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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

GINKLAI IR PINIGAI
Kiek galima išleisti krašto saugumui?

Vytautas Meškauskas

Dvidešimtketuriais plunks
nakočiais pasirašęs savo biu
džeto ir mokesčių sumažinimo 
įstatymus, prezidentas Rea
ganas dabar atsidūrė prieš 
naują problemą: Ką daryti su 
krašto išorinės apsaugos išlai
domis. Apkarpius civilinio sek 
toriaus išlaidas negauta tiek 
santaupų, kad išlygintų biu
džeto deficitą, kuris dar padi
dėjo sumažinus mokesčius. Zi 
noma, jei krašto ūkis atkustų, 
valstybės pajamos padidėtų ir 
sumažinus atskirų mokesčių 
mokėtojų naštą. Tačiau tam, 
atrodo, dar reikės daugiau lai
ko. Tuo tarpu numatytas de
ficitas dar daugiau padidės, 
nes reikės ir valstybei mokėti 
aukštesnius nuošimčius už pas
kolas.

Tai reikia turėti galvoje, 
galvojant apie Reagano paža
dą nesigailėti lėšų krašto ap
saugai. Prie geriausių norų 
prezidento rankos yra surištos

ATITAISYMAS

Klemensas Jūra, Dirvos ben
dradarbis Brazilijoje.

Praeitame Dirvos niime- 
je, pirmame puslapyje, prie 
laiško iš Brazilijos, klaidin
gai buvo atspausdinta au
toriaus pavardė. Vietoj Kle
mensas Jūra atspausdinta 
Klemensas Dulkė.

Tiek vienas, tiek kitas 
yra žinomi lietuvių poetai.

Klemensas Dulkė (Baltu
tis), žemaitis, yra miręs 
Lietuvoje 1943 m., gi Kle
mensas Jūra (Jūraitis) sū- 
duvietis, daugelio poezijos 
ir prozos veikalų autorius 
lietuvių ir portugalų kalbo
mis, po II Pas. karo gyvena 
pastoviai įsikūręs Brazilijo
je ir pernai lankėsi JAV-se 
ir Kanadoje.

Straipsnio autoriaus Kle
menso Jūros dėl šios nema
lonios klaidos labai atsipra
šome. 

bendra krašto finansine padė
timi. Žinoma, tai padidina ir 
apetitą ... pradėti derybas su 
sovietais, siekiant sumažinti iš 
laidas ginklavimosi reikalams. 
Kadangi praeityje visos dery
bos su sovietais anksčiau ar vė 
liau privertė nusivilti, iš jų ne
galima daug ko tikėtis ir da
bar. Juo labiau, jei jos bus 
pradėtos ne iš stiprybės pozi
cijų, bet noro subalansuoti biu 
džetą. Žinoma, ir sovietų po
zicijos nėra pavydėtinos, ta
čiau Kremliaus valdovams kol 
kas dar nereikia bijoti demons 
tracijų prieš atominius ginklus 
kritikos laikraščiuose ir 1.1. - 
kas, žinoma, palengvina jiems 
derėtis, vaidinti stiprius, ir 
blefuoti.

Išeitis prašosi tokia, kad pra 
dedant atsiginklavimo progra 
mą reikia rimtai pagalvoti. To 
kio prasidėjusio galvojimo pro 
ceso pirma auka, atrodo, bus 
MX raketų planas. Tiksliau 
tariant, pačios raketos dar ne
sukelia galvosūkio, bet tik jų iš 
dėstymas. Kadangi sovietų ra. 
ketos greitai turėtų pasiekti to 
kios kiekybės ir kokybės, kad 
galėtų pirmu smūgiu sunai
kinti visas sausumoje laikomas 
amerikiečių raketas, buvo ki
lusi mintis iškasti 4,600 slėp
tuvių ir tarp jų visą laiką gele
žinkeliais ar plentais vežioti 
200 naujų MX raketų. Tokiu 
būdu sovietai niekados nega
lės žinoti, kur tos raketos yra 
ir negalės jų sunaikinti. Skep
tikai, žinoma, galėtų pasakyti 
kad jei pats Pentagonas žinos 
jų pozicijas, tai ir sovietai per 
savo šnipus sužinos. Tačiau ir 
be to, toks planas - nors jam iš 
principo Carterio administra
cija ir kongresas pritarė - susi
laukė tokios smarkios opozici
jos, kad, atrodo, jis nebus vyk
domas. Gynybos sekretorius 
Weinbergeris žaidžia su min
timi tų naujų raketų dalį lai
kyti dideliuose transporto lėk
tuvuose, skrendančiuose be
veik visą laiką. Be to, jis siū
ląs pradėti masinę statybą 
B-l bombonešio, pakeitimui 
senų B-52, o jau esančias pozi
cijose raketas apsaugoti prieš- 
raketinėmis raketomis, kurias 
dabartinė technika jau įgali
na gaminti.

Toks sprendimas greičiau
siai bus populiarus krašte, bet 
jis ... nepalengvins užsienio 
politikos vedimo. Europiečiai 
galės sakyti - jei jūs, amerikie
čiai, nenorite laikyti savo kraš 
te raketų ir sutikote su Utah ir 
Nevados valstijų gyventojų 
protestais nestatyti tų slėptu
vių tinklo, kodėl mes negali
me paklausyti savo anti-atomi- 
nio ginklavimosi sąjūdžių ir į 
savo teritoriją neįsileisti tokių 
ginklų? Ir, jei jūs taupote, ko
dėl reikalaujate iš mūsų didin 
ti išlaidas karo reikalams? Dėl 
to, Valstybės Sekretoriaus

Vytautui Skuodžiui išlaisvinti iš Sovietų kalėjimo, lietuviai demonstravo rugpiūčio 17 d. 
prie Federalinių pastatų Chicagos centre. J. Mažeikos nuotr.

Įspūdinga demonstracija Chicagoje

Laisvės Vytautui Skuodžiui!
Laisvuosius vakarus pa

siekusi žinia, kad sąžinės 
laisvės ir žmogaus teisių 
gynėjas Vytautas Skuodis, 
sėdintis koncentracijos la
geryje, paskelbė bado strei
ką. Niekas negali tiksliai 
pasakyti, kada Vytautas

Haig nuomone, prie bet kokio 
sprendimo reikia eiti ne stai
giais pranešimais apie politi
kos pasikeitimą, bet pirmiau 
susitarti su sąjungininkais, 
kad gavus jų pritarimą. Išbu
vęs 10 metų NATO vadu, 
Haig mano jog tai galima pa
daryti.

Pagal New York Times, Vai 
stybės departamento pareigū
nai skundžiasi, kad kai kurie 
Baltųjų Rūmų ir Pentagono 
pareigūnai su sekr. Weinber- 
ger priešakyje, nesą pakanka
mai ‘jautrūs’ sąjungininkams, 
toks, tačiau, esąs Haig. Vie
nas Pentagono aukštas parei
gūnas į tai atkirtęs: ‘Haig yra 
per daug pasinėręs į persona
linę diplomatiją, kas šiuo atve 
ju reiškia V. Vokietijos kancle 
rį Helmut Schmidt. Bet mes 
ne tam valdom šį krašta, kad 
Schmidt’ui.

Visų tų problemų nebūtų, 
jei būtų ruošiamasi puolimo 
karui. Ruošiantis tik gynimosi 
karui, reikia pasiruošti priešą 
sutikti bet kur. Tam jau rei
kia milžiniškos pajėgos ir dar 
daugiau lėšų. Istorija moko, 
kad paprastai laimi puolėjai, 
išėję su nauja taktika ir gink
lais. Geriausias gynimasis yra 
puolimas ... Tačiau demokra 
tijos turi leistis užpuolamos, 
kad galėtų pačios pereiti puo
limam Deja, tokiam perėji
mui modernių ginklų amžiuje 
jau neliko laiko.

Antanas Juodvalkis

Skuodis — Benedict Scott 
pradėjo bado streiką ir koks 
jo sveikatos stovis šiandie
ną yra, nes tokios žinios ne
praleidžiamos rusų sovieti
nės valdžios.

Lietuvių veiksniai ir in
formaciniai centrai Vytauto 
Skuodžio išlaisvinimo klau
simą pradėjo kelti ameri
kiečių spaudoje, kongrese ir 
valdžios įstaigose. Los An
geles Įsikūrusi informaci
jos įstaiga, vadovaujama 
Antano B. Mažeikos, Danu
tės Barauskaitės ir kitų, 
kontaktavo amerikiečių fir
mą HANNAFORD ir susi
tarė, kad už atlyginimą, fir
ma talkins informacijos 
centrui Vytauto Skuodžio 
gelbėjimo akcijoje.

Keli V. Skuodžio gyveninio 
bruožai

Kaip žinoma, Vytautas 
Skuodis yra gimęs 1929. III. 
21 d. Chicagoje ir pakrikš
tytas Vilniaus Aušros Var
tų parapijos bažnyčioje, 
Benedict Scott vardu. 1930 
metais tėvai su mažuoju 
Benediktu grįžo į nepriklau
somą Lietuvą. Rusų komu
nistams okupuojant Lietu
vą, Vytautas Skuodis (Be
nedict Scott) tebebuvo 12 
metų vaikas ir mokėsi vi
durinėje mokykloje. 1953 
m. baigė Vilniaus universi
tete geologijos mokslus ir 
dirbo savo specialybėje. 
1969 metais buvo pakvies
tas profesoriauti Vilniaus 
universitete iš kur po 10

Vytautas Skuodis

darbo metų buvo atleistas ir 
1980. I. 9 suimtas.

1979 m. lapkričio 28 d. 
V. Skuodis parašė laišką 
JAV prezidentui Jimmy 
Carteriui, kuriame deklara
vo turimą JAV pilietybę ir 
pranešė apie jo persekioji
mą už žmogaus teisių ir ti
kėjimo laisvės gynimą. 1980 
metų gruodžio 22 d. V. 
Skuodis nuteistas 7 m. sun
kiųjų darbų koncentracijos 
lagerio ir 5 metų ištrėmi
mo. Per Vatikaną pasiekė 
žinia, kad V. Skuodis pa
skelbė bado streiką. V. 
Skuodis kalinamas Mordo
vijos koncentracijos sto
vykloje ir pasiekiamas šiuo 
adresu: Tengusevvskij ra- 
jon, Barasewo ind. 431-200, 
ucz. zch 385/3-5, Mordows- 
kaja ASSR, Vytautas Skuo
dis.

V. Skuodžio žmona Irena 
ir dvi dukros — Giedrė ir 

(Nukelta į 7 psl.)
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SMTini poim^^
Incidentas Viduržemio juroje: provokacija ar atsitiktinumas? 

- Ka daryti su Khadafy? - Prekyba su priešais.
Pereito trečiadienio inciden 

tas Viduržemio jūroje, 60 my
lių nuo Libijos krantų, kur 2 
JAV laivyno lėktuvai nušovė 
du, sovietų gamybos, Libijos 
lėktuvus, sukėlė šiame krašte 
didesnį dėmesį negu jis vertas. 
Mat, jo išvakarėse pasirodęs 
Newsweek pranešė, kad JAV 
laivyno pratimai toje srityje 
buvo aprobuoti paties prezi
dento Reagano ir jų tikslas bu
vo aiškus JAV noras parodyti, 
kad jos nesutinka su Libijos 
valdovo Khadafy paskelbimu, 
jog jo teritorialiniai vandenys 
tęsiasi 200 mylių nuo kranto. 
(Jei visos valstybės laikytųsi to 
paties dėsnio, Viduržemio jū
roje būtų sunku surasti bet ko
kius tarptautinius vandenis.) 
Dar svarbiau - Khadafy, rem
damas įvairiausios rūšies tero
ristus, bei pats terorizuoda
mas Siaurės Afrikos valstybes, 
seniai jau yra rakštis JAV aky
se, kurioms jau taip pat seniai 
niežti nagai ją pašalinti.

•••

Libija yra nedidelis kraštas 
su 3 milijonais gyventojų, bet 
pereitais metais ji surinko 22 
bilijonus dolerių už parduotą 
naftą. Toji - brangesnė už ki
tų kraštų produktus, nes yra 
geresnės kokybės ir sudeginta 
palieka mažiau sveikatai kenk* 
smingų dujų - buvo daugiau
siai perkama JAV, kurių oro 
švaros standartas jos reikalavo 
Veikiant dabar jau panaikin
tai benzino kainų kontrolei, 
naftos ir jos produktų tiekėjai 
nenorėjo investuoti didesnių 
kapitalų į rafinerijas, už tat 
verčiau pirko švaresnę, nors ir 
brangesne, Libijos naftą.

Turėdamas tokias sąlygas, 
nuo 1969 m. Libiją valdąs 
Khadafy galėjo nepaprastai 
padidinti savo karines pajėgas. 
Tiesa, jose tarnauja tik 35,000 
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vyrų, tačiau jis turi nusipirkęs 
3,000 sovietų gamybos tankų 
ir 450 lėktuvų, bet nėra pa
kankamo skaičiaus žmonių, 
mokančių naudotis tais gink
lais. Už tat pas juos yra 3,000 
sovietų patarėjų, o šalia jų Li
bijos lėktuvais skrenda dar pa 
kistaniečiai ir kitų kraštų sam
diniai.

• ••

Su tokia kariuomene Kha
dafy sudarė grėsmę visoms kai
myninėms valstybėms. Iš tik
ro jis privertė savo pietinį kai
myną Chad sudaryti uniją su 
Libija. Pradžioje JAV nelabai 
jaudinosi dėl Khadafy planų 
sukelti islamišką ‘Žalią Revo- 
ciją’ šiaurinėje Afrikoje, nes 
tai laikė Prancūzijos - kuri pa
laiko gerus ryšius su savo bu
vusiomis kolonijomis - reikalu. 
Iš tikro, prezidentas Giscard 
d’Estaing padidino Prancūzi
jos karinę pagalbą tiems kraš
tams. Nuotaikos Paryžiuje pa 
sikeitė socialistams laimėjus. 
Tų pažiūra tokia, kad Pran
cūzija turi pas save pakanka
mai problemų, kad dar galėtų 
kištis į užjūrius.

Tokiu būdu JAV atsidūrė 
panašioje situacijoje, kaip Per 
sijos įlankoje. Iš ten gabena
ma nafta yra svarbesnė Euro
pai ir Japonijai, kaip JAV, bet 
apsaugoti ją turi jos vienos.

Kariškai Libija nesudaro 
problemos - jos teritorija visai 
atvira, daugiausiai dykumos, 
ideali aviacijos karui. Tai 
žino ir pats Khadafy, todėl 
greičiausai nieko drastiško ne
pradės. Šiokių tokių keblumų 
sudaro faktas, kad Libijoje 
yra pora tūkstančių amerikie
čių technikų, dirbančių prie 
naftos šaltinių. Jie reikalingi 
ir pačiam Khadafy, kaip ir 
naftos eksportas į JAV, nes ki
tur jis savo brangios naftos ne

gali parduoti. Šiais metais jo 
naftos produkcija, dėl suma
žėjusią pareikalavimo, krito 
50%. Išeina taip, kad Libija 
parduoda savo naftą už dole
rius Amerikai, o pati už tuos 
dolerius perka ginklus iš Sovie - 
tijos ...

• ••
Prekybiniai santykiai su 

priešu yra labai komplikuotas 
reikalas, dažnai vedąs prie ab
surdo. Apie tai rašo buvęs pre 
tendentas į demokratų prezi
dentinius kandidatus Eugene 
McCarthy The New Republic 
skiltyse. Kaip žinia, birželio 9 
dieną Reagano administracija 
paskelbė, kad Carterio embar
go atšaukiamas ir Sovietija ga
lės pirkti iki 9 milijonų tonų 
kviečių ir kukurūzų. Tuo pa
čiu laiku buvo paskelbta, kad 
JAV nori užsieniams parduoti 
426 tūkstančius svarų sviesto. 
Vėliau paaiškinta, kad iš tos 
gėrybės pirkėjų tarpo yra iš
skirta Sovietų Sąjunga. Girdi, 
leidimą pirktis sau sviestą So
vietija galinti ‘blogai suprasti’ 
Kitaip sakant, bolševikai gali 
valgyti JAV kviečių duoną sau
są arba su margarinu, bet ne 
su sviestu ... Bet anksčiau, 
balandžio mėn., JAV parda
vė Lenkijai sviesto ir pieno mil
telių. Kur garantija, kad len
kai nebuvo privesti perleisti tą 
sviestą sovietams?

Dalis sviesto pertekliaus nu
matyta parduoti Naujai Zelan
dijai, kuri pati tą gėrybę eks
portuoja į Sovietų Sąjungą. To 
kiu būdu išeis, kad Naujoji Ze
landija, pigiai nupirkusi JAV 
sviestą, perparduos jį sovie
tams už brangesnę kainą ...

Kažkas panašaus buvo ir 
Kennedy administracijos lai
kais. Tada buvo uždraustas 
cukraus importas iš Kubos ir 
jo kvotos išdalintos kitoms ša
lims, jų tarpe 10,000 tonų 
teko ir Airijai. Manoma todėl, 
kad Kennedy giminės augino 
cukrinius runkelius tame kraš
te. Bet ... Airija pati impor
tuodavo runkelių cukrų iš Len 
kijos, kurios komunistai tąsyk 
nebuvo taip mėgiami kaip da
bar. Tai paaiškėjus, airiai tu
rėjo pasižadėti patys naudoti 
lenkišką cukrų, o tikrą airišką 
importuoti į JAV. Galimas 
daiktas, kad taip bus susitarta 
ir zelandiečiais. Tie valgys 
amerikonišką sviestą, o savo 
eksportuos į Sovietiją, kad toji 
negautų ‘klaidingo signalo’.

ATMETĖ ĮŽŪLŲ MELĄ

šveicarų Rytų Instituto 
Berne organas "Zeitbild” 
liepos mėn. numeryje pa
skelbė baltų tautų bičiulio 
Hans Rychenerio straipsnį 
apie Baltijos valstybes. Au
torius atkreipė dėmėsi j so
vietų ambasados Austrijos 
sostinėje platinamą leidinį, 
kuriuo stengiamasi įrodyti, 
kad baltų tautos laisva va
lia pasirinkusios sovietinę 
santvarką ir Įsijungusios į 
Sovietų Sąjungą.

H. Rychener reiškia nusi
stebėjimo, kad sovietų lei-

■ Iš kitos pusės
Vienas skaitytojas mums atsiuntė išplėštą lapą iš 

liepos 28 d. NATIONAL ENQUIRER, kelis milijonus 
skaitytojų turinčio savaitraščio, švelniai tariant, nepa
sižyminčiu tiesos meile. Dėl to jam iškelta daug bylų. 
Turbūt ieškodamas sau nepavojingos sensacijos, jis pra
dėjo seriją straipsnių apie UFO (neidentifikuotus skrai
dančius objektus) Sovietų Sąjungoje, šiame Nr. pasa
kojama apie UFO pasirodymą... Palangoje. Jį matęs 
elektros inžinierius ”Antonas Balikis” ir tūlas "Petras 
Mikėnas”. Lietuviškas UFO skyrėsi nuo kitose pasaulio 
vietose pasirodančių — jis buvęs labai mažas, maždaug 
kaip žaidimo skritulys Frisbee. Kadangi į Lietuvą Frisbee 
dar turbūt niekad nebuvo nusiuntęs, Balikis aiškinęs, kad 
UFO atrodėdcaip dvi sudėtos sriubos lėkštės:

”Jis skrido per plentą maždaug 70 pėdų nuo
tolyje nuo mūsų automobilio ir staiga sustojo maž
daug keturius inčus virš centro linijos”.

Nespėjus Balikiui kaip nors reaguoti, UFO praskri
do pro jo automobilio .. . apačią.

Sovietinis UFO tyrinėtojas ”Dr. Aleksandr Kopeikin” 
aiškino korespondentui, kad UFO skraidęs labai žemai, 
kuone paliesdamas stogus, o vyriausias specialistas ”prof. 
Felix Zigel’’ pareiškė, kad atsivertęs naujas lapas UFO 
tyrinėjimo srityje. Mažasis UFO rinkęs žinias kitai pla
netai ir

"Palangos išžvalgymas buvo sėkmingas, nes jis 
niekados negrįžo.”

Man atrodo, kad čia galėtų pasirodyti naujausias 
mūsų veiksnys iš Kalifornijos. Jei jis gali samdyti ame
rikiečius, kad tie išaiškintų Lietuvos padėtį Washingtone, 
jis galėtų pasamdyti advokatą ir iškelti bylą tam tur
tingam savaitraščiui. Kokiu pagrindu? O gi už šmeižimą. 
Visuose kraštuose buvo pastebėti tokie dideli UFO, kad 
net yra žmonių pagrobę, tuo tarpu Palanga turėjo pasi
tenkinti tik dviem sudėtom sriubos lėkštėm. Kad bent 
kopūstų tarp jų būtų ... vm

diniai laiko Vakarų Europos 
skaitytojus tokiais'neišma
nėliais, jog drįsta skleisti 
aiškų melą. Visiškai nutyli
mas Stalino-Hitlerio pak
tas; 1940 m. vasaros taria
mieji rinkimai į "liaudies 
seimą” pavaizduojami per
statoma kaip garantuojanti 
teisę laisvai išeiti iš Sov. 
Sąjungos sudėties ir t.t. Vi
si tokie teiginiai tėra įžū
lūs melas, lygiu būdu kaip 
ir nuolatinis kartojimas, 
kad Sovietijoje viešpatau
janti tikėjimo laisvė ir kad 
nebrukama rusiškumo. Tuo 
tarpu tikrovėje Maskva 
vykdo politiką, kuri reiškia 
ne ką kita, kaip genocidą.

Straipsnio pabaigoje Ry
chener reiškia pasitenkini
mą, kad sovietinis melas ne
pajėgia pakeisti Vakarų de
mokratinių valstybių nusi
statymo Baltijos kraštų at
žvilgiu. Tos valstybės dar 
ir šiandien teisiškai nepri- 
paįsta Baltijos valstybių 
aneksijos.

APIE RELIGINĮ 
PERSEKIOJIMĄ 

LIETUVOJE

Vakarų Vokietijoje lei
džiamas savaitraštis ”Ost- 
preussenblatt”, Rytų Prūsi
jos vokiečių organas, liepos 
25 d. paskelbė ilgą straips
nį, pašvęstą lietuvių tautos 
laikysenai okupuotoje Lie
tuvoje. Autorius išsamiai 
pavaizdavo lietuvių tautos 
visuotinį p a s i priešinimą 
ypač tikinčiųjų persekioji
mui. Skaitytojai supažindi
nami su "Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronika”, su 
Tikinčiųjų Teisėms Ginti 
Komiteto veikla, su gausio

mis kunigų ir pasauliečių 
peticijomis. Lygiu būdu at
pasakotos bylos, iškeltos 
tiems asmenims, kurie ne
pabūgo pasipriešinti perse
kiojimams.

Laikraštis išvedė, kad sa
vaime padėtis Lietuvoje 
esanti panaši kaip Lenkijo
je. Skirtumas tik tas, kad 
tiesiogiai Maskvos valdo
muose kraštuose valdžia tu
ri priemonių užgniaužti pa
sipriešinimą.

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

to work & live in a smal! Congenial 
Hospital fic Community 

REGISTERED NURSE 
RADIOLOGY TECHNOLOGIST ARRT 
LABORATORY TECHNOLIGIST MT 

PHYS1CAL THERAPIS1 RPT 
OR BOARD ELIGIBLE 

Salary commensurate with experience 
& ability. 90 bed hospital N. E. Okla. 
45 milas Irom Tulsa Send resume or 
contact CHARLEEN HOLBERT, 

GRANO VALLEY HOSPITAL 
P. O. Box 278, Pryor, OKLA. 743SI 
(918) 825-1600, Ext. 352. EOE/M/F 

(32-38)

1MMED1ATE OPENING FOR 
REGISTERED X-RAY TECHNICIAN 
in a modern well equipped acutc 
care 100 bed į JCAl V' approved hos
pital. Work arid live’ in small con- 
genial community & hospital. Salary 
commensurate with experience and 
ability liberal personnel policies. Ap 
ply call or write to: Personnel 5V1L- 
BARGER GENERAL HOSPITAL. 920 
Hillcrest Dr., Vernon, Texas 76384, 
817-552-9351. E.O.E. (30-39)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

For an 80 bed General Hospital 
MEDICAL LABORATORY 

TECHNOLOGISTS 
ASCP — MLT 

also 
REGISTERED NURSES. 

Salary commensurate with experienc.e 
and ability. Liberal personnel policies 
and fringe benefits.
Apply call or write to: Administrator 

MEMORIAL HOSPITAL 
224 E. 2nd

Durnas, Texas 79029 
806-935-7171 

(27-34)

IMMEDIATE OPENING
FOR

PATTERN REPAIR PERSON 
UAW SHOP

Apply in peršon or send resume to:

NEW HAVEN FOTJNDRY
C./O THOMAS w. larson 

Director of Industrial Relations 
58391 MAIN STREET 

NEW HAVEN, MI. 48048
(32-35)
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LITUANISTINĖSE MOKYKLOSE
PRADEDANT MOKSLO METUS

Artinasi rugsėjis, o su juo ir 
naujų mokslo metų pradžia. Ji 
paprastai visada neša rūpes
čius tėvams, mokiniams ir mo 
kytojams, pastaraisiais laikais 
visas ir visus, kurie dirba toje 
profesijoje. Nekalbėsime čia 
apie viešąsias ar privačias mo
kyklas su dėstomąja valstybi
ne kalba. Jos turi savo proble
mų, bet nestokoja ir visokiau
sių priemonių tinkamai susi
tvarkyti. Mums daugiau rūpi 
mūsų lituanistinės mokyklos, 
kurioms visa širdimi trokšta
me ir linkime, kad jųdarbas ir 
ateinančiais metais būtų sklan- 
dus, našus ir visokeriopai sėk
mingas.

Kaip bekalbėsime, mokyjdi- 
nio darbo sėkmė daugiausiai 
pareina nuo mokytojų atsidė
jimo ir pasišventimo, nes jie 
yra mokyklos siela ir širdis. Iš 
jų daug reikalaujama, bet, 
kaip taisyklė, jiems tik simbo
liškai teatlyginama mūsų mo
kyklose. Valdinės mokyklos, 
apsibrėždamos žinių perteiki
mu, kartais mokytojus padaro 
valdininkais ar amatininkais, 
jose pašlyja drausmė, netgi 
nusikaltimai ima reikštis. Var
gas tokioms mokyklų siste
moms. Mūsų laime, plačiau
siai suprasta lietuviškoji mo
kykla niekur ir niekada tokio 
vargo neturėjo, nes joje greta 
mokymo tolygioje aukštumoje 
buvo keliamas ir auklėjimas - 
idealistiniu nusiteikimu pa
grįsto charakterio formavimas. 
Ne tik iš katedros skelbiamu 
žodžiu, bet ir praktiškai gyve
nime mokytojų rodomu pavyz
džiu.
Nesileidžiant į detales, vis 

dėlto tenka primygtinai past- 
bėti, jog šia kryptimi vedama 
lietuviškoji mokykla savo auk
lėtiniams giliai įskiepijo daug 
daugiau dvasinio atsparumo, 
negu tamsiausios okupacijos 
sutemose vad. dabartinė val
džia okupuotoje Lietuvoje pa
jėgia išrauti, nors tai padaryti 
įniršusiai siekiama jau ketvir
tas dešimtmetis. Užtat nuošir
džiai savo pašaukimą vykdy
dami, mokytojai proporcingai 
bene daugiausiai bus nuken
tėję, prieš savo valią atsidur
dami arba Sibiro tremtyje, ar
ba išeivijoje.

Nemaža tų, kurie vyko į šį 
kraštą, tylomis puoselėjo viltį, 
kad čia ras sąlygas bent litua
nistiniams dalykams lietuvių 
parapijinėse mokyklose dėsty
ti normaliu laiku. Ir tokia vil
tis atrodė visiškai natūrali, 
Kaip Strazdelio ‘Pulkim ant 
kelių’ įžanga į lietuviškas mi
šias. Deja, tie laikai pasirodė 

negrįžtamai praėję. Todėl pri
siėjo Europos stovyklų pavyz
džiu lietuviškasis švietimas ir 
patriotinis auklėjimas iš nieko 
organizuoti vargingomis įna
mio sąlygomis, savitgalio litu
anistinėse mokyklose. Ir čia 
mokytojai, giliai įsitikinę, jog 
nutautimas prasideda nuo sa
vo tėvų gimtosios kalbos išsiža
dėjimo, pasiekė įsidėmėtinų 
nuopelnų, ne tik sulėtindami 
nutautimo slinktį, bet ir 
paruošdami savo auklėtinius 
lituanistiam auklėjimui atei
tyje vadovauti. Pagarba jiems.

Prie to, kas šioje vietoje bu
vo moksleiviu atžvilgiu pasa
kyta praėjusius mokslo metus 
baigiant, tektų pridurti visuo
tinis susirūpinimas, kad litua
nistinėse mokyklose mokinių 
skaičius metai iš metų mažė
ja, užuot susilaukus jų dau
giau ir daugiau. Pasiteisinti 
norintieji visada suras motyvų 
kodėl jų vaikai mokyklų nebe
lanko, ar - kiek palankę - kla
sėse nebepasirodo. Žinoma, 
apsigyvenus toli užmiesčiuose, 
mokyklų pasiekimas sudaro 
sunkumų, bet tie sunkumai 
nėra nepakeliami tėvams, ku
rie nuoširdžiai siekia, kad jų 
prieauglis ir išeivijoje pasilik
tų ištikimas savo protėvių tra
dicijoms, o aktyviai dalyvau
damas lietuviškame gyveni
me tampriais ryšiais dvasiškai 
jungtųsi ir su savo tėvais, ir su 
išeivijoje brendusiais draugais 
ir pagaliau su savo bendraam
žiais tėvynėje, nebūtinai juos 
asmeniškai aplankant ir susi
tinkant. Tad žengiant į nau
jus mokslo metus, tenka viso
mis priemonėmis įtikinti tėvus 
jog nė kieno kito, tik jų tiesio
ginė pareiga pasirūpinti, kad 
lituanistinės mokyklos galėtų 
savo klases užpildyti naujais, 
ar sugrįžusiais mokiniais.

Mūsų mokyklos išeivijoje 
yra labai svarbus dalykas ir vi
sai lietuviškai visuomenei, 
kuri metai iš metų praturtėja 
amerikiečių mokyklų paruoš
tais aukštų kvalifikacijų inte
lektualais. Bet menka paguo
da bus visiems, kada tie inte
lektualai pasirodys lietuviš
kais beraščiais. Todėl atrodo 
savaime suprantama, jog bū
tų labai neteisinga tų mokyk
lų rūpesčius ir išlaikymo naštą 
palikti vien tik mokytojams ir 
tėvams. Kas kuo galėdamas, 
turėtume kiekvienas prisidėti, 
kad lituanistinės mokyklos gra
žiai veiktų ir ilgai, ilgai išsilai
kytų : rūpesčius pažinkime, 
paramos prašymus išgirskime 
ir savo duoklę joms su kaupu 
suteikime. Tai yra mūsų nuo-

As niekad neužmirštu Lietuvos reikalų'
Clevelando lietuvių pokalbis su dviem JAV Kongreso nariais

Nors Clevelandas jau se
nokai nebeturi lietuvių or
ganizacijų centrų, tačiau 
judri visuomenė yra aktyvi 
ir kultūrinėje ir politinėje 
veikloje.

Štai rugpiūčio 16 d. po
pietę keliolika kviestinių 
lietuvių susitiko su dviem 
kongresmanais ir pasikeitė 
mintimis daugiausiai pa
vergtųjų Lietuva liečian
čiais klausimais.

Kongresmanai — Dennis 
Eckart, atstovaujųs Eucli- 
dų ir kai kuriuos kitus Cle
velando priemiesčius ir 
Steve Gunderson, atstovau
jųs trečiąjį Wisconsino dis- 
triktų. Eckart — jaunas, 
miestietis, gerai susipažinęs 
su tautinėm Clevelando gru
pėm, demokratas. Gunder
son — jaunas, atstovauja 
daugiausiai ūkininkų rajo
nų, susidedantį jau iš gero
kai suamerikonėjusių nor
vegų ir kiek mažiau lenkų, 
respublikonas. Abu pirmus 
metus kongrese. Abu švie
sūs, išsimokslinę, išprusę, 
mokų kalbėti ir klausyti vy
rai.

Jiedu susipažino ir susi
draugavo pirmomis dieno
mis Washingtone. Suprato, 
kad juodu jungia nemaža 
ryšių, bet yra ir didelių 
skirtumų, šiems mažinti ir 
įsigyti patirties sutarė vie
nas pas kitų pasisvečiuoti.

Šių metų gegužės mėnesį 
clevelandietis Eckart pra
leido tris dienas su ūkinin
kais Wisconsine, o dabar 
Gunderson — 3 dienas Cle
velando didmiestyje. Abie
jų dienotvarkės buvo kupi
nos susirinkimų, posėdžių, 
pietų, vakarienių, pasitari
mų ir t.t, Abu kongresma
nai yra patenkinti galėję 
susipažinti su skirtingomis 
problemomis s k i r tingose 
Amerikos dalyse. Abu sako 
pasimokę iš vienas kito ir, 
svarbiau iš vienas kito dis- 
trikto žmonių.

Eckart taria dabar ge
riau suprantųs ūkininkų gy
venimų, jų ekonomines ir 
kitokias problemas; gi Gun
derson sakosi aiškiau ma
tus didmiesčių problemati
kų, skirtingų kultūrų grožį 
ir svarbų, jų bendradarbia
vimų, miestų ekonomikų ir 
pan.

šitokia tad proga su 
abiem kongresmanais gra
žiai išpuoštoje Lietuvių na
mų valgykloje ir susitiko 
būrelis Clevelando lietuvių. 
Į čia jie buvo sukviesti Cle
velando lietuvių demokratų 
vado Jono Nasvyčio, kuris 
nepraleidžia progos JAV 
politikų tarpe kelti paverg
tos Lietuvos bylų ir jungti 
juos' į kovų už nepasiduo
dančius brolius lietuvius pa
vergtoje tėvynėje.

širdus skatinimas, lituanisti
nėms mokykloms naujus moks 
lo metus pradedant.

Po trumpo Nasvyčio svei
kinimo, pokalbiui toliau va
dovavo jo dukra Vilija, la
bai šauniai ir guviai bei są
mojingai svečiams pristaty
dama susirinkusius ir vado
vaudama diskusijoms.

Pirmuoju kalbėjęs Algir
das Kasulaitis pasidžiaugė 
žmogaus teisių klausimo 
pastatymu prez. Carterio 
administracijos metu ir 
nuogąstavo, kad žmogaus 
teisės, taip svarbus, princi
pinis Amerikos laisvės ele
mentas prez. Reagano admi
nistracijos yra lyg nustu
miamas į paraštę, tiek iš 
esmės, tiek kaip užsienio 
politikos sudedamoji dalis. 
Klausėjas prašė svečių pa
sisakyti tuo reikalu apskri
tai ir specialiai kokios nuo
taikos žmogaus teisių reika
lu dabar yra kongrese. Kar
tu klausė ką jiedu, o ir ap- 
kritai kongresas daro pa
gelbėti Vytautui Skuodžiui, 
nekaltai įkalintam bolševi
kiniam kalėjime. Juk jis yra 
amerikietis, gimęs Chicago
je ir nuteistas už vykdymų 
savo žmogaus teisių — kal
bėti tiesų ir veikti prieš me
lų ir priespauda.

Kongresmanas Gunder
son atvirai prisipažino, kad 
užsienio reikaluose jis esąs 
labai mažai patyręs ir todėl 
specifiniai klausimai jam 
sunkūs atsakyti. Kas liečia 
prez. Reagano nusistatymų 
žmogaus teisių klausimu, 
jis trumpai patvirtino ad
ministracijos nusistatymą: 
esą tyli akcija atsieksianti 
geresnių rezultatų; sankci
jos dėl nukrypimų žmogaus 
teisių srityje turi atspindė
ti kito krašto santyky su 
Amerika (anksčiau griež
tesnės sankcijos dažnai bu
vo taikomos Amerikos drau
gams, o švelnesnės prieši
ninkams) ir t.t.

Kongresmanas Eckart sa
kė, jog jis irgi yra susirū
pinęs šios administracijos 
nusistatymu, bet džiaugiasi, 
kad kongrese yra visa eilė 
respublikonų, kurie nenu
ilstamai dirba šioje srityje 
kartu su demokratais. Ec
kart mano, kad esmėje pa
kitimas žmogaus teisių gy
nimo srityje bus mažesnis- 
negu dabar gali atrodyti.

Eckart pareiškė, kad jis 
yra gerai susipažinęs su 
Vytauto Skuodžio byla ir 
tuo reikalu kalbėjęs su vals
tybės sekretorium liepos vi
duryje. (Kongresmanas Ec
kart yra Atstovų Rūmų Už
sienio Reikalų Komiteto na
rys. Komiteto nariai regu
liariai — kas trys savaitės 
— susitinka su valstybės 
sekretorium pusrytiniams 
posėdžiams).

Eckart pabrėžė, kad tų 
pokalbių metu ”aš niekuo
met neužmirštu Lietuvos 
reikalų”. Jis pridūrė, kad 
specialiai Skuodžio reikalu 
sekr. Haig prižadėjo duoti 

jam (Eckart) atsakymų 
(”a more definitive res- 
ponse”) po Darbo dienos.

Dr. Augustinas Idzelis 
paklausė kongresmanų apie 
JAV kviečių pardavimų So
vietų Sąjungai ir tokios pre
kybos svarba apskritai (tu
rint galvoje ir Kanados bei 
kitų Vakarų valstybių pre
kiavimų).

Gunderson pareiškė, kad 
jis pritaria tuo reikalu ad
ministracijos politikai, nes 
jis žvelgiąs į šią problemų 
visų pirmiausiai iš savo at
stovaujamų žmonių ekono
minių interesų taško. Ec
kart nesutiko, nors ir jis 
tarė, kad maisto ištekliai 
neturėtų būti JAV užsienio 
politikos įrankiu.

Algis Rukšėnas iškėlė 
Laisvosios Europos Radi
jo/Laisvės Radijo klausi
mus nuogąstaudamas, kad 
norima tų radijo stočių 
svarbų ir galią sumenkinti 
mažinant transliacijų skai
čių, perkeliant jų veikimų 
iš Europos į Ameriką, ma
žinant biudžetų ir t.t.

Eckart pareiškė, kad jis 
ir su tuo klausimu yra susi
pažinęs; yra dėjęs pastan
gų ; žinąs, kad viceprez. 
Bush yra už tų radijo sto
čių tolimesnį netrukdomą 
veikimą, etc. Eckart ma
nąs, kad jiems (kongreso 
narių grupei už radijus) pa
vyks visų reikalų pasukti į 
gerųjų pusę.

Viešnagės proga abiems 
Lietuvos ir lietuvių drau
gams buvo įteikta po knygų 
— A. Rukšėno ”A Day of 
Shame”, kurią čia pat esan
tis autorius autografavo. 
Kongresmanas Gunderson 
tarė, jog jau anksčiau esąs 
apsisprendęs rudeniop sa
vaitę atostogų praleisti ry
tuose ii' nieko nedaryti, iš
skyrus skaityti. Dabar gi 
žinąs ir kokia knygų skai
tysiąs) . (Kaip žinia ši kny
ga dabar yra privaloma lek
tūra Pakrančių Apsaugos 
Akademijos kariūnams as
pirantams) .

Baigdamas jis taip pat 
pažadėjo visokeriopų pagal
bų Lietuvai ir lietuviams. 
Lietuvių Klubo pirm. Z. 
Dučmanas šia proga jį pa
kėlė klubo garbės nariu. 
Eckart jau tokiu nariu yra.

Pokalbyje dar dalyvavo 
teisėjas O’Bell su žmona, 
Regina Nasvytienė, teis. 
Donai Mull su žmona, Algis 
Matulionis, John DeRigh- 
ter, p. Idzelienė, Romas 
Bridžius, p. Rukšėnienė ir
kt. (kdi)

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
TOOLMAKERS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & olose tolerance. For all 
shifts. We offer competitive wages 
and no lay-offs, complete benefit 
package and some overtime. Apply 
call or write to: Mr. Ron Norris 
C&A TOOL ENGENEER1NG, INC.

111 S Main St. 
Churubusco, Indiana 46723 

(10 iMiles No. of Ft. \Vaync)
219-693-2167

An Ernployee Participation Company 
(33-39)
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Nuo piramidžių iki Akropolio
r.

(7)

Saulė jau buvo gerokai 
pakilusi virš melsvų kalnų, 
kai palikome Tiberiu. Auto
busui nutolus, iš Galilėjos 
aukštumų dar vis matėsi 
Genezareto ežeras, kaip mė
lynas zefyras saugomas 
kalnų.

Vykome pagrindiniu že
mutinės Galilėjos keliu i 
Kaną. Per visą šią sritį 
tęsiasi neaukštų kalnų 
grandinė su plačiom plokš- 
takalnėm; tarp jų kaip mė
lyni kaspinai vingiuojasi 
upeliai derlingi slėniai ir 
vietomis klampūs pelkynai, 
žaliuojančias vaismedžių ir 
daržovių plantacijas paįvai
rina pievose milijonai lauki
nių gėlių, o alyvos ir fygų 
medžiai teikia visam šiam 
kraštui pavėsingą ir jaukią 
Kristaus laikų atmosferą.

Tokia idiliška aplinka ir 
šiandien supa senąjį Kanos 
miestelį. Neįvažiavus į 
miestelį jau iš tolo matosi 
iš žalios aplinkos iškilusios 
dvi bažnyčios. Viena jų ka
talikų, kita graikų ortodok
sų. Aplankėme katalikų 
bažnyčią, kurią tvarko 
pranciškonų vienuoliai. Sta
tyta 15-tame šimtmetyje 
ant buvusios senos bažny
čios pamatų. Iš anų laikų 
dar išsilikę keli mozaikos 
fragmentai. Sakoma, kad ji 
statyta ten, kur Kristus 
Kanos vestuvių vaišių metu 
vandenį pavertęs vynu. Baž
nyčios kriptoje dar ir dabar 
stovi akmeninis indas, kuris

JOB SHOP FOREMAN 
Aggressive with fob shop rxperiencc. 
Mušt be familiar with all phases of 
heavy plate and structural fabrica- 
tion.

A-l 5VELDING & 
fabricąting INC. 
E. 32ND & OMAHA AVĖ. 

LORAIN, OHIO 44055 
(29-35) 

Atvykę į Chicago, būtinai 
pasinaudokite 

proga

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS

185 N. VVABASH AVĖ. CHICAGO, III. 60601
Tel. krautuvės (312) 263-5826; na«f (312) 677-8489.

manoma išlikęs iš žydų pe- 
rijodo ir vienas iš šešių, ku
rį Kristus naudojęs pirmą- 
jam savo stebuklui. Tačiau 
toks pat indas saugomas ir 
graikų ortodoksų bažnyčio
je ir iše teigia kad jų baž
nyčia stovi ten kur vyko 
Kanos vestuvės.

Apskritai Kanos mieste
lis teikia, čia pirmą kartą 
atvykusiam, labai simpatin
gą ir malonų vaizdą. Gyve
namieji namai švarūs, dau
gumoje statyti iš kalkak- 
menų ir gražaus europietiš
ko stiliaus.

Neilgai teko čia viešėti. 
Prie bažnyčios esančioj 
krautuvėlėj įsigiję keletą 
suvenyrų ir paragavę Ka
nos vyno, vykome toliau 
Jezrylio slėniu Taboro kal
no link.

Jau iš tolo pastebėjome 
žaliuojančiame Jezrylio slė
ny iškilusį vienišą kalną. Jo 
vienišumas ir simetrinė for
ma primenanti mūsų pilia
kalnius yra šiame krašte 
neįprastas gamtos reiški
nys. Todėl iš seno šį kalną 
gaubia paslaptinga mistinė 
atmosfera.

Krikščionims jis žinomas, 
kaip Kristaus pasirinkta 
vieta, kur jis pasirodė savo 
artimiausiems pasekėjams 
Petrui ir Jonui. O žydams 
šis kalnas yra lemiamo mū
šio vieta, šio kalno papėdė
je, Barakas, įsiviliojęs j pel
kes, Sisros vadovaujamą 
kananitu armiją, visiškai 
sunaikino. Taigi Taboras 
yra vienas iš trijų garsiųjų 
Izraelio kalnų šalia Hermo- 
no ir Karmelio.

Palikę Taborą ir kiek pa
važiavę Jezrylio slėniu, vėl 
pakilome į Galilėjos aukš-

Chicagoje rasite pas vienintelį 
lietuvį kailininką

NORMANĄ 
BURSTEINA c

Henrikas Stasas

tumas, kur tarp kalnų pa
stebėjome plačiai išsidrie
kusį Nazareto miestą. Pa
čiame mieste nesustojome. 
Autobusas sustojo kalne iš 
kur matėsi saulėtos popie
tės skaidrume visas mies
tas ir plačios apylinkės, žiū
rėdami į šio miesto saulės 
nušviestus stogus ir iškilius 
pastatus, atrodė, kad skai
tome vaizdingą daugelio 
amžių istorijos knygą. Ma
rijos Apreiškimas ir Kris
taus čia praleista jaunystė 
paženklino šį miestą šven
tumo antspaudu, kuris iš
liks iki pasaulio pabaigos, 
čia Kristus pažino ir dau
gelį tautų, kurios per Jez
rylio slėnį keliavo, nes per 
Nazaretą tada vedė pagrin
diniai keliai iš tolimos Azi
jos. Pro Nazaretą keliavo 
graikų kolonistai į Decapolį, 
žydų pilgrimai į Jeruzalę ir 
ir romėnų legijonai, kurie 
čia žydų ir samaritieČių am
žinas kovas malšindavo. 
Nors šiandien Nazaretas ir 
pasikeitęs, išaugęs į nemažą 
miestą su moderniais šių 
dienų įrengimais, tačiau ap
linkiniai kalnai, uolėti skar
džiai ir Kristaus pėdomis 
vaikščiota žemė liko tą pati, 
žavingą šio miesto vaizdą 
užfiksavę savo filmose ir 
mintyse paskendę amžių is
torijoj vykome toliau į Nab- 
lus.

Galilėjos sritis baigėsi ir 
mes pasiekėm Samariją, 
kuri prasideda pietryčiuose 
prie Karmelio kalnų ir tę
siasi iki pietinio galo Arma
gedono slėnio, ši sritis taip 
pat pasižymi savo gamtiniu 
grožiu. Per visą kraštą iš
sidriekę ne aukšti bet labai 
žavūs kalnai su žaliais slė
niais. Tarp kalnų gražiai iš
sidėstę miesteliai ir kaimai, 
kurių tarpe didžiausias 
Nablus miestas. Miesto pa
vadinimas kilęs iš romėnų 
Neapolis, t. y. naujas mies
tas. Įkurtas Vespasijano ir 
Tito armijų veteranų. Anais 
laikais čia daugiausia gyve
no romėnai, šiame mieste 
gimė žinomas graikų filoso
fijos atstovas Justinas, ku
ris tapęs krikščioniu ir gin
damas jų veiklą, vėliau bu
vo nukankintas. Viduram
žiais čia daugiausia gyveno 
arabai, kurie ir šiandien su
daro gyventoj ų daugumą.

Netoli Nablus yra pagar-. 
sėjęs Jokūbo šulinys. Tai 
viena iš autentiškiausių lie
kanų šiame biblijos krašte. 
Prie šio šulinio Kristus su
tikęs samaritietę ir papra
šęs jos vandens, tačiau ši 
nesutikusi žydui patarnau
ti. Tada Kristus jai sakė: 
”Kas šitą vandenį gers, tas 
ir vėl jaus troškulį, bet kas 
gers vandenį, kurį aš duo
siu, tas nebetrokš per am
žius”.

1912 metais rusų orto
doksai aplink šį šulinį pra
dėjo statyti didelę baziliką,

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi? £

iimnia fokus Z^ijiiiui louNannoN
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Santrumpa: atm. jn. — atminimo įnašas. Suma parašyta po pavardės, 
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$5.00 Linkus Petras, atm. įn., padidina Kviklys Br, $205.00.
$10.00 Strungienė Magdalena, atm. jn.: Vaitkus Viktoras $10.00 

$20.00 Gražulis Bronius, atm. įn.: Alkaitis Antanas $20.00.
$25.00 Urbonienė Bronė, atm. įn.: Urbonas Vincas $125.00.
$40.00 Nasvytis Algirdas L., atm. įn.: Alkaitis Antanas ir Jana

vičius Ignas ir Marija $40.00, Šaulys Kazimieras, Prel., 
atm. įn.: Saulienė-Oželytė Elena $250.00.

$50.00 Petrauskas Stasys, M.D., atm. įn. padidina N.Y. Lietu
vių Gydytojų Draugija $550.00.

$100.00 Andraitis Pijus (Jurgis), Kun., atm. įn.: Džiugas Sta
sys, seserėnas $100.00, Bielskus Pijus, Inž., atm. įn.: 
Bielskienė Genovaitė $335.00, Continental Bank Foun
dation dėka Tamkutonis No. 4816 $100.00, Dirgėla Adol
fas ir Ona $100.00, Povilaitis Petras in Anelė $2,500.00, 
Prunskis Jonas ir Vanda $600.00, Rytinio Pakra'ščio 
Tautinių Šokių Šventės 13 Tautinių grupių $100.00, Ta
mošiūnas Algis P. ir Rima L. - Skorubskas $100.00.

$125.00 Kačinskas Ričardas, atm. įn.: Kačinskas Leonas, bro
lis $125.00.

$200.00 Mikaila Balys, atm. įn.: Mikailaite Ona. sesuo $200.00, 
Savickas Jonas ir Elena $200.00.

$500.000 Mažonus Kazimieras, Sr. $500.00.

$1,000.00 Jokūbaitis Pranas, Kun. $100.00, Motušis Kazimieras 
$1,000.00.

$2,000.00 Gailius Alfonsas, atm. įn.: Gailius Veronika $2,110.00.
$20,340.40 Kodis Agnės Stipendijų Fondas, testamentinis paliki

mas $20,340.4a
Iš viso 23 $26,355.40

Lietuvių Fondas įžengė į trečią milijoną ir pagrindinis kapitalas 1981.- 
VII. 31 pasiekė $2,090,007.66. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švie
timą, kultūrą ir jaunimą $816,562.77.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo kapitalo dalį. 1981.VII.31 imt. 
palikimais gauta $512,855.68.

Sudarykime tstamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fondui. Tes
tamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

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

2422 W. MARQUETTE ROAD, CHICAGO, ILLINOIS 60629"

Visi statykite Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remiamas lie
tuvybės išlaikymas.

tačiau pirmas pasaulinis ka
ras statybą sutrukdė ir ji 
niekad nebuvo baigta, šian
dien čia stovi maža koply
tėlė, kurios centre Jokūbo 
šulinys. Koplytėlė prižiūri
ma graikų ortodoksų, gra
žiai išpuošta ikonom ir se
nais paveikslais vaizduojan
čiais samaritietę su Kris
tumi prie šulinio. Paragavę 
šio šalto, gaivinančio van
dens mūsų autobusas rie
dėjo toliau Samarijos žeme 
į Jericho.

Samarijos kalvos ir spal
vingi slėniai greit išnyko. 
Artėjome prie Negyvosios 
jūros. Raudonas granitas, 
šiurkštus smėlis ir uolų 
skeveldros pakeitė ligi šiol 
matytą gyvąją gamtą. At
sidūrėme žiaurios Judėjos 
prieglobstyje, kuri priminė 
Luko evangelijoj aprašomą 
keleivį ėjusį iš Jeruzalės į 
Jericho. Kaip žinome, jis 
buvo plėšikų užpultas, ap
nuogintas ir paliktas pusiau 
gyvas šios žiaurios gamtos 
aplinkoje. Niekas juo nesi
rūpino ir nesuteikė pagal
bos, tik samaritietis užso
dinęs jį ant asilo nugabeno 
į artimiausią užeigą ir jį 
globojo.

Taip važiuodami tarp uo
lų ir saulės įkaitintos dyku
mos pagaliau pastebėjome 
pilkai žalsvą Negyvosios jū
ros vandenį. Jūrą supo 
aukšti granito kalnai. Kaip 
mūsų kelionės palydovas 
aiškino, kalnai keletą kartų 
dienoje keičia savo spalvą.

2422 VVEST MARQUETTE RD. 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 

PHONE: 312 925-6897 
U.S.A.

Jūra ir visa aplinka atrodė 
labai įspūdingai, nes van
dens spalva sudarė didelį 
kontrastą geltonai ir raus
vai aplinkai. Priartėję prie 
jūros važiavome niekeno že
mės ruožu, nes čia pat buvo 
Jordanijos siena, kuria žy
mėjo į Negyvąją jūrą įte
kantis Jordanas. Šiuo ruožu 
kiek pavažiavus, autobusas 
sustojo prie naujo daugia
aukščio pastato, — mūsų 
viešbučio. Šioje apylinkėje 
nebuvo jokio miestelio, o 
tik viešbutis ir dar keletas 
pastatų. Aplinka žavėtina: 
vienoj viešbučio pusėj mė
lynuojanti jūra su grims- 
tančiais vandenyje kalnų 
atspindžiais, kitoj pusėj 
dangų remianti rausvo gra
nito uola nusitęsianti visu 
jūros pakraščiu.

Atvykome čia, kai saulė 
jau buvo pasislėpusi už kal
nų. Tad skubėjome sunešti 
savo lagaminus, kad dar 
spėtume paplaukioti Negy
vos jūros prisotintame 
druskos vandeny. Nuskubė
jome prie jūros. Mėginome 
plaukti. Pasirodė juk visi 
be išimties esame geriausi 
plaukikai. Reikėjo tik van
denyje atsigulti ant nuga
ros ir be jokių pastangų 
plūduruoji, kaip rąstas. 
Taip vandenyje gulėdamas 
gali ramiai laikraštį skaity
ti. Mat vanduo tiek priso
tintas druska, jog žmogaus 
kūną lengvai išlaiko pavir- 
siuje.

(Bus daugiau)
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Grįžusi namo tuojau paskambinau Celei j 
Brisbanę ir papasakojau apie Benignos kilmę. 
Celė susidomėjo ir pareiškė, kad dukros vaikai 
jau sveiki ir ji grįšianti už dvieju savaičių.

Sekantį šeštadienį, sutartą valandą, atvy
kau pas Benigną atsiimti pasiūto drabužio at- 
sinešdama medžiagą palaidinukei.

Tik ką įžengus pro vartelius sustojau ir 
dairiausi aplinkui. Visas kiemas buvo pasipuo
šęs žydinčiomis zefirantėmis. Balti, tiesiog spin
dintys žiedeliai lengvai lingavo švelniame vė
jelyje, kuris pūtė iš vakarų. Azalijų krūmokš
niai, plačiai išsidriekusiomis į šalis šakelėmis, 
lyg kokiomis globojančiomis rankomis saugojo 
gležnus žiedelius.

Benigna, išėjus iš vidaus, nulipo laiptais į 
kiemą ir pabučiavo mane į abu žandus. Ji buvo 
nepaprastai linksma — tai jautėsi net jos eise
noje, kuri buvo dar lengvesnė ir grakštesnė 
negu visada. Jos akys žvilgėjo džiaugsmu.

Viduje, apvilkta Benignos pasiūtu drabu
žiu, buvau patenkinta, nes sukirpimas, kurį 
ji man išrinko, labai tiko, o pasiuvimo kaina 
neaukšta. Atsineštos medžiagos palaidinukei ji 
nepriėmė, atsiprašydama, kad ji neužilgo iš- 
vyksianti.

Benigna tučtuojau mane pakvietė į užpa
kalinę verandą, kurioje stalelis buvo padengtas 
vaišėms. Kai mudvi susėdom, pradėjau girti jos 
kiemelį, išpuoštą žydinčiomis zefirantėmis. Ji 
pažvelgė į mane kažkaip šelmiškai ir paklausė 
ai- aš žinanti senovės graikų mitologines pasa
kas. Pasakiau, kad šį bei tą prisimenu, šiek tiek 
stebėjaus dėl jos klausimo.

— Ar jūs pastebėjot, kad Sydnėjuje, va
sario mėnesį, pučia švelnūs vėjeliai iš vakarų?

— Pastebėjau.
— Senovės graikų mitologijoje vakarų vė

jo vardas — Zefyras.
Tylėjau ir laukiau ką Benigųa sakys to

liau. Ji pradėjo juoktis:
— Jūsų veide išskaitau laukimą. Norėjau 

tik pasakyti, kad zefirantas, žydinčias mano 
kieme, kažkoks daržininkas, labai tiksliai žino
jęs senovės graikų mitologiją pavadino Zefyro 
vardu.

— A, dabar suprantu. Tikrai kad tiksliai 
pavadinta.

Pamažu mudviejų kalba užsimezgė apie 
lietuvius. Pasakojau Benignai apie gyvenimą 
Nepriklausomoje Lietuvoje. Ji klausėsi nepa
prastai susidomėjus.

— Kaip keista ... Gyvendama Anglijoje nė 
nepagalvodavau apie lietuvius, bet atsikėlus į 
Australiją tam tikros aplinkybės mane suvedė 
su lietuviais.

— Ar jums teko asmeniškai susipažinti su 
lietuviais ?

— Taip.
Nors Benigna kurį laiką tylėjo, bet jos 

veide išskaičiau aiškų norą išsisakyti.
— Papasakokit su kokiais lietuviais susi

pažinot Australijoje. Gal ir aš juos pažįstu?
— Tai buvo vyras: Donaldas Raulinaitis. 

Angliškai jis vadinosi Don Raoul.
Lietuvišką pavardę Benigna pasakė la

bai aiškiai, bet anglišką išsakė paraidžiui.
— Neteko tokio asmens pažinti nei apie jį 

girdėti.
— Jis yra Jungtinių Valstybių pilietis.
Benigna šypsojosi. Man buvo aišku, kad ji 

jautėsi labai laiminga.
— Atleiskit man ir nepalaikykit Įžūlumu, 

bet jūs esat labai graži. Jūsų veidas nušvitęs 

džiaugsmu. Tik mylinčios moters veidas būna 
nupliekstas tokia švelnia išraiška.

Benigna priėjo prie manęs, pabučiavo ma
ne į abu žandus.

— Ačiū už tokius mielus žodžius. Nežinau 
ar esu labai graži, bet prisipažįstu — esu įsi
mylėjus ir jaučiuos laiminga.

— Reiškia, jūs esat įsimylėjus į Donaldą 
Raulinaitį.

— Taip, žinau, kad jus nustebins tas fak
tas: aš Doną myliu ištisus dvylika metų, nors 
tame laikotarpyje jo nė karto nemačiau.

— Nė karto nematėt?
Benigna pavaikščiojo po verandą, kai su

stojo prieš mane, jos veidas jau buvo šiek tiek 
apniukęs.

— Neužilgo medų vėl pasimatysim. Tie
siog negaliu tuo tikėti. Man jau suėjo keturias
dešimt du metai. Į mano meilės jausmą yra įsi
liejusios subrendusios moters abejonės. Mudu 
abu būsim pakitę nevien fiziniai, bet ir dva
siniai.

— Netikiu, kad jūs būtumėt pakitusi fizi
niai. Jūs atrodot kokių dvidešimt aštuonių me
tų, o ne keturiasdešimt dviejų, — užprotes
tuoju.

— Galbūt, fiziniai aš nedaug pakitusi, bet 
dvylika metų yra pakankamai didelis laiko tar
pas pasikeisti dvasiniai. Susitikus, galbūt, aš 
jo negalėsiu mylėti, o gal jis manęs nebemy
lės .. .

Benignai nutilus jaučiau savy toki susido
mėjimą, kad jos paprašiau:

— Aiškiai yra kažkokia įdomi paslaptis. 
Jei galėtumėt man papasakoti apie savo drau
gystę su Donaldu Raulinaičiu — labai norėčiau 
išgirsti.

— Ar jūs prižadat niekam, absoliučiai nie
kam neprasitarti apie tai, ką aš jums noriu pa
pasakoti? Net nei jūsų draugei Celinai?

— Prižadu.
t- Po tam tikro laiko jūs galėsit visiems 

pasakoti. Jūs pati žinosit, kada bus galima pa
sakoti.

— Prašau, pasitikėkit manim.
— Gerai, pasitikiu. Matot, keistas daly

kas, žmogus kartais taip nori kam nors išsipa
sakoti, nes jame tiesiog nebesutelpa susikau
pęs jausmas ir mintys. Mano pusseserė Monikė, 
gyvenanti čia Sydnėjuje, daug ką žino, bet yra 
daug įdomiau išsipasakoti svetimam žmogui. 
Nuo savųjų tenka daug ką nuslėpti, nes jie tuoj 
pat džiaugsmą "nusmaugia” pasakymais: "Ko
dėl taip?; Negalvok taip; Nedaryk šitaip ir taip 
toliau.” Svetimas žmogus sugeba objektyviau 
klausyti.

— ’^ai tiesa, — pritariau jai.
Benigna vaikščiojo po verandą ir trynė 

mažų, dailių rankų delnus.
— Aš noriu jums viską nuodugniai išsipa

sakoti, o jūs man prižadėkit, baigus pasakoti, 
pareikšti savo nuoširdžią nuomonę apie visą šį 
reikalą.

— Gerai.
— Pradėsiu iš pat pradžių. Augau Angli

joje. Po Antrojo Pasaulinio karo Prancūzijoje 
gyvenimo sąlygos buvo labai blogos. Mes turė
jom giminių Anglijoje ir nutarėm į šį kraštą 
persikelti. Mano tėvai, brolis, sesuo ir aš per
sikėlėm į Angliją. Ekonominės sąlygos buvo 
blogos ir Anglijoje. Anglijoje baigiau pradžios 
mokyklą ir įstojau į vakarinius kursus vienoje 
Technikos Mokykloje mokytis siuvimo. Vos bai
gus kursus su tėvais persikėlėm į Australiją.

Mano pusseserė Monikė mus kvietė į Australiją. 
Mano brolis Anglijoje vedė, o sesė ištekėjo — 
jie abu liko Anglijoje.

Netrukus, po atvykimo į Australiją, mano 
tėvas mirė širdies priepuoliu. Likom mudvi su 
mama. Abi siūdamos vertėmės gan neblogai.

Buvau dvidešimt keturių metų kai pirmą 
kartą įsimylėjau į vieną australą. Susižiedavom. 
Kai susipažinau su jo tėvais, broliais, seseri
mis— mano meilė sužadėtiniui pradėjo nykti.

Aš esu kilus iš šeimos, kurioje nebuvo jo
kių barnių, net nei mano tėvas nelietė alkoho- 
įinių gėrimų. Mano sužadėtinio šeimos nariai 
kiekvieną savaitgalį "mirkdavo” alkoholyje, 
tarpusavy bardavosi...

— O jūsų sužadėtis, ar jis irgi gerdavo? 
— įsiterpiau.

— Man būnant su juo kartu vengė daug 
gerti, bet vėliau sužinojau, kad man nesant jis 
geria nemažiau už kitus. Buvo ir kitų priežas
čių, kurios prisidėjo, kad grąžinčiau jam suža
dėtuvių žiedą. Sulaukiau daug priekaištų iš jo 
paties ir jo šeimos narių. Kelis metus teko pa
gyventi Adelaidėje pas tetą iki viskas nurimo. 
Ten vėl draugavau su vienu vyru, bet kažkodėl, 
tiesiog be pagrindo, draugystę nutraukiau. Grį
žau vėl į Sydnėjų. Draugavau su vienu pran
cūzų kilmės vyru, bet jam pasipiršus nesuti
kau už jo tekėti. Mano motina dejuodavo, kad 
liksiu senmerge.

Sulaukiau dvidešimt devynerių metų. Vie
ną dieną Monikė, kuri savo namuose nuomavo 
kambarį vienam viengungiui, prašė mūsų pri
imti jos nuomininką kuriam laikui. Jos vyro 
brolis su žmona atvyksiąs iš Anglijos atosto
goms — jai reikia namuose daugiau vietos. Tai 
būsiąs laikinas reikalas: jiems išvykus nuomi
ninkas galėsiąs grįžti atgal pas ją. Nuominin
kas esąs inteligentiškas vyras, labai ramus, 
nuomą visada mokąs dviem savaitėm į priekį. 
Mūsų namelyje buvo vienas tuščias kambarys 
ir mielai sutikom Monikės nuomininką priimti.

Niekada nepamiršiu jo atvykimo. Sėdėjau 
savo siuvykloje ir pro langą pamačiau jį įei
nantį į kiemą. Vidutinio ūgio, šviesių plaukų, 
ryškių veido bruožų. Jis nešėsi nedidelį odinį 
lagaminą. Mane apėmė keistas jausmas, lyg 
baimė. Jam pabeldus atidariau duris dreban
čiomis rankomis. Jis norėjo kažką sakyti, bet 
nutilo ir stovėdamas prieš mane žiūrėjo tokiu 
žvilgsniu nuo kurio man tiesiog pasidarė karšta.

— Jūs jį sužavėjot, — pasakiau.
— Vėliau jis man sakė, kad netekęs žado 

dėl mano grožio.
— Nė kiek dėl to nesistebiu. Ar jis gražus?
— Taip. Ypatingai man patiko jo manie

ra: santūrus, susimąstęs, mandagus. Iš pradžių 
žinojau, kad jis vadinasi Donald Raoul. Vėliau, 
kai žiūrėjom mūsų šeimos albumą ir papasa
kojau apie aną ainį iš Lietuvos, jis labai nu
stebo. Pasisakė, kad jis lietuvis, jo tėvai gyve
na Jungtinėse Valstybėse.

— O kur jis dirbo?
— Iki jis pas mus gyveno, atrodė, kad nie

kur nedirbo. Kasdien iš namų išeidavo kelioms 
valandoms. Grįžęs sėdėdavo savo kambaryje ir 
skaitydavo, rašydavo. Jis mokėjo daug kalbų. 
Dažnai kalbėdavomės prancūziškai. Neužilgo 
Donas užvaldė jausmus ir mintis. Jam išėjus 
įeidavau į jo kambarį ir viską apžiūrėdavau jo 
kambaryje. Jis aiškiai mokėsi lenkų kalbą.

Mano motina, pastebėjusi tarp mūsų užsi
mezgančią draugystę, barėsi: "Ką tu žinai apie 
jį? Kas jis per žmogus, ar žinai? Jis aiškiai 
niekur nedirba, bet turi pinigų. Gal koks šni
pas — saugokis.” Aš taip pat pradėjau abejoti. 
Kai mano jausmas stiprėjo norėjau viską apie 
jį sužinoti. Kartą sekiau jį ir nusekiau iki cent
rinio pašto. Jis atsirakino privačią dėžutę ir iš
ėmė laišką. Užrakinęs dėžutę staigiai atsisuko 
į mane. (Bus daugiau)
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ALGIRDĄ NASVYTj PRISIMENANT (5)

Susitinkam Kaune
Vytautas Meškauskas

Ar reikia antros šalpos organizacijos?

Sunku prisiminti, kada 
pirmą, kartą susitikau su 
Nasvyčiais po karo audrų. 
Mano tėvai, pardavę Suba
čiaus vaistinę Nasvyčiams, 
kurį laiką gyveno Kupišky
je, o prieš pat karą persikė
lė į didesnį miestą Liepojų. 
Karui prasidėjus tėvas, 
kaip provizorius, buvo mo
bilizuotas į caro armiją, o 
vėliau į Lietuvos kariuome
nę karo valdininku. Tada 
1920 metais, persikėlėm į 
Kauną.

Kai Algirdas 1923 metais 
baigė Jonąvos progimnazi
ją, tėvai nutarė perkelti į 
’Aušros’ gimnazijos 5-tą 
klasę, o Birutę j 4-tą. Jau 
prieš tai paties Stepono 
Nasvyčio visuomeninis dar
bas Kauno Apskrities Ta
ryboje, vaistininkų draugi
joje bei Farmacijos žinių" 
mėnraščio redagavimas ver
tė apsidairyti buto Kaune. 
Tais laikais nebuvo lengva. 
Rado vieną už 250 lt. į mė
nesį, bet reikėjo sumokėti 
už du metus pirmyn — 
6.000 litų. Palyginimui ver
ta prisiminti, kad pvz. mo
teris dirbdama žemės ūky
je per dieną uždirbdavo 3 
litus j dieną.

Reikalas vis daugiau pi
nigų investuoti į Bečių ūkį 
vertė po metų persikelti į 
pigesnį butą — apskrities 
savivaldybės namų Miško 
gatvėje mansardoje (’salko- 
je’). čia mokslo metu nuo
lat gyveno Algirdas, Biru
tė ir vėliau Aldutė, o tėvas 
— kai to reikalavo parei
gos. Mama inspektuodavo 
der rečiau — jai reikėjo šei- 
dar rečiau — jai reikėjo šei- 
vaikais gyveno ištikima tar
naitė Ancė, pati pergyvenu
si visą Nasvyčių šeimos odi
sėją.

Tame butelyje buvau la
bai dažnas svečias. Trim 
metais vyresnis Algirdas 
man labai imponavo. Jis do
mėjosi viskuo ir visados pa
sidarydavo savo griežtą 
nuomonę apie viską. Pa
prastai ji būdavo teisinga, 
jei prie jos privedę faktai 
buvo taip pat teisingi. Jei 
ne, Algirdas pakeisdavo sa
vo nuomonę. Nebuvo užsi
spyręs.

Kaip matėme iš anksty
vesnio pasakojimo, Algirdas 
vaikystėje turėjo labai 
daug pergyventi. Tai turėjo 
praplatinti jo horizontus. 
Pagaliau gyvenimas atski
rai nuo tėvų, ir pareiga pa
globoti vieną, o vėliau abi 
seseris, vertė greičiau bręs
ti.

Lyginant su nūdieniu gy
venimu šiame krašte, ir net 
vėlesniu toje pačioje Lietu
voje, gyvenimas laikinoje 
sostinėje Kaune per pirmą 
Nepriklausomybės dešimt
metį buvo gerokai primity

vus. Ne tik fiziškai, bet ir 
kultūriniai. Mat, nepriklau
somybės kovos su rusais- 
bolševikais ir lenkais, o ir 
ankstyvesni santykiai su 
tom tautom, stūmė į jų ne
apykantą. Nurašius viską, 
kas tik turėjo bet kokį ru
sišką ar lenkišką kvapą, ne 
daug kas liko. Lietuviškų 
knygų nebuvo daug, spauda 
nuobodi, radijo programa 
ėjo pirmuosius žingsnius, 
na apie televiziją dar nie
kas nesvajojo. Vienintelis 
langas į užsienį daugumai 
buvo tik filmai.

Dabar atrodo, kad žino
jimo alkis yra svarbesnis 
už patį žinojimą. Už tat 
pirmojo mūsų nepriklauso
mybės dešimtmečio mokyk
lų auklėtiniai nedaug pra
laimėjo. Algirdas tam ge
riausias pavyzdys. Jis mo
kėsi ir kartu skaitė viską, 
kas tik pakliuvo į rankas. 
Lošė šachmatais taip at
kakliai, kad iškilo į geriau
sių mūsų to protinio sporto 
mėgėjų tarpą. Daug spor
tavo. . Mėgo lengvąją atle
tiką, ypač trišokj, o paga
liau dar mokėsi skambinti 
pianinu, ne tik privačiai, 
bet vėliau kelis metus Kau
no konservatorijoje, kas 
reikalavo kelių valandų pra
tybų kasdien. Prie to dar 
reikėtų pridėti stalo tenisą, 
kaip tik jis atsirado Lietu
voje ...

1925 metais mirus mano 
tėvui, aš su motina papras
tai važiuodavau į Bečius va
saros atostogų. Ji trum
piau, aš dažnai likdavau il
giau. Tuos laikus prisime
nu labai maloniai. Jau pats 
nuvažiavimas j Bečius mies
tiečiui buvo nemaža avan
tiūra. Plačiuoju traukiniu 
iki Jonavos, siauruoju j Pa- 
gelažius ir pagaliau dar 
arkliais bene keturis kilo
metrus. Kaip laukiniuose 
Vakaruose ...

Faktas, kad Bečiuose va
saros metu visados būdavo 
keli vaikai neleido ir ten 
nuobodžiauti. Vis būdavom 
kuo nors užimti. Dažnai pa
sitaikydavo ir daugiau va
sarotojų. Vieni tokių ištiki
miausių buvo diplomato B. 
K. Balučio žmona su meilia 
dukra Ada, mūsų akim la
bai mesčioniška panele.

Papročiai, žinoma, buvo 
tokie, kurie šiame krašte 
prisimenami kaip ’victo- 
rian’. Maudytis į Šventąją 
eidavom vyrai ir moterys 
atskirai, ir mišriai žaisti ne 
dažnai teko. Tai mane rišo 
daugiau prie Algirdo, nes 
daugiau berniukų retai pa
sitaikydavo, o Niutis (Jau- 
nutis-Pijus) dar buvo per 
jaunas.

1929 metais Algirdas bai
gė ’Aušros’ gimnaziją ir po 
trumpo svyravimo tarp tei-

Šiemet suėjo 37 metai 
nuo BALFo įsteigimo. Tiek 
paskiro žmogaus, tiek or
ganizacijos gyvenime tai 
daug pasakantis skaičius. 
Per tą laiką BALFas atliko 
ir atlieka daug reikšmingų 
darbų.

Šiandieną, laiko perspek
tyvoje, išryškėja keletą 
svarbių aplinkybių. BALFo 
steigėjai tarp 1943 m. rug
sėjo ir 1944 m. kovo mėn. 
nugalėdami įvairias organi
zacinės kliūtis ir ypač vė
liau atsiekdami JAV val
džios pripažinimą, turėjo 
sakytume neabejotiną vizi
ją dėl tokios organizacijos 
reikalingumo, nes tuo metu, 
nors Lietuva buvo okupuo
ta, bet masinio lietuvių 
tremtinių skaičiaus dar ne
buvo. Kita, BALFo steigė
jai pramatė reikalo svarbą 
ir apimties didumą. BALFo 
steigėjai sutarė sustabdyti 
paskirų organizacijų šalpos 
fondus ir įsteigti Bendrą 
Amerikos Lietuvių šalpos 
Fondą, kad sujungtomis^ 
bendromis jėgomis galima 
būtų stipriai ir efektyviai 
veikti didesniam maštabe. 
Tikrumoje taip ir įvyko.

Už metų BALFas jau 
stovėjo prieš 100,000 lietu
vių tremtinių problemą, nes 
reikėjo juos apginti nuo 
grąžinimo sovietų okupuo- 
ton Lietuvon, reikėjo gel
bėti su maistu ir drabužiu, 
reikėjo rūpintis iš Europos 
perkėlimu ir įkurdinimu.

Mes pamenam, tuos dide
lius darbus BALFas atliko 
su dideliu pasišventimu, di
deliu rūpestingumu ir gilia 
pareiga.

Bet ir šiandieną mūsų 
tautiečių vargai ir rūpes
čiai nėra pasibaigę. BALFas 

šių ir technikos fakultetų 
pasirinko paskutinį. Kadan
gi mokytis Kaune jau rei
kėjo visiems keturiems vai
kams, Nasvyčiai nusipirko 
erdvų, anų laikų reikalavi
mams, namą Ukmergės pi. 
nr. 38, netoli Saulės gim
nazijos. Buvo ir pora kam
barių išnuomavimui. Vie
name jų, motinai mirus gy
venau aš, kitame Pranas 
Karalius, vėliau P. Padals- 
kis. Diskusijom nebūdavo 
galo.

1931 m., pardavę Bečius, 
Nasvyčiai vasarojo 'buržu
jiškai’ — Palangoje. Stepo
nui tai buvo sentimentali 
kelionė — jis ten baigė pro
gimnaziją. Vaikams buvo 
progos padaryti naujų pa
žinčių. Tais metais Birutė 
Palangos kurhauze buvo iš
rinkta 'grožio karalienė’. 
Pagal vyraujančią filosofi
ją, tai buvo tik 'Miesčioniš
ka tuštybė’, bet Steponas 
savo užrašuose pastebėjo:

"Nepasakyčiau, kad tas 
man su žmona būtų buvęs 
nemalonus įvykis.”

Kitame numeryje: Ant
rame nepriklausomybės de
šimtmetyje. 

su tuo pačiu pasišventimu 
toliau rūpinasi mūsų tautie
čiais, nežiūrint kuriame 
krašte bėdos yra juos išti
kusios nežiūrint jų įsitiki
nimų ar pažiūrų, nes BALF 
tikslas yra labdarybė, pa
dėti kenčiantiems ar į var
gą patekusiems lietuviams 
ar lietuvių kilmės asmenims 
bet kurioje pasaulio dalyje.

Galima dar pridėti, jog 
ilgų metų patirtis įgalina 
BALFą geriau bėdas su- 
suprasti ir tinkamiau prie 
jų prieiti.

Birželio 12, 13 dienomis 
įvykusioj New Yorke LB 
ir JS politinėj konferenci
joj, Vladas šakalys pasiūlė 
organizuoti šalpos fondą, 
kursi rūpintųsi politiniais 
kaliniais, ypač tais kurie 
mažai išgarsinti, mažai ži
nomi, daugiau užmiršti ir 
politinių kalinių šeimomis, 
taip pat turėtų būti praplės
ta šelpiamųjų kategorija, 
ypač kurie turi sunkumuą 
gauti darbą. Kas liečia šal
pą, čia V. šakalio suminė
tais atvejais, faktina padė
tis yra kitokia, žinoma, V. 
šakalys per palyginti trum
pą laiką neturėjo galimybės 
pilnai susipažinti su BALFo 
o r g a nizacijos struktūra, 
darbo metodais, šalpos veik
los apimtim ir šalpos fakti
na padėtim. Be to, BALFas- 
visad priima dėmesin pa
siūlymus, sugestijas, infor
macijas. '

Siūlymas įsteigti atskirą 
politinį fondą nebūtų nau
dingas dėl šių priežasčių:

• atskirti kur politinis, 
kur nepolitinis šalpos rei
kalas daugeliu atveju būtų 
nelengva ir to išdavoje gau
tųsi painiava ir netikslu
mai: vieni gautų dvigubai, 
kiti nieko, vieni dažniau, ki
ti rečiau, nes sunku būtų 
turėti tikslią kontrolę tarp 
dviejų šalpos organizacijų,

• šalpos politinis pobūdis 
daugumoje atveju gavėjui 
būtų žalingas,

• vienas šalpos fondas 
gali veikti centralizuotai ir 
turėti tikslią kontrolę,

• šiuo metu jau turime 
eilę įvairių fondų. Išeinant 
su nauju fondu, visuomenė 
jausis daugiau apsunkinta 
ir j vajus atsilieptų neigia
mai,

A new manufacturing facility engaged in heavy metai 
mrihining & 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.

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

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

(27-38)

• BALFo turimi ryšiai ir 
kontaktai su kitomis tarp
tautinėmis šalpos organiza
cijomis ir turima patirtis 
įgalina lengviau ir geriau 
prieiti prie šalpos reikalin
gų visose jų situacijose,

• BALFo steigėjų prama
tytas vieno šalpos fondo rei
kalingumas yra reikšmin
gas,

• BALFas turi JAV val
džios pripažinimą ir karo 
metu ir tuoj po karo yra ga
vęs labai didelėm sumom 
paramą, todėl labai svarbu 
išlaikyti turimą statusą.

BALFo organizacija eina 
su gyvenimu. Kasmet šau
kiami BALFo Direktorių 
Tarybos Suvažiavimai, kur 
apsvarstomi iškilę aktualūs 
reikalai, šiemet spalio 24-25 
dienomis Detroite šaukia
mas BALFo Seimas (vyks
ta kas 3 metai), kur atsto
vai kviečiami gausiai daly
vauti iš visų skyrių, kad 
apsvarstyti visas aktualijas 
ir padaryti reikalingus nu
tarimus ir išrinkti naują 
BALFo Tarybą ir naują 
Centro Valdybą.

F. Andriūnas

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

MACHINE SHOP
JOB PLANNER/TOOL 

DESIGNER
NC LATHE PROGRAMMER 

GENERAL MACHĮNIST 
TEXAS machine shop has these posi- 
tions open. NC Lathe Programmer 
should have M.D.S.I. Compact II train* 
ing. Planner/Designer should be able 
to do job planning and have some 
exp. wilh tooling and fixlure design 
for medium sized preciaion parts. 
General machinisi should have in ex- 
cess of 5 yra. exp. Excelient vvorking 
conditions and benefits. 49 hr., 5 day 
week. Call or send resume to:

IMPERIAL TOOLING
& MFG. INC.
3610 McCART 

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

(30-34)

VVANTED JOURNEYMEN
ALL AROUND MACHĮNIST

Mušt have job shop experience. Be 
able to sėt up work from blue prints 
& olose tolerance.
Up to $12.50 per hour, plūs ovettime 
for experienced men. Paid vacation; 
profit sharing, air condilion shop.

APPLY CAl.L OR WRITE to:

ESCO INC.
5407 GLENMONT

HOUSTON, TF.XAS 77081
713-666-3951

Eonai Opportunity Employer
(33-39)
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LAISVĖS VYTAUTUI SKUODŽIUI...
(Atkelta iš 1 psl.) 

Daiva, gyvena Vilniuje, 
Vandentiekio 44-4, o moti
na Elžbieta Skuodienė gy
vena Panevėžyje, Gogolio 
65-2.

V. Skuodžio gelbėjimo ir 
jo populiarinimo reikalu, š. 
m. liepos 19 d. suruoštos de
monstracijos prie Sovietų 
Rusijos konsulato San 
Francisko mieste, Kalifor
nijoje. (Apie jas plačiai ra
šė P. Indreika Dirvos Nr. 
31 — 1981. VIII. 6 d.). Su
kruto ir Chicagos lietuviai. 
LB Vidurio. Vakarų apyg. 
pirm. Kazys Laukaitis š. m. 
rugpiūčio 11 d., Margučio 
patalpose sušaukė Chicago
je veikiančių organizacijų 
atstovų pasitarimą. Į šj pa
sitarimą atvyko 33 atstovai 
ir sudarė komiteto prezidiu
mą: pirm. Kazys Laukaitis, 
sekr. Marytė Mažeikaitė- 
Utz ir ižd. Bronius Gelažius, 
K. Laukaitis ir adv. Saulius 
Kuprys painformavo apie 
daromus žygius suruošti de
monstracijas V. Skuodžio 
gelbėjimo reikalu. Daly
vaujančių organizacijų at
stovai, būsimoms išlaidoms 
dengti, apsidėjo 25 dol. mo
kesčiu ir pasižadėjo raginti 
savo narius dalyvauti nu
matytose demonstracijose.

Penktadienio vakare VIII. 
14) Margučio patalpose su-

NAUJOS KNYGOS

MIRTIES 
LAGERIUOSE 
IR TREMTYJE

• Jonas Kraivėnas. MIR
TIES LAGERIUOSE IR 
TREMTYJE. Atsiminimai. 
300 psl. Spaudė M. Morkū
no spaustuvė Chicagoje. 
Kaina 12 dol.

šios atsiminimų knygos 
pradžioje autorius aprašo 
savo pergyvenimus sovie
tams pirmą kartą okupavus 
Lietuvą (1940 m.). Toliau 
seka autoriaus kančios at
liekant 8 metų bausmę šiau
riniuose koncentracijos la
geriuose Pečioros-Vorkutos 
srityje ir 8 metai tremtyje 
Kazachstane. Knygos pa
baigoje aprašo sutiktas 
kliūtis bandant apsigyventi 
ok. Lietuvoje ir stengiantis 
emigruoti į JAV pas savo 
šeimą.

Knyga gaunama pas pla
tintojus ir autorių: J. Krei
vėnas, 6824 S. Talman Avė., 
Chicago, III. 60629. 

sirinkęs jaunimas ir vyres
nieji (apie 15 asmenų) pie
šė plakatus ir tvirtino prie 
kotų. Buvo paruošta apie 50 
plakatų.

Demonstracijos
Š. m. rugpiūčio 17 d. (pir

madienį), 12 vai. dienos 
metu, demonstracijos vyko 
Chicagos miesto centre, prie 
federalinio pastato. Demon
stracijoms buvo tinkamai 
pasiruošta ir sukviesti kal
bėtojai. Demonstracijas pra
dėjo adv. S. Kuprys, keliais 
žodžiais aptaręs tikslą, per
skaitė kongresmanės Car- 
diss Collins laišką, pasiųstą 
Sovietų Sąjungos bosui 
Leonidui Brežnevui, protes
tuojant prieš) Amerikos pi
liečio Vytauto Skuodžio įka
linimą. Invokaciją sukalbėjo 
kun. Jonas Savukynas, Auš
ros Vartų parapijos vika
ras. Tolimesnei programai 
vadovavo kun. Jurgis ša- 
rauskas, priminęs įvykdy
tas lietuvių demonstracijas 
prie Sovietų konsulato San 
Francisko mieste, kongre
so ir senato priimtas rezo
liucijas ir šen. Charles Per- 
cy pastangas išlaisvinti Vy
tautą Skuodį.

Pagrindinę kalbą pasakė 
kongresmanas Henry Hyde, 
paramą pažadėjo Illinois 
statė prokuroras Richard 
Daley, Illinois senatorius 
Frank Savickas, alderma- 
nas Roman Pucinsky, čekų 
kilmės Illinois kongresmanė 
Judy Baal Topinka. Alder- 
manas Frank Brady per
skaitė miesto tarybos priim
tą rezoliuciją.

Visi kalbėtojai piktinosi 
Sovietų Sąjungos barbariš
kumu ir reikalavo Amerikos 
piliečiui Vytautui Skuodžiui 
su šeima ir motina duoti lei
dimą atvykti į jo gimtinę 
Chicagą,

'Demonstracijos baigtos 
sugiedojus JAV ir Lietuvos 
himnus. Demonstracij o s e 
dalyvavo tautinės vėliavos, 
daug plakatų ir 6-700 žmo
nių minia, žinių agentūros

Demonstrantai klausosi kalbų. J. Mažeikos nuotr.
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Dalis kalbėtojų. Iš kairės sėdi: kongr. Henry Hyde, Cook apskr. prokuroras Richard 
Daley, PLB pirm. Vytautas Kamantas, alderm. Roman Pucinski, Statė šen. Frank Savickas.

J. Mažeikos nuotr.

parodė reikiamą dėmesį ir 
to paties vakaro žinių me
tu, visi trys didieji kana
lai, plačiai parodė televizi
joje. Plačiai ir su komenta
rais rodė 5 ir 7 kanalai 
(NBC ir ABC). Didieji Chi
cagos dienraščiai — Chica
go Tribūne ir Sun-Times 
prieš ir po demonstracijų 
daug rašė apie V. Skuodį ir 
daromas pastangas jį iš
laisvinti.

Susikaupimo vakaras
Antradienį (VIII. 18) lie

tuviai susirinko prie V. 
Skuodžio gimtųjų namų ir 
išklausė atitinkamų kalbų. 
Susikaupimo vakarą prave
dė kun. Jurgis šarauskas. 
Invokaciją sukalbėjo kun. 
Jonas Savukynas. Angliškai 
ir lietuviškai kalbėjo PLB 
pirm. Vytautas Kamantas. 
Įdomiai pasakojo kun. Au
gustinas Kulbis, pas kurio 
tėvus Skuodžiai gyveno. Jis 
du kartus (1973 ir 1975) 
lankėsi ok. Lietuvoje ir bu
vo susitikęs su Vytautu 
Skuodžiu ir jo šeima.

Po kalbų, vėliavų ir pla
katų vedini, visi nuėjome į 
Vilniaus Aušros Vartų baž
nyčią, kurioje Vytautas bu

vo pakrikštytas Benedikto 
Scott vardu. Mišias celebra- 
vo kun. Jonas Savukynas, 
atradęs Vytauto Skuodžio 
gimimo metrikus, kun. Juo
zas Prunskis, kun. Jurgis 
Šarauskas ir kun. Augusti
nas Kulbis, dalyvaujant 
vyskupui Vincentui Briz
giu! ir lietuvių evangelikų 
atstovui kun. Povilui Diliui.

Anglų kalba, apie Vytau
to Skuodžio gyvenimą ir 
veiklą, pamokslą paša kun. 
J. šarauskas, o lietuviškai 
— vyskupas V. Brizgys. 
Pamaldų metu giedojo šv. 
Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos choras, vadovau
jamas Antano Lino, solo 
giedojo Genovaitė Mažeikie
nė. Mišios baigtos visiems 
sugiedojus Lietuvos himną. 
Susikaupimo vakare daly
vavo gen. konsule Juzė 
Daužvardienė ir daugelio 
organizacijų vadovai, žmo
nių buvo pilna bažnyčia, 
talpinanti 800 žmonių.

Užsklandai

Demonstracijas ir susi
kaupimo vakarą tenka lai
kyti labai pavykusiais, nes 
dalyvavo daug žmonių ir 
buvo veikiama vieningai. 

Amerikietiškos News Media 
susidomėjimą sukėlė ne tik 
lietuvių vieninga veikla, bet 
Los Angeles informacijos 
centro HANNAFORD fir
mos atstovės palaikyti nuo
latiniai kontaktai ir suteik
ta informacija. Pirmą kartą 
Chicagos istorijoje tiek 
daug TV rodė, radijai kal
bėjo ir laikraščiai rašė apie 
lietuvių pastangas išlaisvin
ti iš Sovietinio kalėjimo ne
kaltai įkalintą Amerikos 
pilietį Vytautą Skuodi — 
Benedict Scott.

Reikia manyti, kad prasi
dėjusi demonstracijų ban
ga, Vytautui Skuodžiui iš
laisvinti, nesustos, bet bus 
tęsiama ne tik čia, bet ir ki
tose didesnėse lietuvių ko
lonijose. Reikės intensyviai 
ir nuolat priminti bei teik
ti informaciją ir spausti 
valdžios įstaigas, kad V. 
Skuodžio laisvinimo byla 
neatsidurtų biurokratų stal
čiuose ir nebūtų užmiršta.

Chicagos lietuviai labai 
vieningai šias demonstraci
jas rėmė ir gausiai dalyva
vo. Prie geros valios ir no
ru visiems lietuviškiems 
reikalams galima rasti pri
imtiną sprendimą.

• Antanas Adomėnas, 
aukščiausiais pažymiais ga
vo University of Chicago 
magistro laipsnį, parašyda
mas studiją tema "Tautinis 
atgimimas Lietuvoje 19-me 
amžiuje’’- A. Adomėnas taip 
pat yra įsigijęs magis
tro laipsnį iš pedagogi
kos University of Hartford, 
West Hartford, Conn.

• Nij°lė Ivaškaitė gavo 
magistro laipsnį Business 
administracijos srityje Lo- 
yola universitete, Chicago
je. 1978 m. Nijolė baigė 
Boston College universitetą 
Bostone, įsigydama B. S. iš 
fizikos i? prancūzų kalbos. 
Nijolė gerai baigė Bostono 
lituanistinę mokyklą, šoko 
Bostono lietuvių tautinių 
šokių grupėje, dalyvavo liet, 
jauninto orgąnizacijose
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DR. POVAS ZAUNIUS (74) Dr. Albertas Gerutis

Sovietų Sąjungą pašalinama...
varžtų ir sustiprėti kariškai. Tuo tarpu Becko 
politika siekė Lenkijai "didžiosios valstybės’’ 
padėties pripažinimo. Lenkija užsigeidė net ko
lonijų, o jų ji galėjo tikėtis gauti, tik eidama 
išvien su nacionalsocialistine Vokietija, kuri no
rėjo to paties.

1933 m. vasario 24 d. sušaukta nepaprasta 
Tautų Sąjungos pilnaties sesija, kurios darbų, 
tvarkoje tebuvo vienas klausimas — Japonijos 
agresija prieš Kiniją.

Keistu sutapimu nepaprastos pilnaties se
sijos pirmininku išrinktas belgų užsienių reika
lų ministras Paul Hymans, tas pats belgų poli
tikas, kuris tarpininkavo tarp Lietuvos ir Len
kijos, kai maršalas Pilsudskis inscenizavo gen. 
Želigovskio atmintiną "maištą”. Speciali ko
misija paruošė iš anksto raportą apie ginčą 
tarp Kinijos ir Japonijos. Jame pasmerkta ja
ponų agresija ir Mandžiūrija pripažinta ne
atskiriama Kinijos dalimi.

Pats “konfliktas svarstytas pagal Tautų Są
jungos sandoros (pakto) 15-to straipsnio nuo
status, — tuos pačius nuostatus, pagal kuriuos 
savo laiku ženeviškė institucija narpliojo Vil
niaus bylą, o paskum, pasirėmusi tuo pačiu pa
ragrafu, visa byla nusikratė, neliesdama rei
kalo iš esmės.

Mūsų užsienių politikos vadovas pasinau
dojo tokia reta proga priminti iš Tautų Sąjun
gos tribūnos, prie ko privedė Tautų Sąjungos 
pakto taikymas prieš daugiau kaip 10 metų, 
kai svarstyta Vilniaus byla. Dr. Zaunius savo 
kalboje reikalavo, kad Tautų Sąjunga neišsi
žadėtų Mandžiūrijos bylos.

Pagal "Eltos” 1933. II. 25 komunikatą iš 
Ženevos, Dr. Zaunius kalbėjo vasario 24 d. Mi
nistras reikalavo, kad "Tautų Sąjunga nenusi- 
kratytų byla, priimdama rekomendaciją. Jis 
nurodė į pavojų, kad, priėmus rekomendaciją 
ir nusikračius byla, bus padėta įsitvirtinti 
smurtininkui ir atidaryta legalaus karo galimy
bė priešingai Kellogo paktui. Iki šiolei nesude
rinti Tautų Sąjungos ir Kellogo paktai, kaip 
Lietuvos seniai siūlyta tokiems konfliktams iš
vengti.” Toliau buvo priminta pirmas 15 str. 
taikymas smurtininkams užgrobto objekto, pa
likimas atviros žaizdos ir užkirtimas sau kelio 
iš naujo bylai svarstyti Tautų Sąjungoj. Baig
damas Dr. Zaunius šitaip pareiškė: "Kreipiu 
dėmesį į tai, kad taikai Rytuose sugrąžinti ir 
gal Vakaruose palaikyti būtinai reikia, kad Są
junga, priimdama rekomendaciją, neišsižadėtų 
tolesnės savo intervencijos tam konflikte, kaip 
ji tai yra padariusi Vilniaus byloj”.

Dr. Zauniaus kalbos tekstas ištisai atspaus
dintas Tautų Sąjungos leidinio "Journal Of- 
ficiel” specialiame priede No. 112, IV tome, 
išleistame Ženevoje 1933 metais ir apimančia- 
me nepaprastą Tautų Sąjungos pilnatį, su
šauktą 1933 m. vasario 22 d., reikalaujant Ki
nijos delegacijai akivaizdoje japonų agresijos 
prieš Mandžiūrija. Dr. Zaunius savo kalboje pa
vaizdavo lenkų agresiją "prieš daugiau kaip 10 
metų”. Tautų Sąjungai atsisakius, pasirėmus 
15 str., nuo tolesnio Vilniaus bylos svarstymo, 
šios institucijos prestyžui, anot kalbėtojo, su
duotas sunkus smūgis. Tautų Sąjunga pasiel
gusi, tarytum ji būtų atlikusi savo pareigą, 
tuo tarpu žaizda pasilikusi atvira ir ji trukdan
ti įsiviešpatauti taikai bei geram tautų sugy
venimui.

Galima įsivaizduoti, kad šie Lietuvos už
sienių reikalų ministro žodžiai nemaloniai nu
skambėjo ausyse belgo Hymanso, pirmininka
vusio šiems Tautų Sąjungos pilnaties posė
džiams, o Vilniaus byloje suvaidinusiam nors 
ir labai reikšmingą, bet ne visiems bylos daly
viams priimtiną vaidmenį. Tuomet belgų poli
tikas nepasižymėjo objektingumu ir faktiškai 
advokatavo Lenkijai, nežiūrint jos smurto prieš 
Lietuvą. Dr. Zaunius savo kalboje dar paste
bėjo: "šis patyrimas buvo per daug skausmin
gas mūsų kraštui, kad šia proga jo neprimin
čiau kitiems Tautų Sąjungos nariams”.

"Trimitas" (1933. III. 2), komentuodamas 
T. S. pilnaties rezoliuciją, smerkiančią Japoni
jos agresiją, pastebėjo: "Vadinasi, dabar prieš 
Japoniją turėtų būti pavartota prievarta • pa
gal Tautų Sąjungos statuto 16 straipsnį. Bet 
ar tai bus padaryta, tenka abejoti”.

Kaip ir galima buvo laukti, Tautų Sąjun
ga nesiėmė sankcijų prieš Japoniją. Už kelių 

dienų po Japoniją smerkiančios rezoliucijos pri
ėmimo Tokio vyriausybė kovo 27 d. telegrama 
pranešė, kad Japonija pasitraukianti iš Tautų 
Sąjungos.

Dr. Zaunius, sugrįžęs iš Ženevos, pasirū
pino intervencijos dėl Mandžiūrijos išgarsini
mu. Jau kovo 14 d. jis laikė Kaune paskaitą 
Vilniui Vaduoti Sąjungai Lietuvos užsienių po
litikos klausimais. Pasak "Lietuvos Aido”, mi
nistras išvedęs, kad Mandžiūrijos ir Vilniaus 
įvykiai esą panašūs ir todėl turėtų būti "viena 
ir ta pačia tvarka” svarstomi. Tautų Sąjunga 
Mandžiūrijos bylos neišsižadėjusi ir išspren
dusi Kinijos naudai. Iš to seką, kad "dabar 
palengvėjo ir Vilniaus bylos iškėlimas” (atpa
sakota pagal "Vilniaus Rytojų” 1933. III. 22).

Tas pats Vilniaus lietuvių laikraštis keliais 
atvejais rašė, kad "Kurjer Wilenski" pakartoti
nai komentavęs Dr. Zauniaus pareikštas min
tis. Iš visa ko matyti, kad mūsų užsienių rei
kalų ministro intervencija Ženevoje susilaukė 
tam tikro atgarsio Lenkijoje. Tačiau kelti iš 
naujo Vilniaus klausimo Tautų Sąjungoje jau 
nebeteko. Po Japonijos, iš Tautų Sąjungos pa
sišalino ir Vokietija, o netrukus ją pasekė taip 
pat Italija. Sovietų Sąjungos įstojimas į Žene
vos instituciją padėties nė kiek nepagerino. 
1939 m. pabaigoje pati Sovietų Sąjunga už 
agresiją prieš Suomiją buvo iš Tautų Sąjungos, 
pašalinta. Tai buvo vienintelis toks atsitikimas 
per visą Tautų Sąjungos gyvavimą.

62. Beckas: "Barbariška padėtis” tarp 
Lenkijos ir Lietuvos__

Po to kai Haagos teismas 1932 m. nuspren
dė, jog Lietuva nėra įpareigota leisti geležin
kelių susisiekimo per demarkacijos liniją (su 
Lenkija), Vilniaus byla į Tautų Sąjungą jau 
nebegrįžo. Bet iš to neseka, kad Lietuvos-Len
kijos santykiai būtų pagerėję. Anaiptol. Lenkų 
įstaigos, kaip ir anksčiau, nesiliovė sistemingai 
persekiojusios Vilniaus krašto lietuvių, ypač 
uždarinėdamos mokyklas. Lietuvių visuomenė 
nepriklausomoje Lietuvoje į jos tautiečių per
sekiojimą labai jautriai reaguodavo.

1933 m. spalio mėnesį tam tikrą sensaci
ją sukėlė plačiai nuskambėjęs atsitikimas, apie 
kurį pranešė Rygos spauda: Latvijos užsienių 
reikalų ministras Salnais Tautu Sąjungos pil
naties posėdžių proga lankėsi Ženevoje ir su
rengė priėmimą, kuriame, be kitų valstybių at
stovų, dalyvavo Lietuvos ir Lenkijos užsienių 
reikalų ministrai — Dr. Zaunius ir pulk. Bec
kas. Be abejojimo, toks susitikimas negalėjo 
įvykti, iš anksto nesusitarus su dalyviais.

Rygos spauda pavertė šį įvykį didele sen
sacija ir rašė, kad abu ministrai "konferavę”. 
Pasak "Vilniaus Rytojaus” (1933. X. 11), "šiai 
konferencijai latvių spauda teikia didelės poli
tinės reikšmės ir kartu pažymi, kad Latvija 
tarpininkaujanti tarp Lietuvos ir Lenkijos”.

Neturint archyvinių šaltinių, neįmanoma 
pasakyti, apie ką abiejų valstybių ministrai pri
ėmime pas latvių užsienių reikalų ministrą kal
bėjo arba, kaip apibūdino latvių spauda, "kon- 
feravę”. Kad Varšuva nuolat geidė tiesioginio 
kontakto su Lietuva, buvo savaime supranta
ma. Ano meto sąlygomis toks Lietuvos užsienių 
reikalų ministro nevengimas susitikti su Len
kijos užsienių politikos vadovu galima aiškinti 
kaip tam tikra demonstracija.

Reikia atsiminti, kad, nepaisant laimėjimų 
Haagoje, Lietuvos tarptautinė būklė buvo iš
imtinai sunki. Vokiečių nacionalsocializmo lai
mėjimai keitė bendrąją būklę Europoje. Japo
nija 1933 m. išstojo iš Tautų Sąjungos. Maskva 
ėmė kairėn ir dešinėn švaistytis nepuolimo pak
tų ir kitokiais pasiūlymais. Dar trumpai prieš 
Hitlerio atėjimą Sovietų Sąjunga pasirašė ne
puolimo sutartį su Lenkija. Hitleris pasiūlė ne
puolimo paktą Lenkijai ir Varšuvos vyriausybė 
išskėstomis rankomis puolėsi šią kanclerio klas
tą priimti. Berlynui rūpėjo turėti laisvas ran
kas su lenkais, nes Vokietija palaipsniui siekė 
atsipalaiduoti nuo Versalės sutarties karinių

(Bus daugiau)

Injection Molding Foreman
We are looking for aggressive, career-oriented individu- 
als to join our newly formed plastic operations. A 
minimum of 5 years' injection molding supervisory 
experience with knovdedge of engineering resins, tool- 
ing and trouble shooting preferred. Interested candi- 
dates should forward resume together with salary 
requirements in complete confidence to:

American Standard
605 S. Ellsworth 

Salėm, Ohio 44460

ASSISTANT PRODUCTION 
SUPERINTENDENT

A growing concern in the polyvinyl chloride in- 
dustry is seeking a degreed Chemical Engineer 
with production experiencc in manufacturing 
PVC. Responsibilities will include assisting the 
Superint.cndent in production of PVC in a 24 hr. 
a day, 7 days a vveek PVC facility. Insuring 
rnaximurn efficiency, safe work practices, and 
šchedules maintenance in conjunction with 
production needs.

ASSISTANT MATERI AL 
HANDLING SUPERINTENDENT

Seeking an individual wrth heavy traffic experiencc in 
rail fleet management and truck traffic. The successful 
condidate will assist the Moteriais Handling Superin- 
tendent in coordinatmg traffic of 450 Hopper cors and 
over-the-road traffic. Will be involved m all aspects of 
finished prodvct inventory and scheduling shipmcnts of 
PVC. We offer nationally competitive salary and bene
fits.

Interested parties may send resume and salary history 
m confidence to;

SHINTECH INC.
5618 Highway 332 East 

Freeport, TX 77541

<

How Does a Gross 
Income of $1,40000 
Weekly Part-Time 
Sound To Yoii?

Own a 
small business 
of your own...

VENDING

Be Your Own Boss...
...and work your own hours. You can build a 
successful business. and future, based on a 
full-line of national known products presold 
through national advertising and promotion. 
Beat Inflation by building a successful. part- 
time, depression-proof business for yourself. 
You'll add hundreds of dollars to your fixed 
income. Plūs, vending machines are silent 
salesmen, they demand no vvages.
Tax Benefits As an owner of your own busi
ness, you'll be eligible for self-employment 
tax benefits. In fact. during the first three 
years. you'll have an excellent tax shelter due 
to accelerated equipment depreciation.

MAKE EXCELLENT FIRST YEAR EARNINGS 
WORKING PART-TIME. We are seeking indivi- 
duals vvilling to stock. collect and keep all 
money from Vending Machines placed in in
dustrial and commercial businesses.

Cash Out Daily Automatic merchandising is 
strictly a high-profit. cash business. You have 
no fixed over-head. and, you can operate 
from your own home.
Location We secure all locations. They are 
placed in industrial and commercial busi
nesses in your area. All you have to do is 
stock, and collect the money. You verify all 
locations before acceptance.

MINIMUM
CASH INVESTMENT

$3585.00

NO OBLIGATION 
Phone Toli Free 
1-800-554-9790 

Phones Staffed 7 Days A Week 
Sunday Calls Accepted
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Vasara Cap Code
nėra kitos Ame-Turbūt 

rikos žemyno vietovės, kuri 
vasaros metu būtų lietuvių 
taip lankoma kaip Cape 
Cod. čia vasarą galima su
tikti lietuvius iš visos Ame
rikos.

šią vasarą Cape Code 
oras buvo ypatingai gra
žus ir saulėtas, čia vyko gy
vas lietuvių visuomeninis 
gyvenimas. Liepos 18 die
ną LB Cape Codo apylinkės 
valdyba surengė gegužinę, 
kuri sutraukė, berods, 300 
jaunų ir pagyvenusių lietu
vių. Šis įvykis jau buvo ap
rašytas ankstyvesnėje Dir
vos laidoje.

Česlovas Mickūnas, LB Tary- 
rybos prezidiumo narys.

Vasarotojos Cape Code — Snarskienė, Vinclovienė, Santva
rienė ir Gaidžiūnienė.

Viename pobūvy Cape Code. Jaunieji mielai bendrauja su 
vyresniais. Iš kairės: Liet. Enciklopedijos leidėjas J. Kapočius, 
Gailė Jucėnaitė, Gytis Žiaugra, Algis Karosas ir Rūta Dra- 
gunevičiūtė.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
SavtalBkai: J. J AN ŪSAITIS ir J. MACEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Liepos 24 dieną ponų 
Kuncaičių sodyboje Elena 
ir Stasys Santvarai surengė 
popietę, kurios metu savo 
kūrybą skaitė Alė Rūta-Ar- 
bienė ir Balys Gaidžiūnas. 
Popietėje dalyvavo virš 40 
svečių. Jų tarpe ir graži 
grupė clevelandiečių: V. ir
L. Apaniai, dr. D. ir R. 
Degėsiai, N. ir B. Gaidžiū- 
nai, B. ir R. Snarskiai, 
Staškai ir Irena Vinclovie- 
nė. Popietė nepraėjo be vai
šių. Ponia Santvarienė sve
čius pavaišino skaniu paš
tetu, o Stasys Santvaras jo 
specialiai svečiams iškeptu 
šašliku. Popietė užsitęsė iki 
vėlyvos nakties.

ši Stasio ir Elenos San
tvarų suruošta popietė pri
minė seniau Capę Gode”ruo
šiamus literatūrinius pobū
vius kuriuose St. Santvaras 
ne kartą skaitė savo kūry
bą

Cape Code nuolatiniai gy
vena nemaža grupė lietuvių. 
Kai kurie jų yra gana akty
vus lietuviškame mūsų gy
venime. Pavyzdžiui Česlo
vas Mickūnas — LB tary
bos prezidiumo narys. Čes
lovo ir Irenos Mickūnų jau
kiuose namuose ne kartą 
vyko visuomeniniai pobū
viai su įdomiais pokalbiais 
ir skaniom vaišėm.

Aldonos ir Jono Adomonių gražioje sodyboje Osterville, Cape Code, susirinkę giminės 
ir bičiuliai. Prieky iš kairės: dr. E. Giedraitienė, V. Kriščiūnienė, A. Visgaitytė, R. Degėsienė, 
A. Adomonienė, J. Adomonis. Stovi: dr. G. Degėsys, svečiai iš Kanados Janina ir Jonas 
Adomoniai, dr. R. Vienužis, dr. V. Tumasonis, dr. D. Giedraitis, J. Vienužienė, J. Sonda, R. 
Levickaitė. V. Tumasonienė, A. Kriščiūnas.

dr.
Nuo karščio gaivinantis... Iš
Domas Giedraitis, dr. Gintaras Degėsys, 

nienė, Roma Degėsienė ir Jonas Adomonis.

kairės: dr. Romas Vienužis, 
Aldona Adomo-

RugpiūČio 16 dieną į Jo
no ir Aldonos Adomonių 
vaišingus namus suvažiavo 
plati Jono Adomonio gimi
nė. Tokie Jono giminių su
važiavimai yra jų šeimos 

paprotys ir šį kartą tai vy
ko Cape Gode, kur gyvena 
Jono Adomonio senutė mo
tina pasiekusi jau virš 90 
metų, šis suvažiavimas su
tapo su Adomonio gimtadie

niu. Aldona ir Jonas Ado-, 
moniai yra gražiai prisitai
kę prie šio krašto gyvenimo. 
Aldona vadovauja turizmo 
įstaigai Bostone o Jonas 
Mercedes Benz automobilių 
atstovybei Hyannis, Cape 
Code. Abudu yra dosnūs lie
tuviškų reikalų rėmėjai.

Cape Code sutinkama "ir 
lietuviškos spaudos talki
ninkų, kaip pavyzdžiui bu
vusį Keleivio redaktorių J. 
Sondą, Lietuviškos Enciklo
pedijos leidėją J. Kapočių, 
dr. E. Jansoną, R. Bričkų ir 
kitus. Dr. E. Jansonas yra 
nuolatinis Cape Codo gy
ventojas, kiti gi yra tik "va
saros paukščiai”.

šią vasarą atostogčaujan- 
čių tarpe matėsi dr. E. ir 
A. Drukteiniai, iš Dayton, 
Ohio; dr. I. ir inž. Stasys 
Giedrikiai ir dr. V. ir E. 
Damijonaičiai iš Floridos; 
P. ir O. Žilinskai iš Cleve
lando, Ohio; dr. V. ir V. Tu- 
masoniai, dr. D. Giedraitis 
su ponia, dr. R. ii* J. Vie
nužiai — visi iš Chicagos; 
J. Žostautas iš Floridos ir 
daugelis kitų čia neišvar
dintų iš kitų vietovių, (rd)

LOS ANGELES
• Prezidento Smetonos 

filmo premjera Los Angeles 
mieste. Buv. Lietuvos prezi
dento Antano Smetonos fil
mas jau užbaigtas gaminti. 
Filmas pagamintas profe
sionaliai. Vaizduose matomi 
jo gyvenimo įvykiai Lietu
voje ir jam atvykus į Ame
riką. Jo laidotuvės Cleve
lande. Šis filmas pirmą kar
tą bus rodomas Los Ange
les šv. Kazimiero salėje 
rugsėjo 20 dieną, sekmadie
nį, 12:30 vai. p. p.

Maloniai kviečiami visi, 
jauni ir suaugusieji šį gar
sinį ir spalvotą filmą pa
matyti.

Įėjimas suaugusiems 2 
dol. asmeniui. Mokyklinio 
amžiaus vaikams veltui.
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■ laiškai Dirvai
ŠIS TAS APIE 

KALBININKĄ PETRĄ 
BŪTĖNĄ

1980 m. spalio mėn. 4 d. 
So. Bostone mirė kalbinin
kas Petras Būtėnas. Tų me
tų spalio mėn. 30 d. Dirvos 
nr. 43 buvo atspausdintas 
istoriko Algirdo Budreckio 
rašinys apie tų kalbininką 
ir kai kuriuos jo rašto dar
bus. O 1981 m. Dirvos nr. 
27 (liepos mėn. 9 d.) Skirps
tas vėl, nors ir labai trum
pai, prisiminė tą mūsų 
mokslo vyrą, ragindamas 
”... ką nors iš jo raštų pa
leisti j žmones, nepalikti už
maršty”.

Abiejų autorių pasisaky
mai yra labai vertingi ir 
mūsų istorikų bei kalbinin
kų dėmesio užsipelnę. Nors 
juose yra vienas kitas ne
tikslumas, kuriuos čia pa
minėdamas pataisau.

Algirdas Budreckis sako: 
"Pastaruoju metu jo regė
jimas sunegalavo. Jau nebe
galėjo skaityti . ..” Tas tie
sa, bet ją prisieina papildy
ti : ne senatvės pasėkoje tas 
regėjimas sunegalavo, bet 
so. Bostono ištvirkusių vai
kėzų "nuopelnu”: šaligatviu 
einančiam P. Būtėnui ir 
pralenkiant būrį vaikėzų, 
vienas iš to būrio pakišo ko
ją ir dar pastūmė. Visi kva
todami, nubėgo, o Būtėnas, 
atsitrenkęs galva į mūro 
sieną, pargriuvo, smarkiai 
susitrenkdamas. Nuvežtas i 
ligoninę, nuo susitrenkimo 
atsigavo, bet regėjimas vi
sai nusilpo. Ypač viena akis 
buvo sužalota. Paskutiniai
siais savo gyvenimo mėne
siais, jo buto šeimininkės — 
Onos Ivaškienės rūpesčiu, 
jis lankėsi vienoje akių kli
nikoje, kurioje specialistai 
gydytojai dėjo pastangas 
jo akis pagydyti. Jis pats 
labai džiaugėsi gydytojų rū
pestingumu ir sekančią sa
vaitę prieš mirtį jam buvo 
pažadėta parūpinti specia

•miiiiiniiiiiiiiiiiiiu....... .........................imi......in.......

lūs akiniai. Jis sakėsi daug 
aiškiau matąs, o gavęs aki
nius, tikėjosi galėsiąs ne tik 
skaityti, bet ir rašyti, nes 
akių retinos nebuvo pavo
jingai sužalotos.

Antrą p. A. Budreckio 
teisingą pasakymą: "Nuo 
1919 m. pradžios ligi 1923 
m. sausio 27 d. Būtėnas bu
vo Lietuvos kariuomenės 
kareiviu ir karo valdininku” 
reikia paryškinti šitaip: 
1919 m. Petras Būtėnas su 
šešiais savo VIII-tos klasės 
Šiaulių gimnazijos mokslei
viais (jų toje klasėje ir te
buvo septyni) išėjo sava
noriais j Lietuvos kariuo
menę ir dalyvavo kovose dėl 
Lietuvos laisvės. Kovoms 
pasibaigus, grįžo į Šiaulius 
baigti gimnaziją. Gimnazi
jos direktorius Klupštas su- 
grįžėlius savanorius gerokai 
pagązdino. Girdi, atsilikote 
moksle, todėl baigiamieji 
egzaminai būsią išsamūs ir 
sunkūs. Skirtą egzaminams 
dieną savanoriai mokslei
viai buvo pasveikinti gim
nazijos direktoriaus, kuris 
visų mokytojų akivaizdoje 
įteikė kiekvienam po bran
dos atestatą. Taip pasibaigė 
gimnazijos baigimo "egza
minai”. Toks yra autentiš
kas Petro Būtėno liudiji
mas.

★
Jau minėtoje Skripsto 

užuominoje apie P. Būtėną 
(žr. Dirvos nr. 27 psl. 3 skil
tį "šis bei tas”) teigimas: 
"Bet nesant jo artimų gi

VOLKSWAGEN OF AMER1CA, INC., STAMPING PLANT IN SOUTH 
CHARLESTON, WEST V1RGIN1A HAS PERMANENT OPENINGS FOR:

JOURNEYMEN 
TOOL AND DIE MAKERS 

APPLICANTS MUŠT HAVE 8 YEARS OF EXPF.R1ENCE WITH LET- 
TERS OF VER1FICAT1ON OR BE GRADUATES OF A BONA F1DE 

APPRENTICE PROGRAM.
Pleasc call collect 

304-744-4601, extension 262 
VOLKSWAGEN OF AMERICA, INC. 

Personnel Departament
3100 MacCorkle Avė., SW 

South Charleston, WV 25303 
Volksvvagen is an Equal Opportunity Emjaloyer

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

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

£3 aini 
Auntlioiiy 
gavings

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

Open Mon., 9-8; Tuea., Thurs., Fru, 9-5; Sat., 9-1; CteMd W«A

luotas Gribauakas, vedėjas

minių, vargu ar kas susi
pras "išprašyti” iš L. Fon
do tokiem leidiniam lėšų...” 
yra neteisingas. Kanadoje 
gyvena Petro Būtėno sesers 
duktė Vėrikaitienė. Jos ir 
jos vyro žinioje yra visas 
kalbininko P. Būtėno ran- 
raštinis palikimas. Deja, jo 
paveldėtojai tuo palikimu 
iki šio laiko nėra atitinka
mai susirūpinę. Jis, tas pa
likimas, sukrautas į dau
giau, kaip 30 kartoninių dė
žių, pelyja Onos Ivaškienės 
So. Bostone esančio namo 
rūsyje.

Po P. Būtėno šermenų, 
kartu su j tuos šermenis iš 
Kanados atvykusiais to pa
likimo paveldėtojais, buvo 
sutartas toks jo — palikimo 
sutvarkymo planas (plano 
įniciatorius buvęs L. Enci
klopedijos tarnautojas Li
leikis grupė bostoniškių 
raštingų asmenų) jų sąra
šas buvo įteiktas paveldėto- 
jams/patikrina, surūšiuoja 
ir sutvarko visą Petro Bū
tėno rašytinę medžiagą: pa
rašytus ar pradėtus rašyti 
straipsnius, jiems naudotus 
užrašus ir visą kitą ir pa
daro du ar tris jų fotogra
finius nuorašus, tinkamus 
perduoti atitinkamam ar
chyvui ir t.t. Iki šiol tas 
planas ii' tebėra planu, nes 
paveldėtojai nėra davę jam 
eigos.

★
Visa eilė P. Būtėno raši

nių, liečiančių kalbos daly
kus, o ypač toponimiją, bu
vo atspausdinti Kario žur
nale. Bet vėliau kalbininkas 
panašių rašinių spaudai ne
bedavė, pasipiktinęs kai ku
rių mūsų istorikų ir kalbi

ninkų elgesiu: jie Būtėno 
pateiktus duomenis ar isto
rinius svarstymus panaudo
davo savo raštams, niekada 
nepaminėdami tikrojo auto
riaus.

Su pasigerėjimu skaitau 
Dirvoje venezuelietės Jūra
tės Statkutės de Rosales 
studiją "Lietuvių kalbos 
vieškeliai ir akligatviai". 
Jos svarstymai labai pana
šūs į kalbininko Petro Bū
tėno mokslo darbus. Tas la
bai ryšku tos studijos 8 ir 
9-me tęsiniuose. Jeigu Petro 

POILSIO VALANDĖLEI

Iš taško D, einant baltu taku,raskite kelią į 
tašką A. Atsakymas 14 psl.

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Už CERTIFIKATUS MOKAME: 
734% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7'/j% — 4’metų su $1,000, minimum. 
6 »/< % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6>/į% — 1 metu su $1,000, minimum.

Būtėno raštai ilgesnį laiką 
nebus išspausdinti atskiru 
veikalu, tai Jūratės Statku
tės de Rosales studija, per
leista per Dirvos puslapius, 
artimiausiu laiku privalėtų 
būti išleista atskira knyga. 
Tai būtų vienintelė tokio po
būdžio knyga, tinkama mū
sų istorikų ir kalbininkų 
svarstymams.

Jurgis Jašinskas
So. Boston. Mas.

AMBER TRAVEL SERVICE
GREITAS IR ASMENIŠKAS

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

1

Mažeika *Evans
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

Lili

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600 737-8601

9837 SOUTH KEOZIE AVENUE

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

EVERGREEN PARK, ILL. 60642
Tel. 422-2000

I
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PADEKIT MUMS!
Šaukiasi Baltarusijos lietuviai

Po Didžiojo Tėvynės karo 
nuo Lietuvos buvo atplėšti 
lietuviški rajonai: Postovio, 
Breslaujos, Astravo, Vara
navo. Vien tik Varanavo ra
jone yra apie 30 lietuviškų 
kaimų, prigludusių prie Lie
tuvos sienos; juose gyveno 
apie 15000 lietuviškai kal
bančių žmonių. 14 lietuviš
kų kaimų yra Astravo rajo- 
neGervėčių apylinkėje.

Šiose salose yra daug lie
tuvių kultūros vertybių. Tai 
— ypatingai senos ir gra
žios liaudies dainos, pasa
kos, papročiai, įdomūs etno
grafiniai kaimai. Svarbios 
mokslinės reikšmės baltis
tams turi savita tarmė, iš
laikiusi savo archaiškus 
bruožus.

Sunkių priespaudą mes, 
lietuviai, iškentėjome len
kų okupacijos metais. Dar 
ir šiandien gyvos lenkų na
cionalistų padarytos žaiz
dos. 1944 m. pavasarį su
žvėrėję lenkų buržuaziniai 
nacionalistai su hitleriniais 
okupantais subombardavo 
ir sudegino gražų lietuvišką 
Pelesos kaimą. O kiek nu
kankinta lietuvių kultūros 
veikėjų! Tačiau tuo sunkiu 

/uperior /avint)/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPU INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIU SASKAITA
Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 

Už įnašus mokame 5%% palūkanų 
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI 

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uperior /avinę)/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS:

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

metu veikė lietuviškos mo
kyklos, skaityklos, klubai, 
vaikų darželiai, saviveiklos 
rateliai. Lietuviška kultūra 
gyvavo.

Tarybų valdžios metais 
Baltarus i j o s Komunistų 
partijos vadovai, gavę įsa
kymus iš aukščiau, sutelk
tomis jėgomis kartu su vie
tiniais lenkų nacionalistais 
ėmėsi grubių represijų 
prieš lietuvius. Jų tikslas — 
atplėšti mus nuo savo tėvy
nės Lietuvos, kad nutraukę 
su savo tautiečiais bet ko
kius kultūrinius tautinius 
santykius, greičiau praradę 
savo nacionalinius bruožus 
ir kalbą, ištirptume "vienin
goje” TSRS tautų masėje.

Pagal oficialius 1970 m. 
gyventojų surašymo duo
menis Baltarusijoje lietuvių 
beveik nėra, nes lietuviai 
buvo užrašinėjami lenkais 
arba baltarusiais.

Nuo 1950 m. uždaryta lie
tuviškos parapijos Pelesos 
bažnyčia ir paversta grūdų 
sandėliu.

Nugriauta Varanavo baž
nyčia ; jos vietoje dabar sto
vi kultūros namai. Uždary

tos Vydžių ir Apso bažny
čios.

Uždarytos visos minėtose 
salose lietuviškos mokyklos. 
Tik Pelesoje, Garvežiuose ir 
Giriose daugybės pareiški
mų ir skundų dėka reikala
vome lietuvių kalbos moky
tojus. Lietuvių kalba minė
tose mokyklose pradedama 
mokyti kaip viena iš užsie
nio kalbų — tik nuo trečios 
klasės. O juk šių apylinkių 
kaimai lietuviški!

Trukdoma lietuviams už
siprenumeruoti lietuvišką 
spaudą. Draudžia mums 
kalbėti net savo gimtąja 
kalba. Lietuviams neleidžia
ma užimti aukštesnes pa
reigas.

Štai Pelesos kaime buvusi 
kolūkio pirmininkė Liucija 
žilinskaja, lenkų buožės 
duktė su partiniu bilietu, 
oficialiai visuotiniame susi
rinkime uždraudė lietu
viams viešoje vietoje kalbė
tis gimtąja kalba. Už tai su
mokėjo baudas ne vienas 
Pelesos kaimo gyventojas. 
Dėl jos represijų plaukė 
skundai į Gardino srities 
komitetą, bet lietuvių val
sui partijos vadovai papras
tai būna kurčnebyliai.

Pastaruoju metu Baltaru
sijos TSR partinei organi
zacijai reikalaujant, atitin
kamos Lietuvos TSR orga

nizacijos dabar draudžia ne 
tik organizuotai, bet ir in
dividualiai Lietuvos gyven
tojams viešėti pas mus.

Pas Baltarusijoje gyve
nančius lietuvius neleidžia
ma iš Lietuvos atvykti nei 
šokių ar dainų ansamb
liams, nei lietuvių ekskursi
joms, krašto tyrininkams ar 
studentams. Net mokslinin
kai, atvykę rinkti kalboty
rai naudingos medžiagos 
(pvz. 1979 m. vasarą V. To
porovas su savo grupe Pe
lesoje) užpuolami ir terori
zuojami. Mes, Pelesos, Ger
vėčių, Ramaškonių ir Apso 
apylinkių lietuviai, seniai 
laukiame iš Lietuvos atvyk
stančių meno ir saviveiklos 
kolektyvų, ansamblių, ta
čiau — veltui! Nei mes, nei 
jie negalime gauti iš rajono 
valdžios leidimo. O neoficia
lūs apsilankymai mūsų sve
čiams baigdavosi tragiškai. 
Vieni nušalinami iš pareigų, 
kiti gauna papeikimus, 
svarstomi a t i t inkamose 
įstaigose, baudžiami. Net ii’ 
studentai persekiojami dėl 
lankymosi pas mus. Val
džios nuomone, jie kursto ir 
uždega Baltarusijoje gyve
nančių lietuvių nacionali
nius jausmus.

Mūsų vienintelė atrama, 
į kurią remiasi mūsų tautiš
kumo ir kultūros išlaikymo 
bei dorovinis jaunimo auk
lėjimas, yra tikėjimas.

Nesuskaičiuojami mūsų 
pareiškimai ir kelionės, pra
dedant Gardino srities ir 
Minsko Religijų reikalų įga
liotiniu, baigiant TSRS Re
ligijų reikalų įgaliotiniu bei 
Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumo pirmininku L. Bež- 
nevu. Meti] metais reikala
vome, kad Garvėčių ir Ro- 
dūnės bažnyčios leistų dirb
ti lietuviams kunigams, ta
čiau kompartijos vadovai 
atrėždavo: "Neleisime, nes 
čia jie dar Lietuvą atkurs!" 
Ir štai — 1979 m. susilau
kėme šiose bažnyčiose len
kų kunigų. Pamaldos vyks
ta dabar šiose bažnyčiose 

tik lenkų kalba, sakomi len
kiški pamokslai, vaikai ka- 
tekizuojami taip pat lenkiš
kai, nors mūsų vaikai len
kiškai visai nesupranta. Vis 
dėlto kaip norėtųsi, kad šie 
kunigai, pramokę lietuvių 
kalbos, galėtų lietuviškai 
paskaityti evangeliją ir pa
sakyti lietuvišką pamokslą.

Nuo pat 1950 m. reikalau
jame, kad būtų grąžinta Pe
lesos bažnyčia ir užregis
truota Pelesos religinė ben
druomenė. Kiek kelionių ir 
pareiškimų į Maskvą, ta
čiau tas pats atsakymas: 
"laukite", "neleisime” ir 
panašiai.

Mūsų priešai tvirtai ir pa
grįstai įsitikinę, kad mūsų 
tvirtumo ir ištvermės jėga 
slypi tikėjime, todėl sten
giasi sugriauti ir sutrypti 
religinę ir tautinę sąmonę.

Mes, Baltarusijos lietu
viai, kreipiamės ne tik į mū
sų brolius lietuvius, bet ir 
į visus pasaulio geros valios 
žmones, prašydami ištiesti 
mums pagalbos ranką.

Prašome protestuoti prieš 
kultūrinį ir tautinį genoci
dą.

Padėkite mums išreika
lauti :

a) Pelesoje, Gervėčiuose 
ir Giriose lietuviškas mo
kyklas ;

b) sąlygas kultūrinei vei
klai ;

c) nutraukti visus lietu
vių persekiojimus ir varžy
mus už ryšius su Lietuvos 
visuomene;;

d) nutraukti religinį dis
kriminaciją ir tikinčių vai
kų persekiojimą bei įstaty
mų ignoravimą religijos at
žvilgiu ;

a) grąžinti Pelesos baž
nyčią, statytą mūsų tėvų ir 
brolių rankomis. Taip pat 
leisti kunigui laikyti pamal
das bei tenkinti religinius 
mūsų poreikius lietuvių kal
ba.

Baltarusijos lietuviai 

(Aušra Nr. 24/64 1980 m.)

Machinist

immms m nrn
Here In Keene, New Hampahlre, where 
there are no Income or sales taxes, Centrai 
Screw i* nuw seeklng Indlvlduals for the 
followlng posltlons:

HEADER OPERATORS
We are looking for experienced Header 
Operators to set-up and run our cold head- 
ing equipment, which consists of 3/16”, 
'/«" and 5/16" VVaterbury Farrell Headmas- 
ter, Hl-pro, Manville. Hartford, National Hlgh 
Speed and Long Stroke Headers, etc.
Wo offer a competltlve wage and an 
axcollent company-pald banaflt packago.
We, are located In Keene, an attractlve 
Southern New Hampshlro community. Our 
convenlent locatlon allosr* easy acceM 
to the mountatna and lakos oi thls boau- 
tlful Stato.
Phone our toli Iroo numbor at 800-258- 
5471 or wrlte our Personnel Office for 
further detalia.

CENTRAL SCREW C0
4 Microdot Company
149 Emerald Street 
Keene, NH 03431

An Eouoi Opoortunitv EmpiOYn M/F
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A.A. BALĮ VOSYLIŲ PRISIMINUS
Skaudi ir liūdna žinia ap

gaubė gedulio šydu ne tik 
Chicagos apylinkę, bet ir 
daugelį tų, kurie a. a. Balį 
Vosylių pažinojo ir tolimes
nėse vietovėse.

Velionis buvo gimęs Vil
niuje 1915 m. rugpiūčio 22 
d. ir mirė 1981 m. liepos 13 
d., Chicagoje.

1933 m. baigė Marijam
polėje mokytojų seminariją 
ir tais pačiais metais įstojo 
j Vytauto D. Universitetą 
Kaune. Studijavo lietuvių 
kalbą ir literatūrą .1936 m. 
iki 1938 m. redagavo "Ka
ry” specialų skyrių. 1938 
m. iki 1940 m. buvo "Tri
mito” redaktoriaus padėjė
jas. Velionis priklausė žur
nalistų sąjungai. 1940 m. 
iki 1944 m. mokytojavo 
Kaune. Tais pačiais metais 
kaip ir daugelis lietuvių pa
liko bolševikų užgrobtą Lie
tuvą ir pasitraukė į Vaka
rus. Jis buvo daugelio laik 
raščių ir žurnalų bendradar
bis.

Atvykęs į JAV pasiliko ir 
toliau ištikimas lietuviškos 
spaudos darbuotojas. Ilgus 
metus redagavo "Naujieno
se” Skautų skyrių.

1981 m. liepos mėn. 17 d. 
Marąuėtte laidojimo koply
čioje įvyko su juo atsisvei
kinimas. Kalbėjo "Naujie
nų” red. M. Gudelis, skautų 
vardu S. Jelionienė. Teis. 
Algirdas Budreckas atsi
sveikindamas velionio drau
gų vardu priminė: "Netikė
ta — nelaukta mirtis daug 
skaudžiau išgyvenama ne
tik giminių, artimųjų, o 
taip pat ir draugų. Velionis 
buvo tolerantas ir mokėjo 
su visais gerai sugyventi, 
todėl jis buvo visų mėgia
mas. Tai buvo nenuilstamas 
spaudos žmogus. Jo plunks
na buvo lengva ir lietuvių 
kalba gera. Nors ir sunkiai 
reikėjo velioniui sau duona 
uždirbti fabrike, bet jis vi
suomet rasdavo laiko lietu
vių spaudai puoselėti. Tai 
didelis jo nuopelnas ir pa
vyzdys visiems mums kaip 
reikia aukotis ir dirbti lie
tuvybei.

LEE C. MOORE, CORPORATION
Needs for steady work 

Mušt have shop experienced 
structural layers out 

Structural fitters
STEADY WORK FOR QUALIFIED MEN AND FR1NGE BENEF1TS 

Visit Plant
4201 Grand Avė., Neville Island 

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

A secure place to work
Eaual Opportunity Employer

(34-40)

MACHINE SHOP FOREMAN 
MALE/FEMALE

Immediate openinsj for shop foreman experienced in marine repai r to 
supervise night shift. $1870 per mo. plūs hourly overtime. Excellent 
benefit package including life čc hospitalizalion insurance, savings 
prograni, retirement and bonus.

APPLY, CALL, OR WR1TE:

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

HARAHAN, LA. 70183 
504-733-7870

Equal Opportunity Employer M/F
 (28-34)

šiandien man yra sunki 
ii- liūdna pareiga amžiams 
atsisveikinti ir tarti pasku
tinį sudie mielas Baly. Vi
si mes skaudžiai pergyve- 
nam Tavęs netekę ir kol gy
vi būsim neužmiršim.

Nuoširdžiausią užuojautą 
reiškiu giminėms ir arti
miesiems. Ilsėkis ramybėje 
toli nuo savo mylimos tėvy
nės Lietuvos, kurią Tu my
lėjai ir dėl jos laisvės ne
nuilstamai dirbai ir kovo
jai.”

Atsisveikinimą šermenė- 
je pravedė Al. Budreckas.

BOSTON

RADIJO GEGUŽINĖ
Seniausia lietuviška radi

jo programa Naujojoj Ang
lijoj vedama Stepono ir Va
lentinos Minkų, surengė ge
gužinę rugpiūčio 9 d. gra
žiame Romuvos Parke, 
Brocktone.

"Miss Lithuania of N. E.” 
buvo išrinkta Joan Ronu- 
kaitis iš So. Bostono, Stan- 
ley ir Ann Ronukaičių duk
tė.

Tris pinigines dovanas už 
savo atneštus rankdarbius 
laimėjo: Marija Yanonienė, 
Barbora Gailiūnienė ir 
Anastazija Mimgaudienė.

šokių kontestus laimėjo: 
Stella Sullivan ir Joe Gazda, 
Jūratė Valaitienė ir Henri
kas Čepas, Joan Siauris ir 
Jack Colbert, Julia Šaulienė 
ir Vaclovas Rupsys, Mary ir 
Vytas Dureckai.

S. ir V. Minkai dėkoja vi
siems, kurie prisidėjo prie 
šios gegužinės pasisekimo.

Prie progos primena iri 
kviečia dalyvauti konteste, 
kuriame turėsite proga lai
mėti $500 pinigais už įdo
miausiai parašyta rašinį 
"Kodėl jum garbė būti lie
tuviu ar lietuve”. Galima 
rašyti lietuviškai arba ang
liškai iki 2000 žodžių. Užsi
registruokite DABAR da
lyvauti šiame konteste, ra
šydami Mrs. Valentine Min- 
kus, c/o Lithuanian Radio

Šv. Antano bažnytinis moterų vienetas, giedojęs Pilėnuose 
per iškilmingas pamaldas liepos 5 d. Pirmoje eilėje iš kairės: 
B. Januškienė, S. Kaunelienė, B. Čiunkienė, S. Sližys (vado
vas), S. Bitlerienė, N. Sližienė, A. Tamulionienė. Antroje eilė
je: O. Ribinskienė, V. Osteikienė, G. Norienė, D. Žebartavičie- 
nė, D. Petronienė ir E. Garliauskienė. K. Sragausko nuotr.

DETROITO LIETUVIAI

SĖKMINGA ŠAULIŲ 
IŠVYKA

St. Butkaus šaulių kuo
pos suruošta rugpiūčio 16 d. 
S. ir A. Vasiulių sodyboje 
išvyka praėjo su pasiseki
mu. Diena buvo graži. Ir 
kas svarbiausia — nelijo. 
Saulė švietė ii* per daug ne
šildė. Į išvyką privažiavo 
gražus pulkelis svečių.

Kuopos pirm. V. Tamo
šiūnas pranešė, kad šv. Mi
šios bus atnašaujamos už 
Vytautą Skuodį ir kitus 
kenčiančius ok. Lietuvoje.

Mišias atnašavo ir pa
mokslą nušviesdamas da
bartinės Lietuvos padėtį, 
pasakė kuopos kapelionas 
kun. Alfonsas Babonas. 
Skaitinius skaitė M. Bau- 
kyš. Giedojo dalis šv. An
tano parapijos choristų. Ap
linkuma priminė Lietuvoje 
esančius parapijų švento
rius. Tai tikrai gražu ir 
įspūdinga.

Po mišių vyko vaišės. 
Svečius aptarnavo vyr. šei
mininkė moterų sekcijos 
vadovė Adelė Poderienė, 
jos padėjėjos Lidija Mingė- 
lienė Ona šadeikienė, talki
ninkaujant L. Macionienei,
E. Jodinskienei, A. Jonynie- 
nei, A. žiedienei, M. Želvie
nei ir kitoms. Išvyką keps
niais rėmė: M. Želvienė, T. 
Merkevičienė, O. šostakie- 
nė, S. Kaunelienė, A. Pet
rauskienė, E. Kutkienė, D. 
Petronienė, A. Jonynienė, J. 
Švobienė, K. Daugvydienė,
O. Briedienė, L. Macionienė, 
E. Jodinskienė, A. žiedienė, 
S. Grigaitienė, S. Vasiulie- 
nė ir iktos.

Bare dirbo Stasys ir Jo
nas Bartkai. Bilietukus 
maistui pardavinėjo R. Ma- 
cionis. Dovanų paskirstymą 
pravedė: I. Lauronavičienė, 
L. Mingėlienė, M. Baukys ir
P. Bukšnys. Išdalintos 37

Broad. Corp. Ine., 502 E. 
Broadway, So. Boston, Ma. 
02127. Rašinys turi būti 
prisiųstas ne vėliau 1981 
m. spalio 12 d.

Antanas Grinius

dovanos. Vytautas Kutkus 
laimėjo paveikslą "Geležinis 
vilkas”, L. Selenis — pa
veikslą "Trakų pilis”, Miku- 
levičius — paveikslą "Ba
sanavičius, J. Damušienė 
■— Vazą, D. Petrauskienė — 
paveikslą ir K. Sragauskas 
•— Gražią lėkštę. Kitiems 
teko kitos įvairios dovanos.

Ir taip visą dieną svečiai 
vaišinosi, šnekučiavosi ir 
linksmai praleido dieną gra
žioje Vasiulių sodyboje. Di
delis ačiū jiems priklauso 
nuo St. Butkaus šaulių kuo
pos saulių.

IŠVYKOS
Švyturio Jūrų šaulių kuo

pa rugpiūčio 30 d. Pilėnuo
se rengia išvyką, kurioje 
bus kepamas bekonas ir 
vaišinami svečiai. Veiks 
baras, loterija ir įvairios ki
tos pramogos. Gautas pel
nas bus skiriamas Pilėnuo

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119 
Tel. (2161 531*7770

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

liams pastatyti.

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

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (21$) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

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

atliekam dailidės dailus.
MARTINS ir'KUN ARS KAULINS Lakewood, Ohio

se pastatyto paminklo gra
žinimui.

Ralfo 76 skyriaus metinė, 
tradicinė išvyka įvyks rug
sėjo 6 d. 12 vai. O. ir č. 
šadeikų sodyboje, 28975 
Wellingtom Rd., Farming- 
ton Hills. Gera proga bus 
susitikti, pasivaišinti, pa
bendrauti. Kviečiami ir lau
kiami visi.

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

LB Detroito apylinkės 
valdyba rugsėjo 13 d. Die
vo Apvaizdos parapijos 
Kultūros Centre rengia 
Tautos šventės paminėjimą 
ir pikniką.

10:15 vai. bus pakelta 
Lietuvos vėliavą, 10:30 
kun. Viktoras Kriščiūnevi- 
čius atnašaus šv. mišias ir 
pasakys pamokslą. Kviečia
mos visos organizacijos su 
savo vėliavomis paminėjime 
dalyvauti.

Po mišių, ten pat, įvyks 
LB gegužinė-piknikas. Visi 
kviečiami ir laukiami.

★
• "švyturio” jūrų šaulių 

kuopa per Dirvos bendra
darbį A. Grinių prisiuntė 
laikraščiui paremti auką 10 
dol. Ačiū.

• St. Butkaus šaulių kuo
pa įvertindama Dirvos gerą 
informaciją per Dirvos ben
dradarbį A. Grinių prisiun
tė 20 dol. Ačiū.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nationwide is on you' »kh>

• APDRAUDOS reikalais 
geriausius patarnavimus 
gausite kreipdamiesi į Z. 
Obelenį, tel. 531-2211.
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Grupėje matosi Caracas lietuvių kalbos mokyklos mokiniai: 
Karolė Mažeikaitė, Alex ir Junior Nelsai, Milena Rosales, Danu
tė Ambrozevičiūtė ir Caracas Jaunimo Sąjungos Valdybos na
riai, per mokyklos užbaigimo programą.

Laiškas iš Venezuelos

Lietuvių kalba
šių metų liepos mėnesi 

iš Clevelando atskridusi, 
mokytoja Zita Kripavičiūtė 
davė Caracas mieste, Vene- 
zueloje, intensyvų lietuvių 
kalbos kursą visai lietuvių 
kalbos nemokantiems mo
kyklinio amžiaus vaikams.

Kurso metu vaikai išėjo 
100 puslapių xeroxu padau
gintas, dr. D. Tamulionytės 
paruoštą, vadovėlį su atitin
kamais pratimais.

Pamokos truko visą lie
pos mėnesį, kas dieną nuo 
8:30 a. m. iki 11:30 a. m., 
o du kart į savaitę nuo 8:30 
a. m. iki 5:00 p. m. Kursuo
se dalyvavo 13 mokiniukų, 
pilną kursą baigė 6 narsuo
liai.

Mokytoja Kripavičiūtė 
paaukojo sauo atostogas 
šiam intensyviam darbui, 
parodė daug idealizmo, at
sidavimo ir visą šį triūsą 
veltui dovanojo Venezuelos 
lietuviams.

Nemažiau atsidavimo pa
rodė kurso organizatoriai ir 
vaikų prižiūrėtojai: Vene
zuelos Lietuviu Jaunimo Są
junga. Nebodami to, kad 
po mokslo metų pagaliau 
prasidėjo atostogos, jauniai 
kėlė kas rytą su aušra, su-

pradedantiems

Zita Kripavičiūtė

rankiodavo vaikus mašino
mis visose miesto dalyse. 
Mergaitės virė, rūpinosi, 
kad vaikai būtų pavalgę 
pietų pertraukos metu, ir, 
aišku, jaunimas prižiūrėda
vo vaikus pertraukų ir eks
kursijų metų. Jei mokosi 
naują dainą — tai visi drau
ge, mokiniai ir prižiūrėto
jai traukia, dargi su gitaro
mis. Jei eilėraštis — tai 
vieni kitus mokina. Jei eg-

DIRVA

ABITURIENTŲ PRISTATYMAS
• 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.

zaminas — tai mokytoja 
visus "sufleruojančius” pa
dėjėjus išvydavo iš klasės, 
o tų "egzaminų” buvo po 
vieną į dieną, apie praeitos 
dienos pamoką.

Smagu buvo žiūrėti, kaip 
jauni mokina dar jaunes
nius. Dar smagiau buvo ste
bėti, kaip keli vaikai, kurie 
anksčiau nė žodžio neiš- 
spausdavo lietuviškai, per 
vieną mėnesį lyg prasilaužė 
į naują pasaulį, kupiną jau
nimo, dainų ir žaidimų ... 
na ir darbo.

T galą kurso dalis moki
nių išvažiavo su šeimomis 
atostogų: mokyklos baigi
mo iškilmėms liko vos keli. 
Anie, išvažiavusieji, jau ta
rėsi, kada vėl kartu visi su
sieis. Užsimezgė ryšis, — o 
tas gal yra nemažiau svar
bu, negu mokslas sausai pa
ėmus.

Mokykloje dirbusių jau
nuolių tarpe, trys pasitaikė 
buvę Vasario 16 mokiniai 
važiavę į lietuvišką gimna
ziją su iš JAV gautomis 
stipendijomis: mišrių šei
mų Živilė Rodriguez, Luis 
Rosales ir lietuvių tėvų Ele
ną Baronaitė. Dar viena 
mokyklos darbininkė, An
gelė Mažeikaitė, šiuo metu 
ruošiasi irgi su pinigine pa
rama iš PLB keliauti me
tams į Vasario 16 gimnazi
ją. Vaikų sporto treneris, 
Viktoras Karnakauskas ir
gi kadaise suolą trynė Va
sario 16 gimnazijoje. Pati 
mokytoja Zita Kripavičiūtė 
yra buvusi Clevelando Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokinė.

Įdomu yra stebėti, kaip 
mažos tolimos mokyklėlės, 
vos kelias savaitės truku
siose, pamokose, kadaise 
vyresnių mokytojų įgyta 
Lietuvos mokyklose ki
birkštėlė, ėjo estafetės ke
liu į trečiąją kartą, (jsr) 

Bus linksma jaunimui ir 
vyresniems. Asmeniui 12.50 
dol. Stalai 10 asmenų. 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.

• Lina Palubinskaitė, 
Vlado ir Nijolės Palubinskų 
duktė, baigė Cleveland Hts. 
gimnaziją ir rudenį pradės 
studijuoti meną Clevelando 
Meno Institute. Jinai lankė 
aštuonius skyrius Vysk. 
Valančiaus lituanistin ėję 
mokykloje ir priklauso Cle
velando Hoksleivių Ateiti
ninkų Maironio kuopai.

sūnus, pavasarį baigė šv. 
Kazimiero lituanistinę mo
kyklą, sekančiais mokslo 
metais baigs Euclido aukš
tesniąją mokyklą. Priklauso 
Clevelando moksleivių atei
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tininkų Maironio kuopai. 
Kaip ii’ jo sesuo mėgstą 
sportą.

• Marius A. Kaunas, Pet
ro ir Vandos Kaunu sūnus, 
baigė šv, Juozapo gimnaziją 
Clevelande ir šj rudenį pra
deda studijuoti architektū
rą Cincinnati universitete.

• Indrė Ardytė, Juozo ir 
Marytės Ardžių duktė, šį
met baigė Fairview gimna
ziją Pennsylvanijoj ir pla
nuoja mokintis Edinboro 
Statė College, kur studijuos 
inžinerijos mokslus. Indrė 
priklauso Clevelando Moks
leivių Ateitininkų Maironio 
kuopai.

Išnuomojamas didelis na
mas 4-5 miegamieji. Naujai 
išremontuotas ir moderni 
virtuvė. Didelis sodas.

Skambinti 531-4426 po 6 
vai. vakaro.
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amber studios
505 East 185 Street;
Euclid, Ohio 44119
Tel. 531-3500

/ inc.

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

TURNER REALTY
501 EAST 185 ST. EUCLID, OHIO 41119

PHONE: 186-2530

RITA matas
ĮSTAIGOS

ADMINISTRATORĖ

PILNATEISĖ NEKILNOJAMOJO TURTO 
ĮVERTINTOJA.

Bendradarbiai: 
DALIA ŠIRVAITIS 
ANTANAS KALVAITIS 
ALGIS MATAS 
TONI LINDEN 
DALIA KASULAITIS 
PETRAS MATAS 
RAY SABALIAUSKAS 
PATR1CIA A. SAJOVEC 
VYTAS MATAS — 

teisinis patarėjas
Esame registruoti pilnateisiais nariais trijose skirtingose Multiple List- 

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

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

EUCLID, OHIO 44119

PHONE: 486-2530

501 EAST 185 ST.
1REL0CATI0N

SERVICE.IMC.
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• Vasarą palydint pobū
vis, rengiamas Neringos 
tunto tėvų komiteto, įvyks 
Lietuvių Namų didžioje sa
lėje š. m. rugsėjo 26 d., šeš
tadienį, 7 vai. vak. šis po
būvis - balius ruoš iamas 
skaučii] veiklai paremti.

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

Bilietus 15 dol.-asmeniui 
arba stalus 10 asmenų gali
ma užsisakyti pas Daną šiu- 
pinienę tel. 481-1438 ir Bi
rutę Vedegienę tel. 951- 
5011.

Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti šiame pobūvyje, 
tuo paremiant skaučių veik
lą.

STEVE BENCIC’S 14th ANNUAL

Giedant himną, nuleidžiama Lietuvos vėliava.

(Okinbrrfet
“Tai yra puikus gyvenimas!“ 
CLEVELAND CONVENTION 

CENTER 
Labor Day Weekend

• GUY LOMBARDO’S ORCHESTRA
• DOZENS OF "OOMPAH-PAH” BANDS
• 30 NATIONALITY DANCE GROUPS
• A HARVEST OF FOOD
• A RIVER OF BEER
• ARTS AND CRAFTS EXHIBITS
• AMUSEMENT RIDĖS FOR CHILDREN

FRIDĄ Y, SEPTEMBER 4, 5 pm to 11 pm 
SATURDAY, SUNDAY, MONDAY 

SEPTEMBER 5, 6, 7 — NOON TO 11 pm
ADMISSION $4.00. GOLDEN AGERS $2.00. 

CHILDREN UNDER 14 FREE ANYTMIE
PLENTY OF PARKINGI

NATIONWIDE 
INSURANCE

■» oo yO”'

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

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

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, audiniu ir 
kt. Kreipkitės pas H. Kri- 
pavičių, tek: 216-531-6720.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAIVIUS prašo
me kreiptis i ČIPKUS 
REALTY. 31715 Vine St.. 
Willowick. Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

HOUSE FOR SALE

Marcella, 3 bedroom 
single, centrai A-C. Finish- 
ed basement, new driveway. 
Well consider any financ- 
ing. By owner. Call: 692- 
0127. ” (34-35)

GALVOSŪKIO
SPRENDIMAI

AA.® 
s®

NERINGOS ir PILĖNŲ 
tuntai š.mėn. 14-16 dienomis 
suruošė savaitgalio stovyklą 
netoliese Clevelando, kurioje 
dalyvavo virš 40 skaučių-tų. 
Pagrinde ji buvo taikoma jau
niesiems, negalėjusiems daly
vauti Vidurio Rajono stovyk
loje, Rakė.

Lietingas oras nepajėgė su
žlugdyti skautiškos nuotaikos 
ir pramatyta programa buvo 
gražiai išeita. Šeštadienio vė
lyvą vakarą, prie įspūdingai 
įrengto altoriaus gamtoje, dva 

Danutė Belzinskienė su jos vadovaujamomis Neringos tunto 
jaun. skautėmis.

Vienerių metų mirties sukaktis
A. A.

DR. JURGIS BALČIŪNAS
1981 m. rugsėjo 6 dieną sueina vieneri metai, 
kai mūsų brangus vyras, tėvelis, uošvis, tėvu
kas išsiskyrė iš mūsų tarpo.

Už jo sielą bus aukojamos šv. Mišios Chi
cagoje Tėvų Jėzuitų koplyčioje rugsėjo 6 d., 
sekmadienį, 11 vai., Clevelande — rugsėjo 6 
dieną, 10:30 Šv. Jurgio lietuvių parapijos baž
nyčioje. Ir šeštadienį, rugsėjo 12 d. 7:30 vai. 
ryto Dievos Motinos Nuolatinės Pagalbos baž
nyčioje.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir 
pažįstamus šiose Mišiose dalyvauti ir už a. a. 
dr. Jurgį pasimelsti.’

Liūdintys, žmona ir vaikai su 
šeimomis

sios vadas kun. G. Kijauskas, 
SJ atlaikė Sv. Mišias, palydi
mas jaunųjų giesmėmis. Gra
žu, kad ir tėveliai atlankė be- 
stovy kl au j ančius.

Neringos tunto pastovyklei 
vadovavo: V. Juodišiūtė - vir
šininkė, R. Nasvytytė - komen 
dantė ir jaunesniųjų skaučių 
vadovė D. Belzinskienė.

Pilėnų Tn. pastovyklės va
dovai - R. Belzinskas, A. Miš
kinis ir A. Spirikaitis.

Maisto tvarkymu rūpinosi 
V. Butkuvienė.

SEKMADIENĮ, RUGSĖJO MĖN. 13 D.
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METŲ 13-TASIS
ABITURIENTŲ PAGERBIMO 

BALIUS 
CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMUOSE.

Programoje jaunųjų talentų pasirodymas, 
karšta vakarienė, vynas ir kiti gėrimai, šokiai gro
jant STRIMAIČIO orkestrui. Bilietų kaina $12.50 
asmeniui. Jaunimui $10.00. Abiturientams veltui.

Stalus po 10 ar pavieniui užsisakyti pas: Mir
ga Bankaitytę 333-3780, Paul. Mašiotienę 261-9540, 
dr. A. Butkų 932-9944, K. žiedonį 944-8058, J. Mi- 
konį 481-6900 ar 531-2190.

Rengia JAUNIMO KOMITETAS IR JAV LB 
OHIO APYGARDOS VALDYBA

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

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

• 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.

• 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 Baltuonįo medžio dro
žinių paroda. Rengia: Lietuvos 
Vyčių 25 kuopa.

• SPALIO 3 D. Vaidinimas 
"Tėvas ir sūnus” (J. Grušo).

Rengia LB Ohio apyg. valdyba.
• SPALIO 10 D. Korp! Neo- 

Lithuania metinė šventė-balnis 
Lietuvių Namuose.

• SPAlto 18 D. prof. J. Ži
levičiaus 90 metų amžiaus su-' 
kakties minėjimas. Akademija- 
koncęrtas. 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.

HOUSE FOR SALE

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

HOUSE FOR SALE

864 East 73 Street 8 room 
house on lovely ųuiet street. 
2 garages, front and back 
porch. Washer, dryer, stove, 
refrigatore and other fur- 
niture. Air conditioner and 
snow blovrer. Large family 
or income property.



DIRVA
ANTIKOMUNISTINIO 
BLOKO KONGRESAS

Taiwano sostinėje Taipei 
rugpiūčio 3-5 dienomis įvy
ko Antikomunistinio Tautu 
Bloko tarptautinis suvažia
vimas. šio sąjūdžio JAV-se 
pirmininkas Petras Wyte- 
nus su žmona Elzbieta ir 
dukterimi Lauraine dalyva
vo tame suvažiavime. Elz
bieta Wytenus su dukteri
mi Lauraine, atstovauda
mos Amerikos Lietuvių Ta
rybai, suvažiavime pravedė 
rezoliuciją, kuria reikalau
jama laisvės Lietuvai. Re
zoliucijoje pažymima, kad 
Antibolševikinių Tautų Blo
kas remia Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą, 
prašo viso laisvojo pasaulio 
kraštus paremti lietuvių 
laisvės pastangas, kreipiasi 
j visus Jungtinių tautų na
rius su prašymu, kad j 
Jungt. Tautas būtų įjung
tas ir Lietuvos atstovas. 
Kreipiasi į laisvąjį pasaulį 
daryti spaudimą, kad būtų 
paleisti Lietuvos politiniai 
kaliniai; specialiai sumini
mas V. Skuodis, turintis 
JAV pilietybę.

Kongrese dalyvavo ir 
kongr. E. Derwinski, kongr. 
Ph. Crane. kongr. G. Solo- 
mon (N. Y.).

PASIKEITIMAI 
VALSTYBĖS 

DEPARTAMENTE
Pabaltiečių reikalų vady

boje Valstybės departamen
te įvyko pasikeitimų. Vie
ton Th. Longo dabar paskir
ta Mildred Patterson, vie
ton Oscar Clyatt dabar pa

A. A.

buv. teisėjui MYKOLUI MAŽEIKAI 
mirus, jo žmonai OLGAI, dukteriai KRISTI

NAI ir kitiems giminėms bei artimiesiams 

gilią užuojautą reiškiame bei drauge liūdime

Teofilė ir Zigmas
M i š a u s k a i

Marta ir Vytautas-Aleksandras 
Račkauskai

skiriamas James Schuma- 
ker. Jų adresai: Ms. Mildred 
Patterson, Baltic Affairs 
Officer, EUR/EE, Room 
5221, Department of Statė, 
Washington, D. C. 20520, 
tel.: 202-632-1739.

Mr. James Schumaker, 
Bilateral Affairs, Office of 
Soviet Affair, EUR/SOV. 
Room 4219, Department of 
Statė, Washington, D. C. 
20520, tel.: 202-632-1712.

Naujuosius Valstybės de
partamento pareigūnus ap
lankė Jungtinio Pabaltiečių 
delegacija, painformuoda
ma apie Pabaltijo valsty
bes. Ypač buvo paliestos 
trys temos: 1. JAV politika 
nepripažįstant Pabaltijo in
korporavimo turi būti pa
vedama tiksliau ir ryžtin
giau ; 2. Ta politika turi at
sispindėti valstybės išlei
džiamuose žemėlapiuose ir 
kituose vyriausybės leidi
niuose; 3. Vadinamų karo 
nusikaltėlių investigac i j a 
turėtų būti geriau išbalan
suota. Prie paskutinio punk
to buvo daugiau sustota, 
pabrėžiant, kad negalima 
pasitikėti Maskvos patei
kiamais duomenimis.

Pabaltiečių delegaciją 
Valstybės departamente su
darė komiteto pirm. Maido 
Kari, informacijų ir ryšių 
direktorius J. Bolsteins, va
saros internai: Sven Paul, 
Gailė Tamošiūnaitė ir Vita 
Terauds. Taipgi dalyvavo 
JAV LB atstovai A. Gurec- 
kas ir E. Raskauskas.

(ALT).

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

BR. JONUŠO STIPENDIJA 
TERESEI GAIDELYTEI

* " V** >Ketvirta iš eilės muziko 
Broniaus Jonušo lituanisti
kos stipendija šiais metais 
paskirta Teresei Gaidelytei, 
gyvenančiai Omahoje, Neb. 
Teisėjų komisija, sudaryta 
iš Omahoj ir Chicagoje gy
venančių visuomenininkų, 
vienbalsiai pripažino, kad 
Teresė tokios stipendijos 
verta. Stipendiją kasmet 
skiria Br. Jonušo našlė 
Emilija Jonušienė. Pirmąją 
stipendiją yra gavęs Ro
bertas Saldys iš Brazilijos, 
antrąją Marytė Bizinkaus- 
kaitė iš Bostono, trečiąją 
Vilius Dundzila iš Chicagos.

Gaidelytė yra aktyvi skau 
tė, ėjusi įvairias pareigas, 
pasižymėjusi laužavedė, lai
kraštėlių redaktorė ir ilius- 
tratorė, grafikė, dalyvauja 
visose stovyklose ir vadovių 
suvažiavimuose ir studijų 
dienose. Šalia skautiškos 
veiklos priklauso Omahos 
liet. Tautinių šokių grupei 
"Aušra”, vietos lietuvių 
"Rambyno” chorui, lietu
viškų vaidinimų, kultūrinių 
parodėlių organizatorė. Ji 
pasižymėjusi fotografė. Lan
kydama šv. Marijos kolegi
ją, buvo išrinkta ir priklau
sė studentų senatui, priim
ta j Anawim Society ir Fine 
Arts Chapter ir iliustravo 
tos kolegijos 1978-79 met
raštį. Dalyvavo daugely fo
to parodų Chicagoj (Jauni
mo centre), amerikiečių sa
lėse, Kultūros židinyje 
(Brooklyne, N; Y.) ir kt.

KRONIKA KELIAUJA 
PER PASAULI

Po ilgų L. K. B. Kroni
koms Leisti Sąjungos Val
dybos, o ypač pirmininko 
kun. K. Kuzminsko pastan
gų, pirmasis Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikų to
mas anglų kalba, verstas ir 
puikiai redaguotas Nijolės 
Gražulienės, jau pasirodė iš 
spaudos. Pirmoje laidoje at
spausdinta 10,000 tiražas.

Prieš kiek laiko užsimez
gė standrus ryšys tarp L. 
K. B. Kronikoms Leisti Są
jungos Valdybos ir Dubline 
gyvenančio, krikščioniškoje 
veikloje labai energingo ir 
plačiai žinomo advokato T.
C. Gerard O’Mahony. Jis 
yra steigėjas ir pirminin
kas Airijoje veikiančios 
The Christian Communit.y 
Center — organizacijos, ši 
organizacija gana gerai su
pranta Lietuvos padėtį po 
komunizmo priespauda ir 
ten vykstantį tikėjimo per
sekiojimą ir žmogaus teisių 
laužimą.

Šis taurus advokatas ne 
tik parūpino L. K. B. Kro
nikoms Leisti Sąjungos Val
dybai įvairių Airijos insti
tucijų bei pavienių asmenų 
adresus kronikų knygos pir
mojo tomo platinimo reika
lams, bet ir pakvietė Sąjun
gos sutiktuvių iškilmes 
Dubline.

L. K. B. Kronikoms Leis
ti Sąjunga jau baigia ruoš
ti spaudai ispanų kalbą Kro-

The CHRONICLf 
oi the Cathofic Church 

in LITHUANIA Votį

nikų antrą tomą ir Lietuvių 
kalba šeštą tomą. Galutinai 
išverstas ir spaudai paruoš
tas prancūzų kalba Kronikų 
pirmas tomas ir verčiamas 
į anglų, ispanų ir prancūzų 
kalbas Kronikų šeštas to
mas.

Tiems visiems darbams 
reikia nemaža lėšų, todėl 
lietuviškoji visuomenė yra 
kviečiama remti tą darbą 
savo aukomis, nes be visų 
pagalbos nebus galima taip 
plačiai išgarsinti pavergtos 
Lietuvos kančių plačiajame 
pasaulyje.

Aukas prašome siųsti L. 
K. B. Kronikoms Leisti Są
junga, 6826 So. Talman Av., 
Chicago, Illinois 60629. Vi
sos aukos gali būti nurašo
mos nuo mokesčių.

SANTA MONICA
PUIKI ŠAULIŲ 

GEGUŽINĖ
Rugpiūčio 16 d., sekma

dienį, Pacifiko vandenyno 
vėsiame krante, ištaigingo
je J. ir E. Sinkių sodyboje, 
Santa Monikoje įvyko labai 
gerai praėjus Los Angeles 
šaulių Juozo Daumanto kuo
pos gegužinė, kurioje daly
vavo net dvigubai daugiau 
svečių negu pernai. Kaip ir 
paprastai šaulių-moterų bu
vo paruošti geri pietūs, vei
kė įprastinis baras, taip pat 
dovanų laimingais nume
riais paskirstymo stalas ir 
kt. Vien tik nuo dovanų sta
lo gauta "grynų’’ virš 200 
dol., nekalbant jau apie li
kusius "grynais” už pietus 
ir baro pajamas.

Stebint publiką — ji bu
vo tikrai "marga”, nes ga
lėjai matyti daug žinomų 
asmenų lietuviškam visuo
meniniame gyvenime. Buvo 
buv. Amerikos Lietuvių 
Tautinės S-gos pirm. A. Ma
žeika su žmona — Kalifor
nijos lietuvių respublikonų 
pasižymėjusia veikėja, taip 

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

pat buvo net iš Yukaipos 
(80 mylių nuo Los Angeles) 
atvykęs buvęs Tautinės Są
jungos vicepirmininkas Jo
nas Mockus su žmona, ALT 
skyriaus pirmininkas F. 
Masaitis, BALFo skyriaus 
pirmininkas V. Pažiūra, 
Santa Monikos Lietuvių 
Klubo pirm. dr. V. Rauli- 
naitienė, buv. žurnalistų 
S-gos pirm. prof. J. Kuprio- 
nis, skautų brolijos vyr. 
skautininkas inž. Vyt. Vi
dugiris, buv. Radijo Klubo 
pirm. J. Mitkus, poetas-žur- 
nalistas Alf. Giedraitis ir 
daug kitų visuomenėje ži
nomų žmonių. Iš retųjų sve
čių reikia paminėti patį to
limiausią — tai svečia net 
iš Washingtono, D. C. — is
toriką Vincą Trumpą, kuris 
šiuo laiku čia buvo atvykęs 
atostogų.

Visų žymių ar žymesnių 
svečių čia nesiimu išvardin
ti, nes susidarytų labai ilgas 
sąrašas, pailiustravau ge
gužinės svečius tik keliomis 
žinomomis pavardėmis iš 
ko būtų galima pasidaryti 
išvadą, kad šaulių veiklą čia 
remia visokių pažiūrų ir 
sluoksnių lietuviškoji visuo
menė. šauliai čia dirba sva
rų kultūrinį darbą ir dėlto 
visuomenės parama yra 
daugiau negu sveikintina. 
Kuopos valdybą šiuo metu 
sudaro: pirm. inž. J. Ruo
kis, vicepirm. J. Dženkaitis, 
sekr. VI. Račius, ižd. J. 
Avižienis, moterų vadovė 
Judita Paškauskienė.

Kuopos pirm. Juozas Ruo
kis turėjo gero pagrindo ge
rai nuotaikai matydamas 
tokį gerą pasisekimą. Tai 
viena. Antra — kaip kuo
pos vadovą džiugino ir ta 
aplinkybė, kad gegužinės 
proga į šaulių eiles įstojo 
ar pasižadėjo įstoti keli 
nauji nariai, kurių tarpe 
net ir plačiai savo paslaugu
mu lietuviškoms organiza
cijoms išgarsėję J. ir E. Sin
kiai, kurių sodyboje vyksta 
lietuviškos gegužinės, ku
rioms Sinkiai nupirkdami 
stalus ir kėdes yra išleidę 
net tris tūkstančius dolerių 
— nekalbant kitokių pa
slaugų. Kas nesidžiaugtų 
Sinkius turėdamas savo or
ganizacijos narių eilėse. 
Sėkmės Los Angeles šau
liams. (vb)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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