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Suomių-Sovietų karas
Naujausių tyrinėjimų šviesoje

Vytautas Meškauskas

Galvojant apie Pabaltijo 
likimą prisimena senas 
klausimas, kodėl suomius 
ištiko geresnis likimas? 
Tiesa, jie atmetė sovietų 
reikalavimus, kuriuos mes 
priėmėm, didvyriškai gynė
si, bet vis tiek buvo nugalė
ti. Tas klausimas rūpėjo ir 
karo istorikams.

Mat, blogas Raudonosios 
armijos pasirodymas 1939- 
1940 metais žiemos kare su 
suomiais, turėjo didelės įta
kos j Hitlerį. Jei mažytė 
Suomija, kurios taikos meto 
kariuomenė turėjo tik 33,- 
000 karių, sugebėjo per 105 
karo dienas nudėti 275,000 
sovietų karių, sunaikinti 
jų 684 lėktuvus ir 1,600 
tankų, pati netekdama tik 
24,923 karius ir 61 lėktu
vą — Sovietija — sampro
tavo Hitleris — jokių bū
dų neišlaikys vokiečių puo
limo.

Suomių-sovietų karą yra 
smulkiai aprašęs amerikie
čių istorikas Richard Con- 
don, remdamasis suomių 
šaltiniais. Dabar kiek švie
sos iš kitos — sovietų — 
pusės įnešė šveicarų istori
kas Peter Gosztony, para
šęs knygą ”Die Rote Ar- 
mee” (Verlag Fritz Molden, 
Wien, Muenchen, Zuerich, 
New York, 48 DM).

Stalinas Hitlerio puolimo 
laukė jau nuo 1936 m. Tų 
pačių metų gegužės pirmo
sios dienos šventei į Maskvą 
buvo pakviesti Pabaltijo 
kariuomenių gen. štabų ir 
jų žvalgybos skyrių virši
ninkai. Paskutiniesiems so
vietų ’razvietkos’ (žvalgy
bos) viršininkas korpo va

Maršalas Mannerheim (kairėje) kalbantis su savo štabo 
karininkais.

das (sovietai tada dar ne
turėjo generolų) Uricki pa
reiškė, kad vokiečiai vėl 
ruošiasi ’Drang nach Osten’ 
ir ruošia planus Estijos, 
Latvijos, Lietuvos ir Lenki
jos užkariavimui. Už tat ar 
nereikia pagalvoti apie ben
drą gynimąsi ? Pabaltijo 
žvalgybų viršininkai, turė
ję gerus ryšius su vokiečių 
žvalgyba, tam netikėjo. Jų 
žiniomis Berlynas tada — 
1936 m. tokių planų netu
rėjo. Nepasisekus su bal
tais, Stalinas nutarė paban
dyti dar su . suomiais. Nuo 
tų sienos iki Leningrado bu
vo tik 32 kilometrai. Stra
teginiai sumetimai reikalą-' 
vo tą sieną nustumti gali
mai toliau.

1938 m. balandžio 14 d. 
Suomijos Užsienio reikalų 
ministeriui Rudolfui Holsti 
paskambino antrasis Sovie
tų pasiuntinybės sekreto
rius V. V. Jarcev ir pasi
prašė skubios audiencijos. 
Suomis nenorėjo tikėti, kad 

'toks palyginti žemas pa
reigūnas jam galėtų ką 
nors svarbaus pasakyti. 
Jarcevas tačiau sakėsi kal
bąs paties Stalino vardu. 
Jis norėjęs patirti ar suo
miai sutiktų vokiečių už
puolimo atveju priimti so
vietų pagalbą? Jei Suomija 
pagalbos nenori, kokių ga
rantijų ji gali duoti, kad 
Suomija atsisakys pasiduoti 
Hitlerio spaudimui leisti 
per Suomiją pulti Sovieti-

Jarcevas siūlė arba suda
ryti karinės sąjungos su
tartį arba išnuomoti sovie
tams kai kurias strateginiai

Festivalio parado maršalai Clevelando; ir Euclido merai parado priešaky važiuoja 185-tą 
gatve. Plačiau 15 psL J. Garlos nuotr.

Rezistentų susitikimas su žurnalistais Vilniuje

Užsienio žurnalistai neparašė tai, 
kas jiems buvo sakyta

Iš Lietuvos pogrin
džio leidinio "Perspek
tyvos” Nr. 9 (1979).

Š. m. vasario 10 d. "Tie
soje’’ buvo patalpinta žinu
tė "Lankėsi užsienio žurna
listai”, kurioje rašoma: 
"Vasario 5-8 dienomis Lie
tuvos TSR viešėjo grupė už
sienio žurnalistų, akredituo
tų prie TSRS Užsienio rei
kalų ministerijos spaudos 
skyriaus, atstovauja n č i ų 

svarbias vietas ir įsiparei
goti priimti sovietų pagal
ba tik karo atveju.

Suomija tačiau tada jau 
buvo pasirinkusi, kaip ir 
Lietuva, Latvija bei Estija 
neutralitetą. Atrodė, kad 
sovietų-nacių priešingumai 
tokį neutralitetą galėtų net 
užtikrinti. Nepasisekus Jar- 
cevo misijai, Stalinas nuta
rė griebtis karo. Dar tų pa
čių metų rudenį įsakė Le
ningrado karinės apygardos 
viršininkui Kirilui A. Ma- 
reckovui ruoštis veiks
mams. Kaip jis rašo savo 
atsiminimuose, Mareckovas 
rado savo karius puolimui 
nepasiruošusius, be to, jam 
labai trūko žinių apie suo
mių kariuomenės išsidėsty
mą ir Mannerheimo liniją 
kuri sovietų žvalgybos duo
menimis buvo daugiau pro
paganda negu rimtas pasi
ruošimas puolimą atremti.

(Nukelta į 4 psl.) 

Didžiosios Britanijos, In
dijos, VFR, Norvegijos, 
Švedijos, Suomijos, Prancū
zijos, JAV, Japonijos radi
jui, televizijai, pagrindi
niams laikraščiams, žurna
lams ir agentūroms”. "Tie
sos” tvirtinimu, užsienio 
korės pondentai klausėsi 
aukštų Lietuvos adminis
tracijos pareigūnų pasako
jimų apie respublikos lai
mėjimus ekonomikos, mok
slo ir kultūros srityje. Sve
čius priėmė net taip vadi
namas Lietuvos TSR užsie
nio reikalų ministras V. 
Zenkevičius.

Aišku, "Tiesa" negalėjo 
parašyti, jog koresponden
tai taip pat susitiko ir su 
keliolika Vilniaus "kitamin
čių”. Spaudos konferencija 
buvo surengta vasario 7 d. 
Angelės Ragaišienės bute 
(Margytės 19-6). Joje daly
vavo trys užsienio kores
pondentai: agentūros "Roi- 
ter" korespondentas p. 
Cemberlen, "Los Andželes 
taims” korespondentas p. 
Fišeris ir agentūros "Frans 
pres” korespondentė.

Visų pirma žurnalistai 
buvo paklausti, kas Lietu
voje juos domina. Šie atsa
kė, kad tikinčiųjų padėtis, 
žmogaus teisių pažeidimai.

Tada pirmasis kalbėtojas 
kreipėsi: "Leiskite jus pa
sveikinti taip vadinamų 
Lietuvos disidentų vardu. 
Užsienio korespondentų ap

silankymas — mums ne
dažnas reiškinys. Dabarti
nė Lietuvos administracija 
tokių susitikimų labai ne
pageidauja. Iki šiol su mu
mis buvo susitikę tik "To
ronto Star” koresp. p. Dei
vidas Levi ir "Fainenšl 
taims" koresp. p. Deividas 
Sateris. šiandien jums dė
kojame už apsilankymą. At
leiskite, jei kalbėsime ne 
tai, kas jums malonu būtų 
išgirsti ir ko reikalautų dip
lomatinis etiketas. Nesame 
nei politikai, nei diplomatai 
ir kalbėsime, ką jaučiame, 
ką galvojame.

1976 m. rugpjūtyje Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos di
sidentai susirinko Rygoje 
aptarti padėtį Baltijos res
publikose. Visi vieningai 
pritarė, kad Pabaltijis, ypač 
Latvija, sparčiais tempais 
kolonizuojamas. Buvo nu
spręsta m e m o r a ndumu 
kreiptis į Vakarų pasaulį, 
nušviesti tikrąją Pabaltijo 
padėtį ir parodyti Vakarų 
abejingumą šiai problemai. 
Deja, redaguojant memo
randumą, buvo suimtas es
tų žmogaus teisių gynėjas 
Mart Nikius. Po dviejų mė
nesių kalinimo jį paleido. 
Tuo metu daliai Rygos kon
ferencijos dalyvių kilo min
tis įsteigti Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos tautinio ju
dėjimo komitetą ir jo var
du kreiptis Į demokratinio

(Nukelta į 6 psl.)
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Lietuva stebi Lenkija, skelbia Newsweek. — 'KGB Rusijos akys’: 

_______  jų pagrindinis uždavinys skirtas technikai. _______
Newsweek magazinas pa

skelbė savo Maskvos biuro 
šefo Andrevv Nagorski įspū
džius iš Vilniaus, pailius
truotus daržovių turgaus 
fotografija. 'Lietuviai — 
rašo Nagorski — turi bend
rą su lenkais neapykantą 
rusų dominacijai’. Viena 
mišrios lietuvių-lenkų kil
mės moteris jam sakiusi, 
kad čia, Lietuvoje dabar vi
si kalba apie Lenkiją. Lie
tuviai saką, kad lenkai "esą 
gudrūs ir žino ką daro — 
... o kad tai būtų įmanoma 
ir čia.”

"To vargiai galima tikė
tis” — prideda iš savo pusės 
korespondentas. Visų pirma 
Lenkija yra dešimt kartų 
skaitlingesnė. Nepaisant to, 
Lietuva sukelia Maskvai 
nemažai rūpesčių. Lietuvių 
partizanai priešinosi sovie
tams iki penkto dešimtme
čio. Net dabar visa prie
spauda nesustabdė paplitu
sios pogrindžio spaudos, ku
rioje protestuojama prieš 
viską: nuo invazijos j Af
ganistaną iki rusų kalbos 
privalomo mokymo pirmuo
se mokyklos metuose.

Kad sulaikytų 'lenkiškos 
ligos’ plėtimąsi, sovietai ap
ribojo santykius su Lenki
ja. Anksčiau lengvai gau
nami leidimai aplankyti gi
mines dabar labai nenoriai 
ir retai duodami. Lietuvos 
lenkų mažuma skundžiasi, 
kad laiškai iš Lenkijos atei
na labai pavėlotai, o kar
tais visai nepasiekia gavė
jų. Galima nusipirkti len
kų laikraščių, bet tik tokių, 
kuriuos valdžia laiko 'sau
giais'. Sovietiniai paskaiti
ninkai politinėse pamokose 
pabrėžia ’kontra-revoliuci- 
jos’ pavojų Lenkijoje. Pa
laiką ryšius su Lenkija yra

AMBER TRAVEL SERVICE
GREITAS IR ASMENIŠKAS

PATARNAVIMAS
Tvarkome keliones (pavieniem 
asmenim ir grupėm) po Ameriką 
ir į užsienį —

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

. Vilniaus turguje.

įtariami ir paimami KGB 
ataskaitom

Nepaisant to, lietuviai la
bai domisi Lenkijos einamu 
keliu. Jie gali klausyti len
kų radijo, nors to translia
cijos yra kartais trukdo
mos, o kai kur net matyti 
Lenkijos televiziją. Nors 
lietuviai žavisi lenkų atgi
mimu, tačiau jų daugumas 
nelaiko tokį pat įmanoma 
Lietuvoje. "Mes galima tik 
pavydėti lenkams ir būsi
me laimingi, jei jiems pa
siseks” — sakiusi kores
pondentui viena Vilniaus 
disidente, gale atsidususi: 
"Vargše Lietuva!"

★
Harry Rositzke, išėjęs 

pensijon ČIA ir kitų anks
čiau buvusių žvalgybos in
stitucijų sovietų veiklos 
analistas, greitai išeisian
čios knygos "The KGB: The 
Eyes of Rusia” autorius. 'N. 
Y. Times’ paskelbė eilę 
straipsnių apie tą sovietų 
Valstybės Saugumo Komi
teto veiklą. Autorius nenori 
sutikti su administracijos 
palaikoma pažiūra, kad po 
kiekviena teroristine veikla 

slypi Maskva. Teroru šian
dien yra suinteresuota dau
gelis grupių ir valstybių. 
Teroras liktų, jei Sovietija 
šiandien išnyktų. Maskva 
teroro griebiasi, jei iš jo 
akto tikisi sau politinės 
naudos. Daugiau kaip pa
skirais teroro aktais, Mask
va domisi vadinamais 'išsi
vadavimo' karais, kuriuos 
jie laiko 'teisėtais'. Tokiuo
se karuose, kaip Vietnamo 
ar Palestinos, teroras Mask
vos laikomas teisėta kovos 
priemonė.

★
Daugiau kaip 20 metų 

KGB verčiasi ’disinforma- 
caja’, skleisdama melagin
gas žinias apie Amerikos 
tariamus kėslus Vid. Ry
tuose, Afrikoje ir lotynų 
Amerikoje. Tam tikslui pa
dirbinėjami doku mentai. 
Kai autorius prieš kelioli
ka metų dirbęs Indijoje, so
vietai ten naudojosi kairių
jų savaitraščiu 'žaibas'. Ja
me paskelbti padirbti doku
mentai buvo skleidžiami po 
visą pasaulį, kaip autentiš
ki. Pagrindinė ’misinforma- 
cija’ yra skiriama Trečia-

■ Iš kitos pusės
Antraštės kartais sudomina. Pavyzdžiui NAUJIE

NŲ: "Ratai be vežimo, ar galva be smegenų?” Ar nerei
kėjo pažiūrėti kas dėl ko supyko? Pasirodo, kad puola
mas DRAUGO vedamasis: "Mūsų partijos — ratai be 
vežimo”. Jo autorius M. Dr. per dvi skiltis moksliškai 
įrodo, kad išeivijoje politinės partijos neturi 'natūralaus 
veikimo lauko’ kas daugumai turbūt seniai buvo aišku. 
Naujienų autorius J. žemaitis čia įžiūrėjo frontininkų są
mokslą Bendruomenės naudai, nes, kaip žinia, VLIKas ir 
ALTa susidaro iš partijų ar sambūrių. VLIKo žydėjimo 
laikais, norint j jį įtraukti kokį kompetetingą asmenį, 
reikėdavo sukurti net dvi partijas. Vieną, kad jos vardu 
tas asmuo galėtų įeiti į VLIKą, antrą, kad nesusiardytų 
nusistovėjusi srovinė lygsvarą. Dabar, žinoma, laikai kiek 
pasikeitė. Kanauninkas rašo į NAUJIENAS, liberalas į 
DRAUGĄ, bet tai dar išimtys, o ne taisyklė.

Negaliu sutikti su M. Dr. teigimu, kad 'išeivijos kul
tūriniams bei politiniams darbams atlikti... nereikia par
tinio pasiskirstymo.’ Paimkim tik pavyzdžiui birželio mėn. 
AKIRAČIUS. Ten ne paskiras autorius, bet visa redak
cija sutartinai teigia, kad bendrinės literatūros premijos 
neteisingai skirstamos. Girdi, 'tiek skirstytojai, tiek pre
mijos gavėjai priklauso tai pačiai vieni kitais susižavė
jusiųjų grupei’ — kitaip sakant partijai, srovei ar grupei. 
Iš duotų pavyzdžių aišku, kad liberaliau nusiteikę auto
riai, nepaisant jų pranašumo, visados pralaimės anai 'sa
vim susižavėjusiai grupei! Tas faktas prieštarauja ir 
kitam M. Dr. pareiškimui, kad dabartinės idėjinės srovės 
neatitinka tradicinės mūsų partijų diferenciacijos. Pa
minėtos pavardės kalba už tai, kad niekas nepasikeitė nuo 
VARPO ir TĖVYNĖS SARGO laikų. Panašus pasiskirs
tymas buvo ir ankstyvesnėje išeivijoje. Už tat partijos 
ar, jas kukliau pavadinus, sambūriai ir toliau reikalingi. 
Be jų išsiversti gali tik totalinė santvarka. Nikita Chruš
čiovas, kuris mėgo panašius palyginimus, kaip tie mūsų 
du autoriai, 1957 m., paklaustas apie kompartijos mono
polį, atšovė:

"Likvidavę klases mes turime monolitinę ben
druomenę. Jei taip, kam mums reikalinga kita par
tija? TAI BŪTŲ LYGU SAVANORIŠKAM BLU
SOS ĮSILEIDIMUI į SAVO MARŠKINIUS!”

Ačiū Dievui mes dar negyvename monolitinėje ben
druomenėje. vm

jam Pasauliui. Autorius ne
žinąs nė vieno atsitikimo, 
kad būtų sėkmingai užver
buotas koks įtakingesnis 
Amerikos žurnalistas. Ap
lamai imant, naudingi yra 
tik tokie agentai ar šnipai, 
apie kuriuos niekas nežino 
ir niekas neįtaria, žurnalis
tai netinka tai kategorijai. 
Be to, sovietai varo prieš- 
amerikonišką propagandą, 
kuri daugiau tinka Trečia
jame Pasaulyje ar Europo
je. Prielaida, kad ir Ameri
kos spauda, padeda sovietų 
disinformacijai, pasitarnau
ja Maskvai, kuriai patinka, 
kad jos KGB yra laikoma 
visgaale.

★

Didžiausia dėmesį KGB 
Amerikoje skyria techniš
kam špionažui. Į tą darbą 
yra įkinkyti 80% KGB 
agentų Amerikoje. Sovietų 
misijoje Jungtinėse Tauto
se New Yorke dirba apie 
250 agentų, jų yra kitose 
sovietų organizacijose ar 
žinybose, pvz. itin daug 
konsulate San Francisco. 
Ten jų dauguma yra tech
nikos ar kitų mokslų šakų 
specialistai.

Sovietų specialistai ren
ka medžiagą, kur ją tik už
tinka: žurnaluose, pramo
nės parodose, mokslininkų 
mitinguose, bet jų pagrin
dinis uždavinys yra, jei tik 
galima, sudaryti asmenišką 
kontaktą, ir užverbuoti. Pa

prastai siūlomi pinigai už 
patarnavimus ir paslaptis, 
bet kartais panaudojomas 
ir kitos priemonės spaudi- 
muo, ypač, jei verbuojami 
yra kilę ar turi kokius ry
šius su Sovietija. šioje sri
tyje jiems talkininkauja 
Lenkijos ir Čekoslovakijos 
diplomatinės įstaigos. Būna 
atsitikimų, kad sovietai siū
lo ir duoda stipendijas.

Visam tam darbui vado
vauja KGB mokslo ir tech
niko direktoriatas Maskvo
je. Pramoninis špionažas 
liks ir toliau svarbus KGB 
tikslas iki jie pasivys Va
karus.

MACHINE SHOP
JOB PLANNER/TOOL 

DESIGNER 
NC LATHE PROGRAMMER 

GENERAL MACHINIST 
TEXAS machine shop has these posi- 
tions open. NC Lathe Programmer 
should have M.D.S.l. Compact 1! tran- 
ing. Planner/Designer should be able 
to do job planning and have some 
exp. with tooling and fixture design 
for medium sized precision parts. 
General machinist should have in cx- 
cess of 5 yrs. exp. Excellent working 
conditions and benefits. 49 hr., 5 day 
week. Call or scnd resume to.

IMPERIAL TOOLING
& MFG. INC.
3610 McCART 

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

(30-34)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES

AND
LPN’S

FOR 7-3 AND 11-7 SHIFT
7 ’ hours per d«y. Meals furuished. 
Bonus & Health insurance.
ST. JUDE MANOR NURSING 

HOME INC.
2802 PARENTAL HOME RD. 

JACKSONV1LLE. FLA. 
904-721-0088 or 904-721-3222 

(30-33)
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UŽSISAKYKIME L. ENCIKLOPEDUOS 
PAPILDYMU TOMA

Artėjant lietuvių gydytojų suvažiavimui Chicagoje

Praėjo visa 12 metų nuo 
Lietuvių Enciklopedijos pa
skutinio — 36-jo tomo iš
leidimo. Kaip teisingai at
sišaukime j lietuvių visuo
menę parašyta, tame laiko- 
tarpuj pasaulyje ir lietuvių 
gyvenime įvyko daug reikš
mingų įvykių, reikalingų 
atžymėti lietuviškoje enci
klopedijoje. Vieni iškeliavo 
amžinybėn, kiti iškilo savo 
kūryba ar kitais atžvmė- 
tinais darbais. Atėjo ir vi
sai naujų kūrybingi/ žmo
nių, kurių darbus ar veiklą 
reikia įrašyti į enciklopedi
ją. Neužtenka tik parašyti 
perijodinėje spaudoje, bet 
būtina įtraukti į visų pri
pažintą mokslinį leidinį — 
enciklopediją. Perijodiniai 
leidiniai nusimeta ir nelie
ka žinių apie vieną ar kitą 
asmenį bei jo darbus. Tai
gi, LE papildymų tomas ne
abejotinai yra reikalingas.

Kreipinyje į lietuvių vi
suomenę, kalbama apie 
3000 prenumeratorių skai
čių, reikalingo padengti pa
ruošimo ir leidimo kaštams. 
Mūsų sąlygomis, minimas 
skaičius yra didokas ir šian
dieną sunkiai pasiekiamas. 
Jeigu atsirastų bent 2000 
prenumeratorių ar dar ma
žiau, nereikėtų nuleisti ran
kų, bet darbą vykdyti, nu
matomoms išlaidoms pa
dengti, pakelti prenumera
tos kainą.

Infliacija turi du galus. 
Iš vienos pusės mažina įpir- 
kimo pajėgumą, o iš kitos 
— atsiranda daugiau laisvų 
pinigų, nes dirbantieji ir 
pensininkai gauna nuolatinį 
atlyginimų pakėlimą. Jeigu 
dabar pora žmonių išleidžia 
geresniame restorane kuk
liai vakarienei 40-50 dol., 
tai įsigyti LE papildymų 
tomą už 25-30 dol., atrodo, 
neturėtų būti sunku, jei tik 
būtų noras ir supratimas. 
Vilniuje leidžiamos Lietu
vių tarybinės enciklopedijos 
tomas Chicagoje kainuoja 
virš 25 dol. Jos turinys ir 
pateikiamos žinios nepaten
kina mūsų poreikių, nes jo
je savaip aprašomi priešta- 
rybiniai įvykiai ir žmonės, 
dažnai praleidžiami ar sa
vaip interpretuojami, idant 

neprasilenktų su partijos li
nija.

Pats laikas yra išleisti 
papildomų tomą ar tomus, 
nes be jų bus neužbaigtas 
visas rinkinys. Jaunoji lie
tuvių intelegentijos karta 
turėtų savo knygynėliuose 
turėti greta kitų ir Letuvų 
Enciklopedijos pilną rinki
nį. Net lietuviškai silpnai 
kalbantieji turėtų jausti 
pasididžiavimą ir tautinį 
pasitenkinimą lietuviškąją 
enciklopedija. Tai pirmoji 
pilna enciklopedija lietuvių 
kalba ir dar išleista emigra
cijoje, o ne savoje valsty
bėje. Toks įvykis, yra pir
mas ne tik mūsų kultūros 
istorijoje, bet nežinomas ir 
kitose šalyse.

Per šį tremties laikotar
pį, dalis prenumeratorių iš
keliavo amžinybėn, bet jų 
turima enciklopedija atite
ko įpėdiniams ir tebestovi 
knygų lentynose. Jos pavel
dėtojai turėtų nepalikti 
abejingi šiam kreipimuisi ir 
tuojau užsisakyti papildo
mąjį tomą (ar tomus), kad 
būtų pilnas vertingas rin
kinys.

Lietuviai šviesuoliai ne
turintieji Lietuvių Enciklo
pedijos, turėtų nedelsiant 
ją įsigyti ir kartu su papil
dymų tomais įrikiuoti šalia 
Britanicos ar kitų enciklo
pedijų.

Lietuviškoji enciklopedi
ja ateityje daugeliui bus 
įrodymas apie jo kilmę ir 
rūpestį savąja kultūra. Vy
resnioji lietuvių karta savo 
ryžtu, darbu ir pinigu įvyk
džiusi daugelį gerų darbų, 
parodė kultūrinį ir politinį 
subrendimą. Dabar ateina 
jaunųjų eilė tęsti tėvų ar 
senelių pradėtą darbą ir ak
tyviau įsijungti darbu ir 
kapitalu.

Lietuvių enciklopedijos 
papildymų tomas ar tomai 
yra labai reikalingi ir lietu
vių visuomenės turėtų būti 
paremti. Sveikintina leidėjo 
Juozo Kapočiaus ir LB Kul
tūros Tarybos pirm. Ingri
dos Bublienės iniciatyva. 
Leidėjas pasiima labai sun
kią naštą, o mums belieka 
tik prissėsti ir parašyti 
laiškutį, pritariantį papildo-

Pasaulio Lietuvių Gydy
tojų Sąjungos ir Amerikos 
Lietuvių Gydytojų Sąjun
gos tryliktasis suvažiavi
mas šaukiamas 1981 m. rug
sėjo 5-6 d. d. Chicagoje, 
Continental Plaza Hotel.

Suvažiavime laukiami vi
si lietuviai gydytojai, dan
ty gydytojai, veterinarijos 
gydytojai, kaip ir šių sri
čių lietuviai studentai. 
Tiems, kurių adresai turimi 
sąjungos valdyboje, jau iš
siuntinėti kvietimai su su
važiavimo programa ir re
gistracijos kortelėmis. De
ja, guodžiasi Alina Lipskie- 
nė, DDS, egz. sekretorė-iž- 
dininkė, dalis laiškų grįžu
si, nes adresai pakeisti... 
Taip pat paštas grąžinęs 
Kanados lietuvių gydyto
jams siųstuosius laiškus, 
nes Kanados paštininkai 
streikuoja...

Suvažiavimą šaukia Pa
saulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos valdyba, pirminin
kaujama Domo Giedraičio, 
MD. Suvažiavimo dalyvius 
globos Illinois lietuvių gy
dytojų draugijos valdyba 
pirmininkaujama V. Sut
kaus, MD. Suvažiavimo ba
liaus rengimą rūpestingai 
tvarko Gydytojų Sąjungos 
Pagalbinis vienetas, vado
vaujamas Stasės Labanaus
kienės.

Suvažiavimo programa 
plati ir įdomi. Kai kurios 
jos dalys turėtų dominti ne 
vien gydytojus, o ir kiek
vieną platesnio žvilgsnio lie
tuvį. Ta linkme galvojant, 

mų tomų leidimui ir užsi
prenumeruoti.

Užsakymus siųsti šiuo 
adresu: Lithuanian Ency- 
clopedia Press, P. O. Box 
95, So. Boston, Mass. 02127, 
U. S. A. (aj) 
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Skautiški linkėjimai 
iš GINTARO ir ĄŽUOLO vadovu, 
mokyklų, stovyklos Rakė

Dirvai atsiųstas Gintaro ir Ąžuolo vadovų mokyklos svei
kinimas su vadovu ir kursantų parašais.

liepos 19 d. popietę Domo ir 
Elenos Giedraičių sodyboje 
buvo susirinkusi Gydytojų 
sąjungos valdyba ir suva
žiavimo rengimo talkinin
kai, įskaitant šias eilutes 
rašantį ir kolegą Jurgį Ja- 
nušaitį, metant jiedviem 
uždavinį, kviesti j suvažia
vimą lietuvišką visuomenę. 
Kalbamo posėdžio dalyviai 
peržvelgė suvažiavimo pro
gramą ir išskyrė kiekvie
nam programos punktui 
vykdytojus, atlikėjus. Pati 
programa, kaip sakyta, jau 
atspausdinta ir išsiuntinėta 
visiems sąjungos nariams. 
Visą dviejų dienų programą 
galima padalinti į keturias 
dalis. Pirmoji, sakyčiau, sa
kralinė visų organizacijų 
suvažiavimų dalis — orga
nizaciniai, administraciniai 
klausimai. Antroji dalis, šio 
suvažiavimo žodžiais — 
"pažinčių atnaujinimas, me
ninė programa — solistė 
Audronė Gaižiūnienė, akom
panuoja Alvydas Vasaitis, 
vakarienė ir šokiai”.

Trečioji programos dalis, 
dominanti visus lietuvius — 
lietuvybės išlikimas. Į ją 
skirtina žurnalisto visuome
nininko Bronio Railos pa
skaita, "Lietuvių tautos he
roika ir tragedija” ir tą pa
čią dieną dvi sesijos disku
sijų, temomis ;a) "Jaunieji 
gydytojai — sąjungos atei
tis” ir b) "Kokie galimi ry
šiai su okupuotos Lietuvos 
gydytojais”, šių diskusijų 
dalyviai iš jaunesniųjų ar 
jauniausių medikų kartos.

Ketvirtoji dalis, gal ją 
priderėjo imti pirmąja, — 
mokslinė programa, trum
pas kursas gydytojam pa
gilinti žinias. Tema: "Pa
skutinės žinios apie naujus 
opaligių diagnozės ir tera
pijos būdus”, šio kurso ži

niomis su klausytojais da
linsis — internistas, rent- 
genelogas, patalogas, far- 
makologas, chirurgas ir on- 
kologas. Tai, kad šio kurso 
dalyviai gaus 5 vai. I kat. 
CME kreditų, rodo kiek lie
tuvių gydytojų sąjunga 
vertinama šio krašto med. 
tarnyboje.

Gydytojų sąjungos val
dyba ir jos šaukiamo suva
žiavimo rengimo talkinin
kai laukia, kad plačiosios 
Chicagos lietuviškoji visuo
menė savo dalyvavimu su
važiavime ir bendravimu su 
jo dalyviais pagerbs lietu
vių gydytojų didžias pa
stangas lietuviškame kely
je.

Dabartinę Pasaulio ir 
Amerikos Lietuvių Gydyto
jų valdybą sudaro: Domas 
Giedraitis, MD, pirminin
kas, gydytojai: Alicija Rui- 
bienė, Dainius Degėsys, 
Pranas Sutkus ir Marija 
Uleckienė — vicepirminin
kai, Jonas Daugirdas, MD 
— sekretorius, Alina Lips- 
kienė DDS — egz. sekreto
rė ir iždininkė.

Kiti sąjungos pareigo- 
nys — direktoriai: gydyto
jai K. Ambrozaitis, A. Ki
sielius, Z. Brinkis, G. Da
lukas, A. Bacevičius, A. 
Avižonis, V. Majauskas; 
garbės teismo nariai: H. 
Brazaitis, J. Meškauskas ir 
V. P. Tumasonis; iždo glo
bėjai — J. Sonta, A. Pau
lius ir M. Miškinienė; "Me
dicinos” žurnalo redakto
rius V. Šaulys.

Gydytojai ar med. stu
dentai, kurie laiškų su su
važiavimo informacija ne
gavo, prašomi kreiptis į dr. 
A. Lipskienę, 1533 Stone- 
gate Rd., La Grange Park,
III. 60525, tel. 312-352-7719 
ir tuoj visa informacija 
bus pasiųsta.

Mečys Valiukėnas

LIETUVIŲ KULTŪROS 
SEMINARAS

PLJS Ryšių centras rug
pjūčio 2-9 dienomis jėzuitų 
vienuolyne prie Akrono ren
gia anglų kalba lietuvių kul
tūros seminarą asmenims, 
kurie nekalba lietuviškai. 
Seminare paskaitas skaitys 
Elena Bradūnaitė, dr. Biru
tė Ciplijauskaitė, Vita 
Aukštuolienė, Romas Saka- 
dolskis, dr. William Schmal- 
stieg ir dr. Alfred Senn. To
je pačioje vietovėje nuo 
rugpiūčio 9 iki 23 vyks se
minaras tiems, kurie kalba, 
skaito ir rašo lietuviškai, 
šiame seminare paskaitas 
skaitys Mykolas Drunga, 
kun. Juozas Vaišnys, dr. 
Antanas Klimas, dr. Rim
vydas Šilbajoris, dr. Ilona 
Maziliauskienė, Violeta Ke
lertienė, dr. Benediktas Ma- 
čiuika ir laisvės kovotojas 
Vladas Šakalys.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA fc
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Suomių-Sovietų karas...
(Atkelta iš 1 psl.)

Atėjo 1939 metai. Stali
nas pradėjo nekantrauti. 
Birželio mėn. jis pareika
lavo konkretaus plano. Po 
trijų savaičių Mareckovas 
jj pristatė, kurį Stalinas 
ir poliutbiuras patvirtino. 
Suomiją nugalėti buvo nu
matyta per 14 dienų. (Tuo 
abejojo tik generalinio šta
bo viršininkas šapošniko- 
vas).

Dar prieš prasidedant ka
ro veiksmams, Stalinui pa- 
sisiekė gauti tai, kam jis 
ruošėsi kariauti. Hitleris 
prieš puldamas Lenkiją Sta
linui pasiūlė atiduoti jo įta
kai likusią Rytų Europą. To 
vadinami Ribbentropo-Mo- 
lotovo pakto pasėkoje sovie
tai įvedė savo kariuomenę į 
Baltijos valstybes, o spalio 
9 jie tuo pačiu reikalu pa
sišaukė Suomijos delegaci
ją. Suomiai derėjosi ilgiau 
už mus — tris savaitės ir 
nenusileido.

1939 m. lapkričio mėn. 26 
d., 15:45 vai. artilerijos šū
viai užmušė 4 sovietus. So
vietai apkaltino suomius, 
kurie pasiūlė įvykį bendrai 
ištirti. Sovietai nesutiko.

Po trijų dienų, lapkričio 
30 d., 8:30 ryto 19-ka Rau
donosios armijos divizijų 
peržengė Suomijos sieną. 
Pulta buvo keturiom kryp
tim:

1. Pačioje šiaurėje 14-ta 
armija turėjo užimti 
Petsamo uostą ir pa
sukti į Pietus;

2. 9-ta armija turėjo pul
ti siauriausioje Suo
mijos vietoje ir per
kirsti ją į dvi dalis;

3. 8-ta armija turėjo pul
ti į šiaurę nuo Ladogos 
ežero ir jį apeiti, ir

4. 7-toji annija turėjo ei
ti Suomijos įlankos pa
kraščiu į Helsinkį.

180,000 karių parėmė 
1,900 patrankų ir 500 tan
kų. Suomiai puolimo tikėjo
si, bet ne tokiomis jėgomis. 
Pirmomis karo dienomis 
juos buvo apėmusi net pa
nika. Gruodžio 7 d. sovietai 
pasiekė Mannerheimo lini
ją. čia Suomijos kariuome
nės vadas maršalas Carl 
Gustav Emil von Manner- 
heim’as, buvęs caro armi
jos generolas, suorganizavo 
pasipriešinimą. Laimėti su 
savo 9 divizijom, 60 pasenu
sių tankų ir 150 lėktuvų jis 
negalėjo tikėtis. Jis galėjo 
tik laikytis iki ateitų pagal
ba iš užsienio ar sovietai 
sutiktų su kokiu kompromi
su. Negalėdami prasilaužti 
per Mannerheimo linijos su
stiprinimus, sovietai prieš 
juos pasiuntė dar vieną ar
miją — 13-tą. Jos vadas 
gruodžio 15 d. pradėjo ofen
zyvą, tačiau prasilaužti ne
galėjo.

Užėjusi smarki žiema, 
kuriai sovietų armija buvo 
visai nepasiruošusi, leido 
suomiams atsikvėpti. Į

Suomių-Sovietų Žiemos ka
ras 1939-40 metais. Strėlėm 
pažymėtos sovietų armijų puo
limo kryptis. Linijom išbrai
žyta teritoriją po karo atitekusi 
sovietams.

Šiaurę nuo Ladogos ežero 
sovietai galėjo judėti tik 
pagal kelius, kuriais išsitęs- 
davo jų kolonos. Naktimis 
juos puldavo iš kažkur at
siradę suomių pašliūžinin- 
kai. Jiems pasisekdavo ko
lonas suskaldyti į kelias da
lis, jas apsupti ir sunaikin
ti. Taip per kelias dienas 
buvo sunaikinta visa 9-tos 
armijos 139 pėstininkų di
vizija. Panašus likimas iš
tiko ir 75-tą ir 163-čią pės
tininkų divizijas. Ir pagal
bon pasiųstą 44 diviziją iš 
Maskvos karo apygardos. 
Tokį menką savo kariuome
nės pasirodymą Stalinas 
aiškino išdavimu. Daug ka
rininkų buvo nubausta, 
daug kareiviu perkelta j 
bausmės batalijonus. 1940 
metų sausio 7 d. Vorošilo- 
vas buvo pavarytas iš vyr. 
kariuomenės vado vietos. 
Naujai sudaryto šiaurės 
Vakarų fronto vadu buvo 
paskirtas Timošenko. Tas, 
sutraukęs naujas pajėgas, 
ir palaukęs iki ledas eže
ruose pasiekė reikiamo sto
rumo tankams ir sunkveži
miams išlaikyti, vasario 11 
pradėjo Mannerheimo lini
jos puolimą. J ją pirmą die
ną buvo paleista 300,000 
artilerijos sviedinių, ku
riuos sekė tankai su ugnia- 
svaidžiais. Atrodė, kad Suo
mijai atėjo paskutinės die
nos. Sovietų vadai manė už 
dienos ar dvejų galėsią pa
siekti Helsinkį. Stalinas ta
čiau žygį sustabdė ir pri
ėmė suomių paliaubų pa
siūlymą. Kodėl?

Gosztony aiškina tai so
vietų žvalgybos žiniomis, 
kad britai ir prancūzai ruo
šėsi pasiųsti savo kariuome
nę Suomijai padėti. Susidū
rimas su britais ir prancū
zais sunaikintų Stalino sva
jonę, kad tie jam padės 
Hitleriui užpuolus Sovieti- 
ją. Už tat suomiams jis pa
diktavo palyginti švelnią 
taikos sutartį, leidusią suo
miams vėl pabandyti karo 
laimę Hitleriui pradėjus ka
rą prieš sovietus. Suomiai 
šį kartą kovojo be entuziaz-

Nuo piramidžių iki Akropolio
(4) Henrikas S tąsąs

Po pusryčių vykome au
tobusu pajūrio keliu į ne
tolimą Jaffą. Jaffa, arba 
graikų vadinama Joppe, yra 
senas kanaanitinis miestas 
ir uostas, šį pavadinimą ga
vęs pagal Nojaus sūnų Ja- 
phetą. Sekant graikų mito
logiją Perseus šioje vieto
je išgelbėjo Andromedą iš 
jūros pabaisos nasrų. O iš 
šventojo rašto žinome, kad 
pranašas Jonas, plaukda
mas į Tarsų, audros metu 
iš laivo išmestas ir prary
tas didelės žuvies, kuri jį 
vėliau prie Joppes krantų 
išspiovė. Taigi daug įvairių 
mitologinių pasakojimų su
pa šį seną Viduržemio jūros 
uostą. Prieš Kristaus gimi
mą šis uostas užėmė labai 
svarbią vietą prekiaujant 
su Kartagina, Libija ir ki
tais Afrikos kraštais. Iš Li
bano į Jaffą laisvais buvo 
gabenami dekro medžiai, 
kuriuos vežė toliau j Jeru
zalę Saliamono šventyklos 
statybai. Prekyba šiame 
mieste anais laikais buvo 
beveik išimtinai graikų ran
kose, nors daugumą gyven
tojų sudarė žydai. Dabar 
Jafoje gyvena daugiausia 
arabai. Tačiau geresnius 
pajūrio kvartalus užėmę 
žydai, šiuose kvartaluose 
įsikūrę menininkai, čia yra 
jų darbo studijos ir gale
rijos. Visas šis rajonas 
dvelkia Viduržemio jūros 
romantika ir supamas tik
rai meniška aplinka.

šalia Jaffos tik 1909 me
tais pradėjo kurtis naujas 
miestas Tel Aviv. Tada čia 
atvykusios didelės grupės 
žydų emigrantų iš rytų ir 
vakarų Europos, nerasda
mos pakankamai vietos Jaf- 
foje, pradėjo statyti naują 
miestą, šiandien Tel Aviv 
yra didžiausias krašto mies
tas, kuriame telkiasi visas 
kultūrinis ir ekonominis Iz
raelio gyvenimas.

Su Tel Aviv labai trum
pai susipažinę vykom Vidur
žemio jūros pakraščiu per 
Herzelėją, Nataniją, Ceza- 
rėją, Haifą ir Acre į Gali
lėjos miestą Tiberias.

mo. 1941 m. rugpiūčio mėn. 
Hitleris prašė Mannerheimo 
pulti Leningrado link, bet 
tas atsisakė. 1944 m. sovie
tai jau buvo pakankamai 
pajėgūs pulti Suomiją. Ge
nerolo Govorovo dalys už
ėmė Viiporį (Vyborgą), bet 
sustojo prie 1940 m. sienos. 
Suomiai iš karto nesutiko 
su Stalino pasiūlytom pa
liaubom, nes Ribbentropas 
jiems pažadėjo pagalbos. 
Vėliau tačiau — rugsėjo 
mėn. vokiečiam iš Rusijos 
traukiantis, suomiai pri
ėmė paliaubų sąlygas ir net 
pasipriešino vokiečių ban
dymui iškelti savo dalinius 
Suomijos įlankos salose.

šia pajūrio aukštuma, 
kuri tęsiasi visu Vidurže
mio jūros pakraščiu iki pat 
Libano, eina pats svarbiau
sias pasaulio kelias Via Ma
ris. Tai kelias kuris jungia 
du kontinentus: Aziją ir 
Afriką. Antikiniais laikais 
jis jungė du pasaulio var
žovus Egiptą ir Mezopota- 
miją. Taikos metu Via Ma
ris tarnavo plačiai šių kraš
tų prekybai, o karo metu 
kruviniems mūšiams, šian
dien Via Maria įjungtas į 
platų ir tobulą Izraelio ke
lių tinklą ir taip pat svar
bus strateginis kelias.

Važiuojant pajūriu ma
tosi, kaip ši pajūrio aukš
tuma paversta derlinga že
me, kur auginami citrini
niai vaisiai, bananai ir įvai
rios daržovės. Vietinintelį 
šios aukštumos nekultivuo
jamą žemės plotą sudaro 
Karmelio kalnai, kurie tę
siasi iki Haifos ir yra apie 
90 km. ilgio, čia daugelis 
istorinių vietovių, kurios 
sezono metu sutraukia tu
ristus iš viso pasaulio.

Sustojome Natanijoj. Tai 
kurortinis miestas įkurtas 
tik 1929 m., tačiau šiandien 
virtęs pasaulio deimantų 
centru. Per šio centro įmo
nes pereina 75% viso pa
saulio deimantų, čia įsikū
rę iš Pietų Afrikos atvykę 
žydai — deimantų šlifuoto- 
jai, išvystė didžiausią šios 
rūšies industriją. Apžiūrė
ję įmonę ir brangenybių 
pardavimo salę susigundė- 
me šį tą nusipirkti.

Toliau vykome į Cezarė- 
ją. Miestas prie Viduržemio 
jūros, senovėje buvęs fini
kiečių prekybos centras. 
Herodas čia 25 m. pr. Kr. 
įrengė uostą, labai išplėtė 
miestą ir pavadino jį Ceza
rio vardu. Po Herodo mir
ties Cezarėja tapo Romos 
gubernatoriaus rezidencija, 
čia rezidavo ir Pontius Pi
lotas, kuris iš šios vietos 
vyko į Jeruzalę teisti Kris
taus. Bizantijos laikais Ce
zarėja taip pat buvo admi
nistracinis centras ir mies
te gyveno apie 200,000 gy
ventojų. Vėliau pateko į 
arabų rankas.

A new manufacturing facility engaged in heavy meta! 
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.

Excel1ent working climate, pay and group insurance benefits. 
If you would likę immediate employment in a modern new 
facility, qualified persons apply at

1314 W. BELT NORTH, HOUSTON, TX. 
OR CALL 713-467-7248 FOR APPT.

(27-18)

Sustoję gražiame pajūrio 
ruože apžiūrėjome romėnų 
statybą akvaduktą, kuriuo 
iš Karmelio kalnų šaltinių, 
natūralia gravitacija, buvo 
pompuojamas vanduo į 
miestą, čia atkasti ir an
tikinio teatro griuvėsiai, 
kuriame Cezarėjos gyven
tojai kadaise stebėdavo 
žiaurius ir kruvinus vaidi
nimus.

Moderniu greitkeliu, Kar
melitų kalnų papėde auto
busas riedėjo toliau link 
Haifos. Visas šis pajūrio 
ruožas derlingas ir intensy
viai kultivuojamas. Laukai 
ir pievos pasipuošę įvairia
spalvėm gėlėm. Privažiavo
me pievą, kuri, lyg auksinė 
jūra, bangavo. Tai buvo iki 
horizonto besitęsiąs laukas 
vienų auksinės spalvos ra
munių. Kitur, kaip dailinin
ko paletėje, įvairių spalvų 
lopai dengė žalius tolius. 
Taip akiai malonūs vaizdai 
tęsėsi pagal visą Karmelio 
kalnyną, šio kalnyno aukš
čiausia vieta prie Haifos, 
antikiniais laikais, sudarė 
natūralią kliūtį Via Maris 
keliui, šiandien čia išvestas 
modernus greitkelis, kuris 
kalną aplenkia iš jūros pu
sės. Karmelio kalnas garsus 
savo grožiu, vėšlia augme
nija ir šaltiniais, šiuo kal
nu ypač pranašai žavėjosi, 
Saliamonas j j lygino net su 
nuotakos galva.

(Bus daugiau)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

For an 80 bed General Hospital 
MEDICAL LABORATORY 

TECHNOLOGISTS 
ASCP — MLT 

also 
REGISTERED NURSES. 

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

MEMOR1AL HOSPITAL 
224 E. 2nd 

Dūmas, Texas 79029 
806-935-7171

(27-34)

IMMEDIATE OPENING FOR 
REGISTERED X-RAY TECHNICIAN 
in a modern well equipped acutc 
care 100 bed J. Cah approved hos
pital. Work and llve in smal! con
genial community & hospital. Salary 
commensurate with experience and 
ability liberal per*onnel policies. Ai>- 
ply call or write to: Petsonnel WIL- 
BARGER GENERAL HOSPITAL, 920 
Hillcrest Dr^ Vernon. Texas 76384, 
817-552-9351, E.O.E. (30-39)
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Po visą Ameriką

Keliauja lietuviškas
muziejus

Viešam lankymui atida
rytų lietuviškų muziejų 
Amerikoje labai maža — 
vos du ar trys. Dar mažiau 
tokių, pasakytume, "keliau
jančių muziejų”, kaip Bal
tic Associates bendrovės 
Bostone. Kuriuo būdu tai 
keliaujantis muziejus? Ogi 
tuo, kad kur tik rengiama 
kokia didesnė tautybių mu
gė ar ir grynai lietuviškas 
parodinis festivalis (kaip 
antai liepos 11d. Chicagos 
69-to j e gatvėje), ten ryžta
masi prisistatyti su iš anks
to paruošta, vietoje sumon
tuojama lietuviško stiliaus 
"bakūžė” ir didžiuliu, 15 pė
dų aukščio kryžiumi.

O toje bakūžėje, tame lie
tuviškame namelyje ant 
stalų prikrauta visokių lie
tuvių tautodailės ekspona
tų : medinių kryžių bei kop
lytėlių, dievukų, gintaro, 
tautinių lėlių, juostų, velnio 
galvos pypkių, lazdų ir dar 
ko. Sienos apkabinėtos au
diniais, lietuviška trispalva, 
sienine Vytimi, lietuviškais 
vaizdais. Tai vis mūsų tau
tinio meno meistrų darbai, 
šimtamečių mūs liaudiškų 
tradicijų žiedai. O greta ši
tų muziejinės vertės paro
dinių eksponatų, atsiranda 
ir lietuviškais motyvais iš
margintų reikmenų parda
vimui : lipdžių, ženklelių, 
vėliavų, marškinių, sagčių, 
neminint knygų, plokštelių, 
plakatų, sveikinimo korte
lių ir kt.

Visą šią "keliaujančią ba
kūžę” suprojektavo, reali
zavo ir eksponatas pripildė 
Baltic Associates darbuojai 
Bostone. Atskirose vietovė
se jiems talkina gausybė 
p a s i š ventusių tautiečių, 
jaunesnių ir vyresnių.

Štai, JAV-ių Nepriklau
somybės šventės proga St. 
Louis (Missouri) mieste vi

"Suk, suk ratelį, suk j vieną pusę...” Vaizdas iš Lietuvių dienos Chicagos 69-toje gat
vėje. Fone matome Baltic Associates paviljono lietuviškąjį namelį.

są savaitgalį vyko didžiulis 
festivalis, pritraukęs mili
joną su viršum lankytojų. 
Tarpe daugybės paviljonų, 
išsidraikiusių palei Missis- 
sippi upę didingos miesto 
arkos papėdėje, stovėjo ir 
mūsų "bakūžė” su į aukš
tį besistiebiančiu kryžiumi, 
čia tris dienas iš eilės mi
nios praeivių grožėjosi lie
tuviškais eksponatais bei 
reikmenimis; daugelis lan
kytojų pasisakė esą lietuvių 
kilmės (kartais tik iš vie
nos kurios pusės) ar susi
tuokę su lietuvių kilmės 
asmeniu; daugelis jų iš vi
so niekada tokio lietuviško 
paviljono gyvenime nebuvo 
matę ir net neįsivaizdavę, 
kad lietuvių tautodailės 
esama tokios spalvingos, 
dailios ir turtingos, šiems 
ir visiems kitiems žiūro
vams į gausybę klausimų 
apie Lietuvą ir lietuvius at
sakinėjo parodos dežiūruo- 
tojai, Baltic Associates va
dovai Gintaras Karosas ir 
Mykolas Drunga, jų drau
gai — talkininkai iš Chica
gos bei Clevelando, o ypač 
vietinių lietuvių komiteto 
nariai.

Paviljoną sustatant, prie 
jo budint ir jį nuimant, o

"Keliaujančioji bakūžė” Chicagos 69-tosios gatvės festiva
lyje. Bakūžę suprojektavo Baltic Associates b-vės narys arch. 
Rymas Manomaitis.

Tiškus.
Lietuviškoji "bakūžė” St. Louis miesto krantinėj. Kairėje už kryžiaus stovi Bronius 

Visos nuotraukos L. Meilaus

taip pat svečių iš toliau 
globa ypatingai rūpinosi Br. 
ir A. Tiškai. Lygia greta 
pažymėtina ir Zigmo Gry- 
bino bei jo sūnų Jono ir Li
no, V. ir A. Gavelių, VI. 
Tervydžio, A. Gumbelevi- 
čienės, dr. P. ir J. Švarcų 
bei jų dukrelių Audronės ir 
Mildos talka. Tai daugiausia 
East St .Louis apylinkės lie
tuvių elitas, Lietuvių Ben
druomenės ir A. L. Tauti
nės S-gos darbuotojai. Fes
tivalyje pasirodė ir I. Ado- 
mavičiūtės-Gintautienės va
dovaujamos tautinės šokė
jos, atrinktos iš jos veda

šito
De-
Pa

mos Community Civic Bal- 
let studijos.

Iš St. Louis lietuviškoji 
"bakūžė” keliavo j Chicagą 
ir pataikė tiesiai ant 69-tos
gatvės, kur, kaip minėjome, resu: Baltic Associates, P. 
liepos 11 d. Chicagos demo
kratų partijos skyrius kar
tu su lietuvių komitetu su
rengė Lietuvių Dieną. Pra
eiviai sako, kad iš visų 40 
su viršum paviljonų ir sta
lų Baltic Aassociates bend
rovės namelis buvęs pats 
puošniausias ir eksponatais 
įvairiausias, čia visą dieną 
darbavosi G. Liubinskaitė, 
M. Overlingaitė, S. Stirby- 
tė, J, ir K. Drungai, J. 
Inovskis ir A. švabas.

Po Chicagos dalis 
muziejaus nukeliavo į 
troitą, kur dalyvavo
vergtųjų tautų festvaly Re- 
naissance centre, o kita da
lis keliaus į Lakewood Park, 
Pennsylvanijoj, kur rugpiū- 
čio 15-16 d. d. vyksta kas
metinė Lietuvių Diena, su
traukianti net dešimtis 
tūkstančių senųjų Ameri
kos lietuvių ir jų palikuo
nių. Pažymėtina, kad pra
ėjusių metų bėgyje Baltic 
Associates keliaujantis mu
ziejus visas arba dalimis 
jau yra viešėjęs Brocktone, 
Buffalo, Mihvaukee, New 
Yorke, Philadelphijoje, to- 
ronte ir Worcesteryje, o 
ateity žada aplankyti ir Flo
ridą bei vakarines lietuvių 
kolonijas Missouri, Nebras- 
kos, Arkansas ir ypač Kali
fornijos valstijose.

Baltic Associates bendro
vės darbuotojai ne tik pa
tys tiesiogiškai lankosi 
tarptautinėse ir lietuviško
se mugėse, bet eksponatais 
ir reikmenimis aprūpina ir 
kitas lietuvių ir nelietuvių 
organizacijas. Ir kiekviena 
tokia proga yra veltui da
linama angliškai parašyta 
sąlanka apie Lietuvą su 
iliustracijomis ir pagrindi
ne informacija apie Lietu
vos istoriją, dabartinę pa
dėtį, jos kultūrą ir išeivijos 
gyvenimą. Tai pati masiš
kiausia informavimo apie 
Lietuvą priemonė, kurią 

bet kas iki šiol dar yra iš- 
vystęs.

Visais keliaujančios pa
rodos ir kitais rekialais 
kviečiama kreiptis šiuo ad-

O. Box 8248, Boston, Ma. 
02114. Telef. 617-269-4455. 
Bendrovės platinami reikme, 
nys bei teikiami patarnavi
mai sužymėti ir jos saplvo- 
tame, 72 psl. kataloge, ku
ris gaunamas už 2 dol. tuo 
pačiu adresu.

Pažymėtina, kad bendro
vės nariai neieško sau jokio 
pelno, o visas pajamas, kiek 
jų yra, permeta į naujų lie
tuviškų užmojų finansavi
mą, taip kaip ir daugelis 
jos ligšiol pagamintų reik
menų — pvz., lituanistine 
informacija gausus katalo
gas, sudedamasis Lietuvos 
žemėlapis su paaiškinamąja 
knygele lietuvių ir anglų 
kalbomis, spalvinimo kny
gos vaikams, lietuviškas 
plakatas su atskiru paaiš
kinamuoju tekstu dviem 
kalbom ir kita — yra mū
suose beveik precedento ne
turintys leidiniai. B. A.

NAUJOS KNYGOS

Kazimieras Vilkonis

RUPINTOJELIO
PAUNKSNĖJ

• Kazimieras Vilkonis. 
RŪPINTOJĖLIO PAUNK- 
SMĖJE. Tremtinio atsimi- 
mai. 78 psl. Kaina nepažy
mėta. Spaudė Nidos spaus
tuvė Londone. Knygą gali
ma įsigyti kreipiantis j au
torių: K. Vilkonis, 37 Rust- 
lings Rd., Sheffield, Yorks. 
England.
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Spaudos konferencija Vilniuje
(Atkelta iš 1 psl.) 

pasaulio valstybes. Bet ne
spėjus net galutinai įteisin
ti Komiteto, buvo suimtas 
vienas iš jo organizatorių, 
Viktoras Petkus. Komiteto 
veikla pasibaigė, o pasaulis 
vėl neišgirdo tiesos apie Pa
baltijį.

šis mūsų susitikimas te
būna prieš pustrečių metų 
Rygoje pradėto pokalbio tą
sa. Dėl laiko stokos nesi
imame detaliai nagrinėti 
Lietuvos padėties. Atkreip
sime dėmesį tik į tai, kas, 
mūsų nuomone, aktualiau
sia.

šiandien trijų Baltijos 
respublikų egzistavimui iš
kilo reali grėsmė. Tačiau 
tragiškam šių tautų likimui 
Vakarų pasaulis tebėra vi
siškai abejingas. Užsienio 
komunikacijos priemonės 
Pabaltijo padėtį nušviečia, 
mandagiai šnekant, labai 
paviršutiniškai, čia apsi
lankę užsienio koresponden
tai išsiveža vietinių kolabo
rantų įsipirštą mintį, kad 
komunistai agrarinę atsili
kusią Lietuvą pavertę išsi
vysčiusia industrine šalimi. 
Nesuprasdami, o gal ir pa
taikaudami Kremliui, ko
respondentai nutyli čia 
vykstantį tautinį pasiprie
šinimą.

Mūsų kova visų pirma 
yra kova už Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę. Ir žmo- 
aus teisių judėjimas čia tu
ri grynai tautinį atspalvį. 
Deja, Vakarai nenori to su
prasti. O juk Kremlius šį 
judėjimą žiauriausiai slopi
na, matydamas jame didelį 
pavojų. Nepilnų metų bėgy
je aukščiausiomis kalėjimo 
bausmėmis (po 15 metų) 
buvo nuteisti trys Lietuvos 
kovotojai: Henrikas Jaškū- 
nas, Balys Gajauskas ir 
Viktoras Petkus. Jaškūnas 
tarybiniuose lageriuose jau 
atkalėjo 10 metų, Petkus — 
14, Gajauskas — 25. At
kreipkite dėmesį, kad visų 
trijų ginklas tebuvo žodis.

Šiandien mes susirinkome 
Romo Ragaišio bute. Prieš 
mėnesį jį suėmė. Už ką? Už 
tai, kad atsisakė duoti pa
rodymus V. Petkaus byloje, 
kad rėmė pasipriešinimo ju
dėjimą. Tik už tai jis šian
dien kalėjime. Prieš savai
tę mirė Ragaišio tėvas. Bu
vo kreiptasi į visas instan
cijas (net Brežnevui siuntė 
telegramą), tačiau Ragai
šiui neleido atsisveikinti su 
tėvu.

O Vakarai tyli! Tyli dėl 
e 1 e m entariausių žmogaus 
teisių pažeidinėjimo Lietu
voje. Jeigu saugumas ši
taip būtų pasielgęs su rusų 
disidentu, visas pasaulis su
žinotų. Bet juk Romas Ra
gaišis — lietuvis ...

Vakarų šalys nenori ga
dinti santykių su Maskva 
dėl mūsų mažos tautos.”

čia ”Frans pres” kores
pondentė pertraukė kalbė

toją pastaba, kad Prancūzi
ja, pavyzdžiui, nepripažįs
ta Pabaltijo inkorporacijos 
į TSRS.

Kalbėtojas atsakė: "Fak
tiškai mums tai nieko ne
duoda. Prisimename, kaip 
Viši kolaborantai pasielgė 
su Lietuvos pasiuntinybe. 
Mes nekaltiname prancūzų 
tautos. Tačiau mus užgauna 
Prancūzijos vyriausybės el
gesys Lietuvos atžvilgiu, 
tos Lietuvos, kurią ji buvo 
pripažinusi de jure, su ku
rios atstovais kartu sėdėjo 
Tautų Sąjungos posėdžiuo
se. .

Mes neprašome materia
linės pagalbos, bet agreso
riaus pasmerkimas būtinas, 
jei gerbiama visuotinė lais
vė. Vakarai drąsiai smerkia 
Namibijos okupaciją ir 
SNO tribūnose remia jos 
kovą už nepriklausomybę. 
Tuo tarpu trys Pabaltijo 
respublikos tarsi neegzis
tuotų ir neturėtų teisės eg
zistuoti. Pasirodo, didžiau
sia mūsų nelaimė, jog ne
same negrai... Jei Lietuva 
būtų Afrikoje, Vakarai po
litiniais sumetimais gintų 
ją. Kodėl SNO nekeliamas 
Pabaltijo respublikų klausi
mas? Turbūt tai sukeltų 
Kremliaus reakciją ir, Va
karų akimis, pakenktų de- 
tantei. Bet Vakarai, atrodo, 
nesupranta ir jiems patiems 
gresiančio pavojaus. Laisvė 
juk nedaloma. Jei nekovoja
mą ar bent nepadedama ki
tiems už laisvę kovoti, tuo 
tik stiprinamas ir įkvepia
mas agresorius, tuo didina
mas pavojus kitoms valsty
bėms — būsimoms aukoms.

Šiemet sueina 40 metų 
nuo Molotovo - Ribentropo 
pakto, nulėmusio Lenkijos 
ir Pabaltijos likimą. Užsie
nio radijo laidos apie tai 
nekalba. Gal todėl, kad Va
karai jaučia savo kaltę, nė 
piršto nepaj udinę Molotovo- 
Ribentropo pakto padari
niams likviduoti.”

čia įsiterpė kitas kalbė
tojas : Užsienio korespon
dentų paklaustas, jis atsa
kė iškalėjęs tarybiniuose la
geriuose 24 metus. Jis tęsė: 
”Aš mačiau partizanus, ku
rie mirė keikdami Vakarus 
už abejingumą mūsų tautos 
kančioms. Mūsų tikėjimas 
išblėso kalėjimuose ir lage
riuose. Ir dabar mes juos

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IK LIKEHIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Sarta taksi : J. JANUtAITIS ir J. MAtKIKA

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

Kainos lemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

•••

niekiname. Neužmirškime, 
kad mūsų rankas surakin
davo angliškais antrankiais, 
kad lageriai buvo aptverti 
amerietiška spygliuota vie
la ... Mes kovojame už lais
vę, Rusų disidentų kovos 
tikslas — žmogaus teisės. 
Mes ties tuo nesustosime. 
Negalima išlaisvinti žmo
gų, o tautas palikti vergi
joje. Rusiškasis imperializ
mas nesuderinamas su de
mokratija. Kai kuriems ru
sų disidentams atrodo, jog 
imperijoje užtektų įgyven
dinti žmogaus teises, ir ne
būtų reikalo pavergtoms 
tautoms kurti savo valsty
bes. O mes nenorime laisva
noriškos vergijos. Ir tol mū
sų tikslai nesutaps, kol ru
sų disidentai nepasisakys 
už visišką kolonijų laisvę. 
Dabar tautų apsisprendimo 
teisę pripažįsta tik atskiri 
asmenys, bet tai nekeičia 
bendros disidentų krypties. 
Su rusais mums nepake
liui”.

Kažkas pertraukė kalbė
toją: ”Tu ne visiškai teisus. 
Mes dėkingi rusų disiden
tams, nes jų didvyriškos 
kovos dėka šiandien leng
viau kvėpuojame. Todėl pri
valome su jais bendrauti, 
keistis informacija, idėjo
mis”.

"Los Andželes taims” ko- 
resp. p. Fišeris paklausė 
apie Lietuvos pogrindžio 
spaudą.

Trečias kalbėtojas pradė
jo; ”Jum turbūt plačiau ži
noma tik ”LKB kronika”. 
Bet mes turime ir visą eilę 
kitų leidinių. Praėjusių me
tų rudenį pasirodė naujas 
pogrindinis laikraštis "Per
spektyvos”, kurio išėjo 7 
numeriai. Tai gana aukšto 
lygio leidinys, sprendžian
tis opias dabarties proble
mas, spausdinantis įvairių 
krypčių straipsnius. Todėl 
jis atkreipė daugelio dėme
sį ir telkia vilčių.

Prieš 25 metus Lietuvo
je nutilo paskutiniai parti
zanų šūviai. Net pusiauofi- 
cialiais duomenimis, dau
giau 100 tūkst. lietuvių su 
ginklu priešinosi primestam 
režimui, šiandien lietuvių 
tautos pasipriešinimas įga
vo naujas formas. Apie jo 
mastą byloja ne vien gausi 
pogrindžio spauda. 1972 m. 
Lietuvos katalikų protestą 

dėl tikėjimo persekiojimo 
pasirašė net 17 tūkst. žmo
nių. Praėjusių metų rug
pjūčio mėnesį buvo paruoš
tas protestas dėl V. Petkaus 
nuteisimo. Spėjo pasirašyti 
tik 150 žmonių, nes KGB 
kratos metu jį konfiskavo.

Laisvės troškimas ir vil
tis gyvi visoje lietuvių tau
toje. Todėl netikslu mūsų 
judėjimą vadinti "disiden
tiniu”. Skirtingai nuo Mas
kvos disidentų, kurių rusų 
masės nepalaiko, Lietuvoje 
pasyviosios daugumos sim
patijos yra tų pusėje, ku
rie kovoja su rusiškojo im
perializmo siekiais. Kolabo
rantų lietuvių tarpe yra tik 
saujelė”.

"Roiterio” agent. korės-, 
pondentė p. čemberlen per
traukė kalbėtoją; ”0 kokią 
įtaką jūsų kovai turi reli
gija?”

Kalbėtojas atsakė: "Reli
gija šioje kovoje nevaidina 
lemiamo vaidmens. Ji yra 
tik stabilizuojantis veiks
nys”.

Korespondentė vėl pa
klausė: "Kaip tai supras
ti?”

Kalbėtojas vėl paaiškino: 
"Lietuvos okupaciją paly
ginsiu su audra. Tuomet 
Bažnyčia bus tarsi tos pa
jūrio uolos, kurios sulaiko 
ar susilpnina bangų griau
namąją jėgą. Religija, be 
abejo, gina mūsų tautą ir 
didina jos atsparumą, ta
čiau pulti ji nesugeba, ne
vaidina ofensyvinio vaid
mens. O tam, kad nugalėti 
ar bent apsiginti, reikalinga 
aktyvi puolamoji jėga”.

P. čemberlen paklausė: 
"Jūs nesutariate su katali
kiškojo pasipriešinimo ak
tyvistais ?”

Kalbėtojas atsakė: "Di
delių prieštaravimų nėra. 
Katalikiškoji opozicija ma
no, jog tik religija gali iš
gelbėti mūsų tautą nuo su
nykimo. Todėl visas jos dė
mesys sutelktas ties religi
ne laisve. Mūsų supratimu, 
svarbiausios Lietuvos pro
blemos yra tautinio pobū
džio. Ir net pilnos religinės 
laisvės sutelkimas dar toli 
gražu tų problemų neiš
spręstų”.

Korespondentė pasidomė
jo: "Kaip jūs žiūrite į len
kų kardinolo išrinkimą po
piežiumi ?”

Susirinkusieji vienu bal
su pripažino, jog tai esąs 
didelės reikšmės įvykis. 

Kažkas pasakė: "Gaila, mū
sų tarpe nėra dvasininkijos 
atstovų. Bet štai sėdi du 
jaunuoliai, kurie galbūt 
ateityje ir taps kunigais”.

Korespondentė kreipėsi į 
jaunuolius. Vienas iš jų kal
bėjo: "Daug vilčių teikia 
naujasis popiežius. Mes sie
kiame, kad Bažnyčia gintų 
žmogaus ir tautų teises, to
dėl reikšmingi mums yra jo 
žodžiai, kad nebus daugiau 
"tylinčios Bažnyčios”. Lig
šioliniams italų tautybės 
popiežiams tolimi buvo Lie
tuvos lūkesčiai ir viltys. Jo
nas Paulius II, puikiai pa
žindamas komunistinį reži
mą, neis į kompromisus su 
Bažnyčios priešais. Su pa
sitikėjimu žiūrime į popie
žių ir tikime; jis ryžtingai 
pasmerks bet kokį persekio
jimą”.

Korespondentą paklausė: 
"Jūs žadate tapti kuni
gais?”

Kalbėtojas atsakė: ”Į vie
nintelę Lietuvoje Kauno. 
Kunigų Seminariją sunku 
įstoti. Mat, valdžios organai 
tiesiogiai kišasi į Semina
rijos reikalus. Kasmet di
džioji dalis kandidatų atme
tama. Nepriimami tie, ku
riuose įžvelgiami potencia
lūs tarybinės administraci
jos priešai. Saugumas net 
neslepia savo norų, kad vi
si, baigusieji Seminariją, 
būtų lojalūs okupacinei val
džiai. Be to, kiekvienas kan
didatas kviečiamas į sau
gumą, jam siūloma bendra
darbiauti — teikti informa
ciją, šnipinėti. Tokiu būdu, 
Seminarijos veikla paraly- 
žuojama.

(Bus daugiau)

TAILOR/FITTER
Opportunity available in retuil spe- 
cialty store for experienccd full time 
TAILOR/FITTER mušt be flexible 
with hours. Excvllent health insur- 
ance, benefits, 30% discount, liberal 
vacation and holidays pay.

APPLY IN FERSON:

SACKS FIFTH AVENUE 
26100 Cedar Road 

Beachwood, Ohio 44122 
PERSONNEL OFFICE

10 am-9 pm Monday thru Friday 
10 am-fi pm Saturday

An Egual Oppottunity Employer

JOB SHOP FOREMAN 
Aggressive with job shop exporience. 
Mušt be familiar with all phuses of 
heavy plate and structural fabrica- 
tion.

A-l WELDING & 
FABRICĄTING INC. 

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

 (29-35)
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AUSTRALIJOS UHUVIAI
Antanas Laukaitis

Lietuviu kalbos vieškeliai ir akligatviai

Išeivių vilnys
METAI VASARIO 16 

GIMNAZIJOJE

Pirmasis iš Australijos, 
adelaidiškis Andrius Bin- 
kevičius, metus laiko pra
leido ir mokėsi Vasario 16- 
sios gimnazijoj. Grįžęs at
gal j Adelaidę, jis plačiau 
papasakojo apie savo buvi
mą šioje gimnazijoje. Atro
do, kad metai laiko, praleis
ti čia, jam buvo labai nau
dingi ir jis yra labai paten
kintas. Jo pasakojimu, jie 
dirbdavo daug, nes namų 
darbų būdavo daug, kai ne
mokantiems vokiečių kalbos 
dar būdavo ekstra trys die
nos pamokų. Nors ir ne vi
si lietuviai mokėjo lietuviš
kai, tačiau bendra kalba bu
vo lietuvių. Jo kambario 
draugas buvo tik prieš ke
lis mėnesius repatrijavęs j 
Vokietiją ir kalbėjo tik lie
tuviškai. Iš jo jis tiek daug 
išmoko ir su juo taip arti
mai susidraugavo, kad buvo 
labai sunku ir skirtis. Visi 
gimnazijos mokiniai yra 
tartum viena didelė šeima, 
nesijaučia jokio skirtumo 
tarp 15 ar 18 metų jaunuo
lių, ko nėra Australijos 
g i m n a z ijose. Pradžioje 
maistas ir visa tvarka ne
atrodė labai pavyzdinga, 
bet atėjus naujam direkto
riui, inspektorei, bendrabu
čio vedėjui ir ūkvedei, vis
kas labai pasikeitė ir labai 
pagerėjo. Tikrai buvo vie
nas malonumas ten mokin
tis. A. Binkevičiaus nuomo
ne, kiekvienas australų mo
kyklose besimokąs lietuvis 
jaunuolis, turėtų bent vie
nerius- metus pasimokinti 
Vasario 16-sios gimnazijoj. 
Čia išmoktų gerai lietuvių 
ir vokiečių kalbų ir pasijus
tų esąs tikras lietuvis. Be 
to yra gera proga pažinti 

GENERAL METAL PRODUCTS CO.
in Its 91 st year, one of the largest custom stamping and 
fabrlcatlon manufacturers, has career opportunities in its 
St. Louis, Missouri and Humboldt, Tennessee plants. We 
seek qualif ied candidates for the following.

Plant Manager/Operations Manager 
General Foreman (Production) 
Manufacturing Engineer
TOOl Designer (Dles-Fixtures-SpecialEquipment)
Due to internal growth, anticipated acquisitions and retire- 
ments, we have immediate openings in our company for high 
achlevers with a proven background in deep draw, metai 
stamplngs, welding, metai finishing, N.C. equipment, tooling, 
speclal equipment design, process engineering and cost 
estlmatlng.
Facillties capabilltles include up to 1500 ton press capacity, 
transfer devices, mechanized vvelding, quality control and 
computer-aided materials management.
• Comprehensive & generous benefits program.
• Movlng & relocation al!owance. • Desirablefamilycommunities.

For Detroit area lntervlews:
Send resume and salary requlrements Immedlately to:

Mr. Wayne R. Gleason, 
General Metai Products Co.

3883 Delor St.
St. Louis, Missouri, 63116

Eguit Opportunity Employor

Europos gyvenimą, kuris 
yra skirtingas nuo Austra
lijos. Aš asmeniškai, kai čia 
baigsiu gimnaziją, dėsiu vi
sas pastangas, kad dar ga
lėčiau vienerius metus šioje 
gimnazijoje pasimokinti ir 
tikra ten nuvyksiu.

IŠĖJUS J POILSI

Kas gi Adelaidėje, o dau
giau ar mažiau ir visoje 
Australijoje, nežino ar nė
ra girdėję Elenos Reisonie- 
nės vardo, ši, nepameluo
jant, mūsų adelaidiškė 
darbščioji bitelė, nuo pat 
pirmos savo atvykimo į 
Adelaidę dienos, įsijungė į 
vietos lietuviškąjį visuome
ninį gyvenimą ir darbą, bei 
kultūrinę veiklą. Ji suorga
nizavo Adelaidės Moterų 
Sekciją, kuri nuo pat Ade
laidės Lietuvių Namų isikū- 
rimo buvo virtuvės šeimi
ninkai, paruošdavo sekma
dieninius pietus, vaišes, rū
pindavosi svečiais ir ne vie
ną kartą ir man, kartu ir 
kitiems šimtams Australi
jos lietuvių sportininkų, te
ko gėrėtis jų darbo vaisiais, 
vaišinant mus. Jos vado
vaujama sekcija parūpin
davo savaitgalio mokiniams 
priešpiečius ir kt. Vėliau ji 
perėjo ir buvo J. J. Bačiūno 
vardo bibliotekos ir spau
dos kiosko vedėja. Ji šį kny
gų ir spaudos kioską labai 
smarkiai išplėtė, viską la
bai gražiai sutvarkė, aprū
pindavo ne tik adelaidiš- 
kius, bet ir kitų miestų lie
tuvius knygomis, lietuviš
komis plokštelėmis ir visais 
kitais lietuviškais leidi
niais. Ji buvo išrinkta Aus
tralijos Lietuvių Bendruo
menės Garbės Nare. Be vi
so to ji kiekvienais metais 
rengdavo labai populiarius

(10) Jūrate Statkutė de Rosales

Kai kalbame apie senovės 
baltus, turime visų pirma 
galvoti ne dabartinės lietu
vių ir latvių padėties, o se
novės baltų tautų termi
nais. Baltai buvo tos tau
tos, kurių etninės žemės ap
ėmė Eurazijos centre žy
miai didesnį plotą, negu da
bartinės rusų žemės Sovie
tų Sąjungoje. Beje, dabarti
nės rusiškos žemės kadaise 

kultūrinius p a r e ngimus, 
įtraukdama visas pajėgiau
sias mūsų kultūrines ir me
nines jėgas. Sulaukusi gra
žaus metų skaičiaus, ji pa
sirinko sau užpelnytą poil
sį, nors nuo lietuviško gy
venimo net negalvoja pasi
traukti.

Melboume, daugiau dėl 
sveikatos sumetimų, dides
nio poilsio pasiėmė didelis 
mūsų spaudos bendradar
bis, publicistas, spaudos ne
pavargstantis platintojas, 
taip pat ir senas "Dirvos” 
skaitytojas ir jos bendra
darbis Ignas Alekna. Mel- 
bourne jis nuo pat atvyki
mo įsijungė į platų lietu
viškąjį gyvenimą, dalyvau
damas plačiai visuomeni
niame ir kultūriniame veik
los pasireiškime. Jis buvo 
vienas iš Australijos Lietu
vių Fondo steigėjų, daug 
darbo įdėdamas, kad šis 
fondas taptų populiarus ir 
įgautų bendrą visuomenės 
pritarimą, kas šiandien jau 
labai aiškiai matoma ir jau
čiama.

Linkint abiems mūsų vi
suomenininkams ir ypatin
gai spaudos bendradar
biams ir jos rėmėjams daug 
geros ir stiprios sveikatos 
ir saulėtų gyvenimo dienų, 
mes tikimės, kad ir ateity
je, vienokiu ar kitokiu bū
du, jie bus su mumis ir sa
vo įvairaus darbo patirtimi 
pasidalins su kitais Austra
lijos lietuviais.

MINISTERIS PRAŠO

Tasmanijos valstijos Tei
singumo, Imigracijos ir Et
ninių reikalų ministeris B. 
Miller parašė Sovietų S-gos 
a m b asadoriui Australijai 
prašymą, kad Klaipėdos 
bažnyčia būtų sugrąžinta 
tikintiesiems Klaipėdos lie
tuviams. šį prašymą jis per
davė Tasmanijos premjerui 
D. Lowe ir šis, diplomatiniu 
keliu, jį pristatė Sovietų 
Ambasadoriui Australijai 
N. Soudarikov.

Savo rašte jis rašo, kad 
Tasmanijos žmonės ir jis 
pats kaip krikščionis yra 
sujaudinti šios bažnyčios 
atėmimu ir visų Tasmanijos 
žmonių vardu, jis prašo per
duoti šį prašymą savo vy
riausybei, kad jinai jį pa
lankiai apsvarstytų.

tingai didelės geopolitinės 
svarbos natūralūs uostai ir 
baltų įtaka apėmė tais lai
kais visą Baltijos jūros ruo
žą. Tarp XV ir XII a. pr. 
Kr., baltų įtaka betarpiškai 
veikė šiaurės centro euro
piečių (vėlesnių germanų) 
kalbinės formacijos laiko
tarpį. Kitais istoriniais lai
kais, baltų įtaka siekė tai 
Balkanus ir Ukrainą, tai 
Kaukazą, tai Viduržemio 
jūros rytinį krantą, tai vėl 
vėlesniais laikais trumpam 
buvo nusidriekusi toli j va
karų Europą.

Buvo man atkartota, kad 
vienas Sorbonos profeso
rius, paskaitęs rastos kro
nikos vertimą, išsireiškęs: 
"Pasaulinis mokslas gal tik 
po šimto metų prieis prie 
to, ką ji dabar surado”. 
Tikrumoje, ar baltų kalbi
nės įtakos atpažinimas in
doeuropietiškų kalbų raido
je pareikalaus penkiaale- 
šimties, šimto, ar dviejų 
šimtų metų — nėra taip 
svarbu. Svarbu yra tai, kad 
mes tuomet jau būtume tin
kamai pasiruošę kalbotyros 
srityje į būsimus klausimus 
atsakyti.

Jei iš vienos pusės mūsų 
kalbininkams darosi būtina 
atpažinti dabartinėse rytų 
Lenkijos ir Rusijos žemėse 
užsilikusį senosios baltų et
nijos kalbinį substratą, iš 
kitos pusės niekad negali
ma užmiršti kitose Azijos 
bei Europos žemėse išsidės
čiusius baltiško adstrato 
ženklus.

Tačiau jai substratinis 
klodas dažniausiai pasireiš
kia fonetikoje, tai kalbos 
adstratinio klodo identifi
kacija yra nepalyginti sun
kiau apčiuopiamas reiški
nys. Gal todėl yra ypatin
gai svarbu sugauti dar šian
dieną, dar tokiais laikais, 
kai tebėra gyvi tie baltai iš
eiviai, kurie kalbėjo tar
miškai, kiekvieną mūsų kal
bos deformaciją, atsiran- 
čia mūsų kalboje tuomet, 
kai ši įpuola į lotynų, ger
manų ar slavų kalbų aplin
ką.

Keistu būdu, tie du užda
viniai — slavų tyrimas iš 
baltiško taško ir išeivių kal
bos tirpimo proceso deta
lizavimas — yra du klausi
mai, apie kuriuos dabarti
niai mūsų kalbininkai ne- 

i nori nei girdėti, nei žinoti.

buvo baltiškos. To niekad 
neturime užmirštiį.

Tuo pačiu, kai kalbame 
apie senovės baltų migraci
jas, turime operuoti žymiai 
didesniais žmonių ir plotų 
skaičiais, negu šiandieną, 
kai užsimename apie lietu
vius ar latvius išeivius už
sienyje.

Skaitytojas, kuriam toks 
teigimas gal išrodys keis
tas, turėtų įtėmiai sulyginti 
archeologinius baltų tautų 
žemėlapius su dabartiniais 
Europos politinių sienų že
mėlapiais. Nes tiktai tuo
met, kai bus pilnai įsisąmo
ninta, jog nuo 2.000 m. 
prieš Kr. iki 1.000 metų po 
Kristaus baltų tautų blokas 
pastoviai — net trijų tūks
tančių metų bėgyje — lai
kėsi tinkamiausioje ekspan
sijoms padėtyje Eurazijos 
centro lygumoje, — tik tuo
met galėsime suprasti, jog 
baltų kalbų įtaka tiek Azi
joje, tiek Europoje buvo 
praktiškai neišvengiamas 
reiškinys.

Tačiau šiandieną, jei mes 
norime aną tūkstantmetinę 
baltų kalbų įtaką atpažinti, 
mes teturime vieną rimtą 
įrankį: lietuvių ir latvių 
kalbų pilną pažinimą ir ga
limybių nustatyti kokiu bū
du lietuvių ir latvių kalbos 
keičiasi, kai jos patenka į 
joms svetimos tautos ap
linką.

Rasta baltų tautų istori
nė kronika parodė man, kad 
oaltų įtaka nuo 2000 m. 
prieš Kr. iki 1000 metų po 
Kristaus alternuotu būdu 
daugiau ar mažiau palietė 
beveik visas indoeuropiečių 
kalbas Azijoje ir Europoje. 
Karo, prekybos, kolonizaci
jos ar stačiai vargingo bė
gimo nuo bado tikslais, ne
paprastai * stambūs baltų 
skaičiai rasdavę sau nuola
tinę ar laikiną buveinę 
jiems artimose ar tolimose 
žemėse. Kronika atžymi du 
žygius Indijos link, ir abie
jų žygių datos stebėtinai 
sutampa su vedinio ir klasi
nio sanskrito atsiradimo da
tomis. Pirmais baltų isto
rijos laikais, tarp XX ir XI 
amžiaus prieš Kristų, Ais- 
marės ir Neringa buvo ypa

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

PETKUS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Tel.: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
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CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis

GEGUŽINĖS, 
GEGUŽINĖS...

Chicagoje yra šimtinė or
ganizacijų ir klubų vis dar 
teberodančių gyvybės ženk
lus. Rudens laikotarpyje jos 
ruošia balius, o nuo pat 
ankstyvo pavasario — ge
gužines ar pobūvius. Dau
gelis klubų ar organizacijų 
metų bėgyje turi du pagrin
dinius renginius: balių ir 
gegužinę (pikniką). Anks
čiau gūžinėti išvykdavo j 
užmiestį, gamtą, o netekus 
patogiųjų vietų — Bruzgu- 
lienės daržo ir marijonų 
ūkio, gužinėjama čia pat 
vietinėse salėse, dažniausiai 
vyčių sodelyje ir salėje. Nė
ra sekmadienio, kad nebūtų 
bent 2-3 gegužinių. Nors 
klubų ruošiamos gegužinės 
nes utraukia tūkstantinių 
masių, bet nariai mėgsta 
susimesti ir pabendrauti. 
Gegužinėse vyrauja bran
daus amžiaus sulaukę asme
nys, nes jie turi daugiau 
laiko ir jaučia pareigą sa
vąją ar giminingą organi
zaciją paremti.

Netekus žinomųjų guži- 
nėjimo vietų, buvo mėgina
ma pasinaudoti Jonynų so
dais, Chesterto, Ind. ir Ci
cero žuv. ir medž. klubo va
sarviete, Antioch, III., bet 
dėl tolumo, neprigijo. Da
bar pradedama naudotis 
ateitininkų namais ir so
dais, esančiais Lemont, III. 
Ar ši vieta įsipilietins ir 
bus prieinama visiems, pa
rodys netolima ateitis. Da
bartiniu metu dauguma or
ganizacijų naudojasi vieti
nėmis salėmis ir prie jų 
esančiais sodeliais.

BALFo Chicagos apskr. 
gegužinė įvyko š. m. liepos

26 d. Jaunimo Centre. Tai 
pirmas šios rūšies renginys 
Jaunimo Centro veikloje. 
Gegužinė, jei taip galima 
vadinti, pavyko gerai, nes 
oras po šeštadienio šutros, 
buvo atvėsęs, debesuotas ir 
grasinantis lietumi. Erdvios 
ir gerai vėsinamos patalpos 
sutalpino visus gausius lan
kytojus. Didžiojoje salėje 
mėgėjai galėjo pasišokti, 
griežiant Ąžuolo Stelmoko 
orkestrui. Vėlyvesnieji lan
kytojai neturėjo galimybės 
pasisotinti, nes visos gėry
bės buvo sudorotos ir turėjo 
tenkintis tik troškulio nu
malšinimu. Rengėjai gali 
džiaugtis tokiu pasisekimu, 
o įkritęs vienas kitas dole
ris, prisidės prie Sibire 
vargstančių ir kankinamų 
brolių lietuvių sušelpimo.

INLAND STEEL CO.
Chicagos pašonėje, prie 

Michigan ežero, prisigilau- 
dusi plieno liejykla — In- 
land Steel Co., Indiana Har- 
bor. Ind.. išdirbusiems 25 
metus darbininkams, turi 
įsteigusi klubą — 25 Year 
Club. Klubas šiuo metu turi 
9.025 narius. Nariais yra ne 
tik dirbantieji, bet ir j pen
siją išėję darbininkai bei 
tarnautojai. Moterys turi 
savo atskirą klubą ir su vy
rais nesimaišo. Klubui va
dovauja rinkta valdyba. 
Klubo narių skaičius įvai
ruoja, nes ateina nauji, o 
išeina amžinybėn iškeliavę. 
Kiekvienais metais išlei
džiamas klubo narių vardi
nis sąrašas ir išvardinami 
paskutiniais metais miru
sieji. Gyvųjų tarpe dar yra, 
kurie dirbti pradėjo 1909 
metais (žinoma, jie jau yra 
pensijoje).

Inland Steel 25 m. klubo narių išvykoje susitiko veterai su 
dirbančiais. Iš kairės: Vytautas Aukštuolis, Zigmas Moliejus, 
Antanas Juodvalkis ir Stasys Kiršinąs.

anglų kalba.
Mūsų didvyriai Darius ir 

Girėnas yra verti iškilmin
gesnio paminėjimo. Malonu, 
kad didvyrių vardo vetera
nų postas prisimena savo 
patronus ir kiekvienais me
tais juos pamini. Eiliniai 
kas metiniai tokįe minėji
mai gal ir pateisinami, bet 
ruošiant 50 metų sukaktį, 
reiktų daug plačiau ir iš
kilmingiau paminėti. Vete
ranų postui į talką turėtų 
ateiti mūsų bendrinės orga
nizacijos ir sudaryti bendrą 
komitetą.

SOCIALINIŲ REIKALŲ 
TARNYBA

Atvykę į Chicagg, būtinai 
pasinaudokite 

proga

PUIKIAUSIUS
KAILIUS

Chicagoje rasite pas vienintelį 
lietuvį kailininką

NORMANĄ
BURSTEINĄ

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

Inland Steel bendrovėje 
darbo susirado ir nemažas 
skaičius lietuvių. Naujųjų 
ateivių yra mažai, bet prieš 
I-jį karą atvykusių buvo ke
li šimtai šeimų. Jie Įsteigė 
šv. Pranciškaus parapiją su 
pradžios mokykla. Mokykla 
jau uždaryta, o parapija dar 
vegetuoja ir sekmadieniais 
laikomos lietuviškos pamal
dos, nors lietuvių atsilanko 
tik kelios dešimtys (40-60 
žmonių).

Anstyvesnieji ateiviai iš
keliavo amžinybėn, o jų 
vaikai išsikėlė į priemies
čius ir nutolo nuo lietuviš
kos parapijos. Pokariniai 
ateiviai, kurių čia buvo įsi
kūrę keliasdešimt šeimų, 
įsijungė į vietos lietuvių 
veiklą ir labai ją pagyvino. 
Laiko tėkmėje ir pastarieji 
pasekė pirmtakūnų pėdomis 
ir apleido padūmavusią-pa- 
rūkavusią padangę. Vieni 
susirado lengvesnius dar
bus, kiti išėjo į pensiją ir 
apsigyveno parankesn ė s e 
vietose, o dar kiti pasitrau
kė iš gyvenimo, šiuo metu 
dar tebeveikia LB East Chi
cagos apylinkė. ALTos vie
tos skyrius ir vienas kitas 
klubelis. Lietuvių liko maža 
saujelė ir ta pati apsigyve
nusi jau nebe parapijos pa
šonėje, bet plačiose apylin
kėse, stengiasi lietuvišką 
ugnelę kurstyti ir reikšmin
gesnius įvykius paminėti.

Inland Steel Co. 25 metų 
klubo išvykoje (VII. 18 d.) 
dalyvavau su Zigmu Molie- 
jumi ir susitikome ne tik 
su buv. bendradarbiais ame
rikiečiais, bet taip pat su 
visa eile lietuvių dar tebe
dirbančių ar jau išėjusių į 
poilsį. Tokios išvykos at
naujina pažintis, suteikia 
daugiau žinių apie vykstan
čius darbus ir ateities pla
nus. Plieno pramonė, kaip 
ir automobilių, kenčia im
porto invaziją, ypač japo
niško plieno antplūdį. Dau
gelis plieno liejyklų, o jų 
tarpe ir Inland Steel Co., 
1980 metus baigė su nuo
stoliais. Mus domina liejyk
lų finansinis stovis, nes pa
sitraukusieji į poilsį, gau
name didesnes ar mažesnes 

1 pensijas. Esame suintere
suoti, kad jų mokėjimas ne
nutrūktų. šiuo metu plieno 
gamyba yra pagyvėjusi ir 
darbininkai dirba pilną lai
ką.

Klubo išvykos metu ne

mokamai duoda suvenyrus, 
įvairų maistą, įskaitant ir 
steiką (tik reikia pastovėti 
eilutėje), alų ir gaivinan
čius gėrimus. Tą dieną pra
eina apie 5000 klubo narių. 
Įvesdinama nauja valdyba, 
pristatomi bendrovės vado
vai ir t.t.

KUKLIAI PAMINĖTA 
SUKAKTIS

Transatlantinių lakūnų 
Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno “tragiško skrydžio 
48-ta sukaktis buvo kukliai 
paminėta š. m. liepos 19 d. 
Marųuette Parke, Chicago
je. Minėjimą ruošė Dariaus 
ir Girėno veteranų postas. 
Pasakyta pora trumpų kal
bų ir prie paminklo padėtas 
gyvų gėlių vainikas, daly
vaujant vėliavoms. Iškilmė 
tetruko 15-20 minučių, nors 
žmonių prisirinko keli šim
tai. Prisiminimas pravestas

Margučio patalpose (2422 
W. Marųuette Rd., Chicago, 
II. 60629, telef. 476-2242) 
veikia socialinių reikalų 
tarnyba, čia duodami pata
rimai ir užpildomos formos 
socialiniais klausimais. So
cialinių reikalų tarnyba yra 
inkorporuota Illinois vals
tybėje. Jai vadovauja Dan
guolė Valentinaitė ir Jonas 
šoliūnas. Darbo valandos 
9-12:30 vai. kiekvieną šeš
tadienį.

Vadovai primena, kad vy
resnio amžiaus žmonių re
gistracija baigiama rugpjū
čio mėn. Prašo visus lietu
vius (55 ir vyr. amžiaus) 
užpildyti paruoštas anketas. 
Anketos yra ne vardinės ir 
nėra reikalo bijoti, kad gali 
pakliūti kitiems tikslams, 
žinios reikalingos moksli
niams ir socialinio aprūpini
mo tikslams bei geresnei ar
timo pagalbai.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 

tiksliai aptarnauja savo skaitlingų klijentūrų, siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t.t. 

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS. -

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį Įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-vės) 
Floor 21 st New York, N.Y. 10022 

Tel. (212) 758-1150-1
SKYRIAI:

Apple-Valley, Minn. 55124 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06010 
Chicago, III. 60629 
Cleveland, Ohio 44134 
Fort Wayne, Ind. 46808 
Grand Rapids, Mich. 49504 
Hackensack, N. J. 07601 
Irvington, N. J. 07111 
Hartford, Conn. 06106 
Lakewood, N. J. 08701 
Los Angeles, Calif. 90022 
New Haven, Conn. 06511 
Newark, N. J. 07106 
New York, N. Y. 10003 
New York, N. Y. 10011 
Philadelphia, Pa. 19122 
Phiiadelphia, Pa. 19141 
Pittsburgh, Pa. 15203 
YVaterbury, Conn. 06710 
YVorchester, Mass. 01610 
Youngstown. Ohio 44503

7626 W. 150 St.
393 West Broadway 
1880 Seaview Avė. 
2501 YVest 69 Street 
6089 Statė Road 
1807 Beineke Road 
636-38 Bridge St. N.YV. 
112 Main St.
1082 Springfield Avė. 
518 Park St.
241 Fourth Street 
960 S. Atlantic Blvd. 
1329 Boulevard
698 Sanford Avė. 
45 Second Avė.
135 YVest 14 St. 
1214 N. 5th Street 
4925 Old York Rd. 
1307 E. Carson Street 
555 Cook Street
144 Millbury Street 
309 W. Federa) Street

612-432-7083 
617-2G8-8764 
203-367-2863 

WA 5-2737 
884-1738 
432-5402

GL 8-2256 
201-342-9110

374-6446 
246-9473

FO 3-8569 
AN 1-2994
LO 2-1446 

373-8783
AL 4-5456
CH 3-2583
PO 3-4818
GL 5-9586
HU 1-2750 

756-1668
SW 8-2868

RI 3-0440
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ALGIRDĄ NASVYTj PRISIMENANT (2)

Į Maskvą ir atgal
Vytautas Meškauskas

Apsigyvenus Prigorje 
vietovėje ateities perspek
tyvos Nasvyčiams atrodė 
geros. Įsigytos vaistinės 
apyvarta buvo dvigubai di
desnė už Subačiaus. Vadi
namo ’rankinio’ (be recep
tų) pardavimo vidurkis čia 
buvo 10 kapeikų, tuo tarpu 
Subačioje — 5 kap. Tai lei
do iš Lietuvos atsivežti ir 
auklę ir tarnaitę. Staiga vie
nų gražią dieną ateina 
uriadnikas, žemesnis polici
jos pareigūnas, vienintelis 
toje vietovėje, ir sako ga
vęs raštą vaistinę užant
spauduoti laku iki Steponas 
Nasvytis negaus leidimo iš 
vyriausio gubernijos dakta- 
roj ją vesti. Užantspaudavi- 
mas padarytų labai blogą 
įspūdį klijentūrai. Už tat 
Steponas davė 10 rublių 
uriadnikui, kad tas palauk
tų iki jis nuvažiuos į Smo
lenską išsiaiškinti. Ten vyr. 
gydytojas Steponą nusiuntė 
pas gubernatorių. Mat, toje 
gubernijoje vaistinės vedi
mui buvo reikalaujamas po
licijos ištikimybės liudiji
mas. Gubernatorius sutiko, 
neuždaręs vaistinės, palauk
ti iki gaus iš Lietuvos žinių

Uetuviai eume vUl — 
Lietuvių Fonde ar esi?

M22 WEST MARQUETTE RD.
CHICAGO, ILLINOIS «M2> 

PHONE: SU S25-6897 
UAA.

Santrumpa: ■bm.-įn.-atmlnlmo įnaiaa. Suma, paradyta po pavardta, 
raUlda Įnaft| i* viso.

6
1981 birželio mėn. įnašai.

Santrumpa: atm. jn. — atminimo įnaSas. Suma, paradyta po 
pavardės, reiškia įnašų iš viso.

lx $10.00

1 $65.00
1 $75.00

5 $100.00

2 $180.00

1 $175.00

1 $200.00
1 $400.00
. 1,343.72 

JAV LB Waukegano apyl. įamžina Oną Žemaitienę 
$3,160.00.
Bratėnienė Morta, atm. įn. $700.000.
Visos Tiškų šeimos atm. įn. — Tiškus Bronius ir Agota 
$100.00.
Gelažis Audronė E. $100.00, Kriaučiūnas Aidas $100.00, 
Landsbergytė-Veillon Irena $100.00, Šveicarija, 
Vailokaitis Viktoras ir Dominika Vailokai tienė- 
Cesaitytė, atm. įn. $100.00, įamžina Kunegunda 
Užupytė-Keblinskienė, žygienė Apolonija, atm. įn. 
$400.00.
Jasiulevičius Kazys, atm. įn. $880.00, Veverskis 
Kazimieras, atm. įn. $390.00.
Tautvilas Narcizas, Aviac. Gen. Št. Pik. ir Bronė, atm. įn. 
$930.00.
Leugoud Edward $4,899.26.
Pabarčius Vaclovas, atm. įn. $400.00.
Rimavičius Algirdas, testamentinis palikimas $1,543.72, 
atsiuntė Viktoria Zakaras.

14
Iš viso 14 narių $3,128.72

Pataisome:
1981 vasario mėn. buvo — Janušauskas Jonas, atm. įn. $604.00. 

Turi būti atimta $100.00 ir užrašyta #4925 Janušauskas Irena $100.00.
1981 gegužės mėn. buvo... atstovaus Gaudušienė Janina... su šiuo 

įnašu Janina ... turi būti... atstovaus Gaudušienė Jadvyga ... su šiuo 
įnašu Jadvyga...

lietuvių Fondas įžengė į trečių milijoną ir pagrindinis kapitalas 
1981.VII. 17 pasiekė $2,068,063.26. Gautomis palūkanomis parėmė lietu
viškų švietimų, kultūrų ir jaunimų $816,562.77.

Palikimai sudaro svarbių Lietuvių Fondo kapitalo dalį. 1981.VII.17 
imt. palikimais gauta $512,855.68.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimų:

„LITHUANIAN FOUNDATION, A NON-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT, ILLINOIS CORPORATION, 

2422 W. MARQUETTE ROAD, CHICAGO ILLINOIS 60629“

Visi statykite Lietuvių Fondų, nes gautomis palūkanomis remia
mas lietuvybės išlaikymas.

apie Stepono ištikimybę. Už 
mėnesio tos žinios atėjo. 
’Jau slavai sukilo’ deklama
vimas, o gal ir kita veikla 
kažkam buvo užkliuvusi. 
Vaistinės Nasvyčiams nie
kas neatėmė, bet jie turėjo 
samdyti kitą vaistinės ve
dėją. Susirado Maskvoje 
lietuvį vaistininko padėjė
ją Šliogerį, kuris sutiko pa
siimti tas pareigas už 60 
rublių per mėnesį ir užlai
kymą. Dvejų farmacininkų 
tokiai vaistinei nereikėjo. 
Tokiu būdu išlaikymas pa
pildomo farmacininko ūki
nes perspektyvas gerokai 
aptemdė. Jei taip, vaistinę 
vertėjo parduoti, bet kam? 
Kadangi žydams vaistines 
pirkti Smolensko guberni
joje buvo uždrausta, pirkė
ją buvo sunku surasti.

Steponas Nasvytis vėl 
nuvažiavo į Smolenską ir 
ten gubernijos farmacijos 
reikalų tvarkymo sekreto
riui pažadėjo 100 rub., kad 
tas kaip nors patvarkytų, 
kad vaistinę būtų galima 
parduoti žydui, kuriems pri
klausė apie 90% visų Ru
sijos vaistinių. Tas sutiko 
patvarkyti. Tik, kad pirkė

jas būtų politiškai ištiki
mas ir turėtų trijų metų 
praktiką, atliktą ne kaimo, 
bet normalioje vaistinėje.

Kai Steponas paskelbė 
farmacininkų laikraštyje, 
kad vaistinę gali pirkti žy
das, jis susilaukė 3 telegra
mų ir 60 laiškų. Vaistinę 
pardavė už 5.000 rublių (o 
pats buvo mokėjęs 4.300). 
Pirkėjas vaistinę turėjo 
perimti 1914 metų rugpiū
čio mėn., bet prasidėjęs I 
pasaulinis karas sutrukdė 
tvarkingą atsiskaitymą — 
jis nusitęsė net iki 1917 m.

Iš Prigorje Steponas su 
šeima išvažiavo į Maskvą, 
kur tada mediciną studija
vo jo brolis Motiejus. Mask
voje Steponas tikėjosi gau
ti vietą vaistinėje, ten įsi
gyti reikalingą praktiką 
normalioje vaistinėje — 
praleistas laikas kaimo 
vaistinėse į praktiką nebu
vo įskaitomas — ir išlaikyti 
universitete egzaminus pro
vizoriaus laipsniui. Lietu
viui prov. čepuliui reko
mendavus, Steponas buvo 
priimtas į Ferreino vaisti
nę, tuo laiku laikomą di
džiausia pasaulyje. Stepo
nas dirbo sąskaitybos sky
riuje už 75 rublius į mėne
sį, tačiau ir toks darbas bu
vo įskaitomas į reikalingą 
praktiką provizoriaus laips
niui gauti.

1915 metais vokiečiams 
okupavus Lietuvą, Maskvon 
suplaukė įvairiais keliais 
per 15.000 lietuvių. (1897 
metais Maskvoje gyveno 
439 lietuviai, o 1902 — 612. 
Steponas įsijungė į gyvą 
lietuvių visuomeninę veik
lą. Įsteigė lietuvių farmaci
ninkų draugiją, kuriai pri
klausė apie 30 narių. Buvo 
Susišelpimo draugijos se
kretorium. Nasvytieriė dai
navo Stasio Šimkaus chore.

Kaip jau minėjome, Ste
ponas čia norėjo įsigyti pro
vizoriaus laipsnį. Kadangi 
tarnavo vaistinėje, jis joje 
galėjo įsigyti reikalingą 
praktiką, tačiau tik ją įsi- 
gyjęs, jis galėjo stoti į uni
versitetą. Steponui norėjo
si kartu studijuoti ir dirb
ti. Tuo reikalu jis 1915 m. 
nuvažiavo į Petrapilį pas 
Švietimo ministerį grafą Ig- 
natiejevą. Bendroje audien
cijoje Steponas jam įteikė 
prašymą, kuri perskaitęs, 
ministeris uždėjo rezoliuci
ją: "Atkreipti dėmesį”, ir 
pasiuntė į atitinkamą de
partamentą. Už mėnesio lai
kraščiuose pasirodė prane
šimas, kad vaistininkų pa
dėjėjams leidžiama studi
juoti ir be pirmiau atliktos 
praktikos, kurią tačiau rei
kia atlikti prieš einant į eg
zaminus. Tokiu būdu Stepo
nas galėjo lankyti universi-

Prov. Steponas Nasvytis su žmona Maskvoje prieš D. karą.

tetą ir 1918 m. įsigyjo pro
vizoriaus laipsnį.

Maskvoje Nasvyčiams gi
mė antroji duktė Aldona 
(Augustinavičienė), o vy
resnieji vaikai Algirdas ir 
Birutė 1917 m. persirgo 
škarlatiną, po kurios Algir
das gavo labai sunkų inks
tų uždegimą, sužaluojus 
tuos organus. Ta liga prisi
dėjo, kad Algirdas mirė bū
damas 20 metų jaunesnis 
už tėvą.

Nasvyčiams kiek anks
čiau už kitus karo pabėgė
lius įsikūrus Maskvoje, pas 
juos amžinai kas nors vie
šėdavo ar net išsinuomoda
vo kambarį. Tarp tų nuomi
ninkų buvo rašytojas A. 
Vienuolis-žukauskas, kom
pozitorius Gruodis, vėlesnės 
mūsų dramos ir operos pri
madonos Rymaitė ir Neza- 
bitkauskaitė-Galaunienė, ir 
net studentas Vitkauskas, 
vėlesnis mūsų generolas ir 
paskutinis kariuomenės va
das ...

Po revoliucijos, kuri pra
džioje buvo džiaugsmingai 
sutikta, gyvenimas Mask
voje pradėjo smarkiai sun
kėti. Visko pradėjo trūkti. 
Laimei 1918 m. vėlybą pa
vasarį į Maskvą iš Lietuvos 
atvažiavo kalvinų pastorius 
Jakubėnas su vokiečių oku
pacinės valdžios leidimu 
grąžinti į Lietuvą mokslei
vius, mokytojus ir senesnio 
amžiaus pabėgėlius. Pabė
gėliams šelpti komiteto se
kretorius Vaclovas Sidzi
kauskas sutiko, kad Nas
vytis, kaip ką tik baigęs 
universitetą, gali būti dar 
kvalifikuotas kaip studen
tas. Nasvyčiai likvidavo sa
vo butą bei kitokį turtą ir 
skirtą dieną atvyko į gele
žinkelio stotį. Po kiek lai
ko pasklido gandai, kad į 
stotį atvykę V. Kapsukas 
su Požėla tikrina išeivius. 
Nasvyčiai labai susinervi

no, bet ką daryti — kelio 
atgal nebuvo. Belaukiant 
kas bus toliau, Steponas su
sitinka inžinierių Stanaitį, 
Maskvos komercijos mo
kyklos direktorių, kuris tu
rėjo pilną teisę išvažiuoti. 
Tas pasibaisėjęs betvarke 
stotyje nutarė nevažiuoti. 
Steponui paprašius, jis ati
davė savo oficialų leidimą. 
Jo šeima buvo tokios pat 
sudėties kaip Nasvyčių. 
Nasvyčiai virto Stanaičiais. 
Pagaliau buvo leista susi- 
kraustyti į prekinį vagoną 
su dr. Bagdono šeima. Vėl 
pasklido gandai, kad Kap
sukas su Požėla eina per 
vagonus ir tikrina. Požėla, 
vėlesnis Lietuvos vidaus 
reikalų ministeris, Nasvy- 
čius neblogai pažinojo, ar 
jis neišduos? Viename iš 
pirmųjų vagonų Kapsukas 
su Požėla užtiko nelegaliai 
Važiuojančią provizoriaus 
Stuko šeimą. Pareikalavo 
išlipti, tačiau Stukienė pra
dėjo taip siaubingai šauk
ti, kad Kapsukas užsikim
šęs ausis iš vagono pabėgo. 
Po to jiems praėjo ūpas tik
rinti — tik prie kiekvieno 
priėjęs ragino, grįžus į Lie
tuvą, ir ten sukelti revoliu
ciją.

Sekančiame numeryje: 
Kūrimasis Lietuvoje.

Skaitykit ir platinkit 
D I R V £

• Laikraštininkai Victor 
Sasson ir John Rymer krei
pėsi į Amerikos Lietuvių 
Tarybos centrą, prašydami 
informacijų apie žydų liki
mą Lietuvoje. Jie skubiai 
ruošė straipsnius ryšium su 
nauja vadinamo karo nusi
kaltėlio byla. Kun. J. Pruns- 
kis juos plačiau painforma
vo, jiems nusiųstas kun. J. 
Prunskio paruoštas Alto 
leidinys: ”Lithuania’s Jews 
and the Holocaust”.
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Pavergtų tautų demonstracija 
prie sovietų konsulato

Judriame šiaurinės Kali
fornijos mieste — San 
Francisco yra įsikūręs So
vietų Sąjungos konsulatas. 
Čia jam veikti yra plati dir
va: didžiulis uostas, judri 
prekyba, didžiulė elektroni
kos pramonė, ginklų, ypač 
lėktuvų gamyba, mokslinio 
tyrimo įstaigos — universi
tetai ir jų moderniškos la
boratorijos, kompiuterių ga
myba ir priedo įvairių tau
tų pabėgėlių ir jų veikla. 
Konsulatas įsikūręs 7 aukš
tų pastate, puikiame rezi
denciniame miesto rajone, 
ir niekas negalėtų įtarti, 
kad tai būtų tautų pavergė
jo būstinė su šimtais tar
nautojų važinėjančių tik 
Cadillac, bet ne volgomis ar 
zaparožėmis, kurios nere
prezentuoja komunistinės 
valstybės pažangos.

Čia veikia ir Sovietų Są
jungos Pavergtų Tautų ko
mitetas, į kurį yra susibūrę 
nuo sovietinės Rusijos nu
kentėję tautų ir valstybių 
atstovai. Komitetas pasi
naudodamas JAV kongreso 
ir prezidento Eisenhower 
paskelbtąją rezoliucija kas
met ruošia prie Sovietų Są
jungos konsulato protesto 
demonstracijas, kuriose iš
keliama komunizmo impe
rialistinė politika, jo agre
sija ir pavergtų tautų troš
kimas laisvės — ieškant vi
suomenėje simpatijos ir pa
ramos kovoje dėl laisvės at
gavimo. Kartu iškeliama ir 
Sovietų Sąjungos genocidi
nė politika pavergtuose 
kraštuose, nežmoniškas te
roras, nekaltų žmonių per
sekiojimas, jų teismai,

‘Anjber H°Hdays” 

1981 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVA

is BOSTONO ir NEW YORKO

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

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

mokesčiu.
REGISTRACIJOS REIKALU KREIPKITĖS 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

PR1CFJ ARE BASED ON DOUBLE OCCVPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES. RECISTERED TRAVEL AGENT jį(TA0J24

MEMBER

P. INDREIKA

konclageriai ir visos sovie
tinės sistemos kritika.

Tokia protesto demons
tracija San Francisco Pa
vergtų Tautų komitetas 
skelbė liepos 19 d. Susiri
šus su Los Angeles lietuvių 
Informacijos centru susi
laukta pagalbos. Iš Los An
geles jau liepos 18 d. atvy
ko 50 lietuviško jaunimo ir 
tos pačios dienos vakare ap
supo konsulatą su įvairiais 
plakatais, transparantais ir 
šūkiais nukreiptais prieš 
tautų pavergėją. Konsulato 
aukštutiniuose aukštų lan
guose sužibo šviesos ir pro 
užuolaidas pasirodė šešėliai. 
Prie frontiniu durų atsira
do policija. Demonstrantai 
dar aukščiau iškėlė plakatus 
ir nuteisto Vytauto Skuo
džio atvaizdą šaukiant: 
duokite laisvę badu marina
mam prof. Skuodžiui, nu
stokite kankinti lietuvius, 
nešdinkitės ruskiai iš Pa- 
baltės kraštų. Pasipylė 
būgno garsai, skardus tri
mitas perskrodė besilei
džiančią vakaro prieblandą. 
Išsirikiavę demonstrantai 
pradėjo supti konsulato rū
mus keldami triukšmą. Ap
linkiniai gyventojai pradė
jo rinktis ir stebėti kas čia 
darosi, nors jie yra apsi
pratę su dažnomis eiseno
mis prie sovietų konsulato, 
bet šį protesto demonstraci
ja buvo kitoniška, nes jų 
languose greitai atsimušo: 
degančios raudonojo komu
nizmo vėliavų liepsnos, Lie
tuvos ir Amerikos himnų 
aidai, palydimi akordeno, 

būgno ir trimito. Sujudo ir 
policija laukdama netikėtu
mų ir demonstrantus ėmė 
varyti į kitą gatvės pusę, 
kartu perspėdama, kad 10 
vai. demonstracija turi 
baigtis.

Liepos 19 d. 10 vai. vėl 
tie patys demonstrantai su
sirinko prie konsulato su
keldami tarnautojus. Pasi
rodė ir specialus policijos 
dalinys.

Susitvarkęs Pavergtų 
Tautų demonstrantų jungi
nys, kurį sudarė 70 ma
šinų vora, nuo uosto pasu
ko į miesto centrines gat
ves. Visos vilkstinės maši
nos pasipuošusios tautinė
mis vėliavomis, transparan
tais ir komunistinio teroro 
vaizdais — greitai atkreipė 
praeivių dėmesį, kurios už
tvindė ištisus kvartalus be- 
traukdamos prie sovietinės 
Rusijos konsulato. Mašinų 
vorą pasitiko lietuviai mo- 
tociklistai su iškelta trispal
ve, o motociklo gale: pririš
ta su kuju ir piautuvu vil
kosi Sovietų Sąjungos vė
liava. Priartėjus prie kon
sulato iš demonstrantų eilių 
iššoko porą vyrukų: nu
traukė raudonąją vėliavą 
nuo motociklo ir ją sudras
kė. Pasipylė šauksmai: rus
ki go home ir t.t. Demons
truojančiųjų skaičius išau
go iki 250, nes prie lietuvių 
prisijungė ir kitų Pavergtų 
Tautų demonstrantai. Iški
lo ištisas miškas plakatų, 
kuriais kiekviena tautybė 
reiškė protestą prieš pada
rytas Maskvos skriaudas. 
Sujudo ir policija, nes de
monstrantai žingsnis po 
žingsnio artėjo prie konsu
lato frontiniu durų. Į kilusį 
triukšmą staiga įsimaišė 
TV reporteriai ir didžiųjų 
San Francisco dienraščių 
korespondentai, fotografuo
dami protesto demonstraci
jos vaizdus: transparantus, 
plakatus. Prie jų prišoko A. 
Mažeika ir D. Barauskaitė 
su pluoštu informacijų apie 
demonstracijos tikslus ir 
atsakinėdami į reporterių 
klausimus, kuriuos ypač 
stebino, kad joje dalyvauja 
tiek daug įvairių tautybių: 
Pabaltiečiai, lenkai, rumu
nai, čekoslavakai, EI Salva
doras Nicaragua, vietna
miečiai ir kt.

Dar prieš demonstracijos 
pasirodymą gatvėse, spau
dai buvo suteikta plati in
formacija — ne vien vieti
niams laikraščiams, TV ir 
radijo, bet neaplenkta UPA, 
Assn. Press agentūrų, ku
rios suskubo paskleisti ži
nias apie protesto demons
traciją. Vakare San Fran
cisco TV stotis kanalais 4 
ir 7 žinių laidose rodė de
monstracijos vaizdus su 
trumpais komentarais apie 
Sovietų Sąjungos užsienio 
politiką ir pavergtų tautų 

kova dėl laisvės, jų areštus 
i rkt. O rytojaus dienos vie
tiniai dienraščiai patalpino 
aprašus, ypatingai pabrėž
dami prof. V. Skuodžio nu
teisimą ir jo įkalinimą, kaip 
amerikiečio įkaito, Morda- 
vijoje už antisovietinę veik
lą. San Francisco Examiner 
skyriuje: ”City today” pa
skelbė, kad demonstracijose 
dalyvavo 200 dalyvių, iškel
dami badu marinimą ame
rikiečio V. Skuodžio (Bene- 
dict Scott) atvejį. Jo bado 
streikas gražiai įpintas į 
Pavergtų Tautų savaitės 
minėjimą, kurios prasiver
žė masinėmis demonstraci
jomis prieš komunistinę 
priespaudą, iškeliant Afga
nistano, Lenkijos ir Pabal
tiečių heroiškas kovas, ku
rios nugalėti negalėtų ir 
moderniškiausi sovietinės 
Rusijos ginklai.

Trys demonstrantai: Si
gitas Novickis San Francis
co gyventojas, Darius Oš- 
iapas iš Los Angeles ir jo 
motina Regina iš Chicagos, 
III. buvo areštuoti už kiau
šinių metimą ant konsulato 
pastato, bet greit buvo pa
leisti.

D. Barauskaitė žurnalis
tams pareiškė, kad čia buvo 
susirinkta stengiantis at
kreipti visuomenės dėmesį 
į Sovietų Sąjungos vedamą 
genocidinę politiką, nes bū
dami Amerikos piliečiais 
jaučia pareigą protestuoti 
prieš amerikiečių nubaudi
mą ir jų įkalinimą kaip tai
V. Skuodžio ir kt.

Vėliau demonstrantai pa
suko į Golden Gate parką, 
kuriame buvo numatyta at
likti kultūrinę programą. 
Dalyvaujant miesto simfo
niniam orkestrui ir koope
ruojant Pavergtų Tautų ko
mitetui, orkestras išpildė: 
Lithuanian Rhapsody — A. 
Louis Scarmolin, Roman 
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Lesyk — Ukrainiečių mar
šą, P. Tammeveski — estų 
melodijas ir kitus pavergtų 
tautų kompozitorius kūri
nius, o atskirų tautų solis
tai, smuikininkai atliko na
cionalinius kūrinius, ir tau
tinius šokius. Vasaros metu 
j Golden Gate parką susi
renka daugybė miestiečių ir 
turistų nes jame netrūksta 
kultūrinių renginių. Kultū
rinę programą pravedė Ro
mas Tervydis taiklių žodžiu 
pristatinėdamas jos atlikė
jus ir trumpai apibūdinda
mas kiekvienos tautos na
cionalines apraiškas.

Pertraukų metu klausy
tojus, ilgesnėje kalboje, ru
munas supažindino su So
vietų Sąjungos nusikalsta
mais darbais prieš žmoniš
kumą, jos politika paver
giant kitas tautas ir kraš
tus, į kurios pinkles jau yra 
patekę 35 tautos. Koncerto 
dalyviams buvo išdalinti at
sišaukimo lapeliai smer
kiantieji komunizmą ir 
Maskvos elgesį su paverg
tomis tautomis, kreipiant 
skaitytojo dėmesį, kad pa
vergtos tautos yra tvirčiau
si laisvojo pasaulio ir Ame
rikos sąjungininkai.

Sukauptomis jėgomis Pa
vergtų Tautų savaitės mi
nėjimo tikslas San Francis
co mieste reikia laikyti, kad 
buvo atsiektas — publikai 
pristatant piktus Sovietų 
Sąjungos kęslus ypač Pa
baltijo kraštuose ir centri
nėje Europoje pabrėžiant, 
kad mums valios ir kovos 
dvasios niekad nepristigs.

Protesto demonstracijos 
organizavime daug rūpes
čio parodė San Francisco 
LB apylinkės valdyba, va
dovaujama Alf. Vindašiaus, 
besirūpindama įvairiais lei
dimais ir aktyviai dalyvau
dama.
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KRUVINO BIRŽELIO DEMONSTRACIJA BOSTONE. Bir
želio mėn. 14 d. Bostono centre, prie miesto rotušės, vyko ma
sinė pabaltiečių demonstracija. Buvo minimi 1941-mų metų bol
ševikų vykdyti išvežimai, kankinimai ir žudynės, kada Lietuva, 
Latvija ir Estija neteko 10% savo gyventojų. Taip pat buvo iš
keltos žiauraus okupanto skriaudos nuosekliai it sistematingai 
vykdytos 40 okupacijos metų laikotarpyje Pabaltyje. Specialios 
apeigos už žuvusius vyko prie beržo kryžiaus nuklotu tūkstan
čiais gėlių. Po nuskambėjusių himnų, spontaniškai buvo sude
ginta Sovietų Imperijos vėliava. (U. P. E. nuotraukos)
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BOSTONO LIETUVIAI
TAUPYKIM "TAUPOJE”

Nuo liepos 15 d. jau ofi
cialiai įregistruota ir gau
tas charteris lietuvių kredi
to unijai "Taupa”. Ji dabar 
yra Amerikos Kreditų Uni
jos narys ir valdžios prižiū
rima bei kontroliuojama.

Taupa mokės už įneštus 
indėlius galimus aukščiau
sius procentus. Pav. iki lie
pos 27 d. buvo už papras
tus indėlius mokama 7%, o 
už terminuotus (6 mėnesių 
cerficate) įnešus $500 iki 
$10,000 mokėjo 12%, o jei
gu daugiau kaip 10,000 tai 
15,56% . Visas pelnas, kuris 
bankuose eina į kitaučių 
rankas, čia eis j pačių lie
tuvių ir lietuviškiem reika
lam. šios kredito unijos na
riu gali būti įnešęs $5.00.

Tad, kaip matome, mes 
lietuviai galime naudotis 
šia unija ir apsimoka joje 
taupyti. Unijos adresas: 
Lietuvių Kreditų unija, 368
W. Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127 arba P. O. Box 
95, So. Boston, Mass. 02127.

A. A. KATRINA 
BATAITIENĖ

Liepos 24 d. Carney ligo
ninėj Dorchestery mirė Ka- 
trina Bataitienė sulaukusi 
net 99 su puse metų. Buvo 
pašarvota Casper laidotuvių 
koplyčioje. Palaidota liepos 
28 d. po šv. Mišių iš šv. 
Petro lietuvių parapijos 
bažnyčios senosios Kalvari
jos kapinėse. Jos vyras An
tanas mirė 1962 m.

Katrina buvo viena iš pir
mųjų šv. Petro lietuvių pa
rapijos narių. Ji paliko nu

liūdime augintinį George 
Laukaitį.

PARENGIMAI
Minkų radijo valandėlės 

gegužinė-piknikas su įdo
mia programa įvyks rug
piūčio 9 d. Romuvos parke 
Brocktone.

Laisvės Varpo rudens pa
rengimas, kuriame vyks 
gražus vaidinimas, įvyks 
spalio 4 d. Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėje, So. Bos
tone.

SANTA MONCA
VASAROS PRAMOGA
Liepos 19, Santa Monikos 

Amerikos Lietuvių Klubas 
suruošė savo metinę gegu
žinę, jau ne pirmą kartą 
Emilio ir Julijos Sinkių gra
žioje sodyboje, Santa Mo
nikoje.

Į šį subuvimą susirinko 
ne tik klubo nariai, bet ir 
svečiai iš Los Angeles apy

Mažeika * Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-860 0 737-8601

9837 SOUTH KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, ILL. 60642 
Tel. 422-2000
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linkės ir tolimesnių vietų, 
virš 200 asmenų.

Nuo Ramiojo vandenyno 
pūtė gaivinantis vėjelis, 
karščio nesijautė.

Kaip teko patirti, svečiai 
buvo patenkinti ne tik gra
žia aplinkumą, bet ir geru 
maistu, maloniai kvepian
čia kavute, bei skaniais py
ragais, kurių buvo prikepta 
apsčiai klubo ponių bei 
draugų. A. Kybartienė jau 
daugelį metų praturtina lo
teriją jos iškeptu puikiu 
"Napoleono” tortu.

Klubas palaiko draugiš
kus santykius su įvairiomis 
lietuviškomis organizacijo
mis, todėl jų nariai su ma
lonumu lankosi klubo pa
rengimuose.

Klubo valdyba reiškia 
padėką parengimo vadovei 
G. Plukienei, bei visoms ir 
visiems prisidėjusiems dar
bu prie šios pramogos su
ruošimo, o ypač E. ir J. Sin- 
kiams, kad leidžia pasinau
doti jų gražia sodyba. Jiems 
tenka klubo ir dalyvių ne 
tik didžiausia padėka, bet 
ir pagarba.

(eg)

DR. POVAS ZAUNIUS (71) Dr. Albertas Gerutis

Prekybos mainai su Vokietija
Tų pat metų gegužės mėn. pabaigoje pa

skelbta, kad Kaune prasidėjusios su vokiečiais 
derybos, kuriomis siekiama pratęsti bei papil
dyti prekybos sutartį, kuri pasibaigianti 1934 
m. vasario mėnesį. Pagal derybų metu paskelb
tąją informaciją, esą norima dar galiojančią su
tartį pratęsti ir sutvarkyti tuos reikalus, kurie 
iškilo minėtąją sutartį bevykdant. Derybų metu 
su vokiečiais esą svarstomi tokie klausimai, 
kaip kontingentų, muitų, valiutos varžymo, ge
ležinkelių tarifų, mažojo pasienio susisiekimo 
ir kiti klausimai. "Rytas" (1933. V. 27) tuo 
reikalu rašė: "Lietuviai nori išsiderėti aiškias 
ir tikras pozicijas savo žemės ūkio gaminiams, 
kurie paskutiniu metu imta smarkiai varžyti, 
mažojo (pasienio) susisiekimo zonoje išplėsti 
prekybą, išsireikalauti, kad vokiečiai atpigin
tų Lietuvos gaminiams, pervežamiems per Vo
kietijos teritoriją, tarifus, nes jie yra branges
ni, pav., siunčiant į Prancūziją per Lenkiją, 
Austriją ir Šveicariją ir t.t.” Tuo tarpu vokie
čiai reikalaują kad Lietuva plėtų savo prekybi- 
nus santykius su Vokietija.

"Trimitas" (1933. VIII. 17) iškėlė pasireiš
kusius sunkumus ir pastebėjo: "Vokiečių oficia- 
liniame pranešime apie derybas pasakyta, kad 
Vokietija šiomis deryboms teikianti daug dė
mesio ir todėl pasiuntusi (į Kauną) rytų sky
riaus direktorių. Vokietija norinti duoti Lietu

vai ir ūkio lengvatų, bet tik su sąlyga, jei Lie
tuva atsisakysianti nuo savo priešvokiško nusi
statymo ir vykdysianti kai kuriuos vokiečių rei
kalavimus, kurie, nors ir į dabartinių derybų 
turinį ir neįeina, bet labai liečia vokiečių-lietu
vių santykius. Matomai, čia turime galvoje vo
kiečių teisių Klaipėdos krašte dar didesnį išplė
timą”.

Kai kurie lietuvių laikraščiai patikslino, 
kad Lietuvos delegacijai pirmininkaująs užsie
nių reikalų ministras Dr. Zaunius, o vokiečių 
delegacijos priešakyje stovįs užsienų reikalų 
ministerijos rytų skyriaus direktorius Meyer. 
Vokiečių delegacijos pirmininkas aplankęs mi
nistrą pirmininką Tūbelį, su kuriuo kalbėjęsis 
konkrečiais vedamų derybų reikalais, šios lie
tuvių-vokiečių prekybos derybos sutinkančios 
kai kurių nenugalimų kliūčių, nes vokiečiai ša
lia prekybinių reikalų bandą pajudinti ir kai 
kuriuos politinio pobūdžio klausimus, ypač norį 
išsderėti Klaipėdos krašto vokiečiams daugiau 
įvairių privilegijų” (Vilniaus Rytojus. 1933. 
VIII. 19).

Iš šių kelių informacijų seka, su kokiais 
sunkumais Lietuvos interesų gynėjams reikėjo 
susidurti, vedant su Vokietija derybas prekybi
niais klausimais.

Sumažėjus prekybos mainams su Vokietija, 
stengtasi išplėsti prekybą su kitomis valstybė

mis. Didžiosios Britanijos rinka įgavo Lietuvos 
išvežime vis didėjančią reikšmę. Tačiau preky
bos balansas britams buvo nepalankus, nes Lie
tuva išveždavo į britų salas žymiai daugiau sa
vo gaminių, nekaip pirkdavosi britų prekių.

Taip pat Didžioji Britanija, ilgus dešimt
mečius ėjusi kaip ūkinio liberalizmo pavyzdys, 
pradėjo, krizės paveikta, varžyti įvežimą. Ot- 
tawos konferencijoje nusistatyta suteikti to 
meto britų imperijos dominijoms išimtinių 
lengvatų, tuo pačiu suvaržius ypač maisto pro
duktų importą į britų salas iš kitų valstybių. 
Lietuva tik neseniai pradėjo įsitvirtinti britų 
metropolijos rinkoje, bet jau buvo pasiekusi 
gerų rezultatų. Mūsų žemės ūkiui, sėkmingai 
persiorientavusiam į gyvulininkystės ir pieno 
produktų gamybą, anglų rinka įgavo pirmaeilę 
reikšmę.

Bet kaip tik trisdešimtųjų metų pradžioje 
britų vyriausybė įvedė svarbiausiųjų žemės 
ūkio produktų įvežimui kontingentus, t. y. nu
statė kiekius, kuriuos kiekviena valstybė galėjo 
įvežti. Kontingentai nustatyti, atsižvelgus į 
ligšiolinę prekybos apimtį. Kai Lietuva tik bu
vo pradėpusi užkariauti anglų rinką, jai paskir
ti kiekiai buvo nedideli. Pav., 1934 m. pabaigos 
keturiems mėnesiams leista iš viso įvežti beko
nų ir kumpių'5.026.800 centnerių, iš kurių Lie
tuvai teko 148.290 centnerių arba apie 3%' ben
dro importo. Vis dėlto Lietuva užėmė šeštą vie
tą minėtų produktų įvežime. Net 63,5% pa
skirta Danijai, 9,5% Olandijai, 8% Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms ir t.t. Tokios valstybės, 
kaip Sovietų Sąjunga, Estija, Latvija, Argen
tina ir Suomija negavo nė po pilną vieną nuo
šimtį. (Bus daugiau)
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DETROITO LIETUVIAI
Antanas Grinius

PAVERGTŲ TAUTŲ 
FESTIVALIUI PRAĖJUS

Liepos 17, 18 ir 19 d. De
troito miesto centre buvo 
surengtas Pavergtų tautų 
festivalis.

Šiais metais Pavergtų 
tautų festivalyje lietuviai 
turėjo vieną maisto namelį 
ir vieną kultūrinį namelį, 
šiame festivalyje dalyvavo 
ir Baltic Associate LTD iš 
Bostono, vadovaujama G. 
Karoso.

Visas tris dienas kios
kuose vyko prekyba, o 
įrengtoje lauke scenoje me
niniai pasirodymai: orkes
trai grojo, grupės šoko ir 
dainavo. Su tokiais pasiro
dymais yra sunkiausia lie
tuviams, nors miestas dide
lis ir lietuvių daug. Jei ne 
clevelandiečiai Ona ir Al
fonsas Mikulskiai, lietuviai 
festivalyje vargiai būtų ga
lėję ką nors sukombinuoti. 
Muz, St. Sližio kviečiami jie 
liepos 18 d. atvyko Detroi- 
tan ir kanklių kvartetas va
dovaujamas Onos Mikuls
kienės gražiai pasirodė 
Kvartete dalyvauja: Elena 
Muliolytė, Lana Vyšniony- 
tė, Rūta Ginčaitė, Raimun
das Bankaitis ir Frank 
Plesko. Festivaly taip pat 
su menine programa pasi
rodė : ukrainiečiai, lenkai, 
albanai, kroatai, latviai, slo
vakai, estai ir kiti.

DAINAVOS ŠVENTĖ

Liepos 19 d. Jaunimo sto
vykla "Dainava” atšventė 
25 metų sukaktį. Kažkuo 
ypatingu nepasižymėjo. Pa
maldos, lietui pradedant ly
ti, buvo atliktos koplyčioje.

Po mišių aikštėje stovyk
lautojai atliko meninę dalį. 
Programą pravedė J. Poli- 
kaitis. Užtektinai atvyko ir 
žmonių. Ir jei ne lietus, 
šventę tektų skaityti prie 
pasisekusių.

PASITRAUKĖ Iš 
PAREIGŲ

Dr. Adolfas Damušis ir 
Dainavos administrat orė 
Jadvyga Damušienė nuo lie
pos 1 d. pasitraukė iš pa

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)

reigų. ALR Katalikų fede
racija savo atstovu Daina
vai vietoje pasitraukusio 
dr. Adolfo Damušio paskyrė 
dr. Romualdą Kriaučiūną, 
gyv. Lansing, Mich., mies
te. Jis jau perėmė parei
gas. Naujas administrato
rius dar nepaskirtas. Pa
reigas eina kun. Viktoras 
Dabušis. Suinteresuoti sto
vyklos reikalais kreipiasi 
pas kun. V. Damušį telef. 
313-428-7433.

METAI BE KAZIMIERO 
ŠPAKAUSKO

Rugpiūčio 29 d. sueina 
vieneri metai kai a. a. sa- 
vanoris-kūrėjas ir Klaipė
dos krašto vaduotojas, Ka
zimieras špakauskas paliko 
mus ir iškeliavo amžinybėn. 

Kazimieras špakauskas 
buvo gimęs 1900 m. sausio 
12 d. Akmenėje, Mažeikių 
apskr. Į Lietuvos kariuome
nę įstojo 1919 m. turėda
mas tik 19 metų. Tarnavo 
Kauno komendantūroje ir 
kaip gabus ir drausmingas 
karys buvo užsitarnavęs 
viršilos laipsnį. Tarnauda
mas kariuomenėje dalyvavo 
Klaipėdos krašto sukilėlių 
eilėse. Apdovanotas Lietu
vos Nepriklausomybės 10 
metų sukakties medaliu. 
Atvykęs į Ameriką apsigy
veno Detroite. Dirbo Gene
ral Motors Co. Išaugino ir 
išmokino dvi dukras: Aldo
ną ir Genovaitę. Rėmė lie
tuvišką veiklą ir priklausė 
beveik visoms lietuviškoms 
organizacijoms.

Jo mirties metinių proga 
už jo vėlę šv. Mišios bus 
atnašaujamos: rugpiūčio 29 
d. 8 vai. ryto šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje, šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje, šv. 
Kazimiero (lietuvių) para
pijos bažnyčioje ir šv. Jono 
parapijos bažnyčioj (Wind- 
sore, Kanadoje).

Rugpiūčio 30 d. 10:30 šv. 
Mišios bus atnašaujamos 
Dievo Apvaizdos parapijos 
bažnyčioje ir po mišių bus 
pašventinta Holy Sepulchre 
kapinėse ant jo kapo uždė
tas antkapis (užrašų len
telė).

Giliai liūdinti žmona Ge
novaitė, dukros, žentai ir 5 
anūkai kviečia gimines, 
draugus ir pažįstamus savo 
maldose prisiminti vyrą, tė
vą ir senelį Kazimierą.

IŠVYKA Į VASIULIŲ 
SODYBĄ

St. Butkaus šaulių kuopa 
rugpiūčio 16 d. rengia išvy
ką į S. ir A. Vasiulių sody
bą. Išvyka pradedama 12 
vai. šv. Mišiomis, kurias 
atnašaus kuopos kapelionas 
kun. Alfonsas Babonas. Po 
Mišių seks vaišės, kurioms 
jau iš anksto ruošiasi kuo
pos šaulės.

Detroito ir apylinkės lie
tuviai visi kviečiami.

BALFO SEIMAS

Balfo 20-sis seimas įvyks 
spalio mėn. 24-25 d. d. Die
vo Apvaizdos parapijos Kul
tūros centre, šiam seimui 
atžymėti leidžiamas specia
lus leidinys. Organizacijos 
ar asmenys norintieji įdėti 
į tą leidinį savo sveikinimus 
kreipiasi į Balfo valdybos 
narį Vladą Staškų iki rug
sėjo 7 d.

AUKA DIRVAI

A. a. Kazimiero špakaus- 
ko našlė Genovaitė špa- 
kauskienė ir vyrui mirus 
prenumeruoja ir skaito Dir
vą, kuriai paremti per ben
dradarbį Antaną Grinių at
siuntė $10.00 auką. Ačiū.

SĖKMINGA IŠVYKA

Liepos 12 d. surengta sa
vanorių, ramovėnų ir biru- 
tiečių išvyka Onos ir Česio 
Šadeikų sodyboje praėjo di
deliu pasisekimu. Birutietės 
turėjo prisigaminusios už
tektinai Įvairaus maisto, 
ramovėnai — gėrimų Die
na pasitaikė stebėtinai gra
ži. Svečių privažiavo iš arti 
ir toli. Be vietinių dar ma
tėsi iš Nebraskos, Illinois, 
Kanados ir kitų vietų. Iš
vykos rengėjai svečiams iš
dalino daug vertingų dova
nų. Tenka dėkoti šadei- 
kams, kad jie savo gražią 
sodybą užleido šiai išvykai.

Išvykos dienoje čia pat 
šadeikų sodyboje St. But
kaus šaulių kuopos valdyba 
turėjo posėdį. Pirmininka
vo pirm. V. Tamošiūnas, 
sekretoriavo Petras želvys. 
Nutarta rugpiūčio 16 d. 
šaulių Vasiulių sodyboje su
rengti išvyką.

MIRTYS

Liepos 12 d. po ilgos ir 
sunkios ligos atsiskyrė su 
šiuo pasauliu Adolfas Kišo- 
nis sulaukęs 61 metus am
žiaus. Palaidotas liepos 14 
d. šv. Jadvygos kapinėse. 
Liepos 17 d. mirė Danutė 
Točilauskaitė-čerekienė su
laukusi 48 metus. Palaido
ta liepos 23 d. šv. Kazimie
ro kapinėse, Chicagoje.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Inž. S. Naikauskas, D. Žebraitienė, V. Ogilvis, dr. D. Nai- 
kauskienė ir A. Bliūdžius Dariaus-Girėno minėjime.

J.Gaižučio nuotr.
KADA RANKA RANKĄ 

PRAUSIA

Praeitais metais Detroito 
Namų ir Dariaus-Girėno 
klubo valdybos surengė Lie
tuvių Namuose, savo valdy
bos nariui, kun. Domininkui 
Lengvinui, jo 50 metų ku
nigystės minėjimą, kuris 
gana gerai pavyko. Priva
žiavo daug svečių. Sveikino 
ir dovanas klojo.

Šiais metais,,kun. Domi
ninkas Lengvinas, Windso- 
ro, šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, lyg atsirevanšuo
damas, pasitaręs su parapi
jos nariais, pasisiūlė šiais 
metais suruošti Dariaus-Gi
rėno minėjimą (48 metų) 
tragiškos mirties, Windso- 
ro parapijos bažnyčioje, o 
po minėjimo, tradicinės vai
šės klebonijos sodelyje, šis 
pasiūlymas be diskusijų 
buvo, lietuvių namų ir Da- 
riaus-Grėno valdybų vien
balsiai priimtas.

Detroitiškiams trūksta 
žodžių savo pasitenkinimui 
išreikšti: pamaldos, pa
mokslas, kun. Lengvino lai
komas, Dariui ir Girėnui 
paminėti: buvo parinktinai 
ir išimtinai pasigėrėtinas. 
Vaišės puikios. Prie virtu
vės prisidėjusiems, gal vie
no ačiū ir neužtektų — Da
nutė Kraniauskienė su visa 
šeima, Aleksandra Eidukie- 
nė ir dar daug kitų, kurioms 
čia išvardyti gal ir vietos 
būtų per mažai.

Bartenderiai buvo "im
portuoti” iš Detroito, tai vi
siems gerai pažįstamas Sta
sys Bartkus ir vyriausias 
šeimininkas Vladas Joman
tas, jiems valdybos, nema
nau, kad užmiršo pasakyti 
ačiū.

Jeigu žmogus kalbėdamas 
nori kam už ką padėkoti ir 
užsikerta nežinodamas ką 
sakyti, tai rašydamas no-

Ed. Cobell, I. Kuzmanavičienė, V. Tautkevičienė, S. Cobell, 
B. Kuzmanavičius, O. Bendašienė ir B. Cobell prie vaišių stalo 
minėjime. J. Gaižučio nuotr.

Kun. D. Lengvinas atnašauja 
šv. Mišių auką Dariaus-Girėno 
minėjime. J. Gaižučio nuotr.

rėtum išsireikšti vienu žo
džiu, bet ir tų vienų žodžių 
irgi begalės. Visa tiesa tik 
tas gali aprašyti, kas ten 
asmeniškai yra buvęs, ir tai 
ne vienu žodžiu. Visas mais
tas suneštas ir suaukotas 
kanadiečių: Krakauskai, 
Kraniauskai ir daug kitų. 
Imk valgyk ir niekam ačiū 
nesakyk, žinoma, mes to ne
darome, mes už viską rin
kome pinigus, nes tos seno
sios savo pastogės apleisti 
dar vis nenorime, o jai iš
laikyti ir dar pagerinti rei
kia pinigų. Kanadiečiai čia 
irgi buvo gana dosnūs.

Windsoro lietuviai, ačiū 
jums už tokį mielą priėmi
mą. Gerai pavaišinti, mes 
dabar ieškosime progos 
jums atsidėkoti.

Gal dar reikėtų porą žo
džių tarti ir apie kuklia, 
bet gana skoningai įrengtą 
bažnyčią, kurioje ir moder
nizmas ir tautine mintis, 
nors kukliai, bet ryškiai sa
vo veidą rodo. Bet apie tai 
kitą kartą, prie kitos pro
gos.

Valdybos narys
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Clevelando lietuviai 
laimėjo pirmat prizą

Gausiai lietuvių apgyven
tame rajone įvykęs Senojo 
pasaulio festivalis buvo la
bai sėkmingas. Liepos 29 — 
rugpiūčio 2 dienomis East 
185-ta gatve praplaukė apie 
150,000 žmonių minia, pra
neša festivalio komiteto na
rys, Slovėnų radijo progra
mos vedėjas Tony Petkov- 
sek.

Lietuvių namai pasipuo
šė iš toli matomu sveikini
mu, vaišino svečius lietu
viškais valgiais, Gintaro 
valgykla ir klubas buvo taip 
pat pilni svečių. Liepos 31 
buvo lietuvių vakaras pa
grindinėje estradoje. Ir šie
met jis tikrai buvo gražes
nis. Vakarą pradėjo televi
zijos 8 kanalo pranešėjai 
Susan Howard ir John Te- 
lich, po jų mikrfofoną pa
ėmė Ona Kliorvtė ir prane
šinėjo visą lietuvių vakaro 
programą.

Onos Mikulskienės kank
lių studijos solistė Auksė 
Bankaitytė kanklėmis pa
skambino įdomų lyrišką kū
rinį "Mergaitės svajonė”, o 
Aldona Johansonaitė ii’ La- 
na Vyšnionytė atliko kank
lių duetą "Jaunystės žais
mas”. Abu kūriniai — kom
pozitoriaus Alfonso Mikuls
kio.

Toliau estradoje pasirodė 
Nerijos vokalinis vienetas. 
Pasipuošusios rausvomis il
gomis suknelėmis ir tauti
nių raštų juostomis, jos 
grakščiai padainavo aštuo- 
nias populiarias dainas. 
Joms akompanavo vadovė 
Rita Kliorienė, skambinda
ma elektriniu pianinu.

į

programą.

Lietuvių vežimas parade.

Paulina Mašiotienė, Gra
žina Plečkaitienė ir Marija 
Skirpstienė talkinink a m s 
paruošė skanias vaišes. Ju
lija Taorienė suorganizavo

Nerijos vokalinio vieneto dainininkės, su vadove R. Klio- skaučių ir skautų jaunimą, 
riene, atliekant programą. Nijolė Balčiūnienė ateiti-

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

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

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

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

Rimas Laniauskas, prezidentas

Festivalio klausytojams 
lietuvių programa labai pa
tiko, o televizijos kamera 
dažnai nukrypdavo į kank
lininkių pirštelius ir jų gra
žius tautinius drabužius bei 
jaunyste šviečiančias neri- 
jietes.

šeštadienį, rugpiūčio 1, 
185-ji gatvė buvo ištisą die
ną pilna svečių ir smalsuo
lių. Vakaras buvo skirtas 
slovėnams, kurie šioje apy
linkėje labai aktyvūs. Jų 
vakaro svečiais buvo meras 
George Voinovich ir apy
linkės miesto tarybos narys 
David Trenton.

Sekmadienį virš tūkstan
čio žmonių dalyvavo mišio
se, kurias atnašavo kun. 
George Balasko. Mišių dė
mesį traukė slavų liaudiška 
liturgija ir mišiose grojusi 
polkų kapela. Pamaldos bu
vo garsinamos kaip "Polka 
Mass”.

Festivalio paradas, kurio 
maršalais buvo Clevelando 
ir Euclido merai, buvo di
desnis negu praėjusiais me
tais. Jame pirmą kartą pa
sirodė Lietuvių namų floti
lė, kurią dekoravo Petras 
Maželis.

Didelė staigmena buvo, 
kai po parado į Lietuvių 
salę atvyko visas festivalio 
komitetas ir pranešė, kad 
lietuviai laimėjo pirmą pri
zą už puikų pasirodymą 
penktadienio vakarą ir už 
originalų lietuvišką vaizdą 
parado eisenoje. Teisėjų ko
misija, paskyrusi pirmą pri
zą, taip pat atsiuntė per ko
mitetą Lietuvių namams 
trofėją.

Lietuviai žygiuoja pro Clevelando 
tame parade.

Kanklininkės L. Vyšnionytė, A. Bankaitytė ir A. Johan
sonaitė estradoje atliekant

lietuvių namus Senojo pasaulio festivalio proga suruoš- 
Visos nuotraukos J. Garlos

su klausytojais apie pa
vergtųjų tautų problemas. 
Toks Pavergtųjų tautų sa
vaitės paminėjimas buvo 
sutartas su WERE radijo 
štabo nariu Dr. John Mano- 
lesco tarpininkaujant Tau
tybių sąjūdžiui, kurio pir
mininkas yra Ralph Perkas. 

Lietuviams buvo skirtas 
liepos 23 vakaras. Lietuvių 
•— Algis Rukšėnas, latvių 
■— Eriks Ievins ir Cleve
lando žydų bendruomenės 
pirmininkas adv. Alan Grey 
dalyvavo šioje programoje. 
Algis Rukšėnas kalbėjo apie 
lietuvių indo-europietišką 
kilmę, lietuvių kalbos gimi
ningumą sanskritui, drauge 
su latviu atstovu paryškino 
komunistų ir Sovietų Są
jungos prievartinę okupaci
ją Lietuvoje, genocidą, žmo
gaus teisių paneigimą.

Paskutinė Pavergtųjų 
tautų savaitės programa 
buvo liepos 24, kurioje da
lyvavo rumunų atstovas 
adv. Nicholas Bucur, vo
kiečių — Jack Wiewel ir 
kroatų — John Scribin. 
Kroatų atstovas įtikinan
čiai ir emocingai gynė kro
atų tautos teisę į laisvą 
ir nepriklausomą valstybę. 
Užklaustas, kodėl kroatai 
vykdo teroristinius nusikal
timus, John Scribin pareiš
kė, kad atsakingi kroatai 
n e p ritaria teroristiniams 
aktams, bet prašė ameri
kiečius suprasti desperati- 
nę kroatų padėtį Jugoslavi
joje, kur kroatų tauta nai
kinama fiziniai, kultūriniai 
ir dvasiniai.

Clevelando tautybių są
jūdis šiuo projektu veiks
mingai ir prasmingai pami
nėjo Pavergtųjų tautų sa
vaitę. Klausytojų atsiliepi
mai buvo labai įdomūs ir 
prasmingi.

ninkus, Henrikas Tatarū- 
nas,Juozas Duleba, Linas 
Jokūbaitis ir Pranas Mašio
tas atliko daug ruošos dar
bų. Vincas Apanius iš savo 
sodininkystės parado floti
lei papuošti davė berželį ir 
dekoravyti n i u s augalus. 
Lietuvių namų direktoriai 
Vladas Plečkaitis ir Juozas 
Stempužis atliko visus ry
šių ir koordinavimo darbus.

Šis netikėtai gražus lie
tuvių pasirodymas sukėlė 
entuziazmą sekančiais me
tais dar geriau pasirodyti.

APIE PAVERGTAS 
TAUTAS PER RADeIJĄ

WERE radijas, pagarsė
jęs vad. ”talk shaw" — pa
sikalbėjimais, diskusijoms 
apie Pavergtųjų tautų sa
vaitę paskyrė 10 valandų. 
Nuo liepos 22 iki 24 radi
jas skyrė kiekvieną vaka
rą dvi valandas nuo 7 v. v. 
iki 9 v. v. grupei tautybių 
padiskutuoti ir pasikalbėti

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS- 
REALTY. 31715 Vine St.J 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.
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ST. LOUIS
PIANISTO VYTAUTO 

SMETONOS VIEŠNAGĖ 
ST. LOUIS

Liepos mėn. 23 ir 24 die
ną pianistas Vytautas Sme
tona viešėjo pakviestas St. 
Louis Sypmphony Orkestro 
ir kartu su minėtu orkestru 
atliko tą dieną programos 
dalį Greensfelder Recrea- 
tion Center Queeny parke, 
St. Louis, Missouri.

Saint Louis Symphony 
orkestro vasaros sezono 
Pops koncertai turi didelį 
pasisekimą geros muzikos 
mylėtojų tarpe. Jau nuo 
1976 metų pagrindiniu tų 
koncertų dirigentu yra Ri- 
chard Hayman.

Vytautas J .Smetona pir
moje koncerto dalyje kartu 
su simfoniniu orkestru at
liko Bernstein, Bacharach 
ir Liszt kūrinius.

Antroje dalyje koncerto 
sekė Liszt koncerto No. 1 
in E flat Major for Piano 
and Orchestra.

čia minėtus Liszt kūri
nius Vytautas Smetona, di
riguojant svečiui Michael 
D. Morgan atliko meistriš
kai — pasigėrėtinai. Jautė
si stipri technika ir įsijau
timas į atliekamus kūrinius. 
Gausi publika šiltomis ka
tutėmis pareiškė pasigerė
jimą jaunam pianistui.

Gausios publikos tarpe 
buvo ir St. Louis apylinkės 
lietuviai, kurie irgi džiau
gėsi gabaus ir talentingo 
lietuvio pianisto pasiseki
mu.

Trečioje dayje simfoni

nis orkestras atliko Lennon 
-McCarthey ”The Beat of 
the Beatles.”

Pops koncertai gražioje 
gamtos aplinkumoje Quee- 
ny Parke visados sutraukia 
daug publikos ir Vytauto 
Smetonos viešnagės metu 
visos vietos minėtame cent
re buvo užpildytos.

Kartu su Vytautu J. Sme
tona St. Louis mieste vie
šėjo pianisto motina Birutė 
Smetonienė ir pianisto žmo
na. Jos turėjo progos ne 
tik dalyvauti koncerte, bet 
ir susipažinti su Louis mies
to įžymesniomis vietomis.

Svečią ir viešnias globo
jo apylinkių lietuviai Kris
tupas ir Mėta Kikučiai ir 
Bronius ir Aga Tiškai.

(tb)

PABALTIEČIŲ IR 
LIETUVIŲ LENGVOSIOS 

ATLETIKOS 
PIRMENYBĖS

1981 m. š. A. Pabaltiečių 
lengvosios atletikos pirme
nybės įvyks š. m. rugsėjo 
12-13 d. d., Brockton High 
School Stadione, 90 Awde 
St. (netoli W. Bloor ii- Duf- 
ferin kampo), Toronto, Ont. 
ŠALFAS S-gos Centro val
dybos pavedimu, varžybas 
vykdo ŠALFAS S-gos Len
gvosios atletikos Komitetas, 
t a 1 kininkaujant Kanados 
Sporto Apygardai ir Toron
to Aušros bei Vyčio sporto 
klubams.

Sekant pereitų metų pa
vyzdžiu ir šiemet svečių tei
sėmis yra pakviesti vieti
niai suomių, ukrainiečių, 
lenkų ir vengrų lengvatle-

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7 >/2 % — 4 metų su $1,000, minimum. 
6J4% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
0’/2% — 1 metu su $1,000, minimum.

tai. Taigi šios rungtynės 
bus išplėstos į 7 tautybių 
kviestines varžybas, iš ku
rių bus išvestos pabaltiečių 
pirmenybės.

Lietuvių pirmenybės bus 
taipogi išvestos iš šių var
žybų. Tuo būdu mūsų leng- 
vatletams šios rungtynės 
bus net trejopos.

Varžybų pradžia šešta
dienį, rugsėjo 12 d. — 2:00 
pm. Registracija nuo 12:00 
vai. Sekmadienį varžybų 
tąsa nuo 10:00 am.

Dalyvių registracija at
liekama iki š. m. rugsėjo 5 
d., šiuo adresu: Mr. Algis 
Malinauskas. 1317 Hillvievv 
Cresc., Oakville, Ont. L6A 
2C6. Tel. (416) 844-7694.

Dėl streikų ir pašto tar
nybos nepastovumo Kana
doje, JAV-se gyvenantieji 
lengvatletai prašomi regis
truotis pas ŠALFAS S-gos 
Lengvosios Atletikos Komi
teto vadovą: Mr. Algirdas 
Bielskus, 3000 Hadden Rd., 
Euclid, Oh. 44117. Telef. 
(216) 481-7161.

PABALTIEČIŲ IR
LIETUVIŲ ŠAUDYMO 

PIRMENYBĖS
1981 m. Š. A. Pabaltiečių 

ir Lietuvių šaudymo pirme
nybės įvyks 1981 m. rugsė
jo 19 d., latvių šaudykloje 
”Berzaine”| netoli Toronto, 
Ont. Varžybas vykdo estai.

VISUOTINIS ŠALFAS 
S-GOS SUVAŽIAVIMAS
Visuotinis, metinis š. 

Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Sąjun
gos suvažiavimas įvyks 
1981 m. lapkričio 14-15 d. 
d., Clevelande, Ohio.

Šiemetinis suvažiavimas 
bus ypatingai svarbus, ka
dangi bus renkama nauja 
ŠALFAS S-gos vadovybė, 
bei nustatoma pagrindinės 
gairės dėl II-jų Pasaulio lie
tuvių sporto žaidynių, ku
rios Įvyks 1983 m. vasarą 
Chicagoje.

• RUGSĖJO 18 Lietuvių na
mų salėje Bronio Railos ir jo 
knygos "Vaivos rykštė” sutik
tuvės. Rengia Tėvynės Garsų 
radijas.

• RUGSĖJO 19 D. 1941 metų 
sukilimo minėjimas.

• RUGSĖJO 20 D. pietūs 
žurnalui "Karys” paremti. 
Rengia L. K. V. S. "Ramovė” 
Clevelando skyrius, Lietuvių 
namuose.

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

• RUGSĖJO 27 d. Kar. Juo
zapavičiaus šaulių kuopos ge
gužinė.

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

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

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

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

• SPALIO 24 D. Pabaltiečių 
vakaras. Ruošia A.L. Taryba, 
Latvių S-gas ir Estų Taryba.

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

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

NATIONWIDE 
INSURANCE 

i* on your

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

PARDUODAMI 
VERTINGI NAMAI

Colonialinio tipo namas su 
trim miegamais. Trijų automo
bilių garažas. 19611 Arrowhead 
gatvė. $44,000.

Colonialinio tipo namas. Mū
rinis su aliuminijum. Salionas 
su dideliu valgomuoju, trys 
miegamieji. Centralinis šaldy
mas. Didelis sklypas su vais
medžiais. Savininkas finansuo
ja. 19568 Meredith gatvė — 
Euclid. $49,00.

Colonialinio tipo namas su 
trim miegamais ir dideliu val
gomuoju, tačiau patogu val
gyti ir virtuvėje. Įrengtas rūsis. 
Uždara veranda iš kiemo pu
sės. Nauji kilimai. Finansiniai 
bus teikiama pagalba. 280 E. 
193 gatvė. $61,900.

Didelis namas su 4 miega
mais viršuje ir vienu apatinia
me aukšte, taip pat su vonia. 
Savininkas finansuoja. 24631 
Hawthorne — Beverly Hills, 
Euclid. $54,900.

SPLIT LEVEL su trim mie
gamais viršuje ir vienu apa
čioje. Didelis šeimos kambarys. 
Graži aplinka. Turi parduoti ir 
todėl teikia specialias finansa
vimo lengvatas. 89 Keewaydin, 
Timberlake sumažinta kaina 
$69,900.

Perkant ar parduodant kreip
kitės į Rita Matas 486-2530. Ji 
gali jus smulkiai informuoti 
apie kiekvieną namą, kurį no
rėtumėt matyti.
TURNER namų pardavimo 

Įstaiga — 486-2530
501 East 185 St., Euclid, O.

TURNER REALTY
501 EAST 185 ST. EUCLID. OHIO 11119

PHONE: 486-2530

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

SAVINGS INSURED UP TO $40.000.00 BY F.S.L.I/’

jSaint
/Kpthony 
Savings

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

Open Mon., 9-«; Tueg., Thura., Fri, 9-5; Sat.. 9-1; CIamd Vė

juotas Gribauakaa, vedėjas

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 & hospitalizalion insurance, savings 
program, retirement and bonu3.

APPLY, CALL, OR WR1TE:

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

HARAHAN, LA. 70183 
504-733-7870

Equal Opportunity Employer M /F

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

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

• RUGPIŪČIO 8-9 d. Dail. 
Reginos Petrutienės tautodai
lės darbų paroda DMNP para
pijos didžiojoje salėje.
• • RUGPIŪČIO 16 d.' Balfo 

gegužinė.
• RUGPIŪČIO 23 SLA 14 

kuopos gegužinė O. ir V. Jo
kūbaičių sodyboje. Pradžia 12 
vai.

• RUGPIŪČIO 30 D. — Lie-' 
tuvių klubo metinė gegužinė 
Austrian Picnic Ground.

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

• RUGSĖJO 5 D. LAS: Se
niūnų Tarybos ir atstovų su
važiavimas Lietuvių Namuose.

• RUGSĖJO 6 D. Laisvo
sios Lietuvos 35 metų pami
nėjimas Lietuvių Namuose.
• RUGSĖJO 13 d. Abiturien

tų balius. Rengia LB Ohio 
apyg. valdyba.

RITA MATAS
ĮSTAIGOS

ADMINISTRATORĖ

PILNATEISĖ NEKILNOJAMOJO TURTO 
[VERTINTOJA.

Bendradarbiai:
DALIA ŠIRVAITIS 
ANTANAS KALVAITIS 

•ALGIS MATAS
TONI LINDEN
DALIA KASULA1TIS 
PETRAS MATAS
RAY SABALIAUSKAS 
PATR1CIA A. SAJOVEC
VYTAS MATAS — 

teisinis patarėjas

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

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

Todėl galima triskart plačiau skelbti Jūsų parduodamą nekilnojamąjį 
turtą. Tuo reikalu kreipkitės į bet kurį mūsų bendradarbių arba jeigu jums rei
kia namų įvertintojo mokesčių ar kitokiems reikalams, kreipkitė į Ritą Ma-
tienę, pilnateisę namų įvertintoją.

501 EAST 185 ST.
EUCLID, OHIO 44119

MlMBtROr

fRELOCATION
IĮ ŠIRVIU. INC

I’HONE: 486-2530 ^^^"

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 dailus.
MARTINS ir KUNARS KAULINS Lakewood, Ohio
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

ALRK MOTERŲ S-GOS 
SEIMAS

Š. m. rugpiūčio 8 d. 7 vai. 
vak. Clevelande, DMNP pa
rapijos salėje, uždarant 
ALRK Moterų Sąjungos 
seimą, meninę programos 
dalį atliks: sol. Nora Bra- 
zulienė ir sol. Julius Kazė
nas. Jiems akompanuos 
muz. Regina Brazaitienė. 
Koncertas vyks po R. Pet- 
rutienės medžio dailės dar
bų parodos atidarymo. Vi
suomenė maloniai kviečia
ma atsilankyti.

Banketo metu kalbės Alg. 
Kasiulaitis tema "Moteris 
20-to amžiaus gale’’.

Norintieji dalyvauti ban
kete prašoma kreiptis tele
fonu 486-2111.

CLEVELANDAS LAUKIA 
DAUG SVEČIŲ

Clevelando miesto valdžia 
nežino kur apgyvendinti 
svečius, kurių suvažiuos ke
liolika tūkstančių šios sa

MM /uperior Thving/
1 ASSOCiAIlON

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIU SĄSKAITĄ

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 
Už įnašus mokame 5'/4% palūkanų 
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI 

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uperior /avinę/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS: ' [SE

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

Clevelando Žalgirio šaulių kuopos valdyba. Sėdi iš kairės: D. Vaičiūnas, M. Tijūnėlienė, 
pirm. Br. Nainys, moterų sekcijos vadovė O. Mikulskienė, E. Šarkauskienė. Stovi: Step. But
rimas, J. Raškauskas, St. Sankalaitė, Ig. Muliolis ir Alb. Karsokas, trūksta Ed. Pranckaus.

J. Garlos nuotr.

vaitės pabaigoje į tris labai 
svarbius sportinius įvykius 
— rugpiūčio 8 Clevelando 
Browns ir Pittsburgho 
Steelers futbolo rungtynes, 
svarbias bokso rungtynes ir 
rugpiūčio 9-10 beisbolo "Ali 
Star” rungtynes. Visi mies
to viešbučiai jau dabar yra 
totaliai rezervuoti. Svečiai 
siunčiami į Akroną ir apy
linkėse esančius mažesnius 
motelius. Visose rungtynėse 
bendrai dalyvaus apie 150,- 

000 žiūrovų, o viešbučiai, 
restoranai ir kitos prekybos 
už prekes ir patarnavimus 
tikisi gauti apie $2,000,000. 
Spauda rašo, kad tokia 
grūstis sportinių įvykių 
Clevelande yra pirmą kartą 
Amerikos sporto istorijoje.

• Tėvynės Garsų progra
ma bus rugpiūčio 9, sekma
dienį, 6 vai. 30 min. ryto 
per WZZP — 106 FM radi
ju

• Bronio Railos ir jo ra
dijo kalbų knygos "Vaivos 
rykštė" sutiktuvės bus 
penktadienį, rugsėjo 18, 
Lietuvių namtj salėje. Su
tiktuves rengia Tėvynės 
Garsų radijas. Tai bus pir
masis įdomus literatūrinis 
šio rudens sezono vakaras.

• Rasa Petraitytė baigė 
Clevelando valstybinį uni
versitetą, gaudama baka
lauro diplomą. Jos specia
lybė — komunikacija. Ra
sa Petraitytė lankė šv. Ka
zimiero lituanistinę mokyk
lą, buvo veikli PLJS valdy
bos narė, šiuo metu yra 
Akademikių skaučių valdy
bos pirmininkė.

• Danutė Januškytė Cle
velando valstybiniame uni
versitete baigė prekybos fa
kultetą, gaudama bakalau
ro diplomą. Danutė lankė li
tuanistinę mokyklą, buvo 
Čiurlionio ansamblio kank
lių orkestro narė.

• Vasaros atostogų metu 
Dievos Motinos parapijos 
kleboną kun. G. Kijauską, 
S. J. pavadavo Lietuvių jė
zuitų provinciolas kun. L. 
Zaremba, S. J. Kun. G. Ki
jauskas, S. J. jau grįžo į 
parapiją ir rugpiūčio 2 at
našavo mišias.

• Clevelando meno mu
ziejuje atidaryta "abstrak
tinio meno pradininko” V. 
Kandinskio penkiasdešim
ties abstraktinių akvarelių 
paroda, kuri tęsis iki rug
sėjo 27 dienos. Pastaraisiais 
dešimtmečiais JAV lietuvių 
spaudoje, Lenkijoje ir V. 
Vokietijoje stipriai disku
tuota apie M. K. Čiurlionio 
įtaka Kandinskio abstrak- 
čiajai tapybai. Estų litera
tas ir meno kritikas Aleksis 
Ranitas teigia, kad Kan- 
dinskis pažinojo Čiurlionio 
darbus ir labai juos vertino. 
Vytautas Landsbergis, kny
gos "Vainikas Čiurlioniui" 
autorius tvirtina, kad Kan- 
dinskis net kvietė Čiurlionį 
į Muencheno modernistų pa
rodą 1910 metais, deja, 
Čiurlioniui jau susirgus.

NAUJA LIETUVIŠKA 
ŠEIMA

Š. m. rugpiūčio 1 d. 
DMNP bažnyčioje susituo
kė Algis Gudėnas su Loreta 
Brazyte. Vestuvių puota, 
kurioje dalyvavo daug sve
čių, įvyko gražioje Sher- 
win’s Party Center salėje.

Abu jaunieji aktyvūs na
riai lietuvių jaunimo orga
nizacijose.

• Cuyahogos apskrities 
kontrolierius Mattew J. 
Hatchadorian rugpiūčio 2, 
po E. 185 gatvės festivalio, 
su savo tėvu ir šeima pirmą 
kartą aplankė Lietuvių na
mus, susipažino su direkto
riais, pasidžiaugė moder
niška namų statyba.

Tą pačią dieną Lietuvių 
namuose apsilankė buvęs 
Carterio administracij o j e 
Taikos korpo direktorius 
Ričardas Celeste.

• Gintaro ir Ąžuolo skau
čių ir skautų vadovų mo
kykloje, įvykusioje Rako 
stovyklavietėje, Michigan, 
š. m. liepos 25 — rugpiūčio 
1 d. iš Clevelando dalyvavo 
Rima Apanavičiūtė, Rūta 
Nasvytytė, Rytas Urbaitis 
ir Alfonsas Vanagas. Kur
sams vadovavo Vanda Alek
nienė ir Algis Senkus.

• Balfo Clevelando sky
riaus gegužinė įvyks rug
piūčio 16 d. 1 vai. p. p. gra
žioj vietoj prie ežero Can- 
terbury ir Landseer Road. 
Bus muzika, prityrusių šei
mininkių pagaminti valgiai, 
gėrimai, loterija ir kt.

Skyriaus valdyba kviečia 
visus jaunus ir vyresniuo
sius gausiai šioje geguži
nėje dalyvauti.

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.

PATRIA prekybos na
muose, 794 East 185th St., L ’ .
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.

FOR RENT

Room for elderly ladv, 
kitchen privileges. $130.00 
a month. Call: 382-7607.

(31-Ji).



DIRVA
LIETUVOS 

PASIUNTINYBĖS RŪMŲ 
ATNAUJINIMAS

1981 m. liepos 25 d., De
troite įvyko Alto ir JAV LB 
Krašto valdybos atstovų 
pasitarimas, kuriame buvo 
svarstomas Lietuvos pa
siuntinybės Washingtone 
namo atnaujinimo klausi
mas. Visi atstovai pripaži
no, kad Pasiuntinybės na

Sibiro kankiniui

JONUI BELECKUI
užbaigus šių žemišką kelionę, našlę VERO

NIKĄ ir dukrą GENOVAITĘ bei jos vyrą

VYTAUTĄ PLUKUS nuoširdžiai užjaučiame

Emilis ir Julija 
Sinkiai

Tauriam lietuviui
A. A.

JONUI BELECKUI
iškeliavus į amžiną atilsį, jo žmoną VERO
NIKĄ, sūnų VYTAUTĄ ir žmoną GENUTĘ, 
dukrą GENOVAITĘ ir VYTAUTĄ PLUKUS, 
kitus gimines ir artimuosius giliai užjaučia
me ir kartu liūdime

Jonas ir Joana Račylai 
Raimundas ir Lilė Račylai 
Bronius ir Regina Snarskiai

A. A.

MIKALINAI 

JAGUČIANSKIENEI-SLIŽYTEI 
mirus, jos sūnui MARIJUI, broliui JOKŪBUI 

SLIŽIUI ir kitoms giminėms, bei jų šeimoms 

reiškiame gilią užuojautą

Buvusiam Plieno Vyrijos vadui

A. A.

INŽ. DR. ALGIRDUI NASVYčIUI
mirus, jo žmonai BRIGITAI su šeima, broliui

PIJUI JAUNUČIUI, kitiems giminėms ir ar- 

timiesiams reiškiame gilią užuojautą

Plieno Vyrijos
Chicagos Skyrius

mas atnaujintinas, bet dėl 
komiteto tam darbui atlikti 
sudarymo principo nebuvo 
prieita bendros nuomonės.

Bendruomenės nusistaty
mu tas komitetas turėtų 
būti sudarytas iš Bendruo
menės ir Alto atstovų. Gi 
Altas siūlo, kad tas komite
tas būtų išrinktas visų lie
tuvių organizacijų atstovų 
sušauktame susirinkime ir 
jis būtų visiškai savaran-

Valė ir Kazys 
Bar m ai 

kiškas — neprikausytų jo
kiai vienai organizacijai.

Buvo sutarta Alto ir 
Bendruom e n ė s motyvus 
perduoti Lietuvos atstovui, 
pageidaujant, kad jis pri
imtų Alto ir LB atstovus 
pasitarimui bei išsiaiškini
mui dėl komiteto sudarymo 
principo.

Pasitarime Altui atsto
vavo dr. Jonas Valaitis, 
Juozas Skorubskas ir Graž
vydas Lazauskas, o JAV LB 
Krašto valdybai — Vytau
tas Kutkus, Alfonsas Vėla- 
vičius ir Jurgis Ribinskas.

(ALT Inf.)

• Romualdo Spalio rinkti
nės novelės jau galutinai 
surinktos spaudai. Arti
miausiu laiku knyga ati
duodama spausdinti. Joje 
telpa 10 novelių, 328 psl. 
Leidžia Vilties leidykla. Lei
dimo mecenatai: Kanadoje 
— a. a. Prano Basčio atmi
nimui 500 dol.; JAV — 
Korp? Neo-Lithuania Los 
Angeles padalinys per 1000 
dol.

• Jonas Švoba, ALT S-gos 
Seimui rengti komiteto pir
mininkas praneša, kad ko
mitetas nėra gavęs aukos iš 
Leono Petronio ir ALT 
S-gos Clevelando skyriaus, 
kaip buvo papildomai pa
skelbta Dirvoje Nr. 28.

GOLFO VARŽYBOS

ŠALFASS metinės golfo 
varžybos, į kurias suva
žiuos lietuvių golfo klubai 
iš Toronto, Clevelando, De
troito, Rochester, N. Y. ir 
Chicagos — šįmet įvyks 
rugsėjo 5-6 d.d. Silver Lake 
CC, Orland Park, Illinois 
(147th St. ir 82nd Avė.). 
Svečiai bus apgyvendinti 
Oak Lawn Tower Inn, 9333 
So. Cicero Avė., Oak Lawn, 
Illinois.

Suvažiavimo išvakarėse,
t. y. penktadienį, rugsėjo 4 
d. 7 vai. vak., įvyks regis
tracija ir susipažinimo va
karas su vaišėmis Stasės 
Bacevičienės organizacinė
je priežiūroje.

Golfo turnyro pobūdis 
bus toks pat kaip kasmetai 
ir jo vadovu bus Aleksand
ras Traška. Bet šiais metais 
bus pridėtos specialios var
žybos t. y. dėl numušimo il
giausio sviedinio, kuriose 
kiekvienas golfininkas (vy
rai ir moterys) turės daly
vauti. Varžybas praves Vy
tautas Vaitkus.

Po turnyro sekmadienį, 
rugsėjo 6 d., 7 vai. vak. 
įvyks banketas, kurio metu 
bus išdalinti žymenys lai
mė j u siems golfininkams, 
”Vyties” orkestras gros šo
kiams. Liale Lapienė su 
Vandos Petkienės pagalba 
rūpinasi šio baliaus sėkmin
gu pravedimu.

Viso šio golfinio suvažia
vimo organizacinis pirmi
ninkas Edvardas Lapas 
(telef. darbo 312-345-4181, 
namų 312-343-8857). Kvie
čia visus klubus kuo gau
siausiai dalyvauti.

O. Nakas

PADĖKA

A. t A.
ZIGMAS TARUTIS

mirė 5.1 5. 81
Nuoširdžiai dėkoju visiems kurie suteikė mano vy

rui paskutini patarnavimą ir palydėjo velionį į amžinojo 
poilsio vietą.

Dėkoju kun. Kidykui, kun. Galdikovskiui, kun. Ba
cevičiui už atnašautas šv. Mišias, maldas koplyčioje, ir 
palydėjus j Visų Sielų kapines.

Dėkoju Ramovėnams, Pensininkų Klubui, Lietuvių 
Namų direktoriui, tarus atsisveikinimo žodį.

Dėkoju už atsiųstas velioniui gėles, aukojus šv. 
Mišioms, išreiškus man žodžiu ir raštu užuojautą.

Ypatingai gili ir nuoširdi padėka grabnešiams. 
Dėkinga esu Laidotuvių Direktoriui Will. Jakubs Jr. 

už labai nuoširdų patarnavimą.

Visiems dėkinga
BRONĖ P. TARUTIENĖ

PADĖKA

Mūsų mielas 
A. t A.

BALYS VOSYLIUS
mirė 1981 m. liepos 13 d., palaidotas liepos 18 d. Šv. 

Kazimiero kapinėse, Chicagoje.
Širdingiausias ačiū visiems laidotuvių dalyviams, 

pagerbusiems velionio atminimą gražiomis atsisveikini
mo kalbomis, gėlėmis ir aukomis šv. Mišioms.

Gerb. kan. V. Zakarauskui už šv. Mišias, pamokslą, 
palydėjimą į kapines ir maldas — mūsų nuoširdi padėka.

Nuoširdus ačiū skautams už reikšmingą atsisveiki- 
mui giesmę ATEINA NAKTIS, sugiedotą sukibus ran
komis, prie velionies vyr. skautininko karsto. Taip pat 
ačiū karsto nešėjams už paskutinį patarnavimą.

Ypačiai ačiū Algirdui ir Irenai Budreckams už nuo
širdų rūpestį ir pagalbą, o laidotuvių direktoriui Donald 
A. Petkui ir jo padėjėjams už malonų patarnavimą.

Giminių vardu
L1JOLĖ Ž1DONYTĖ

DR. ALGIRDUI NASVYČIUI 

mirus, jo seseriai, Kar. Juozapavičiaus šau

lių kuopos narei, BIRUTEI SMETONIENEI 

ir visiems giminėms bei artimiesiems reiš

kiame gilią užuojautą

Kar. Juozapavičiaus 
šaulių Kuopa

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Deda 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.
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