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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Laiškas iš Paryžiaus

Pasikeitimai Kremliuje
Bet linija lieka ta pati

Vytautas Meškauskas

Po kompartijos politbiuro ir 
CK posėdžio liepos 2 d., So
vietijos vadovybė pasirodė per- 
sirikiavusi. Neabejotinas va
das ir toliau lieka Gorbačio
vas, nepaisant to, kad nepasi
ėmė prezidento posto, bet jį 
užleido Gromykai, tuo būdu jį 
po 28 metų išstumdamas iš 
vadovavimo užsienio politikai, je jis buvo vidaus reikalų mi- 
Gal dar svarbiau buvo Gorba
čiovo varžovo Romanovo atsi
statydinimas iš visų partijos ir 
vyriausybės postų, neva dėl 
sveikatos sumetimų.

Pirmieji keturi Gorbačiovo 
valdymo mėnesiai vidaus poli
tikoje neatnešė nieko naujo, iš 
skyrus gal tik didesnės draus
mės įvedimą. Dabar, atrodo,

/ DIPLOMATAI
# BALTUOSIUOSE 

JT ROMUOSE

1 Prezidento ir ponios Nan- 
sy fteagran prieš mėnesį pa- 

kviesti diplomatinių misi
jų šefai su žmonomis, jų 
tarpe ir Lietuvos atstovas 
dr. Stasys Bačkis su žmo
na, liepos 15 d. rinkosi į 
jiems skirtą priėmimą-kon- 
certą.

Bostono Pops orkestras, 
švenčianttis savo 100 metų 
sukaktį, v a d o v aujamas 
John Williams atliko pro
gramą Baltųjų Rūmų sode.

Ponia Reagan perdavė 
prezidento ir savo vardu 
sveikinimus diplomatinių 
misijų šefams bei jų žmo
noms išlaikydama ramų, 
gražų stilių ir nuoširdumą. 
Visų didžiausi plojimai pa
lydėjo jos pareiškimą ir su 
gilia užuojauta žvelgėme į 
ją, pavargusią ir liūdną.

Bendrai, šis priėmimas 
dvelkė tam tikru liūdesiu, 
nes prezidentas buvo po 

’ operacijos ligoninėje. Sve
čius priėmė ponia Nancy 
Reagan ir viceprezidentas 
ir ponia Bush.

Po koncerto ir kalbų po
nia Reagan pakvietė sve
čius j Baltųjų Rūmų vidų, 
kur buvo vaišės ir muzika. 
Visi svečiai ten turėjo pro
gos asmeniškai pasisveikin
ti su ponia Reagan ir vice
prezidentu ir ponia Bush.

Sveikindamasis su ponia 
Reagan Lietuvos atstovas, 
dr. Stasys Bačkis, Lietuvių 
Tautos vardu, perdavė šir
dingiausius linkėjimui pre
zidentui greit pasveikti ir 
sustiprėti.

jis turi savo štampą uždėti ir 
užsienio politikai.

Ko galima laukti? Nauju 
užsienio reikalų ministerių 
paskirtas gruzinas Eduardas 
Ševardnadze, užsienio politi
koje visai neturįs patyrimo, 
bet šiaip apsukrus, mandagus 
žmogus. Faktas, kad Gruzijo-

nisteriu, kalba už jo glaudų 
ryšį su KGB. Jis taip pat pa
keltas į pilnus politbiuro na
rius, kas jam duoda didesnį 
autoritetą. Sis paskyrimas lei
džia spėti, kad Gorbačiovas iš 
esmės laikysis senos užsienio 
politikos linijos, lygiai taip pat 
kaip ir vidaus politikoje.

Svarstant Sovietijos užsienio 
politiką, iš akių negalime iš
leisti pagrindinio fakto. SSSR 
yra laikoma antra super-vals 
tybe ne dėl savo moralinės įta
kos ar ūkinio pajėgumo, bet 
tik dėl savo karinio stiprumo.

Ulciniai. J'MO

ne tik nuo JAV, bet ir nuo Ja
ponijos. Sovietiją kaip vienetą 
- deja, dar ne visai sucemen
tuotą - aplenkia V akarų Euro
pa. Net Kinija pradėjo sovie
tus vytis.

Savaime aišku, kad ūkinis 
pajėgumas yra kiekvieno gink 
lavimosi pagrindas. Tokiu bū
du ilgainiui sovietai negalės iš 
laikyti ginklavimosi lenkty
nių, bet šiandien jie dar stip
rūs, o jų varžovai siekia ne 
konfrontacijos, bet atlydžio. 
Visa tai pastato Kremlių prieš 
likiminį klausimą: dabar ar 
niekados?

Šiandien dar priekaištauja
ma vokiečiu kariuomenės va
dovybei, kad ji paleidžia per 
daug savo karių savaitgalių 
pramogoms. Vyr. vadas gen. 
Wolfgang Altenburg į tai atsi-

Gyvataro šokėjai, 1968 metais dalyvavę išvykoje į Europą, šokia jubiliejiniame koncerte 
1985 metais: Birutė Kvedarienė, Rimas Panavas, Vida Beniušienė ir Kostas Bieliūnas.

Gyvataro 35 metų sukaktis
"Gyvataro” sukaktuvinis 

35 m. koncertas, įvykęs š. 
m. gegužės mėn. 11 d. Jau
nimo Centre Hamiltone, 
praėjo dideliu pasisekimu, 
dalyvaujant pilnai salei 
Hamiltono ir apylinkių lie
tuvių ir kviestinių svečių. 
Vienos valandos programą

kirto, kad jau ketvirtadienį jis 
žinąs ar savaitgalyje kils karas. 
Jam užtenka 48 valandų 1.3 
milijono karių mobilizacijai.

Prancūzijoje didelio dėmeso 
susilaukė Tarptautinių Santy
kių Instituto dir. pav. Pierre

(Nukelta į 2 psl.)

toje pat salėje atliko dabar
tiniai "Gyvataro” šokėjai: 
vaikai, jauniai ir studen
tai. Prie jų jungėsi ir kitos 
anksčiau buvusiųjų šokė
jų grupės. Viso programos 
dalyvių buvo 107 asmenys.

Su dideliu entuziazmu ir 
pakilia nuotaika du šokius 
pašoko prieš 17 m. Euro
pon vykusiųjų grupė. Juos 
publika labai palankiai pri
ėmė, nes nors ir paausiai 
jau pašarmoti ir liemenys 
kiek storesnį, bet jų entu- 
ziasmas ir gyvumas nuste
bino visus. Atrodė lyg ry
toj jie ruoštųsi vėl vykti 
Europon. Atskirai šoko jau
nesnieji veteranai — Vaka-

Algio Blekaičio nuotr.koncerto dalis dalyvių.Gyvataro jubiliejinio

rų Kanadon ir Kolumbijon 
bei Australijon vykusieji 
šokėjai. Vėliau visi susi
jungė finale gražiai užsu
kę ketursparni malūną.

Po koncerto sekė vaka
rienė ir pasilinksminimas. 
Nenorom skirstėsi iš įvai
rių vietovių suvažiavę bu
vusieji senesnieji šokėjai, 
nes jų pašnekesiuose ir pri
siminimuose atgimė šiame 
būryje praleistos dienos. 
Tai buvo tikra "Gyvataro” 
šeimos šventė. Patys pir
mieji šokėjai, kurie davė 
grupei vardą ir įrašė ją į 
lietuvių išeivių kultūrinį 
gyvenimą, šį sykį daugiau
sia jungėsi prie ruošos dar
bų talkindami ir stengda
miesi, kad šis vakaras bū
tų atmintinas visiems. Taip 
pat daug darbo ir rūpesčio 
įdėjo šokėjų tėvų komite
tas — pirm. B. Mačys. 
Koncertui prisiminti išleis
ta 10 puslapių programa su 
svarbesniais įvykiais iš 
"Gyvataro” gyvenimo. Ju
biliejaus proga gauta daug 
sveikinimų iš įvairių pa
saulio kraštų, kuriuose lie
tuviai prisimena "Gyvata- 
rą" daugelio jo išvykų me
tu. Tai parodo "Gyvataro" 
nueitą kelią ir jo paliktus 
pėdsakus. Gyvatariečiai yra 
dėkingi visiems kuo nors 
prisidėjo prie šios šventės 
praturtinimo. (d)
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POLITINES VEIKLOS KELIAI VINGIUOTI
KELIOS MINTYS PRIE V. ABRAIČIO PASTABŲ

Nėra paslaptis, kad iki 
šiol mūsų politinė veikla 
daugiausia ribojosi mūsų 
pačių tarpe. Tad džiugu, 
kad šiandien jau daromos 
pastangos šią veiklą per
kelti ir j platesnius akira
čius. Iki šiol dažnai tenkin
davomės savo minėjimuose 
ar susirinkimuose priimda
mi griežtų reikalavimų re
zoliucijas, aiškius nutari
mus. Tik gaila, kad tūlu at
veju tik mes patys jas ir 
pasiskaitydavome.

Tačiau šiandien jau yra 
užaugusi naujoji mūsų iš
eivių karta. Jų išsimokslini
mas, laisvas šios šalies kal
bos žinojimas, įgyti moks
lo laipsniai, asmeninės pa
žintys įgalina juos aktyviai 
įsijungti į veik visas šios 
šalies gyvenimo sritis, ži
noma, ne vienas jų yra pa
kankamai pajėgus patekti 
ir į politinius sūkurius. Tik 
reikia paieškoti kelių ir bū
dų šiais takais pasukti. O 
tie keliai yra labai vingiuo
ti.

šiam reikalui yra labai 
naudingos ir mūsų žinomo 
visuomenės veikėjo Vytau
to Abraičio pastabos dėl 
mano straipsnio Drauge. Jo 
patirtis ir išgyvenimai šio
je šalyje yra vertingas tur
tas ir būtų tikrai naudinga, 
kad jis šį turtą ir ateityje 
daugiau išnaudotų spren- 
Jo pastabos įtikina mane 
ir nėra abejotinos pasikei
čiant mintimis šiuo svarbiu 
reikalu.

Galbūt, galima suabejo
ti tik kai kuriais teigimais 
bendrosios politinės veiklos 
mechaniniais klausimais.

Tikiu, kad Roosevelto ir 
Trumano gadynėje politi
niame gyvenime, o tuo pa
čiu ir rinkimuose pinigai ir 
nevaidino jau tokio svar
baus vaidmens. Tačiau šian
dien jau yra neginčijamai

PASIKEITIMAI
KREMLIUJE...
(Atkelta iš 1 psl.) 

Lelouche knyga ‘L’Avenir de 
la Guerre’ (Karo ateitis), ku
rioje siūloma atsisakyti nuo 
minties, kad sovietams užpuo
lus Vokietiją, Prancūzija dar 
turės kiek laiko apsispręsti ką 
toliau daryti. Prancūzija tu
rinti iš anksto pasisakyti, ką ji 
darys ir to įrodymui pasiųsti 
100,000 vyrų prie Elbės.

Tai liudija, kad gąsdinti 
galima tik iki tam tikro laips
nio. Gąsdinimų jau nepaiso 
Reagano Amerika. Baimė su
mažėjo ir Europoje, kur vis 
daugiau įsigali mintis, kad bū
dama vieninga ji neturi ko bi
joti.

Ar Gorbačiovui ir jo bend
rams pasiseks sulaikyti tą pa
žiūrų keitimąsi? Atrodo, kad 
jie dar kartą pabandys seną 
taktiką lapkričio 18-21 d.d., 
Reagano-Gorbačiovo susitiki
me Ženevoje.

JONAS DAUGĖLA

visų priimta tiesa, kad rin
kimuose lemiamą vaidmenį 
vaidina televizija. Bet ko
kiuose rinkimuose joks kan
didatas negali turėti net ir 
mažiausių galimybių patek
ti į rinkimines varžybas, 
jeigu jis negali pasirodyti 
televizijos ekrane. O to pa- ' 
sirodymo laikas yra perka
mas neįtikėtinai didelėmis 
dolerių sumomis. Pusė mi
nutės brangiu laiku (prime 
time) kaštuoja apie 100,000 
dol. Tad galima įsivaizduo
ti, kokias sumas reikia su
kelti, jeigu kandidatas turi 
parodyti savo veidą per ke
lis mėnesius, kelis kartus 
per dieną ir visose didžiose 
TV stotyse.

Jeigu jau ir galima rasti 
kelis pavyzdžius, kad kuk
lesnėmis sumomis remia
mas kandidatas vis dėlto 
laimėjo rinkimus, tai vis 
dėlto ir tos mažos sumos 
ribojosi milijoniniais skai
čiais .... Ogi kiek labai ga
bių politikų ir patrauklių 
asmenybių net negalėjo 
pradėti rinkiminių lenkty
nių vien dėl pinigų truku
mo. Niekas neabejoja, kad 
paskutiniuose prezidenti
niuose rinkimuose senato
riai Glenn ir Holinns buvo 
stipresni ir geresni kan
didatai už Mondale. Bet jie jau pačioje pradžioje pir
minių rinkimų turėjo iš
kristi vien tik dėl tos vienos 
priežasties — neturėjo pa
kankamai pinigų.

Vis didėjanti pinigų įta
ka rinkimų įkarštyje yra 
labai rimta problema Ame
rikos politinės santvarkos 
kasdienybėje. Ir šiandien šį 
klausimą svarsto ne vien 
tik politikai, partijų vado
vybės, bet ir politinių moks- 
lų žinovai.

Pinigų vaidmuo rinki
muose ypatingai skaudžiai 
paliečia mus lietuvius. Kiek
viename Amerikos mieste 
ir miestelyje mes galime 
pristeigti šimtus respubli
konų ir demokratų klubų, 
suburti juos visus į lygas 
ir sąjungas, bet vistiek ir 
jų visų sutelktinėmis pa
stangomis mes nepajėgsime 
sutelkti pakankamai pinigų, 
kad mūsų kandidatams ga
lima būtų atverti duris į 
milijoninę televiziją.

Tad mūsų jauniesiems 
politikos aspirantams belie
ka vienas ir vienintelis ke
lias eiti per bendrąsias šios 
šalies politines partijas. 
Bandyti užsitarnauti jų pa- 
sitikėjmią ir tuo pačiu ir 
išnaudoti jų visokeriopą pa
ramą.

Teisingai tvirtina V. Ab
raitis "tiesioginiai stojant 
į tas bendrines partijas, 
tenka pradėti nuo pačios 
apačios". Tik tos "apačios” 
samprata gali būti skirtin
ga. V. Abraitis mano, kad 

ta "apačia" yra mūsų tau
tiniai politiniai klubai ir jų 
lygos. Bet aš ir toliau lieku 
giliai įsitikinęs, kad "apa
čia" yra ir bus bendrinių 
Amerikos politinių partijų 
mažieji narveliai — mieste
lių, miestų ir apskričių rin
kiminės apylinkės, šiose 
apylinkėse kandidatas gy
vena ir yra daugiau ar ma
žiau balsuotojams pažįsta
mas.

Galbūt, mūsų keli lietu
viai ir padarė klaidą ban
dydami jau iš karto veržtis 
į JAV kongresą ar atskiros 
valstybės seimą. Turbūt bu
vo daug tiksliau pradėti, 
kad ir nuo labai mažo ar 
mažai kam žinomo miesto 
ar apskrities tarybos nario.

Mūsų tautinės nei demo
kratų nei resupblikonų or
ganizacijos plačiau durų 
mūsų jauniems politikams 
neatvers. Ir pats V. Abrai
tis pripažįsta, kad tauti
nių organizacijų remiami 
Adamkus ir Talandis nega
lėjo rinkimų laimėti. Bet 
savo laiku juos laimėjo a.
a. Antanas Olis ir rinkimus 
laimėjo: "kad buvo įgijęs 
pasitikėjimą ir žinomas ne 
tik lietuvių tarpe, bet ir 
a m e r ikiečių". Nemanau, 
kad šį pasitikėjimą jis įgi
jo per lietuvių politinius 
klubus. Daugiau yra pa
grindo manyti, kad jau tuo 

V AhvaiAin 
girną: "kad stojant į bend
rines partijas, reikia rody
ti didelį stropumą, dirbant 
tik šio krašto gerovei”. Tik 
niekaip negaliu sutikti, kad 
šiuo keliu bet kuriam mū
sų tautiečiui įplaukus į pla
tesnius politinius, vandenius 
"pasitarnauti lietuviškoms 
bėdoms veik neįmanoma". 
Kaip tik A. Olio gyveni
mas ir jo politinė bei visuo
meninė veikla panašius tei
gimus nuneigia.

Mūsų tautinės respubli
konų ir demokratų organi
zacijos labai tinka mums 
vyresnio amžiaus tautie
čiams nuraminti visuome
ninės politinės veiklos troš
kulį. .šaukiamos konferen
cijos, suvažiavimai, ruo
šiami pokiliai. Juose išren
kami garbės pirmininkai, 
lygų prezidentai, pirminin
kai keliolika vicepirminin
kų, gen. sekr. ir p. Ir tada 
jau mes galime pasijausti 
kažkaip pakilę nuo kasdie
nybės ir išėję į aukštesnes 
pakopas. O jeigu dar mūsų 
remiamas kandidatas laimi 
rinkimus, tai ir mes lyg ta 
musė tupėjusi visą dieną, 
ant į arklą pakinkyto jau
čio rago galime sušukti: 
"kad arėme tai arėme”.

žinoma, anaiptol, nieku 
būdu šio politinio žaidimo 
nereikia nuneigti. Jis jeigu 
jau ir daug gero, tai tikrai 
nieko blogo nepadaro. O pa
galiau ir aš pats labai mėg
stu jame dalyvauti ir nepra-

■ Iš kitos pusės
Sekmadienis, birželio 30-ta, buvo pirma šilta diena. 

Važiavau į Normandijos paplūdimius, Pakeliui varčiau 
labai puošnų LE FIGARO šeštadienio laidos magaziną. 
Vienas puslapis skirtas įvykiams prieš 40 metų. Kairiam 
kampe buvo pranešimas apie aviacijos pulko "Normandie 
— Nieman” pagerbimą prie Triumfo Arkos, o vėliau 
priėmimą Prancūzijos-SSSR komiteto būstinėje, dalyvau
jant ambasadoriui Bogomolovui. Apie kokį nors Lenkijos 
vyriausybės (Varšuvos ar egzilinės) atstovą nė žodžio. 
Tiesa sakant, prancūzų kariai Nemuną pasiekė ir peržen
gė tik Napoleonui vadovaujant. Charles de Gaulle laikais 
jie sustojo prie Rheino, o jų sąjungininkai amerikiečiai 
prie Elbės, dar toli ne tik iki Nemuno, bet ir Vyslos...

♦ * ♦

Šio karo metu prancūzai per Nemuną persikėlė tik 
kaip sovietų ... belaisviai. Per neseniai matytą Pran
cūzijos TV 3 F kanalo programą paaiškėjo, kad jų būta 
trijų kategorijų. Daugiausiai buvo elzasiečių. Hitleriui 
prisijungus Elsasą ir Lotharingiją, jie buvo pašaukti jo 
kariuomenėn. 1946 m. iš sovietų belaisvės grįžo apie 
15,000. Kita tiek išmirė Sibire. Skaičiuojama, kad dar 
apie tris šimtus jų turėtų būti gyvų.

600-700 prancūzų pateko j sovietų belaisvę jiems 
juos išvadavus iš kacetų, į kuriuos jie pateko už pogrin
džio veiklą, atseit kovą prieš Hitlerį. 79 jų dar gyvi, bet 
neišleidžiami. Net susisiekti su jais neįmanoma. Jų są
rašas pasiųsta Gorbačiovui, bet jokio atsakymo.

Paskutinę grupę sudaro buvusieji pabėgėliai nuo 
bolševikų revoliucijos, patys ar jų vaikai apsisprendę 
grįžti. Jie greitai apsižiūrėjo suklydę ir pradėjo ieškoti 
kelio atgal.

Standartinis sovietų atsakymas yra toks, kad pas 
juos jokių prancūzų nėra, tačiau iškilmingom progom, 
kaip didžiausią malonę, jie po kelis išleidžia. Prezidentui 
Mitterrandui pereitais metais viešint Maskvoje, jie paža
dėjo paleisti keturis. Vienas jų, 1930 m. Toulouse gimęs 
Robat Mitjakov iki šiandien dar negrįžo.

Seniau grįžę aiškinosi girdėję tokį neleidimo paaiš
kinimą:

"Po to ką jūs čia matėte, niekados negrįšite. 
Kapitalistinis proletariatas apie tai neturi žinoti.” 

* ♦ *

Nestebėtina, kad pradėjau lyginti Normandiją su 
Kraštu. ir Normandija yra žemfes ūkio kraStas. 

Vienkiemių sodybos neliudija ištaikingo gyvenimo. Labai 
daug gaminama obuolių vyno ir jo produktų. Vietiniai 
nuo kitų Prancūzijos gyventojų skiriasi ne tik vynu. Jie 
tamsūs blondinai. Tokių visur užtiksi. Gal todėl iš Ang
lijos galvojant apie Europos išlaisvinimą, svajonėse teri
torijos nepasišykštėta. Iš to ir toks pulko pavadinimas.

(vm)

leidžiu progos į jį įsijungti 
ir labai gerbiu visus, kurie 
jame dalyvauja ir šį judė
jimą palaiko, ši veikla ne 
tik dalinai nuramina tikro
sios politinės veiklos ilge
sį, bet ir labai paįvairina 
gerokai nuobodžią ir sustin
gusią išeivių visuomeninės 
veiklos aplinką.

Tačiau "bendrosiom mūsų 
bėdoms" išspręsti šios or
ganizacijos iki šiol nedaug 
pasitarnavo. Ir paskutiniu 
metu taip jau gerą progą 
gyvai pasireikšti OSI bylo
se šios organizacijos kaž
kaip tylomis praleido.

Atsidūręs Atlanto pajū
rio ramybėje, įsigijau nau
ją įnorį. Pradėjau skaityti 
žymesniųjų politikų gyve
nimo aprašymus. Ypatin
gai seku etninę kilmę turin
čių politikų gyvenimo eigą. 
Esu jau perskaitęs ir savo 
stalo stalčiuose sudėjęs net 
kelis šimtus tokių aprašy
mų. Daugeliui jų būdinga, 
kad jie į politines aukštu
mas prdaėjo kilti nuo apa
čios”. Dar vaiko amžiuje 
dalino atsišaukimus savo 
kaimynams, vėliau patar
naudavo rinkiminėse būsti

nėse, įsijungė į seniūnijų 
(princinct) organizacijas ir 
t.t. žinoma, visi jie turėjo 
kuriuo nors būdu gauti ati
tinkamą išsimokslinimą ir 
patirtį. Mano rinkinyje vie
nas būdingiausių pavyzdžių 
yra buvusio Ohio guberna
toriaus ir vėliau senatoriaus 
Frank Lausche politinio 
gyvenimo kelias.

Tad šiuo keliu eidami ir 
mūsų jaunieji politikai ga
li tikėtis išplaukti j plates
nius politinio gyvenimo 
vandenius. Mūsų respubli
konų ir demokratų tauti
niai klubai šiuo atveju di
desnio vaidmens nevaidino 
ir ateityje nesuvaidins.

PHYSICIANS WANTE0 
witt> torse exoondtoe mvHl-jpa- 
doltv yroup. Locotod ln on* o» 
me Lpsrett 0rowine oreae ln Ihe 
counfrv. Enlov UvTna to a tmali 
lown, convenlently localed 
belween Plwtnlx A Tucson, At. 
Small town almotphere w)ttito 
•ašy acceu lwo malor melropll- 
tan artas. Send CV or call

PRINTER
Experience on Harria LTV and /or 
A. B. Diek. Knowledge of camera / 
stripping helpful, part and full time. 
Chagrin Hali /Bainbridge. Ohio area. 
Call Mr. HORAN 216-543-9125.

(28'30)
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Atsakyk im į laiškų
DIRVOS 70 metų sukak

čiai paminėti komitetas ne
seniai išsiuntinėjo Dirvos 
skaitytojams, Tautinės Są
jungos skyriams ir spaudos 
reikalams besirūpinantiems 
tautiečiams trumpą, bet 
griaudu laišką. Tai paskuti
nis šio Komiteto laiškas, 
bet gana svarbus. Todėl j jį 
neatsakyti būtų nuodėmė.

Laiške, žinoma, prisime
nama Dirvos spaustuvės bė
dos: "Paseno rinkimo prie
monės, susidėvėjo mašinos. 
Atėjo laikas jas pakeisti 
Naujesnėmis, moderniškes- 
nėmis”. O gi jeigu laiku ne- 
jsigysime naujų spausdini
mo priemonių, Dirva vargs, 
darbas bus nebeįmanomas. 
O kas tada, ogi gali Dirva 
mūsų nebelankyti.

Skaitydamas šį trumpą, 
griaudenantį laišką pagal
vojau, o kas gi būtų jeigu 
netektume Dirvos. Ji dabar 
taip atjaunėjusi, jos turi
nys puikus, tiek daug ak
tualiosios medžiagos redak
torius sugeba sutelkti. 
Spausdintą žodį turime 
ypač branginti, nes jeigu 
jis sustos, neteksime tarpu
savio ryšio, sustos kultūri
nis gyvenimas, nutils gyva
sis balsas, šaukiantis už pa
vergtuosius tėvynėje.

Taigi, kaip matome, rei
kalas svarbus ir paskutiny
sis laiškas beldžiasi į kiek
vieno tautiečio širdį, pra
šant skubios paramos.

Laiške radau ir Dirvai 
paremti lėšų telkimo va
jaus laimėjimų paskirsty
mui 11 laimės bilietėlių. 
Kiekvienas jų po 1 dol. Pra
šoma iki spalio mėn. 1 d. 
užpildytas šakneles sugrą
žinti, žinoma su 10 dol. au
ka (vienuoliktas bilietas do
vana) , Loterijos komiteto 
iždininkei Matildai Marcin
kienei.

Tai neperdidelis prašy
mas. Tik dešimkės. O komi
tetas laiške dar prideda: 
"žinodamas Jūsų suprati
mą ir jautrumą lietuviškos 
spaudos reikalams”... ži
noma ir siunčia bilietų kny
gutę, su viltimi sulaukti tei
giamo atsakymo.

Tikiu, kad tokį laišką ga
vo daugelis žmonių. Tad ar

gi jį mes įmestume į krep
šį neskaitę? Gal būtų ne
gerai! O juk esame man
dagūs ir įpratę visuomet 
atsakyti į laiškus, tad ir į 
šį atsakau aš ir atsakyki
me visi. Dirvos pečių našta 
žymiai palengvės.

Viešėdamas Chicagoje 
turėjau progos viešėti sve
tinguose Irenos ir dr. Leo
no Kriaučeliūno gražiuose 
naujuose namuose. Besivai- 
šindami ilgiau stabtelėjome 
ir prie Dirvos rūpesčių. 
Kaip žinia dr. Leonas 
Kriaučeliūnas vad ovauja 
Dirvos 70 metų sukakčiai 
paminėti komitetui. Tuomet 
pirmininkas sakė, kad esą 
vaflis įpusėjęs, tačiau dar 
reikią gerokai pasispausti 
iki numatytos surinkti su
mos. Išdėstė planus toli
mesniam vajaus vykdymui. 
Sakė vykdysią ir piniginių 
dovanų paskirstymą ir tam 
tikslui gerai pasiruošė. Va
jaus sėkmingumą, esą nu
lems tie žmonės, kuriems 
rūpi išeivijos tautinės gy
vybės ir savos spaudos iš
laikymas.

Jis su dideliu dėkingumu 
prisiminė tuos aukotojus, 
kurie pirmieji atskubėjo 
talkon. Reiškė viltį, kad po 
paskutinio kreipimosi va
jaus reikalas pagyvės ir už
sibrėžtą tikslą pasieks. O 
vajaus derlių apvainikuds 
Chicagoje specialiu banke
tu.

Atrodo, kad dr.. Leono 
Kriaučeliūno viltys išsipil
dys. Ta kryptimi juda ir 
ALT Sąjungos skyriai.

štai Daytona Beach apy
linkių ALT S-gos skyrius 
ir jo pirmininkas Vytautas 
Abraitis, gavęs loterijos bi
lietus, sujudo ir jų platini
mą pradėjo tos apylinkės 
lietuvių klubo susibūrime 
liepos 14 d. Reikia manyti, 
kad ir kiti skyriai šia pro
ga gerokai pasidarbuos.

Taigi, gerb. Komitete, 
dėkoju už laišką, į jį atsa
kau. Tikiu, kad atsakymų 
sulauksite daug, daug, ir 
vajaus naštą sėkmingai už
baigsite. To nuoširdžiai 
tenka visiems palinkėti.

J. Janušaitis

Dr. Antanas Butkus savo 
straipsnyje ‘Bendruomenės rin
kimams praėjus’ (Dirva, Lie
pos 11 d. laida) sutinka su ki
tų samprotavimais dėl visuo
menės apatijos bendruomenės 
rinkimų metu ir taip pat kelia 
aktualų ir diskutuotiną klausi
mą apie reikalą išnaudoti 
spaudos pilną potencialą bend
ruomenės darbų analizei. Jis 
pasigenda ‘mūsuose’ (?) ‘įskai
tant ir Bendruomenės veikles
niuosius darbininkus, spaudos 
darbuotojų’. Atrodo, kad 
Bendruomenė - kaip ne bend
rinė, bet specifinė organizaci
ja - nesirodo spaudoje, nors 
tiek Dirvoje, tiek kituose laik
raščiuose pastovių bendradar
bių dauguma yra aktyvūs ir 
net darbštūs bendruomenės 
nariai. Jų tarpe priskaitau ir 
save pačią, išsamiai per eilę 
metų propaguodama bendruo
menės renginius, analizuoda
ma jos veiklą ir retkarčiais tar
dama kritikos žodį. Reiškia, 
bendruomenės spaudoje nega
lima pasigesti, nebent reikėtų 
turėti specifini ‘vairuotojų’ 
aprobatą, kad straipsnio pa
baigoje būtų pažymėta ‘Bend
ruomenės aprobuota’.

Mano supratimu Bendruo
menė yra visų lietuvių bendri
nė oraganizacija, kurioje tel
pa, ar bent turėtų tilpti, įvai
rių pažiūrų ir skonių žmonės, 
kurie laiko save lietuviais. 
Tad ir spaudoje keliamos prob 
lemos turi būti bendros, lie
čiančios visus.

Antra vertus, Bendruome
nė turi savo oficialų spaudos 
organą ‘Pasaulio Lietuvį’, ku
ris ne visada derinasi su pag
rindine bendruomenės idėja. 
Tai jau gerokai susiaurėjęs, 
dailiai išleistas žurnalas, kuria 
me vietos neranda tie, kurie 
bando ieškoti bendruomenės 
veikloje lygsvaros ir objekty
vumo.

Prieš keletą mėnesių Pasau
lio Lietuvyje pasirodė keisto
kas straipsnis, pasirašytas di
delio bendruomenės, švietimo 
ir taip pat skautų veikėjo, ku
ris kėlė mintį ‘skautus pajung
ti bendruomenei’. Pasipikti
nusi tokia logikos stoka iš savo 
brolio skauto, parašiau straips
nį, prašydama paaiškinimo, 
kuriuo pagrindu savarankiš
kos ir senos organizacijos gali 
būti pajungiamos Bendruome 
nei ir koks būtų to pajungimo 
tikslas ir rezultatai. Straipsnis 
dingo redaktoriaus stalčiuje. 
Kitu atveju skaitytojų laiškų 
skyriuje buvo atspausdintas 
vieno clevelandiškio laiškas, 
kuriuo jis atsisako prenumera
tos, nes jam nepatinkanti PL 
netaikinga linija. Tai vienin
telis laiškas tarp visų, dėkojan- 
čių už labai puikų žurnalą. 
Laiškas buvo redakcijos pa
naudotas tik įgelti spaudos 
darbo kolegoms, ‘Dirvą’ lygi
nant su ‘Naujienomis’ ir labai 
netaktiškai ją pūdant. Kaip 
sena Dirvos bendradarbė vėl 
parašiau redaktoriui, ginda
ma Dirvą ir nurodydama fak
tus, kurie įrodo, kad Dirva 
yra ne tik objektyvi, bet ir pa
lanki Bendruomenei. Tą pa
galiau net ir dabar liudija ilgi

dr. A. Butkaus straipsniai. Ga- sų bendruomenės sustingusio
vau iš redaktoriaus ilgą ir la
bai sąmojingą atsakymą, ku
riuo mano straipsnis priima
mas neva kaip ... asmeniškas 
laiškas jam. Reiškia, nereikia 
spausdinti.

Taigi atrodo, kad populia
rioje spaudoje bendruomenės 
veikla turi pakankamai, kar
tais net per daug dėmesio. Ta
čiau Bendruomenės oficialioje 
spaudoje vietos yra tik ‘išrink
tiesiems’. Todėl skųstis nerei
kėtų...

Jei spauda yra mūsų gyve
nimo veidrodis, tai ji negali 
būti vien Bendruomenės at
spindys. Yra daug įvairių or
ganizacijų, daug bendruome
nėje nesvarstomų problemų, 
kaip kad dabar labai aktualus 
neva tai karo nusikaltėlių klau
simą, taip agresyviai keliamas 
OSI. Ne vien dainų ir šokių 
šventės, operos ir konferenci
jos bei lankymasis Baltuose Rū 
muose yra mūsų Dėmesio už
sitarnaują įvykiai. įvairi mū
sų visuomenė ir šakoti jos inte
resai. Jei viskas vyktų vien 

Bendruomenės šešėlyje, tai 
laisva visuomenė nustotų egzis
tuoti ir tai būtų mūsų lietuviš
ko individualumo žlugimo pra
džia. Bendruomenės interesai 
privalo egzistuoti šalia visų ki
tų, bet ne juos dominuoti. 
Graudus pavyzdys buvo šių 
metų baisiųjų birželio dienų 
minėjimas, kurį suorganizavo 
C'.l»v»lanrln AT Tn clrvrinc 
Gal dėl to, kad tai nebuvo 
Bendruomenės iniciatyva, lie
tuvių buvo vos desėtkas. Argi 
tie įvykiai teliečia ALTą, o ne 
visus? Kodėl nei vienas bend
ruomenės darabuotojas nepasi
rodė eisenoje, ar Old Stone 
bažnyčioje? Juk trėmė kadai
se ne vien būsimus ALTo šei
mų narius, bet ir dabartinės 
Bendruomenės narių gimines. 
Ovistik į tokią viešą ir svarbią 
demonstraciją nerado ‘vairuo
tojai’ jokio reikalo atvykti. Bet 
spaudoje kalbame daug apie 
rinkimus, kurie nekeičia mū-

veido, nerodo jokios tendenci
jos pakrypti taikos keliu, kad 
įrodytų tikruosius Bendruome 
nės idealus.

Taigi apie ką bendruome
nės spaudos darbuotojai turė
tų dabar rašyti? Koresponden 
cijų gana, pranešimų visada 
bus, o analizės ir kritikos bei 
diskusijų platformos nėra. To
dėl pavieniai individai - ar 
kvalifikuoti ‘specialistai’, kaip 
anksčiau dr. A. Butkus yra iš
sireiškęs - turės ilgai ieškoti 
medžiagos, kuri būtų įdomi 
skaitytojams ir vertinga skelb
ti viešumoje. Veiksnių tarpu
savio kivirčai turi dingti iš 
spaudos psulapių, o susitari
mas privalo vykti uždaruose 
posėdžiuose, rezultatus paskel
biant oraus bendro komunika
to pavidale. Bendruomenė, 
kaip ir kiekviena organizaci
ja, savo nešvarius baltinius pri
valo skalbti tylomis, o į viešu
mą išeiti tik su pozityviomis 
mintimis, paskata darbams, 
užgyrimu kitų darbų. Kadai
se buvęs aštrus klausimas dėl 
bendradarbiavimo su ‘kraštu’ 
laikinai aprimo, nors ir dabar 
vyksta mūsų visuomenininkų 
kelionės į Lietuvą, apmokėtos 
Tėviškės Draugijos lėšomis. 
Kodėl Bendruomenė tokiais 
atvejais nereaguoja viešai? 
Tai būtų vienas atvejis, 
kuriuo viešas pasisakymas 
bendrai visiems paryškintų 
RpndrnorpppM nusistatvma tuo svarbiu klausimu, oel Ku
rio kadaise prasidėjo pagrin
dinis tos idealiai gražios orga- 
nzacijos skilimas. Vidaus 
problemos, administraciniai 
reikalai ar kėlimas viešumon 
tarpusavio kivirčų yra nerei
kalingas spaudos apsunkini
mas.

Todėl siūlau nesisieloti dėl 
bendruomenininkų nerašymo 
spaudoje. Tebūnie tai palie
kama arba stebėtojams, arbe 
tiems, kurie turi ką nors konk
retaus ir pozityvaus pasakyti 
plačiajai visuomenei.

MEDICAL DIRECTOR
Boulder Valley CHntc, an eetabllahed womena 
hoaltb center provkJmg gynecological and 
famlly planning eervlcea. counaeling, com
munity educatton and tirai tnmeater abortiona 
la eeeklng a medlcal dlrector Mual tx> BC/BE 
m 06/GYN, mual be llceneed m Cotorado. 
preter expenence m tirai trimečiai abortiona, 
Intereal m expanaion of gynecological aur- 
glcal practice Poeltion available immediatety

I
Conlacf Nancy Tyter, BOULDEP VALLEY 
CUNIC, 2346 Broedwey, Boulder, Colo 
8O3O2_ __ _ _ J3O3H42-5160

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
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(9) Aleksandras Merkelis

Bėgant nui
Lietuviai tremtiniai bu

vo išblaškyti po visą Vo
kietiją ir jos okupuotus, 
kraštus. Trečiojo Reicho 
karinei galybei silpnėjant 
ir okupuotam plotui ma
žėjant, lietuviai tremtiniai 
stengėsi burtis vakarinėse 
Vokietijos dalyse, kur tikė-. 
jos greičiau sulaukti lais
vę nešančio išvadavimo. Ta
čiau ne visiems tai buvo 
imanoma padaryti. Norve
gijoje, Danijoje, Italijoje ir 
kituose kraštuose esą prie
varta kariniams darbams 
paimti lietuviai to padary
ti negalėjo. Tuose kraštuo
se esą lietuviai, Vakarų Są
jungininkų frontui artė
jant, stengėsi iš vokiečių 
kariuomenės atsipalaiduoti 
ir pereiti į tų kraštų parti
zanų eiles ar dar labiau 
frontui priartėjus pasiduo
ti į belaisvę.

Rytinėse trečiojo Reicho 
dalyse esą lietuviai tremti
niai išgyveno visus karo 
baisumus, ir tik dalis iš jų 
tegalėjo išsigelbėti. Jau 
Rytprūsiuose ir Vakarinė
se Lenkijos dalyse raudo
noji armija nemažai lietu
vių užklupo. Dar daugiau 
jų buvo užklupta Pomerani
joje, prasidėjus 1945 m. 
sausio mėn. raudonosios 
armijos ofenzyvai, nukreip- utį prieš vvmeujos susiuię 
Berlyną. Pomeranijoje dau
giausia buvo lietuvių ūki
ninkų, dirbančių vokiečių 
ūkiuose. 1945 m. šaltoka ir 
gili su smarkiomis pūgomis 
žiema, užpūstyti ir nuo bol
ševikų besitraukiančių pa
bėgėlių užgrūsti keliai truk
dė sėkmingai pasitraukti iš 
raudonosios armijos supa
mos Pomeranijos, iš kurios 
pabėgti bebuvo galima tik 
pajūriu, o vėliau tik jūros 
keliu.

Daugumas tremtinių Vo
kietijoje atsidūrė lyg pa
skubomis iš degančio namo 
ištrūkę. Kai kurie tik su 
vasariniais drabužiais, kai 
kurių dar iš Lietuvos su
skubtas pasiimti menkas 
turtelis buvo subombarduo
tas, arba žuvo siunčiant ge
ležinkeliu ar, pagaliau, buvo 
paliktas paskubomis pės
čiomis bėgant nuo raudono
sios armijos.

Gaila paliktos tėviškės, 
gaila ir netekto turto, bet 
už vis gailiau artimųjų, ku
rių likimas nežinomas, apie 
kuriuos nežinoma, kame jie 
ir ar bėgy vi jie. Į paliktąją 
tėvynę dar turime vilties 
sugrįžti, prarastą turtą, 
sveikam esant, vėl galima 
įsigyti, bet kas beįstengs 
grąžinti artimuosius, kurie 
žuvo karo ugnyje ar ku
riuos bolševikai ištrėmė Si
biro vergijon. Vokietijoje 
buvo daug lietuvių tremti
nių, kurie įvairiausių aplin
kybių buvo išskirti su savo 
artimaisiais. Karo audrai

i bolševikinio
tebedukstant, neįmanoma 
buvo likimo išskirtiesiems 
susirasti.

Tik taika galėjo niaurų 
tremtinio gyvenimą pra
skaidrinti, jo vargų naštą 
palengvinti. Laukiamoji tai
ka daug šviesių vilčių ža
dėjo. Ji artėjo su atžygiuo
jančia Vakarų Sąjunginin
kų kariuomene. Jos atėji
mas buvo skaičiuojamas iš 
pradžių mėnesiais, vėliau 
savaitėmis ir, pagaliau, net 
dienomis. Prieš pabaigą vo
kiečiai, ypač naciai dar 
niršlesni pasidarė ir labiau 
svetimšalių ėmė nebekęsti. 
Tačiau niekas jų nebebijo. 
Jų dienos buvo suskaitytos.

Tankų pavojaus sirenos 
svetimšalių darbininkų bu
vo sutiktos, lyg koks per
galės maršas. Niekas nebe
klausė buvusių valdovų ir 
nebeskubėjo genami į slėp
tuves. Pavyzdingąją vokie
čių drausmę pakeitė pakri
kimas, drąsą — baimė, kas 
gi dabar bus.

Vokiečių Lietuvoje pla
čiai išreklamotoje Saksoni
joje nuošalioje vietoje prie 
mažo sraunaus kalnų upe
lio nedidelis kartonažo fab
rikas. Jame apie 100 sve
timšalių darbininkų, jų tar- 
visi laukia artėjančios ame- 
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vadavimo iš kančių, ku
rioms jau bado šmėkla 
kasdien vis įžūliau žvelgė 
į akis. Viena 1945 m. sau
lėta priešpietį buvo paskelb
tas tankų aliarmas, na
ciams keliąs siaubą, o sve
timšaliams darbininkams 
nebenuslepiamą džiaugsmą. 
Po kelių valandų ir ameri
kiečių tankas nuburzgė 
plentu esančiu už kelių ki
lometrų.

Saulėtą sekmadienio rytą 
ant kartonažo fabriko su
plevėsavo didelė balta vė
liava. Visi į ją sužiuro, kaip 
į kokį stebuklą. Aplink fab
riką susirinkę iš džiaugsmo 
kvatojos, plojo delnais, o 
vaikai lyg pavasarį ėriukai 
šokinėjo, patys nežinodami 
ko. Bailesnieji per atdarus 
langus iškišę galvas, o drą
sesnieji iš savo butų išėję 
ir vokiečiai stebėjos, žiūrė
dami į baltą vėliavą, kuri 
išdidžiai plevėsavo.

Praėjo gerokas pusva
landis, o amerikonai nepa
sirodė. Išsidrąsino vokie
čiai. Viena padrikais plau
kais "gulbės” kaklu vokie
tė iš pykčio pradėjo iste
riškai šaukti, kad vėliavą 
nukabintų, nes esą jos vai
kai fronte ir ji nepakesianti 
išdavystės. Ji šaukės SS, 
grąsė gestapu ir keikės, lyg 
girta gatvės merga. Graži 
balandžio sekmadienio nuo
taika, belaukiant išvaduo
tųjų, buvo sugadinta. Nu- 
čiuvo juokas, ir darbinin
kai išsiskirstė. Dingo ir vė
liava.

DIRVA

teroro...
Po keletos valandų balta 

vėliava vėl suplevėsavo. 
Vėl darbininkai iš savo lan
dynių, o vokiečiai iš savo 
butų išlindo. Tolumoje pyš
kėjo paskiri šautuvų šūviai, 
čia vienur, čia kitur kulko
svaidis sutratėdavo, už kal
nelio plentu tarškėjo kaž 
kieno tankas. Pro fabriką 
žygiavo pakrikusių vokiečių 
kareivių būrelis, vadovau
jamas berankio esesininko. 
Pasakoja, būk juos atkvie- 
tus isteriškoji vokietė. Be
rankis pradėjo jį apspitu
sių teirautis, kas įkėlęs bal
tą vėliavą. Jis buvo įtūžęs 
ir švaistės ginkim Matyt, 
atsakymą greit gavo, kad 
tuojau pradėjo stumdyti ir 
plūsti betriebsleiterį ir fab
riko sargą. Juos daužydami 
šautuvų buožėmis per gal
vas nusivarė miškelio link, 
žmonės buvo persigandę ir 
laukė kažko baisaus. Baisio
ji paslaptis greit paaiškėjo: 
betriebsleiteris ir fabriko 
sargas už kokio dviejų šim
tų metrų buvo SS užmuš
ti, o betrfiebslieteriui dar 
odos diržas iš nugaros iš
rėžtas.

— Ar kas galėjo tikėti, 
kad SS tokie pat baisūs kaip 
ir bolševikai? .— lyg tai 
manęs klausdama, lyg tai 
pati su savim kalbėdama 
šnibždėjo išbalusiu veidu, 
drebančiomis lūpomis la- 
gerfeuhrere, kurios du sū
nus buvo kariai, o gal ir 
SS, ir senukas vyras nešio
jo karišką mundierių. Ji 
pasižymėjusi partietė. Bet 
šiuo kart jau buvo be par
tijos ženkliuko.

— Ar Tamsta tuo dar 
ligi šiol abejojai, — atsa
kiau žvelgdamas į juos bai
mės iškreiptą veidą.

— Taip taip. Baisūs lai
kai! — Ji man atsakė ir 
nuskubėjo saugoti betriebs- 
leiterio žmonos, kad ji iš 
skausmo nenusiskandintų 
upelio bangose.

šis baisus įvykis prislė
gė ne tik vietinių vokiečių, 
bet ir svetimšalių darbinin
kų nuotaiką. Darbininkams 
ne tiek buvo gaila betriebs- 
leiterio, ligi pat galo buvu
sio ištikimo nacio, kiek bu
vo baisu, kad rudoji besti
ja savo šlykščia žiauria 
žmogžudyste suteržė šią vi
sų taip lauktą iškilmingą 
valandėlės nuotaiką. Rudo
ji bestija ir stipdama dūko. 
Kas galėjo būti tikras, kad 
naktį, koks pakvaišusių SS 
dalinys neišskers viso lage
rio? Toji baimės nuotaika, 
lyg koks damoklo kardas, 
kabojo dvi savaites, nes to
ji vietovė buvo tapus kurį 
laiką nekieno žemė. Tar
pais ją apšaudydavo iš tan
kų, dienomis užklysdavo 
amerikiečių karių būrelis, o 
už upelio buvo SS, kurie be
prasmiškai šaudydavo iš 
šautuvų ir minosvaidžių.

Atsilankę amerikiečių 
kariai išvežtuosius pavai
šindavo cigarėtėmis, o jų 
vaikus saldainiais. Vokie
čiai į tai žūrėjo su nesle- 
pama neapykanta. Vos tik 
amerikiečiams atėjus, buvę 
fabrike prancūzų belaisviai 
tuojau išvyko į vakarus. 
Jų išvykimas dar labiau li
kusių nuotaiką prislėgė.

— Jie išvyksta į savo 
laisvą tėvynę, kada mes į 
savąją vyksime? — kalbė
jo lietuviai susirinkę jų iš
lydėti.

— Jie laimingi: grįžta į 
savo namus pas savuosius, 
— kalbėjo lietuvės susirū
pinusiais veidais.

— O kas mūsų laukia? — 
diegė per širdį kiekvienam 
skaudus klausimas.

Su kuprinėmis, su laga
minėliais rankose žygiavo 
prancūzai iš fabriko į vieš
kelį Vakarų link, kur jų 
laisvoji tėvynė. Vienas 
prancūzas keliavo su savo 
gitara, su kuria šventadie'- 
nio popiečiais skambindavo
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‘Aiijber Holidays”

1985 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ 

iš BOSTONO ir NEW YORKO
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

Rugsėjo 18 — $1393.00 
Liepos 31 — $1562.00 Rugsėjo 23 — $1329.00
RugpiUčio 6 — $1770.00 Spalio 1 — $1385.00
Rugsėjo 3 —$1679.00 Gruodžio 26 — $1440.00

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 
Telefonas: (617) 268-8764

Įstaigai vadovauja: 
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

PRIVES ARE BASED ON DOUB1.E OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CUANGES. RF.GISTERED TRAVEL AGENt įį TA 0324

MCMBCH

JUOZAS MIKONIS
savininkas

866 East 185 Street, Cleveland, Ohio 
Telef. office 481-6900, re*. 531-2190

Mums reikia namų Cuyahoga, Lake ir Geauga 
apskrityse, ypač East 185 gt. — Neff Road.

Norintieji pirkti ar parduoti prašome kreip
tis į mano įstaigą.

1985 m. liepos 25 d.

prie upelio, ilgėdamasis sa
vo šeimos. Prancūzai buvo 
linksmi. Jie čiauškėjo, lyg 
šnekučiai, pakelių medžiuo
se.

Moterys mosikodamos 
skepetaitėmis, vyrai kepu
rėmis atsisveikino su links
maisiais prancūzais. Pakely 
stovėjo ir viena kita apsi
ašarojusi vokietaitė. Ji liko 
čia, o jos širdis iškeliavo 
draug su prancūzu.

Paskutinei kuprinei pra
nykus už kalnelio, bejėgiai 
nusvyro ir lietuvio ranka, 
kuri laimino lyg gerąjį bi
čiulį išvykstanti į laimin
gesnį kraštą.

Visi grįžo ašarotomis aki
mis. Visų mintyse buvo 
klausimas:

— Kada mes, ir kaip grį
šime į savo laisvąją tė
vynę?

(Bus daugiau)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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KŪRYBA IR MOKSLAS!
Objektyvine dvasia neperteikiama

(Mirusios Alicijos Rūgytės nekrologo vietoje)

Dr. J. Jakštas

Žymusis Berlyno universite
to profesorius Nicolai Kart- 
mann kartą filosofijos istorijos 
paskaitose kalbėjo apie subjek- 
tyvinę ir objektyvinę žmogaus 
dvasią. Subjektyvine dvasia 
jis vadino žmogaus įgimtas sa
vybes, įgytas paveldėjimo ke
liu. Tai bendri žmogiški pri
gimties būdo bruožai. Objek- 
tyvinė dvasia yra iš gyvenimo 
įgytas turinys. Turinys kiek
vieno žmogaus savitas. Nors 
jis įsisavintas iš gyvenimo, bet 
kiekvieno žmogaus savaimin
gai pagal savo prigimtį. Ob- 
jektyvinė dvasia perdėm indi
viduali, neperteikiama, nepa
sikartojanti.

Kdbos vargai
T. Klyga

Daugumas mūsų renginių 
būna su vaišėm — skanios 
ir gausios, kad net stalai 
lūžta, ir vis "lietuviški val
giai”. Tik kažkodėl šeimi
ninkės neat j unkšta nuo sve
timų pavadinimų savo ga
mintiem valgiam. Argi, sve
timas vardas vis dar atro
do garbingesnis? Tai bau
džiavų palikimas. 0 gal 
vaizduotė taip sustingo — 
nebepajėgia bent kiek pa- 
sinaujinti, apsišvarinti?

Verta nusižiūrėti j ame
rikiečių lankstumą: jie vis 
ieško kuo atsišviežinti, o 
persenusj ar nebetinkamą 
daiktą tuoj meta laukan. 
Jie mėgsta, kas naujau ir 
įdomiau, kas švariau. Jų 
maisto gaminiai dažnai gau
na naujų vardų, ką nors 
truputį ypatingiau pagami
nant. Ir valgytojui patrauk
lu rasti ką nors kitoniško, 
ne vien tuos pačius gami
nius valgių sąraše. Atskiri 
restoranai savo prestižui 
įsiveda naujų vardų saviem 
patiekalam. Anava kiauši
nienei kiek pavadinimų! O 
va skaitom, žurnalistas su 
draugais nustebo radę dar 
naujopų omeletų: Roberto 
Frosto omeletas W. Faulk- 
nerio, Gertrūdės Stein, Ja- 
nės Austin ir k. 0 kodėl 
mes tebevargstam su per
senusiais svetimais cepeli
nais ir nepoleonais, tebe- 
raugėjam svetimžodžiu pri
terštom mazurkom, babkom 
ir neskoningom barankom. 
seniai sugižusiais kleckais? 
Juk galima duoti ką nors 
naujesnio, pvz. Merkinės 
ragaišis, Nevėžio žuvienė, 
Ašmenos riestainiai, Bata
kių kepsnelis, Zarasų ban
dutės, Minijos paplotis ir 
t.t. Svetimieji turi net Til
žės sūrį, o mes savų žodžių 
baidomės.

Nors kiekvienas žmogus yra 
skirtingas pagal įsisavintą ob- 
jektyvinę dvasią, tačiau dau
gelis yra panašūs su bendro
mis žmogiškomis ypatybėmis. 
Tai formato, minios žmonės, 
kokių yra dauguma, su 
bendromis žmogiškomis ypa
tybėmis. Pasitaiko tokių, ku
rie išsiskiria iš minios savo dva
siniu pasauliu ir eina skirtin
gu gyvenimo keliu. Kartais 
jie daugumos nesuprantami ir 
net keistuoliais laikomi. Bet 
jie išsiskiria iš formato žmonių 
savo iškiliais darbais, prasiki
ša visuomenėje, padaro tai, ko 
eiliniai, formato žmonės nepa
daro ir negali padaryti. Šie 
tariami keistuoliai yra savo 
objektyvinės dvasios turėtojai.

Individuali asmenybė, savo 
užmojais, idėjomis ir darbais 
iškilusi mūsų visuomenėje, 
buvo tik ką (birželio 20 d.) 
mirusi Alicija Rūgytė. Ji nuos
tabi asmenybė, garsėjusi ne 
tik Chicagoje, bet ir už to 
miesto ribų, lietuviškoje visuo
menėje. Kas žino, gal ji pa
čios prigimties buvo skirta tap
ti nuostabia visuomenininke? 
Dukra medicinos daktaro, 
anais.labai senais laikais gar
bingos profesijos tėvo ir moti
nos, kilusios iš lenkiškos aristo
kratiškos šeimos. Alicija augo 
šviesioje, inteligentiškoje šei
moje. Tėvas Rugys buvo di
delis Kudirkos leisto Varpo rė
mėjas ir artimai bendravo su 
varpininkais. Be to, jis prisi
dėjo ir prie draudžiamos spau 
dos gabenimo iš Prūsų. Tėvo 
sąsieja su varpininkais ir su lie
tuviška spauda galėjo būti pa
veikus pavyzdys ir jaunai Ali
cijai.

Jaunutę, vos mokyklinio am 
žiaus pasiekusią Aliciją užklu
po pirmas Pasaulinis karas. Vi
sa šeima atsidūrė žymiame 
tada Rusijos centre, Mogileve 
prie Dniepro, kur buvo įsikū
ręs rusų generalinis štabas ir 
kur gyveno pats caras su šei
ma. Alicija pasakodavo, kaip
jos mokykla kas rytas išsirikiuo- rijos sugadintus jaunuolius ir 
davo išilgai kelio, kur caras su įsigyti mokytojui deramą res-

/au.vrsris švintė
širdy (» - iaunyt|4i Ivontd.
Valdi - ikaufM 4y piano. 

!•■<(! *on jomtg| gyvonll,
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Suradę paslaptingąjį jaunystės failinį, Autros 

Vartų tunto "Jaunystės Šventės” stovyklautojos Jus 

sveikina ir dalinasi su Jumis jaunatviška dvasia ir 
džiaugsmu. Šioje nuotaikoje esame pasiruofų priimti 

ir visuomet laukiamo Rako žalioje pastogėje atsilan
kančių sesių, brolių, rėmėjų, draugų.
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Aušros Vartų tunto stovyklautojos Rako stovykloje Dirvai 
atsiuntė šį sveikinimą.

pektą. Po bolševikinės okupa
cijos sekusioje vokiškoje, įsistei
gė Vilniuje lietuviška švietimo

savo šeima iš rezidencijos vyk
davo į cerkvę. Matyt Alicija 
lankė išskirtinę, diduomenei 
skirtą mokyklą.

Neįprastos aplinkos gyveni
mas pasibaigė su Vasario re
voliucija Rusijoje, caro nuver
timu ir prasidėjusia suirute 
krašte. Rūgiu šeima grįžo į 
Lietuvą, į savo buveinę Švėkš
ną. Čia šeima negavo ilgai pa
sidžiaugti ramiu, apsirūpinu
siu gyvenimu. 1919.IX. 16 mi
rė tėvas daktaras ir paliko naš
laičiais tris mokyklinio am
žiaus vaikus. Alicija ir jos se
suo gavo pagalbą iš vyresnio 
brolio kun. F. Martišiaus, Prie
nų gimnazijos direktoriaus, di
delio visuomenės veikėjo, liau
dies švietėjo, sodininko, biti
ninko. Jis įstatė jas mokytis į 
mergaičių mokytojų seminari
ją ir rėmė.

Alicija baigė seminariją 
1927 metais ir pradėjo moky
tojauti Garliavos pradžios mo
kykloje. Jaunoji mokytoja ne
nustigo savoje profesijoje. Ji
mokėsi įvairuose kursuose, k.a, ministerija ir Rūgytė tapo jos 
vaikų darželio vedimo, gailės- pareigūnė. Po metų Švietimo 
tingųjų seserų, kūno kultūros, 
sodininkystės ir net šoferystės. ją Švėkšną, tos gimnazijos di- 
Bet svarbiausia fitadita _nacir3r». rektorės nareioroms 
ko istoriją teologijos-filosofijos 
fakultete. Sunku buvo studi
juoti dirbant už kelių kilomet
rų nuo Kauno. Padėtis pasi
taisė, kai jai pavyko nuo 1930 
metų persikelti mokytojauti į 
Jablonskio pradžios mokyklą 
Kaune ir, joje dirbant, 1933 
metais baigė universitetą.

Studijuodama pamilo seną
jį Vilniaus universitetą ir jo is
toriją pasirinko diplominiu 
darbu. Ir su universiteto dip
lomu paliko mokyti Jablonskio 
mokykloje.

Prasidėjusio Antro Pasauli
nio karo sukrėtęs pajudino ir 
Rūgytę iš jos ilgai laikytos vie
tos. Jos prireikė Švietimo mi
nisterijai Vilniaus lenkiškai 
gimnazijai, kur ji galėjo su ge
rai mokama lenkų kalba su
drausminti lenkiškos fanabe-

ministerija perkėlė ją į gimtą-

Sunkiomis karo sąlygomis, 
kovojant su visokiais nepritek
liais, ji vadovavo gimnazijai. 
Net buvo užsimojusi tęsti 
mokslą nežiūrint aplink siau
tėjančio karo fronto ir netu
rint gimnazijos rūmų, karo li
goninės užimtų. Gal būt Rū
gytė organizavo gimnazijos 
mokslo metų pradžią gavusi iš 
vokiečių garantiją, kad jie iš
laikys tą šiaurės-vakarų Že
maitijos kampeli, vienintėlį 
sausumos kelią susisiekti Kur
šių frontui su Rytprūsiais. Ga
rantija, jei tokia buvo duota, 
pasirodė apvilianti direktorę. 
Sustiprintas bolševikų puoli
mas pralaužė frontą ir vokie
čiai turėjo trauktis iš Žemaiti
jos. Rūgytės gimnazija baigė 
savo dienas ir ji pati su saviš
kiais (su Račkauskų šeima) įsi
jungė į bėglių minią ir pradė
jo išeivišką gyvenimą.

Amber Gintaro Galerija
505 East 185 Street • Euclid, Ohio 44119 

Tel. (216) 531-3500

PAVEIKSLŲ ĮRĖMAVIMAS

Didelis pasirinkimas medžio išdirbinių, 
gintaro, įvairių MENO darbų.

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

Kai Vokieitjoje tuojau po 
karo pabaigos pradėtos kurti 
lietuviškos mokyklos didesniuo
se lietuvių telkiniuose, Rūgytė 
buvo tarp pirmųjų mokytojų, 
ėmusiųsių švietimo darbo. Pra
džioje įsikūrusi Bavarijos mies- 
taJ.vio. Ąio Zin nal
įsisteigusios lietuvių gimna
zijos direktorės pareigas, pa
vaduodama gimnazijos steigė
ją Igną Malėną, kitas pareigas 
einantį.

1949 metais atvyko į JAV ir 
nuo 1950 m. įsikūrė Chicago
je. Jsidirbinusi pastoviai siu
vykloje, tuojau įsitraukė į vi- 
suomeninį-tautinį darbą. Rū
gytei, kaip pedagogei, pir
miausia parūpo švietimo sritis 
ir ji metėsi į ją. Tuo metu jė
zuitai visuomenės aukomis 
pastatė Jaunimo Centro rū
mus, su patalpomis aukštesnei 
mokyklai. Tuojau kilo suma
nymas steigti lietuvišką aukš
tesniąją mokyklą. Bet kaip, 
jei patalpos buvo su tuščiomis 
sienomis? Ne kas kitas kaip 
Rūgytė surinktomis aukomis 
įrengė patalpas ir įsteigė aukš
tesnę mokyklą. Ji tapo ir jos 
direktorė 1955-61 metais. Rū
gytė iškilo sėkminga aukų rin
kėja jau tuo metu, kada jų rin
kimas nelengvai sekėsi, nes 
mūsų išeiviškoji visuomenė 
dar buvo kūrimosi stadijoje. Ji 
nebuvo pajėgi didesnėms au
koms. Tuo skundėsi ir Rūgytė. 
Nepaisant to, ji vis dėlto nesi
liovė prašyti aukų ir galėjo pa
remti prof. Z. Ivinskį, dirbusį 
Lietuvos istorijos tyrinėjimo 
darbą Vatikano ir kituose Ro
mos archyvuose.

(Bus daugiau)

WANTED
ONLY EXPERIENCED 

Inaulalion npplicators for residential 
& commercial work. Mušt havc good 
work record 6c willing to relocate to 
Atlanta area. We are a nationwide 
company offering excellent benefits* 
and steady work. Will help with 
relocation cosl for right individual. 
Call collect Mon-Fri. 9-6 p. m.

404-299-1338
(28-32)
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A. L. Tautinės Sąjungos Garbės nariui

A. A.

DR. JUOZUI BARTKUI
mirus, sūnui inž. EUGENIJUI su šeima, duk

rai IRENAI su šeima ir visiems artimiesiems

nuoširdžią užuojautą reiškia

ALT S-gos St. Louis 
Skyrius

AUSTRALIJOS LKTUVIAI

A. A.

DR. JUOZUI BARTKUI
mirus, sūnui inž. EUGENIJUI su žmona 

DANGUOLE ir vaikais, dukrai IRENAI su 

vyru ALGIRDU BUDRECKAMS ir visiems 

artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškiame

Dr. Povilas ir Aldona
Švarcai

DR. JUOZUI BARTKUI

mirus, jo sūnui inž. EUGENIJUI BARTKUI 

su šeima, dukrai IRENAI ir ALGIRDUI 

RIIURIfr.V AMR raiulziamo nuoširdžia užuo

jautą ir kartu liūdime

Jonas ir Valė
Cinkai

IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAI

Birželio išvežimų minėji
mai vyko visuose Australi
jos didesniuose miestuose. 
Sydnėjuje, šis baisus lietu
viams įvykis, buvo pami
nėtas lietuvių atskirai ir 
kartu su estais ir latviais. 
Lietuvių minėjimas buvo 
pradėtas pamaldomis, ku
rias laikė prel. P. Butkus, 
giedant "Dainos” chorui. 
Po pamaldų oficialioji dalis 
tęsėsi Lietuvių Namuose ir 
jj rengė Tautos Fondas, ku
rio atstovė Nijolė Vaičiur- 
gytė buvo minėjimo koor
dinatorė. Minutės atsisto
jimu, pagerbus Sibire žu
vusius ir kenčiančius išvež- 
tosius, dienos tema paskai
tą skaitė Sydnėjaus Jauni
mo Sąjungos pirmininkė 
Rita Barkutė. Savo puikiai 
paruoštoje paskaitoje, nors 
ir būdama jaunimo atstovė, 
gimusi jau Australijoje, ji 
labai gražiai ir giliai pa
vaizdavo šią baisią Lietu
vai targediją. Meninėje da
lyje, padedant poetui J. A. 
Jūragiui ir N. Vaičiurgy- 
tei, su savo deklamacijomis 
pasirodė jaunieji L. šar- 
kauskaitė, L. Stasiūnaitė, 
R. červin ir A. šarkauskas. 
Pabaigai "Dainos” choras, 
diriguojamas B. Kiverio ir 
B. Aleknaitės, sudainavo

■ Antanas Laukaitis

levičiaus ”0i toli, toli" ir 
S. Šimkaus "Lietuviais esa
me mes gimę". Chorui va
dovavo Br. Kiveris ir B. 
Aleknaitė. Oficialiai daliai 
pasibaigus, salė buvo ap
temdyta ir simboliškai pa
gerbta po dvylika estų, lat
vių ir lietuvių tremtinių, 
pranešėjai iššaukiant jų 
pavardes ir kitam pranešė
jui nusakant jų likimą. Taip 
pat buvo prisiminta ir są
žinės kaliniai, šiuo metu 
esantieji sovietų kalėji
muose.

Minėjimas Melbourne bu
vo pradėtas vigilija prie šv. 
Pauliaus anglikonų kated
ros, kur pabaltiečių jauni
mas birželio 14 dieną išda
lino tūkstančius gerai pa
ruoštų brošiūrų apie pabal
tiečių trėmimus ir padary
tus sovietų nusikaltimus. 
Melbourne taip pat buvo 
suruoštas lietuvių, atskirai 
ir Pabaltiečių Tarybos, iš
trėmimų minėjimai. Bend
ras Pabaltiečių minėjimas 
įvyko Lietuvių Namuose ir 
jį pradėjo Tarybos pirmi
ninkas A. Žilinskas, po sa
vo išsamaus žodžio pakvies
damas uždegti scenoje esan
čias žvakutes, pagerbimui 
žuvusių tremtinių. Jas už
degė bendruomenių pirmi
ninkai. Oficialią minėjimo 
kalbą pasakė senatorius D.

J. Hamer ,ypatingai iškel
damas šiuos sovietų nusi
kaltimus ir pabrėždamas, 
kad jei ištremtųjų mes ne
galime išlaisvinti karu, tai 
visi mes turime iškelti pa
darytus ir daromus sovietų 
nusikaltimus, ko daugumas 
australų negali suprasti. 
Vėliau kalbėjo parlamenta
ras M. Tanner, pabrėžda
mas, kad kaip seniau Pa
baltijy, taip dabar Afganis
tane ir kitur, sovietai žudo 
nekaltus žmones. Jis pa- 
brėžė, kad laisvės kaina yra 
amžinai budėti. Po kalbų 
buvo perskaityta dr. Dalės 
Grinkevičiūtės — Sibiro 
kankinės rašto ištrauka iš 
"Frozen Inferno”.. Bendruo
menių pirmininkams užge
sinus žvakutes ir jaunimo 
atstovams išnešus vėliavas, 
buvo visų trijų tautybių 
meniniai pasirodymai. ■

Adelaidėje minėjimas bu
vo pradėtas pamaldomis šv. 
Kazimiero koplyčioje, Vė
liau padedant vainiką prie 
karių paminklo. Oficialus 
minėjimas vyko Adelaidės 
miesto rotušėje. Pagrindinę 
šio minėjimo kalbą pasakė 
Imigracijos ir Etninių rei
kalų ministeris Ch. Hur- 
ford. Minėjime dalyvavo ir 
kiti aukšti politiniai aus
tralų asmenys. Programoje 
lietuviai pasirodė su Litua- 
nia choro dainomis, pade
dant paskiriems solistams. 
Minėjimas buvo gausus ir 
įspūdingas.

Lietuvių Tautinių Namų nariui

A. A.

KĘSTUČIUI LEVECKUI

mirus, dukteriai, broliams ir kitiems gimi

nėms bei bičiuliams nuoširdžią užuojautą 

reiškia

Los Angeles Lietuvių
Tautiniai Namai

A. A.

NIJOLEI GARLAITEI-ŽYGIENEI
po ilgos sunkios ligos mirus, tėvams, vyrui, 

vaikučiams, artimiesiems šeimos nariams, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą.

G. ir V. Mazoliauskai

minėjimo nuotaikai pritai- 
mnias tris uainas. lJZlugu, 
kad šiame minėjime daly
vavo didelis skaičius jau
nimo. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu.

Pabaltiečių minėjimas 
įvyko birželio 16 dieną Lat
vių salėje.. Dalyvavo apie 
500 lietuvių, latvių ir estų, 
o taip pat nemažai kviesti
nių svečių australų ir kitų 
tautybių atstovų. Pagrin
dinę šio minėjimo paskaitą 
skaitė lietuvis Algis Taš- 
kūnas, atvykęs iš Tasmani
jos salos Hobarto, kur jis 
yra "Baltic News” redak
torius. Labai gerai pareng
toje savo paskaitoje, jis nu
švietė baisias trėmimo die
nas, vėlesnį gyvenimą Si
bire, tebesitęsiančią Pabal
tijo kraštų tragediją ir da
vė visą eilę konkrečių pa
siūlymų, kaip galima padė
ti mūsų pavergtiems ir ka
lėjimuose bei Sibire ken
čiantiems tautiečiams.

Didelį ir griaudu įspūdį 
padarė estės Rutt Eliaser 
tartas žodis. Ji buvo Sibiro 
tremtinė, net du kartus į 
Sibirą ištremta ir, tik prieš 
keletą metų pasiekusi Šve
diją, ji atsidūrė laisvėje. 
Nesenai savo žiaurius Sibiro 
išgyvenimus, ji parašė ir 
išleido estų kalba Švedijoje.

Minėjimo koncertinėje i 
dalyje pasirodė latvių ir lie
tuvių mišrūs chorai, latvių 
styginis trio ir estų solis- I 
tė, atvykusi iš N. Zelandi- l| 
jos. Lietuvių choras "Dai- I 
na” išpildė J. Naujalio I 
"Malda už tėvynę", S. Gai- I

A. A.

MINDAUGUI PUODŽIŪNUI

mirus, jo seseriai DOGMARAI ir TADUI

JURCIAMS nuoširdžią užuojautą reiškia

Vincentina ir Jonas 
Jurkūnai 

Algis ir Laima 
Jurkūnai 

Ramunė, Darius, 

Linas ir Gintautas 
V i t k a i

A. A,

MINDAUGUI PUODŽIŪNUI

mirus, velionies seserį DAGMARĄ JUCIE

NĘ ir pusseserę IRENĄ JAKŠTIENĘ su jų

artimaisiais nuoširdžiai užjaučia

Kazimieras ir Kastytis 
Jankūnai
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Vai tai taip, vai tai šitaip
aguonėlę sėjam 

(Laiškas iš tolimos praeities)

Mielasis Dėduli,
Nuoširdžiausiai dėkoju 

Tau už margą gromatėlę, 
kurią man įteikė į rankas 
vienas iš Lietuvos emigruo
jantis žydelis. Tiesą sa
kant, aš Tau jau labai se
niai norėjau parašyti bent 
kelis žodžius, bet iki šiol 
vis negalėjau dėl labai pa
prastos priežasties. Mat, 
mano antrasis žentas Sun 
Wang-chung, įsikurdamas 
mano dukrelės Nijolės per 
anksti paveldėtoje reziden
cijoje, ne tiktai mane iš
kraustė iš buv. nuosavų na
mų, bet išvertė j šiukšlyną 
ir visas mano a. a. tėvelio 
paliktas lietuviškas knygas, 
skautų ir šaulių uniformas, 
visus jo garbės raštus ir 
žymenius, o su tuo kultūri
niu lobiu net ir Tavo padi
dintą fotografiją, kurioje 
esi kadaise nusitraukęs su 
JAV prezidentu Baltuosiuo
se Rūmuose. Blogiausia, 
kad jis išmetė ir Tavo Sur- 
gučių rajono vištų kolūkio 
adresą. Taigi tik dabar ra
šau, radęs Tavo seną laiš
ką "Alkos” archyve, nors 
tikrai ir nežinau, ar šiuos 
mano žodžius gausi.

Kadangi savo laiškelyje 
pabrėžė, kad, kaip buvęs 
paskutinis mūsų Vliko pir
mininkas, nors ir sulaukęs 
98 metų amžiaus, vis dar 
domiesi savo buvusių pažįs
tamų ir jų palikuonių liki
mu ir kaip mes čia Ame

Išeivijos intelektualų pokalbis 
aktealia klausimo

rikoje dar puoselėjame lie
tuvybę, tai nuo to ir pradė
siu.

Tavo anų laikų nenumal
domas politinis priešas Vai
devutis Kulikauskas, kuris 
Los Angeles buvo įsigijęs 
milijoninį n e k i lnojamąjį 
turtą, o mūsų kultūros rei
kalams neduodavo nė cento, 
žuvo per savo veiklos auksi
nio jubiliejaus vakarienę, 
meksikietės marčios nunuo
dytas kažkokiais Amazonės 
džiunglių grybais, baises
niais už mūsų musmires. 
Dėl to jokios bylos nebuvo, 
o turtą jau baigia pralėbau
ti jo sūnelis.

Tu turbūt dar neužmir
šai ir nepaprastai kovin
gais straipsniais išgarsėju
sio žurnalisto Flamerijono 
žarsteklio, kuri ir Tau dar 
šokdavo į krūtinę dėl pa
triotizmo stokos. Nors jis 
tada atrodė mums beveik 
šventas misionierius, bet 
vėliau buvo apkaltintas te
rorizmu ir, ligi teismo pa
leistas už užstatą, pasikorė 
nešventintose kapinėse.

O pastaruoju metu tur
būt sėkmingiausiai čia mū
sų vardą išgarsino staiga 
iškilęs Moterų federacijos 
stipendininkas jaunas ero
tinių eilių poetas Vytautas 
Skurdulis, kuris, ieškoda
mas naujo įkvėpimo, seksu- 
liniais sumetimais naktį ne
apdairiai užpuolė lipančią į 
savo Mercedes mūsų guber
natoriaus žmoną. Dabar jis 
sėdi kalėjime, mes dar vis 
skaitome jo bylos aprašy
mus, kurių beveik kiekvie
name sakinyje yra žodis 
"Lithuanian”, ir nežinia, ar 
kada dar skaitysime jo nau
ją poezijos rinkinį.

Bet mano dėdės Juozo 
Varnagirio vienturtė duktė 
Gražinutė gyvena labai ge
rai. Ji ištekėjo už padoraus 
juodo advokato, augina ke
turis vaikus, važinėja atos
togų į Afriką, tik su ja jau

DIRVA

nebesusikalbu lietuviškai, 
nors kadaise yra buvusi 
ateitininkė.

Na, o turbūt ir Tau nėra 
naujiena, kad dabar čia vi
si skaitome jau tik vieną į 
amžinąją vienybę vairuo
jantį lietuvišką savaitraštį 
"Pragaro garsas”, kurį 
mums leidžia Biblijos tyri
nėtojų draugija. Be to, jau 
ir milijoninis Lietuvių fon
das artėja prie galutinio 
tikslo, nes gyvi likusieji jo 
nariai, susirinkę nabašnin- 
kų įgaliojimus, taria, kad 
Lietuva jau yra nepriklau
soma, nors ji komunistinė 
ir pagoniška, tad pagal pa
taisytą statutą jau galima 
jai atiduoti ir pinigus.

Tiesa, mūsų Lituanistinė 
katedra iš milijonų dolerių 
procentų dar ir šiandien 
puikiai veikia. Joje niekad 
netrūksta anglų, vokiečių, 
italų ar graikų filologijos 
mokslus ginančių studentų, 
o lietuvių kalbą dėsto iš 
Prienų kilęs tarptautinio 
garso profesorius dr. Dovy
das Robinsonas. Gaila, kad 
paskutinis lietuvis studen
tas, prieš porą metų išvyko 
pasitobulinti į Vilnių ir ten 
suklaidintas negrįžo.

Tai tuo tarpu tiek. Kitą 
kartą parašysiu daugiau. 
Bet, Brangusis Dėduli, tu
riu ir aš į Tave nukreiptą 
prašymą. Atsiųsk man iš 
Lietuvos kokiu nors būdu 
ir kur nors radęs Bernado 
Brazdžionio poemėlę "Meš
kiukas Rudnėsiukas”, ku
ria seniau visa mokėjau at— 
mintinai, o dabar, matyt, 
dėl "Alkazelcerio ligos” jau 
pradedu ištisus posmus už
miršti. Sakyčiau, keistas 
dalykas dedasi: kuo labiau 
žilsta ir plinka plaukai, tuo 
aistringiau pamėgstu vai
kams skirtą literatūrą.

Spaudžiu rankas, — Ta
vo jau palinkęs

Baltazaras
P. S. Parašyk, kiek, grį

žęs į tėvynę, padidinai ta
rybinių vištų prieauglį.

MUMS RAŠO

Gerbiamieji,
Aš esu gavęs kvietimą 

dalyvauti Pabaltiečių taikos 
ir laisvės ryžto žygyje lie
pos gale bei rugpjūčio pra
džioje, — Mažajame Niurn
bergo teisme Kopenhagoje, 
kituose renginiuose ir man 
labai patrauklioje Baltijos 
jūros ekskursijoje į Gotlan
do salą, kuri yra arčiausia 
prie Lietuvos krantų. Pra
džioje tokiai išvykai buvau 
e n t uziastingai pasiryžęs, 
bet dabar, paskaitęs "Drau
ge” žinią, kad sovietai Bal
tijos jūrą laiko savo ežeru 
ir jų karo laivai kartais su
stabdo ir patikrina kitų val
stybių laivus, jau krauda- 
masis lagaminus, iš baimės 
net visas nutirpau. Juk kas 
būtų, jei toks sovietų krei
seris priplauktų prie Vliko 
užpirkto mūsų ekskursijos 
laivo, kai mes esame su jais 
karo stovyje?

Kę, JQS patartumėte man
daryti: važiuoti ar ne?

Atsargus keleivis
Redakcija: Tokiem at

sargiems keleiviams kaip 
tamsta, leidžiantis į šitokią 
rizikingą kelionę, mes pa
tartume pasiimti keletą at
sarginių kelnių, nes tikrai 

i nežinia, kas pavojaus atve
du galėtų įvykti. Tik šitai- 
Ipos pasiruošus, drąsiai pir
myn!

"MES LIETUVIAI — WE 
LITHUANIANS”

Tokiu pavadinimu Oma- 
hoje išleistą knygą kai ku
rie mūsų kolegos lyg ir ban
dė pakritikuoti, iškeldami 
jai šiokių ir tokių priekaiš
tų. Bet, mūsų nuomone, tai 
yra labai objektyviai bent 
didelę mūsų išeivijos dalį 
vaizduojantis veikalas.

Juk tokia ten pateikta 
istorinė informacija, kad 
Jogaila buvo kunigaikščio 
Gedimino sūnus, liudija 
gryniausią teisybę, kad lie
tuviai patys dar nepažįsta 
savo praeities.

Ranka rašyti žodžiai "Ra
mūnė”, "Rugegėlė” ir 
"žvirblys” rodo taip pat ne
nuginčijamą faktą, kad dar 
nemokame ir lietuvių kal- 
bo rašybos.

Na, o vertimų į anglų 
kalbą klaidos, tarp kurių 
net ir pati vertėja Dalia 
Bulvičiūtė paversta į Bule- 
vičiūtę, yra- tik atviras pri
sipažinimas, kad mes dar 
nesame nutautėję ir angliŠ-

Kaip smagu pliaže atvirtus
[ bangas žiūrėti, 
šaldyt skačium kaulus girtus 
Ir karštai norėti!

Taip norėti, kad suplazdus 
Laimė pakuždėtų —
Ir klajonių sunkios lazdos 
Auksu pražydėtų;

Kad nereiktų pailsėjus 
Vėl į kovą keltis, 
Negraudentų prieš teisėjus 
Pareiga nei kaltės;

Kad balsai dangaus choristų 
Užu mus prabiltų, —
Priešų galvos nusiristų 
Mūsų žygių tiltu;

Kad virš Gedimino būsto 
Griausmas padudentų
Ir su vyturiu pabustum 
įmovoj prezidento...

kad liežuviai »' /o cr t* rrlįrf-
na į mazgą.

Be to, knygoje yra aiš
kiai parašyta, kad jos lie
tuvių ir anglų kalba buvo 
tik "peržiūrėta”, bet niekur 
nepažymėta, kad pataisyta. 
Tad ko dar norite?

VISKO YRA 
PAKANKAMAI, TIK 

TRŪKSTA KANTRYBĖS

Skaitydami tarybinę 
spaudą ir partijos vadų 
ataskaitinius pranešimus 
apie kasmet didėjančius 
ekonominės pažangos pro
centus, mes jau seniai esa
me įtikinti, kad okup. Lie
tuvoje, kaip ir visoje So
vietų Sąjungoje, yra viso
kių buitinių reikmenų di
džiausias perteklius, o bet 
koks piliečių nępasitenkini- 
mas kartais pasireiškia tik 
dėl to, kad jiems trūksta 
tarybinės kantrybės.

Pavyzdžiui, A. Aukštuo- 
lienė, Deltuvos kultūros na
mų direktorė, netekusi kan
trybės, "Tiesos” nr. 128 jau 
ir skundžiasi: ”... Dainų 
šventės dalyviui, taukinių 
šokių kolektyvui reikia nau
jų vyriškų skrybėlių ... 
Kauno dailės kombinatas 
siuva tik rūbus, o skrybė
lių — ne. Važiavau į Vilnių, 
į skrybėlių ateljė: vieną 
dieną užsakiau, kitą dieną 
reikia važiuoti pasiimti sąs
kaitos, dar po kurio laiko — 
atsiimti skrybėlių”.

Na tai kokia čia tragedi- 
(Nukelta į 8 psl.)
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Lenkinimas per bažnyčia
LENKINIMAS PER 

BAŽNYČIĄ

Kun. dr. V. Rimšelis, ki
lęs iš Vilniaus krašto, tai
gi gerai susipažinęs su len
kais ir jų veikla, neseniai 
lankėsi Lenkijoje. Infor
maciniame susirinkime Chi
cagoje labai plačiai ir įdo
miai nušvietė dabartinę lie
tuvių padėtį Suvalkų tri
kampyje. Jo žodžiais, nu
tautinimas eina ne tiek iš 
valdžios pusės, kiek per 
bažnyčias, šioje srityje len
kai turi didžiulę praktiką! 
Punsko lietuvių gimnazijos 
veiklos sąlygos yra lengves
nės negu prieškariniais lai
kais Švenčionių ar Vilniaus 
lietuviškų gimnazijų.

Dabar lenkų valdžiai taip 
labai stengtis nereikia, baž
nyčia yra tapusi šovinizmo 
centru, bažnyčia formuoja 
viešąją opiniją. Bažnyčiose 
pamokslai yra mažiausiai 
vienos valandos, visuose 
pamoksluose pagrinde yra 
lenkiškas patrijotizmas ir 
neapykanta rusams.

Kaip jau buvo minėta, 
lenkinimas vyksta per baž
nyčias. Lietuviai beturi tik 
Punsko bažnyčią ir po ilgų 
kovų gavo teisę lietuviš
koms pamaldoms Seinų ba
zilikoje. Nors vyskupas ir

Pro mėlynus 
akinius...

(Atkelta iš 7 psl.)

ja? Juk užsakytos skrybė
lės nesudegė. Be to, juk ga
lėjai nuvykusi Vilniuje bent 
savaitę palaukti, ir būtų 
nereikėję kelis kartus va
žinėti.

Panašiai ten smerktiną 
savo kantrybės stoką viešai 
demonstruoja ir V. Zubie- 
nė. Pagyrusi tarybinius dvi
račius, ji čia pat jau ir de
juoja: "Tačiau bėda: suge
dus dviračiui, nerandi at
sarginių detalių. Antai su
gedo užpakalinis ratas. Su
taisyti negalima, o naujo 
rato niekur nerandu, nors 
ieškau jau treti metai.”

Moterėle! Daugiau kant
rybės! Jeigu be vieno rato 
išvažinėjai trejus metus, tai 
palauk dar vienerius,
naujas ratas tikrai bus. At
simink, kad Sovietų Sąjun
ga jau net 60 metų stengia
si pavyti ir pralenkti Ame
riką ir vis dar nepraranda 
kantrybės. 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IB LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos lamos — Pasirinkimas dideliu

leido lietuviams turėti savo 
pamaldas, bet bazilikos kle
bonas išgalvoja visokias 
kliūtis ir trukdymus. Tai 
lietuviškų suplikacijų — tai 
"Pulkim ant kelių ..lie
tuviškai giedoti neleidžia, 
neva vyskupo rašte nėra 
įsakmiai tai paminėta. Dėl 
kiekvienos detalės reikia 
atskirai kreiptis į vyskupą. 
Po visų vargų ir bėdų, lai
mėjus teisę lietuviškai 
melstis, atsirado kita nenu
matyta kliūtis ... tai nebu
vimas lietuvių kunigų. Kur 
pasidėjo lietuviai kunigai, 
to nepasakė. Yra keletas 
lenkų kunigų, šiek tiek pra
mokusių lietuviškai. Vienas 
yra lietuvių kilmės, bet ge
rokai sulenkėjęs — tačiau 
ne šovinistas. Tai tokie ku
nigai aptarnauja lietuvių 
sielovadą. Vienam jų teko 
atlikti apeigas laidotuvėse, 
žmonės norėjo, kad laidotu
vių apeigos būtų lietuviš
kos. Kunigas, kuriam teko 
apeigas pravesti, spyriojosi, 
sako nemoku ... nesugebė
siu. Kitas kunigas jam sa
ko — didelis čia daiktas, 
užgiedok "Viešpaties ange
las apreiškė Marijai...”, o 
toliau žmonės jau patys 
pabaigs. Taip pamokytas, 
jis ir užtraukė: "Viešpaties 
angelas apdraskė Mariją.” 

Esant tokiomis sąlygoms, 
lenkėjimas palaipsniui vyk
sta. Jaunimas, baigęs moks- 
lito, iivykotn j čHOcBriivis 
miestus ar yra nukeliamas 
į tolimesnes vietas. Kitur 
išvykę sukuria mišrias šei
mas ... taip ir dingsta. 
Paskui yra dar kita lenki
nimo forma, kurios veik 
niekas neišvengia, tai pa
vardžių lenkinimas. Galima 
namuose ir lietuviškai kal
bėti, bet tvarka turi būti 
ir bent pavardes reikia 'su
kultūrinti”. Tad net ir mū- C 
sų veikėjų ... pavardės jau 
sulenkintos.

Lenkijoje veik visur pa
stebimas ilgėjimasis pil- 
sudskinių laikų, kai buvo 
geri laikai ir buvo gera 
tvarka. "Solidarnosc" eilė
se ta pilsudskinė dvasia dar 
yra gyva. Taip pat daugelis 
lenkų savo širdyse tebeturi 
Liublino unijai nostalgiją. 
Jų manymu, ir lietuviai tu
rėtų tų laikų ilgėtis. Jie ne-

Jr gali suprasti, kodėl lietu
viai užsispyrę!

Po pereito karo iš Vokie
tijos paimtose teritorijose 
vokiečių nebėra nei kvapo. 
Beveik 700 metų vokiečiai 
tas žemes valdė, kūrė mies

tus ... .ir dabar nėra jų 
pėdsakų. Tose žemėse yra 
įsteigtos penkios naujos 
lenkiškos vyskupijos. Čia 
prelegentas sugretino Stet- 
tino, Breslaw ir kitų vieto
vių situacija su Vilniumi. 
Visos lenkų prisijungtos 
teritorijos jau seniai yra 
Lenkijos bažnytinėje juris
dikcijoje, ir Vilnius tebėra 
Lenkijos bažnytinės provin
cijos dalis, šiuo klausimu 
ne tik Vatikanas, bet ir mes 
veik nieko nedarome.

Prelegentas pasakė vie
ną staigmeną, būtent labai 
tyliai ir be didelės rekla
mos Jadvyga jau yra pa
skelbta palaimintąja, žino
ma, kaip Lietuvos krikšty
toja. Minėti įspūdžiai yra 
labai įdomūs ir verti ko
mentarų.

Tenka atkreipti dėmesį į 
tą faktą, kad lenkinimas 
vyksta daugiausia per baž
nyčias. čia nėra nieko nau
jo, greitai tokio lenkinimo 
minėsime 600 metų jubi
liejų.

Atkreiptinas dėmesys į 
tą faktą, kad Seinuose nė
ra lietuvio kunigo, čia maž
daug išsipildo Atilos žo
džiai — "kur aš praeisiu — 
ten 100 metų žolė neaugs”. 
Seinai — kurie davė tiek 
daug šviesių lietuvių kuni
gų — tautos ir bažnyčios 
veikėjų. Seinai, kurie buvo 
lietuviškos ir katalikiškos 
spaudos ir švietimo cent

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

SKYRIAUS VALDYBA

DIRVOS 70 METŲ 
SUKAKČIAI PAMINĖTI 
GEGUŽINĘ

A.L.T. S-GOS EAST CHICAGOS SKYRIUS, 
š. m. rugpiūčio 3 d., šeštadieny,

Elenos ir Kazimiero Pocių sodyboje — 
532 LAKE SHORE COUNTY ROAD, 

BEVERLY SHORES, IND.
Tel. (219) 879-7732,

Geras maistas, baras, loterija, muzika 
ir kitos pramogos. Pradžia: 12 vai. dienos.

Visi kviečiami atvažiuoti, praleisti po
pietę prie ežero ir atsigauti senų ąžuolų pa
vėsyje.

ras, šiandien yra didžiau
sioje tamsoje ir skandina
mi svetimų bangų. Seinai, 
kuriuose buvo spausdina
mas "šaltinis”, kalendoriai 
ir šimtai lietuviškų knygų. 
Seinai, iš kur išėjo: T. Ta
tarė, J. Totoraitis, M. Sida
ravičius, P. Bučys ir A. 
Staniuk.vnas, šiandien netu
ri kas sugebėtų pagiedoti 
"Viešpaties angelas..." Tai 
yra išdava A. Jalbrzykows- 
kio ir į jį panašių vyskupų 
valdymo, tai palikuonys tų, 
kurie į Lietuvą nešė krikš
čionybę! Lietuvių kunigų 
yra, bet jie yra išmėtyti po 
Lenkijos plotus. Ši sistema 
yra jau seniai išbandyta. 
Jeigu lietuviai ar gudai 
kreipdavos pas vyskupą dėl 
pamaldų žmonių kalba, tai 
jiems atšaudavo: "jeigu 
nesuprantate lenkiškai — 
tai įsakysiu bažnyčią užda
ryti”.

J. žygas

DR. JUOZO BARTKAUS 
VAIKAIČIAI

Dr. Juozo Bartkaus lai
dotuvėse dalyvavo abu vai
kaičiai, inž. Eugenijaus ir 
Danguolės Bartkų, dukra ir 
sūnus. Abu buvo Velionio 
Bartkaus numylėtiniai ir jo 
pasididžiavimas.

Vi va Bartkutė šį pavasa
rį summa cum Įaudė pažy
miais baigė Phylips akade
miją, Endover, Mass. Tai 
aukšto mokslinio lygio auk
štesnioji mokykla, į kurią 
patenkama konkursinių eg
zaminų keliu. Viva išgarsė
jo mokykloje, kaip lietuvai
tė, nes porą kartų skaitė 
referatus apie Lietuvą ar
ba rašiniuose įterpdavo lie
tuvių tautos problemas.

Akademijos baigimo pro
ga, Viva gavusi daugelio 
univers i t e t ų kvietimus. 
Tarp kvietėjų buvo ir to

kie JAV universitetai, kaip 
Harward, Boston, Mass., 
Princėton, New Jersey, 
Yale New Haven, Conn., 
Georgetown, Washington, 
D. C. ir kt. Visa pasirinkusi 
ir jau esanti priimta į Yale 
u n i versitetą. Linkstanti, 
bet dar galutinai neapsi- 
sprendusi, studijuoti eko
nominius mokslus.

Viva mokanti keturias 
kalbas: lietuvių, anglų, vo
kiečių ir ispanų.. Universi
tete būdama pasiryžusi iš
mokti penktąją — kinų kal
bą. šią vasarą Viva šešias 
savaites gyveno Washing- 
ton, D .C. ir dirbo kongre
se, interno pareigose. Po Se
nelio laidotuvių ji išskubėjo 
į darbovietę, nors buvo li
kę tik kelios dienos. Iš ten 
ji nuvyko į lietuvių jūrų 
skaučių stovyklą, Rako 
skautamiestyje.

Vivos brolis Darius Bart
kus mokosi toje pačioje 
Phylips akademijoje, Endo
ver, Mass. Mokosi gerai, iš
skirtinai stiprus matema
tikoje. Iš mažumės mėgsta 
ir turi gabumą piešti, bet 
dailininku nesiruošiąs būti. 
Darius baigęs Dariaus-Gi
rėno šeštadieninę lituanis
tinę mokyklą. Didelis van
dens sporto mėgėjas. Šią 
vasarą du mėnesius buvo 
skautų buriavimo mokyk
loje. Ją baigęs išvyko į sto
vyklą Rakė, šįmet už išgel
bėjimą gyvybės, apdovano
tas žymeniu (Lifesaver).

(mv)
OPPORTUNITY FOR 

PHYSICAL THERAPIST 
For a small congenial community. 
Full lime for medicare certitied home 
care agency. Salary $22.000 to 
$29,000 wlth limited benefits. Write

ALLEN HOME CARE
P. o. box tai 

CASS CITY, MICH. 48726 
_________________________ (28-32) 

WANTED JOURNEYMEN 
TOOL & DIE MAKERS 

DIE MAKERS. DIE LEADERS. 
Mušt be able to sėt up work from 
Blue prints & close tolerance. Steady 
work. Days or afternoons. Apply in 
person or send resume to: 
UNITED METAL PRODUCTS 

8101 LYNDON STREET 
DETROIT. MICH. 48238 

__________ '_________ (28 32)

MACHINISTS
EXPER1MENTAL 

TOOL 
Large corporation needs experienced 

machinists for proto*type tools. 
ALSO

LAYOUT INSPECTORS
SEND RESUME TO:

HOLLOWELL
P. O. BOX 2217 

DEARBORN. MICH. 48123 
(28-30)

ELEMENTARY

TEACHERS
KEPPEL UNION SCHOOL DISTRICT 

LITTLE ROCK, CALIFORNIA 
Emerson L. Hali, Superlntendent.

Will be interviewing Sat. at the 
Piltsburgh Marriott Green Tree on 
Marriotl Drive. Piltsburgh, Pa. 
Join the fulure of this rnpldly grow- 
ing iirea of Southern Calirornla. Only 
I hour from Los Angeles. Call 805- 
944-2158 for an appointment or 
more information. (27-30K

TOOL ANO
DIE MAKER

Journeyman or 8 years etpenenu 
m the trąde. with 5 years eipen 
ence in propessure die repair and 
knowledje ot heat treahnj. First 
shift. $10 36/hour to start. Bene
fits mcfude medicai insurance and 
pension plan. We are located m 
the Euclid area near the East 
185th Street Eiit of Route 2. 
Apply m person at:

MORRISON
PRODUCTS. INC. 

16900 S. Waterfoo Road 
Cleveland. OH 44110
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LOSS PREVENTION 
REPRESENTATIVE

Reąuiring 2 to 4 years exper- 
ience. Minimum of 120 hours 
trainings. Apply in person 9 
to 12 Personnel Dept. 15th 
floor of our tower complex.

AMERITRUST
900 EUCLID AVĖ. 

CLEVELAND, OHIO 44101 
EQUAL OPPORTUNITY M/F/H

W0RD PROCESSING 
SPECIALIST

Part time hours typing at 50 
to 60 words per minute with 
dictaphone experience. Excel- 
lent grammer skills a mušt. 
Hours from 4 p. m. to 8 p, m. 
Apply in person 9 to 12 Per
sonnel Dept. 15 floor of our 
tower complex.

AMERITRUST
900 EUCLID AVĖ.

CLEVELAND, OHIO 44101

EOUAL OPPORTUNITY M/F/H

OPPORTUNITY FOR 
RECISTERED NURSE 

to work in a small congenial com
munity and a 34 bed hospital. 
Trinily hospital needs you! Fultime 
RN opening available at Trinity Hos
pital. Baudette MN. Rotating shift*. 
Recent Critical Care and/or O. B. 
experience preferred. Competitive sa- 
lary & benefits and shift differential. 
Apply write or call Sharrav Palm. 
Assistant Administrator. L18-634- 
2120. TRINITY HOSPITAL. Box E, 
Baudette. MN. 56623. (29-32)

OPPORTUNITY FOR PROFESIONAL 
HELP

Full time openings in a head injury 
unit for 156 bed hospital. Registered 
Physical Therapist, Occupational 
Therapist, & Recreational Therapist. 
Salary commensurate with experiencc 
and ability.

Apply call or send resume to: 
HEALTHWIN HOSPITAL 

2053 I Dorden Road 
South Bend, Ind. 4663 7 

219-272-0100
(29-31)

FAMILY PRACTICE 
AT ITS BEST 

Family physician needed for Western 
Kentucky. A unique olend or rurai 
lifestyle with the advantages of urban 
medicine. Located in a pleasant and 
supportive community surrounded by 
farming. nature, and outdoor sporte. 
Practice first rate family medicine 
as part of a large multi-specialty 
clinic closely affiliated with an out- 
standing modem 400 plūs bed hos
pital.
A guaranteed competitive salary. 
Firofit sharing plan and generous 
ringe benefits. Early participation 

in the primarily incentive based in- 
come program. Partnership in two 
years. Contact: Robert Slaton, Trover 
Clinic, Madisonville, Ky. 42431.

(27-33)

GOVERNMENT HOMES from $1 
(U repair). Also delinquent tax pro- 
perty. Call (I) 805-687-6000, Ext.
GH-5823 for information. (24-31)
GOVERNMENT JOBS $15,000-850,000 
year possible. All occupations. Call 
(I) 805-687-6000. Ext. R-5823 to
find out how. (24-31)

Fishing. forest, country living. Recent 
Family practice graduate to augment 
clinic of one G. P. and two P. A. s. 
Two offices, neighboring towns. Mušt 
desire hospital practice including ICU 
and OB and augment outpatient cli
nic. Share call — no investment. Mt. 
St. Helena medical Clinic, Toledo, 
Wa. 98591. (29-30)

STRUCTURALSTEEL

HTTERS TACKERS
Conveyer Manuf#cturer has 
openir.gs for experienced 
sfructural steel conveyor 
fitterstackers. Call:

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

Equal Opportunity Employer

(26-29)

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

PRINTING CO.
LITHOGRAPHIC

STRIPPER
• 5 year. eiperience requir«d.
• Full limo position with complete

benefit paeita ge. __
• Call J. C. HUB PRINTING CO. 

CLEVELAND, OHIO
216-861-0635

(26-30)

Koncerto dalyviai su vadove O. Mikulskiene, B. Smetoniene ir kun. G. Kijauskui, S. J. 
V. Bacevičiaus nuotr.

SUKAKTUVINIS 
KANKLIŲ STUDIJOS 

KONCERTAS

Onos Mikulskienės kank
lių muzikos studija, įsteig
ta prieš 20 metų išmoksli
no 65 kanklininkus iš ku
rių 27 baigė studijas ir ga
vo diplomus.

Studijos steigimo inicia
torius buvo a. a. Alfonsas 
Mikulskis, kuris labai daug 
savo žmonai padėjo rašyda
mas kanklėms muziką (ku
ri be jo kompozicijų būtų 
labai negausi) ir išrasda
mas naujus efektus išgau
namus iš kanklių.

20 metų bet kokiai įstai
gai išsilaikius rodo jos pa
sisekimą. Būdinga tas, kad 
tuo tarpu kai jaunų lietu
viukų, studijuojančių for
tepijoną, smuiką ar violen- 
čelę, net ir dainavimą per

AKTYVAI 38,000,000 DOLERIU

iTAUPOMOJI SĄSKAITA - 7.0% (metinis prieaugis 7.25%)

KASOS VALANDOS:

MAR0UETTE PARKE

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

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

Savaitės dienomis: 
10:00-6:00 

Ketvirtadieniais 
iki 7:00 

šeštadieniais: 
9:00-2:00

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! rNew York tel 
718-441-6799

St. Petersburg: 
813-367-6304

KIEKVIENA SĄSKAITA IKI $100,000 APORAUSTA FEOERALIfĖS VALDŽIOS

TOTAL BUSIMESS SYSTEMS INC.
HAS AN OPPORTUNITY FOR A

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

CALL ROLF YOUNG 
313-547-6910

An Eųual Opportunity Employer

ilgą laiką žymiai sumažėjo, 
kanklių muzikos mokinių 
skaičius lieka maždaug tas 
pats.

čia ir yra didelis Onos 
Mikulskienės nuopelnas. Ji 
sugeba sudominti mokinius 
ir jų tėvus ir bent dalinai 
įskiepyti kanklių meilę sa
vo mokiniams.

Birželio 16 d. koncerte 
dalyvavo šeši kanklininkai, 
iš jų viena studiją baigian
ti. štai tie dalyviai — pa
sirodymo tvarka: Mindau
gas Urbonavičius, Lynda 
Knistautąitė, Vytautas Ur
bonavičius, Teresė Majoro- 
vaitė, Kristina Mataitė ir 
Nida Gelažytė.

šių metų absolventė Ni
da Gelažytė aiškiai talen
tinga, tobulai atlikusi iš
trauką iš Mikulskio poemos 
”Ant ežerėlio rymojau”. 
Reikia tikėtis, kad ji įsi

TAUPYMO CERTIFIKATAI

SUMA TERMINAS METINIS 
PRIEAUGIS

KURSAS |

C

$500 

-19,999

3 mėn. 
6 mėn.
1 metų,
2 metų,
3 metų

8.51% 
9.09% 
9.58% 

10.38% 
10.54%

8.25% į
8.80% f
9.25% l

10.00% E
10.15% [

virs 

$20,000

3 mėn. 
6 mėn.
1 metų
2 metų
3 metų

8.77%
9.31%
9.69% 

10.49% 
10.65%

8.50% I
9.00% f
9.35% J1 

10.10% ) 
10.25% I

virš

$50,000

3 mėn. 
6 mėn.
1 netų
2 metų

9.04% 
9.58% 
9.95% 

10.65%

8.75%
9.25%
9.60% 

10.25%

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 metų,

5, 6 metu

10.38%
10.92% 

■ 11.46%

10.00%
10.50% ,
11.00%

__________

jungs į Mirgos Bankaity- 
tės, savo seserų ir kitų stu
diją baigusių kanklininkių 
grupę, kuri sėkmingai po
puliarina kanklių muziką 
svetimtaučių tarpe.

Antrą koncerto dalį atli
ko alumnų orkestras su so
listais sopranu Irena Gri- 
galiūnaite ir Sekminių ra
geliu — solistu Jonu Mu- 
lioliu.

Malonus solistes balsas ir 
ypatingas Sekminių rage
lio tembras labai gražiai 
skambėjo O. Mikulskienės 
diriguojamo kanklių orkes
tro fone. Ypatingai gerai 
skambėjo ištrauka iš Lie
tuviškos Rapsodijos.

Koncertas sutraukė ne
mažai žmonių. Tas rodo, 
kad mūsų. visuomenė .įver
tina kūrybos pastangas, 
ypač asmeniškai O. Mikuls
kienę.

Linkime O. Mikulskienei 
dar daug tokių koncertų 
suruošti ir sėkmingai tęsti 
jaunuomenės muzikinį lavi
nimą ir asmenybės auklėji
mą.

Birutė Smetonienė

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

• 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.

PRINTING
OFF—SĖT PRESSMEN

OFF—SĖT CAMERAMEN 
OFF—SĖT STRIPPER 

with 4 color experience helpful būt 
not necessary immediale opening 
with growing North Centrai Ohio 
printing firm. Reply to D&S Adverti®* 
ing. Mr. Niek Hatrick, 140 Park 
Avė. East, P. O. Box 876, Mansfield, 
Ohio 44903. (23-29)

WANTED 
TOOL A DIE MAKERS

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

GSL INDUSTRIES 
303 Falvey Blvd.

Texarkana, Texa® 75501

BOSTON
MIRĖ PRANAS 
ŠVEIKAUSKAS

Birželio 20 d. staiga mi
rė Pranas Šveikauskas. Pa
laidotas birželio 21 Forest 
Hill kapinėse.

Pranas Šveikauskas gimė 
1904 m. sausio 11 d. Vil
niuje. 1926 m. baigė Ra
seinių gimnaziją. 1935 m. 
VDU teisių fakultete eko
nomijos skyrių. 1927-28 dir
bo Kauno ligonių kasoje. 
1932-36 Pienocentro eks
porto skyriuje, o nuo 1936- 
1940 Pienocentro atstovas 
Škotijai ir Anglijai. 1940- 
1946 maisto ministerijoj ir 
anglų kooperatyvų sąjungos 
centre. 1946 atvyko į Ame
riką ir dirbo Keleivyje, vė
liau plieno bendrovėse, o 
dar vėliau lektoriavo Am- 
manuel kolegijoj.

Nuliūdime liko žmona 
advokatė Marija Šveikaus- 
kienė ir eilė kitų giminių.

• Pabaltiečių ir lietuvių 
lengvosios atletikos pirme
nybės įvyks š. m. rugpiūčio 
24-25 d., Kanados Latvių 
Stadione "Sidrabene”, Mil- 
ton, Ont., tarp Toronto ir 
Hamiltono. Vykdo — Ka
nados Latvių Sporto Sąjun
ga.

SURFACE GRINDER 
OPERATORS

requlred. VVork on iel enplne 
componenls. VVill be reauired 
to read and ūse the followlno 
measurino instruments, mi- 
crometer, depfh mlcromefer. 
Vernier callpers, dloital read 
out and comparator. Onlv ex- 
perien^edneedappjy^ 

VAC-HYD CORP 
1177 N Great Soulhwest Pwv 

Grand Tx 75050

PRINTING BINDERY
Area printer® ha® temporary poal* 
tions available for f ir® t and second 
shift®. Experience in hand work for 
small machine® helpful. Call for .an 
interview appointment. 215-457-8080. 
EOE._______________________ (27-30)

MANUFACTUR1NG WORK G. B. . 
Manufacturing taking application® 
for the following position®:

Sheet Metai Tool and Die Maker® 
Sheet Metai Die Setter 

For hand feed / progressive dies 
Sheet Metai Fabricator 

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

Apply in person to G. B. MANUFAC
TURING, 100 Adam® St., Delta, Ohio 
or send resume to P. O. Box 172, 
Delta. Ohio 43515. (26-35)

TAILOR

BROOK’S BROTHERS
Americo's oldest ond mosi dls- 
linguished men’s clothlno store 
invites opollcolions for the posi
tions of full ond oort time.

FITTER/TAILORS
5 veors experience In toilorlno 
is reauiretf Excellent medical 
ond dentol benefits. Please coli 
for oooointment, 216-781-9800, 
osk for Luifli Vorrasso, 1111 Su- 
perlor Ave„ Clevelond, Oh,

NEEDED IMMEDIATELY
GENERAL OFFICE HELP.

TO HANDLE PHONE. LIGHT TYP
ING & F1L1NG.
313-547 -S810

WANTED AT ONCE
EXPERIENCED

OFFSET PRESSMAN 
SUPERVISOR

AND
OFFSET PRESSMEN 

OPERATORS
Position requires J year, experience 
on a multi-unit off,et heal sėt Web 
Press. Company provides llfe 6 health 
insurance and wellness bonus pro
gram. Please submlt your resume to

AMERICAN PRESS
8801 PARIS RD. 

COLUMBIA. MO. 68202
(21-30
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KVIEČIA Į STOVYKLĄ

Clevelando skautės ir 
skautai kviečia visą jauni

mą, nuo 7 metų iki 18 metų 
amžiaus, j vasaros stovyk
lą praleisti vieną savaitę 
gamtoje savo draugų tarpe.

A. A.

DR. JUOZUI BARTKUI

mirus, liūdesyje likusiems dukrai IRENAI 

su vyru ir sūnui EUGENIJUI su šeima, nuo

širdžią užuojautą reiškiame

Antanas ir Bronė 
Kalvaičiai

Mielai draugei
A. A.

NIJOLEI ŽYGIENEI 
mirus, jos vyrui PAULIUI, vaikučiams JO
NUKUI ir LAURUTEI, tėveliam JONUI ir 
STEFAI GARLAMS, sesutėms GRAŽINAI 
ir LIUCIJAI su šeimomis reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Birutė Augustinavičiūtė-Flynn 
Eglė Augustinavičiūtė-Schnyder

—iMM——lllllllllH
IIIIIIIIII

Stovyklos laikas: rugpiū
čio 11-18 dienomis. Stovyk
lavietė, kuri yra prie Lis- 
bon, Ohio, tiktai 100 mylių 
nuo Clevelando, yra puikiai 
įruošta ir turi visus reika
lingus įrengimus įvairiems 
užsiėmimas.

Šių metų vasaros stovyk
lai vadovauja: ps. Virgini
ja Juodišiūtė ir ps. Vytau
tas A. Staškus. Kiti vado
vai praves įvairius užsiėmi
mus: Vilija Nasvytytė, Re
migijus Belzinskas Linas 
Biliūnas, Maris Kampe, Li
nas Puškorius, Aleksas Spi- 
rikaitis, Gintautas Taoras 
ir Antanas Taraška. Tiki
masi turėti svečių ‘ vadovų 
iš Chicagos. Stovyklos slau
gė: Rauda Gelažienė, šei
mininkės: Vitalija Butkie
nė ir Dalia Motiejūnienė.

Stovyklos programa pa
ruošta ir pritaikyta įvairaus 
amžiaus stovyklautojams. 
Visi turės progos ir pasito
bulinti ir pramokti ką nors 
naujo, šeštadienis, rugpiū
čio 18 d., skiriamas Cleve
lando skautijos 35 metų at- 
žymėjimui. Kviečiame visus 
praleisti tą dieną stovyklo
je ir dalyvauti bendrame 
lauže.

Kas dar nespėjo užsire
gistruoti, skambinkite D. 
Vodopalienei — 449-1216 ir 
R. Belzinskui — 486-5634 
dėl smulkesnių informacijų.

Iki pasimatymo stovyk
loje!

............. ; (yas)
lllimilllllllllHHIIIIIIlMHIIIIIIlimilllllHIIIB

^aupa
Lietuvių kredito kooperatyvas
18022 Neff Road
Cleveland, Ohio 44119

TAUPYKITE IR
SKOLINKITĖS
tiktai
vieninteliame lietuvių kredito
kooperatyve Ohio valstijoje.

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 DEPOSIT GUARANTEE CORPORATION

MATAS & TURNER 

REALTY

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

C.R.A.

MM /uperior Avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
Į ■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

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

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /hvincj/
Pagrindinis skyrius

798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 
Telefonas: 481-3008

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000, 
penktadieniais 9:00 iki 6:00; 
šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

RITA MATAS — Broker — G.R.I. 
(CERT1FIED RESIDENTIAL APPRA1SER)

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
CAROL BAGGOTT 
PATRICIA SAJOVEC 
JONAS DUNDURAS 
HOWARD TURNER - 
Adv. VYTAS MATAS

Attorney
- teisinis patarėjas

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

WANTED
JEWELERS BENCHMAN

KRASNER JEWELERS HAS AN OPENING fOR A FULL TIME 
JEWELERS BENCHMAN. APPL1CANTS MUŠT HAVE KNOWLEDGE 
OF DIAMOND AND STONE SETT1NG — REMOUNT WORK — MA- 
JOR AND MINOR JEWELERY REPAIR WORK. TH1S 13 A PER- 
MANENT, FULL TIME POS1T1ON. EXCELLENT WORK NG COND1- 
TIONS. PAY NEGOTIABLE — DEPENDENT ON THE APPL1CANT S 
QUALIFICATION3, SK1LL LEVELS AND EXPER1ENCE.

Responses to: KRASNER JEWELERS
G-3540 MILLER ROAD
FL1NT, MICH. 48507
PHONE: 313-733-2800

(INTERVIEWS BY APPO1NTMENT ONLV)
(27*31)
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PASITARIMAS DĖL 
OSI-KGB 

KOLABORAVIMO

Penktadienį, š. m. liepos 
mėn. 19 d. Lietuvių Namuo
se įvyko tautybių organiza
cijų atstovų pasitarimas su 
La Rouche sąjūdžio (Na
tional Democratic Policy 
Committee) vidurinių va
karų koordinatorium Dario 
Sgoznik iš Pittsburgh, Pa., 
dėl tolimesnės bendros veik
los prieš OSI-KGB sąmoks
lą. Pasitarimą sukvietė 
ALT skyriaus pirm, ir Koa
licijos už Konstitucinę Tei
sę bei Saugumą Clevelando 
koordinatorius A. Pautie- 
nis.

Dalyvavo Koalicijos, JAV 
LB Apylinkės, Latvių Są
jungos, Solidarnost, ukrai
niečių bei vengrų organiza
cijų atstovai.

Iki šiol pagrindiniai OSI 
taikiniai buvo pabaltiečiai 
ir ukrainiečiai, nes šie su
kelia daugiausia triukšmo 
ir tuo kenkia sovietų propa
gandai laisvame pasaulyje. 
Tačiau, paskutiniu metu 
sustiprėjo akcija ir prieš 
vokiečių kilmės mokslinin
kus, kurie darbuojasi JAV 
gynybos srityje. Šie OSI 
puolimai sujudino Amerikos 
vokiečius ir eilę įtakingų 
amerikiečių organizacijų, 
kaip, LaRouche ir kitus są
jūdžius, kuriems rūpi JAV 
saugumas bei karinis pajė
gumas. Įsitikinusios, kad 
OSI-KGB sąmokslas yra la
bai kenksmingas JAV-ėms, 
šios įvairios organizacijos 
jungiasi į bendrą veiklą, 
siekdamos OSI panaikini
mo. Posėdyje buvo aptar
ta tolimesnė strategija šiuo 
klausimu, ypatingai spau
dime į JAV Kongresą. .

A. Pautienis

Buvę Čiurlionio ansamblio nariai dr. Emanuelis ir Lialė 
Jarašūnai lankėsi Clevelande ir susitiko su senais draugais. Dr. 
E. Jarašūnas šia proga aplankė Dirvą ir paliko auką. Nuotrau
koje Dievo Motinos parapijos knygyne prie knygų skobnio: dr. 
E. Jarašūnas, inž. R. Bublys, L. Jarašūnienė ir VI. Pečkaitis.

V. Bacevičiaus nuotr.

• Marija Vasiliauskienė, 
LSS Vyr. Skautininkės pa
vaduotoja, liepos 12-15 d. 
d. buvo atvykusi iš Toron
to į Clevelandą pasitarti su 
Vyr. Skautininke LSS rei
kalais.

• Vincas Juodvalkis, jr., 
iš Los Angeles tarnybos rei
kalais buvo atskridęs į Chi- 
cagą ir vėliau užsuko į 
Clevelandą pasimatyti su 
artimiaisiais ir aplankė 
Dirvą.

• Kar. Juozapavičiaus 
šaulių kuopos informacinis 
susirinkimas įvyks šešta
dienį, š. m. rugpiūčio mėn. 
3 dieną, 6 vai. vak. Lietu
vių Namų patalpose.

Taip pat bus LŠST C. V. 
vicepirm. sveikatos reika
lams dr. K. Pautienio pa
skaita: Kur žmonės pasau
lyje ilgiausiai gyvena ir 
maisto įtaka į ilgą amžių.

Visi kuopos nariai pra
šomi dalyvauti.

SENOJO PASAULIO 
FESTIVALIS

Old World festivalis East 
185 gatvėje šią vasarą bus 
kitoks — didesnis, įvaires
nis. Jis vyks gatvėje, o ne 
šv. Juozapo gimnazijos kie
me. Pradedant liepos 31-ja 
diena festivalis vyks pen
kias dienas. Užbaigtuvių 
dieną, rugpiūčio 4 įvyks di
delis paradas. Festivalio 
programa bus atliekama va
karais nuo 6 vai. iki 11 
vai. Tomis valandomis auto
mobilių ir autobusų susisie
kimas E. 185-ja gatve bus 
uždarytas. Pagrindinės pro
gramos estrados bus prie
šais Superior Savings įstai
gą ir prie Dr. J. Stankaičio 
įstaigos pastato. Lietuvių

Clevelando skautininkių sueigoje liepos 14 d. dalyvavo taip pat tuo metu Clevelande vie- 
šinčios iš Kanados LSS Vyr. skautininkės pavaduotoja Marija Vasiliauskienė, Irena Lukoševi
čienė ir iš New Yorko LSS skaučių skyriaus vedėja Lilė Milukienė.

NAMIĮ VERTE PAKILO 5,1%
sako J. Timothy

Cuyahc gos apskrities 
kontrolierius J. Timothy 
McCormack, aplankęs Dir
vos redaktorių, plačiau pa
informavo apie apskrities 
nekilnojamo turto trimeti
nį patikrinimą. Ohio valsti
jos įstatymas reikalauja, 
kad kiekvienas sklypas ir 
pastatas būtų patikrintas 
ir įkainuotas kas šešeri me
tai. Paskutinį kartą tai bu
vo padaryta 1982 metais. 
Tačiau įstatymas taip pat 
įpareigoja apskrities kont
rolierių patikrinti kas tre- 

klubas ir Lietuvių namai 
ruošiasi labai aktyviai da
lyvauti festivalyje. Namų 
priešakyje bus įrengta ka
vinė, tiekiami įvairūs val
giai ir alus, atitinkamai de
koruota, gros lietuviška 
muzika. Užbaigtuvėse Lie
tuvių* klubas ruošiasi daly
vauti parade. Grupė sava
norių paruoš flotą lietuvių 
emigracijos į Clevelandą 
tema.

Visi lietuviai kviečiami 
gausiai festivalyje dalyvau
ti ir aplankyti Lietuvių na
mus, Gintarą ir klubą. 
Smulkesnę programą pa
skelbsime sekančiame Dir
vos numeryje.

• Akvilė Gražulienė, gyv. 
Clevelande, Dirvai paremti 
atsiuntė auką 20 dol. linkė
dama sėkmės spaudos dar
be. Ačiū.

RAMOVĖNŲ GEGUŽINĖ

L.K.V.S. Ramovė Cleve
lando skyriaus gegužinė 
įvyksta sekmadienį, rugpiū
čio 4 d. prie Erie ežero, 
tarp Landseer ir Canterbur- 
ry gatvių. Pradžia 1 vai. p. 
p. Visų laukia skanūs val
giai, gėrimai ir loterija. 
Pelnas skiriamas "Kario” 
žurnalui paremti. Ramovė- 
nai kviečia visus maloniai 
pabendrauti ir praleisti kar
tu sekmadienio popietę.

McCormack
ji metai, kokios yra namų 
pardavimo-pirkimo kainos 
ir pagal tai atitinkamai pa
kelti ar sumažinti namų ir 
sklypų įkainavimą mokes
čių reikalams. Pastarojo 
trimetinio patikrinimo duo
menimis apskrityje visų 
rezidencinių namų vertė 
pakilo 5,1 r» (vidurkis), ta
čiau mokesčiai dėl to pakė
limo padidės tik 1,7%. Iš 
viso apskrityje yra 425,000 
rezidencinių namų.

Lietuvių gyvenamo] apy
linkėj prie East 185 gatvės 
namų vertės pakilimo vi
durkis yra tik 3,1%, o na
mų esančių Euclido miesto 
ribose vertės pakilo vidur
kis yra dar mažesnis — 
1,8%.

”Mes norime, kad nuosa
vybės savininkas gerai su
sipažintų ir suprastų namų 
vertės nustatymo įstatymi
nį procesą ir metodą. Todėl 
kiekvienam savininkui bus 
raštu išsiųsta pagrindinė 
informacija apie namo rin
kos vertę, o rugpiūčio ir 
rugsėjo mėnesiais sušauk
sime 53 namų savininkų su- 
surinkimus jų apylinkėse 
ir suteiksime smulkesnę in
formaciją apie namų įkai
navimą bei atsakysime į sa
vininkų klausimus”, pareiš
kė Dirvai apskrities kont
rolierius Tim McCormack. 
East 185 gatvės ir gretimų 
apylinkių namų susirinki
mai įvyks rugsėjo 3 ir 4 die
nomis Euclid Park Club 
House, 22201 Lake Shore 
Blvd., o rugpiūčio 29 bus 
Collinwood Slovenian Home 
salėje, 15810 Holmes Avė.

Old Worl dfetsivalio me
tu rugpiūčio 1, 2 ir 3 die
nomis apskrities kontrolie
rius turės prie Superior 
Savings įstaigos (East 185 
ir East Park Drive) savo 
štabo tarnautojus ir apy
linkės gyvenamųjų namų 
kartoteką, kur bus galima 
pasiteirauti, kokia yra na
mų nauja rinkos kaina, pa

gal kurią bus nustatyti ir 
nauji mokesčiai..

Raginame namų savinin
kus pasinaudoti šiuo patar
navimu. Lauko tarnyba 
veiks minėtomis dienomis 
nuo-11 vai. ryto iki 6 vai. 
vak. Taip pat džiaugiamės, 
kad apskrities kontrolierius 
Tim McCormack aplankė 
Dirvą ir kitas tautybių lai
kraščių redakcijas.

Clevelando 
abiturientai

• Saulius Puškorius, dr. 
Viktoro ir Dalės Puškorių 
sūnus baigė St. Ignatius 
gimnaziją, būdamas antrų
jų geriausių mokinių eilėse 
ir atžymėtas prancūzų kal
boje. Priklausė gimnazijos 
slidinėjimo ir baisbolo ko
mandoms.

Saulius lankė šv. Kazi
miero lituanistinę mokyk
lą ir priklausė moksleivių 
Maironio ateitininkų kuo
pai. žada studijuoti biznį 
arba tarptautinę ekonomi
ją John Carrol universitete.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat'Onn'd* '• o° V«X>'

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.



DIRVA
VLIKO SEIMAS 

ST. PETERSBURGE

šiais metais Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas savo metinį seimą 
nutarė suruošti gruodžio
6-8 dienomis St. Petersbur- 
ge, Floridoje. Tam tikslui 
VLIK pirm. dr. Kazys Bo
belis, liepos 9 d. savo na
muose sušaukė keliolika vi
suomenės darbuotojų pasi

A. A.

DR. JUOZUI BARTKUI

mirus, jo sūnui EUGENIJUI, su kuriuo teko 

ilgą laiką labai sėkmingai dirbti Lietuvos 

labui, ir visai jo šeimai nuoširdžiausią užuo

jautą reškia

Brangiam Bičiuliui
A. A.

DR. JUOZUI BARTKUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui 
inž. EUGENIJUI su žmona DANGUOLE ir 

vaikais VIVA ir DARIUM, dukrai IRENAI 

su vyru ALGIRDU BUDRECKAM bei ki
tiems giminėms.

Drauge liūdedami

Mykolas Židonis

Lijolė židonytė 

Genovaitė ir Juozas Vėbros 

Vaiva ir Džįmas Gustai

A. A.
Rašytojui VINCUI RAMONlil 

mirus, jo broliui KOSTUI, brolienei REGI
NAI su dukromis ir sūnumi bei jų šeimoms 

ir visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą 

reiškia

Vincentina ir Jonas 
Jurkūnai 

Algis ir Laima 
Jurkūnai 

Ramunė, Darius, 

Linas ir Gintautas 
V i tk ai

tarimui. Seimui suorgani
zuoti ir komitetui sudaryti, 
davė visas detales ir pra
vedė diskusijas. Susirinki
mo metu beveik visi daly
viai pasisakė vienu ar kitu 
klausimu.

Metant žvilgsnį į seimo 
programą, seimo išvakarė
se, penktadienį, gruodžio 6 
d. bus seimo atstovų ir vi
suomenės pašnekesys. Sei

Dr. Kęstutis Valiūnas 
ir šeima

mo sesija prasidės šeštadie
nį, gruodžio 7 d., 8 vai. ry
to — atstovų ir svečių re
gistracija. Pirmasis posė
dis 9 vai. ryto. Jame įvyks 
VLIK valdybos, tarybos ir 
įgaliotinių pranešimai, klau
simai ir diskusijos. Po pie
tų pertraukos — 2 vai. p. 
p. antroji sesija, kur bus 
Tautos Fondo ir visa eilė 
kitų pranešimų. 7 vai. va
karo seimo banketas-vaka- 
rienė su menine programa.

Baigiamasis posėdis sek
madienį, gruodžio 8 d., 10 
vai. ryto. Po to, pirma vai. 
popiet iškilmingos pamal
dos šv. Vardo bažnyčioje, 
5824 — 15th Avė. S., Gulf- 
port, Fla. 33707.

VLIK seimo sesijos ir 
posėdžiai yra atviri. Vi
suomenė yra nuoširdžiai 
kviečiama dalyvauti visuo
se posėdžiuose, svarstybo- 
se, bankete ir pamaldose. 
Seimo eigoje gausus ir ak
tyvus visuomenės dalyva
vimas stiprins ryžtą kovai 
už Lietuvos laisvę, (vu)

• Stefa Gedgaudienė, LSS 
Vyr. Skautininke, liepos 
20-21 d. d. lankėsi Rako 
stovykloje, Mich., kur šiuo 
metu stovyklauja Chicagos 

j skautai ir skautės, bei da
lyvavo jūrų dienos ir įžo
džio davimo iškilmėse.

• Lietuvių Moterų Fede
racijos New Yorko klubas, 
per pirm. dr. Mariją Žu
kauskienę, Dirvai paremti 
atsiuntė 25 dol. su linkėji
mais spaudos darbe. Ačiū.

• Lijolė ir Mykolas Ži- 
doniai, gyv. New Haven, 
Conn., a. a. dr. Juozo Bart
kaus mirties proga, vietoj 
gėlių ant jo kapo, užjaus
dami jo mirtį, Dirvai pa
remti atsiuntė auką 25 dol. 
Ačiū.

• Albertas Misiūnas, gyv. 
Detroite, Dirvos sukaktu
vinių metų proga užprenu
meravo Dirvą savo giminai
čiui Petrui Noreikai, Chica
goje, vardinių ir gimtadie
nio proga. Ačiū už talką ir 
sveikiname naują skaityto
ją.

• Daiva Marcinkevičiūtė- 
Kinnavy, gyv. Ravena, at
naujindama Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 20 dol. 
Ačiū.

• Juozas Petružis, gyv. 
Milton, prie prenumeratos 
pridėjo auką Dirvai parem
ti 33 dol. Ačiū.

• Ateitininkų jubiliejinis 
75 metų kongresas įvyks 
Chicagoje nuo 1985 m. rug
piūčio 30 iki rugsėjo 2 d. 
šalia įvairių posėdžių, są
jungų konferencijų ir pan., 
planuojama turėti pramogi
nių bei kultūrinių renginių.

Rugpiūčio 30 d. Jaunimo 
Centre bus susipažinimo 
vakaras. Vakaras prasidės 
Talentų programa. Progra
moje dalyvaus menininkai 
ir kūrėjai iš įvairių meno 
šakų. Pvz. bus eilėraščių

Dirvos 70 metų 
sukakčiai 

paminėti vajus
Atsiliepdami į Dirvos 70 metų sukakčiai pa

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

Albinas Stukas, Jackson, N. J........................150.00
Sofija ir Juozas Graužiniai, Chicago, III. . .. 50.00 
Alfonsas Lukas, Dearborn, Mich................... 37.00
P. Naureckas, Lemont, III............................. ,.. 50.00
Vincas Stasiūnas, St. Petersburg, Fla. ........ 20.00
M. Menkus, Chicago, III. ................................. 20.00
Elena ir Antanas Rašytiniai, Detroit, Mich. 40.00 
Igoris ir Kunigunda Kučiauskai,

Baltimore, Md. .......................................... 20.00
Genė Stapulionienė, Surfside, Fla.................. 25.00
Benediktas ir Stefanija Garlauskai,

Euclid, Ohio ................................................ 10.00
J. P., Hamilton, Ont. ........................................ 25.00 
Jonas ir Adelaida Strijauskai,

St. Petersburg, Fla.................................... 20.00
Nijolė Kūno Von Kiparski, Montville, Ohio 10.00 
Putinas ir Anilora Masalaičiai, Wayne, Pa. 25.00 
Vytautas A. Juodka, Chicago, III................... 30.00
Chester Bogushas, Waterbury, Ct................... 10.00
Vytenis ir Vida šilai, Chicago, III........ .'......... 20.00
V. Grajauskas. Jeffersonville, N. Y............... 10.00
Gražina Kenter, Danburv, Ct. .................... 50.00
Vincas ir Ona šalčiūnai, Port St. Lucie, Fl. 25.00 
Birutė Smetonienė, Cleveland, Ohio ............ 15.00
Kazys Ramašauskas, Livonia, Mich. ... 25.00 
Aloyzas Jančys, St. Petersburg, Fla. ............ 100.00
Stasys Baltušis, Dorchester, Mass............... 10.00
Petras Maželis, Los Angeles, Calif............... 20.00
Valentinas ir Regina Meliniai,

Matawan, N. Y........................................... 10.00
Dalia ir Robert Baker, Palos Verdes, Calif. 50.00
Jurgis ir Otilija Daugirdai, Chicago, III...... 100.00

(Bus daugiau)

deklamavimo, dainavimo, 
įvairių muzikinių veikalų 
atlikimų.

Rugpiūčio 30 d. Jaunimo 
Centre bus Ateitininkų me
nininkų parodos atidary
mas. Paroda vyks iki Kon
greso uždarymo.

Lietuvių visuomenė yra 
kviečiama lankytis ir daly
vauti visuose Ateitininkų 
Kongreso kultūriniuose bei 
kituose renginiuose. Visi 
kviečiami taip pat dalyvau
ti iškilmingame Kongreso 
užbaigimo bankete, rugsėjo 
1 d. Condesa dėl Mar salė
je, Alsip, III., ir pabendra
vime rugsėjo 2 d. po šv. Mi
šių 12 vai. p. p. Jaunimo 
Centre.

R. Kubiliūtė

DAINININKŲ IR
INSTRUMENTALISTŲ 

KONKURSAS

JAV LB Kultūros Tary
ba skelbią antrąjį jaunųjų 
dainininkų bei instrumen
talistų konkursą, kuris 
įvyks Clevelande š. m. spa
lio 5 d. Dievo Motinos pa
rapijos salėje.

Kviečiami dalyvauti visi 
lietuvių kilmės jaunieji me
nininkai. Amžius — nuo 16 
metų iki 30 metų.

Premijos bus skiriamos 
trijose kategorijose — dai
navimo, styginių ir pučia
mųjų instrumentų, fortepi
jono. Speciali premija kan

klių kategorijoj.
Norintieji dalyvauti pra

šomi užsiregistruoti ligi š. 
m. rugsėjo 15 d. pridedant 
trumpą biografinę apybrai
žą ir pavyzdinę juostelę 
(nebūtinai iš konkursinio 
repertuaro).

Konkursui repertuaras 
sudaromas laisvu pasirinki
mu. Dainininkų programa 
turi būti ne ilgesnė 15 mi
nučių, visų kitų — ligi 20 
minučių ilgumo.

Pirmajame Kultūros Ta
rybos konkurse (1982) m. 
pirmas premijas laimėjusie
ji šiame konkurse dalyvau
ti negalės.

Prašome registruotis šiuo 
adresu: Andrius Kuprevi
čius, 2166 N. St. James 
Pkwy, Cleveland Hts., Oh. 
44106, tel. (216) 321-1710.

SUGRĮŽO Iš ROJAUS

Liepos 3 d. j Brocktoną 
iš okupuotos Lietuvos su
grįžo Mamertas ir Petro
nėlė Cvirkai, kurie pernai 
lapkričio 15 d. buvo išvykę 
pas savo sūnų į okupuotą 
Lietuvą pastoviams gyve
nimui. Sugrįžusieji yra 
Brocktono miesto socialinių 
reikalų tarnybos globoje. 
Pažymėtina, kad Cvirkai 
yra naujieji ateiviai, abu
du vyresnio amžiaus — Ma
mertas bene 84 metų, o jo 
žmona Petronėlė yra palie
gusi ir negali vaikščioti.
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