
— THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER -------
P O BOX 03206 ■ 6116 ST. CLAIR AVENUE ■ CLEVELAND. OHIO 44103

Vol. LXV Rugpjūtis - August 7,1980 Nr.31

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Po šacho mirties
JAV gynimosi išlaidos smarkiai padidės

Vytautas Meškauskas

Viso pasaulio politiniai 
sluoksniai buv. Irano šacho 
Mohamedo Rėzos Pahlevio 
mirtį sutiko su palengvėji- 
mu. Ne dėl to, kad mirtis 
jį išgelbėjo iš skausmingos 
ir beviltiškos padėties, bet 
todėl, kad jis nebetiko nė 
vienai galimų politinių kom
binacijų. Politiniame gyve
nime pats faktas, kad jis 
neišsilaikė valdžioje, kalba 
jo nenaudai. Vakarietiškom 
akim žiūrint, jo rėžimas ne
atitiko geros valdžios stan
dartui, bet dėlto neverta 
ginčytis. Matant, kas dabar 
vyksta Irane, vargu ar ga
lima būtų teigti, kad tas 
kraštas 'išsivadavo’. At
virkščiai, jis yra grąžintas 
į viduramžių vergiją!

Vakarams — ar tiksliau 
pramoningam pasauliui — 
šachas buvo parankus, nes 
norėjo išsaugoti susidariusį 
status <iuo, kuris leido nau
dotis Art. Rytų naftos iš
tekliais. Tiesa, šachas no
rėjo galimai aukštesnės kai
nos, bet ar tai nusikaltimas 
kapitalistiniame pasaulyje? 
Priekaištas šachui, kad jis 
per daug lėšų skyrė kariuo
menei, nėra visai rimtas. D. 
Britanijai, o vėliau ir JAV 
ir JAV traukiantis i savo 
tautines sienas, Vid. Rytuo
se reikėjo konvencionalinės, 
ne atominės jėgos, status 
quo išlaikyti, šachas ne be 
pagrindo manė, kad tas

Jos reikalavo Lietuvai 

ir
Iš lietuvių jaunimo demonstracijos Washingtone prie sovietų ambasados. Policijos suimtos 

surakintos grandinėmis J. Stirbienė ir D. Vaičiulaitytė vedamos i policijos automobilį.
Aušros Bagdonavičiūtės nuotr.

veidmuo buvo jam skirtas. 
Šacho nauda .JAV-bėm pa
ryškėjo šių metų pradžioje, 
kada prezidentas Carteris 
buvo priverstas paskelbti 
doktriną, taip skambančią: 

"Kiekvienas pašalinės jė
gos bandymas kontroliuoti 
Persijos įlankos regioną bus 
laikomas gyvybiniu JAV 
interesų pažeidimu. Ir toks 
puolimas bus atremtas vi
sais reikalingais būdais, 
įskaitant ir karinę jėgą.”

Bet kaip JAV galėtų taip 
pasipriešinti be šacho kari
nės mašinos talkos? Tik pa
naudojant atominę jėgą.

Iš tikro, netrūkus po to 
New York Times paskelbtą 
Pentagono pereitų metų 
studija numatė, kad sovie
tams įsiveržus į šiaurinį 
Iraną, turėtų būti jiems 
grasinama ar net panaudoti 
taktiniai atominiai ginklai. 
Tarp sausio ir birželio mė
nesio JAV ilgos distancijos 
bombonešiai B-52 atliko 12 
užskridimų virš Arabijos 
jūros įrodymui, kad jie ga
lėtų būti panaudoti tame 
kariniame teatre, o B-52 
yra pritaikinti atominėm 
bombom. Gynybos Sekreto
rius Harold Brown rado rei
kalo kelis kartus įspėti, 
kad kiekvienas konfliktas 
pietvakarų Azijoje graso 
išsivystyti į atominį. Ir tai 
suprantama, nes JAV tame

(Nukelta į 2 psl.)
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Lietuvoje prie ežerėlio

Paminėjo Helsinkio sutarties 
penkerių metų sukaktį

Rimas Česonis, vienintelis iš pabaltiečių, paskirtas į JAV 
delegaciją vykstančią į Madridą

Praeitą savaitę Baltieji 
Rūmai sukvietė ne vyriau
sybinių organizacijų ir tau

tybių laikraščių redakto
rius konferencijon paminė
ti penkerių metų sukaktį, 
kai 1975 m. Helsinkyje bu
vo pasirašytas Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo 
susitarimas.

Tarp pakviestų 300 asme
nų dalyvavo ir šie 15 lietu
vių (alfabetine tvarka): dr. 
K. Ambrozaitis, F. Andriū- 
nas, S. Balzekas, R. česo- 
nis, G. Damušytė, V. Ged
gaudas, dr. J. Genys, A. Gu- 
reckas, inž. V. Izbickas, G. 
Klimaitė, inž. V. Kutkus, 
dr. D. Krivickas, V. Nakas,
F. Skabeikis ir dr. K. Šid
lauskas.

Kaip žinome, 1975 m. 
rugpiūčio 1 d. 33 Rytų ir 
Vakarų Europos valstybės, 
įskaitant JAV ir Kanadą, 
Helsinkyje pasirašė aktą, 
kuriuo pasižadėjo gerbti sa
vo piliečių pagrindines žmo
gaus teises, pasikeisti in- 
formaci j o m,i s prekybos 
mokslo ir kultūros srityse, 
leisti savo piliečiams tarp 
valstybių laisvą susisiekimą 
ir mažinti karinės grėsmės 
įtampą. Taip pat buvo su
tarta kas keli metai susi

rinkti patikrinimui ar tie 
susitarimai vykdomi. Tokie 
susitikimai buvo Belgrade 
ir šiais metais įvyksta Ma
dride.

Deja, Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo komi
sijos raportas atidengia, 
kad sovietai nesilaiko susi
tarimų ir toliau ten žmonių 
teisės laužiamos, o tie ku
rie sekė, kad susitarimai 
būtų vykdomi, suimti ir iš
tremti į koncentracijos sto
vyklas ar uždaryti į psichi
atrines ligonines.

Dabar artėjant Madrido 
konferencijai, kur bus per
žiūrėti susitarimai, JAV de- 

; legacija pasižada tvirtai 
laikytis, kad susitarimai 
būtų vykdomi ne tik vaka
ruose bet ir Sovietijoje.

Liepos 29 d. Valstybės 
departamento rūmuose su
sirinkusiems, JAV delega
cijos vicepirmininkas Max 
Kampelman pristatė valsty- 
tybės sekretorių Edmund S. 
Muskie, kuris trumpai nu
švietė šiuo klausimu valsty
bės departamento poziciją. 
Po jo kalbėjo buvęs JAV 

(Nukelia į 3 psl.)
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savaimė poutiu^^

Už ką balsuotų Brežnevas: už Carterį, Reaganą ar Andersoną? 
Kas jam svarbiausiai rūpi. — Lenkų eilė komunizmui 

duoti 'žmoniškesnį veidą’.
"Garsiai plodamas sovie

tų atletams, renkantiems 
medalius Maskvos olimpija- 
doje, Brežnevas tyliai susi
rūpinęs bando atspėti, kas 
Amerikoje laimės rungty
nes j Baltuosius Rūmus” 
— samprotavo londoniškis 
THE ECONOMIST pereitą 
savaitę. Aplamai imant so
vietų vadai savo jausmus 
parodo jau po rinkimų. Kaip 
PRAVDA priminė savo 
skaitytojams, tiek preziden
tas Carteris, tiek guberna-

Po šacho mirties...
(Atkelta iš 1 psl.) 

rajone neturėjo ir dar ne
turi konvencionalinių pajė
gų Carterio doktrinos ište
sėjimui.

Jų nebūtų reikėję, jei bū
tų likusi šacho armija.

Grasinimas atomine jėga 
nulėmė Libano (1968 m.), 
Ouemoy-Matsu (1958) ir 
Berno (1958-59) krizes, bet 
po 1960 m. JAV-bėse įsiga
lėjo pažiūra, kad reikia 
daugiau remtis konvencio- 

• nalinėm jėgom, nes sovie
tams auginant savo atomi
nį potencialą, gąsdinimas 
atominiais ginklais jau ne
vaidina tokios rolės kaip 
anksčiau. Tol kol nesurastas 
būdas apsiginti nuo bet ko
kio galimo atominio užpuo
limo, rizikuojama abipusiu 
sunaikinimu. Ir jei taip, 
grasinimas nedaug gąsdina. 
Iš tikro sovietų spauda šį 
kartą pasityčiojo iš atomi
nių grasinimų, o Indijos ži
nių agentūra pranešė iš Af
ganistano, kad sovietai ten 
pasiuntė savo vidutinės dis
tancijos raketas SS-20, kaip 
sovietų atsakymą į JAV 
grasinimą.

Taip ar ne taip, grasini
mas atomine jėga neveikia 
kaip anksčiau ir JAV norė
dama išsaugoti pietvakarių 
Aziją turi ten siųsti savo 
konvencionalines pajėgas, 
kas nėra populiaru namuo
se. Už tat tikrai gali pava
dinti 'auksiniais’ tuos lai
kus, kada šacho kariuomenė 
JAV buvo nuo tos pareigos 
paliuosavusi. Už tat gali su
prasti, kad prezidentas Car
teris dar pereitų metų pra
džioje šachą vadino stabilu
mo garantu, bet kai jis kri
to ir pagaliau mirė, jo lai
dotuvėse nedrįso dalyvauti. 
Tai gal negražu, bet poli
tiškai suprantama ir patei
sinama. Skaitytis reikia su 
tuo, kas dar turi valdžią. 
To dėsnio nesilaikyti gali 
tik Richardas Nixonas, ku
riam nereikia sukti galvos 
dėl savo politinės ateities. 
Jis dalyvavo laidotuvėse to 
buvusio JAV sąjungininko. 

torius Reaganas yra kilę iš 
to paties 'reakcionierių mo
nopolistų ir imperialistų’ 
bloko. Niekas Kremliuje ne
turi iliuzijų, kad kas bebū
tų prezidentu, JAV ir to
liau pasiliks didžiausias ne- 
komunisainės jėgos pasau
lyje centras. Maskva tačiau 
norėtų žinoti, ko iš jo lauk
ti ir kaip su juo elgtis bei 
derėtis.

Kokiam nors ir aukštas 
pareigas turinčiam aparači- 
kui gali pasirodyti keista, 
kad dėl vadovavimo super
valstybės užsienio politikai 
varžosi buv. fistaškų au
gintojas su Hollywoodo ar
tistu, tačiau Brežnevas, ku
ris susitinka su Amerikos 
vadais asmeniškai, net niu
ansai yra labai svarbūs.

Brežnevui svarbiausiai 
rūpi detente, bet, žinome, 
tik sovietų stiliaus. Nepai
sant to, ką tas žodis reiš
kia Vakaruose, sovietų ko
mentatoriai visados teigė: 

a) kad detente nereiškia 
sutikimą su dabartiniu jė
gų balansu ir b) kad istori
ja žygiuoja tik vienu keliu 
— į socializmą. Tokiu būdu 
'socializmo laimėjimas’ yra 
neišvengiamas, vistiek ku
riais būdais pasiektinas.

Rusai nesitiki, kad koks 
nors Amerikos prezidentas 
sveikintų Kubos kariuome
nę Angoloje ar rusų karius 
Afganistane, bet jie norėtų, 
kad tokie jų užsimojimai 
tolimuose pasaulio kraštuo
se per daug nesutrukdytų 
jų santykius su Amerika ir 
Vakarų Europa. Kaip ten 
būtų, JAV kaip Vakarų 
Santarvės vadas yra svar
biausias sovietų varžovas. 
Rusai pageidautų tokio Bal
tųjų Rūmų sargo, kuris 
garsiau lotų negu kąstų — 
ypač turint galvoje Ameri
kos atominius dantis ir ga
limybę daugiau ginkluotis. 
Dar geriau būtų, kad tas 
lojimas nebūtų visai aiškus. 
O jei taip, jie turėtų pa
geidauti Carterio laimėji
mo.

Bet palaukit! Praeityje 
rusai būdavo laimingesni su 
konservatyvais, bet pasto
viais prezidentais kaip Nix- 
onas, bet ne su tokiais besi

Italų satyros žurnalo 11 Mae bendradarbiai paruošė ir iš
siuntė Maskvon 1000 Pravdos kopijų, kurioje skelbiama apie 
laisvus rinkimus Sovietijoje ir Brežnevo nuvertimą.

mėtančiais į šonus, kaip 
Carteris. Maskvoje šiomis 
dienomis su ilgėsiu prisime
namos auksinės detantės 
dienos. Sovietams galėjo 
nepatikti Nixono-Kissinge- 
rio kai kurios politikos de
talės : užminavimas Haip- 
hongo uosto, santykių su 
Kinija užmezgimas, jei pa
minėsime tik dvi, tačiau jie 
respektuoja kietas derybas 
ir pastovią diplomatiją. 
Jiems patinka Amerikos 
prezidentai, kurie yra linkę 
sudaryti iš ’Realpolitik’ iš
plaukiančius sandėrius su 
Sovietija ir kurie, nes pa
tys yra dešinieji, gali įkal
bėti savo dešinės pusės ša
lininkus sutikti su tais san
dėriais. Rusai bando laiky
tis tarptautinių susitarimų 
raidės, jei ne dvasios. To 
paties jie laukia ir iš kitos 
pusės. Carterio bandymas 
savo prezidentavimo pra
džioje pakeisti anksčiau 
sutartą SALT II, labai pa
piktino Maskvą. O jo nuta
rimas sulaikyti dalį javų 
eksporto Brežnevo akyse jį 
pavertė 'visai nepatikimu 
partneriu.’ Ar Reaganas ga
lėtų būti dar blogesnis?

Pravda jau sulygino Rea
gano užsienio politikos sie
kius su Golduaterio. Sovie
tų vadai žino, kad Ameriko
je nuotaikos pasikeitė. Net 
Carteris prisipažįsta esąs 
po keturių metų preziden
tavimo nusivylęs sovietais. 
Reagano pasiryžimas pa
kinkyti naujas nuotaikas 
Amerikos sutvirtinimui ir 
nenoras sutikti su tolimes
niu Sovietų jėgos didėjimu, 
negali patikti sovietams, 
nes gali vesti prie tiesiogi
nės konfrontacijos su so
vietais, kurie jos labiausiai 
norėtų išvengti.

Rusijos nusivilimui, abu 
— Carteris ir Reaganas — 
įsipareigojo padidinti išlai
das gynimosi, reikalams. 
Reaganas nori nutraukti 
javų eksporto embargo, bet 
tik tam, kad gautų farme- 
rių balsus, bet ne Maskvos 
nuraminimui. Jo kalba apie 
santykių pagerinimą su 
Taiwanu gali papiktinti Pe
kiną, bet ne tfek, kad jis p

The Philadelp. q Inpuirer

Du broliukai...

pultų atgal į Maskvos glė
bį. Reaganas yra linkęs 
įžiūrėti Maskvos pirštus vi
suose pasaulio kampuose, 
ir bent žodžiais į tai tuo
jau reaguoti. Tai turėtų 
Maskvą pastūmėti Carterio 
link, bet Kremlius taip pat 
negali tikėtis, kad Carteris 
ir toliau bus toks nuolaidus, 
jei bus perrinktas. Tokiu 
būdu jiems prie širdies ne
gali būti nė vienas iš tų 
dviejų kandidatų.

Ir nors sovietai nesidžiau
gia duotų pasirinkimu, jie 
vis dėlto norėtų iš susida- 
siusios košės išgelbėti vie
ną dalyką. Tai yra ginklų 
kontrolę. Jie nenori naujų 
lenktynių atominiame apsi
ginklavime. Sovietų ūkis 
dabar yra blogame sto
vyje. Jis negali pakelti 
naujų ginklavimosi lenkty
nių. Svarbiausia ko jie no
rėtų iš rinkimų rezultatų, 
yra SALT II susitarimo. 
Kol kas tik vienas kandida
tas pasisakė už SALT II ra
tifikavimą, nepaisant ką ru
sai daro Afganistane. Brež
nevas turbūt balsuotų už 
John Andersoną.

★
Iš Lenkijos vis ateina ži

nios apie darbininkų nera
mumus. Jie ne tik reikalau
ja atlyginimo pakėlimo ir 
mėsos kainų sumažinimo. 
Girdisi ir reikavimai su
švelninti režimo struktūrą, 

ATVYKĘ Į CHICAGA, BŪTINAI 
PASINAUDOKITE PROGA

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vieninteli 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ 
185 N. VVabash Avė.
Chicago, III. 606pl 
Antrame aukšte.

i Telefonai:
krautuvės: (312) 263-5826 
namų: (312) 677-8489

jie pageidauja 'atmiešto’ le
ninizmo, kas primena čekų 
pastangas prieš 1968 m. 
duoti 'komunizmui žmogiš
ką veidą’.

Streikai privedė prie di
desnio darbininkų balso 
darbovietėse, nors ir ne ofi
cialiai. Per paskutinius tris- 
keturis metus Lenkijoje pa
sirodė visa eilė leidinių, le
galiai neleistų, bet ir neper- 
siekojimų su autorių ir re
daktorių vardais bei pavar
dėm, kurie liko nesuimti. 
Lenkija yra ’liberališkesnė’ 
už bet kokią kitą komunis
tinę šalį. Sovietai žino, kad 
lenkai tarpais yra labai pa
syvūs ir pakenčia jiems už
krautą tvarką, bet kartais 
ir labai drąsūs, nesiskaitą 
su realybe, kaip jų kavale
rija puldama vokiečių tan
kus. Už tat, kol kas jie la
bai atsargūs, bet aišku, nie
kados nesutiks su formaliu 
struktūros pakeitimu ar 
Lenkijos išstojimu iš Var
šuvos pakto.

Opportunity for Journeyrnan
TOOL & DIE MAKERS 

With a heavy grinding esperience. 
Mu»t be able to sėt up work from 
blue orint* 4 cloae tolerance. 
$15.00 per hour for quelified men. 
Slcady work and all triušę benefita.

APPLY CALL OR ŪKITE TO: 

VERSATILE ENGINEERING 
1611 W. 135th Street 
Gardena, Ca. 90249 

213-532-6044
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SOS! SOS! SOS! Lietuvai ir pasauliui

UETUVIŲ TAUTOS NACIONAUNIO
SĄJŪDŽIO ATSIŠAUKIMAS

Pastaraisiais mėnesiais 
nauja kratų, tardymų ir su
ėmimų banga nusirito per 
Lietuvą, ypač skaudžiai pa
liesdama Vilniaus visuome
nę.

Spalio 30 d. Vilniuje bu
vo suimtas ekonomistas ir 
istorikas Antanas Terlec
kas, gruodžio — abiturien
tas Julius Sasnauskas, o 
sausio 9 d. — Vilniaus uni
versiteto docentas geologi
jos m. kandidatas Vytau
tas Skuodis ir lietuvių kal
bos mokytojas Povilas Pe
čeliūnas.

šie turi lietuviai gerai 
žinomi tiems, kas šiandieną 
sielojasi sunkia Lietuvos 
būkle, kam rūpi jos ekono
mikos ir kultūros pažanga, 
kas trokšta matyti ją kles
tinčią ir šviesą laisvųjų pa
saulio tautų bendrijoje.

ANTANAS TERLEC
KAS, gimęs 1928 m. Vil
niaus krašto mažažemių 
valstiečių šeimoje, jau pir
maisiais pokario metais bu
vo NKVD tardomas ir tik. 
atsitiktinumo dėka tąkart 
išvengė bylos. Vėliau, bai
gęs ekonomikos fakultetą 
ir gilindamasis aspirantūro
je, jis buvo suimtas ir ap
kaltintas antitarybine veik
la, o 1958 m. birželio mėn. 
nuteistas kalėti ketverius 
metus ir bausmę atliko Si
bire, Taišeto konclageriuo- 
se. Grįžęs iš įkalinimo, A. 
Terleckas dirbo ekonomistu 
įvairiose įmonėse bei studi
javo istoriją Vilniaus uni
versitete. Kalinimas nepa
laužė A. Terlecko, o tik su
stiprino jo įsitikinimus. To
dėl jis dar aktyviau reiš
kėsi lietuviškoje veikloje, 
drąsiai kėlė viešumon oku
pantų piktadarybes, atsklei
dė ne vieną pastarųjų de
šimtmečių Lietuvos istori
jos klastotę. Savaime su
prantama, kad Lietuvos 
saugumas tik ir ieškojo pro
gos susidoroti su bebaimiu 
patriotu. Sumanyta su A. 
Terlecku susidoroti, apkal
tinus jį valstybinio turto 
grobstymu. Tačiau net per 
10 mėnesių intensyvaus tar
dymo besikeičiantys tardy
tojai nepajėgė surasti jokių 

įtikinamesnių įkalčių. Siek
dami išgelbėti tarybinio 
teisingumo organus nuo 
visiškos kompromitacijos^ 
teisdariai vis dėlto nuteisė 
nekaltą žmogų kalėti viene
rius metus, — tiek ilgai iš
laikytas kalėjime negi galė
jo likti nekaltas. Be to, 
kiekvieną teisių gynėją juk 
reikia kiek tik įmanoma 
juodinti. Bet tuo Terlecko 
vargai nesibaigė. Jis ir to
liau dažnai buvo kratomas 
ir tardomas, niekur negalė
jo rasti žmoniškesnio darbo 
ir turėjo tenkintis juoda
darbio darbininko, krovėjo 
darbu. Vis dėlto ir tokiomis 
sąlygomis Terleckas nepa
lūžo, liko ištikimas dva
siniams savo principams 
ir, nepaisydamas saugumo 
grasinimų fiziškai su juo 
susidoroti, drąsiai protes
tavo prieš žmogaus teisių 
pažeidimus Lietuvoje. Ta
rybinio gyvenimo sąlygomis 
jo drąsa buvo tiesiog neįti
kėtina. Jis pirmasis pasira
šė ir pabaltiečių protestą, 
pareikštą 40-ųjų Ribentro
po-Molotovo pakto metinių 
proga. A. Terleckas jokios 
asmeninės naudos sau ne
siekė. Jis ne kartą yra pa
brėžęs, kad laisvės džiaugs
mo nei jis, nei jo karta ne
patirs. Ja džiaugsis tik atei
ties kartos, šis idealistas 
aukojosi savo krašto ir tau
tos gerovei.

JULIUS SASNAUSKAS 
— vos peržengęs savo gy
venimo dvidešimtmetį. Mo
kydamasis Vilniaus A. Vie- 

/ nuolio vidurinėje mokyklo
je, jis artimai bendravo su 
Viktoru Petkumi ir Antanu 
Terlecku. Jaunuolis dažnai 
patarnaudavo šv. Mikalo
jaus bažnyčioje mišioms, 
daug skaitė, formavosi 
krikščionišką pasaulėžiūrą. 
Beje, turėjo ir literatūrinių 
gabumų. Už lietuvišką dva
sią buvo pašalintas iš vi
durinės mokyklos ir atiduo
tas į rekrūtus. Grįžęs iš ka
riuomenės, mėgino įstoti į 
Kauno kunigų seminariją, 
bet mandatinės komisijos 
buvo nušalintas. Nepavyko 
įstoti ir į kitas aukštąsias 
mokyklas. Mat šis jaunuo

lis jau buvo įtrauktas j nai- 
kintinų žmonių sąrašus. 
Gražius ir kilnius jo norus 
tarnauti gimtajam kraštui 
sutrypė klastingoji KGB. 
šiandien J. Sasnauskas lai
komas- Vilniaus saugumo 
katakombose ir nežinia, ka
da jis galės netrukdomas 
vaikščioti po savo gimtąjį 
Vilnių.

VYTAUTAS SKUODIS 
— vienas iš tų Lietuvos 
mokslininkų, kurie atmetė 
šiuolaikinį konformizmą ir 
nepanoro tenkintis jiems 
nubrėžta siaura veiklos sfe
ra, dvasinio pasaulio pro
blemas paliekant spręsti 
partijai.

V. Skuodis gimė. 1929 m. 
Chicagoje. Pokario metais 
Lietuvoje jam taip pat te
ko patirti visus sunkumus. 
Tik per čekistų klaidą jis 
ir šeima liko neišvežti. Stu
dijavo pusbadžiu, todėl su
gadino sveikatą.

V. Skuodis tęsė garbingas 
profesorių Prano Dovydai
čio ir Stasio Šalkauskio tra
dicijas, ieškojo šiais sun
kiais laikais tautai atramos 
krikščioniškoje filosofijoje. 
Jis troško, kad Lietuvoje 
būtų puoselėjama laisva fi
losofinė, politinė ir sociali
nė mintis, kad ji rastų sau 
peno tautos istorijoje, jos 
mąstysenoje ir gyvenimo 
būde, kad neatsiliktų nuo 
pasaulio raidos bei nebūtų 
suvulgarinta ir sutrypta. 
Ypač pažymėtinas šiuo at
veju jo darbas "Dvasinis 
genocidas Lietuvoje", ku
riame ' jis akivaizdžiai, 
kruopščiai surinktais duo
menimis ir jų analize, pa
rodė, kaip stengiamasi iš 
lietuvių tautos išrauti eti
nius ir religinius principus, 
sunaikinti jos šimtmečiais 
puoselėtą kultūrą, kokia 
milžiniška bedvasės maku
latūros lavina verčiama ant 
Lietuvos jaunimo galvų!

V. Suodis kartu su ki
tais steigė ir vadovavo Uni
versiteto visuomeni n i a m 
gamtos apsaugos fakulte
tui, kuriame paruošė gausų 
būrį gamtos mylėtojų, taip 
reikalingų šiandien Lietu
vai, kai kolonizatoriai be 
jokios atodairos siekia su
naikinti mūsų gamtos ištek
lius ir sudarkyti kraštovaiz
dį.

V. Skuodis buvo ne tik 
aktyvus visuomenininkas, 
bet ir gilus bei produktyvus 
mokslininkas. Reikšmingus 
geologinius tyrimus jis at
liko Lietuvoj, Latvijoje ir 
Sibire. Nemaža jo mokslo 
darbų paskelbta įvairiuose 
geologijos veikaluose. Tu
rėjo sukaupęs daug vertin
gų mokslinių faktų ir arti
miausiu laiku ruošėsi išeiti 
atostogų daktaro disertaci
jai rašyti.

Sausio 4 d. V. Skuodžiui 
atvykus į fakultetą skaity
ti paskaitų, dekanas Tarvy
das jam pareiškė, kad čia 
jis jau nepageidaujamas as
muo, nes nuo gruodžio 29 d. 
esąs iš darbo atleistas. Į 
klausimą "kuo remiantis at
leistas?” Tarvydas atsakė,

V. Gureckas ir V. Rukšys reikalaudami Lietuvai laisvės pri- • 
sirakino retežiais prie sovietų ambasados Washingtone tvoros. 

Aušros Bagdonavičiūtės nuotr.

Paminėjo Helsinkio sutarties sukaktį...
(Atkelta iš 1 psl.) 

delegacijos Belgrade pirmi
ninkas Arthur Goldberg, ir 
būsimos Madrido konferen
cijos JAV delegacijos pir
mininkas, Griffin Bell, o 
taip pat valstybės departa
mento patarėja Rozanne L. 
Ridgway ir kt.

Po jų pranešimų, sekė pa
klausimai, kurių buvo tiek 
daug, kad iš lietuvių gavo 
balsą tik A. Gureckas ir V. 
Izbickas.

Po pietų pertraukos visi 
susirinko į Baltųjų Rūmų 
rytinį posėdžių kambarį kur 
prezidento asistentas sau
gumo reikalams Zbigniew 
Brzezinski padarė praneši
mą, daugiau kalbėdamas 
apie žmogaus teises ir pa
galiau žodį tarė prezidentas 
Jimmy Carter, pabrėžda- 

kad pagal Darbo kodekso 
287 straipsnį už amoralius 
veiksmus. V. Skuodis krei
pėsi į Lietuvos TSR aukšto
jo ir specialiojo vidurinio 
mokslo ministrą H. žabui), 
prašydamas paaiškinti šį 
amoralumą. Tačiau ir H. 
Zabulis, beje, besidomintis

(Nukelta į 4 psl.) 

mas, kad Sovietų Sąjunga 
yra sulaužiusi susitarimus 
ir JAV tvirtai laikysis, kad 
tie susitarimai būtų vykdo
mi visur.

Po jo kalbos visi buvo pa
kviesti į Baltųjų Rūmų val
gomąjį kambarį vaišėms, 
kurių metu buvo progos su
sipažinti su Baltųjų Rūmų 
aukštais pareigūnais ir at
stovams tarpusavy pasida
linti įspūdžiais.

Prie JAV delegacijos Ma
drido konferencijoje bus 
dar papildoma delegacija iš 
30 asmenų, sudaryta iš 
valstybės departamento pa
skirtų asmenų, kurie jei iš
kils reikalas, duos savo pa 
tarimus ir į Madridą vyks 
Valstybės departamento lė
šomis. Malonu konstatuoti, 
kad iš pabaltiečių šioje de
legacijoje valstybės depar
tamento paskirtas Rimas 
Česonis.

Po konferencijos ir vai
šių Baltuose Rūmuose ALT 
pirmininkas dr. K. Šidlaus
kas, St. Balzekas ir Dirvos 
redaktorius V. Gedgaudas 
aplankė Lietuvos pasiunti
nybę ir su Lietuvos atsto
vu dr. St. A. Bačkiu ir po
nia pasidalino įspūdžiais iš 
šios dienos konferencijos.



Nr. 31 — 4 DIRVA 1980 m. rugpiūčio 7 d.

SOS!...
(Atkelta iš 3 psl.; 

antikine filosofija ir litera
tūra, — atsakė, kad V. 
Skuodis dėstęs jaunimui ir 
kartu užsiiminėjęs antita
rybine veikla. O toks elge
sys esąs amoralus.

Vargu, ar ši amoralumo 
sąvoka kada nors prigis 
Lietuvoje bei kitur. H. Za- 
buliui, saugumo talkininkui 
Tarvydui bei į juos pana
šiems derėtų prisiminti, kad 
SNO Generalinės Ansamb- 
lėjos XXII sesija priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią 
ginti asmenis, kovojančius 
už tautų politinį apsispren
dimą ir socialinę pažangą. 
V. Suodis kaip tik ir siekė 
savo tautai politinio apsi
sprendimo ir visokeriopos 
pažangos. Todėl, mūsų su
pratimu, jis yra aukštos 
moralės žmogus, nesuklupęs 
prieš materiją, o savo tau
tos gerovę iškėlęs aukščiau 
visko ir jai paaukojęs net 
savo asmeninę laisvę. Jo di
džiulė pilietinė drąsa ir gi
lus humaniškumas lietuvių 
tautos niekad nebus pa
miršti.

V. Skuodžio įkalinimas 
yra skaudus nuostolis ne tik 
Lietuvos mokslui, bet ir jos 
dvasinės minties raidai.

POVILAS PEČELIŪNAS 
gimė 1928 m. Ramygalos 
valsčiuje, mažažemių vals
tiečių šeimoje. Tėvai turėjo 
tik 2 ha žemės. Todėl jo 
kelias į mokslą buvo sun
kus. Baigęs lituanistikos 
studijas Vilniaus universi
tete, P. Pečeliūnas dėstė vi
durinėse mokyklose lietuvių 
kalbą. Iš savo kuklaus at
lyginimo jis sukaupė didžiu
lę lituanistinę biblioteką, 
tokią, kokią šiandien reta 
rasti Lietuvoje. Knygos už
ėmė beveik visą jo kambarį. 
Jis ir teieškojo dvasinio pe
no. Daiktų pasaulis jo ne
domino. Jis nuolatos rūpi
nosi Lietuvos reikalais, sie
lojosi dėl mūsų skurstančios 
ir engiamos literatūros, ieš
kojo išeities kelių iš šio 
nykaus ir slogaus gyveni
mo. Skirdamas visą dėmesį 
dvasiai, jis pamiršdavo kū
ną. Dėl to į kalėjimą pate
ko gerokai apardytos svei
katos. Tardytojo paklaus
tas, kodėl jis, kilęs iš tokių 
neturtingų valstiečių, kovo
jąs prieš tarybinę santvar
ką, P. Pečeliūnas atsakė, 
kad kovojąs ne prieš san
tvarką, o prieš neteisybę. 
Kategoriškai atmetė ir sau
gumo pasiūlymą bendradar
biauti, kaip vienintelę sąly
gą išvengti kalėjimo.

šie drąsūs Lietuvos pa
triotai šiandien kamuojasi 
saugumo požemiuose, kai 
tūkstančiai įvairiausio plau
ko karjeristų, veltėdžių ir 
aferistų, spekuliuodami ko
munizmo frazėmis, kaip er
kės siurbia Lietuvos krau
ją. Nors ir matydami vi
sišką komunizmo idėjų Lie
tuvoje žlugimą, jos šiandie
niniai šeimininkai nė negal

voja leisti tautai apsispręsti 
ir ieškoti naujų dvasinės 
bei ekonominės pažangos 
kelių. Ir toliau be atodairos 
slopinama bet kuri pažan
gi mintis, tauriausi žmonės 
metami į kalėjimus ar be
protnamius.

Keturių Vilniaus inteli
gentų žmogaus teisių gynė
jų suėmimas rodo, kad ta
rybinis imperializmas, siek
damas nuslopinti TSRS en
giamų tautų nacionalinį at
gimimą, nesivaržo bet ku
rių priemonių ir būdų. 
Stumdami liaudį į girtavi
mo bei ištvirkimo liūną, 
raudonieji i m p e r ialistai 
prieš intelektualus imasi fi
zinio susidorojimo priemo
nių. Tokiu būdu nacionali
niams sąjūdžiams nuslopin
ti naudojami ne tik dvasi
nio, bet ir fizinio genocido 
metodai.

A. Terleckui, J. Sasnaus
kui, V. Skuodžiui ir P. Pe
čeliūnui šiandien yra iški
lusi reali fizinio sunaikini
mo grėsmė, šie kilnūs vy
rai yra nuėję nelengvą gy
venimo kelią. Nuolatiniai 
nepritekliai, patirti įvairūs 
sunkumai bei jautrus rea
gavimas į skaudžius Lietu
vos gyvenimo faktus yra 
gerokai apardė jų sveikatą. 
Paskutiniomis žiniomis, V. 
Suodis iš saugumo rūsių 
perkeltas į Lukiškių kalė
jimo ligoninę. Todėl šiems 
Lietuvos žmogaus teisių gy
nėjams yra reikalinga efek
tyvi tarptautinė pagalba. 
Mes prašome Visas užsienio 
lietuvių organizacijas, pri
vačius asmenis bei laisvųjų 
pasaulio tautų juridines ir 
kitas institucijas, suintere
suotas mažųjų tautų liki
mu bei laisvės ir demokra
tijos principų įgyvendini
mu, padėti minėtiems Lie
tuvos patriotams ir siekti 
kuo skubiausio jų išvadavi
mo. Tenebūnie pamirštos ir 
jų vargstančios šeimos.

Mes prašome ir Lietuvos 
gyventojus teikti šiems 
kankiniams ir jų šeimoms 
visą įmanomą pagalbą. Kar
tu prašome Vilniaus uni
versiteto profesūrą nelikti 
abejingai šiam skaudžiam 
faktui. Nepamirškime, jog 
totalitarinio režimo sąlygo
mis niekas negali būti už
tikrintas, kad ir jam ne
gresia panašus susidoroji
mas.

Siekime, kad apie šią 
skaudžią nelaimę kuo pla
čiau sužinotų ne tik Lietu-

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IB LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUSAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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ŠVIEČIANTIS ŽIBURYS
(Pradžia praeitame nr.) 

Paskutiniąsias šv. 
Mišias kun. Virgilijus pa
aukoja už suimtuosius Po
vilą BUZĄ ir Anastazą JA
NULĮ. Pats perėjęs čekistų 
tardymus, jis žinojo, kiek 
šiems kovotojams už tikėji
mo laisvę reikės iškentėti. 

1980 m. vasario 17 d. 
kun. Virgilijus priima Via- 
tiką ir užmiega Viešpatyje. 
Prieš mirtį jis nekartą išsi
tarė greitai sugrįšiąs į Ky
bartus ir tikrai sugrįžo. Va
sario 19 d. Vatikano radijas 
paskelbė žinią apie kun. Vir
gilijaus mirtį ir laidotuves. 
Jaukioje Kybartų parapijos 
bažnyčioje jaunojo kunigo
— kankinio karstas skendo 
baltų gėlių jūroje; aplinkui 
karstą jaunuoliai ir mer
gaitės, apsivilkusios tauti
niais drabužiais, ėjo garbės 
ir meilės sargybą.

Keturias dienas truko at
sisveikinimo iškilmės. Tai 
buvo rekolekcijų dienos, dar 
daugiau — tai triumfo die
nos. Skausmas nugalėtas, 
pergalė iškovota!

Iš tolimiausių Lietuvos 
kampelių jau iš vakaro pra
dėjo važiuoti į laidotuves 
jaunimas, kuris ”kaip gin
tarėliai apsupo kun. Virgi
lijaus karstą”.

Vasario 21 d. tūkstančiai" 
žmonių suplaukia į Kybar
tus. Iškilminga ir graudu 
buvo stebėti būrius vaikų ir 
jaunimo iš įvairiausių Lie
tuvos vietovių su gražiau
siomis gėlėmis rankose sku
bančius į laidėtuves atsi
sveikinti su kunigu — kan
kiniu už tikėjimo laisvę. 
Tą dieną atvyko apie 100 
kunigų, nors visi žinojo, kad 
valdžia jų atvykimo teigia
mai neįvertins. Matydamas 
šią minią, negalėjai atspėti, 
ką reiškė byrančios ašaros
— skausmą dėl jauno ku
nigo mirties ar džiaugsmą 

va, bet ir visas pasaulis. 
Vienybė mūsų jėga ir iš

sigelbėjimas.
Lietuvių tautos 

nacionalinio sąjūdžio 
dalyviai

Aušra, Nr. 20 (60)
1980 m. sausio mėn.
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Bažnyčiai ir Tautai gavus 
naują kankinį ir šventąjį.

Nuo anksčiausio ryto jau
nimas, nebodamas nuovar
gio ir vėsaus oro, susirinkę 
bažnyčioje bendrai kalbėjo 
rąžančių, daug kunigų žen
gė prie altoriaus šv. Mišių 
aukai; su didele meile kun. 
S. TAMKEVICIUS, kun. 
J. KAUNECKAS, Viduklės 
klebonas kun. A. SVARINS- 
kas ir Pajevonio klebonas 
kun. V. JELINSKAS.

Kun. S. TAMKEVICIUS 
gražiai nušvietė kun. Virgi
lijaus kančios ir pergalės 
kelią. Jis kalbėjo: ”Kun. 
Virgilijus buvo tiesus kaip 
šūvis — ką galvojo, tą kal
bėjo; ką kalbėjo, tą da
rė (...). Jis ilgėjosi kuni
gystės, skubėjo, — nors 
vieną dieną pabūti Viešpa
ties kunigu. Su kokiu 
džiaugsmu jaunasis kunigas 
ėjo prie altoriaus, teikė sa
kramentus, lankė ligonius... 
Jo ištvermė heroiška, atsi
davimas Viešpačiui — vi
siškas. Kas matė kun. Vir
gilijų besimeldžiantį, galė
jo pasakyti, kad šis vyras 
moka melstis.

Ir jei dabar reikia apaš
talų kunigų, tai labiausiai 
reikia tokių, kurie būtų pa
siryžę kentėti ir mirti už 
Dievą ir Tėvynę ..

Kun. A. SVARINSKAS 
šias laidotuves pavadino 
džiaugsmo diena, nes tai 
diena ”jo gimimo dangui”. 
Pamokslininkas kalbėjo: 
”Kun. Virgilijus yra Lietu
vos Katalikų Bažnyčios žie
das, jaunimo švyturys, fa
kelas, kuris bedievybės 
siautėjimo laiku rodo kelią 
į idealą, į tikslą. Jis nežmo
niškomis pastangomis pa
siekė savo tikslą ir savo 
pavyzdžiu akivaizdžiai kal
ba jaunimui: 'Nebijok au
kos, nebijok darbo ir pa
sieksi, ko širdis trokšta.’ 
Jis viską paaukojo Dievui ir 
laimėjo — dvasia nugalėjo 
medžiagą!...”

Po iškilmingų šv. Mišių 
didžiulė vaikų, jaunimo ir 
kunigų procesija su gėlėmis 
ir žvakėmis išsitiesė per vi
są šventorių. Karstas apne- 
šamas apie bažnyčią, ir pro
cesija sustoja prie aukšto 

Kybartų bažnyčios bokšto 
— kun. Virgilijaus kapo pa
minklo. čia į susispietusią 
minią prabilo kun. V. JE
LINSKAS: "Virguti bran- 
gus, Dievo Kunige, pažinau 
tave nuo mažų dienų. Ne
daug kam Viešpats suteikia 
tokį kryžių. Tu jį pamilai 
ir nešei visą gyvenimą iki 
pačios Kalvarijos viršūnės. 
Dar šiandien matau tave, 
su padėvėtais kailinukais 
mažą vaikelį keliais einantį 
apie stebuklingąjį Saričių 
bažnyčios kryžių, pralen
kiantį kitus, suaugusius, ir 
po to skubantį prie Motino* 
Sopulingosios. Kartą pa
klausiau tave: 'Sakyk, vai
keli, kodėl tu taip myli kry
žių ir Skausmingąją Moti
ną?’ — 'Kai pasimeldžiu, 
man šilčiau’, — atsakei. Tu 
mylėjai visus, nes pas Dievą 
nėra blogų vaikų, yra nelai
mingi tik nežinantieji...”

Pamokslininkas ypatingai 
užakcentavo mintį, kad nuo 
Seminarijos vartų reikia 
pašalinti Erodo šalininkus, 
o taip pat, kad jaunuolius 
į Seminariją turi palydėti 
klebonas, bet ne saugumie
čiai.

Pasibaigus laidotuvėms, 
dar negreitai tikintieji pa
sitraukė nuo kun. Virgili
jau Jaugelio kapo. Ir daž
nam pasidaro neaišku: ar 
liūdėti, kad mirties angelas 
nelaiku pakirto Kristaus 
karį, ar džiaugtis, kad jis 
iš kapo dar galingiau švies 
visai Lietuvai, kviesdamas 
visus į tikėjimo ir laisvės 
aukštumas, nes mirusieji 
kartais gali daugiau kovoti 
negu gyvieji.

šiandien niekas ramiai 
nepraeina pro kun. Virgili
jaus kapą: vieniems jis aša
rą išspaudžia, kitiems jis 
primena mesti judo kelią ir 
eiti su tais, kurie tiki Baž
nyčios ir Tautos prisikėli
mu.

(LKB Kronika Nr. 42, 
1980. III. 19)

OPPORTUNITY FOR 

REGISTERED NURSES 
ALL SHIFTS

To work 4 live in a small congenial 
hospital & community. Are you tlred 
of those terrible v.inters.
Why not consider the Semi Sun Beit. 
The Anadarko Municipal Hospital is 
seeking Severai qualified Regi.tered 
Nurses for immediate employment. 
Salary negotiable, liberal fringes, re
tirement plan. lf you are interested.

APPLY CALL OR WRITES TO: 
ADMINISTRATOR 

ANADARKO 
MUNICIPAL HOSPITAL 

HIGHWAY 62 EAST 
ANADARKO. OK. 73005 

_________________ f 29-J8) ’
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KŪRYBA IR MOKSLAS O
Prano Čepėno NAUJŲJŲ LAIKU

LIETUVOS ISTORIJOS II-sis tomas

VASARIO 16 GIMNAZIJA

Istorikas Pranas Čepėnas 
Lietuvos išeivijai savo dar
bais yra gerai pažįstamas. 
Jis yra suredagavęs ne vie
ną kitų autorių istorinį vei
kalą (Kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės Ijį tomą, 
Lietuvos Universitetai ir 
kt.); ilgus metus buvo vie
nas vyriausių Lietuvių En
ciklopedijos redaktorių. Ją 
baigus leisti, jis ėmėsi ra
šyti "Naujųjų laikų Lietu
vos istoriją", kurios Isis 
tomas, apimąs 1863-1914 m. 
laikotarpį, Dr. Kazio Gri
niaus Fondo lėšomis, buvo 
išspausdintas 1977 metais. 
Tas tomas ir skaitytojų, ir 
lietuvių istorikų buvo pa
lankiai sutiktas ir įvertin
tas.

Šių metų rudenį iš spau
dos išeina II-sis tos istori
jos tomas. Jis yra platesnės 
apimties už Ijį ir vaizduoja 
1914-1923 metų Lietuvos 
istorijos laikotarpį. Turėjęs 
progos su to veikalo rank
raščiu artimai susipažinti, 
čia pateikiu ką-ne-ką apie 
tą "Naujųjų laikų Lietuvos 
istorijos" II-jį tomą.

Jame yra XXI skyrius. 
(I-me tome yra XV skyrių), 
kaip I-jo, taip ir II-jo tomo 
kiekvienas skyrius turi nuo 
kelių iki keliolikos posky
rių. Daugeliui lietuvių, be
sidominčių tuo Lietuvos is
torijos laikotarpiu, jo paski
ri įvykiai dar tebėra pažįs
tami iš atminties arba iš 
mūsų karinės bei kitokios 
spaudos. Bet kai tuos įvy
kius sekame istoriko pa
teiktame pavaizdavime, ma
tome įvairesnį ir pilnesnį jų 
vaizdą ir daugelį visai ne
žinotų ar iškraipytų faktų. 
Ir tokių netikėtumų, per
šviestų istoriko pavaizdavi
mo šviesa, apstu kiekviena
me skyriuje ar paskirame 
poskyryje. Pvz., ar daug ką 
žinome apie Vokietijos 
aneksinius ir kolonizacinius 
planus Lietuvoje I-jo Pa
saulinio karo metu ir kokio
mis suktomis priemonėmis 
tada ir vokiečių diplomati
ja, ir kartu karinė vadovybė 
stengėsi tuos planus įvyk
dyti ir kokį terorą naudojo 
prieš lietuvius tuometinius 
vadovus bei politikus, 
stengdamiesi priversti juos 
tuos planus pripažinti ir 
padėti juos įvykdyti? O taip 
pat reta kuriam lietuviui 
išeiviui žinomos priemonės, 
kokių ėmėsi tuometiniai lie
tuviai, stengdamiesi tas vo
kiečių pastangas nugalėti ir 
kartu palengvinti okupacinę 
naštą.

Apie karo pabėgėlius I-jo 
Pasaulinio karo metu Ru
sijoje, jų politinę, kultūri
nę, švietimo ir šalpos veik-
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lą daug yra rašyta mūsų 
periodinėje spaudoje bei at
skiruose veikaluose, bet re
ta kuriam težinomas fak
tas, kad lietuvė visuomenės 
veikėja ir spaudos darbuo
toja Felicija Bortkevičienė, 
besirūpindama karo pabėgė
lių ir tremtinių šalpos rei
kalais, pasiekė tolimąjį Si
birą, suregistravo ten at
blokštus lietuvius ir iš ati
tinkamo šalpos fondo su
šelpė juos.

žinome apie Vokietijos 
užmojį sukelti revoliuciją 
Rusijoje, jos pagalbą užsie
nyje gyvenusiems rusams 
r e v o liucionieriams, kurių 
dalį, su Leninu priekyje, 
vokiečiai slapta nugabeno į 
Rusiją 1917 metų pavasarį, 
bet beveik niekur mūsų 
spaudoje nepaminėta, kas 
tą Rusijos revoliucinimo 
planą sugalvojo, jį pateikė 
Vokietijos atitinkami e m s 
valdžios organams ir talki
no jį įgyvendinti. Tai buvo 
žydų tautybės asmuo, sla- 
pyvarde Parvus ir estas ko
munistas, vėliau patapęs 
karštu Estijos nepriklauso
mybės šalininku, Kosciela.

Nelengva įvertinti lietu
vių išeivių Amerikoje su
teiktą milžinišką finansinę 
paramą Lietuvai-jos kovų 
dėl nepriklausomybės me
tais, bet reta kuriam iš mū
sų žinomas faktas, kad tie 
lietuviai išeiviai savo lėšo
mis buvo pasamdę vieną 
Amerikos senatorių advo
katą, sutikusį propaguoti 
Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimo klausimą sena
te ir didžiojoje Amerikos 
periodinėje spaudoje.

Dabar rusų okupuotoje 
Lietuvoje visoki valdiniai ir 
žiugždiniai’’ istorikai, klas
todami istorinius faktus, 
savo raštuose įrodinėja pa
vergtiesiems mūsų bro
liams, kad 1940 metais Lie
tuva nebuvo rusų okupuo
ta, bet tais metais iš naujo 
buvo atkurta Vinco Kapsu- 
ko-MickeviČiaus vyriausy
bės 1919 m. Lietuvoje pa
skelbta komunistinė val
džia. Bet tokie istorikai vi
sai nepamini faktų; kaip, 
kur ir kada toji V. Kapsu
ko vyriausybė buvo suda
ryta, kokiomis aplinkybė
mis iš Maskvos atvyko į 
Lietuvą ir čia paskelbė savo 
manifestą, kurį suredaguoti 
padėjo ne kas kitas, bet 
garsusis žmogžudys Juoza
pas Stalinas. Ir dabartiniai 
Lietuvos "istorikai” turės 
didelį vargą, stengdamiesi 
Pr. čapėno istorijoje pa
teiktus duomenis užtušuoti 

ir nuslėpti nuo pavergtos 
Lietuvos gyventojų.

Lenkija, vadovaujama su
lenkėjusio Lietuvos dvarpo
nio Juozapo Pilsudskio, dė
jo didižausias diplomatines 
ir karines pastangas prisi
jungti beatsikeliančią lais
vam gyvenimui Lietuvą. 
Sukčiausias tam Lietuvos 
pavergimui lenkų užmojis 
buvo jų slaptai Lietuvoje 
suorganizuota, vadovaujant 
lenkų žvalgybos kapitonui 
Koscelskovski’ui tada pa
vergtame Vilniuje, P.O.V. 
— "Lenkų karinė organiza
cija”. Tos organizacijos va
dovybė, J. Pilsudskiui lai
minant, jau buvo sudariusi 
Lietuvos "vyriausybę", pa
tiems tos "vyriausybės" na
riams nieko apie tai neži
nant. Į tos "vyriausybes" 
sudėtį buvo įtraukti žymie
ji nepriklausomos Lietuvos 
veikėjai, kuriuos Varšuva 
vėliau buvo numačiusi likvi
duoti, — gen. S. Žukauskas, 
socialdemokratų pirminin
kas S. Kairvs-Kaminskas, 
prof M. Biržiška ir kt. Vie
nas J. Pilsudskio patikėti
nis net tos "vyriausybės” 
deklaraciją buvo parašęs.

Pačiose tos P.O.V. orga
nizacijos sukilimo išvaka
rėse Lietuvos žvalgyba vi
sus Lietuvoje buvusius tos 
organizaciją narius areš
tavo. Tada Lietuvos žvalgy
bos viršininku buvo poetas 
Liudas Gira, antrosios Lie
tuvos okupacijos 1940 m. 
laiku perbėgęs pas komu
nistinius okupantus ir jiems 
II-jo Pasaulinio karo metu 
tarnavęs, šitam avantiūris
tui anksčiau, kai kur ir 
šiandien priskiriamas nuo
pelnas už tos lenkų karinės 
organizacijos išaiškinimą ir 
likvidavimą. Tai istorinė 
klaida. Ji atitaisyta Pr. Če
pėno istorijos II-me tome. 
Nuopelnas dėl P. O. V. — 
pesoviakų — organizacijos 
išaiškinimo priklauso dviem 
lietuvaitėms, tada gyvenu
sioms Vilniuje — Aldonai 
černeckaitei ir Marcelei Ku- 
biliūtei. Vieną iš jų buvo 
įsimylėjęs O. V. šta
bo Vilniuje viršininko ka
pitono Koscelkovski’o adju
tantas Wrublejevski’s-Dau- 
girdas. šis vyras, kilme 
lietuvis, kai jo viršininkas 
tarnybos reikalais buvo iš
vykęs į Varšuvą, susirinko 
reikalingus P.O.V. organi
zacijos dokumentus ir tos 
organizacijos narių sąrašą, 
davė "fugą” į Kauną, kur 
rezidavo Lietuvos vyriau
sybė. Pagal jo pateiktus do
kumentus Lietuvos vyriau
sybės organai ir likvidavo 
tą Varšuvos lenkų susisuk-

Vasario 16 gimnazija in
tensyviai rengiasi naujiems 
mokslo metams, kurie pra
sidės rugsėjo 1 d.

Mokslas čia trunka 9 me
tus. Į I klasę priimami mo
kiniai, baigę pradžios mo
kyklos (elementary school) 
4 skyrius. Baigę aukštes
nius pradžios mokyklos sky
rius arba gimnazijos (high 
school) klases, priimami į 
atitinkamą aukštesnę Va
sario 16 gimnazijos klasę. 
Mokslas einamas pagal Vo
kietijos Baden - Wuerttem- 
berbergo valstybės nusta
tytas mokyklų programas, 
bet pritaikomas taip pat 
mokiniams atvykusiems iš 
JAV ar Kanados, šioj gim
nazijoj išeiti mokslo daly
kai pilnai įskaitomis JAV 
ar Kanados viešosiose mo
kyklose.

Iš JAV ir Kanados patar
tina vykti į gimnaziją bai
gus 8 pradžios mokyklos 
skyrius. Atvykę jie papras
tai galės stoti į V klasę.

Atvykus iš Amerikos, ge
riau išbūti gimnazijoj bent 
dvejus metus, nes čia kai 
kurių dalykų kursas eina
mas ne ta pačia tvarka, kaip 
Amerikoj.

Kodėl iš viso vykti į Va
sario 16 gimnaziją? Viena, 
čia yra ne šeštadieninė mo
kykla, o pilna 9 metų lie
tuvių gimnazija, vienintelė 
Vakarų pasaulyje, kur ir 
dėstomoji kalba yra lietu
vių ,ir visas 9 metų lietuvių 
k. ir literatūros kursas iš
einamas, taip pat Lietuvos 
istorija, geografija ir kiti 
dalykai. Kai kurie dalykai, 
ypač vyresnėse klasėse, dės
tomi taip pat ir vokiečių 
kalba, nes šią kalba laiko
mi Vokietijos abitūros eg
zaminai. Antra, gimnazija 
yra Europos centre, ir iš čia 
daromos ekskursijos į Aus

tą lizdą Lietuvoje.
Pr. Čepėno "Naujųjų lai

kų Lietuvos istorijos" II-sis 
tomas, panašiai kaip ir I-sis, 
parašytas, labai kruopščiai 
surinktų istorinių šaltinių 
pagalba, populiariai, kiek
vienam suprantamu stiliu
mi, ne vienoje skiltyje iš
dėstyti istoriniai faktai, 
primeną nuotykių romano 
vyksmus, pvz., Klaipėdos 
sukilimo sumanymą, jo or
ganizavimą bei įvykdymą, 
kurio pasėkoje Lietuva įsi
gijo neužšalantį uostą ir tuo 
pačiu išėjimą į plačiuosius 
pasaulio vandenis.

Linkėtina, kad šis mūsų 
istorijos tomas susilauktų 
dar didesnio skaitytojų dė
mesio už I-jį. O autoriui is
torikui Pranui Čepėnui lin
kėtina sveikatos ir ištver
mės parašyti kitus ”Naujų- 
jų laikų Lietuvos istorijos" 
tomus. 

triją, Šveicariją, Prancūzi
ją, Italiją ir kitus Europos 
kraštus, nes čia visa, paly
ginti, netoli. Gimnazija tu
ri nemaža pavyzdžių, kur 
mokinys atvyko visai ne
kalbėdamas lietuviškai, o 
baigdamas gimnaziją visai 
gražiai kalbėjo ir rašė lie
tuviškai.

Gimnazija yra lietuviška 
ir krikščioniška mokymo 
bei auklėjimo institucija, ir 
religija yra vienas dėsto
mųjų dalykų. Sekmadienio 
pamaldos yra religinio auk
lėjimo dalis ir todėl moki
niai jas lanko: katalikai ka
talikų bažnyčioj ir evan
gelikai — evangelikų baž
nyčioj.

Mokslas gimnazijoj ne
mokamas. Tik imantiems 
papildomas vokiečių k. pa
mokas reikia mokėti apie 11 
dolerių mėnesiui. Už pra
gyvenimą bendrabutyje rei
kia mokėti apie $1,700.00 
metams. Gimnazijos išlaidų 
didžiąją dalį dengia Vokie
tijos valdžia. Remia gim
naziją ir daugelis lietuvių, 
susispietusių į gimnazijai 
remti būrelius. Jiems pri
klauso didelė padėka. Bet 
apskritai, lietuvių parama 
pastaraisiais metais yra ge
rokai sumažėjusi. Daugiau 
kaip per pusę sumažėjo ir 
dolerio vertė. Todėl gimna
zijoj darbo sąlygos sunkė
ja, reikalingi remontai ati
dėliojami, atidėliojamas ir 
reikalingų mokymo priemo
nių įsigyjimas.

Siųskime į gimnaziją mo
kinius, remkime ją lėšomis 
per savo gimnazijai remti 
būrelius, per Balfą arba 
siųsdami tiesiog į gimna
ziją: Privates litauisches 
Gymnasium, 6840 Lampert- 
heim 4, West Germany. Jei 
būtų kokių klausimų, dir. J. 
Kavaliūnas, prieš praside
dant mokslo metams, mie
lai sutiko atsakyti, rašant 
jam šiuo adresu: P. O. Box 
438, Beverly Shores, Ind. 
46301, tel. (219) 872-3129.
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JOIN OUR TEAM
Enjoy our benefits. attractivy verk 
environment and couvenient location.

REGISTERED PHYSICAL 
THERAPIST 

DAY SHIFT. PLŪS ROTATING 
SHIFT.

Salary commensurate with ezperi
ence & ability. Liberal Mrsonnel 

policy & fringe benefita.

LYNN HOSPITAL
25750 W. OUTER DR.

L1NCOLN P ARK, MICH. 45146 
313-363-6000, Ert. 305 Mre. JORDAN

Equal Opportunity Employer

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED DIETICIANS 

A.D.A.
PREFLRREO

— Needed at ooce for nursing boan— 
and MR facility.

Fui! time. ezperience preferred. 
(2) Regutered.(3! Top Salary.
<4! Good company beaefits and 

veorfcmg cemdilioas.
Coatact ADMINISTRATOR 

CUFF TOWERS NVRSING HOME 
324 E. Cotorado Blvd. 
Dalias. Tezas 75263 

214-642 6425
(26-34)
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Australijos lietuviai
Antanas Laukaitis

SYDNĖJAUS "KOVUI" 30 
METŲ

Visoje Australijoje šian
dien sportinis gyvenimas 
yra pats didžiausias iš visų 
kitų lietuviškų organizacijų. 
Kai daugumas mūsų kitų 
o r g a nizacijų, neskaitant 
skautų ir tautinių šokių 
grupių, šiandien yra gero
kai susirūpinę savo ateiti
mi, tai sportininkų veikla 
gražiai bujoja ir plačiasi, 
š i a n dieniniame gyvenime 
jau turint apie 90'« čia gi
musių jaunuolių. Nors Syd- 
nėjaus lietuviai sportinin
kai ir buvo patys pirmieji, 
įsteigę ir pirmąjį Austra
lijos lietuvių sporto klubą, 
kuriam vadovavo žinomasis 
Vokietijoje krepšininkas J. 
Gružauskas, tačiau, jam 
19.50 metais išvykus gyven
ti į Melbourną ir šis pirma
sis klubas nustojo veikęs. 
Jo vietoje 1951 metų kovo 
4-tą dieną įsisteigė dabar
tinis "Kovas”, kuriam pra
džią davė susirinkę 19-ką 
Sydnėjaus sportininkų ir 
vardą pasiūlė dabar Los 

GAL VE STOK CO needs an etectncian Mušt have veq good nork eipenence 
on the foUovnng

1 Gantry v simrtar cranes wrth static steptess PiH controls
2 Conveytng system with buHt m mtertoeks and spraymg system.
3. Parson scaie wrth 3frton cooventnnai eleetne wetghmg system. 

Scope of w<xk wiN be mstadabon. manrtenance and general eledre repau. 
We wiU assist *th your retocabon. Send detaded nork history intormation 
to:

W1LLIAM KROCAK
IMMMM SUCAI CO.

P.O. BOX 9
Sugar Land, T«xm 77478
Eauol Opportunttv Empiovtr M/F

PRINTING BINDERY
(1»t and 2nd Shift.)

We are looking for experlenced all-around bmdery pro- 
fessionals for eutting, fofding, stitehing, etc.
We offer frequent overtime, excellent pay and full bene
fits
Please contact Vlc GrlmakU, 412-8313.

MARK-BURTO N
maste r printer
300 Summer Street
Boston, MA 02210 

An Foual Opportunity Emptoyer

ROLL AND GVIDE 
DESKNER

We are seelung a My spenenced M and Gede Deggw tor our modern 
mrechant steei rokng adl a S****, Manrtoba approoaateiy 20 adės 
north of Yhnmpeg. Tlis steei ai kas an anaal rokag ot.over 
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The successful canddate, nho ui report to our Supemsor oi M Desgn. 
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conversant with plasta delormation of varaus steei chemstnes. have the 
eipertne to caicuiate spread and etongatnn oi bot bars travdag op to 
3.000 feet per Onute and be atie to devetop pass profdes lor rok and 
gades.
Salary conunereunte wdh eopenence plos a coaprefansne Company 
benefit package.
Interested appbcants f*”** toreard a coahdenbal resume to:

Manitoba RoSng Mis (Canada) Limited 
A Unit of Dominion 

Bridže Company Limited
P.O. Bot 2500 

Šekit, Maitota 
R1A 2B4 

Atkrito: Mr. AL Store
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Angeles gyvenantis buvęs 
Šančių šaulių "Kovo” jau
nis futbolininkas V. Karo
sas. Kaip ir tas kovingas ir 
laisvę mylintis Lietuvos 
paukštis kovas, taip ir šio 
"Kovo” klubo sportininkai 
per tuos 30-tj sekė šį dvasi
nį savo vardo simbolį, iško
vodami puikius laimėjimus 
ir iškeldami Lietuvos ir lie
tuvio sportininko vardą.

Per tuos 30-tį metų jau 
nemažai įžymiųjų koviečių 
iškeliavo į amžinąjį poilsį. 
Iš jų, buvęs Australijos LB 
Krašto Valdybos pirminin
kas J. Vaičaitis, vienas iš 
pirmųjų šio klubo steigėjų, 
pirmasis pirmininkas A. 
Ustjanauskas, kurie persi
kėlę gyventi į Ameriką, vė
liau ten ir mirė. Taip pat 
Chicagoje nesenai mirė ir 
buvęs vicepirmininkas ir 
meno grupės vadovas J. 11- 
čiukas, kai taip pat amžiny
bėn nukeliavo ir buvęs pir
masis Australijos krepšinio 
rinktinės dalyvis ir kapito
nas V. šutas, buvęs Austra
lijos ir Sydnėjaus lietuvių 

šachmatų meisteris V. Ko- 
ženiauskas, krepšininkas ir 
mūsų buvęs žymiausias dai
lininkas H. Šalkauskas ir ki
ti. Jų sportinis pavyzdys il
gai bus gyvas koviečių gy
venime.

šiandien, švenčiant savo 
30-tį, visiems kovieČiams 
vadovauja moteris, mūsų 
žymioji, ne tik gražioji, 
sportininkė dantų gydytoja 
Nitą Grincevičiūtė-Wallis. 
Klubas veikia labai gražiai, 
yra labai daug ir gerų jau
nių, kurių ateitis visame 
sportiniame, ne tik vien ko
viečių, gyvenime yra labai 
graži.

Australijoje, gal daug 
daugiau negu Amerikoje ar 
Kanadoje, yra mišrių šei
mų, kurių vaikai, žinoma ne 
visi, daugumoje nekalba lie
tuviškai, nors su lietuviais 
bendrauja ir nori būti kar
tu su jais. Vienintelė jau
nimo organizacija, kur jie 
gali jaustis kaip lygus su 
lygiu, yra sporto klubai. 
Todėl sportiniame gyveni
me yra labai daug ne tik 
mišrių šeimų antrųjų pusių, 
bet dabar ir jų vaikų. Ir 
jeigu šiandien "Kovas” gali 
taip stipriai ir gražiai švęs
ti savo 30-tį, tai prie to la
bai daug yra prisidėję šios 
antrosios mišrių šeimų pu
sės. Daugeliu atvejų jie įde
da į lietuviškąjį sportinį 
darbą visą savo širdį ir di
džiuojasi būdami sporto 
klubo treneriai, vadovai, ar 
lietuviškųjų bei tautinių 
švenčių metu, bažnyčioje ar 
minėjimuose, vilkėdami lie
tuviškųjų spalvų uniformas, 
prie lietuviškos vėliavos re
prezentuoti lietu viškąjį 
sporto klubą. Tėvus seka ir 
jau čia gimę vaikai, kuriems 
lietuviškų spalvų ir Lietu
vos reprezentavimas yra 
didžiausia ju asmeninė gar
bė.

Savo 30-ties metų jubilie
jinį balių, koviečiai turėjo 
liepos 26 dieną Sydnėjaus 
Lietuvių Klube. Pilnutėlei 
prikimštoje salėje, garbėj 
svečius, veteranus, rėmėjus 
ir sportininkų draugus, pa
sveikino pirmininkė N. Grin- 
cevičiūtė-Wallis, kai progra
mą atliko žinomieji sydnė- 
jiškiai dainininkai ”Tie Pa
tys”, vadovaujami J. Maks
vyčio ir solistė, buvusi ko- 
vietė krepšininkė Gr. Zigai- 
tytė. Balius praėjo su di
džiausiu pasisekimu ir jau
natviška nuotaika, kai pa
čiam "Kovo” klubui ir jo 
vadovams linkėtina dar 
daug gražių ir sėkmingų 
ateities metų.

NAUJAS "ATŽALOS 
PASTATYMAS

šiais metais Sydnėjaus 
lietuvių "Atžalos” teatras 
švenčia savo gyvavimo 2-5- 
rius metus, šis meninis vie
netas, neskaitant Sydnėjaus 
"Dainos” choro, yra vienin
telis išsilaikęs 25-rius me
tus, nors per tą visą laiką 
Sydnėjuje buvo susikūrę 
daug daugiau įvairių meni

nių grupių, šia jubiliejine 
proga "Atžala” pastatė, iš 
anglų, kalbos Ted Willis pa
rašytą ir E. Jonaitienės iš
verstą 2jų veiksmų ir 5-kių 
paveikslų pjesę "Ištekėjusi 
moteris”, šis veikalas pasi
žymi savo kasdieniškumu 
ir eiliniais gyvenimo ir šei
mos rūpesčiais. Šį veikalą 
režisavo mūsų žinomoji 
Lietuvos teatro artistė ir 
režisierė Ksana Dauguvie
ty tė-šniukštienė. Pastaty
mas buvo puikus ir režisie
rės atrinkti artistai D. La- 
butytė-Bieri, H. šliteris, R.
Skeivys, Gr. Zigaitytė, O. 
Maksvytienė.K. Stašionis ir
E. žižytė-Suchowerskyj sa
vo darbą scenoje atliko la
bai gerai. Visur jautėsi re
žisierės įdėtas darbas, cha
rakterių išryškinimas ir 
ypatingai scenoje buvo pui
ki D. Labutytė-Bieri, vaidi
nusi žmoną ir motiną, ku

Mažeika &Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.
Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600 737-8601
9837 SOUTH KEDZIE AVENUE
EVERGREEN PARK, ILL. 60642
TeL 422-2000

NEEDS 1ST CLASS SKILLED HELP
FOR IST «< 2ND SHIFTS.

WE ARE LOOKING for people for our new plant in Enfield. Con- 
neetieut. \Ve have openings in the fo!lowing arcas:

SHEET METAL WORKER, 3-5 year. ezperience.
ENGINE & TURRET LATHE OPERATOR. five year. ezperience. 
HORIZONTAL BORING MILL OPERATOR, 5-8 year. experience. 
CUT-OFF SAW OPERATOR, I year czperiance.

Complete fringe lienefit package if you are intere.ted and qualified 
please aend your resume or apply to:

JAGĖNRERG INC.
P. O. BOX 188, FRESHWATER BLVD. 

ENFIE1-D, CT. 06082
An Equal Opportunity Employer

(26-32)

IMMEDIATE
Į OPENING | 
į FOR METAL FABRICATING AND •

TOOLING ENGINEER ’
■ ! s We are in need of an individual thoroughly fami- a
■ liar with the designing and fabrication of sheet | 
2 metai produets for our Metai Fumiture Factory. 2 
’ Some tool and fixture design and plant layout ex- J 
J perience would also be involved. Duties would also JĮ
■ include training and supervising engineering ■
» drafting section of 6-8 individuals. j
■ This is a Michigan Civil Service position located 2 

in Jackson, Michigan. Excellent fringe and retire- ■
■ ment benefits. «■ i
; Salary range $16,140 to $19,627 per year. J
1: Send resume of personai and work history. Letter » 
£ mušt be postmarked not later than June 13, 1980. «

MINORITIES ARE Š
ENCOURAGED TO APPLY

MICHIGAN ŠTATE INDUSTRIES 
4000 COOPER STREET 

į JACKSON. MICHIGAN 49201 •
S (23-32) S

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■N?

J A G E N B E R G

rią jos vyras H. šliteris dėl 
kitos jaunos moters, Gr. 
Zigaitytės, norėjo palikti. 
Visas pastatymas buvo pro
fesionaliniai atliktas ir gau
siai susirinkusiems žiūro
vams paliko labai gražų 
įspūdį. Prie šio veikalo pa
statymo daug prasidėjo rė
ži so rėš padėjėjas J. Maks
vytis ir scenos dekoratorius 
A. Dudaitis.

švenčiant "Atžalai” savo 
Sidabrinį Jubiliejų, norisi 
pasveikinti visą šį meninį 
kolektyvą, jo artistus, va
dovus ir režisorius: K. Dau- 
guvietytę-šniukštienę, Pau
lių Rūtenį, Stasį Skorulį ir 
Julių Dambrauską. Jūsų 
darbas ir meniniai puikūs 
scenos pasirodymai pra
skaidrina Sydnėjaus ir kar
tais kitų Australijos lietu
vių gyvenimą, dažnai juos 
iškeldami iš kasdieninio gy
venimo pilkumo. Ilgiausių 
metų jums.
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Prisimenant Vandą Kulikauskienę
JI PALIKO GILIAS 

PĖDAS L. D. 
KUNIGAIKŠTIENĖS 

BIRUTĖS DRAUGIJOS 
VEIKLOJE

Birželio mėn. 23 d. suėjo 
metai, kaip į anapilį iške
liavo Vanda Kulikauskienė, 
veikli birutininkė, ilgametė 
Chicagos centrinio skyriaus 
valdybos narė. Liko tuštu
ma, kurią giliai išgyvena 
skyriaus birutininkės ir šei
mos nariai, sūnus ir duktė 
Irena. Velionė buvo švel
naus, sugyvenamo charak
terio. Pasižymėjo jautria 
širdimi, giliu religingumu, 
o taip pat ir organizaciniu 
pasišventimu. Jei Vanda 
kartą apsiėmė kurias nors 
pareigas, visos narės galėjo 
ramiai miegoti, nes žinojo, 
kad tos pareigos bus atlik
tos ir ne bet kaip ... Velio
nė buvo nepakeičiama ren
ginių organizatorė: nežiū

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

rint kiek tą vakarą Chica
goje renginių buvo, bet bi- 
rutininkių renginyje visa
dos svečių netrūko. Tai vis 
Vandos nuopelnas, ji savo 
švelniu charakteriu sugebė
jo prisikviesti svečių. O 
kiek daug darbo,'sielos ji 
įdėdavo tik stalų puošimui! 
Organizacinėje veikloje jai 
visada nuoširdžiai talkinin
kavo jos vyras a. a. Juozas 
ir duktė Irena, juodu tik ir 
vežiuodavo renginio krovi
nius, iš namų į salę ir atgal. 
Tai suprantama, idėja, or
ganizacija tol gyvena, kol 
yra kas jai šitaip pasišven
čia, kaip kad Vanda Kuli
kauskienė buvo pasišventu
si D.L.K. Birutės draugijai. 
Neabejotina, kad visų bi- 
rutininkių didelė pagarba 
jai ir priklauso.

Tenka pastebėti, jog Van
da Kulikauskienė taip in
tensyviai įsijungė į biruti-

L.K.K. Birutės Draugijos centrinio Chicagos skyriaus val
dyba, 1970-1974 m. Iš kairės: M. Babickienė — pirm., a. a. V. 
Kulikauskienė — vicepirm., Toliušienė, Dainauskienė, stovi: 
Genienė ir Gustaitienė.

ninkių veiklą, tik tuomet, 
kaip jau išaugino, išmoks
lino savo vaikus. Jiedu su 
savo vyru Juozu turėjo du 
sūnus Aleksandrą ir Vytau
tą, dukterį Ireną ir jiems 
visiems davė aukštąjį moks
lą, patys sunkiai dirbdami 
neįprastą fizinį darbą. Tad 
suprantama, ir vargo, ir rū
pesčio nemažai pakėlė.

Laiko ūkanas praskleidus, 
tenka bent prabėgomis 
žvilgtelėti į Velionės Van
dos nubėgtą vaikystės ke
lią ir nudainuotą, nušoktą 
jaunystę. Vanda buvo gi
musi 1909 m., Aukštaitijo
je, Ukmergėje, gausioje šei
moje, buvo septynios sese
rys ir vienas brolis. Vanda 
būdama septv nerių metų 
amžiaus pradėjo mokytis 
baleto, jį pamėgo ir pasi
rinko savo profesija, {stojo 
į Lietuvos Valstybinį teat
rą, Kaune. Yra šokusi gru
piniuose šokiuose ir pasigė

rėtinai atlikusi solo parti
jas Fausto pastatyme, Gi- 
selle ir Copellia. Teatre 
dirbdama susipažino ir su 
savo būsimu vyru Juozu, 
kuris tuo metu buvo konser
vatorijos studentas ir dai
navo operos chore. Vėliau, 
Juozas įstojo į Lietuvos 
Karo mokyklą ir ją baigęs 
vedė Vandą, sukūrė šeimą 
ir drauge laimingai, sutar
tinai išgyveno 47 metus.

Vanda ir šeimą sukūrusi 
domėjosi baletu, palaikė ry
šius net ir su pasaulinio 
masto baletininkais, kaip 
tai baletmeistru Jofferv ir 
Londono kai kuriais baleti
ninkais, pažintais Kauno 
teatro scenoje. Kai rusų 
baletininkas Nurejev, buvo 
atvykęs į Chicagą su Gulbiu 
ežero pastatymu, Vanda tu
rėjo su juo il^ą pasikalbėji
mą. Vėliau jis pabėgo į va
karus ... Vanda laikė sau 
už pasididžiavimą turėjusi 

progos pasikalbėti su pasau
linio garso baletmeisteriu.

Duktė Irena giliai gedi 
netekusi savo brangios mo
tinos ir taip gražiai apie ją 
atsiliepia: ”Ji buvo man ne 
tik motina, bet ir sielos 
draugė, tad motinos asme
nyje aš netekau, tarsi dvie
jų, savo myliausių asmenų, 
kurių pasigendu, jų gedžiu 
ir visą savo amžių jų neuž
miršiu. Savo mylimos Mo
tinos kapo aš niekad neap
leisiu : jos kapą nuolat puoš 
mano gilios meilės ir ilgesio 
gyvi gėlių žiedai”.

Neabejotina, kad ne vie
ną gėlių žiedą atnešė ir at
neš buvę artimi draugai, 
bičiuliai ir žydi gėlės ant 
šitos jautraširdės darbščios 
bitelės, nusipelniusios biru
tininkės kapo.

Z. Juškevičienė

WANTED 1ST CLASS 
SKILLED 

MACHINIST-CNC 
Tired of ■uffering the hot, humid 
summer* and the icey cold winter*> 
Do the halmey breezes of aouthern 
California attract you? If yea. we 
are interested in hearing from you if 
you have at leaat 2 year* CNC e«- 
pe nence and can read bluepnnta. 
Set-up ezperience a plūs.
We are a manufacturer of marine pip
ing jystem coniponepts, offer good 
working conditions, good pay scale 
and a full fringe benefit package. 
Send your resume to VP of Manu- 
factunng. CUNICO CORP.. P. O. Box 
306. tVilminglon, Ca. 90748 or call 
collecl to John Alford 213-830-3910.

Equal Opportunity Employer MFH 
(29-31)

JOB SHOP NEEDS EXPERIENCED 
DIE DESIGNERS 

«c 
TOOL & DIE MAKERS 

Houston, Texas
Job shop needs experienced men in 
tool & die shop which builds dies. 
rubber. niv'd.- A general machining. 
Complete benefit package.

Apply call or write to: 
Parker Miller 

APEX TOOL * DIE 
3907 Dennis St.

Houston, Texas 77004 
713 748-6340

(27-33)

DR. POVAS ZAUNIUS (23) Dr. Albertas Gerutis

Pasikeitus asmenims, 
pakitėjo ir metodai

šia proga verta kiek sustoti ties lenkų re
akcija dėl naujojo ministro pasisakymų. ”Elta” 
lapkričio antroje pusėje paskelbė Varšuvos lai
kraščio "Gazeta Polska” piktą atsiliepimą. Pa
sak laikraščio, Zauniaus pareiškimai buvę 'Ver
giškas prof. Voldemaro sekimas ir jo frazių 
kartojimas”. Toliau dienraštis prapliupo nesko
ningu piktžodžiavimu: "Zauniaus paskyrimas 
rodo, kokia stipri vokiečių įtaka Kaune. Zau
nius, buvusis prūsų kariuomenės karininkas, 
yra griežtas germanofilas ir lietuviško Repni- 
no — vokiečių pasiuntinio Kaune Moratho pa
sitikėjimo vyras ... Tad konstatuojame tiktai, 
kad p. Zauniaus paskyrimas yra naujas laimė
jimas tų, kurie nori Lietuvą aklinai uždaryti 
vokiškai sovietinių įtakų gaubte. Tik dažnai to
kie gaubtai sprogsta. Faktas, kad vokiečių pa
siuntinys Kaune p. Morath surado Lietuvos už
sienių reikalų ministerio vietai p. Zaunių, yra 
labai reikšmingas”

Taip skambėjo įžymaus Varšuvos dien
raščio atsiliepimas apie naujo užsienio reikalų 
ministro paskyrimą Lietuvoje. Komentarai ne
reikalingi. šis pavyzdys tiktai dar kartą pa
tvirtino, kaip nedraugingai ano meto lenkų vie
šoji opinija laikėsi Lietuvos valstybės ir lietu
vių tautos atžvilgiu.

22. Pasikeitus asmenims, pakitėjo metodai
Savo pirmajame susitikime su spaudos at

stovais Dr. Zaunius išsireiškė, kad Lietuvos už
sienių politikos pagrindiniu klausimu — dėl Vil
niaus — naujoji vyriausybė laikysis tų pat prin
cipų, kaip ir ankstyvesnės vyriausybės. Bet 
ministras čia pat pridūrė, kad, pasikeitus as
menims, galinti būti kalba ”apie metodų paki
tėjimą”.

Iš tikrųjų, greit paaiškėjo, kad naujasis 
ministras ne taip sau paminėjo "metodų paki
tėjimo” galimybes. Stebint prof. Voldemaro ini
ciatyvas bei pasisakymus užsienių politikos sri
tyje, galima buvo kai kada konstatuoti, kad bu
vusio ministro pirmininko elgseną įtaigavo vi
daus politikos bei prestižo sumetimai. Tiesa, už
sienių politika negali pakibti ore ir neatsižvelg
ti į vidaus politikos reikalus. Bet — ėst modus 
in rebus, liętuviškai tariant, reikia neprarasti 
saiko. Iki tam tikro laipsnio galima sutikti su 
to meto opozicinio dienraščio "Ryto” pasisa
kymu (1930. I. 16), kad prof. Voldemaro veiks
muose būdavę "formalistikos”. Kaip pavyzdį au
torius nurodė į 34 rusų kolonistų skundą prieš 
Lietuvos vyriausybę dėl jų žemių, nusavintų 
pagal žemės reformą. Apie tą bylą užsiminiau 
jau anksčiau. Kai mūsų vyriausybė užginčijo

Tautų Sąjungos tarybai teisę priimti rusų ko
lonistų skundą, nes buvo prasilenkta su proce
dūra, tai prof. Voldemaro laikais nusistatyta 
neteikti tuo reikalu jokių paaiškinimų, taigi 
nebendradarbiauti su Tautų Sąjungos paskir
tąja komisija.

Kaip tik pasitaikė, kad kai Zaunius kaip 
užsienių reikalų ministras 1930 m. sausio pra
džioje išvažiavo į Ženevą, kur vyko Tautų Są
jungos tarybos posėdžiai, jų darbų tvarkoje 
figūravo ir anas rusų kolonistų skundas. Kaip 
Zaunius prasmingai pareiškė per pirmąjį pasi
kalbėjimą su spaudos atstovais, "politika tuo ir 
reiškiasi, kad čia kai kada sunkenybes nuvei
kiamos ne kakta į sieną mušant”, šį sveiką 
dėsnį Dr. Zaunius pritaikė pirmame pasirodyme 
Ženevoje. 1930 m. sausio 14 d. jis dėl Lietuvos 
žemės reformos parašė raštą Tautų Sąjungos 
generaliniam sekretoriui, o pats raštas buvo 
skirtas T. S. specialinei komisijai, kurią sudarė 
ano meto tokie įtakingi politikai, kaip italų už
sienių reikalų ministras Grandi, suomių užsie
nių reikalų ministras Procope ir japonų amba
sadorius Paryžiuje Adači.

Zauniui savo paaiškinimais vėl nutiesus 
tiltą į Tautų Sąjungą, rusų kolonistų savaime 
menkos reikšmės skundas nustojo aštrumo ir 
netrukus paskendo Tautų Sąjungos bylose, ne
turėjęs jokių praktinių padarinių. Bet Zaunius 
ne tik vėl atstatė apgadintus santykius su Tau
tų Sąjungos komisija, bet speciališkai susitiko 
su komisijos nariu, italų užsienių reikalų mi
nistru Grandi. Krito į akį, kad Kauno spaudoje 
susitikimas su italų ano meto žymiu valstybės 
vyru buvo pabrėžtinai iškeltas kaip svarbus 
įvykis. Sausio 10 d. ”Elta’’ paskelbė: ’Tš pati
kimų šaltinių patyrėme, kad Lietuvos užsienių 
reikalų ministeris Dr. D. Zaunius ir Italijos už
sienių reikalų ministeris p. Grandi yra susitarę 
pasimatyti Ženevoje ir konferuoti abi šalis lie
čiančiais klausimais”.

(Bus daugiau)
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■ Bostono lietuviai
IŠ LAISVĖS VARPO 

VEIKLOS

Aktualiais reikalais

Minėdamas Stepono Da
riaus ir Stasio Girėno žy
gio metines, Laisvės Var
po vedėjas Petras Viščinis 
liepos 20 d. savo klausyto
jams kalbėjo: ”... Būtinai 
reikia pabrėžti, kad Darius 
ir Girėnas savo drąsiu skri
dimu ir tragiška mirtimi 
Lietuvos labui aukštai iš
kėlė idealizmo ir pasiauko
jimo reikalą ne žodžiais, o 
darbais bei gyvu pavyzdžiu, 
sukrėtusiu lietuvius šiapus 
ir anapus Atlanto vandeny
no. Kaip anuomet, taip ly
giai dabar be idealizmo ir 
pasiaukojimo neįmanomi di
desni laimėjimai mūsų tau
tos gerovei, šia prasme Da
riaus ir Girėno žygis lietu
vių tautai yra bene reikš
mingesnis už visus kitus to 
žygio laimėjimus.

Į tai atkreiptinas rimtas 
dėmėsys ypač dabar, kai 
materializmas ir pragmatiz
mas vis labiau užgožia visą 
mūsų visuomeninį ir kultū
rinį gyvenimą. Ne malonu
mų ir naudos ieškojimu, bet 
tik darbo ir pinigo auka pri
sidėsime prie Lietuvos iš
laisvinimo, lietuvybės išlai
kymo už jos ribų ir mūsų 
tautinės kultūros ugdymo. 
Kaip šiandien su pagarba 
minimi visi tie, kurie anuo
met darbu ir pinigu padėjo 
Dariui ir Girėnui pasiruošti 
tam reikšmingam žygiui, 
taip į ateities mūsų tautos 
istoriją įeis tik tie, kurie 
dabar nesigaili nei darbo,, 
nei jėgų, nei pinigo, kad 
tik galėtų Lietuvai padėti. 
O už tos istorijos ribų liks 
visi tie, kurie tegyvena sa
vimi, malonumais ir nauda.

Nėra didesnio paminklo 

‘Arpber Holidays” 

1980 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ 

iš BOSTONO ir NEW YORKO
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

Rugsėjo 24 — $899.00 Spalio 8 — $879.00 
Gruodžio 26 — $779.00

KELIONĖS J LIETUVĄ 1981 M. PRASIDEDA 
KOVO 25 D.

REGISTRACIJAS PRIIMAME DABAR.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway
P. O. Box 116, •

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764 

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENE 
Norintiems atsikviesti giminės iš Lietuvos atostogoms, 
tvarkome dokumentus asmeniškai ir paštu — paruošimas 

yra tik $40.00.
PRKFJ ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT.

TO CHANCES. RF.CISTERED TRAVEL ACENT fTA0J24

membea

didvyriams, kaip vykdymas 
jų idealo. Dariaus ir Girėno 
idealu buvo laisva, bujojan- 
ti, kitų pripažinta ir ger
biama Lietuva. Atiduokime 
pagarbą Dariui ir Girė
nui, ryždamiesi jų idea
lizmo ir pasiaukojimo pa
vyzdžiu dirbti Lietuvos la
bui.”

Apie demonstracijas 
Washingtone

Liepos 27 d. programoje 
apibūdinęs lietuvių jaunimo 
demonstraciją prie Sovietų 
Sąjungos ambasados Wa- 
shingtone, Petras Viščinis 
padarė tokią išvadą: ”Tai 
išskirtina akcija, kurios 
ėmėsi lietuvių jaunimas 
Lietuvos labui pavergtųjų 
tautų savaitės pagrindu. Ja 
nepadaryta jokios žalos nie
kam, netgi sovietų įstai
goms, kurios atstovauja 
Kremliui, pavergusiam Lie
tuvą ir kitas valstybes. Bet 
už ją kaltinami lietuviai, 
nes jie demonstravę prie 
okupanto įstaigos arčiau, 
negu kažkieno nustatytos 
taisyklės leidžia. Iš to išei
na, kad nusikaltėlis labiau 
saugomas, negu to nusikal
tėlio aukos.

Mes neskatiname prie ne
legalios veiklos ir neužgiria- 
me nelegalių veiksmų, bet 
esame nuomonės, kad tuo 
atveju, kai susikerta keli 
nelegalūs veiksmai, tai bū
tinai reikia imti dėmesin 
tai, kuris tų susikirtusių ne
legalių veiksmų sudaro di
desnę blogybę. Kiekvienam 
aišku, kad Sovietų Sąjun
gos įvykdytos laisvų tautų 
okupacijos, sistematingas 
tų tautų naikinimas, laisvės 
ir žmogaus teisių visiškas 
užgniaužimas yra didesnė 
blogybė, negu tų pavergtų

Rašytojas S. Santvaras su Petru Viščiniu studijoje progra
mos perdavimo metu. * K. Daugėlos nuotr.

tautų laisvės siekiai ar jų 
demonstracija laisvajame 
pasaulyje priemonėmis, ku
rios pilnai neatitinka tai
syklių raidės, bet niekam 
jokios žalos nedaro.

Mūsų jaunimo įvykdytoji 
demonstracija Washingtone 
sudaro vieną grandį ilgoje 
lietuvių tautos kovoje už 
savo laisvę. Kaip tos kovos 
neužgniaužia senoje mūsų 
tėvynėje okupantas nei poli
cinėmis priemonėmis, nei 
persekiojimu, nei teismais, 
nei trėmimais, nei psichiat
rinėmis ligoninėmis, taip 
jos niekas neužgniauš juo 
labiau laisvajame pasauly
je. Ne pasmerkimo, bet pa
garbos vertas mūsų jauni
mas, kuris kovai dėl Lietu
vos laisvės ieškojo naujų 
kelių ir būdų, kurie labiau
siai suprantami ir susilau
kia didžiausio atgarsio šia
me krašte”.

Lietuvių Fondas sveikina 
laisvės Varpą

Laisvės Varpo vedėjui 
Petrui Viščiniui laimėjus 
LB Kultūros Tarybos pa
skelbto Vilniaus universite
to sukakties konkurso pir
mąją premiją, ateina svei
kinimo laiškai ir aukšto 
įvertinimo pareiškimai ne 
tik iš vietiniu organizacijų 
ir atskirų asmenų, bet taip 
pat bendrinių mūsų organi
zacijų. Pavyzdžiui, klausy
toja J. Š. iš Brocktono rašo: 
"Sveikinu laimėjus pirmąją 
premiją. Laisvės Varpas 
vertas ypatingo dėmesio, 
nes duoda aukšto lygio, ak
tualią ir įdomią programą. 
Linkiu ir toliau sėkmingai 
veikti.” O Lietuvių Fondo 
pirmininkas dr. Gediminas 
Balukas iš Chicagos pri
siuntė sveikinimo laišką, 
kuriame sakoma: ”Gerb. 
"Laisvės Varpo” radijo Ve
dėjau, Lietuvių Fondas, su
žinojęs, kad Jūsų vedamoji 
radijo valandėlė laimėjo 
pirmąją premiją, skirtą 
JAV LB Kultūros Tarybos, 
nepaprastai džiaugiasi ir 
nuoširdžiai sveikina.

Jūs, p. Vedėjau, esate 
Lietuvių Fondo didysis tal
kininkas ir oro bangomis 
kalbate apie LF idėjas sa
vo apylinkės mieliems klau
sytojams, tuo nuoširdžiai 

prisidėdamas prie LF ug
dymo.

Jums už įdėtą darbą, su
manumą ir ryžtą, išlaikant 
ir tobulinant radijo progra
mas, esame labai ir nuošir
džiai dėkingi. Jūs atliekate 
didelį ir naudingą išeivijos 
lietuvių tarpe darbą ir puo
selėjate bei saugojate vi
siems lietuviams gyvą žodį.

Linkime nepavargti, dar 
daug kartų susilaukti iš
skirtino dėmesio iš mūsų 
vadovaujančių veiksnių ir 
su ta pačia meile oro bango
mis skelbkite gyvą lietuviš
ką žodį, kuris turtina ir iš
eivijos lietuvių gyvenimą.

Su nuoširdžiausiais linkė
jimais Lietuvių Fondo var
du (pasirašė) dr. Gediminas 
Balukas.

Tolimesnė Laisvės Varpo 
veiklos sėkmė pareis nuo to, 
kiek jis susilauks talkos ir 
paramos iš plačiosios lietu
vių visuomenės — organi
zacijų, verslininkų, profe
sionalų ir eilinių klausyto
jų. Programos vedėjas gali 
skirti savo laiką, talentą ir 
darbą, bet jis negali pa
dengti programos išlaikymo 
išlaidų. Tai visos mūsų pa
triotinės visuomenės užda
vinys. Laisvės Varpo išlai
kymas yra paremtas ne 
skelbimais, bet klausytojo 
įnašais, deja, tokių kasmet 
tesusilaukia Laisvės Var
pas 150-180. O jų reikėtų 
bent apie 1000. šioje apy
linkėje lietuvių yra daug 
daugiau, tik kažin kodėl jų 
nesigirdi ten, kur jie labai 
reikalingi. Lietuvybės išlai
kymas, lietuviškas žodis, 
kuris skamba radijo bango
mis, yra mūsų lietuviškos 
gyvybės siūlas. (pž)

MASSACHUSETTS 
GUBERNATORIAUS 

PROKLAMACIJA 
VYČIAMS

Mass. gubernatorius Ed- 
ward J. King paskelbė, kad 
rugpiūčio 4-10 1980 savai
tė yra "Knigths of Lithua- 
nia Week”. Proklamasijoje 
gubernatorius rašo, kad Vy
čiai įsikūrė Bostone 1913 
metais. Jų idealas esąs tar
nauti Dievui ir Tėvynei. Ap
rašo, kaip vyčiai veda kova 
dėl Lietuvos laisvės su ko
munizmu. Kad Lietuvos Vy

čių seimas, kuris įvyksta 
Bostone rugpiūčio 6-10 die
nomis yra jau 67-tas, kad 
į šį seimą suvažiuos atsto
vai vakaruose nuo Los An
geles ir šiaurėje nuo Mont- 
realio.

LIETUVIŲ SUSITIKIMO 
ŠVENTĖJE

Liepos 27 d. į Putname, 
Conn. N. P. Marijos seselių 
vienuolyno sodyboje vyko 
kasmetinė Lietuvių Susiti
kimo šventė. Į šią šventę 
suvažiavo, kaip dažnai pa
sakome, visa "Amerikos 
Lietuva”.

Diena pasitaikė labai gra
ži. Susirinko tikrai labai 
gausiai.

Pamaldos šį kartą vyko 
pievutėje, kur stovyklauto
jos atlikdavo programą. Po 
šv. mišių buvo pietūs. O vė
liau seselių statomo namo 
šventinimas, kurį atliko vie
tos vyskupas. Po pašventi
nimo, vyko stovyklautojų 
programa. Ją stebėjo ir vys
kupas. JAV LB Tarybos 
pirmininkas inž. Vytautas 
Izbickas kalbėjo susirinku
siems apie Lietuvą, jos var
gus, Sibire kenčiančius lie
tuvius, apie šių seselių dir
bamą didelį lietuvybės dar
bą. Jam baigus, stovyklau
tojos, pasipuošusios tauti
niais rūbais, atliko progra
mą. Stovyklautojų šiais me
tais buvo gerokai per šim
tą. Tai yra daugiau, nei pra
eitais metais. Po šios pro
gramos buvo vėliavų nulei
dimas. O ir po nuleidimo, 
dar ilgai žmonės nesiskirstė 
iš šios gražios 
džių pavėsių.

PARENGIMAI

• Lietuvos vyčių seimas 
Park Plaza viešbutyje rug
piūčio 6-10 dienomis.

• Minkų radijo valandė
lės gegužinė Romuvos Par
ke Brocktone rugpiūčio 10 
d.

• Tautos šventės minėji
mas rugsėjo 7 d. Lietuvių 
Piliečių Draugijos salėje S. 
Bostone.

• Brocktono LB apylin
kės ruošiama Zitos Sodei- 
kienės dailės paroda Brock
tone spalio 4-5 dienomis, o 
ta pačią spalio 5 dieną kul
tūrinė popietė su rašytoju 
Jurgiu Jankum.

• Laisvės Varpo rudens 
koncertas spalio 12 d. Liet. 
Pil. D-jos salėje S. Bostone.

• Vaidinimas "Antras 
Kaimas” spalio 18 d. Liet. 
Pil. D-jos saleje S. Bostone.

• Lietuvių Diena spalio 
26 d., kur bus suvaidintas 
Antano Gustaičio "Sekmi
nių vainikas", Liet. Piliečiu 
D-jos salėje. So. Bostone.

• Amerikos Lietuvių In
žinierių ir Architektų S-gos 
Bostono skyriaus balius lap- 
kričiol d. Chateau de Ville 
restorane, Randoph, Mass.

• Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo šventės minėji
mas lapkričio 23 d. Lietu
vių Piliečių Draugijos salė- 
lėje, So. Bostone.
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Atostogos Cape Cod 
ūksmėse

Vienas dalykas važiuoti 
atostogų į nežinomą, iš rek
lamų išskaitytą vasarvietę, 
kur reikia viską "atrasti”, 
kitas — kakti pas senus 
draugus, kur lankeisi kele
tą vasarų, kur viskas pa
žįstama ir "sava”. Susidaro 
įspūdis, prabėgusių metų 
lyg nebūta, lyg kitą rytą 
atsikeltum toj pačioj lovoj, 
kur gulėjai prieš penkeris 
metus. Net ir savo kavos 
puoduką randi tą patį...

Apie Cape Codą aš esu 
daug kartų kalbėjęs ir ra
šęs savo draugams, kad be
veik nebesinori nė kartoti. 
Tai yra nuostabi gamtos 
vietovė prie Atlanto, Mass., 
kur civilizacijos padariniai 
blaškosi tarp miškų liekanų, 
kitaip sakant, žmogus turė
jo gerokai pakovoti, kol įkė
lė koją į primityvios gamtos 
pasaulį. Atkovotose vietose 
išvedžiotos gatvės, čia sto
vi savotiški capcodiško sti
liaus namai, o daug, kur už 
jų "tebebraška” giria. Di
delė medžių bei krūmų įvai
rybė! Vaikščiojant rytais, 
pereini per keletą įvairiais 
kvapsniais kvepiančių "zo
nų”. Apie Cape Codo, kaip 
vasarvietės, įvairybę, gali

IMMEDIATE OPPORTUNITIES
MACHINE DESIGN ENGINEER

Mušt be extensively experienced in design, fabrication, 
debugging and installation of industrial machinery. BSME 
electrical, mechanical and pneumatic/hydraulic compo- 
nents and desire to prepare layouts are prime evaluation 
factors.

ENERGY WARDEN
Mušt have experience in heavy industrial energy conser- 
vation programs including broad exposure to commercial- 
ly available packages, facility surveying and auditing. 
Strong communication and motivational skills and abilities 
to interface with industrial. mechanical, electrical and 
process engineering departments are essential evaluation 
factors.

PRODUCT ENGINEER
Mušt have proven experience communicating and trans- 
lating customer specification through tool shop to ap- 
proved sample stages, coordinating changes, determining 
design concepts, cavitation and cycles and estimating pric- 
ing. Appropriate technical degree, extensive knowledge of 
polycarbonates, nylons, flexible PVC and styrenes and ex- 
cellent communication skills are prime evaluations factors.

TOOL ENGINEER
Mušt have proven hands—on experience directing tooling 
projects in an injection molding operation including 
product design, material selection, mold design, mold sub- 
contracting, mold sampling, sample evaluation, mold de
bugging and maintenance and tooling cost estimating. 
Strong analytical and communication skills are prime 
evaluatio factors.

For confidential consideration, send your resume includ
ing salary history to JAMES L. CORRIGAN,

WHEAT0N INDUSTRIES,
1101 WHEATON AVENUE,

MILLVILLE, N. J. 08332

EOE/MFJL

ma spręsti kad ir iš to fak
to, jog čia yra 80 paplūdi
mių: gali pasirinkti pagal 
savo skonį — šiltą, šaltą, 
ramų, audringą, gilų, sek
lų ...

Zuzos sodyboje

Mūsų šeimininkė Zuzana, 
mes ją vadiname Zuza, šie
met išėjo į pensiją ir gali 
pasidžiaugti visais dalce 
farniante malonumais. Ki
tom vasarom jos beveik ne
būdavo namie. Ji dirbo ne
toli nuo Bostono ir parva
žiuodavo tik savaitgaliais. 
Būdavo parvažiuos penkta
dienį ir tuojau kimba j dar
bą — trūsia savo daržely
je, kuris jos ir šeimininko 
tvarkomas, iš tikrųjų atro
do pavyzdingas.

Zuzanos ir Juozo Kucinų 
namas stovi prie gatvės, ei
nančios į paplūdimį (10 mi
nučių). Erdviame kieme 
daug medžių, krūmų ir gė
lių. Nuo gatvės kiemas ap
tvertas baltai dažyta tvo
rele ir apsodintas pušaitė
mis bei kitais medeliais. Pu
šaites kasmet randame vis 
labiau išsiskėtusias. — Pa
ties kiemas netrukus paskęs 
pušyne, — sakau šeiminin

kui, kuris medelius prieš 
keletą metų pasodino ir la
bai rūpinosi jų suklestėji
mu. Bet mums labiausiai 
patinka, skarotas lelijų me
dis, po kuriuo stovi stalas: 
čia mes valgom pusrytį ir 
pietus.

šiemet mes savo tarpe 
turime giminaitį, misijų 
vienuolį Praną špakauską, 
kuris ilgai gyveno Afrikoje, 
išmoko net keturis vietinius 
dialektus ir yra padaręs 
daug skaidrių bei filmų, 
vaizduojančių gamtą ir ypač 
Kenijos kultūrinį gyvenimą. 
Kunigas Pranas suruošė 
mums keletą seansų, at
skleisdamas tikrai meistriš
kai padarytam skaidrėm 
bei filmom naujosios Afri
kos vaizdą.

Kunigaikštis Matabūnas

Apsisunkinę paplūdimio 
nešulais, po gan vėlyvo pus
ryčio, žingsniuojame j pa
jūrį. Turime čia savo nuo
latinę vietą, kurią užimame 
štai jau kelinti metai. Pasi- 
tiesiam paklodes, Aleksand
ras įsmeigia didelį skėtį, 
moterys nesigaili tepalo, 
kažkuriam tikslui pavilgyti 
kūno paviršių, ir visi bren
dam į vandenį. Jūra idealiai 
šilta, švari ir kietas dug
nas. Keista, kad maudantis 
kai kurių žmonių veidai pa
sikeičia. Sakysime, Ada vi
są laiką mėgsta šypsotis, 
bet jūroje ta jos šypsena 
nusidažo kažkokia kitokia 
"vandenine" spalva ...

Mes su Aleksandru išei
nam į krantą anksčiau, mo
terys — vėliau. Čia vėl kai 
kurios iš jų griebiasi bute
liuko pasitepti... Visi, vie
naip ar kitaip apsitvarkę, 
sugulam tradiciškai "pasi- 
saulinti".

Kitapus įlankos matyti 
lyg ir sala. Pagal ją bal
tom burėm plaukioja laive
liai. Mat, ten kažkoks klu
bas praktikuojasi buriavimo 
mene.

— Kunigaikščio Matabū- 
no laivynas manevruoja — 
sakau.

Kiti kompanijos dalyviai 
tyli, nes aš tą istoriją se
niai sugalvojau ir, tur būt, 
pakankamai spėjau įkyrėti 
pasakodamas, bet Laima, 
kuri vasaroja su mumis 
pirmą kartą, klausia susi
domėjusi:

— Kas tas Matabūnas?
— Indėnų kunigaikštis, 

kuris gyvena anoj saloj. Jis 
viengungis ir rengiasi su sa
vo laivynu keltis į šią pusę 
pasiieškot nuotaikos. Ar ne
norėtų kuri iš jūsų sėsti į 
Matabūno sostą? — aš per
žvelgiu į gražiai nudegusias 
moteris, betgi nė viena ne
parodo didesnio entuziazmo 
užsidėti kunigaikštienės ka
rūną.

— Kad atplauktų koks 
milijonierius su savo jach
ta, būtų kita kalba, o dabar 
kažkoks indėnas — burbte
li su panieka Ada.

— Siųsk savo Matabūną 
į šiaurės Mišiganą: ten dar 
yra indėnų — gal susiras 
sau nuotaką, — sako Irena.

— Gal tas Matabūnas dar 
tebėr stabmeldys? — klau
siamai atsiliepia Laima.

— Žinoma, stabmeldys, 
bet galėsi jį apkrikštyti, — 
sakau.

Tuo tarpu mūsų pusėje 
ant kranto ima skambinti 
iš bokštelio prie didelio na
mo varpelių muzika.

— Matot, — sakau, — 
jau orkestras kerta maršą 
Matabūnui pasitikti.

— Pasveikink savo ku
nigaikštį nuo mūsų visų, o 
mes einam maudytis, — sa
ko viena visų vardu ir pa
kilusios, kaip žuvėdrų pul
kelis, visos pliumpteli į van
denį.

Tokios ir panašios scenos 
maždaug kartojasi kasdien, 
tik jūra nebūna ta pati: 
kartais labiau patvinusi ar 
atslūgusi, kartais labiau ar 
mažiau banguoja ir saulė 
kaitina nevienodai, bet pa
plūdimyje atsipalaidavusi 
atostogų nuotaika vis ta 
pati...

Vasaronė "ūkio būdu"

Apsistojus motelyje va- 
saronę tau padaro kiti: ne
reikia rūpintis kambario 
tvarkymu, maistu ir kitom 
smulkmenom, o vasarojant 
privačiai — reikalas kitas. 
Kai Detroite nuvažiuojam 
aplankyti vieną draugą ir 
kai pasakai komplimentą, 
kad jo kiemas gražiai su
tvarkytas, jis visada atsa
ko: — ūkio būdu! Atseit, 
padaryta savom rankom. 
Taigi ir mes Zuzos sodyboje 
vasarojame "ūkio būdu": 
moterys pačios perka mais
tą, pačios gamina, ir pačios 
tvarko kambarius.

Sakysime Adą, kaip to
liau pažengusi kulinarijos 
mene, mes laikome vyres
niąja šeimininkę, Irena dau
giau trūsia su salotais, o 
Laima tvirtai nustatytų pa
reigų neturi, o tik prideda 
savo ranką kur reikia kam 
padėti.

Vyrai anaiptol nėra at
leisti nuo įsidarbinimo. Sa
kysime, man pavesta suneš
ti indus ir padengti stalą po 
medžiu, Aleksandras dau
giausia darbuojasi su in
dais, žodžiu, mūsų ūkis 
tvarkosi sklandžiai demo
kratiškai ne taip, ki ' ne- 
rikos...

Vaikštynės

Negaliu čia nepaminėti 
atskirai labai svarbios mūsų 
vasarojimo programos da
lies — pasivaikščiojimų. O 
tie pasivaikščiojimai čia to
kie, kokių kitur sunku ras
ti. Vaikščiojam po pusry
čių, po pietų ir naktimis. 
Man itin patinka vaikščioti 
rytais, kada dar nėra taip 

šilta. Gatvės bemaž tuščios, 
prie namų žmonių irgi be
veik nematyti, oras gry
niausias ir kvepia visokiais 
kvapais. Rytinis pasivaikš
čiojimas itin ir tuo įdomus, 
kad vietomis girdi Cape 
Codo lakštingalą (mocking- 
bird), tartum lietuvių pri
madoną, lakštuojančią ame
rikonišku akcentu...

Mes čia visi geri vaikš- 
tikai. Jei dienos metu vaikš
čiojam paskirai, kam kada 
patogiau, tai naktimis, vy
rai pakilę nuo kortų stalo, 
moterys padėjusios savo 
rankdarbius, išeinam visu 
būriu, kuris, kaip lietu
viams pridera, žygiuoja gan 
triukšmingai. Gatvės visiš
kai tuščios, daiktais ap
šviestas, daiktais tamsios, o 
vietomis patenki į takią zo
ną, kur rodos iš tankynės 
iššoks meška ...

Taip mes vasarojame 
"ūkio būdu” fantastiškame 
Cape Code, Zuzanos ir Juo
zo Kucinų sodyboje jau ke
lintą vasarą ir, tiesą sakant, 
esame įsitikinę, kad geres
nio vasarojimo niekur kitur 
nerastume...

Vyt. Alantas

OPPORTUNITY FOR 
MEDICAL TECHNOLOGIST 

CLA. MT (ASCP). Lab Technologist 
or equivalent. irnmddiate opening. 
•mali town hospital located 35 ml. 
No. of Macon, and approzimalely 70 
mile* South of Atlanta.
Salary comenaurate wilh ezperience 
and abiiity. Liberal personnel poli- 
cies & fringe benefits Apply cal or 
vrrite to: Administrutor

JASPER MEMORIAL HOSPITAL
898 College St.

Monticeilo. Ga. J1064 
404-460-6411

(>I-W

Medical
Technologist

Reoistercd Medical Technoio 
«ji*l, full and oarf time po-mons 
186 Bed Nnoital lab. Ezcet'enf 
benefit* Sandrę*umaorcallP»f 
*onnel - JofYi*«n County Memo-lai

VVANTED JOURNEYMEN 
OR IST CLASS SKILLED 
TOOL A DIE MAKERS 

To work fc live m small congenlal 
commumty. Mušt have job ahop ez
perience & be able to sėt up work 
Irom blue orinti fc elose tol< rance. 
Sleady work. Good talery and bene
fits. Wrile to:
M1D SOUTH MACHINE A TOOL CO.

P. O. Boz 1000 
Dyeriburg, Tenn. >8024

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

60 bed general hospital. 45 miles 
« S. W. Minneapolii, Minnesota.

REGISTERED K-RAY 
TECHNOLOGIST 

____ -and
REGISTERED LABORATORY 

TECHNOLOGIST AJXJ>.
Full time. day e & call time 

Salary commeneurate wilh ezperience 
A abiiity. Liberal personnel policies. 
Apply call or vrrite to: Director of 

Laboratory
OUEEN OF PEACE HOSPITAL 
New Praque. Minnaaola 56071

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

to work in progresai ve I2J bed ez- 
panding general hoepital. 

REGISTERED N URS ES
3-11 and 11-7 SHIFT.

Good starting salary. Plūs shift dif- 
ferential. ALSO NEEDED 

REGISTERED MEDICAL 
TECHNOLOGIST

7 DAYS ON / 7 OFF SCHEDULE. 
Salary commenaurate with ezperience 
and abiiity. Hoepital provides liberal 
benefit plan vrhich includee paid ho- 
lidaya, vacation, health insurance, life 

insurance and pension plan.
APPLY CALL OR WRIFE TO: 

PERSONNEL DIRECTOR 
SEVENTH WARD GENERAL 

HOSPITAL
POST OFFICE BOX 9ip 
HAMMOND. LA. 70404 
PHONE: 804-348-7700

Equal Opportunity Employer M/F 
<29-323

HARD CHROME PLATERS
New operalron in NashviHe. Teun. 
Ground floor opportunity and pay 
with ezperience. Profit sharing and 
possible partncrship for full charge 
person. > bedrm. home can be fur- 
nished. Call 018-M2-3O84 or Al 8-262- 
0806 Collect.

A. A. A. INDUSTRIES 
>301 Ambrose 

Nashvdle. Tenn. 37207 
 f3O>3»
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■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

KVIEČIA J KONCERTĄ

LFB studijų savaitė Dai
navoje bus užbaigta kon
certu rugpiūčio 16 d., šešta
dienį, 7:30 v. v. Dainuos V. 
Polikaitytė iš Los Angeles 
ir skaitys kūrybą rašytojas 
A. Kairys iš Chicagos.'

Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti.

ST. BUTKAUS ŠAULIŲ 
KUOPOS GEGUŽINĖ

St. Butkaus šaulių kuo
pos tradicinė gegužinė 
įvyks š. m. rugpiūčio 17 d. 
šaulių Sofijos ir Adolfo Va- 
siulių sodyboje, 9000 Nog- 
gles Rd., Manchester, Mich.

12 vai. miškelyje tradici
nes šv. mišias atnašaus 
kun. Alfonsas Batonas. Po 
mišių bus pietūs, kava su 
pyragaičiais ir bare bus ga
lima gauti atsigaivinančių 
gėrimų. Turėsime ir meninę 
dalį. Ja rūpinasi ir praves: 
Danutė Petronienė, Stefa
nija Kaunelienė ir Balys 
Gražulis, gi turtingame do
vanų stale kiekvienas galės 
išbandyti savo laimę ir ką 
nors laimėti. O tų dovanų, 
kaip teko girdėti, bus daug.

Šauliai ir visi lietuviai 
kviečiami atvykti į geguži
nę ir praleisti diena su šau
liais gražioje Vasiulių sody
boje.

DAINAVOS METINĖ 
ŠVENTĖ

Dainavos metinė šventė, 
kitų vadinama šventos 
Onos atlaidai, įvyko liepos 
27 d. į šventę atvyko, mi
šias atnašavo ir pamokslą 
pasakė iš Lansingo atvykęs 
vyskupas K. Powlich. Jam 
asistavo kun. Viktoras Da- 
bušis ir kun. Antanas Sau- 
laitis.

Po mišių vyko meninė 
dalis. Jaunimas padainavo 
ir pašoko. Dainavimui pa
rengė D. Polikaitis, šokius 
išmokino J. Rugienė, o pro
gramą pravedė J. Polikai
tis. Po programos vyskupas 

r

H E A TIN G 
LICENSED CONTRACTOR

NEED LINCENSED CONTRACTOR TO DO 
SINGLE FAMILY RESIDENTIAL HEATING.

CONTACT 419-531-5518 MON. TURU FRI. 9-5

Ryan Homes. Ine.
EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER M/F ,

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

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. 
Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms.
Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

lydimas kunigų ir Dainavos 
administratorių su atosto
gaujančiu jaunimu nuvyko 
į salę pietų, o svečiai persi
kėlė į kitą ežero pusę, kur 
vaišinosi ir bandė savo lai
mę turtingame dovano sta
le.

OMAHA

IŠ IJUTERONŲ VEIKLOS

Omahos lietuviai liutero
nai, kurių čia yra nedidelis 
būrelis, birželio 15 d. Zion 
Liuteronų bažnyčioj, taip 
pat, paminėjo, prieš 40 me
tų įvykusią, mūsų tautos 
tragediją. Tos bažnyčios 
šeimininkai, kitataučiai, bu
vo gražiai painformuoti kas 
tada dėjosi Lietuvoje ir ką 
mums rąiškia tas ’Terrible 
June”. To meto įvykius, in
formacijoje anglų kalba, 
palygino su dabartiniais 
įvykiais Afganistane. Tos 
dienos pamaldos bažnyčioje 
buvo paskirtos už mūsų tau
tą ir išvežtuosius į Sibirą 
tautiečius. Ant altoriaus 
lietuvių vardu, buvo padė
tos gražios gėlės. Jomis pa
sirūpino Marija Karalienė. 
Jono ir Martos šarkų duk
ros, skambino kanklėmis ir 
giedojo. Visą raštišką infor
maciją bažnyčios biuleteny
je, paruošė Marta šarkienė. 
Reikia pasidžiaugti mūsų 
tautiečiais, kad taip gražiai 
rodo melię savo tautai ir 
garsina jos tragediją kita
taučių tarpe. Jonas ir Marta 
šarkai, taip pat ir jų atža
lynas, yra aktyvi skautiška 
šeima.

BIRŽELIO ĮVYKIŲ 
MINĖJIMAS

Omahos Vinco Kudirkos 
Vietininkijos skautai, bir
želio 22 d. suruošė tragiškų
jų birželio dienų minėjimą. 
Tą dieną, per lietuviškas pa
maldas, skirtas už mūsų 
tautą ir tremtinius, cho
ras "Rambynas”, vado
vaujamas Algimanto Totilo, 

‘g-trtr^eiFM-anr-irnr j

labai gražiai ir iškilmingai 
pagiedojo, tai dienai pritai
kintas giesmes.

Po pamaldų, parapijos 
salėje, įvyko minėjimas, su
traukęs, stebėtinai gausų 
skaičių tautiečių. Minėjimą 
atidarė ir pravedė v. Stasys 
Radžiūnas, asistuojant adj. 
Rimui Reškevičiui.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

For all shifts. Thru out Texas.
Other professional positions 

available. 
For information contact 
BETH HERNANDEZ 

713-627-2700 
An Equal Opportunity Employer M/F

RN’S DIRECTOR OF 
NURSING

For a 99 bed Basic Nursing 
Home. Cheerful atmosphere 
cooperative staff. A truly 
unigue lenring experience. If 
you love management in this 

field of Geriatric Nursing.
Call A. TERRY Administrator 

for intervievv
313-326-6424

(31-33)

CHEF -
Ntw Holiday Inn of national čia** 
style located in northeaot Indiana i* 
looking for sn innovative person cap- 
able <>f inanaging 2 kitehem- Ideal 
poMlion lor recent culinary art «ia- 
duate to make a name for him or her- 
aelf. Eacellent working conditions and 
benefit package. Submit re-ume to 

HOLIDAY INN-DOWNTOWN.
300 E. Wa»h:ngton Blvd..
Ft. Wayne, Indiana 46802

An Equal Opportunity Employer 
 130-3 Ii

IMMEDIATE OPEN INGS FOR 
REGISTERED NURSES 

AND 
LICENSED VOCATIONAL NURSES 
to work and live in a small congeniai 
community & hospital. For all shifts. 
Benefit* include. paid vacation. and 
siek leave. paid insurance plan. 6 
holidnys, and iongevily pay, pins one 
meal on duty. Apply call or vrrite to 
Director <3 f Nuraus

EDWARDS COUNTY MEMORIAL
. HOSPITAL 
P. O. Box 38 

Rock Springs, Texa* 78880 
512-683-2315

(22-30

WANTED EXPF.RIENCED
SEWING MACHINE 

OPERATORS
Experienced, factory »ewing machine 
operator* to fili available sample 
making positions. Steady 5 day week.

APPLY IN PERSON 
BRIDAL OR1G1NALS INC. 

1717 OLIVE ST. 
ST. LOUIS. MO.

or call for appointment 314-436-0070 
(29-58)

WANTED JOURNEYMEN 
OR IST CLASS SKILLED 
TOOL « DIE MAKERS 

and
MACHINE OPERATORS

Mušt be able to sėt up work from 
blue printa & close tolerance. Wages 
and (ringe benefit* negotiable.

Send resume to:
ALPHA MANUFACTURING CO. 

1717 Peeples St. 
Columbia. S. C. 29203 

>03-734-3772 
 (27-34)

HOUSE FOR SALE

Crestland Rd. North off 
Lake Shore Blvd., Our Lady 
of Prepetual Help parish. 
3 bed room colonial. Lavo- 
tory on firt floor. Modern 
kitehen and bath, and 
elosed front porch. Finished 
basement with recreation 
and shower room. In mid 
50,000. By owner. Call: 
53L2176. (30-31)

BY 0WNER

Principai only, Neff Rd. 
North off Lake Shore Blvd. 
Custom build, 3 bedrooms, 
2,/4» bath, large fully equip- 
ed kitehen—family room— 
enclosed patio — 2 car 
heated garage and many 
extras. 70,000. Call: 248- 
8615.

• PATRIA prekybos na
muose* 794 E. 185 St., Cle
velande, yra didelis pasirin
kimas vietinių ir imnortuo
tų maisto produktų. Įvairių 
skanumynų, lietuviškos juo
dos duonos, o dovanų sky
riuje yra gintaro, plokšte
lių, audinių, knygų ir lietn- 
viškų sveikinimo kortelių. 
Prašome atsilankyti. Telef. 
531-6720.

NAUJAS ŠOKIŲ 
ORKESTRAS

Clevelande susiorganiza
vo naujas šokių orkestras, 
kuriame iš 4 asmenų groja 
3 lietuviai. Orkestro vado
vas Danielius Gendrikas, 
baigęs Ohio valst. univer
sitete muzikos fakultetą.

Orkestras savo repertua
re turi visokiausių meliodi- 
jų, jų tarpe ir lietuviškų.

Organizacijos ar asmenys 
norintieji pasikviesti orkes
trą savo parengimams, pra
šom skambinti D. Gendrikui 
po 5 v. v. tel. 531-9478.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į Č1PKUS 
REALTY. 31715 Vine SU 
Wil)owick. Ohio 4-1094. Tel. 
913-0910.

A. A.
ELENAI ŽIŽNIAUSKIENEI

mirus, jos dukroms AURELIJAI BALAŠAITIENEI ir 
MYLITAI NASVYTIENEI su šeimomis reiškiame gilią <
užuojautą

NORA IR VYTAUTAS BRAZIUI.!AI

RITA MATAS
ĮSTAIGOS 

ADMINSTRATORĖ

Todėl galima triskart pla
kiau skelbti Jūsų parduodamą 
nekilnojamąjį turtą. Tuo rei
kalu kreipkitės į bet kurį mū
sų bendradarbių.

TURNER REALTY
501 East 185 St.
Euclid, Ohio 44119
Phone: 486-2530

Esame registruoti pilnateisiais nariais trijose 
skirtingose Multiple Listing įstaigose: 

CAMLS — Cuyahoga County
(Cleveland & Suburbs) 

LCMLS — Lake County 
RMLS — United Statės

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO JSTAIGA

936 East l65th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA. GERAI VĖSINAMA IR YRA DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Dalia E. Jakobo ir soow William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą pa tarną v imą.

WANTED AT ONCE
EXPERIENCED

GLASS BLOWERS
G A LA GLASS CORPORATION haa 
immediate openings for experienced 
glass blower» to work in new factory 
located in Burleson. Texas.
Steady 6 day work week. Good work- 
ing conditions A f ringe benefits.

APPLY OR CALL COLLECT 

817-295-9151
GALA GLASS CORPORATION

133 Loy St.
Burleson, Texa> 76028 

.(29-24)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

REGISTERED DIET1C1AN ADA 
228 bed hospital & skilled nursing 

facility.
Previou* hospital experience required. 

Also
NUCLEAR MEDICINE TECHNICIAN 
DAY SHIFT MON. THRU FRIDAY. 
Salary commensurate with experienee 
A abilily. Liberal personnel polices 
& (ringe benefit*. Apply call or write 
to: Personnel Director

PLEASANT VALLEY HOSPITAL 
Valley Dr.

Poiat pieaaant. WV 25550
An affirmative action, 

equal opportunity employer 
(29 31)

VICE PRESIDENT
Of manufacturing wilh years of er- 
perience in high production. in fabri- 

cation, vrelding & painting.

ALSO EXPERIENCED

TOOL & DIE MAKER
W1TH SUPERV1SORY EXPERIENCE

ALSO

AN OPPORTUNITY FOR 

INDUSTRIAL ENGINEER
W1TH TIME A MOTION 

EXPERIENCE.

Salary wll be based on esperience & 
ability. Outstanding benefits.

Call 507-625-9381
Write to Box 2075

Mankato Minnesota 56001
(29-31)

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

teisinis patarėjas

MEMBtR OI

3REL0CATI0N
3 SERVICE. INC

k 
X



1980 m. rugpiūčio 7 d. DIRVA Nr. 31 — 11

• Ingrida Bublienė, šią 
savaitę Dairfavoje Ateiti
ninkų Sendraugių stovyklo
je kalbės tema; "Jauna šei
ma ir lietuviška veikla".

I
g

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

7

REMIA REAGANO 
KANDIDATŪRĄ

G. ir R. Kudukių sodybo
je liepos 30 d. įvykusiame 
pasitarime buvo sudarytas 
Clevelando lietuvių komite
tas respublikonų preziden
tiniam kandidatui R. Rea
ganui išrinkti.

Komitetą sudaro; pirm. 
V. Plečkaitis, vicepirminin
kai K. Šukys ir V. Jokūbai
tis, nariai L. čaplickienė, 
dr. V. Stankus, S. Sankalai- 
tė, J. Bakūnas, L. čipkutė, 
dr. V. Bložė ir D. Lazdi- 
nienė.

Panašūs komitetai suda
romi Akrone, Cincinnati 
Columbus ir Daytone.

Ohio lietuvių respubliko
nų koordinatoriumi yra R. 
Kudukis.

• Ono Jokūbaitienė š. m. 
liepos 27 d. vardinių proga 
surengė vaišes giminėms, 
draugams bei visuomenės 
veikėjams.

Esant lietingam orui vai
šės vyko Lietuvių Namuo
se, kuriom vadovavo Juozas 
Stempužis. Ona Jokūbaitie
nė dėkodama svečiams už 
atsilankymą, taip pat pasi
džiaugė ir savo sūnaus uni
versiteto baigimu.

Vaišėse dalyvavo tarp ki
tų giminių ir iš Floridos 
atvykusi duktė Milda San- 
dargienė su vyru.

S

LIETUVIŲ ŠAULIŲ SĄJUNGOS

KULTŪRINIS SAVAITGALIS CLEVELANDE.
RUGPIŪČIO 9-10 DIENOMIIS CLEVELANDE įvyksta L. Š. 

S-gos Kultūrinis savaitgalis su paskaitom, tarpkuopinėm šaudymo var
žybom, paroda, susipažinimo vakar u-balium, pamaldom ir vainiko į eže
rą nuleidimu.

Susipažinimo VAKARAS-BALIUS įvyks RUGPIŪČIO 9 D., 7:30 vAL. 
VAKARO, Lietuvių namų viršutinėje salėje su programa, muzika ir šokiais. 
Bilietus į vakarą-balių, galima užsisakyti pas Julę Venciuvienę telef. 942-5989, 
Oną čiuprinskienę — 481-6178, Br. Nainį 481-8472 ar Ėd. Pranckų 885-4006.

Rengėjai: L. š. S-GOS CENTRO VALDYBA 
Globėjai: CLEVELANDO ŠAULIAI

J

• V. Mariūnas ir J. Stem
pužis JAV Kultūros Tary
bos nariai rugpiūčio 5 d. 
išvyko j Lituanistikos se
minarą Loyola of the Lakęs. 
Ten susitiko su šio semi
naro lektoriais ir tarėsi 
įvairiais Kultūros Tarybos 
reikalais.

• Siga I^enkauskaitė, Cle
velando Nerijos ansamblio 
narė po sėkmingų šio viene
to gastrolių Pietų Ameriko
je, paliko tris savaites dirb
ti ten su vietos jaunimu, 
Argentinoje ji padėjo Jau
nimo Sąjungos vadovams 
redaguoti jų leidžiamą laik
raštėlį.

• V. Mariūnas Fronto 
Bičiulių stovykloje Daina
voje rugpiūčio 13 d. kalbės 
apie Kultūros Tarybos veik
lą ir jos ateities planus.

♦ Lietuvių Klubas rengia 
savo metinę gegužinę rug
sėjo 1 d. kroatų sodyboje, 
10022 Mullberry Rd., Mun- 
son Township. Visi kviečia
mi atsilankyti. (31-32)

HOUSE FOR SALE

East Park brick colonial, 
tree bedroom, V/2 bath, 
basement. Immediate pos- 
session.

Smythe Cramer Realty 
Ellie Kuver 

291-4330 or 442-5093 
(31-32)

A. A.

LEONUI RALIUI

mirus, jo broliui KAZIUI RALIUI, ramovė-

nu choro nariui, ir jo šeimai reiškiame gilią

užuojautą

Ramovėnų Choras

• Išnuomojamas 3 kamb. 
butas viršuj, Kevvanee g-vė. 
Skambinti: 531-1726 bet 
kuriuo laiku. (31-32)

NATIONW1DE 
INSURANCE 
Nat«mMKM >• O"

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

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ PAŽYMĖJIMUS
įnešus $100 
30 mėnesių

7 įnešus $100 
ū 12 mėnesių

y įnešus $100
0 48 mėnesiams

įnešus $100
72 mėnesiams

Indėlius galima išimti bet kuriuo laiku. Tačiau už taupymo pažymėjimus, 
kurie išduoti 1979 m. liepos 1 d. vieniems metams ar ilgiau, nuošimtis nebus 
mokamas už 6 mėnesius, jei juos išimsime anksčiau nustatyto laiko. Jei 
indėliai deponuoti tik metams ar trumpesniam laikui, tada nuošimčiai ne
bus mokami už 3 mėnesius, išėmus juos anksčiau nustatyto laiko. Šiuo 
atveju už išimtą sumą bus mokami tik reguliarūs taupymo nuošimčiai.

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

Nuošimtis apskaičiuojamas kiekviena diena ir išmokamas 
metų ketvirčiais. ?

SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000. 
PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

/uperior /avino/
"and lcan association

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 EasL 185Ul Slreet

481-3008* 
32800 Center Ridge Road 13515 Eudid Avė. 

779-5915 681-8100

1

A. t A.

LEONUI RALIUI 
mirus, jo žmonai ALBINAI, dukrai, sūnums, 

broliams KAZIUI ir STASIUI su šeimomis

bei artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo

jautą

Irena ir Albertas Sušinskai
Roma ir Henrikas Tatarūnai
Genė ir Juozas čyvai

Mielą

AURELIJĄ BALAŠAIT1ENŲ,

mylimai Mamytei mirus, nuoširdžiausiai už

jaučiame ir kartu liūdime

Mylimai Motinai
A. A.

FSTK

14406 Cedar Avė. 
381-4280

Valerija ir Balys 
Auginai

ELENAI ŽIŽNIAUSKIENEI 
mirus, liūdinčias dukteris, AURELIJĄ BA- 

LAŠAITIENĘ, MYLITĄ NASVYTIENĘ, bei 

jų šeimas, širdingau užjaučiame

J. J. Daugėlai
V. A. Garmai
L. S. Slabokai



DIRVA
REMIA LIETUVIŠKĄ 

SPAUDĄ

Dirva iš Lietuvių Fondo 
per LF informacijos vedėją 
A. Juodvalkį gavo stambes
nę auką — 250 dol. su se- 
kančio turinio laišką:

''Lietuvių Fondas giliai 
vertina lietuviškos spaudos 
atliekamą lietuvybės išlai
kymo ir laisvės atgavimo 
darbą.

Džiaugiamės, kad lietu
viškoji spauda ir radijas 
tinkamai vertina Lietuvių 
Fondo vykdomą švietimo, 
kultūros ir jaunimo rėmi
mą. Fondo vadovybės, rė
mėjų bei spaudos pastango
mis, dar šiais metais bus 
pasiektas antras milijonas, 
o tuo pačiu ir didesnės su
mos bus išdalintos paremti 
lietuvybės išlaikymo insti
tucijoms.

Lietuvių Fondo Pelno 
skirstymo komisija, atsi
žvelgdama į sunkią lietu
viško sspaudos finansinę 
padėtį, Jūsų redaguojamam 
laikraščiui paremti paskyrė 
kuklią paramą.”

Nuoširdžiai dėkojame už 
paramą Dirvai.

• Dr. Arvydas ir Aldona 
Kudirkai, gyv. La Crescen-

ta, Calif., džiaugiasi liepos 
2 d. gimusia dukrele, ku
rios vardas Audra-Alek- 
sandra. Taip pat džiaugiasi 
nauja šeimos nare trys bro
liukai: Andrius, Paulius ir 
Romas bei seneliai Magda
lena Kudirkienė, gyv. Wa- 

. terbury, Conn. ir Elena ir 
Pranas Sidzikauskai, gyv. 

j San Jose, Calif.

• A LT S-gos Los Angeles 
' skyriaus metiniame narių
susirinkime š. m. birželio 8 
dieną, nariams pritariant, 
naujai kadencijai valdyba 
pasiliko ta pati. Tarpusaviu 
susitarimu pirmininkui ir 
vicepirmini n k u i pasikei- 

" čiant vietomis: šiais metais 
valdybos pirmininku yra 
Jonas Petronis, o vicepirm. 
Jonas Steikūnas.

• V. Bakūnas, Kaliforni
jos Lietuvių radijo klubo 
vardu praneša, kad Los An
geles radijo valandėlės pro
grama Vilniaus universiteto 
400 metų sukakties proga, 
už kurią LB kultūros tary
bos paskirta II-ji premija 
300 dol., buvo paruošta ir 
pravesta Stasės Pautienie.- 
nės

PADĖKA

Mūsų mylima žmona, motina ir sesuo
A. t A.

ALDONA
AUGUSTINA VIČIENĖ-NASVYTYTĖ

mirė 1980 m. birželio 20 d. Buvo palaidota birželio 24 d.
Širdingai dėkojame visiems: giminėms, draugams 

ir pažįstamiems už šv. Mišių aukas, gėles, aukas Liet. 
Fondui, skautybės fondui, Balfui ir už pareikštas užuo
jautas žodžiu, laiškais ir per spaudą.

Nuoširdus dėkui kun. klebonui G. Kijauskui, S. J. 
už vakarines maldas, šv. Mišių»auką bažnyčioje ir pa
lydėjimą į kapines, Juozui Stempužiui už pravedimą 
atsisveikinimo, Čiurlionio ansambliui ir poniai Daugė
lienei už giesmes. Taip pat dėkojame organizacijoms 
prisidėjusioms prie atsisveikinimo ir visiems atsilankiu
siems ir laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai 
negalėjome padėkoti.

Nuliūdę:
VYRAS JUOZAS,
DUKTERYS BIRUTĖ IR EGLĖ 
SU ŠEIMOMIS,
SESUO BIRUTĖ IR BROLIAI 
ALGIRDAS IR JAUNUTIS 
SU ŠEIMOMIS

A. A.

MARIJONAI MACIJAUSKIENEI

mirus, mūsų mielus AGOTĄ ir BRONIŲ

TIŠKUS nuoširdžiai užjaučia

ALT S-gos St. Louis 
Skyrius

Lietuviai iš JAV ir Kanados pas šv. Tėvą audiencijos metu. Foto aparatą laiko Irena 
Vinclovienė ir šalia stovi Regina Snarskienė, abi iš Clevelando. L’Osservatore Romano nuotr.

NEUŽMIRŠTAMAS MOMENTAS ROMOJE
Dvi clevelandietės, Ire

na Vinclovienė ir Regina 
Snarskienė šią vasarą da
lyvavo "Laiškų Lietu
viams” organizuotoje kelio
nėje po Europą, kuriai va
dovavo šio žurnalo redakto
rius kun. J. Vaišnys, S. J. 
Ekskursantės aplankė Itali
ją, Austriją, Šveicariją, Vo
kietiją ir Daniją.

Kelionėje daug gražių ir 
atmintinų įspūdžių ekskur
santai išgyveno, tačiau 
kulminacinis taškas šių vi
sų įspūdžių tai šv. Tėvo au
diencija šv. Petro bazilikos 
aikštėje Romoje.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems mano pažįstamiems, 
draugams už pareikštas užuojautas ir parodytą nuošir
dumą, mirus mano mylimai žmonai

A. A.
EMILIJAI YURKUS-JURKEVIČIENEI.

Nuoširdžiai dėkoju Prisikėlimo parapijos kunigams 
lankiusiems velionę ligoninėje, suteikusiems religinį pa
tarnavimą koplyčioje, šventovėje ir kapuose.

Dėkoju 'Tėvynės Prisiminimų” radijo programai 
už skelbimą per radiją.

Ačiū labai visiems ir visoms, kurie taip dažnai lankė 
velionę ilgos ligos metu ir daug man padėjo šioje skau
džioje valandoje.

Lieku dėkingas soL J. Sriubiškienei ir sol. V. Veri- 
kaičiui už giedojimą šventovėje ir atlikusiems muzikinę 
dalį šv. Mišių metu.

Nuoširdžiai dėkoju organizacijų atstovams, tariu- 
siems atsisveikinimo žodį kapuose: K.L.B. krašto valdy
bai, Lietuvių Tautinei Sąjungai, Pabaltiečių Moterų Ta
rybai, Lietuvių Namų Moterų Būreliui.

Ačiū visiems pareiškusiems užuojautas asmeniškai 
ar spaudoje, aukojusiems šv. Mišioms.

Dėkoju už gausias aukas Kanados lietuvių fondams 
velionės atminimui, atsiuntusiems gėles ir dalyvavu
siems laidotuvėse.

Nuoširdi padėka karsto nešėjams.
Dėkoju šeimininkėms už paruoštus pietūs ir ponioms 

už pyragus.
Už visą parodytą nuoširdumą lieku visiems labai 

dėkingas.

JUOZAS YURKUS
Liūdintis vyra:

Kaip įprasta kiekvieną 
trečiadienį šv. Petro bazili
kos aikštėje šv. Tėvas susi
tinka su viso pasaulio mal- 
dininkaise viešoje audienci
joje. Tad š. m. birželio mėn. 
18 d. tokioj audiencijoj tu
rėjo progos ir lietuvių gru
pė dalyvauti. Yra priimta, 
kad kiekvieno krašto maldi
ninkai save indentifikuoja 
atitinkamais plakatais su 
jų tautybės užrašu. Tačiau 
lietuviai tuo tarpu neturė
dami jokio plakato bei kitų 
priemonių šioje tautų masė
je savo tautybę iškelti. Si
tuaciją išgelbėjo I. Vinclo- 

vienė greit ant turimo po- 
periaus lapo užrašiusi "Li- 
thuania”. šv. Tėvas tuoj 
pastebėjo ir priartėjęs čia 
ypatingą simpatiją parodęs 
lietuviams, I. Vinclovienė 
paprašė maldą už Lietuvą.

Vėliau popiežius kalbėda
mas į susirinkusius iš savo 
platformos dar du kartus 
paminėjo kenčiančią Lietu
vą bei lietuvius.

Popiežiui parodžius ypa
tingą dėmesį lietuviams ir 
L’Osservatore Romano ne
pamiršo tai iškelti dėdamas 
į sekančios dienos laidą tarp 
kitų trijų audiencijos nuo
traukų ir šią didelę lietu
vių grupės nuotrauką besi
kalbant su sv. Tėvu. (ib)

ARTIMIAUSIOS 
SPORTINĖS 
VARŽYBOS

š. A. Lietuvių Lengvo
sios atletikos pirmenybės 
planuojamos š. m. rugpiū
čio 23-24 d. Clevelande, Oh. 
Bus pranešta vėliau.

1980 m. š. A. Lietuvi; 
Lauko teniso pirmenybės 
įvyks š. m. rugpiūčio 23-24 
d. Chicagoje, III.

1980 m. š. Amerikos Lie
tuvių Golfo pirmenybes 
vykdff Detroito LSK Ko
vas, š. m. rugpiūčio 30-31 
d., Detroite, Mich.

1980 m. š. Amerikos Pa
baltiečių lengvosios atleti
kos pirmenybės įvyks š. m. 
rugsėjo 6 ir 7 d., Kanados 
Estų Stadione, Udora, Ont., 
netoli Toronto. Vykdo estai.

1980 m. š. Amerikos Pa
baltiečių ir lietuvių smul
kaus kalibro ir medžioklinių 
šautuvų šaudymo pirmeny
bė įvyks š. m. rugsėjo 6 d., 
o pistoletų varžybos — rug
sėjo 13 d., Latvių šaudyklo
je "Berzaine”, netoli Toron
to, Ont.

Dėl smulkesnių informa
cijų apie šias visas varžy
bas sekite spaudą ar kreip
kitės į bet kurį lietuvių 
sporto klubą, sporto apy
gardą arba į ŠALFAS S-gos 
Centro Valdybą, šiuo adre
su: Algirdas Bielskus, 3000 
Hadden Rd., Euclid, Ohio 
44117. Telefonas (216) 481- 
7161.
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