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Kova su terorizmu
Paskutiniu laiku terorizmas 

pasiekė karo veiksmus, ku
riems karinės jėgos neturi ga
limybės pasipriešinti, išven
giant susidūrimo su nekaltais 
gyventojais.

Po baisios Indijos lėktuvo 
nelaimės, kur žuvo visi iki vie
no keleiviai, amerikiečių lėk
tuvo pagrobimas su keleiviais 
išlaikė Ameriką porą savaičių 
įtampos padėtyje.

Teroristai, inspiruojami Ira
no, norėjo galingiausią pasau
lyje valstybe paklupdyti ir tuo 
visiems įrodyti, kad Amerika 
yra tik ‘popierinis tigras’, ne
galįs nieko padaryti. Tačiau 
prezidentas Reaganas nepasi
davė jų iššūkiui ir atsisakė leis
tis į bet kokias derybas su lėk
tuvo grobikais. Pasėkoje gro
bikai paleido visus turimus ke
leivius, nors dar liko anksčiau 
Libane pagrobti septyni ame
rikiečiai ir du prancūzai.

Dabar, kada krizė pasibai
gė, reikia laukti griežtesnės 
kovos su teroristais, kaip buvo 
žadėta. Tuo reikalu jau kal
bama eilę metų, bet nieko ne
daroma, nes tarp valstybių 
nėra vieningumo. Net ir da
bar, kada prezidentas Reaga
nas nutarė paskelbti Beyrouto 
aerodromui boikotą, didžiu
ma Europos valstybių tam 
nepritarė. Gi Libano vyriau
sybė net apkaltino Ameriką, iš 
kurios patys gauna stiprią fi
nansinę paramą.

Yra siūloma papildomos sau
gumo priemonės - kuriomis 
jau kuris laikas naudojasi Iz
raelis - būtent, sugriežtinti lėk
tuvų keleivių ir bagažo kontro
lę, bei įvedant lėktuvuose spe
cialią sargybą

Izraelio lėktuvų kompanija 
nesitenkina vien svetimųjų 
aerodromų kontrole ir, įsilei- 
džiant į lėktuvą, dar tikrina 
leivius ir jų bagažą. Jų lėktu
vuose yra keturi saugumiečiai 
ginkluoti specialiais revolver- 
riais, kurie gali sužeisti ar nu
šauti teroristą, nepramušant 
lėktuvo sienos, kas sukeltų 
sprogimą.

Iki šiam laikui tik anglai ir 
izraelitai turėjo specialius da
linius kovai su teroristais. 
Amerikiečių antiteroristų gru
pės Delta vyrai dar vis treni
ruojami ir neturėjo progos pa
sireikšti kovoje.

Dabar laukiama, kad pre
zidentas Reaganas imsis žygių 
užkirsti teroristams kelią ir su
gautieji nebus teisingumo or
ganų glostomi su baltomis pirš
tinaitėmis.

• JAV Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos valdyba, neseniai 
sudaryta, patvirtinta PLJS 
šios sudėties: Zina Dresliū- 
tė — pirmininkė, Regina 
Stankaitė — vicepirminin
kė, Paulius Gudelis ir Lai
ma šimanskytė — nariai.

A. A. Dr. Juozas Bartkus

Mirė Dr. Juozas Bartkus
Senatorius Metzenbaum sveikina

'SotoarJ Jimftattbaiun
®l[W Jfctatfa .Senate 

(S.

July 5, 1985

Mr. Gedgaudas
Dirva Llthuanian Newspaper 
6116 St. Clalr Avė.
P.O.Box 03206
Cleveland, Ohio ^4103
Dear Mr. Gedgaudas:

Once again I am pleased to have the 
opportunity to extend congratulatlons to 
Dirva on the commemoration of a special 
annlversary.

For the lašt 70 years your nevspaper 
has shown dedlcation and commitment to the 
Llthuanian community and I am certain you 
will contlnue to provlde a much needed 
servlce for many years to come.

You certalnly have my best wlshes not 
only for the celebration of your 70th 
Annlversary 
and success

- būt for contlnued growth 
ln the future.

Very sincerely yours,

Howard M. Metzenbaum
United Statės Senator

HMM:cik

JAV senatoriaus Howard M. Metzenbaum sveikinimas Dir
vai 70 metų sukakties proga.

Juozas Bartkus, bene iki 
1939 m. — Bortkevičius, 
med. gydytojas, visuomeni
ninkas, savo namuose Chi
cagoje mirė 1985 m. birže
lio 29 d., eidamas 88-sius 
metus. Velionis buvo tvirta 
lietuviška asmenybė, nesi- 
blaškanti ir nesikaitalio
janti savo ėjimuose. Tai bu
vo tvirtas Žemaitijos ąžuo
las.

Juozo Bartkaus tėvai Pet
ras ir Julija Bortkevičiai 
vertėsi žemės ūkyje, kaip 
nuomininkai. Patys neturė
jo žemės. Abu tėvai buvo 
šviesesni žmonės, tėvas bu
vo pirmuoju Juozuko mo
kytoju, mokiusiu jį skai
tyti. Bet siaučianti šiltinės 
epidemija 1906 m. pakirto 
tėvo gyvybę ir Juozukas au
go mamos globoje. Pas ser
gantį tėvelį vieną kartą bu
vo atvežtas gyd. Gruzdys, 
kuris nepajėgė ligonį išgel
bėti, bet jo patarimai ap
saugojo kitus nuo užsikrė
timo ta pačia liga. Tas gy
dytojo vaidmens, pagalbos 
kitam žmogui supratimas, 
padarė stiprų įspūdį Juozu
kui ir, galbūt buvo pirmąja 
paskata pačiam būti gydy
toju.

Tėvo, o vėliau kitų mo
kytojų, privačiai padeda
mas bei mokomas, Juozu
kas 1909 m. pavasarį išlai
kė egzaminus į Šiaulių gim
naziją. Mokslas sekėsi ge
rai ir greit jis ėmėsi silp
nesniems moksle padėti, 
gaunant už tai šiokį to
kį atlyginimą. Aukštesnėse 
klasėse būdamas, Juozas 
jau dalyvavo Šiaulių rajono 
lietuvių renginiuose, gegu
žinėse, teatriniuose spek
takliuose ir pan.

Pirmojo karo pasėkoje 
1915 m. abitūros egzaminai 
Šiaulių gimnazijoje buvo 
nutraukti ir gimnazija eva
kuota į Rusiją. Juozas Bort
kevičius atestatą gavo, bai
gęs egzaminus, Vitebske. 
Vasaros metu dirbo pas dė
dę miškininką, Vologdos 
gubernijoje. Rudeniop iš
vyko į Maskvą ir įstojo į 
universitetą studijuoti me
diciną. Iki bolševikinės re
voliucijos 1917 m. išklausė 
šešių semestrų kursą.

žinia apie Valstybės ta
rybos 1918 m. vasario 16 
d. aktą, paskatino greičiau 
grįžti į Lietuvą. Tai jam ir 
grupei kitų studentų pavy
ko. 1919 m. jis pradėjo tar

nybą žemės ūkio Ministe
rijoje. Jo uždavinys buvo 
rūpintis, kad likusios be sa
vininkų žemės, ištisi dvarai 
nedirvonuotų, o būtų apdir
bami . ir apsėjami laukai. 
Netiesioginiai jis rūpinosi 
jaunos valstybės tvarka ir 
saugumu. Kai Telšių ko
mendantas Zalieskis pareiš
kė susirūpinimą, gauti kur 
nors komendantūros ka
riam ginklų, jis vienos sa
vaitės bėgyje komendantą 
pradžiugino, atvežęs iš Vo
kiečių sandėlio 200 šautuvų 
ir jiems šovinių ...

Pradėjus veikti Kaune 
Aukštiesiams kursams ir 
patyrus juose esant medi
cinos skyriui, jis pasitrau
kia iš tarnybos ir persikė
lęs į Kauną rūpinasi savo 
studijomis. Įstoja į Krašto 
Apsaugos Ministeriją, at
lieka stažą Karo mokykloje 
ir gauna sanitarijos leite
nanto laipsnį. Dalyvauja 
kovose prieš lenkus.

1921 m. baigė medicinos 
studijas, o 1923 m. išlaikė 
valstybinius egzaminus. Iš 
kariuomenės pasitraukė j 
atsargą. Vedė Eugenija če-

(Nukelta į 2 psl.)
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Didžio skausmo valandoje, mirus

A. A.

DR. JUOZUI BARTKUI, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui inž. 

EUGENIJUI BARTKUI, buvusiam ALT 

pirmininkui, ir jo šeimai, drauge liūdėdami.

Amerikos Lietuvių Taryba

Mūsų brangiam

DR. JUOZUI BARTKUI
mirus, jo dukrai IRENAI su vyru ALGIR

DU, sūnui EUGENIJUI su žmona DAN

GUOLE, anūkams VAIVAI ir DARIUI, reiš

kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Stella ir Vytautas
Abraičiai

Mielam L.S.T. Korp! Neo-Lithuania Gar
bės Filisteriui

DR. JUOZUI BARTKUI
Anapilin iškeliavus, sūnų EUGENIJŲ su 
žmona DANGUOLE, dukrą TAMARĄ-IRE- 
NĄ ir vyrą ALGIRDĄ BUDRECKUS bei ki
tus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime

Edvinas ir Halina Balceriai
Los Angeles

Mirė Dr. Juozas 
Bartkus...
(Atkelta iš 1 psl.)

kanavičienę ir apsigyveno 
Zubiškių dvare, Trakų aps. 
Pradėjo privačią gydytojo 
praktiką. Kviečiamas suti
ko Gelvonių vid. mokykloj 
dėstyti higieną, gamtos 
mokslus, matematiką ...

1928 m. JB pakviestas 
ir pradėjo darbą, kaip Uk
mergės apskr. gydytojas ir 
tame poste išbuvo iki 1939 
m. ir parodė daug iniciaty
vos, gerinant sanitarinę gy
ventojų bei aplinkos buitį.

Vieną metą, bekovodamas 
su siaučiančia dėmėtąja šil
tine, užsikrėtė jis pats ir 
vos išsigelbėjo iš mirties. 
1939 m. perkeltas į Šiau
lius apskr. gydytoju. So
vietų okupacijos pradžioje, 
vadinamos liaudies vyriau
sybės buvo atleistas iš pa
reigų.

1944 m. Bartkų šeima 
pasitraukė į Vokietiją. Ka
ro veiksmams Vokietijoje 
sustojus ir organizuojant 
DP stovyklas, jis pateko į 
Wiesbadeną. šioje stovyk
loje veikiantis Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenės 
Centrinis komitetas skati
no visose stovyklose orga
nizuoti vaikų darželius, pra
džios ir vidurinio mokslo 
mokyklas, o taip pat amatų 
ir kitas speciales mokyklas 
ar kursus.' Šioms mokslo ir 
švietimo įstaigoms tvarky
ti bei jų mokslo progra
moms sudaryti, buvo įkur
ta švietimo valdyba, šiai 
valdybai pirmininkavo pe
dagogas Mykolas Židonis, o 
dr. Bartkus buvo jo arti
mas bendradarbis, valdybos 
narys, šiame poste dirbda
mas jis parodė daug gyve
nimiško įžvalgumo ir teisi
nės galvosenos arba jo žo
džiais tariant "mokėjimo 
skirti smulkmenas nuo es
minių, kapitalinių daiktų 
ar įvykių ...”

1949 m. pavasarį dr. J. 
Bartkus su šeima atvyko į 
JAV ir apsigyveno Chica
goje. Gavo darbą ligoninės 
laboratorijoje, darbą reika
laujantį ilgų valandų, o at
lyginamą $100.00 mėnesiui. 
1950 m. pradėjo dirbti gy
dytoju internu ir atlikęs 
reikalaujamą stažą pasi
traukė iš ligoninės. Mat jo 
sūnus Eugenijus, baigęs in- 
žinieriją iš savo atlyginimo 
galėjo pagelbėti visai šei
mai. Dr. Bartkus visu stro
pumu ėmėsi rengtis gydy
tojo egzaminams. Egzami
nus išlaikė ir gavo teisę 
verstis gydytojo praktika 
Illinojaus valstijoje. Savo 
ofisą atidarė šiaurinėje 
Chicagoje ir darbą nu
traukė patį daktarą ištikusi 
vėžio liga. Ji vertė ligonį 
išgyventi kelias operacijas 
ir vistiek reikiamo fizinio 
pajėgumo negrąžino. Bet 
savo dvasia, atmintimi ir 
nuotaika dr. Bartkus liko 
tvirtas, lietuvišku gyveni-

■ Iš kitos pusės

Iš Clevelando į Paryžių oro paštu Dirvai ateiti tru
ko visą savaitę. Truputį per ilgai XX amžiui baigiantis. 
Iš kitos pusės — ir Paryžius ne per daug pasikeitė nuo 
1938 m., kada jį pamačiau pirmą kartą. Tą sykį — po 
Kauno — jis atrodė tikras šviesos miestas. Ir šiandien — 
po Amerikos didmiesčių — jis dar turi savo žavėsį. Bet 
tai pastebėti, gyvenant miesto centre, iš karto trukdo 
parkinimo problema, žinoma, tik amerikiečiui, įpratusiam 
be automobilio nė žingsnio. Kad rasti kur pastatyti 
automobilį, reikia apsukti bent du kartus. Šį rytą duktė 
vietos ieškojo net 40 minučių, nors automobiliai čia du 
kartus trumpesni nuo Amerikoje įprastų senesnių mo
delių. Stebuklas ne tai, kad nerandi vietos paparkinti, 
bet, kad su kantrybe vis dėl to gali surasti. Už tat vie
šojo transporto priemonės — požeminis "Metro” ir auto
busai — taip geros, švarios ir saugios, kad kuriam lai
kui pamiršti automobilį visai neskaudu.

♦ * *

Atvažiavusiems su ar be automobilio pirmas klausi
mas be abejo yra — ar čia taip pigu kaip laikraščiai 
rašo? Aplamai imant — taip, nors yra išimčių. Benzi
nas, pvz. kaštuoja 5-6 frankus už litrą, taigi dvigubai 
brangesnis. Faktinai, kitos kainos būtų labai panašios, 
jei už dolerį gautum šešis ar septynius frankus. Dabar 
už dolerį gauni devynius su viršum frankus ir tai ame
rikiečiui gyvenimą atpiginą. Kai kuriose krautuvėse, jei 
daugiau perki ir įrodai, kad prekes išveži, dar gali gauti 
atgal 10'/ vertės sumokėtus mokesčius, žodžiu, gali kai 
kur sutaupyti, bet iš kitos pusės — taupymas yra pinigų 
išleidimas be malonumo.

* ♦ ♦

šios skilties tradicija reikalauja ką nors "užpulti”. 
Pasirodo, kad tai nesunku ir užjūriuose atsiradus. Reikia 
turėti tik kokią mūsų laikraščių ištrauką. Mano atsivež
toji iš DRAUGO skelbė:

— Pabaltiečių namai įkurti netoli Paryžiaus 
esančiam Champigny miestelyje prie Marne upės 
sutelktinėmis Prancūzijos lietuvių, latvių, estų bei 
jų draugų pastangomis. Oficialus namų atidary
mas su menine programa ir vaišėmis įvyko kovo 
30-31 d. Namų vedėja (seka pavardė ir adresas). 
Ką jūs pagalvojote tai paskaitę? Kad atsidarė ko

kia nors pabaltiečių ramovė ar bent valgykla, užeiga! 
Taip ir aš pamaniau. Paskambinus paaiškėjo, kad kol 
kas tai tik paprasta, vienos esto ir lietuvaitės poros rezi
dencija. Kaip į ją įsijungė latviai — neaišku.

Laikraščiam iš tikro negali tikėti. (vm)

mus ir visa aplinka besido- 
mįs veteranas. Į didesnius 
lietuvių renginius tauti
niuose namuose, padedamas 
sūnaus Eugenijaus, mielai 
atsilankydavo ir dėmesin
gai sekdavo programą, pa
sikeisdavo mintimis su ki
tais vienminčiais.

Dr. Juozas Bartkus nie
kad nesišalino visuomeni
nio darbo, bet nebuvo jo 
mėgėjas. Laisvoje Lietuvo
je pasirinko tautinės min
ties gretas. Bene, 1928 m. 
įsijungė į Lietuvių Tauti
ninkų Sąjungos Ukmergės 
apskr. valdybą. Reiškėsi 
Akcinės Pažangos bendro
vės darbe ir kt. Vokietijo
je buvo aktyvus Lietuvių 
Tautinio Sąjūdžio darbinin
kas, o atvykęs į Ameriką, 
buvo vienas iš Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjun
gos Chicagos skyriaus stei
gėjų. Malonu pastebėti, kad 
skyriaus steigiamajame su
sirinkime į valdybą buvo iš
rinktas tarp kitų ir Euge
nijus Bartkus.

1951-1955 m. dr. Bartkus 
buvo ALTS valdybos vice
pirmininkas, dalyvavo vi
suose sąjungos seimuose, 
1971 m. išrinktas ALTS 
garbės nariu, 1955-57 m. 
pirmi ninkavo Amerikos 

Lietuvių Spaudos ir Radijo 
draugijos Viltis valdybai ir 
daug pastangų įdėjo stipri
nant Dirvos leidimą. Orga
nizuojant Chicagoje Lietu
vių tautinius namus, jis 
buvo vienas keturių pirmū
nų, pradininkų pašaukusių 
kitus lietuvius į LTN eiles. 
Įsigyjant nuosavą pastatą, 
padvigubino savo įnašą 
LTN. Eilę metų jis buvo 
LTN direktorių tarybos 
pirmininku, o sveikatai su
silpnėjus, išrinktas garbės 
pirmininku. LTS Korp! 
Neo-Lithuania pakvietė dr. 
Bartkų į garbės filisterius 
ir jis pakvietimą priėmė, 
visad domėjosi šios korpo
racijos veikla, ypač jos 
prieaugliu. Norėdamas jau
nuosius kolegas įtraukti ir 
j rašto darbą, skyrė lietuvių 
spaudoje rašantiems asme
nines dovanas, čekius.

Taip šis didis mūsų tau
tos sūnus, taurus lietuvis 
1985 m. birželio 29 d. baigė 
šios žemės kelionę. Palaido
tas Chicagos lietuvių tauti
nėse kapinėse, greta savo 
žmonos, mirusios 1976 m. 
gegužės 20 dieną.

Plačiau apie laidotuves 
bus kitame numeryje.

Mečys Valiukėnas
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Pilnom burėm pirmyn!
ALTS-gos Daytona Beach 

skyrius, vadovaujamas suma
naus visomenininko Vytauto 
Abraičio, aktyviai reiškiasi sa
vo veikla šios gražios, sparčiai 
augančios lietuvių kolonijos 
gyvenime. Skyrius savo veikla 
ne tik kad netrukdo vietos klu
bo veiklai, bet dažnai tą veik
lą papildo savais renginiais.

S.m. birželio 19 d. Natalijos 
ir Albino Subačių namuose, 
Ormond Beach, įvyko šio sky
riaus metinis susrinkimas, ku
riame dalyvavo virš 20 sky
riaus narių ir keletas svečių.

Susirinkimą pradėjo valdy
bos pirmininkas Vytautas Ab
raitis, pasveikindamas susirin 
kimo dalyvius. Ta proga pa
skaitė, iš Sąjungos įstatų, Są
jungos tikslus bei vykdytinus 
uždavinius, pažymėdamas, 
kad Sąjunga kaip tik jungiasi į 
talką ir padeda kitoms organi
zacijoms savo darbais.

Susirinkimui vadovauti pa
kvietė Jurgį Janušaitį, o sekre
toriauti Angelę Kašubienę.

Praėjusio metinio narių susi 
rinkimo protokolą, išsamų ir 
gerai parašytą, perskaitė An
gelė Kašubienė, kurį susirin
kimas priėmė be pataisų.

Apie skyriaus veiklą platų 
pranešimą padarė valdybos 
pirmininkas Vytautas Abrai
tis. Skyrius veikęs gana sėk
mingai. Buvo suruoštas ilga
amžiu! (dabar jau miręs) Jo
nui Kasmanauskui tautinės 
minties puoselėtojui ir dide
liam rėmėjui, šimtmečio am
žiaus paminėjimas ir parody
tas filmas Prezidentas Anta
nas Smetona. Skyrius suruošė 

,Tautos šventės minėjimą, pa
minėjo Dirvos 70 metų sukak
tį ir ta proga įvykdė Dirvos 
paramai vajų, kuris buvęs la
bai sėkmingas, ir visiems au
kotojams buvo padėkota. Sky
riaus pirmininkas Vytautas 
Abraitis dalyvavo ALTS-gos 
seime, atstovaudamas skyriui.

Visuose ruoštuose renginiuo
se buvo susilaukta gausaus da
lyvių ir nuoširdžios šios kolo
nijos lietuvių paramos. Sky
riaus valdyba Dirvos vajaus 
proga taip pat stambesne au
ka parėmė Dirvos projektą.

Sekretorius Jurgis Miežaitis 
savo pranešime pažymėjo, 
kad valdyba turėjo keturis po
sėdžius, aptarė vykdytinus 
darbus ir ruošiamų renginių 
programas, kurios visų sky
riaus narių pastangomis buvo 
sėkmingai įvykdytos.

Iždininkas Pranas Domijo-

naitis pažymėjo, kad skyrius fi 
nansiškai nesąs turtingas ir 
šiuo metu kasoje turįs tik 
139.15 dolerių. Susirinkimui 
pasibaigus, dalyvavę skyriaus 
nariai tuojau papildė kasą, 
čia pat susimokėdami nario 
mokesti už 1985-sius metus. 
Kontrolės komisijos vardu 
trumpą protokolą perskaitė 
Stella Abraitienė, pažymėda
ma, kad skyriaus atskaitomy
bė ir dokumentai tvarkomi 
gerai.

Po trumpų diskusijų, kurio
se dalyvavo Gediminas Lapė- 
nas, Marytė Sarauskienė, An
tanas Kašuba, Stasys Saraus- 
kas, Ona ir Andrius Mironai 
bei kiti nariai, pirmininkau
jantis susirinkimui išreiškė sky. 
riaus valdybai ir kontrolės ko
misijai, už gerai atliktus dar
bus, nuoširdžią visų dalyvių 
padėką.

Kai atėjo darbotvarkės 
punktas rinkti naują skyriaus 
valdybą ir kontrolės komisiją, 
buvo džiugu, kad susirinki
mui paprašius valdybos ir kon
trolės komisiją pasilikti dar vie
nai kadencijai, jie neatsisakė 
ir sutiko dirbti toliau.

Taigi dabartinę skyriaus 
valdybą sudaro: Vytautas Ab
raitis - pirmininkas, Jurgis 
Miežaitis - sekretorius, Pra
nas Domijonaitis - iždininkas. 
Kontrolės komisijoje - Stella 
Abraitienė ir Natalija Suba- 
čienė. Linkime jiems sėkmės!

Susirinkime kiek plačiau 
buvo aptartas Tautos šventės 
minėjimas, kurį skyrius ruošia 
rugsėjo 8 d. Susirinkimas pa
reiškė savo nuomones dėl šven
tės minėjimo programos ir po
būdžio, bei pavedė valdybai 
tai įgyvendinti. Skyriaus na
riai pažadėjo valdybai visoke
riopą paramą.

Susirinkimas praėjo kolegiš
koje nuotaikoje, buvo gana 
gyvas ir nariai ryžtasi gerai 
atlikti savus įsipareigojimus.

Po susirinkimo visus daly
vius šauniai pavaišino šeimi
ninkai Natalija ir Albinas Su- 
bačiai, už ką reiškiame nuo 
širdžią padėką.

Jurgis Rimtautas

• Stella ir Vytautas Ab- 
raičiai, gyv. Floridoje, a. a. 
dr. Juozui Bartkui mirus, 
vietoj gėlių ant jo kapo, 
atsiuntė aukų 50 dol. Dir
vai, kurią velionis iki pa
skutinės gyvenimo valandos 
rūpinosi ir rėmė.

JAV LB Tarybos rinkimai 
jau praeityje. Buvo išrinkta 
60 XI Tarybos narių. Rinki
mai praėjo tvarkingai. Skun
dų nebuvo. Tad Rinkiminėm 
komisijoms ir jų takininkams 
priklauso užtarnauta padėka. 
Rinkėjų skaičius buvo trupu
tėli mažesnis, negu X Taryboj, 
Daugiausiai jų nustojo pati 
skaitlingiausia Vidurio Vaka
rų apygarda, tačiau tas nuos
tolis nepakenkė jai pravesti tą 
patį (19) atstovų skaičių.

Prieš rinkimus nei kandida
tuojantieji, nei juos išstačiu- 
sieji asmenys didelio entuziaz
mo neparodė savęs ar savo 
programos reklamavime. 
Tad ir rinkiminio įkarščio, ko
kį kad matome pav. JAV pre
zidentiniuose rinkimuose, ne
buvo. To ir negalėjome tikė
tis. Tačiau su pagrindu buvo 
pasigęsta bent minimalaus 
kandidatuojančių ar juos išsta- 
čiusių asmenų pasisakymų 
spaudoje apie kandidatų pa
žiūras ir jų idėjas LB-nės veik
lai stiprinti, ar bent jos sta
tus quo išlaikyti. Tad visai su 
pagrindu Aurelija Balašaitie- 
nė ir kiti kėlė susirūpinimą dėl 
galimos apatijos rinkimų me
tu. Apatijos, tiesa, nebuvo, 
bet ir didesnio entuziazmo ne
parodyta. Gaila, kad praleis
ta gera proga rimčiau pažvelg 
ti į Bendruomenės nueitą ke
lią ir panagrinėti būdus kaip 
tą darbą dar labiau suakty
vinti. Tą prieš rinkimus turė
jo atlikti Tarybon kandidatuo
ją, ar juos išstatę asmenys.

Priešrinkiminis laikas yra la
bai gera proga išjudinti pla
čiąją visuomenę, supažindi
nant ją su nuveiktų darbų ana
lize ir su naujų kelių ieškqimu 
konkrečių projektų, ar idėjų 
pagalba. Gaila, tikrai gaila, 
kad mūsuose, įskaitant ir 
Bendruomenės veiklesniuosius 
darbininkus, taip maža spau
dos darbuotojų. Tiesiog nesi
norėtų tikėtis, kad tai nesuge
bėjimo rašyti reiškinys. Tur
būt, kad ne. Gal tik laiko, ar 
noro stoka. Tačiau nei viena, 
juo labiau nei kita, aplinkybe 
teisintis negalime, nes mūsų 
spauda yra mūsų visakeriopo 
gyvenimo veidrodis ir gal net 
kelrodis. Ateities Bendruome
nės vairuotojai (Tarybos na
riai ypatingai) turės spaudai 
rodyti žymiai daugiau dėme
sio. Čia jau nebeužteks iš
kilmingo suėjimo proga spau
dos atžvilgiu šiltesnio, net ir 
įmantresnio žodžio pažerti. 
Spaudos pilną potencialą ben
druomeniniame darbe išnau
doti ir jį išvystyti reikės mūsų 
pačių rašliavos aktualiais ben 
druomeniniais klausimais. Ne 
beužteks panegyrikos, o reikės 
gilesnės savikritikos ir toliau 
ateitin pramatančių darbų pil
nesnės analizės, neužteks pasi
tenkinti savų švenčių, koncer
tų ar kitokių parengimų rekla
momis. Salia, spaudai parem
ti ir ją išlaikyti tinkamoje aukš
tumoje turėsime sukelti žy-_ 
miai daugiau lėšų, lėšų iš sa
vos organizacijos ir iš savų ki
šenių.

O dabar vėl grįžkime prie 
praėjusių rinkimų ir pažvelki

me į Tarybon išrinktųjų sąra
šą, bandydami atspėti kokia 
bus XI Taryba ir kokius kelius 
ji pramins ateities veiklai.

Prieš rinkimus, kaip minėjo
me, nedaugelis jų spaudoje 
pasisakė. Retas iš jų ką nors 
konkretesnio pasakė apie atei
ties veiklą, pasitenkindami tik 
bendriniais ‘saugiais’ pareiški
mais. Tiesa, ir jiems ‘Drauge’ 
pateikti klausimai buvo lako
niškai bendro pobūdžio. įsigi
linęs skaičiau tuos jų pasisaky
mus, norėdamas palyginti iš
rinktųjų nuomones su neišrink
tųjų pasisakymais. Deja, jo
kiu būdu negalėjau įžiūrėti 
skirtumų tarp išrinktųjų ir ne
išrinktų kandidatų. Dar dau
giau - nei vienų, nei antrų pa
sisakymai Draugo dienraščio 
skiltyse nesukėlė didesnio entu
ziazmo rinkimų metu, nes toje 
apygardoje didžiausias skai
čius, lyginant su X Taryba, 
rinkimuose nebedalyvavo. Iš 
kitos pusės negalėtume tvirtin

ti, kad tie kandidatuojančių 
pasisakymai būtų atbaidę rin
kėjus. Lietuvių sostinėje dalį 
rinkėjų tikriausiai atbaidė ne
lemtas LB-nės skilimas ir nei
giama RLB-nės priešrinkimi
nė propaganda.

Negalėdami susidaryti tik
resnio vaizdo iš rinkimus lai
mėjusių kandidatų pasisaky
mų, XI Tarybos darbų ateitį 
turėsime spėlioti tik iš jų bend
resnių statistinių duomenų. 
Vienuolikton Tarybon išrinkti 
24 nariai, kurie taip pat buvo 
ir X Taryboje, ir 36 nauji na
riai (keletas jų yra buvę anks
tyvesnėse tarybose, bet ne 
X-toje). Neturint po ranka vi
sų XI Tarybon kandidatavu
sių sąrašo, negalime spręsti ar 
tiek daug X Tarybos narių ne
bebuvo perrinkti, ar jų daugu 
ma nebekandidatavo. Pietry
čių apygarda yra vienintėlė, 
kuri išrinko visus 4 naujus Ta
rybos narius.

(Nukelta į 4 psl.)

Tauriam Lietuviui

DR. JUOZUI BARTKUI

mirus, sūnui EUGENIJUI, dukrai IRENAI

BUDRECKIENEI ir jų šeimoms gilią užuo

jautą reiškia

Dr. Birutė Paprockienė

A. A.

DR. JUOZUI BARTKUI

mirus; sūnui inž. EUGENIJUI ir dukrai

IRENAI BUDRECKIENEI su šeimomis,

reiškiame nuoširdžią užuojautą

Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondas

A. A.

DR. JUOZUI BARTKUI
mirus, sūnui EUGENIJUI su žmona DAN

GUOLE ir vaikais VIVA ir DARIUM, duk

rai IRENAI su vyru ALGIRDU ir visai gi

minei didelę užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Kazimiera ir Aleksas 
Laikūnai
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BENDRUOMENĖS RINKIMAMS PRAĖJUS...
(Atkelta iš 3 psl.)

Moterų-vyrų santykis praė
jusioje ir dabartinėje Tarybo
je veik tas pats. X-toje buvo 
15, o XI-toje yra išrinkta 14 
moterų. Bendras amžiaus vi
durkis XI Taryboje yra 45 me
tai. Floridos apygardos atsto
vai yra patys vyriausi, po to 
seka Vidurio Vakarų ir Michi
gano apygardos. Jauniausi 
amžiumi Connecticut apy
gardos atstovai - vidurkis 30.4 
metai. Vienuolika naujos 
Tarybos narių yra jaunesni 
negu 30 metų amžiaus.

Iš čia pateiktų trumpų sta
tistinių duomenų, mažai ką 
konkretaus galime pasakyti 
apie XI Tarybą. Jos nauju
mas ir jaunųjų didesnis skai
čius yra labiausiai dominuo
jantys bruožai. Tikėkime ir 
vilkimės, kad naujumas pasi
reikš praktiškai įgyvendina
mų idėjų gerumu, tų idėjų 
įvykdymu ir kuo didesne talka 
sunkų ir atsakomingą darbą 
dirbančioms apylinkėm bei 
naujai Krašto Valdybai. Pir
moje Tarybos sesijoje neužteks 
išrinkti ‘stiprų’ Krašto Valdy
bos pirmininką (tokio KV pir
mininko kai kurie Chicagos 
apygardon kandidatuoja na
riai pageidavo). Reikės išrin
kus jam ir jo valdybai nuošir
džiai padėti vežti sunkų ben
druomeninį vežimą per vis 
sunkėjant} emigracinį kelią.

LB rinkiniu 
rezultatai

1985 m. JAV Lietuvių Bend
ruomenės Xl-ta> tarybai išrinktų 
tarybos narių ir kandidatų sąra
šas. Pirmas skaičius po pavar
dės — amžius, antras skaičius
— kiek aauta balsų.

Bostono apygarda:
Meilus, Eduardas. Ji. — 30— 

445, Čepas, Gintaras — 44 — 
428, Izbickas, Vytautas — 65 — 
428, Kazimieras. Edvardas — 49
— 324, Pautienius, Mindaugas
— 40 — 294. Kandidatai: 
Kairienė, Aldona — 55 — 285, 
Meiluvienė, Teresė — 28 - 279.

Connecticut apygarda:
Balsys, Linas — 24 — 398, 

Budrys, Ignas — 52 — 3.53. 
Vėbraitė-Gustienė, Vaiva -- 28
— 336, Dresliūtė, Zina — 23
— 311, Dzikas, Alfonsas----16 —
296. Kandidatai: Kavaliūnaitė, 
Dalia — 33 — 246, V ileišis. 
Petras — 78 — 243.

Floridos apygarda:
Kamiene, Angelė — 53 — 383. 

Urbšaitis. Kazys — 73 — 369, 
Krasauskas. Mečys — 72 — 347, 
Dalinsis, Viktoras — 74 — 332.

Michigano apygarda:
Bugienis. Algis — 50 — 367, 

Anužis. Saulius — 26 — 340. 
Petrulis, Vytautas — 56 — 
300. Urbonas. Jonas — 60 — 
275. Kandidatė: Kamantienė, 
Gražina — 39 — 233.

Nevv Jersey apygarda:
Didž.balieiiė. Danguolė — 47— 

341, Bitėmis, Rimantas — 39— 
334. Bražinskas, Algirdas — 59
— 298. Veblaitis, Julius — 61 

270. Ardytė - Juškienė, Basa
— 264. Kandidatai: Audėnas, 
Vladas — 61 — 250, Karasienė, 
Ona — 58 — 192.

Nevv Yorko apygarda:
’Zilionv tė. Eglė — 18 pins — 

348, Kezys. Komas — 55 — 330, 
Pugevičius. Kazimieras — 56 — 
326, Sidas Vladas — 44 — 315, 
Gedminienė, Genė — 18 pins 
— 273. Kandidatai: Vakselis,

Aleksandras — 69 — 267, Mik- 
las Kęstutis — 62 — 189.

Ohio apygarda:
Bublys, Romualdas — 46 — 

355, Stankus, Viktoras — 42 — 
351, Ardytė, Reda Elena — 26
— 339, Butkus, Antanas — 65- 
310, Kudukis, Raimundas — 45
— 240. Kandidatai: Bieliauskas, 
Vytautas ,— 64 — 232, Id- 
zelis, Augustinas — 42 — 226.

Pietryčių apygarda:
Gečienė, Teresė — 47 — 

396, Volertas, Virgus — 29 — 
387, Danta, Algis — 55 — 326, 
Stirbienė, Jūratė — 31 — 265. 
Kandidatai: Krokys, Bronius —67
— 197, Surdėnas, Gediminas — 
55 — 196.

Vakarų apygarda:
Bareikaitė, Rita — 23 — 269, 

Dabšys, Gintautas Tadas — 19 — 
212, Vidugiris, Vytautas — 54— 
209, Kojelis, Juozas — 68 — 
177. Kandidatai: Raulinaitis, P. 
Algis — 57 — 169, Mažeika, 
Antanas B. — 44 — 153.

Vidurio Vakarų apygarda I:
Kisielius, Petras — 67 — 1189,

Drunga, Mykolas — 36 — 1132, 
Jasaitienė, Birutė — 54 — 1087, 
Razma, Antanas — 62 — 1059, 
Šoliūnaitė-Poskočimienė, Rasa 
29 — 1042, Valentinaitė, Dan
guolė — 48 — 966, Kojelytė, 
Daina — 32 — 953, Vitas, Ro
bertas — 22 — 944, Laukaitis, 
Kazy,s — 59 — 914. Nainys, 
Bronius — 64 — 840, Bemeikis, 
Romas — 50 — 835, Polikaitis, 
J uozas—49—806, Kiitiliškytė- 
Counsell, Agnės—29—799, Vaz- 
nelis, Jonas — 59 — 769, Rač
kauskas, Jonas — 43 — 766. 
Kandidatai: Kemežaitė, Ramutė 
26 — 739, Borevičius, Jonas 
_ 75 — 684.

Vidurio Vakarų apygarda II:
Ambrozaitis, Kazys — 67 — 

201, Pliura, Ramutis — 27 — 
196, Kavaliūnas, Jonas — 71 — 
186. Kandidatas: Grybinas, Zig
mas — 61 — 151.

Vidurio Vakarų apygarda III: 
Reskevičius, Albinas — 53

— 122.

Vyriausioji rinkimų 
komisija:
Danguolė Vodopalienė, 
pirmininkė
Vilija Nasvytytė, narė 
Julija Taorienė, narė

LITUANISTIKOS 
SEMINARAS

Dvyliktasis Lituanistikos 
seniinaras įvyks 1985 rug
pjūčio 4-18 Ohio valstijoje, 
JAV. Jis skiriamas vidurinį 
mokslą baigusiam, univer
sitetinio lygio kursus lan
kyti pasirengusiam jauni
mui, kuris laisvai kalba, ra
šo ir skaito lietuviškai. 
Ypač skatinami dalyvauti 
aukštąjį mokslą baigusieji, 
jaunesniosios kartos profe
sionalai, neseniai šeimas 
sukūrę išeivijos lietuviai.

Per pastaruosius vienuo
lika metų seminaruose pa
tiekta daugiau 40 skirtin
gų kursų, įskaitant lietuvių 
kalbos pagrindus, kalbos 
kultūrą, kirčiavimą, fono
logiją, rašybą, vertimų 
mokslą lietuvių prozą, poe
ziją, literatūros semiotiką, 
kritiką, lietuvių mitologiją, 
proistorę, senosios Lietuvos 
valstybės istoriją tautinį 
atgimimą, dvidešimtojo am
žiaus Lietuvos politinę, eko
nominę ir socialinę raidą, 
fizinę aplinką, lietuvių kul-

lektoriai, jų tarpe iingvis 
tai, literatai, rašytojai, ar
cheologai, istorikai sociolo
gai ekologijos, ekonomikos 
bei politinių mokslų specia
listai. Daugumas dėsto JAV 
bei Kanados aukštosiose 
mokyklose. Seminarams jie 
skiria laisvalaiką ir negau
na jokio finansinio atlygi
nimo.

Dvyliktojo seminaro pro
grama skirstoma į tris pa
grindines sritis: lietuvių 
kalbą literatūrą ir visuome
ninius mokslus. Dalyviai 
rinksis iš 10 kursų ir pri
valės lankyti mažiausiai 
keturis, bent po vieną iš 
viršminėtų sričių.

Seminaro metu veiks 
biblioteka bei knygynas, 
kur bus galima įsigyti kur
sams vadovėlius ir kitų nau
dingų leidinių. Vakarais nu
matytos įvairios progra
mos, bet daugiausia laiko 
bus skiriama studijoms.

Seminaras įvyks ”Loyo- 
la of the Lakęs” amerikie
čių jėzuitų rekolekcijų na
muose netoli Akrono mies
to. Vieta yra nuošali, bet 
lengvai pasiekiama greitke
liais, autobusais ir oro ke
liais. Namai aprūpinti vi
sais bendrabučio patogu
mais.

Seminaro mokestis yra 
270 JAV dol. studijuojan
tiems, 310 JAV dol. dirban
tiesiems. Tai įskaito mais
tą, patalynę, kai kurias mo
kymosi priemones ir regis
tracijos mokestį. Dėl finan
sinių sunkumų negalį mo
kesčio užsimokėti, asmeniš
kai kreipiasi į stipendijų 
fondus. Pilnas mokestis tu
ri būti sumokėtas pirmąją 
Seminaro dieną, nepaisant 
susitarimo su fondais.

Dalyviai renkasi sekma
dienį, rugpjūčio 4 po pietų 
ir skirstosi rugpjūčio 18 
prieš pietus. Transporto iš 
autobusų stoties arba aero
uosto ieškantys pridėtoje 
anketoje pažymi atvykimo 
laiką, vietą ir skrydžio ar 
autobuso numerį. Kitu at, 
veju rengėjai neužtikrina 
pasitikimo.

Seminarui registruojama- 
si tik dviem savaitėm, pa- 
siunčiant užpildyta anketą 
ir 30 JAV dol. registracijos 
mokestį Seminaro komisi
jai. Dalyvių skaičius ribo
jamas 35. Pirmenybė sutei
kiama tiems, kurių anketos 
pirma pasiekia Seminaro 
komisiją. Susidarius dides
niam interesantų skaičiui, 
likusieji įrašomi į laukian
čiųjų sąrašą, jeigu to pagei
dauja anketoje. Dalyviams 
pasiunčiamas priėmimo pa
tvirtinimas ir "Seminaro 
vadovas”, kuriame plačiau 
pranešama apie eigą, tvar
ką ir t.t.

Lituanistikos seminaras 
yra Illinois valstijoje inkor
poruotas pelno nesiekiantis 
vienetas, veikiantis Pasau
lio lietuvių jaunimo sąjun
gos ryšių centro apimtyje. 
Seminaro direktorių tarybą

sudaro Rita Bureikaitė 
(PUS valdybos atstovė), 
Rima Janulevičiūtė (Peda
goginio lituanistikos insti
tuto atstovė), Nijolė Kups
taitė (Seminaro kursantų 
rinkta atstovė), Violeta 
Kelertienė (Seminaro lekto
rių rinkta atstovė) Laima 
Sidrytė (Seminaro studen
tų rinkta atstovė), Regina 
Stančikaitė (PUS valdybos 
atstovė) ir Juozas Vaišnys, 
SJ (Seminaro lektorių rink
tas atstovas). Ruošos dar

PASAULIO LIETUVIO ANKETA
1985 m. pasaulio lietuvių an

keta yra paruošta, atspausdinta, 
platinama bei užpildoma. Šiuo 
pranešimu norime, visuomenę 
su ja supažindinti bei papra
šyti ją užpildyti bei platinti.

Dalis mūsų tautos yra ne tė
vynėje. Iš Lietuvos ėjo trem
ties ir išeivijos bangos viena 
po kitos. Skirtinguose kraštuose 
mūsų tautiečiai atsidūrė skir
tingose sąlygose. Laikams kei
čiantis, keitėsi ir sąlygos.

Lietuvių išeivijos padėčiai 
pasaulyje įžvelgti yra reikalin
ga ją tiksliai, nuodugniai — 
moksliškai tirti. Tą reikalą 
supratus, buvo apsispręsta pa
ruošti anketą. Jos ruošimo 
darbas pradėtas 1985 m. sausio 
mėnesį, baigtas po keturių mė
nesių. Jos tikslas — sužinoti 
apie už Lietuvos ribų gyvenan
čių lietuvių kilmės asmenų tau
tinę padėtį.

Norima sužinoti realią padė
tį — tokią, kokia ji iš tikro yra, 
t.y. nenorima, kad užpildantieji 
aptartų padėtį geriau ar blo
giau, negu iš tikro yra. Po ja 
nepasirašoma, nesiekiama suži
noti, kas anketą užpildė.

Anketa negalėjo būti trumpa, 
vos poros puslapių ar kelių klau
simų. Iš trumpos anketos mažai 
ką galima sužinoti. Anketos 
ruošimas užtruko šimtus valan
dų. Jos analizavimas pareika
laus dar daugiau laiko. Ją ga
vę yra prašomi atidžiai ją už
pildyti. Tai pareikalaus gal 
pusvalandį, gal kai kam dau
giau. Tačiau reikalas svarbus. 
Kiekvieno užpildančiojo įna
šas reikšmingas. Tad prašome 
savo dėmesį ir valandėlę lai
ko pašvęsti. Pats anketos už
pildymas daugeliui turėtų būti 
įdomi patirtis.

Anketa turi 57 klausimus. Be 
to, lankantieji ar lankiusieji 
lituanistinę mokyklą (JAV-ėse 
ar Kanadoje) užpildo dar 14 
klausimų.

Anketą užpildyti yra prašo
mi vyresniosios ir jaunesnio
sios kartos asmenys, nuo 15 m., 
amžiaus iki senatvės. Nors ji 
dažnai platinama lietuvių susi
būrimuose, tačiau norima, kad 
ją užpildytų ir tie lietuvių kil
mės asmenys, kurie lietuvių 

i *i *
* NOTARY PUBLIC *
<■ 4.

: JUOZAS MIKONIS - Realtor t
* savininkas *
! EAST SHORE REALTY !

* *
J 866 East 185 Street, Cleveland, Ohio J
* Telef. office 481-6900, res. 531-2190 J
t *
x *
* Mums reikia namų Cuyahoga, Lake ir Geauga ♦
* apskrityse, ypač East 185 gt. — Neff Road.
* Norintieji pirkti ar parduoti prašome kreip- *
* tis į mano įstaigą.
* X* :

bus atlieka komisija, kuriai 
vadovauja Mindaugas Pleš- 
kys. Kiti nariai: Rita Dap
kutė, Rūta Nainytė-Sušins- 
kienė, Pranas Pranckevi- 
čius, Emilija ir Romas Sa- 
kadolskiai. Korespondenti
niai nariai: Rasa Kamins
kaitė - Avižienienė, Linas 
Rimkus ir Vaiva Vėbraitė.

Dėl smulkesnių informa
cijų kreiptis į PLJS ryšių 
centrą 2636 W. 71st St., 
Chicago, 111. 60629.

pobūvių nelanko ir gal yra vi
siškai atitrūkę nuo lietuvių 
visuomeninio gyvenimo ar net 
su lietuviais nebendrauja. Pa
lengvinti tiems (ypač jaunimui), 
kuriems lietuviškai sunku ar 
neįmanoma suprasti, anketa 
yra paruošta ne vien lietuvių, 
bet ir anglų (platinama JAV- 
ėse, Australijoje, Kanadoje ir 
Anglijoje), ispanų (Pietų Ame
rikoje), portugalų (Brazilijoje) 
ir vokiečių (Vakarų Vokietijo
je) kalbomis.

Anketos ruošimo komitetą 
sudaro: prof. dr. Dalia Kati- 
liūtė-Boydstunienė, prof. dr. Jo
lita Kisieliūtė-Narutienė, prof. 
dr. Tomas Remeikis ir prof. dr. 
Kęstutis Trimakas (pirminin
kas). į komitetą taip pat įeina 
Birutė Jasaitienė, PLB valdybos 
vicepirmininkė švietimo ir tau
tinio auklėjimo reikalams.

Ši anketa yra pirma tokio mas
to lietuvių išeivijos istorijoje. 
Jos duomenys bei išvados bus 
pateikti Tautinės sąmonės iš
laikymo išeivijoje mokslinėje 
konferencijoje, kurią rengia 
PLB švietimo ir tautinio auk
lėjimo komisija š. m. lapkričio 
23-24 d. Čikagoje. Anketos duo
menys bus pateikti ir Penkta
jame mokslo ir kūrybos simpo
ziume š. m. lapkričio 25-28 d. 
Čikagoje, o vėliau ir periodinė
je spaudoje.

Kiekvienas kraštas išvysto 
anketos platinimą pagal jam 
savitas galimybes ir gali turėti 
užpildytom anketom surinkimo 
centrą-us. Galutinai visos užpil
dytos anketos turi būti pasiųs
tos PLB būstinei (Anketa), 5620 
S. Claremont Avenue, Chicago, 
IL. 60636, USA, iki š. m. rugpjū
čio 1 d. Reikalui esant, termi
nas galės būti pratęstas, tačiau 
ne per ilgai, nes reikės pakan
kamai laiko duomenims apskai
čiuoti bei analizuoti kompiu
teriais, kad rezultatai bei iš
vados būtų pateikti minėtai 
mokslinei konferencijai.

Už 1985 m. pasaulio lietuvių 
anketos platinimą bei užpildy
mą visiems nuoširdžiai dėko
jame.

Kęstutis Trimakas, Ph. D„
Pasaulio lietuvių 

anketos direktorius
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įlKURYBA IR MOKSLAS!
Trys lietuviai menininkai

St. Louis parodoje
š. m. birželio mėn. 7, 8 

ir 9 dienomis St. Louis Me
no Muziejuje OASIS (Oldęr 
Adult Service and Informa- 
tion) klubas suruošė paro
dą, pavadintą ”St. Louis 
Living Treasures”, kurioje 
savo liaudies meno kūrinius 
buvo išstatę 18 tautų. Iš 
pabaltiečių tik lietuviai bu
vo atstovaujami ir jie tu
rėjo net 2 stalus, atskiro
se salėse. Be to, lietuvių 
stalai buvo dėmesio centre
— palyginamai daugiausia 
žiūrovų bei fotografų ar 
filmuotojų kiekvienu mo
mentų.

Prie įėjimo muziejuje bu
vo veltui dalinama brošiūra
— programa ”St. Louis 
Living Treasures”. Per tas 
tris dienas parodą aplankė 
tūkstančiai žmonių.

Tų dviejų stalų savinin
kai buvo Aldona švarcienė 
ir Zigmas Grybinas. Jų 
stalai buvo apkrauti kelių, 
o gal keliolikos metų kuopš- 
čiais kūrėjų darbo vaisiais.

Aldona švarcienė turėjo 
didelę kraičio dėžę (išpieštą

Zigmo Grybino darbai.

PAVEIKSLŲ ĮRĖMAVIMAS

Didelis pasirinkimas medžio išdirbinių, 

gintaro, įvairių MENO darbų.

Atidaryta kiekvieną dieną 10:00-5:00 vai. vak, 
(Išskyrus pirmadienį).

Amber Gintaro Galerij
505 East 185 Street * Euclid, Ohio 44119 

Tel. (216) 531-3500

Aldona Švarcienė demonstruoja juostų audimą.

bei gėlėmis), mažą Kalėdų 
eglutę, papuoštą liet, šiau
dinukais, krepšį keramikos, 
margučių, keletą mažų dė
žučių, juostų kaklaraiščių, 
takelių bei staltiesėlių ir kt. ’ lietuviškos prigimties savo 
Be to, ji rodė kaip austi 
juostas ir kaip daryti šiau
dinukus iš plastikinių šiau
dų; tuo žiūrovų dauguma

Trumpame aprašyme apie 
ją parodos programoje pa
sakyta: ”Ji išmoko liaudies 
motyvus piešti ant medžio 
Amerikoje. Dabar ji ieško 

piešiniams”.
Aldona pradėjo menu do

mėtis, kai buvo daugiau 
pririšta prie namų, t. y. kai 
vaikai buvo maži. Pradžio
je naudojo aliejinius dažus, 
vėliau perėjo prie akrylinių. 
Dar vėliau pradėjo domė
tis įvairiais meniškais rank
darbiais.

Prieš 5 metus ji lankė 
keramikos ir liaudies meno 
kursus Fairview Hts., III.

Aldona priklauso The Na- 
tional Society of Tole and 
Decorative Painters Ine. 
Yra narė OASIS klubo, The 
International Folklore Fe- 
deration, be to, žinoma Lie
tuvių Tautodailės Institu
tui. Kasmet su savo dar
bais dalyvauja Belle-Clair 
Exposition Bldg. Belleville, 
III. Pernai dalyvavo Farm 
& Country Art Shaw ir ga
vo už du darbus Honorable 
Mention. Mascoutah Herald 
laikraščio korespondentas 
prieš minėtą parodą, turėjo 
su ja pasikalbėjimą ir į 
laikraštį įdėjo jos didelę

ATMINIMŲ 
SODAI
BALYS AUGINĄS

Oi, kas sodai, do sodeliai, 
Kada žydi, kada ne...

Liaudies daina

Į praeitį išskridę vieversiai 
Seniai jau sulesė
Vyšnias vaikystės,
Palikdami tik
Atminimų kauliukus — 
Tai visa, ką turiu 
žaliausio su savim: 
Atsiminimai------

Ir jų negęstančioj ugny 
Tebeliepsnoja
Namų sudegęs slenkstis, 
Ir vaikšto tėviškės laukai, 
Skubą su puokštėmis linų 
Atsiminimų vagose.
O liepos — kirvio numarintos — 
Tebealsuoja
Vaikystės medumi------

Sklypely žemės išnuomuotam 
Ariu ir trupinu
Grumstuotą realybės dirvą — 
Ant lekiančių smiltainių 
Įveisiu buvusį gimtinės sodą 
Galbūt supus kelmai, 
Gal vaisių vėl suvalgys 
Vieversiai,

Tačiau savosios žemės 
Netekty
Jaučiu: nežūsta nei gyvybė, 
Nei brandūs sodai tol,
Kol auga ir kvėpuoja 
Kad ir viena, gaji
Išlikusi,
Sveika 
šaknis------

1985. 6. 22.

fotografiją su audimo stak
lelėmis ir kitoje skilty — 
krepšiuką su lietuviškais 
margučiais, su ilgoku 2 
skilčių aprašymu.

Zigmas Grybinas, Lithu- 
ania Woodworking, taip už
rašyta programoje ir įdė
tas jo paties pareiškimas: 
Lietuviai myli savo kalbą, 
vieną iš seniausių. Jie taip, 
pat didžiuojasi savo papro
čiais ir praeitimi ir kai aš 
čia apsigyvenau aš norėjau 
įkurti mažą Lietuvą savo 
namuose.

Aš pradėjau drožinėti, 
naudodamas pušį, ąžuolą 
ir eglę, gamindamas pake
lių kryžius, kurie buvo ant 
visų kryžkelių ir tikrai mė
giami. Kryžius apima ele
mentus krikščionybės ir 
stabmeldystės su vietomis, 
skirtomis geroms dvasioms 
po pastogėmis. Išpiaustyti 
vaizdai, kaip žirgo, tulpės 
ar ąžuolo gilės, buvo naudo
jama.

Ant Zigmo Grybino stalo, 
tarp kitų, buvo skoningai 
išdėta dirbiniai: Išminties 
medis, Nėščia moteris Sibi

ro gulage, žmogus žmogui 
— vilkas, Geležinis Vilkas 
su vėliava, Vytis, Kop
lytstulpis, Rankšluostinis, 
Koplytėlė, Magiškoji fleita.

Paskutinysis darbas kėlė 
visų didelį susidomėjimą ir 
prašėsi paaiškinimo: t. y. 
puikus pavyzdys, kaip idė
ja, įžiebta vieno poezijos 
posmo: ”0 kad mylimos 
mergytės, kad jos būtų, 
kaip paukštytės ir čiulbėtų 
šakose — ta šaka aš būt no
rėčiau ...”, darbščių, prity
rusių menininko rankų įgy
vendinta į medžio drožinį, 
kurį įdėtame paveiksle ga
lima įžiūrėti: čiulbančius 
paukščius medžių šakose ir 
pora svajotojų jaunuolių po 
juo. Man tas irgi atrodė tik
rai pasigėrėtinas.

Z. Grybinas profesoriau
ja Statė Community Col- 
lege.

Liaudies menu pradėjo 
domėtis ir drožinėti prieš 
keletą metų. Jis irgi pri
klauso OASIS klubui. Savo 
darbus buvo išstatęs SIU 
Edvarsdvillėj, Good She-

(Nukelta į 6 psl.)
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Beveriy Shores 1
Kaip visos organizacijos, 

taip ir Balfo Beveriy Shores 
18-tas skyrius išgyvena atoslū
gius ir potvynius. Amžiumi 
senas, nes turi 18-tą numerį, 
turėjo saulėtų ir audringų die
nų. Kitaip, rodos, ir būti ne
galėjo, kai gyvenimas verda 
šalia Michigano ežero - kartais 
gražaus ir ramaus, kartais šėls
tančiai audringo, griaunančio 
smėlėtas kopas. Bet, jei sako
ma, kad patyrusiems jūrinin
kams nebaisios yra audros, 
taip pat ir visuomeninio gyve
nimo audras lengvai nugali 
idealistai veikėjai. Balfo sky
riui išgyvenant atoslūgio me
tus, jo veiklą atkūrė ir ilgus 
metus sumaniai vadovavo žy-

TRYS LIETUVIAI
MENININKAI...
(Atkelta iš 5 psl.) 

phard bažnyčioje per dide
lius minėjimus, Notre Dame 
Academy St. Louis. Jo na
mas yra išpuoštas, viduje 
ir iš lauko, visokiais tauti
niais ornamentais. Ypatin
gai įdomus yra kiemo šuli
nio uždengimas, pasibaigiąs 
kryžiumi ant viršaus. La
bai gražiai aprašė Belleville 
News Democrat, pailius
truodamas keliais dideliais 
paveikslais.

Gi šios parodos progra
moje — įžanginiame straip
snyje štai kas parašyta: 
Zigmas Grybinas nupasa
koja savo kūrinį virš šuli
nio: Kai aš stačiau tą ma
žą namuką virš mano šuli
nio, aš nenorėjau, kad tai 
būtų tik namukas; aš no
rėjau kad jis būtų stilizuo
tas lietuviškais ornamen
tais. Ir aš nenorėjau, kad 
jis būtų tamsus, tai įdėjau 
langus. Kai langai buvo 
įdėti, aš nenorėjau kad tai 
DŪtų tik paprasti langai — 
aš norėjau kad jie turėtų 
kokią nors reikšmę. Man 
kilo mintis, kad yra tam 
tikri dalykai man brangūs. 
Pavyzdžiui, mano naujasis 
kraštas yra brangus man, 
bet aš niekad neužmiršiu 
savo gimtojo krašto. Taigi, 
vienoje pusėje turiu JAV 
vėliavą, po ja — Lincolno 
paveikslas ir Laisvės sta
tula, Amerikos skydas ir 
erelis. Kitą langą papuo
šiau lietuviškomis išraiško
mis, kaip skydas su Gedi
mino stulpais, Balta Vy
tis, išraiška kito Lietuvos 
kunigaikščio. Tikrai Z. Gry- 
bino meninis kūrinis yra 
ypatingas. Mes beveik gali
me jausti jo kūrybinį įsikū
nijimą, kai jis prisimena, 
kaip jis suprojektavo tą 
pastatą.

Kas trečias menininkas?
— Tai Mėta Kikutienė, 

kuri daug padėjo Aldonai 
ir Zigmui ruošiant minėtą 
parodą. Kadangi ji yra vi
sai skirtingo stiliaus me- 
ninink ė— apie ją gal kitą 
kartą.

VI. Tervydis

laito gegužinė
mioji labdaros veikėja a.a. 
Ona Pulkauninkienė. Jos pir
mininkavimo metais skyrius 
įsirikiavo į pirmaujančias or
ganizacijos eiles. Be rudens 
vajaus, kasmet surengdavo 
2-3 kultūrinius parengimus, 
paskaitininkais pakviečiant žy
mius kalbėtojus. Į Beveriy 
Shores persikėlęs gyventi Bal
fo žymus veikėjas inž. Kazi
mieras Pocius buvo jos dešinio 
ji ranka, eidamas vicepirmi
ninko ir vajaus vedėjo parei
gas.

Šiuo metu Balfo Beveriy 
Shores skyriaus pirmininkas 
yra inž. Kazimieras Pocius. Jis 
yra ir vajaus vedėjas, pats vie
nas rinkdamas ir aukas. Jo dė
ka skyrius, vos trisdešimt su 
viršum narių ir rėmėjų, pasi
žymi aukų gausumu , stovė
damas pirmaujančioje eilėje. 
Kasmet jis nustato kvotą ir ją 
šimtaprocentiniai išpildo. Ru
dens vajaus metu - ar audrai 
ūžiant, ar giedrią dieną - taip 
ir skamba jo sodrus baritono 
balsas: ‘Ne sau renkul Balfui 
renku - nušluostykim ašaras
vargstančiam! ...’ Kur rei
kia - išsidera daugiau, kiti duo 
da pagal savo išgales. Niekas 
jam durų neužsklendžia, visi 
maloniai priima. O ir jis pats, 
be savo darbų, gausiai auko
ja. Taip praėjusiais metais 
buvo surinkta apie pusantro 
tūkstančio dolerių.

Balfo Beveriy Shores skyrius 
liepos 14 d. rengia gegužinę 
gražioje Jonynų sodyboje, 
Chesterton, Chicagos ir pla
čios apylinkės lietuviams gerai 
žinomoje vietoje. Sv. Onos 
bažnyčioje 12 vai. p.p. bus at
našaujamos šv. Mišios, kurias 
laikys kun. Mykolas Kirkilas. 
Mišių metu giedos Metropoli
tan ir Chicagos Lietuvių Ope
ros žymusis solistas Algirdas 
Brazis. Maldos skiriamos a.a.

‘An)ber Hdidays”

1985 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

iš BOSTONO ir NEW YORKO
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:
Liepos 17 — $1611.00 
Liepos 31 — $1562.00 
Rugpiūčio 6 — $1770.00 
Rugsėjo 3 — $1679.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs 
maršrutai.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite

1-800-722-1300 (Toli Free)

Iš Massachusetts ir Kanados: 1-617-268-8764.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127

MCM8EH

Telefonas: (617) 268-8764
Įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

PRIVES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT ff TA 0324

DIRVA

Algirdas Brazis, buvęs Metropolitan operos solistas, giedos 
Šv. Onos bažnyčioje pamaldų metu.

Onai Pulkaunikienei, Teresei 
Mildažienei ir kt.

Gegužinė prasidės 1 vai. 
p.p. Balfininkės paruoš mais
tą, bus dailės kūrinių loterija. 
Bus ir ‘nelauktų ... nematytų 
staigmenų T Kviečiami pla
čios apylinkės lietuviai.

(vk)

FAMILY PRACT1CE 
AT 1TS BEST

Family physician needed for Western 
Kentucky. A uniquie blend or rural 
lifeatyle wilh the advantages of urban 
medicine. Located in a pleasant and 
supportive community aurrounded by 
farming, nature, and outdoor sportą. 
Practice first rate family medicine 
as part of a large multi-specialty 
elinie elosely affilinted with an out- 
standing modern 400 plūs bed hos
pital.
A guaranteed competitive salary, 
profit sharing plan and generoua 
f ringe benefits. Early participation 
in the primarily incentive based in- 
come program. Partnership in lwo 
years. Contact: Robert Slaton, Trover 
Clinic, Madisonville, Ky. 42431.

(27-33)

Rugsėjo 18 — $1393.00 
Rugsėjo 23 —$1329.00 
Spalio 1 — $1385.00
Gruodžio 26 — $1440.00

1985 m. liepos 11 d.

ELEMENTARY
TEACHERS

KEPPEL UN1ON SCHOOL D1STR1CT 
LITTLE ROCK, CALIFORN1A

Emernon L. Hali, Superintendent. 
Will be intervievving Sat. ai the 
Pittsburgh Marriott Green Tree on 
Marriott Drive, Pitlaburgh, Pa.
Join the future of this rapidly grow« 
ing arca of Southern California. Only 
I hour from Los Angeles. Call 805- 
944-2155 for an appointment or 
more information. (27-30K

MECHANICS 
HEAVY TRUCK DIESEL 

AND/OR REFRIGERATION 
New modern 
heavy truck deal- 
ership in West 
Palm Beach, Flo
rida. Flat rate $11 
per hour. Paid 
group insurance, 
vacation and uni- 
form. Permanent 
positions. EOE. 
Contact Alan 
VValls, Trail Truck 
Center Ine., 6870 
Nor'th Military 
Trail, West Palm 
Beach, FL 33407, 
305-845-0406.

Needed Immedlately

PRINTING BINDERY
Area prinlers has temporary poni- 
tions available for first and second 
shifts. Experience in hand work for 
small machines helpful. Call for an 
intervievv appointment. 215-457-8080. 
EOE.________________________ (27-30)

aiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiniii

Puikiausius kailius
rasite

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠTEINĄ
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, IU. 60601

Tai. kroatavės (312) 263-5826; aoaiy (312) 677-8489. J
MATAS & TURNER 

REALTY

501 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119
486-2530

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A. 
(CERTIFIED RESIDENTIAL APPRAISER)

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS 
ALGIS MATAS 
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS 
CAROL BAGGOTT 
PATRICIA SAJOVEC 
JONAS DUNDURAS
HOWARD TURNER — Attomey
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas
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Baisiojo Birželio minėjimas New Yorke
Š. m. birželio 16 d. Kul

tūros židinyje Brooklyne, 
N. Y. jvyko birželio trėmi
mų minėjimas, kurį rengė 
LB New Yorko apygarda. 
Minėjimas prasidėjo 11 vai. 
ryto pamaldomis Apreiški
mo parapijos bažnyčioje ir 
2 vai. p. p. akademine dali
mi židinyje, kuriai vadova
vo A. Balsys ir V. Garbaus- 
kaitė. Invokaciją paskaitė

Tho Bonth of Juno holds horrendoua BOBoriea for tho pooplt 
of Llthuanla, Latvio and Eatonla. In 1940, tho Soviot araloa lnvadod 
and oocupiod thoao peaoeful and freedoa lovini ropublioa. What has 
ooao to bo known aa tho "Terriblo Juno Daya" began on Juno 14, 1941.

Tho Soviota atartod a alaultanooua and ayatcBatlc rclgn 
of torror vbioh aubjootod tho pooplo of thoao Baltio ropublioa to 
iaprlaonaont, bungor, diaoaao, poracoution, proaooution, oaocution and torturo.

Vbilo tho Billiona of Litbuanlana, Latviam and Eatoniana 
in tboir nativo land aro forblddon froa coaaoBorating thoao dark daya 
of tholr hlatory, and although thoy atill auffor iapriaonnont and 
poracoution, tho apirit of frocdoa and tho quoat for buaan righta 
ronain atrong. Acorloana of Baltio orlgln or deaoent, through 
appropriato cerononloa and publle ovonta, vili keep tho f laso of 
liborty and indopondonoo for tholr bosolanda allvo.

Aa tho "Terriblo Juno Daya" are reoalled, lt la flttlng 
that ve pay tribute to tho aurvivora of thia tragedy, eapecially 
thoao vho have Bade tholr hOBea in thia great Stato and Nation. 
Thia regeneration of life tbroughout tho vorld ia teatiaony to a 
pooplo'a apirit and oourage. Tholr Bany aooial, oulturai, eoonoslc 
and rellgloua oontrlbutiona have enriohed tho aoaaio vbioh ooapriaea tho Faaily of New Tork.

ROW, THEREFO1E, I, Mario M. Cuobo. Govornor of tho Stato 
of Mew Tork, do hereby proolala Juno 14, 1985, aa

BALTZC FREEDOM DAT
in Wew Tork Stato.

BT TUE GOVERNOR:

C I V E N under ay hand and tho 
Frlvy Seal of tho Stato at tho 
Capltol in tho Clty of Albany 
thia thirtloth day of Nay in 
tho year one tbouaand nine 
hundred and eighty-flve.

Seoretary t<į tho Govornor 

New Yorko valstijos gubernatoriaus Mario M. Cuomo pro- 
klamacija, skelbianti New Yorko valstijoje "Baltic Freedom 
Day”.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM. žodį tarė Lietuvos 
generalinis konsulas Anice
tas Simutis, primindamas, 
kad nuo baisiojo birželio 
pirmosios dalies šiemet su
eina 45 metai. Tai 1940 m. 
birželio 15 d. sovietinės 
Rusijos prieš Lietuvą įvyk
dyta agresija ir ją sekusi 
okupacija.

Antroji baisioji birželio
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Prie paminklo kalba Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis. L. Tamošaičio nuotr.

dalis prasidėjo lygiai po me
tų — tai 1941 m. birželio 
14 d. pradėtos masinės Lie
tuvos gyventojų deportaci
jos. Toliau jis trumpai nu
švietė tuos Lietuvos žemė
je vykusius pasauly negir
dėto žiaurumo įvykius, bū
tent:

Baisi buvo svetimos ka
riuomenės invazija ir oku
pacija, bet ypatingai dide
lis siaubas sukrėtė visą tau
tą prasidėjus masinėms de
portacijoms. Išgąsdinti gy
ventojai nebežinojo nei kur 
bėgti, nei kur slėptis — li
ko vienintelė išeitis — 
griebtis ginklo ir geriau žū
ti savo žemėje negu mirti 
tolimam Sibire. Deportaci
jos ir buvo ta kibirkštis, 
kuri sukėlė tautą visuoti
nam sukilimui, kuris suta
po su naciškosios Vokietijos 
karu prieš sovietinę Rusiją.

Sovietų pradėtas ir mūsų 
tautos genocidas buvo tę
siamas toliau naujųjų oku
pantų vokiečių. Prasidėjo 
Lietuvos jaunimo gaudy
mas darbams Vokietijoje, o 
žydų rinkimas į getus even
tualiam sunaikinimui.. Tai

gi, lietuvių tautą ir Lietu
vos valstybę pasikeisdamos 
naikino dvi totalitarinės 
galybės, kurios išviršiniai 
atrodo skirtingos, bet kurių 
filosofinis pagrindas yra 
tas pats — žmonijos istori
joje negirdėtas žiaurumas 
savo aukai, visuotinas ne
žmoniškumas.

Kai išgarsėjusio nacių 
žmogžudžio dr. Mengele 
vienas iš artimųjų šiomis 
dienomis buvo užklaustas, 
ar tūkstančius žmogžudys
čių papildęs jis nejautė są
žinės priekaištų, jo atsa
kymas buvo, kad pagal Dar
vino gyvūnijos evoliucijos 
atrankos dėsnius išlieka tik 
stipresnieji, silpnieji even
tualiai išnyksta. Tad ir jis, 
dr. Mengele elgęsis teisin
gai naikindamas išnykimui 
pasmerktosios tautos na
rius ...”

Toliau konsulas priminį 
įvykį, kad prieš keletą me
tų vienas tautietis pradė
jo priekaištauti iš okupuo
tos Lietuvos vizitui atvyku
siam lietuviui komunistui, 
argi jis kaip lietuvis nejau

tęs sąžinės graužimo maty
damas tūkstančius savo 
tautiečių moterų, vaikų, se
nelių kraunamų į gyvuli
nius vagonus deportacijai į 
Sibirą sunaikinimui. Jis at
sakęs, kad komunizmo sta
tyba, kuriai atrenkami ge
riausi rąstai, nutašomi, dai
linami. Skiedros gi eina į 
šiukšlyną. Taigi, deportuo
jami esą komunizmo staty
bai netinkančios skiedros, 
išmestinos į šiukšlyną. Tai
gi, abiejų totalitarinių sis
temų filosofinis pagrindas 
tas pats.

Baigdamas, sakė jis, tu
riu pastebėti, kad baisųjį 
birželį Prezidentas Reagan 
paminėjo specialia deklara
cija BALTIC FREEDOM 
DAY primindamas pasau
liui, kad tos valstybės yra 
dviejų'totalitarinių sistemų 
aukos. Mūsų tautą naikinu
si viena totalitarinė vals
tybė negrįžtamai žuvo, bet 
mūsų tautą tebenaikina tos 
sistemos antrininkė — So
vietinė Imperija.

Prisimindami ir pagerb-

(Nukelta į 8 psl.)

Emilija Čekienė

BIRŽELIO SEKMADIENIS
Novelė

Julė Radikienė, klausydama daktarės Ma
tulienės iškalbingumo, tik lingavo galvą ir vis 
įterpė, — pagyvensi, pamatysi, pasikalbėk su 
tais, kurie šitų raudonų ponų Rusijos gyvenimą 
yra matę, ten gyvenę ar važinėją.

— Jei visi taip lygūs, tai kur dingo mano 
Pranas? — klausė ji Matulienės. — Išvaikš
čiojau visas naujai sukurtas įstaigas, išklausi
nėjau, bet niekas atsakymo nedavė. Kalėjime 
sako nėra. Jeigu sušaudė, kaip Lileikus už kie
no nors tvoros, tai kodėl slepia, kodėl nei kūno 
palaidoti neleidžia? Ką jis padarė bloga nau
jiems valdovams? Kur gi Lileikų vaikus išve
žė- Atvyko giminės aplankyti, našlaičių pa
guosti, paimti globon, bet niekur neranda. Kur 
tos naujos tavo giriamos valdžios teisingumas?
— Julė kalbėjo žiūrėdama į tolį ir jos krūtinė 
vis labiau kilnojosi, veidas bąlo.

— Tu dar per daug esi prisigėrusi bur
žuazinio raugo, — pasakė daktarė Matulienė.
— Tavo Pranas buvo geras žmogus, turėjo auto
ritetą visuomenėje ir jūs gražiai galėjote gy
venti. Aš jį rekomendavau miesto aikštės mi
tinge pasakyti prakalbą, pasmerkti buvusį bur
žuazinį režimą, užgirti busimąją naują komu

nistinę santvarką ir raginti visus gyventojus, 
kurie Praną Radiką gerai pažino, visomis jė
gomis padėti kurti naują Lietuvą. Besikurian
čiai ant naujų pagrindų Sovietų Sąjungos glo
boje, gero, ramaus ir teisingo gyvenimo san
tvarkai reikalingos visos kūrybingos tautos 
jėgos.

Pranas buvo vienas pirmųjų toms parei
goms pakviestas, bet jis atsisakė, pasiteisin
damas visai nerimtais motyvais, kaip ir kiek
vienas fanatikas, užkietėjęs buržuazinių laikų 
nacionalistas. Jis įrodinėjo, kad negalįs prisi
versti eiti prieš savo prigimtį bei sąžinę, padė
damas priešui naikinti savo tėvynę ir jos žmo
nes. — Dešimtį metų vaikus mokiau tėvynę 
mylėti, — sakė jis, — ginti nuo priešų, rei
kalui esant net gyvybę aukoti, kaip dabar ga
lėčiau būti veidmainiu ir pradėti atvirkščiai 
mokyti, tarnauti priešui, būti tautos išdaviku? 
vaikus mokiau tikėti į Dievą, lankyti bažnyčią, 
gerbti savo tautos didvyrius, o dabar štai tuo
jau gavau įsakymą išmesti iš klasių visų did
vyrių portretus ir kryžių. Negaliu, negaliu būti 
tėvynės išdaviku, — šaukė tavo Pranas, lyg 
išprotėjęs. Mano rekomenduotas asmuo ir pa

darė tokią gėdą. Buvo duotos trys dienos per
galvoti, bet jis nepasikeitė. Jei dar ateis į pro
tą, tai pas tave sugrįš ir puikiai gyvensite, 
kursite naują komunistinę tėvynę ir auklėsite 
naujos dvasios žmogų, — baigė aiškinti Julei 
daktarė Matulienė.

— Tu, Jule, geriau rūpinkis savimi, o ne 
Pranu. Naujoj santvarkoj kas nusikalto, tas 
ir atsako. Jei tavo vyras atmetė gerą pasiū
lymą, atsisakė suteikti savo šeimai geresnį gy
venimą, tai jis už tai atsakys. O tu, jei nori 
gyventi, tai užmiršk savo Praną ir pradėk savo 
gyvenimą kurti pakeisdama jį iš pagrindų. Pir
miausia tau patariu atsisakyti religinių prie
tarų, sustoti bėgiojus į bažnyčią ir mokykloj 
kalbėti maldą, o kitaip tavo Algiuką ištiks 
toks pat likimas, kai Lileikų vaikus, kurie liko 
našlaičiais tik dėl tėvų fanatiško religingumo. 
Tau patariu iš visos širdies, o jei neklausysi ir 
tave nelaimė ištiks, į mane nesikreipk, — už
akcentavo daktarė Matulienė ir išskubėjo į tar
nybą.

* * ♦

Aš vis dar tikėjau, kad pasaulyje yra 
teisybė. Pasiruošiau rytoj vykti į tėviškę, bet 
su sergančia Danute ir Nijole viena negalėjau, 
tai Rimas vakare grįžo į namus mūsų pasiimti. 
Dėl kieme įvykusių tragedijų neketinome lauk
ti rytojaus, o tik paėmę reikalingiausius daik
tus tuoj vykti į gelžkelio stotį.

(Bus daugiau)
(Bus daugiau)
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darni abiejų tų sistemų au
kas mes galime tik apgai
lestauti, kad nuo vienos to
talitarinės sistemos nuken
tėję susideda su kita terori
zavimui tų, kurių sovietų 
ranka nebepasieka. Visi 
ženklai rodo, kad ir totali
tarinė sovietinė sistema nu
eis į istorijos šiukšlyną, 
kaip nuėjo nacinė. Lietuvių 
tauta išliks gyva — atgaus 
prarastą laisvę, baigė savo 
žodį Lteiuvos generalinis 
konsulas Anicetas Simutis.

Pagrindinę kalbą pasakė 
Jaunutis Pijus Nasvytis iš 
Hartfordo, Conn. Kalbėjo 
ilgai, bet įdomiai ir skirtin

1985 KELIONĖS Į LIETUVĄ
KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

No. 813 A (18 dienų): rugpjūčio 13 - 30 — $1,999
10 dienų Lietuvoje, 2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinky. 
FINNAIR iš JFK.
No. 102 (15 dienų): spalio 2-16 — $1,479
10 dienų Lietuvoje su dviem dienom Kaune, 2 Helsinky. 
FINNAIR iš JFK.
No. 117 (15 dienų): lapkričio 7 - 21 — $1,339
10 dienų Lietuvoje, 2 Helsinky. FINNAIR iš JFK

No. 126 (15 dienų): gruodžio 26 - sausio 9 — $1,459
10 dienų Lietuvoje, 2 Helsinky, FINNAIR iš JFK.

17 DIENU — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA
No. 917A: rugsėjo 17 - spalio 3 — $1,839

11 DIENŲ VILNIUJE, 3 VARŠUVOJE, 1 MAINZE 
LUFTHANSA iš JFK ir Bostono

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, ITALIJA
No. 915: rugsėjo 15 - 28 — $1,869
No. 106: spalio 6 - 19 — $1,869
5 dienos Vilniuje, 2 Maskvoje, 5 Romoje su 1 diena Floren
cijoje. ALITALIA iš JFK ir Bostono

13 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, SUOMIJA
No. 813 B: rugpjūčio 13-25 — $1,729
No. 903: rugsėjo 3-15 — $1,729
No. 930: rugsėjo 30 ■ spalio 12 — $1,389
6 dienos Vilniuje, 2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinky. 
FINNAIR iš JFK

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA
No. 806C: rugpjūčio 6-17 — $1,669
No. 917B: rugsėjo 17 - 29 — $1,439
6 dienos Vilniuje, 3 Varšuvoje, 1 Mainze, LUFTHANSA 
iš JFK ir Bostono

10 DIENŲ — LIETUVA, SUOMIJA
No. 916: rugsėjo 16 - 25 — $1,339
6 dienos Vilniuje, 2 Helsinky, FINNAIR iš JFK

Dėl brošiūros Ir daugiau Informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.

NEWTON, MA 02166
(617) 965-8080 arba (617) 969-1190

BALTIC TOURS tvarko:
giminių iškvietimo dokumentus 
nuperkam automobilius, kooperatinius butus Ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje 
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme

gai apibudino šį tragišką 
lietuvių tautos laikotarpį 
sujungdamas su svetimųjų 
valstybių spaudos ir politi
kų tuo klausimu pareiški
mais. Jis taip pat iškėlė vi
są eilę klausimų, ką mes 
išeiviai turėtume daugiau 
atlikti. Ypač, sakė jis, 
mums labai reikalinga 
skelbti tikrą ir visą laiką 
tą patį nukankintų lietuvių 
skaičių, kaip daro žydai.

Meninę programą atliko 
pianistas William Smiddy 
ir New Yorko operos solis
tas Raig Nim. LB New Yor
ko apygardos pirm. A. Vak
selis tarė padėkos žodį vi
siems prie šių mūsų tautos 
tragiškų įvykių minėjimo 
prisidėjusiems darbu, auka.

E. čekienė

DIRVA

Kaip gyvena Pietų Amerikos lietuviai
ANTANAS JUODVALKIS

Danguolė Valentinaitė po 
karo su tėvais emigravo i Ar
gentiną ir ten praleido savo 
vaikystę. Prieš kelioliką me
tų persikėlė i JAV ir apsigyve
no Chicagoje. Danguolė Va
lentinaitė, kaip veikli ir rūpės 
tinga lietuvių socialinių reika
lų tvarkytoja ir JAV LB 
to valdyboje, vadovaujamoje 
dr. Antano Butkaus, yra sočia- 
linių reikalų tarybos pirminin
kė ir daug laiko pašvenčia be
sirūpindama sergančių ir vy
resnio amžiaus žmonių reika
lais. Jos pastangų dėka, Chi
cagoje veikia socialinių reika
lų taryba ir gauna paramą iš 
valstijos bei miesto atitinkamų 
įstaigų. Illinois valstijos para
mą įteikė pats gubernatorius 
J. Tompson, Dainos restorane. 
Už rūpestingą darbą ir tvar
kingą atsiskaitymą, ji yra 
gavusi padėką ir pažadą to
limesnei paramai.

D. Valentinaitė, už malonų 
ir rūpestingą patarnavimą, 
yra visų lietuvių, ypač vyres
nio amžiaus, gerbiama ir 
branginama.

Pasiilgusi vaikystės praleis
tų dienų Argentinoje, šį pava
sarį savo lėšomis ją aplankė. 
S.m. birželio 20 d., netoli soc. 
reikalų būstinės, Dainos resto
rano salėje susirinkusiam ne
mažam būriui žmonių papa
sakojo kelionės įspūdžius, pa
tirtus Argentinoje ir Urugva
juje. Savo pasakojimą grindė 
bendra Pietų Amerikos gyven
tojų ekonomine padėtimi, ne
aplenkiant ir ten gyvenančių 
lietuvių.

Kaip iš spaudos žinome, vi
soje Pietų Amerikoje siaučia 
nepažabota infliacija, nedar
bas, pragyvenimo brangimas. 
Ilgesnį laiką valdžia buvo ka
riškių rankose, o dabar 
pradeda tvarkytis demokratiš
kai, bet jokio pagerėjimo nesi
mato. Laisvių daug, o duonos 
maža. Argentina net pakeitė 
savo pinigą, nes kompiuteriai 
nepajėgia skaičiuoti atronomiš 
kų sumų. Ekonominei padė
čiai stabilizuoti reikia imtis 
nepaprastų priemonių ir dar 
labiau suveržti diržus, bet val
džia nesiryžta, nes tai yra ne
populiaru.

Bendroji ekonominė ir poli
tinė padėtis atsiliepia ir į lie
tuvių gyvenimą bei veiklą. 
Atvažiuoti į lietuvių ruošia
mus didesnius renginius nėra 
jokios galimybės, ypatingai 
jaunimui, nes lėktuvų bilietų 
kainos skaičiuojamos doleriais. 
Lietuvių kultūrinė veikla ve
getuoja, nes turi per mažai in
teligentijos. Pokariniai atei
viai beveik visi persikėlė į šiau
rinę Ameriką, palikdami seną 

ją išeiviją savo likimui. Dar 
tebeveikia Nemuno ir Mindau
go draugijos, bet ir jos rodo 
nuovargio žymes. Jaunimas 
sunkiai bekalba lietuviškai, 
bet nori būti lietuviais. Rei
kia lituanistikos mokytojų ir 
jaunimo vadovų. Jaunimo va
dovus galėtų paruošti Vasario 
16 gimnazija, Vokietijoje, bet 
vien tik kelionė vietiniams yra 
neįkandama. Šioje srityje re
mia PLB valdyba ir Vasario 
16 gimnazijai remti komite
tas, parūpindami lėšų ar su
rasdami mecenatus ir kandi
datus.

Urugvajaus lietuvių padėtis 
yra panaši. Ir čia pluša keli 
vyr. amžiaus lietuviai, steng
damiesi kurstyti lietuviškumo 
ugnelę trečios-ketvirtos kartos 
jaunimo tarpe. Perėmus val
džią demokratinei santvarkai, 
iš pogrindžio išlindo komunis
tai, kurių tarpe yra ir senosios 
išeivijos lietuvių. Veikia.kul
tūros draugija ir tautinių šo
kių ansamblis, kuris prieš ke
letą metų lankėsi Amerikoje. 
Pokario išeivių tėra tik kelios 
šeimos, kurios dar palaiko lie
tuviškos gyvybės siūlą.

Kandangi D. Valentinaitė 
Pietų Amerikoje lankėsi kaip 
turistė, tai ir susitikimai su lie
tuviu veikėjais ar organizacijų 
vadovais buvo riboti, bet pa
tyrė nepaprastą lietuvių nuo
širdumą ir vaišingumą.

Kalbėdama per Margučio 
radiją apie Urugvajaus lietu
vių sunkią ekonominę padėtį, 
ji paminėjo, kad jaunimas į lie
tuviu tautinių šokių repetici
jas eina kelioliką kvartalų pės
ti, nes neturi pinigų autobuso 
bilietui nusipirkti. Atsiliepė 
daug geraširdžių lietuvių ir 
pradėjo siųsti aukas, kad 
Urugvajaus lietuvių jaunimo 
kelią palengvintų. Aukas pri
ima Margutis (2615 West 71 
St., Chicago, IL 60629) ir jas 
galima siųsti iš visų vietovių.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

M ARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St„ Chicago, III. 
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

1985 m. liepos 11 d.

Savo laiku Margutis padėjo 
uždengti Argentinos Mindau
go d-jos statomos salės stogą, 
PLB valdyba su tėvais jėzui
tais nupirko autobusiuką, o 
dabar atėjo laikas Urugvajaus 
lietuvių kultūrinę jaunimo 
veiklą paremti aukomis. Siųs- 
kime visi, kad ir nedidelėmis 
sumomis.

REIKIA PAŠALINTI 
SKILIMO PRPIEŽASTĮ 
Dr. Butkaus straipsnis: 

"Reikia garbingos ir prak
tiškos išeities", parašytas 
"Dirva’ Nr. 25, gana logiš
kas ir iš dalies teisingas, 
kaip išspręsti abiejų bend
ruomenių: JAV LB ir JAV 
(R) LB ginčą.

Bet norint surasti abiem 
bendruomenėm, LB ir (R) 
LB, bendrą ir draugišką 
kalbą: reikia pirmiausia 
pašalinti priežastį, dėl ku
rios buvo suskaldyta, JAV 
LB. Joki plebicsitai ir, tar 
pininkavimas, VLIKo ir 
ALTa, nieko nepadės.

Siūlymai, dr. Butkaus ir
M. Dr., yra negeri. Tokiu 
būdu iš vienos buvusios 
LB, pasidarytų du vienetai, 
tik skirtingais vardais. O 
turėtų iš abiejų, LB ir (R) 
LB, vėl pasidaryti viena 
JAV L. Bendruomenė, sie
kiant vieno bendro tikslo: 
Kultūrinė veikla ir lietuvy
bės išlaikymas. Nesikišant 
į politiką ir, VLIKo ar 
ALTas veiklą. (žinoma, 
reikėtų pirmiausia nutrauk
ti teismą).

Kultūrinės veiklos ir lie
tuvybės išlaikymas, yra la
bai plati dirvą, šį darbą at
likti, reikia daug pastangų 
padėti.

Tikimės, kad dr. Butkus, 
savo autoritetu, padės pa
šalinti tarp abiejų Bendruo
menių skilimo priežastį.

Augustas Paškonis

WANTED 
JEWELERS BENCHMAN

KRASNER JEWELERS HAS AN OPENING FOR A FULL TIME 
JEVELERS BENCHMAN. APPLICANTS MUŠT HAVE KNOWLEDGE 
OF DIAMOND AND STONE SETTING — REMOUNT WORK — MA- 
IOR AND MINOR JEWELERY REPAIR WORK. THIS IS A PER- 
MANENT, FULL TIME POSITION. EXCELLENT WORKING CONDl- 
TIONS. PAY NEGOTIABLE — DEPENDENT ON THE APPLICANT’S 
QUALIFlCATlONS, SKILL LEVELS AND EXPERlENCE.

Responses to: KRASNER JEWELERS
G-3540 MILLER ROAD
FLINT, MICH. 48507 
PHONE: 313-733-2800

(1NTERVIEWS BY APPOINTMENT ONLY)
- (27-31)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkas J. Mažeika

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

Kainos temos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.



1985 m. liepos 11 d. DIRVA Nr. 27 — 9

Derlingais Rytprūsių lau
kais keliaujant, jų miške
liuose nakvojant, nevienam 
iš keleivių prisiminė mūsų 
populiariosios liaudies dai
nos žodžiai:

Kur aš nukeliausiu 
Nakvynėlę gausiu ...

šį klausimą greit padėjo 
išspręsti vokiečių žandarai. 
Nukeliavus keliasdešimt ki
lometrų Rytprūsių lygumo
mis, laisvoji kelionė baigės: 
tolimesnį karo audros bloš
kiamųjų likimą tvarkė vo
kiečių žandarai ir gestapas. 
Vieni buvo pristatyti vokie
čių ūkininkų baudžiavon, 
kiti buvo pakrauti į preki
nius vagonus, ir gabenami 
į pereinamuosius lagerius 
(Durchgangslager), o iš 
čia, kaip kokie vergai, skirs
tomi po darbovietes, kur 
taip pat turėjo gyventi la
geriuose.

Suvalkijoje frontui visiš
kai artėjant prie Rytprūsių 
ir žandarams prievarta 
pradėjus žmonės varyti per 
sieną, nemažai pabėgėlių, 
norėdami kuo ilgiau likti 
savo tėvynėje, patraukė į 
žemaičius, kur jau ir taip 
nemažai jų buvo, čia jie 
kaimuose ir miškuose slap
stėsi, kad nebūtų išvaryti 
apkasų kasti, žemaičiuose 
nuo rudmarškinių slapsty
tis buvo lengviau. Ten tuo
met veikė apie 12,000 gerai 
ginkluotų vanagų, busimų
jų autrosios bolševikų oku
pacijos Lietuvos partizanų. 
Kaimai ir mažesnieji mies
teliai buvo jų rankose. Su 
vokiečių kariuomene jie ne
kovojo, bet rudmarškinius, 
kur sutikdami, naikino. 
Tad, rudmarškiniai kaimų 
vengė ir laikėsi tik dides
niuose miestuose, kur buvo 
Wehrmachto įgulos.

Rudmarškiniai, negalėda
mi jėga sugaudyti žmonių, 
apkasams kasti, griebėsi 
klastos. Buvo paskelbta, 
kad esą žmonės verbuojami 
darbams į Vieną. Atsirado 
nemažai tokių, kurie norėjo 
vykti į Austrijos sostinę, 
tikėdami ten Vakarų Są
jungininkų greitesnio išva
davimo. Gerai apsirūpinę 
maisto produktais, kad ne
tektų gražioje Vienoje ba
dauti, jie pasikrovė Telšių 
stotyje į traukinį. Ir koks 
visų buvo nustebimas, kai 
garvežys buvo prikabintas 
iš Rytų pusės, ir traukinys, 
užuot važiavęs Klaipėdos 
link, skubiai dundėjo Plun
gės pusėn. Vienon užsira
šiusieji buvo nuvežti prie 
Triškių ir pristatyti apkasų 
kasti. Ten jie visko neteko, 
ir, frontui visai priartėjus, 
vos bespėjo išnešti savo kai
lį. Galima daiktas, kad ne 
vienas jų ten žuvo.

Vanagai žemaičiuose ra
gino žmonės niekur nebėgti 
iš savo tėvynės. Lietuviai 
esą turi likti savo tėvynėje 
ir organizuotis kovai prieš 
savo krašto ir tautos išda
vikus, kurie pasireikš nau
joje Lietuvos okupacijoje. 
Vanagai nei su bėgančia vo
kiečių, nei su atžygiuojan-

Aleksandras Merkelis(7)

Bėgant nuo bolševikinio teroro,..
bolševikų kariuomenę įčia

kautynes nestojo. Jie savo 
ginklus buvo pasiryžę nu
kreipti prieš savo krašto iš
davikus ir okupantų paka
likus.

žemaičiuose kiek ilgėliau 
stabilizavusis frontui, susi
organizavo ir pora pulkų 
Lietuvos kariuomenės, kuri 
pasiryžo ginti žemaičių 
kraštą nuo bolševikų inva
zijos. žmonėse pradėjo ru
senti vilties kibirkštėlė, o 
gal gi žemaičiai ir liks lais
vi nuo bolševikinės invazi
jos, gal čia susidarys židi
nys, iš kurio įsiliepsnos Lie
tuvos nepriklausomybė. Ta
čiau tai būta tik gražių sva
jonių, kurias netrukus teko 
apmokėti didelėmis kraujo 
aukomis.

1944 m. spalio 6 d. Rau
donoji armija žemaičiuose 
pradėjo ofenzyvą. Prie Se
dos raudonosios armijos 
buvo sutriuškinti abu lietu
vių pulkai, ir tik jų likučiai 
beišsigelbėjo. Toji ofenzyva 
skaudžiai palietė ir lietu
vius pabėgėlius, kurių že
maičiuose buvo daug. Dalis 
jų nebespėjo pabėgti, kita 
dalis bebėgdama žuvo tankų 
ir lėktuvų ugnyje, ir tik 
mažai daliai, viską prara
dus, tepasisekė išgelbėti sa
vo gyvybę.

Tuo metu ypatingai skau
džiai palietė pabėgėlius, ra
dusius laikinę prieglaudą 
Mažeikių apylinkėje. Čia 
daugiausia buvo pabėgėlių 
nuo Joniškio, šaulių, Rad
viliškio ir kitų Lietuvos 
vietų. Juos spalio mėn. pir
mosios pusės bolševikų 

Tremtiniai.Viktoras Petravičius.

ofenzyva užklupo netikėtai. 
Prasidėjus ofenzyvai, jie 
galvotrūkčiai bėgo į Vaka
rus. Tačiau Plungėje, Tel
šiuose ir kituose žemaičių 
krašto vakarinėse dalyse 
jau buvo raudonoji armija. 
Tad jos buvo laukiama kas
dien, ir vietiniai komunistai 
agitavo žmones niekur ne
bėgti, nes jau raudonoji ar
mija esanti netoli Kara
liaučiaus, ir visi Latvijos 
uostai jos rankose. Dalis 
tos agitacijos suklaidinti 
pasiliko, o drąsesnieji bei 
ryžtingesnieji pabėgėliai 
patraukė Liepojos link. Ke
liavo mažais būreliais pėsti. 
Po kelių dienų sunkios ir 
vargingos kelionės pasiekė 
Liepojos uostą, kur kasdien 
nemažai atkeliaudavo lietu
vių. Liepojuje jiems teko 
daug vargo pakelti ir lap
kričio mėn. antrojoj pusėj 
didesnė lietuvių dalis iš lie- 
pojos išplaukė į Gotenha- 
feną, o iš čia traukiniu bu
vo nugabenti į Frankfurto 
prie Oderio pareinamuosius 
Jagerius.

Gana daug lietuvių pabė
gėlių dar buvo likę ir pa
čiame vakariniame Suval
kijos pakraštyje, prie pat 
Vokietijos sienos, siauru
čiame Kybartų - Vištyčio 
ruože. Jie taip pat spalio 
mėn. bolševikų ofenzyvos 
buvo skaudžiai paliesti. Kai 
kurios pabėgėlių kolonos 
pateko Rytprūsiuose j rau
donosios armijos priešaki
nių dalinių ugnį, ir jų buvo 
atkirstos. Vienas vilkaviš
kietis ūkininkas iš to pra
garo išsigelbėjęs pasakoja:

vių pabėgėlių, kurie raudo
nosios armijos buvo už
klupti, liūdnas. Jaunesnieji 
vyrai buvo paimti į raudon
armiečių eiles ir tuoj suin- 
čiami į pirmąsias fronto li
nijas savo "kalčių išpirkti”, 
o visi kiti buvo siunčiami 
Lietuvos link ir, tikriausia, 
kad jie buvo išgabenti į Si
birą. Kiek lietuvių pabėgė
lių tokio žiauraus likimo su
laukė, šiandien dar sunku 
pasakyti. Bet gi viena aiš
ku, kad jų buvo nemažai.

Prasidėjusi raudonosios 
armijos ofenzyva palietė ir 
lietuvius tremtinius, dir- 

____  ____ r bančius Rytprūsiuose pas 
buvo pasiimta. Kita°sunai- į ūkininkus. Iš jų buvo atimti 
kinta, išvartyta, kad nieku I 
ir vežto turto pabėgėliai ; 
negalėtų pasinaudoti. Po to 
bolševikai paklausė, ar yra 
kolonoje rusų. Atsiliepusie
ji, matyti, besitikėję leng
vesnio likimo, čia pat buvo 
sušaudyti. Po to buvo at
rinktos visos jaunos mote
rys — net 12-13 metų mer
gaitės. Jas visas bolševikai 
nusigabeno į savo patalpas, 
iš kurių grįžo su ašaro
mis, pasigėrusių Azijos 
žvėrių išniekintos, mora
liškai palaužtos.. Po šios 
gėdingos įžangos bolševikai 
įsakė visiems vykti Lietu
vos sienos link. Tačiau, kaip 
netikėtai pabėgėliai buvo 
užklupti bolševikų, taip ne
tikėtai, pačiame Lietuvos į fabrikus, 
pasienyje, juos vėl išlaisvi- 
vino vokiečių daliniai, ku
rie sulikvidavo bolševikų 
kylį”. ("Lietuviai”, 
m. Nr. 11).

Tokių šiurpių ir 
įvykių, kur spalio 
ofenzyvos raudonosios ar
mijos dalinių užklupti lie
tuviai pabėgėliai buvo kan
kinami ir žudomi, buvo ir 
daugiau. Likimas tų

"Kolona buvo užklupta 
bolševikų nakvynės metu 
viename Rytprūsių ūkyje. 
Be lietuvių, joje buvo dar 
vokiečių ir rusų, dirbusių 
Lietuvoje, žiaurūs, dau
giausia mongoliški, veidai, 
atstatyti į krūtines ginklai 
su biauriais grasymais — 
buvo bolševikiškas pasvei
kinimas pabėgėliams. Visi 
vežimai buvo iškratyti. Vi
sa, kas buvo vertingesnio, 

1944

baisių 
mėn.

lietu-

arkliai ir vežimai, žinoma, 
iš tų, kurie juos turėjo, 
patys tremtiniai prekiniais 
traukiniai buvo gabenami į 
pereinamuosius lagerius, o 
iš čia skirstomi į fabrikus.

Buvo ir tokių tremtinių, 
kurie laimingu būdu išven
gė pereinamųjų lagerių ir 
Vokietijoj stengėsi tvarky
tis individualiai. Tokie sku
bėjo patekti į Vokietijos 
Vakarų pasienį, kur tikėjo
si greičiau sulaukti anglų ir 
amerikiečių. Tiems tremti
niams, kurie galėjo tvarky
ti individualiai, nacių Vo
kietijoje gyvenimas buvo, 
pakenčiamesnis. Sunkiau
sias gvyenimas buvo tų, ku
rie prievarta buvo sugrūsti

Nacionalsocializmas, skelb
damas grynosios rasės te
oriją, vokiečių tautoje skie
pijo neapykantą svetimtau
čiams. Didžiausia neapy
kanta buvo reiškiama žy
dams, kurie tiek Vokieti
joje, tiek ir jų okupuotuose 
kraštuose buvo žiauriai nai
kinami. Kitų tautų vokie
čiai dar nedrįso taip naikin
ti, kaip žydų, tačiau karą 
laimėję, jie būtų jas pra
dėję naikinti. Tatai buvo 
galima jausti iš vokiečių, 
ypač rudmarškinių santy
kių su svetimtaučiais.

Savo santykiuose su sve
timtaučiais vokiečiai, ypač 
naciai, visur stengdavosi 
pabrėžti savo rasės kilmin
gumą ir pranašumą. Retai 
kur vokietis sėsdavo prie 
vieno stalo su savo vergu 
svetimtaučiu darbininku.

Man kurį laiką teko dirb
ti Rytprūsiuose pas vokie
tį, žiaurų nacį, jo ūkyje. 
Valgydavau virtuvėje su 
ukrainiete mergaite, kuri 
prieš tris metus buvo prie
varta išvežta į Vokietiją 
darbams. Nakvynė man bu
vo skirta ant tvarto. Kas
dien reikėdavo dirbti nuo 6 
vai. ryto ligi 9 vai. vakaro 
su vienos valandos pertrau
ka pietums. Taigi kasdien 
po 14 valandų. Darbo metu 
pats šeimininkas ar jo na
miškiai stropiai žiūrėdami, 
kad ne vienos minutės ne
dykinėtum.

(Bus daugiau)

Skaitykit ir platinki! 
DIRVA
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CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis

PAMINĖTI SIAUBINGO 
BIRŽELIO {VYKIAI

Prieš 45-is metus ramius 
ir darbščius lietuvius pri
trenkė siaubinga žinia, kad 
rusų raudonoji armija per
žengė Lietuvos respublikos 
sienų ir okupavo visą kraš
tą. ši žinia buvo taip pri
trenkianti, kad žmones iš
mušė iš normalaus gyveni
mo vėžių ir sustojo prie 
klausimo: kas bus toliau? 
Atsakymas atėjo greičiau, 
kaip tikėjomės. Okupanto 
pastatyta nauja vyriausy
bė, klusniai vykdė Maskvos 
valią. Į kalėjimus sukišti 
organizacijų vadovai ir vi
suomenės veikėjai, o paleis
ti nusikaltėliai užėmė su5m- 
tųjų vietas ir pradėjo atsi
keršijimo veiksmus. Kraš
tas skendo teroro baimėje 
ir visi priklausė nuo tero
ristų malonės. Įvykdytas 
rinkiminis farsas, galutinai 
išryškino najosios vyriau
sybės padėtį, nors okupan
tas įvairiais būdais stengė
si vaizduoti, kad viskas 
vyksta pačių lietuvių noru 
ir valia. Visose įstaigose, 
užnugaryje lietuvių vado
vų, dar stovėjo NKVD — 
Maskvos agentas ir diktavo 
įsakymus, kuriuos jų pačių 
pastatyti lietuviai turėjo 
vykdyti. Okupanto atneš
tam terorui tebevykstant ir 
dingstant patrijotinio nusi
statymo. lietuviams, vos me
tams praėjus, naujas siau
bas nubangavo per visą 
kraštą. Be teismo, be įspė
jimo dešimtys tūkstančių 
lietuvių buvo vidurnaktyje 
pažadinti ir NKVD-KGB 
ginkluotų žandarų prievarta 
pakrauti į sunkvežimius, 
nugabenti į paruoštus gy
vulinius vagonus ir išga
benti nežinomon ir neskel- 
biamon vietovėn. Kaip vė
liau paaiškėjo, vyrai buvo

AKTYVAI 38,000,000 DOLERIU

KASOS VALANDOS:

MAROUETTE PARKE

2615 West 71st St.
Chicago, IL 60629 
312-737-2110

KASA Lietuvių Federalinė Kredito Unija įj 
CHICAGO .- NEW YORK - ST. PETERSBURG

TAUPYMO CERTIFIKATAI

CICERO
1445 So. 50th Avė.
Cicero, IL 60650
312-656-2201

Antr. 9:00-12:00 
Ketv. 3:00- 6:00 
Šešt. 9:00-12:00

(
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atskirti nuo moterų ir vai
kų ir išvežti į šiaurės Gula
gus sunkiems vergų dar
bams, o moterys su vaikais 
į kitas šiaurės Sibiro vie
toves.

Karui pasibaigus, tik la
bai maža dalis išvežtųjų, 
pakėlę nežmoniškas gamtos 
ir darbo sąlygas, Stalinui 
mirus, grįžo į savo kraštą 
Lietuvą.

Karui prasidėjus, visa 
lietuvių tauta spontaniškai 
sukylo ir pasipriešinio ru
siško komunizmo užma
čioms, o laikinoji vyriausy
bė paskelbė atstatanti Lie
tuvą nepriklausoma respub
lika, panaikindama visus 
turėtus ryšius su Sovietų 
Sąjunga — komunistine 
Rusija. Karui pasibaigus, 
grįžusi rusų komunistinė 
okupacija, ėmėsi žiauriau
sių represijų ir dešimterio
pai daugiau lietuvių išžudė 
ar išvežė į gulagus, kaip 
pirmosios okupacijos me
tais.

♦ * •

Tragiškųjų birželio įvy
kių minėjimą suruošė Chi
cagos lietuvių taryba pirmi
ninkaujama Matildos Mar
cinkienės. Minėjimas įvyko 
š. m. birželio 16 d. vėliavos 
pakėlimu prie švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos baž
nyčios (Marųuette Parke) 
ir iškilmingomis pamaldo
mis. šv. mišias kocelebra- 
vo vysk. Vincentas Brizgys, 
asistuojamas klebono kun. 
Antano Zakarausko ir kan. 
Vaclovo Zakarausko. Aukas 
nešė buvę Sibiro tremtiniai, 
o gėlių puokštę padėjo ALT 
vadovai. Patrijotinio turi
nio pamokslą pasakė klebo
nas kun. Antanas Zaka
rauskas. Giedojo parapijos 
choras, diriguojamas Anta
no Lino, vargonais palydint 
Elvydei Eitut.vtei. Dalyvavo 

i

New York tel.: 
718-441-6799

St. Petersburg: 
813-367-6304

Savaitės dienomis:
10:00-6:00 

Ketvirtadieniais 
iki 7:00

Šeštadieniais:
9:00-2:00

TAUPOMOJI SĄSKAITA - 7.0% (metinis prieaugis 7.25%)

SUMA TERMINAS METINIS 
PRIEAUGIS

KURSAS 7

J

$500 

-19,999

3 mėn.
6 mėn.
1 metų,
2 metą
3 metą

8.51%
9.09% 
9.58% 

10.38% 
10.54%

8.25% į
8.80% r
9.25% Į 

10.00% f 
10.15% į

virš

$20,000

3 mėn. 
6 mėn.
1 metų
2 metą
3 metų

8.77%
9.31%
9.69% 

10.49% 
10.65%

8.50% I
9.00% į
9.35% .

10.10% Į
10.25% į

virš 

$50,000

3 mėn. 
6 mėn.
1 metą
2 metą

9.04%
9.58%
9.95% 

10.65%

8.75%
9.25% II 
9.60% 

10.25% V
į-

virš 

$100,000

3 mėn.
6 mėn.
1 metų
2 metų

9.31%
9.84% 

10.22% 
10.92%

9.00%
9.50% >
9.85%

10.50% -

6 mėn. - 1 m. 
IRA 2, 3, 4 metą

5, 6 metu.

10.38%
10.92% 

. 11.46%

10.00% V

10.50% ;
11.00% v

KIEKVIENA SASKAITA IKI $100,000 APORAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS V

............................................................

uniformuoti šauliai su vė
liavomis ir keletas taut. rū
bais pasipuošusių moterų.

Taip pat minėjimas vy
ko ir lietuvių evangelikų 
Tėviškės parapijos švento
vėje, kur pamaldas už žu
vusius ir nukankintus lietu
vius laikė vysk.. Ansas 
Trakis.

Po pamaldų, minėjimas 
buvo tęsiamas parapijos sa
lėje. Minėjimą prasmingu 
žodžiu pradėjo ir jį vedė 
pirm. M. Marcinkienė. In- 
vokaciją sukalbėjo kun. 
Juozas Prunskis. Pagrindi
nę paskaitą skaitė Mažosios 
Lietuvos rezistencijos vei
kėjas Martynas Gelžinis. 
Paskaitą pradėjo prisimini
mais apie Lietuvos okupa
ciją, trėmimus, partizaninę 
veiklą, vykdytą ir tebevyk
domą lietuvių tautos geno
cidą. Plačiau pasakojo apie 
Klaipėdos krašto gyvento
jų likimą. Frontui priartė
jus ir tankų smaigaliams 
atkirtus pravažiavimą, bėg
lių su vežimais užtvindyti 
keliai buvo rusiškų tankų 
traiškomi, vežimuose rastas 
turtas grobstamas, mote
rys prievartaujamos. Visi 
rytprūsių gyventojai negai
lestingai buvo naikinami ir 
pasmerkti bado mirčiai. Bū
riai paauglių pasipylė į Su
valkiją, kur rado prieglobs
tį ir maistą. Stebėtina, kad 
visuotiniame sumišime ir 
netikrume, lietuviai bėglius 
priglaudė, pavalgydino, ap
rengė ir įdėję maisto, iš
siuntė atgal paliktiems ar
timiesiems padėti. Įdomu, 
kad nebuvo įskundimų ir iš
davimo sovietiniam saugu
mui.

Tokių ir panašių faktų 
atskleidimas, klausytojų 
tarpe atgaivino, dulkėmis 
baigiančius užnešti pergy
venimus.

Priimta rezoliucija, kurią 
perskaitė dr. V. Dargis.

Meninėje dalyje Agnė 
Kižienė deklamavo, o Jūra
tė Tautvilaitė-Fischer, pri
tardama gitara, padainavo 
keletą patrijotinių dainų, 
nevienam išspaudusių pri
siminimų ašarą. Minėjimas 
baigtas giesme "Lietuva 
brangi”, vedant Jūratei ir 
įsijungus visiems daly
viams.

Tragiškąjį} įvykių minė
jimas buvo gerai organi
zuotas, iškilmingai atliktas 
ir neištęstas. Dalyvavo pil
na bažnyčia ir parapijos sa
lė žmonių. Prie iškilmingu
mo nuotaikų prisidėjo orga
nizacijų bei tautinės vėlia
vos ir uniformuoti šauliai.

* * ♦

Panašūs minėjimai, ruoš
ti LB vietos apylinkių vak 
dybų pastangomis, vyko 
Jaunimo centre ir Cicero 
šv. Antano parapijos salė
se. Taip pat Siaubingąjį 
Birželį paminėjo ir Ameri
kos lietuvių tautinės sąjun
gos Chicagos skyrius savo 
susirinkime, šiais metais 
minėjimai praėjo susikau
pimo ženkle, dalyvaujant 
gausesnei publikai.

Linas Kojelis, Baltųjų rūmų direktorius ryšiams su etninė
mis grupėmis, kalba Respublikonų tautybių tarybos konvenci
joje Washingtone gegužės 19. Tarybai priklauso 34 tautiniai 
respublikonų vienetai. Konvencija Liną Kojelį apdovanojo ”Eth- 
nic Man of the Year” žymeniu.

A. A.

DR. K. ALGIRDUI PAUTIENIUI
Kalifornijoje mirus, jo žmonai STASEI ir 

seserei GRAŽINAI JUODEIKIENEI reiš

kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Dr. K. Pautienis 
O. Liutermozienė 
R. V. Salamonai

DR. KAZIUI PAUTIENIUI

mirus, mūsų 40 metų pažinties ir draugystės

širdingas gailestis. O žmonai STASEI ir se

sei GRAŽINAI gilmės užuojauą.

č. ir E. Gedgaudai

A. A.

DR. KAZIMIERUI PAUTIENIUI

mirus, jo žmonai STASEI KLIMAITEI-PAU-

TIENIENEI nuoširdžią užuojautą reiškia

Los Angeles Dramos 
Sambūris
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los Angeles lietuviai
tinta Šakiene

• ■

Arnoldas Kungys, pravedęs 
minėjimą. V. Gylio nuotr.

Sekė Arnoldo Kungio,per- 
skaityta rezoliucija, kuri 
buvo vienbalsiai priimta ir 
bus pasiųsta atitinkamoms 
amerikiečių valdžios įstai
goms bei laikraščių redak
cijoms.

žodžio paprašė ir apie aš- 
tuoniuose Amerikos mies
tuose organizuojamas prie 
sovietų konsulatų demons
tracijas kalbėjo Pabaltijos 
Komiteto latvių centro val
dybos ryšininkas Valdis 
Pavlovskis, o apie OSI pa
vojų — Coalition for Jus- 
tice and Security koordina
torius Anthony B. Mažeika.

Meninėje dalyje, muzikui 
Aloyzui Jurgučiui akompa
nuojant, puikiai pasirodė 
losangeliečių labai mėgia
mas vyrų kvartetas, kuri 
sąstatą sudaro: Rimtautas 
Dabšys, Antanas Polikaitis, 
Bronius Seliukas ir Ema
nuelis Jarašūnas. Jie pa
dainavo B. Budriūno — Tė
viškėle, Kalniškės Mūšis — 
A. Mikulskio ir Jau žirgelis 
pabalnotas — J. Dambraus
ko. Keturios labai įvairiais 
ir spalvingais tautiniais rū
bais pasipuošusios estės sa
vo liaudies melodijų pa
skambino į kankles pana
šiais instrumentais, vadi
namais kannel, o latvių cho
ras padainavo keletą jų 
liaudies dainų.

Minėjimas baigtas visų 
trijų Pabaltijos valstybių 

Minėjimo pagrindinis kalbėtojas V. Vidugiris su žmona, 
latvių sąjungos pirm. A. Reins ir inž. A. Mažeika.

V. Gylio nuotr.

Tautos himnais ir vėliavų 
išnešimu. Kaip ir visuomet, 
po šio minėjimo visi garbės 
svečiai ir programos daly
viai buvo pakviesti, kaip 
rengėjų svečiai, j Tautinius 
Namus pietums. Gaila, kad 
nors buvo iš anksto kvie
čiami ir raginami užsire
gistruoti, tesusirinko tik 
pusšimtis mūsiškės publi
kos, panorėjusių prie Tau
tinių Namų šeimininkių 
gardžiai paruoštų pietų 
tarpusavyje ir su svečiais 
latviais ir estais pabendrau
ti.

šiuos Baisiųjų Birželio 
įvykių minėjimas ruošian
tis Amerikos Pabaltiečių 
Jungtinis Komitetas (Bal- 
tic American Joint Commit- 
tee), kurio centras yra Wa- 
shington, D. C., dirba, kai 
iškyla bendri pabaltiečių 
reikalai. Mūsų Los Ange
les skyrius taip pat nesnau
džia, bet atidžiai seka pa
saulio įvykius, šaukia pasi
tarimus, posėdžius ir bando 
sudominti ir įtraukti kuo 
daugiau jaunimo pabaltie
čių veiklos ir laisvinimo 
darbui. .Dėka pirm. inž. An
tano Mažeikos lietuviams, 
atrodo, geriau tasai jauni
mo verbavimas sekasi, nei 
latviams arba estams.

Dabartinę Pabaltiečių 
Komiteto valdybą sudaro: 
pirmininkas inž. Antanas 
Mažeika, kuris tas pareigas 
eina jau eilę metų, — vice
pirmininkai, estas Bernard 
Nurmsen ir latvis Alfonso 
Reins, vykdomoji vicepir
mininkė Daina Petronytė, 
sekretorius Rimvydas Paš- 
kauskas ir iždininkas Ra
mūnas Bužėnas.

Birželio minėjime Los Angeles mieste. Iš kairės Lietuvos 
konsulas V. Čekanauskas su žmona, Latvijos konsulas E. Laur 
su žmona ir Pavergtųjų tautų komiteto pirm. O. Klejnot.

Daina Petronytė minėjimo 
pranešėja. V. Gylio nuotr.

Baisiųjų Birželio įvykių 
minėjimas jau daugelį metų 
Los Angeles mieste ruošia 
Amerikos Pabaltiečių Jung
tinis Komitetas, minėjimo 
eigą ir programą iš eilės or
ganizuojant lietuviams, lat-
viams ir estams, šiemet tas 
darbas teko lietuviams, tai
gi — vietiniam ALTo sky
riui, kuriam jau eilę metų 
energingai, įžvalgiai ir su 
dideliu taktu pirmininkauja 
inž. Antanas Mažeika.

Minėjimas vyko birželio 
9 d., sekmadienį, šv. Kazi
miero lietuvių parapijos pa
talpose, tuoj po tai dienai 
pritaikintų iškilmingų pa
maldų. Minėjimą gražiai 
pravedė du jaunuoliai, abu 
įeiną į ALTo valdybą — 
Daina Petronytė ir Arnol
das Kungys.

Įneštos Amerikos, Lietu
vos, Latvijos ir Estijos vė
liavos, sol. Antanas Poli
kaitis sugiedojo Amerikos 
himną. Prie pianino komp. 
Aloyzas Jurgutis. Prelatas 
V. Bartuška sukalbėjo in- 
vokaciją.

Kadangi į išvežtųjų mi
nėjimus susirenka visų tri
jų Pabaltijos kraštų žmo-

V. Gylio nuotr. 

nės, o būna dar ir svečių 
amerikiečių, visoje progra
moje, išskyrus meninę da
lį, naudojama anglų kalba. 

Pirmininkas inž. Anta
nas Mažeika savo trumpoje 
atidarymo kalboje pabrėžė, 
kad po keturiasdešimt pen- 
kerių metų nuo to laiko, kai 
mūsų kraštai buvo paverg
ti, mes vistiek neužmiršo
me ir nepasitraukėme, bet, 
atrodo, kiekvieną šių dau
gelio metų dieną daromės 
tvirtesni ir labiau. įsiparei
gojame kovai už Pabaltijos

Tautininkai pradeda Dinos vajų
Gyvenančius tolokai nuo vė

juotos sostinės, nustebino Dir
vos vedamasis paskelbdamas, 
kad Dirvos 70 metų sukakties 
minėjimas ir vajus numato
mas užbaigti 1985 m. spalio 
12 d. Chicagoje iškilmingu 
banketu. Tuo tarpu Liet. En
ciklopedijoje skaitome, kad 
Dirva įsteigta 1916. VIII.26 d. 
taigi turime dar visą apvalų 
metų laiką. Bet Los Angeles 
tautininkai nutarė su valdžia 
nesiginčyti, nes kiekviena val
džia iš pono Dievo.

Los Angeles Tautinės Sąjun
gos skyriaus valdyba, vado
vaujama Rūtos Šakienės, nu
matė Dirvos sukakčiai pami
nėti ir žaliukų parinkti gal net 
prašmatnesnę už Chicagos 
programą ir parengimų krūvą. 
Techniškai visa tai pravesti ir 
įvykdyti yra sudarytas vajaus 
komitetas, susidedantis iš 
pirm. Jono Petronio ir narių: 
Liucijos Mažeikienės, Prano 
Dovidaičio, Vinco Juodvalkio 
ir Edvino Balcerio. Komitetas 
savo slaptame posėdy nusista
tė surinkti tam tikrą dolerių 
sumą, bet tai tuo tarpu grynai 
valstybinė paslaptis.

Pirmuosius karvelius su au
kų lapais snapeliuose paleisi- 

kraštų laisvę.
Po pirmininko atidarymo 

Daina Petronytė pristatė 
garbės svečius. Trumpą žo
dį tarė estų konsulas Ernst 
Laur, latvių konsulas Leo 
Kilis Anderson, lietuvių 
gen. konsulas Vytautas Če
kanauskas ir Pavergtųjų 
Tautų Komiteto pirminin
kas Olgierd Klejnot. Arnol
das Kungys perskaitė Ka
lifornijos gubernatoriaus 
George Deukmenijan pro
klamaciją, skelbiančią bir
želio 9-tą Pabaltijos Lais
vės Diena. Los Angeles aps
krities Tarybos pirmininko 
Mike Antanovich padėjė
jas John Dewar pat atvežė 
ir perskaitė Apskrities Ta
rybos proklamaciją, taip 
pat šią dieną skelbiančią 
Pabaltiečių Diena.

Pagrindinis kalbėtojas — 
inž. Vytautas Vidugiris, la
bai plačios apimties veikė
jas ne tik Los Angeles lie
tuviškose o r g anizacijose, 
bet ir amerikiečių tarpe. 
Prelegentas savo kalboje 
vaizdžiai atpasakojo bai
siuosius okupacijos ir trė
mimų įvykius.

A. A.

DR. KAZIUI PAUTIENIUI,
ilgamečiu! Santa Monikos Amerikos Lietuvių 

klubo nariui mirus, jo liūdinčias: žmoną 

STASĘ, seserį GRAŽINĄ ir kitas gimines, 

nuoširdžiai užjaučia

Santa Monikos zimerikos 
Lietuvių Klubas

me - arba, amerikoniškai ta
riant ‘kiek off pradėsime - 
š.m. liepos 14 d. su gegužine- 
pikniku po jaukiu ir vėsinamu 
Tautinių Namų stogų. Nuo 
tos dienos pradėsime skaičiuo
ti žaliukes Dirvoje, plaukian
čias nuo Ramiojo Vandenyno 
pakrančių.

Kaž kaip tai esame pamiršę 
vieną datą mūsų kalendoriu
je - tai rugsėjo 8-tąją, Tautos 
Šventę. Los Angeles tautinin
kai šįmet kaip tik tą pačią die
ną, su įdomia programa, ren
gia Tautos Šventės minėjimą 
Tautiniuose Namuose. Gi spa 
lio 19 d. visi keliai ves į gran
diozinį balių, Dirvos 70 metų 
sukaktuvini banketą, ir vėl 
Tautiniuose Namuose. Taigi, 
visi čikagiečiai, clevelandie- 
čiai ir kiti miestiečiai bei kai
miečiai po užbaigtuvių Chi
cagoje, nuoširdžiai kviečiami 
pas mus į ką tik pradėjusį rie
dėti vežimą.

Pagaliau, 1986 m. vasario 9 
d. pirmą kartą Los Angeles iš
girsime mūsų mielą bendra
minte, solistę REGINA ZY- 
MANTAITĘ-PETERS. Sis 
puikus koncertas įvyks Sv. Ka
zimiero parapijos salėje, kurią 
tikrai pripildys losangeliečiai 
dainos mėgėjai.

Tad - pilnų burių Dirvos 
mylėtojų laiveliuil

(ed.b.)
RED. PASTABA: Dirva 

pradėta leisti 1915 m. spalio 
15 d., tą dieną gavusi JAV paš 
to antros klasės teises. Dirvos 
kataloge (išleistas 1923 m.) ra
šoma, kad Dirva eina nuo 
1915 metų.

GOVERNMENT HOMES from »1 
(U repair). A!»o delinquent tax pro- 
perty. Call (I) 805-687-6000. Ext.
GH-5823 for informalion. (24-31)
GOVERNMENT JOBS *1S,000-«SO,000 
year possible. Ali occupations. Call 
(I) 805-687-6000, Ext. R 5823 to
find out how. (24-31)

WANTED JOURNEYMEN 
OR IST CLASS SKILLED 

HORIZONTAI. A VERT1CAL 
BOR1NG MILL OPERATORS 

JIG BORER OPERATORS 
ENGINE LATHE OPERATORS 

Two Years Experience 
On Stainless Steel 

SAFFRAN ENGINEERING CO. 
20225 East 9 Mile 
Detroit, Mich 48080 

313-777-5300
(24-27)

SURFACE GRINDER 
OPERATORS

Minlmum 2 ve»rs experlence 
reouired. Work on let enęlne 
components. Will be reouired 
to read and ūse the tollowin9 
measurino Inslruments, mi- 
crometer. depfh micrometer, 
Vernier callpers, dlflifal read 
out and comparator. Only ex- 
perienced need apply.

AIRFOIL DIV OF 
VAC-HYD CORP 

1177 N Greal Soulhwest Pwv 
Grand Prajri^ Tx 75050
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WANTED 
TOOL & DIE MAKERS 

tO yrs. exp. with carbide & tool steel. 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints and very close tolerance. 
Salary negotiable with full benefit 
plan. Send resume to Personnel Dept.: 

GSL INDUSTRIES 
303 Falvey Blvd.

Texarkana, Texas 75501

ENGINEER 
PROJECT/ 

SUPERVISOR 
Aggressive Project Engi- 
neer with BSEE/ME and 
at least 5 years experi- 
ence in the design and 
development of small 
electro-mechanical or 
electro-magneiic de- 
vices such as relays, 
switches. time delays or 
circuit breakers.
Please send credentials 
to:

Ptnofintl Mcnayr 

MICHANICAL 
PRODUCTS 
P.O. Box 729 

Jackson, MI 49204

STRUCTURALSTEEL

FITTERS TACKERS 
Conveyer Manufacturer has 
openir.ys for experienced 
sfructural steel conveyor 
fitters tackers. Call:

313-553-1238 
bet. 9-3:30

Equal Opportunity Employer

(26-29)

OPPORTUNITY FOR 
PHYSICAL THERAPIST Pediatrics 
staft pos. avail. immed. Full ,/part 
time. Duties include assessment & 
therapy with physically handicapped 
and otner disabled children. Pediatric 
affiliation required as min. exDeri- 
ence. Mušt be eligible New York 
statė lic. Salary depending on 
expenence. LonlaCt james K. Don- 
ley, E. John Gavras Center, UCPA, 
182 North St.. Auburn. N. Y. 13021. 
Phone 315-255-2746. (26-29)

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

OFFSET PRESSMAN 
SUPERVISOR

AND
OFFSET PRESSMEN 

OPERATORS
Position requires 3 years experience 
on a multi-unit offset heat sėt Web 
Press. Company provides life 6c health 
insurance and wellness bonus pro- 
gram. Please submit your resume to

AMERICAN PRESS 
S601 PARIS RD. 

COLUMBIA. MO. 6S202
(21-31)

TAILOR

BROOK’S BROTHERS
.Americo's oldest and most dis- 
tmguished men's clothino store 
mvites applications for the posi- 
tions of full and part time

FITTER/TAILORS
5 vears experlence in tailorinp 
is require<f Excellent rnedical 
and dental benefits. Please call 
for appointment, 216-781-9800, 
ask for Lutei Varrasso, 1111 Su- 
.perior Avė., Cleveland. Oh._____

A. t A.

LEONUI LEVICKUI
mirus, gilią užuojautą reiškiame jo seserims

IRENAI VAITKIENEI ir GALYTEI MOLE-

JIENEI

Vincutė ir Pranas 
Barai

Jadvyga ir Stasys 
Melnikai

Marytė ir Juozas 
Klausai

Jane ir Kazimieras 
Kauliniai

DETROITO LIETUVIAI

DLOC POSĖDIS

DLOC valdybos posėdis 
įvyko birželio 23 d. šv. An
tano parapijos patalpose. 
Atidarė ir pravedė dr. Algis 
Barauskas, sekr etoriavo 
Antanas Sukauskas. 1985 
m. balandžio 28 d. metinia
me susirinkime išrinkta 
valdyba pareigomis pasi
skirstė taip: Dr. Algis Ba
rauskas — pirmininkas, 
dr. Stefanija Miškinienė — 
vicepirm. ir narė Pabaltie- 
čių komitete, adv. Kęstutis 
Miškinis — vicepirm., na
rys Pabaltiečių komitete ir 
teisinis patarėjas, Bernar
das Brizgys — vicepirm. 
specialiems reikalams, dr. 
Saulius šimoliūnas — vice
pirm. informacija angly 
kalba, Milda Skorupskienė
— gen. sekretorė, Antanas 
Sukauskas — protokolų se
kretorius ir laiškų rašymas, 
Cėsys šadeika — finansų 
sekretorius, Antanas Vai- 
tėnas — iždininkas, Algis 
Vaitiekaitis — valdybos na
rys ir laiškų rašymas.

Bernardas Brizgys, Ka
zys Gogelis, Antanas Gri
nius ir Antanas Sukauskas
— informacija lietuvių kal
ba.

Antanas Norus, Vincas 
Tamošiūnas ir Romas Ma- 
cionis — revizijos komisija.

Valdybos pirmininkas dr. 
Algis Barauskas kalbėjo 
apie Pavergtų Tautų savai
tės renginį. Renginys įvyks 
ukrainiečių Kultūros cent
re, 26601 Ryan Road, War- 
ren, Mich. liepos 21 d., sek
madienį. Bus pradėtas 6:00 
vai. p. p. kokteiliais, 7:00 
vai. p. p. pietūs ir progra
ma. Kalba pasakys Linas 
Kojelis, narys JAV Prezi
dento štabo. Įėjimas 15 dol. 
Bilietai gaunami pas finan
sų sekretorių česį šadeika, 
28975 Wellington, telef.: 
626-6470.

Pirmininkas Algis Ba
rauskas paskaitė Alto raš
tą, kuriame siūloma aukas 
Altui rinkti ne tik Vasario 
16 minėjimuose, bet ir ki-

Antanas Grinius

tuose minėjimuose ir net 
įvairiomis progomis.

Antanas Norus pasakė, 
kad pagal DLOC-ro statuto, 
DLOC rengia Vasario 16 
minėjimus ir aukas renka 
Lietuvos laisvinimo reika
lams, jis tos tradicijos ir 
turi laikytis. A. Noraus pa
sakymui pritarė ir kiti val
dybos nariai ir aukų rinki
mas paliktas taip kaip sta
tutas nurodo.

VESTUVĖS

Birželio 15 d. šv. Antano 
parapijos klebonas kun. Al
fonsas Babonas sutuokė 
Balį Telyčėną su Stefanija 
Paulikiene. Liudinink a i s 
buvo jaunosios sūnus Al
fonsas Paulikas ir duktė 
Abromavičienė. Solo giedo
jo ir vargonavo muz. Sta
sys Sližys.

Vestuvių puota įvyko PL 
lėnuose. Jaukią ir gražiai 
išpuoštą salę pripildė jau
navedžių giminės, šauliai ir 
svečiai.

Jaunosios sūnus Alfonsas 
pasveikino jaunavedžius ir 
paprašė pakelti taures, su- 
giedant ilgiausių metų!

Jūrų šaulių vadas ir švy
turio šaulių kuopos vice
pirmininkas Mykolas Aba
rius jaunavedžius pasveiki
no šaulių, savo ir savo žmo
nos vardu ir įteikė dovanų 
gražų jo paties pieštą pa
veikią.

Kuopos pirmininkas Bro
nius Valiukėnas paskaitė 
Alfonso Šukio iš Floridos 
prisiųstą sveikinimą, pa
sveikino kuopos vardu ir 
palinkėjo jau navedžiams 
laimingo ir gražaus gyve
nimo, paminėdamas, kad 
jaunavedžiai abu yra darbš
tūs kuopos darbuotojai. Ba
lys Telyčėnas yra Pilėnų 
stovyklos administratorius, 
o Stefanija Telyčėnienė mo
terų vadovės padėjėja, ku
ri 12 metų laikotarpyje nė
ra praleidusi nė vienos ge
gužinės rengiamos Pilėnuo
se. Apdovanota LšST šaulių 
žvaigždės ordeno medaliu.

Albertas Misiūnas svei
kino Vilniaus krašto lietu
vių sąjungos vardu.

Balys Telyčėnas savo ir 
žmonos vardu padėkojo at- 
silankusiems į jų vestuvi
nę puotą, už įteiktas dova
nas ir šeimininkėms už pa
ruoštus pietus.

KULTŪRINIS 
SAVAITGALIS

Jūros diena ir kultūri
nis savaitgalis įvyks Pilė
nų stovykloje, liepos 13-14 
d. tokia tvarka: liepos 13 
d., šeštadienį, 11 vai. pa
keliamos vėliavos, prie pa
minklo žuvusiems dėl Lie
tuvos laisvės, 2 vai. atstovų 
pasitarimas ir 6 vai. vak. 
banketas, laužas ir-šokiai.

Liepos 14 d., sekmadienį, 
10 vai. r. pakeliamos vėlia-

Susituokę Stefanija Paulikiene ir Balys Telyčėnas tarp savo 
vaikų išeinant iš bažnyčios.

vos, 10:30 vai. žuvusiųjų 
pagerbimas ir pamaldos, o 
12:30 vaišės, švyturiečiai 
visus kviečia į šiuos rengi
nius gausiai atsilankyti ir 
tas dvi dienas praleisti Pi
lėnuose.

Ir sumainė aukso 
žiedus...

Birželio 22 d. Toronte, Lie
tuvių Ev. Liuteronų išganyto
jo bažnyčioje susituokė Rūta 
Meiklejohn ir Paulius Staus
kas. Bažnytines apeigas atliko 
kun. Paulius Dilys ir tėv. Au
gustinas Simanavičius, O.F.M 
Per žiedų sumainymą ir palai
minimą grojo Rūtos universi
teto draugų trio.
. Lietui lyjant - kad jaunieji 
būtų turtingi, kaip sako sena 
lietuviška patarlė -• skaitlingi 
svečiai susirinko i Toronto lie
tuvių namus vaišėms. Jauna
sis Paulius padėkojo Rūtos ir 
savo tėveliams už jų užaugi- 
nimą ir parengimą gyvenimui' 
Žodi tarė Pauliaus tėvelis Pet
ras Stauskas ir Rūtos tėvelis 
Jim Meiklejohn. Svečių buvo 
pilna salė - iš arti ir toli: iš Ca- 
lifornijos, Clevelando ir net iš 
Berlyno - Pauliaus senelės se
suo su vyru. Sveikinimą iš Lie 
tuvos atsiuntė teta Stasė Pau- 
lionienė.

Po gausių vaišių ir šampano 
jaunųjų draugai tautiniu šo
kiu pradėjo šokius. Jaunie
siems pradėjus valsą, i šokį 
pakilo jų tėveliai Gražina ir 
Petras Stauskai ir Irena ir Jim 
Meiklejohn. Neatsiliko ir jau
nųjų seneliai Apolonija ir Vla
das Kazlauskai ir ponai Šernai. 
Taip pat prisidėjo ir abiejų 
jaunųjų krikšto tėvai.

Pavargę nuo šokių visi stip
rinosi prie šaltų užkandžių ir 
skanių pyragų stalo.

Sekančią dieną jaunieji iš
vyko povestuvinei kelionei į 
Ispaniją. Linkime laimingo 
gyvenimo Pauliui ir Rūtai.

Nellie J.

TOTAL BUSINESS SYSTEMS INC. 
HAS AN OPPORTUNITY FOR A

PRINTING ESTIMATOR
Flat-sheet and rotary printing 
experience necessary. Liberal 
fringe benefits.

CALL ROLF YOUNG 
313-547-6910

An Equsl Opportunity Employor

ORGANIZUOJAMAS 
AUTOBUSAS Į PUTNAMĄ

Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos seserų organizuojama 
kasmetinė Lietuvių susiti
kimo šventė — gegužinė 
įvyks liepos 28 d. seselių so
dyboje Putname, Conn.

Iš Bostono į tą šventę 
organizuojamas autobusas. 
Norintieji važiuoti autobu
sų, prašomi registruotis šv. 
Petro parapijos bažnyčioje 
So. Bostone prie kolektorių 
stalo ar klebonijoj iki lie
pos 15 d.

PRINTING
OFF—SĖT PRESSMEN

OFF—SĖT CAMERAMEN 
OFF—SĖT STRIPPER 

wilh 4 color experience helpful būt 
not necessary immediate opening 
wilh growing North Centrai Ohio 
printing firm. Reply to D&S Advertis- 
ing. Mr. Niek Patrick, 140 Park 
Avė. East, P. O. Box 876, Mansfield, 
Ohio 44903. (23-29)

OCCUPATIONAL
THERAPIST

Immediate opening for staff therapist 
in our progressive multi-disciplinary 
rehabilitation hospital. Salary com- 
mensurate with experience, attractive 
benefit package. For more informa* 
tion please contact: LINDA N1COLS, 
Personnel Manager, CHARLOTTE 
REHABILITATION HOSPITAL INC.. 
1100 Blythe Blvd., Charlotte, N. C. 
28203. 704-333-to34. (25-27)

MANUFACTUR1NG WORK G. B.
Manufacturing taklng applications 
for the following positions:

Sheet Metai Tool and Die Makers 
Sheet Metai Die Setter

For hand feed / progressive dies 
Sheet Metai Fabricator 

Mušt be able to read blue prints, 
be familiar with press brakes, 
shears. unit tooling, and welding. 

Apply in person to G. B. MANUFAC
TURING, 100 Adams St., Delta, Ohio 
or send resume to P. O. Box 172, 
Delta, Ohio 435 15. (26-35)

NEEDED IMMEDIATELY 
GENERAL OFFICE HELP.

TO HANDLE PHONE, L1GHT TYP- 
1NG & FIL1NG. 
313-547-6910

EOE
(25-32)

PRINTING CO.
LITHOGRAPHIC 

STRIPPER
• 5 years experience required.
• Full time position with complele 

benefit package.
• Call J. C. HUB PRINTING CO. 

CLEVELAND, OHIO
216-861-0635

(26-30)



1985 m. liepos 11 d. DIRVA Nr. 27 — 13

A.A. NIJOLEI GARLAITEI ŽYGIENH 

MUS APLEIDUS
Niekas iki šiol dar nėra mir

ties išvengęs: kas gimė, tas pri
valo mirti - toks yra gamtos 
dėsnis. Visai natūralu, kai 
žmogus atlikęs savo žemiškąją 
kelionę mus apleidžia, tačiau 
visai kitas reikalas, kai mus 
apleidžia tokie, kurie yra 
reikalingi savo vaikams, kurie 
palieka dar labai jauną atža
lyną. Nijolė paliko vaikučius, 
kuriems ji buvo dar labai, ir 
labai reikalinga. Ir todėl jos 
mirtis yra ypatingai skaudi
nanti.

Iš Tempe, Ariz. atėjo liūd
na žinia, kad birželio 20 d. po 
ilgos ir sunkios ligos užgęso jos 
gyvybė. Dideliame skausme 
liko jos vyras dr. K.P. Zygas, 
sūnelis Jonukas 5 ir dukrelė 

Laura 3 metukų. Skausmo 
prislėgti liko jos tėvai Stefa ir 
Jonas Garlai, sesutės Gražina 
Kavaliūnienė ir Liucija Leo- 
nardi su šeimomis, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami. Pa
liko ji savo šeimą ir artimuo
sius sulaukusi vos 44 metų 
amžiaus.

Savo žemiškąją kelionę pra
dėjo Kaune. Jos kūdikystė gal 
nebuvo pilna nerūpestingo 
džiaugsmo ir juoko, Europoje 
siautė karas. Jai esant vos ke- 
letos metų, tėvai turėjo pradė
ti tremties kelionę. Vėliau su 
tėvais atvykus į Clevelandą, 
čia mokėsi, dalyvavo jaunimo 
veikloje ir paliko savo pėdsa
kus. Baigusi Vilią Angelą Aca

A. A. Nijolė Garlaitė-Žygienė (vidury) tarp sesers Gra
žinos ir motinos Stefos Garlienės.

Mylimai draugei

A. A.

NIJOLEI ŽYGIENEI
mirus, jos vyrui PAULIUI, vaikučiams JO

NUKUI ir LAURUTEI, tėveliams STEFAI 

ir JONUI GARLAMS, sesutėms GRAŽINAI 

ir LIUCIJAI su šeimomis bei artimiesiems 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Rūta ir Rimas 
Anelauskai

Los Angeles, Calif.

A. A.

NIJOLEI ŽYGIENEI

mirus, reiškiame užuojautą jos tėvams GAR-

LAMS, vyrui, vaikeliams ir giminėms.

Adelė ir Jonas 
Šiaučiūnai

A. A.

NIJOLEI GARLAITELŽYGIENEI 
mirus, jos vyrą POVILĄ ŽYGĄ, vaikaičius 

ir tėvą LB Palm Beach apylinkės pirminin

ką JONĄ GARLĄ, motiną STEFANIJĄ, se

seris ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia

LB Palm Beach 
Apylinkės Valdyba

demy (1960) įstojo į Ursuline 
College, kurį baigė 1964 m. 
Lankydama aukštesniąją mo
kyklą ir studijuodama, buvo 
aktyvi skaučių, vėliau akade- 
mikių skaučių veikloje, taip 
pat šoko Grandinėlėje.

Baigusi studijas sukūrė šei
mą (1964 m.) ir išsikėlė į Bos
toną, kur mokytojavo aukštes
nėje mokykloje. Mokytojau
dama neužsidarė savo, ar savo 
šeimos aplinkoje, bet dalyva
vo Santaros-Sviesos veikloje, 
toliau tęsdama studijas. 1968 
metais Boston Statė College 
gavo magistro laipsnį iš Edu- 
cation. Dėstė Ythaca, N.Y. 
aukštesnėje mokykloje. Po to 
(1972 m.) prasidėjo jų Odisėja 
po Europą. Paulius, besireng
damas doktoratui, dar gilinosi 
į šalutines šakas - meno istori
ją ir kt. Pirmiausiai jie kurį 
laiką gyveno Turkijoje, kur jis 
dalyvavo prie atkasimo seno
vės graikų turtuolio Krėzo rū
mų. Iš Turkijos persikėlė į 
Vakarų Berlyną, o paskui į 
Londoną. Tiek Berlyne, tiek 
Londone, Nijolė mokytojavo 
amerikiečių mokyklose, buvo 
American Community Schod 
in London’ skyriaus vedėja.

Sugrįžę į Ameriką ilgesnį 
laiko tarpą gyveno Los Ange
les, kur ji mokytojavo ir buvo 
vyr. skaučių vadovė. Dėl dar
bo sąlygų, 1984 m. teko persi
kelti į Arizoną. Kol liga jos ne 
pakirto, Nijolė buvo veikli lie
tuvių ir skaučių tarpe, buvo 
LSS Seserijos vadijos narė - 
jauniausiųjų skaučių ‘Lieps
nelių’ skyriaus vadovė.

Jos palaikai buvo pervežti į 
Clevelandą, kur ji augo, mo
kėsi, pradėjo skautiškąją veik
lą, šoko Grandinėlėje, kur bu
vo jos vestuvės. Atsisveikini
mui buvo pašarvota Jakubs 
šermeninėje.

Atsisveikinimas įvyko birže
lio 24 d. vakare. Karstas sken 
do gėlių puokštėse ir vainikuo
se, kurių buvo net iš Bostono ir 
Californijos. Atsisveikinimui 
prisirinko pilna šermeninė, 
prie karsto budėjo sesių skau
čių garbės sargyba. Maldas 
pravedė kun. Gediminas Ki
jauskas. Vyr. skautininkė Ste
fa Gedgaudienė atsisveikino 
LSS Skaučių Seserijos vardu. 
Skautiškosios šeimos nariams 
sustojus į skautišką ratą, buvo 
atsisveikinta su sese Nijole va

karo giesme. Grandinėlės var 
du atsisveikinimo žodį tarė A. 
Rukšėnas, kuris praeityje bu
vo kolektyvo narys ir kartu šo
ko.

Laidotuvės įvyko birželio 
25 d. iš Dievo Motinos švento
vės. Ilgos automobilių vilksti
nės buvo palydėta į Visų Sielų 
kapines, kur ‘Angeliukų kal
nelyje’, beveik prieš septyne

A. A.

NIJOLEI ŽYGIENEI 

mirus, jos motinai, L.D.D. narei STEFAI ir 

JONUI GARLAMS, visai šeimai ir artimie

siems nuoširdžią užuojautą reiškia'

Lietuvos Dukterų Draugija 
Juno Beach Skyrius

NIJOLEI GARLAITEI-ŽYGIENEI

mirus, jos tėvus STEFANIJĄ ir JONĄ

GARLUS nuoširdžiai užjaučiame

Julija Šalkauskienė 
Paulina Banienė

A, A.

NIJOLEI ŽYGIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos tėve

liams STEFANIJAI ir JONUI GARLAMS, 

vyrui, vaikučiams ir visiems artimiesiems. •

J. V. Stuogiai

rius metus, buvo paguldyta 
jos dar nepradėjusi gyvenimo 
dukrelė Danutė-Nijolė.

Išėjusi į Anapilį, girdėk 
skautiško laužo dainas ir lietu
viško šokio melodiją. Iš Ana
pilio matyk ir globok tuos, ku
riuos per anksti palikai. Tuos, 
kuriems tu, Nijole, buvai taip 
labai reikalinga!

(}ž)
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Dalis svečių jūrų budžių gegužinėje, laukia sugrįžtant bu
riuotojų. E. Klimo nuotr.

DIRVA

SMAGI GEGUŽINĖ

Jūros skautams turbūt 
smagiausias metų laikas — 
vasara, kuomet jie gali pa
sidžiaugti buriavimu ir gra
žia gamta, šiais metais 
anksti paruošę bures, Mar
tyno Jankaus jūros budžių 
įgula pakvietė Clevelando 
Neringos ir Pilėnų tuntus ir 
draugus į buriavimo sezo
no pradžios gegužinę, kuri 
įvyko prie Pymatuning eže
ro gegužės 16 d. Susirinko 
graži grupė jūros skautų 
buriavimo entuziastų ir rė
mėjų su šeimomis. Smagioj 
nuotaikoj gamtoje svečiai 
turėjo progos pabendrauti, 
paburiuoti ir pasivaišinti. 
Atrodo, kad gegužinė labai 
pasisekusi, ir laukiama se
kančios !

E. Klimas

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ.

A. A.

DR. IZIDORIUI KAUNUI
po ilgos ir sunkios ligos Australijoj mirus, 
jo žmonai REGINAI KAUNIENEI, dukrai 
IRENAI su šeima ir visiems artimiesiems 

reiškiame gilią užuojautą.

Krikšto sūnus
Rimgaudas Gulbinas

ir
Jadvyga Gulbinienė-Budrienė

• Amnesty Intemational, 
tarptautinė žmogaus teisių 
organizacija, yra padavusi 
du prašymus JAV-bių Tei
singumo Departamento vy
riausiam prokurorui Edwin 
Meese, kad JAV-bės neiš
duotų ukrainiečio John 
Demjanjuk Izraeliui, kroato 
Andrei Artukovič Jugosla
vijai. Abu vyrai šiuo metu 
kalinami federaliniame ka
lėjime Missouri valstijoje. 
Abiejų advokatai apeliuoja 
teismo sprendimus juos iš
duoti ekstradicijai.

Amnesty Intemational 
organizacijai yra besąlygi
niai nepriimtina mirties 
bausme. Kadangi tokia 
bausmė gali būti įvykdyta 
šiuose kraštuose, jie pro
testuoją prieš ekstradiciją 
į šiuos kraštus.

1NTERNAT1ONAL STEEL BU1LDING 
MANUFACTURER AWARDING DEA- 
LERSHIP IN AVA1LABLE AREAS 
SOON. GREAT PROF1T POTENT1AL 
IN AN EXPAND1NG INDUSTRY. 
CALL WEDGCOR 303-759-3200. Ext. 
2403.

SM /uperior /civing/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ narnoms pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namų remontams, 1
■ kvalifikuotų studentų mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių

Š t |
ir paskolų sąlygų teiraukitės

■ B

/uperior /hving / Į
| Pagrindinis skyrius |

798 East 185th Street, Cleveland, Ohio
= s

Telefonas: 481-3008 I
| DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000, FQT IC - 
Į penktadieniais 9:00 iki 6:00; i

šeštadieniais 9:00 iki 2:30. I--—-JĮ

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

o LIEPOS , 14 D. Lietuvių 
Pensininkų klubo gegužinė 
Dievo Motinos parapijoje.

• LIEPOS 21 D. Balfo ge
gužinė prie ežero.

• LIEPOS 28 D. Žalgirio 
šaulių kuopos gegužinė prie 
ežero spaudai paremti.

• RUGPIŪČIO 1-4 D. Old 
World festivalis East 185 gat
vėje.

• RUGPIŪČIO 4 D. ežero 
pakrantėj Ramovėnų gegužinė.

• RUGPIŪČIO 18 D. Lietu-
vių klubo metinė- gegužinė 
Austrų sodyboje.

• RUGSĖJO 15 D. Antani- popietė, Dirvos 70 metų su- 
nos Jonynienės darbų paroda kakties užbaigimo proga.
Lietuvių Namuose. Ruošia Cle- * GRUODŽIO 31 D. Naujų 
velando birutietės. metų sutikimas, rengiamas

• SPALIO 19 D. koncertas 
Dievo Motinos parapijos audi
torijoje.

• SPALIO 27 D. Clevelando 
skautininkių draugovės rengi
nys.

• LAPKRIČIO 2 D., šešta
dienį, Pabaltiečių vakaras Lie
tuvių Namuose. Ruošia AL 
Taryba, Latvių Sąjunga ir Es
tų Taryba.

• LAPKRIČIO 9 D. Lietuvių 
namų metinis balius.

• LAPKRIČIO 16-17 D. 
Lietuvių dienos. Rengia LB 
Clevelando • Apylinkė.

• LAPKRIČIO 23 D. LKVS 
Ramovė rengia kariuomenės 
šventės minėjimą.

• GRUODŽIO 1 D., sek
madienį, 3 vai. p. p. kultūrinė

1985 m. liepos 11 d.

MEMBER

FSLIC
Fedtrd Sevingi • Leen hturano* Corp

Your Savingt Ineured to *40.000

Lietuvių namų direkcijos ir 
Čiurlionio ansamblio.

1986 m.
• GEGUŽĖS 25 D., sekma

dienį, Grandinėlės koncertas.

FABRICATOR
Sheet metai shop Foreman w /more 
than 5 yrs experience in stainleaa 
steel fabrication, welding and polish- 
ing. Should also be proficient in oper- 
ating all machine toola and in the 
design and production of protolypes 
and models. Mušt be wi!ling to do 
a limiled amount of field work. 
creativity and initiative will be ap- 
preciated 314-567-7572 for appt.

(26-26)

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.

JAKUBS AND SON
Miškų mokslo, medžio pramonės ir miš

kų administracijos bendradarbio mišk. A. 

RUKUIŽOS žmonai

SOFIJAI RUKUIŽIENEI
mirus, gilią užuojautą reiškiame sūnui ČES

LOVUI ir marčiai ELENAI

Mykolas ir Elena 
Gureckai

• RUGSĖJO 22 D., 4 vai 
popiet Angelės Karaliūtės for
tepijono rečitalis Dievo Moti
nos parapijos auditorijoje.

• RUGSĖJO 28 D. Daina
vos stovyklai paremti renginys.

• RUGSĖJO 29 D. sekma
dienį, 100 metų gimimo prel. 
M. Krupavičiaus ir prez. A. 
Stulginskio minėjimas Dievo 
Motinos parapijoje.

• SPALIO 5 D. Jaunųjų mu
zikų konkursas. Rengia JAV 
LB kultūros taryba.

• SPALIO 12 D. Žalgirio 
šaulių kuopos rudens paren
gimas Lietuvių Namuose.

• SPALIO 13 D., 4 vai. po
piet solistės Aldonos Stempu- 
žienės koncertas ir naujos 
plokštelės pristatymas Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje.

Laidojimo Įstaiga
Deda E., William J. Sr., 
W ii Ii am J. Jakubs Jr. ir 
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.



1985 m. liepos 11 d. DIRVA Nr. 27 — 15

eUVCCANPC o
V

Garbiugasis 
sukaktuvininkas

Juozas Stempužis

turbūt visi ‘degą laužai’ per
daug svarbūs, kad norėtų leis
ti jiems prigesti.

Nėra retas atvejis, kai skun
džiamasi tiek pajėgumo, tiek 
sąlygų ar laiko stoka, bet iš 
Juozo - retu atveju tai tegirdė
ta. Skautybė - mokytojo dip
lomas - radijofonas - Čiurlio
nio ansamblis - valstybinė tar
nyba ir tautinė reprezentaci
ja - radijo valandėlė - Lietu
vių Namai - visuomeninė veik
la - talka/parama saviesiems! 
Visa tai - galėtų būti atramos 
taškai jo gyvenimo kelyje. 
Charakteringa jam - entuziaz 
mas, iššūkių priėmimas, ryž
tas, visad laiko turėjimas kitų 
reikalams. Pasėkqe - aiškūs, 
imponuojantys rezultatai jo 
siekiuose ir užsiangažavimuo
se, efektingai kalbą už ji pati!

Gražios sukakties proga svei
kiname Juozą, linkėdami dar 
daug, daug pajėgių, laimingų 
ir entuziazmu trykštančių die
nų, beruošiant kitus savo ša
kotos veiklos pakaitalui. , v

(sg)

S.m. birželio 24 d. aktyvus 
Člevelando visuomenininkas, 
Tėvynės Garsai radijo valan
dėlės vedėjas Juozas Stempu
žis atšventė savo 65-tąjį gim
tadienį. Palyginti tyliai, be
veik nepastebėtai praėjo su
kaktis, oficialiai duodanti tei
sę pasinaudoti užtarnauta pri
vilegija poilsiui, darbo ar dar
bų sumažinimui. Sunkoka ta
čiau tikėti, kad vis judrus Juo
zas tuo pilnai pasinaudos, nes

• Dr. Danielius Degėsys, 
Vilties draugijos pirminin
kas, su žmona Roma, birže
lio 30 d. išvyko atostogų j 
Cape. Cod, Mass. Į Cleve
landą grįš apie rugpiūčio 
vidurį.

• Dr. Antanas ir Euge
nija Aželiai, Clevelande, at
naujindami Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 23 
dol. Ačiū.

a
Lietuvių kredito kooperatyvas
18022 Neff Road
Cleveland, Ohio 44119

TAUPYKITE IR
SKOLINKITĖS
tiktai
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo: 
Stepas Lungys, Florida . .10.00
O. Kašubienė, Cleveland 5.00 
B. Garlauskas, Cleveland 3.00
D. Liepas,

Michiana Shores ...........13.00
J. Daunorienė, Oak Lawn 23.00
P. Balčiūnas, Hot Springs 3.00
A. Staugaitis,

St. Catharines .............. 20.00
V. Abraitis, Palm Coast 8.00 
N. Gabienė, Brooklyn .. 10.00 
J. Andrašūnas Chicago .. 8.00 
L. Tabbert, Olmsted .... 3.00
J. Palšis, Chicago .......... 8.00
Dr. N. G. Nogės, Halifax 0.50
K. Radvila, Surfside .... 3.00
B. Dundulis, Chicago .. 5.00
J. Smulskis, Lima ............ 8.00
A. Braskys, Sudbury .... 8.00
E. Lembergienė, Agoura 13.00 
Br. Valiukėnienė,

Dearborn ...................   8.00
V. Janukaitis, Detroit .... 10.00 
E. Krygerienė,

Missoury City .............. 11.00
Dr. A. Aželis, Cleveland 23.00 
A. Šova, Crown Point .. 3.00 
V. Mikalauskas, La Habra 3.00 
V. Šukienė Surfside ... .10.00
K. Sušinskas, Mentor .. 3.00 
J. Balbatas, Cleveland ..20.00 
LŠST Trakų rinktinė

Nauj. Anglijoje ...........25.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

• BALFo gegužinė (pik
nikas) įvyks š. m. liepos 21 
d. prie Erie ežero, Canter- 
bury Rd. Pradžia 12 vai.

Skyriaus valdyba kvie
čia visus atvykti ir paben
drauti grynam ore, pasivai
šinant skaniais valgiais ir 
gėrimais, klausant linksmos 
muzikos. Esant blogam orui 
gegužinė visvien įvyks, nes 
yra pastogė.

• Adv. Paul Chalko, ne
seniai su ekskursija lankę
sis Lietuvoje, dabar išvyko 
į Angliją dalyvauti tarp
tautinėje advokatų konfe
rencijoje.

• Sauliaus P. Kauno fo
tografijos paroda įvyks nuo 
liepos 12 iki 31 d. Art at 
2037 meno galerijoje Cleve
lande, 2037 Muray Hill Rd. 
Lankymas nuo 1 iki 4 vai. 
p. p. Atidarymas ir priėmi
mas liepos 12 d. nuo 5 iki 9 
vai. vak.

Dešimčiai metų 

praėjus, prašau 

visų draugų ir pa

žįstamų pasimels

ti už mano vyrą 

A . A.

ANTANĄ 

BERZINSKĄ.

Nuliūdusi žmona Genovaitė 
ir vaikai

Antanas ir Irena Berzinskai

Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis
A. A.

VLADAS DAUTAS
staigiai ir mums taip netikėtai 1985 gegužės 13 d. Ap
vaizdos pašauktas išėjo į Amžinuosius Namus. Velionis 
mylėjo žmones ir jo paskutinės žemiškos kelionės metu 
patyrėme daugelio žmonių širdingumą, užuojautą ir 
pagalbą. Už visa tai esame giliai, giliai dėkingi.

Ypatinga pdėka priklauso mūsų klebonui kun. Ge
diminui Kijauskui, S. J.., kun. Aleksandrui Goldikovs- 
kiui ir bičiuliams: Vaciui ir Barbarai Petkams, Benja
minui ir Bronei Paulioniams, Edui ir Irenai Rydeliams, 
Stefanijai Rydelienei, Edui ir Aldonai Bliumentaliams, 
J. ir A. Rasteniams, Vytautui ir Elzei Račkauskams, 
Pranui ir Antaninai Petraičiams, Henrikui ir Romai Ta- 
tarūnams, Aldonai Miškinienei ir Nijolei Kersnauskai- 
tei bei vyr. skaučių Židiniui. Dėkojame Jakubauskų 
laidotuvių įstaigai už paslaugų patarnavimą.

Širdingai ačiū už maldas, šv. Mišias, gėles, aukas. 
Ačiū, kad a. a. Vladą į Visų Sielų kapinių kalnelius 
palydint, tiek daug Jūsų buvote ir ėjote kartu su mu
mis. Žmonių draugystė niekad nėra tokia brangi, kaip 
liūdesio ir skausmo valandoje, kada ji tampa didelė 
paguoda ir suraminimas. Mylimam Velioniui meldžiame 
amžinos ramybės, o Jums visiems tariame nuoširdų 
ačiū.

ŽMONA JADVYGA, 
DUKTĖ RITA SU ŠEIMA, 
SŪNŪS ALGIS, RONALDAS 
IR
DENNIS SU ŽMONA MARY

Palūkanos už sutaupąs:
šiuo metu TAUPOJE yra aukščiausios.

Palūkanos už paskolas:
TAUPOJE palūkanos ir sąlygos yra geriausios. 
Skoliname : automobilių pirkimui, namų pa
gerinimui ir įvairiems kitiems asmeniniams rei
kalams.

Visos informacijos mielai suteikiamos TAUPOJE darbo 
valandomis:

TREČIADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS 

10:00 vai. r. — 1:00 vai. p. p.

adv. A. Širvaičio įstaigos patalpose Lietuvių namuose.

SEKMADIENIAIS

11:00 vai. r. — 1:00 vai. p. p.
Dievo Motinos parapijos patalpose 

(centrinėje TAUPOS būstinėje).

VISOS SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS SU 
NATIONAL DEPOS1T GUARANTEE CORPORATION

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietu
viškos juodos duonos, o do
vanų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų 
ir lietuviškų sveikinimo 
kortelių. Prašome atsilan
kyti. Telefonas 531-6720.

Kotecki Monumentą, Inc. 
gamina kapams paminklus. 
Skambinti tel.: 585-4694, 
Lilė čaplickienė.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

V )j SUBURBAN 
RELIEF

A 34-acre compler of komes in the heart of Euclid.

These 2 and’ 3 bedroom 
homes feature 2 floors of liv- 
ing, new modern kitchens 
and baths. and energy-ef- 
ficient- construction. Close to 
schools, churches, shopping 
and recreation. Priced in the 
Mid-30s. Low fixed intercst 
available.

Mortgage application taken 
on-site by YEGEN EQUITY 
LOAN CORP.

Repiesenled by

Gntuiyc.
Turą _ J Vi Z.I
Wm. T. Byrne. Ine. 

26I-5IOO

100*1 HOUtU* 0»*0«tUNI’»OMMtO M0 oet»*no.

Century 21 Wm. T. Byrne,

 , *—-------



DIRVA
DIRVOS VAKARONE 

KANADOJE

S.m. liepos 27 d., šeštadie
nį, 7 v.v. Springhurst lietuvių 
vasarvietėje prie Wasagos, 
rengiama ‘Dirvos’ savaitraščio 
rėmėjų ir draugų vakaronė, 
kuri įvyks Birutės ir Mečio 
Abromaičių erdviame vasar
namyje, 48 St. - namonr. 19 - 
arti Gerojo Ganytojo koplyčios. 
Kalbės Sibiro kankinė Marija 
Garbačiauskienė. Dalyviai 

Buvusiam Vilties Draugijos pirminin

kui, Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 

garbės nariui, Korp! Neo-Lithuania garbės 

filisteriui, Chicagos Lietuvių Tautinių Na
mų tarybos prezidiumo garbės pirmininkui 

A. A.

DR. JUOZUI BARTKUI 
mirus, jo sūnui inž. EUGENIJUI ir DAN

GUOLEI BARTKAMS su šeima, dukrai IRE

NAI ir ALGIRDUI BUDRECKAMS ir vi

siems artimiesiems reiškiame nuoširdžią 

užuojautą.

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

DR. JUOZUI BARTKUI

mirus, jo podukrai TAMARAI-IRENAI su 

vyru, jo sūnui EUGENIJUI su šeima, vi

siems giminėms ir artimiesiems užuojautą 

reiškiame ir kartu liūdime.

Vincentina ir Jonas
Jurkūnai 

Laima ir Algis
Jurkūnai 

Ramunė, Darius
Linas ir Gintautas

V i t k a i

Korp! Neo-Lithuania garbės filisteriui

A. A.

DR. JUOZUI BARTKUI
mirus, liūdesyje likusiems dukrai IRENAI 

su vyru ir sūnui EUGENIJUI su šeima, nuo

širdžią užuojautą reiškia

Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausioji Valdyba

bus pavaišinti, turės progos 
padiskutuoti mūsų spaudos 
problemas ir vakarą praleisti 
draugiškoje nuotaikoje.

Rėmėjų valdyba maloniai 
kviečia atvykti į vakaronę ne 
tik tuo metu atostogaujančius 
Springhurste bei Wasagos va
sarotojus, bet taip pat ir To
ronto, Hamiltono bei kitų apy, 
linkių spaudos darbuotojus, 
skaitytojus ir svečius.

Informacijų reikalais kreip
tis į valdybos sekretorių J. Va
ranavičių, gyv. Toronte., tel. 
(416) 763-3957.

• ALT S-gos East Chi
cagos skyriaus gegužinė pa
remti Dirvai 70 metų su
kakties proga, įvyks š. m. 
rugpjūčio 3 d., šeštadienį, 
nuo 1 vai. p. p. inž. Kazi
miero ir Elenos Pocių so
dyboje, Beverly Shores. 
Ind.

Visi kviečiami atsilanky
ti ir praleisti popietę gra
žioje gamtoje.

• Santaros-Šviesos Fede
racijos 32-ras suvažiavimas 
įvyks š. m. rugsėjo 5-8 die
nomis Tabor Farm, Sodus, 
Mich. Registracijos data ir 
suvažiavimo programa bus 
paskelbta vėliau. Suintere
suoti kreipiasi į M. Paške- 
vičienę, 3308 West 62nd 
Place, Chicago, III. 60629.

• Chicagos Lietuvių Ta
ryba išrinko naują vadovy
bę: pirm. Matilda Marcin
kienė, vicepirmininkai P. J. 
Bučas, T. Kuzienė, Edm. 
Jasiūnas ir VI. šoliūnas, 
sekr. dr. P. V. Dargis, pro
tokolų sekr. St. Mankus, 
ižd. O. Kremeris, finansų 
sekr.. J. Jasiūnienė, pati
kėtiniai E. Mikužiūtė, J. 
Kuzas, V. Samaška ir Ign. 
Andrašiūnas. Kiti nariai: 
Chr. Austin, J. Bagdžius, 
A. Beleska, J. Blažys, Edv. 
Boreiša, J. Buchinskis St. 
Jonutienė, E. čižauskienė, 
V. Lenkevičius, Ang. Kate- 
lienė, S. Klatt, G. Maldėnie- 
nė, P. Noreika, K. Oksas M. 
Pranevičius, V. ir J. Stanai
čiai, I. Šankus, J. Šidlaus
kas, J. Vasaitis.

PRANEŠIMAS LIETUVIŲ 
JAUNIMUI

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas pra
neša, kad TAUTOS FON
DAS pastaruoju laiku yra 
gavęs aukų paremti lietuvių 
jaunimo dalyvavimą PA- 
BALTIEČIŲ TAIKOS IR 
LAISVĖS RYŽTO ŽYGY
JE, Skandinavijoje, š. m. 
liepos 25-31 dienomis, su
mokėdamas dar neužsire
gistravusiems, paramos rei
kalingiems jaunimas - jau
nuolėms, registracijos mo
kestį IŠVYKAI BALTIJOS 
JŪRA ($350).

Paramos reikalingi daly
viai skubiai prašomi kreip
tis į VLIKą, 1611 Connec- 
ticut Avė., N. W., Suite 2, 
Washington, D. C. 20009, 
prisiunčiant sekantį:

L Prašymą n u r odantį 
kodėl finansinė para
ma yra reikalinga ir 
patvirtinant, kad daly
vis negauna paramos 
iš kitų šaltinių;

2. Įsipareigojimą PA- 
BALTIEČIŲ TAIKOS 
IR LAISVĖ RYŽTO 
ŽYGYJE dalyvauti vi
suose organizuotuose 
įvykiuose;

3. Užpildytą naujo daly
vio registracijos lapą.

Paramos prašantys turi 
pasiekti Kopenhagą ne vė
liau š. m. liepos 25 d. ryto 
(atidaromas susirinkimas 
įvyksta 10:30 vai.), ir galės 
grįžti atgal iš Stockholmo

Dirvos 70 metų 
sukakčiai 

paminėti vajus
Atsiliepdami į Dirvos 70 metų sukakčiai pa

minėti atsišaukimą, sukelti Dirvai paremti 70,000 
dol., aukojo šie asmenys:

JAV LB Krašto valdyba, Cleveland, Ohio 50.00 
Galia žilionienė ir Eglė žilionytė,

New York, N. Y.........................      50.00
J. Johnson, Euclid, Ohio .....................    10.00
Povilas Mikšys, Juno Beach, Fla...................  10.00
A. Norus, Detroit, Mich.........................  10.00
Stasys ir Danutė Biručiai, Wayne, N. J...... 20.00
Augustinas Kuolas, Oakville, Ont. ................. 20.00
Ateitininkių Korp! Giedra, Cleveland, Ohio 35.00 
Jonas ir Marija Šimoniai, Santa Barbara, Ca. 25.00 
Edvardas Litvinas, Chicago, III....................... 10.00
Jonas Naujokaitis, Cleveland, Ohio ............ 20.00
Pranas ir Kazimiera Sliteriai, Waukegan, III. 10.00 
Juozas Blažys, Chicago, III................................ 20.00
Stasys ir Elena Santvarai, So. Boston, Mass. 30.00 
Teklė Radzienė, Chicago, III.............  ......... 10.00
Elena ir Česlovas Gedgaudai,

Santa Monica, Calif. ................................. 20.00
Simas Augaitis, Watertown, Ct.................... 20.00
Alfonsas ir Vida Vilkai, Sun City, Calif......  20.00
Stasys ir Stasė Mačiai, Cleveland, Ohio........ 10.00
Irena Ulpa, Dorchester, Mass........................ 10.00
Povilas ir Elena žičkai, Dorchester, Mass...... 20.00
Genovaitė špakauskas, Dearborn, Mich. ... 20.00 
Aleksandras ir Irena Vakseliai,

Jamaica, N. Y............................................. 25.00
P. Ausiejus, Centerville, Mass........................ 20.00
Bronius ir Agota Tiškai, Cotlinsville, III...... 100.00
Jonas Saikus, Cleveland, Ohio .................... 20.00
Dr. Pranas ir Joana Budninkai, Cicero, III. 100.00 
Kazys Bartys, Elizabeth, N. J.......... .......... 20.00
Vincas Urbonas, Chicago, II.

(anksčiau davęs 15 dol.) ......................... 10.00
Algis ir Laima Jufkūnai, Berwyn, III........... 50.00
Dr. Kastytis Latoža, Oak Lawn, III............... 30.00
Rūta Mackevičiūtė-Teismann,

St. Charles, III. ......................  10.00
Antanas ir Aniceta Januškos, Milton, Mass. 50.00 
Antanas ir Viktorija Valavičiai, Chicago, III. 50.00 
Vytautas ir Gražina Kamantai, Sparta, Mich. 25.00

(Bus daugiau)

rugpjūčio 1 d. iš ryto. Ke
lionę į Skandinaviją ir as
meniškas išlaidas apmoka 
patys.

VILKAVIŠKIEČIŲ 
ŽINIAI!

Clevelande gyveną vilka
viškiečiai, norėdami pa
gerbti Vilkaviškio miesto 
320 metų įkūrimo sukaktį 
ir paminėti 60-metį nuo pir
mosios Vilkaviškio gimna
zijos abiturientų laidos, 
šaukia per Darbo Dienos 
savaitgalį visų Vilkaviškio 
gimnaziją lankiusiųjų suva
žiavimą, š. m. rugpjūčio 31 
d. Buvo kviesti atvykti vi
si, kas tik Vilkaviškio gim
naziją yra lankęs. Savo 
skelbime prašėme užsire
gistruoti ligi š. m. birželio 
15 d.

Kadangi ligi šiol teatsilie
pė tik mažuma, tad regis
tracija dar pratęsiama ligi 
š. m. liepos 31 d. 
Norinčius-suvažiavime da
lyvauti, prašome kiekvieną 
būtinai pažymėti, kiek as
menų atvyksta. Rengėjai 
turi žinoti dalyvių skaičių, 
nes surišti su finansine at

skaitomybe, p a t a lpomis, 
programa ir vaišėmis. Tad 
ligi š. m. liepos 31 
d. duodame galimybę dar 
kartą gerai apsispręsti, įsi
jungiant į bendrą vilkaviš
kiečių šeimos šventę.

Registruokitės, pranešda
mi šiems asmenims: dr. 
Vyt. Mauručiui, 8450 
Bridlehurst Trail, Kirtland, 
256-1383; arba Baliui Au- 
ginui, 4972 Hartley Drive, 
Lyndhurst, Ohio 44124, 
tel.: (216) 291-0839.

• LšST Trakų rinktinė 
Naujoje Anglijoje, per sa
vo iždininką A. Grigolaus- 
ką, Dirvai paremti atsiuntė 
25 dol. Ačiū.

• J. Balbatas, clevelan- 
dietis, visuomeninės veiklos 
rėmėjas, a t n aujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 20 dol. Ačiū.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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