVEL SERVICE
GREITAS IR ASMENIŠKAS

I
I PATARNAVIMAS
I

=I
Tvarkome keliones (pavieniem 
asmenim ir grupėm) po Ameriką 
ir j užsienj —

mėšio, vėliau pagarsėjusio I mą drumstė blogi santy- 
veikėjo JAV-bėse — jo 
įsteigtas DARBININKAS 
ir dabar eina -—seserį. Kun. 
Fabijonas tuo laiku buvo 
Subačiaus parapijos vika
ras. Jis pažinojo mano tė
vus ir padėjo Nasvyčiams 
nupirkti mūsų vaistinę už 
2.850 rublių.

★
Subačiuje Nasvyčiai šo

ko į visuomeninį darbą. Or
ganizavo vakarus, vaidini
mus, ūkininkų ir šviesos 
draugijas. Tokia veikla ve
dė į konfliktą su klebonu, 
kuris šnairavo į šviesą ir . .. 
policiją,. Tos atstovas Ku
piškio pristavas Beinra- 
ševskis buvo kviečiamas Į 
kiekvieną parengimą tvar
kos ii- priešgaisrinės apsau
gos, kurią sudarė keturios 
statinės vandens, prižiūrėti. 
(Parengimai vykdavo šiau
diniais stogais klojimuose). 
Pristavui buvo duodama po 
10 rublių. Jis būdavo ir ge
rai pavaišinamas. Vieną 
kartą, tai buvo jau 1912 
metais, vietoje Beinraševs- 
kio atvyko Raguvos polici
jos valdininkas, kuris išgir
do Juzefą Nasvytienę de
klamuojant Maironį: ”Jau 
slavai sukilo, nuo Juodmario 
krašto pavasaris eina Kar
patų kalnais, po Lietuva 
tamsu, nei žodžio, nei rašto 
neleidžia arelis suspaudęs 
sparnais ...” Tos deklama
cijos atgarsį Nasvyčiai pa
tyrė tik po poros metų iš
sikėlę į Rusiją ...

kiai su klebonu. Dėl to vais
tinę pardavė su mažu 150 
rub. pelnu už 3,000. Kitą 
nusipirko jau Rusijoje, Pri- 
gorje vietovėje Smolensko 
gubernijoje prie Rygos-Orlo 
geležinkelių linijos. (Iš 
Daugpilio į Prigorję reikėjo 
traukiniu važiuoti 11 vai.). 
Pirko grynai ūkiškais su
metimais. Nors Rusijoje, 
bet ne Lietuvoje, tada jau 
veikė nemokamas kaimiečių 
-mužikų gydymas ir aprūpi
nimas vaistais per valdžios 
vaistines, tačiau ir priva
čios vaistinės apyvarta bu
vo palyginti didelė, ypač 
žiemą, kada buvo privežama 
nepaprastai daug miško 
transportui geležinkeliu į 
didesnius miestus. Įdomu, 
kad vaistinė buvo nupirkta 
iš žydo, kuris tačiau nega
lėjo jos parduoti ktam žy
dui pagal gubernatoriaus iš
leista potvarkį. Kadangi 
krikščionių pirkėjų buvo ne
daug — kaina buvo paken
čiama — 4,300 rublių. Gy
venimas ten buvo toks pa
togus, butas labai erdvus, 
kad Steponas sakosi ten pri
siminęs lotynų posakį: ’^Ubi 
bene, ibi patria— kur ge
ra, ten tėvynė”. Iki giedrą 
dieną netrenkė perkūnas.

Kitame numeryje: Į Mas
kvą ir atgal į Lietuvą.

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
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★

Subačiuje Nasvyčiai gy
veno penkis su puse metų, 
čia gimė jų pirmasis sūnus 
Vytautas, išgyvenęs tik pu
sę metų, ir antras — 1910 
metais — Algirdas. Po po
ros metų j j pasekė pirmoji 
duktė Birutė.

Ilgainiui Nasvyčiams Su
bačiuje gyventi apsibodo. 
Miestelyje nebuvo gydyto
jo (atvažiuodavo tik vienai 
dienai iš Panevėžio), todėl 
vaistinės apyvarta nebuvo 
didelė. Visuomeninį gyve-

JOB SHOP FOREMAN 
Aggressive with -{ob shop cxpericnce. 
Mušt be farniliar with all phuses of 
heavy plate and structural fabrica- 
tion.

A-l WELDING & 
FABRICĄTING INC. 

E. 32ND & OMAHA AVĖ.
LORAIN, OHIO 44055

(29-35)

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE

SĖT UP AND OPERATORS.
Mušt be experienced in New Britain 
& Davenport Machines. For expnnd- 
ing multiple spindle screw machine 
shop. Be ablu to sėt up v/ork from 
blue prints 8c close tolerance. Paid 
benefits, good pay overlime.

NOLTE SCREW
MACHINE PRODUCTS
5095 CROOKSHANK ROAD 

C1NCINNAT1, OHIO 45238 
513-922-3622

(24-30)
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Lietuviu kalbos vieškeliai ir akligatviai

SLAVIZMAI AR BALTIZMAI?
Nuo piramidžių iki Akropolio
(3) Henrikas Stasas

(9)
Atverskime M. Gimbutie

nės knygos ’The Balts” 
(New York 1968) 30-ąjį 
puslapį. Ten randasi baltiš
kų upėvardžių žemėlapis. To
ponimija, t. y. vietovardžiai, 
ir ypač upėvardžiai, yra 
įprasta skaityti seniausiojo 
kalbinio klodo ženklu.

Pradedame ž e m ėlapinę 
kelionę beveik prie Oderio 
žiočių, plaukiame pajūriu 
pro Dancigą, Klaipėdą, Ry
gą iki Gaujos žiočių ir kiek 
tolėliau. Pasukame žeme į 
rytus, aprėpiame visą Gau
jos baseiną. Keliaudami vis 
tolyn į rytus, apimame Vol
gos aukštupio baseiną ir su
stojame prie dabartinio Ry- 
binsko. Nuo čia, sukame 
pietų link. Maskva, Tūla, 
Crel, Kursk yra mūsų že
mėse. Ties Kursku jau su
kame vakarų link, kertame 
Pinsko pelkes, vos vos ne
užčiumpame Varšuvos, ir 
užbaigiame rubežiaus kelio
nę netoli tos vietos, kurioje 
Oderis įplaukia į Baltijos 
jūrą.

Rytų ir pietų baltų etniš
kas žemes slaviškas klodas 
padengė gana vėlai. Baltai 
ten gyveno jau ištisus tris 
tūkstančius metų, tuomet, 
kai jų žemėse pasirodė pir
mieji slavai.

Archeologiniai duomenys 
rodo (žiūr. M. Gimbutienės 
"The Slavs”, N. York 1971) 
kad, jei baltai savo žemėse 
gyveno nuo 2200 m. pr. Kr., 
tai slavai iš savo tautos lop. 
šio šiaurės Karpatuose pa
judėjo tiktai VI a. po Kris
taus. Baltiškas žemes sla
vai užplūdo neanksčiau kaip 
nuo IX a. po Kristaus.

Baltų slavinimo eiga vys
tėsi labai pamažu, visą tūk
stantį metų. Baltgudijoje, 
baltų kalbos salose, pav.. 
slavinimo procesas dar aiš
kiai tęsėsi mūsų laikais.

Senųjų mūsų žemių kal
binis baltiškas substratas 
paikai mūsų pačių buvo iš
dalintas slavams šio šimt
mečio pradžioje. Mes taip 
uoliai mėtėme "slavizmus” 
iš mūsų kalbos, kad mūsų 
baltiško substrato bruožų 
didelę dalį patys savo ran
komis nurašėme į "slaviz
mų” katalogą.

Dabartiniais laikais, ta 
padėtis netiktai negerėja, o 
blogėja. Pastebėjau, kad 
Maskvos mokykla, kuriai 
nori-nenori turi paklusti 
Vilniaus kalbininkai, plačiai 
naudoja fonetiką baltų ir 
slavų kalbų sugretinimuo
se, ypač tuomet, kai yra ty- 
riama morfologija, kaip 
pav. linksniavimas ar asme
navimas. Mes. pietų Ameri
koje, žinome, kad fonetika 
yra kaip tiktai pats pasto
viausias etnijos klodas, ku
ris užsilieka etnijos žemėse 
tuomet, kai pati ten gyve
nusi tauta ir jos kalba senai.

te Statkutė de Rosa/es

yna dingę. Pav. senai už
mirštų indėnų genčių kalbos 
jau dingo, bet jų tarimas 
išliko dalinai gyvas dabar
tinėse ispanų kalbose, įvai
riose pietų Amerikos vals
tybėse.

Iš archeologijos jau šian
dieną visai tvirtai žinome, 
kad vadinamųjų grynai ru
siškų žemių etniškas subs
tratas esąs perdėm baltiš
kas. Iš to išeina, kad rusų 
kalbos fonetiniai bruožai 
dalinai, o gal net ištisai, yra 
buvusio baltiško klodo pali
kimas. Kiek to tarimo per
sisunkė į evoliucija kai šie 
susitiko su slaviškuoju ele
mentu, — yra klausimai ku
rių sovietų kalbininkai 
mums nespręs ir neišspręs. 
Tai yra mūsų darbas išeivi
joje.

Dabartinės slavų kalbos 
yra klasifikuojamos į rytų 
slavų kalbas (ukrainiečių, 
baltarusių ir rusų), j vaka
rų slavų kalbas (čekų, len
kų, slovakų, kašubų) ir į 
pietines slavų kalbas Balka
nuose. Kiekviena šių grupių 
skyriasi nuo kitos ne tiek 
struktūriniai, kiek savo fo
netikos bruožais. Pažvelgę į 
žemėlapį, pastebime, kad 
rubežus tarp lytinių ir va
karinių slavų kalbų sutam
pa geografiniai su buvusiu 
rubežiumi tarp rytinių bal
tų ir prūsų. Kitaip tariant, 
rytinių slavų kalbas turėjo 
atžymėti rytinių baltų subs
tratas, o vakarinių slavų 
šiaurės ir rytų ruožas susi
formavo ant prūsiškojo 
substrato.

Kaip atpažinti kokie bu
vo pagrindiniai kiekvieno 
baltiško substrato foneti
niai bruožai?

Galime dirbti eliminaci
jos keliu, t. y. izoliuoti visų 
pirma orginalų slavų tari
mą šiaurės Karpatuose, to
je zonoje, iš kurios prasidė
jo slavų ekspansija. Pav. 
Galicijos kalba iki šiai die
nai fonetiniai skyriasi nuo 
bendrosios lenkų kalbos, ir 
tas turi būti imta dėmesyn, 
nes Galicija ir pietų Volui- 
nė yra slavų genčių išeities 
punktas, ar bent taip mums 
tegiia archeologija. Tačiau 
net tuomet, kai yra tyriama 
slavų išeities punkto kalba, 
tenka atminti, kad slavų 
tautų formacijos laikais į 
slavų kalbą neišvengiamai 
turėjo papulti nemažas 
skaičius ten pat gyvenusių 
kaimynų, būtent baltų, kal
bos elementų.

Kita galimybė būtų rem
tis gyvųjų baltų kalbų sis
temos tyrimu. Nors gyvo
sios baltų kalbos ir tarmės 
išlaiko gerokai įvairuojan
tį tų pačių žodžių tarimą ir 
tuomi viena nuo kitos sky
riasi, vistiek tam tikras sis
teminis vientisumas padeda 
izoliuoti tuos fonetinius

Keturios įspūdingos die
nos saulėtoj piramidžių že
mėj greit prabėgo. Atsisvei
kinome su Kairu ir pradė
jome ilgą kelionę per Sina
jaus dykumą į Izraelį — į 
Šventąją žemę.

Lipant į autobusą visų 
žvilgsnis nejučiomis krypo 
į dykumą iš kur ryto sau
lės spindulių nušviestos pi
ramidės siuntė mums pa
skutinį sudiev.

Palikom viešbutį ir važia
vome jau matytomis Kairo 
gatvėmis, kuriose kasdieni
nio gyvenimo srovė tekėjo 
įprasta vaga. Visur matėsi 
skubanti margaspalvė žmo
nių masė. Pėsti ir įvairiom 
susisiekimo priemonėm sku
bėjo į darbus: šlavikai šlavė 
dulkėtas gatves, prekybi
ninkai ruošėsi sutikti pir
kėjus — turistus ir taip pro 
mūsų akis slinko šio jud
raus miesto rytas, kaip 
koks egzotinio krašto fil
mas. Greit palikome ir Kai
ro priemiesčius. Mūsų au- 

bruožus, kurie įsijungia į 
visų mums žinomų baltiškų 
kalbų sistemą.

Tačiau dabartiniais lai
kais vartojamas sisteminis 
priėjimas prie klausimo 
mums duoda tik daliną vaiz
dą, o ne pilnus nurodymus, 
kaip baltiškus žodžius tarė 
pav. Maskvos galindai ar 
Mozūrijos prūsai. Po to kai 
pasižvalgome į tarimo skir
tumus Lietuvoje tarp pav. 
žemaičių ir aukštaičių, 
tarp dzūkų ir suvalkiečių, 
negalime tikėti, kad anose 
plačiose baltų žemėse žodžių 
tarimas buvęs visur toks 
pats.

Kas tuomet lieka? Apsu
kę pilną ratą pro Galicijos 
"grynąjį” slavų tarimą ir 
pro baltų kalbų sisteminius 
bruožus, grįžtame prie išei
ties punkto: baltų etninių 
žemių fonetinių bruožų pa
žinimas eina pro slavų kalbtj 
tyrimą, nes kito kelio nėra.

Taigi mūsų kalbotyros 
specialistai turi įsisąmonin
ti, kad mums yra būtina ne. 
riboti mūsų kalbotyros vien 
Lietuvos ir Latvijos terito
rijomis.

Deja, dėl gana supranta
mų priežasčių, šiuo metu nė 
vienas lietuvis, nė vienas 
latvis nenori nė pirštu pri
siliesti prie slavų kalboty
ros. To pasėkoje, slavai gali 
visai nevaržomi senąjį rytų 
galindų palikimą įtraukti į 
"būdingų slavų kalboms 
bruožų” sąrašą.

Jei mūsų kalbotyros ži
novai nepradės laiku žvan
ginti, gal ne kardais, o raš
tais, jei jie laiku neiškeis 
pamatuotus protestus, tai 
vėliau, kai kalbų skirtumų 
parametrai bus nustatyti ir 
universaliai pripažinti, visa 
tai pakeisti bus labai sunku. 

tobusas riedėjo monotoniš
kos lygumos keliu, kurio 
abejose pusėse matėsi ka
riuomenės stovyklos ir ei
lės barakų su dulkėtomis 
karių apmokymo aikštėmis. 
Toliau pavažiavus, kelias 
vedė į visiškai tuščią erdvę, 
kurią dengė mėlynas dan
gus, o prieky matėsi tik 
tamsiai mėlyna asfalto 
juosta, kurios abejose pu
sėse, kiek akis užmatė, gel
tonavo vėjo pustomi smėlio 
laukai.

Atsidūrėme Sinajaus dy- 
komoje, kuri prasideda už 
Kairo ir tęsiasi toli už Su- 
ezo kanalo. Tai klasiška dy
kuma su vėjo supustytomis 
smėlio kopomis, kurios vie
tomis siekia iki 200 pėdų 
aukščio.

Nykų dykumos vaizdą 
kartais įvairino oazės su 
datulių palmėmis bei bedui
nų kaimais. Tačiau vieto
mis matėsi beduinų gyven
vietės visiškai negyvos 
gamtos aplinkoje, čia žaga
rais apsitvėrę keturkampį 
gardą, kad vėjo nešamu smė
liu juos neužpustytų, gyve
na toli nuo kultūringojo pa
saulio rūpesčių ir problemų, 
šioje begalinėje smėlio jū
roj kartais iškildavo, kaip 
miražas, juodas žmogaus 
siluetas ir kupranugaris. 
Tai beduinas keliaujantis 
per smėlio kopas vadinas 
kupranugarį. Atrodė, jog 
šie du dykumos keliautojai 
eina į nežinią ir kur nors 
šioj beribėj smėlio erdvės 
paliks užpustyti.

Tačiau per Šią dykumą 
judėjimas vyko nuo neat
menamų laikų, čia kupra
nugarių karavanai pakrau
ti įvairiais prieskoniais ir 
brangiais kvepalais traukė 
iš Arabijos, čia keliavo Ab
raomas ir Sarah, o vėliau 
Juozapas su Marija ir mažu 
Kristumi, kad išvengtų He- 
rodo žiauraus persekiojimų. 
Čia įvairios civilizacijos 
praėjo, tačiau niekas šio že
mės gabalo nepajėgė pasi
savinti.

Atrodo, kad šis smėlio ir 
uolos žemės gabalas niekam 
nereikalingas, nes nederlin
gas ir nekultivuotas. Bet 
istoriniai tai tikras para
doksas; nėra kitos tokios 
vietos pasaulyje, dėl kurios 
būtų tiek kariauta ir į ku
rią būtų tiek invazijų pla
nuota. čia faraonų, Alek
sandro ir Napoleono spal

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 package including life & hospitalization insurance, savings 
program, retirement 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)

vingos armijos žygiavo, o 
šiandien Sinajus dar vis pa
saulio dėmesio centre. Mat 
šios dykumos smėlis ir gra
nitas visais laikais skyrė 
rytų ir vakarų kultūras.

Taip neįprastais dykumos 
vaizdais besigėrėdami pri
važiavome Suezo kanalą. 
Autobusas sustojo apie 1/4 
mylios nuo kanalo. Paslau
gūs arabų vaikai tuojau pa
griebė mūsų lagaminus ir, 
užsimetę ant galvų, nunešė 
juos prie kanalo, kur sukro
vė į laivą. Persikėlus į kitą 
kanalo pusę, jau laukė au
tobusas, kuriuo tęsėme ke
lionę toliau. Sinajaus dyku
ma čia dar vis tęsėsi. Vie
tomis matėsi vargingos ara
bų gyvenvietės, prie kurių 
ganėsi ožkos ir stovėjo kak
lus ištiesę kupranugariai.

Kelias artėjo į pajūrį ir 
neužilgo pro autobuso lan
gą pastebėjome putojančias 
Viduržemio jūros bangas. 
Po monotoniškos ir karštos 
dykumos, jos veikė labai 
gaivinančiai ir visus malo
niai nuteikė. Vietomis ma
tėsi iš balto smėlio kylan
čios lieknos palmės, kurios 
ritmingai su jūros bango
mis vėjo siūbuojamos jun
gėsi į svajingą Viduržemio 
jūros simfoniją. Dabar va
žiavome labai gražiu pajū
rio keliu, — Via Maris, — 
pro EI Arish ir kitas gar
sias vietoves.

Pagaliau privažiav ome 
Egipto ir Izraelio sieną. 
Muzulmonų šventės išvaka- 
rėje arabų muitininkai jau 
buvo baigę darbą ir atrodė, 
kad čia teks laukti iki pir
madienio. Tačiau kiek pa
laukus jie mus praleido ir 
susikrovę lagaminus nuva
žiavome prie Izraelio mui
tinės. Čia po trumpos pasų 
kontrolės sėdome į autobu
są ir vykome į Tel Aviv.

Artėjo vakaras ir, saulei 
leidžiantis už beribės lygu
mos horizonto, stebėjome 
Gazos juostoje gražiai kul
tivuotus laukus su įvairiom 
vaisių ir daržovių plantaci
jom. Tačiau greit sutemo ir 
reikėjo tenkintis tik tuo kas 
matėsi apšviestoj aplinkoj.

Tel Aviv pasiekėm vėlokai 
ir visi džiaugėmės po ilgos 
kelionės sulaukę poilsio. Iš 
čia sekantį rytą pradėjome 
septynių dienų kelionę po 
šventąją žemę.

(Bus daugiau)
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'Mūsų Vytis’ rašo:

Ar verta jaunimui važiuoti

1978 metų vasarą susida
rė labai gera proga aplan
kyti Lietuvą. Mano tėvas 
buvo pakviestas Vilniaus 
universitete skaityti paskai
tas. Laimė buvo ne tik to
dėl, kad Lietuvoje galėjom 
pabūti visą mėnesį, bet ir 
tai, kad gyvenom ne vieš
butyje, bet universiteto 
bendrabučio patalpose. To
kioms sąlygoms esant, tu
rėjome progos pastovėti ei
lėse perkant maistą, važinė
ti autobusais, skalbtis savo 
drabužius ir, maža skale, 
pagyventi taip, kaip gyvena 
vietiniai dabartinės Lietu
vos gyventojai. Kita laimin
ga šio iškvietimo- dalis bu
vo ta, kad turėjome progų 
išvažiuoti iš Vilniaus ir pa
matyti daugiau Lietuvos; 
buvau girdėjęs, ir yra teisy
bė, kad Vilnius — tai dar 
nėra visa Lietuva. Man at
rodo, kad Vilnius yra tar
tum išpuoštas langas užra
kintoje krautuvėje.

Mūsų bendrabutis buvo 
Žirmūnuose, viename iš 
naujų Vilniaus rajonų. Visi 
gyvenami pastatai statyti 
jau rusų okupacijos metais; 
išskyrus tuos, kurie skirti 
Maskvos draugams, yra 
gelžbetoninės dėžės. Tai ti
piški vidurinės klasės žmo
nių daugiabučiai namai, ku
rie primena Chicagos "Cab- 
rini-Green” neturtingų juo
dukų komplektus. Aiškiai 
matosi, kad nebuvo Įdėta 
jokių pastangų padaryti

į Lietuva?
juos gražius ir patogius. 
Keista, kad sistemoje, ku
rioje visi turi būti lygūs, 
dauguma gražinimo pastan
gų tenka gyvenamiems na
mams bei vasarvietėms, 
valdžios "didvyriams”.

Pačiame miesto centre 
architektūra yra labai įdo
mi. Operos ir Sporto rūmai, 
neseniai baigti, yra labai 
moderniškos ir meniškos 
statybos.

Senamiestis, mano nuo
mone, yra gražiausia Vil
niaus dalis. Ypač bažnyčios 
parodo, kokį grožį galima 
sukurti, kai žmonės turi kū
rybos laisvę. Bažnyčių vidu
je sukurtos tokios smulkios 
detalės, kad gražesnių ir 
skrupulingiau išpuoštų ne
su matęs niekur kitur Eu
ropoje.

Man teko susipažinti su 
daugeliu tautiečių iš skir
tingų Lietuvos vietų ir pa
stebėti žmonių skirtumą. 
Vilniaus gyventojai man at
rodė daugiau prisitaikę prie 
komunizmo sąlygų. Priešin
gai jautėsi Kaune; kalban
tis su jais, kartais gavosi 
vaizdas, kad Lietuva labai 
greitai atgaus nepriklauso
mybę. Vilniuje net žmonių 
pasakojami anekdotai yra 
daugiau gilūs ir niūrūs, lyg 
žmonės bijotii valdžios, o 
kauniečių juokai yra visai 
kitoki — labai atviri ir nie
kinantys valdžią.

Lietuvoje kultūrinis švie
timas yra svarbi gyvenimo 

dalis. Labai daug žmonių 
lanko meno muziejus, ope
rą, teatrą, baletą ir t.t. Di
delė televizijos programų 
dalis yra kultūrinėmis te
momis. Aktoriai, muzikai, 
dailininkai, skulptoriai ir 
kiti menininkai labai verti
nami. Gaila tik, kad jie nė
ra laisvi kurti visomis Lie
tuvos istorijos temomis.

Lietuvos jaunimas labai 
domisi Amerika, bet gal 
daugiausia moderniška mu
zika, automobiliais ir dan
goraižiais. Jis daugiausiai 
klausinėjo apie išeivijos lie
tuvių jaunimą: kiek mūsų 
yra, ar mes bendraujame 
visi kartu, kas yra tie skau
tai, ar mes kalbamės tarp 
savęs lietuviškai. Visi buvo 
nustebę, kad aš mokėjau 
kalbėti lietuviškai.

Man atrodo, kad Lietuvo
je gyvenančiam jaunimui 
yra labai sunku. Jam reikia 
mokytis, tuo tarpu jam 
"plauna smegenis” ir jį 
bombarduoja propaganda. 
Daugumas jaunimo priklau
so vienam arba daugiau 
specializuotų interesų rate
liams, pavyzdžiui: automo
bilių, muzikos, modelių sta
tymo ir t.t.

Yra tokia organizacija, 
kuri vadinasi Komjaunimu. 
Įstojimas į ją yra visai sa
vanoriškas, o neįstojus — 
negręsia bausmė. Bet tik 
mėgink patekti į universi
tetą ar gauti gerą darbą, 
nebūdamas komjaunuoliu!

Jaunimui sunku įsivaiz
duoti, kaip yra laisvajame 
pasaulyje, niekad nemačius 
kitokios valdžios sistemos, 
išskyrus tą, kurioje jis gy
vena. Iš tikrųjų, man atro
do, kad jauniesiems tėvynė
je yra sunkiau išlikti lietu
viais patriotais negu mums. 
Komunizmas suvaržo visus 
žmones, bet labiausiai jau
nimą; anas jaunimas ta
čiau, nors ir negyvenęs ki
toj sistemoj, labai jaučia tą 
suvaržymą. Man buvo labai 
geras pavyzdys, kai viena 
studentė ėmė pasakoti, kad 
ji neturi jokios vilties atva
žiuoti į Ameriką, nes jos ne
išleis. Tik pasakius prisimi
nė, kad ji kalba tokioje vie
toje, kur gali būti slapta re- 
korduojama. Tada ji grei
tai pradėjo sakyti, kad stu
dentai turi labai daug darbo 
ir todėl niekur negali išva
žiuoti. Net mano šeima ir 
aš turėjom atsargiai kalbė
ti vietose, kurios galėjo kas 
nors klausytis. Kartais man 
buvo labai nejauku ir norė
josi išeiti iš tokių vietų ir 
pabėgti nuo to suvaržymo. 
Nuvažiavus j Lietuvą, tuoj 
pat pajunti komunistinius 
varžtus.

Mano bendra nuotaika, 

PETKUS
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pabuvus Lietuvoje, buvo 
gana liūdna. Ten eiliniai 
žmonės, atrodo, gyvena be 
laisvės vilties, jie tik egzis
tuoja, nusilpninti priversti
nės propagandos.

Mano atsakymas į klau
simą ”Ar verta išeivijos 
jaunimui važiuoti į Lietu
vą?” — yra TAIP. Viena 
priežasčių būtų pamatyti 
dar vieną naują pasaulio 
vietą. Kiekviena valstybė 
turi savo charakterį, bet 
Lietuva yra skirtinga ne 
vien tik todėl, kad ji rusų 
okupuota, bet kad joje yra 
daugiausiai nepasitenkini
mo ir pasipriešinimo komu
nistinei valdžiai iš visų oku
puotų kraštų pasaulyje. Vis 
daugiau tų bevilčių tautie
čių prieina išvados, kad 
jiems gana tik egzistuoti, ir 
jie jungiasi prie aktyvių di
sidentų ir rezistentų.

Bet svarbiausia priežas
tis, kodėl išeivijos jauni
mui verta važiuoti į Lietu
vą, yra: MES NEGALIM 
PAJUSTI SAVO KILMĖS 
ŠAKNŲ TIK Iš KNYGŲ IR 
PASAKOJIMŲ.

junj, Algis Korzonas
Chicago 

(Mūsų Vytis, 1981)

DR. POVAS ZAUNIUS (70) Dr. Albertas Gerutis

Visi valgo žąsis...
Paėmus Hitleriui valdžią ir įsitempus Lie- 

tuvos-Vokietijos santykiams, Berlyno vyriausy
bė dar labiau sugriežtino suvaržymus. 1934 m. 
birželio mėn. Kaune paskelbta, kad Vokietija 
sustabdžiusi gyvulių ir mėsos produktų įvežimą 
iš Lietuvos ir net tranzitą per Vokietiją. 1935.
X. 31 "Trimitas” rašė, kad viena čekoslovakų 
įmonė norėjusi pirkti Lietuvoje 25.000 žąsų, 
tačiau Berlyno vyriausybė nedavusi leidimo žą
sims pervežti per Vokietijos teritoriją.

O vyresnioji skaitytojų karta atsimena, 
kaip Lietuvos valdininkai turėjo priverstinai 
pirkti žąsų, kai Vokietija ūmai uždraudė jas 
įvežti iš Lietuvos. Kiekvienam valdininkui rei
kėjo nuo gaunamo mėnesinio atlyginimo už 
kiekvienus 50 litų pirktis po vieną žąsį.

Pasakojama tokia istorija iš anų laikų. 
Kauniškiai atsimena, kad Laisvės alėjoje prie 
vieno namo buvo prikalta reklaminė iškaba, 
susidėjusi iš trijų raidžių: AEG. Vakarais toji 
iškaba žėrėjo reklamos šviesa. Reklamos raidės 
reiškė žinomos Berlyno elektros reikmesnių 
įmonės inicialus: Allgemeina Elektrizitaets- 
Gesellschaft (Visuotinoji Elektros Bendrovė). 
Bet Kauno pokštininkai aiškino, kad AEG reiš
kę ”Alle Essen Gaense” (Visi valgo žąsis). Dar 
sakoma, kad anais visuotinio priverstinio žąsų 
valgymo metais Lietuvoje, prieš priimant drau

gų pakvietimą vakarienės, būdavo pasiteirau
jama: "Mielai pakvietimą priimsiu, bet su są
lyga, kad nebus vaišinama žąsiena ...”

Juokai juokais, bet iš Kauno prekybos ir 
pramonės rūmų memorandumo vyriausybei se
ka, kad 1931 metais Lietuva išvežė į Vokietiją 
495,000 žąsų. Berlynui uždraudus įvežimą, tas 
žąsis nūn turėjo padėti sudoroti vargšai Lietu
vos valdininkai!

Būdamas užsienių reikalų ministru, Dr. 
Zaunius ypač daug dėmesio skyrė ekonominių 
santykių plėtojimui su užsieniu. Jis vienu metu 
pats ėjo užsienių reikalų ministerijos ekonomi
nio departamento direktoriaus pareigas ir pri
sidėjo pre ekonominių ryšių ugdymo. "Balti- 
sche Presse” (Danzig, 1929. X. 19) paskelbė, 
kad prie užsienių reikalų ministerijos sudaryta 
speciali komisija, kuriai pavesta sudarinėti 
prekybos sutartis su svetimomis valstybėmis. 
Tos komisijos pirmininkas buvo Dr. Zaunius. 
Savo įpėdiniu ekonominiame departamente nau
jasis ministras paskyrė Kazį Gineitį, pirmojo 
pasaulinio karo metu atvykusį į Jungtines 
Amerikos Valstybes, o paskelbus Lietuvos vals
tybės nepriklausomybę dirbusį užsienių reika
lų ministerijoje.

Politinės įtampos metais prekybiniai san
tykiai tarp Lietuvos ir Vokietijos smarkiai su
mažėjo. "Trimitas” 1933. VIII. 17 pateikė skai

čius iš Lietuvos prekybos su vakarų kaimynu. 
Tuo tarpu kai anksčiau daugiau kaip pusė Lie
tuvos eksporto ėjo į Vokietiją, 1932 metais iš
vežta tik 39% visos eksporto sumas, "šiemet 
per pirmuosius šešis mėnesius Vokietijon išvež
ta už 21 mil., kas sudaro apie 28% viso mūsų 
eksporto”.

Buvo savaime suprantama, kad ypač tuo 
metu, kai dėl ekonominės krizės visoms valsty
bėms reikėjo rungčiotis dėl rinkų, taip pat Lie
tuva negalėjo abejingai žiūrėti į Vokietijos rin
kos siaurėjimą. Bet ir pati Vokietija buvo suin
teresuota, kad ji nenustotų Lietuvos rinkos. 
Dar einant Haagoje bylai dėl Boettcherio at
statymo 1932 m. birželio mėn. Kauno laikraš
čiuose paskelbta, jog vokiečių pasiuntinys Mo- 
rath priminęs Dr. Zauniui gandus, esą Lietuvos 
valstybės bei visuomeninės įstaigos savo užsa
kymuose neatsižvelgiančios vokiečių firmų, o 
teikiančios pirmenybę kitų valstybių firmoms. 
1933 m. kovo mėn. Kauno laikraščiai rašė, kad 
užsienių reikalų ministras Zaunius, grįždamas 
iš Ženevos kelioms dienoms sustojęs Berlyne, 
kur kalbėjęsis su Vokietijos užsienių reikalų 
ministru Neurathu. Kai kurie laikraščiai pa
tikslino, kad ministras pokalbyje su vokiečių 
ministru lietęs prekybos santykių pagerinimą. 
Pasikalbėjime dalyvavęs ir naujasis Vokietijos 
pasiuntinys Zechlin. Šis "dar liks kelias dienas 
Berlyne ir paskum, gavęs naujų direktyvų, at
važiuos į Kauną”. Taip pat 1932 m. rudenį Dr. 
Zaunius, vykdamas į Tautų Sąjungos pilnaties 
posėdžius, ustojo Berlyne, kur, laikraščių ži
niomis, "su vokiečių vyriausybės atstovais il
gai tarėsi svarbiais prekybos reikalais.”

(Bus daugiau)
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CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis

LIETUVIŲ FONDE

Prieš atostogas Lietuviu 
fondo vadovybė: Taryba, 
Valdyba, Pelno skirstymo 
komisija ir Investavimų ko
misija aptarė visus bėga
mus reikalus, paskirstė da
lį šių metų pelno ir pritarė 
naujiems investavimams.

Kaip jau buvo anksčiau 
skelbta, Lietuvių Fondas 
užbaigė tvarkyti žemės pir
kimo dokumentus. Pirkinys 
susideda iš 157,97 akro že
mės, ant kurios stovi ūki
niai trobėsiai — gyvenamas 
namas, daržinė bei kiti 
smulkesni pastatai, žemė 
susideda iš 131.9 akro dir
bamo lauko, o likusi yra 
miškas, žemė ir trobėsiai 
yra išnuomoti, už kuriuos 
gaunama apie 10.000 dol. 
nuomos. Perkant buvo įmo
kėta 100.000 dol., o likusi 
skola — 325.000 dol. su 8% 
palūkanų turi būti išmokė
ta per 12,5 metų, mokant 
kasmet po 40,000 dol.

šiuo pirkiniu Lietuvių 
Fondas pradėjo naujų in
vestavimų būdą, norėdamas 
apsaugoti nors dalį kapita
lo nuo infliacijos ryklio.

Lietuvių Fondo meno 
puoselėjimo komisija gavo 
pasiūlymą, labai geromis 
sąlygomis, įsigyti visus li
kusius dail. Prano Domšai
čio kūrinius. L. F. Taryba 
pritarė komisijos siūlymui 
įsigyti dail. Domšaičio kūri
nius ir sutiko šiam tikslui 
paskolinti 50,000 dol. šiuo 
metu komisija veda pasita
rimus su Pr. Domšaičio kū
rybos savininkais — Adel- 
heid ir Kaziu Žvironais.

Lietuvių Fondo narių kre
dito kooperatyvas (unija) 
plečia savo veiklą. Kredito 
kooperatyvas yra įsikūręs 
Margučio patalpose (2422
W. Marųuette Road) ir vei
kia trečiadieniais 12-18 vai. 
Priima indėlius ir atlieka 
kitas operacijas. Lietuvių 
Fondo nariai kviečiami pa
sinaudoti kredito koopera
tyvo patarnavimais.

Lietuvių Fondo narių tar
pe yra pasigėrėtinai gražių 
pavyzdžių. Tūlas Edward 
Leugoud iš San Francisco, 
Cal., įstojo į Lietuvių Fon

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

9837 SOUTH KEDZIE AVENUE
EVER6REEN PARK, III. 60642
Tel. 422-2000

dą 1974 m., įnešdamas 80.87 
dol. ir per eilę metų, siųs
damas kas savaitę ar mė
nesį po 20-25-50 dol. ar dau
giau, iki šiol jau įnešė 
4,899.26 dolerių, žmogaus 
kruopštumas ir rūpestingu
mas padaro neįtikėtinus da
lykus. Dėl tolimų atstu
mų, nepavyko susisiekti ir 
smulkiau išsiaiškinti Ed- 
wardo Liaugaudo (Leu
goud) nepaprastą ryžtą vi
somis išgalėmis remti Lie
tuvių Fondą. Įdomu bus su
žinoti, kodėl tas žmogus 
įvairiomis sumomis, įvai
riais laikotarpiais ar progo
mis remia Lietuvių Fondą. 
(Išsiaiškinus paskelbsime 
ir lietuvių visuomenei).

Antras malonus pavyz
dys yra JAV LB Wauke- 
gano apylinkė, kur per savo 
vadovus — Pr. Petroliūną, 
Pr. Kružiką, Ed. Skališių,
O. Kavaliūnienę ir kitus 
įnešė 3,160 dol. Apylinkė 
nepasižymi narių skaičiumi, 
bet supranta Fondo svarbą 
ir jį dosniai remia.

LIETUVIŲ FESTIVALIS

Lietuvių festivalis įvyko 
š. m. liepos 11 d. (šeštadie
nį), Lithuanian Plazoje, 
garsiajame Marųuette Par
ke, Chicagoje. Pats Mar- 
ųuette Parkas guli tarp 67- 
tos ir 71-os gatvių, į vaka
rus nuo Californijos ir ge
ležinkelio, prie Centrai gat
vės. Apie šį parką yra įsi
kūrusi didžiausia lietuvių 
kolonija laisvajame pasau
lyje. Rytinėje Californijos 
gatvės pusėje, prie Mar- 
ųuette gatvės visą bloką 
užima lietuvių seselių kazi- 
mieriečių praplėstas vie
nuolyno motiniškas namas 
su puikiu sodu, o antrą blo
ką užima tų pačių seselių 
laikoma mergaičių Marijos 
vardo aukštesnioji mokyk
la su 1200 vietų auditori
ja, kurioje vyksta Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo minėjimai ir lietuvių 
operos, Dainavos spektak
liai bei kiti didesni rengi
niai. I pietus nuo Marijos 
mokyklos yra praplėsta šv. 
Kryžiaus ligoninė su apie 
400 lovų ir švč. Mergelės

Marijos Gimimo parapija. 
Bažnyčia, mokykla, salė, 
klebonija ir seselių moky
tojų namas užima pusę blo
ko su erdviu mašinoms pa
sistatyti sklypu. Visas šis 
rajonas yra pavadintas Li
thuanian Plaza Court var
du.

Marųuette vardo parkas 
apaugęs medžiais, išraižy
tas sporto aikštėmis (fut
bolo, beisbolo, lauko teniso, 
golfo ir t.t.) ir mažesnėmis 
ar didesnėmis kūdromis, 
kuriose yra laukinių ančių, 
žąsų ir pasitaiko net baltų
jų gulbių. Parkas, ypač 
kūdros užžėlusios maurais, 
menkai arba visai neprižiū
rimi. Parką mėgsta balan
džiai ir voverės, kurias žmo
nės mėgsta ir maitina.

Marųuette Road pietva
kariniame kampe yra trans
atlantiniams lakūnams Da
riui ir Girėnui lietuvių pa
statytas didingas marmuro 
paminklas, prie kurio kiek
vienais metais, lakūnų var
do veteranų postas ruošia 
minėjimus. Miestas prie pa
minklo pasodina lysves gė
lių ir padaro paaukštinimą 
koncertams.

Dėl šio parko eina kova 
tarp iš vakarų pusės at
slenkančių juodųjų, kurie 
nori užvaldyti patį parką ir 
išstumti lietuvius bei kitus 
gyventojus iš didžiausios 
ir gražiausios lietuvių gy
venvietės su daugelio mili
jonų vertės pastatais ir 
įmonėmis. Prieš keletą metų 
ta kova buvo įgavusi net 
karštą pobūdį, bet šiuo me
tu yra aprimusi, o vykdo
ma tyliai, šiuo metu ski
riamoji riba yra Western 
gatvė, bet jau yra bandy
mų persikelti ir į vakarinę 
pusę. Ateitis parodys, kiek 
ištvermingi ir sąmoningi 
yra šios kolonijos gyvento
jai.

Grįžtant prie įvykusio va
dinamo lietuvių festivalio 
(tiksliau gal būtų vadinti 
muge), kuris išsitiesė visa 
Lithuanian Plaza gatve, 
tarp Washtenaw ir West- 
ern gatvių. Prie švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčios 
ir Midland taupymo ir sko
linimo bendrovės buvo pa
darytas paaukštinimas or
kestrui ir garbės svečiams. 
Mugės atidaryme dalyvavo 
miesto burmistre Jane, 
Byrne, Lietuvos gen. kon- 
sulė Juzė Daužvardienė, II- 
linois senatorius Frank Sa
vickas, parapijos klebonas 
kun. Antanas Zakarauskas, 
Tėviškės parapijos klebo
nas kun. Ansas Trakis, al- 
dermanas Brady ir kiti. 
Svečiai buvo apdovanoti gė
lėmis ir plaketemis.

Mugę atidarė Zigmas Mi
kužis ir programai pravesti 
pakvietė arch. Albertą Ke
relį. Himnus giedojo solis
tas Algirdas Brazis. Buvo 
ir meninė programa, kurią 
atliko Balys Pakštas su sa
vo muzikais ir tautinių šo
kių grupė. Visą dieną grojo 
trys orkestrai: neolituanų, 
vadov. A. Modesto, Vyties

—Liūto Dargio ir amerikie
čių.

Midland taupymo ir sko
linimo bendrovė savo patal
pose priėmė aukštuosius 
svečius, o lauke nemokamai 
pagirdė ištroškusius mugės 
lankytojus. Vietos prekybi
ninkai išnešė į gatvę savo 
prekes, o įvairios organiza
cijos ir pavieniai asmenys 
atidarė prekystalius su tau
todailės, meniškais medžio 
ir audinių gaminiais. Gau
sios valgyklos gatvėje virė 
dešras, kopūstus, kepė deš
reles, spurgus, kugelį ir t.t. 
Visur spūstis didžiausia, 
net praeiti sunku, vyko 
prekyba ir vakarop liko tik 
kultūriniai dalykai, o visa 
kas buvo valgoma ir geria
ma išnyko lankytojų pil
vuose.

Šioje mugėje, policijos 
skaičiavimu, galėjo praeiti 
10.000 žmonių. Dalyvių di
džiąją daugumą sudarė 

‘Arpber H©lidays”

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 i
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 Į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway
P. O. Box 116, 

South Boston, Mass. 02127
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 CHANGE3. REGISTERED TRAVEL AGENT įf TA 0324

MEMBEA

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7l/t% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7*/,% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 % — 30 mėn. su $1,000, minimum.

— 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 saskaitort įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO »40,000.00 BY FJS.L.I.'*. 

gįaftnt
Ajithony 
gavtngs

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

O»en Mon., 9-8; Tues., Thura., FrL, 9-5; Sat„ 9-1; €kwad W«L

Juetai Gribauakaa, vedėjas

jaunimas, gal todėl domi
navo anglų kalba.

Mugę reikia laikyti labai 
pavykusia, prie ko prisidė
jo ir palankus oras, nors ir 
karštokas.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

For an 80 bed General Hospital 
MEDICAL LABORATORY 

TECHNOLOGISTS 
ASCP — MLT 

also 
REGISTERED NURSES. 

Salary commensurnte 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)

IMMEDIATE OPENING FOR 
REGISTERED X-RAY TECHNICIAN 
in a modern well equipped acute 
care 100 bed J. Cah approved hos
pital. Work and live in small con- 
genial community «c hospital. Salary 
commensurate with experience and 
ability liberal personnel policies. Ap
ply call or write to: Peisonnel W1L- 
BARGER GENERAL HOSPITAL, 920 
Hillcrest Dr., Vernon. T<-xas 76384, 
817-552-9351. E.O.E._______ (30-39)
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BOSTONO LIETUVIAI

Pavergtų tautų savaitės proga lietuvių delegacija pas Mas- 
sachusetts gubernatorių, kuris pasirašė proklamaciją. Iš kairės 
M. Lcndraitienė, M. Morkūnienė, gub. Edward King, E. Vasy- 
liūnienė ir A. Čaplikas.

APIE PAVERGTŲ 
TAUTŲ SAVAITĘ

Kai birželio 14 d. vyko 
Baltų holocaust demonstra
cija prie Bostono miesto ro
tušės, nors ir buvo pra
nešta, bet Bostono didy
sis dienraštis The Boston 
Globė neatsiuntė savo ko
respondento ii- neparašė nė 
vieno žodžio apie tų de
monstraciją. Po kelių dienų 
būrys žmonių susirinko prie 
laikraščių pastatų demons
truoti. Sekančią dieną buvo 
priimti latvių ir lietuvių at
stovai pasikalbėjimui su 
vienu laikraščio redakto
rium, kuris pažadėjo atei
tyje kreipti daugiau dėme
sio j pabaltiečius.

Ir štai lįepos 12 d. Bos
ton Sunday Globė jdėjo pa
sikalbėjimą su Pavergtų 
tautų Massachusetts pada
linio pirmininku ukrainie
čiu Orest Szczudluk ir 
latvių atstovu Aristjds 
Lambergs. Pasikalbėj i m o 
straipsnis pavadintas ”Ob- 
serving Captive Nations 
Week”. Globė koresponden
tas M. E. Malone cituoja 
šių atstovų žodžius. Esą, 
rytinės ir centrinės Euro
pos žmonės negali palaikyti 
ryšio su pasauliu, nes jie 
yra Sovietų Rusijos oku

BALTIC
TOURS 11 DIENŲ KELIONĖ SU 6

DIENOM LIETUVOJ

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

Lankoma: Wariuvoj 2 dlonos,Vilniui 6 dienos. Frankfurte 
1 diena; miegamieji vagonai traukiniu Iki Vilniaus Ir Ii 
Vilniaus.

Oro kelionės su Lufthansa Ii Bostono, New Yorko Ir 
Philadelphijos. Galima prisidėti Ir Ii 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

puoti. Prieš 22 metus prezi
dentas Eisenhower paskel
bęs trečiąją liepos mėnesio 
savaitę "Captive Nations 
Week" ■— Pavergtų tautų 
savaitė. Nuo to laiko kiek
vienais metais liepos mėne
sio ta savaitė yra minima 
kaip pavergtų tautų savai
tė. Sovietų Rusija turinti 
pavergusi 47 tautas, šiais 
metais Bostone tos savai
tės minėjimas įvyks liepos 
15 d. 12 vai. Faneuill Hali 
Bostone, kur kalbės Brige- 
water Statė College istori
jos prof. dr. Chester No- 
wak.

Toliau iš pasikalbėjimo 
rašoma, kaip esą sunku pa
laikyti ryšį su savo gimi
nėmis tuose sovietų oku- 
potuose kraštuose. Viskas 
esą cenzūruojama. Tad nors 
ir mažiausias neatsargus 
žodis galįs labai pakenkti 
laiško gavėjui ir net gimi
nėms.

Szczudluk ir Lambergs 
bei jų draugai savęs nelai
ką emigrantais, o politiniais 
tremtiniais, žinoma, minint 
šią savaitę esą negalima su
grąžinti nukankintų, bet gal 
galima padėti gyviems at
kreipiant pasaulio dėmesį.

Ukrainietis Szczudluk 
daug pasakoja apie jo tau
tos kančias, o latvis apie

CAPE COD
PUIKUS PIKNIKAS

Šiais metais tradicinis 
LB Cape Cod Apylinkės vi
sų gyvenančių, atostogau
jančių ir specialiai atvyku
sių lietuvių subuvimas-pik- 
nikas įvyko liepos 18 d. 
Mandeikio sodyboje, Cen- 
terville.
Oras buvo labai gražus, 
šiltas ir malonus (toks jis 
buvo iš anksto specialiai už
sakytas pačių rengėjų cape- 
kodiečių).

Svečių turėjome iš arti
mų ir tolimų kraštų Kana
dos, Floridos, Clevelando ir 
iš kitur. Jų buvo gal kokie 
trys šimtai, pradedant 
"jaunuoliais” apie 90-100 
m. amžiaus ir baigiant tik 
ant rankų nešiojamo vos 
keletos mėnesių amžiaus.

Buvo pačių lietuvių sko
ningai paruošti valgiai, kaip 
pačių gamintas dešros su 
kopūstais, dešreles ir kt. 
(Čia nuopelnas židžiūnų, 
Ausiejų ir kt.). Ponių iš
kepti pyragai ir žinoma, 
kaip ir tinka karšto oro me
tu gerai veikiantis baras su 
įvairiais kilmingais ir gai
vinančiais gėrimais. Buvo 
labai gausi ir puikių bei 
vertingų dovanų loterija.

Čia priklauso nuoširdi 
padėka visiems aukotojams 
už tokias vertingas ir gau
sias dovanas, kurių buvo 
net virš 60.

Buvo padaryta nemaža 
nuotraukų ir čia keletą pri
dedame jei tik bus išėju
sios pakankamai gerai ap- 
svieštos pušų pavėsyje.

Tas subuvimas-piknikas 
subūrė į krūvą vietinius ir 
atvykusius čia atostogauti 
lietuvius. Visi džiaugėsi ga- 

jo. Kai Eisenhower paskel
bęs tą pavergtų tautų sa
vaitę, tada buvę pavergtų 
29 tautos, o šiandien jau 
esančios 47. Paskutiniosios 
Afganistanas ir Kambodia. 
Sovietų Rusija nesanti tau
ta, o imperija, kuri jau ir 
šiame kontinente kontro
liuojanti Kubą ir Nicara- 
gua. Esą, kai žmonės kalba 
apie išžudytus per II-ji pa
saulinį karą ir po jo, ne
kalba apie išžudytus gruzi
nus, ukrainiečius, lietuvius, 
bulgarus ir kitus. Mažai 
kas žinąs apie Baltic holo
caust, kuris prasidėjęs 1941 
m. birželio 14 d. Per tą ho
locaust išžudyta ar išvežta 
į Sibirą 600,000 baltų. Ir 
apie tai nutylima.

1979 m. gyventojų sura
šymas rodąs, kad Latvijoj 
yra tik 57 procentai latvių, 
o Rygos mieste tik 36 pro
centai latvių. Be to, tuose 
okupuotuose kraštuose vyk
stąs ir kultūrinis bei tauti
nis genocidas, nes jau drau
džiama kalbėti savąja gim
tąja kalba.

Tai pirmas atsitikimas, 
kad Boston Globė parašė 
tokį ilgą ir gerą straipsnį 
apie pavergtas tautas. •

LB Cape Cod apylinkės valdyba, surengusi puikią gegužinę.
Iš kairės: R. Šlapelis, E. Strazdienė, J. Rūtenis, J. Mikalauskas, 
pirm. VI. Židžiūnas ir I. Jansonienė.

. Dr. Edv. Jansonas, loterijos 
organizatorius, prie loterijos 
stalo.

lėdami tokiame gražios 
gamtos prieblobsty ir dide
lių pušų pavėsy nuoširdžiai 
bendradarbiaudami praleis
ti kartu keletą valandų.

Padėka priklauso apylin
kės veikliai valdybai (pirm. 
V. židžiūnas, vicepirm. J. 
Rūtenis, ižd. I. Jansonienė, 
sekr. P. šlapelis, nariai E. 
Strazdienė ir J. Mikalaus
kas) ir žinoma visoms ir 
visiems, kurie bet kuo pa
dėjo ir prisidėjo dėl gero 
pikniko paruošimo ir pasi
sekimo. Taip pat esame dė
kingi visiems dalyviams — 
svečiams, kurie tokiu gau
siu atsilankymu ir maloniu 
bendradarbiavimu su mu
mis praleido šį malonų va
saros subuvimą.

Pirm. V. židžiūnas išreiš
kė visiems geriausią padėką 
už malonų ir nuoširdų visų 
sutarimą ir pagalbą, už 
gausų atsilankymą ir kvie
tė pasimatyti kitais metais 
maždaug tuo pačiu metu ir 
palinkėjo visiems geriausių 
atostogų. (jed)

Linksmi gegužinės dalyviai suvažiavę iš arti ir toli i Cane 
Cod, Mass. Visos nuotraukos R. Bričkaus



Nr. 30 — 10 DIRVA 1981 m. liepos 30 d.

• Audra Carpenter, cleve- 
landiečių J. ir V. Stuogių 
anūkė, priėmė pirmąją ko
muniją Seattle, Wash., ap
sirengusi ta pačia suknele

kaip ir jos mamytė Guoda 
Stuogytė-Carpenter prieš 
27 metus.

• Aurelija Balašaitienė, 
Dirvos bendradarbė, rug
piūčio 6 d. išvyksta atosto
gų j Myrthle Beach. Ten 
praleis dvi savaites golfuo- 
dama ir maudydamasi At
lante.

Tame pačiame Atlanto 
pakraštyje šiuo metu atos
togauja Aušra ir Rytas Ba
bickai.

ALRK MOTERŲ S-GOS 
SEIMAS

Š. m. rugpiūčio 6, 7, 8 
dienomis ALRK Moterų Są
jungos kuopų delegatės iš 
visų JAV valstijų renkasi 
Clevelande j 39-tąjĮ Seimą.

Seimas vyks DMNP pa
rapijos patalpose ir čia 
svarstys apdraudos ir kitus 
šios organizacijos reikalus.

šį Seimą globoja Cleve
lando ALRK Moterų Sąjun
gos 36 kuopa.»

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

NAT1ONWIDE 
INSURANCE 
Mai>onw>oe •» on yo«x Md*

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

A. A.

INŽ. DR. ALGIRDUI NASVYČIUI 
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 netekę per anksti mirusio mū
sų gero draugo ir iškilaus šachmatininko.

šachmatininkų klubo nariai:

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Della 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.

TURNER REALTY
501 EAST 185 ST. EUCLID, OHIO 41119

PHONE: 186-2530

RITA MATAS
ĮSTAIGOS

ADMINISTRATORĖ

PILNATEISĖ NEKILNOJAMOJO TURTO 
1VERTINTOJA.

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

teisinis patarėjas

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

CAMLS — Cuvahoga County (Cleveland & Suburbs)
LCMLS — Lake County
RMLS — United Statės.

Todėl galima triskart plačiau skelbti Jūsų parduodamą nekilnojamąjj 
turtą. Tuo reikalu kreipkitės j bet kurį mūsų bendradarbių apba jeigu jums rei
kia namų įvertintojo mokesčių ar kitokiems reikalams, kreipkite į Ritą Ma- 
tienę, pilnateisę namų jvertintoją. . vitMBiR 01

PHONE: 486-2530

501 EAST 185 ST.
EUCLID, OHIO 44119

t

1 • t

■1REL0CATI0Nsinict.iNc

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 Stephen Kennedy

(713) 332-2589
(25-31)

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

HOUSE FOR SALE
Charming Euclid colonial 

3 bedrooms, two car gar- 
age, large remodeled kit- 
chen, wood burning fire- 
place, new furnice plūs 
other major improvement. 
Aluminum siding, near 
50,000. Land contrac avail- 
able wit 35% down. Call: 
481-0170 after 4:00 p. m.

S. ASTRAUSKAS
V. CIV1NSKAS 
DAINIUS DEGĖSYS 
V. GALINIS 
IGN. JANAVIČIUS 
AL. JOHANSONAS 
J. MALSKIS
L. NAGEVIČIUS
V. NASVYTIS

J. NAUJOKAITIS
A. PLIODŽINSKAS
P. PUŠKORIUS
V. RAMŪNAS
J. RASTENIS
R. SHUKAITIS
H. STASAS
R. ŠVARCAS
V. TAMULIS

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

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

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

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

atliekam dailidės darbus.
MARTINS ir KUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

SM /uperior/oving/
1 ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIŲ SĄSKAITĄ

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 
Už įnašus mokame 5%% palūkanų 
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI 

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
/uperior /hvings

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS: ĮBS

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

CLEVELANDAS 
ATŠVENTĖ 185 
GIMTADIENĮ

Praėjusią savaitę Cleve
lando miestas minėjo savo 
185-jį gimtadienį. Miesto 
parkuose ir ant Cuyahogos 
upės kranto įvyko gimta
dienio gegužinės ir pobū
viai, kuriuose dalyvavo ke- 
leri tūkstančiai clevelandie- 
čių.

Miesto įkūrėjas Moses 
Cleaveland su apie penkias
dešimt palydovų iš Connec- 
ticuto valstijos laivu išplau
kė ištirti Western Reserve 
teritoriją, kurios žemės tę
sėsi nuo Connecticuto vals
tijos ribų iki Cuyahogos 
upės vakaruose. 1796 me
tais birželio 24 Moses Cle
veland prie Buffalo suderė
jo iš Iroųuois indėnų žemes 
į vakarus nuo Pennsylvani- 
jos iki Cuyahogos upės už 
500 svarų New Yorko pini
gų, dvi karvių bandas ir 
šimtą galionų degtinės. 
Bendras tos žemės plotas 
buvo apie 3,000,000 akrų.

Cleavelando ekspedicinis 
laivas Ohio valstijos ribas 
pasiekė Erie ežeru 1796 lie
pos 4, JAV nepriklausomy
bės šventės dieną, įplaukęs 
į Conneaut uostą. 1796 me
tų rugsėjo viduryje laivas 
įplaukė į Cuyahogos upės 
žiotis ir sustojo upėje prie 
dabartinės St. Clair gatvės. 
Moses Cleaveland išmata
vęs ir išplanavęs ant Cuya
hogos upės krantų miestą, 
grįžo atgal į Connecticuto 
valstiją ir ten netoli Can- 
terbury miestelio mirė 1806 
lapkričio 16. Jis buvo teisi
ninkas, karys, įstatymų au
torius, pionieriškos dvasios 
žmonių vadas.

DALYVAUKIME 185 
GATVĖS FESTIVALYJE

Old World Plaza — E. 
185 gatvės festivalis oficia
liai prasidės trečiadienį, 
liepos 29, 6 vai. 45 min. vak. 
pagrindinėje estradoje prie 
Jackshaw automobilių pre
kybos. Pirmasis festivalio 

MIRTIES PRANEŠIMAS

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, 
kad š. m. liepos 15 d., Clevelande mirė

STASYS MELSBAKAS.
Palaidotas liepos 18 d. iš šv. Jurgio pa

rapijos bažnyčios Visų Sielų kapinėse.

Liūdesy liko
žmona Marija Melsbakienė, 
sūnūs Česlovas ir Leonas 

su šeimomis 
ir sūnus Rimas

vakaras skirtas italams. Jį 
pradės garsusis Clevelando 
beisbolo komandos daininin
kas Rocco Scotti, padainuo
damas Amerikos himną. 
Programoje dalyvaus italų 
choras, o šokiams gros Ed 
& Gildą Cifani orkestras.

Lietuvių vakaras bus 
penktadienį, liepos 31. Pro
grama bus atlikta pagrindi
nėje estradoje. Onos Mi
kulskienės kanklių studijos 
orkestras kankliuos lietuvių 
muzikos kūrinius, dainuos 
jaunesniųjų skautų grupė, 
vadovaujama Pauliaus Nas- 
vyčio ir Nerijos vokalinis 
vienetas, vadovaujamas Ri
tos Kliorienės. Netoli estra
dos, 595 E. 185 gatvėje 
Gintaro studija, vadovau
jama dail. Rimo Lanitaus- 
ko, festivalio dienomis ren
gia lietuvių dailės darbų 
parodą.

Prie Lietuvių namų pa
lapinėje bus parduodami 
lietuviški valgiai, aplink 
namus bus įrengti tautodai
lės ir rankdarbių stalai. 
Gintaro valgykloje taip pat 
bus galima pasivaišinti lie
tuviškais valgiais. Vyriau
sia šeimininkė bus Paulina 
Mašiotienė.

Jeigu viskas seksis gerai, 
tai lietuviai pirmą kartą 
dalyvaus festivalio parade, 
kuris įvyks sekmadienį, 
rugpiūčio 2. Paradas prasi
dės nuo Neff Road ir visi 
žygiuos East 185 gatve iki 
Lake Shore bulvaro. Para
dui vadovaus Clevelando 
meras George Voinovich ir, 
Euclido meras Anthony 
Giunta.

Lietuvių namų platformą 
paradui planuoja ir ruošia 
Petras Maželis, Julija Tao- 
rienė, Rimas Bridžius, Hen
rikas Tatarūnas.

Lietuvių namų direkcija 
kviečia visus lietuvius fes
tivalio dienomis aplankyti 
Gintaro valgyklą, klubą, da
lyvauti parade.

SLA 14 KUOPOS 
GEGUŽINĖ

SLA 14 kuopa rugpiūčio 
23 rengia linksmą gegužinę 
Onos ir Vytauto Jokūbai
čių sodyboje, 4000 Hadden 
Road, Euclide.

Į gegužinę kviečiami vi
sų Susivienijimų nariai, 
šeimos, SLA 14 kuopos na
rių bičiuliai.

Zenonas Dučmanas gegu
žinei organizuoja išdaigin

gą loteriją, Bronius Berno
tas linksmą programėlę, 
Ona Jokūbaitienė ir Povilas 
Šukys skanias vaišes, žo
džiu, tik reikia svečių ir bus 
linksma, visi dainuosime ir 
šoksime.

REGINOS PETRUTIENĖS 
MEDŽIO DAILĖS DARBŲ 

PARODA

Rugpiūčio 8 dieną, 6 v. v. 
DDMNP parapijos didžiojo
je salėje, sąryšy su čia vyk
stančiu ALRK Moterų Są
jungos Seimu, atidaromo R. 
Petrutienės medžio dailės 
darbų paroda.

Parodoje matysime įvai
rius medžio puošimo darbus 
bei deginimo technika at
liktus poveikslus.

R. Petrutienė savo me
niškais darbais pagarsėju
si visame šiame kontinente 
ir už savo kūrinius Wa- 
shingtone yra laimėjusi 
aukso medalį bei specialų 
diplomą, šiame diplome ra
šoma : "Regina Petrutis 
First Place and Recognition 
of Artistic Ability in the 
Art Division”.

Pirmoji jos paroda lie
tuviškai visuomenei vykusi 
Los Angeles, kur beveik vi
si jos darbai buvo išpirkti.

Tad laukiame šios nepa
prastai įdomios parodos su 
nekantrumu ir tikimės mū
sų visuomenės gausiai atsi
lankant.

Parodą kloboja ALRK 
Moterų Sąjungos Seimo 
rengėjos, 36-ta Clevelando 
kuopa.

Paroda bus atidara ir 
rugpiūčio 9 d., sekmadienį, 
iki 1 vai. p. p.

LIETUVIAI 
RESPUBLIKONAI

Lietuvių komitetas, kuris 
rėmė gubernatorių Reaga- 
ną į prezidento vietą, persi
organizavo į Clevelando lie
tuvių respublikonų klubą ir 
įsijungė į JAV Lietuvių 
r e s p ublikonų federaciją. 
Klubo pirmininku Clevelan
de išrinktas Vladas Plečkai
tis. Ohio valstijos lietuvių 
respublikonų pirmininku iš
rinktas Raimundas Kudu- 
kis. Respublikonų skyriai 
dar bus įsteigti Columbus, 
Cincinnati ir Daytone.

PADĖKAz
Į ruošiamą Tautinės Są

jungos Clevelando skyriaus 
gegužinę liepos 19 d. Bri
gitos Nasvytienės sodyboj, 
Magnolia Dr., Clevelande, 
atlankė gražus būrys sve
čių.

Dėkojame p. Brigitai 
Nasvytienei už leidimą pa
sinaudoti jos sodyba, sky
riaus ponioms vaišinusioms 
svečius, Dirvai už paauko
tas vertingas knygas lote
rijai ir kitiems paaukoju
siems fantus. Svečiams, ku
rie parėmė parengimą savo 
atsilankymu, priklauso nuo
širdi ALT S-gos Clevelando 
skyriaus padėka.

Valdyba

Julija Nasvytytė, Brigitos ir a. a. dr. Algirdo Nasvyčio duk
tė, sėkmingai daro teatro artistės karjerą. Actors Company, ku
rioj vaidina J. Nasvytytė šį sezoną, pradedant liepos 3 d. CWRU 
ir University Circle vasaros teatre stato penkius veikalus. Re
zervacijas dėl bilietų prašom skambinti 368-2858.

MIRĖ ADELĖ 
BARANAUSKIENĖ

Liepos 22 Visų Sielų ka
pinėse buvo palaidota Ade
lė Baranauskienė, kurios 
vyras Feliksas Baranaus
kas, miręs prieš kelerius 
metus, buvo žymus vyres
nės kartos veikėjas.

A. a. Adelė Baranauskie
nė pastaruosius trejus me
tus sunkiai sirgo.

• Daiva M. Marcinkevi-. 
Čiūtė-Kinnavy, clevelandie- 
čių Marytės ir Kazimiero 
Marcinkevičių duktė, ir su
kūrusi šeimą neužmiršta 
Dirvos, nuo pat pirmos die
nos ją prenumeruoja ir pa
remia auka. Dabar, atnau
jindama prenumeratą, vėl 
pridėjo auką 20 dol. Tai 
gražus pavyzdys mūsų jau
nimui, sukurusiems šeimas, 
neužmiršti lietuviškos spau
dos. Ačiū už auką.

• Birutė Ignatavičiūtė, 
Venezuelos Lietuvių Jauni
mo Sąjungos valdybos se
kretorė ir iždininkė, šiuo 
metu lankosi JAV-bėse ir 
buvo sustojusi Clevelande. 
Ta proga aplankė Dirvą ir 
perdavė Jūratės Statkutės 
de Rosalės laišką.

Birutė Ignatavičiūtė yra 
reto darbštumo ir atsidavi
mo visuomeninei veiklai , 
lietuvaitė, Chicagoje ji su
sitiks su Jaunimo Sąjungos 
veikėjais pasitarti būsimo- ■ 
jo jaunimo kongreso reika
lu.

• Pianistą Vytautas Sme
tona pereitą savaitę, liepos 
22 ir 23 dieną buvo solistas 
su St. Louis simfoniniu or
kestru, išpildęs Fr. Liszt’o 
fortepijono koncertą Es- 
dur.

Koncerto programoj bu
vo pažymėta, kad Vytautas

Smetona yra paskutinio ne
priklausomos Lietuvos pre
zidento vaikaitis.

Koncerte tarp gausios 
publikos matėsi nemažas 
būrys St. Louis lietuvių.

• SLA 136 kuopos gegu
žinė įvyks rugpiūčio 2 d. 
12 vai. p. Gaižučių sodybo
je, 20230 Miller Avė. Bus 
šilti pietūs ir gėrimai. Vi
sus maloniai prašome at
silankyti.

• Tautybių centro (Na- 
tionalities Service Center) 
e g z ekutyvinės direktorės 
Lukrecijos Stoikos asisten
tas Eugenijus Sarkozy po 
septyniolikos metų tarny
bos išėjo į pensiją. Liepos 
24 jo garbei buvo surengta 
vakarienė, kurioje dalyva
vo apie du šimtai žymių 
miesto veikėjų ir imigraci
jos departamento valdinin
kų.

Tautybių centro taryboje 
šių metų kadencijoje yra 
trys lietuviai — Gražina 
Kudukienė, Milda Lenkaus
kienė ir Juozas Stempužis. 
Tautybių centras yra išlei
dęs J. Stempužio redaguota 
Clevelando tautybių žiny
ną, kuriame atspausdinti 
visų tautybių organizacijų 
ir jų veiklos duomenys.

• OHIO AUTO BODY, 
savininkas Jonas Švarcas, 
35571 Vine St., Eastlake, 
Ohio 44094, sąžiningai ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašaukius, 
automobilį atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel. (216) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.
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• Jonas Petronis, Los An

geles Tautinių Namų pir
mininkas, veiklus visuome
nininkas, atnaujinda m a s 
Dirvos prenumeratą pridė
jo auką 33 dol. ir rašo: 
”Linkiu Dirvai ir toliau taip 
augti ir klestėti, nes ji yra 
mielai laukiama mūsų na
muose”.

Mielam jaunystės dienų draugui

A. A.

JONUI ANASTAZUI VAIČIŪNUI 

negrįžtamai išvykus, skausmo valandoje,- jo 

žmoną LAIMĄ, gimines ir artimuosius nuo

širdžiai užjaučia

Tadas ir Irena
Bukaveckai

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• Lietuvių Fondo vado
vybė patikslina, kad Chi
cagos lietuvių operos I Li- 
tuani įrekordavimui 8000 
dol. buvo paskolinti, bet ne 
paskirti, (žiūr. Dirva Nr. 
27, 7 psl.).

Naujai išrinkta Balfo Philadelphijos skyriaus valdyba pa
siskirstė pareigomis sekančiai: M. Čepulis revizijos komisijon, 
F. Andriūnas pirmininkas, kun. K. Sakalauskas vicepirmininkas 
bendriems reikalams, M. Raugienė vicepirmininkė socialiniams, 
spaudos ir informacijos reikalams, A. Gailiušis iždo sekretorius, 
V. Šuopys sekretorius, M. Sušinskienė iždininkė (nėra nuo
traukoje).

• Pasaulio ir Amerikos 
Lietuvių Gydytojų Sąjun
gos suvažiavimas bus 1981
m. rugsėjo 5-6 dienomis, 
Chicagoje, III. Visiems gy
dytojams ir dantų gydyto
jams laiškai su programo
mis, registracijos kortelė
mis ir smulkesne informa
cija jau išsiųsti Dalis tų 
laiškų grįžo atgal dėl pasi
keitusių gydytojų antrašų. 
Gydytojai ar med. studen
tai, kurie tų laiškų su suva
žiavimo informacija nega

A. A.

DR. ALGIRDUI NASVYČIUI
mirus, žmoną BRIGITĄ, vaikus, seserį BI

RUTĘ SMETONIENĘ ir brolį JAUNUTĮ 

su šeimom, gimines bei artimuosius už jau

čiam ir drauge liūdim

St. Skučienė
B. Sidzikauskienė

A. A.

LIUCIJAI JANKŪNIENEI

mirus, jos vyrui KAZ1MIERIUI ir sūnui

KASTYČIUI reiškiu gilią užuojautą

P. Babickas

A. A.

STASIUI MELSBAKUI

mirus, reiškiu giliausią užuojautą jo žmonai 

MARIJAI ir sūnums prof. ČESLOVUI, LEO

NUI ir RIMUI

Vincas Kizlaitis

vo, prašomi kreiptis į Dr.
A. Lipskienę, 1533 Stone- 
gate Rd., La Grange Park,
II. 60525, tel.312-352-7719. 
Visi laiškai siųsti Kanados 
gydytojams grįžo atgal dėl 
pašto streiko Kanadoje.

A. A. LIUCIJOS 
JANKŪNIENĖS 
PRISIMINIMUI

Mirus a. a. Liucijai Jan- 
kūnienei, žemiau išvardinti 
asmenys, vietoj gėlių ,per

Julių Veblaitį atsiuntė Dir
vai paremti auką:

20 dol. Petras ir Ona La
mai.

Po 10 dol. Vincas Misiū
nas, Jonas Reedy, Algis Bi- 
tėnas.

Po 5 dol. Jonas švedas, 
Benas Lokis.

2 dol. Edvardas Mažonis. 
Viso gauta 62 dol.
Aukotojams Dirva nuo

širdžiai dėkoja.

BEVERLY SHORES
LIETUVIŲ DIENA

Gražia tradicija pasida
rė, kasmet rugpiūčio mėne
syje ruošti Lietuvių dieną 
Beverly Shores, gražioje 
gamtos aplinkoje. Tai lyg ir 
visos Indianos valstijos lie
tuvių šventė — gegužinė. 
Veiklūs Beverly Shores lie
tuviai, susibūrę į Lietuvių 
klubą, gegužinę ruošia rug
piūčio 16 d. Stankūno res
torano jaukiame sode. Pra
džia 1 vai. p. p. Į šią tra
dicinę gegužinę suplaukia 
lietuviai iš Union Pier, Mi- 
chianos, Hobart, Buffalo, o 
taip pat susilaukiama daug 
svečių iš Chicagos. Iš ūki
ninkų gaunamas šviežias 
maistas, o taip pat geguži
nės dalyvių laukia daug 
staigmenų. Atvykę svečiai 
apsirūpina sodų vaisiais ir 
malonioje aplinkoje pralei
džia dieną. —vk—

Aukos Dirvai
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
A. Karklius, Cleveland . .8.00 
V. Šniolis, Palm Beach .. 2.00
K. Balčiūnas, Lemont .. 3.00
J. Petružis, Milton......... 13.00
J. Dilys, St. Catharines 3.00 
S. Ingaunis, Hot Springs 3.00
L. Barmus, Chicago .... 5.00
A. Kavaliūnas, Cleveland 3.00
B. Gedminas,

Garden Grove ............. 10.00
A. Tamulionis, Cleveland 1,00 
A. Johansonas, Cleveland 1.00 
A. Lileikis, Dorchester .. 6.00
J. Povilaitienė, Omaha .. 3.00
K. Mažonas, Parma ....200.00
J. Krikščiūnas, Australija 5.00 
J. Bemot, Union............. 3.00
O. Kašubienė, Cleveland 3.00
M. Šimkus, Chicago .... 8.00 
J. Draugelis, Brooklyn .. 7.00 
J. Mikonis, Cleveland .. 8.00 
J. Mingaila, Philadelphia 15.00
J. Mikelaitis, Vokietija .. 8.00
K. Žygas, Cleveland .... 5.00 
G. Radvenis, Los Angeles 8.00
J. Balbatas, Cleveland ..23.00 
M. Tonkūnas, Waterbury 3.00 
S. Radzevičiūtė, S. Euclid 3.00 
Dr. G. Balukas, Chicago 10.00 
D. Nasvytis, Conneaut .. 1.00
K. Vaitaitis, Westbrook 3.00 
F. Andrūnas, Wyncote ..10.00 
A. Petravičius, E. Lansing 5.00 
J. Maliska, Norwood .... 1.26 
S. Paulius, Chicago .... 8.00 
V. Gedvilas, Willowick .. 5.00 
Dr. R. Sidrys, Streator .. 8.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis j ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 41094. Tek 
943-0910.
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