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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

'PAŽEIDŽIAMUMO LANGAS’
Ir Reagano administracijos planas jį uždaryti

Vytautas Meškauskas

Užpereitą penktadienį pre
zidentas paskelbė savo planą 
uždaryti vadinamą ‘pažeidžia 
mumo langą’, kuris daug ką 
nustebino, įskaitant ir Penta
gono planuotojus, bei genera
linių štabų viršininkus. Kad 
suprasti apie ką sukasi reika
las, pirmiausiai sustokime 
prie to pažeidžiamumo lango.

JAV turi 1054 transkonti- 
nentalines raketas, nutaikin- 
tas į Sovietuos taikinius. 54 jų 
yra senesnio ‘Titano’ tipo, 
1,000 - naujesnio Minuteman 
III. Technikos pažanga lei
džia spėti, kad dar šiame de
šimtmetyje, ar greitai po jo, 
sovietai gali taip ištobulinti 
savo raketų taiklumą, kad jie 
vienu smūgiu galėtų sunaikin
ti visas tas amerikiečių rake
tas. Tam jiems (sovietams) 
reiktų 200 raketų su 10 į atski
rus taikinius nutaikintų užtai
sų: t.y. po dvi bombas į kiek
vieną amerikiečių raketą.

Jei jie taip nuspręstų pada
ryti, JAV prezidentas atsidur
tų keblioje situacijoje. Jis, ži
noma, galėtų įsakyti bombar
duoti sovietus kitais ginklais - 
raketomis iš povandeninių lai
vų, lėktuvų bombomis ar 
‘skraidančiom’ bombom, pa
leistom iš laivų, lėktuvų ar net 
sausumos. Tuo atveju, tačiau, 
sovietai galėtų panaudoti pa
našius savo ginklus. Tokiu bū 
du prezidentas, įsakydamas 
atsikeršyti, rizikuotų JAV 
miestų sunaikinimu ir toks abi 
pūsis sunaikinimas nebūtų 
prasmingas. Jei taip, prezi-

JAV SENATAS PRIĖMĖ SKUODŽIO 
REIKALU REZOLIUCIJĄ

1981 rugsėjo 22 JAV se
natas vieningai priėmė re
zoliuciją Nr. 198, reikalau
jančią, kad Vytautas Skuo
dis būtų paleistas iš sovie
tų lagerio, kuriame jis lai
komas už tariamą antisovie- 
tinę agitaciją ir propagan
dą.

Šen. Charles Percy, pa
teikdamas šią rezoliuciją se
natui, iškėlė faktą, kad tarp 
daugybės kalinių Sovietų 
Sąjungoje retai pasitaiko 
Amerikos piliečių, šalia ini
ciatoriaus šen. Percy rezo
liuciją remia senatoriai 
Dixon, Hayakawa. Dodd, 
Spector, Riegle, Levin ir 
Domenici.

Rezoliucijoje reikalauja
ma, kad Vytautas Skuodis 
būtų paleistas ir kad, jam 
norint, galėtų emigruoti j 
JAV-bes. Taip pat senatas 
šia rezoliucija pageidauja, 

dentas turėtų priimti sovietų 
kapituliacijos sąlygas.

Su tokių įvykių scenariumu 
daug kas nenori sutikti. Sun
ku prileisti, kad dabartiniai 
ar būsimi Kremliaus valdovai 
drįstų taip rizikuoti. Pirmo 
smūgio prielaidos šalininkai į 
tai atsikerta, kad praktiškai so 
vietams ir nereikėtų pulti. 
Vien teoriška galimybė - kad 
jie galėtų tai padaryti - pri
verstų Washingtoną Maskvai 
įvairiai pataikauti lygiai taip 
pat, kaip kiekviena mažesnė 
ar tik silpniau apginkluota 
valstybė turi skaitytis su stip
resne.

Kiekvienu atveju, paskuti
niu laiku Carterio ir naujoji 
Reagano administracijos laikė 
reikalingu tokį ‘pažeidžiamu
mo’ langą galimai daugiau pri 
daryti, o respublikonai nega
lėjo praleisti geros progos apie 
tai pakalbėti priešrinkiminėje 
kampanijoje.

Carterio planas, iš dalies 
kongreso jau priimtas, numa
tė pastatyti 200 naujų MX ra
ketų ir 4,600 slėptuvių joms. 
Sovietai neturėtų žinoti, kokio 
je iš tų slėptuvių būtų raketa 
ir tokiu būdu jie turėtų būti 
pasiruošę sunaikinti jas visas, 
kas reikalautų daug didesnio 
jų raketų skaičiaus.

Reagano administracija 
samprotauja, kad sovietai, jei 
norėtų, tiek raketų galėtų pa
sigaminti ir tuo atveju milži
niškos išlaidos tom visom slėp
tuvėm neturėtų prasmės. Čia 
pat turime atsiminti, kad Rea 

kad prezidentas, valstybės 
departamento sekretorius 
bei Amerikos delegacija 
Madrido konferencijoj kiek
viena galima proga stipriai 
pasisakytų prieš Skuodžio 
neteisėtą kalinimą.

Lietuvių visuomenė yra 
raginama skubiai rašyti 
laiškus prezidentui Reaga- 
nui ir valstybės departa
mento sekretoriui Haigui, 
prašant juos dėti visas pa
stangas, kad Skuodis būtų 
išlaisvintas.

Rašyti šiais adresais:
Mr. Ronald Reagan
The President of the

United Statės
The White House
Washington, D. C.
Mr. Alexander Haig
U. S. Secretary of Statė 
Department of Statė 
Washington, D. C. 20520 

(lic) 

gano administracija siekia biu 
džetą sumažinti, bet ne padi
dinti ir dėl to administracijai 
kerpant išlaidas socialiniams 
reikalams, politiškai netiktų 
per daug didinti išlaidas gyni
mosi reikalams. Kaip šią pro
blemą išsprendė Reaganas?

Iki penktadienio buvo spė
jama (taip galvoję Pentagono 
sluoksniai ir taip pranešė sovie 
tų telegramų agentūra TASS), 
kad Reaganas pasisakys už pu
sės Carterio administracijos 
plano vykdymą: 100 MX ra
ketų ir 2,300 slėptuvių joms 
mažai apgyventose Nevados 
dykumose ir Uthos valstybėje. 
Prezidentas tačiau apsispren
dė visai atsisakyti naujų slėp
tuvių ir pradėti keisti senesnes 
raketas naujesnėmis MX seno
se slėptuvėse, kurios būtų su
stiprintos taip, kad galėtų at
laikyti jei ne tiesioginį patai
kymą, tai bent netoli jos.

Be to, jis-nutari statydintis 
naujus bombonešius B-l tipo, 
kaip laikiną priemonę, iki bus 
galima pradėti statydinti nau
jus, radaro nesusekamus; pa
tobulinti komunikacijos siste
mą, paspartinti naujų apsigy
nimo priemonių - kaip prieš- 
raketinių raketų išvystymą, 
apginkluoti naujesniom ir 
tobulesniom raketom naujus 
povandeninius Trident laivus 
ir t.t.

Tos viso paskutinės priemo
nės nesutiks daug kritikos, ku
ri visų pirma bus nukreipta į 
B-l bombonešį. Kam išleisti 
po 200 milijonus dolerių lėk
tuvui, kurio dienos vistiek yra 
suskaitytos ir kuris turės būti 
greitai pakeistas?

Nors buvęs Carterio admi
nistracijos Gynybos Sekreto
rius Harold Brown pareiškė 
per ABC Issues and Answers 
programą, kad senesnių rake
tų pakeitimas naujesniom - 
kad ir senose slėptuvėse - yra 
geriau už nieką, tačiau girdi
si aiškinimų, jog tai gali duoti 
sovietams mintį, kad amerikie 
čiai planuoja ‘pirmą smūgį’, 
kas privers juos dar smarkiau 
ginkluotis.

Apie tai dar daug girdėsime 
kongresui svastant lėšų tam 
planui klausimą. Kol kas Rea 
ganas, atrodo, padarė teisingą 
POLITINĮ sprendimą, kuris 
nepareikalaus nepakeliamų iš 
laidų. Ar jis uždarys pažei
džiamumo langą - ir ar jis iš 
tikro egzistavo ir buvo tiek pra
viras - tai jau kitas klausimas. 
Aplamai imant, daug sunkiau 
numatyti visus galimus priešo 
ėjimus, kaip suplanuoti savo 
puolimo ėjimus. Gaila, kad 
demokratiniams rėžimams vi
sados atitenka pirmasis vaid
muo ir jie negali pasinaudoti 
faktu, kad lengviausia gintis 
yra puolant.

VALDAS ADAMKUS PASKIRTAS 
EPĄ ADMINISTRATORIUM

Jo žinioje bus 6 valstijų gamtos apsauga
Prezidento Reagano ad

ministracija paskelbė, kad 
Valdas Adamkus skiriamas 
JAV vidurio vakarų regiono 
Gamtos Apsaugos (US 
EPĄ) administratoriumi.

Adamkus yra karjieros 
pareigūnas, turjs didelę pa
tirtį gamtos apsaugos sri
tyje. Jo įnašas yra didžiai 
vertinamas šios srities spe
cialistų JAV-se ir tarptauti
nėje bendruomenėje — sa
koma pranešime.

Adamkus vadovaus di
džiausiam JAV-ių regionui 
į kurį įeina šešios vals
tijos su 45 milijonais gy
ventojų, Didieji Ežerai ir 
tarptautinės sutarties su 
Kanada reikalai. Jis taip 
pat pasilieka ir Amerikos 
delegacijos pirmininku prie 
tarptautinės vandens ap
saugos komisijos su Kana
da. Per paskutinius 10 metų 
jis buvo regiono viceadmi- 
nistratorius, o prieš tai va
dovavo Ohio baseino regio
nui Cincinnati mieste.

Prezidento Reagano ad
ministracija gamtos apsau
gai ir toliau skirs didelį dė
mesį, kad padaryta pažan
ga būtų tęsiama. Paskuti
niojo dešimtmečio ekologi
ni sąjūdžio ir darbo dvasia 
yra gyva ir ši administraci
ja dirbs su tuo pačiu entu- 

ziasmu, kad apsaugojus na
tūralius gamtos turtus ir 
užtikrinus jų išteklius se
kančioms kartoms, pareiš
kė Anne M. Gorsuch, US 
EPĄ administratorė. Adam
kaus paskyrimas vadovauti 
vienam iš didžiausių JAV-ių 
regionui užtikrina ekologi
nio darbo tęstinumą ir sėk
mingumą.

Valdo Adamkaus kandi
datūrą rėmė beveik visi re
giono valstijų gubernatoriai 
senatoriai, visa eilė kon- 
gresmanų valstijų ir mies
tų rinktieji pareigūnai, net 
ir pramonės atstovai. Di
dieji Chicagos laikraščiai 
CHICAGO TRIBŪNE ir 
SUN-TIMES pasisakė už 
Adamkų tų laikraščių veda
muose straipsniuose. Taip 
pat labai teigiamą vedamą
jį Adamkui paskyrė ir DE- 
TROIT FREE PRESS. 1978 
metais V. Adamkus buvo 
apdovanuotas aukščiausiu 
JAV-ių gamtos apsaugos 
žymeniu — aukso medaliu, 
šis įvertinimas buvo skir
tas už jo iškilų darbą JAV 
ir už įnašą tarptautinėje 
plotmėje. Regiono įstaiga 
su 900 tarnautojų yra Chi
cagoje.

Sveikiname Valdą Adam
kų naujose pareigose ir lin
kime jam sėkmės.
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Sadatui kritus. - 'Žydų klausimas’ JAV užsienio politikos vedime. 
- Nixono įsikišimas. - Kq kalbėjo Reaganas su Beginu?

- Oswaldo mįslė.
Labai sumaniai apgalvotas 

pasisekęs sąmokslas prieš Egip
to prezidentą Anwar Sadatą 
dar kartą paryškino, kaip grei
tai galime susilaukti didelių 
pasikeitimų. Tiesa, rašant 
šias eilutes atrodė, kad paties 
Sadato numatytas įpėdinis 
Hosni Mubarek galės ir turės 
toliau vesti Sadato pradėtą po
litiką. Dažnai linksniuojama 
arabų vienybė ir toliau pasilie 
ka daugiau svajonė negu rea
lybė. Tai suprasdamas Sada- 
tas ir nutarė siekti separetinės 
taikos su Izraeliu, nes tik tokiu 
būdu jis galėtų atgauti praras 
tą teritoriją ir užsitikrinti kari
nę bei ūkinę Amerikos pagal
bą.

Iš Egipto pusės žiūrinti, jis 
vedė teisingą politiką ir jei 
taip, kodėl jos toliau nevesti 
Mubarekui? Juo labiau, kad 
iš Amerikos pusės jis gali tikė
tis už tai susilaukti dar dau
giau paramos.

Antra vertus, iš pačios 
Amerikos ir Izraelio stebinti, 
galėtų kilti ir abejonių. Jei Sa 
datas galėjo būti nušalintas, 
jei jo režimas jau prieš kurį lai
ką pradėjo braškėti, jei buvo 
suimta per 1,500 disidentų - 
jų tarpe nemažai intelektua
lų, kurie faktinai dar nesiekė 
Sadato nuversti, - kaip gali
ma pasitikėti žmogum, kuris 
iki šiol buvo Sadato šešėlyje?

•••
Ieškant Sadato nužudymo 

motyvų tuojau siūlosi Libijos 
ir Sovietų Sąjungos vardai, ku 
rioms nužudymas negali nepa
tikti. Čia dar reikia atsiminti, 
kad Libijos Kadafy ruošiasi 
pulti Sudaną, kuris turi ilgą 
sieną ne tik su Libijos prisi
jungtu Chadu, bet ir Etijopi- 
ja, kurią kontroliuoja sovietai 
su kubiečiais. Ypač didelis pa 
vojus yra dabar, kai pačiame 
Egipte dar tebevyksta sovietų 
ginklų pakeitimo į amerikie
čių ginklus procesas. įspėti 
apie tą pavojų, Sadatas prieš 
porą savaičių buvo pasiuntęs 
Mubareką į Washingtoną. Jei 
taip, JAV interesuose būtų lik 
viduoti Kudafį, kuris šiuo me
tu yra įgrisęs visiems savo kai
mynams. Kai tokiai minčiai 
pritarė Kissingeris, kalbėda
mas per ABC programą - ir 
net pareiškė, kad Sadatas bū
tų šiandien gyvas, jei Libija 
būtų ‘sutvarkyta’, - sekantis 
kalbėtojas Saul Lenowitz to
kiai idėjai labai griežtai pasi
priešino ...

•••
Sadato nužudymas verčia 

prisiminti ir staigų Gromyko 
susitikima su Izraelio užsienio 
reikalų ministeriu Shamir 
New Yorke rugsėjo 24 d. Kaip 
žinia, jų kraštai diplomatinių 
santykių neturi jau keturioli- 
ką metų. Gromyko pareiškė 
savo kolegai, kad, nepaisant 
įvairių nesutikimų, abiejų 
kraštai trokšta taikos. Jis ta
čiau įspėjo, kad izraelitai da
bar pasitiki savimi, nes nejau
čia pavojaus. ‘A neturėčiau 
Jums, priminti’ - aiškino sovie
tas, - ‘kad Vid. Rytuose situa
cija gali pasikeisti staiga - tam 
gali užtekti ir 24 valandų.’

Shamirui rūpėjo atstatyti 
tiesiogini orinį susisiekimą 
tarp Maskvos ir Tel Avivo. 
Mat, dabar iš Sovietijos išlei
džiami žydai važiuoja per Vie 
ną, iš kur tik ketvirtis pasiekia 
Izraelį, kiti randa būdų nuke
liauti į Ameriką. Gromyko 
tuojau pakeitė pasikalbėjimo 
temą.

•••
Valstybės Sekretorius Haig 

pareiškė spaudos konferencijo
je trečiadienį, kad nesą jokių 
duomenų įtarti Libiją dalyva
vus sąmoksle prieš Sadatą, ką 
teigė ir Egipto Krašto Apsau
gos Ministeris po suimtųjų są
mokslininkų tardymo. Haig 
taip pat pastebėjo, kad Libija 
kėsinasi prie Sudaną ne atviru 
karu, bet remdama vidaus ne
ramumus. Įdomu, kad Hai
gas - į klausimą, kodėl JAV, iš 
variusios Libijos pasiuntiny
bę, leidžia New Yorke veikti 
PLO biurui, - pareiškė, jog 
PLO nesudaro vieningos gru- 
P65’

Diskusijos dėl AWACs lėk
tuvų pardavimo Saudi Arabi
jai sulaukė netikėto - ar grei
čiau - tikėtino - posūkio. Iz
raelis nepageidauja numatyto 
modernių ginklų pardavimo 
už įspūdingą 8.5 bilijonų do
lerių sumą grynais pinigais, 
būkštaudamas, kad eventua
liai tie ginklai galės būti pa
naudoti prieš jį. Izraelio pa
žiūrą palaikė visa eilė senato
rių, nors daug jų aiškinosi, 
kad pagrindinis motyvas, ver- 
čiąs juos pasisakyti prieš par
davimą, yra įsitikinimas, jog 
Saudi Arabijai tokie moder
niški ginklai nėra reikalingi. 
Didžiausias pavojus jai gresia 
iš darbams suvažiavusių ara
bų iš kitų kraštų, kurie ko gero 
jau dabar yra sudarę penktąją 
koloną!

Atrodant, kad pardavimas 
susilauks ne tik atstovų rūmų 
bet ir senato veto, prezidentas 
Atrodant, kad pardavimas su
silauks ne tik atstovų rūmų 

et ir senato veto, prezidentas 
Reaganas savo ketvirtadienio 
spaudos konferencijoje pareiš
kė, kad joks kraštas (suprask 
Izraelis) negali diktuoti JAV 
jų užsienio politikos, o buvęs 
prezidentas Nixonas visai aiš
kiai sekmadienį pareiškė, kad 
AWACs pardavimas jau se
niai būtų praėjęs, jei ne Begi- 
no ir ‘dalies Amerikos žydų 
bendruomenės’ pasipriešini
mas. Nixono nuomone, toks 
pasipriešinimas blogai patar
nauja Izraelio interesams, ku
ris nuo Trumano laikų netu
rėjęs tokio nuoširdaus draugo 
Baltuosiuose Rūmuose kaip 
Reaganas. Jei pardavimas su
silauktų veto, nukentėtų ne 
tik Reagano prestižas, būtų 
įžeisti saudžiai, bet ir pats Be
ginąs atsirastų nepavydėtinoje 
situacijoje, vienu sykiu įžeidęs 
ne tik savo svarbiausią rėmėją 
bet ir turtingiausią kaimyną.

Toks reikalo pastatymas su
kėlė didelio nepasitenkinimo.
N.Y. Times sekmadienį rašė, 
kad prieš pardavimą pasisakė 
AMERIKIEČIAI, kurie turi 

teisę diskutuoti savo krašto už
sienio politiką ir turi teisę ap
tarti Amerikos veiksmų įtaką į 
visus Vid. Rytų kraštus.

Toks klausimo pastatymas 
suneramino daugelį politkų, 
kurie galėtų atsidurti prieš sa
vo rinkėjų demagogišką klau
simą, kam jie iš tikro tarnauja 
ir kurio krašto interesais yra iš 
tikro susirūpinę. Rašo toliau 
N.Y. Times vedamajame:

‘Faktas, kad ne Izraelio su
sirūpinimas nulems tą kovą. 
Daug senatorių nori išgelbėti 
Reaganą nuo tarptautinio ap- 
siskandalinimo. Nors jie nela
bai pasitiki JAV-Saudi Arabi
jos sąjunga, jie yra pasiryžę 
pakeisti savo nuomonę, jei tik 
saudžiai leistų amerikiečiams 
dalyvauti AWACs tvarkyme.

‘Prileisti, kad kongresas yra 
užsienio įtakoje ... įtarti, kad 
Izraelis turi į jį įtakos, gali su
kelti labai pavojingus aidus 
Amerikos visuomenėje, o tai 
blogą susitarimą gali paversti 
katastrofa.’ ...

Atsakomybę už susidariusią 
situaciją norima primesti Rea- 
ganui. Girdi, Nixonas pareiš
kė savo nuomonę, prieš dešim
tį dienų susitikęs su Valstybės 
Sekretorium Haigu, kuris jo to 
prašęs. Bet tokią pat nuomo
nę pareiškė ir buv. preziden
tas Fordas, Kissingeris, buv. 
prez. Carteris ir jo užs. reika
lų vedėjail

Tačiau Reaganas pareika
lavęs pritarti pardavimui be 
jokio paruošiamojo darbo ir 
aiškinimų, kas kelia klausimą, 
kas iš tikro veda jo užsienio 
programą. Kolumnistas James 
Reston rašė, kad po susitikimo 
su Reaganu Beginąs buvo pa
klaustas senatorių Pell ir John 
Glenn, ar prezidentas iškėlęs 
žydų naujokynų ir JAV lėktu
vų panaudojimo prieš Irako 
atominę laboratoriją klausi
mus. Beginąs atsakė, kad tie 
klausimai nebuvo iškelti. Tų 
svarbių klausimų nepalietęs, 
Reaganas tačiau sugebėjo 
įžeisti Izraelį savo pastaba, 
kad jis kišasi į JAV politiką, o 
saudžių savigarba buvo irgi 
užgauta aiškinant, kad jis 
(Reaganas) neįeisiąs pasikar
toti Irano likimui jų krašte.

Išveda Restonas: ‘problema 
yra ne ta, kad Reaganas neno
ri iškelti nemalonius klausi
mus Beginui, ar kad jis nori 
įsu tinti šaudžius. Problema 
yra tokia, kad norėdamas išlai 
kyti malonaus žmogaus (nice 
guy) įspūdį, prezidentas lei
džia spręsti, kad jis iš tikro nie 
ko nemano ir nenori apsispręs
ti, kas jo vietoje turėtų vesti 
reikalus.’

Iki šiol J. Reston buv Rea- 
ganui labai simpatingas. Kas 
iš tikro pakeitė jo nuomonę?

• ••
Prezidento Kennedy žudiko

L.H. Oswald palaikai buvo 
atkasti užpereitą sekmadienį 
ir patalogai nutarė, kad nėra 
mažiausios abejonės, kad jie 
tikrai yra Osvvaldo, tarnavu
sio JAV marinų korpe. Tai 
atėmė bent kokį pagrindą le
gendai, kad Oswaldui išvažia-

■ Iš kitos pusės
Leonardas Valiukas skundžiasi rugsėjo 15 d. DRAU

GE, kad ALTa nenori mokėti Hannaford Relations firmai, 
kurią Kalifornijos entuziastai pasamdė 'talkai Lietuvos 
laisvinimo žygyje’. Man atrodo, kad Valiukas neturėtų 
stebėtis. Kol kas visas to sąjūdžio, jei jį taip galima pa
vadinti, garsinimasis lietuviškoje spaudoje įžeidžia eili
nio skaitytojo inteligenciją. Pvz. rugpiūčio 21 d. DAR
BININKO pirmam puslapyje aiškinama:

"Gyvename ekspertų amžiuje. Mėgėjam nėra 
vietos nė vienoje srityje. Jiems nebegali būti vie
tos nė Pabaltyjo kraštų laisvės žygyje... šis eks
pertų vienetas ĮSTATĖ Ronald Reagan į Baltuo
sius Rūmus ... Tai amerikiečių ekspertų bendrovei 
talkinant, bus galima sulaukti beveik stebuklų.”

O pats to sąjūdžio vadas Antanas B. Mažeika rugsėjo 
19 d. Drauge giriasi apie pirmą savo ’pasiskardenimą’ 
Amerikos viešumoje — demonstracijas prie "RUSŲ AM
BASADOS" San Francisco mieste. (Jis turėtų pasisam
dyti ekspertą, kad tas jam paaiškintų skirtumą tarp am
basados ir konsulato). Maža žinutė apie tą demonstraciją 
vietos laikraštyje dar nereiškia, kad visi to laikraščio 
skaitytojai ją ir perskaitytų. Retas kuris milžiniškų Ame
rikos laikraščių skaitytojų perskaito visą laikraštį. Ge
riausiu atveju, jis jį perverčia, pajieškodamas jam įdomių 
žinių. Pasisakymai spaudoje, aišku, naudingi, bet jie dar 
neišsprendžia bylos.

Tas pats pasakytina ir apie demonstracijas Chicago
je. L. Valiukas rašo;

"Naujasis pabaltiečių vienatas, (kuris pasam
dė amerikiečių vienetą — vm), talkino Skuodžio 
reikalu organizuojamomis demonstracijoms Chi
cagoje, pasiųsdamas Hannaford firmos darbuotoją 
Leslie Dutton. Ji per porą dienų sukėlė ant kojų 
amerikiečių spaudą, televiziją ir radijo. Sugrįžus 
ji mums pasakojo, kad kun. Dr. J. Prunskis, (ku
ris talkininkauja ALTai — vm), jos klausęs, kaip 
jai pavykę tai pasiekti. Labai paprastas atsaky
mas — ji tos srities ekspertė.”

Jei kun. Prunskis nebūtų kuklus, jis galėtų tai eks
pertei pasigirti, kad jis pats vienas be jokių ekspertų 
pagalbos iš Chruščiovo išprašė savo motiną. Jei svarbu 
ne triukšmas, bet rezultatas — kun. Prunskis pasirodė 
didesnis 'ekspertas’. Tai įžiūrėjo ir DRAUGO vedamųjų 
autorius b. kv. rugp. 27 d. štai ką konstatuodamas:

"Deja, reikalas ir toliau lieka neišspręstas: 
Skuodžio likimas ne JAV, bet Sovietų Sąjungos 
rankose."

Aš pats už ekspertus, bet dar niekados negirdėjau, 
kad kas samdytų ekspertus pavesdamas jiems surasti, 
kam jie yra samdomi. Taip tačiau atsitiko ... vm

vus į Sovietiją ir ten apsigyve
nus, sovietai jo vieton atsiun
tė savo agentą.

Tai tačiau dar neišblaškė 
kitos abejonės. Oswaldas išgy
veno Sovietijoje nuo 1959 iki 
1962 metų. Logiškai galvo
jant, sovietų saugumas turėjo 
juo susidomėti ir eventualiai 
įtraukti savo tarnybon. 1964 
metų sausio mėn., t.y. du mė
nesius po Kennedy nužudy
mo, amerikiečių žvalgybą Že
nevoje kontaktavo sovietų žval 
gybos pareigūnas Juri Nosen- 
ko ir pareiškė norįs pabėgti į 
Ameriką. Jis su amerikiečiais 
kontaktą palaikė jau nuo 1962 
metų, bet iki šiol nebuvo pa
reiškęs noro pabėgti. Kad dau 
giau sudominus amerikiečius 
savo asmeniu, Nosenko pareiš
kė KGB vedęs L.H. Oswaldo 
bylą. Klausiamas apie tai No
senko pareiškė, kad KGB visai 
nesiinteresavo Oswaldu ir jo 
net netardė.

Žinoma, tuojau kilo įtari
mas, kad Nosenko yra tyčia 
Maskvos pasiųstas. FBI pasi
teiravo apie jį pas savo agentą 
- tūlą sovietų diplomatą Jung
tinėse Tautose, dirbusį FBI Fe 
doros slapyvardžiu. Tas pa
tvirtino, kad Nosenko tikrai 
yra KGB pulkininkas lt. ir 
prieš pat pabėgimą jam buvu
si pasiųsta atšaukimo į Mask
vą telegrama, kuri jį paskati

no Zenvoje ieškoti amerikiečių 
globos.

Per tardymus Amerikoje 
Nosenko kelis kartus buvo pa
gautas meluojant. Kelis me
tus jis buvo išlaikytas vienutė
je, tačiau ilgainiui jam buvo 
patikėta, kad jis pabėgo savo 
noru, o ne sovietams pasiun
tus. Jis net pradėjo dirbti 
kaip ČIA patarėjas kai kuriuo
se klausimuose.

1978 metais jis buvo pa 
kviestas liudytoju į Kongreso 
specialų komitetą, Kennedy 
nužudymo aiškinimui. Čia jis 
davė kai kuriuos prieštarau
jančius parodymus, tačiau ir 
toliau teigė, kad KGB nesido
mėjo Qswaldu.

Jei Nosenko buvo atsiųstas 
sovietų, ko vertas buvo FBI 
informatorius Fedora, kuris 
patvirtino Nosenkos teigimus? 
FBI tojau nebegalėjo išaiškin- 
kinti, nes Fedora grįžo į Mask
vą. FBI vidaus kvota 1980 m. 
pasibaigė išvada, kad Fedora 
buvo dvigubas agentas. No
senko kol kas kita pavarde ir 
toliau gyvena JAV.

THE HOSPITAL FOR SICK 
CHILDREN 

provides specialty care for infante, 
children and adolescents. Full and 
part time posilions available for RN’s, 
PT’s, OT’s and Speech Pathologists. 
Call or send resume to: THE HOSPI
TAL FOR SICK CHILDREN. Person
nel Dept., 1731 Bunker Hill Rd., N. E., 
\Vashington, D. C. 20017 ((202) 832- 
4400. (36-42)
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TĖVYNES LAISVINIME

Ateinanti šeštadienį, spalio 
17 dieną, Chicagos Lietuvių 
Tautiniuose Namuose įvyks 
41-sis Amerikos Lietuvių Tary
bos, populiariai vadinamo 
ALTo vardu, metinis suvažia
vimas. Jame, kaip paprastai, 
bus aptariami organizaciniai 
reikalai. Kaip skelbiama, at
silankys ir neseniai iš okupuo
tos Lietuvos Vakarus pasie
kęs dr. Kazys Eringis.

Ne mums čia išskaičiuoti vi
sus tuos Amerikos Lietuvių Ta 
rybos nuopelnus, kurių ji - 
pavergtųjų tėvynėje ir vis nau
jais ateiviais pasipildančioje 
išeivijoje - užsipelnė per ištisus 
keturis dešimtmečius, siekda
ma pačioje savo pradžioje už
sibrėžtų tikslų. Kas jos darbą 
rėmė ir vertino, kas jį skatino 
ir pripažino, tam ir be nuola
tinių priminimų aišku, jog Al
tas buvo, yra ir natūraliai pa
siliks viena pačių reikšmin
gųjų JAV lietuvių bendrinė or
ganizacija, apjungianti visą 
išeiviją kaip jokia kita - be ide
ologinių skirtingumų, be poli
tinių įsitikinimų susikryžiavi
mo, be senimo ir jaunimo var
žymosi dėl įtakos vadovavime.

Pakanka žvilgterti į organi
zacinę Amerikos Lietuvių Ta
rybos sudėtį. Ką ji apima ir 
kas jos veikloje dalyvauja? 
Štai kas: Amerikos Lietuvių 
Katalikų Federacija, Ameri
kos Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjunga, Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga, Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sandara, Su
sivienijimas Lietuvių Ameri
koje, Lietuvių Katalikų Susi
vienijimas Amerikoje, Ameri
kos Lietuvių Romos Katalikių 
Moterų Sąjunga, Lietuvos Vy
čiai, Siaurės Amerikos Lietu
vių Studentų Sąjunga, Lietu
vos Atgimimo Sąjūdis, Vil
niaus Krašto Lietuvių Sąjun
ga, Amerikos Lietuvių Res
publikonų Federacija, Ameri
kos Lietuvių Demokratų Ly
ga. Visa tai atsispindi Alto 
centre. Skyriuose, pagal spe
cifines vietos sąlygas, ta jung
tis dar platesnė ir apima net 
kultūrines organizacijas, litua 
nistines mokyklas, profesinius 
sambūrius ir pan. Atrodo, 
kad Alto uždaviniai tiek kil
nūs, jos veikimo barai tiek pla
tūs, kad neturėtų niekas abe
joti dėl reikalo į jį su savo įna
šu įsijungti.

O vis dėlto taip nėra.
Su apgailestavimu turime 

pripažinti, kad prie tokio vi
suotinio įsijungimo praktikoje 
slenkame labai ir labai smul
kiais žingsneliais. Nors pasi

tarimai vyksta, nors kalba tę
siama, nors vilties vis nepra
randama, tačiau šiandien vis 
negalime pasidžiaugti, kad ta 
nelemta trintis - dėl darbo sri
čių nepasidalinimo, dėl savo 
užmojų nesuderinimo, dėl ne
pateisinamo žingsnių dvejini- 
mo ir, ryšium su tuo, visuome
ninių lėšų neplaningo barsty
mo - vis tebesitęsia. Negi ne
atsibodo tas tąsymasis, kitų 
gerų darbų nematymas, nere 
tai ir piktesniu žodžiu viešu
moje apsisvaidymas? Šalčiau 
pagalvus atrodo, kad kitaip 
galvojąs tautietis išeivijoje yra 
matomas aršesniu priešu, kaip 
tos pačios mūsų visų tėvynės 
okupantas - su visais savo sta
tytiniais tenai, o ir neretai at
klystančiais čionai.

Apsijungimo kryptimi slen
kant, gal derėtų šiek tiek pasi
mokyti ir iš Alto praeities. Ka
da europinėse stovyklose gyve
no didelė dalis šiandieninių 
naujųjų ateivių, Amerikos Lie 
tuvių Tarybos veikla mums at 
rodė nuostabiai vieninga, o vis 
dėlto ir ten atsirasdavo skirtin 
gų nuomonių dėl veikimo tak
tikos. Buvo net ir srovinių at
skilimų, tačiau buvo rasti ke
liai grįžimui ir darnos atstaty
mui bendro darbo labui.

Kada prasidėjo masinis vy
kimas į JAV, greta veikiančio 
Alto nebuvo įsteigtas kitas Alt
as, apvilktas dypuko švarkeliu. 
Geros valios žmonės jungėsi į 
jau esantį, solidariai veikė ir 
darbo našta dalinosi abiejų 
kartų ateiviai. Laikui bėgant, 
natūraliu keliu, vadovybė pe
rėjo į naujai atvykusiųjų ran
kas. Ar negalėtų tas pats pasi
kartoti ir dabar, užgniaužus 
ambicijas ir asmeniškumus? 
O tai užtikrintų solidarumą, 
dėl kurio tik bendrasis priešas 
nesidžiaugtų.

Dar kartą palaužyti galvas 
ir paieškoti toliausiai vedan
čių kompromisinių takų gal 
derėtų ne tik Alto atstovams 
Chicagoje, bet ir Bendruome
nės tarybos nariams, netru
kus suvažiuojantiems Bosto
nan. Plačioji visuomenė tikrai 
lengviau atsidustų, jei iš abie
jų pusių pamatytų padangėn 
kylanti nors ir menką dūmelį, 
simbolizuojanti gerą valią ir 
jos ženklinamus takus į darną 
ir sutarimą tėvynės laisvinimo 
kelyje.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Jaunimas ir spauda
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

šito straipsnio jaunimas 
neskaitys. Jis ir nėra jauni
mui skiriamas. Vienas iš di
džiausių mūsų rūpesčių yra 
jaunimo pritraukimas prie 
lietuviškos spaudos — tiek 
skaitytojų, tiek plunksnos 
darbuotojų. "Arklį galima 
privesti prie vandens, bet 
negalima jo priversti gerti", 
sako senas lietuviškas prie
žodis. Jaunam žmogui gali
ma prie akių padėti lietu
višką laikraštį, jį privers
ti peržiūrėti iliustracijas, 
bet...

Negalima tvirtinti, kad 
mūsų mokyklas lankantis 
jaunimas nebūtų kultūrin
gas ar neskaitytų. Taip pat 
negalima sakyti, kad jis na
muose neturi gero pavyz
džio. Bet to nekakanka. 
Tiek jauną žmogų, tiek vy
resnį visų pirma reikia su
dominti. Ir čia jau yra pats 
svarbiausias spaudos užda
vinys.

Pavarčius vietinį ameri
kiečių dienraštį, užtinkame 
tokius populiarius skyrius, 
kaip paauglių problemų 
(Teenage column), gyveni
mo situacijų (Dear Abby) 
ir kt. Kasdieniniame gyve
nime pastebėjau, kad jauni
mas tų skyrių ieško sekma
dieninėje laidoje ir juos su 
įdomumu skaito, štai, vie
nas jaunas berniukas, pir
mą kartą šį rudenį prade
dantis nepažįstamą mokyk
lą, stipriai nervinasi ir bai
minasi. Rugpiūčio 30 dienos 
laidoje ta tema buvo puikus 
straipsnis. Pasirodo, kad 
daug jaunų žmonių ta skil
timi domisi, ją skaito ir ra
šo laiškus, prašydami padė
ti išspręsti kokią nors jiems 
rūpimą problemą ar duoti 
patarimą, dėl kurio negali 
kreiptis į tėvus ar mokyto
jus.

Tiesa, kad mūsų spaudo
je apstu jaunimo skyrių. 
Bet ką jaunimas juose ran
da? Lygiai tą patį, ką kas 
šeštadienį girdi lituanisti
nėje mokykloje. Jis savo 
skyriuose neranda jį supan
čio gyvenimo realybės nei 
atsakymų į kasdieninius 
klausimus.

Vyresnis akademinio am
žiaus jaunimas, pergyve
nantis savo natūralų ro
mantikos periodą, laisvalai
kyje ieško pramogos ar gy
venimo tikrovės atspindžių. 
Mes ribojamės parengimų 
aprašymais, pavardžių su- 
minėjimais, šanbloniškais 
pranešimais, būtinai išvar
dinant kiekvieną asmenį. 
Jaunimui skiriame mažai 
dėmesio, bet reikalaujame, 
kad jis mumis domėtųsi.

Visų pirma siūlau, kad 
būtų spaudoje įvesti sky
riai, į kuriuos su klausimais 
ir komentarais įvairiausio
mis temomis galėtų kreiptis 
jaunimas ir nebijoti prie
kaištų, nereikalaujant pasi
rašyti. Laiškų autoriai tu
rėtų būti žinomi tik redak

toriams. Anketa tuo klausi
mu būtų praktiška jaunimo 
patraukimo pradžia. Savai
me suprantama, kad tokią 
anketą pirma turėtų paste
bėti vyresnysis šeimos na
rys ir pasirūpinti, kad jau
nimas į tą anketą atsiliep
tų. Tuo būdu galima būtų 
susipažinti su jaunimo pa
geidavimais ir nuotaikomis. 
Į anketų siuntėjus galima 
būtų reaguoti asmeniškai, t. 
y. laikraščio redaktorius ar 
jo pavestas asmuo anketos 
atsakytojui padėkotų ir pa
kviestų arba rašyti, arba 
norimu klausimu laukti at
sakymo ... tolimesn i a m e 
numeryj. Daugumas baimi
nasi, kad nesugeba rašyti be 
klaidų. Tiek anketoje, tiek 
laiške būtina pabrėžti, kad 
"nesibijotų klaidų — jos 
bus ištaisytos”, tik tvarbu, 
kad nesivaržytų rašyti.

Jaunas žmogus visada bu
vo komplikuotas savo dva
sia, sunkiai suprantamas 
vyresniai kartai, nes jo pir
mieji žingsniai į gyvenimą 
remiasi gyvenimo mokyk
los realybe, j kurią jauni
mas žiūri skeptiškai, netu
rėdamas išminties, kuri įsi
gyjama tik su patirtimi. Ki
taip sakant, liepimu prie 
spaudos jaunimo nepa
trauksime. Bet subtiliai jį 
įtraukdami į aktyvią dar
bą stebėtojo ar dalyvio 
vaidmenyje pajėgsime prie 
jo priartėti.

Mūsų jaunimas, augantis 
tarp dviejų pasaulių ir dvie
jų kultūrų, dažnokai pasi
meta, ieškodamas atsaky
mo į jį varginančius klau
simus, bandydamas rasti 
lygsvarą tarp idealistiniai ir 
kartais nerealistiškai nusi
teikusios šeimos bei litua
nistinės mokyklos atmosfe
ros ir jį supančios aplinkos. 
"Kam kalbėti lietuviškai?” 
— tai klausimas, į kurį jie 
atsako trafaretiškai, išmo
kyti mokyklose ir namuose, 
O iš tikro ar duodame jiems 
gerą, pagrįstą atsakymą, 
kuris juos įtikintų? Ne kar
tą jaunimas susiduria su 
abejonėmis ir bando ieškoti 
vertybių savarankiško apsi
sprendimo rėmuose, nepai
sant tėvų ar mokytojų. Kur 
jis gali kreiptis?

Maždaug tokioje dvasioje 
pradėjus realistišką ir įdo
mų jaunimo skyrių, jį toliau 
išplečiant pagal amžių in 
interesus, galima būtų pa
gyvinti mūsų spaudą ir pri
pratinti jaunuosius vartyti 
laikraščius. Su laiku jų akis 
užklys ir už kitų straips
nių, už dažnai matomų žur
nalistų pavardžių. Taip sis- 
tematingai būtų galima pra
dėti jaunimą pritraukti, 
jam to spaudimo nejau
čiant.

čia nenorėčiau kritikuoti 
kai kurių puikių jaunimo 
skyrių, kuriuose kaip dei
mančiukai sužvilga galintie-

(Nukelta į 4 psl.)

PRO O 
ŽIŪRONĄ

ILGĖJANČIOJE tero
rizmo veiksmų grandinėje, 
Egipto prezidento Anwar 
Sadat nužudymas yra jų 
triumfas, taikos pasaulyje 
siekiančiųjų skausmui.

Vienas iš spalvingiausių 
pasaulinio masto valdovų, 
Anwar Sadat išryškėjo 
kaip nesvyruojančių prin
cipų, giliai tikinti ir pasi
tikinti asmenybė. Jame at
sispindėjo šimtmečių nu
kalta išmintis - keisti tai 
kas keistina, išlaikyti tai 
kas saugotina ir mokėti at
pažinti skirtumą tarp jų. 
Stebinanti jo drąsą, išve
dant tautą iš minios rėmų, 
rodė ji turint viziją - laisvą 
nuo skrupulų, pagrįstą be- 
kompromisiniais princi
pais ir įsipareigojimu savo 
krašto gerovei.

Nobelio Taikos premija 
įrašė jį istorijai kaip pa
saulinės taikos siekėją.

Kaip žmogus - mivvar 
Sadat pats sau pastatė le- 
gendarinį paminklą, kurio 
(daugelio kitų gėdai) ir lai
ko dulkės sunaikinti nepa
jėgs, kada jis ištiesė ranką, 
nepaisydamas priešingos 
pasaulio opinijos, savo 
draugui nelaimėje.

Nestokojo pagarbos ir 
pripažinimo Anwar Sadat. 
Ir nėra dažnas atvejis, kad 
tiek daug vyriausybių de
legatų atidavė paskutinę 
pagarbą žuvusiam prezi
dentui ne tik diplomatinio 
protokolo, bet ir nuošir
daus jausmo vedini.

Ir nepaisant viso to, pa
saulį sukrėtusi Sadato mir
tis atrodė beveik paraleliai 
einanti su fatlišku priėmi
mu esamo fakto. Nebuvo 
nuostabos elemento, emoci
nių išsiveržimų, bekompro- 
misinių pažadų skriaudos 
išlyginimui. Tik aiškus rū
pestis ... kiek visa tai pa
lies MANO kiemą? ...

Kodėl taip yra? Ar jau 
tiek yra surambėta, kad ir 
vienas kitą seką terorizmo 
aktai nebepasiekia tikrojo 
žmoniškumo pažeidimo, 
kas iššauktų pozityvią re
akciją kelio užkirtimui jo 
(terorizmo) plėtojimuisi? 
Ar laisvas pasaulis (ir žmo
gus!) yra visiškas bejėgis 
prieš blogį?

Yra respektuojami įsta
tymai, kad svarstomos nu
sikaltusiųjų teisės. Nestin
ga demonstracijų, panau
dojus minios psichologiją.

Kada bus pradėta ne tik 
kalbėti, bet ir veikti už 
principus? Kada? ...

Norėtųsi tikėti, kad kiek 
vienas mūsų galėtume 
duoti įnašą bendrai kovai 
prieš blogi - nesvarbu ku
riuo vardu tai eitų - pradė
dami nuo ... savo kiemo. 
Jei yra neaiškumų - galime 
išsiaiškinti; jei kas negerai 
- galime rasti būdus išly
ginimui; svarbiausia - kad 
tas pats mastelis būtų nau
dojamas ir vienai, ir kitai 
pusei. Moralinis nužudy
mas nėra nė kiek mažesnis 
nusikaltimas už fizinį su
naikinimą. Kartais atro
do, jog ‘įsismaginę’ pamirš
tame tai ... F.an
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■ laiškai Dirvai
Apie gen. S. Žukausko ir jo 

medžioklę •••
Dirvos nuolatinio bendra

darbio ”vm” rašoma "Iš ki
tos pusės” skiltis yra labai 
įdomi. Ji dažnai paįvairina
ma istoriniais atsitikimais, 
sugretinant juos su dabar
tiniais lietuvių visuomenės 
gyvenimo ir veiklos pavyz
džiais. Kartais toks sugreti
nimas liečia ir Amerikos po
litinio gyvenimo įvykius. 
Vienas tokių yra atspaus
dintas š. m. rugsėjo 3 d. 
Dirvos nr. 35. čia apie bu
vusį Lietuvos kariuomenės 
vadų gen. Silvestrų Žukaus
kų pasakyta:

”... Tai man priminė at
sitikimų iš mūsų istorijos. 
1920 m. lapkričio 16 d. auš
tant Želigovskio kariuome
nė prasiveržė per mūsų 
frontų ir pro pramuštų sky
lę metė savo "Tatarskų jaz- 
dų” — keturis kavalerijos 
pulkus. Tuo metu mūsų ka
riuomenės vadas gen. Žu
kauskas medžiojo pas grafų 
Pszezdzieckį Rokiškyje. 7-to 
pulko batalijonui užklupus 
Želigovskį su visu jo štabu 
į šiaurę nuo Širvintų, lenkų 
tarpe kilo panika, kurių vy
kusiai išnaudojo mūsų ne
skaitlingi ir pavargę dali
niai. Lapkričio 19 d. atsira
dęs gen. Žukauskas įsakė 
priešų vyti. Krašto Apsau
gos ministeris pulk. K. Žu
kas atsidūrė prieš klausima, 
ar Žukauskų traukti į teis
mų, ar jam priskirti laimė
jimų. Min. pirm. Griniui pri
tarus, pasirinkta antra ga
limybė, nes kariuomenė rei
kalinga autoriteto. Žukaus
kas gavo 1-mo laipsnio Vy
čio Kryžių, o iš Amerikos 
lietuvių ... aukso kardų.” 

šis ”vm” prisiminimas 
paimtas ir beveik pažodžiui 
pakartotas iš anais laikais, 
Krašto Apsaugos ministeriu 
buvusio pik. K. Žuko atsi
minimų knygos — "žvilgs
nis į praeitį”, psl. 322-328. 
Terros leidyklos Chicagoje 
išspasudinta 1959 m.

Be abejonės, tas ”vm” 
Dirvoje atspausdintas prisi
minimas išeivijos, lietuviš-

JAUNIMAS IR
SPAUDA...
(Atkelta iš 3 psl.)

ji rašyti. Tik jų taip maža 
ir jų mintyse tiek maža 
laisvės. Daugumoje karto
jasi išmokyti trafaretiniai 
šablonai, nors plunksna 
veržte veržiasi. Tik pabrė
žiu, kad jų formatas siau
ras, stagnatiškas, neduodųs 
galimybės plačiau ir lais
viau pasireikšti jaunam 
žmogui, kuris, šalia įauklė- 
tų patriotinių idėjų, dar ga
lėtų ir kasdieniniam gyve
nimui pasisemti naudos ir 
džiaugsmo. 

koje visuomenėje bus su
tiktas ir komentuojamas, 
kaip gen. S. Žukauskų, už 
apsileidimų ir nerūpestin
gumų, pasmerkiantis pavyz
dys. Galimas dalykas, kad 
ir kiti lietuviški laikraščiai 
jį persispausdins ir pateiks 
savo skaitytojams.

Reikia apgailestauti, kad 
”vm” prisiminė tik vieno 
liudininko parodymų. Jam 
— ”vm”, kaip gabiam, ap
dairiam ir nešališkam ko
mentatoriui, vertėjo prisi
minti ir pik. J. Petruičio at
siminimų knygų, pavadintų 
Laisvę ginant, II tomas; 
1953 metais antrųja laida 
išleistų "Vagos” leidyklos 
Amerikoje. Tai ’a’tsimini- 
mai iš kovų su lenkais 1920 
metais.” Tų atsiminimų au
torius tose kovose tiesiogiai 
dalyvavo, v a d ovaudamas 
batalijonui, o vėliau 2-jam 
pėstininkų pulkui.

Šis fronto karys apie ka
riuomenės tuometinį vada 
gen. S. Žukauskų štai kų yra 
paliudijęs:

"... Negana to, kad mū
sų fronte pasidarė chaosas 
(1920. XI. 19. J.), divizijos 
štabe, matyti, buvo dar di
desnis chaosas ... Netrukus 
sužinojom, kad į Ukmergę 
atvyko gen. Žukauskas. 
Tučtuojau paskambinau į 
divizijos štabų. Paprašiau, 
kad leistų pasikalbėti su 
gen. Žukausku.

— Alio, gen. Žukauskas.
— Ponas vade, gavau di

vizijos įsakymų, kurio vi
siškai nesuprantu.

— Tamsta tuojau užimk 
barų — Balninkai — želva 
Giedraičių kryptimi. Ar su
pratai ?

— Labai ačiū, ponas va
de, labai gerai supratau.

— Greičiau vykdyk. Su
diev!

Dabar kas kita. Dabar jau 
visiškai aišku, kų turime 
daryti. Nebereikia tuščiais 
laukais vaikščioti, nežinia 
ko ieškant. Daviau įsakymų 
susirinkti visam pulkui Li- 
duokių bažnytkaimyje. Apie 
13 vai. pulkas jau buvo su
sikoncentravęs Liduokiuo- 
se...

Kai pulkas jau buvo susi
koncentravęs, pats gen. Žu
kauskas dar kartų man pa
skambino ir liepė tuojau 
vykdyti jo duota įsakymų...

Lapkričio 20 d. iš ryto ka
riuomenės vadas vėl man 
paskambino ir įsakė perduo
ti jo įsakymų 8-to pulko ba- 
talijono vadui maj. Liuter- 
mozai, kuris stovėjo Paše- 
šuolėj, kad jis su savo bata
lijom! žygiuotų per Šešuo
lius, Mišniūnus, Unčiūnus 
ir, jei galima, užimtų Ziba
lų kaimų, kuris yra keturi 
kilometrai į šiaurę nuo Šir
vintų miestelio.

Tų pat dienų apie 12 vai. 
gavau įsakymų išsiųsti 7 
pulko batalijonų Širvintų 
kryptimi, o husarų eskad
ronų į Vidiškius ...

Apie 17 vai., jau visiškai 
sutemus, vėl paskambino 
man gen. Žukauskas ir įsa
kė susikoncentruoti želvos 
miestelyje ir iš čia pradėti 
pulti Giedraičių krypti
mi ...” (Laisvę ginant, psl. 
255-257).

★
Dėl žemiau pateikiamų 

gen. Žukausko adjutanto V. 
Šmulkščio liudijimų nežino
jimo nei ”vm”, nei kam ki
tam priekaištų negalima 
daryti, nes tie liudijimai 
viešumai skelbiami pirmų 
karta.

",.. Einant konkrečiai 
prie to fakto — ar gen. Žu
kauskas buvo pas Pzesdeckį 
medžioti širvintų-Giedrai- 
čių kautynių metu, ar ne?

Ilgai pagalvojęs prisime
nu, kad tų rudenį esame 
tikrai pas Pzesdeckį susto
ję. Tik ne medžioklės tiks
lais buvome (pabraukta ma
no J. J-), nes pas jį atsira
dome prieš vakarų ir ten 
vakarieniavome. Lyg per 
dūmus prisimenu, kad gen. 
Žukauskas į mane išsitarė, 
kad ”... sustosime pas ma
no gerų pažįstamų.” Ir su
stojome. Aš, kaip tų laikų 
kavalierius, plepėjau su jo 
dukterimis, o, rodos, dar 
viena jų skaitėsi augintinė, 
o Žukauskas buvo užimtas 
su tėvais. Lyg tai buvome 
besirengiu nakvoti, nes kri
to miglos su apšalu ir va
žiuoti buvo pavojinga. Be
ne telefonu Žukauskas ga
vo žinių, kad lenkai puolimų 
didelį pradeda, bet kokioje 
fronto daly taip ir nepaaiš
kėjo.

Tokios žinios privertė va
žiuoti į Kaunu ir, nežiūrint 
gana slydaus ir pavojingo 
kelio, 11 vai. nakties išvy- 
vykome. Kelionė buvo tikrai 
varginga ir pavojinga, nes 
prieš kalnus reikėjo sam
dyti arklius ir traukti auto
mobilį. Kaune atsiradome 
tiktai priešpietiniu laiku.

Ar tai tikrai tas atsilan
kymas pas Pzesdeckį buvo 
širvintų-Giedraičių ofenzy
vos išvakarėse, ar galėjo 
būti net anksčiau ar vėliau, 
galėčiau tiktai spėlioti, kad 
galėjo būti tikrai tuo pačiu 
laiku. Taigi, Žukas, kaip 
buvęs tuo laiku Kr. (ašto) 
Apsaugos Ministeris, galėjo 
panašių žinių turėti, nors 
gal ir nevisai tikslių ...

žinių patikrinimui už
klaustas kada, kuriuo laiku 
ir iš kur vyko Kariuomenės 
Vadas gen. Žukauskas, Šir
vintų - Giedraičių kautynių 
metu atvyko į Ukmergę, pa
reiškiu : iš Kauno išvykome 
popietiniu laiku, taip, kad 
Ukmergėje atsiradome dar 
su šviesa. Daleidžiu, turėjo 
būti apie 4 vai. po pietų. 
Septinto p. pulko štabe (tu
rėtų būti ne septinto pulko, 
bet divizijos štabe. J. J.) 
gavę plačias informacijas 
apie padėtį fronte ,gen. Žu

kauskas pasiliko visų naktį 
štabe ir sekė įvykius, aš gi 
su specialia užduotimi išvy
kau į frontų. Sekančios die
nos rytų, apie 10 vai., grį
žęs iš fronto, radau gen. Žu
kauskų štabe. Jis prasitarė, • 
kad visai buvo nakčia ne
miegojęs. Į Kauna atgal su
grįžome tos dienos popieti
niu laiku. Vincas Šmulkštys, 
buvęs tuo laiku gen. Žu
kausko adjutantas. Evan- 
ston, III. 1957. XII. 4.”

Prie šių V. Šmulkščio 
laiškų (ne visas jų tekstas 
čia pateiktas J. J.) yra ši
toks mūsų karo istoriko pik. 
lt. K. Ališausko lydraštis:

”Čia yra artilerijos leite- 
įanto Vinco Šmulkščio laiš
kas. Atsirado štai kaip: 
Pulk. K. Žukas savo knygo
je parašė, kad gen. Žukaus
kas, Širvintų kautynių me
tu medžiojo pas grafų Pžes- 
deckį Rokiškyje. Nuopelnus
K. Žukas prirašė sau.

Aš tuoj užklausiau adju
tantų V. Šmulkštį, kuris 
man parašė šį ir dar vienų 
laiškų.

V. Šmulkštys jau seniai 
mirė Chicagoje. Jisai rašo 
teisingai. Gali pasinaudoti.”

Jurgis Jašinskas 
Boston, Mass.

vm PASTABA:
Ačiū labai už patikslini

mų ir papildymų, kurie vis 
dar palieka vienų misterijų: 
ko gen. Žukauskas tokiu 
įtemptų metu važiavo į tokį 
tolimų pakraštį kaip Rokiš
kis?

Buvęs Krašto apsaugos 
ministeris pulk. K. Žukas 
taip spėja minėtoje knygoje 
'žvilgsnis į praeitį’:

"Dabar praėjus 38 me
tams, man kilo mintis ar ta 
medžioklė pas grafų Psez- 
dzieckį nebuvo tik lenkų ty
čia surežisuota, kad lemia
mu momentu mūsų kariuo
menė liktų be vado?

Gal aš ir klystų ...”
Kaip ten būtų, laimėji

mas buvo mums skubiai rei
kalingas. Tyčia ar netyčia 
jis pasitaikė. Garbė už jį 
priklauso visai kariuomenei.

TOOL FDESIGNERS '
We have Severai immediate open- 
ings for Tool Designers with ex- 
perience in the design of tools, te
turės.'gauges, cutting tools and 
jlgs. In addition, should be able to 
analyze sketches, drawings, and 
process sheets. Should also be 
able to make revisions or changes 
to tooling design and be able to 
interface with manufacturing engl- 
neers dn more complex tooling 
designs.
If you have these capabilities and 
3-5 years of practical job knowl- 
edge in tooling design, we can 
offer you a career in a highly 
growth oriented environment. We 
also can offer you a competitive 
salary and an outstanding benefit 
package. For immediate conslder- 
ation, please forward your resume 
with salary requirements in 
confidence to: Manager.P.raonn.l 

■■I Williams 
ZIS International
(Formerly VVilnams Research Corporation)

PO. Box 200 • Walled Lake. MI 48088

Ag Equal Opportunity Employer

APRAŠYMO KLAIDŲ 
ATITAISYMAS

"Pasisekęs lietuvių gydy
tojų suvažiavimas”, žiūr. 
Dirvos numer. 37 ir 38 ap
rašyme neišvengiau klaidų 
ir prašau jas atitaisyti, taip 
pat pridėti papildymų.

Atitaisyti: 1. Antroje, 
gausesnėje dalyviais grupė
je, moderuojant stud. med. 
P. Kisieliui (ne dr. T. Ki
sieliui). 2. Vietoje "Ne
drausti ...” turi būti: Ne
smerkti lietuvius gydytojus 
ir studentus, vykstančius į 
Lietuvos universitetus stu
dijų reikalais. 3. Gydytojų 
sųjųngos vadovybė sekan
tiems dviem metams. Iš
rinkti: dr. J. Valaitis — 
pirm., dr. J. Daugirdas — 
vicepirm. ir dr. A. Vana- 
gūnas — sekret. (praneši
me pastarieji du sukeisti 
pareigomis). 4. Iniciatyva 
nupirkti ir padovanoti bran
gų mediciniškų aparatų 
Vilniaus klinikoms kilo ne 
Ohio gydytojų draugijoje, 
bet iškelta dr. A. Butkaus. 
5. Dr. Z. Brinkis padarė pra
nešimų iš Kalifornijos gy
dytojų veiklos (parašyta: 
"nors niekas pranešimo ne
padarė”).

Papildyti: Pirmųjų suva
žiavimo dienų prieš vakarie
nę, buvo pagerbtas prof. dr. 
Juozas Meškauskas, nusi
pelnęs lietuvių gydytojų pa
ruošime, jo 75 metų am
žiaus sukakties proga. Jam 
įteiktas raštiškas žymuo.

Mokslinės programos, ku
ri buvo labai aukšto lygio, 
pabaigoje daugumas klau
sančiųjų pageidavo, kad lie
tuviai gydytojai — prane
šėjai savo pranešimus dary
tų lietuvių kalba.

Dr. Juozas Kriaučiūnas

WANTED IST CLASS SKILLED
MACHINISTS

N. C. OPERATORS
Mušt be able to sėt up work from 
bliu prinls fic close toleiance prefer 
Moriseki background.
Top wages and excellent benefits. 
For experienced men.

OMEGA ENGINEERING & 
INSTRUMENTS CO., INC.

P. O. Box 41085 
Houston, Texas 77041 
Phone (713) 937-1007 

________ _______________________ (39-41)
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Kai Kauno radijo 
bangomis 
prabilo laisvė... n

Balys Auginąs

Dangus griūva...
ILGAI negaliu atsigauti 

nuo nemalonaus nuotykio, jis 
vis dar mane slegia, lyg slogu
tis. Nervai - kaip aukštos įtam 
pos laidai: tik paliesk ir gali 
trenkti neapgalvotu poelgiu. 
O čia įtartinai dairosi ir mūšy 
‘svečiai’. Mintys vis grįžta, 
kaip bėganti upė, į tą pačią 
vagą, liejasi ta pačia tėkmė ...

Kad nepasitikėjimo mumis 
yra - visiems aišku. Tai liudi
ja ir prieš savaitę atneštas pra
nešėjams raštas, pasirašytas 
radijofono direktoriaus Banai
čio. Jame sakoma, kad nuo lie
pos 10 d. esame visi atleisti. 
Bus naujas pranešėjų konkur
sas. Kandidatai - tik politiniai 
subrendę komunistų partijos 
nariai. Liepos 10 d. data ant 
stalinio mūsų kalendoriaus la
pelio vienos pranešėjos ranka 
buvo apvesta raudonu ratuku 
Tai turėjo būti paskutinė *be- 
partinių ir nesubrendusių’ pra 
nešėjų egzistencijos diena! Ar 
išgelbės mus karas? Jo laukia
me ne tik mes , bet ir visa Lie
tuva.

Nutaikęs progą sprunku į 
mūsų aukšte esančią muzikos 
redakciją, kurioje yra geras 
Telefunkeno radijo aparatas. 
Uždaręs duris, pasidėjęs kelias 
plokšteles ant stalo {lyg 
plokšteles ant stalo (lyg būčiau 
jų atėjęs!), įsijungiu aparatą 
ir ieškau Karaliaučiaus ban
gos. Pagaunu. Kartojamos ry 
tinės žinios. Pranešama, jog 
vokiečių kariuomenė šį rytą 
peržengė Lietuvos sieną ties 
Kybartais. Kautynės vyksta 
Lietuvos teritorijoje.

Kaip prityręs nelegalių ži
nių klausytojas, išjungęs apa
ratą, nustatau Maskvos ban

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 Highvvay 
Palos Heights, Illinois 60463

Vida Kriaučeliūnaitė-Jonušienė Tel. 312-448-7420 I
Savininkė 312-785-9393 I
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gą. Į pranešėjų kambarį įžen
giu su nereikalingomis plokš
telėmis, nešdamas džiugesio 
viltį ir spindinčias akis. Ir tik 
dabar pastebiu, kad lauke sau 
lėta diena.

Lygiai aštuntą, užgniaužę 
kvapą, klausome žinias rusų 
kalba, duodamas iš Maskvos. 
Apie karą nieko. Mes trise su- 
sižvalgome. Spėju, kad ta pa
ti mintis aplanko mus: kodėl 
delsiama pranešti apie jau įvy
kusį faktą? Technikų patal
pose nenustoja skambėjusi te
lefonų muzika. Civilis saugu
mo pareigūnas, paslaptingai 
nudūręs žemyn akis, šneka 
pusbalsiu. Girdime tik trum
pus-taip ... aišku ... gerai ...

Vos man baigus skaityti ‘pa 
tarimus ūkininkams’, pro du
ris, lyg pavasario skersvėjis, įsi
veržia mūsų raclijofono akom
paniatorius pianistas Aleksas 
Mrozinskas, visų pramintas 
Špoku. Mat, šis mielas paukš
telis jo pasirinktas priežodžiu. 
Aleksas visada savo kalbą pra 
dėdavo žodžiu ‘špokas’. Ir pri 
kaišiodavo to paukščio plunks
nų beveik į kiekvieną sakinį - 
kaip kiti kad daro su ‘reiškia- 
vadinasi’ įpratimu.

Bičiuliai mus buvo praminę 
‘radijofono dvynukais’, nes 
mudu dažnai matydavo kartu. 
Eidavome drauge pietauti, 
lankydavom koncertus, teatrą 
pasivaikščiodavom kartu Lais 
vės Alėjoje. Na, ir kambarį 
nuomavom pas tą pačią šeimi
ninkę. Abu buvome baigę 
Šiaulių gimnaziją - ten toji 
draugystė ir gimė. O kai pra
dėjau dirbti Kauno radijofo- 
ne, radau jau čia įsipilietinusį 
Aleksą. Kai jis nesėkmingai

"Radiofono dvynukai” Balys Auginąs — pranešėjas ir Alek
sas Mrozinskas — pianistas. A. Mrozinskas po karo žuvo eismo 
nelaimėje New Yorke. v

ieškojo kambario, pakviečiau 
sumesti negausią viengungio 
mantelę į vieną krūvą. Nuo 
tada tapome ‘dvyniais’.

Atėjęs Aleksas apsidairo, 
kažką nori sakyti, bet pastebė • 
jęs saugumiečius, žiūri į mane.
Ir net pro jo juodų akinių rė

mus matau didelį klaustuką. 
Kaip susitarę, išslenkame į 
muzikos redakciją, kurioj šian 
dien nieko nėra. Aleksas pa
sakoja įspūdžius - ką matęs 
mieste, kur visi pilna burna 
šneka apie karą. Atidarytos 
visos maisto krautuvės. O prie 
krautuvių - eilės. Žmonės, 
kaip be galvų, perka cukrų ...

- ‘Duok’ - pagaliau sako jis - 
‘pinigą. Rublis vistiek žus. 
Bent maisto ir mes prisipirksi- 
me ... Sį kartą, špokas, jau aš 
pasiaukosiu - dėl tavęs stosiu į 
eilę ...’

Ir gavęs iš manęs pinigus 
(atidaviau, kiek su savim tu
rėjau) Špokas išskrenda ...

Pagal programos eilę, duo
du lietuviškų liaudies dainų 
koncertą. Kipras Petrauskas 

dainuoja apie ‘saulelę raudo
ną’, kai įsibriovęs Banaitis pra 
neša, kad 10 vai. jungiamės į 
Maskvą. Kai įsijungiame, 
Maskva duoda pranešimą, 
kad šį rytą nacinė Vokietija gė 
dingai užpulusi SSSR. Po to ži 
niose skaitomi laiškai gauti iš 
tolimų provincijų, kur kolcho- 
zininkai savo rezoliucijose rei
kalauja išvyti rudą Fricą, kei
kia nacius ir žada atsikeršyti.

Stebiuosi keistu žinių sure- 
dagavimu ir logika: kaip tie 
tolimų provincijų žmonės, kaž 
kur apsamanojusiame užkam
pyje sužinojo apie karą, jei 
pati Maskva tik dabar oficia
liai paskelbė urbi et orbi? Ir 
kaip taip greitai galėjo susi
rinkti žmonės, parašyti rezo
liucijas ir taip greitai išsiųsti, 
kad jos jau guli ant pranešėjų 
stalo. O juk žinios turėjo pe
reiti per cenzūrą - Glavlitą! 
Kaip greitai skraido Sovietijo- 
je laiškai?! Turbūt, karve
liai tapo mobilizuoti stachano- 
viečių gvardijon ir užvalgę di
desnę žirnių normą sušilę ne
šioja laiškus! ...

Pranešimo gale sakoma, 
kad 12 vai. kalbės Molotovas.

Po to prasideda linksma 
maršų muzika. Direktoriaus 
Banaičio parėdymu, liekame 
Maskvos bangose - Kaunas 
pertransliuoja visą linksmybę.

O panika kaip tik ir prasi
dėjo su maršų muzika. Tai 
matau iš nervuoto ir besiblaš
kančio Banaičio. Jis tik laksto 
žemyn ir aukštyn. Tik zuja 
laiptais, kaip dvasia be vietos. 
Jis panašus į katiną, kuriam 
ant uodegos kopūstlapis už
krito!

O gal iš tiesų kaikam jau 
dangus griūva? Tokia tranki 
maršų muzika juk gali ir dan
gų išjudinti! Nekantriai pra
dedu laukti dvyliktos, kada 
turi ateiti mano pamaina Jo
nas Miliušis. Tai vienintelis 
partietis mūsų profesijoje. At
siradęs pas mus be jokių kon
kursų, per kažkeno malonę, 
jis į mus žiūri iš ‘partietiško ze 
nito’, kažkaip suraukęs nosį... 
Na, kai jis ateis - tada kad 
aš skrisiu, kaip paukštis į sau
lėtą laisvalaikio erdvę ...

12 vai. kalba. Molotovas. 
Balsas dreba, pykčiu persunk
tas. Žada vokiečiams atkeršy
ti. Vėl skaitomi ‘pasipiktinu
sių’ piliečių laiškai. Jų jau 
daugiau spėta prigaminti. 
Visi ant vieno kurpalio: žada 
sumušti fricus jų pačių žemėje

Bet kaip bus su mūsų žeme? 
Juk kovos jau vyksta nuo pat 
ankstyvo ryto? Vokiečiai jau 
mūsų žemėje!

Vėl atpūškia Banaitis. Sį 
kartą su man liūdna žinia: 
dirbsiu ligi programos galo. 
Miliušio ‘žmona’ susirgo. 
Taip ir matau, kaip mano iš
svajotas laisvalaikis rūku paky
la ir tolsta, tolsta ant nubėgan 
čio šuns uodegos ...

Na, ir sekasi man šiandien! 
Vistiktai, ar šiaip ar taip, yra 
sekmadienis, galėčiau - kaip 
padoriam žmogui pritinka - 
pailsėti, o ne kaip vergas dirb
ti dvi pamainas! Beveik ap- 
spiaudau savo likimą. Neri
mastingai spėlioju, kas mūsų 
laukia: vilčių saulėtekis, ar 
neaiški rytdienos migla? ...

(Bus daugiau)

LIETUVIŲ 
KOMPOZITORIŲ 

DĖMESIUI
Pasaulio lietuvių dienos 

įvyksta 1983 metų vasarų. 
Tai ypatingo ir plataus mas
to įvykis kuriam reikia iš 
anksto gerai pasiruošti. Pa
saulio lietuvių dienų metu, 
tarpe kitų didelių renginių, 
įvyksta ir Dainų šventė. 
Ypač daug laiko užima cho
rams tinkamai paruošti 
Dainų šventės programos 
dainas, tad jau dabar pats 
laikas pradėti didžiajam 
darbymečiui.

Sudarytas Dainų šventei 
ruošti komitetas, kuriam 
vadovauja Vaclovas Mom- 
kus. Rengėjai mano, kad 
Dainų šventės programoje 
būtų atliekama savų kom
pozitorių kūriniai ir kad tie 
kūriniai — dainos būtų nau
jos, skambios ir prieinamos 
išmokti ne tik stipriems, 
ir mažesnio pajėgumo cho
rams.

Todėl komitetas nutarė ir 
kreipiasi į gerbiamus kom
pozitorius prašydamas sku
biai atsiųsti savo naujai su
kurtas dainas, tinkančias 
atlikti su jungtiniu choru ir 
piano pritarimu, mišriam, 
vyrų, moterų ir vaikų cho
rams.

Dainos turėtų būti skam
bios ir nuotaikingos. Neper- 
daug sudėtingos, kad galė
tų jas atlikti vidutinio pa
jėgumo chorai. Komitetas, 
gavęs dainas, sukvies kom- 
petetingų muzikų komisijų, 
kuri Dainų šventės progra
mai atrinks tinkamiausias 
dainas. Kompozitoriams ga
limas dalykas už dainas bus 
paskirtos kad ir kuklios 
premijos.

Komitetas prašo kompo
zitorių nedelsti ir šį pagei
davimų galimai greičiau iš
pildyti.

Dainas siųsti šiuo adre
su: Dainų šventės komite
tas, Mr. Vaclovas Momkus, 
3222 West 66 PI., Chicago, 
III. 60629. Telefonas (312) 
925-6193.
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Nuo piramidžių iki Akropolio
(12)

švelnūs ryto saulės spin
duliai krito ant lėkščių Je
ruzalės stogų, kai lipome j 
autobusą paskutinei išvykai 
į dar nematytas šio miesto 
istorines vietas.

Gatvėse slinko įprastas 
darbo dienos judėjimas, j 
kurj ir mūsų autobusas 
greit įsijungė riedėdamas 
Kydrono slėnio magistrale 
einančia pagal Jeruzalės 
sieną. Pro mūsų akis slinko 
jau anksčiau matyti šio Slė
nio vaizdai tačiau kiekvie
nas pastatas ar amžius pra
gyvenęs mūras atrodė vis 
įspūdingesnis, negu pirmą 
kartą matytas.

Kiek pavažiavę, sustojo
me prie šv. Stepono vartų, 

N. C. MACHINISTS

MACHINISTS

INSPECTORS

LOCAL INTERVIEWS
Sat & Sun.

September 12 & 13.
NL Shaffer, a major manufacturer of capital eąuipment in 
the Petroleum industry, has the following excellent op
portunities in its Beaumont, Texas plant.

NC MACHINISTS
A minimum of 4 years experience on numerically con- 
trolled VTL’s, turning centers and milling centers, and 
should have 2 years experience on large conventional tur- 
ret lathes and/or conventional VTL’s. Rate $9.40 to $10.95 
2nd shift.

MACHINISTS
A minimum of 4 years experience on large vertical boring 
mills and/or turret lathes. Rate $9.40 to $10.95 - 2nd shift.

INSPECTORS
A minimum of 5 years experience in inspection of mecha
nical eąuipment including layout inspection. Mušt have 
good, indepth knowledge of inspection techniąues. Mušt 
be very familiar with verniers and fnicrometers as well as 
other morC exotic inspection eąuipment. Rate $9.10 to 
$10.65.

NL Shaffer is an employee oriented company with excel- 
lent benefits and excellent work environment in its new 
air conditioned machine shop. We are located in Beau
mont, Texas in the East Texas ”Golden Tria'ngle” and 
convenient to beaches, lakęs and forest areas. In addition 
to excellent wages and company benefits, relocation bene
fits are provided plūs extensive scheduled overtime.

OUR REPRESENTATTVES MR. BRUCE INFANTI AND 
MR. H. L. HALL WILL BE INTERVIEWING SATUR- 
DAY SEPT. 12 FROM 10:00 A. M. TO 12 NOON AND 
1:00 P. M. TO 6 P. M; AND SUNDAY, SEPT. 13 FROM 
10:00 A. M. TO 12 NOON AND 1:00 P. M. TO 6:00 P. M.

HOLIDAYINN SOUTH
8040 PERRY HIGHWAY

ERIE, PA. 16509
814-864-4911

IF OUT OF THE ERIE AREA, PLEASE CALL THIS NUMBER 

COLLECT.

If you are unable to interview at this time, write or call 
COLLECT:

NL Shaffer
P. O. Box 4008
Beaumont Texas 77704
(713) 833-3351

An Equal Opportunity Erriployer M/F

NL Shaffer/ 
N L Industries, Inc.

kurių didingą arką saugo 
keturių liūtų galvos. Už šių 
vartų patekome ,į siaurą, 
pilkų akmeninių mūrų sle
giamą gatvelę, virš kurios, 
amžių dulkėmis apneštų sie
nų, spindėjo žydras Jeruza
lės dangus, o po vakarykš
čios kaitros, dar nespėjusį 
atvėsti grindinį vėl negai
lestingai kaitino ryto saulė.

Čia pat buvo krikščionių 
gyvenamas kvartalas, kiek 
toliau gyveno žydai, dar to
liau arabai ir armėnai. Vi
sa aplinka atrodė lyg nau
jai atkurta Kristaus laikų 
scena su ano meto gyvento
jais ir jų kasdienybe.

Per, dešinėje gatvės stūk- 
siančio mūro, mažas duris

Henrikas Stasas

patekome į EI Omarieh kie
mą. Tai Siono seselių vie
nuolyno kiemas, kurio pra
eitis byloja apie Kristaus 
didžiąją dramą šioje žemė
je. Ilgai čia nesustoję sekė
me mūsų vadovą Jimmy 
Nannvr (katalikas arabas) 
į vienuolyno požemį, kur po 
rūsio skliautais saugomas 
žvilgantis tašytų akmenų 
grindinys, graikų vadina
mas Lithostratos. Prieš 
2000 metų šioje vietoje sto
vėjusi Antonia tvirtovė ir 
ši Lithostradv buvo tada 
tvirtovės kieme. Dar ir da
bar galima aiškiai įžiūrėti 
šiame grindinyje iškaltus 
griovelius, kad arkliai ant 
jo neslidinėtų. Mat tvirto
vės kieme visuomet stovė
davo romėnų raitelių dali
nys. čia ir vyko viešas Kris
taus apkaltinimas, šv. Jo
nas iškeldamas šį įvykį sa
vo evangelijoj rašo: "Pilo
tas išvedė Jėzų laukan ir 
atsisėdo teismo kėdėje, vie
toje, kuri vadinosi Lithos
tratos’’.

Triukšmingai miniai rei
kalaujant, Kristus buvo pa
smerktas mirti ant kry
žiaus. Vėliau apnuogintas 
plakamas, apsiaustas pur
puriniu rūbu ir su erškėčių 
vainiku ant galvos atiduo
tas minios kerštui ir pajuo
kai. šis Lithostratos grin
dinys yra viena iš autentiš
kiausių liekanų šventoje že
mėje. Grindinyje taip pat 
yra keletas granito plokš
čių su autentiškais raiži
niais, bei skorpijono ženk
lais ant kurių romėnų ka
riai žaisdavo, taip vadina
mą, karaliaus žaidimą.

Iš požemio išėjome atgal 
į vienuolyno kiemą, šio kie
mo viename gale prasideda 
siaura gatvė su charakte
ringu lanko formos perden
gimu, vadinamu Ecce Ho- 
mo. Pilotas nerasdamas kal
tės Kristuje, nusiplovė ran
kas ir, atlikęs čia savo pa
skutinį dramatinį žestą, su
šuko : Ecce Homo štai žmo
gus.

Tad šioje vietoje ir pra
sideda Kristaus kančios ke
lias, Via Dolorosa. Tai įdo
mus antikinis kelias, ku
rį amžių bėgyje piligrimai 
yra apipynę legendomis ir 
kuris pasaulio krikščionių 
širdyse giliai įstrigęs, kaip 
simbolis kentėjimo. Via Do
lorosa kelias reprezentuoja 
9 Kristaus kančios stotis. 
Likusios penkios yra šv. 
Karsto bazilikoje.

Gražus paprotys čia at
vykusiom grupėm eiti kry
žiaus kelius, Kristaus nu
eitu keliu Į mirtį. Keliavo
me ir mes, pasikeisdami 
kryžiaus naštą, nuo stoties 
iki stoties, vadovaujant tė
vui J. Vaišniui, S. J. Neš
dami didelį kryžių, kaip čia 
įprasta ir susikaupę maldo
je stengėmės mintyse at

kurti čia prieš 2000 metų 
vykusią didžiąją Kristaus 
dramą.

Tačiau sunkiai vyko su
koncentruoti mintis ir pil
nai išgyventi Kristaus kan
čią, nes šiandien šių siaurų 
gatvių labirinte vyksta 
triukšminga prekyba. Šia
me prekybos sūkuryje nu
blanksta bet koks įsijauti
mas ir pati kryžiaus proce
sija tampa tik komerciniu 
inscenizavimu, kuriuo pa
sinaudoja fotografas. Gaila, 
kad vietoj triukšmingos 
prekybos, kryžiaus kelio 
nuotaiką nežadina Mykolo 
Angelo ar Donateli skulptū
ros.

Ilgokas ir vinguotas Via 
Dolorosa kelias baigiasi var
tais į Šv. Karsto bazilikos 
šventorių, kurio gale iškyla 
didingas 12 šimtm. pasta
tas. Bazilikos vidus, pirmą 
kartą matant .sudarė įvai
rių koplyčių ir altorių kom
binacijos arba įvairių tikė
jimų muziejaus įspūdį. Taip 
iš tikrųjų ir yra, nes čia 
prisiglaudusios net 5 kon
fesijos : katalikai, graikai 
ortodoksai, armėnai, kop
tai ir abesinai.

Iš penkių čia esančių 
Kristaus kančios stočių 10 
ir 11-toji yra pranciškonų 
koplyčioje, o pati dramatiš
kiausia 12-toji, kur Kristus 
miršta ant kryžiaus yra 
graikų ortodoksų. Keturio
liktoji šv. Karsto elektinėj 
patalpoj, kurios viršus iš 
lauko pusės užbaigtas svo
gūnine kopula. Patalpa ne
didelė su labai maža įėjimo 
anga, Kristaus karstas pri
dengtas marburo plokšte. 
Šią patalpą prižiūri graikai 
ii- armėnai. Už šios patalpos 
yra koptų koplyčia su Šv. 
Karsto uola. Įspūdingiausia 
yra graikų ortodoksų koply

LEE C. MOORE, CORPORATION
Needs for steady work 

Mušt have shop experienced 
structural layers out 

Structural fitters
STEADY WORK FOR QUAL1FIED MEN AND FRINGE BENEFITS 

Visit Plant
4201 Grand Avė., Neville Island 

Pittsburgh, Pa. 15225 
or phone 1-412-331-4700 for interview

A secure place to work
Equal Opportunity Employer

MAINTENANCE 
SUPERVISOR V

Operiing for individual vvith strong back
ground in industrial maintenance. Know- 
ledgeable in industrial electricity. weld- 
ing, machine repair, plumbing and gener
al maintenance reąuirements. Mušt be 
able to plan work and organize and direct 
vvork crevvs

This is a Michigan Civil Service position 
located in Jackson, Michigan. Excellent 
fringe and retirement benefits.

Salary range $ 1 7,956 to $23.991.

Send complete resume and vvork history 
to be considered for this position, Letter 
mušt be postmarked not later than Sep
tember 30. 1981

Minorities are encouraged to apply.

Send resume to

Michigan Statė Industries 
4000 Cooper Street 

Jackson, Michigan 49201

čia, kuri pilna sidabrinių 
ikonų ir daugybę kabančių 
lempų, kurių švelni šviesa 
žavingai spindi sidabrinių 
ikonų paviršiuje. Bazilika 
nuolat pilna turistų, įvairių 
religijų dvasiškių ir vieti
nių gyventojų. Atrodo, kad 
čia nuolat vyksta restaura
vimo ir įvairūs pataisymo 
darbai.

šv. Karsto bažnyčia buvo 
pastatyta Golgotos vietoje, 
327 m. ant nedidelės uolos 
ant kurios Kristus buvo nu
kryžiuotas ir palaidotas. 
Vėliau per karus ji buvo su
griauta ir 1149 m. kryžinin- 
kų vėl atstatyta. Tokia ji 
išliko ir iki šių dienų.

Kai iš vėsios bazilikos iš
ėjome į kiemą, saulė jau ge
rokai buvo įkaitinus Jeruza
lės akmenis. Visa aplinka 
bangavo šiluma ir vertė ieš
koti pavėsio. Turėdami šiek 
tiek laiko pasklidome po 
triukšmingą bazarą, kuris 
čia pat už bazilikos vartų, 
siaurų gatvelių labirinte, 
veikia nuo ryto iki vakaro. 
Čia visko galima pirkti, tik 
reikia turėti kantrybės ir 
ištvermės su pardavėju de
rėtis. Pasiūlius trečdalį kai
nos, po gerų derybų, parda
vėjas sutinka su puse, o 
kartais ir su trečdaliu. Tad 
kiek pasiderėjus su bazaro 
prekiautojais, neužilgo at
vyko ir mūsų autobusas. 
Buvome laimingi, kad vėl 
galėsimu kvėpuoti vėsina
mu oru. Važiavome toliau 
per senąją Jeruzalę į mu- 
zulmonų kvartalą.

Pro autobuso langus pra
bėgę vaizdai ryškiai iškėlė 
Jeruzalės indentitetą, nors 
iš senų pageltusių akmeni
nių pastatų ir buvo galima 
įskaityti amžių bėgyje kitų 
civilizacijų paliktas žymes. 

(Bus daugiau)
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DR. POVAS ZAUNIUS |78)

Baltijos valstybių santarvė
Katalikų Veikimo Centro konferencija 1930 

m. spalio 8-10 d. rezoliucijoje pasisakė prieš 
moksleivių ateitininkų sąjungos uždarymą, pa
brėždama, kad toji organizacija esanti ”ne po
litinė, bet religinė ir kultūrinė jaunimo orga
nizacija” ir kaip tokia esanti "katalikų akcijos 
narys vyskupų žinioje”. Jos uždarymas esąs 
"nesuderinamas su Lietuvoj veikiančiais įsta
tymais ir konkordatu, sudarytu su Šv. Sostu” 
(Rytas 1930. X. 24).

1930 m. spalio 11 d. Lietuvos vyskupai pa
skelbė lašką tikintiesiems. Laiške pasisakyta 
dėl aktualinių klausimų, kilusių dėl konkordato 
skirtingo aiškinimo ir dėl jaunimo auklėjimo. 
Laiškas atsirėmė Bažnyčios Galva ir įsakmiai 
teigė: "šitas mūsų į jus, Mylimieji, raštas bus 
ne kas kita, kaip tik šv. Tėvo minčių pakarto
jimas ir jų mūsų gyvenimo sąlygoms pritai
kymas”.

Toliau vyskupų rašte, tarp kita, išvesta:
"Visi gerai žinome, kaip svarbus dalykas 

jaunimo organizacijos. Tikybinis jaunuomenės 
auklėjimas vykdomas ne vien per pamaldas,ne 
tik per pamokslus, ne tik per sakramentus, bet 
ir per mokyklas, draugijas, skirtas jaunuome
nei auklėti, drauge su mokslo įsigijimu ir su 
kūno kultūra.

Bažnyčia giria katalikus, kurie dedasi prie 
draugijų, josios įsteigtų ar bent peršamų, o įsa
ko saugotis organizacijų slaptų, pasmerktų, 
maištingų, įtariamų ar tokių, kurios stengiasi 
pasitraukti nuo Bažnyčios teisėtos globos.

Draugijų mes katalikai šiandien turime: 
vaikams "Angelo Sargo” sąjungą, kaimo jauni
mui "Pavasario” sąjungą, mokslus einančiam 
jaunimui "Ateitininkų” federaciją. Bažnyčia tas 
organizacijas yra paėmusi savo globon, nes kaip 
visos katalikų draugijos, taip ir jaunimo orga
nizacijos yra Katalikų Veikimo Centro nariai 
ir Lietuvos Vyskupų priežiūroje.

Bet štai katalikų moksleivių ateitininkų or
ganizacijai mokyklose neleidžia veikti kaip atei
tininkams. Yra tai Bažnyčios teisių varžymas, 
yra tai laužymas iškilmingos sutarties, Apaš
talų Sosto su mūsų Vyriausybe padarytos. Mes 
katalikai prieš tokius darbus turime kelti savo 
balsą, kol bus katalikams moksleiviams ateiti
ninkams sugrąžinta jų draugijos laisvė.

Štai, Mylimieji, tie pagrindiniai dėsniai, 
kurių vaikų auklėjime jūs turite laikytis. Ir jei 
jums kas kalbėtų ar rašytų ką kita, tai jūs jų 
neklausykite. Jūs, būdami katalikai, tuose daly
kuose, kurie liečia religiją, turite pasiduoti Baž
nyčios vadovavimui. Teisingai sako Didysis Au
gustinas: "Dievas nebus tėvu tam, kas Bažny
čios nenori turėti motina”. Gerai įsidėmėkite ši
tuos šventojo mokytojo žodžius”.

Savaime suprantama, kad toks griežtas 
vyskupų pasisakymas sukėlė vyriausybės reak
cijos. Ypač krito į akį pareiškimas: "Ir jei jums 
kas kalbėtų ar rašytų ką kita, tai jūs to ne
klausykite”. Ką tai iš tikrųjų reiškė, nesunku 
perprasti.

Pats ministras pirmininkas J. Tūbelis pa
neigė, jog esąs laužomas konkordatas. Pasikal
bėjime su oficiozu "Lietuvos Aidu” (1930 Nr. 
249) premjeras pareiškė: "Nustatyti, ar Kon
kordatas laužomas ar ne ,turi teisės šventasis 
Sostas ir Lietuvos Valstybė. Taigi aš galiu pa
sakyti, kad jokio sulaužymo ligi šiol nebuvo ir 
dabar nėra, švietimo ministerio aplinkraštis pa
kankamai įtikina, kad visos visuomeniškai-poli- 
tinio pobūdžio kuopelės uždarytos tik geresnio 
moksleivių auklėjimo ir mokslinimo motyvais. 
Taigi vyskupų raštas be pagrindo sudaro tikin
tiesiems įspūdžio, kad švietimo ministerio ap
linkraštis nukreiptas prieš katalikų moksleivių 
organizacijas”. Ministras pirmininkas užsiminė 
apie Katalikų Veikimo (Centro) brovimąsi į po
litiką ir pabrėžė, kad "paskutinis dvasinės vy
riausybės raštas, įsakytas klebonams paskaityti 
ir išaiškinti bažnyčiose iš sakyklų, sukelia rimtų 
abejojimų, ar yra suderinamas su konkordato. 
III straipsniu”.

Ministras pirmininkas dar išsitarė: "Kas 
atsimena paskutinius seimo rinkimus, tas, be

Dr. Albertas Gerutis

abejo, atsimins ir vyskupų raštą, raginusį rinkti 
krikščionių demokratų ir prie jų prisišliejusių 
visų katalikų organizacijų teikiamus atstovus. 
O kad ne kitaip gali būti ir ateityje rinkimuo
se, tai laiduoja ir tas faktas, kad gangreit visi 
vadai anuomet rekomenduotų partijų yra susi
būrę Katalikų Veikimo Centro organizacijose”.

Prie nuomonių skirtumų dėl konkordato 
aiškinimo prisidėjo dar nemaža kitų reiškinių, 
kaip antai kai kuriose bažnyčios kunigų pasa
kyti pamokslai, dėl kurių jų autoriai buvo trau
kiami teismo atsakomybėn ar baudžiami admi
nistracinėmis bausmėmis.

Užsienių reikalų ministrui Dr. Zauniui te
ko pašvęsti daug laiko, narpliojant klausimus, 
susijusius su konkordatu ir jo interpretacija. 
Rinkdamas medžiagą apie Vasario 16 d. akto 
signatarą ir iškilų diplomatą Dr. Jurgį Šaulį, 
buvusį anuo metu Lietuvos diplomatiniu atsto
vu prie Vatikano (jis įgaliojimų raštus Šv. Tė
vui įteikė 1927 m. birželio 22 d.), suradau mūsų 
pasiuntinybėje Romoje nemaža šaltinių, iš ku
rių vienur kitur aiškėja taip pat Dr. Zauniaus 
įnašas į santykių aiškinimą su Vatikanu. Ta
čiau mano studija apie Dr. Zaunių dar labiau 
prasiplėštų, jeigu imčiau išsamiau dėstyti sa
kytų santykių raidą.

Ties viena aplinkybe vis dėlto dar reikia 
trumpai sustoti. Kaip tik Dr. Zauniaus laikais 
nuomonių skirtumai dėl konkordato interpre
tacijos įgavo naują aspektą, būtent, kilo įtampa 
dėl Apaštališkojo Sosto nuncijaus arkivyskupo 
Riccardo Bartoloni, ėjusio Vatikano diplomati
nio atstovo pareigas Lietuvoje nuo 1928 m. ba
landžio 27 d.

Bostoniškėje "Lietuvių Enciklopedijoje” 
apie nuncijų R. Bartoloni, tarp kita, rašoma: 
"Domėdamasis Lietuvos kultūriniu ir religiniu 
gyvenimu, parodė daug judrumo ir Lietuvos 
reikalų supratimo. Bet netrukus tarp jo ir Lie
tuvos vyriausybės iškilo nuomonių skirtumų dėl 
konkordato taikymo. Dėl šių ir asmeninių prie
žasčių Lietuvos vyriausybė 1931 paprašė Šv. 
Sosto B. iš Lietuvos atšaukti, šv. Sostui nesi
skubinant tai padaryti, B. buvo paprašytas ap
leisti Lietuvą, ir jis 1931. VI. 6 išvyko. Lietu
vos santykiai su šv. Sostu nutrūko, ir negreit 
buvo atstatyti. B. porą metų gyveno Romoje be 
naujo paskyrimo, ir tik 1935 buvo paskirtas 
Apaštališkuoju Delegatu Egiptui, Sirijai ir Pa
lestinai, kur po 4 mėnesi ;ų Jeruzalėje ir mirė”.

Kaip arkivysk. R. Bartoloni biografijos au
torius nurodytas kun. Juozas Vaišnora, M.I.C., 
taigi kompetetingas žinovas. Reikia tiktai ati
taisyti, kad dėl nuncijaus Bartoloni išvykimo 
iš Lietuvos santykiai su Vatikanu nenutrūko. 
Jie tiktai ilgesnį laiką buvo palaikomi reikalų 
vedėjų (Chargė d’Affaires a. i.) lygiu.

Kun. J. Vaišnora pasitenkina tik užuomina 
”dėl asmeninių priežasčių”, kalbėdamas apie 
nuncijaus priverstinį išvažiavimą iš Lietuvos. 
Aiškiau pasisako kun. S. Matulis, M.I.C., stu
dijoje "Lietuva ir Apaštalų Sostas. 1795-1940”, 
atspausdintoje Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos "Suvažiavimo Darbuose”, tome IV, 
1961. Anot autoriaus:

"Prie užsienių reikalų ministerio Dovo Zau
niaus santykiai su nunciatūra blogėjo. Iki aukš
čiausios įtampos vedė daugiau asmeninis minis
terio nusistatymas” (pusi. 173), kai nuncijus 
turėjo išvažiuoti iš Lietuvos. Autorius rašo, kad 
"Arkiv. Bartoloni savo pasiuntinybę ėjo suma
niai, korektiškai. Reiškė nuoširdų palankumą, 
rūpestį Lietuvos reikalais” (pusi. 172-173).

Taigi autorius be sąlygų pristato Apašt. 
Sosto nuncijų kaip sumanų ir korektingą atsto
vą, kuris, be to, reiškęs "nuoširdų palankumą, 
rūpestį Lietuvos reikalais”, tuo tarpu Lietuvos 
užsienių reikalų ministras vadovavęsis dėl atsi
radusios įtampos su nuncijum asmeniniais su
metimais. Tarytum vienas ministras galėjo nu
lemti, kokias išvadas reikėjo daryti dėl nunci
jaus laikysenos, kai jis ėjo savo pareigas. No
tą, kokią užsienių reikalų ministras 1931 m. 
birželio 5 d. įteikė nunciatūrai, reiškė visos ano 
meto Lietuvos vyriausybės pažiūras į arkiv.

Bartoloni laikyseną, einant pareigas.
Pristačius ano meto įtampą taip, jog šv. 

Sosto nuncijus reiškęs "nuoširdų palankumą, rū
pestį Lietuvos reikalais”, tuo tarpu kai Lietu
vos užsienių reikalų ministro "daugiau asme
ninis nusistatymas” vedęs iki aukščiausios įtam
pos”, dar tariamai patikslinus, kad nuncijus 
ėjęs jam pavestas pareigas "sumaniai, korek
tiškai, vargu ar galima pretenduoti į objektingą 
ano meto būklės nušvietimą.

Iš visa ko atrodo, kad pats Vatikanas ki
taip vertino savo buvusio nuncijaus veiklą Lie
tuvoje. Tokią išvadą galima padaryti iš kun. J. 
Vaišnoros pastabos "Lietuvių Enciklopedijoje”: 
”B. porą metų gyveno Romoje be naujo pasky
rimo, ir tik 1933 buvo paskirtas Apaštališkuoju 
Delegatu Egiptui, Sirijai ir Palestinai”... Ga
lima dar pridurti, kad diplomatinio rango at
žvilgiu apaštališkasis delegatas stovi žemiau 
nuncijaus. Arkiv. Bartoloni turėjo Lietuvoje 
nuncijaus rangą.

Be abejojimo, neturiu noro laupyti jau se
niai užgijusių žaizdų Lietuvos valstybės san
tykiuose su Vatikanu. Bet laikiau savo pareiga 
atkreipti dėmesį į tam tikrą vienpusiškumą, 
kai bandoma nušviesti Dr. Zauniaus vaidmenį 
ano meto įtampoje tarp Lietuvos valstybės ir 
šv. Sosto.

66. Baltijos valstybių santarvė
Dėl įvykių Klaipėdos. krašte paaštrėjus 

1931 m. pabaigoje — 1932 m. pradžioje san
tykiams tarp Lietuvos ir Vokietijos, lietuvių 
visuomenėje bei spaudoje pradėta kelti Lietu
vos politinės orientacijos keitimo klausimas. 
19'32 m. kovo mėn. 17 d. užsienių reikalų mi
nistras Dr. Zaunius per spaudos atstovų pri
ėmimą buvo paklaustas dėl naujos orientacijos 
užsienių politikoje. Ministras atsakė, kad Lie
tuva norinti geruoju sugyventi su visais savo 
kaimynais, jų tarpe ir su Vokietija "esamų su
tarčių pagrindu”. Tačiau jis čia pat pridūrė: 
"Bet mes būtume blogi 'mokiniai, jei šis dviejų 
trijų mėnesių laikotarpio konfliktas mus nieko 
nepamokintų” (Pagal "Rytą”, 1932. III. 18).

Iš šio viešo ministro pareiškimo matyti, 
kad ne tik visuomenė bei spauda, bet ir pati 
vyriausybė anuo metu pradėjo nuosekliau gal
voti apie naujus galimumus užisenio politikoje, 
apie tam tikras pataisas valstybės laivo kryp
tyje.

Jau išsamiau pavaizdavau, kaip valstybės 
vadovybė prekybos su Vokietija sunkumų aki
vaizdoje ėmėsi energingų žygių atsipalaiduoti 
nuo vienpusiškos ekonominės priklausomybės 
nuo savo vakarų kaimyno ir pradėjo orientuotis 
ypač į Didžiosios Britanijos rinką. Bet nepasi
tenkinta vien persiorientavimu ekonominėje sri
tyje. Vis nuosekliau ieškota taip pat naujų ga
limybių politinėje srityje. Ypač dėta pastangų 
surasti geresnio Lietuvos gyvybinių interesų 
supratimo Prancūzijoje. Tuo pat metu vyko tam 
tikras dvasinis persiorientavimas romanų tau
tų, pirmoje vietoje prancūzų kultūros atžvilgiu, 
šalia ekonominių saitų stiprinimo vyko dides
nis susidomėjimas anglų kalba bei kultūra. 
Nors savaime labai vėlai, tik 1938 metais, Kau
ne įsisteigė Lietuvių-Britų Draugija, kuri pa
sistatė savo uždaviniu skatinti abiejų tautų kul
tūrinį susiartinimą.

1933 m. birželio mėn. į Londoną atvyko už
sienių reikalų ministras Dr. Zaunius dalyvauti 
pasaulinėje ekonominėje konferencijoje. Be ofi- 
cialinių vizitų, Dr. Zaunius, kaip pranešė ”Elta”, 
aplankė, lydimas pasiuntinio V. Sidzikausko, į 
Londoną atplaukusią Klaipėdos jachtą "Gulbę”, 
kuri vizitavo Didžiosios Britanijos karališkąjį 
jachtklubą. Jo patalpose surengtas priėmimas, 
kuriame dalyvavo klubo vicekomandoras ir kiti 
valdybos nariai. "Elta” savo informacijoje pa
stebėjo, kad "Gulbės” vizitas padaręs labai ge
ro įspūdžio ir padėjęs užmegsti santykius tarp 
Lietuvos ir Anglijos sportininkų. Lietuvių laik
raščiai ypač paminėjo, kad Kauno operos dai
nininkė Vincė Jonuškaitė-Zaunienė giedojo Lon
dono lietuvių bažnyčioje pamaldų metu. Dr. 
Zaunius su žmona taip pat aplankė tenykštį lie
tuvių klubą.

Tų pat 1933 m. liepos mėnesį Dr. Zaunius 
su žmona, italų vyriausybės pakviesti, lankėsi 
Lybijoje ir Italijoje. Apie ministro vizitą "Elta” 
pranešė iš Romos (VII. 21): (Bus daugiau)
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BALFO VAJUS

Spalio mėnuo — Balfo 
mėnuo. Tradicinis Balfo va
jus vyks per visą mėnesį. 
Visi prašome savo auką 
įteikti per pirmuosius du 
s e k m adienius rinkėjams 
prie lietuvišką bažnyčių ar
ba pasiųsti skyriaus iždinin
kui Vladui Staškui, 10037 
Hazelton, Detroit, Michigan 
48239. Vajui vadovauja Bal
fo direktorius inž. Jurgis 
Mikaila.

DAINA VOS 25-ČIO 
MINĖJIMAS

Dainavos, jaunimo sto
vyklos, 25-rių metų sukak
ties minėjimas įvyks spalio 
17 d. Kultūros centre. Dai
nuos sol. Slava žemelytė, 
akompanuos J. Govedas, 
abu iš Toronto.

Dainavos narių-šimtinin- 
kų susirinkimas įvyks spa
lio 18 d. ten pat. 10:30 vai. 
bus atlaikytos mišios už mi
rusius ir gyvus Dainavos 
rėmėjus ir po mišių seks 
susirinkimas.

RELIGINIS MINĖJIMAS
Spalio 18 d. 10:30 vai. šv. 

Antano bažnyčioje bus pra
vestas religinis žuvusių už 
Lietuvos laisvę paminėji
mas.

Mišias laikys ir pamoks
lą pasakys vysk. Vincentas 
Brizgys iš Chicagos. Į pa
minėjimą ir mišias kviečia
mi ir kaimyninių parapijų 
lietuviai ir prašomi savo 
maldose prisiminti žuvusius 
už Lietuvos laisvę.

ATSISVEIKINTA SU 
LUNGIAIS

Emilija ir Stepas Lungys 
išėjęs į pensiją nusipirko St. 
Petersburge, Floridoje na
mą ir spalio 3 d. išvažiuoja 
ten gyventi.

"Švyturio” kuopos šauliai 
rugsėjo 19 d. Pilėnuose, su
rengė jiems atsisveikinimo 
vakarienę, kurios metu įtei
kė gražų laikrodį ir visų pa
sirašytą Mykolo Abariaus 
paruoštą lakštą.

St. ir Em. Lungiai savo 
darbu ir pinigais rėmė Pi
lėnų stovyklos įrengimus ir 
pastatų pastatymus. St. 
Lungys buvo ilgametis sto
vyklos komendantas ir pa
skutiniuoju laiku vicepirmi
ninkas. Pilėnų salės sienas 
puošia graži Emilijos Lun- 
gienės darbo Vytis ir audek
le išsiuvinėtas Lietuvos 
himnas.

PASKUTINIOJI IŠVYKA 
PILĖNUOSE

Rugsėjo 27 d. Pilėnuose 
įvyko vasaros uždarymo pa
skutinioji išvyka, švyturio 
kuopos šauliai turėjo laimę. 
Diena pasitaikė graži ir vi
liojanti. Privažiavo daug 
žmonių. Sesės švyturietės 
buvo gerai prisiruošusius ir

Antanas Grinius

atvykusius visus pavaišino, 
o broliai švyturiečiai ir gė
rimų nepagailėjo. Išdalinta 
daug dovanų.

BALFO SEIMAS
Balfo seimo vakarienė 

įvyks spalio 24 d. 7 v. v. 
Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros Centre, Southfiel- 
de. Dainuos sol. Danutė Pet
ronienė jai akompanuos R. 
Meier. žodi tars svarbus 
svečias dr. Kazys Eringis, 
naujasis pabėgėlis iš oku
puotos Lietuvos. Vakarie
nės daina 10 dol. Vietos už
sakomos pas pirmininką Al
fonsą Jušką tel. 264-7735 
arba skyriaus iždininką 
Vladą Staškų tel. 533-4856.

PIKNIKAS PO STOGU
Šv. Antano parapijos pik- 

nikas-gegužinė po stogu 
įvyks spalio 25 d. Lietuvių 
namuose 3015 Tillman g-vė, 
Detroite. Pradžia 12:00 vai.

Piknikui pinigines aukas 
ir loterijai fantus galima 
atnešti į kleboniją arba 
įteikti auku rinkėjams.

ETNINIŲ GRUPIŲ MUGĖ

Spalio 1 d. buvo atidaryta 
International Institute tra
dicinė rudens mugė, vadina
ma ”Old World Market”. 
Mugė tęsėsi 4 dienas. Šiais 
metais mugė buvo dar tuo 
įdomi, kad jos salėje buvo 
atliktas pilietybės suteiki
mo iškilmės ir pravestas 
tautinių rūbų demonstravi
mas. Demonstravime iš lie
tuvių dalyvavo Danutė Pet
ronienė ir ir jos rūbai labai 
dailiai ir gražiai atrodė.

Mugėje, tarp visų kitų, 
dalyvavo ir Lietuvių Kultū
ros klubas ir turėjo įsiren
gęs kioską. Kioskas savo iš
dėstymu ir eksponatais gra
žiai atrodė. Daugiausia do
mėjosi gintaro r puošmeno
mis ir šiaudiniukais.

Nežinia kodėl lietuviai tą 
mugę mažai lankė ir ja do
mėjosi. Lankė daugiausia 
senos kartos lietuviai ir jų 
atžalynas. Jie įdomavosi lie
tuviškais eksponatais ir šį, 
tą pirko.

Lietuvių kiosku rūpinosi, 
jį tvarkė ir daugiausia dir
bo klubo vicepirmininkė St. 
Kaunelienė, A. Jonynienė, 
V. Tamošiūnas, jiems talki
ninkavo: R. Bilaitienė su 
dukra, V. Norvilaitė, O. 
Pusdešrienė, E. Kutkienė,
L. Mingėlienė ir D. Petro
nienė.

SUKILIMO MINĖJIMAS
Lietuvos sukilimo 40 m. 

sukakties minėjimas bus 
vykdomas spalio 18 d. šv. 
Antano parapijos bažnyčio
je, sekmadienį, 10:30 vai. 
Į minėjimą atvyksta vys
kupas Vincentas Brizgys. 
Jis atnašaus šv. Mišias ir 
pasakys pamokslą. Mišių 
auka skiriama kenčiančiai

Š. m. rugsėjo mėn. 26 d. 
Dainavoje prie Manchester, 
Mich., iškėlus tautinę vė
liavą, po tautos himno ir in- 
vokacijos LSS Tarybos pir
mininkas v. s. S. Miknaitis, 
ragindamas iš Amerikos ir 
Kanados šuva žiavusiems 
vadovams patiems neapleis
ti lietuvybės ir įdiegti lie
tuvybę jauniesiems, pradė
jo dvidienį skautų vadovų 
sąskrydį. Išklausius sveiki
mus, skautišku žaidimu 
pradėtas sąskrydis, kuria
me norint sustiprinti mūsų 
skautų veiklą išeivijoje bu
vo apsvarstomi ryšiai su ki
tomis lietuvių organizaci
jomis, artėjančio jaunimo 
kongreso reikalai, rvšiai su 
egzilais skautais, taip pat 
mūsų ryšiai tarptautinėje 
plotmėje, lietuviškai nemo
kančių įjungimas į skautų 
eiles, lietuviškumo stiprini
mas skautijos gyvenime, 
skautiško s i o s ideologijos 
klausimai, skautiškojo vei
kimo problemos skautų vie
netuose, vadovų kvalifikaci
jų pakėlimo galimybės, ben
dradarbiavimo skautų spau
doje, Lietuviškosios Skau- 
tybės Fondo veiklos rėmi
mo ir plėtimo, "Mūsų Skau- 
tybės” — knygos apie skau
tų veiklą uė tėvynės ribų 
bei kiti svarbūs reikalai.

Po pranešimų, kad kuo 
daugiau vadovų pasisakytų 
rūpimais klausimais, pasiū
lytų temų nagrinėjimui ir 
diskutavimui buvo sudaro
mos mažesnės grupės, ku
riose suformuluotos išva
dos, sugestijos ir nutarimai 
buvo vėliau diskutuojami 
bendruose sąskrydžio posė
džiuose, kur buvo daromi 

ir kovojančiai lietuvių tau
tai.

Mokykloje Al. Vaitiekai- 
čio bus įrengta kenčiančios 
Lietuvos bažnyčios parodė
lė. Ją turėtų visi pamatyti. 
Rengia šv. Antano parapi
jos taryba ir Detroito Lie
tuvių Kultūros klubas. 

POILSIO VALANDĖLEI

Raskite kelią, eidami iš 1 į 2, nauduodamiesi tik besileidžiančiais laiptais. Niekad nelipti 
į viršų laiptais. Atsakymas 14 psl.

galutiniai gerai formuluoti 
nutarimai.

Kadangi be nuolatinės 
pažangos veikimas sumen
kėja, tai visas sąskrydis 
praėjo ženkle, ieškant nau
jų ir geresnių būdų, geres
nės komunikacijos ir veik
los suaktyvinimo ir pilnuti
nio pasišventimo atliekant 
pareigas. Užakcentuota Są
jungos tradicija, kad kiek
vienas skautavęs turi pa
dėti skautoms.

šeštadienį vakare vakaro
nėje su savo kūryba daly
vavo Vyt. Alantas, gražia
balsės sesės Butkūnaitės, 
taip pat į vakaronės progra
mą buvo įjungti ir visi sąs
krydžio dalyviai bei vaka
ronėje atsilankę skautų ger
bėjai. Sąskrydžio pamaldos 
buvo sekmadienio rytą, kur 
šv. Mišias aukojo v. s. kun. 
A. Saulaitis, S. J.

Sąskrydžio organizaviman 
ir į jo darbus buvo įsijun

■
■

IMMEDIATE OPENINGS
FOR

HORIZONTAL BORING MILL OPERATORS
THF.RE ARE SEVERAL OPENINGS IN OUR SHOP FOR EXPER1ENCE 
HORIZONTAL BORING MILL OPERATORS.
STARTING HOURLY RATE UP TO $11.75 PER HOUR. EXCELLENT 
FRINGE BENEFITS INCLUDING FURNISHED UNIFORMS.

SEND WORK HISTORY OR RESUME TO:

Personnel Dept. Hills Boro St.

PRITCHETT
tNGJNfl*»*4G AND MAGMINI iMt.

P. o. BOX 15296 
HOUSTON, TEXAS 15296

E.O.E. M/F

SHEETMETAL SCHEDULER
MUŠT BE ABLE TO PLAN AND LOAD SHEETMETAL 

DEPARTMENT (DAYS).

ALSO NEED EXPERIENCE 
SHEETMETAL OPERATORS 

SPOT WELDERS 
BRAZERS

PAINTERS
(DAYS & NIGHTS)

STEADY WORK. SOME OVERT1ME AND BENEFITS.

NORTHRUP INC.
302 Nichols Drive

Hutchins, Texas 75141 
214-225-7351

EOE

gę skautininkai iš Australi
jos, Los Angeles, Chicagos, 
Clevelando, Bostono, Toron
to ir Detroito. Daug palan
kumo ir ypatingai malonios 
pagalbos sąskrydžio susi
laukė iš Dainavos stovykla
vietės ūkvedžio Juozo Rut
kausko. Sočiai ir skaniai vi
sus maitino Stasė Matvekie- 
nė su savo talkininkėmis. 
Pagaliau ir oras pasitaikė 
gražus.

Pagaliau sekmadienio po
pietę po "Lietuva Brangi” 
ir su tautinės vėliavos nu
leidimu ir himnu uždarytas 
šis daug žadąs sąskrydis. 
Po skanių pietų dauguma 
sąskrydžio dalyvių prieš iš- 
važinėdami namo dar aplan
kė netoliesė Dainavos sto
vyklos esančią jūrų šaulių 
įrengtą Pilėnų stovyklą, kur 
atkurtas Nežinomojo Karei
vio paminklas. Visi atsilan
kę buvo jūrų šaulių labai 
maloniai priimti.

J. Gutis

■

■
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Sukaktuvininkė poetė Marija Sims, ALT S-gos garbės narė, viename pobūvyje su De
troito lietuviais žurnalistais Alfonsu Naku ir Antanu Grinium.

Poetei Marijai Sims 75 metai ANTANAS GRINIUS

Marija Sims-Černeckytė 
gimė 1906 metais, rugsėjo 
30 d. Juodbūdžių km. Vei
verių valse., Marijampolės 
apskr., gausioje šeimoje. Ji 
turėjo 4 brolius ir 7 sese
ris. Jos tėvas Antanas ir 
motina Bražaitytė-černec- 
kiai Juodbūdžių kaime tu
rėjo stambų ūkį.

Marija mokslus ėjo: Kau
no ''Pavasario” gimnazijo
je ir mergaičių mokytojų 
seminarijoje Kaune. Semi
narijos nebaigė.

Būdama moksleivė pri
klausė pavasarininkų, atei
tininkų ir šaulių jaunimo 
būreliams. Pirmuosius poe
tinius bandymus Marija 
pradėjo Lietuvoje, tačiau 
kaip rašytoja ji pradėjo 
reikštis tik atvykus į Ame
riką.

štai ką ji pati apie save 
sako:

— Lietuvoje aš ėmiau ra
šyti e ilėraščius, bet niekam 
nerodžiau, nes buvo kažin 
kaip nepatogu prisipažinti, 
kad rašau. Viską ką para
šydavau, slėpdavau arba su
naikindavau. Gyvendama 
pas dėdę Brazaitį Virbalyje, 
buvau pramokusi skaityti. 
Aš mokiausi atmintinai bet 
kokį eilėraštį, patekusį į 
mano rankas. Pastebėjusi, 
kad dėdės sieninio kalendo
riaus kitose lapelių pusėje 
būdavo išspausdintas ir vie
nas kitas eilėraštis aš ne
kantriai laukdavau,kol dėdė

WANTED JOURNEYMAN

MODEL MAKER
We are seeking an experienced in- 
dividual to build prototype furnaces 
and air conditioners. Successful ap- 
plicant will have a working knovvledge 
of welding, brazing, sketehing, reading 
blueprints; part fabrication, layout 
and tempiate work; dies and jigs. 
Mušt also ūse small sheet metai 
tools; opera te brake press, punch 
press, latbe, milling machine and sur- 
face grinder.
Excellent salary and company paid 
benefits.

FOR CONF1DENTIAL 1NTERVIEW 
CONTACT MRS. EVANS 

314-771-2410, ext. 318.
INTERTHERM, INC.
An Equal Opportunity Employer 

lapelį nuplėš. Aš tuos ei
lėraščius, ne tik skaityda
vau, bet daugelį jų išmok
davau atmintinai.

Lankydama Veiverių vi
durinę mokyklą, Marija ėmė 
domėtis literatūraa. Ypa
tingai mėgo skaityti poezi
ją. Skaitė Krėvės "Šarūną”, 
Fausto Kiršos ir kitų rašy
tojų raštus. Eilėraščius iš- 
sikirpdavo iš laikraščių ir 
dėdavo į bylą. Daug eilė
raščių mokėjo atmintinai ir 
mėgo mokyklos renginiuose 
ar vakarėliuose juos dekla
muoti. Deklamavimas buvo 
jos aistra.

1927 metais, atostogau
dama vasarą Juodbūdžiuo- 
se, Marija susipažino su at
važiavusiu iš Amerikos 
stambaus ūkininko kaimyno 
sūnum Baltrum Aukščiūnu 
ir tą pat rudenį, turėdama 
20 metų, ištekėjo, o 1928 
m. rugpiūčio 17 d. atvyko 
į Ameriką.

Atvykus į Ameriką, pra
dėjo naują gyvenimą: lan
kė vakarinius anglų kalbos 
kursus, mokino senųjų lie
tuvių vaikus lietuviškai ir 
ėmė reikštis lietuvių visuo
meninėje veikloje; įstojo į 
Lietuvių Dukterų Draugiją, 
kuri buvo suorganizuota 
prie šv. Jurgio parapijos, 
ir greitai pateko į tos drau
gijos valdybą, eidama pir
mininkės ar sekretorės pa
reigas. Taip pat įstojo į 
Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikių Moterų Sąjungos 
54 kuopą ir joje užėmė va
dovaujančias, pirmininkės 
ar sekretorės, vietas; įsi
jungė į didelį šv. Jurgio pa
rapijos chorą. Prie choro 
Marija suorganizavo mer
gaičių tautinių šokių gru
pę. Su šokėjomis Marija 
ruošė spektaklius ne tik De
troite, bet ir kituose mies
tuose. Marija mėgo dainuo
ti ir buvo gera dainininkė, 
šv. Jurgio parapijos choras 
ruošdavo koncertus bei ope
rečių pastatymus. Ir Mari
ja visada būdavo jų veikli 
dalyvė. Be to, ji rašė eilė
raščius ir korespondencijas 

iš Detroito daugeliui laik
raščių. O šalia visuomeni
nės veiklos dar dirbo dirb
tuvėje, ligoninėje kaip ma
sažistė ir kurį laiką vertėsi 
kaip automatų operatorė.

Marija su vyru B. Aukš
čiūnu nebuvo laiminga ir iš
siskyrė.

1941 m. rugpiūčio 5 d. ji 
ištekėjo už dr. Jono Sims-ši- 
moliūno. Dabar prasidėjo 
jos naujas gyvenimas ir ji 
galėjo poezijai skirti dau
giau laiko.

— Mano gyvenimas pasi
keitė iš pagrindų, — pasa
kojo Marija. — Aš, paga
liau, pasijutau žmogum. Ga
lėjau ką norėjau dirbti, kur 
norėjau važiuoti. Mes tada 
su Jonuku važinėjome į vi
sus lietuvių suvažiavimus, 
kur tik jie vykdavo: Wa- 
shingtone, New Yorke, Chi
cagoje ar kitur. Ji galėjo 
daugiau laiko skirti ir spau
dai. Pradėjo kas savaitę ra
šyti į Vienybę ir pasidarė 
kolumnistė. Taip pat rašė į 
Dirvą Margutį, Draugą, 
Darbininką, Garsą ir kitus 
laikraščius. Vienuose laik
raščiuose spausdino savo ei
lėraščius, o kituose rašė ko
respondencijas. Be spaudos 
darbo, dirbo ir lietuviškoje 
veikloje. Marija buvo Ame
rikos Raudono Kryžiaus lie
tuvių skyriaus ir Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos Detroito 
skyriaus sekretorė.

Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos Detroito skyrius ruoš
davo Vasario 16 dienos mi
nėjimus, iki tą darbą per
ėmė Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centras. Kartu 
su Marija Sims-černecky- 
te dirbo dr. E. Gurskytė,
S. Čiurlionytė-Douvan, E. 
Raubienė, O. Vilkienė ir V. 
Motuzienė.

Pasibaigus II Pasauli
niam karui, Marijai atsivė
rė nauji veiklos akiračiai. 
Ji suorganizavo siuntinių 
siuntimą tremtiniams’ į Vo
kietiją, Prancūziją ir kitus 
kraštus. Savo vardu sudarė 
sutartis ir iš Vokietijos at
sikvietė 35 tremtinius. Dir
bo Detroite suorganizuota

me Tremtiniams įkurdinti 
komitete. Simsų namai tuo 
laiku buvo lyg tremtinių 
pereinamoji stovykla. Sim
sų namuose rasdavo apsi
stojimui vietą ir į Detroitą 
atvykusieji menininkai, so
listai ir paskaitininkai.

Pirmas Marijos Sims ei
lėraščių rinkinys "Eilėraš- 
.čiai iš užjūrio’’ Kapsų 
Aguonos slapyvardžiu pasi
rašytas, buvo išleistas Lie
tuvoje 1939 metais. Po 10 
metų nuo pirmojo rinkinio 
pasirodymo, Marija išspaus
dino kitą kūrybos rinkinį 
"Mano Dienos”. Jį sureda
gavo Juozas Tysliava ir iš
leido Vienybė Brooklyne. 
Maždaug vėl po 10 metų, 
1959 m. pasirodė trečias 
stambus 242 psl. Vytauto 
Alanto redaguotas eilėraš
čių rinkinys "Ant Kryžkelių 
Senų”, spausdintas "Tėviš
kės’’ spaustuvėje Chicago
je. Papildyta to rinkinio II 
laida, redaguota taip pat 
pat Vytauto Alanto, pasiro
dė 1971 m., atspausdinta 
Galinda Press, Ine., CIeve
land, Ohio.

Š

Pasinaudokite
reta proga!

Vilties leidykla iš savo užsilikusių leidinių sudarė 
naują knygų rinkinį, kurio vertė 48 dol., bet Dirvos skai
tytojams parduodama

už 20 dol.
Rinkinyje yra šios knygos:
• Bronys Raila. VAIVOS RYKŠTĖ, šimtas prakalbų 

į Lietuvą. 1975-1979. Viršelis ir aplankas Algirdo Kuraus- 
ko. 436 psl. Kaina 10 dol.

• Dr. Albertas Gerutis. PETRAS KLIMAS. Valsty
bininkas, diplomatas, istorikas, kankinys. 312 psl. Kai
na 10 dol.

• Petronėlė Orintaitė. ERELIŲ KUORAI. Istorinis 
romanas. Viršelis ir iliustracijos Marijos Žymantienės. 
384 psl. Kaina 8 dol.

• R. Spalis. MERGAITĖ Iš GETO. Romanas. 364 psl. 
Kaina 5 dol.

• R. Spalis. ŠIRDIS Iš GRANITO. Romanas. 380 psl. 
Kaina 10 dol.

• Emilija čekienė. KAD JI BUTŲ GYVA. Publicis
tika. Aplankas ir iliustracijos Pauliaus Jurkaus. 420 psl. 
Kaina 5 dol.

Visos šios knygos įskaitant ir persiuntimo išlaidas, 
gaunamos už 20 dol.

Paskubėkite įsigyti, nes yra tik ribotas skaičius 
rinkinių. Pirmame rinkinyje buvusios Laisvės kovų dai
nos jau išparduotos.

----------------------- IŠKIRPTI -----------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
CIeveland, Ohio 44103-0206

. Siunčiu 20 dol. ir prašau išsiųsti gian paminėtų kny
gų rinkinį.

Pavardė ir vardas...................................................................

Adresas.....................................................................................
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Detroite gyvenantiems 
spaudos darbuotojams susi
organizavus į Lž S-gos De
troito skyrių į jį įsijungė ir 
poetė Marija Sims. Ji buvo 
ne tik pareiginga skyriaus 
narė, bet kelerius metus bu
vo ir skyriaus valdyboje ir 
ėjo skyriaus sekretorės pa
reigas. Vėliau pakelta į sky
riaus garbės narius. Marija 
Sims taip pat yra Ameri
kos Lietuvių Tautinės Są
jungos garbės nare.

Marija priklauso prie tų 
mūsų išeivių, kurie atvyko 
į šį kraštą su Lietuvos mei
le širdyje ir jos nepamiršo.

Marijos Sims gimtadienio 
dieną, rugsėjo 30 Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Detroito skyriaus pirminin
kas Jonas Švoba ir Stasys 
Šimoliūnas nuvyko į jos na
mus ir pasveikino įteikdami 
gražią sveikinimo atvirutę, 
bei pasirašytą keletos sky
riaus narių adresą. Jos gim
tadienį rugsėjo 30 d. gra
žiai paminėjo ir radijo va
landėlė "Lietuvių Meliodi- 
jos”, kuriai vadovauja Al
girdas Zaparackas.
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LOS ANGELES LIETUVIAI
Rūta Šakienė

VASARA PALYDĖTA organizacijų veikėjai. Abu
BAJALIŲ PILAITĖJE

Po karštos, sausos vasa
ros, orui kiek atvėsus, Los 
Angeles lietuvių kolonija 
subruzdo — pagyvėjo šei
myniškos šventės bei pager
bimai. Į vieną tokį pobūvį 
rugsėjo 26-tos dienos popie
tę į puošnią Adelės ir Hen
riko Bajalių pilaitę pačioje 
Los Angeles miesto širdyje 
susirinko pusšimtis draugų 
ir pažįstamų atšvęsti, pagal 
šeimininkų kvietimą, vasa
ros pabaigą. Nesibaigiančio
mis gėrybėmis skaniai besi- 
vaišindami ir gaivindamie- 
si svečiai bandė išklausinė
ti ir atspėti ,ar nebūtų čia 
dar kitokių šio pobūvio prie
žasčių. Besišypsą šeiminin
kai nenusileido tikindami, 
kad vienas sezonas baigiasi, 
o kitas prasideda — tai esą 
ir viskas. Pusiau atspėtą 
paslaptį pagaliau išdavė 
Liudas Reivydas, paskaly
damas savo visada labai po
puliarius, įvykiui pritaikin
tus, "dzinguliukus” ir Gra
žina Raibienė, pasveikinda
ma gerus ir senus draugus 
Adelę ir Henriką jų vedy
binės sukakties proga, šei
mininkai savo ruožtu, padė
koję už linkėjimus, sveiki
no kitą porą — Alę ir Praną 
Skirmantus, juodviejų kaip 
tik tą dieną išpuolusioms 
sukaktuvėms. Taigi, susi
rinkusiems palydėti ilgą ir 
karštą vasarą svečiams bu
vo malonu sugiedoti "Valio, 
ilgiausių metų” švenčian
tiems darnaus ir gražaus 
vedybinio gyvenimo sukaktį 
ne tik patiems šeiminin
kams, bet ir artimiems, se
niems jų draugams.

Bajaliai yra uolūs įvairių 

Atvykę į Chicago, būtinai 
pasinaudokite 

proga

PUIKIAUSIUS
KAILIUS

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

priklauso Piliečių Klubui, 
Tautinei Sąjungai, yra Tau
tinių Namų dalininkai. Hen
rikas yra ALT S-gos Los 
Angeles skyriaus valdybos 
narys, Radijo Klubo vice
pirmininkas ir vienas iš ra
dijo valandėlių paruošėjų- 
pranešėjų. Darbščioji Ade
lė aktyviai priklauso Biru- 
tietėms, Lietuvos Dukte
rims, yra šokių grupės 
Spindulys ”kūma”, savo lai
ku visai grupei įtaisiusi 
tautinius rūbus. Paprašyti, 
arba patys pamatę reikalą, 
Bajaliai visuomet atskuba 
su darbu ir auka. Todėl šio
je jau nemažoje Los Ange
les lietuvių kolonijoje, kur 
ne visi vienas kitą bepažįs
ta, turbūt nerasi lietuvio, 
kuris Bajalių nežinotų ir ne
rastų jiems gero žodžio. Dar 
daug laimingų, sveikų ir 
darbingų metų Adeliukei ir 
Henrikui Bajaliams!

ONOS MEKIŠIENĖS 
DEIMANTINĖ 

SUKAKTIS
Paskutinį rugsėjo sekma

dienį į Tautinius Namus su
plaukė šimtinė draugų ir 
gerbėjų, Aldonos Juodval- 
kienės ir Jolantos Mikūnie- 
nės sukviestų, atšvęsti Onos 
Mekišienės deimantinį sep
tyniasdešimt penktąjį gy
venimo jubiliejų. Svečių 
tarpe matėsi lietuvių para
pijos klebonas prelatas Jo
nas Kučingis ir kiti para
pijos kunigai, gen. garbės 
konsulas Vytautas Čeka
nauskas su ponia ir pirmi
ninkai įvairių organizacijų, 
kurioms solenizantė pri
klauso arba jas remia.

Prie dail. Aldonos Varia-

Chicagoje rasite pas vienintelį 
lietuvi kailininką

NORMANĄ
BURSTE1NAc 

kojienės lietuviškomis ru- 
gialėlėmis ir ramunėmis iš
puoštų stalų susėdę svečiai 
buvo skaniai pavaišinti nau
jai kylančios ir labai gerai 
įvertinamos vaišių ruošimo 
specialistės Valerijos Baltu- 
šienės paruoštais puikiais 
pietumis. Už mielą soleni- 
zantę buvo keliami šampano 
stiklai, keletą kabtų sugie
dota "Valio”.

Onutė Papirtytė gimė 
Petrapilyje 1906 m. liepos 
23 dieną. Ten ji augo ir mo
kėsi, kol 1921 metais su tė
vais grįžo besikuriančion 
nepriklausomon Lietuvon. 
1926 metais ištekėjo už Da
nio Mekišiaus, su kuriuo 
laimingai išgyveno virš pen
kiasdešimties metų. Su bė
gančiųjų banga pasitraukę 
iš okupuotos Lietuvos atsi
dūrė Hanau stovykloje iš 
kur, pagal tolimų giminai
čių Bartkumi, Aldonos 
Juodvalkienės tėvelių, suda
rytus dokumentus, išemi
gravo į Cleveland, Ohio. 
1959 metais atsikėlė ir ap
sigyveno Long Beach, Cal. 
Po vyro mirties Ona Meki- 
šienė prieš tris metus per
sikėlė arčiau lietuviškumo 
širdies, Los Angeles šv. Ka
zimiero parapijos, kur tuoj 
įsijungė į vietinę lietuvių 
moterų veiklą, įstodama į 
Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugiją ir Birutiečių sky
rių, kur ji visuomet noriai 
ir sumaniai įsijungia į dar
bą. Savo darbštumu ir dos
numu Ona Mekišienė yra 
seniai ir plačiai žinoma ir 
vertinama. Todėl ir buvo šią 
jos jubiliejaus dieną pasa
kyta jai daug nuoširdžių pa
dėkos žodžių. Be skaitytų 
telegramų ir sveikinimo 
laiškų, solenizantę žodžiu 
sveikino prel. Jonas Kučin
gis, padėkodamas už $500 
auką, kurią ji paskyrė pa
rapijai savo gimtadienio 
proga. Kiti sveikintojai žo
dį tarė: Radijo Klubo pir
mininkė Danutė Kaškelie- 
nė, Tautinių Namų pirm. 
Jonas Petronis, Long Beach 
lietuvių kolonijos vardu 
Bronius Morkis, ALT S-gos 
Los Angeles skyriaus pir
mininkė Rūta Šakienė, kuri 
sveikino ir Birutiečių var
du, Lietuvių Katalikių Mo
terų Draugijos pirmininkė 
Izabelė Oksienė. Mūsų kolo
nijos "trubadūras” Liudas 
Reivydas šį kartą susilaikė 
nuo savo labai populiarių 
humoristinių "dzinguliukų” 
ir jautriai, nuoširdžiai pa
skaitė prisiminimų pluošte
lį iš bendros jaunystės ir 
tremties odisėjos laikų. So
lenizantė, giliai sujaudinta, 
širdingai visiems padėkojo 
už gausų atsilankymą į šią 
didžią jos šventę.

Dar kartą — ilgiausių ir 
sveikiausių metų, miela 
Onute Mekišiene-

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

FILATELIJA
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JAV liepos 10 d. išleido 
18 centų pašto ženklą poe
tei Ednai Millay pagerbti.

Edna St. Vincent Millay 
(1892-1950), amerikietė po
etė, gimė Rockland, Maine 
valstijoje. Lankė Vassar ko
legiją. Vėliau daugiausia 
gyveno Greenwich Village 
prie New Yorko. Rašė poe
ziją, prozą ir, scenos veika
lus. Jos poezija lyrinė, švel
nių tonų. Pirmoji poezijos 
knyga išėjo 1912 m. Sekė 
keliolika kitų. 1927 m. pa
rašė skriptą operai "Kara
liaus palydovas”, kuri su 
kompozitoriaus Deems Tay- 
lor muzika buvo pastatyta 
New Yorko Metropolitan 
operoje. Už savo poeziją 
1923 m. gavo Pulitzerio li
teratūros premiją.

BRAZILIJA išleido 55 
cruzeirų pašto ženklą impe
ratoriui Dom Pedro II pa
minėti. ženkle parodytas jo 
biustas ir toks pat pašto 
ženklas iš 1881 metų.

Dom Pedro II (1825 — 
1891) buvo imperatoriaus 
Dom Pedro I sūnus. Impe
ratoriškoji Portugalijos ka
raliaus Dom Joao VI šeima 
po revoliucijos 1808 m. ap
leido Portugaliją ir įsikūrė 
savo kolonijoje Brazilijoje. 
Tačiau karalius Dom Joao 
VI 1821 m. grįžo atgal į 
Portugaliją, palikdamas sa
vo sūnų regentu. Brazilijai 
pasiskelbus nepriklausoma 
1822 m., regentas buvo ka
rūnuotas kaip imperatorius 
Dom Pedro I. Tačiau ir jis 
teišbuvo tik iki 1831 m., 
grįždamas į Portugaliją. 
Vėl jo sūnus buvo regentu, 
kol 1841 m. buvo paskelb
tas imperatorium Dom Ped
ro II. Jis buvo labai protin
gas ir išlavintas valdovas 
Jo valdymas pasižymėjo 
ramybe ir jam teko kariau
ti 1852 m. tik su Buenos 
Aaires ir nuo 1865 iki 1870 
m. su Paragvajum. Bet lap
kričio 15 d. 1889 m. įvykusi 
revoliucija paskelbė kraštą 
respublika, karalius Dom 
Pedro II apleido kraštą ir 
išvyko į Prancūziją, dau
giau nebegrįždamas, o vals

Antanas Bernotas

tybė pasivadino "Jungtinės 
Brazilijos Valstybės”.

UN (Jungtinės Tautos) 
pavasarį išleido keturių 
pašto ženklų seriją to pa
ties piešinio, kuriuose paro
dytas senovės bulgarų didi
kas su savo žmona. Du paš
to ženklai išleisti JAV va
liuta, vienas šveicarų ir vie
nas austrų.

Senovinės freskos kopiją 
1973 m. Bulgarijos vyriau
sybė padovanojo Jungti
nėms Tautoms, kuri kabo 
Generalinės Asamblėjos pa
talpose. Freskos originalas, 
pieštas nežinomo dailininko 
1259 m., randasi Bovanos 
bažnyčioje netoli Sofijos. 
Ankstyvojo renesanso sti
liuje pieštas paveikslas ro
do bulgarų didiką Kaloyaną 
ir jo žmoną Desislavą, abu 
karališkuose rūbuose. Sako
ma, kad Kaloyanas buvo 
Tirnovos caro Konstantino 
iš Assenos pusbrolis.

V. VOKIETIJA išleido 40 
pfenigių pašto ženklą daili
ninkui Albrechtui Altdorfe- 
riui paminėti.

Albrecht Altdorfer (1480 
— 1538) gimė Bavarijoje, 
kur nors prie Landshuto. 
Pasižymėjo kaip dailinin
kas, grafikas ir architektas. 
Išliko daugiau nei šimtas jo 
vario ir medžio raižinių. 
Ypatingai puikų koloritą tu
ri jo gamtovaizdžiai. Tapė 
istorinėmis ir religinėmis 
temomis. Jo daug kūrinių 
randama Miuncheno ir Ber
lyno muziejuose.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

WANTED JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED

MACHINISTS
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance.
LARGE MACHINE SHOP — Has im- 
mediate openįng for machinists on lst 
& 2nd shift’. Mušt have at least 5 yrs. 
exper. Capable of reading blueprints, 
operating Boiing Mills (vertical & 
horizontai), milling machines & lathes 
(large & small). Job shop work, not 
production. Top vvages & benefits. Ex- 
cellent future & job security with fast 
growing company. Qualified persons 
only apply at:

BESCO, INC. 
2525 W. EDGEWOOD AVĖ. 
JACKSONVILLE, FLA. 32209 
Eaual Opportunity Employer 

(36-42)
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CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis

PAGERBTAS MUZIKAS 
BALYS PAKŠTAS

LB Marųuette Parko apy
linkės valdyba, š. m. spalio 
3 d. Lietuviu Tautiniuose 
Namuose, Chicagoje, suruo
šė muziko Balio Pakšto dei
mantinės sukakties minėji
mą.

Vakarą pravedė Salomėja 
Endrijonienė, maldą sukal
bėjo pirmininkė Birutė Vin- 
dašienė, o visiems pasisoti
nus gera Paulių paruošta 
vakariene, žurnalistas Jur
gis Janušaitis trumpais 
bruožais apibūdino Balio 
Pakšto gyvenimą ir muziki
nę veiklą.

Balys Pakštas gimė Sibi- 
riniame Krasnojarske, bet 
šešis metus turėdamas, dar 
prieš pirmąjį karą, su tėvais 
grįžo į Lietuvą. Smuikuoti 
mokėsi pas M. Leškevičių, 
lankė Klaipėdos ir Vilniaus 
muzikos mokyklas, o 1926 
m. jau turėjo pramoginės 
muzikos orkestrą. Dirbo 
Vilniaus filharmonijos liau
dies ansamblyje, o vokie
čiams ansamblį likvidavus, 
grojo operos orkestre. Vo
kiečių išvežtas į Norve
giją, suorganizavo vyrų 
chorą ir orkestrėlį su ku
riais vėliau persikėlė į Vo
kietiją ir Wiesbadeno sto
vykloje vadovavo lietuvių 
taut. ansambliui ir surengė 
daugelį koncertų.

Su savo išaugintu orkes
tru, 1949 metais atvyko į 
JAV ir nuolatinai apsistojo 
Chicagoje. čia įsijungė į lie
tuvių gyvenimą suorganiza
vo gausų moksleivių an
samblį ir porą metų jam va
dovavo. Vėliau įsigijo resto
raną su sale ir su savo or
kestru grodavo įvairiuose 
renginiuose. Daug jaunave
džių porų, vestuvinių puotų 
metu, savo maršais palydė
jo į gyvenimą.

Dar ir dabar aktyviai da
lyvauja muzikiniame gyve
nime ir yra įsijungęs į lie
tuvių styginį orkestrą ir va
dovauja ragelių trio. Pakš
tai išaugino muzikalią šei
mą. Duktė Emilija Saka- 
dolskienė gerai valdo plunk
sną ir yra viena iš redakto
rių, kaip chormeisterė tal
kina lietuvių operai, kank
liuoja ir smuikuoja. Jaunes
nioji Pakštaitė Rūta taip 
pat kankliuoja, turi gražų 
balsą ir studijuoja daina
vimą.

J. Janušaitis linkėjo ju
biliatui daug sveikų ir 
darbščių metų, o susirinku
sieji užtraukė ilgiausių me
tų.

Marųuette Parko apylin
kės vardu pirm. Birutė Vin- 
dašienė, asistuojama Jurgio 
Janušaičio, įteikė meniškai 
išrašytą adresą. Raštu svei
kino gen. konsule Juzė 
Daužvardienė ir rašytojas 
Andrius Mironas su žmo
na iš Kalifornijos. Giminių 
vardu pasveikino ir dovaną 

įteikė Ilona Dapkienė.
Meninėje dalyje ragelių 

trio: Balys Pakštas, J. Vait
kevičius ir L. Bichnevi- 
čius, per du pasirodymus, 
išpildė keletą liaudies dai
nų, o įtarpoje Rūta Pakš
taitė, akompanuojant sesu
tei Emilijai Pakštaitei-Sa- 
kadolskienei, o vėliau įsi
jungus ir tėvui Baliui, pa
dainavo porą dainų. Smagu 
buvo klausytis sukaktuvi
ninko šeimos narių puikiai 
išpildant programą. Publi
ka savo jausmus išreiškė 
garsiais plojimais ir valia
vimais.

Šio vakaro kaltininkas 
Balys Pakštas savo žodyje 
dėkojo apylinkės valdybai 
už jo "suradimą” ir nors 
pavėluotą deimantinės su
kakties paminėjimą.

Vakaras praėjo geroje ir 
linksmoje nuotaikoje, nes 
ir Balys Pakštas ir Jurgis 
Janušaitis nestokojo humo
ro.

L. Bichnevičiaus orkes
trui grojant gausūs vakaro 
dalyviai pasilinksmino.

LB Marųuette Parko val
dybą sudaro: pirmininkė Bi
rutė Vindašienė, vicepirm. 
Bronius Andriukaitis, sek
retorė Aleksandra Likande- 
rienė, iždininkas Antanas 
Kareiva, nariai įvairiems 
reikalams: Kostas Juškai- 
tis, Salomėja Endrijonienė, 
Jurgis Janušaitis, Violeta 
Lapienė, Apolinaras Bagdo
nas ir Kazys Barzdukas.

PASIPUOŠĖ JAUNIMO 
CENTRAS

Jaunimo Centro valdyba, 
vadovaujama Irenos Kriau- 
Čeliūnienės, š. m. rugsėjo 30 
d. naujajame posėdžių kam
baryje, savo pastogėje, su
šaukė jaunimo organizaci
jų, mokyklų atstovų, spau
dos ir radijo bendradarbių 
pasitarimą. Atsilankė virš 
20 žmonių.

Pasitarimui vadovavo Bi
rutė Jasaitienė o platesnį 
pranešimą padarė pirm. Ire
na Kriaučeliūnienė. Pra
džioje pažymėjo kad šį visų 
lietuvių centrą nori išlaiky
ti lietuvišku patraukliu ir 
saugiu. Džiaugėsi, kad yra 
padaugėję organizacijų ir 
įstaigų, kurios naudojasi 
šia patalpa. Suėjo metai, 
pasauliečių sudaryta valdy
ba, tvarko Jaunimo Centrą. 
Pradžioje buvo jaučiamas 
lyg nepasitikėjimas vado
vybe, ypač kai jos priešaky
je stovi moteris. Atrodo, tie 
laikai jau bus praėję (jei
gu ir buvo), nes šio komi
teto atlikti darbai kalba už 
save.

Vienerių metų bėgyje, 
ypač praėjusią vasarą, pa
daryti pagerinimai ar nauji 
įrengimai:

kavinėje — uždėtas nau
jas stogas įdėtas naujas ki
limas, plytelių grindys, su
tvarkyta ir perdažyta in-

Balys Pakštas (dešinėje), jo deimantinio amžiaus sukakties 
proga, Lietuvių Tautiniuose Namuose, spalio 3 d. susitinka "Dir
vos” bendradarbį Vytautą A. Račkauską, kurio šeimos restorane 
"Laisvė”, Kaune, V. Račkausko pakviestas pakeisti svetimtaučių 
orkestrą tame restorane, 1929 metais Pakštas pradėjo savo pro
fesionalo muziko karjierą.

dauja ir visos spintos;
didžiojoje salėje — įtai

sytos naujos scenos ir lan
gų užuolaidos, nauji apskri
ti stalai ir jiems staltiesės;

virtuvėje — sudėtos nau
jos grindys, nupirkta nauja, 
didelė virykla, nuplautos 
sienos ir indaujos.

Priglaustas LB švietimo 
tarybos turimas knygynas 
(vadovėliai, skaitiniai ir 
mokslo priemonės), įreng
tos patalpos Lietuvių Fondo 
narių kredito kooperatyvui, 
perleistas didelis posėdžių 
kambarys PLB valdybai, 
įrengta krautuvėlė, duota 
patalpa Čiurlionio Galerijos 
turimiems paveikslams su
sidėti, padaryta ir kitų pa
gerinimų. Išžvvruota auto
mobiliams pastatyti aikštė.

Veikia trys šeštadieninės 
mokyklos: Dariaus-Girėno 8 
skyrių pradžios mokykla, 
Chicagos aukštesnioji litu
anistinė 4 metų mokykla ir 
Lituanistikos Pedagoginis 
Institutas.

Pozityvi yra Jaunimo 
Centro moterų klubo veikla: 
tvarko ir prekiauja krautu
vėje, ruošia įvairius kultū
rinius ir visuomeninius ren
ginius bei visokeriopai tal
kina valdybai. Krautuvėje 
daugiausiai yra komisinės 
prekės ir tik vienas kitas 
paaukotas naujas daiktas.

Ateities ūkiniai rūpesčiai

Reikia naujo stogo virš 
didžiosios salės, permūryti 
fasadinę sieną, nes plytos 
baigia iškristi, įsigyti nau
jas patogesnes kėdes didž. 
salėje, atremontuoti apatinę 
salę ir pritaikyti dažnes- 
niam naudojimui, sutvarky
ti kitus bėgamus reikalus.

Visiems šiems reikalams 
atlikti reikalinga visuome
nės parama ir talka, nes 
Jaunimo Centro pajamos 
vos-ne-vos padengia bėga
mas išlaidas. Nei valdyba, 

nei taryba jokio atlyginimo 
negauna, nors valdybos pir
mininkė ir kiti nariai daug 
laiko praleidžia besirūpin
dami Centru.

Šeimos nariui susirgus, 
vicepirm. Henrikas Laucius 
negalėjo atvykti ir padary
ti pranešimo, bet pirm. Ire
na Kriaučeliūnienė susirin
kusius painformavo ir supa
žindino su kasos stoviu. Pi
nigų nėra, o darbai gena 
darbus ir išlaikymas kas
met brangėja. Vadovybei 
sudaro rūpestį lėšų sutelki
mas, nario mokesčio išrin
kimas ir naujų narių sura
dimas. Valdybai j talką 
ateina nariams verbuoti ko
misija: V. Stropus, dr. V. 
Damušis ir J. Šidlauskas. 
Nors Jaunimo Centro slenk
stį per metus peržengia 
100,000 kartų, bet narių 

tėra tik keli šimteliai, o ga
lėtų būti keli tūkstančiai. 
Teisingai pirm. Ir. Kriauče
liūnienė sako: "Pasiųsti na
rio mokestį dažniausiai yra 
apsileidimas ar atidėlioji
mas, bet ne bloga valia ... 
Lietuvių visuomenė Jauni
mo Centre jaučiasi labai 
laisvai, tik ar pagalvoja, 
kad, kaip savo namuose, 
taip ir čia reikalinga švie
sa, šiluma ir švara ...”

J. Centro metinis nario 
mokestis yra 20 dol. Sumo
kėkime jį visi ir palengvin
kime vadovybei darbą.

Kun. Juozas Vaišnys, S.J. 
pasidžiaugė pasauliečių ko
miteto veikla ir Jaunimo 
Centro administravimu, o 
pirm. Irenai Kriaučeliūnie- 
nei už rūpestį ir pasišventi
mą išreiškė nuoširdžią padė
ką ir pažadėjo jos pertretą 
"pakabinti” didžiojoje salė
je greta vienišo Vydūno. 
Taip pat sielojosi naujų na
rių ir rėmėjų pritraukimu, 
kad palengvinti administra
vimo naštą. Visas Jaunimo 
Centro ansamblis su vienuo

lynu ir koplyčia, šiandieną 
kainuotų dešimt milijonų 
dolerių ,todėl negalima jo 
apleisti, o reikia jį stiprinti 
ir remti.

Saugumo reikalu yra pa
daryta viskas, kas įmano
ma, nepridedant savų pini
gų. Renginių metu dežuruo- 
ja pora miesto policininkų, 
o kitu metu patruliuojan
čios mašinos dažniau pra
važiuoja pro J. Centrą. 
Miesto policijos teigimu, 
Jaunimo Centro aplinka yra 
pati saugiausia visoje Chi
cagoje. Prašome žmones bū
ti apdairiais ir nesudaryti 
progų kriminalistų pagun
doms.

Moterų klubo pirm. S. 
Endrijonienė painformavo 
apie jų įsteigtą krautuvėlę, 
kuri veikia sekmadieniais ir 
kultūrinių vakaronių metu. 
Per pusmetį gauta pelno 
gera tūkstantinė. Visos klu
bo narės dirba veltui. Be 
krautuvėlės .klubo valdyba 
ruošia kultūrines vakaro
nes, kurių pelną skiria Jau
nimo Centrui, š. m. spalio 
25 d. Los Angeles teatralai 
atveža Škėmos "Živilę”, re
žisuotą Dalilos Mackialie- 
nes. Gruodžio 6 d. yra tradi
cinė Jaunimo Centro vaka
rienė, kurios ruošia rūpina
si komitetas, vadovaujamas 
Sofijos Džiūgienės.

Jaunimo Centras, po 24 
metų veiklos buvo reikalin
gas didesnių patvarkymų, 
nes per tą laiką daug daik
tų susidėvėjo, susinešiojo. 
Naujoji administracija per 
tokį trumpą laiką, sugebėjo 
didžiuosius darbus atlikti, 
sutvarkyti, pagražinti, ap
švarinti. Visuomeninės pa
skirties ar viešieji pastatai 
visuomet yra sunkiau pri
žiūrėti ir išlaikyti deramo
je aukštumoje. Sumanios ir 
darbščios moters vadovybė
je, Jaunimo Centros atsi
naujino apsišvarino ir pa
gražėjo.

Po pranešimų ir pasitari
mų, pirm. I. Kriaučeliūnie
nė pavaišino visus dalyvius 
cepelinais ir kitais skanės
tais.

Jaunimo Centro valdybą 
sudaro: pirmininkė Irena 
Kriaučeliūnienė, vicepirm. 
ir pinigų tvarkytojas Hen
rikas Laucius, sekretorė 
Alė Steponavičienė, iždinin
kas narių reikalams Vikto
ras Diminskis ir korespon
dentė Birutė Jasaitienė.

Baigiant, norėtųsi papra
šyti Jaunimo Centro lan
kytojų, daugiau dėmesio 
kreipti į švarą, neperpilti 
kavos puodukų ir nelaistyti 
ant grindų bei kilimo, ži
nome, kad kilimo išvalymas 
brangiai kainuoja ir neuž
tenka metinių kavos paja
mų. Taip pat, statydami au
tomobilius, pas įstenkime 
palikti tik būtinus tarpus, o 
ne 5-6 pėdų, nes parkinimui 
nėra per daug vietos. Lini
jas išdažyti labai brangiai 
kainuoja, o ant palaido grin
dinio, visai negalima. Tad 
nebūkime egoistai, bet pa
galvokime ir apie kitus.
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L.S.T. KORP! NEO- 
LITHUANIA VEIKLA:

1. Sueiga. Korp! Neo-Li
thuania Chicagos padalinio 
metinė sueiga šaukiama š. 
m. lapkričio 1 d. (sekma
dienį), 2 vai. po pietų Lie
tuvių Tautiniuose Namuo
se, Chicagoje. Darbotvarkė
je numatyta vykd. organų 
pranešimai ir naujų rinki
mai, junjorų kėlimas į sen
jorus ir kiti reikalai.

2. Suvažiavimas. Korp! 
Neo-Lithuania vyr. valdy
ba šaukia korporacijos na
rių suvažiavimą š. m. lap
kričio 7 d. (šeštadienį), 12 
vai. Lietuvių Tautiniuose 
Namuose, 6422 So. Kedzie 
Avė., Chicagoje. Darbotvar
kėje numatyta: 12 vai. re
gistracija, 1 Vai. p. p. iš
kilminga sueiga, 2 vai. p. 
p. darbo posėdis, kurio metu 
bus vykd. organų praneši
mai ir naujų rinkimai, 
Korp! padalinių pranešimai, 
rezoliucijų priėmimas ir ki
ti reikalai.

3. Metinė šventė, Korp! 
Neo-Lithuania Chicagos pa
dalinio metinė šventė šven
čiama š. m. lapkričio 7 d. 
šia tvarka:

10 vai. ryto pamaldos tė
vų jėzuitų koplyčioje (5620. 
So. Claremont Avė., Chica
go, II.). Po pamaldų žuvu
siųjų už Lietuvos laisvę pa
gerbimas ir mirusių korpo- 
rantų kapų lankymas.

Lietuvių Tautiniuose Na
muose:

12 vai. Korp! Neo-Lithu
ania suvažiavimas,

7 vai. vak. iškilminga su
eiga, sveikinimai, pakeltie
siems senjorams spalvų už
dėjimas, vakarienė ir šokiai, 
grojant VYTIES orkestrui.

Visi korporantai su savo 
bičiuliais prašomi visuose 
renginiuose gausiai daly
vauti.

Į vakarienę registruotis 
iki lapkričio 3 d. šiais tele
fonais: 778-7707 arba 825- 
0035.

MARGUČIO 
SUKAKTUVINĖ PUOTA

Antano Vanagaičio su
kurta Margučio "imperija” 
tebėra gyva ir tęsia darbą. 
Margučio radijo vedėjas 
Petras Petrutis suplanavo 
visą eilę renginių paminėti 
Margučio veiklos penkiasde
šimt metų. Labai sėkmingai 
praėjo Antano Gustaičio 
veikalo "Mėnulio užtemi
mas” pastatymas (IV. 11) 
ir Antano Vanagaičio kūri
nių koncertas (IX. 27). Tę
siant minėjimą, š. m. spalio 
24 d. Jaunimo Centre Chica
goje, specialus komitetas, 
vadovaujamas dr. Leono 
Kriaučeliūno, ruošia Mar
gučio sukaktuvinę puotą su 
originalia programa, kurią 
sudarys gyvas žodis, mag
netiniai įrašai, daina, mu
zika, skaidrės, filmas, bet 
netrūks ilgiau pusvalandžio.

Pakvietimai į Margučio 
sukaktuvinę puotą gaunami 
Margučio raštinėje (telef. 
476-2242) ir pas komiteto

Vysk. A. Deksnio pagerbimo proga, įteikiamas adresas. Iš 
kairės: M. Marcinkienė, vysk. A. Deksnys, dr. L. Kriaučeliūnas.

PAGERBTAS VYSKUPAS 
ANTANAS DEKSNYS

Dr. Leono Kriaučeliūno 
v a d ovaujamas komitetas 
surengėm Europos Lietuvių 
vyskupo Antano Deksnio, jo 
75 m. amžiaus ir 50 m. ku
nigystės sukakčių proga. 
Taip rugsėjų 23 d. vakarą 
į Chicagos Lietuvių Tauti
nius Namus susirinko apie 
200 sukaktuvininko gerbė
jų. 7 vai. vak. susirinkusie
ji atsistojimu ir plojimais 
pasitiko į salę įeinantį vysk. 
A. Deksnį, lietuvaičių tauti
ne apranga ir susitikimo 
rengėjų lydimą.

Dr. L. Kriaučeliūnas 
trumpu žodžiu rengimo ko
miteto ir visų susirinkusių
jų vardu pasveikino soleni- 
zantą. Jis kalbėjo ... Eksce
lencija yra Europos lietuvių 
vyskupas bet nemažiau jis 
mielas ir artimas mums, 
chicagiškiams lietuviams. 
Jo čia palikti gilūs pėdsakai 
ir malonūs prisiminimai ri
ša mus su juo, daug nusipel
niusiu Bažnyčiai, Lietuvai 
ir lietuviams ...

Tolesnę programą vedė 
Matilda Marcinkienė. Mal
dą sukalbėjo vyskupas Vin
centas Brizgys. Po jos nu
aidėjo visų dalyvių dainuo
jami Ilgiausių metų dainos

narę Reginą Kučienę, telef. 
778-0358. šokiams gros 
Korp! Neo-Lithuania orkes
tras, vadovaujamas Algio 
Modesto.

Visi kviečiami dalyvau 
ti Margučio sukaktuvinėje 
puotoje ir paremti tolimes
nę veiklą, nes Margutis re
mia kitų organizacijų dar
bą.

PREZIDENTO 
SMETONOS FILMAS
Prezidento Antano Sme

tonos filmas iš Los Ange
les atkeliauja į Chicagą ir 
š. m. spalio 25 d. bus rodo
mas Lietuvių Tautinių Na
mų salėje.

Visi lietuviai prašomi tą 
sekmadienio popietę skirti 
pamatyti buv. prezidento 
Antano Smetonos kai ku
riuos gyvenimo ir laidojimo 
epizodus.

Filmo pristatymu rūpina
si ALT S-gos Chicagos sky
riaus valdyba, vadovaujama 
Jono Jurkūno.

žodžiais linkėjimai...
Sveikinimai. Juzė Dauž- 

vardienė, gen. konsule, iš
kėlė vysk. Deksnio būdo sa
vybes, kurios it auksas ir 
deimantas žėri jo gyvenime. 
Marija Rudienė B ALF pir
mininkė, gėrėjosi vysk. 
Deksnio tarnyba artimui, 
talka BALF darbams. Savo 
linkėjimus išsakė eilės or
ganizacijų atstovai, Tėvai 
Jėzuitai, Tėvai Marijonai, 
Kunigų Vienybė ir kt. Inž. 
J. Jurkūnas, sveikindamas 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos vardu, savo 
linkėjimus palydėjo kreipi
niu į sukaktuvininką, savo 
ganytojiška dvasia įtaigoti 
mus, lietuvius, darniau dirb
ti Lietuvai. Daug sveikini
mų gauta laiškais, telegra
momis.

Minėjimo rengėjai įteikė 
sukaktuvininkui vyskupui 
A. Deksniui meniškai pa
rengtą adresą. Poetas Ka
zys Bradūnas paskaitė savo 
pastarojo meto kūrybos, iš 
ciklo — Prierašai prie Šv. 
Jono evangelijos. Margari
ta ir Vaclovas Momkai, 
kiekvienas solo ir duetu pa
dainavo kelias dainas.

Išskirtinai nuoširdžiai, 
gražiu sąmojumi sklydino- 
mis mintimis, atsiminimais 
dalindamasis kalbėjo šio va
karo kaltininkas vysk. A. 
Deksnys. Prisiminė Rokiš
kio gimnaziją, kur būdamas 
vyresnėse klasėse, reiškęsis

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su SI,000, minimum. 
7>/2% — 4 metų su SI,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su SI,000, minimum. 
6*/i% — 1 metu su $1,000, minimum.

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

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

aint 
ttiony 

avings
1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tuea., Thura., Fri, 9-5: Sat., 9-1; Ckaad Wod-

Juokas Gribauskaa, vedėjas

Margučio laida, kokios dar nebuvo
Chicagoje veikianti lie

tuvių radijo valandėlė 
"Margutis” mini savo veik
los auksinę sukaktį, šia pro
ga rengiama eilė savito po
būdžio renginių. Sukvies
tiems spaudos ir radijo ben- 
dardarbiams, kvietėjai — 
dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
Margučio puotos rengėjas, 
Petras Petrutis, Margučio 
radijo vedėjas ir Valdas 
Adamkus, Margučio direk
torių pirmininkas, painfor
mavo susirinkusius visais 
"Margučio” šio meto rūpes
čiais ir siekimais.

Jau kuris laikas Chicagos 
lietuviškoji visuomenė kvie
čiama į "Margučio” 50 m. 
sukakties puotą, spalio 24 
d. Jaunimo Centre. Minėtos 
spaudos konferencijos me
tu išryškėjo, kad toje puo
toje busimoji vakarienė ir 
kokteiliai maža kuo skirsis 
nuo kitų lietuviškų rengi
nių. Bet išskirtinas momen
tas, jokiuose renginiuose 
nebuvęs, o ir Margučio 50 
m. istorijoje būsiąs pirmą 
kartą atliktas —• speciali 
"Margučio” radijo laida, 
speciali puotos vakarui skir- 

skautų, ateitininkų, šaulių 
eilėse. Ieškojęs savęs, savo
jo pašaukimo ir radęs kuni
gystėje. Neapsivylęs, nes 
jei tektų naujai pasirinkti 
rinktųsi tą patį. Toliau su
kaktuvininkas atskleidė sa
vo šio meto turimos misijos 
keletą detalių, kaip santy
kiauja, suranda ir į lietu
višką darbą pašaukia įvai
riuose Europos kraštuo
se gyvenančius lietuvius. 
Baigdamas dėkojo Chicagos 
lietuviams ir šio vakaro 
rengimo komitetui už šį su
sitikimą, savoj lietuviškoj 
pastogėj ir šeimyniškoj lie
tuviškoj nuotaikoj. Jis esąs 
Lietuvos vaikas, visad at
lėkdavęs ir atliekąs savo pa
reigą Bažnyčiai ir Lietuvai.

Mečys Valiukėnas 

ta programa! Ji bus perduo
dama puotos salėje (Jauni
mo didžiojoj salėj) nuo sce
nos, kur bus įrengti mikro
fonai, per kuriuos bus per
teikiama programa, prade
dant Prezidento Smetonos 
maršo garsais, "Labas va
karas, mieli klausytojai... 
Ir toliau bus perteikta 
"Margučio" eitasis kelias, 
jo vadovai ir bendradar
biai ... toninėj laidoj. O 
vaizdinėj laidoj tuo pačiu 
metu, bus perduodami vei
dai ir vaizdai tų įvykių, apie 
kuriuos kalbės radijo pra
nešėjai ... Trumpai — bus 
akivaizdžiai gyvu žodžiu, 
daina, muzika, skaidrėmis 
ir filmu peržvelgta Margu
čio radijo 50 m. veikla ir 
tos veiklos dalininkai.

Visa toji Margučio vaiz
dais ir garsais perteikiama 
istorija neabejotinai domi
na gausius "Margučio” ra
dijo laidų klausytojus. De
ja, toji čia atpasakota radi
jo laida bus girdima ir ma
toma tik Margučio puotos 
dalyviams. Į puotą kviečia
mi visi lietuviai. Vietos re- 
zervuopa mos "Margučio” 
raštinėje, tel. 476-2242, 476- 
2271 arba pas puotos rei
kalų vedėją Reginą Kučienę 
tel. 778-0358. (mvj

LIETUVIAI SIBIRE 
KNYGOS SUTIKTUVĖS
Darbštusis ir dosnusis ra

šytojas bei žurnalistas kun. 
dr. Juozas Prunskis, patei
kia skaitytojams vieną po 
kitos jo parašytas ar reda
guotas knygas apie komu
nistų įvykdytą ar vykdomą 
terorą ir lietuvių naikinimą, 
šiuo metu iš spaudos išėjo 
nauja J. Prunskio redaguo
ta knygą LIETUVIAI SI
BIRE. Knygos sutiktuvės 
įvyko š. m. spalio 2 d. Jau
nimo Centro kavinėje.

Knygos pristatymui va
dovavo kun. Algimantas 
Kezys, S. J. Apie knygos at
siradimą ir jos turinį kalbė
jo pats redaktorius kun. J. 
Prunskis. Autorius jautriai 
perdavė knygoje minimų Si
biro tremtinių pergyveni
mus, nes ir jo paties tėvas 
ir dėdė kunigas yra Sibiro 
tremtyje mirę.

Kun. dr. Juozo Prunskio 
redaguota knyga — Lietu
viai Sibire — yra gyvas pa
minklas mirusiems ir žuvu- 
siems tremtiniams, nes ant 
jų kapų niekas nestato pa
minklų.

WANTED JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE 

SĖT- UP MEN AND OPERATE 
For Brown & Sharpe and Davenport 
machines. Mušt be able to sėt up 
work from blue prints and close tole
rance & grind tools,

1ST & 2ND SHIFTS. 
Steady work and fringe benefitš. 
APPLY CALL OR WRITE TO 

tulsa screw products 
CO. INC.

2115 E 13th I’lace 
Tulsa, Okla. 74104 

918-744-7444
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įdomus Toronto Aitvarietių 
pasirodymas Clevelande

Šeštadienį, š.m. spalio 3 d. 
DMNP parapijos salėje Cleve
lande, Toronto lietuvių teat
ras ‘Aitvaras’, vadovaujamas 
režisierės Aldonos Dargytės- 
Byszkievicz, suvaidino Juozo 
Grušo keturių veiksmų dramą 
‘Tėvas ir sūnus’.

Lietuvių teatro spektaklių 
Clevelande, nūdienos, mažo
ka. Tai gal dėl to nuo lanky
mo pradedama atprasti, nes 
publikos galėjo būti ir dau
giau: atsilankė tik apie 300. 
Ypatingai trūko bręstačio ir 
vyresnio amžiaus jaunimo. 
Juos net vaidinimo pavadini
mas galėjo užintriguoti. Kita 

. vertus, dalis jų gal neatėjo dėl 
to, kad iš kitur buvo atkelia
vęs gandas, kad rašytojas Gru
šas taip ‘nekilniai’ pavaizdavo 
lietuvį ūkininką ... Atseit to
kios rūšies vaidinimo netinka 
ne tik jaunimui, bet ir suau
gusiam žiūrėti. Tą tvirtina 
‘kritikai’, kurie, greičiausiai , 
ne tik ‘Tėvo ir sūnaus’ spektak
lio nematė, bet ir šio J. Grušo 
dramos veikalo neskaitė.

Iš kitos pusės, mūsuose atsi
randa vis didesnė grupė žmo
nių, kurie jokių lietuviškų kul
tūrinių parengimų nelanko, 
arba labai retai teatsilanko. 
Jie teisinasi - kam, girdi, gaiš
ti laiką, kai vaidinimo ar kon
certo už tą pačią kainą gali pa 
matyti ar paklausyti ameriko
nų profesionalų renginiuose. 
Sunku su jais dėl kokybinio ly
gio ginčytis, jeigu norim lietu
višką motyvą išjungti. Antra 
vertus, tektų prisiminti, kad 
palyginime lyg ir nederėtų vie
nu mastu matuoti obuolius ir 
kriaušes. Atseit - mėgėjams 
taikyti profesionalų mastą.

Grįžkime, pagaliau, prie 
‘Tėvo ir sūnaus’. Sis Juozo 
Grušo sukurtas dramos veiks
mas vyko Lietuvoje 1936 me
tais. Taigi, veik prieš 50 me

Danutė Jokūbaitytė ir Rimas Kuliava vaidina J. Grušo vei
kale "Tėvas ir sūnus”. J. Garlos nuotr.

tų. Veikalo intryga yra labai 
stipri ir įtampa nuo pat jo pra 
džios didelė ir išsivysto iki dra
matinės atomazgos vaidinimo 
pabaigoje. Konfliktas tarp tė- 
vė ir sūnaus prasidėjo tris me
tus prieš uždangos pakilimą, 
kuomet sūnus nepaklausė tėvo 
dėl savo profesijos pasirinkimo. 
Tėvas norėjo, kad sūnus pasi
liktų ūkininkauti ir perimtų 
vėliau didelį ir gražų ūkį. Sū
nus turėjo stiprų palinkimą į 
muziką, tad, nepaklausęs tė
vo, išvyko į miestą jos studi
juoti. Dėl to juodviejų santy
kiai nutrūko. Tėvas dramoje 
vaizduojamas kaip gabus ir 
turtingas ūkininkas, bet labai 
kietas asmuo sau, savo šeimai 
ir savo darbininkams. Sūnaus 
gabumai muzikai taip pat 
vaizdžiai išryškinti, nes jis val
džios lėšomis išsiunčiamas į už
sienį muzikos mene pasitobu
linti.

Veiksmas scenoje prasideda 
sūnaus sugrįžimo belaukiant, 
kuriam mama savo ir tėvo var
du (pastarajam apie tai nieko 
nežinant) pasiuntė laišką, 
kviesdama sugrįžti į namus. 
Sūnus džiaugėsi sugrįžęs gal
vodamas, kad tėvas pagaliau 
suprato padaręs klaidą. Džiau
gėsi ir tėvas manydamas, kad 
sūnus sugrįžo namo metęs 
muziką ir pradėsiąs ūkinin
kauti.

Veiksme nuosekliai atsisklei
džia tas nesusipratimas, atgai
vinęs seną žaizdą tarp sūnaus 
ir tėvo. Tarp juodviejų įtam
pa dar labiau paaštrėja, kai 
sūnus sužino apie tėvo pada
rytą nuoskriaudą kaimynui- 
naujakuriui, per anstolį nusa
vinant jo žemę. Si naujaku
riui padaryta skriauda atsidu
ria teisme, kur sūnus, vardan 
teisybės, išeina liudyti prieš 
tėvą. Kumetys-sodininkas 
taip pat nepasiduoda tėvo pa-

Toronto aitvariečiai Clevelande su rež. Aldona Dargyte-Byszkievicz, suvaidinę J. Grušo
veikalą "Tėvas ir sūnus”. J. Garlos nuotr.

perkamas ir atsisako meluoti 
teisme. Ant greitųjų sušauk
tas teismas priteisia tėvą su
grąžinti naujakuriui pinigus, 
tačiau žemės jam sugrąžinti 
nepriteisia. Įnirtęs tėvas, kad 
sūnus teisme liudijo prieš jį, 
ūkį užrašo vienuolynui. Apie 
tai išgirdusi - ir supratusi, kad 
ūkis išeina iš Budrių šeimos 
rankų - jo motina (sūnaus mo- 
čiustė) gauna širdies priepuolį 
ir numiršta.

Šalutiniam veiksme yra dai
liai supinta turtingo ūkininko 
sūnaus meilės intryga kume
čio dukrai. Turtingo ūkininko 
Jokūbo Budrio rolę įtikinan
čiai ir stipriai suvaidino Ste
pas Ramanauskas, kuriam už 
Šią rolę pernykštis Dramos fes
tivalis Chicagoje vertai pasky
rė pirmą premiją. Budrio 
žmoną vaidino ‘Aitvaro’ reži
sierė Aldona Dargytė. Joje iš
ryškėjo motiniškas švelnumas 
bei gerumas vienturčiui sūnui 
Karoliui ir stiprus pareigos 
jausmo supratimas savo vyrui, 
su kuriuo jai išties nebuvo 
lengva gyventi. Motinos vai
dyboje vietomis buvo galima 
pasigesti ‘kaimiškumo’. Sū
naus Karolio rolė atiteko Ri
mui Kuliavai. Tai sudėtinga 
ir sunkoka rolė, pilna emocijų 
ir įtampos. Rimas ne tik lietu
vių kalbą, bet ir žodinę įtam
pą puikiai apvaldė, suderin
damas įgimtą švelnumą su at
kakliu užsispyrimu siekti užsi
brėžto tikslo. Gal būtų buvę 
gerai Rimui tuos dvasinius 
kontrastus dar ir fiziniais ju
desiais paryškinti.

Tėvo motiną - Karolio mo
čiutę - vaidino Lilė Nakrošie- 
nė. Šioje rolėje ji sukūrė labai 
stiprų senos kaimietės ūkinin
kės charakteri, kuriame atsi
spindėjo begalinis prisirišimas 
ir meilė žemei bei bekompro- 
misinis noras ją išsaugoti Bud
rių šeimos palikuoniams. Šių 
tikslų siekime močiutė įtiki
nančiai užsispyrusi, net paau
kodama tradicinį močiučių 
prisirišimą bei meilę vaikai
čiams. Tai įdomus ir savotiš
kai skirtingas netradicinės se
nos ūkininkės tipas. Budrio so- 
dininką-kumetį vaidino Mečis 
lovas Abromaitis, o jo. dukrą 
Danutė Jokūbaitytė. Nauja
kurio rolę vaidino Vytautas 
Stuibys, o jo advokatę teisme 
Vida Kuprevičiūtė-Jay. Ma
žesnės rolės atiteko Vladui Na 
krošiui, Ramunei ir Algiui Jo- 
naičiams.

Suglaustai tariant, aktoriai 
savo rolėse buvo gerai pasiren
gę ir jas gana įtikinančiai per
teikė. Daugumoje tos rolės bu- 
vo sunkios ir daug darbo pa
reikalavusios iš artistų ir reži
sierės. Tas aiškiai matėsi iš 
scenos teisme, kur vieną antri
ninką teko paruošti per kelio- 
liką dienų.

Pasigėrėtinas buvo jaunes
niųjų vaidintojų lietuvių kal
bos vartojimas. Jie ne tik links
nius, bet ir kirčiavimą tiesiog 
meistriškai valdė. Tad Vidą 
už labai gerą lietuvių kalbą ir 
už elegantišką advokatės vaid
menį galima išskirtinai atžy
mėti. Pagyrimo verta ir Da
nutė Jokūbaitytė, sukūrusi 
drovios neturtingo sodininko 
dukters vaidmenį. Sunkiau
sia tolė tarp jaunųjų artistų be 
abejo buvo Rimo Kuliavos, 
kurio tinkamas lietuvių kal
bos mokėjimas jam daug pa
dėjo sukurti jauno idealisto 
vaidmenį.

Režisierė Aldona, jos pačios 
pasisakymu, spektaklius ruo
šia ‘demokratišku principu’ - 
atsižvelgdama į vaidintojų pa 
geidavimus ir juos (kol tas ne
prieštarauja jos nuomonei) išti
kimai vykdo. Tad ir rezulta
tas visumoje puikusl

Tiems žiūrovams, ar vaidi
nimo nemačiusiems, kurie ti
kėjosi panegyriškai išdailinto 
Lietuvos ūkininko tipo, tenka 
priminti, kad saldžialiežuva- 
vimas ar didaktika su menu 
nedaug ką bendro turi. Kad 
J. Grušo ‘Tėvas ir sūnus’ yra

TURNER REALTY
501 EAST 185 ST. EUCLID, OHIO 44119

PHONE: 486-2530

RITA MATAS
ĮSTAIGOS

ADMINISTRATORĖ

PILNATEISE NEKILNOJAMOJO TURTO 
JVERTINTOJA.

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-

r 185 ST.
EUCLID, OHIO 44119

tienę, pilnateisę namų {vertintoją.

vienas iš stipriausių dramos 
kūrinių lietuvių literatūroje, 
vargu ar būtų galima suabe
joti. Iš kitos pusės, kuris iš 
mūsų norėtume tvirtinti, kad 
mūsuose buvo ir tebėra vien 
‘angelaičiai’? O kas užsispy
rusiai nortėtų tvirtinti, kad 
esame tobulai socialūs, tegu 
atmerktom akim ir atvira šir- 
džia pažiūri į mūsų taip vadi
namus tarporganizacinius san 
tykius ir visuomeninę veiklą!

Pabaigai norisi užakcentuo
ti, kad iš mūsų jaunimą dar do 
minančių pasireiškimų, teatri
nis žodžio menas yra pati ge
riausia priemonė jam lietuvių 
kalboje pasitobulinti. Tiesa, 
chore jis dar dainos žodį ištarti 
pramoksta, gi tautiniam šoky
je kalbėti netenka, o sporto 
varžybose jau neretai ir ‘an- 
gelskai’ rungtynių metu pra
šnekama ... Už tat su pavydu 
žiūrime į Toronto lietuvių te
atrą ‘Aitvarą’. Tiesa, nepavy- 

- dime torontiečiams, kad jie 
tokį puikų žodinio meno vie
netą turi, bet tik gailimės sa
vęs, kad mes čia nieko pana
šaus jau nebeturime. a b

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

For 3 40 bed general hospital to work 
and live in small congenial community 

REGISTERED MEDICAL 
TECHNOLOGISTS ASCP 

Immcdiate openings in most areas. 
Salary commensurute with experience 
& abilily. Also

REGISTERED NURSES
For all services and all shifts. Good 
starling salary plūs shift differential. 
Apply call or writc to Pcrsonnel 

Director 
606-329-2133

KING’S DAUGHTERS’ HOSPITAL 
P. O. Box 151

Ashlarid,' Ky. 41101
An Equal Opportunity Employer 

(35-41)

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

telNlnis patarėjas

MtMBtR 0F

Trelocation
M StRViCl.lNC 

I’HONE: 486-2530 ^1^"



DIRVANr. 40 — 14

Korp! Neo-Lithuania sukaktuviniame baliuje Clevelande š. m. spalio 10 d. grupė neoli- 
tuanų. Iš kairės: Vytautas Staškus, Genovaitė Modestavičienė, Korp. Neo-Lithuania vyr. val
dybos pirm. Cezaris Modestavičius, Daina Maurukaitė ir dr. Jonas Maurukas. J. Garlos nuotr.

NEOLITU  ANAI 
ATŠVENTĖ 

KORPORACIJOS 
SUKAKTĮ

Praėjusi šeštadienį Cleve
lando neolituanai Lietuvių 

Pianistas Vytautas Smetona, atlikęs meninę programą Cle
velando neolituanų baliuje. J. Garlos nuotr.

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

GALVOSŪKIO SPRENDIMAI

amber studios , inc

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

namuose nuotaikingu pobū
viu atšventė LST Korp! 
Neo-Lithuania 69-rių metų 
sukaktj. Pobūvyje dalyvavo 
apie pusantro šimto viešnių 
ir svečių jų tarpe ir Korp! 
Neo-Lithuania vyr. valdy

bos pirmininkas C. Modesta
vičius su žmona garbės fil. 
G. Modestavičiene, atvykę 
iš Chicagos.

Meninę programą atliko 
pianistas Vytautas Smeto
na, davęs klausytojams 
Beethoveno Sonatą Appas- 
sionata su publikos išprašy
tu priedu, šokiams grojo 
Korp! Neo-Lithuania or
kestras, atvykęs iš Chicagos 
ir vad. fil. Algio Modesto. 
Vyravo šventiškai pakili 
nuotaika, netrūko ir jauni
mo, kurio kitais metais gal 
atsilankys daugiau.

Vienas svečių stalas Clevelando neolituanų baliuje. J. Garlos nuotr.

Programą vedė fil. V. 
Staškus, trumpu įvadiniu 
žodžiu nušvietęs neolituanų 
korporacijos jsisteigimą Vy
tauto Didžiojo universitete 
Kaune ir jos atkūrimą išei
vijoje. Tas atsikūrimas 
1950 m. kaip tik prasidėjo 
Clevelande. Tų metų rude
ni įvyko neolituanų sueiga, 
po kurios clevelandiškių pa
vyzdžiu ėmė jungtis ir ki
tose vietos apsigyvenę kor
poracijos nariai, iki paga
liau po keletos metų Toron
te sušauktame Korp! Neo- 
Lithuania ir Filia Lithua- 
niae suvažiavime buvo su
tarta išeivijoje atkurti abie
jų korporacijų nares ir na
rius apjungiančią LST 
Korp! Neo-Lithuania su 
centrine valdyba ir dali
niais. Ir taip ilgainiui neo
lituanai ne tik subūrė drau
gėn buv. Lietuvos univer
sitetų išugdytus bendramin
čius, bet gražiai pasipildė ir 
pasipildo naujais ateinan
čiais iš universitetų išeivi
joje.

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

• SPALIO 18 D. prdf. 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 25 D. ALTo Cle

1981 m. spalio 15 d.

velando skyriaus organizacijų 
metinis susirinkimas šv. Jurgio 
parapijos salėje.

• SPALIO 25 D. Clevelando 
šaulių balius Lietuvių Namuo
se.

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

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

• LAPKRIČIO 14-15 D. 
ŠALFAS Sąjungos suvažiavi
mas Lietuvių Namuose.

• LAPKRIČIO 14 IR 15 D. 
D. Socialinės gerovės savaitga
lis DMNP parapijos salėje. 
Rengia LB Soc. Taryba. Bus 
koncertas ir simpoziumas.

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

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

• GRUODŽIO 20 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos rengiama Kalėdų eg
lutė.

1982 M.
• SAUSIO 24, sekmadieni, 4 

vai. — Simfoninis koncertas 
Dievo Motinos parapijos audi
torijoje.

• VASARIO 13 D., šeštadie
nį, 6:30 v. v. — Lietuvos lais
vės vigilija Dievo Motinos 
šventovėje^,Rengia Dievo Mo
tinos parapija.
• VASARIO 14 D. 4 v. p. p. 
Vasario 16-tosios minėjimas 
DMNP parapijos auditorijoje. 
Rengia ALT Clevelando sky
rius.

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

Audimo pamokos su Brone Kasperavičiene nuo rugsėjo 30 d. tre
čiadieniais vakarais pradedantiems ir pažengusiems. Registracija vyksta 
dabar.

Studija atidaryta pirmadieniais ir penktadieniais nuo 12-6 vai. vak., 
antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 12-9 vai. vak. šeštadeniais nuo 10-6 
valy vai. Uždaryta trečiadieniais.

Rimas Laniauskas, prezidentas

iiim
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

OHIO LIETUVIŲ 
GYDYTOJŲ DRAUGIJOS 

METINIS 
SUSIRINKIMAS

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos 25 metinis susi
rinkimas įvyks 1981 m. lap
kričio 1 d., sekmadienį Lie
tuvių Namuose, Clevelande.

Susirinkime bus įteikta 
25-toji kultūrinė premija.

Susirinkimas prasidės 1 
vai. p. p. darbo posėdžiu. 3 
vai. p. p. bus pietūs.

Gydytojai ir lietuvių vi
suomenė kviečiama daly
vauti.

Apie savo dalyvavimų 
prašome pranešti draugijos 
iždininkui dr. Dainiui Degė
siui, 1961 Seneca Drive, 
Euclid, Ohio 44117, iki spa
lio 25 d.

Pietų kaina asmeniui 15 
do.l

VLIKO SEIMAS

Metinis VLIKo Seimas. 
įvyks lapkričio 6-8 d. Lie
tuvių Namuose, Cleveland 
Ohio. Kaip paprastai, į Sei
mų VLIKų sudarančios or
ganizacijos pasiunčia po 3 
atstovus. Šis seimas bus 
svarbus ir tuo, kad tai bus 
paskutinis prieš pasibai
giant dabartinės VLIKo 
Valdybos kadencijai. Pa
grindinę paskaitų duos dr. 
D. Krivickas tema ”VLTKo 
gairės besikeičiančioje tarp
tautinės politikos konjunk
tūroje”. Bus svarbūs Tau
tos Fondo vadovybės pra
nešimai. Bus iškilminga va
kar ienė-koncertas lapkričio 
7 d., 7:30 vai. vakare. Pa
skaitoje ir vakarienėje visi 
kviečiami dalyvauti. Seimo 
ruošimo komitetui pirmi
ninkauja Vytautas Jokū
baitis, tel.: (216) 481-7161.

"NERIJOS” NAUJA 
PLOKŠTELĖ

Clevelando studenčių vo
kalinio vieneto "Nerija” 
antros plokštelės sutiktuvės 
įvyks š. m. lapkričio 15 d., 
sekmadienį, 3:30 v. p. p. 
Lietuvių Namuose.

PROF. A. KUPREVIČIAUS 
PIANO REČITALIS

Sekmadienį, spalio mėn. 
18 d., 8 vai. vak., C. S. U. 
University Hali, prof. Kup
revičius skambins J. S. 
Bach’o Chromatinę fantazi
jų ir fuga, Liszt’o sonatų 
B-minor ir Beethoven’o so
nata F-minor Op. 57. Įėji
mas publikai laisvas.

Primenama, kad Univer
sity Hali nėra Main Class- 
room auditorium. Ji randa
si arčiau prie innerbelt 
(buv. auto club) automobi

liams pastatyti bėdos nėra, 
nes ir gatvės tuo laiku tuš
čios ir mokėti nereikia.

Reikia priminti, kad vė
liau atvykusiems, kartais 
vietų pritrūksta.

Malonu, kad į mūsų tau
tiečio pasirodymus lankosi 
vis daugiau ir daugiau lie
tuvių. (jk)

• Žalgirio ir Kar. Juoza
pavičiaus šaulių kuopos Cle
velande spalio 25 d. 4 v. p. 
p. Lietuvių Namuose rengia 
šaudymo trofėjų įteikimo 
vakarų su menine progra
ma, vakariene. Visi kviečia
mi atvykti. Vietas rezervuo
ti pas E. šarkauskienę tel. 
731-0844, M. Tijūnelienę — 
486-4558, B. Nainį 481-8472 
ir A. Karsokų 531-9131. 
Asmeniui kaina 10 dol.

• Pabaltiečių draugišku
mo vakaras įvyks šeštadie
nį, spalio 24 d., 7:30 vai. 
vak. latvių parapijos salėje, 
15120 Detroit Road.

Programoje: lietuvių, lat
vių bei estų menininkai. Bus 
tiekiama šilta vakarienė. 
Taip pat bus muzika. Bilie
tai po 10 dol., studentams ir 
pensininkams po 7 dol. Bi
lietus galima įsigyti pas: L. 
Jokūbaitį (481-7161), J. 
Budrienę (238-4337), A. 
Pautienį (383-8225) ir B. 
Natkevičiūtę (261-3276).

Pelnas skiriamas pabal
tiečių laisvinimo reikalams.

• Tėvynės garsų radijo 
programa bus sekmadienį, 
spalio 18 d., 6 vai. 30 min. 
ryto per WZZP radijo FM 
106.5 banga.

PADĖKA
Neringos Tuntas ir Tėvų Ko

mitetas, vadovaujamas D. Siu- 
pinienės, širdingai dėkoja vi
siems atsilankiusiems j IX. 26 
ruoštą balių skaučių veiklai 
paremti, ne vien tik už para
mą, bet ir gražią nuotaiką va
karo metu.

Ypatinga padėka p. Algir
dui Bielskui, nepagailėjusiam 
laiko paruošiant naujas dainas 
ir taip pat visiems talkinin
kams prisidėjusiems prie ren
ginio sėkmės.

Nuoširdus, skautiškas ačiū!

• Grandinėlė dalyvaus 
festivalyje South High mo
kyklos auditorijoje, 7415 
Broadway, ne spalio 15, 
kaip buvo pranešta Dirvo
je, bet spalio 25 d., sekma
dienį, 2 vai. p. p.

PATRIA prekybos na
muose, 794 East 185th St., 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų produktų, lietuviš
kos juodos duonos. Dovanų 
skyriuje didelis pasirinki
mas spalvoto ir balto krista
lo. Taip pat rasite gintaro, 
medžio drožinių, audinių ir 
kt. Kreipkitės pas H. Kri- 
pavičių, tel.: 216-534-6720.

• Išnuomojamas 5 kamb. 
butas viršuj, uždaryti por- 
čiai, Lake Shore Blvd. ir 
St. Jeroms bažnyčios ap
linkoj. Skambint: 731-6119.

PROF. JUOZO ŽILEVIČIAUS 90 M. AMŽIAUS 
SUKAKTIES MINĖJIMAS

AKADEMIJA-KONCERTAS
įvyks š. m. spalio mėn. 18 d., sekmadienį, 4 vai. p. p.

DIEVO MOTINOS NUOLATINĖS PAGALBOS 
PARAPIJOS SALĖJE.

Meninėje dalyje ČIURLIONIO ansamblis išpildys prof. ŽILEVIČIAUS 
kūrinius.

Bilietų kainos $5.00, $4.00, jaunimui ir studentams $2.00.

Bilietus galima įsigyti pas R. Butkų, tel. 732-8250, R. Tatarūnienę tel. 
531-5924 ir prie įėjimo. Taip pat abiejose lietuvių parapijose po lietuviškų mišių 
sekmadieniais, spalio 11 ir 18 dienomis.

Clevelando ir apylinkės lietuviai esate maloniai kviečiami dalyvauti.

ČIURLIONIO ANSAMBLIS

Komp. J. Žilevičiui pagerbti 
akademija ir koncertas

Mūsų tautinės muzikos 
patriarcho prof., kompozito
riaus bei muzikologo J. Ži
levičiaus 90 metų amžiaus 
sukakties proga jo kūrybos 
ir meno kultūros srityje il
gametės ir sėkmingos veik
los pristatymui mūsų visuo
menei, Čiurlionio Ansamb
lis, kaip savo garbės nariui, 
ruošia akademijų-koncertų, 
DMNP parapijos salėje, 
spalio 18 dienų, 4 vai. p. p.

Programoje: muzikologi
jos daktaro Leonardo šimu
čio kruopščiai paruoštas re
feratas ir koncertas, kuria
me LTM Čiurlionio ansamb
lis pasirodys savo tradicinė
je koncertų formoje: vyrų 
choras, moterų choras su 
kanklių orkestru, mišrus 
choras a capella ir su mūsų 
tautinių muzikos instru
mentų orkestru. Po koncer
to kokteilių vaišės Lietuvių 
Čiurlionio ansamblio salėje.

Ansamblis atliks įvairių 
laikotarpių sukaktuvininko 
sukurtas originalias dainas, 
ir jo būdingame stiliuje, 
harmonizuotas bei stilizuo
tas liaudies dainas, papuoš
tas variacijom, sekvenci
jom bei kitokiom kontra- 
punktinėm formom, kurios 
liaudies dainas labai pra
turtina bei išplečia į sudė
tingus ir įdomius, didžiuo
sius chorinės muzikos kūri
nius. Visuomenė pamatys 
ansamblį praturtėjusį jau
nais dainininkais.

šia proga savaime prisi
menama, kad spauda rašy
dama ar kalbėtojai iš tribū
nos kalbose apie nepriklau
somybės idėjos įdiegimų į 
lietuvių tautos sųmonę, ra
šo ir kalba tik apie politi
kus bei pirmosios mūsų 
spaudos kūrėjus ir skleidė
jus, visai užmirštant, kad 
šioje srityje nemažiau nu
veikė pirmieji Aušros laikų 
kompozitoriai ir chorve
džiai: Sasnauskas, Naujalis, 
Žilevičius, Šimkus ir kiti. 
Ar kas žinotų širdį veriantį 
patriotinį Maironio eilėraš
tį "Lietuva, brangi” jei 

Naujalis nebūtų sukūręs 
melodijos. Jų per melodijų 
išmoko ir mūsų tautiečiai 
beraščiai. Taip pat ir to pa
ties poeto "Kur bėga Šešu
pė”, "Miškas ir lietuvis”, 
"Marija, Marija” ir kitas. 
Himnas ”Jau slavai sukilo” 
— Sasnausko, ar nežadino 
lietuvių? "prikelti Lietuvų 
mūsų”... O Žilevičiaus — 
"Pabuskim iš miego” — "į 
kovų audringų sustokim ... 
perkūno žaibais suliepsno- 
kim ... pakilkim arais”... 
Daržinėse bei miškuose, 
slaptuose koncertuose to
kios dainos uždegė plačią
sias tautos mases sukilti, 
stoti kovon ir atgauti tėvy
nei laisvę.

šioje srityje J. Žilevičius 
yra tikras čempionas, su
kūręs daugiausia patrioti
nių dainų bei kantatų. Kas 
ypatingai brangu, kad tie 
keli kompozitoriai kūrė tau
tų uždegančias dainas, ka
da dalis mūsų inteligentijos 
ir kiti kompozitoriai iš lais
vės siekimo idėjos šaipėsi ir 
kovotojus laikė romanti
kais. Tokių didvyrių liko la
bai maža, tad juos ypatin
gai reikia gerbti ir vertinti 
jų nuveiktus darbus bei kū- 
rybų.

LTM Čiurlionio ansamb
lis laukia mūsų sąmoningos 

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delta E., Wiliiam 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.

visuomenės pagerbti taip 
garbingų muzikos patriar
chų, kūrėjų ir veikėjų.

(am)

NATIONWIDE 
INSURANCE

»• on your

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

House for sale off Neff Rd. 
8 rooms full basement, 2% 
tar garage, very large yard.

Call: 946-4357 for more 
details. (39-40)

NUOMOJAMAS NAMAS

Vienos šeimos, East Park
Dr., pilnai atremontuotas, 3 
mieg., 1Į4 vonios, formalus 
valgomasis, sutvarkytas rū
sys, 2 aut. garažas. Reika
lingos rekomendacijos. Už
statas. 400 dol. per mėnesį. 
Tel. 531-6787. (40-41)

ATIDARYTA 
SEKMADIENĮ

18004 East Park Dr. Sa
vininkas finansuoja 11%. 
Puikus naujai atremontuo
tas 3 mieg. lVį vonios, for
malus valgomasis, įrengtas 
rūsys, 2 aut. garažas. Siū
lykite kainų.

CAMEO REALTY 
Anton Matic Broker 

531-6787.
(40-41)



DIRVA
CHICAGOS LIETUVIAMS,

Maloniai kviečiame Jus ir jūsų artimuosius dalyvauti 
filmo "PREZIDENTAS SMETONA” pristatyme sekma
dienį, spalio 25 dieną, 4:30 vai. po pietų, Lietuvių Tauti
niuose Namuose, 6422 South Kedzie Avenue.

Filmas istorinis. Jį paruošė specialistas Jasiukonis 
iš atskirų mažų gabalų vaizduojančių Nepriklausomos 
Lietuvos laikus, prezidento A. Smetonos viešnagę Brazi
lijoje, jo atvykimą į New Yorką, lankymąsi Chicagoje ir 
laidotuvės Clevelande.

Filmo išlaidoms padengti kiekvienas moka $3.00. 
Filmas bus rodomas antrą kartą, penktadienį, spalio 30 
dieną, 7:30 vai. vakare.

ALTS Chicagos Skyriaus Valdyba

DR. K. ERINGIS ALTO
SUVAŽIAVIME

Metiniame Amerikos Lie
tuvių Tarybos suvažiavime 
j susirinkusius dalyvius 
prabils neseniai iš Lietuvos 
atvykęs dr. Kazys Eringis. 
Suvažiavimas įvyks spalio 
17 d. Lietuvių Tautiniuose 
Namuose, 6422 So. Kedzie 
Avė., Chicagoje. Registra
cija 8 vai. 30 min., posėdžiai 
prasidės 9 vai. ryto. Suva
žiavimo dalyviai valdybos 
bus painformuoti apie pra
eitų metų darbus ir apie 

A. A.

RIMUI KELIUOČIUI

mirus, seserį, Korp! Neo-Lithuania filisterę 

ŽIVILĘ MODESTIENĘ, tėvus, žmoną su vai

kais ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame

Korp! Neo-Lithuania
Chicagos skyriaus valdyba

A. A.

Arch. RIMUI KELIUOČIUI

mirus, tėvams ELENAI ir ALFONSUI KE-

LIUOČIAMS ir seserims ŽIVILEI ir VIDAI

reiškiame giliausią užuojautą

Leokadija ir Antanas 
Tverai

A. t A.

BRONISLAVAI ŠPAKEVIČIENEI

mirus, reiškiame mūsų draugišką užuojautą

dukrai GRAŽINAI ir VYTAUTUI ŽUKAUS

KAMS ir visiems jų artimiesiems

Angelė ir Antanas 
Kašubai

ateities veiklos gaires. Bus 
išrinkta nauja Alto valdy
ba.

Amerikos Lietuvių Tary
bą šiuo metu sudaro šios 
centrinės o r g a nizacijos: 
Amerikos Lietuvių R. Ka
talikų Federacija, Ameri
kos Lietuvių Socialdemo
kratų Sąjunga, Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjunga, 
Amerikos Lietuvių Tauti
nė Sandara, Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje, Lietu
vių Katalikų Susivienijimas 
Amerikoje, Amerikos Lie
tuvių R. Katalikių Moterų 

Sąjunga, Lietuvos Vyčiai, 
šiaurės Amerikos Lietuvių 
Studentų Sąjunga, Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdis, Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjunga, 
Amerikos Lietuvių Respub
likonų Federacija, Ameri
kos Lietuvių Demokratų 
Lyga.

Pirmą kartą suvažiavime 
sprendžiamuoju balsu daly
vaus ir Alto skyrių atstovai.

LIETUVOS PREZIDENTO 
ANTANO SMETONOS 

FILMO ATNAUJINIMUI 
AUKOJUSIŲ SĄRAŠAS:

Po 100 dol. aukavo Emil 
ir Julia Sinkiai, Santa Mo
nica, Ca. Vincentas Gruz
dys, Philadelphia, Pa.

Po 50 dol. aukavo Albi
nas Markevičius, Santa Mo
nica, Cal.

Po 25 dol. aukavo Leonas 
ir Izabelė Oksai, Los Ange
les, Ca.

Po 20 dol. aukavo G. N., 
Santa Monica, Ca. Simas ir 
Jadvyga Kvecai, Santa Mo
nica, Ca.

• Inž. Kęstutis Pocius, bai
gęs universitetą labai ge
rais pažymiais, toliau studi- 
juodamas įsigijo dar du ma
gistro laipsnius — vieną iš 
komunikacijos, kitą iš tech
nologijos, dabar dirba mies
to planavimo srityje. Sa
vaitgaliais aplanko tėvus 
Eleną ir inž. Kazimierą 
Pocių, gyvenančius Beverly 
Shores. Domėdamasis Be
verly Shores vykstančiais 
perplanavimo darbais, turė
damas šioje srityje didelį 
patyrimą, sutiko talkinti 
miestelio planavimo komi
sijai.

• LB Palm Beach apylin
kės valdyba, kurios pirmi
ninko pareigas šiuo metu 
eina Povilas Mikšys, supras
dama pasunkėjusią lietuvių 
spaudos padėtį, Dirvai pa
skyrė 30 dol. Ačiū už auką.

• LB St. Petersburgo, 
apylinkės valdyba, per ižd.
K. Urbšaitį, Dirvai paremti 
atsiuntė 25 dol. Ačiū.

PAMINĖTA SUKAKTIS
Gruodžio 18 d. sueina 60 

metų nuo Lietuvos Karo 
mokyklos IV laidos išleis
tuvių. Būtų pageidautina 
nors kukliai šią reikšmingą 
sukaktį paminėti. Laiko li
ko vis pora mėnesių, bet vis 
dėl to dar galima būtų kai 
ką padaryti.

Todėl kreipiuosi į gauses
nius lietuvių telkinius — 
Chicagoje, Clevelande, De
troite, New Yorke, gal at
sirastų pakankamai jėgų 
suruošti anos sukakties pa
minėjimą ir gal net absol
ventų sąskrydį, kiek jų dar 
bėra užsilikusių šiapus ge
ležinės uždangos.

Bostone besame du ir abu 
be šeimų, tai mūsų jėgos 
persilpnos, rimtesniam dar
bui, todėl ir kreipiamės į 
gausesnes kolonijas.
Stasys Griežė-Jurgelevičius,

30 Pleasant Street
Dorchester, Mass. 02125 

Tel.: 1-617-282-0761

NBC RADIJO APIE 
LIETUVĄ

NBC radijo laida WRC- 
AM 98 šiemet trijų mėnesių 
laike, davė informacijas 
apie kraštus, kurie Wa- 
shingtone turi diplomatines 
atstovybes, po aštuonis kar
tus, į dieną, apie kiekvieną 
valstybę. Toje informacijų 
serijoje — minėtoji radijo 
stotis, gavusi medžiagos iš 
Pasiuntinybės, informavo 
apie Lietuvą aštuonis kar
tus š. m. rugsėjo 19 d. 
Trumpai paminėjo Lietuvos 
istoriją nuo 12-jo šimtme- 
čioi, pranešė, kur Lietuva 
yra, kiek turi gyventojų ir 
kokia jos teritorija bei da
bartinė padėtis. Pabrėžė, 
kad lietuviai nenusilenkia 
sovietiniam režimui ir kad 
Lietuvos diplomatinės ir 
konsularinės misijos veikia 
JAV-se ir kituose Vakarų 
kraštuose.

Trumpos informacijos bu
vo duodamos per tą pačią 
radijo laidą apie 129 kraš
tus, turinčius Washingtone 
diplomatines misijas ir toji 
informacijų serija buvo 
baigta š. m. spalio 4 d.

• Lietuvos Pasiuntinybė 
Washingtone praneša, kad 
pagal ALT ir JAV LB val
dybų pageidavimą Lietuvos 
atstovas priims š. m. spalio 
11 d. Pasiuntinybėje iš
vardytų organizacijų val
dybų atstovus aptarti Lie
tuvos Pasiuntinybės remon
to klausimus.

Kai kurie neatidėliotiniai 
skubiai reikalingi taisymai 
šį rudenį jau padaryti o ki
tiems skubiai reikalingiems 
taisymams — Pasiuntinybė 
pinigų neturi.

• Stasys Kasparas, gyv. 
Londone, mielai sutiko būti 
nuolatiniu Dirvos atstovu 
Anglijoje. Dirvos skaityto
jai, kurie norėtų apsimokė
ti prenumeratą, ar užsisa
kyti Vilties leidyklos kny
gas, gali kreiptis į S. Kas
parą, kuris patarnaus šiame 
reikale. Jo adresas: Sta
sys Kasparas, 32 Puteaux 
House, Roman Road, Lon- 
don E 2 ORF, England.

VTORCESTER
BENDRUOMENĖS 

PIETOS
Lapkričio 1 d. (sekmadie

nį), 1 vai. p. p. Maironio 
parko patalpų (52 S. Quin- 
sigamond Avė., Shrewsbur- 
ry) didž. salėje, LB Worces- 
terio apylinkės valdyba ren
gia tradicinius pietus su 
įdomia programa. Aktorius 
Vitalis Žukauskas iš humo
ro pusės peržvelgs mūsų šių 
dienų veiklą, kasdieninį gy
venimą bei pasitaikančias 
ydas.

Worcesterio apylinkių ir 
visų artimųjų miestų lietu
viai bei svečiai kviečiami 
gausiai atsilankyti ir tuo 
paremti LB veiklą.

Bilietus 7 dol. (studen
tams nuolaida) galima įsi
gyti pas valdybos narius ir 
prie įėjimo.

PALM BEACH
VĖLINIŲ MINĖJIMAS
LB Palm Beach apylin

kės lietuvių kapų sekcija, 
vadovaujama Jono Jaku
bausko rengia vėlinių minė
jimą — mirusiųjų pagerbi
mą, š. m. lapkričio 1 d., sek
madienį, 3 vai. p. p., tuoj po 
lietuviškų pamaldų, Royal 
Palm Memorial Gardens lie
tuvių kapų sekcijoje. Kun. 
Andrius Senkus atlaikys pa
maldas už mirusius ir čia 
palaidotus lietuvius: Juozą 
Papievį, Antaną Petraitį, 
Juozą Zimatravičiu, Sofiją 
Dundurienę, Vladą Stoškų, 
Leonorą Binkienę, Martyną 
Jokūbaitį ir dr. Nikolą Min- 
zevičių. Ant kiekvieno jų 
kapo bus padėta gėlių ir už
degta žvakutė.

Po pamaldų — mirusiųjų 
pagerbimo ten pat įvyks ka
pų sklypų savininkų susi
rinkimas.

GEGUŽINĖ
LB Palm Beach apylinkės 

valdyba rengia gegužinę š. 
m. lapkričio 8 d., sekmadie
nį, 1 vai. p. p., Singer Island, 
prie Ocean Blvd., ties Ed- 
vard In., prie Colonnades 
viešbučio, ten kur kasmet 
LB-nės buvo rengtos gegu
žinės. Bus paruošti šilti lie
tuviški pietūs. Veiks baras 
su įvairiais gėrimais ir lai
mės šulinys. Valdyba prašo 
dalyvauti visus lietuvius iš 
arti ir toli su savo draugais, 
pažįstamais ir kaimynais. 
Gegužinės pelnas bus ski
riamas lituanistinio švieti
mo reikalams.

Valdyba nuoširdžiai dėko
ja Jadvygai Jokūbaitienei 
už išrūpinimą iš vietos bur
mistro leidimą veltui naudo
tis šia puikia gegužinės vie
ta o taip pat už policjios 
leidimą gegužinėje vartoti 
įvairius gėrimus, kada ge
gužinės aukos skiriamos 
kultūriniams reikalams.

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

LB Palm Beach apylinkės 
valdyba rengia Naujų metų 
sutikimą gruodžio 31 d., šv. 
Povilo katalikų parapijos 
naujoje salėje.

P. Mikšys

Baltijos valstybių 
diplomatiniai atstovai JAV 

viceprezidento priėmime
Rugsėjo 24 d. JAV vice

prezidentas ir ponia Bush 
savo rezidencijoje surengė 
priėmimą diplomatinių mi
sijų šefams ir jų žmonoms. 
Priėmiman buvo pakviesti 
ir jame dalyvavo Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos atstovai 
su žmonomis. Kalbantis su 
ponia Bush p.p. Bačkiams 
buvo malonu patirti, kad ji 
gerai supranta Lietuvos pa
dėtį.

• Vytautas čėsnavičius, 
gyv. Richmond Hill, N. Y., 
atnaujindamas Dirvos pre
numeratą, pridėjo auką 23 
dol. Ačiū.
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