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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SANTYKIAI SU SOVIETAIS
Didėja spaudimas į Reagana pasisakyti

Vytautas Meškauskas

Niekam nepaslaptis, kad 
prezidentas Reaganas nemėgs
ta bolševikų ir tikisi jų galo. 
Diplomatiškesnis jo Valstybės 
Sekretorius A. Haig ne kartą 
yra sakęs, kad su sovietais ga
lima bus kalbėtis ir tartis tik 
tada, kai jie pradės laikytis 
tarptautinių santykių padoru
mo normų. O iki to laiko JAV 
turi sparčiau ginkluotis, kad 
atsispirtų augančiai sovietų 
V*** *nr'’ ’ * JT
tika, nors atrodo mėgėjiška, 
turi rimto pagrindo. Kokia 
prasmė derėtis, jei negali pa- 
grąsinti ką darysi, jei nebus 
sutikta su tavo pasiūlymais? 
Dėl to suprantamas ir Krem
liaus noras pradėti derybas 
tuojau, kol JAV nėra sustiprė- 
jusios. Nepaisant to, spaudi
mas į prezidentą paskelbti sa
vo konkrečią politiką sovietų 
atžvilgiu stiprėja.

Pačioje Amerikoje jau pasi
girdo Carterio ir jo buv. Vals
tybės Sekretoriaus Vance 
verkšlenimas, kad nesiderėji-

KAS LEIDŽIAMA 
SIŲSTI Į LIETUVĄ

”Postal Bulletin” birželio 
18 d. praneša apie įvyku
sius suvaržymus tarptauti
niuose laiškuose ir pašto 
siuntose Į ”... Estiją, Lat
viją, Lietuvą ir Sov. Sąjun
gos socialistines respubli
kas” Pagal naują potvarkį 
sekantys dalykai bus įsilei
džiami sąlyginai:

1. Knygos, laikraščiai, 
žurnalai, kita spausdinta 
medžiaga, bei rankraščiai, 
tačiau j u negali būti dau
giau kaip vienas egzemplio
rius ir jie adresatams bus 
pristatomi juos pirma pa
tikrinus atitinkamoms val
dinėms įstaigoms;

2. Suvynioti daiktai, ap- 
imantieji mokslinę bei tech
nikinę nurodomąją medžia
gą, j Sov. Sąjungą yra pri
imami be leidimo kada yra 
siunčiami bibliotekų ar fir
mų ir gavėjais yra valdi
nės bibliotekos, institucijos 
ar įmonės, darbo unijos, 
mokslinės organizacijos ar 
sambūriai.

Sekančius dalykus drau
džiama importuoti:

1. Literatūra liečianti re
ligiją;

2. Plastikos meno išdirbi
niai susiję su religija;

3. Sov. Sąjungos ar už
sienio valiuta, valdiniai bo- 
nai, loterijos bilietai, čekiai 
ar vertybiniai popieriai 
skirti privatiems asmenims.

(LB Inf.) 

mas dėl atominių ginklų apri
bojimų didina karo - iš kurio 
niekas negali tikėtis išeiti lai
mėtoju - pavojų. Salininkų 
jiems netrūksta. Panašiai gir
disi ir iš Vakarų Europos, ku
rios valstybės sutiko priimti sa 
voteritorijon naujas amerikie
čių raketas tik su sąlyga, kad 
tuo pačiu laiku bus deramasi 
su sovietais. Europiečiai, 
kurie anksčiau būkštavo, kad 
Amerika - bijodama savo mies 
tų sunaikinimo - pabūgs 
panaudoti atominius ginklus 
karo metu, dabar bijo, kad 
prasidėjęs atominis ‘pasikeiti
mas’ primiausiai sunaikins jų 
kraštus. Pagaliau net tie - na
muose ir svetur - kurie sutinka 
su Reagano pažiūromis iš prin
cipo, pradeda baimintis, kad 
jo tyla yra vanduo ant sovietų, 
norinčių prisistatyti ‘taikos 
mylėtojais’, propagandos ma
lūno ...

Pats Reaganas, atsisakyda
mas daugiau pasisakyti apie 
savo užsienio politiką pareiš
kė:

‘Iš esmės gera užsienio poli
tika yra panaudojimas sveiko 
proto (common sense) santy
kiuose su draugais ir galimais, 
priešais. Mes žinome kur ei
name ir man atrodo, kad ne
būtų naudos apie tai pasakyti 
prakalbą.’

N.Y. Times tai ‘išsivertė’ 
taip:

‘Man nereikia daug kalbėti 
įrodymui,kad suprantu diplo
matiją. Aš stiprinu Ameriką 
ūkiškai ir kariniai ir dairausi 
draugų aplink Sovietų Sąjun
gą. Aš nenoriu to sakyti gar
sai ir - tegul rusai paprakaituo 
ja. Kai mes pagaliau susėsi
me kalbėtis apie ginklų kontro 
lę, aš žinosiu ko noriu ir būsiu 
geresnėje pozicijoje tai pasiek
ti.’

Bet ir toks ‘vertimas’ - sukon

Dalis pabaltiečių iškilmingose pamaldose už komunizmo aukas Br. Deveikio nuotr.

kretinimas Reagano pažiūrų - 
nepatenkina N.Y. Times. Gir
di, prakaituojančius rusus bū
tų įdomu stebėti, jei dėl to ne
sijaudintų ir likusis pasaulis. 
Vakarų europiečiai aiškino išti 
sus mėnesius, kad jie negali 
priimti naujų atominių ginklų 
jei jų tautos nematys ginklavi
mosi galo. Taip pat ir mažiau 
išsivysčiusios valstybės negali 
nugalėti pagundos pačiom 
apsiginkluoti atominiai, jei di
džiosios valstybės negali sutar
ti dėl savo arsenalų sumažini
mo.

Be to, kitos valstybės turi 
kitų rūpesčių, negu tik sovietų 
grėsmę. Jos bendraus su Ame 
rika, jei toji dirbs su jais. Anti- 
sovietinė koalicija Viduriniuo
se Rytuose neįmanom neiš
sprendus arabų-Izraelio kon
flikto. Ginklų pardavimas Pa 
kistanui ir Kinijai nedaug pa
dės, jei pastūmės Indiją į So
vietijos glėbį. Mintis, kad ko
munistai sudaro didesnį pavo
jų negu rasizmas, nėra savai
me suprantamas nei afrikie
čiams, nei centrinės Amerikos 
gyventojams.

Karinė ar ūkinė galybė ne
darys įspūdžio draugams ar 
priešams, jei jie nežinos kaip 
Amerika jas panaudos. Rusai 
turi žinoti ko gali tikėtis iš pre
kybos su Vakarais ir kaip Rea
ganas įsivaizduoja ginklų kon
trolę. Sąjungininkai norėtų ži 
noti jo planus stabiliai Euro
pai išlaikyti. Neturtingos tau
tos turi žinoti, ko jos gali tikė
tis iš Amerikos ir negali gauti 
iš Maskvos. Vien nepasitikė
jimas Maskva neduoda pagrin išgarbinti, o kitus nepa- 
pasitikėjimas Maskva neduo- 
do pagrindo bendrai politikai. 
Reaganui reikia pasakyti ne 
tik kalbą apie užsienio politi
ką - mano N.Y. Times - bet 
pirmiausia ją, ar jos metme
nis, turėti.

Lietuvių, latvių ir estų jaunimas su vėliavomis iškilmingų 
pamaldų metu Don Bosco bažnyčioje Venezueloje.

Br. Deveikio nuotr.

Laiškas iš Venezuelos

BIRŽELIO IŠVEŽIMU SUKAKTIS
Suėjo 40 metų nuo anų 

baisių 1941 metų birželio 
naktų. Prieš akis iškyla il
ga, ant balto skausmo su
rašyta, juodu gedulo kraš
tu aptraukta, nesuvesta pa
baltiečių sąskaita su "di
džiuoju broliu”.

Tuo tarpu mes čia, Vene
zuelos lietuviai, ne su savo 
priešu, o vienas su kitu, 
anot vieno mūsų laikraščio, 
"sąskaitas suvedinėjame”... 
Kokias sąskaitas? Kur jos 
yra?

Skaldyti mažytę Venezu
elos lietuvių koloniją yra 
lengva: užtenka plačioje 
lietuvių spaudoje vienu Ve
nezuelos lietuvius besaikiai 

grįstai peikti. To yra gana, 
kad įsukti nesibaigiančio

Kaip matome - demokrati
joje, o ypač koalicijoje, užsie
nio politiką vesti nelengva. 

erzelio kipšą į mažą žmo
nių grupelę.

Susijungti visiems į ben
drą darbą yra kur kas sun
kiau: tam reika brandumo, 
pasiryžimo nepasiduoti pro
vokacijoms, didelio noro 
žūt būt nesiskaldyti, geruo
ju sugyventi. Ne kiekvie
nas gali ir moka viešus už
gauliojimus atmesti, už
miršti, ir galvoti tiktai apie 
bendrą reikalą, o ne asme
nišką skriaudą, ar gal dar 
asmeniškesnę naudą.

šiuokart Venezuelos lie
tuvių kolonija visgi įrodė, 
kad didžioji dauguma lietu- 
vių supranta, jog darbai 
yra svarbesnis gyvenimo 
tikslas, negu ginčai. Jung
tinėmis "oponentų” jėgo
mis pravesta Baisiojo Bir
želio 40-ties metų sukakties 
pro pagandinę kampanija 
padėjo suprasti ir atskir
ti, kur yra surašytos, štai
jau 40-tis metų, tikrosios 
mūsų sąskaitos.

★
Kampanijos tikslas buvo 

Pabaltyje į vykdyti! sovie
tinių nusikaltimų aprašymą 
patiekti kiek galima dides
niam skaitytojų skaičiui. 
Tuo tikslu, jungtinėmis pa
baltiečių jėgomis buvo už
pirkta svarbiausio krašto 
dienraščio "EI Universal” 
vienas pilnas puslaps ir ja
me skelbimo formoje buvo 
atspausdintas išsamus ap
rašymas apie Pabaltyje 
Įvykdytą genocidą. Laik
raštis turi didelį tiražą, 
kontinentinį prestižą, yra 
platinamas visoje Venezue
loje. Skelbimo impaktas pa
siekė plačiąją publiką, vie
tos kairiuosius sluoksnius

(Nukelta į 4 psl.)
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SDVOTIHĖ POtĮT^į^
Haig apie santykius su sovietais.— Pakistano apginklavimo 

problemos ir tikslas. — Slapta pagalba Afganistanui.
------------- — Naujų Kinijos vadovų pažiūros. ________

Valstybės Sekretorius Haig
- antradieni kalbėdamas Fo- 
reigh Policy Association susi
rinkime New Yorke - aiškino, 
kad administracija nesileis 
įstumiama i skubias derybas 
su sovietais dėl ginklavimosi 
sumažinimo vien dėl to, kad 
pasirodytų norinti tęsti tas de
rybas. Administracija tačiau 
neatsisakanti tokių derybų, 
kurios iš tikro pašalintų grės
mę abiem kraštam.

‘Kaltinimai,’ - sakė Haig - 
‘kad mes nesame suinteresuoti 
ginklų kontrole - arba, kad 
mes nutraukėme bet koki ryšį 
su sovietais tais reikalais - nea
titinka tikrovei.' (Iš kitų šalti
nių pranešama, kad adminis
tracija nuoš.m. pradžios turė
jo apie 50 pasitarimų su sovie
tais įvairiais reikalais.)

Haigas pranešė, jog derybos 
dėl naujų ginklų įvedimo Va
karų Europoje, su kuo sutiko 
Italija, Vak. Vokietija ir D. 
Britanija, bet dar su galutiniu 
atsakymu lūkuriuoja Belgija 
ir Olandija, galėtų prasidėti 
jau šių metų pabaigoje - lap
kričio viduryje - jam (Haig) 
susitikus New Yorke su Gro 
myko. (Kadangi nauji ginklai
- vidutinės distancijos raketos 
ir ‘skraidančios bombos’ įve
damos sovietų raketų SS-20 - 
kurios yra nutaikintos į Vaka- 
rų Europą, grėsmei atsverti - 
tai sovietai, atitraukdami tas 
raketas, galėtų naujų ameri
kiečių ginklų įvedimą į Vaka
rų Europą sulaikyti. Žinoma, 
praktiškai bus sunku susitarti 
dėl tokio atitraukimo kontro
lės.)

•••
Washingtone ir kitose NA

TO sostinėse daug ginčyjama- 
si dėl JAV pažadėtos karinės 
pagalbos Pakistanui. Per pen
kis metus žadama tiekti 
ginklų po 400 milijonus dole
rių vertės. Tai atrodo didelė 
suma, kol neatsimeni kiek kaš
tuoja modernūs ginklai. Tan
kas, pavyzdžiui, apie 2 milijo
nus kiekvienas; F-16 ar pana
šūs lėktuvai - po 20 milijonų! 
Tai atsiminus - tie 2 bilijonai 
per 5 metus nedaro didelio 
įspūdžio.

Pakistano armija narsiai ko
vėsi su Indijos didesne ir ge
riau ginkluota kariuomene, 
bet turėjo nusileisti persvarai. 
Dabartinis Pakistano armijos 
apginklavimas yra, gali saky
ti, apverktinas. Jį sudaro bri
tų, prancūzų, sovietų, kinų ir 
amerikiečių seni ginklai. Tie
sioginiam sovietų puolimui Pa 
kistanui būtų sunku pasiprie
šinti gavus ir kiek moderniškų 
ginklų. Už tat kai kurie ana
listai prileidžia, kad toji kari
nė pagalba duodama ne tiek 
atsispyrimui prieš sovietus, 
kiek kariuomenės moralės pa
kėlimui ir atsispyrimui pavo
jams iš Indijos pusės. Indija 
30 % savo biudžeto skiria karo 
reikalams. Pereitų metų bir
želio mėn. Indija gavo sovietų 
ginklų už 1.65 bilijono dolerių 
išsimokėjimui per 17 metų iš 
2.5% . Manoma, kat tai bu

vo atpildas Indijai už pasiprie
šinimą didesnei Vakarų pagal
bai užpultam Afganistanui. 
Faktinai Pakistanas neleidžia 
pristatyti didesnių ginklų per 
savo teritoriją Afganistanui. 
Todėl kai kas prileidžia, kad 
už pagalbą iš JAV, Pakistanas 
pažadėjo ‘nepastebėti’ prieš
lėktuvinių ir prieštankinių ra
ketų siuntų į Afganistaną.

Įdomių reveliacijų apie pa
galbą Afganistanui paskelbė 
Carl Berstein, co-autorius ‘Ali 
the President’s Men’ knygos, 
privedusios prie Nixono kriti
mo. Šiuo metu jis yra ABC 
specialus reporteris. Bernstei- 
nas teigia, kad tuojau po sovie 
tų invazijos į Afganistaną 
prezidentas Carteris įsakė pa
dėti Afganistano laisvės kovo
tojams, bet taip, kad atrodytų 
jog jie pagalbą gauna iš Isla
mo kraštų. Tą reikalą buvo 
pavesta tvarkyti Zbignievui 
Brzezinskiui ir ČIA direkto
riui Stansfield Turner.

1980 m. sausio 9 d. ČIA pa
tiekė planus, pagal kuriuos 
laisvės kovotojus pirmiausia 
reikėtų aprūpinti raketomis 
prieš sovietų helikopterius. 
Tai patvirtino ir buvęs sena
torius Birch Bayh, senato ko
miteto žvalgybos priežiūrai 
pirmininkas. ‘Mūsų tikslas’ - 
sakė tas senatorius - ‘buvo pri
versti pakelti sovietams kainą 
už laimėjimą Afganistane. Iš 
vienos pusės mes nenorėjome 
konfliktą išplėsti į konvencio- 
nalinį karą ... ar tiek padėti, 
kad sovietai būtųpriversti pa
didinti savo kariuomenės skai
čių.’ Tokiai laikysenai komi
tetas vienbalsiai pritarė.

Tuo pačiu metu Gynimo 
Sekretorius Brown viešėdamas 
Kinijoje sutarė, kad abieji 
kraštai neveiks kartu, bet pa
raleliai. Kiniečiai ta proga lei 
do lėktuvams su ginklais afga- 
nistanams perskristi savo teri
toriją. Saudi Arabija, kuri 
daug padeda Pakistanui, JAV 
prašymu spaudė tą kraštą ‘ne
matyti’ ginklų siuntų Afganis- 
tanan. Egiptas treniravo Af
gano kovotojus ir parūpino 
daug sovietų gamybos ginklų. 
Pakistanas oficialiai dedasi 
nieko nežinąs. Prezidentas 
Mohamed Zia siuntoms pasta
tė kelias sąlygas. Pirma, kraš
tai siunčią ginklus neturi apie 
tai skelbtis; antra - atsiųsti

■ Iš kitos pusės
Neįtikėtina, bet taip iš tikro parašyta DRAUGO 137 

Nr. pokalbyje su dr. Broniu Kasiu apie jo veikalą pran
cūzų kalba 'Lietuva ir II pasaulinis karas’:

"Tiesa, buvo apsčiai dokumentų, kurių pa
skelbimas galėjo KOMPLIKUOTI SANTYKIUS 
VIENOS VALSTYBĖS SU KITA. Tuo reikalu rei
kėjo konsultuoti mūsų diplomatinius postus ir aiš
kintis. Rezultate kai kuriuos dokumentus reikėjo

ginklai turi būti tuojau siun
čiami į Afganistaną be jokių 
sandėliavimų Pakistane ir tre
čia - siuntų neturi būti dau
giau kaip du lėktuvai per sa
vaitę.

Šių metų pavasarį prisiųsta 
pagalba jau buvo jaučiama. 
Tiesa, laisvės kovotojai vis 
skundžiasi pagalbos iš JAV sto
ka, bet jie ir patys nežino iš 
kur atsirado pas juos tiek daug 
sovietiškų ginklų ir šaudmenų 
Jie mano, kad tai dezertyrų iš 
Afgano kariuomenės darbas.

Skirtumas tarp Carterio ir 
Reagano administracijų esąs 
toks, kad pirmoji tikėjosi pa
galba per Islamo valstybes pri • 
versti sovietus ieškoti vadina
mo politinio sprendimo. Tuo 
tarpu Reagano administracija 
nėra suinteresuota greitu kon
flikto užbaigimu. Ji patenkin
ta, kad sovietai ten įklimpo ir 
norėtų, kad tai tęstųsi ilgiau.

• ••
Jei jau esame Azijoje, ap

lankykime ir Kiniją. Ten fak- 
tinas valdytojas Deng Xiao- 
ping pertvarkė pagal savo sko- “ 
nį kompartijos vadovybę, pra- 
vesdamas į pirmininko postą 
66 metų Hu Yabang. Jis lai
komas ‘dengistu’ filosofijoje ir 
darė panašią karjerą. Abu 
yra 5 pėdų aukščio ir abu bu
vo pavaryti per kultūrinę re
voliuciją : Deng buvo tada pa
šalintas iš partijos gen. sekre
toriaus posto, Hu - iš jaunimo 
vado pareigų. Abu grįžo į vai ■ 
džią 1977 metais. Iki šiol bu
vęs partijos pirmininku ir 
premjeru Hua Goufeng, pa
ties Mao paskirtas įpėdinis, 
buvo paliktas pirmininko pa
vaduotoju, tačiau kartu jis bu
vo papeiktas partijos CK 
35,000 žodžių rezoliucijoje, 
kuria ‘pataisoma’ istorija. 
Hua duodamas kreditas už pri 
sidėjimą prie ‘4-rių bandos’ 
pašalinimo, tačiau vėliau jis 
toliau likęs aklu Mao potvar- < 
kių vykdytoju ir kliudęs kul- . 
tūrinės revoliucijos aukų rea- ‘ 
bilitacijai.

Pats Mao pripažįstamas di
džiausiu Kinijos istorijos hero
jumi, kuris tačiau padarė di
delių klaidų. Jo geros pusės 
buvusios - grąžinimas kai ku- , 
rių partijos vadų (Deng) ir tei
singa užsienio politika (Nixono 
pakvietimas). ‘Kultūrinė re
voliucija’ buvusi visai nepatei-

išleisti.”
Iš pirmo žvilgsnio tai didelė sensacija. Tik pagalvo

kime, profesorius surado kažkokius dokumentus, kurie ir 
po keturiasdešimt metų, visiems svarbesniems anų laikų 
tragedijos veikėjams išmirus ir visam pasauliui gerokai 
pakitus, dar gali komplikuoti 'santykius vienos valstybės 
su kita’. Jei diplomatiniais sumetimais negalima jų pa
skelbti prancūziškai, juos būtinai reikia paskelbti bent 
lietuviškai, kad mūsų karta prieš mirtį sužinotų tai, ko 
dar nežinojo apie karo priežastis. Juk veikalas išleistas 
Bendruomenės lėšomis ...

Bijau ,kad toks pageidavimas liks balsu šaukiančiu 
tyruose, nes lengviau pasakyti negu parodyti. Ko toje 
veikalu pavadintoje komplikacijoje nėra, pastebėjo dr. D. 
Krivickas, ją aptardamas DRAUGO 143 Nr.:

”... pirmon vieton pasigendama anglų-prancūzų 
pasitarimų su Sovietų Sąjunga... Viena kita iš
trauka, liečianti šias derybas, būtų tinkamai pa
pildžiusi rinkinį ir dar labiau išryškinusi sovietų 
užmačias. Taip pat reikėjo įtraukti ir D. Britanijos 
ir Lenkijos susitarimą apie tarpusavio pagalbą ir 
prie sutarties prijungtą protokolą, kuriame agre
sija prieš Olandiją, Belgiją ir Lietuvą laikoma 
grėsmė saugumui susitariančių šalių.”

Tie jau senai paskelbti dokumentai nėra paslaptis ir, 
kiek žinau, iki šiol santykių nesukomplikavo. Ką gi, jei 
negalima pasigirti tuo, kas padaryta, tenka džiaugtis 
bent nepadarytu. vm

sinama, kilusi iš klaidingo 
Mao supratimo Marxizmo-Le 
ninizmo ir Kinijos realaus sto
vio. Tai nebuvusi nei revoliu
cija, nei socialinio progreso iš- i >< / 1. i : i ’ . - • - >. l * > y - y > .•

raiška. Nuo tokių ekscesų atei
tyje Kiniją turėtų apsaugoti 
kolektyvinė vadovybė, komu
nistinė moralė ir partijos pasi- 
mokymas. iš praeities.

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.
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7*4% — 6 metų su SI,000, minimum. 
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6J4% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6 */į % — 1 metų su $1,000, minimum.

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

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

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

Open Mon., 9-8; Tu«., Thura., FrL, 9-5; Sat., 9-1; Ctoaad Wad-
Juokas Gribauskaa, vedėjas

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUUIT1S ir J. MAtElKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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LAIKAS PRISIMINTI SAVO 
VILTIES ĮNAŠĄ

Prieš trisdešimt metų, Dir
vos leidimą iš privačių rankų 
perimant, buvo suorganizuota 
Vilties draugija. Ją steigiant 
ir remiantis ankstyvesnės kar
tos ateiviais, didelis dėmesys 
krypo i naujuosius, kurie tuo
met buvo vos prieš porą metų 
iš Europos stovyklų atvykę ir 
kurių didelė dauguma dar ne
buvo spėję šiame krašte įsigy
venti. Jie daugiausia negavo 
darbų pagal savo specialybę, 
neturėjo santaupų, jų kasdie
nis uždarbis ėjo pragyvenimui 
neretai ir jaunajai kartai j 
aukštuosius mokslus leisti.

Buvo labai svarbu i naujai 
steigiamą spaudos ir radio 
draugiją su verbuoti kaip ga
lint daugiau narių, besirūpi
nančių laikraščio išlaikymu 
bei stiprinimu. Todėl ir įsto
jamasis įnašas buvo nustatytas 
labai minimalus - vos dešimt 
dolerių. Stanbesnės įnašų pa
kopos reiškė dvidešimt penkis, 
šimtą ir tūkstantį dolerių. įne
šusių po tūkstantį buvo ma
žiau negu ant vienos rankos 
pirštų, šimtininkų kiek dau
giau. Kiekvieną įnašą su dė
kingumu priimant, buvo tikė
tasi, kad minimaliųjų įnašų 
nariai, pagal savo didėjantį 
piniginį pajėgumą, ateityje 
savo įnašus didins ir tuo pačiu 
Vilties draugijos kapitalą bei 
veiklos galimumus stiprins.

Iš dalies taip ir įvyko. Šian
dien Vilties draugijos kartote
koje turime suregistravę viso 
854 narius. Jų daugumą su
daro beveik išimtinai vėlyves
nės kartos ateiviai, arba jų at
žalos. Jautriai išgyvendami 
Dirvą ištikusią gaisro nelaimę 
ir pažindami nuolat dėl inflia
cijos ir kitu sunkumų blogėjan
čias laikraščio ir knygų leidi
mo sąlygas, šimtininkai savo 
įnašus nuolat didino, tapdami 
dvigubais, trigubais ar net 
stambesniais šimtininkais, ne
retais atvejais pasidarydami 
net tūkstantininkais, o smul
kesnieji įnašai dažnai virto 
šimtinėmis.

Šiomis dienomis gražų ir 
itin paskatinantį pavyzdį pa
rodė daugiametis Dirvos ger
bėjas, rėmėjas ir skaitytojams 
pažįstamas bendradarbis prov. 
Kazimieras Mažonas. Didelių 
turtų nesusikrovęs, kuklią se
natvės pensiją gaudamas, ar
tindamasis prie savo 95-rių 
metų amžiaus sukakties, jisai 
savo seniau įmokėtą vieno šim 
to dolerių Vilties draugijos na
rio įnašą padidino dar dviem 
šimtais dolerių.

Ilgas amžius - tai retai kam 
suteikiama prigimties dova
na, tad amžiumi nedaug kas 
galėtų prov. K. Mažonui ly
gintis. Bet užtat kitais atžvil
giais, kaip domėjimusi lietu
viškojo gyvenimo rūpesčiais, 
ar pagal savo pajėgumą spau
dos rėmimu, jis tikrai laikyti
nas vienu iš daugelio.

Per trisdešimt metų daug 
kas pakito. Pakito ir ir finan
sinis Vilties draugijos narių pa 
jėgumas. Daugelis save atei
čiai apsidraudė, o po įtempto 
darbo pasitraukė į užtarnautą 
poilsi. Nebeturėdami nustaty
tu laiku būti tam tikroje vie
toje, jie gali daugiau laiko skir
ti tam, kam negalėjo bedirb
dami įstaigose bei įmonėse - 
savajam laikraščiui ir knygom,

Ar nebūtų laikas tokiais at
vejais prisiminti ir savo pri
klausymą Vilties draugijai? 
Jeigu įnašas joje senokai keltas 
gal derėtų padaryti, ką prov. 
Mažonas padarė? O gal jis iš 
viso tebėra tik dešimt dolerių, 
kaip kad buvo Vilties draugi
ją steigiant? Gal jau ištekliai, 
savęs neskriaudžiant, leidžia 
jį keleriopai padidinti, prisi
menant savo nusiteikimą prieš 
trisdešimt metų.

Apie tokį reikalą laikraštis 
nuolat rašė, o Vilties draugijos 
valdyba net specialiais laiš
kais vis primindavo, nes laik
raščio leidimo sunkumai ne
dingo. Priešingai, mėnuo po 
mėnesio jų iškyla vis daugiau. 
Štai šiomis dienomis spaustu
vės vadovybė pranešė, jog nuo 
rugpiūčio pradžios reikės bran
giau mokėti už laikraščio 
spausdinimą, nes pabrango 
popierius. Netrukus, kai paš
to tarnautojai pasirašys naują 
sutarti, pakeisdami tą kurios 
galiojimas šią savaitę pasibai
gė, neabejotinai padidės ir 
pašto išlaidos, nors po paskuti
nio pakėlimo nepraėjo nė ketu, 
ri mėnesiai. Tai tik pora atve
jų, bet panašių galime tikėtis 
ateityje ir dažniau, ir daugiau, 

Todėl ir šia proga, didžiai 
dėkodami visiems, kurie Vil
ties draugiją pinigiškai nuola
tos remia - ar tai laiku apsi
mokėdami prenumeratą ir 
auką pridėdami, ar tai stam
besnėmis sumomis pakeldami 
savo Vilties įnašus, ar tai tap
dami Vilties leidinių rėmėjais 
bei mecenatais - mes ypatin
gai kreipiamės į tuo6 Vilties 
draugijos narius, kurie ligi šio
lei neprisiruošė savo pirmykš
čių įnašų pakelti. Tebūnie 
jiems prov. K. Mažonas sek
tinu pavyzdžiu.

Vieneri metai laisvėje <2)
Pasikalbėjimas su laisvės kovotoju Vladu Šakaliu

(Pradžia pr. numeryje)

— Ar teko jau pastebėti 
šiame laisvės krašte įvairių 
tautybių gausumą ir jų 
traktavimą savybėje ir iš 
valdžios pusės?

— Sovietų Sąjungoj yra 
skelbiama, kad juodukai 
(negrai) Amerikoj labai 
skriaudžiami, engiami ir t. 
t. Tačiau aš matau, kad bet 
kuris bedarbis juodukas ir 
elgiasi laisviau, reikalauja 
daugiau, negu bet koks mi
nistras Maskvoj, t. y. Rusi- 
joj.-Man su juodukais kol 
kas tik egzotika. Kiek aš jų 
matau, tai jie žymiai lais
viau, drąsiau elgiasi ir ge
riau maitinasi, negu pas 
mus vadinamieji ponai. Net 
iš elgsenos matyt. Aš, ži
noma, nesakyčiau, kad jų 
gyvenimo bendras lygis yra 
vidutinis, gal ir žemesnis, 
bet toji žemesnė pakopa yra 
neišmatuojamai aukštesnė, 
negu pas mus Lietuvoj po
nų pakopa.

Aš girdžiu, televizijoj 
matau ir spaudoj, kad juo
dukai daugiau nei kitos ra
sės plėšikauja, užmušinėja. 
Jei taip yra, tai aš manau, 
jog JAV tvarka išaugino 
tam tikrą sluoksnį juodukų, 
kuris gyvena tikrai visuo
menės sąskaiton. čia yra is
torinis dalykas. Man čia 
keista visuomenės mada 
rūpintis ne nukentėjusiom 
aukom, bet nusikaltėliais, 
kada visuomenė puoselėja, 
kad gink Dieve, nusikaltė
lis nenukentėtų. Na, tai kur 
Amerika eina? Aš skaičiau, 
kad kažin kas įlindo į rūsį 
ir ten tarp netvarkingai su
dėtų butelių nusilaužė koją 
ir tas nusikaltėliis patraukė 
rūsio savininką teisman. 
Kai tokie dalykai ateis į 
kraštutiniumą, tai reikia ti
kėtis, Amerika tai pakeis.

Jei Sovietij Sąjungoj bū
tų galima parodyti JAV ka
lėjimo gyvenimą, aš kiek 
mačiau per TV ir Simas 
Kudirka pasakojo, tai tik
rai neliktų ten laisvėje žmo
nių, visi į eilę atsistotų į 
kalėjimą patekti. Garbės 
žodis. Aš pats Švedijoj ka
lėjime buvau ir aš nesupra
tau tris dienas, kad aš ne 
viešbuty, o kalėjime esu, 
nes taip nesiriša visi kalė
jimo supratimai su sovieti
niais kalėjimais. Aš pav., 
be kalėjimo tokį kambarį 
turėt kur nors Lietuvoje 
būčiau patenkintas.

Man atrodo, kad čia pre
mijuojami, skatinami to
kiais būt žulikais, tai kodėl 
Amerika paskui stebisi nu
sikaltimais. Nusikalstantie
ji gyvena Amerikoje jau 
keli šimtai metų, o nusi
kalstamumo banga ne tiek 
jau liga. Kada prasidėjo jų 
puoselėjimas, kad jeigu nu
sikalto, tai reikia atsižvelg
ti į jo pergyvenimus, dva-

EMILIJA ČEKIENĖ

sinį pasaulį, kas jį privertė 
ir ieškoti smegenų jame ten 
kur būt negali. Tuo atveju 
ir auga nusikaltimai.

Antras nusikaltimų punk
tas — geras materialinis 
gyvenimas, tai ugdo žmonė
se šiokį tokį egoizmą. Jei 
tas gerėjimas eitų silpnes
niu tempu su moraliniu, 
tempu su moraliniu, dvasi
niu augimu, tai būtų labai 
gerai. Pav., mokyklose koks 
nors bedievis pradeda dras
kytis, kad mokyklose ne
dėstytų moralės mokslų, at
seit jį tas įžeidžia ir 1.1. O 
jeigu jis aiškins, jog Dievo 
nėra ,tai aš gi j teismą ne
galiu jo paduot, kad jis 
mane įžeidžia. O vis dėlto 
visuomenė turėtų būt aukš
čiau individo. Tas Ameri
kai atneša daug bėdų. Ir 
kada tos bėdos išaugs iki 
tiek, kad bus jau sunku ir 
turės keistis, o dabar man 
rodos ir gyvenam to keiti
mosi laikotarpį. Krašto ge
rovė, stiprumas, saugumas 
turi būt aukščiau atskiro 
individo. Sakoma, aš nemo
kėsiu mokesčių kariuome
nei, nes man reikia to dole- 
riuko ką nors nusipirkti, 
Bet jeigu tą kraštą užims 
sovietai ar kas kitas, tai 
tu neturėsi tų visų gerovių, 
o apie tai nenori galvoti. 
Niekam nerūpi, kad gero
vė ateina tiktai krašto rė
muose, ne individo. Tai ir 
yra to krašto bėda — neno
ras aukotis, mat demokra
tinei sistemai pralaimėji
mai nėra pavojingi, mat jie 
sustiprina kraštą, mobili
zuoja jį.

— Jūs atvykote į šį 
laisvės kraštą nepaprastom 
sąlygom ir nespėjęs net ma
terialiai įsikurti, įsijungėt 
į aktyvią išeivijos veiklą, 
kurią mūsų kartos išeivija 
puoselėja įvairiais būdais 
jau keletą dešimtmečių. 
Kaip Jums visa tai atrodo?

— Aš susidūriau su lietu
viais ne tiktai, kurie atvy
ko po II-jo pasaulinio karo, 
tai apie juos susidariau ge
rų įspūdžių. Matau gerų ir 
blogų pusių. Viena iš gerų
jų yra tai, kad tą lietuviš
kumą stenngiasi puoseiėti, 
palaikyti. Tai žmonės nuo 
darbų atsiplėšę stengiasi, 
dirba. Kultūriniai pasieki
mai su nieku nesulyginami. 
Išeivija tiktai ir išlaikė tą 
mūsų kultūrą svetur. Ir 
dabai* jei nebūtų išeivijos, 
tai mažiau sovietai kreiptų 
dėmesį į lietuvių pasiprie
šinimus Lietuvoje, griež
čiau, sėkmingiau, energin
giau smaugtų. Jau tas pats 
faktas, kad kažkas gali pa 
skelbti pasauliui, reaguoti, 
labai stabdančiai veikia į 
sovietų okupacinio režimo 

. galimybes.

Dabar iš kultūrinio taš- 
to, tai lieuviškai parašytos 
spaudos pagal tiražus Lie
tuvoj yra daugiau nei čia, 
bet kiek anie tux*i išliktinės 
vertės, o čia nors mažiau ir 
mažesniais tiražais, tai ka
da nors ir bus keisčiausia, 
kad kūrybinės versmės di
džioji dalis ir buvo ne pa
čioj Lietuvoj, o išeivijoj. 
Jau aš nekalbu apie istori
nius dalykus, kur iš viso 
Lietuvoj dabar nėra nieko. 
Istoriją pakeičia propagan- 
da.Pats išeivijos aktyvumo 
buvimas labai stabdo sovie
tų okupacinį režimą.

Gerą ir teigiamą įspūdį 
man daro lietuviškų mokyk
lų buvimas čia. Tai noras 
ir pastangos neišsižadėti 
savo kalbos tokiame turtin- 
gfame krašte. Man rodos, 
gal kiek skirtingas suprati
mas mano galvojimo yra, 
kad aš manau, jog daug 
svarbiau yra kas vyksta tė
vynėj, negu išeivijoj. Jei 
mes neturėtume Kalantos, 
kitų panašių įvykių, tai kas 
virpintų mūsų širdis čia. 
Ateina momentai, kada 
mums negėda būti lietu
viais čia, o išeivijos ligšio
linėj veikloj pastebėjau ki
tokį supratimą: jeigu koks 
nors paregiūnas mūsų nau
dai pasisakys arba jei laik
rašty sumirgės žodis Lietu
va, tai laisvinimo reikalai 
pajudės. O man rodos, vis
kas kas ten atsitiks yra 
svarbiau, o čionykštė veik
la tik priedas.

Vienas iš neigiamų reiš
kinių, man rodos, yra tai, 
kad mumyse tebeglūdi men
kavertiškumo kompleksas. 
Mes per daug mandagūs. 
Yra etninių grupių, kurios 
ko nors pasiekia. Geriausias 
pavyzdys žydai, juodukai. 
Jie nebuvo mandagūs, bet 
įkyrūs, triukšmavo, darė 
bėdų, na, reikia patenkint. 
O mes nedrįstam pasakyt, 
ko norim, todėl mus ir pa
miršta. Geriausias pavyz
dys Simas Kudirka.

Nesenai man teko daly
vauti prie vieno pasikviesto 
iš prezidentūros etnikų rei
kalams atstovo italų kilmės, 
na ir ką jis pasakė: jūs nie
ko negausit, jūs neturite 
orientuotis į valdžios para
mą, bet į rinkimus ir t.t. 
Mes padėkojam už atsilan
kymą ir viskas.

(Bus daugiau)

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE

SĖT UP AND OPERATORS.
Mušt be experienced in New Britain 
& Davenport Machines. For expand- 
ing multiple spindle screw machine 
shop. Be able to sėt up work from 
blue prints & elose tolerance. Paid 
benefits, good pay overtime.

NOLTE SCREW
MACHINE PRODUCTS
S095 CROOKSHANK ROAD 

C1NCINNATI, OHIO 45238 
513-922-3622

(24-30)
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Antanas Laukaitis

Iškilmės Venezueloje
CHICAGOS "GRANDIS” 

AUSTRALIJOJE

Kaip ir visų kitų svečių 
iš užjūrio, taip ir šios tauti
nių šokių grupės iš Chica
gos, Australijos lietuviai 
laukė su nekantrumu, šį 
kartą visa kelionė prasidėjo 
ne nuo Sydnėjaus, kaip pa
prastai, bet nuo Adelaidės. 
Gal dėl to, adelaidiškiai, 
jausdamiesi, kad jie yra pa
tys pirmieji, o ne paskuti
niai svečių priėmėjai, taip 
gausiai susirinko j Gran
dies pirmąjį koncertą Aus
tralijoje. Koncertas vyko 
išnuomotoje teatro salėje, 
kuri buvo perpildyta žiūro
vais ir kurių susirinko virš 
500. Savo repertuare ši gru
pė davė 19 šokių, iš kurių 
dalis Australijos šokėjų nė
ra šokama, todėl ir adelai- 
diškiams šios grupės pasiro
dymas buvo naujovė. Pasi
rodyme šokiai sekė šokius 
be pertraukų, jie buvo pa
ruošti labai gerai ir šokėjų 
išėjimai, bei šokių užbaigi
mai buvo labai gražiai ir 
meniškai paruošti, šokių 
grupės vadovė yra Irena 
Smieliauskienė ir akordeo
nistas Ąžuolas Stelmokas. 
Savo šokių pasiruošimu, sti
liumi ir charakteriu, Chica
gos "Grandis” skiriasi nuo 
anksčiau čia buvusių Kana
dos "Gyvataro” ir Clevelan
do "Grandinėlės”. Apie šią 
grupę parašysiu daugiau, 
kai su jais plačiau susipa
žinsiu Sydnėjuje.

vičienė skaitė M. Slavėnie
nės - Mykolaitytės poeziją, 
poetai J. A. Jūragis ir A. 
Skirka skaitė savo kūrinius, 
solistas J. Rūbas dainavo, 
akompanuojant dr. R. Zaka
revičiui ir minėjimas buvo 
baigtas Dainos choro dai
nomis, pirmą kartą šiam 
chorui diriguojant jaunai 
dirigentei Birutei Aleknai
tei. Minėjimą pravedė Syd
nėjaus Pavergtų Tautų pir
mininkas A. Kramilius, vis
ką užbaigiant Lietuvos him
nu.

Be lietuvių minėjimo, 
latvių salėje, dalyvaujant 
apie 700 žmonių, vyko bend
ras Pabaltiečių išvežtųjų 
minėjimas. Po įžanginio 
Jungtinio Baltų komiteto 
pirmininko adv. I. A. Bir
žulio žodžio, pagrindinę pa
skaitą skaitė jaunas latvis 
adv. M. Strikis. šioje savo 
labai gerai paruoštoje pa
skaitoje, prelegentas palietė 
ne tik išvežimų plačią isto
riją, bet ir visus sovietų po
litikos užkulisius Pabaltijy
je ir visame pasaulyje, duo
damas labai įdomių faktų ir 
palyginimų, dar iki šiol re
tai kur buvusių paminėtų. 
Meninėje dalyje pasirodė 
visų tautybių chorai, tarp
tautinio masto mūsų gar
sioji pianistė V. Inkrataitė 
ir pabaigoje, giedant visų 
trijų Pabaltijo valstybių 
himnus, scenoje pasirodė 
trys merginos su uždegto
mis žvakėmis, vaizduojan
čios tris kenčiančias Pabal
tijo valstybes. Minėjimas 
buvo labai gerai paruoštas 
ir gausūs dalyviai jį pralei
do gilaus susikaupimo ženk
le.

MELBOURNE minėjimas 
prasidėjo lietuvių radijo va.

(Atkelta iš 1 psl.)
ir, ypač, "didžiojo brolio” 
ambasadą.

Tuo pat metu, kitame lai
kraštyje vadinamame "La 
Religion”, pradėjo eiti to 
paties teksto spausdinimaą 
dalimis, keliuose numeriuo
se. La Religion yra mažo ti
ražo dienraštis skirtas ka
talikų kunigijai.

Po straipsnių paskelbimo, 
sekmadienį, birželio 21 d., 
įvyko ekumeninės pamaldos 
Caracas mieste, Don Bosco 
bažnyčioje, kurios didžiulė
je navoje susirinko apie 
1000 maldininkų, dalinai 
pabaltiečių, bet daugumoje 
venezueliečių. Pamaldas lai
kė Caracas Koadjutorius 
Vyskupas Miguel Delgado, 
apsuptas kitų kunigų, ku
rių tarpe atžymėtini yra 
zueloje kultūrinių reikalų 
attachė Mgs. Rocha ir Ve
nezuelos lietuvių kapelionas 
kun. A. Perkumas. šiose 
ekumeninėse pamaldose da
lyvavo latvių kongregacijos 
ev. liuteronų pastorius Rev. 
R. Reinfelds, bei ukrainie
čių stačiatikių atstovas L. 
Lotosky.

Prasidėjus pamaldoms, 
Vytautas Dambrava, Vene
zuelos LB Centro Valdybos 
pirmninkas, kurio iniciaty
va bei darbo dėka buvo pra
vedama kampanija ir laiko
mos iškilmingos * mišios, 
kreipėsi į publiką trumpai 
atpasakodamas birželio iš
vežimų apystovas bei pra
šydamas susi rinkusiųjų

melstis už komunizmo au
kas Pabaltyje.

Atskirą iškilmių facetę 
įnešė latvių muziko Gunta- 
ro Gedulio vedama vene- 
zuelietiška "Capella de Ca- 
racas”, nesenai gastrolia
vusi su dideliu pasisekimu 
trijuose žemynuose.

Po pamaldų, išeinantiems 
iš bažnyčios venezeelie- 
čiams, tautiniais rūbais ap
sirėdęs jaunimas gatvėje 
dalino specialiai tam tiks
lui atspausdintą ispanų kal
boje propagandą. Brošiūra 
"Užmirštieji pabaltiečiai” 
(Prof. Ereto), Venezuelos 
latvių leidžiamas ispanų 
kalboje žurnalas apie da
bartinius persekiojimus Pa
baltyje (žurnale buvo pil
nas aprašymas su nuotrau
ka apie esto Juri Kukk mir
tį ir apie 143.869 lietuvių 
peticiją dėl bažnyčios Klai
pėdoje), humoristinis lape
lis su sovietinės koncentra
cijos stovyklos nuotrauka, 
kviečiantis turistus norin
čius veltui paatostogauti 
Sibire (nemokamai, užten
ka būti rezistentu ir kelio
nė yra užtikrinta!), bei su

šiurpiu stovyklų režimo 
aprašymu išdėstytu kitoje 
lapelio pusėje, dar keli pro
pagandiniai leidiniai apie 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos užėmimą bei išvežimus 
— viso šeši skirtingi spaus- 
diniai, — viskas tirpte su
tirpo per keletą valandų.

Stambas išlaidas sudaręs 
propagandos spausdinimas 
greičiausiai apsimokėjo, nes 
žmonės vis dar grįždavo 
prašydami daugiau lapelių 
apie kvietimą į Sibirą. Pa
ruoštą medžiagą, kurios 
buvo tikėtasi turėti bent 
metams, publika išgraibstė.

Spausdinių apipavidalini
mą atliko Venezuelos gyve
nantis dailininkas Kostas 
Jezerskas.

Stambių išlaidų padengi
mui skirtus pinigus sudėjo 
lietuviai ir latviai: pirma
sis, tautinių šokių vadovas 
Julius Guiga, paklojo pen
kias tūkstantines ir paaiš
kino : "čia yra mano prakai
tu uždirbti pinigai”.

Prakaitu, dirbu, pinigais 
ar dalyvavimu mišiose, bu
vo įrodyta, kad Venezuelo
je mes visgi dar galime 
šiaip taip vieningai dirbti.

(jsr)

Atvykę į Chicago, būtinai

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAI

Birželio mėnesio išvežimų 
nepamiršta ir Australijos 
lietuviai. Visose didesnėse 
ir net mažesnėse lietuvių 
kolonijose buvo plačiai pa
minėta šios baisiosios Lie- landėlėje, kur G. Žemkalnis 
tuvai dienos. Didžiuosiuose 
miestuose dar atskirai buvo 
surengtos ir bendrosios visų 
pabaltiečių minėjimo die
nos.

SYDNĖJUJE Tautos Fon
do Atstovybė surengė įspū
dingą minėjimą Lietuvių 
Klube. Gedulingas pamaldas 
laikė klebonas kun. P. But
kus, giedant Dainos chorui, 
vadovaujamam Br. Kiverio 
ir solo giedant svečiui iš 
Melbourno solistui J. Rubui. 
Iškilmingą minėjimą atida
rė Tautos Fondo Atstovy
bės pirmininkas kun. P. 
Butkus, pagrindinę minėji
mo paskaitą skaitant ALB 
pirmininkui, atvykusiam iš 
Melbourno, Albinui Pociui. 
Jo paskaita buvo labai gerai 
paruošta, duodant labai 
daug svarių faktų, išgyve
nimų, minint išvežimų die
nas ir vėliau plačiai nušvie
čiant įvykusį 1941 metų su
kilimą, jo veiklą ir buvusias 
pasekmes. Gausingai susi
rinkusieji klausytojai labai 
šiltai priėmė Krašto Valdy
bos pirmininko taip jaus
mingai skaitytą paskaitą. 
Meninėje dalyje D. Bartke-

Muzikinėje programos da
lyje dalyvavo latvių ir estų 
individualiniai ir chorų pa
sirodymai. Visą minėjimą 
gražiai pravedė Aldona But
kutė.

ADELAIDĖJE buvo su
rengtas bendras Pabaltiečių 
minėjimas, įvykęs miesto 
rotušėje, prieš tai padedant 
vainiką prie Australijos žu
vusių karių paminklo. Iškil
mingą minėjimą atidarė 
Baltų Tarybos pirmininkas 
dr. J. V. Ozols. Po jo kalbos 
choras sugiedojo Reųuiem, 
pagerbiant mirusius ir žu
vusius tremtinius. Jaunasis 
lietuvis deklamatorius ang
liškai padeklamavo P. Pus- 
dešrio "Mirties traukiniai”, 
po ko turiningą ir šiai pro
gai pritaikintą kalbą pasa
kė senatorius G. S. David- 
son. Be latvių ir estų, me
ninėje dalyje iš lietuvių pa
sirodė kylantis jaunas solis
tas P. Račkauskas, akom
panuojant A. Laurinaičiui 
ir choras Lituania, diriguo
jant N. Masiulytei. Minėji
mas buvo baigtas jungtinių 
chorų giedamais visais 
trims Baltijos tautų him
nais.

Išvežtųjų minėjimai taip 
pat vyko ir mažesnėse lietu
vių vietovėse, tai Geelonge,

labai vaizdžiai atkūrė išvež
tųjų kančias ir vargus, duo
damas ištraukas iš p. Taut
vaišienės "Tautų kapinynas 
Sibiro tundrose”. Bažnyčio
je mišias laikė klebonas P. 
Vaseris, pasakydamas ir 
šiam minėjimui pritaikintą 
pamokslą. Pamaldų metu 
giedojo svečias iš Adelaidės 
tik ką sugrįžusi iš užsienio, 
solistė G. Vasiliauskienė ir 
sol. J. Rūbas. Iškilmingame 
minėjime Lietuvių Namuo
se pagrindinę kalbą pasakė 
Krašto Valdybos pirminin
kas Alb. Pocius. Minėjimo 
kalbėtojais buvo parlamen
taras V. Wilcox, raginda
mas visus pabaltiečius nie
kada nebijoti ir kiekviena 
pasitaikiusia proga primin
ti australams ir visiems ki
tiems savo baisiuosius per
gyvenimus tomis nelemtin- 
gomis dienomis. Toliau kal
bėjo socialinių mokslų bei 
istorijos profesorius Fr. 
West, labai įdomiai išdėsty
damas, kokiais būdais galė
tų sugriūti Rusijos imperi
ja, klausytojus padrąsinda
mas, kad tokių vilčių yra Perth’e, Brisbanėje ir Moe 
labai daug ir jos vis didėja, miestelyje.

pasinaudokite
proga

PUIKIAUSIUS
KAILIUS

Chicagoje rasite pas vienintelį 
lietuvį kailininką

NORMANU 
BURŠTEINA

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

1
A new manufacturing facility engaged in heavy metai 
machining & fabricating has ground floor opportunities for: 

MAINTENANCE MECHANICS 
with experience on

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

MAINTENANCE HELPER 
Some mechanical experience.

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

MARLEY

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

(27-38)
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Vyt. Alantas

PRIE IMPERIJOS

VARTŲ

GINTARO KELIAS

Mįslingu amžių akiračiuos tamsiuos — 
Po žemėm kultūros lobiuos pakastuos — 
Ir metraščių foliantuose dulkiu apneštuos, 
Dar tebeslypi paslaptys manos tautos.

Pro dvyliktojo amžiaus miglotą angą
Imperija sarmatą plyti slaptingoj tolumoj. — 
Kažkur miglynuos žiburiuoja šventasis Gangas. — 
Ir aš norėčiau dingti genties vizijoj nemarioj__

Skulpt. Donato Buračo piešinys.

IR VĖL RINKOSI MINIA ...

Regiu Gintaro Kelias akiračiuos vingiuoja, — 
Nutįsęs, kaip Laumės juosta per miglynus. — 
Girdžiu, kaip aistė Dunojaus pakrantėj dainuoja 
Ir aikteli bernelio žirgo šuolius atpažinus ...

Ar prakalbės kada senųjų amžių sfinksas? —
Ar užmiršties Imperija prabils kada?
Ar lemta mums patamsiais klaidžioti su spinkse 
Ir amžių užpustytų durų, nesurasti niekada?

KARALIUS JOJA KARAN

Karalius jojo pro Imperijos vartus karan. — 
Lydėjo jį išdidūs, rūstūs karvedžiai.
Ginklai spindėjo, žvengė riestasprandžiai juodbėriai. 
Išlydinti minia mojavo ir pergalingai šaukė: —
Tu priešą nugalėk ir savo vėliavą įsmeiki jo palaukėj! 
Karalius grįžo priešą nugalėjęs.
Jie statė prie Imperijos vartų jam triumfo arką 
Ir šaukė: — Esi tu galingiausias mūs monarchas!

Ir vėl prie Imperijos vartų 
Minia rinkos sveikinti karalių 
Sėkmingai priešą nugalėjus.
Praretėjusios buvo eilės karžygių. — 
Pilėnai pasigedo ir vadų,
Nes į priešų sostus valdyt jie sėdo.
Vytenis, numylėtinis Birutės, irgi nebegrįžo.
— Ne, jis nekrito mūšio sūkury, — draugai kalbėjo. 
Jis ten dinastu tapo, Praamžiaus išsižadėjo
Ir moteriai kitai savo širdį palydėjo. — 
Birutė, perverta širdimi, puolė prieš valdovą 
Ir grąžint maldavo berną numylėtą.
— Vytenis valdo mano įsakytas, — 
Karalius ištarė šaltai. —Berną kitą pasirink 
Ir man galvos nekvaršink!
— O kas man širdį nuramins, valdove?
Vytenis priešams tavo betarnaus, —
Ir jojo kraujas sukils prieš mūsų gentį 
Ir tau ginklu reikės malšinti jį!...

IMPERATORIUS MIRĖ

JO DIDYBĖ SOSTE

Karalius rymojo su spindinčia karūna savo soste. — 
Dvariškiai iš tolo žiūrėjo pagarbiai.
Jis klausės ir mąstingai barzdą glostė 
Kai dainiai jam garbės giesmes kankliavo 
Ir skelbė jįjį mušus priešą žaibuojančiu kardu. 
Valdovas liepė nukelt toliau Imperijos vartus. 
Aidėjo jojo vardas tarp Rytų ir Vakarų — 
Ir kriviai jam neskundė liaupsių pagarbių.

ŽVEJO DOVANA

Prie Imperijos vartų senuoju Gintaro Keliu 
Vytis atšuoliavo ir ėmė pūst ragan: — 
— Klausykit, klausykit, atkanku jums pranešti, 
Kad mūsų paskutinis imperatorius jau mirė 
Ir liepė paskaityti jojo testamentą jums ... 
0 ne, klystu, jis jokio testamento nepaliko 
Ir jums paskutinio žodžio pasakyt nespėjo, — 
O gal ir tokio žodžio neturėjo,
Nes tik įamžint didybę savo jam rūpėjo. 
Tad skirstykitės ir grįžkit prie savųjų židinių. 
O aš grįšiu prie valdovo palaikų
Ir ten budėsiu kol pakvies pas viešpatį mane 
žvaigždė nukritus iš dausų.

žvejys žeberklus statė Nemuno pakriaušėj
Ir, rytui ankstyvam išaušus,
Sugautą žuvį nešė į karaliaus dvarą,
Kur pergalės banketas buvo ruošiamas šaunus. 
Betgi virėjas ėmė juoktis į šonus įsirėmęs, — 
Supiaustė žuvį peilį pasiėmęs
Ir numetė šunims. Į dvaro kiemą jau važiavo 
Vežimai maisto iš Imperijos toliausių pakraščių. — 
Sunešt virtuvėn net pritrūko jam tarnų... — 
Ir žvejo takas į karaliaus dvarą piktžolėm apžėlė: 
Valdovui nešti dovanas ranka jam nebepasikėlė ...

NAUJAS DIEVAS BELDŽIAS Į VARTUS

Naujasis Dievas beldės į Imperijos vartus. — 
Ginkluoti vyrai jam skynė kelią ugnimi.
Karalius, mantija su kryžium apsisiautęs. 
Užliejo aukurus su Amžina Ugnim, 
Kuri kūrenosi per amžių amžius
Ir liepė aisčių vėlėms keliaut į svetimas dausas. 
Negailestingi amžių smėlys
Takus užpustė į šventuosius ąžuolynus 
Bet Praamžiaus sielos kibirkštėlė
Dar ilgai ruseno gentainių širdyse...

IMPERATORIUS GYVAS

Tyla užstojo, kaip tamsi naktis, 
Tarytum nustojo plakusi tautos širdis. 
Tuomet priešakin išėjo tas pat žvejys, 
Kuris nešė karaliui žuvį kitados 
Ir tarė: — Kas tu, klaiduokli, būsi, 
Kad mums skelbi netikrą žinią?
Mes žinome tikrai — karaliai mirt negali! 
Jie savo sarkofaguos amžinai gyvi!
Ir balsas jųjų šiandien skamba galingiau
Kaip kitados. Mes žinom, kad, palaidoję valdovus, 
Surengsim šermenis ir savo genčiai. — 
O Nemunas nuplaus senolių pėdas 
Ir paskandins jas Baltijos gelmėj...

KAŽKAS UŽMIRŠO ...

Ilgai budėjau prie Imperijos vartų 
Ir dar ilgai budėsiu stebėdamas mįslingai, 
Kaip Istorijos ratai dunda kryžkeliais klaidžiais. 
Kažkas užmiršo pastatyt sargybas prie Imperijos vartų 
Kur tie kaltininkai: — ar miega karalių sarkofaguos, - 
Ar kažkur slypi gentainių širdyse? ...
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Atsisveikinant su a.a. Adolfu Andruliu
Š. m. liepos mėn. 3 d. 

Daytona Beach, Floridoje, 
sunkios kepenų vėžio ligos 
išvargintas žemiškąją ke
lionę baigė taurus tėvynės 
sūnus, didis patriotas, uo
lus visuomenininkas, labai 
mielas žmogus, buv. žymus 
sportininkas a. a. Adolfas 
Andrulis, sulaukęs 59 me
tų amžiaus.

Tai reta asmenybė, šį 
mielą vyrą menu dar iš 
nepriklausomos Lietuvos, 
kada jis ir kiti du jo bro
liai — Artūras ir Alfonsas 
švietė sportinėmis, krepši
ninkų žvaigždėmis ir garsi
no Lietuvos vardą.

Tremties kelionėje juos 
sutikome garsioje Hanau 
lietuvių stovykloje, Vakarų 
Vokietijoje. Ir tremties 
dienose a. a. Adolfas gyve
no sportine dvasia. Paga
liau į ramesnio gyvenimo 
užuovėją atkilo Amerikon. 
Sunki gyvenimo pradžia, 
darbas fabrike, kasdieninės 
duonos kąsnio pelnymas šį 
vyrą grūdino kietoje buity
je.

Pagaliau prieš keliolika 
metų jis su mylima žmona 
Viktorija pasirenka nuola
tiniam gyvenimui šiltesnį, 
švaresnį klimatą, gražų ku
rortinį miestą Floridoje, 
Daytona Beach.

Būdamas pilnoje sveika
toje kimba į motelių biznį. 
Ir čia, kaip jis pats pasa
kojo, jo rankos tirpdavo 
nuo sunkaus darbo, pakelta 
daug vargo, bet užsitikrino 
sau pragyvenimo šaltinį.

Kiek sunkiau sunegala
vus žmonai, Adolfas išeina 
iš motelių biznio ir drauge 
su lietuvių grupe ima orga
nizuoti lietuvių korporaci
jas. Suorganizuoja Paims 
Dėl Mar korporaciją, kuri 
nuperka net 180 akrų gra
žios žemės. Jo viltis — čia 
įkurdinsime daug lietuvių 
ir Daytona Beach bus pati 
gražiausia lietuvių koloni
ja. Šiai korporacijai vado
vauja, eidamas prezidento 
pareigas. Vėliau ši korpora
cija susijungė su amerikie
čiais specialistais ir šiuo 
metu toje žemėje auga gra
ži gyvenvietė, pavadinta 
Riwerwood vardu.

Suorganizavo ir antrą 
korporaciją Litoną, kurioje 
vien lietuviai. Ir šiai kor
poracijai vadovavo, eida
mas pirmininko pareigas, 
ši korporacija suplanavo 
statyti taip vadinamus 
townhouses, gražioje, arti 
Atlanto, vietovėje, šiais rū
pesčiais jis gyveno pasta
raisiais metais atsižadėda
mas poilsio ir dalinai svei
katos. Gal tie rūpesčiai ir 
prisidėjo prie šio ryžtingo 
vyro

A. 
buvo 
tona 
gyventojų. Jis nepaprastai 
sielojosi tos kolonijos įkū
rimu, jos išugdymu. Jis bu
vo vienas pirmųjų organi
zatorių šios kolonijos lietu-

sveikatos palaužimo, 
a. Adolfas Andrulis 
vienas pirmųjų Day- 
Beach, Fla. lietuvių

JURGIS JANUŠAITIS

vius suburti į Daytona 
Beach ir apylinkių Ameri
kos lietuvių klubą, kur vė
liau dvi kadencijas ėjo to 
klubo pirmininko pareigas. 
Jo visos viltys buvo — ma
tyti šią lietuvių koloniją 
gražią, gausią lietuviais, 
gražiai sugyvenančią, gyvą 
lietuviškos veiklos plotuose. 
To jis siekė visa savo šir
dimi, jėgomis, darbu, pa
vyzdžiu ir kitus neatlaidžiai 
ragino. Tik, galima sakyti, 
dėka jo Daytona Beach ir 
apylinkių lietuvių kolonija 
ūgtelėjo, išvystė gražią vei
klą ir lieka gyva lietuviška 
salele.

Dar taip neseniai su šiuo 
mielu vyru, mano artimiau
siu kaimynu, žarstėme lie
tuviškojo gyvenimo planus. 
Jis sakė: "pastatysime ir 
čia Lietuvių namus, kuriuo
se būsime patys šeiminin
kai. Išvystysime plačią kul
tūrinę veiklą ir gražiu pa
vyzdžiu amerikiečių tarpe 
propaguosime mūsų tėvy
nės kančios kelią ...”

Ach, koks jis būdavo mie
las pokalbiuose, kai liesda
vome mūsų išeivijos gyve
nimą. Jis bodėjosi mūsų ne
santaika. Jis ilgėjosi mūsų 
tarpe gražaus sugyvenimo 
ir sakydavo, kad teturime 
vieną priešą — mūsų tėvy
nės pavergėją, komunizmą. 
Ir jis buvo besąlyginis pa
vergėjų priešas ir jiems ne
atlaidus. Tai didžiojo pa
trioto pasirinktas kelias.

Į jų namus atėjo beveik 
visa lietuvių spauda — abu 
dienraščiai, savaitraščiai, 
žurnalai ir kiti leidiniai. Jis 
pats juos skaitė ir dalinosi 
su lietuviais kaimynais. Vi
sada dosnia ranka paremda
vo spausdintą žodį, mūsų 
visų veiksnių užmojus ir 
mielą jaunimą, kurį jis tie
siog mylėjo. Jis nesigailė
jo lėšų tiems idealams, ku
riais jis pats gyveno.

Jis mėgo pasakoti prisi-
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AMBER TRAVEL SERVICE
GREITAS IR ASMENIŠKAS

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

LĖKTUVU - LAIVU - TRAUKINIU - AUTOBUSU
Taip pat sutvarkome viešbučių rezervacijas, 
ir užsakome mašinas nuomavimui.

Dėl informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite: 

11745 Southwest Highway 
Palos Heights, Illinois 60463

Kriaačeliūnaitė-Jonušienė Tel. 312-448-7420
savininkė 312-785-9393

minimus iš savo jaunystės. 
Jie nuostabiai įdomūs. Jis 
nuklysdavo į sportinį pa
saulį, džiaugdavosi anų lai
kų sėkmėmis, pergyveni
mais. Jis pasakodavo savo 
jaunų dienų "išdaigas”, kur 
atsispindėjo jo anų laikų 
gyvenimas.

A. a. Adolfas buvo šako
ta asmenybė. Kietų ir tvir
tų principų, tačiau gerbiąs 
kitų įsitikinimus ir nuomo
nes. Visada tik geru žodžiu 
minėjo visus savo tėvynai
nius, kurie mylėjo tėvynę.

Ir jis ją mylėjo. Jis tu
rėjo tvirtą tikėjimą į savo 
Tėvynės prisikėlimą lais
vam gyvenimui ir visus ko
vojančius už tautos laisvę 
gerbė, rėmė auka ir džiau
gėsi.

O kas šio tauraus lietu
vio, a. a. Adolfo, nepažino
jo. Kiek daug tėvynainių jis 
Daytona Beach, Fla. suti
ko, vežiojo, rodė koloniją, 
vaišino ir net į savą pasto
gę priglaudė. Tai buvo kil- 
naširdis šios kolonijos am
basadorius. Jo didelio ir 
nuoširdaus paslaugumo ne
pamiršime.

Ant jo rašomojo stalo 
guli neįgyvendinti planai: 
dar Riverwoode neįkurtas 
lietuvių kaimelis, ten nepa
statytas lietuviškas kry
žius, liko nepastatydinti lie
tuviams namai, dar nepa
kankamai uždegtos pastan
gos šioje lietuvių kolonijoje 
išvystyti plačią lietuvišką 
veiklą, šiuos planus staiga 
ir netikėtai nusinešė amži
nybėn ...

š. m. gegužės mėn. 2 d. 
su mielu Adolfu ir jo vy
resniuoju broliu, atvykusiu 
Adolfo aplankyti, Artūru 
nuoširdžiai atsisveikinome, 
vildamiesi vėl netrukus pa
simatyti. Deja ...

Lygiai po dviejų mėnesių, 
liepos mėn. 3 d. popietę at
skubėjo skaudi ir liūdna ži
nia : ADOLFAS mirė ...

Liepos 6 d. Daytona 
Beach ir apylinkių lietuviai

iiuiiiimiiiiiiiiuiiii

A. A. Adolfas Andrulis

mielam tėvynainiui a. a. 
Adolfui Andruliui koplyčio
je tarė paskutinį kartą su
die.

Atsisveikinimui vadova
vo klubo pirmininkas žemai
tis. Daytona Beach ir apy
linkių Amerikos lietuvių 
klubo vardu jautrų žodį ta
rė, drauge su velioniu bu
vę klubo organizatoriai ir 
steigėjai, buv. klubo pirmi
ninkas Antanas Kašuba. Jis 
išryškino a. a. Adolfo įdėtas 
pastangas steigiant klubą, 
organizuojant lietuvius ir 
ugdant šią koloniją. Vytau
tas Abraitis velionį atsi
sveikina Daytona Beach 
apyl. Lietuvių tautinės są
jungos skyriaus vardu, pa
žymėdamas, kad velionis 
savo širdyje visada nešiojo 
meilę tėvynei rėmė tautinę 
sąjungą ir paskutiniu me
tu buvo šio skyriaus narys. 
Po atsisveikinimo dvasiškiij 
religinės apeigos. Atsisvei
kinime dalyvavo labai daug 
apyl. lietuvių ir tarė jam 
paskutinį sudiev. Su skaus
mu širdyje aš ir mano šei
ma tau, mielas Adolfai, ta

UŽEIGOJE PRIE VILNIAUS VIEŠKELIO
KAZYS BRADŪNAS
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• Anatolijus Kairys. PO 
DAMOKLO KARDU. Ro
maną. Antroji dalis. 304 
psl. Kaina 8 dol. Viršelis ir 
aplankas P. Aleksos. Išlei
do Lietuvos šaulių Sąjunga 
Tremtyje, šis romanas au
toriaus dedikuojamas vi
siems, kurie kentėjo ir mi
rė nuo 
cizmo.

komunizmo ir na-

Kazys Bradūnas. UŽ
EIGOJE PRIE VILNIAUS 
VIEŠKELIO. E i 1 ėraščiai. 
112 psl. Kaina 6 dol. Virše
lis V. O. Virkaus. Išleido 
Ateities leidykla, šios kny
gos rankraštis yra laimėjęs 
Lietuvių Bendruom e n ė s 
1980 metų Literatūros pre
miją. Knyga gaunama pas 
platintojus ar tiesiog Atei
ties leidykloje, 16349 Ad- 
dison, Southfield, Mi. 48075
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Nuo piramidžių iki Akropolio
(2)

Iš čia stovinčių trijų di
džiausia yra Cheopso, staty
ta 4-tos dinastijos faraonui 
prieš 4 tūkstančius metų. 
Jos aukštis 455 pėdos, o į 
jos pagrindo plotį galėtų su
tilpti penkios didžiausios 
pasaulio katedros. Statybai 
sunaidota 3 milijonai ak
mens blokų, kurių vieno vi
dutinis svoris apie 30 tonų. 
Tai tikras architektūrinis 
šedevras, kuris pasižymi sa
vo paprastumu ir kartu har
moniją. Piramides statė vi
sų visuomenės sluoksnių 
egiptiečiai: paprasti darbi
ninkai, ūkininkai, inžinie
riai ir architektai, šį kolosa
lų darbą jie atliko ne kaip 
vergai, bet pasišventę savo 
valdovui ir dievams. Egip
tiečiai mėgsta šį momentą 
paprastai pabrėžti.

Taigi, tokia faraono ir 
dievų valią jos ir šiandien 
liudija. Tačiau nei laiko nei 
gamtos sąlygų jos nebuvo 
paliestos. Neveltui arabai 
sako: "Pasaulis bijo laiko, 
bet laikas bijo piramidžių”.

Ir Napoleonas stovėda
mas jų papėdėje kreipėsi į 
savo karius sakydamas: 
"pagalvokite, kariai, iš pi
ramidžių viršūnių į jus žvel
gia 4 tūkstančių metų isto
rija".

Piramidžių šešėlyje, pu
siau smėlyje paskendęs, sto
vi ir garsusis Gyzos sfink
sas. Tai kolosalinė statula 
su liūto kūnu ir žmogaus 
veidu. Vakarais piramidės 
ir sfinksas apšviečiami įvai
rių spalvų šviesom, čia su
sirenka daugybės turistų, 
kuriems šviesos ir garsų 
žaisme pristatoma buvusios 
civilizacijos drama. O švie
soms užgesus, Andrė Mal-

Henrikas Stasas

Sfinksas ir tolumoje viena iš piramidžių.

raux žodžiais tariant, sfink
sas šypsosi tik žvaigždėms.

Tad palikę sfinksą ir pi
ramides, vieną ankstų rytą 
išvyko į Kairo aerodromą 
iš kur skridome į garsųjį 
Luksorą. Tai viena labiau
siai turistų lankoma vieta. 
Pakilus dar ilgai matėsi mo
notoniškas dykumos vaiz
das. Tik priartėjus prie 
Luksoro išryškėjo mėlyna 
Nilo juosta ir palmėmis ap
sodintos arabų gyvenvietės.

Iš Luksoro aerodromo pa
togiu Mercedes Benz auto
busu vykome trumpam po
ilsiui į viešbutį. Važiuodami 
siaurais kaimo keliais ste
bėjome abejose kelio pusėse 
arabų sodybas ir vargingą 
jų aplinką. Javai buvo jau 
prinokę. Daugiausia matėsi 
auksinės spalvos miežių, 
kuriuos moterys paprastais 
piautuvais kirto ir rišo į pė

das. Vyrai matėsi daugiau
sia kelyje jojant ant asilų. 
Iš molio drėbti gyvenamieji 
namai ir ūkio pastatai ap
supti žaliuojančių palmių 
sudarė tipišką šiam kraštui 
kaimo aplinką. O pusiau pli
ki ir pašiauštais plaukais 
vaikai bei nuo galvos iki že
mės juodu apdaru dėvinčios 
moterys su didelėm pinti
nėm ant galvos suteikia ori
ginalų orientališką gyveni
mo būdą.

Dabar kėlėmis laivu pei- 
Nilą ir autobusu vykome Į 
karalių slėnį. Tai vieta kur 
amžinų svajonių legendari- 
niai vartai atdari' nuo auš
ros iki sutemų, čia visada 
pilna turistų iš viso pasau
lio.

Didingai atsirėmusi i 
Deir ei Bahari kalnus čia 
stovi viena iš gražiausių 
Thebų šventykla. Ji čia bu

vo statyta karalienės Hat- 
šepsutės garbei. Karalienė 
Hatšepsutė buvo Tuthmosio 
I duktė, vėliau ištekėjusi už 
patėvio sūnaus Tuthmosio
II. Viso šio komplekso vaiz
das labai impozantiškas: 
priekyje dykuma, o fone 
raudono granito kalnai. Pa
statų architektūra nuosta
bios harmonijos, lyg muzi
ka priderinta prie uolos 
skeveldrų.

Gale šio komplekso — ka
ralių slėnis, tai švenčiausia 
egiptiečių vieta, čia ilsisi 
net trys faraonų dinastijos, 
čia buvo rastas ir princo 
Tutankhamuno kapas. Kaip 
žinome, Tutankhamunas pa
sižymėjęs savo turtais ir 
antikiniu grožiu.

Iš karalių slėnio vykome 
atgal į Luksorą. Buvo pats 
vidudienis ir saulė negailes
tingai kaitino visą aplinką. 
Įkaitęs oras spinduliavo nuo 
balto dykumos smėlio ir 
įkaitusio rausvo granito. 
Termometras rodė 110 laip
snių F., tačiau neesant ore 
drėgmės, karštis buvo vi
sai pakenčiamas.

Pailsėję ir papietavę vy
kome į Karnak. Važiavome 
ne autobusu, bet Luksoro 
vežikais, tokiom pat "karie
tom”, kaip kadaise Kaune.

Karnak yra vienas žy
miausių Egipto religinių 
centrų. Čia didžiuliame plo
te išlikęs milžiniškas kom
pleksas įvairių šventyklų ir 
kitų pastatų. Ilga sfinksų 
alėja veda lyg į mišką mil
žiniškų kolonų, stovylų, 
sienų ir šventyklų, kurie 
liudija apie daug tūkstan
čių metų žydėjusią Egipto 
kultūrą. Didžiausia čia 
Amuno šventykla, kurios 
salėje priskaitoma iki 130 
kolonų. Už jos karalienės 
Hatšepsutės 100 pėdų aukš
čio obeliskas. Toliau Tuth
mosio III iškilmių salė ir 

eilė kitų šventyklų. Apskri
tai šiame didžiuliame kom
plekse yra labai daug egip
tiečių meno, kuriuo anų lai
kų Nilo tauta išreiškusi sa
vo tikėjimą, savo siekius, 
bei viltis. Architektai, 
skulptoriai ir tapytojai, ku
rie sukūrė šį meno komplek
są, rodo pasauliui ne tik jų 
iškeltas estetines aukštu
mas bet ir jų naudotą tech
niką, kuri, pagal anų laikų 
sąlygas, šiandien yra tikras 
stebuklas.

Tad pasisotinę ten maty
tu architektūriniu grožiu, 
saulei leidžiantis, tom pa
čiom priemonėm, grįžome 
atgal į Luksorą, o iš čia lėk
tuvu į Kairą. Tai buvo pa
skutinė mūsų viešnagė į se
nojo Egipto kultūros ir civi
lizacijos lobius. Iš Egipto 
tęsėme kelionę toliau į Iz
raelį

(Bus daugiau)

OPPORTUNITY FOR 
PROFES3IONAL HELP 

For an 80 bed Genera] Hospital 
MEDICAL LABORATORY 

TECHNOLOGISTS 
ASCP — MLT

•įso 
REGISTERED NURSES.

Salary cominensurate with expcrience 
and ability. Liberal personnel pollcies 
and fringe benefits.
Apply call or write to: Administrator 

MEMORIAL HOSPITAL 
224 E. 2nd 

Dūmas, Texas 79029 
806-935-7171

(27-34)

Mursmo

DIRECTOR OF NURSING
AMERICAN MEOICAL NURSING 
CENTERS. INC., a new 120-bed 
Skilied nursing facililv in Dresher. 
Pa is oHering an exci’ino career 
cnaiienae. The Director of Nursing 
A resoonsible for the planning, or- 
ganization, control. uliliralion and 
evaluation of the nursing service 
lacililies.

Anpiicanfs mus1 have suoervisorv 
ard or managemeni evoerience in 
long-term care Salary is nego'ia- 
bie Benefits inciude hospital. maior 
medical. deniai olan. 10-davs vaca- 
lion, 9 holidavs. and 1? siek davs

To aoolv. contaci Richard Shank, 
RN. NHA, American Medical 
Nursing Centers. Ine . 1390 Čamp 
Hill Road, Dresher, Pa., 19025. 
Phone number: (215) 641-1710

AMERICAN MEDICAL
NURSING CENTERS. INC.

Enuai Opocriun.tv Empiover M F

DR. POVAS ZAUNIUS (69) Dr. Albertas Gerutis

Prekyba su Anglija
60. Lietuva persiorganizuoja į Didž. Britanijos 

rinką

Britų gynėjas Klaipėdos statuto aiškinimo 
byloje Sir William Malkin paskutiniame žody
je Haagos tribunole pareiškė viltį, kad "teismo 
sprendimas, — vis tiek, koks jis bebūtų, — am
žinai pašalins visus šios rūšies nesusipratimus 
ir būkštavimus, ir išauš nauja gadynė”.

Gyvenimo realybė, deja, nepateisino šių 
optimistinių vilčių. Abi likiminės problemos, ku
rios visą laiką gožė nepriklausomos Lietuvos 
valstybės politinį gyvenimą — Vilnius ir Klai
pėda —, ir po mums palankių aukščiausiojo 
teismo sprendimų neprarado savo aštrumo. Už
sienių reikalų ministrui reikėjo ir toliau tomis 
problemomis sukti galvą.

Prie politinių problemų prisidėjo ekonomi
niai sunkumai, kurie apniko Lietuvos valstybę 
ir jos gyventojus. Savaime pasaulinė ekonomi
nė krizė tik vėliau nekaip kitas Vakarų Euro
pos valstybes palietė mūsų kraštą. Kaip tik tuo 
metu, kai Dr. Zaunius vadovavo Lietuvos už
sienių politikai, ėmė aštriau pasireikšti ūkiniai 
sunkumai. Padėtį dar pablogino Berlyno prie
monės, kurių jis ėmėsi prieš įvežimą iš užsie

nio apskritai, bet kai kuriais atvejais specia- 
liškai prieš importą iš Lietuvos.

Tačiau ir kitos valstybės bandė gintis nuo 
krizės padarinių varžydamos prekių mainus 
ir įvesdamos kontigentus, devizų apribojimus, 
clearingų 'sistemą ir t.t.

Sukrikus tarptautiniams ekonominiams mai
nams, smarkiai krito ypač žemės ūkio gaminių 
kainos. 1932 m. pradžioje Lietuvos Bankas sa
vo biuletenyje paskelbė prekių kainų indeksus. 
Paėmus pagrindan 1924-25 metų indeksą kaip 
100, 1931 metų pabaigos kainos javams, linams 
ir kt. tesiekė 42 (taigi krito daugiau kaip per 
pusę), gyvuliams ir paukščiams — 53, gyvulių 
produktams — 70, kitiems maisto produktams 
— 79. Blogiausia, kad ir už tokias žemas kai
nas stigo pirkėjų ir nebuvo paklausos. Vokie
tija jau 1930 m. pradžioje smarkiai pakėlė įve
žamuosius muitus žemės ūkio gaminiams. 1930 
m. balandžio 25 d. "Eltos” korespondentas iš 
Berlyno pranešė, kad to meto Lietuvos pasiun
tinys V. Sidzikauskas kreipęsis į vokiečių vy
riausybę dėl Vokietijos agrarinių muitų pakė
limo. Ministras ypač protestavęs prieš muitų 
pakėlimą kiaulėms ir nurodęs, kad tai esą prie

šinga Lietuvos interesams ir sklandiems preky
biniam santykiams tarp abiejų šalių.

"Lietuvos Aidas” (1931. V. 4) rašė, kad 
nuo 1931 m. gegužės 1 d. Vokietijos agrariniai 
muitai vėl žymiai pakelti. Laikraštis nurodė, 
kad pagal naujus nuostatus už Vokietijon įve
žamus javus muitais reikia sumokėti apie 
150-180% kainos, taigi nuo pusantro iki beveik 
dukart daugiau nekaip kainoja patys javai, už 
kiaulių įvežimą 80% kainos, už arklius — 70%, 
už žąsis — 50%. "Lietuvos Aidas” apskaičiavo, 
kad "Lietuva, praėjusiais metais vesdama 
prekybą su Vokietija, sumokėjo Vokietijai tri- 
butą muitų pavidale ne mažiau kaip 25 milionus 
litų”. Kitais žodžiais tariant, parduodama sa
vo gaminius Vokietijai, Lietuvos valstybės tu
rėjo primokėti 25 milijonus litų.

Paaštrėjus konfliktui dėl Klaipėdos, Ber
lynas ėmėsi specialių suvaržymų prieš Lietu
vą: "Lietuvos Aidas" (1932. III. 9) suminėjo 
kelis stačiai kuriozinius atsitikimus. Kai ku
rios vokiečių firmos pranešusios Lietuvos fir
moms, jog jos neparduosiančios savo prekių tol, 
"kol nebus sutvarkyti Klaipėdos reikalai.. 
Laikraštis ne be pagrindo atsikirto: "Lietuvos 
pirkliai, žinoma, anaiptol nenusimena, kad vo
kiečių firmos nutraukia su jais prekybos san
tykius: neblogesnių už vokiškąsias bet kurių 
prekių pakankamai yra ir kituose kraštuose.” 
Kaip nebū+n, tokie reiškiniai tik patvirtino, 
kaip ūkiniai santykiai buvo naudojami politi
niams tikslams.

(Bus daugiau)
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Perskai č i u s i Draugo 
"Akademinėse prošvaistė
se" (birželio 20 d.) Lino 
Sidrio straipsnį, užvardintą 
"Panaikinkim gintarinę už
dangą, noriu pareikšti ir 
savo mintis, į tą "uždangą" 
žvelgiant iš platesnio ir 
realesnio taško.

Anot autoriaus, "geleži
nei uždangai pastaruoju 
metu truputį prasiskyrus, 
kai kurie išeivijos lietuviai 
bandė nuleisti savotišką lie
tuvišką gintarinę uždangą". 
Toliau pabrėžtinai aiškina
mas ir pati "gintarinės už
dangos" sąvoka, kaip ben
drą draudimą keliauti į Lie
tuvą ar net palaikyti bet 
kokius ryšius ir santykius 
su giminėmis, dr. Sidrys 
jaunimo vardu reikalauja, 
kad visuomenės organizaci
jos Sušauktų tuo Klausimu 
konferenciją, tikslu, kad 
^'vadovai panaikintų ginta
rinę uždangą ir konferenci
joje išstudijuotų kelionių į 
Lietuvą pavojus ir nustaty
tų apsaugojimo gaires”. Jis 
taip pat konstatuoja mūsų 
išeivijoje atsiradusias nau
jas paslaptingumo, baimės 
ir nepasitikėjimo ligas. Ties 
tomis ligomis norėčiau kiek 
ilgiau stabtelėti.

Mūsų visuomenėje pa
slaptingumo ir baimės liga 
nesirgome daugelį metų, 
kol, padažnėjus kelionėm į 
Lietuvą anoje pusėje eg
zistuojanti santvarka buvu
sius keliautojus pavertė 
baimingais žmonėmis, šan
tažuojamais laisvo krašto 
piliečiais, n e d r įstančiais 
niekam papasakoti savo ke
lionės įspūdžių, nebent, at
liekant propagandinį užda
vinį, atsigabenę "Kodak" 
spalvotas skaidres, rodytų 
Lietuvoje padarytą "pažan
gą”. Nei gatvėse praeivių, 
nei krautvių vitrinų, nei 
kaimo ar kolūkių pakelės 
vaizdų jose nėra. Senoji 
Vilniaus Katedra, iš lauko 
apnuoginta, viduje išniekin
ta, retai tesimato skaidrėse.

"Gimtasis kraštas”, su 
tikrais ar sufabrikuotais 
pasikalbėjimais, yra su
kompromitavęs ne vieną 
mūsų išeivį. Yra atvertos 
žaizdos, nustota draugys
čių, nustota kasdieninio gy
venimo pusiausvyros.

Nepatariama keliauti dar 
ir dėl to, kad Pabaltijo 
kraštų turistai, daugumoje 
buvę tų kraštų gyventojai 
ar jų vaikai, yra traktuo
jami ne kaip svečiai, bet 
kaip kandidatai į kalėjimą, 
darant asmenines kratas, 
sąmoningai t r u m pinant 
gimtojo krašto lankymo 
dienų skaičių, sabotuojant 
kelionių tvarkaraščius ir už 
viską imant stambiomis su
momis mūsų daugumoje ne
lengvai sutaupytais dole
riais. Kažin kokia nauda 
(bent finansinė) mūsų ar
timiesiems, kai didžioji iš

Apie gintarinę uždangą
AURELIJA BALAšAITIENĖ

laidų dalis tenka okupanto 
iždui, o tik nelegaliai ”įšmu- 
geliuotos" dovanos nutrupa 
susirinkusiems į Vilniaus 
restoranus mūsų broliams 
ir sesėms.

Taip, mūsų visuomenėje 
toji baimė jau labai stipri. 
Štai konkretus atsitikimas 
(suprantama, be pavardės, 
tą baimę gerbiant ir jai pa- 
klusnant, nenorint sąmo
ningai kam nors pakenkti). 
Vienai jaunai Amerikos lie
tuvaitei besilankant Lietu
voje, jos Amerikoje likusį 
tėvelį ištiko širdies smūgis 
ir jai buvo pasiųsta tele
grama, kad skubiai grįžtų 
į jo laidotuves Amerikoje. 
Leidimas nebuvo gautas. Ji 
turėjo prievarta apkeliauti 
Rygą, sustoti Maskvoje ir 
išgyventi nepaprastą skau
smą, kad negali atiduoti sa
vo tėvui paskutinės pagar
bos, nors šiais moderniais 
laikais tai būtų buvęs tik 
paprastas paros skrydis. 
Argi reikia aiškinti nehu- 
maniškumo ir tironiškumo 
blogybes? Grįžusi, pareiš
kė visiems savo pažįsta
miems, kad apie tą kelionę 
kalbėti negalinti, nes pa
kenktų ten likusiems arti
miesiems. Tai tik viena iš 
daugelio atsitikimų ilius
tracija.

Tuo tarpu autorius ste
bisi, kad ”nors nemažai 
jaunimo į Lietuvą nuva
žiuoja, tačiau sugrįžę apie 
tai viešai nekalba. Nepasi
dalina įspūdžiais. Neper
duoda savo patirties. Kiti 
nuvažiavę padaro tas pačias 
klaidas”... Ar autoriui ne
teko su tokiais pasikalbėti 
ir juos pakviesti savo įspū
džiais pasidalinti? Jei ne, 
tai reikėtų pabandyti. Jei 
taip, tai autoriui turėtų bū
ti aišku, kad keliavusiems į 
Lietuvą čia niekas kalbėti 
nedraudžia, bet jie patys 
kalbėti negali. Dr. Sidrys 
pastebi, kad (keliautojai — 
jaunimas) "užuot pasielgę 
kaip laisvi žmonės, kurie ži
no savo teises, pasielgia 
kaip susikūprinęs gulago 
kalinys, kuris visko bijo”. 
Pastaba labai teisinga. Jie 
savo tylėjimui turi priežas
tis, apie kurias nekalbės nei 
jam, nei spaudoje. Ir toji 
baimė ir tas draudimas kal
bėti nėra sukurtas mūsų vi
suomenės. Ne kartą ban
džiau pati klausinėti savo 
pažįstamus, grįžusius iš 
Lietuvos ... Atsidūriau į 
mūrinę sieną, kurios pra
mušti net mano užtikrini
mas, kad toliau nekartosiu, 
buvo neįmanoma. Spėlioti 
galima, bet reikalauti, kad 
kalbėtų — ne. Mes turi
me dar ir kitų pareigų 
— ne vien savosios laisvės 
džiaugsmą, bet ir rūpestį 
tais, kuriuos mūsų plepa
lai gali sužaloti. Ne išgar
sintų kelionių propagavime 
yra patriotizmo ir "atlietu-

vėjimo" esmė.
Visi žino, kad lankytojai 

yra sekami saugumo. To 
pasakoti nereikia. Tačiau 
jei buvo susitikta su gimi
nėmis, tai juos saugumas 
savo juodoje knygoje užre
gistravo. Todėl grįžus į lais
vą kraštą, kuriame turime 
ne vieną "judošių”, kalbėti 
reikia atsargiai, kad nebūtų 
sugriauti likusiųjų ir taip 
trapūs gyvenimai.

Nekaltinkime mūsų lais
vo pasaulio lietuvių "ginta
rine uždanga”. Ne mes ją 
statome. Ji atsiranda tada, 
kai iš smalsumo ir užsispy
rimo bei nuotykių ieškoji
mo, keliaujame ieškoti 
"gintaro”, dažnai grįžtame 
su skausmu, baime, liūde
siu ir neišsakomomis pa
slaptimis.

Jaunimas karštai ir en
tuziastingai reaguoja į vis
ką, ne visada apgalvodamas 
pasekmes ir vengdamas pa
siteirauti, kodėl vienoks ar 
kitoks patarimas, jei jam 
ir nebūtų paklusta, vistik 
turėtų būti bent išklausy
tas.

Mes turime sukompromi
tuotų dvasiškių, tragiškas 
vizitų istorijas kartojame 
pašnibždomis. Mes turime 
eilę asmenų, ir to paties 
jaunimo narių, kurie, grįžę 
iš kelionės į Lietuvą, stai
ga pasitraukė iš organizaci
nės veiklos. Iš anapus atėjo 
toji baimės liga, kuriai pa
gydyti bent šiuo metu prie
monių nėra.

Nėra nusikaltimas lanky
ti savo gimines, jei į Lietu
vą vykstantis asmuo mūsų 
viešame gyvenime tiek ne
dalyvauja, kad galėtų tapti 
sėkmingo šantažo auka. Jei 
kalinių lankymas yra krikš
čioniška pareiga ir geras 
darbas, tai vistik kaliniai 
lankomi specialiose svečių 
patalpose, patys neuždaro
mi į vienutes ir negrąsina- 
mi sankcijomis. Tai laisvo 
pasaulio pažiūra ir privile
gija. Santykiai su savo gi
minėmis yra būtini, nes jie 
yra reikalingi mūsų para
mos ir užnugario. Todėl ke
liones reikia planuoti dau
giau negu atsargiai, visada 
atsimenant, kad prie mūsų 
sesių ir brolių prieiti mes 
galime tik per okupanto 
malonę. Už tą malonę mes 
visų pirma daug sumokame 
pinigais. Tai gal nebūtų 
taip svarbu, atsižvelgint į 
simbolinę mūsų gerų darbų 
vertę. Tačiau kartais gali
me būti priversti sumokėti 
daug aukštesnę kainą: sa
vo asmeniška laisve, kad ir 
laisvajame pasaulyje, šan
tažo būdu supančiojant mū
sų veiksmus ir paraližuo- 
jant mūsų pastangas atgau
ti Lietuvai suverenumą ir 
apsisprendimo teisę. Jei vi
si, kurie šiandieną yra vie
šai ir drąsiai įsijungę į' 
konkretų Lietuvos vadavi

mo darbą, lankysis Lietu
voje, galimas dalykas, kad 
su laiku neturėsime jokio 
balso laisvame pasaulyje, 
kuris kalbėtų už tuos, kurie 
yra reikalingi laisvės. Tie 
balsai bus nutildyti šantažo 
būdu, grąsinant pakenkti 
likusiems, kurie neturi ga
limybės išvykti į laisvę.

Gintarinės uždangos mi
to nereikėtų skleisti. Tai 
metimas akmens sau pa
tiems. Su saiku ir santūru
mu viskas galima, tik savo 
veiksmams koordinuoti rei
kia paprastos gyvenimo iš
minties, apdairumo ir at
sargumo. Jaunimas, kuriam 
laisvame pasaulyje lietuviš
ki reikalai nerūpi, "neatlie- 
tuvės”. Gi siuntiniai (kad 
ir su nežmonišku muitu), 
laiškai, sveikinimai, dova
nos — visa tai yra asme
niškas, šiltas saitas, kurio 
išsižadėti nereikia ir nega
lima. Gi masinis keliavimas 
į ten, iš kur kadaise bėgo- 
me, šiandieną prisidengę 
trapia laisvo krašto piliety
bės skraiste, gali privesti 
prie katastrofos, kurios 
kainą būtų baisu ir spėti.

Autoriaus anoniminiai 
paminėti .organizacijų va
dai dėl kelionių į Lietuvą 
esą paskelbę "karantiną”... 
Gaila, kad tos organizacijos 
ar jų vadai nėra išvardinti, 
kad galima būtų konkre
čiau išsiaiškinti "karanti
no” simbolizmą. Gi kas lie
čia organizacijų konferenci
ją su "išstudijavimu" ke

NURSES...
. . . interested in working in positions that offer opportunities uulike 
the usual nursing positions available on today’s tnarket, join the 
correctional nursing stati and txperiencce the challenge and variety 
of nursing skilia practiced in rendering health care to a select group 
of individuals.
Positions are now nVailable at the Powhatan. Janies River, and the 
Deep Meadow Correctional Cenlers, 15 miles west of Richmond, 
Virginia.

REGISTERED NURSE
MUŠT HAVE STATĖ REG1STRATION.

Salary negotiable to $18,280.

HOSPITAL NURSE TECHNICIAN
MED1CAL CORPSMEN OF LPN WITH AT LEAST ONE YEAR 

EXPER1ENCE IN ADMINISTERING MED1CATION.
Salary negotiable to $15,293.

PHYSICAL THERAPIST
BACHELORS IN PHYSICAL THERAPY.

Salary negotiable to $18.280.

Contact: Mr. John F. Prucnal
Medical Recruiter

(804) 257-0950
VIRGINIA DEPARTMENT OF 

CORRECTIONS
4615 West Broad Street
Richmond, Virginia 23230

We are an equal opportunity employer

PROJECT MANAGERS
with Chemical Engineering Degree

GENERAL SUPERINTEDANT
with large integral engine compressor exp.

GAS COMPRESSOR MECHANICS 
with gas engine compressor experience

MECHANICAL ASSEMBLY FOREMAN 
PURCHASING AGENT
Apply call or send resume to

PLANT PROCESS EQUIPMENT INC.
P. O. Box 389

League City, Texas 77573
Attn. Clark Kennedy or Stephen Kennedy

(713) 332-2589
(25-JD

lionių pavojų ir nustatymu 
apsisaugojimo gairių, tai 
uždavinys don-kichotiškai 
absurdus. Patys "vadai”, 
daugumoje apie tas keliones 
žinodami vien iš mažai kal
bančių keliautojų, negalėtų 
imtis tokios atsakomybės 
tuo labiau, kad net ir Vals
tybės Departamentas tos 
atsakomybės nesiima ir ke
liaujančius įspėja apie ne
numatytų nemalonumų ir 
staigmenų galimybes, pa
tardamas vadovautis savo 
nuomone ir asmeniška ri
zika. Nuosaikūs mūsų ke
liautojai taip ir daro.

Kelionių į Lietuvą lais
vam žmogui drausti negali
ma ir niekas to draudimo 
nepropaguoja, tačiau nuola
tos įspėja ir pataria laiky
tis atsargiai ir nesitikėti 
to, kas randama laisvame 
pasaulyje, kai jį lanko tu
ristai. Ten sąvokos ir ver
tybės sunkiai suprantamos 
laisvo pasaulio piliečiui.

Gintarinės uždangos nė
ra. Gi tariamai atsiradęs 
plyšys geležinėje uždango
je neturėtų mūsų budrumo 
užliūliuoti, iš kartaus pa
tyrimo žinant, kad anapus 
jokia logika, joks humaniš
kumas nėra pastovios ver
tybės.

JOB SHOP FOREMAN 
Aggresive with job shop expcriene. 
Mušt be familar with all phases of 
heavy plate and structural fabrica- 
tion. .

A-l WELDING & 
FABRICATING INC.

E. 32ND 4 OMAHA AVĖ. 
LORA1N, OHIO 44055

(29-JJ)
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Grandinėlė vakar, šiandien 
ir rytoj

Grandinėlė pabaigė savo. 
28-tą darbo sezoną praeitą 
mėnesi, dalyvaudama Cle
velando simfoninio orkestro 
"Junior Committee’’ su
rengtame Blossom Music 
Centro vasaros sezono ati
daryme. Gradinėlės šokėjai, 
profesionalų n a u dojamos 
scenos nuotaika užkrėsti, 
savo programą atliko pui
kiai, ir žavėjo amerikonišką 
publiką, kėlė džiaugsmą ir 
pasididžiavimą ten atsilan
kiusių lietuviii tarpe, šalia 
Grandinėlės programoje da
lyvavo profesionalai "Fair- 
mount Spanish Dancers” iš 
Novelty, Ohio, "Murphv 
Irish Dancers” iš Clevelan
do, ir profesionalų grupė iš 
New Yorko atlikusi muzi- 
kalinį veikalą — "A Yan- 
kee Doddle Dandy”. šios iš
kilios grupės Grandinėlės 
taip pat nenustelbė, ir iš 
rengėjų gavo puikų Įverti
nimą. Toks pasisekimas 
grupės nariams ir jos va
dovams, be abejo turėjo 
duoti dideli pasitenkinimą 
ir atpildą už Įdėtą darbą.

Šalia minėto pasirodymo, 
kiti paminėtini amerikoniš
kai publikai duotų pasiro
dymų buvo dar du, būtent 
1980 rugsėjo Įvykusiame 
"International Mining and 
Man ufacturing Festival” 
Clark Gable gimtinėje — 
Cadiz, Ohio, ir 1980 gruo
džio, įvykusiame "Ohio As- 
sociation of Health, Physi- 
cal Education, Recreation 
and Dance Convention" su
rengtame Clevelande, kur 
lietuviškus tautinius šokius 
stebėjo 300 gimnastikos ir 
šokių mokytojai. Po spek
taklio draugijos pirmininkė 

H©Kdays”

1981 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ 

iš BOSTONO ir NEW YORKO

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

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

mokesčiu.
REGISTRACIJOS REIKALU KREIPKITĖS Į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116, 

South Boston, Mass. 02127

member

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

dokumentus.

Įstaigai vadovauja:
Aldona ADOMONIS-ir Albina RUDZIŪNAS

PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT fį TA 0324

Rayma Beal pareiškė, kad 
Grandinėlė buvusi geriausia 
šios konvencijos dalis.

Cadiz miestelis, kuris yra 
pietinėje Ohio dalyje, fes
tivalius rengia kas metai. 
Grandinėlė ten dalyvavo 
bent 7 ar daugiau kartų, 
ši išvyka Grandinėlės šo
kėjų ir vadovų labai mėgia
ma, nors jiems tenka per 
dvi dienas gerokai privargti 
duodant po tris pasirody
mus į dieną, čia lietuviškus 
tautinius šokius mato tūks
tančiai amerikonų. Po tiek 
metų. Grandinėlė pasidarė 
kaip ir to festivalio dalis, ir 
vėl yra pakviesta ten daly
vauti šių metų rugsėjo 
gale.

Ateinančiame sezone ma
tysime Grandinėlę per tele
viziją. Kent/Statė Univer
siteto televizijos programos 
vedėjas Edward J. Jure- 
wicz žada paruošti, tris 
mokslinius filmus apie rytų 
ir pietų Europos tautinį me
ną Amerikoje ,ir jo kūrėjus 
bei atlikėjus. Jau yra pa
rinktos trys grupės. Viena 
jų yra Grandinėlė. Grandi
nėlės programa bus vienos 
valandos ilgumo ir bus ro
doma šių metų gruodžio 
mėnesį per PBS stočių ka
nalus.

Dalyvaujant praėjusių 
metų Lietuvių Tautinių šo
kių šventėje — Chicagoje, 
buvau vienos moters už
klausta ar Grandinėlė dar 
gyva, nes ji buvo girdėjusi, 
kad ji jau užsidarė. Visiems 
kas dar abejoja manau pra
eitų metų sezonas ir atei
ties planai aiškiai rodo, kad 
Grandinėlė ne tik gyva, bet 
dar ir labai gerai gyvuoja.

Grandinėlė šoka... J. Garlos nuotr.

Dažni (viso 13) pasirody
mai šokėjus privertė labai 
įtemptai repetuoti, ir tai 
padėjo, su veteranų šokėjų 
pagalba, išmiklinti visą bū
rį jaunesnių, mažiau prity
rusių šokėjų, taip kad da
bar grupė vėl atsigavo ir 
gana stipriai pastatyta ant 
kojų.

žinoma, viskas buvo at
siekta ne be vargo, ne be 
rūpesčių. Iš 12,000, ar dau
giau lietuvių gyvenančių 
Clevelande (Encyclopedia 
Lituanica) ir jo apylinkėje, 
norinčių šokti lietuviškus 
tautinius šokius nėra daug. 
Gal geriau pasakius, norin
čių bet kokį tautinį darbą 
dirbti jaunimo ar senimo 
nebėra daug. Ar tai būtų 
lietuviškos organizacijos, 
ar tai chorai ar tautiniai 
šokiai, ar tai parengimų 
lankytojai — visur matosi 
beveik tie patys veidai. Nu
siskundimai lietuvių spau
doje, kad bet kokiam visuo
meniniam ar kultūriniam 
darbui dirbti sunku atrasti 
pakaitalo liečia ir Grandi
nėlę. Prieš 13-ką metų 
Grandinėlė turėjo virš 50 
narių: 1978 metais, prieš 
važiuojant gastrolėm į Aus
traliją jų buvo dar virš 40, 
o šiandien jų beliko vos tik 
34. Per ištisą eilę metų 
Grandinėlės orkestre groja 
daugumoje svetimtaučiai, o 
dabar ne svetimtaučių nei 
lietuvių norinčių groti sun
ku surasti. Tai sudaro di
delį rūpestį vadovui ir ap
sunkina visą jo ir taip jau 
sunkų darbą.

Dr. A. Butkus, 1968 m. 
spalio 4 d. Dirvoje rašė, kad 
"tautiniams šokiams pa
prastai šokėjų nestinga, nes 
mūsų jaunimas šiuos šokius 
mėgsta ir jais didžiuojasi, 
kadangi juose suranda ne 
tik malonumą, bet ir jauni
mui lengvai suprantamą gi
lesnę lietuviško auklėjimo 
prasmę.” Atrodo, kad dau
geliui jaunimo tie puikūs 
dr. A. Butkaus žodžiai jau 
nebegalioja. Kieno čia kal
tė?

Sunku suprasti, kad šiais 
laikais, kada mus pasiekia 
tiek daug žinių apie lietu
vių vargus Lietuvoje, ka
da skaitome apie herojiškus 
lietuvių žygius pogrindžio 
Kronikoje, ir savo ausimis 
girdime apie tautos dvasi
nį slopinimą iš Lietuvos at
bėgusių, tarpe mūsų pato
giai Amerikoje įsikūrusių, 
susidomėjimas lietuviškais 
reikalais ir susirūpinimas 
lietuviška kultūra ar tai iš 
apsileidimo ar iš apatijos 
vis mažėja. Net ir mūsų 
įdomiausiuose parengimuo
se tesimato tik senstelėjusi 
publika ir vos tik saujalė 
jaunimo. Kodėl lietuviški 
reikalai jaunimui neberūpi 
ir nebeįdomūs?

Kur dingo entuziazmas 
lietuviškumui? Kur ta lie
tuviška dvasia kuri dar taip, 
stipriai mus jungė prieš 20 
metų. Gal ją išvaikė tarpe 
mūsų siaučiantis ”po mūsų 
kad ir tvanas” laikysena. 
Tie kurie su entuziazmu 
siųsdavo savo vaikus į 
Grandinėlę, š e š t adieninę 
mokyklą, jaunimo organi
zacijas ir ten bendradar
biaudavo dabar skaito save 
pasenusiais, savo duokle at
likusiais, ir užsitarnavu
siais poilsio nuo lietuviš
kos veiklos. Anot jų, dabar 
jų vaikai, arba jų draugų 
vaikai tegu tuomi rūpinasi.

Kartą teko vienoje lietu
vių gegužinėje pardavinėti 
loterijos bilietus, kad pa
remti į Australiją važiuo
jančią Grandinėlę. Gerai 
prisivalgę ir prisigėrę žmo
nės sunkiai traukė dolerį, 
o dar viena moteris išbarė, 
kad tokiose vietose negra
žu žmones erzinti ir jų pa
bendravimą trukdyti. Tei
sybė, kad yra lengva ištirp
ti amerikoniškame katile, 
ir pamiršus viską, paskęsti 
patogaus gyvenimo malonu
muose. Toks vyresniųjų at
šalimas negali turėti pozi
tyvią įtaką į lietuvišką jau
nimą. Jei tėvam ir sene
liam lietuviškumas neberū

pi, tai ko galime reikalauti 
iš jaunimo. Jaunimas gi 
Lietuvos nematęs, jos ne
pažinęs, ir jo visas tautinis 
susipratimas gaunamas tik 
iš vyresniosios kartos. Vi
są naštą negalime sukrauti 
vien ant jų tėvų ir giminių 
pečių. Jiems turi padėti vi
sa lietuviška visuomenė. Ar 
Lietuvių Charta nesako, 
kad "Kiekvieno lietuvio 
priedermė sudaryti sąlygas 
tautinei kultūrai”?

Man, kuri besąlyginiai 
myli lietuvišką tautinį šo
kį, dainą, muziką ir meną, 
šis pasikeitimas kelia dide
lį nerimą. Negi ateina lai
kai kada apie Clevelandą 
gyvenantys lietuviai nebe
turės savo tautinių šokių 
grupės. Nors Grandinėlė eg
zistuoja 28 metus, jos va
dovas Liudas Sagys dar ne
parodė jokių ženklų, kad 
ūpas ar jėgos artėja prie 
galo.

Naujų narių Grandinėlė 
laukia ir priima išskėstom 
rankom, bet kaip ir anais 
laikais, taip ir dabar jos va
dovai, Liudas ir Aleksand
ra Sagiai, stato tuos pačius 
reikalavimus: ištvermingu
mą, darbštumą ir drausmę. 
Jų šūkis — "Jei ką darai, 
daryk gerai arba visai ne
daryk”. Tuomi ir remiasi 
jų visas darba ir todėl jie 
tiek daug atsiekė.

Jei nuotaikos liks tokios 
kaip buvo sezono užbaigi
me, jei atsiras dar keletą 
naujų šokėjų ir pastovesnių 
muzikantų, tai šį rudenį 
Grandinėlė vėl galės pradėt 
savo įprastai sėkmingą mū
sų lietuvių tautinių šokių 
garsinimo, bei puoselėjimo 
darbą. Linkiu Liudui ir 
Aleksandrai Sagiams ir jų 
Grandinėlei dar daug gra
žių darbo metų.

Nijolė Bartuškaitė 
von Kiparski

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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DETROITO LIETUVIAI
■mhmhbh Antanas Grinius

PAŠVENTINTAS 
PAMINKLAS 

ŽUVUSIEMS DĖL 
LIETUVOS LAISVĖS
Dauguma mūsų yra matę 

ir prisimena stovėjusi Ka
ro Muziejaus sodelyje žuvu- 
siems dėl Lietuvos laisvės 
gražų iš akmenų pastatytų 
paminklų, šiandienų jo jau 

ASSISTANT PRODUCTION 
SUPERINTENDENT

A growing concern in the polyvinyl chloride in- 
duHlry is seeking a degreed Chemical Engineer 
with production expericnce in manufacturing 
PVC. Responsibilities will include assiating the 
Superintcndent in production of PVC in a 24 hr. 
a day, 7 days a week PVC facility. Insuring 
maximum efficiency, safe work practices, and 
9chedules maintenance in copjunction with 
oroduction needs.

ASSISTANT MATERIAL 
HANDLING SUPERINTENDENT 

Seeking an individual with heavy troffk experience in 
rail fleet management and truck traffic. The successful 
candidate will assist the Moteriais Handling Superin- 
tendent in coordinahng traffic of 450 Hopper cars and 
over-the-road traffic. Will be involved m all aspects of 
fimshed prodvct inventory ond scheduling shipments of 
PVC. We offer nationclly competitive salary ond bene- 
frts.
Interested parties moy send resvme ond salary history 
in confidence to:

5618 Hi0hwoy 332 Eo»t 
Freeport, TX 77541

Member FDIC

nėra. Lietuvos okupantas jj 
nugriovė.

Detroito jūrų šaulių 
"Švyturio” kuopa tokį pat 
paminklų pastatė savo Pilė
nų stovykloje. Paminklo 
atidarymas ir pašventini
mas buvo atliktas per dvi 
dienas. Liepos 4 d. šauliai 
Pilėnuose turėjo suvažiavi

MACHINE SHOP FOREMAN
MALE/FEMALE

Immediate opening for shop foreman experienced in marine repair to 
superviae night shift. $1870 per mo. plūs hourly overtime. Excellent 
benefit package including life & hoapitalization inaurance, savin g s 
program. retirement and bonus.

APPLY, CALL, OR WRITE:

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

HARAHAN, LA. 70183
504-733-7870

Equal Opportunity Employer M/F
(28-34)

Kadangi jūs galvojate apie 
savo pinigas, yra gerai turėti 
užnugary stipriausi Ohio banką.

Šiais ekonomiškais laikais yra saugu turėti ryšį su 
AmeriTrust. Kadangi tai yra valstijos didžiausias ir stipriausias 
bankas, jūsų pinigai padėti AmeriTrust yra nemažiau saugūs 
kaip kitur.

Jeigu jūs ieškote užtikrinto taupymo plano, mes turime 
daugelį jų pasirinkimui — taupymo sąskaita, pajamų sąskaita, 
pensijų taupymo planas, aukšto procento ”money-market” 
certifikatai ir kiti. Ir visa tai yra apdrausta federalinės 
vyriausybės iki 100,000 dolerių.

Jei jūs atidarote čekių sąskaitą, mes siūlome keletą 
skirtingų rūšių, įskaitant naują procentus mokantį čekių planą.

Jeigu jums reikalinga paskola, ar norite kredito kortelės 
arba norėtumėte pradėti šeimos fondą, AmeriTrust gali jums 
padėti. Ir turėdami 84 skyrius ir tuziną Fast Cashier (R) 
mašinas visoje Cuyahogą apskrity, mes siūlome patogiausią 
bankinę operaciją mieste.

Sustokite bet kuriame AmeriTrust skyriuje tuoj pat ir 
duokite pradžią sėkmingai eigai.

mų. Ryte buvo pakeltos 
Amerikos ir Lietuvos vėlia
vos ir sugiedotas Lietuvos 
himnas.

Vakare salėje įvyko ban
ketas, kuriame dalyvavo 
apie 80 žmonių. Programų 
pravedė kuopos vicepirmi
ninkas A. Šukys. Bankete 
dalyvavo svečiai šauliai iš 
Chicagos ir Floridos.

Svečiams užkandus ir pa
sivaišinus Bronė Lungytė 
pašoko porų egzotiškų šo
kių, o Stasys Garliauskas 
paskaitė porų savo kūrinė
lių: "žvilgsnis į Pilėnus” ir 
"Humoristiską apie sveiki
nimus”.

Tolimesnei programai per
sikelta prie laužo, kurį už
kūrė švyturio kuopos mo
terų sekcijos vadovė Ange
lė Bukšnienė ir St. Butkaus 
šaulių kuopos pirmininkas 
Vincas Tamošiūnas. Muz.

St. Sližiui vadovaujant ir 
akordeonu pritariant prie 
laužo ilgai skambėjo lietu
viškos dainos. Pb progra
mos vėl buvo persikelta į 
salę šokiams.

Sekmadienį, liepos 5 d. 
ryte pakėlus vėliavas ir iš
klausius mišias, visi žygia
vome prie žuvusiems dėl 
Lietuvos laisvės pastatyto 
paminklo ,kur išsirikiavo 
kūrėjai savanoriai, ramo- 
vėnai, uniformuoti šauliai 
ir skautai.

Paminklo mesenatai Ne
lė ir Klemensas Urbšaičiai 
nuėmė nuo paminklo uždan
galų, o kun. K. Simaitis pa
šventino, kūrėjai savano
riai Kazimieras Daugvydas 
ir Stasys Šimoliūnas padė
jo prie paminklo ąžuolų vai
nikų.

Sekė Gabijos skaučių 
tunto tuntininkės Ritos 

Kasputienės į skautininkės 
laipsnį pakėlimo iškilmės, 
žodį tarė skautų Ramovės 
pirmininkas v. s. Leopaldas 
Heiningas, s. Jonas Asmi- 
nas. Naujai pakeltąją pri
saikdino v. s. Jūratė Pečiū
rienė.

Sugiedojus Lietuvos him
nų, pasibaigė paminklo 
šventinimo iškilmės. Aka
demija įvyko salėje. Kuopos 
pirmininkas Bronius Valiu
kėnas pateikė apžvalgą ir 
pristatė paminklo mecena
tus N. K. Urbšaičius, pro
jekto sudarytojo mirusio 
Jurgio Baublio našlę Eleną 
Baublienę, jos dukrą Rūtą 
ir paminklo statytoją My
kolų Abarių

Šaulių žvaigždės ordinu 
apdovanotas Alfa Šukys ir 
žvaigždės ordino medaliu 
Petras Bukšnys, kuriems 
žymenius prisegė Jūrų šau
lių vadovas Edmundas Ven- 
gianskas ir St. Butkaus 
šaulių kuopos pirmininkas 
Vincas Tamošiūnas.

Po to sekė sveikinimai 
žodžiu ir raštu. Buvo per
skaitytas Vytauto Alanto 
tai proga specialiai parašy
tas eilėraštis "Paminklas”.

Į akademiją susirinko 
mažai žmonių. Gaila, kad ji 
nebuvo pravesta lauke prie 
paminklo. Pašventinus žmo
nės jau nenorėjo eiti į salę, 

žmonių į paminklo pa
šventinimo iškilmes atvyko 
labai daug. Tokiam dide
liam būriui ir turimos patal
pos buvo per mažos ir vir
tuvė nepajėgė pilnumoje vi
sų aptarnauti. Tai tikrai 
buvo didelė ir įspūdinga 
šventė.

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _
CLEVELANDO PENSI
NINKŲ KLUBO GEGU
ŽINE įvyks liepos 26 d. 
1 vai. p.p. DMNP pa
rapijos sodelyje. Bus 
gera muzika, skaniai pa
ruošti valgiai, gėrimai, 
loterija. Visi kviečiami 
ir laukiami. įėjimas vel
tui.

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

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

• RUGPIŪČIČ 16 d.’Balfo 
gegužinė.

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

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

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

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis j ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

ALRK MOTERŲ S-GOS 
SEIMAS

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

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

ALRK Moterų Sąjunga 
įsikūrusi 1921 m., turi savo 
narių apdraudą ir rūpinasi 
išeivijos lietuvių sociali
niais, religiniais ir kultūros 
rekalas.

Šį Seimą globoja Cleve
lando ALRK Moterų Sąjun
gos 36 kuopa ir kviečia Cle
velando lietuvių organizaci
jas šia proga sveikinti Sei
mą. Sveikinimus su auka 
prašome atsiųsti 36-tos 
kuopos pirm. Stefanijai 
Stasienei, 18112 Windward 
Rd., Cleveland, Oh. 44119.

Gauti sveikinimai bus at
spausdinti Seimo darbo pro
gramoje.

BM /uperior /avinos
1 ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS

ČEKIU SASKAITA
4-4. i

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

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uperior Avinę)/ 

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS:

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

• Old World Plaza — 
East 185 gatvės festivalis 
įvyks liepos 29 — rugpiū
čio 2 dienomis. Nors šiame 
rajone gyvena daug lietu
vių, yra Dievo Motinos pa
rapija ir Lietuvių namai, 
bet lietuviai festivalyje 
menkai dalyvauja. Tai ne
gerai ir namams, ir parapi
jai, ir apskritai visai apy
linkei.

Lietuvių namų direkcija 
ragina lietuvius šiemet ge
riau pasirodyti. Prie namų 
bus stalai su tautodailės 
darbais, knygomis, ginta
rais. Visi, kurie turi gražių 
lietuviškų audinių ir dirbi
nių parodymui ar pardavi
mui, prašom juos sunešti 
ir festivalio dienomis iš
statyti.

Liepos 31, penktadienio 
vakaras skirtas lietuvių pa
sirodymui pagrindinėje es
tradoje, o sekmadienį, rug
piūčio 2 festivalis bus už
darytas dideliu paradu, ku
ris prasidės 1 vai. p. p. nuo 
Neff Road ir E. 185 gatvės 
krykelės ir baigsis prie šv. 
Juozapo mokyklos rūmų.

Lietuvių namų direkcija 
prašo visų talkos — suor
ganizuoti stalus su tauto
dailės darbais, padėti juos 
prižiūrėti, dalyvauti lietu
vių vakaro programoje ir 
parade.

Visi kas gali talkinin
kauti prašom pranešti J. 
Stempužiui telef. 623-7164 
ar 382-9268 ir VI. Plečkai
čiui telef. 531-3474. Bend
rai sutelkę jėgas, būtinai 
privalome dalyvauti šiame 
festivalyje.

• Tėvynės Garsų progra
ma bus sekmadienį, liepos 
26, 6 vai. 30 min. ryto per 
WZZP-106.5 FM.

• Algis Rukšėnas liepos 
23, ketvirtadienį, nuo 7 vai. 
vak. iki 9 vai. vak. per 
WERE radiją kalbės apie 
Pavergtųjų tautų savaitę, 
ypatingai pabrėždamas Lie
tuvos okupaciją. Su juo 
programoje dalyvaus lat
vių ir ukrainiečių atstovai. 
Programą moderuos WERE 
(AM-1300) radijo štabo na
rys Dr. John Manolesco.

• Meras George V. Voino- 
vičius kandidatuos naujam 
ketverių metų terminui. 
Jau yra renkami parašai 
ant peticijos išstatyti jo 
kandidatūrą. Visi Clevelan
do mieste gyveną registruo
ti lietuviai prašom pasira
šyti ant mero peticijos.

• Dr. Henrikas Brazaitis 
su žmona ir dukterimi Kris
tiną Queen Elizabeth laivu 
išplaukė atostogų į Euro

4

pa. Grįš į Clevelandą rug
piūčio 6 .

• Pranas Mainelis, ilgus 
metus talkinąs Dirvai prie 
laikraščio ekspedijavimo, 
praeitą savaitę eidamas 
gatve paslydo ir susilaužė 
šlaunies kaulą. Ligoninėje 
jam buvo padaryta opera
cija ir palengva sveiksta.

Pr. Mainelis yra ramovė- 
nų valdybos narys bei pri
klauso kitoms organizaci
joms.

Linkime Pranui greičiau 
pasveikti ii- grįžti prie vi
suomeninės veiklos.

• Dr. Marius L. Kaniaus
kas, naujasis dantų gydy
tojas, įsijungė į dantų gy
dymo praktiką, pradėda
mas dirbti dr. Richard A. 
Miller kabinete 13224 Sha- 
ker Square, Shaker Hgts., 
Ohio. Ofiso valandos tele- 
no susitarimu 752-8888.

IŠVYKA J LIETUVIŲ 
DIENAS

Žalgirio šaulių kuopa 
Clevelande organizuoja lie
tuvių išvyką autobusu į 
ruošiamas Pennsylvanijos 
Lietuvių dienas rugpiūčio 
15-16 d. d. Lakewood Park, 
Barnesville, Pa.

Kelionė autobusu, vaka- 
rienė-pietūs ir įėjimas į 
parką asmeniui 37-38 dol. 
Nakvynė ir sekmadienio už
kandžiai atskirai.

Norintieji vykti į lietu
vių dienas .prašomi iki lie
pos 30 d. užsiregistruoti 
pas St. San kalaitę, telef. 
486-5279, Ed. Pranckų — 
885-4006, arba Ig. Muliolį 
461-8579.

Nesudarius pilno autobu
so, kelionė neįvyks. (ep)

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

TURNER REALTY
501 EAST 185 ST. EUCLID, OHIO 4-1119

PHONE: 486-2530

RITA MATAS
ĮSTAIGOS

ADMINISTRATORĖ

PILNATEISĖ NEKILNOJAMOJO TURTO 
(VERTINTOJA.

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

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

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

m 
kiuris e

NAUJA LIETUVIŠKA 
ŠEIMA

Birželio 13 d. Clevelande 
DMNP bažnyčioje susituo
kė Lilija Snarskytė su Ray- 
mondu Račyla. Vedybų 
apeigas atliko ir prasmingą 
pamokslą pasakė klebonas 
kun. G. Kijauskas, S. J. Per 
mišias giedojo ir vargonin- 
kavo Regina Brazaitienė, 
fleita grojo Susan Butler.

Vakare įvyko priėmimas 
La Vera svetainėje, Wil- 
loughby Hills, Oh. Puotoje 
dalyvavo apie 300 asmenų. 
Priėmimo metu Lilijos tė
vas inž. Bronius Snarskis 
pasakė kalbą, ragindamas 
jaunavedžius išsilaikyti re
alistais ir tarpti draugų lie
tuviškoje atmosferoje. Ce
remonijų vadovo pareigas 
meistriškai atliko Lilijos 
brolis Vaidotas.

Lilija yra baigusi Kent 
Statė Universitetą komerci
nio meno bakalauro laips
niu ir dabar dirba May 
Companijoje reklamų sky
riuje. Raymondas yra bai
gęs Bovvling Green Univer
sitetą pedagogijos bakalau
ro laipsniu ir dabar dirba 
draudimo kompanijoj Ralph 
Haas and Associates. (bs)

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

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

teisinis patarėjas

PHONE: 486-2530

501 EAST 185 ST.
EUCLID. OHIO 11119

. MEMBFR OĮ
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DIRVA
PASIKEITIMAI 

NAUJOJE VILTYJE
Teko patirti, kad dr. Jo

nas Balys, ALT S-gos ir 
Korp. Neo-Lithuania lei
džiamo žurnalo Naujoji Vil
tis redaktorius, liepos 18 d. 
iš šių pareigų pasitraukė.

• ALT Sąjungos Valdy
bos pritarimu prašome vi
sų kurie yra pažadėję pa
remti prezidento Antano 
Smetonos filmą ir dar to 
nepadarė, o taip pat asme
nis bei skyrius norinčius 
dar prisidėti, prašome savo 
aukas siųsti šiuo adresu: 
Antanas Mažeika 13055 
Mindanao Way #3, Marina 
Dey Rey, Ca. 90291, (213) 
821-8681.

Kas norėtų užsisakyti 
sau ar skyriui filmą, jo kai

A. A.
LIUCIJAI JANKŪNIENEI

mirus, jo vyrą KAZĮ ir sūnų KASTYTĮ nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

A. A.

LIUCIJAI JANKŪNIENEI
mirus, jos vyrui KAZIMIERIUI, Amerikos 

Lietuvių Bendruomenės, New Jersey Apy
gardos pirmininkui ir sūnui KASTYČIUI, 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Klasės draugui

A. A.

BALIUI VOSYLIUI

mirus, jo gimines ir artimuosius kartu liū

dėdamas nuoširdžiai užjaučiu

Jonas Jurkūnas

na įskaitant specialų įpaka
vimą ir persiuntimą yra 750 
dol. Vidijo kasetė 100 dol.

• Prov. Kazimieras Ma
žonus, Dirvos rėmėjas, ei
nantis 95 metus, būdamas 
Vilties draugijos šimtinin
ku, savo įnašą dar padidi
no atsiųsdamas 200 dol.

Nuoširdžiai dėkojame už 
paramą ir linkėjimus Dir
vai.

• J. Balbatas, clevelan- 
dietis, nuoširdus kultūrinių 
reikalų rėmėjas, atnaujin
damas prenumeratą, pridė
jo auką 23 dol. Ačiū,

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Laima ir Algis
Jurkūnai

Vincentina ir Jonas 
Jurkūnai
Zosė ir Stasys
Jurkūnai

Stefanija ir Simas 
Kuzmickai
Teofilė ir Balys 
Rimantai

Ramunė ir Algis 
V i t k a i

J. švedas
V. Misiūnas
J. Veblaitis

BOSTONO LIETUVIAI
LAISVĖS VARPAS 

POVOJUJE
Kaip pranešė Laisvės 

Varpo vedėjas Petras Viš
činis, nuo rugpiūčio 1 d. ra
dijo stotis WCAS banga 
749 iš Cambridge atsakė 
Laisvės Varpui laiką. Jei
gu nebus surasta nauja sto
tis, tai Laisvės Varpas bus 
girdimas tik Brocktono ban
ga 1460, nuo 12 vai. 10 iki 
1-mos valandos.

MINKŲ RADIJO 
GEGUŽINĖ

Stepono ir Valentinos 
Minkų radijo programa 
Naujojoj Anglijoj rengia 
gegužinę rugpiūčio 9 d. 
gražiam Romuvos parke 
Brocktone.

Programa prasidės 4 vai. 
Bus metinis rinkimas gra
žuolės ”Miss Lithuania of
N. E.” ir šokių varžybos.

Rinkimo komitete daly
vaus: inž. Edmundas Cibas, 
Ona Ivaškienė, Aloyzas 
Astravas, inž. Klaudius Ša
kenis ir Elena Valiukonie- 
nė.

Autobusas į gegužinę iš
važiuos nuo Bostono Lietu
vių Piliečių Klubo 1:30 vai. 
p. p. Norėdami užsisakyti 
vietą, kalbėkite su Valenti
na Minkiene tel. 268-0489.

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
ŠAULIŲ RINKTINĖ

Birželio 14 d. įvyko meti
nė Naujosios Anglijos šau
lių rinktinės narių ir svečių 
gegužinė-išvažiavimas šau
lių Br. ir E. Martišių sody
boje. Pasivaišinę sesių pa
ruoštais pietumis, vieni su
simetę į būrelius dalinosi 
įspūdžiais, kiti skubėjo į 
šaudymo vietą.

A. A.

ADOLFUI ANDRULIUI

mirus, jo broliams ARTŪRUI ir ALFONSUI

reiškiame nuoširdžią užuojautą

Vytautas ir Janina 
Januškjai

Brangiam
A. A.

ALGIRDUI NASVYČIUI
mirus, jo šeimai, seseriai BIRUTEI SMETO- 

nienei su šeima ir broliui JAUNUČIUI su šei

ma reiškiame mūsų gilią užuojautą ir kartu

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

šaudymo varžybas prave
dė V. Grybauskas. Kiekvie
nai kuopai buvo skirta po 
dvi trofėjas ir pažymėjimą
III-jai vietai. Po varžybų 
rinktinės pirm. J. Stašaitis 
trumpu žodžiu paminėjo, 
kad kaip tik šią dieną su
kanka 40 metų sukaktis nuo 
pirmųjų trėmimų j Sibirą. 
Susikaupimo minute kvietė 
visus prisiminti mirusius 
kankinius. Po to pakvietė 
kuopų pirmininkus Jono 
Vanagaičio kuopos P. Tyla, 
Brocktono — vicepirm. P. 
Pulminską ir Dr. Vinco Ku
dirkos — A. Zenku įteikti 
laimėtojams trofėjas. Bos
tono I vietą laimėjo J. Ba- 
jerčienė, II P. Tyla ir III 
VI. Bajerčius. Brocktono 
Martyno Jankaus kuopos I 
vieta teko J. Šeduikiui, II 
E. Martišiui ir III Br. Mar
tišienei. Worcesterio I vie
ta laimėjo J. Slušnienė, II 
A. Zenkus ir III H. Enrikai, 
tis.

Rugsėjo 5-6-7, Darbo Die
nos savaitgaly ruošiama 
rinktinės kultūrinis savait
galis Kennebunkport, Maine 
Tėvų Pranciškonų vasarvie
tėje. Dabar jau pats laikas 
užsisakyti kambarius, ra
šant tiesiai vasarvietės va
dovybei. Savaitgaliui numa- 

j tyta įdomi programa: pa
skaitos, varžybinis šaudy
mas, šeštadienio vakarą — 
rugsėjo 5 susipažinimo va
karas su šokiais ir progra
ma, sekmadienį — Tautos 
šventės minėjimas ir lau
žas, kurio programą atliks 
visi dalyviai ir svečiai. 
Rinktinės vadovybė kviečia, 
ne tik Naujosios Anglijos 
šaulius, bet visų kuopų na
rius dalyvauti ir praleisti 
paskutinį vasaros savaitga

ly gražioj gamtoj, bendrau
jant ir gyvenant šauliško- 
mis idėjomis. Kuopų nariai 
atsiveža vėliavas su stovais 
ir kas turi uniformas, bei 
moterys tautinius rūbus.

(eg)

PUTNAM
SESELIŲ NAMŲ 
ŠVENTINIMAS

Marijos Nekalto Prasi
dėjimo vienuolyno seselių 
naujieji namai ir Religinio 
atsigaivinimo centro pasta
tas, Putname, buvo pašven
tinti birželio 21 d. šventi
nimo apeiga.s atliko kun. 
St. Yla, vienuolyno kapelio
nas. Apeigas pradedant, 
trumpai kalbėjo kun. Yla, 
seselių vyresnioji Aloyza 
Šaulytė, M. Remienė, Chi
cagos rėmėjų pirm., ir V. 
Vaitkus, centro rėmėjų 
pirm. Visi jie pasidžiaugė 
atliktais darbais ir pabrėžė, 
kad naujasis pastatas įga
lins seseles daugiau laiko 
skirti ne tik Dievo garbei, 
bet ir žmonėms pagelbėti, 
ypač lietuviams, nes šis 
pastatas reikalaus mažiau 
rūpesčių užlaikymui ir ne
patogumų nugai ėjimui. 
Norwich diacezijos vysku
pas Reilly raštu sveikino 
seseles ir rėmėjus.

Po šventinimo apeigų vi
si dalyvaujantieji susirinko 
vienuolyno koplyčioje šv. 
Mišioms, kurias koncelebra- 
vo 7 kunigai, visi lietuviai, 
vadovaujant kun. Ylai. Pa
moksle iškelta tvirtų pama
tų reikšmė, ko simbolis yra 
ir šis naujas pastatas. Mi
šių giesmes giedojo seselės 
ir dalyviai, vadovaujant 
sės. Bemadetei Matukaitei.

Oficialiajai iškilmių da
liai pasibaigus, visi susirin
ko naujo pastato salėje va
karienei. Viso buvo daugiau 
kaip 200 žmonių, dauguma 
iš artimesnių ar tolimų lie
tuvių kolonijų, vien iš Chi
cagos virš 20. Dalyvavo ir 
vietos amerikiečių parapi
jos klebonas.

Namai pašventinti ir jau 
apgyvendinti, bet dar daug 
darbo ir išlaidų pareika
laus jų ir aplinkos pilnas 
sutvarkymas, o ir skolos 
reikia pradėti mokėti. Visi 
lietuviai turime jausti pa
reigą tęsti seselių rėmimą 
toliau, tiek darbu, tiek fi
nansiniai. Tokiam parėmi
mui atsiranda gera proga: 
Metinė iškyla — gegužinė, 
lietuvių susiartinimo šven
tė, įvykstanti seselių sody
boje, liepos 26 d. Iškyla 
prasideda 11 vai. ryte pa
maldomis. Pietus bus gau
nami sės. sodyboje. Ruošia
ma vertingų daiktų loteri
ja. Laukiami visi. J. Kr.
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