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REAGANO LAIMĖJIMAS MNĖ LUKŠYTĖ - DIRVOS NOVĖLĖS
Ar jo planas susilauks pasisekimo?

Paskutinėmis liepos dieno
mis prezidentas Reaganas pa
siekė žymų laimėjimą. Už jo 
pasiūlytą valstybės išlaidų ir 
mokesčių sumažinimą pasisa
kė ne tik respublikonai, bet ir 
dalis demokratų, tuo būdu įga
lindami gauti ne tik senato, 
bet ir atstovų rūmų pritarimą, 
kuriame daugumą turi demo
kratai. Tiems, kurių pagrin
dinis informacijos šaltinis yra 
televizija - o tokie sudaro di
desnę šio krašto gyventojų da
lį- Reagano laimėjimą aptem
dė nepaprastas visų televizijos 
tinklų dėmesys britų sosto įpė
dinio vestuvėms. įdomus pa
sižiūrėti vaidinimas, bet iš es
mės visai nesvarbus įvykis. 
Tuo tarpu Reagano laimėji
mas buvo daug svarbesnis. 
Tuo labiau, kad daugeliui at
rodė, jog tas pagyvenęs buvęs 
artistas nebus priaugęs sudė
tingai Washingtono politikai. 
Jis tačiau pasirodė puikus po
litikas, su kuriuo paskutiniųjų 
prezidentų tarpe gali lygintis 
gal tik Johnsonas.

Kaip ten būtų, Reaganas su. 
stabdė ligšiolinę slinktį į vis di
dėjančią valstybės aparato ga
lią ir atsakomybę, sumažinda
mas jam skirtas išlaidas ir kar
tu apkerpdamas mokesčių naš
tą. Užpakalyje to stovi idėja, 
kad žmonės patys geriau žino, 
ką daryti su savais pinigais. Iš
gelbėti nuo mokesčių ir paleis
ti į apyvartą pinigai duos dau
giau galimybių ir tiems, kurie 
patys neturi pinigų. Mintį, 
kad valstybė mokesčiais turi 
naujai perdalinti turtą ir siek
ti socialinio teisingumo - Rea
ganas atmeta, kaip nerealią. 
Galų gale žmogus pats, o ne 
valdžia, turi ir nulemia savo 
likimą.

Juk milijonai emigrantų į 
šį kraštą atvyko ne senatvės 
pensijų ieškoti, bet galimybių. 
Net šiandien prie JAV konsu
latų Centro Amerikoje ir kito
se pasaulio šalyse stovi per ke
lis kvartalus nusitęsusios vizų 
prašytqų eilės. Ir tie čia nori 
atvažiuoti ne Sočiai Security 
čekių viliojami, bet todėl, kad 
jų kraštuose yra blogiau. Ži
nia, šiandien daug kas pasi
keitė, žmonių padaugėjo tiek, 
kad elementarinis saugumas 
reikalauja daugybės taisyklių 
ir atitinkamo aparato jų įgy
vendinimui. Bet gi - valstybė 
yra tiek turtinga, kad gali pa
sirūpinti tais, kurie dėl vienų 
ar kitų priežasčių patys negali 
apsirūpinti.

Teoriškai tai galima būtų 
pasiekti, jei neturį jokių paja
mų - ir tuo pačiu nemoką jo
kių mokesčių - gautų iš valsty
bės iždo minimaliam pragy
venimui reikalingą sumą. Bet 
praktiškai taip dar sunku pa
tvarkyti. Norint nukreipti ka
pitalą vienon ar kiton kryptin, 
dar duodamos mokestinės nuo-

Vytautas Meškauskas 

laidos. Tai veda prie to, kad 
turtingi gali taip investuoti, 
kad galėtų išvengti mokesčių. 
Iš kitos pusės - 3 milijonai žmo
nių gauna minimalines Sočiai 
Security pensijas 122 dolerių. 
Teigiama, kad jų tarpe tikrai 
nepasiturinčių ir tos pensijos 
reikalingų tėra gal 10%. Kiti 
tačiau tos sumos neatsisako ir 
nuo jos nemoka mokesčių, 
nors savo gyvenimo saulėleidį 
praleidžia ištaigingai gyven
dami pvz. Floridoje, kur jų ne
kilnojamo turto vertė bent iki 
šiol kas metai pakildavo po 20 
ar 30 %. Koks triukšmas pa
kiltų, jei jiems atitmtum tas 
minimalines pensijasl Mažiau 
pasipriešinimo sulauki, jei vi
siems pensijas padidini. Už 
tai pesimistai pranašauja Rea- 
ganui blogą ateitį, kai dabar 
kongreso priimti išlaidų suma
žinimai pasireikš praktikoje.

Reaganas ir jo finansiniai 
patarėjai tikisi to išvengsią. Jų 
dabartinės priemonės anks
čiau ar vėliau turėtų vesti prie 
ūkinio atkutimo, bet ar žmo
nės sutiks, jei reikėtų, palauk
ti? Padėti komplikuoja dar 
viena aplinkybė. Beveik visi 
sutinka, kad išlaidų kariniam 
saugumui negali mažinti. At
virkščiai, jas reikia dar padi
dinti. Jei laukiamas ūkinis at
kutimas tikrai pasireikš, tai 
nebus sunku padaryti. Bet jei 
jis nusidelstų, reikės arba vėl 
padidinti mokesčius, ar iždui 
daugiau skolintis. Bei jei dau
giau skolinsis, tuo daugiau kils

(Nukelta į 2 psl.)

Pagerbė kovojančius dėl Baltijos valstybių laisvės...

Pabaltiečių komitetas Washingtone liepos 8 d. Įteikė kongresmanui Edwardui J. Derwins- 
kiui BALTIC. FREEDOM AWARD už jo stiprią paramą siekiant Baltijos kraštams laisvės. Žyme
niu taip pat buvo apdovanotas ir kongresmanas J. Zablocki liepos 13 d. Nuotraukoje komiteto 
nariai su kongresmanu. Iš kairės: estas Martin Suuberg, lietuvaitė Gailė Tamošiūnaitė, pirm. 
Maido Kari, estas Sven Paul, latvė Vita Terauds, kongresmanas Edward J. Derv/inski, John Bol- 
steins ir lietuvis Jonas Bobelis.

Rašytoja Agnė Lukšytė-Meiliūnienė, laimėjusi 1981 m. Dir
vos novelės konkursą.

DIRVOS NOVELĖS 
konkurso premijai skirti 
komisija: pirmininkas Ba
lys Auginąs, nariai Vytau
tas Gedgaudas ir Aleksas 
Laikūnas savo posėdyje 
1981 metą rugpiūčio 10 d. 
iš konkursui atsiųstų de
vynių rankraščių vienbal
siai nutarė premijuoti kaip

KONKURSO 1981 METU LAUREATĖ

geriausią Volungės sla
pyvardžiu pasirašytą kūri
nį ”ZEFIRANTĖS”.

Atidarius voką, paaiškė
jo, kad šios novelės autorė 
yra AGNĖ LUKŠYTĖ-MEI- 
LIONIENĖ, gyvenanti Aus
tralijoj. Jai skiriama 600 
dolerių premija, kurios me

cenatas yra SIMAS KAšE- 
LIONIS.

ZEFIRANTĖ — vieninte
lis konkursui atsiųstas kū
rinys, turįs tikrai būdingų 
novelės elementų: vieno as
mens pasakojimą, įdomų 
nuotykį ir novelei būdingą 
baigmę; pasakojimas už
sklendžiamas minties ir 
nuotaikos išvada.

Novelės pavadinimui au
torė pasirinko vardą gėlės, 
kuri auga Australijoje, žy
di kartą į metus, kai ima 
pūsti vakaris vėjas. Gėlės 
žydėjimas — simbolinis vei
kalo herojės gyvenimo vil
čių išsipildymas. Tai lyg mi
tologinė alegorija.

Savo kūrinyje autorė 
duoda lietuviškos emigraci
nės buities iškarpą. Siužeto 
fonas ir rėmai — Austra
lijos žemynas. Tačiau fabu
la atausta lietuvišku audi
niu. Pagrindinė veikalo he
rojė yra lietuvaitė, gimusi 
svetur, niekada nemačiusi 
Lietuvos ir lietuvių. Jos gy
venimo tikslas — rasti, ieš
kant ”savų genties šaknų”...

Intryga plėtojama epizo
diniais pasakojimais, intry- 
guojančiais ir nuotykingais.

Autorė sumaniai mezga 
pasakojimo mezginį, vynio
dama merginos lūkesčius, 
vienatvės ir meilės siūlus, 
megzdama įdomią meilės is
toriją, kurios atomazgoje 
dvi lietuviško kraujo atža
los, blaškomos tarp dviejų 
skirtingų kontinentų, su
randa vienas kitą ir savo 
kilmės šaknis. O ekspozici
joje įvesta pasakotojos 
draugė kartu suranda ir sa
vo šeimos ”herbo” nutrū
kusią grandį.

Novelė yra perdėm psi
chologinė ir gabiai supinta.

Dėl visų šių aukščiau mi
nėtų ypatybių novelę ir pre
mijavo. kaip geriausią iš 
visų atsiųstųjų.

• Valstybės departamen
tas painformavo Jungtinį 
pabaltiečių komitetą Wa- 
shingtone, kad Vytautas 
Skuodis, turi tvirtą teisę į 
JAV pilietybę ir tai duoda 
vilčių susilaukti palankaus 
sprendimo dėl jo likimo.

• Kongresmene Cardiss 
Collins, kurios distrikte 
Chicagoje gimęs Vytau
tas Skuodis, parašė Brež
nevui laišką, reikšdama pro
testą dėl Vytauto Skuodžio, 
Maskvos kalinamo Ameri
kos piliečio, keldama reika
lavimą, kad jis būtų nedel
siant paleistas.
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Naujas Reagano bandymas: orinio trafiko kontrlierių streikas.
- Ar Reaganas pralošia propagandos kartį Brežnevui? 

------------------- - 'Atominis katekizmas ---------------------

■ Iš kitos pusės
Malonu matyti naujų bendradarbių pavardes mūsų 

laikraščių skiltyse, nepaisant to, kad kartais jie pradeda 
kalbėti kaip ką tik gimę. Pavyzdžiui Saulius Damušis 
DRAUGO 166 Nr. aiškina:

"šiandien be specialių agentų talkos i filmų indus
triją beveik neįmanoma įeiti. Vyksta begalinės 
varžybos, ir savo jėgomis prieiti prie tų, kurie 
daro sprendimus, beveik neįmanoma.”

Gražiai laimėjęs kongre
se prezidentas Reaganas 
patyrė naują bandymą — 
orinio eismo (trafiko) kon
trolerių streiką. Kadangi 
valdžios tarnautojai yra da
vę priesaiką, kad nestrei
kuos, prezidentas neturėjo 
kitos išeities, kaip streiki
ninkus atleisti iš darbo. 
Faktinai, to jie ir turėjo ti
kėtis. Streikininkams ta
čiau atrodė, kad jų atleidi
mas yra praktiškai neįma
nomas, nes sustabdytų visą 
orinį susisiekimą, o naujų 
kadrų paruošimas užtruktų 
keletą metų.

Jei Reaganui laimingai 
pasiseks išlaikyti ir tą ban
dymą, jis padarys nemažai 
naudos visam kraštui, nes 
paskatins pasipriešinti per 
dideliems reikalavimams ir 
s a v ivaldybes, besideran- 
čiom su policininkais, gais
rininkais ir net mokytojais, 
kurie pav. laimėję per di
delius reikalavimus Chica
goje privedė prie bankroto 
viso miesto švietimo siste
mą. Reikia dar atsiminti, 
kad per smarkiai pakilę at
lyginimai gali privesti prie 
nepasisekimo visą Reagano 
administracijos kovą su in
fliaciją, kuri per pirmutinį 
pusmetį pasiekė gražių re
zultatų.

★
Kaip rašo londoniškis 

THE ECONOMIST, dauge
liui JAV sąjungininkų Eu
ropoje atrodo, kad Reaga
nas pralošia propagandos 
karą su Brežnevu. Nuduo
damas, kad jam nerūpi ato
minio apsiginklavimo kon
trolė, bet tik atsiginklavi- 
mas, jis leidžia sovietams 
pasirodyti g i n k la vimosi 
kontrolės čempionais. Be to, 
Washingtono dabartinis nu
sistatymas pirmiau apsi
ginkluoti, o tik vėliau derė
tis, sumaišė jo sąjunginin
kus, kurie nežino iki kokio 
laipsnio reikia patiems at- 
s i g inkluoti. Ginklavimosi 
lenktynių jie nenori.

Kad išsiaiškinus susida
riusią padėtį, savaitraštis 
paskelbė tokį "atominį ka
tekizmą” :

REAGANO 
LAIMĖJIMAS... '

(Atkelta iš 1 psl.) 
nuošimčiai už paskolas. O tų 
sumažėjimas būtinai reikalin
gas ūkio atkutimui. Už tat fi
nansiniai sluoksniai - ir po 
Reagano dideliu, beveik neįti
kėtinų laimėjimų kongrese - 
dar neatsikratė savo pesimiz
mo. Biržoje dar nėra jaučia
mas optimizmas.

1. Ar atsiginklavimas rei
kalingas? Taip, sovietai ir 
jų sąjungininkai Europoje 
turi daugiau konvencionali- 
nės (ne atominės) kariuo
menės, kurios dalį jie gali 
greičiau permesti į kitus ga
limus karo židinius, įskai
tant ir Persijos įlankos naf
tos laukus, negu vakarie
čiai. Jie turi daugiau distan
cijos atominių raketų. Jie 
turės tiek tolimos distanci
jos raketų, kad bent teoriš
kai galės pirmu smūgiu su
naikinti visas Amerikos že
myne laikomas tolimos dis
tancijos raketas, tuo tarpu 
amerikiečiai gali sunaikinti 
tokių pat sovietų raketų tik 
trečdalį. Reikia būti jau la
bai nekaltam, kad patikėti, 
jog rusai tokį pranašumą 
nepanaudos krizės metu.

2. Ar atsiginklavimas ga
li būti lydimas derybų dėl 
ginklų kontrolės? Taip, jei 
to nebus padaryta, bus su
silaukta didelio pasiprieši- 
šinimo, jei ne revoliucijos, 
Europoje ir net pačioje 
Amerikoje, kad apsiginkla
vimui bus reikalaujama vis 
daugiau ir daugiau lėšų. De
rybų pavojus slypi tame, 
kad pradėjus derėtis sovie
tai pasisiūlys nedidinti savo 
raketų skaičiau, jei ir va
kariečiai jo nepadidins. Pa
cifistai įvairiuose kraštuo
se reikalaus iš savo vyriau
sybių tokį pasiūlymą pri
imti.

1960 ir 1970 tais metais 
ginklavimosi kontrolės de
rybos buvo paverstos visų 
Vakarų-Rytų santykių sim
boliu. Jei tokios derybos tik 
prasidėtų, daug žmonių pa
manys, kad jau galima len
gviau atsidūsti. Už tat pir

Sovietų kareiviai Lenkijoje...

mas žingsnis prie rimtų nu
siginklavimo derybų yra pa
šalinti iš jų tą simbolį.

3. Jei derybos yra taip 
komplikuotos, kas daryti
na? Sovietai Europoje turi 
daugiau vidutinės distanci
jos raketų už vakariečius 3 
prieš vieną santykiu. Jie 
sako, kad jie pradėtų dery
bas, jei abi pusės 'užšaldy
tų’ dabartinį santykį. Toli
mos distancijos raketų sta
tymui sovietai šiuo metu iš
leidžia tris kartus daugiau 
kaip amerikiečiai. Europie
čiams spaudžiant, Washing- 
tonas sutiko kalbėtis apie 
raketas Europoje šį rude
nį, o tolimų distancijos — 
ateinantį pavasarį. Bet so
vietai nesutiks pakeisti esa
mo santykio, jei nebijos Va
karų atsiginklavimo.

4. Kas buvo blogai su 
SALT? Kai prezidentas 
Carteris kvailai pasirašė 
SALT II sutartį Vienoje, jis 
sutiko, kad sovietai turėtų 
daugiau raketų per sutar
ties laiką. Tai buvo pripaži
nimas sovietų tolimųjų ra
ketų monopolio, įgalinančio 
sovietus sunaikinti ameri
kiečių žemyne laikomas ra
ketas. Jei Amerikos prezi
dentas tokiu atveju nutar
tų panaudoti savo povande
ninių laivų raketas, kurios 
yra mažiau taiklios, prieš 
Rusijos miestus, jis žinos 
kad to paties sulauks iš so
vietų t. y. Amerikos mies
tų sunaikinimo. Aiškinama, 
kad sovietai niekados neri
zikuos puldami pirmieji, bet 
JAV prezidentas niekados 
negalės būti tuo visai tik
ras ir dėl to krizės metu 
nusileis.

Jei taip, tai ir mūsų veiksniai, ar norį juos pakeisti, 
turi pasamdyti patyrusius agentus, kurie per savo pa
žintis ir patyrimą galėtų priversti Valstybės Departa
mentą domėtis ne EI Savadoru, bet Lietuva. Tiesa, taip 
jis pažodžiui nesako, bet tokią išvada tikrai galima pa
daryti iš jo išvedžiojimų. Kol kas jo ir kitų sumetusių po 
1.000 dolerių pasamdyta public relation firma tik tyri
nėjo:

"kaip mūsų reikalai Washingtone stovi šiuo metu. 
Vaizdas gana liūdnas: Jungtinių Amerikos Valsty
bių politika Baltijos valstybių klausimu yra siau
ra, pasyvi ir šiuo metu beveik neegzistuojanti. 
Valstybės D-to pareiškimai tautinių švenčių pro
gomis reiškiami nudilusiomis, atsibodusiomis fra
zėmis, kurios nekelia nei susidomėjimo, nei entu
ziazmo.”

Tą patirti Saulius galėtų pats, retkarčiais paskaly
damas mūsų ar pačių amerikiečių spaudą. Prenumeratai 
jis išleistų 10 kartų mažiau pinigų. Atrodo tačiau, jog 
jis dar taip nesubrendęs, kad turi samdyti agentą, kuris 
jam paaiškintų kas darosi pasaulyje. Vienoje srityje jis 
tačiau daug paveldėjo iš vyresnės kartos. Jis rašo lyg 
seime buvęs:

"Mums reikia ne tik veikimo, bet efektyvaus 
veikimo. Mums reikia didesnės drąsos, platesnės 
vizijos, gausesnės aukos. Mūsų broliai ir seserys, 
likę tėvynėje, aukojo ir aukoja asmenišką laisvę ir 
gyvybę dėl krašto gerovės, o iš mūsų prašoma tik 
medžiaginės aukos.”

— vienos svetimtaučių agentūros praturtinimui; rei
kia pridurti. vm

5. Jei taip, kokios dery
bos iš viso būtų priimtinos ? 
Tokios, kokios siektų lygy
bės, siektų tokios padėties, 
kad nė viena pusė neturėtų 
bijoti netekti visų savo 
ginklų per pirmąjį smūgį.

žinoma, sovietai spirsis 
kaip įmanydami, tačiau 
anksčiau ar vėliau jie turė
tų suprasti, kad jie negali 
eiti j ginklavimosi lenkty
nes, nes jų ekonomija yra 
silpnesnė už Vakarų. Bet to 
jie bijos tik tuo atveju, jei 
matys vakariečių pasiryži
mą. Be to vakariečių pasi
ryžimo sovietai dar šio de

šimtmečio viduryje pasieks 
tokį karinį pranašumą, kad 
galės diktuoti savo valią.

VLIKO PAREIŠKIMAS

Paskutiniu metu lietuvių 
spaudoje yra rašoma Lietu
vos laisvinimo reikalų vyk
dymą perduoti privačiai ap
mokamai bendrovei.

VLIKo valdyba savo po
sėdyje 1981 m. rugpjūčio 1 
d. priėmė sekantį nutarimą:

1. Rūpestis Lietuvos ir 
lietuvių tautos laisvės rei
kalais yra visų lietuvių at
sakomybė ir pareiga kurios 
jie niekam negali perleisti.

2. Kai kurių siūlymas šią 
atsakomybę atiduoti į sam
domų nelietuvių rankas yra 
nepriimtinas.

3. Lietuvių laisvės reika
lų ir Lietuvos atstatymo 
byla yra ir toliau turi būti 
vykdoma bei atstovaujama 
visame pasaulyje lietuviškų 
veiksnių.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
dirvos 
PRENUMERATĄ

IMMEDIATE OPENING
FOR

PATTERN REPAIR PERSON 
UAW SHOP

Apply in pęrson or send resume to:

NEW HAVEN FOIJNDRY
C./O THOMAS W. LARSON 

Director of Industrial Relations
S8391 MAIN STREET

NEW HAVEN, MI. 48048 
(32-35)
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Raktas Lietuvos laisvei atrakinti
R. A. DAUKŠA
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LIETUVYBE JUNGIA
NUTOLUSIUS ŽEMYNUS

Iš visų pasaulio žemynų, meniniais vienetais ir sportuo-
nepriklausomybės laikais ma
žiausiai domėjomės Australi
ja. Ir tai buvo labai supran
tama. Milžiniškas atstumas, 
skirtinga geografinė padėtis 
anapus pusiaujo, pagaliau - iš 
visų pusių apsupimas vande
nynais - ano meto susisiekimo 
sąlygomis labai retą kuri vilio
jo ten pastoviai apsigyventi. 
Vienas kitas tenai nuvykęs din
go be žinios, ir tik saujelė anks 
čiau įsikūrushj lietuvių pasiti
ko po Antrojo pasaulinio karo 
tūkstančiais atvykusius savo 
tautiečius.

Tolimi, nepažįstami kraštai 
paprastai pritraukia tik ryžtin
guosius ir nuotykių ieškotojus, 
kurie, įspūdžių prisirinkę ar 
nusivylę, gali grįžti namo. Su 
mūsiškiais, kurie iš Europos 
stovyklų prieš trisdešimt metų 
leidosi Australijon, buvo visiš
kai kitaip. Tiesa, jie buvo ryž 
tingesni už kitus, bet vyko aiš
kiai žinodami, jog jiems nėra 
kelio atgal, o grįžimas tėvy
nėn, iki ji dar vis pavergta, vi
siškai neįmanomas. Taip Aus
tralijon pasuko pats gražusis ir 
energingasis mūsų jaunimas, 
gi su jai ne viena šeima su gau 
siais paaugliais, kurių daugu
ma šiandien jau yra įsitraukę į 
tenykštį judrų lietuviškąjį gy
venimą.

Gi, išlydėdami jaunimą į 
menkai žinomas tolumas, tuš
tėjančiose stovyklose pasiliku
sieji skaudžiai pergyveno išsis
kyrimą. Daugelis galvojo, 
kad su juo niekada nebeteks 
gyvenime susieiti ir pasimaty
ti, o ten nuvykusieji išnyks be 
ženklo svetimųjų daugumoje. 
Būsimuosius australiečius min
timi nurašę į mūsų išblaškytos 
tautos nuostolius, likusieji pa
mažu traukė į labiau girdėtus 
užjūrio kraštus, antrosios tėvy 
nės laikinai ieškotis. Ir taip 
kurį laiką buvo nutrūkę ryšiai 
vienų su kitais.

Po metų kitų laikai ėmė keis
tis. Ir štai, kaip europiečiams 
Kolumbas atrado Ameriką - 
su kuria užsimezgė tamp
riausi ryšiai, taip visur gyve
nantiems lietuviams - perdaug 
nesuklysime palygindami - 
Juozas Bačiūnas atrado Aus
traliją ir joje įsikūrusius tau
tiečius, kuriuos stovyklų likvi
davimo metu buvome lyg nu
rašę, o svetur sunkiai besikur- 
dami lyg ir pamiršę. Reti pri
vatūs laiškai primindavo, jog 
tenai, už didžių vandenų, lie
tuviai taip pat iš nieko kuria 
savąjį gyvenimą su gausiomis 
organizacijomis, parapijomis, 

jančio jaunimo grupėmis. Pa
mažu pradėjo atplaukti jų 
laikraščiai, ne vien tik persi
spausdindami kitų žemynų pe 
riodinės spaudos ilgai keliau
jančias naujienas, bet sudary
dami sąlygas ir saviesiems pa
sireikšti.

Kaip PLB pirmininkas, ap
lankęs Australiją ir susižavėjęs 
jos lietuvių veiklumu, J. Ba
čiūnas pradėjo praktiškai ug
dyti pilnutini bendravimą 
taržemyniniu mastu. Jisai 
parsivežė ir išleido rašytojo 
Pulgio Andriušio ‘Blezdingėlė 
prie Torenso’, pavaizdavusią 
mūsiškių kūrimąsi kengūrų že
mėje, pasiuntė ten JAV lietu
vius krepšininkus, susilaukda
mas australiečių lietuvių sve
čių Pirmajame jaunimo kong
rese, juos globojo tarsi savo pa 
ties dukras ir sūnus. Jo pastan 
gomis žurn. S. Radzevičius ir 
po jo A. Laukaitis savo nuola
tiniais straipsniais Dirvoje 
mums Australją tiek priarti
no, kad apie joje gyvenančių 
lietuvių rūpesčius ir darbus, 
siekimus ir laimėjimus protar
piais esame geriau painfor
muoti, negu pvz. apie Pensil
vanijos angliakasius.

Sykį prasidėjęs bendravi
mas su Australijos lietuviais 
juo toliau, tuo daugiau dažnė
jo ir plėtėsi, o šiomis dienomis 
jis praturtėjo dar vienu atžvil
giu. Tai įvyko Dirvos novelės 
konkurso mecenato Simo Ka- 
šelionio dėka. Kasmet jo ski
riama novelės premija, dvide
šimtoji iš eilės, komisijos pri
pažinta Australijoje gyvenan
čiai rašytojai Agnei Lukšytei- 
Meiliūnienei. Australiečiai be 
abejo surengs įspūdingą laure
atės pagerbimą ir premijos 
įteikimą, o visiems kitiems Dir
vos skaitytojams yra proga ar
čiau susipažinti su laureate ir 
tikėtis iš jos sulaukti daugiau 
panašių mūsų grožinės litera
tūros kūrinių. Premijuotą no
velę pradedame šiame Dirvos 
numeryje.

Laureatė rašytoja Agnė 
Lukšytė-Meiliūnienė gimė Lie 
tuvoje, Subačiuje, 1920 metų 
spalio 20 d., kur 1927-30 m. 
lankė vietos pradžios mokyklą 
1931-39 mokės Panevėžio vals 
tybinėje mergaičių gimnazijo
je. Joje veikė Lindės-Dobilo 
meno kuopa, kurioje aktyviai 
dalyvavo ir busimoji novelės 
laureatė, tada nuo savo 14-kos 
metų amžiaus ėmusi skaityti 
savo kūrybą - eilėraščius ir 
apybraižas. 1939-43 m. Kau
no ir Vilniaus universitetuose

Aš Napaleonas Kačiušis, 
g y v endamas Hoolywoodo 
pašonėje, pranešu savo pa
žįstamiems ir tautiečiams, 
jogei aš ir Paul Foolishford 
suradom iki šiolei mūsų 
Laisvės Raktą.

Prašau dėmesio! Hooly- 
woode tūkstančiai visokių 
talentų nori būti artistais - 
žvaigždėmis. Daug artistų 
grynai plikšiai, bedarbiai. 
Nors jųjų talentai žvilga 
auksu ir sidabru. Vienas to
kių yra mano geras draugas 
Paul Foolishford. Kadangi 
jis garsus artistas — bedar
bis, tai jam laiko marios. 
Tai ji sir surado mūsų Lais
vės Raktą. Apie tai vėliau.

Man teko garbė sužinoti 
labai slepiamą dalyką — 
mūsų politiniai reikalai Wa- 
shingtone visai prasti; kar
tojam senas frazes, prilen- 
dam prie senatorių, kon- 
gresmanų, net prie prezi
dento ... Be to, apie mus 
nežino ne tik Washingtonas, 
bet net Hoollyvvoodo bedar- 
biai-artistai. Ką jau bekal
bėti apie filmų žvaigždes. 
Tai čia ir nusišypsojo mūsų 
pavergtai tėvynei laimė: 
Paul Foolishford sutiko jo 
surastuoju mūsų Laisvės 
Raktu pasinaudojant, atra
kinti mūsų laisvinimo san
daros skrynią Washingtone. 
Ir apie mus, apie mūsų bė
das pasikalbėti su kiekvienu 
kongresmanu, senatorium 
ir jeigu reikalas, su prezi
dentu. Kaip žinot, preziden
tas taip pat iš Hollywooodo, 
kurį laiką buvęs bedarbiu ir 
per agentūrų pagalbą pasie
kęs aukštybių.

čia tuojau turiu pasakyti, 
kad be agento, kuris mus 
Washingtone a t s tovautų, 
mes ne tik prie Laisvės 
Rakto nedasimušim, bet vi
si mūsų altai, vlikai, balfai, 
partijos, spauda, politika, 
nueis keturių vėjų krypti- 

ji studijavo lietuvių ir vokiečių 
kalbas bei literatūrą. Tame 
laikotarpyje, įsijungusi įFiliae 
Lituaniae korporaciją, pradė
jo spaudoje reikštis novelėmis.

Gyvendama Australijoje, 
Sidney mieste, ji nuo 1956 m. 
ėmė rašinėti Tėviškės Aidams 
straipsnius literatūros, dailės 
ir teatro temomis. Jos kūrybą 
spausdino Dirva, Draugas, Ai
dai, Lietuvių Dienos ir Euro
pos Lietuvis. 1970 m. atskira 
knyga išleistas novelių rinki
nys ‘Kalnų velnias’. Sekan
čiais metais pakviesta įstojo na ■ 
re į Lietuvių rašytojų draugiją.

Paskutiniaisiais laikais A. 
Lukšytė-Meiliūnienė žada dar 
daugiau atsidėti kūrybiniam 
darbui. Tai ypatingai malo
nu iš laureatės išgirsti, nes jos 
brandi kūryba su dėkingumu 
ir malonumu bus laukiama 
visur, kur gyva lietuvybė kles
tės, kad ir kaip nutolę žemy
nai jos tėvynainius vieną nuo 
kito skirtų. O mielai laureatei 
siunčiame sveikinimą, per
pintą našių kūrybinių polėkių 
linkėjimais. 

mis. Jeigu norintysis prasi
mušti į Hollywoodo žvaigž
dyną tempiamas agento, tai 
ką jau bekalbėti apie mūsų 
laisvinimo triūsą? Tik toks 
agentas kaip Paul Foolish
ford, naudodamas mūsų 
Laisvės Raktą, gali mūsų 
tėvynei atnešti laisvę, ne
priklausomybę. Ir mums pa
tiems didelę šlovę. Kaip tai 
padaryti? Kaip žinot, čia ir 
katinas neriečia uodegos 
veltui, tai ką bekalbėti apie 
tikrą stebukladarį kaip 
Paul Foolishford. Jis Lais
vės Raktu — kurį jis laiko 
savo išeiginių kelnių kiše
nėje, — leis pasinaudoti už 
200,000 dolerių per ištisus 
metus. Dabar, kai vien Los 
Angeles turim 52 milijonie
rius, ką mums reiškia per 
metus 200,000 dolerių! O 
kur dar šventos Monikos 
milijonieriai? Toliau sie
kiant, jeigu infliacija bujos, 
tai kiekvienos šuns būdos 
savininkas Kalifornijoj bus 
milijonierius ir bilijonie- 
rius. Spiaut j 200,000 dole
rių metinių! Jeigu mums 
Paul Foolishford atneš ken
čiančiai Lietuvai laisvę ir 
nepriklausomybę. Mes besė- 
dim savo rezidencijose, be- 
simaudom paplūdimiuose, 
geriam kavutę ir kai ką dar 
stipriau, o mūsų doleriais 
užsuktas didelis artistas, 
netoli artisto Baltuose, at
neš mums ir mūsų kenčian
tiems, kraują liejantiems 
broliams, seserims laisvę 
gerovę.

žinom, buvo sunkūs lai
kai, kai knygnešiai, partiza
nai, tautos veikėjai, sava
noriai ' plušo dėl Lietuvos 
laisvės, gerovės. Tai buvo 
seni, tamsūs, konservatyvūs 
laikai. Gana to viso!

Dabar moderniški, biznio, 
kompiuterių laikai. Dabar 
ir ant šuns ar katės kaklo 
užsegam diržą nuo blusų ir 
kitokio gyvio. Ir tai perkam 
už gryną žalią dolerį. Tai 
kaipgi mes galim kitaip įsi
gyti laisvę, nepriklausomy
bę, galima sakyt, dideles 
vertybes, jeigu nebūsim 
moderniški, jeigu neįvertin- 
sim dolerio — agentų ga
lios.

žinoma, randasi mūsuose 
tautiečių, kurie sako, kad 
gal būtų geriau pirmiau Įsi
gyti smegenų, o paskiau pi
nigų. Tai vis tie atsilikėliai, 
konservatoriai, nepramokę 
taip sakyt, kompiuterių mu
zikos, vis dar dūminės gry
čios politika apsvaigę, vis 
dar tebegalvojantys, jogei 
mūsų pasiaukojimas, kultū
rinė, politinė veikla daug 
nulems. Tai atgyvenų gal
vojimas, tai nesupratimas 
moderniškos USA politikos.

Dabar kalbėkim konkre
čiai. Aš, kaipo vienas iš jau
nųjų, savaime aišku, gerai 
supratęs moderniškų laikų 
reikalavimus, su tokiais pat 
arba kiek prastesniais, su- 

organizavom agento Paul 
Foolishford į k u r dinimui 
Washingtone "Pasaulinę Vi
suomenę”. Toji "Pasaulinė 
Visuomenė" dar suorgani
zuos "Informacijos Centrą”. 
Kad būtų platu, skambu, ta
sai "Informacijos Centras” 
suorganizuos "The Foolish
ford Agency”, kurios vardu 
prašau ir čekius rašyti, če
kius reikia rašyti labai 
greit, nes ilgiau užgaišus ir 
labai didelė proga, kaip ir 
labai didelė afera gali at
aušti. čia, kaip matote, rei
kalas grynas kaip ašara ir 
nepaprastas laimėjimas, — 
kad mums pavyko garsų 
bedarbį artistą pasitelkti 
dideliam darbui. Be to, bū
tina skubėti, nes ir Paul 
Foolishford, kai doleris 
smunka nuo koto, rytoj ga
li pareikalauti 300,000 do
lerių ir daugiau.

VYTAUTO SKUODŽIO 
GELBĖJIMO REIKALU
Amerikos Lietuvių Res

publikonų Federacija įsi
jungė į Vytauto Skuodžio 
gelbėjimo akciją. Federaci
jos vardu kreiptasi j JAV 
prezidentą Ronald Reagan 
ir Valstybės sekretorių 
Alexsander Haig prašant 
atkreipti dėmesį į Vytauto 
Skuodžio — Amerikos pi
liečio, įkalinimą Sovietų Są
jungoje. Kreiptasi taipogi į 
Illinois valstijos seimelio at-

įr - stovus prašant imtis atitin
kamų žygių Vytauto Skuo
džio gimusio Chicagoje, II- 
nois valstijoje, gelbėjimo 
reikalu.

Federacijos pirmininkas 
Anatolijus Milūnas kreipėsi 
į senatoriaus Charles H. 
Percy įstaigą Washingtone 
ir su vyriausiu asistentu 
Scott Cohen diskutavo re
zoliucijos Senate klausimą 
ir kitus galimus žygius Vy
tauto Skuodžio reikalu.

Palaikomi ryšiai ir pasi
keičiama informacija su 
amerikiečių informac i j o s 
įstaiga Los Angeles, kuri 
nesenai pradėjo darbą Pa
baltiečių komitetui, garsin
ti su Pabalti jų surištus 
klausimus. Savo keliu Fe
deracija ragina klubus ir 
skyrius imtis žygių savo 
a p y linkėse, informuojant 
vietinius pareigūnus ir ska
tinant imtis akcijos išgel
bėti Amerikos pilietį Vy
tautą Skuodį iš Sovietų ka
lė jim.o

MACHINE SHOP
JOB PLANNER/TOOL 

DESIGNER
NC LATHE PROGRAMMER 

GENERAL MACHINIST 
TE1XAS machine shop has these posi- 
tions open. NC Lathe Programnier 
should have M.D.S.l. Compact II train- 
ing. Planner/Designcr should be able 
to do job plannirtg and have some 
exp. with tooling and fixture design 
for medium sized precirion parts. 
General machinisl should have in ex- 
cess of 5 yrs. exp. Excelient working 
conditions and benefits. 49 hr., 5 day 
week. Call or send resume to;

IMPERIAL TOOLING 
& MFG. INC. 
3610 McCART 

FT. WORTH, TX. 76110 
817-921-2020
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Rezistentų susitikimas su žurnalistais Vilniuje (2)

Užsienio žurnalistai neparašė tai, 
kas jiems buvo sakyta

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

(Pradžia pr. numeryje)
Bet Lietuvoje veikia ir 

pogrindinė Seminarija, slap
ta ruošianti busimuosius 
kunigus".

Korespondentai paprašė 
plačiau apie tai papasakoti.

Kitas jaunuolis kalbėjo: 
"Sunku ką nors pasakyti, 
kadangi šios Seminarijos ’ 
veikla yra paslaptyje. Juk 
saugumas ir čia norėtų įves
ti savo kontrolę. Lietuvoje 
yra apie 15 pogrindžio ku
nigų. Jų skaičius turėtų 
augti, nes kunigų trūksta, 
o Kauno Seminarija smar- , 
kiai suvaržyta. Aš manau, 
kad mūsų Bažnyčios ateitis 
priklauso būtent pogrindžio 
kunigams, kadangi jų netu
rėtų varžyti tai, kas varžo 
valdžios įteisintus kunigus. 
Be to, plečiantis slaptam 
kunigų ruošimui, valdžia 
bus priversta padidinti ku
nigų Seminarijos studentų 
skaičių.

Jums, be abejo, žinoma, 
kad ir dabartinis popiežius 
vokiečių okupacijos metais 
Krokuvoje lankė pogrindi
nę kunigų Seminariją. Ko
dėl lietuviams nepasekti jo 
pavyzdžiu ? ..”

Pakalbis nukrypo prie 
Vatikano radijo laidų ir, ap
lamai, Vakarų radijo pro
pagandos. Vienas iš susirin
kusiųjų kalbėjo: "Lietuvo
je mes neturime katalikiškų 
radijo laidų. Ir, deja, Va
tikano radijas lietuviškai 
kalba vos 15 min. šios lai
dos yra labai populiarios, 
jas klausosi net netikintie
ji. Kodėl Vatikanas nesu
stiprina savo propagandos 
į Lietuvą, katalikiškiausia 
TSRS respubliką? Daugelio 
vardu prašome, kad Vati
kano radijo lietuviškos lai
dos būtų bent dvigubai pra
ilgintos”.

Pirmas kalbėtojas, rodyda
mas korespondentams kny
gą, pasakė: "Štai šiandien, 
važiuodamas traukiniu, skai
čiau Maskvoj išleistą Andže- 
los Devis "Autobiografiją”. 
Kad jūs žinotumėte, kiek 
joje antitarybinės propa
gandos! Pati Devis to net 
neįtarė. Už.tokią knygą ta
rybinį žmogų apkaltintų 
Vakarų sistemos garbinimu 
ir dar ko gero nuteistų ke
liems metams kalėti. Prisi
pažinsiu, Andžela Devis at
vėrė man akis, paveikė kur 
kas stipriau už Vakarų ra
dijo propagandą. Mielu no
ru šiandien pasėdėčiau 
Amerikos kalėjime. Duok, 
Dieve, mums jos nelaimę! 
Prašau Jūsų, sugrįžęs pa
dėkokite Andželai Devis už 
tokią puikią "Autobiogra
fiją”.

"Los Andželes taims” 
koresp. p. Fišeris užsirašė 
knygos pavadinimą ir pa
žadėjo būtinai padėkoti.

Kalbėtojas tęsė: "Sugrįžę 
ir jūs kartosite, kad Lietu
voje pamatėte išaugusią 
pramonę, naujas gigantiš
kas statybas. Juk Lietuvos 
administratoriai tik ir sten
gėsi jus tuo įtikinti. Deja, 
nesuprantate vieno dalyko: 
po pramonės intensyvinimo 
priedanga vykdoma Lietu
vos kolonizacija. Vakarų 
kolonistai savo kapitalus in
vestuodavo tik į rentabilias 
įmones. Rusų imperialistai, 
siekdami visų pirma politi
nių tikslų, į Lietuvą veža 

.Sibiro žaliavą ir čia ją per
dirba taip pat atvežtų rusų 
darbininkų rankomis. To 
pasėkoje, Vilniaus įmonėse 
yra vos 15-20% lietuvių 
darbininkų. Tad ar verta 
džiūgauti dėl tokios Lietu
vos "industrializacijos”?

Spaudos konferencija ėjo 
Į pabaigą, nes koresponden
tai turėjo išvykti. Vilniaus 
disidentai pasakė esą įsiti
kinę, jog atėjo rusų imperi
jos byrėjimo epocha. Jų 
nuomone, tai jaučiama ne 
tik iš tautinių judėjimų pa
kilimų, bet taip pat iš ideo
loginės Maskvos imperialis
tų krizės, iš tarptautinės 
padėties. ”0 Vakarams, — 
kalbėjo jie, — vienintelis 
efektyvus būdas kovoti su 
rusiškuoju imperializmu — 
remti ir skatinti Rusijos 
pavergtų tautų kovą už ne
priklausomybę. Būtent čia 
yra imperijos silpnoji vie
ta.”

Atsisveikinant užsienio 
korespondentams dar kartą 
buvo padėkota už apsilan
kymą ir išreikšta viltis, jog 
tai ne paskutinis susitiki
mas.

Palydėjus svečius, disku
sijos buvo tęsiamos. Vienas 
iš disidentų kalbėjo: "Nėra 
ko kaltinti Vakarus už pa
viršutinišką mūsų padėties 
supratimą. Kalti lietuvių 
emigraciniai sluoksniai, ku
rie dėl siauro partiškumo 
iškraipo Lietuvos padėtį ir 
it’ patį mūsų tautos judė
jimą. Tuo pačiu dezinfor
muojama ir Vakarų visuo
menė.

Vakarai supažindinami 
tik su ”LKB kronika”, ta
rytum ji viena atstovautų 
visą lietuvių tautą. "Kroni
ka” verčiama į pasaulio kal
bas, brukama tarptauti
niuose forumuose, parodose. 
O apie kokias Lietuvos Baž
nyčios problemas gali suži
noti Vakarų skaitytojas, 
pavyzdžiui, 33 ai' 34 "Kro
nikos” numeryje?! Absur
diškas yra tvirtinimas, kad 
tikėjimas savaime išsaugo 
ir lietuviškumą. Paimkime, 

pavyzdžiui, Rytų Lietuvos 
dalį, po karo prijungtą prie 
Baltgudijos. Ten greičiau
siai subedievinti buvo kaip 
tik tie, kurie neturėjo tvirto 
tautinio nusistatymo. Pra
radę lietuvišką kamieną, jie 
neišsaugojo nė tikėjimo. O 
kur darbavosi tautiškai są
moningi kunigai, šiandien 
yra lietuviškos salos, net 
žiauriausioje prievartoje iš
saugojusios savo kalbą ir 
tikėjimą. Neužtenka kovo
ti vien už religijos laisvę, 
atsiribojant nuo tautinių 
problemų. Bažnyčia stipri 
ten, kur stipri tauta.”

Kažkas pasiūlė kreiptis į 
"Kronikos” leidėjus, patar
ti ir padėti jiems. Anksčiau 
kalbėjęs pasakė: "Tai 
bergždžias reikalas. Per ei
lę metų mūsų kunigai išsi
ugdė neklaidingumo kom
pleksą ir kiekvieną kritiką 
priima kaip priešiškumą 
Bažnyčiai ir tautos vieny
bei. Mes neįtikinsime leidė
jų, ir "Kronika” nepakeis 
savo krypties. Palikime ją 
busimųjų kartų įvertini
mui”.*)

Vasario 19 dieną "Lais
vės” radijas savo laidoje at
pasakojo "Roiterio” agent. 
korespondentės p. čember- 
len įspūdžius iŠ Lietuvos. 
Kaip ir reikėjo tikėtis, jos 
reportažas buvo sąmoningai 
iškraipytas ir nenuoširdus. 
Ji net neužsiminė apie spau
dos konferenciją Vilniuje, 
nesiteikė informuoti apie R. 
Ragaišio suėmimą. Ji pasi
rinko tikinčiųjų padėtį, bet 
ir ją nušvietė primityviai. 
Keliais žodžiais užsiminusi 
apie pogrindinę Seminari
ją, korespondentė įrodinėjo, 
esą Lietuvoje tik 
duoda kandidatus 
gus. Neaišku, kas 
painformavo...

kaimas 
j kuni- 
ją taip

AMBER TRAVEL SERVICE
GREITAS IR ASMENIŠKAS
PATARNAVIMAS
Tvarkome keliones (pavieniem 
asmenim ir grupėm) po Ameriką 
ir j užsienį —

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

Dėl informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite: 

11745 Southwest Highway 
Palos Heights, Illinois 60463

Vida Kriaučeliūnaitč-Jonušienė Tel. 312-448-7420
Savininkė 312-785-9393

i IIHIIIIMIMIII

Didžiąją savo reportažo 
dalį gerb. korespondentė 
paskyrė . . . Žmuidzinavi
čiaus Kaune įsteigtam vel
nių muziejui aprašyti, (štai 
kas sudomino Vakarų ko
respondentus!). Beje, ji ne
išdrįso pasakyti, kad lan
kėsi ir Vilniuje ...

Toks reportažas — eili
nis reveransas Kremliui. 
Nežinia, ko siekė p. čember- 
len. Tik drąsiai galime tvir
tinti, kad po tokių reporta
žų ”Roiterio” koresponden
tė ir toliau galės sėdėti Mas
kvoje ir sekti pasakėles nai
viems Vakarų skaityto
jams ...

Parengė L-s

P. S. Pasikalbėjimas už
rašytas iš atminties. Pasi
sakė ir daugiau dalyvių, 
buvo pateikta asmeninių 
pavyzdžių. Atkurtos tik 
svarbiausios kalbų mintys.

(Perspektyvos Nr. 9)

*) "Perspektyvos” apie ”LKB 
Kroniką” yra kitos nuomonės. 
Šis leidinys, — dabartinės pe
riodinės pogrindžio spaudos 
Lietuvoje pradininkas, — savo 
kryptingumu jau suvaidino la
bai reikšmingą politinį ir isto
rinį vaidmenį, atkreipdamas 
daugelio pasaulio kraštų dėme
sį į Lietuvą ir Į jos gyventojų 
beteisiškumą dabartinio režimo 
sąlygose. Prisiminkime: kol 
mūsų išeiviai ilgus metus kėlė 
į viešumą tiktai lietuvių tau
tos nacionalinio beteisiškumo 
klausimus, pasaulis tylėjo, o 
Lietuva jam buvo beveik už
mirštas kraštas. ”LKB Kroni
ka” daug prisidėjo prie to, kad 
žmogaus teisių gynimo klausi
mas tapo svarbiu tarptautinės 
politikos veiksniu. Lietuvoje 
iškovojus religijos laisvę, tuo 
pačiu didele dalimi išsispręstų 
ir kiti žmogaus teisių atgavi
mo šiame krašte klausimai. 
"Perspektyvos” mano, kad 
skaitantis su dabartine realia 
Lietuvos padėtimi, tokių klau
simų sprendime taip pat yra 
būtinas nuoseklumas. Bendro
je lietuvių tautos kovoje už 
žmogaus teises ir tautinį sąmo
ningumą bei tautos laisvę, ne
reikėtų pamiršti, kad kunigi
ja taip pat yra svarbi lietuvių 
tautos dalis, kurios dauguma 
savo gyvenime ir veikloje bu

vo ir pasilieka, kaip ir šio po
kalbio dalyviai, jautri ir tau
tiniams klausimams. Tai pa
tvirtina istorija. O jeigu ge
riau įsižiūrėti, tai atspindi ir 
pati ”LKB Kronika”. "Per
spektyvos” taip pat mano, kad 
siekiant svarbiausiojo tikslo 
reikėtų vengti to, kas skiria ir 
vienytis per tai, kas jungia. 
"Perspektyvoms” žinoma, kad 
”LKB Kroniką” leidžia ne ku
nigai, o Lietuvos katalikai. 
Lietuvos kunigija leidžia savo 
konfesinį leidinį "Tiesos ke
lias”. Teiginys apie kunigų ta
riamai išsiugdytą "neklaidin
gumo kompleksą” mūsų nuo
mone yra neteisingas, nesutin
kamas net oficialiojoje ateisti
nėje spaudoje. Jis, atrodo, pa
diktuotas subjektyvaus iš ank
štinio nusistatymo. — Perspek
tyvos red.

•PERSPEKTYVOS. Nr. 9, 
1979 m. Numeris gautaa Vaka
ruose 1980 m. Išleido Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė. Leidi
nys yra serijos knygų „Lietu
vos pogrindžio spauda“ Nr. 2. 
Šis Lietuvoje išleistas pogrin
džio leidinys yra čia perspaus
dinamas ofsetiniu būdu taip, 
kaip buvo gautas Vakaruose, 
pataisant techniškai tik tas vie
tas, kur sunku ar neįmanoma 
įskaityti tekstų.

JOB SHOP FOREMAN
Aggressive with job shop experience. 
Mušt be familiar vvith all phases of 
heavy plate and structurai fabrica- 
tjon.

A-l WELDING & 
FABRICATING INC.

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

(29-35)

OPPORTUN1TY FOR 
REGISTERED NURSES 

ANO
LPN’S

FOR 7-3 AND 11-7 SHIFT
7 % hours per day. Meals furnished. 
Bonus & Health insurance.
ST. JUDE MANOR NURSING 

HOME INC.
2802 PARENTAL HOME RD. 

JACKSONVILLE, FLA.
904-721-0088 or 904-721-3222 

(30-33)
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Gyvendamos Vokietijoje, išvietintų asme
nų stovykloje, mudvi su Cėle Krasauskiene bu
vom neperskiriamos draugės. Prasidėjus emi
gracijai iš Vokietijos didesnė tautiečių dalis 
išvyko į Jungtines Valstybes. Tie, kurie netu
rėjom Jungtinėse Valstybėse giminių, žvalgė- 
mės į kitus kraštus.

Mudviejų draugystei su Cėle nebuvo lemta 
iširti, nes ji su vyru Viktoru, dviem vaiku
čiais, taip pat kaip ir aš, atsidūrėm Australi
joje.

Pagyvenę du metus pereinamoje imigran
tų stovykloje Bathurste persikėlėm j Sydnėjų.

Iš pradžių mudvi su Cėle nuoširdžiai drau
gavom, tačiau jos sūnui baigiančiam studijas 
universitete, o dukrai ištekėjus, Celė su Viktoru 
"išplaukė” j mūsų bendruomenės "socialines 
viršūnes”. Jie pradėjo ruošti balius, į kuriuos 
sukviesdavo daugybę svečių. Iš pradžių ir aš 
nuvykdavau, bet vėliau nustojau, nes nuoširdus 
Celės draugiškumas man dingo. Kai mudvi kur 
nors susitikusios kalbėdavomės — ji gyrėsi, 
kad jos draugės esančios daktarienės ir inži- 
nierienės. Su "prastomis” ji nebendraujanti. Ji 
didžiavosi jų kieme įtaisytu plaukymo baseinu.

Kartą netikėtai miesto centre, sutikusi Vik
torą, kurį buvau senokai mačiusi, nustebau dėl 
jo pavargusio veido. Jis tuojau ėmė skųstis:

— Celei tik baliai terūpi. Aš jau pradėjau 
bartis dėl tų balių. Ant mano pečių krinta di
džiausia našta. Penkias dienas dirbu dėl pra
gyvenimo, o šeštadieniais reikia maistą supirk
ti. Sekmadienio rytą valau plaukymo baseiną, 
o po pietų Jei nėra svečių pas mus — kur nors 
esam užkviesti. Alkoholinių gėrimų nemėgstu, 
bet tenka gerti, nes jei negersi — neįtiksi ”ba- 
liavotojams”. Tie baliai mane prieš laiką nu
varys į kapus.

Ištiesų taip ir atsitiko. Vieną sekmadienį, 
nuvykus į lietuviškas pamaldas, buvau pri
trenkta žinios, kad Viktorą Krasauską žmona 
rado be sąmonės, sukritusį prie plaukymo ba
seino. Rankoje jis dar laikė specialų baseinui 
valyti šepetį. Iššaukto ambulanso sanitarai pa
reiškė, kad jis jau miręs. Krasauskas esąs nu
vežtas į ligoninę skrodimui. Manoma, kad mirė 
širdies priepuoliu. \

Laidotuvių metu Celė buvo apsupta sūnaus, 
dukros su žentu ir visų jos daktarienių, inžinie- 
rienių. Laikiausi nuo Cėlės atokiai nuoširdžiai 
apgailėdama tą faktą, kad Viktoro jau nebebus 
mūsų tarpe.

Po laidotuvių paskambinau Celei, bet man 
atrodė, kad ji neturėjo noro su manim ilgiau 
kalbėti. Taigi daugiau ir nebeskambinau jai. 
Teko girdėti, kad tautiečių "socialinėse viršū
nėse” Celė dalyvauja: baliuose, kavutėse, pik
nikuose ir iešminėse.

Praėjus maždaug metams paskambino man 
Cėlė ir ėmė priekaištauti, kad žmonės yra žiau
rūs — našles išstumia iš savo tarpo, buvę drau
gai pamiršta. Bandžiau teisintis, aiškintis ko
dėl laikiaus atokiai, bet ji nenorėjo mano teisi- 
nimosi nė girdėti. Ji tiesiog paliepė man at
vykti pas ją sekantį sekmadienį. Prižadėjau.

Vykdama pas Celę traukiniu ruošiaus jai 
pasakyti "pamokslą" dėl mudviejų nutrukusios 
draugystės, tačiau nuvykus pas ją nieko nepa
sakiau. Cėlė pasitiko mane kieme, išbučiavo, 
didžiulėms ašaroms riedant skruostais. Vėl pa
jutau tarp mudviejų ryšį, kuris buvo tamprus 
Vokietijoje, šiek tiek apsiraminus ji pasakė 

parduosianti namą ir pirksianti mažesnį, ar 
čiau miesto centro. Kažkoks "kipšiukas” man į 
ausį šelmiškai pašnibždėjo ir aš garsiai pasa
kiau:

— Mažam name nesutalpinsi visų savo dak
tarienių ir inžinierienių,

Cėlė nuleido galvą, patylėjo ir šiek tiek at
skleidė man savo nemalonių pergyvenimų pluoš
telį vyrui mirus. Girdi ji, po Viktoro mirties, 
tučtuojau pajutusi šaltį tarpe tų, kuriuos kvie
tė pas save ir vaišino. Viena inžinierienė panie
kinamu balso tonu jai priminė, kad Viktoras 
Lietuvoje tebuvęs karininkas; daktarienės nu
stojo kvietusios ją į balius.

Prieš išvykdama namo apžiūrėjau Cėlės 
namų užpakalinį kiemą. Plaukymo baseine van
dens tiesiog nesimatė, nes buvo apdengtas la
pais, žolėmis ir šiukšlėmis. Visas kiemas buvo 
žiauriai apleistas — aiškiai stigo darbščių Vik
toro rankų. Priekinis kiemas buvo šiek tiek ap
tvarkytas Cėlės sūnaus, kuris motiną aplanky
davo ir gelbėjo jai kiek galėdamas.

Celei pardavus senuosius namus ir pirkus 
mažą namelį priemiestyje, kuris buvo netoli 
manojo, mudvi susieidavom kiekvieną savait
galį. Ji draugiškumu ir nuoširdumu vėl "priar
tėjo” prie anų Vokietijos laikų, kuris ir anuo
met buvo nudažytas tirštu "didybės manijos" 
atspalviu. Vokietijoje gyvenant Cėlė man viską 
išpasakojo apie save: aukštą kilmę, herbus, 
turtą ir visą "garsią” giminę. Jos giminėje bu
vęs net kažkoks anglų kilmės lordas vedybų ke
liu "įsimaišęs”. Cėlė išdidžiai ištardavo: "Aš 
buvau pakrikštyta trim vardais: Celina, Jad
vyga ir Agnieška. Mūsų pavardės buvo dvi: 
Butovski-Butrim. Mes turėjom herbus. Gimna
zijoje, aišku, vadinaus tik Cėlė Butauskaitė...” 
Iš jos pasakojimų taip pat buvo aišku, kad 
ji dar gimnazijos suole žavėjosi mūsų karinin
kais ir puošnia jų uniforma. Laimingu sutapi
mu ji sutiko malonaus būdo karininką Viktorą 
Krasauską ir, tik ką baigusi gimnaziją, už jo 
ištekėjo.

Man, belankančiai Cėlę jau gyvenančią nau
jame namelyje Malverno gatvėje, ji vėl dažnai 
pasakojo apie savo vaikystę tėvų dvare, kilmę, 
rodė nuotraukas, sudėtas į storą albumą. Ap
gailestavo, kad bėgdama iš Lietuvos nepasi
ėmė su savim savo giminės dokumentų su her
bais. Cėlė mėgo pasakoti apie įvairius savo ai
nių nuotykius, o ypač apie vieną jauną, dar 
nevedusį vyrą kuris, Napoleono karo metu su 
rusais, kortomis pralošė visą savo turtą ir, su 
besitraukiančiais iš Rusijos prancūzų kariais, 
išbėgo į Prancūziją. Jis buvo kelių guvernančių 
auklėtas, taigi puikiai mokėjo prancūzų kalbą. 
Ji rodė ir to ainio nuotrauką, kuri buvo ne tie
sioginė nuotrauka, bet nufotografuotas portre
tas. Tai buvo reto grožio vyras, švelnių, tiesiog 
moteriškų veido bruožų. Cėlė man paaiškino, 
kad to ainio sūnus, o vėliau jo vaikaitis nuolat 
susirašinėjo su giminėmis Lietuvoje. Kada nors 
jos ainio portretas, kabėjęs jų dvare, buvęs 
nufotografuotas. Tikriausiai iš Lietuvos pasi
traukusio aino vaikaičiui tokia pat nuotrauka 
irgi buvusi nusiųsta.

Atvykusi Cėlės aplankyti, nuo stoties ei
davau dešine Malverno gatvės puse, nors Cėlės 
namas buvo kairėje pusėje. Mane domino 
vienas žalsvai dažytas namas, o ypačiai 

traukte traukė prie savęs vienam lange 
matomas moters veikas. Kartais ji žiūrė
davo pro langą, bet dažniausiai jos galva 
būdavo palenkta. Man labai patiko jos profilis. 
Ji aiškiai buvo siuvėja, nes kartais matydavau 
ją rankomis sklaidančią kokią nors medžiagą.

Su dėmesiu apžiūrėdavau jos priekiniam 
kieme kelis azalijų krūmelius ir visur, kur tik 
akis užmato: aplink tvorelę ir vidury kiemo di
delėje, apvalioje lysvėje, augančius tarsi kokius 
žalius svogūnėlius. Cėlė namą Malverno gatvėje 
pirko žiemą — gegužės mėnesio pabaigoje. Ste
bėjaus, kad tų svogūnėlių neteko matyti žydin
čių nei žiemą, nei pavasarį, nei vasaros pra- 
džoje.

Kartą Celei lydint mane į stotį iš tolo pa
mačiau žalsvo namo savininkę stovinčią prie 
vartelių.

— Cėle, einam į kitą pusę.
— Kodėl? Stotis mūsų pusėje — vėl reikės 

pereiti per gatvę.
— Prašau, einama. Aš noriu iš arti pama

tyti žalsvo namo savininkę.
— Ar tą senmergę siuvėją?
Nieko Celei neatsakiau, bet paėmiau ją už 

parankės, perėjom skersai gatvę. Su didžiausiu 
smalsumu žiūrėjau į "senmergę siuvėją", kuri 
taip pat smalsiai žvelgė į mudvi ir meiliai nu
sišypsojo. Aš jai irgi nusišypsojau, bet Cėlė liko 
susiraukusi. Mums toliau paėjus pasakiau:

— Man patiko jos profilis lange. Dabar 
pamačiau, kad ji yra labai graži.

— Koks čia tas jos grožis..., — lyg su 
panieka tarė Cėlė.

— Sakei, kad senmergė, bet ji dar aiškiai 
jauna.

— Viena mano kaimynė sakė, kad jai jau 
keturiasdešimt metų. Ir dar netekėjusi.

— Atrodo daug jaunesnė.
— Ji keista. Ar matei, kad visas jos kie

mas apsodintas svogūnėliais. Visos senmergės 
yra nedakepusios.

Bandžiau ją teisinti:
— Gal tai svogūninės gėlės ? Gal kada nors 

žydės?
— Kada žydės? Juk pavasaris jau praėjo, 

net ir vasara beveik įpusėjus.
— Keista, kad artyn prie jos priėjus į 

mane padvelkė toks stiprus įspūdis lyg ją kaž
kada pažinau ... — pasakiau "rakinėdama" sa
vo smegenis.

— Kodėl?
— Nežinau. Ji man kažką primena, bet 

negaliu prisiminti.
— Ji siuvėja, — Cėlės balse girdėjosi pa

nieka.
Nieko Cėlei neatsakiau, bet mintyse pasi

šaipiau : "Tau ji nepatinka, nes yra tik siuvėja. 
Patiktų jeigu ji būtų daktarienė ar inžinierienė.

Vasarai įpusėjus Cėlė kelis savaitgalius iš 
eilės viešėjo pas mane. Kai atėjo mano eilė ją 
aplankyti, sugalvojau žalsvojo namo savininkei 
nunešti medžiagą, kad pasiūtų man vasarinį 
drabužį. Ne tik iš reikalo įsigyti naują drabu
žį kiek iš noro su ja susipažinti.

Nuvykus į Cėlės priemiestį ir praeidama 
pro žalsvą namą prie lango sėdinčios savinin
kės nemačiau. Pažvelgus į kiemo lysves nuste
bau: visi svogūniniai laiškai buvo parudavę, iš- 
sikraiglioję po lysves. Sustojau ir tiesiog ne
tikėjau savo akimis. Klausiau savęs, kas gi 
atsitiko? Gal ta siuvėja palaistė kokiais nuo
dais specialiai piktžolėms naikinti, nes nori jo
mis atsikratyti?

Visu keliu iki Cėlės namų tuo stebėjaus ir 
nutariau siuvėjos paklausti kas atsitiko su svo
gūnėlių laiškais.

(Bus daugiau)



Nr. 32 — 6 DIRVA 1981 m. rugpiūčio 13 d.

Nuo piramidžių iki Akropolio
(5) Henrikas Stasas

Lietuvių kalbos vieškeliai ir akligatviai

Ar pavyko sudominti?
Antikiniais laikais šio 

kalno viršūnėje viešpatavo 
lietaus ir žaibų dievas, ku
ris iš kalno sekė tolimą jū
ros horizontą ir saugojo nuo 
audrų ten plaukiančius lai
vus. Į šį kalną atsirėmęs 
Haifos miestas tęsiasi ža
vinga pajūrio lyguma, ku
rio panorama primena Nea
polį. Atrodo jog pats mies
tas būtų trijų aukštų: pa
jūrio dalis su uostu, kita 
dalis siekianti pusę Karme- 
lio kalno ir trečioji dalis te
besitęsianti iki pat kalno 
viršaus.

Vingiuotu keliu autobu
sas mus užvežė į pačią kal
no viršūnę, kur iš kryžiaus 
karų laikotarpio stovi Kar
melitų vienuolynas Stela 
Maris. Prie vienuolyno gra
ži bažnyčia, kur po pagrin
diniu altorium yra ola, kur 
slėpėsi Elijas persekioja- 
masAhabo. Vienuolyną bu
vo pasiekusi ir Napoleono 
armija ir jo patalpose įren
gusi karo ligoninę. Vienuo
lyno kieme dar ir dabar sto
vi piramidės formos pa
minklas žuvusiems prancū- 
bų kariams.

Iš vienuolyno kiemo ma
tosi Haifos panorama su 
mėlyna Viduržemio jūros 
juosta ir tolimi pakrantės 
vaizdai visos vakarinės Ga
lilėjos.

Nusileidę iki kalno vidu
rio, sustojome prie Bahai 
religinio centro šventyklos, 
šventyklą su aukso kupolą 
supa vienas gražiausių Iz
raelio sodų, žalių kiparisų 
alėjos, tropikiniai medžiai 
ir įvairiaspalviai gėlynai 
čia pirmą kartą atvykusį 
tiesiog užburia. Netoli šven
tyklos stovi graikų klasiki
niame stiliuje pastatas, ku
riame saugojamas Bahai 
religijos pasaulinis archy
vas. Bahai religija nėra ku
rios nors religijos sekta, bet 
visiškai savistovė religinė 
kryptis. Ji skelbia, jog ti
kėjimo tiesa nėra galutina, 
o nuolat vis progresyvuo- 
janti ir tobulėjanti. Todėl 
jie pripažįsta visus buvu
sius pranašus ir Kristų, ti
kėdami jog Dievas žmoniją 
moko ir ją tobulina.

Haifoje papietavę vyko
me Viduržemio jūros pa
kraščiu toliau į Acre. Tai 
seniausias pasaulio miestas 
žinomas jau 19-tame šimt
metyje pr. Kr. Per ilgus 
amžius jį valdė įvairios tau
tos. čia viešpatavo finikie
čiai, graikai, romėnai, žy
dai, turkai ir kt. Ypač kry
žiaus karų metu Acre la
bai nukentėjo kryžiuočiams 
pralaimėjus mūšį. Tik 1775 
metais Acre buvo vėl atsta
tytas žiauraus Ahmed Al 
Jazaro, kuris dėl žiaurumo 
buvo pramintas net mėsi
ninku. Vėliau ir Napoleonas 
buvo apsupęs Acre, tačiau 
jo tvirtovės nepralaužė ir į 

miestą neįžengė. ”Tik savo 
kepurę kanuolės šūviu į 
Acrę galėčiau nusviesti”, 
pasakė Napoleonas ir pa
sitraukė. Išdidžias mūro 
liekanas ir šiandien skalau
ja Viduržemio jūros ban
gos. Čia visur jaučiama gi
li senovė: tolimų šimtmečių 
pastatai su charakteringais 
ano meto kiemais ir daugy
bė mečečių su spalvingais 
mineretais pripildo atmos
ferą rytų mistika. Per Acre 
keliaudavo karavanai ir čia 
sustoję poilsiui, jų varovai, 
rytietiško stiliaus pastatais 
apsuptame kieme, vakarais 
prie laužo kurdavo arabų 
pasakas. Čia kiekviename 
žingsnyje istorija ir mitai 
lydi turistą taip, jog akiai 
ir sielai yra tikras atsiga
vimas.

Palikę šią romantišką se
novę vykome pajūriu toliau 
pro Safed Galilėjos aukš
tumomis į Tiberias. Safed, 
kaip ir Jaffa šiandien garsi 
menininkų kolonija, čia įsi
kūrė daugelis pasaulinio 
garso menininkų, nes mies
telį supanti Viduržemio jū
ros romantika teikia kūrė
jams temų ir inspiracijų.

Privažiavus Safed netru
kus tarp kalnų pastebėjome 
ir Genezareto ežerą. Buvo 

IEI JŪS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĮ - DOVANĄ Į LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETU SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ino.
(Licensed by Vnešposyltorg) VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, N. Y. 10019
Tel.; 581-6590; 581-7729

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA’.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausiu audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:

Miami Beach, Fla. 33139-1201 17 St..................................................... ;.............................. 305 673-8220
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street ...................................................................................... 435-1654
Baltimore 31, Md; — 1828 Fleet Street ..................................................................................... 342-4240
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ....................................................   633-0090
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ..................     895-0700
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue ...............................................   486-2818
Chicago, III. 60629 — 2608 VVest 69 Street ............   925-2787
Chicago, 111. 60609 —' 1855 VVest 47 Street ............................................................................ 376-6755
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 Statė Rd.................. ....................................................... (216) 845-6078
DetToit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue .................................................................... 365-6780
Herkimer.N.Y. McKennan Rd...............................  .rZ.................................................................. 315-866-3939
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue .................................................................. 365-6740
Chester, Pa., 19013 - 2819 VV. 3 St.................................................................................. 215-497-2382
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ................................................................ 385-6550
Nesv York 3, N.Y. — 78 Second Avenue .................................................................................. 674-1540
New York, 3, N.Y. — 324 E. 9th St............................................................................................. 475-7430
Philadelphia, Pa. 19123 1013 N. Marshall St.......................................................... ...... 215 VVA 5-8878
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hvvy.................  602-942-8770

•Rahsvay. N.J. — 47 East Milton Avenue ...........     381-8800
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Avė........................................................................ 301-589-4464
South River. N.J. — 41 VVhitehead Avenue .................................. "........................•............. 257-6320
Syracuse. N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street .............................-................................   475-9746

jau vėloka popietė ir per 
kalnų viršūnes į mėlyną 
ežero vandenį krito pasku
tiniai saulės spinduliai. Ra
mumu dvelkianti ežero ap
linka priminė Kristaus čia 
praleistas dienas ir savo
tiškai visus nuteikė.

Iš Libano ir Sirijos pusės 
ežerą supa aukšti granito 
kalnai, kurių grožį pastebė
jo ir šv. Juozapas, Kristaus 
laikais rašęs, jog Genezare
to ežeras iškiliausias visoj 
Galilėjos gamtoj. Ežero pa
krantėse eilė miestelių iš 
kurių sutemus į ežero van
denį krinta daugybė šviesų 
suteikdamos aplinkai žavin
gą nakties panoramą.

Didžiausias ežero pieti
niame krante miestas yra 
Tiberias. čia ir apsistojome 
keliom dienom iš kur tęsė
me antrąją dalį savo kelio
nės po šventąją žemę.

(Bus daugiau)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

to work & live in a small Congenial 
Hospital & Community 

REGISTERED NURSE 
RADIOLOGY TECHNOLOGIST ARRT 
LABORATORY TECHNOUGIST MT 

PHYSICAL THERAPIST RPT 
OR BOARD EL1GIBLE 

Salary commensurate with experience 
A ability. 90 bed hospital N. E. Okla. 
45 miles Irom Tulsa Send resumc or 
contact CHARLEEN HOLBERT, 

GRAND VALLEY HOSPITAL
P. O. Box 278, Pryor, OKLA. 74361 
(918) 825-1600, Ext. 352. EOE/M/F 
________________________________ (32-38)

(11)

Šiandieninė mūsų kalbo
tyra priėjo prie tokio taško, 
kad kiekvienas tyrinėtojas 
lyg tyčia, griebiasi to dar
bo, kuris jam mažiausiai 
yra prieinamas.

Išeivijos kalbininkai ban
do dirbti taip, lyg jiems bū
tų prieinama ta kalbinė gy
voji medžiaga, kuri randasi 
Lietuvoje. Tame gal randa
ma tam tikras psichologinis 
savęs apgaudinėjimo pasi
tenkinimas, bet tokiame sa
vo vidinių norų prasiverži
me vargu ar galima atlikti 
objektyvų darbą.

Lietuvoje — irgi dėl psi
chologinių priežasčių — 
jaunesnieji kalbininkai uo
liai domisi išeivių kalba, ku
ri jiems tėra žinoma iš kai
nuojančių senųjų emigran
tų spaudos ar — ach, kaip 
įdomu! — iš plačiai publi
kai neprieinamos, specialio
je bibliotekoje užrakintos, 
JAV lietuvių dabartinės 
spaudos.

Abejais atvejais, yra dir
bama toje srityje, kurioje 
kiekviena pusė gali mažiau
siai tikrai naudingo darbo 
padaryti.

Tačiau, gink Dieve, ne
užsimink išeiviui apie lietu

Jūrate Statkutė de Rosales

vių kalbos klaidų ir tirpimo 
proceso tyrimą. Dar mažiau 
galima jam užsiminti apie 
slavizmo svarbą lietuvių 
kalbotyroje. Negalvojama, 
kad juk ne anas, tampriai 
sukaustytas, Lietuvoje dir
bantis tyrinėtojas, o tiktai 
laisvas išeivijos mokslinin
kas šiandieną gali iš pa
grindų pakratyti slavistų 
vykdomą Rusijos ir Lenki
jos baltiško substrato pa
sisavinimą. Ir tikrai išeivis 
gali pilnai atsakyti į klau
simą, kaip vystosi baltų 
kalbos svetimos kalbos ap
linkoje.

Kas, oi kas, Dievuliau 
mano, kas ... prie to darbo 
darbužėlio panorės prisi- 
lenkt? Na, gal, jei klausi
mas bus pakankamai klibi
namas, atsiras ateityje toks 
drąsuolis ?

★
Parodyti, jog išeivijoje 

yra ypatingai svarbu sąmo
ningai surašinėti mūsų kal
bos ir ypač mūsų tarmių 
tirpimo ar transplantacijos 
fenomenus, nes tas mus nu
ves prie baltiško adstrato 
atpažinimo kitose indoeuro
piečių kalbose — buvo vie
nas šio straipsnių serijos 
tikslas.

Atžymėti, kad dabartinė
se rusų ir lenkų žemėse te
bėra gyvi baltiško substra
to bruožai, kuriuos tegalė
sime identifikuoti tuomet, 
kai suprasime, kokiu būdu 
vystosi baltų ir kitų kalbų 
interferencijos pynė — bu
vo kitas mano tikslas.

Pabrėžti, kad nūdien kiek
vienas mūsų, namuose ir už 
namų, nuolat susitinkame 
su gyva baltų kalbos trans
plantacija į svetimą aplin
ką, ir, kad mes turime daik
tiškai šį fenomeną stebėti 
bei tirti — buvo trečias ir 
pagrindinis mano tikslas.

Jei sugebėjau bent trupu
tį susidomėjimo sukelti — 
dėkoju už tai skaitytojui... 
ir — laukiu drąsuolio.

• THE CHRONICLE OF 
THE CATHOLIC CHURCH 
IN LITHUANIA, Vol. 1., 
Nos. 1-9, 1972-43. Under- 
ground Joumal of Human 
Rights Violations. Translated 
and edited by Nijolė Gražulis. 
With an introduetion by V. 
Stanley Vardys. Loyola 
University Press and Society 
for the Publication of the Chro- 
nicle of the Catholic Church in 
Lithuania, Inc. Jacket design: 
Our Lady of Vilnius by Sister 
M. Mercedes, S.S.C. Library of 
Congress Catalog Card Num- 
ber: 78-62412.

• TĖVYNĖS SARGAS, 
1981 m., Nr. 2. Žurnalą 
leidžia Popiežiaus Leono XIII 
literatūros fondas. Redaguoja 
Petras Maldeikis, 117 Sunset 
Drive, Hot Springs, Arkansas 
71901. Administruoja Anta
nas Balčytis, 6819 S. Waah- 
tenaw Avė., Chicago, IL 60629. 
Numerio kaina — 3 dol.
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PRO MĖLYNUS A.

PAGUODOS ATODŪSIAI

AKINIUS
VEIDU Į VEIDĄ ATSIGRIŽTANT

Kaip visi galime pastebė
ti, mūsų išeiviškoji tauta, 
dar prieš 30 metų sudariusi 
vieningą klajoklių gentį, pa
gal istorinį polinkį jau ir 
vėl skirstosi į nesutaikomus 
luomus. Pavyzdžiui, aukš
čiausioji daktarų ir inžinie
rių klasė yra visiškai ati
trūkusi nuo karpenterių, 
milijonieriai nuo Putnamo 
špitolninkų, pukniosios po
niutės nuo savo giminaičių 
kriaučkų, o vadinamieji kul
tūrininkai, neturėdami savo 
teritorijos, glaudžiasi prie 
tų, kurie daugiau duoda 
almužnos.

Kadangi tik praeityje 
glūdi mūsų stiprybė, vieny
bėje galybė ir istorija yra 
gyvenimo mokytoja, tai 
mes siūlytume šiam kenks
mingam išeivijos skaldy- 
muisi sustabdyti skubiai 
imtis kuo paveikiausių prie
monių. Na, sakykime, viena 
tokių galėtų būti ir kilnoja
moji mūsų didžiosios praei
ties suvenyrų paroda, žadi
nanti senovės atsiminimus 
ir akivaizdžiai vėl nušvie
čianti buvusį gyvybingą 
mūsų artimą, o ne tik da
bartines jo kelnes. Ir tam 
reikalui reikėtų jau dabar 
kruopščiai surinkti kad ir 
tokius eksponatus:

• Pavyzdingiausius vie
nas kito asmenybę aiški
nančius skundus, kuriais 
Vokietijoje buvome užvertę 
IRO ir konsulatų įstaigas, 
”Nuszluostyk, Vieszpatie, nuo mano dūszios grieko brudą, 
Priglausk prie savo kojų klupsczią ir pakūtavojantį smertelną 

- kūną.
Sulyginki savo valia išdidų kuprį,
Taipos su juo paniekintą ir smūtną skapą avinėlį...”

JEI PO AMŽIŲ KADA ...

Jei po amžių kada Laisvės varpas sugaus
Ir sugrįšim į Laisvės alėją —
Lauks vien druskos stulpai, kur gyventa žmogaus, 
Kurs kadais mus bučiavo, mylėjo...

Nieks mums rankos neties, brolis brolio neglaus 
Per užbrėžtąją Lenino ribą,
Nieks nesiūlys išgert į sveikatą alaus,
Nei užkąsti tarybinių grybų ...

Ar dar esi nenutautęs lietuvis?
Kadangi daugelis mūsų ar dar jie yra tikri lietuviai, 

išeivių jau nė patys nežino, tai čia savo lietuvybės pa-

kovodami dėl išvykimo j 
Ameriką pirmenybės.

• Laimingo ir ilgo am
žiaus čia sulaukusių džiovi
ninkų iš girtuoklių nusi
pirktas sveikų plaučių rent
geno nuotraukas, teigiamai 
nulėmusias emigraciją, nors 
likę užmiršti tų plaučių sa
vininkai seniai palaidoti 
Nežinomų išeivių kapuose.

• Amerikoniškų cigare
čių, skiltuvo akmenėlių ir 
silkių pavyzdžius, nes tos 
prekės lagerių laikais su
darė ir dabartinių Los An
geles milijonierių pagrindi
nį kapitalą.

• Lopetas, kirkas, plak
tukus ir smalai maišyti 
menturius, — kuo dabarti
nių daktarų ir inžinierių tė
vai nugrindę savo vaikams 
kelią į pinigingą ateitį.

• Šluotas, mazgotes, pa
mazgų kibirus ir adatas — 
dabartinių rezidencinių po
nių pirminės veiklos įran
kius.

• Dar privačiai užslėptas 
juodukų, arabų ir kitų išva
duotojų kariuomenės karių 
fotografijas, nes jie padėjo 
mūsų merginoms išsaugoti 
tremtyje nesulysusią lietu
vybę.

Įtokią savo praeities lie-
Į tokią svao praeities lie- 

ir vėl broliškai atsigrįšime 
veidu vienas į kitą ir susi
graudinę vėl unisonu užgie
dosime aną mūsų protėvi; 
psalmę:

REDAGUOJA OKULISTŲ KOLEGIJA

tikrinimui pateikiame ke
letą klausimų;

1. Ar dar dėvi skrybėlę 
ir avi ilgas apatines 
kelnes ?

2. Ar mėgsti rūkytus la- 
šiniukus, dešras su ko
pūstais ir cepelinus su 
spirgučių užpilu?

3. Ar, gerdamas šnapsą, 
dar nori užkąsti ir sil
kės?

4. Ar, kalbėdamas lietu
viškai, iš paveldėjimo 
dar vis įterpi ir tradi
cinį rusišką keiksma
žodį?

5. Ar kartais dar kyla 
noras nepaklusniai sa
vo pačiai užkirsti kriu- ' 
kiu per šlaunį?

6. Ar už save menkesnių 
pažįstamų žmonas va
dini bobom, o daktarų, 
inžinierių, advokatų ir 
Los Angeles lietuviš
kų milijonierių po
nioms sveikindamasis 
instinktyviai bučiuoji 
rankas ?

7. Ar esi su kaimynu by
linėjęsis dėl to, kad jo 
šuo peržengė tavo re
zidencijos rubežių ir 
apšlapino tavo dukte- 
rūteles ?

8. Ar nors kartą sapna- 
navai, kad esi lyg ka
žin koks patriotinis 
svilonis, o grįžęs į ta
rybinę Lietuvą, buvai 
paskirtas saugumo ko
misaru ir įsakei tuoj 
pat ištremti į Sibirą 
visus buvusius Vliko, 
Altos ir L. Bendruo
menės pirmininkus?

Jeigu į visus šiuos klau
simus patsai sau gali atsa
kyti teigiamai, tai esi dar 
nesukirmijęs lietuvis.

Išeivijos rašytojams 
atsiskleidžia platūs 

tarybiniai horizontai

Kaip praneša okup. Lie
tuvos spauda, dabar — ”bus 
stengiamasi, kad vis dau
giau išeiviškosios kūrybos 
įsilietų į nūdienį Lietuvos 
literatūrinį gyvenimą. Tęs 
tradiciją spausdinti išeivi
jos poetus "Poezijos pava-

(Nukelta į 6 psl.)

Kiekvienas nori, ko neturi: 
Varguolis — dolerių žalių, 
Ponia — suspausti kūno tūrį, 
Mergelė — rojaus obuolių;

O dairantis tamsoj be žvakės 
Į laimę svetimos šeimos — 
Jau ilgis net šventuolio akys 
Bobutės, velnio nešamos.

Tad neverta labai stebėtis, 
Jei baltos galvos ružavės, 
Kai veržiamės tarytum bitės 
Į korį Lenino šlovės.

SOCIALISTINIS REALIZMAS

Vienas aplankęs okup. Lietuvą ekskursantas mums 
rašo:

"Nors aš esu išeivijoje vieno įžymaus vadovaujančio 
veiksnio sūnus ir buvau įtikintas, kad Lietuvoje žmonėms 
trūksta maisto, trūksta drabužių, trūksta apavo ir trūks
ta žodžio bei religinės laisvės, bet, ten apsilankęs ir savo 
akimis pamatęs jų socialistinį realizmą, įsitikinau, kad 
tėvynėje yra visko pilna ir tik man pačiam trūksta pakan
kamai gero apetiko. Juk "Tėviškės” d-jos atstovo pa
tvarkymu jau pirmą dieną ant mano stalo buvo prikrauta 
tiek visokių valgomųjų gėrybių, kad nepajėgiau nė pusės 
jų įveikti, o paskui klojosi dar geriau. Be to, mano glo
bėjai ir vaišintojai, tikri komunistai su Centro komiteto 
pareigūnu priešakyje, prieš kiekvieną valgį paprašydavo 
atsistoti, ir visi persižegnoję garsiai sukalbėdavome "Tėve 
mūsų” ir "Sveika Marija”. Tad kokios religinės laisvės 
dar betrūksta? Ta proga mes taip nuoširdžiai išsikalbė
jome ir politinėmis temomis, kad, grįžęs į Ameriką, netgi 
nerėjau duoti savo tėvui į jo buržuazinį snukį, tik mano 
žmona sulaikė ranką ...”
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Antanas Laukaitis

MINISTERIS KALBA

Sostinės Canberros lietu
viai, kartu su latviais ir es
tais, Lietuvių Klube suren
gė išvežtųjų minėjimą, ku
riame be kitų aukštų kvies
tinių svečių, dalyvavo du 
senatoriai ir vyriausybės 
ministeris M. Hodgman, ku
ris šiame minėjime pasakė 
labai jautrią kalbą, palies
damas visas tris Pabaltijo 
tautas, jų istorinj gyveni
mą, nepriklausomybių pra
radimą ir baisiuosius išveži
mus. Jis paminėjo buvusios 
Darbiečių partijos Baltijo 
kraštų pripažinimą Sov. Są
jungai ir vėliau pareiškė, 
kad jis pats ir jo dabartinė 
liberalų vyriausybė, turėjo 
garbę šį pripažinimą atitai
syti ir nepripažinti Pabalti
jo tautų užgrobimo. Jis taip 
pat smarkiai kritikavo Va
karų pasaulio laisvąją spau
dą, kuri iškelia ir taip smar
kiai kalba dėl šiaurės Airi
jos Maze kalėjimo kalinių 
bado streiko, nors, kai kovo 
mėn. 27 dieną žymus Esti
jos laisvės kovotojas moks
lininkas dr. Juri Kukk mirė 
nuo bado streiko, savo mir
timi protestuodamas dėl Pa
baltijo kraštų laisvės, dėl 
pagrindinių žmogaus Teisių 
sulaužymo ir nesilaikymo 
Sov. Sąjungoje ir jo kapas 
yra pažymėtas tik numeriu, 
kai jo laidotuvėse dalyvavo 
tik jo žmona, vienas drau
gas ir 25 KGB tarnautojai, 
tai visa ši heroiška mirtis, 
jo žiniomis, buvo tik labai 
mažu straipsneliu paminė
ta Londono spaudoje. Aš 
dirbsiu ir darysiu viską, kad 
dr. Juri Kukk vardas būtų 
pasaulyje taip pat plačiai 
žinomas, kaip, kad yra ži
nomas ir airių Bobby Sands. 
Su dideliu įsijautimu minis
teris M. Hodgman pareiš
kė, kad jeigu mes žinome 
tik kelių Pabaltijo kraštuo
se kankinių pavardes, tai 
kiek tūkstančių yra tokių 
laisvės kankinių, kurių mes 
čia Vakaruose visai nežino
me. Baigdamas savo ilgą 
kalbą, šis prekybos, pramo
nės ir sostinės teritorijos

PRO MĖLYNUS
AKINIUS....

(Atkelta iš 5 psl.) 
sario” knygų sudarytojai. 
Skelbs emigracinę kūrybą 
"Literatūros barai", numa
to ją dažniau spausdinti 
"Literatūra ir menas”, 
"Gimtasis kraštas”.

Tikimės, kad ši nauja 
"kultūrinė politika" ne tik 
pagyvins mūsų tarpusavio 
kovą dėl "bendradarbiavi
mo”, bet sukels ir daugiau 
triukšmo dėl tarybinės šlo
vės pasidalinimo išeivijoje. 
Taigi bus gerokai pažadin
tas mūsų veiklos aktyvu
mas. 

ministeris, padėkojo rengė
jams, kad jį pakvietė į šį 
minėjimą ir, kad ir jis, bent 
maža dalimi gali prisidėti 
prie Pabaltijo kraštų lais
vės kovų ir jis tiki, kad 
Australijai, kartu su kitais 
Vakarų kraštais, darant 
nuolatinį spaudimą Sovietų 
Sąjungai ir vis kartojant 
pasaulio nuomonę dėl demo
kratinės laisvės ir žmogaus 
teisių, Sov. Sąjunga ateity
je turės nusileisti, švelninti 
savo kietą režimą ir vieną 
dieną Pabaltijo kraštuose 
grįž laisva demokratinė san
tvarka.

AUSTR A LIJOS LIETUVIŲ 
FONDO LITERATŪRINĖ

PREMIJA

1. Premijos dydis 500 
australiškų dolerių. 2. Pre
mija skiriama už grožinės 
literatūros kūrinį ar kūri
nių rinkinį lietuvių ar ang
lų kalba: už apysaką, nove
les, scenos veikalą ar poezi
jos rinkinį. 3. Premijai dar
bas patiekiamas Australijos 
Lietuvių Fondo Valdybai, 
P. O. Box 11, North Mel- 
bourne, Vic. 3051, Austra- 
lia, iki 1982 metų sausio 1 
dienos. 4. Patiektas darbas 
turi būti mašinėle rašytas, 
paduodant tik slapyvardį. 
Tas pats slapyvardis užra
šomas ant pridedamo voke
lio, kuriame yra įdėta auto
riaus tikroji pavardė ir ad
resas. Vokelis nebus atida
rytas nelaimėjus premijos. 
5. Anglų kalba kūrinyje ar 
kūriniuose turi atsispindėti 
lietuvių buitis kilmės kraš
te Lietuvoje, ar išeivijoje 
Australijoje. 6. Premijuotą 
kūrinį atrenka ar atmeta 
Fondo valdybos tam suda
ryta premijavimo komisija.
7. Neatsiradus premijuoti- 
nio kūrinio, terminas pratę
siamas sekantiems kalendo
riniams metams. 8. Nepre
mijuoti kūriniai-rankraščiai 
grąžinami tik autoriams 
prašant.

LIETUVIS ”TEST-TUBE” 
KŪDIKIS

Visa Australijos spauda 
plačiai paminėjo Melboumo 
Queen Victoria ligoninėje 
gimusį Australijos 10-jį 
"Test-tube" (nežinau kaip 
šį angliškąjį naujadarą 
reiktų pavadinti lietuviš
kai) kūdikį. Aštuoniolika 
metų negalėdami susilaukti 
šeimos, 46-šių metų Rėmus 
Arnastauskas ir jo 39-rių 
metų žmona Dawn, kuri 
taip pat yra gimusi toje pa
čioje Melbourno ligoninėje, 
susilaukė dukros Allison 
Neries Arnastauskaitės.

Kaip rašo australų spau
da, Australija yra viena iš 
neginčijamų vadovų šioje 
srityje ir Australijos medi
cina jau praėjo savo tyrinė
jimų bandomąjį periodą ir 
dabar jau turi tikrus pozity-

vius metodus nevaisingom 
šeimom, ši naujoji lietuvai
tė medicinos pasaulyje įro
dė, kad ”in-vitro” medicini-
niame metode, ne taip kaip 
anksčiau buvo galvojama, 
kūdikis gimsta savo norma
liu laiku. Ir Allison-Nerija 
gimė po normalaus nėštumo 
laiko, sverdama 6 svarus. 
Po gimimo kūdikis ir moti
na jautėsi labai gerai, kai 
abu tėvai yra patenkinti ir 
džiaugiasi savo naująja 
dukra.

MŪSŲ MIRUSIEJI

Vis daugiau ir daugiau 
negailestingoji mirtis nu
skina žinomųjų Australijos 
lietuvių. Birželio pabaigoje 
sostinėje Canberroje mirė 
veiklus lietuvių bendruome
nės narys Kazimieras Ke- 
raitis. Gimęs Pamūšėje 
1914 metais, baigęs Ukmer
gės gimnaziją, jis įstojo į 
Karo Mokyklą, kurią baigęs 
atsargos leitenantu, įstojo 
į Dotnavos žemės ūkio 
Akademiją, kurią baigęs, 
dirbo Lietuvoje, vėliau pa
sitraukė į Vokietiją ir 1949 
metais emigravo į Austra
liją. čia, kaip agronomas 
dirbo savo profesijoj vals
tybinėj CSIRO įstaigoj. Iš 
savo profesijos buvo paskel
bęs daug straipsnių angliš
kai ir lietuviškai botanikos- 
etologijos klausimais. Be 
darbo, jis buvo veiklus Can
berros lietuvių gyvenime, 
įkūrė jūrų skautų vienetą, 
dirbo bendruomenės valdy
bose, mėgo lietuvišką kny
gą, spaudą ir joje dažnai 
bendradarbiavo. Laidotuvė
se dalyvavo daug žmonių ir 
su velioniu atsisveikino jo 
buvę kolegos, draugai, ben- 

: druomenės ir kitų- organiza- 
• ei jų atstovai.

Hobarte mirė žinomas 
vietos lietuvis Juozas And
rikonis, sulaukęs 72 metų. 
Jis buvo kilęs nuo Zarasų, 
Lietuvoje tarnavo gusarų 
pulke ir buvo aktyvus šau
lys. Hobarte buvo aktyvus 
lietuvių gyvenime, išaugino 
puikią šeimą, iš kurios sū
nus Antanas buvo žinomas 
kaip Australijos ir Austra
lijos lietuvių vienas iš iški
liausių sportininkų, Kana
doje ir Amerikoje atstova
vęs Australijos lietuvius 
sportininkus. Velionis buvo 
į amžinąją poilsio vietą pa- 

. lydėtas gausaus vietinių lie
tuvių būrio.

Adelaidėje mirė, sulau
kęs 75-rių metų, Vilius Ber-, 
naitis. Lietuvoje jis 17-ką 
metų buvo ištarnavęs ka
riuomenėje. Atvykęs į Aus
traliją jis gražiai įsikūrė 
Adelaidėje, labai aktyviai 
reiškėsi lietuviškame gyve
nime, buvo ramovėnas ir di
delis lietuviškos spaudos 
skaitytojas, kurią beskaity
damas, jis ir užmigo savo 
amžinuoju miegu. Į kapus 
palydėjo labai didelis Ade
laidės lietuvių skaičius.<

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

TRADICIJA 
TAMPANČIOS JONINĖS

Ir šiais metais Sydnėjaus 
lietuvių klube labai gražiai 
buvo paminėta Joninės, šio 
vakaro programą pradėjo 
"miškinis" (D. Labutytė- 
Bierri), su giliu jausmu pa
skalydama prozos ir eilė
raščių apie Joninių naktį ir 
paparčio žiedą. Klaikiai mu
zikai pasigirdus, į salę šok
damos įbėgo raganos, savo 
burtiško gėrimo virti, kai 
vyriausioji ragana J. šlite- 
rienė tuo metu kerėjo žmo
nes ir jiems blogo linkėjo. 
Sugiedojus gaidžiams, ra
ganos pranyko, pasirodė ge
rosios laumės, užburtomis 
juostomis tai’p žmonių pynė 
gerą valią ir, laimės bur
tais apmėčiusios publiką, 
uždegė joninių laužą. Pasi
rodė jaunimas, lydimas mu
zikanto P. Viržinto, kuris 
prie laužo šoko ir vėliau ėjo 
ieškoti paparčio žiedo, ku
riuos net du, rado viena šo
kėjų pora, kurie klubo buvo 
apdovanoti.

Po šios įdomios ir gražios 
programos, jaunimas, ku
rio buvo gausu, kartu su 
visais kitais svečiais, akor
deonu palydint Petrui Vir- 
žintui, prieš kurį laiką su 
šeima atvykusiam iš Ang
lijos ir labai aktyviai įsi
traukusiam į jaunimo orga
nizacijų veiklą, dainavo lie
tuviškas dainas. Pirmą kar
tą buvo labai gerai padary
ta, kai scenos kino ekrane 
buvo duodami dainų žodžiai 
ir visi, juos skaitydami, ga
lėjo puikiai ir sklandžiai 
dainuoti.

NEPAMIRŠTAMA
CHICAGOS GRANDIS

Tris savaites didžiosiose 
lietuvių kolonijose viešėju
si Chicagos Tautinių šokių 
Ansamblio Grandis šokėjų 
grupė dar ir šiandien, jau 
po mėnesio laiko, dar nėra 
pamiršta. Jie, vadovaujami 
Irenos Smieliauskienės, iš
judino australiečius iš da
bartinio jų žiemos apsnūdi

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Už CERTIFIRATUS MOKAME: 
11/ą% — 6 metų su SI,000, minimum. 
7'/,% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6»4 % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6'/i% — 1 metu su $1,000, minimum.

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

SAV1NGS INSURED UP TO $40,000.00 BY FJS.LI/*. 

gaint
Avpthony 
©avings

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

Open Mon., 9-8; Tuea., Thura., FrL, 9-5; SatM 9-1; Ctaaed We*.

J uotą s Gribauskas, vedėjas

mo, sukėlė didelį entuziaz
mą jaunimo tarpe, parodė 
visuose koncertuose labai 
gausiai dalyvavusiai lietu
vių ir svetimtaučių publi
kai, gražiuosius mūsų tauti
nius šokius, daug naujų ir 
dar čia nematytų šokių, bei 
jų kitokių variantų ir tuo 
pačiu, kaip ir visi kiti anks
čiau dalyvavę svečiai iš už
jūrio, paliko didelį tarpu
savio draugystės ryšį, tuo 
pačiu išsiveždami ir geriau
sius įspūdžius iš Australi
jos ir čia gyvenančių lietu
vių. Visi koncertai buvo 
perpildyti žiūrovais, kai 
Melbourne, į vieną svečių 
repeticiją buvo pakviesta 
viena australų gimnazija, 
kuri su didžiausiu įdomumu 
stebėjo mūsų šokėjus, besi
ruošiančius koncertui. Gim
nazija ir jos vadovybė šiuo 
pakvietimu buvo labai pa
tenkinti.

Po visų koncertų tarp šo
kėjų ir australiečių buvo 
užmegsti labai tamprūs ry
šiai, svečiams be paskirų 
dovanų padaryti gražūs pri
ėmimai, įteiktos dovanos ir 
išlydint, prašyta, kad ir vėl 
kada nors jie grįžtų į Aus
traliją, nes įteikti šokėjams 
ir svečiams bumerangai, tu
rės juos ir vėl sugrąžinti at
gal.

Jau ne pirmą kartą buvo 
taip aiškiai įrodyta, kad ar
timas bendradarbiavimas, 
ypatingai tarp jaunimo, yra 
geriausias lietuviškų ryšių 
ir draugystės palaikymas. 
Todėl, dėkojant visiems 
Grandies grupės dalyviams 
ir vadovams, o taip pat ir jų 
rėmėjams, mes tikimės, kad 
šie tamprūs tarpusavio ry
šiai tarp Amerikos ir Aus
tralijos lietuvių, bus labai 
gyvai ir ateityje palaikomi.

IMMEDIATE OPENING FOR 
REGISTERED X-RAY TECHNIC1AN 
in a modern well »quipped aeute 
care 100 bed ; JCAH * approved hos- 
pital. Work and ’live in small con- 
genial communily & hospital. Salary 
commensuraU with experience and 
ability liberal per»-onnel policies. An 
ply call or write to: Personnel WIL- 
BARGER GENERAL HOSPITAL. 920 
Hillcrest Dr., Vernon, Texa« 76384, 
817-552-9351. E.O.E. (30-39)
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ALGIRDĄ NASVYTj PRISIMENANT (3)

Į Lietuvą grįžus...
Vytautas Meškauskas

Pirmojo iš Maskvos j Vil
nių ešelono kelionė truko 
gana ilgai. Traukinys turė
davo sustoti pasikrauti mal
kų garvežio kurui ar pra
leisti kitus, svarbesnius. 3 
dienas keleiviai buvo išlai
kyti įvažiavus j vokiečių 
okupuotą teritoriją. Paga
liau pasiekus Vilnių dar 
reikėjo kurį laiką praleis
ti Antakalnio kareivinėse 
įrengtam karantine. Vilniu
je Nasvyčiai pirmą kartą 
susidūrė su tikrais karo 
vargais. Trūko maisto, ne
galima buvo susirasti dar
bo ar kokio užsiėmimo, kiek 
lengviau buvo su butais. Su 
trim kitais nelegaliais to 
paties ešelono keleiviais — 
pro vizoriais: Makauskiu, 
Žukausku ir Narbutu Nas
vytis sutarė pradėti vaistų 
urmo prekybą, kuriai tikė
josi vokiečių leidimo. Blo
giau buvo su kapitalu. Su
sitarta buvo įnešti po 6.000 
markių, bet iš kur jas pa
imti?

Tokioje būklėje Steponui 
Nasvyčiui geriausia išeitis 
atrodė pasiųsti šeimą į kai
mą pas Nasvytienės moti
ną Vastapuose, Utenos aps. 
Ir tam reikėjo vokiečių lei
dimo, kurį išrūpinti padėjo 
Sofija Smetonienė, vokiečių 
valdininkų respektuojama 
dėl savo asmeninių ypaty
bių ir todėl, kad buvo Lie
tuvos Tarybos pirmininko 
žmona. Su Smetonais Stepo

nas susipažino 1912 m. Lie
tuvių Mokslo draugijos su
sirinkime per savo svainį 
kun. F. Kernėšį, tuo laiku 
bendradarbiavusi Smetonos 
redaguojamoje 'Viltyje’.

Išleidęs žmoną su Algir
du, Birute ir Maskvoje gi
musia Aldute į Vastapus, 
Steponas kiek vėliau pats 
ryžosi nuvažiuoti pas savo 
dar iš seminarijos laikų 
draugą kun. A. Mileiką, Vy
žuonų kleboną. Tas karo 
metu savo parapijoje buvo 
suorganizavęs eilę įmonių 
ir, kaip ėjo gandai, turėjo 
nemažai pinigų. Kadangi 
banko ten nebuvo, klebonas 
pinigus laikė tradicinėje 
vietoje — po pagalve. Di
deliame voke — Steponui 
atrodė bent 300.000 markių 
ir dar kursavusių rublių. 
Kun. Mileika Steponui rei
kiamus 6.000 markių mie
lai paskolino.

Įsteigtas vaistų sandėlis 
pradėjo neblogai verstis. 
Parduoti galima buvo bet 
ką, sunkiau buvo surasti 
prekių. Sugebant apeiti tai
sykles ir tai buvo įmanoma, 
ūkiškai sustiprėjus, galima 
buvo grąžinti į Vilnių ir šei
mą.

Vokiečiams pagaliau ap
leidus Vilnių, jį pasiskubi
no užimti bolševikai. Tai 
buvo 1919 m. sausio 5 d. 
Pradėjusi organizuotis Lie
tuvos vyriausybė pasitrau
kė į Kauną. Vilniuje bolše

vikai paskelbė nacionaliza
ciją, bet atskirų įmonių 
perėmimui dar neturėjo or
ganizacijos.

Gandai iš Kauno skelbė 
apie sėkmingas Lietuvos 
kariuomenės kovas su bol
ševikais. Pradėta jos lauk
ti ir Vilniuje. Moterys siu
vo Lietuvos vėliavas. Algir
das su kitais vaikais ruošė
si mūsų karius iškilmingai 
sutikti. Per Velykas Vilnių 
tačiau puolė lenkai ir mies
tą užėmė, ūkiška būklė la
bai pablogėjo. Prekyba su 
provincija nutrūko. Likvi
davus sandėlį Nasvyčiui li
ko 50.000 rublių. Su jais jis 
pasiryžo vykti į Kauną. Pa
keliui — Vievyje — suti
ko pirmus Lietuvos karei
vius.

Atvykę į Kauną sustojo 
pas dėdę daktarą Motiejų. 
Pas jį sutiktas kun. Jonai
tis siūlė važiuoti į Kalnėnų 
kaimą prie Jurbarko. Tai 
graži rami vietovė prie Ne
muno, kur esą tuščių vasar
namių. Gera vieta vaikams 
iki tėvas susiras ką veikti 
toliau. Taip ir buvo pada
ryta. Ten vidurvasaryje gi
mė ir ketvirtas vaikas: Jau- 
nutis-Pijus. Priimti jį teko 
pačiam tėvui, nes nei gydy
tojo nei akušerės arti ne
buvo. Po poros savaičių Ste
ponas išvažiavo į Kauną ap
sidairyti ką toliau pradėti. 
Užeina į Sveikatos departa

mento Farmacijos skyrių. 
Jo viršininkas tas pats ben
drakeleivis ir pažįstamas 
dar iš Maskvos prov. J. Ma- 
kauskis, o departamento di
rektorius tame pačiame va
gone važiavęs dr. Bagdonas.

Vaistinei pradėti Lietu
voje reikėdavo gauti 'pri
vilegiją’, kad jų nepristeig
tų per daug ir jos galėtų iš
silaikyti tinkamoje aukštu
moje. Tuo laiku dėl karo be 
vaistinės buvo likusi Jona
va. Didokas — 5.000 gyven
tojų — miestelis 30 m. į 
Šiaurės Rytus nuo Kauno. 
Nasvytis gavo privilegiją 
ten įsteigti vaistinę. Grįžęs 
pasiimti šeimos, Steponas 
Jurbarke per vaistininką 
Bregauskį iš Vokietijos įsi
gijo dar visokių reikalingų 
įrankių, stiklų ir chemika
lų vaistams. Ta proga buvo 
aplankyta ir tėviškė Mar- 
giškiai, kur šeimininkavo iš 
karo nelaisvės Vokietijoje 
grįžęs vyr. brolis Jonas 
Nasvytis.

Tam laikotarpiui pailius
truoti reikia dar pridurti, 

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

9837 SOUTH KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, ILL. 60642 
Tel. 422-2000

kad būdamas tėviškėje Ste
ponas pas kaimynus pasi
dairė nupirkti... karvę. Ją 
reikėjo prisirišus prie veži
mo nusigabenti į Jurbarką, 
60 klm., iš ten rytiniu gar
laiviu į Kauną, iš kur vėl 
parsivaryti 30 km. j Jona
vą. žinoma, reikėjo apsirū
pinti visokiais leidimais, 
dažnai aiškintis ir panašiai. 
Laimei, kad Lietuvoje dar
bo jėga buvo pigi. Už 50 
markių plius bilietai, vie
nas vyras sutiko karvę pri
statyti iš Jurbarko į Jona
vą.

Po visokių nuotykių ir la
bai daug darbo Jonavos 
vaistinė pagaliau buvo ati
daryta ir Steponas išdidžiai 
pamini savo užrašuose.

"Tikslą, kurio siekiau iš
stojęs iš Kauno kunigų se
minarijos 1904 m.sausio 15 
d. šiandien rugsėjo 9 d. 1919 
m. pasiekiau.”

Tai dar nebuvo paskuti
nis žodis Nasvyčių odisėjo
je. Net nė pusiaukėlis.

Kitame numeryje: Į dva
rininkų luomą.

DR. POVAS ZAUNIUS (72)

Vilnius ir -
Dar prieš kontingentų įvedimą Lietuva 

įvežė britų metropolijon bekonų ir kumpių 1931 
m. 365.262 centnerius 30.306.785 litų vertės;
1932 m. — 504.768 cent. už 32.541.476 litus ir
1933 m. 422.987 cent. 30 mil. litų vertės. Pagal 
kontingentus Lietuva nūn galėjo įvežti į britų 
metropoliją maždaug tiek, kiek 1931 metais.

Derybos naujai prekybos sutarčiai sudary
ti su Didžiąją Britanija ėjo labai sunkiai. 
Anglai atkakliai reikalavo išlyginti jiems ne
palankų prekybos balansą su Lietuva. Tos de
rybos kaip tik ėjo tuo metu, kai užsienių reika
lų ministerijos prešakyje stovėjo Dr. Zaunius. 
Pati sutartis pasirašyta Londone pasiuntinio B. 
K. Balučio 1934 m. liepos 6 d., tik praėjus trims 
savaitėms po to, kai Zaunius jau nebebuvo už
sienių reikalų ministru.

Didžioji Britanija paskutiniame nepriklau
somos Lietuvos valstybės dešimtmetyje užėmė 
pirmą vietą mūsų eksporte. 1938 metais beveik 
40% visų Lietuvos prekių paėmė Didžioji Bri
tanija. Lietuvos ūkininko sumanumo ir koope
ratinių organizacijų sugebėjimo dėka mūsų že
mės ūkio produktai (be bekonų ir kumpių, dar 
sviestas, sūriai, kiaušiniai ir kt. gaminiai) sėk
mingai konkuravo su to meto pažangias kraš
tais ir buvo didžiai vertinami aukštų reikala
vimų tarptautinėse rinkose. Galima įsivaizduo
ti, kokio klestėjimo Lietuvos ūkis būtų pasie
kęs, jeigu jo pažangos nebūtų sužlugdžiusi 
nuožmioji maskvinė okupacija!

Dr. Albertas Gerutis

Mandžiūrija
Prie nepriklausomos Lietuvos valstybės 

ekonominų santykių su svetimomis valstybėmis 
ugdymo nemažai prisidėjo mūsų užsienių rei
kalų ministerija, sudarinėdama prekybos bei 
kitokias sutartis, kurios nutiesė tvirtą pagrindą 
naudingiems tarpvalstybiniams mainams.

Dar galima pastebėti, kad 1938 metais Lie
tuva į Europos tris mažiausias valstybes — Bel
giją, Olandiją ir Liuksemburgą — eksportavo 
už 18.779.000 litų ir importavo už 19.285.000 
litų. Tai sudarė bendrame Lietuvos eksporte 
8,10%, importe — 8,7%. Tuo tarpu su to meto 
Sovietijos prekyba buvąo menkesnė, nekaip su 
trim dabartinėmis Beneluxo mažomis valstybė
mis: eksportuota už 13.338.00 litų (5,7%) ir 
importuota už 14.954.000 (6,7% ). Iš šių skaičių 
akivaizdžiai seka, kokio menko ekonominio pa
jėgumo, tarptautiniu mastu matuojant, buvo 
Sovietų Sąjunga!

Patekusi sovietų okupacijon, Lietuva pa
versta Maskvos kolonija ir žiauriai išnaudoja
ma. Visi jos ryšiai su aukšto ekonominio lygio 
vakarų pasauliu nutraukti ir ji prievarta pa
jungta maskvinei žemo standarto ūkinei sis
temai.

61. Vilnius ir — Mandžiūrija ...

Kaip matėme, Dr. Zauniui teko jo minis- 
teriavimo pirmaisiais metais beveik be paliovos 
ryžtingai grumtis Tautų Sąjungoje su vokiečių 
agresingais išpuoliais prieš Lietuvą. Berlyno

politika naudojosi įvairiausiais pretekstais, kad 
tik nedavus aprimti Klaipėdos kraštui, kuris 
anktra vertus, kaip bebūtų, išbuvo kelis šimt
mečius vokiečių valdžioje. Nepaisant pačios 
Tautų Sąjungos bejėgiškumo, šioji institucija 
vis dėlto tarnavo kaip' savo rūšies perkūnsargis, 
kuris atitraukė Berlyno neretai dirbtinai suda
romą įtampą, tuo padėdama išvengti pavojingo 
sprogimo.

Lietuvos diplomatija betgi ir pati atvejų 
atvejais pasinaudojo Tautų Sąjungos forumu, 
kad viešai atkreipus dėmesį į jai skaudamus 
reikalus. 1931 m. rugsėjo 29 d. Tautų Sąjungos 
plenumas priėmė rezoliuciją, kuria valstybės 
kviestos susilaikyti nuo ginklavimosi ir priimti 
vad. ginklavimosi paliaubas. Taip pat mūsų vy
riausybė gavo atitinkamą Tautų Sąjungos ge
neralinio sekretoriaus raštą, kuriuo prašyta pa- 
ssakyti, ar Lietuva priima minėtąsias "paliau
bas”.

Atsakydamas į aną raginimą, užsienių rei
kalų ministras išdėsitė Lietuvos vyriausybės 
pažiūras į ginklavimosi problemą. Ministras 
pabrėžė, kad "Lietuvos vyriausybė priima pa
siūlymą susilaikyti vienerių metų laikotarpyje, 
pradedant nuo lapkričio 1 d., nuo visų prie
monių didinti respublikos ginklavimąsi”. Bet 
čia pat atsakyme pastebėta, kad Lietuvos vy
riausybė yra priversta "ginklavimosi paliaubas 
subordinuoti kitų valstybių, ypač kaimyninių 
valstybių, sutikimui”.

Be abejojimo, tąja sąlyga turėta galvoje 
tiek Lenkijos, tiek ypač Vokietijos laikysena. 
Nors 1931 m. pabaigoje Hitleris dar nebuvo 
Vokietijoje paėmęs valdžios, net nacionalsocia
listų judėjimas jau buvo giliai įleidęs šaknis. 
Visuotinai buvo žinoma, kad nacionalsocialistai 
buvo užsimoję didinti karines pajėgas. (B.d.)
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Septyni vaikai - septyni 
mokslo diplomai

PAVYZDINGA SILIŪNŲ 
ŠEIMA

Kaip toje pasakoje: prieš 
daugel} metų skautų sto
vykloje stovyklavo šeši bro
liai — visi jūrų skautai. Jie 
sudarė laivo įgulą, skau
tišką vienetą, galėjo užim
ti vieną palapinę, vieną sta
lą virtuvėje valgant ir vie
ną gerą ūkinę ekipą virtu
vėje indus plaunant, švarūs 
(balta uniforma), tvarkin
gi, pavyzdingi, drausmingi, 
draugiški. Bet jau tyčiomis 
nemėgink kuriam iš jų ant 
mažojo kojos pirštuko už
lipti. Tik šūktelės vienas: 
"broliai Biliūnai”, tik su
dulkės stovyklos aikštė, su
sijungs visi šeši, kaip mūro 
siena ir laimėtojas aiškus. 
O kai pavakario laisvalaikis 
ateidavo, visi šeši broliukai 
eidavo į mergaičių stovyk
lą aplankyti sesutės Danu
tės. Visi septyni sulipdyti 
kaip stipria mūro siena. 
Juos jungė meilės saitai.

Septyni Siliūnai — visi 
p a v y zdingi lituanistinės 
mokyklos mokiniai, taiAti- 
nių šokių šokėjai, sportinin
kai.

šeši Siliūnai — visi jėzui
tų gimnazijos pirmaujan
tieji mokiniai — pačioje 
aukštybėje. Nebuvo jėzui
tų mokytojo, kuris nepa
žintų Siliūnų. Taip metai po 
metų diplomus įteikiant pir
moje eilėje vis skambėjo 
”Sili-jūnas” pavardė.

Septyni vaikai, tai ne tik 
gryčia, bet ir jauja pilna — 
sakydavo mano senelis, gau
sios šeimos tėvas. Bet pa
kabinto diržo ant sienos, 
jis niekados nebuvo nuėmęs, 
nes meilė viešpatavo. Bi
joti reikia, bet ne mušti, — 
jis mus mokino.

šeimos meilė ir visus de- 
vynius Siliūnus jungė. Tė
vas —■ Bronius, mama — 
Vladė, vaikai: Danutė, Al
gimantas, Vytas, Mindau
gas, Rimas, Darius ir Do
natas. Visi gabūs moksle, 
paskendę knygose. O kad 
nepasiduotų gatvės vaikų 
išdykavimams — užsiėmę 
buvo privačiomis pamoko
mis, lankė, kaip mes vadin
davome, privačią Siliūnų 
mokyklą, kurioje buvo dės
tomi du dalykai: muzika ir 
dailė. Muziką dėstė, vaikus 
mokino muzikai Bertulis ir 
Antanas Nakas. Piešimą 
dėstė dail. Povilas Kaupas. 
Be praktinių darbų, mokė 
meno istorijos. O Danutė be 
šių dalykų, dar lankė ir ba
leto mokyklą. Pridėjus 
skautų sueigas, tautinių 
šokių pratybas ir to laiko 
pritrūkdavo, čia pat gyve
na ir senelis Išganaitis (su 
žmona) žymus šaulių va
das, tad pavyzdžiu švytėjo 
ir reikiamas drausmingu-

VYTAUTAS KASNIŪNAS

Dr. Vytas Siliūnas 
mas, susiklausymo pakelei
vis.

Vaikai suaugo, penki 
mokslus baigė, kiti du ne
trukus pakabins ant sientj 
diplomus, o tėvai jaunumu, 
atrodo lyg vyresnieji šei
mos nariai. Mama Vladė, 
užauginusi septynius vai
kus, ne kartą, ja anksčiau 
nepažinusių, klausiama, ar 
ji yra tos didelės šeimos 
motiną? O tai yra laimės 
duoklė, ir kai laimingi me
tų neskaičiuoja, jaunumas 
švyti. Vladė studijuodama 
buvo aktyve ateitininkė, iki 
šeima ir emigracija pakeitė 
planus, šeimos tėvas Bro
nius studijavo mediciną, 
priklausė studentams švie- 
siečiams, o atvykęs į Ame
riką įsijungė į noelituanų 
eiles, tęsdamas brolių Ka
zimiero ir Alekso eitą ke
lią. Kilęs iš didelės šeimos, 
su žmona Vladė taip pat 
sukūrė didelę šeimą. Dėl di
dėjančios šeimos ir emigra
cijos nebaigęs medicinos 
studijų, dabar gali didžiuo
tis, kad trys sūnūs yra gy- 
dytojai-daktarai. Broniaus 
tėvas buvo vargonininkas, 
labai muzikalus ir savo vai
kus ragino ir leido siekti 
aukštąjį mokslą. Ką reiškia 
šeimos meilė, susiklausimas 
ir drausmingumas, tėvams 
nurodant ir padedant vai
kams siekti aukštumų, pa
rodo šis pavyzdys, kuri Bro
nius prisimena. Kai jis, bai
gęs vidurinę mokyklą susi
galvojo baigti ruošą su 

mokslo knygomis, tėvas 
gražiai kalbėjęs, prašęs, ga
liausiai sūnaus užsispyrimą 
dirželiu nugalėjo. Kai rei
kėjo lipti į vežimą ir atsi
sėsti važiuojant į Šiaulių 
gimnaziją, taip skaudėjo, ta 
vieta, kad net raičiaus, — 
prisimena Bronius. Ir dabar 
dar esu dėkingas tėvukui, 
kad laiku nusijuosė diržą. 
Bet man tėvo pavyzdžio ne
reikėjo tęsti, nes vaikai pa
tys kibo j mokslą. O mano 
diedukas vis sakydavo, kad 
karalystės išsigimė, nes ka
raliai mokėjo valdyti kar
dus, bet ne diržus. Atsieit, 
užmiršo, kad be dirželio 
šeimos nevaldysi. Manding, 
diržas yra šeimos draus
mės ženklas. Nepritariam 
mušimui vaikų, bet neprita
riam, kai šeimoje vaikai 
tėvams įsakinėja. Ak, nu- 
klydom. Bet rašant apie pa
vyzdingą šeimą, norisi pa
sidalinti mintimis, kai tiek 
daug šeimų nebesusitvarko.

Dr. Mindaugo Siliūno 
mokslo baigimo proga susi
rinko visa šeima, jaunimo 
draugai, šeimos artimieji, 
bičiuliai.

Mindaugas 1973 m baigė 
su labai gerais pažymiais 
St. Ignatius College Prepa- 
ratory ir 1977 m. North- 
western universitetą. Bai
gęs su pasižymėjimu, tų 
metų rudenį buvo priimtas 
į Rush Medical College, ku
rį baigė gaudamas medici
nos daktaro laipsnį. Dabar 
jis Grand Rapids, Michigan 
atlieka praktiką Blodgett 
Memorial Medical Center.

Mindaugas su gerais pa
žymiais baigė Chicagos 
Aukštesniąją lituanist i n ę 
mokyklą. Nuo vaikystės 
dienų priklauso jūrų skau
tams ir ilgus metus buvo 
aktyvus Grandies tautinių 
šokių šokėjas. Su Grandies 
grupe buvo nuvykęs į Bra
ziliją ir Venezuelą.

Dr. Mindaugo vyresnis 
brolis dr. Vytas prieš me
tus baigęs mediciną ir at
likęs praktiką, vyksta į Phi- 
ladelphiją, kur specializuo
sis ausų, gerklės ir nosies 
bei veido chirurgijoje. Vy
tas taip pat jūrų skautas, 
šoko tautinius šokius žilvy
tis grupėje.

Pats jauniausias šeimos 
narys Donatas Northwest- 
em universitete studijuoja 
mediciną, ir, pasekęs du 
brolius, bus trečias gydy
tojas.

Kiti trys broliai: Algi
mantas, Rimas ir Darius 
yra kompiuterių specialis
tai — inžineriai. Algiman
tui pradėjus, pasekė Rimas, 
kuris ruošiasi magistro 
laipsniui, o Darius gaus dip
lomą Kalėdų metu. Sesuo 
Danutė yra mokytoja.

— Siliūnų šeima pavyz
džiu švyti, — sveikino šei
mos bičiulis Pijus Venclo
vas, mokytojas ir žurnalis
tas. Įkandin su mokslų at- 
siekimu, visi jie išauklėti 
taurioje, gražioje lietuviš
koje dvasioje. Baigė linkė
damas sėkmės ir tolimes
niuose užsimojimuose.

■ laiškai Dirvai
PATIKSLINIMAS

Liečia J. Švobos, ALT 
S-gos seimo rengimo komi
teto pirm., pranešimą "Dir
vos No. 31 apie negavimą 
aukos iš Clevelando Tauti
nės S-gos skyriaus.

Tuo reikalu pranešu, kad 
A.L.T. S-gos septyniolikta
jam seimui Detroite Cleve
lando skyrius pasiuntė au
ką $50.00 — Monęy Order 
buvo išrašytas ALT S-gos 
vardu ir skyriaus atstovas 
įteikė seimo prezidiumo se
kretoriatui. Taip buvo da
roma ir buvusiuose seimuo
se.

Kodėl dalis aukų pateko 
Centro valdybai (nes mes 
gavome pakvitavimą iš 
Centro valdybos), o ne vi
sos seimo ruošimo komite
tui, Komiteto pirm. J. Švo
ba turėtų išsiaiškinti su sei
mo prezidiumu arba su bu
vusia Centro valdyba.

K. Karalis
Clevelando Tautinės 

S-gos skyriaus 
pirmininkas

PUIKUS STRAIPSNIS
Bravo p. Balašaitienei už 

nepaprastai logišką išsamų 
ir permatantį straipsnį apie 
"Gintarinę” uždangą. Tai 
pirmas. toks vispusiškas 
straipsnis, mano užtiktas 
lietuviškoj spaudoj, tuo 
mums visiems opiu klausi
mu.

Reikia tikėtis, kad dau
gelis keliauninkų paskaitę 
tą straipsnį gerokai apsi
galvos prieš lėkdami į bol
ševikų pinkles ir ypač ne
ragins mūsų jaunimo, kurs 
nuo ankstyvos vaikystės 
negavęs iš tėvų kieto anti
komunistinio auklėjimo už

Atvykę į Chicagg, būtinai 
pasinaudokite 

proga

PUIKIAUSIUS
KAILIUS

NORMANĄ
BURSTEINĄ

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

augintas Amerikos liberali
nėse mokyklose neturi nei 
dalelės mūsų vyresnės kar
tos budrumo, kuris, deja, 
ilgų metų ir gero gyvenimo 
Amerikoje yra gerokai su
mažėjęs.

Birutė Smetonienė

VISI VALGO ŽĄSIS!

žąsys Klaipėdos krašte 
buvo Kalėdinis maistas, 
kaip kad čia tradicija "Pa
dėkos diena” valgyti kala
kutieną. Bet štai atėjo var
žymas eksporto, žąsienos į 
Vokietiją, aišku žąsų kainos 
krito. Kai buvo valdinin
kams paskelbtos taisyklės, 
kad jie privalo nupirkti nu
statyta skaičių žąsų iš pra
džių visi mielai parėmė tą 
idėją, bet laikui bėgant žą
sų valgymas visiems įkyrė
jo. Ką daryti? Klaipėdos 
krašte, kai pirkdavai žąsį iš 
ūkininko, gaudavai kortelę, 
kurią vėliau turėjai prista
tyti įstaigai kur dirbai. Vė
liau kai žąsų augintojai at
vykdavo su žąsim į turgų, 
valdininkai ar jų žmonos 
pirkdavo ne žąsis, bet kor
teles iš ūkininkų už 2-3 li
tus. Kitaip sakant vietoje 
žąsies gaudavai kortelę. 
Kortelių kainos būdavo nuo 
atvykusiųjų ūkininkų kie
kybės, būdavo jų daug, kor
telių kainos krisdavo iki 2 
litų, būdavo ūkininkų ma
žai, kortelių kainos kildavo 
iki 3 litų. Ir tai visi buvo 
patenkinti — ūkininkas ga
vęs litus už korteles ir dar 
pardavęs savo žąsis kitiems 
pirkėjams, o valdininkas su
taupęs keletą litų buvo pa
tenkintas, kad nereikia vėl 
valgyti žąsienos.

L. Knopfmileris

Chicagoje rasite pas vienintelį 
lietuvi kailininką
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Lietuvių gimnazija visiems
Vasario 16 gimnazija yra 

mums svarbi, nes tai vie
nintelė lietuvių gimnazija 
likusi laisvame pasaulyje. 
Ten ir dėstomoji kalba lie
tuvių, ir mokomasi lietuvių 
kalbos ir literatūros, Lietu
vos istorijos, Lietuvos geo
grafijos, rankdarbių, tauti
nių šokių ir dainų.

Kadangi ji veikia Vokie
tijos ištaigų remiama, tai 
joje dėstomi taip pat daly
kai, kurių reikalauja Vokie
tijos gimnazijų nuostatai ir 
programos. Baigę gimnazi
jų ir išlaikę Vokietijos vals
tybinius egzaminus, moki
niai gauna teisę stoti į bet 
kurį universitetą. Kai kurie 
dalykai, ypač vyresnėse kla
sėse, dėstomi vokiečių kal
ba.

Priimami mokiniai ir iš 
Amerikos. Dėl didelio nuo
tolio nuo namų ir dėl moks
lo programų patartina siųs
ti tik baigusius 8 pradžios 
mokyklos skyrius ar vyres
nius. Geriau siųsti dvejiems 
metams, bet naudinga ir 
vienerius metus gimnazijo
je pasimokyti. Atvykę iš 
JAV ir Kanados, mokiniai 
mokomi šių dalykų: tiky
bos, lietuvių, vokiečių ir 
anglų kalbos, visuotinės, 
Lietuvos ir Amerikos isto
rijos, Amerikos visuomenės 
mokslo (Government), ma
tematikos, fizikos, chemi
jos, biologijos, geografijos, 
dailės, muzikos, kūno kul
tūros. Vieni dalykai, kaip, 
pvz., tikyba, lietuvių, vo
kiečių ir anglų kalba, ma
tematika, dailė, kūno kul
tūra, dėstomi visose klasė
se, o kiti kai kuriose. Priva
lomi (reąuired) ir pasirink
tiniai (electives) dalykai 
nustatomi mokiniui pagal 

‘^njber Holidays” 

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

PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CltANGES. REGISTERED TRAVEL ACENT j“ TA 0324

jo mokslo metus, mokyklos 
reikalavimus ir mokinio pa
linkimus. Gale mokslo metų 
išduodamas angliškas pa
žymėjimas. Gimnazijoje iš
būti mokslo metai Ameri
koje užskaitomi.

Silpnai kalbantys lietu
viškai ar dar nemokantys 
lietuvių kalbos lanko pagal
bines lietuvių kalbos pamo
kas. Anglų kalbos kursas 
einamas pagal Amerikos 
mokyklų reikalavimus. Vo
kiečių kalbos mokomasi spe
cialiuose įvairaus lygio kur
suose. Norintieji gali mo
kytis ir rusų kalbos. O ji 
čia dėstoma todėl, kad atvy- 
kusiems iš ok. Lietuvos bū
tų lengviau išlaikyti sun
kius abitūros egzaminus, 
imant per egzaminus rusų 
kalbą, vietoj kitos svetimos 
kalbos, pvz., lotynų. Taip, 
pvz., visi trys Vasario 16 
gimnazijos abiturientai, iš
laikę šį pavasarį abitūros 
egzaminus, buvo anksčiau 
atvykę iš ok. Lietuvos ir 
jiems rusų kalbos mokėji
mas palengvino egzaminus. 
Ir dabar vis atvyksta nau
jų mokinių iš ok. Lietuvos.

Minėti trys abiturientai, 
baigę gimnaziją, įstojo į Vo
kietijos Lietuvių bendruo
menę nariais. Ir daugelis 
kitų, baigusių Vasario 16 
gimnaziją, reiškiasi lietuvių 
veikloj. Buvę Vasario 16 
gimnazijos mokiniai yra iš

brinkti į dabartinę Vokieti
jos LB tarybą (5 iš 15 ta
rybos narių), į Vokietijos 

.LB valdybą (2 iš 5 valdy
bos narių), į Vokietijos Lie
tuvių jaunimo sąjungos val
dybą (4 iš 5 narių), pirmi
ninkauja apylinkėse ir dir
ba pačioje gimnazijoje.

Mokesčiai, atostogos, 
ekskursijos

Mokslas gimnazijoje ne
mokamas. Tik mokiniams 
iš užsienio reikia mokėti už 
papildomas vokiečių kalbos 
pamokas 250 DM į metus. 
Išlaikymas bendrabutyje su 
maistu kainuoja mokslo 
metams 3600 DM. Galima 
mokėti dailimis. Reikale 
stengiamasi parūpinti sti
pendijas.

Mokslo metai yra 10 mė
nesių. šie mokslo metai pra
sidės 1981 rugpiūčio 31 ir 
baigsis 1982 liepos 2 d. Ka
lėdų atostogos yra 3 savai
čių ir Velykų — 2 savaičių. 
Jų metu amerikiečiai moki
niai gali parvykti pas tėvus 
arba likti Vokietijoje. Liku
siems Vokietijoje gimnazi
ja suranda lietuvių šeimas 
atostogoms praleisti. Pa
prastai jos praleidžiamos 
pas tos pačios gimnazijos 
mokinių tėvus.

Organizuojamos ir moki
nių ekskursijos j Vokietijos 
įdomesnes vietas į Šveicari
ją, Prancūziją, Italiją ir ki
tur, nes gimnazija yra Eu
ropos viduryje ir viskas čia 
netoli. Gimnazija yra Ruet- 
tenfeldo miestelyje, 60 km. 
nuo Frankfurto, 30 km. nuo 
Heidelbergo ir 20 km. nuo 
Mannheimo. Per šių metų 
Velykų atostogas buvo su
organizuota gimnazijos eks
kursija į Romą. Į ok. Lietu
vą gimnazija ekskursijų ne
organizuoja.

Norint siųsti į gimnaziją 
vaikus, reikia prie prašymo 
pridėti mokinio išeito moks
lo ir sveikatos pažymėji
mus. Rašyti šiuo adresu: 
Private Litauisches Gym- 
nasium, 6840 Lampertheim 
4, West Germany. Telefonas
06256-322. (Kai Chicagoje 
7 vai. ryto, tai gimnazijoje 
2 vai. popiet).

Vykdami į gimnaziją, mo
kiniai turi atsivežti drabu
žius, ir šiltesnius žiemai, 
sporto aprangą, prausimosi 
reikmenis, rankšluosčių ir 
1.1. Patalinės iš užjūrio ne
reikia atsivežti, taip pat ne
reikia atsivežti mokslo kny
gų. Tačiau patariama atsi
vežti anglų-lietuvių ir lietu
vių-anglų kalbos žodynus ir 
matematikos, chemijos, bio
logijos vadovėlius anglų 
kalba, iš kurių mokinys mo
kytųsi šiais metai savo kla
sėje Amerikoje ar Kanado
je.

Iš Amerikos atvykstan
čius mokinius gimnazija su
tinka, gavusi apie tai žinią, 
ir atsiveža į gimnaziją iš 
Mannheimo, jei skrendama 
Icelandair lėktuvu per Luk- 
semburgą, arba iš Frank
furto, jei skrendama kitų 
bendrovių lėktuvais.

Jei kas norėtų gauti dau
giau žinių, prašoma skam
binti ligi rugpiūčio vidurio 
telefonu (219) 872-3129 ar
ba rašyti šiuo adresu: Jo
nas Kavaliūnas, Box 438,

DflROITO UETUVIAI
Antanas Grinius

LIUCIJA
G ARLI AUŠRAI TĖ 

RENGIA DU PAGE 
MIESTUI PLANUS

Liucija Garliauskaitė, Er
nos ir Stasio Garliauskų 
duktė, gimė ir augo Detroi
te. čia ji baigė šv. Antano 
"Aušros” lituanistinę mo
kyklą, Redeemer gimnaziją 
ir Marygrove College. šiais 
metais birželio 12 d. po tir- 
jų metų studijų Chicagos 
universitete gavo magistrės 
laipsnį.

Liucija nuo jaunų dienų 
reiškiasi lietuviškoje veik
loje. Mokindamas! dalyvavo 
mokyklos renginiuose;; vai
dino, dainavo ir šoko tauti
nius šokius. Dainavo St. Sli
žio vadovaujame jaunimo 
chore, yra ateitininkė.:

Persikėlus į Chicagą dir
bo Albany Park Community 
centre kaip sočia! worker ir 
vėliau head (pirmoji) work- 
er ir ten paruošė du planus: 
pirmąjį prie šmokyklinio 
amžiaus vaikams ir jų tė
vams ir antrąjį priešmo
kyklinio ir mokyklinio am
žiaus vaikams ir jų tėvams.

Beverly Shores, In. 46301. 
Po to prašoma kreiptis jau 
tiesiog į gimnaziją.

Jonas Kavaliūnas

MACHINE SHOP FOREMAN
MALE/FEMALE

Immediate opening for shop foreman experienced in marine repair to 
supervise night shift. $1870 per mo. plūs hourly overlime. Excellent 
benefit package including life & hospitalizalion insurance, savings 
program, retirement and bonu3.

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)

Ę Ę
= A new manufacturing facility engaged in heavy metai = 
š mr.chining & fabricating has ground floor opportunities for:

MAINTENANCE MECHANICS 
with experience on 

BORING MILLS, DRILL PRESSES, OVERHEAD CRANES, 
| NC MACHINES & OTHER FACETS OF INDUSTRIAL 

MAINTENANCE. Some electrical experience.

MAINTENANCE HELPER
Some mechanical experience.

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

S facility, ųualified persons apply at

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

|

1979 m. pradėjus studi
jas Chicagos universitete 
— School of Sočiai Service 
Administration dirbo Chi
cagos vaikų ligoninėje ir 
Evanstono miesto managers 
office ir čia atliko 2-jų me
tų praktiką dirbdama su 
miesto manageru, sveikatos 
ir socialinių reikalų direk
toriais ir miesto valdinin
kais.

Įsigyjusi birželio 12 d. 
Chicagos universitete ma
gistrės laipsnį iš sočiai work 
administration, konku r s o 
keliu buvo priimta į North- 
eastern Illinois Planning 
Commission - Fellows Pro- 
gram in Intergovernmenial 
Relation ir nuo liepos 6 d. 
pradėjo dirbti DU PAGE 
mieste, kur su mieste-val
dybos pareigūnais kurs 
Landswater resource ma- 
nagment strategy. Visos 
keturios Garliauskų dukte
rys yra užsibrėžusios pa
siekti daktarato laipsnį. 
Aušra, Rita, Regina ir Liu
cija. Tai tikrai gražus mos
tas. Sėkmės!

MIRĖ ONA GUDIENĖ
Liepos 26 d. negailestinga 

mirtis išskyrė iš mūsų tar
po Oną Gudienę sulaukusią 
85 metus amžiaus. Rugpiū
čio 1 d. po atlaikytų pamal
dų šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, palaidota šven
to Kapo kapinėse. Nuliūdi
me liko dukra Ada Telyčė- 
nienė su šeima ir kiti gimi
nės.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

(27-38)
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Stambiausias Los Angeles lietuvišką 
reikalą rėmėjas

Los Angeles Lietuvių 
Tautiniai Namai mūsų pa
dangėje tapo nuolatiniu 
stambiausiu rėmėju įvairių 
kultūrinių, visuomeninių ir 
tautinių reikalų, o ypač jau
nimas jaučia jų tėviškų glo
bą.

Jau keleri metai, kaip vi
sos ankstyvesnės skolos yra 
išmokėtos. Atlikta įvairių 
pataisymų ir pagerinimų: 
iš lauko nudažytas visas pa
statas, įsigyta nauji apva
lūs stalai, staltiesės ir kė
dės salei ir įdėtos naujos 
grindys, nupirkta visas 
komplektas indų parengi
mams, sutvarkytas salės ir 
svetainės šildymas bei šal
dymas ir pagaliau daug kitų 
didesnių ir mažesnių pato
bulinimų. Pastaruoju metu 
stengiamasi kuo mažiau 
nuomoti salę svetimtau
čiams, o lietuviškos organi
zacijos naudojasi įvairiais 
palengvinimais. Ypač jau
nimas turi išimtinas privi
legijas. Jaunimo Sąjungai 
atiduota viena labai erdvi 
patalpa, kurią jaunimas yra 
labai jauk’ai įsirengęs, o 
viršutine sale taip pat nau
dojasi nemokamai didesnių 
pastatymų repeticijoms ir 
platesnio masto parengi
mams. štai ir šiemet mūsų 
šokių ir dainos ansambliui 
"Spinduliui”, ruošiantis sa
vo 25-tųjų jubiliejinių metų 
šventei, Tautinių Namų du
rys jiems buvo plačiai at
vertos. O šokių šventės iš
vakarėse, jaunimo šokėjai, 
suskridę iš San Francisko ir 
Denverio su losangeliečiais, 
net stogus kilnojo gan sta
bilaus pastato.

Bet to dar negana. Tau
tiniai Namai iš savo kuklių 
pajamų (palyginus su ki
tais vienetais per garsia
kalbius save garsinančiais 
"milžiniškom” užmačiom) 
skiria krūvą pinigų lietuviš
kai veiklai paremti. Tik pa
skutiniu laiku prisidėjo 
$1000 prie prezidento Anta

DIENŲ KELIONĖ SU 6 
DIENOM LIETUVOJ

rugp. 15-25 ...............................................41,249
rugsėjo 1-11......................................................................51.129
rugsėjo 30 — spalio 10.....-..........................................  $1,089

Lankoma: Wariuvoj 2 dlsnos,Vilniuj 6 dienos. Frankfurto 
1 diena; miegamieji vagonai traukiniu Iki Vilniaus Ir i* 
Vilniaus. (

Oro kelionės su Lufthansa Iš Bostono, New Yorko Ir 
Phlladelphljos. Galima prisidėti Ir Iš kitų miestų. Vietų 
skaičius ribotas. Dėl smulkesnių Informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS
8 Whlte Oak Road 
Newton, MA 02168 

617 969-1190
Daromi giminių iškvietimo dokumentai

no Smetonos filmo padary
mo, $500 paaukojo Los An
geles šv. Kazimiero litua
nistinės mokyklai kur 
šiemet pasinaudos litua
nistinės mokyklos jaunieji 
mokytojai ir mokiniai, vyk
stą į lituanistinius kursus 
prie Kent universiteto ar 
studijų savaites Dainavoje 
ir $1090 parėmė mūsų Ge
neralinio konsulato veiklą, 
čia norėtųsi stabtelti ir sa
vo trigrašį prikišti. Juk vi
si gerai žinome, kad mūsų 
konsulai negauna jokios fi
nansinės paramos iš jokių 
institucijų, o dalyvauti vi
sur ir visada reikia, pas sa
ve priėmimus daryti dera ir 
konsularinė įstaiga be po
pieriaus, pieštuko ir telefo
no napsieina ir visa tai iš 
to biedno konsulo kišenes, 
nuskriaudžiant šeimą ir sa
ve patį. Tad, šis Tautinių 
Namų valdybos nutarimas 
nors šiek tiek palengvinti 
tą materialinę naštą yra 
tikrai sektinas pavyzdys ki
toms organizacijoms bei pa
vieniams asmenims. Gen. 
konsulas Vytautas Čeka
nauskas, dėkodamas už šią 
pagalbą, taip rašo: "Jūsų 
nuolatinė parama šiai įstai
gai, kaip moraliai, taip šiuo 
atveju ir materialiai, yra 
vienas iš daugelio gražių 
Jūsų organizacijos veiklos 
pažymių, kur lietuviškų 
darbų skatinimas bei rėmi
mas susilaukdavo nuošir
daus pritarimo.’’

Dabartinę Tautinių Na
mų vadovybę sudaro: pirm. 
Jonas Petronis ir valdybos 
nariai V. Juodvalkis, A. Pe
čiulis, V. Štokas ir R. že
maitaitis. žinoma, visai val
dybai priklauso mūsų visų 
pagarba ir padėka už taip 
puikų ir nuoširdų darbą. 
Bet niekas neužsigaus, jei 
išskirtinai paminėsiu jau 
kelerius metus iš eilės ant 
savo pečių nešantį ne leng
vą namų kryželį, Joną PET- 
RONĮ. Dieną ir naktį, įskai-

Pennsylvanijos gubernatorius Diek Thornburgh paskelbia Pavergtų tautų savaitę. Ta pro
ga jį aplankė Pennsylvanijos lietuvių atstovai. Nuotraukoje matome sekretorių Walter Baran, 
senatorių Michael O’ Parke, Lietuvos vyčių Harrisburgo 146 kuopos narius ir Charles Bojanic, 
gubernatoriaus etninio komiteto pirmininką.

tant ir 8 ar daugiau valan
dų įstaigoje, užsidirbant 
kasdieninę duoną sau ir šei
mai, jis visa siela ir kūnu 
yra visada su savo vargdie
niu kūdikiu — Tautiniais 
Namais.

Duok Dieve, kad būtų 
daugiau tokių lietuviškų or
ganizacijų ir joms vadovau
jančių pasišventėlių.

• Petrui Sakui liepos mėn. 
buvo padaryta gana sunki 
širdies operacija (4 by- 
pass), bet dabar jau na
muose savo mielos žmonos 
Rūtos jautrioje priežiūroje 
viltingai žvalgosi į švieses
nę ateitį, kad nebereikės 
kasdien imti įvairių vargi
nančių vaistų ir dabotis 
kiekvieno stipresnio jude
sio. Abu Sakai tai vieni iš 
stipriausių Los Angeles lie
tuviškos veiklos šulų. Pats 
Petras, kuklumo vedinas, 
per daug nesiveržia į pir
mąsias vietas, bet savo žmo
nai Rūtai ne tik kad nedrau
džia dalyvauti ir vadovauti 
visuomeniniame gyvenime, 
bet yra jos parama ir at
spara, kaip kad tinka, kad 
šalia stiprios moters yra ir 
stiprus vyras.

Rūta Šakienė yra dabar
tinė L. A. Tautinės s-gos 
pirmininkė ir ilgametė val
dybos narė, vietinio ALT-os 
skyriaus kelerius metus iš 
eilės sekretorė, buv. Biru- 
tiečių pirmininkė ir dabar 
labai aktyvi jųjų veikloje, 
"Dirvos" ir kitų laikraščių 
bendradarbė ir abu su vyru 
bekompromisiniai patriotai. 
Pagaliau jie abu yra pavyz
dys lietuviško nuoširdumo 
ir vaišingumo. Jųjų jaukio
je ir erdvioje sodyboje ke
lis kartus metuose vasari
nes iškylas rengia įvairios 
1 i e tuviškos organizacijos. 
Tad visi losangeliečiai linki 
mielam Petrui kuo greičiau 
sustiprėti, kad vėl greit ga
lėtume pabuvoti jų namų ir 
medžių pavėsyje ir mielų 
šeimininkų šiltoje draugys
tėje. (eb)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

PO 50 METŲ VĖL CLEVELANDE
Š. m. rugpiūčio 5 čia su

skrido ALRK Moterų Są
jungos delegatės iš visos 
šiaurės Amerikos į 39-tą  j į 
seimą, šios organizacijos 
seimai vyksta reguliariai 
kas antri metai. Įdomiu su
tapimu seimai čia yra vykę 
1921 m., 1931 ir šis pasku
tinis 1981 m.

Nežiūrint sušlubavusio 
orinio susisiekimo, į seimą 
atvyko 33 delegatės iš įvai
rių valstijų, čia jos apsisto
jo Charterhouse Inn, kur tą 
patį vakarą Seimą globo
janti Clevelando 36-ji kuo
pa viešbučio svečių kamba
ryje joms surengė jaukų 
susipažinimo vakarą.

Rugpiūčio 6 seimas buvo 
pradėtas šv. mišiom už gy
vas ir mirusias sąjungos 
nares DMNP parapijos 
šventovėje. Po bendros nuo
traukos delegatės rinkosi į 
parapijos svetainę pusry
čiams ir darbui, čia vyko 
du seimo posėdžiai. Rugpiū
čio 7 ir 8 posėdžiai vyko 
Charterhouse Inn. Posėdžiai 
vyko labai darbingoj nuo
taikoj ir delegatės įtemptai 
dirbo ilgas valandas neper- 
traukdamos posėdžio. Seimą 
sveikino eilė pareigūnų ir 
organizacijų.

Sveikinimai yra gauti iš 
Ohio gubernatoriaus James 
Rhodes, Clevelando miesto 
burmistro George Voino- 
vich proglamacija, Cleve
lando diocezijos vyskupo 
Anthony M. Pilla, vyskupo 
Vincento Brizgio, JAV LB 
Krašto valdybos, Liet. Ka
talikų Federacijos, LB Cle
velando Apylinkės ir kitų 
liet, organizacijų.

Po įtemptų ir ilgų posė
džių seimo rengėjos pasirū
pino ir delegačių poilsiu bei 
atsigaivinimu. Penktadie
nio vakarą pilnas autobu
sas išvyko į Ganai Fulton 
Dinner Playhouse, kur po 
geros vakarienės stebėjo 
muzikinį vaidinimą "Fidd- 
ler on the Roof”. Po šio vai
dinimo vaišės dar tesėsi už
kandžiais ir šampanu.

Rugsėjo 8 vyko paskuti

niai posėdžiai. Seimo baigi
mo proga parapijos salėje 
buvo atidaryta Reginos Pet- 
rutienės medžio dailės dar
bų paroda. Parodą atidarė 
Ingrida Bublienė. Po paro
dos atidarymo 7 vai. vak. 
sekė sol. Noros Braziulienės 
ir sol. Juliaus Kazėno kon
certas. Pianu solistus paly
dėjo muz. Regina Brazaitie- 
nė. Po koncerto delegatės 
ir svečiai rinkosi j parapi
jos svetainę, kur vyko sei
mo uždarymo banketas. 
Banketo metu kalbėjo per
rinktoji ALRK Moterų Są
jungos pirm. Julia Mack ir 
Alg. Kasulaitis tema "Mo
teris 20-jo amžiaus gale".

Seimas labai sklandžiai ir 
darbingoj nuotaikoj praėjo 
ir visos delegatės patenkin
tos ir su naujom viltim bei 
ryžtu išvyko į savo kuopas.

Clevelando 36-ji kuopa 
globojusi seimą reiškia gi
lią padėką DMNP parapijos 
klebonui kun. G. Kijauskui,
S. J. už didelę moralinę ir 
materialinę paramą, sol. 
Norai Braziulienei, sol. Ju
liui Kazėnui, muz. Reginai 
Brazaitienei, Reginai Pet- 
rutienei už tokią puikią me
džio darbų dailės parodą ir 
visiems prisidėjusiems prie 
šio seimo pasisekimo, (ig)

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

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS 
REALTY. 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.
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CHICAGOS LIETUVIAI

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖJE

Išnaudo darni vasaros 
atostogų metą, PLB ir 
PLJS valdybų rūpesčių, lan
komos Pietų Amerikos, 
Australijos ir Europos kra
štų lietuvių bendruomenės 
ir jaunimo vienetai.

Į Pietų Amerikos kraš
tus — Venezuelą, Urugva
jų, Argentiną ir Braziliją 
išvyko Rasa šoliūnaitė. Ji 
susitiks su jaunimu ir pra
ves tautinių šokių, dainų ir 
net lietuvių kalbos kursus, 
organizuos jaunimo sto
vyklas. Rasos šoliūnaitės 
dviejų mėnesių kelionę fi
nansuoja PLB ir PLJS val
dybos iš bendrų lėšų.

Kanados Lietuvių Ja0™- 
mo sąjungos pirmin’n ė 
--- ------------. ....-----j-O-gOS 
valdybos prašymu ir lėšo
mis, lanko Australijos lie
tuvių jaunimo vienetus ir 
tariasi jaunimo kongreso 
programos sudarymo reika
lais. Kelionėje išbus 4 sa
vaites.

PLJ S-gos valdybos narė 
Gintė Damušytė, dirbanti 
kun. K. Pūgevičiaus vado
vaujamoje Lietuvių Infor
macijos Centro įstaigoje, 
New Yorke, studijų ir in
formacijos tikslais, porai 
mėnesių išvyko į Keston 
kolegiją Londone, Anglijo
je. Londone jai talką ir pa
ramą teikia D. Br. Lietuvių 
sąjungos valdyba, o prie ke
lionės išlaidų padengimo 
prisideda PLB ir PLJS val
dybos iš bendrų sumų.

PLB valdybos pirm, pa
vaduotojas ir Kultūros ko
misijos pirm. Vaclovas 
Kleiza su žmona Asta, lie
pos 17 d. išskrido į Frank
furtą dalyvauti LB Euro
pos Kraštų valdybų pirmi
ninkų metinėje konferenci
joje, kuri įvyks studijų sa
vaitės metu, rugpiūčio 6-7 
dienomis prie Paryžiaus, 
Prancūzijoje, žada aplan
kyti Vasario 16 gimnaziją 
Hiutenfelde, Laisvės radi
ją Miunchene ir kt. Vaclo- 

. vo Kleizos kelionę finansuo
ja PLB valdyba.

PLB valdybos vicepirm. 
ir švietimo komisijos pirm, 
kun. Antanas Saulaitis, SJ, 
š. m. liepos 19 d. išskrido į

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUUITIS ir J. MAtEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Antanas Juodvalkis

Vokietiją ir Vasario 16 
gimnazijoje praves lietuvių 
vaikų, o vėliau ir studentų 
stovyklas. Kun. A. Saulaičio 
kelionės išlaidas dengia 
PLB ir PLJS iš bendrų pi
nigų.

Kaip matome, PLB ir 
PLJS valdybos palaiko tam
prius ryšius su tolimųjų 
kraštų lietuvių junginiais 
ir telkia konkrečią paramą, 
pasiųsdami žmones, kurie 
vietoje padeda spręsti or
ganizacines problemas ir 
atlieka konkrečius uždavi
nius.

Visos šios kelionės yra 
sutartos su LB atitinkamų 
kraštų valdybomis, iš ank
sto sudaryti darbų planai ir 
apimtis.

Visi tie žmonės savo as
menišką laiką aukoja lietu
vybės išlaikymui, pasiten
kindami tik padengimu fak- 
tinų kelionės išlaidų. Kraš
tų Bendruomenių valovybės 
parūpina nakvynes, maistą 
ir vietos transportaciją. Vi
sų bendra talka ir darniu 
darbu pasiekiama gražių 
rezultatų.

Dėl studijų ir kitų darbų, 
Dainai Kojelytei pristigus 
laiko administruoti "Pasau
lio lietuvį”, naujais admi
nistratoriais pakviesti Ba- 
niutė ir Romas Kronai. PLB 
valdyba Dainai Kojelytei ir 
talkininkui dr. Sauliui Gir
niui už gerai ir tvarkingai 
atliktą darbą išreiškė nuo
širdžią padėką.

★
PLB valdyba perspaus

dino ir visiems "Pasaulio 
lietuvio” prenumeratoriams 
išsiuntinėjo ok. Lietuvos 
pogrindžio leidinį "Vytis” 
Nr. 5, 1980 m. liepos-rug- 
piūčio mėn. Gaunami malo
nūs atsiliepimai ir paskati
nimas tolimesniam darbui. 
Plaukia ir aukos spaudos 
darbo išlaidoms padengti.

Šių metų birželio mėn, 
buvo perspausdintas ir iš
siuntinėtas antras pogrin
džio leidinys "Perspekty
vos” Nr. 9 — 1979 m. (Va
karuose gautas 1980 m.).

Okupuotos Lietuvos po
grindžio leidinių numato
ma ir daugiau išleisti. Ga
vėjus prašoma atsilyginti 
nors ir kuklia auka, kad 

galima būtų padengti spau
dos ir siuntinėjimo išlaidas. 
Aukos,, išrašytos Pasaulio 
Lietuvių Bendruom e n ė s 
vardu, nurašomos nuo mo
kesčių. Siųsti šiuo adresu: 
PLB, 5620 So. Claremont 
Avė., Chicago, III. 60629.

Vakarus pasiekė ir nau
jausi pogrindžio leidiniai: 
LKB Kronikos Nr. Nr. 47 
ir 48, o taip pat ir "Aušros” 
Nr. Nr. 17, 18 ir 23. Kai 
kurie leidiniai buvo sukliu- 
vę ir reikėjo ilgai laukti.

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

For an 80 bed General Hospital 
MEDICAL LABORATORY 

TECHNOLOGISTS 
ASCP — MLT 

elso 
REGISTERED NURSES.

Salary commensutate with experience 
and ability. Liberal personnel policies 
and fringe benefits.
Apply call or write to: Administrator 

MEMORIAL HOSPITAL 
224 E. 2nd

Durnas, Texa» 79029 
806-935-7171 

(27-34)

L.Š.S.T. STASIO BUTKAUS ŠAULIŲ 
KUOPA SKELBIA

FOTO KONKURSĄ
Tikslas — išleisti atvirutes žemiau išvardintom pro

gom: 1. šv. Kalėdų, 2. šv. Velykų, 3. Gimtadienio, 4. Var
dadienio, 5. Vedybų, 6. Mirties užuojauta, 7. šiaudinukų, 
8. Tautinių juostų, 9. Margučių ir 10. Gintaro išdirbinių.

Pageidavimas: Visose temose turėtų vyrauti lietuviš
ki motyvai.

Premijos: I-oji — 200 dol., Il-oji — 150 dol., IlI-oji — 
100 dol., IV-oji — 50 dol. ir parodoje V-toji — 250 dal. 
už nuotrauką, kurią balsavimo keliu atrinks parodos lan
kytojai.

Dydis: 5”x5” ar didesnis, spalvotas.
Nuotraukoms Įteikti data: Lapkričio 15 d.,,1981 m.
Paroda: Lapkričio 26-27d. d., 1981 m.
Laimėtojams premijų įteikimas: Lapkričio 27 d., 

1981 m.
Nuotraukos grąžinamos prisiuntus adresuotą voką 

su pašto ženklu.
Dėl informacijų kreiptis ir nuotraukas siųsti: V. Ta

mošiūnas, 2327 Casper, Detroit, Michigan 48209, telef. 
(313) 843-6027.

Nuotraukas siųsti pasirašius slapyvarde. Atskirame, 
uždarome voke tikra pavardė ir adresas, viršuj voko sla- 
pyvardė.

PETKUS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Tel.: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

POILSIO VALANDĖLEI

Raskite kelią iš Nr. 1 į Nr. 2. Atsakymas 14 psL

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
V. Kamantas, Lemont .... 3.00 
S. Ilgūnas, Los Angeles . .15.00 
V. Miškinis, Cleveland .. 3.00 
M. Itomlenskis, Cleveland 3.00
K. Mažonas, Parma........25.00
G. Lapenas, Deltona .... 5.00 
V. Šimaitis, Coeur d’Alene 6.00 
Arch. J. Mulokas,

Santa Monica ............ 3.00
A. A. Liucijos Jankūnienės

atminimui ................... 62.00
A. Gruzdys, St. Petersburg 5.00
Daiva Marcinkevičiūtė-

M. Kinnavy, Ravena .. 20.00 
J. Petronis, Los Angeles 33.00
L. Sagys, Lyndhurst .... 3.00
O. Silienė, Miami...............3.00
R. Melsbakas, Cleveland 10.00 
G. Špakauskienė, Detroit 10.00 
Br. Tarutienė, Willowick 5.00 
X. Y., Rochester............. 3.00
M. Macevičienė, Chicago 8.00 
Dr. A. Baltrukėnas,

Dania ............................13.00
Dariaus-Girėno

Klubas Detroite ..........25.00
A. K. Dūda, Danville... .33.00
E. Kilikevičienė, Detroit 3.00
J. Gepneris, Chicago .... 3.00
V. Vilkutaitis, Vokietija 50.00
V. Leigh, Rome...................3.00
V. Mamaitis, Chipley .... 6.00
V. Čekanauskas,

Westlake Village......... 8.00
V. Steponavičius, Cleve. 3.00
K. Žilėnas, Cicero ............3.00
VI. Knistautas, Cleveland 8.00 
St. Petokas, Chicago .... 8.00 
Ed. Vaitkus, Chicago .... 3.00 
A. Bliūdžius, Southfield 3.00
A. A. Balio Vosyliaus 

atminimui Dirvai paremti
J. Jurkūno auka......... 20.00

X. Y., N. Miami Beach .. 3.00 
O. Mitinąs,

Fremont Center ......... 8.00
J. Jankus, Woodhaven .. 3.00
V. Apanius, Chesterland 8.00 
J. Bagdanskis,

Lake Geneva ............. 8.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

VISUOTINIS ŠALFAS 
S-GOS SUVAŽIAVIMAS

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

Šiemetinis suvažiavimas 
bus ypatingai svarbus, ka
dangi bus renkama nauja 
ŠALFAS S-gos vadovybėi
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Led as ir ledai
STEFANIJA STASIENĖ

Išvysčius šaldymo tech
niką, ledas kasdieniniame 
gyvenime vis plačiau nau
dojamas. Mes ledo kube
lius dedame i Įvairius gė
rimus Į šaltas sriubas ir 
naudojame jį apsaugoti 
maisto produktus nuo ge
dimo.

Ledas dažnai ir medici
nišką pagalbą žmogui tei
kia, ypač kai sumušta kū
ną dalis ar norint sušvelnin
ti skausmą.

šias ledo ypatybes jau ir 
senovės romėnai žinojo. Pa
gal istorinį pasakojimą Ro
mos imperatorius Neronas, 
kartą išgėręs stipraus vy
no, skundėsi dideliu galvos 
skaudėjimu. Kada jokie 
ano meto vaistai nepadėjo, 
jis įsakė tarnams iš kalnų 
atnešti sniego ar ledo, tikė
damas tai sušvelnins galvos 
skausmą. Tada tarnai at
nešę pilną odinį maišą snie
go, apdėjo juo imperato
riaus galvą ir veidą. Skaus
mas tuoj dingo, bet Neroną 
labai erzino patekęs tirps
tantis sniegas į jo burną. 
Todėl, sekantį kartą gydant 
imperatorių tuo pačiu bū
du, tarnai su sniegu sumai
šė jo mėgiamus priesko
nius. Dabar sniegas jo ne
erzino ir jis su malonumu 
tokį sniegą nurijo. Vėliau 
imperatorius įsakė sniege 
šaldyti vaisių sultis ir tokį 
sniegą jam tarnai patiek
davo kaip desertą. Reikia 
manyti kad tai buvo pra
džia mūsų valgomų ledų.

Yra žinoma, kad ir Ki
nijoj karaliaus virėjai į le
dą sušaldydavo įvairius 
vaisius ir juos patiekdavo 
ypatingiems svečiams.

Europa su tokiais gar
dumynais buvo supažindin
ta keliais šimtmečiais vė
liau. Sušaldytų vaisių re
ceptus į Italiją atvežęs iš 
Kinijos žinomas keliauto
jas Marco Polo. O po 240 
metų Kotryna Mediči jau 
mokė prancūzus kaip ga
minti vaisinius ledus. Ita
las Procope Cultelli atida
ręs Paryžiuje kavinę pir
mą kartą 1660 metais šio 
miesto diduomenei patiekė 
vaisinius ledus. Vėliau jie 
paplito ir Anglijoj, šiame 
krašte valgomieji ledai at
sirado daug vėliau. Ameri
kos visuomenę su ledais su
pažindino ponios A. Hamil- 
milton ir Dolley Madison, o

Nansy Johnson juos išpopu
liarino ir išmokė amerikie
čius, kaip namuose pasiga
minti.

šiandien ledai yra popu
liariausias dezertas pasau
lyje. Ledai gaminami ko
merciniai ir namuose įvai
riausių skonių ir spalvų.

Net tolimoji šiaurė be 
valgomų ledų neapsieina. 
Ten eskimai gamina ledus, 
tačiau visiškai skirtingus, 
štai kaip jie juos gamina: 
smulkiai supiausto šiauri
nio elnio lajų, užpila šiek 
tiek ruonio taukų ir viską 
išmaišo. Vėliau vis pilant po 
truputį vandens ir ruonio 
taukų plaka tol, kol viskas 
virsta balta mase. Pagal ga
limybę tokius ledus dar pa
įvairina uogomis. Reikia 
manyti, kad tokie eskimų 
ledai maistingi, tačiau var
gu ar mes juos valgytume.

Geriau šiuo atveju likime 
prie savo skonio ledų. Greit 
ir lengvai galime pasiga
minti ledų, kad ir šiuo būdu.

Imti: 1 dėž. (14 oz.) kon
densuoto pieno (Eagle), 1 
puodk. mėlynių ar kitų uo
gų (gali būti ir šaldytos), 
2 puodk. tirštos gretinėlės. 
Ūuogas ir kondensuotą pie
ną elektriniu blęstuvu su
plakti. Supilti į bliūdą. Gre- 
tinėlę išplakti ir palengva 
įmaišyti į paruoštą pieno ir 
uogų mišinį. Viską supilti 
į neaukštą aliumininę skar
dą. Uždengti ir sušaldyti 
šaldytuvo šaldymo skyriu
je.

Tiekiant į stalą uždėti 
keletą šviežių mėlynių ir 
mėtos lapelį.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• LAPKRIČIO 22 D. 41 me
tų sukilimo minėjimas Naujos 
parapijos salėje.
. • LAPKRIČIO 28 D. Ka
riuomenės šventės minėjimas. 
Rengia LKVS Ramovė Cleve
lando skyrius Lietuvių namuo
se.

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinią apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036 
CLEVELAND, OHIO 44114

TURNER REALTY
501 EAST 185 ST. EUCLID, OHIO 11119

PHONE: 486-2530

RITA MATA
ĮSTAIGOS

ADMINISTRATORĖ

S

PILNATEISĖ NEKILNOJAMOJO TURTO 
{VERTINTOJ A.

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

teisinis patarėjas
Esame registruoti pilnateisiais nariais trijose skirtingose Multiple List- 

ing įstaigose:
CAMLS — Cuyahoga County (CIeveland & Suburbs)
LCMLS — Lake County
RMLS — United Statės.

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

W:TrelocationW 
XįSEfMCMNCjF

PHONE: 486-2530 ^**

AST 185 ST.
EUCLID, OHIO 41119

GALVOSŪKIO 
SPRENDIMAI

CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _

• RUGPIŪČIO 16 d. Balfo 
gegužinė.

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

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

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

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

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

tų balius. Rengia LB Ohio 
apyg. valdyba.

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

• RUGSĖJO 19 D. 1941 metų 
sukilimo minėjimas.

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

SHĮ /uperior /oving/
1 ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIŲ SĄSKAITĄ
Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 

Už įnašus mokame 5%% palūkanų
- PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI 

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uperior /hving/

Pogrindinis skyrius
798 East 185th Street, CIeveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS: ĮSgĮ

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

• Meras George Voino- 
vich kandidatuoja antra
jam terminui, kuris šj kar
tą jau tęsis ketverius me
tus. Prieš Voinovich kandi
datuoja Ohio seimelio na
rys Patrick Sweene (demo
kratas) ir Linda Joyce (So
cialistų Darbininkų parti
jos narė).

Miesto politiniai stebėto
jai teigia, kad George Voi
novich rinkimus laimės 
stipria balsų dauguma. Pir
miniai rinkimai bus rugsėjo 
29, o baigminiai — lapkri
čio 3. Rinkimai yra nepar
tiniai. Du kandidatai, gavęs 
daugiausia balsų pirmi
niuose rinkimuose, turės 
persirungti lapkričio 3. Me
rą Voinovich stipriai remia 
tautybių grupės.

• Vasarą palydint pobū
vis, rengiamas Neringos 
tunto tėvų komiteto, Įvyks 
Lietuvių Namų didžioje sa
lėje š. m. rugsėjo 26 d., šeš
tadieni, 7 vai. vak. šis po
būvis - balius ruoš iamas 
skaučių veiklai paremti.

šokiams gros Strimaičio 
orkestras. Programą atliks 
Neringos tunto skautės ir 
svečiai bus vaišinami gar
džia vakariene.

Bilietai 15 dol. asmeniui 
gaunami pas Daną šiupinie- 
nę tel. 481-1438 ir Birutę 
Vedegienę tel. 951-5011.

Visi mielai laukiami.

• Pas Stasį Lukoševičių 
Clevelande viešėjo jo sesuo 
Teklė Gleveckienė iš Chica-
gos. Čia ji praleido porą sa- Dealerio skatytojų pokerio 
Vaičių atostogų lankydama žaidime laimėjo pirmą pre- 
draugus ir pažįstamus. miją, gaudama 8500.00.

PUIKUS PIRKINYS. Didelis moderniškas vieno aukšto na
mas — ranch — 33641 Vine St. Tik už 155,000 dol. Trim akrais 
žemės. Pelningas, nes turi tris išnuomojamas patalpas gydyto
jams. Pastatas mūrinis. Savininkas finansuos. Dėl detalių skam
binti Rita Matas — Turner Realty — 216-486-2530, arba susto
kite 501 East 185th Street.

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

LATVIAN ROOFiNG
Cleveland telef. (21Ą) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

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

atliekam dailidės darbus.
MARKINS ir KUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

SLA 14 KUOPOS 
GEGUŽINĖ,

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

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

Zenonas Dučmanas gegu- 
' žinei organizuoja išdaigin
gą loteriją, Bronius Berno
tas linksmą programėlę, 
Ona Jokūbaitienė ir Povilas 
Šukys skanias vaišes, žo
džiu, tik reikia svečių ir bus 
linksma, visi dainuosime ir 
šoksime.

BALFO GEGUŽINĖ

Balfo Clevelando skyriaus 
gegužinė Įvyks rugpiūčio 
mėn. 16 d. 1 vai. gražioje 
vietoje prie ežero, Canter- 
bury ir Landseer Rd. Bus 
muzika, prityrusių šeimi
ninkių pagaminti valgiai, 
gėrimai, loterija ir t.t. Visi 
jauni ir vyresni kviečiami 
šioje gegužinėje dalyvauti.

Balfo Valdyba ir 
Direktorė

• Juozas Mikonis, LB 
Ohio apygardos narys, pra
šo visus vidurinių mokyklų 
ir šv. Kaži mero lituanisti
nės mokyklos abiturientus 
skubiai jam atsiųsti savo 
nuotraukas ir trumpus 
mokslo ir veiklos aprašy
mus. Nuotraukos ir infor
macija apie abiturientus 
reikalingi programos leidi
nius, kuris bus atspausdin
tas abiturientų baliaus pro
ga. Balius Įvyks rugsėjo 13 
Lietuvių namų salėje. Ga
lite paštu siųsti arba užneš
ti asmeniškai Į Juozo Mi- 
konio įstaigą — Fast Shore 
Realty, 866 East 185 St., 
Cleveland, Ohio 44119.

• Birutė Bružienė Plain

DIRVA
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<
amber studios,
505 East 185 Street;

Euclid, Ohio 44119
Tel. 531-3500Pas mus rasite didelį pasirinkimą meno išdirbinių (keramikos ir sklup- 

tūros), žinomų menininkų paveikslų, foto darbų, meno reikmenų ir gintaro 
papuošalų. Didelis paveikslų ir foto rėmų pasirinkimas ir jų Įrėmavimas, 
bus atliktas pagal jūsų pageidavimus.

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

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

Rimas Laniauskas, prezidentas

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

• Kelionės miesto auto
busais ir traukinėliais nuo 
šio sekmadienio pabrango. 
Kelionė reguliariu autobu
su pakilo nuo 40 centų iki 
60 centų, ekpresu ir trau
kinėliu nuo 50 centų iki 75 
centų. Pensininkai ir inva
lidai mokės 30 centų, jeigu 
naudosis autobusu tarp 7 
ir 9 valando iš ryto arba 4 
ir 6 po pietų. Kitomis va
landomis pensininkai gali 
keliauti veltui.

• Ričardas Armonas, bu
vęs Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubo vedėjas, per
ėmė Bratenahl Place resto
raną. Ričardas Armonas su 
savimi pasiėmė ir Gintaro 
valgyklos virėją Mark 
Fields.

• Balys ir Jane Steponiai 
rugpiūčio 1 savo gražiuose 
namuose Seven Hills prie
miestyje surengė vaišes gi
minaičiams ir bičiuliams. 
Balys supažindino svečius 
su savo žmona Jane. Į vai
šes atvyko Janės seserys 
Gražina ir Regina iš Hamil
tono ir brolis Jonas Vyš
niauskas iš Detroito, visa 
Steponavičių giminė ir daug 
clevelandiečių bičiulių. Prieš 
šias vaišes Balys ir Jane 
Steponiai buvo išvykę atos
togų į Havajus.

• Raimundas ir Gražina 
Kudukiai su sūnum Rai
mundu, jr. ir dukrele Alek
sandra nuo rugpiūčio 2 iš
tisą savaitę praleido keliau
dami patogiais Kanados 
traukiniais nuo Ottawos iki 
Vancouverio. Kelionė buvo 
ne tik įdomi ir patogi, bet 
taip pat suteikė progos pa
matyti Kanados šiaurės 
gražią panoramą.

• Vykdamas automobiliu 
į Floridą šią savaitę (West 
Palm Beach), galiu paimti 
pakeleivį vyrą. Prašom 
skambinti iki rugpiūčio 12 
d. šiuo numeriu 481-6031.

ulini

• Abiturientų pagerbimas 
Clevelande įvyks š. m. rug
sėjo 13 d., sekmadienį, 4 v. 
p. p. Lietuvių Namų salėje. 
Bus abiturientų meninis pa
sirodymas, vakarienė, viso
kie gėrimai ir šokiai, gro
jant Strimaičio orkestrui. 
Bus linksma jaunimui ir 
vyresniems. Asmeniui 12.50 
dol. Stalai 10 ašmenų. Ren
gia LB Ohio apygardos val
dyba. Vietas galima rezer
vuoti telefonu pas J. Miko- 
nį 481-6900, K. žiedonį — 
944-8058 ir M. Bankaitytę 
333-3780.

• Ričardas R. Kižys, Dži- 
naro ir Mirgos Kižių sūnus, 
šįmet baigė St. Joseph gim
naziją. Rudenį tęs mokslus 
Cleveland Statė universite
te, kur studijuos biologiją. 
Ričardas priklauso Klaipė
dos jūrų skautų vietininki- 
jai, žaibo slidinėtojų klubui 
ir DMNP parapijos jaunų 
vyrų chorui.

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio E., William J. Sr.,
William J. Jakubs Jr. ir
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119 
Tel. (216) 531-7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio 
valandoje. Didelė aikštė automobi

liams pastatyti.
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• Rasa von Kiparski. Kū
no ir Nijolės von Kiparskių 
duktė, baigė Ledgemont 
gimnaziją ir- rudenį tęs 
mokslą Case Western Re- 
serve universitete. Rasa aš
tuonerius metus šoka tauti
nius šokius Grandinėlėje.

(Bus daugiau)

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

HOUSE FOR SALE
Brick home between Peari 

and Statė, near schools, 4 
bedrooms and bath up, 
large living room, dining 
room and large kitchen. 
Full basement, 2 car gar- 
age. Asking in 60,000. Call: 
885-2181. (32-35)



DIRVA
• Naujosios Vilties žur

nalo sekantis numeris pla
nuojamas išleisti dar šių 
metų pabaigoje. Redakto
riams pasikeitus, rankraš
čiai, informacija ir žurnalo 
turinį liečiantieji laiškai 
prašoma siųsti šiuo adresu: 
Aleksas Laikūnas, 935 Be
verly Road, Cleveland Hts., 
Ohio 44121. Tuo pačiu ad
resu redakcijai siųstinos ir 
leidyklų knygos bei spaus- 
diniai, norint sulaukti jų 
recenzijų ai* paminėjimo 
NV žurnale.

Administracijos adresas: 
Bronius Kasakaitis, 7150 
So. Spaulding Avė., Chica
go, III. 60629.

• Santaros-Šviesos dvide
šimt aštuntasis suvažiavi
mas Tabor Karmoj, Sodus, 
Mich., prasidės ketvirtadie
nį, rugsėjo 10 d., 2 vai. ne
formaliu pašnekesiu su Sta
nislava Baranczak, lenkų po
etu ir Lenkijos demokratė
jimo sąjūdžio dalyviu, ką 
tik atvykusiu į Ameriką.

Audronė Barūnaitė-Wil- 
leke skaitys paskaitą apie 
"Aldoną Gustą ir tėviškės 
nervų voratinklius”. Povi
las Mažeika kalbės apie 
"Baltijos jūros gamtinę ap
saugą”, Bronys Railas svar
stys "Trečią Frontą dalyvio 
žvilgsniu”, o Tomas Venclo
va žvelgs į "Trečią Frontą 
š i a ndieniniu vertinimu". 
Bronius Vaškelis nagrinės 
"Trečią Frontą istorinėje 
perspektyvoje”. Bus ir dau
giau paskaitų ir koncertas. 
Suvažiavimas vyks rugsė
jo 10-13 d. d.

• Studentų Ateitininkų 
Sąjungos vasaros stovykla 
įvyks rugpiūčio 23-30 d., 
Tippecanoe, Tippecanoe, Oh. 
Stovyklos tema — Susipa
žinimas su Lietuvos menu, 
muzika, ir literatūra. Kaina 
savaitei — $110. Stovykla
vietė randasi valanda į pie
tus nuo Canton, Oh. ir į va
karus nuo Pittsburgh, Pa. 
Kuriem reikia daugiau in
formacijų gali kreiptis į 
Rūtą Staniškytę, tel. 216- 
531-8496 ar Edį Razmą, 
1100 Buell Avė., Jolliet, II. 
60435, telef. 815-727-1196.

A. A.

DR. ALGIRDUI NASVYČIUI 

mirus; jo šeimą, brolį JAUNUTĮ, gimines ir 

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame

M. ir Z. Raulinaičiai

• Lijolė Židonis atsiuntė 
20 dol. Dirvai paremti inž. 
J. Jurkūno auką a. a. Balio 
Vosyliaus, mirusio ilepos 13 
d. Chicagoje, atminimui pa
gerbti. Ačiū.

SOL. MEČISLOVAS 
RAZGAITIS

Kelių dešimtmečių laiko 
tėkmėje lietuvių išeivija 
netenka vis daugiau akty
vesnių veikėjų, rašytojų, 
muzikų ir t. p. Taip pat 
spaudoje skaitome jog tai 
vienas tai kitas dainininkas 
atsisakė atlikti pažadėtą 
programą dėl širdies sune
galavimo.

Vienas iš tokių nesenai 
širdies smūgį buvo gavęs 
Mečislovas Razgaitis, bet 
grįžęs iš ligoninės neilgai 
ilsėjosi, greit vėl pradėjo 
rengti savo koncertus, ku
rių paskutinis įvyko birže
lio 7 d. Apreiškimo parapi
jos salėje, Brooklyne, N. Y. 
Koncerto programa buvo 
pritaikyta birželio tragiškų 
įvykių prisiminimui. Vado
vavo Alf. Samušis. Publikos 
atsilankė apie 200. Karts

JAV LB ATSTOVAI VYT.
SKUODŽIO REIKALU 

LANKĖSI VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTE

Norint iš JAV valdžios 
patirti turimų naujausių ži
nių apie bado streiką pa
skelbusį sąžinės kalinį doc. 
Vytautą Skuodį ir stipriau 
angažuoti valdžios pareigū
nus jam pagelbėti, š. m. lie
pos 23 d. JAV LB-nės at
stovai Washingtone susiti
ko su valstybės departa
mento ”bi lateral relations” 
skyriaus pareigūnu James 
Schumaker. JAV LB-nę at
stovavo Visuomeninių rei
kalų tarybos pirm. inž. Alg. 
Gečys, tarybos narys adv. 
Ernestas Raskauskas ir 
Amerikos Lietuvių jaunimo 
sąjungos valdybos narys 
politiniams reikalams Linas 
Kojelis.

Ilgesnio pokalbio metu 
LB atstovai pajuto ryškų 
valstybės departamento su
sirūpinimą Amerikos pilie
čiu Vyt. Skuodžiu ir patyrė 
apie vykdomas pastangas 
jam pagelbėti. Diplomati
niams ėjimams dažnai 
esant apgaubtiems tam tik
ra paslaptingumo skraiste, 
JAV LB atstovai įsipareigo
jo konfidencialumo pagei
davimą respektuoti. Mūsų 
visuomenės žiniai tačiau iš
tisai pateikiame valstybės 
departamento autorizuotą 
raštišką atsakymą į pateik
tus klausimus V. Skruodžio 
reikalu, su teise skelbti 
spaudoje.

— Ką valstybės departa
mentas gali pareikšti apie 
Amerikos pilietį Vyt. Skuo
dį, taip pat žinomą Benedict 
Scott vardu, kuris yra kali
namas Sovietų Sąjungoje?

— Mes esame giliai susi
rūpinę jo reikalu. Kaip jūs 
žinote, Skuodis gimė Chi
cagoje 1929 metais ir todėl 
turi teisę į JAV pilietybę., 
Mes laikome tą teisę pagris
ta, nes mums nėra žinomas 
joks Skuodžio elgesys, kuris 
ją būtų pažeidęs. Skuodį į 
Lietuvą išsivežė tėvai jam 
esant vaiku, prieš sovietams 
užimant tą valstybę. Mums 
yra žinoma, kad Skuodis 
reiškėsi žmogaus teisių sri
tyje Lietuvoje prieš jo areš
tą įvykusį 1980 metų sausio 
mėnesį. 1980 metų gruodžio 
mėnesį jis buvo nuteistas 
septynių metų kalėjimo ir 
penkių metų trėmimo baus

nuo karto jis gieda solo ir 
bažnyčioje bei parengimuo
se.

Liepos 12 dieną Pavergtų 
tautų minėjime New Yorke 
M. Razgaitis giedojo solo 
specialiai tai progai rumu
no autoriaus A. Bratu su
kurtą himną.

M. Razgaitis turi pasi
ruošęs apie 150 dainų rin
kinį su muziko J. Stankūno 
talka. Jis taip pat dainuoja 
ir italų operoje išpildyda- 
mas baritono vaidmenis. 
Apie tai kaip lietuvį keletą 
kartų yra paminėję ameri
kiečių vietos laikraščiai. 

mėmis už anti-sovietinę agi
taciją bei propagandą.

— Ką JAV valdžia yra 
padariusi Skuodžio reikalu?

— Pakartotinai sovie
tams esame reiškę mūsų gi
lų susirūpinimą Skuodžiu. 
Kaip žinote, jo atvejis buvo 
iškeltas Europos Saugumo 
ir Kooperacijos konferenci
joje Madride, kur buvo per
žiūrimas paklusimas Hel
sinkio baigminiam aktui. 
Mes taip pat esame naudo
ję diplomatinius kanalus. 
Aš tačiau negaliu šiuo klau
simu toliau daryti pareiški 
mus.

— Ką galite pasakyti 
apie bado streiką, kurį, yra 
teigiama, Skuodis yra pra
dėjęs. Ar jūs kėlėte tą rei
kalą su sovietais?

— Mes esame bandę pa
tikrinti gautas šiuo klausi
mu žinias. Nors bado strei
ko patvirtinti negalime, 
mes esame giliai susirūpinę 
p. Skuodžio gerbūviu.

— Ar nėra jūsų konsula- 
riniai tarnautojai įpareigo
ti įkalintus Amerikos pilie
čius aplankyti? Ar jie ap
lankė Suodį?

— Tai yra pats svarbiau
sias mūsų susirūpinimo ele
mentas. Mums nėra pavykę 
V. Skuodį aplankyti. Aš ta
čiau negaliu pridėti tolimes
nių komentarų.

— Ar jūs iškėlėte bado 
streiko klausimą su sovie
tais?

— Kaip esu pareiškęs, 
mūsų susirūpinimas sovie
tams yra gerai žinomas.

— Taip, bet ar jūs speci
finiai šį klausimą kėlėte?

— Mes esame palietę vi
sus Skuodžio atvejo aspek
tus, tačiau aš negaliu leistis 
į detales.

Tenka pastebėti, kad J. 
Schumaker yra naujai at
keltas į šias pareigas ir LB 
atstovų su juo susitikta pir
mą kartą, šias pareigas 
anksčiau ėjęs Oscar Clyatt 
yra perkeltas dirbti JAV 
ambasadoje Turkijoje. Os
car Clyatt rodė didelių sim
patijų Pabaltijo klausi
mams ir visad stengėsi, 
kiek sąlygos leido, pagel
bėti šeimų sujungimo ir pa
galbos politiniams klausi
mams reikaluose.

(LB Inf.)

ALOYZO BARONO 
VARDO NOVELĖS 

KONKURSAS
Lietuvių Rašytojų Drau

gija, norėdama prasmingiau 
paminėti savo mirusį narį, 
buv. LRD pirmininką, no- 
velistą ir romanistą Aloyzą 
Baroną, skelbia Aloyzo Ba
rono vardo novelės konkur
są.

1. Novelės temą bei me
ninę idėją autoriai pasiren
ka laisvai (tačiau pageidau
tina lietuviškas turinys ir 
personažai).

2. Novelės ilgis — ne 
daugiau 20 mašinėle rašytų 
laiškų popieriaus puslapių.

3. Terminas: 1982 m. ko
vo 1 d.

4. Rankraščiai (rašyti 
mašinėle su tarpais) pasira
šomi slapyvardžiu; atskirai 
pridedamas užlipintas voke
lis, pažymėtas tuo slapyvar
džiu, o jo viduje — auto
riaus pavardė, adresas ir te
lefonas.

5. Rankraščiai siunčiami 
LRD valdybai, kuri juos 
perduos jury komisijai. 
(Valdybos adresas: 306 — 
22nd St., Santa Monica, Ca. 
90402).

6. LRD valdyba sudaro 3- 
jų asmenų komisiją, kuri 
sprendžia balsų dauguma. 
(Jei komisija nerastų verto 
premijuoti kūrinio, premija 
atidedama kitiems me
tams). Komisijos sprendi
mas galutinis.

7. Geriausia pripažintos 
novelės autoriui skiriama 
500 dol. premija, kurios me
cenatai yra Nijolė Baronie
nė ii' LRD.

8. Jury komisijos sudėtis 
bus paskelbta vėliau.

9. Dėl premijuotos nove
lės spausdinimo LRD val
dyba susitaria su autorium.

LRD valdyba

BRAZILIJOS LIETUVIAI
LB Brazilijos Krašto val

dybos pirm. Jonas Tatarū- 
nas informuoja, kad šių me
tų pirmas pusmetis buvo 
gyvas lietuviška veikla. Po 
Pietų Amerikos lietuvių 
kongreso, naujoji valdyba 
susirūpino muziejaus - ar
chyvo steigimu, imigrantų 
olimpiados bei kultūrinės 
parodos rengimu. Sporto 
olimpiada ir kultūrinė pa
roda praėjo sėkmingai, o 
futbole bei šachmatuose lie
tuviai užėmė trečią vietą, 
laimėdami bronzos meda
lius.

Kultūrinę parodą, vado
vautą Janinos Valavičienės, 
talkinant Juozui Ciuvinskui, 
aplankė daug lankytojų ir 
domėjosi išstatytais ekspo
natais bei išryškintu Lietu
vos žemėlapiu Europos tau
tų šeimoje. Kultūrinė paro
da yra gera propaganda 
apie pavergtą Lietuvą ir lie
tuvius, išblaškytus po visą 
pasaulį. Parodoje dalyvavo 
52 tautybės, o ją atidarė 
lietuvis kap. Juozas Ciu- 
vinskas. Garbė lietuviams!

Plačiai buvo paminėta di
džiųjų trėmimų 40 metų su
kaktis. Minėjimą ruošė LB 
ir Brazilijos lietuvių kuni
gų vienybė.

Ruošiamasi ŽIBUČIŲ ir 
VOLUNGĖS gastrolėms po 
Pietų Amerikos lietuvių ko
lonijas. Nori jas atsiųsti į 
II PL Dienas ir dalyvauti 
Dainų šventėje.

Brazilijos LJ S-gos pirm. 
Aleksandras Valavičius at
vyksta į JAV ir dalyvaus li
tuanistikos seminare, įvyk- 
stančiame rugpiūčio 9-23 d. 
d. Loyola of the Lakęs, Oh.

Rasa šoliūnaitė šiuo metu 
lankosi Pietų Amerikoje, 
organizuoja kursus, stovyk
las ir bendrauja su jauni
mu. ~ (aj)
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