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Laiškas iš Paryžiaus

Europa jungiasi
Lėtas ir sunkus procesas

Vytautas Meškauskas

Kad vienybėje yra galybė - 
Europoje jau seniai žinoma. 
Būtinybe tai pasidarė po Ant
rojo Pasaulinio karo, kada at
sirado ‘super'-valstybės JAV 
bei SSSR ir pradėjo augti nau
ja ūkinė jėga - Japonija, su 
kuria ūkiniai negali konkuruo 
ti nei viena paskira Europos 
valstybė.

Nauja situacija privertė ieš
koti naujos vienybės formulės, 
kuri apsaugotų nuo vienos 
kurios valstybės įsigalėjimo, 
kitaip negu bandė Europą su
jungti Napoleonas ar Hitleris. 
Pirmasis žingsnis buvo sudary
mas bendros rinkos savo gami
niams. Jis pasirodė taip nau
dingas, kad iš bendros rinkos, 
kurią pradėta iškilmingiau va
dinti Europos ūkine bendruo
mene, ne tik nepasitraukė nė 
viena valstybė, bet dabar net 
prisidėjo Ispanija su Portuga
lija.

Klystumėm manydami, jog 
bendrai rinkai įsteigti užteko 
tik panaikinti muitus. Kiek
viena valstybė turėjo savo gy
vybinius interesus, kuriuos na 
rėjo apsaugoti. Pvz. Prancū- 

. zija ir Vokietija saugo nuo už
sienio konkurencijos savo ūki
ninkus. Žodžiu, prireikė viso
kių išimčių ir taisyklių, kurios 
savo keliu pareikalavo didelės 
administracijos, atsižvelgimo į 
specifinius kiekvieno krašto 
interesus, kurių suma trukdo 
pažangą.

Negalime užmiršti ir fakto, 
kad visi susitarimai daromi 
vienu balsu, kas reikalauja 
sunkių derybų.

Ta problema buvo svarsto
ma paskutinėje Bendruome
nės valdžių viršūnių konferen
cijoje pereito mėnesio pabai
goje Milane. Praktiškai britai 
norėjo įvairių nuostatų panai
kinimo, kurie kliudo jų drau
dimo ir finansinių institucijų 
veiklai likusioje Europoje ir 
buvo pažiūros, kad tai gali 
padaryti pati viršūnių konfe
rencija. Juk patys britai ne
turi savo rašytos konstitucijos 1 
Tačiau Beneluxo kraštai - Bel
gija, Olandija, Luksenburgas 
- ir Italija norėjo atskiros kon
ferencijos. Pirmininkavęs Ita
lijos min. pirm. Craxi pastatė 
tą klausimą balsavimui. Tai 
buvo pirmas atsitikimas, kad 
Bendruomenė formaliai bal
suotų. Septynios valstybės - 
Beneluxo kraštai, Italija, Pran
cūzija, Vokietija ir Airija - pa
sisakė už naują konferenciją, 
trys - Britanija, Danija if Grai
kija - prieš. Žodžiu, dar šį ru
denį turėsime konferenciją, 
kuri ieškos būdų Bendruome-
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Prie nešamo New Yorke plakato pavergtųjų tautų eisenoje atpažinti: E. Čekienė, P. 

Ąžuolas, P. Wytenus ir Rogers. J. Tamulaičio nuotr.

nės vidaus tvarkai suprastinti.
Negali sakyti, kad nebūtų 

pasiūlymų iš ūkinės vienybės 
eiti ir prie politinės vienybės, 
bet iki to dar gana toli.

Nors laisva Europa ūkiškai 
galėtų būti pajėgi sukurti savo 
nepriklausomą karinę pajėgą, 
ji saugiau jautėsi ir jaučiasi są
jungoje su JAV, kuri leidžia 
europiečiams skirti mažiau lė
šų kariniams reikalams.

Europos vienybei šioje - ka
riškoje - srityje kliudė politi
niai sumetimai ar ... prietarai- 
Prancūzai bijojo vokiečių 
hegemonijos. Be to, jie manė, 
kad karo su sovietais atveju 
Vokietija turėtų būti buferis, 
kuris duotų jiems laiko apsi- 
svarstyti, ką daryti toliau. To
kia buvo De Gaulle pažiūra. 
Dabartinė socialistinė Prancū
zijos vyriausybė yra už glau
desni karinį bendradarbiavi
mą su Vokietija. Dabar tam 
griežtai priešinasi tik komunis
tų partija. Dešinieji jau ma
no, kad glaudesnis karinis 
bendravimas su Vokietija yra

(Nukelta 12 psl.)

NUTEISĖ SOVIETŲ SĄJUNGA
Š. m. liepos 25 ir 26 die

nomis Danijos sostinėje, 
Kopenhagos mieste, posė
džiavo "Baltic Tribūnai 
Against the Soviet Union”. 
Šiame tribunole Sovietų Są
junga buvo kaltinama už 
n u s i kaitimus, padarytus 
Baltų tautoms — Estijai, 
Latvijai ir Lietuvai. Sovie
tų Sąjunga pripažinta kal
ta.

Tribunolą organizavo Bal
tų Santalka (Baltic World 
Conference), kurią sudaro 
politinės vadovybės: estų — 
Estonian World Council, ir 
latvių — World Federation 
of Free Latvians, ir lietu
vių — Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas.

Tribunolą sudarė penki 
teisėjai. Pirmininkavo dr. 
Theodor Veiter, austras, 
teisininkas ir tarptautinės 
teisės žinovas. Kiti keturi 
teisėjai buvo: Per Ahlmark, 
buvęs Švedijos parlamento 
atstovas ir ministerio pir
mininko pavaduotojas; Jean 
-Marie de Daillet, Prancū
zijos parlamento narys; 
Michael Bourdeaux, angli
konas, kunigas, profesorius, 
plačiai pasižymėjęs savo 
studijomis apie krikščionių

FREE
LITHUANIA

Pavergtųjų Tautų Savaitė New Yorke
Kiekviena vasara lietuvių 

tautai ir išeivijai primena 
skaudžius nepamirštamus 
istorinius tragiškus įvykius, 
kuriuos mes minime bevok 
visose lietuvių kolonijose, 
aprašome savo spaudoje, 
apgailesta u j a m e likusių 
brolių likimą tėvynėje, kur 
pasauliui vergijos nešėjas 
— sovietinis okupantas nai- 

persekiojimą Sovietų Są
jungoje. Sir James Faw- 
cett, pasižymėjęs tarptauti
nės teisės ir žmogaus teisių 
žinovas.

Posėdį atidarė Roul Mol- 
ler, Europos parlamento vi
cepirmininkas. Tribunolas 
išklausė kaltinamąjį aktą 
ir septyniolikos liudininkų 
parodymus ir jiems statė 
įvairių klausimų.

Liudininkai: vienas ang
las, penki latviai, trys es
tai, du rusai, vienas vokie
tis vienuolis ir penki lietu
viai.

Lietuviai liudininkai bu
vo: dr. Tomas Venclova, dr. 
Aleksandras Štromas, Vio
leta Rakauskaitė-štromienė, 
Bronius Venclova ir Kęstu
tis Jokubynas. Visi šie lie
tuviai yra gyvenę okupuo- 
toj Lietuvoj, kol jiems pa
vyko atvykti į laisvuosius 
Vakarus.

Po posėdžio tribunolas 
paskelbė "Copenhagen Ma
nifesto”, pripažįstantį So
vietų Sąjungą nusikaltusią 
visoms trims Pabaltijo tau
toms. Tribunolo klausėsi 
visa eilė žurnalistų iš įvai
rių Europos valstybių. Bu
vo ir Tasso korespondentas.

(E)

kiną viską, už ką žmogus 
tiek amžių kovojo. Paverg
toj tėvynėj lietuvis tas tra
giškas tautos dienas tyliai 
savyje išgyvena, o mes 
šai minime ne vien savo 
tarpe, bet norėdami atkreip
ti ir svetimųjų dėmesį.

Kai 1959 m. JAV prezi
dentas D. Eisenhoveris su
teikė mums teisę viešai mi
nėti paskelbdamas Paverg
tų Tautų Savaitę, tą tęsia ir 
ligi šiol kiekvienas JAV pre
zidentas pradedant liepos 
15 d.

Pavergtų Tautų savaitė 
suteikia progą kasmet pa
kartotinai šį klausimą iš
kelti į viešumą per visas 
Amerikos k o m unikacijos 
priemones. Kartu su kito
mis tautomis yra daug di
desnė galimybė ir viešomis 
gausiomis demonstracijo
mis priminti valdžios atsto
vams ir visuomenei, kad 
šiuo metu, kai tiek daug vi
sur kalbama apie žmogaus Buvo nešiojami dideli skel- 
teises, o štai kiek daug pa
vergtųjų tautų kenčia prie
spaudą.

Demonstracijas, jei gau
sios ir įspūdingos, stebi 
daugybė žmonių ir gilinasi, 
klausinėja apie tų demons
tracijų paskirtį, todėl viso
mis jėgomis turime steng
tis kuo prasmingiau tai at
likti nemaldaujant, neai
manuojant laukiant užuo
jautos, bet reikalaujant ir 
garsiai šaukiant — laisvės 
Lietuvai. Tai proga viešai 
parodyti, jog mes dar nepa- 
sidavėm pesimizmui ir be
viltiškumui ar prisitaiky
mui prie besikeičiančių gy
venimo sąlygų, ko paver
gėjas iš mūsų tautos ir iš
eivijos reikalauja.

Tokia demonstracija New 
Yorke įvyko ir šiemet lie
pos 14 d. kur viena etninių 
tautų grupė — Antibolševi- 

"amių tautų frontas — pra
dėjo rinktis prie Jungtinių 
Tautų, čia pasakė įžangi
nes kalbas ir su plakatais 
žygiavo prie Sovietų Misi
jos. Buvo nešami dideli už
rašai su šių tautų vardais: 
Afganistan, Ukraine, Li
thuania, Cuba, Nicaragua, 
Hungary, China, Romania, 
Bulgaria, Bielorussia, Cam- 
bodia, Vietnam, Turkestan.

Visų minėtų tautų atsto
vai pasakė trumpas, aiškaus 
tikslo siekiančias kalbas — 
sovietų okupuotoms ir kan
kinamoms tautoms LAIS
VĖS! Buvo priminta ir tai, 
kad viešai šaukiama už Hit
lerio nusikaltimus žudant 
nekaltus žmones, bet nuty
lima, kad masiniai žmones 
ne tik žudė ir dabar tebe- 
žudo sovietų vyriausybės.

bimai 8U afganistaniečių 
vaikų nuotraukomis už ge
ležinių vielų su užrašu: 
"They’re stealing innocent 
children!” Užrašyta, kad 
jie tūkstančius jų vaikų iš 
mokyklos siunčia į Sovietų 
Rusiją.

Tuo pačiu laiku Paverg
tų Tautų Komitetas pradė
jo demonstracijas šv. Pat
riko katedroje pamaldomis 
ir iš 50 gatvės žygiavo mi
nia žmonių į 72 gatvę, kur 
yra didelė aikštė ir ten atli
ko tolimesnę savo paskirtį, 
aiškindami visuomenei sa
vo siekimų tikslą ir dalin
dami literatūrą, supažindin
dami žmones su visos eilės 
tautų gyvenimo tikrove ir 

(Nukelta į 2 psl.)
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Nepajėkime okupantui klastoti 
Lietuvos istorija kęstutis j-

■ Iš kitos pusės

1985 m. birželio mėn. 8 
d. "Draugo” 112 nr. antro
je dalyje — Mokslas, Me
nas, Literatūra — atspaus
dintas straipsnis — ”1940 
metų birželis ir Lietuva”. 
Ką šis straipsnis turi bend
ra su mokslu, menu ir lite
ratūra — neaišku.

Straipsnio įžangoje kaž
koks JSG rašo: ”... patei
kiama keletas autentiškų 
liaudininkų krypties veikė
jų samprotavimų, paimtų iš 
ano meto autentiškų užra
šų (mano pabraukta), šių 
prisiminimų pilną charak
teristiką, autoriaus pavardę 
dar per anksti skelbti dėl 
suprantamų prie žasčių”. 
Toliau JSG išvedžioja, kad 
bevartant užrašus, "pajau- 
čiame, kaip blanksta "lais
vės vilionė” ir kaip greitais 
tempais palaidojama Lie
tuvos n e p riklausomybė”. 
Įžangos pabaigoje autorius 
sugestijonuoja, kad paduo
dami fragmentai ”... tebū
nie pamoka tiems, kurie 
daug kalbėjo apie demokra
tiją, bet patys, gal net be 
blogos valios, padėjo ją pa
laidoti.”

Po tokios patetiškos įžan
gos JSG paduoda "autentiš
kų užrašų” ištraukas. Juo
se rašoma, kad "Lietuvos 
Žinių” redakcijoj^ popieti
niu laiku šio laikraščio ben
dradarbiai dažnai ateida
vę į redakciją pasikalbėji
mams.

Apie vieną tokį pasikal
bėjimą rašoma: ”(1940. VI. 
16 d.)” valandėlėje iš Vil
niaus grįžęs J. Vileišis pa
darė pranešimą ir sampro
tavo, kad Tarybų Sąjunga, 
įvesdama kariuomenę į Pa
baltijo valstybes, nori apsi
saugoti nuo hitlerinės Vo
kietijos invazijos į Rytus ir 
tas padaryta strateginiais 
sumetimais ir be to norima 
pagausinti Tarybų Sąjungą 
naujomis respublikomis. Jis 
pareiškęs ”... aš esu šali
ninku būti sujungtoje su 
Tarybų Sąjunga, jei toji 
draugystė bus grindžiama

■ ■■Europa jungiasi
(Atkelta iš 1 psl.) 

naudingas, ir net būtinas. Tie 
sa, čia dar girdisi balsų, jog 
JAV tyčia didina sovietų pa
vojų, kad V. Europą pririšti 
prie savęs, tačiau prancūzų 
dešiniuosius baido vokiečių ne 
utralumo galimybė. Tam pa
sipriešinti reikalingas glaudes
nis karinis bendravimas, net 
pasiuntimas prancūzų dalinių 
iki Elbės, kaip siūlo mūsų jau 
minėta Pierre Lellouche kny
ga apie karo ateitį. Sis klausi
mas dabar čia susilaukė tokio 
pat dėmesio, kaip 1967 m. de 
Gaulle nutarimas atitraukti 
savo kariuomenę iš Nato vado
vybės. Tik dabar dauguma 
yra už glaudesnį bendradar
biavimą, kas padeda ir Euro
pos vienybės idėjai.

Bagdo- 
Vileišio 
aprašo- 
d. ”au- 

i” jo-

širdingais ryšiais. Esant 
tam užtikrinimui, aš iš ank
sto pasisakau už įstojimą”.

Kitoje užrašų vietoje, pa
žymint, kad jie daryti 1940 
liepos 11 d. aprašomas dr.
K. Griniaus pranešimas, 
kuris pareiškęs: "Kova dėl 
Lietuvos nepriklausomybės 
buvo apvainikuota 1920 m. 
liepos mėn. 12 d. taikos su
tartimi tarp Lietuvos ir Ta
rybų Sąjungos”.

Jei patikėti, kad užrašai 
teisingi, tai tenka prieiti 
išvados, kad J. Vileišis, ku
ris visą savo gyvenimą sky
rė Lietuvai, kuris buvo vie
nas iš Vilniaus Didžiojo 
Seimo rengėjų, Lietuvos 
Tarybos narys, Vasario 16 
d. Nepriklausomybės akto 
signataras, vos tik sveti
mai kariuomenei įžengus į 
Lietuvą, lengva širdimi at
sisako Lietuvos nepriklau
somybės ir jungiasi į Ta
rybų Sąjungą. O dr. K. Gri
nius, kur taip pat vienas iš 
didžiųjų Lietuvos vyrų, bu
vęs Respublikos preziden
tas, Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimą skiria ne 
tiems didvyriams, kurie 
kraujo auka apvainikavo 
Lietuvos nepriklausomybę, 
o sutarčiai su Tarybų Są
junga.

1985. VI. 29 d. "Drau
go” dienraštyje paskelbtas 
garbingojo Jono Vileišio 
vaikų: Alenos Devenienės- 
Grigaitienės, Ritos 
pienės ir dr. Petro 
pareiškimas, kad 
muose 1940. VI. 16 
tentiškuose užrašuose1 
kio jų tėvo Jono Vileišio 
pranešimo bei samprotavi
mų negalėjo būti, nes jis 
tuo laiku buvo Estijoje — 
Taline, kur dalyvavo Pabal
tijo Kraštų kongrese, kaip 
Lietuvių-Estijos draugijos 
pirmininkas. Nėra abejo
nės, kad J. Vileišio įpėdin;ų 
pareiškimas yra tikras. Jie 
yra populiarūs ir žinomi, 
kaip teisingi, darbštūs ir 
garbingi patriotai, ku
riems buvo patikėti atsa
kingi ir svarbūs darbai Lie
tuvos laisvinimo reikaluose. 
"Draugo” redakcija, prieš 
spausdindama Sovietų isto
rikų dokumentaciją, galėjo 
bent vieno šeimos nario at
siklausti.

Kad J. Vileišis 1940. VI. 
16 d. negalėjo būti Kaune, 
o dalyvavo Taline įvykusia
me kongrese galima pasi
tikrinti ir Liet. Enciklope
dijoje (XVI tomo 43-44 
psl.). Mūsų žinoma solistė 
Vincė Jonuškaitė-Zaunienė- 
Leskaitienė, šiuo metu gy
venanti Santa Barbaroje, 
Cal. pasakojo, kad ji mini
mo kongreso metu koncer
tavo Taline ir dalyvavo pa
čiame kongrese. Apie Lie
tuvos okupaciją sužinoję
VI. 15 d. naktį, jau po kon
certo. Sekančią dieną, t. y. 
VI. 16 traukiniu išvykę iš 

Talino į Kauną. Kartu su 
ja vykę V. Sidzikauskas, A. 
Venclova, Jonas Vileišis ir 
eilė kitų. Dienos metu su
stoję Rygoje ir ji drauge 
su V. Sidzikausku ir J. Vi
leišiu nuvykę pas Lietuvos 
atstovą P. Dailydę sužinoti, 
kokia politinė padėtis Lie
tuvoje.

Iš to viso aiški išvada, 
kad "autentiški užrašai” 
neatitinka tiesai.

Kad užrašai rašyti ne 
”1940. VI. 16” ir "liepos 11 
d.” dienomis aiškiai matosi 
iš to, kad juose net 21 kar
tą pavartotas terminas "Ta
rybų Sąjunga”. Lietuvos 
nepriklausomybės laikais ir 
taip pat karo metu šis ter
minas nei Lietuvoje, nei 
Rusijoje nebuvo vartoja
mas. Kalbant arba rašant 
apie Rusiją ji buvo vadina
ma Rusija arba SSSR. 1936 
metų laidos Šapokos Lietu
vos Istorijoj visur minima 
"bolševikinė Rusija”. Taip 
pat užrašuose bent trijose 
vietose vartojamas termi
nas — "hitlerinė Vokieti
ja”. Lietuvoj tas terminas 
nebuvo žinomas nei pirmos 
rusų okupacijos, nei vokie- 
šių okupacijos metais, šie 
terminai — tai rusų poka
riniai naujodarai. Tai JSG 
pasakymas, kad jis remiasi 
”ąno meto autentiškais už
rašais” yra neteisybė.

Dr. Kazį Grinių gerai 
pažinojau, tiek Lietuvoje, 
tiek tremtyje. Gyvenome 
Vokietijoje Hanau tremti
nių stovykloje. Teko talki
ninkauti, rašant jam savo 
atsiminimus. Kalbėdavomės 
įvairiais klausimais, bet 
kad dr. K. Grinius bet kada 
būtų Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimą 'apvaini
kavęs sutartimi su Tarybų 
Sąjunga” — neteko girdė
ti. Taip pat abejotina, kad 
dr. K. Grinius būtų "Auš
ros” ir "Varpo” laikotar
pius pavadinęs "svajonių 
gadynėmis”. Tiek dr. K. 
Grinius, tiek kiti to meto 
veikėjai ne "svajojo”, bet 
kovojo^ kad atgautų lietu
viams spaudą, nepriklausy
tų svetimiems, už ką jie naudotis 
buvo Rusų caro valdžios 
tardomi, kalinami, tremia
mi Sibiran, čia yra aiškus 
noras sumenkinti anų laikų 
veikėjų kovotojų reikšmę 
ir jų darbus, ko dabartiniai 
Lietuvos okupantai ir sie
kia, nes viduriniosios sro
vės kovotojai jiems yra 
pavojingi.

Suklastotų užrašų paskel
bimas rodo JSG norą su
kompromituoti žymiuosius 
liaudininkų veikėjus, nes 
anot jo — jų samprotavimų 
dėka blanksta "laisvės vi
lionė ir greitais tempais pa
laidojama Lietuvos nepri
klausomybė”.

Ar JSG nežino ar nenori 
žinoti, kad 1918-22 metais 
su kitų grupių atstovais J.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenei savo veiklos pra
džioje norint pradėti kokią 'globalinę’ politiką, jos vei
kėjas A. Gureckas siūlė ieškoti Raudonosios Kinijos tal
kos. šį jau seniai užmirštą 'projektą’ man priminė sovie-‘ 
tologo Rimo Misiūno straipsnis gegužės mėn. AKIRA
ČIUOSE apie jo susitikimus su Kinijos sovietologais Pe
kine ir Šanchajuje. Misiūnas rašo:

”... mūsų (Baltijos) šalys Kinijoje susilaukia pa
lyginti mažai dėmesio. Didžioji dalis kinų, — ne- 
rusiškų TSRS sričių specialistų, — savaime su
prantama, domisi gretima Vidurine Azija. Taip 
pat aiškų susidomėjimą kelia Ukraina. Kiniškų 
vertybių požiūriu didelę reikšmę turi skaičiai. Per 
pokalbį Šanchajuje vienas kitas paklausė, apie 
kokį žmonių kiekį yra šnekama. Atsakiau — maž
daug septynius aštuonis milijonus. Klausytojai 
ėmė šypsotis ir priminė man, kad vien tik Šancha
jus turi daugiau gyventojų ...

... Per tą pątį pokalbį vienas iš dalyvių pa
klausė: "Kadangi šios trys karalystės (sic!) Jaltos 
sutartim atiduotos Rusijai, ar verta iš viso tuo 
reikalu užsiiminėti?” Kinai nustebo, kada paaiš
kinau, jog apie Baltijos valstybes Jaltoje nieko 
nebuvo pasakyta, jog Amerika ir dauguma Vakarų 
Europos valstybių nėra pripažiniusios prijungimo 
prie TSRS ...’’

Misiūnas tikisi, kad Pabaltijys gal sistemingiau ste
bimas Užsienio reikalų ministerijoje, bet toji mažai tesi- 
dalija savo žiniomis su mokslinio tyrimo institutais.

Ko nors kito buvo sunku tikėtis ir žinovams. Nors 
sakoma, kad mano priešo priešas yra automatiškai mano 
draugas, tačiau praktiškai jis tėra jam tik tiek reika
lingas, kiek pasitarnauja didesnio sąjungininko intere
sams. (vm)

Vileišis pasirašė Vasario 
16 dienos Nepriklausomy
bės aktą, kad liaudininkų 
lyderis M. Sleževičius savo 
garsiuoju atsišaukimu kvie
tė Lietuvos vyrus griebtis 
ginklo ir kovoti už nepri
klausomą Lietuvą, kad to 
laiko koaliciniai ministerių 
kabinetai atlaikė net trijų 
priešų pasikėsinimus už
gniaužti Lietuvos nepri
klausomybę ir išvedė Lie
tuvą į nepriklausomų vals
tybių eiles. Tai buvo gra
žiausias atgimusios Lietu
vos gyvenimo laikotarpis. 
Visos politinės partijos dir
bo sutartinai, norėdamos 
sudaryti savo tautai švie
sesnę ateitį. Ir tai buvo at
siekta !

JSG savo įvade drįsta 
primesti tiems mūsų tau
tos veikėjams, kad jie pa
laidojo Lietuvos nepriklau
somybę. Taip, norint ką už
gauti bei sukelti nepasiti
kėjimą vienas kitu, galima 

"autentiškais už
rašais” ir įrodinėti, kaip 
lengvai žymieji veikėjai 
atiduoda savo kraštą sveti
miems ir tuo pačiu griauti 
jų autoritetą, o iš kitos pu
sės okupantui naudinga 
įrodyti, kad Vileišiai ir ben
drai visi liaudininkai eina 
kartu su jais.

Užbaigiant tenka grįžti 
prie J. Vileišio vaikų aukš
čiau minėto pareiškimo. 
Charakteringa, kad "Drau
go” redakcija vietoj to, kad 
pripažintų, jog užrašai ne
atitinka tiesai, priešingai 
pažymi, kad straipsnyje 
dokumentinės ištraukos yra 
"paimtos iš Lietuvoj laiko
mo, bet tarybinių istorikų 
dar nepublikuojamo, šalti
nio”. Kaip ir kokia rašoma 

Lietuvos istorija tarybinių 
istorikų, manau, visiems 
žinoma, išskyrus "Draugo” 
redakciją.

Atrodo neužtenka mums 
JAV-bėse OSI įstaigos, ku
ri remiasi KGB pateiktais 
dokumentais, kaipo tikrais 
kokiais nors kaltei įrodyti. 
Nejaugi norima pradėti 
naują etapą ir, sekant OSI, 
remtis "dokumentinėmis iš
traukomis”, s u d arytomis 
pagal okupanto norą ir įsa
kymą.

Pavergtųjų tautų...
(Atkelta iš 1 psl.) 

sovietų vyriausybių tikruo
ju klastingu veidu.

Baigiant pravartu pri
minti su klaustuku, kuriuo 
tikslu buvo daroma dvie
juose susibūrimuose. Juk 
daug įspūdingiau ir naudin
giau būtų sudaryti vieną 
didelę demonstraciją. Dabar 
gi, kas dalyvavo vienoj vie
toj, tas negalėjo būti kitoj. 
Kas čia kaltas? Juk siekda
mi tėvynei laisvės turime 
šaukti visi kartu ir žygiuo
ti po savo vėliava, kurią 
nešė P. Ąžuolas, visi drau
ge. Vadovu buvo P. Wyte- 
nus. Buvo perskaityta JAV 
prez. proklamacija, guber
natoriaus Mario Cuomo, se
natoriaus Alphonse D’Ama- 
to, kongresmanų: William 
Green, Walter McCaffrey, 
John Nikas ir kitų. Pro
gramai vadovavo Roxolana 
B. Potter. (eč)

GOVERN- 
$16,040 —

FEDERAL 
MENT JOBS. 
$59,230 year, Now Hiring. 
Nationwide. Call 805-687- 
6000 Ext. R-5823 for cur 
rent list. (30-37)
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DALYVAUKIME KORPORACIJOS 
NEO-LITHUANIA SUVAŽIAVIME

Pagal LST Korp! Neo- 
Lithuania veikiančius įstatus, 
didžiosios sueigos-suvažiavi- 
mai šaukiami dviejų metų tar
pais. Šiais metais Korp! Neo- 
Lithuania narių didžioji suei- 
ga-suvažiavimas įvyks Darbo 
dienos savaitgalyje, rugpiūčio 
31-rugsėjo 2 d.d., Dainavos 
stovyklavietėje, Manchester, 
Michigan.

Korpl Neo-Lithuania vyr. 
valdyba kreipiasi į visus kor- 
porantus ir kviečia dalyvauti 
su šeimomis ir draugais. Di
džiosios sueigos metu bus dis
kutuojami aktualūs veiklos 
klausimai. Korporacijos narių 
tarpe yra įvairaus amžiaus 
žmonės - nuo 18 iki 80 ar dau
giau metų. Iki šiol visi sutil
pome ir bendrai veikėme. Vy
resnieji savo korporantišką pa
tyrimą įgijo dar nepriklauso
mybės laikais ir įsijungė į išei
vijoje atkurtą korporacijos 
veiklą. Išeivijoje į tautinį dar
bą įsijungė daug studijuojan
čio jaunimo ir tautinė veikla iš
siplėtė ir pagyvėjo.

Išeivijoje pirmieji dešimtme
čiai pasižymėjo kultūrine ir vi
suomenine veila. Korporantai 
dalyvavo bendrinėje veikloje 
ir neapleido savo specifinių rei
kalų. Buvo ruošiamos savaiti
nės stovyklos, kuriose suvažia
vę visų amžių korporantai at
naujindavo pažintis, prisimin
davo tradicijas, pabendrau
davo ir padiskutuodavo. Ilgai
niui stovyklautojų skaičius ma
žėjo ir teko atsisakyti nuo sa
vaitinių stovyklų ir tenkintis 
savaitgalinėmis išvykomis.

Šių metų ruošiamoje išvyko
je Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba, vietoje įprastų pas
kaitų, numato pravesti pašne- 
desį apie dabar esamą padėtį 
ir padaryti išvadas dėl tolimes
nės veiklos. Prieš 30 metų ir 
vėliau įstoję į korporaciją yra 
sukūrę šeimas, augina atžaly
ną, gyvena tolokai nuo lietu
viškų centrų bei parapijų ir 
yra atitrūkę nuo korporacijos 
bei lietuviškos veiklos. Ar ne
atėjo laikas daugiau domėtis 
lietuvių kultūrine ir visuome
nine veikla? Dažnas jau išau
gino šeimas, įsitvirtino profe
sijose ir gali surasti daugiau 
atliekamo laiko saviems idea
lams puoselėti. Čia gimusieji, 
ar ant rankų išneštieji - ir tie 
jau yra sulaukę vidurinio am

žiaus! Bet jų nesimato korpo
racijos veikloje ir, aplamai, lie
tuviškame gyvenime. Argi 
daugumą mūsų jau pavergė 
šio krašto nuotaikos nieko ne
veikti ir tik džiaugtis teikia
mais malonumais? Argi jau 
ir mus užgožė beidėjinis gyve
nimas, kalamas visų rūšių pro- 
pogandinėmis priemonėmis, 
kad tik žmogus nieko negalvo
tų, bet tenkintųsi kūno pomė
giais.

Suprantam, kad nelengva 
atsispirti pagundoms ir siūlo
miems malonumams, bet gi 
reikia stiprinti valią ir ryžtis 
kilnesniems tikslams. Vyres
nio amžiaus korporantai yra 
parodę nepaprastą atsparumą 
ir atidavę savo duoklę lietuvy
bės išlaikymo bei laisvės atga
vimo veiklai. Ir šiandien di
džioji dalis dar pajėgių vyres
niųjų matomi beplušant kor
poracijos gerovės ir lietuvybės 
išlaikymo darbe. O kur gi din
go patys pajėgiausieji amžiu
mi, sveikata, išsimokslinimu 
ir ekonomine gerove? Tie 30- 
50 metų amžiaus korporantai, 
bent jų dauguma, dingo iš ak
tyviųjų tarpo ir yra malami 
laiko girnų. To amžiaus neo- 
lituanai gerai moka kalbas, 
moka dirbti visuomeninį dar
bą, žino lietuvių tautos padėtį 
ir kitų dedamas pastangas pa
gelbėti, bet patys lieka nuoša
lyje. Ar neatėjo laikas grįžti ir 
jungtis prie kitų dirbamo dar
bo ir savo sugebėjimus atiduo
ti lietuvybės išlaikymui. Šie 
lietuviai, kaip miegantys mil
žinai, reikalingi gero žadintu
vo, kad atsibustų ir jungtųsi į 
bendrą darbą.

Sis kreipimasis ne visus pa
sieks, ne visi jį išgirs, bet tikė
kim kad nors aidas atsimuš į 
jų sąžinę ir ... gal pažadins 
veiklai.

Kolegos nedituanai, pabus
kime! Dalyvaukime suvažia
vime ir pasakykime savo nuo
monę! Mes gyvename labai 
kritišką laikotarpį ne tik savo 
tautai, bet ir visam pasauliui. 
Todėl subruskime ir atsikraty
kime apatijos bei išlepimo. Vi
sų amžių, visų kartų kolegos, 
prisiminkime duotą priesaiką 
ir junkimės bendram darbui.

Vivat, crescat, floreat
Korp! Neo-Lithuania!

A. Juodvalkis

š. m. liepos 20 d. New 
Yorke įvyko OSI klausimu 
suvažiavimas, kurį sukvie
tė Koalicija dėl konstituci
nio teisingumo ir tautinio 
saugumo (CCJS). Jame da
lyvavo virš 30 delegatų iš 
estų, latvių, lenkų, lietuvių 
ir ukrainiečių atstovų. Koa
licijai vadovauja Antanas 
Mažeika iš Los Angeles, 
talkinamas M. A. Rikker 
iš Washingtono. Atstovų 
tarpe buvo 5 advokatai, ge
rai susipažinę su OSI pro
blema. Lietuvių grupė buvo 
gausingiausia — 12 asme
nų. I). Kezienė ir R. Raz- 
gaitienė atstovavo ADP, dr. 
Jurgėla — VLIKą, M. 
Drunga — "Draugą”, A. 
Gečys — PLB, dr. A. But
kus, dr. V. Stankus ir J. 
Urbonas — JAV LB Kraš
to valdybą.

Seminarą gerai pravedė 
A. Mažeika, talkinamas 
adv. Račkausko, adv. Ber- 
zins, R. Razgaitienės ir ki
tų. Susirinkimas priėmė re
zoliuciją, kuri išreiškia koa
licijos principus, tikslus ir 
rekomendacijas. Principuo
se pareiškiama, kad prita
riama Nacių ir kitų buv. 
"Ašies” santarvininkų karo 
nusikaltėlių i e š k o j imui 
Amerikoje ir jų patrauki
mui teisman už karo metu 
padarytus nusikaltimus per 
Specialių i n v e s t i gacijų 
įstaigą. Tačiau OSI turi ri
botis tik tokių nusikaltėlių 
ieškojimu. Įtariamieji turi 
būti kaltinami pagal pa
grindinius d e m o kratinių 
teismų principus, stropiai 
prisilaikant nešališkumo ir 
teisėtumo, kuriame respek
tuojamos visos apkaltinto 
asmens teisės. Koalicija rei
kalauja, kad apkaltintam 
asmeniui būtų garantuotas 
prisiekusiųjų teismas (trial 
by jury), teismo paskirtas 
gynėjas ir teisė į liudinin
kų patikrinimą (cross-exa- 
mination) pagal Amerikos 
teisinius standartus.

Prašoma neprileisti KGB 
parūpintų liudytojų ir jų 
dokumentų, kol nebus tuo 
klausimu teisiniai standar
tai tiems dokumentams ar 
asmenims patikrinti. Stan
dartai turėtų būti tokie 
pat, kokie yra kriminali
niuose teismuose.

Neprileisti, kad JAV pi
liečio teises atimti asmenys 
būtų deportuojami į Sovie
tų Sąjungą ar jų okupuo
tus Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos kraštus, griežtai pri
silaikant tų kraštų okupaci
jos nepripažinimo statuso. 

Pasipriešinti vedamai 
šmeižto akcijai prieš asme
nis ir jų organizacijas, tuo 
norint apjuodinti ir visas 
etnines tautybes dėl vieno 
ar kelių apkaltintų asmenų, 
kuriems nusikaltimai pri
skiriami be teismo sprendi
mo.

Koalicija rekomenduoja 
ir toliau palaikyti pokalbį 
tarp etninių organizacijų 
atstovų, žydų ir kitų ameri
kiečių organizacijų, ieškant 
bendro susipratimo ir suta
rimo dėl principų, tikslų ir 
specialių politinių rekomen
dacijų.

Koalicija siekia teisminių 
reformų, prašant Kongreso 
skubiai peržiūrėti Nacių ir 
kitų karo nusikaltėlių, gy
venančių Amerikoje, pro
blemą ir iki šiol OSI atlik
tus veiksmus. Tas Kongre
so apklausinėjimo tikslas 
turėtų būti įstatymo paruo
šimui, kuris pilnai apsau
gotų visų naturalizuotų 
Amerikos piliečių konsti
tucines teises bei jų teisę į 
bešališką teismo procedūrą 
(due process).

čia išvardintiems tiks
lams atsiekti Koalicija sie
kia:

1. Kongreso apklausinėji
mo dėl OSI akcijos, galimai 
pažeidžiančios konstituci
nes teises bei tautinį sau
gumą. Tuos apklausinėji
mus prašoma pavesti Kon
greso Teisingumo ir Užsie
nio reikalų politikos komi
tetams.

2. Pravesti 1984 metų 
Imigracijos įstatymą, juo 
pakeičiant 1978 m. Holtz- 
mano įstatymo priedą. Nau
jasis įstatymo priedas ga
rantuotų teisinį procesą 
(due process), vedant dena- 

turalizacinius apklausinėji
mus:

a. garantuojant prisieku
siųjų teisminę procedūrą;

b. patikrinant sovietinių 
kraštų (Sov. Sąjungos) liu
dininkus;

c. parūpinant valdžios 
apmokamą gynėją.

3. Pravesti Kongrese 
jungtinę rezoliuciją, už
draudžiančią deportaciją į 
Sov. Sąjungą, kaip:

a. pažeidžiantį Sov. Są
jungos okupacijų nepripaži
nimo principą ir

b. sulaužantį ilgametį 
JAV įsipareigojimą, smer
kiantį sovietų nusikaltimus 
prieš tautinius, religinius 
ir žmogaus teisių prasižen
gimus.

Koalicijos priimtoji pro
grama yra užgirtina, nes ji 
yra pakankamai išsami ir 
konkreti. A. Mažeikos ir ki
tų organizacijų pasirinktas 
kelias yra teisingas, nes jie 
siekia bendros akcijos visų 
etninių tautybių. Koalicija 
iki šiol jau gavo daugelio 
tautybių organizacijų for
malų pritarimą (endorse- 
ment). Tarp jų JAV LB 
Krašto valdybos ir Ameri- 
cans for Due Process. Tiki
masi ir laukiama, kad šiai 
akcijai skubiai pritars ir 
ALTas, PLB ir VLIKas, o 
taip pat ir kitos lietuvių 
organizacijos, k. a. Lietuvos 
Vyčiai, kurių pagalba šiam 

reikale būtų labai svarbi. 
Be pabaltiečių organizacijų 
atstovų Koalicija remia 
lenkai ir ukrainiečiai. Ypa
tingai malonu turėti didžio
sios Lenku Kongreso vado
vybės pritarimą.

Išskirtinai noriu pabrėž
ti. kad Koalicija pasirinko 
tikrai gerą kelią, siekiant 
specialaus Kongreso ap

klausinėjimo ne vien tau
tybių organizacijų vardu, 
bet taip pat ir JAV piliečių 
ir jų organizacijų vardu. 
Tikimasi iš kai kurių tų or
ganizacijų pritarimo.

Netenka aiškinti, kad tik 
tuomet sulauksim Kongreso 
komisijų apklausinėjimo dėl 
OSI ligišiolines veiklos ir 
Imigracijos įstatymo papil
dymo, kai' į šią Koalicijos 
akciją įsijungs labai didelis 
skaičius JAV piliečių ir jų 
organizacijų. Mes lietuviai, 
vieningai dirbdami patys 
turime rašyti Kongresui ir 
raginti kaimynus svetim
taučius tai daryti. OSI klau
simas yra mums ir mūsų 
tautai gyvybiniai svarbus 
ir jokiu būdu negalime likti 
nuo jo nuošaliai. Čia reika
linga visų vieninga akcija, 
visi turime kelti balsą prieš 
mūsų žmonėms ir mūsų tau
tai daromas skriaudas ir 
teismuose sufabrikuotų mū- 
teimsuose sufabrikuotų mū
sų tautos istoriją ir sunai
kintų išeiviją, kaip stiprų 
priešsovietinį vienetą.

MACHINIST

C.N.C. LATHES 
C N C. MILLING

Immediate openlnos for skllled 
machlnlsts wlth all around 
backoround In elther lathe or 
millino operatlons. Mušt be able 
to reod blueprlnts, sėt ųp, oper- 
ate and troubleshoof Prevlous 
C.N.C. experlence and personai 
tools requlred. Co. paid bene- 
tlts, overtlme, odvancement op- 
portunltles. Send resume or 
applv in person dallv.

Sėt Ron Heli

JLM INDUSTRIES, INC
^i®oph«

Eaval Oppt y Employer M/F/H

WANTED JOURNEYYMEN 
GRINDER HANDS 

Preclson cylindrlcal Crinder Hands, 
min. 8 years exp., elose tolerances. 
Good benefits and working condi- 
tions. Phone collect 313-580-8300. 
a*k for STEVE. Relocations expenses 
paid to accepted applicants.

EMIL BUCK & SONS, 
(ĖST. 1918) 6930 W. 62 ST.

CHICAGO, ILLINOIS 60638 
(30-33)

PRINTING CO.
LITHOGRAPHIC

STRIPPER
• 5 years experience required.
• Full litne position with complėtė 

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

CLEVELAND, OHIO
216-861-0635

<26-30)

PLAST1C MOLD
D ESIGNERS AND DETA1LERS
Immediate openings for well moli- 
vated individuala with « minimum of 
7 years experience in detailing plastic 
mold components. Job offers excel* 
lent working conditions, challenge, 
growth, and competitive wages. Paid 
according to experience and skili. 
Applicants mušt offer precision and 
neatneša in their work and appear- 
ance. Reply in confidence with re
sume and salary history to: CUSTOM 
MOLD DESIGN INC., 898 E. John 
Beers Rd., St. Joseph, Mich. 49085, 
616-429-4829. EOE. (30-31)

WANTED EXPERIENCED
DIE SINKERS

Steady work, overtime, excellent ma- 
chinery & working conditions plūs 
(ringe benefits V secure future.

FORGE DIE
31800 W. 8 MILE RD. 

FARMINGTON, MICH. 48024 
PH. 313-477-0020

(30-32)
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(10) Aleksandras Merkelis

Bėgant nuo bolševikinio teroro.,.
Kaliniai, dusdami pože

miuos, ilgisi laisvės ir skai
čiuoja dienas, kada ji, pa
galiau, jiems sušvis. Be 
laisvės dienos juk tokios 
sunkios, lyg kojų grandi
niai, tokios baisiai klai
kios ...

Ir štai vieną gražią die
ną dūžta vergijos pančiai... 
Kalėjimo vartai plačiai pra
siveria.

— Jūs išvaduoti, esate 
laisvi ir galit grįžti į savo 
namus.

Ir vieni išvaduotojų 
džiaugsmingai skuba namo, 
į savo laisvą, vergijos pan
čius sutraukusią tėvynę.

Kiti grįžta verčiami. Jie 
namo sugrįžę, vėl bus ver
gai, o gal dar ir nusikaltė
liais laikomi, kam davės iš
vežami, kodėl vieną vergiją 
be pasipriešinimo pakeitė 
nauja.

Dar kiti ir raginami ir 
verčiami griežtai atsisako 
namo grįžti. Ir vieni tokių 
buvome mes lietuviai.

— Kodėl jūs negrįžta te 
namo? — stebisi mūsų iš
vaduotojai.

— Mūsų namuos dar sve
timi t e b e šeimininkauja, 
mūsų nedraugai, — aiški
namės.

— Bet jie mūsų sąjungi
ninkai, mes drauge jus va
davome iš nacių vergijos.

— Mes grįšime, kai mūsų 
tėvynė bus laisva, kai mums 
ten sugrįžus nebegręs pa
vojus.

— Tai jūs norite, kad 
mes su savo sąjungininkais 
kariautume? Tai juk nega
lima.

— O ne! Mes ne karo, 
bet laisvės ilgimės. Mes ti
kime jos sulaukti.

Tokių ir panašių pasikal
bėjimų su mūsų išvaduoto
jais buvo ne vienas. Jiems 
buvo sunku mus suprasti. 
Jie, išgirdę griežtą mūsų 
atsisakymą grįžti į savąją 
svetimų okupuotą tėvynę ir 
to atsisakymo motyvus, iš 
nustebimo tik pečiais pa
traukydavo. Tačiau buvo ir 
tokių, kurie suprato, kodėl 
lietuviai ir kiti baltai neno
ri ir negali grįžti į savo tė
vynę, ir mus mūsų didžio
joje nelaimėje atjautė.

Iš savo išvaduotojų mes 
tikėjomės daugiau mūsų 
nelaimės supratimo, negu 
kad mes pirmomis dienomis 
jo esame susilaukę. Ir mū
sų šviesusis džiaugsmas, 
sulaukus Vakarų Sąjungi
ninkų, ėmė niauktis ir virs
ti nerimu ir baime.

— Ar nevers mus grįžti 
prievarta? — klausia lietu
viai viens kito.

— Tai prieštarautų Ame
rikos ir Anglijos demokra
tijos principams. Tai būtų 
priešinga j., 'delbiamai lais
vei. — šis ir daugelis kitų 
argumentų vertė save ra
minti, kad prievarta rfebū-

sime grąžinti, kad iš savo 
išvaduotojų sus Mauksime 
globos ir paramos.

Karas su Vokietija ėjo 
prie pabaigos. Perblokšta 
Vokietija gyveno paskuti
nes savo šiurpios agonijos 
dienas. Tūkstančiai lietuvių 
viską pametę traukės į Va
karus. Tik nebe visi suspė
jo. Daug jų liko Rytprū
siuose ir kitose Vokietijos 
provincijose, bet daugiau
sia Pomeranijoje. Koks juos 
ištiko likimas ? šiandien ne
įmanoma tiksliai pasakyti. 
Maža jų dalelė įvairias kliū
tis nugalėjusi pro geležinę 
uždangą prasimušė į Vaka
rus.

Kas atsitiko su tais, ku
rie liko aanpus geležinės už
dangos ?

Vieni jų prievarta buvo 
paimti į raudonąją armiją, 
kiti buvo grąžinti...

Bet kur jie šiandien?
Geriausia buvo tiems lie

tuviams, kurie buvo toliau 
į Vakarus nusikapstę. Bet 
tokiu, palyginti, buvo ne
daug. Daugiausia lietuvių 
buvo Saksonijoje ir Thue- 
ringijoje, Visa Thueringija 
ir dalis Saksonijos buvo 
amerikiečių kar iuomenės 
okupuota. Lietuviai ir kiti 
karo tremtiniai jų globoje 
jautėsi saugiai. Dirbti fab
rikuose ir pas ūkininkus 
nebereikėjo, būti gestapo 
suimtam pavojus nebegrę- 
sė, maistas tapo geresnis. 
Kai kas ir geresnes patal
pas susirado. Laisvai buvo 
galima radijo klausyti, ir 
atidžiai kasdien buvo klau
somos daugiausia Londono 
ir Liuksenburgo radijo sto
tys. Atrodė, lyg būtume 
perplaukę baisaus vargo 
okeaną. Tačiau po vargų il
sintis, nerimas širdį griau
žė.

— Kas gi bus toliau ? 
Koks mūsų tolimesnis liki
mas?

Ėmė sklisti gandai, kad 
Jaltos susitarimu amerikie
čiai Saksoniją ir Thuerin- 
giją perleisią Sovietų Są
jungai. Jie dar labiau trem
tiniuose kėlė nerimą ir su
sirūpinimą savo neaiškia 
ateitimi.

— Ką amerikiečiai su 
mumis darys ? Pasitrauk
dami pasiims su savom, ar 
paliks Dievo valiai? — Šis 
klausimas tapo kasdienių 
pasikalbėjimų pagrindinė 
tema. Jam atsako pradėta 
ieškoti amerikiečių karo ko- 
mendantūruose. Ten buvo 
siunčiamos delegacijos ir 
paskirai einama. Vienur 
vargais negalais buvo pa
siekiama komendanto prieš
kambaris ir pasikalbama 
su jo padėjėju ar kuriuo ki
tu atsakingesnio pareigūnu, 
kitur tebuvo pasiekiamas 
tik vertėjas. Buvo ramina
ma ir prašoma laukti.

Kas buvo stipresnių ner
vų ir labiau prisirišęs prie 
savo turtelio, tas laukė; kiti 
gi pasikrovę savo ryšulė
lius į ratukus ar ant dvira
čio traukė toliau į Vakarus, 
nieko nebelaukdami. Kas ir 
tų susisiekimo priemonių 
neturėjo, pėsčias žygiavo.

Jau 1944-45 metų žiemą 
prasidėjo Vokietijoje didy
sis žmonių plūdimas iš Ry
tų į Vakarus, Pietus ir šiau
rę. Daugiausia buvo keliau
jama geležinkeliais. Tačiau 
traukiniai buvo perpildyti 
ir į juos patekti buvo ne
lengva. Mazginės geležin
kelių stotys buvo pilnos 
žmonių, laukiančių, kada 
galės patekti į norimos 
krypties traukinį. Kas tu
rėjo arklį keliavo ir juo.

Vidurinė Vokietija buvo 
panaši į milžinišką sujudu- 
sį skruzdėlyną, kur susirū
pinę su kuprinėmis, laga
minais ar maišeliais žmonės 
blaškėsi, suko sau galvas, 
kur surasti bent šiokią to
kią prieglaudą. Susisiekimo 
mazgų ir miestų nuolati
niai bombardavimai kelionę 
darė nesaugią, žmonės atsi
dūrė lyg tarp atslenkančios 
ugnies ir priešais esančios 
jūros. Kas buvo ryžtinges
nis ir drąsesnis 
jūrą, tikėdamos 
gai perplaukti.

Iš visų pusių
frontu Vokietijos, geležinė 
drausmė buvo palaužta. Ne
bebuvo jėgos, kuri būtų 
įstengus sulaikyti pajudė
jusias žmonių mases. Sufa- 
natizėję naciai dar bandė 
organizuoti Volkssturmą, 
kuris juk bebuvo skęstan
čio graibstymasis už šiau
do. Tos suirutės metu trem
tiniai stengės, kuriuo nors 
būdu prasimušti arčiau į 
Vakarus ir nepatekti į 
Volkssturmą ar prie įtvir
tinimo darbų.

Daugumas lietuvių trem
tinių amerikiečius sutiko 
vidurinėje Vokietijoje, kur 
iš kai kurių vietų 1945 m. 
balandžio-birželio mėn. vėl 
reikėjo trauktis toliau į Va
karus. Tuo metu susisieki
mas geležinkeliais dar buvo 
neatstatytas, ir žmonės tu
rėjo kitokiomis priemonė
mis judėti Vakarų link. To
kių, kurie galėjo traukti 
autosunkvežimiais, automo
biliais ar arkliais, buvo la
bai nedaug. Daugumas ke-

šoko į tą 
ją laimin

artėjančiu

liavo traukdami su savim 
vežimėlius ar pėsiti su kup
rinėmis. Tokių vargšų bena
mių keleivių buvo pilni ke
liai. Jie buvo suvargę. Jų 
rūbai apskurę ir dulkini. 
Veidai nuo pavasario saulės 
pajuodę ir kupini susirūpi
nimo. Dažnai plentuose to
kių keleivių susidarydavo 
vos užmatomos kilometrinės 
virtinės, ir jos atrodė lyg

begalinė neišsakomo skaus
mo ir sunkaus vargo lėtai 
srovenanti upė. Plentais ir 
auto stradomis švilpdavo 
jeepuos Amerikos kareiviai. 
Balti ir juodi, o begalinė 
neišsakomo skausmo ir var
go upė lėtai sroveno pir
myn.

Tai išvietintoji Europa.

(Bus daugiau)

‘Anjber
1985 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ
is BOSTONO ir NEW YORKO
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE: 

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

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

1-800-722-1300 (Toli Free)
Iš Massachusetts ir Kanados: 1-617-268-8764.

įvairūs

MCMBtn

- 1 aSTk) *

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.

I’RICI<S ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANCES. REGISTERED TRAVEL AGENT įį TA 0324

DIE MAKERS
Metai stamping shop needs experienced jour- 
neymen Die Makers. Excellent starting rate 
of $13.50 per hour plūs top fringe benefits.

Please Reply to:
POST OFFICE BOX 78197 

DETROIT, MICHIGAN 48278
(30-34

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St., Chicago, 111. 
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Viešėdami Chicagoje aplankykite D1D IMA
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ — 1 All/llllĄ

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

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

Kainos lomos — Pasirinkimas didelis

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Objektyvinė dvasia neperteikiama 
(Mirusios Alicijos Rūgytės nekrologo vietoje)

U)
1956 m. Amerikos lietuvių 

bendruomenės centro valdyba 
sumanė šaukti kultūros kong
resą Chicagoje. Ji pavedė V. 
Liulevičiui suorganizuoti isto
rijos sekciją. Jis gausiais, kai 
kam net pakartotinai siųstais 
laiškais kvietė istorikus, istori
jos mokytojus ir istorijos mėgė
jus atvykti į kongresą ir daly
vauti istorijos sekcijos posėdy
je. Jau kvietimo laiškuose V. 
Liulevičius minėjo lietuvių is
torijos draugijos steigimą. 
Klausimas figūravo ir sekcijos 
posėdžio darbotvarkėje. Jis 
buvo priimtas. Praslinko pusė 
metų, kol nutarimas pradėtas 
Įgyvendinti. 1957.XII. 15 stei
giamasis susirinkimas, sušauk
tas Rūgytės bute, įsteigė isto
rijos draugiją su išrinkta val
dyba. Valdyba nemažai posė
džiavo ir svarstė daugiau pa
rengiamuosius reikalus, jų 
tarpe vieną rimčiausių - istori
jos žurnalo leidimą. Apie jį 
referuodavo pirmas išrinktas 
redaktorius C. Grincevičius.

Žurnalo - pradžioje pava
dinto ‘Tautos praeitis’, vėliau 
‘Lietuvių tautos praeitis’ - pir
moji knyga pasirodė 1959 m. 
Iki 1982 m. išleista 18 knygų. 
Žurnalas buvo neperiodinis, 
tačiau stengtasi kasmet išleisti 
vieną numerį, kas ir buvo at
siekta. Knygos galėjo būti iš
leistos tik kasininkės Rūgytės 
dėka. Ji parūpindavo lėšas ir 
jų daugiausia išplatindavo. Ji 
vis kalbėdavo redaktoriams ir 
bendradarbiams: ‘Jūs tik rašy
kite, o aš išspausdinsiu’. Gera 
buvo rašyti knygas, turint tokį 
patikimą leidėją. Pradžioje ji 
turėjo gerą talkininką Kazi
mierą Matulaitį MJC, perė
musį Draugijos primininko pa
reigas, kaip pats Draugijos 
pradininkas V. Liulevičius 
kažkodėl staiga atsisakė pir
mininkauti. Matulaitis gau
siais siuntinėjamais mėlynais 
vokeliais parinkdavo aukų 
spausdinimo išlaidoms pa
dengti.

Rūgytės gyvas rūpesti ‘Lie
tuvių tautos praeitis’ žurna
lu, ženklino jos meile Lietu 
vos praeičiai. Jos gyva, judri, 
tiesiog merkuriška prigimtis 
kliudė jai atsidėti praeities stu 
dijoms. Bet ji stengėsi veikti 
lietuvių visuomenę domėtis 
Lietuvos praeitimi, diegti jai 
Lietuvos meilę. Draugija jai 
buvo priemonė to tikslo siekti. 
Tam tikslui derėjo ir jos šau
kiami mėnesiniai Draugijos 
valdybos, narių ir net ne na
rių susirinkimai jos pačios 
bute, dažnai su paskaitomis 
įvairiais praeities klausimais. 
Ji neužmiršdavo priminti vi
suomenei visokių sukaktuvių 
ir pati imdavosi rengti jų mi
nėjimą. Jos buvo primintas ir 
suruoštas Žalgirio minėjimas 
1960 metais su prof. Ivinskio 
gauta paskaita. Sekė ir kiti, 
vis Rūgytės iniciatyva suruošti 

minėjimai, k.a. 1863 m. suki
limo minėjimas 1963 metais, 
Daukanto mirties minėjimas 
1964 m. ar Liublino unijos 
1969 metais.

Rūgytė vainikavo knygų lei 
dybos darbą didžiausiu užmo
ju : ji perspausdino pilną Auš
ros laikraščio komplektą jo 
šimtmečio sukaktuvių (1883) 
dingstimi. Tai perdėm origi
nali mintis, retai kam būtų 
galėjusi kilti mūsų išeiviško gy 
venimo sąlygose. Tik savita 
asmenybė, kokia buvo Rūgy
tė, galėjo imtis to darbo ir jį 
privesti prie galo. Gavusi tal
kininku prityrusi bibliografą 
istoriką J. Dainauską ir dar ki
tus, ji sumedžiojo iš visur Auš
ros originalius numerius (kai 
kuriuos smarkiai pageltusius, 
kuriuos reikėjo pabaltinti).

Leidinių įsigijimas, paren
gimas ir perspausdinimas bu
vo susietas su didelėmis išlai
domis. Pačios Rūgytės prisi
pažinimu jos siekusios 20,000 
dolerių. Rūgytė sukaupė rei
kiamą sumą ir išleido per
spausdintą Aušrą kaip tik jos 
sukaktuviniais 1983 metais. 
Tai kažkas nepaprasto mūsų 
knygų leidybos istorijoje. Du 
stori perspausdintos Aušros to
mai paliks monumentalūs Rū
gytės leidiniai.

Pabaigai priduriu ir savo 
kuklų įnašą į Rūgytės istori
nius nuopelnus.

1970 m. rudeniop, vėlyvo 
vakaro valandą, gaunu telefo
nini šaukimą iš Chicagos. 
Skambina panelė Rūgytė. Be 
ilgesnio įvado pateikė man tie
siog reikalavimą: ‘Būk Lietu
vių Istorijos draugijos pirmi
ninku’. Prie to pridūrė, kad 
gen. Dirmantas atsisakė pir
mininkauti ir nėra kam. Man 
užkluptam atsisakinėjant pa
klusti, ji nesiliovė prikalbinėti 
net du kartu pavartojo kreipi
nį ‘gelbėk situaciją’. Jei jau to
kia padėtis, kad reikia gelbėti 
situaciją, tai kaip čia atsisaky
si — ir sutikau būti pirminin
ku laikinai. Panelė buvo pa
tenkinta ir su mano ‘laikinai’.

Didelis pasirinkimas medžio išdirbinių, 

gintaro, įvairių MENO darbų.

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

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

Tel. (216) 531-3500

Dr. J. Jakštas

Tuo telefoninis pasikalbėjimas 
baigėsi.

Rūgytės sudarytoje ir 1981 
metais išleistoje mūsų Istorijos 
Draugijos istorijoje randu save 
įrašyta pirmininku nuo 1971 
metų. Kai tuo pačiu metu J. 
Dainauskas atsisakė redaguoti 
LTP, sutikau būti tik vieno 
numerio redaktoriumi. Kai 
neatsirado nuolatinio redakto
riaus, teko pirmininkaujant 
būti redaktoriumi iki 1982 m. 
atseit, kol buvau Draugijos 
pirmininku.

Nuo 1971 metų pradėjome 
bendradarbiauti Draugijos rei
kaluose. Bet palikau, taip sa
kant, šiaudiniu pirmininku ir 
nesikišau veiksmingai į jos va
dovavimą. Ji, kaip Draugijos 
reikalų vedėja ir kasininkė, 
visai atstojo pirmininką. Kam 
jai trukdyti su visokiais pata
rinėjimais ir nurodymais, ma
tant ją veikiant atsidėjusią ir 
net pasiaukojusią Lietuvos is
torijos reikalams? Ji buvo vi
sai patenkinta mano laikyse
na. Turiu prisipažinti, kad ji 
paisė manęs kaip pirmininko. 
Daug rašinėjo. Aš jai ir nepa
tikdavau skolingas. Aš jos laiš 
kus segiojau į vieną aplanką ir 
jų susidarė man gan storas fo
lio tomas. Pirmas laiškas yra 
1972.X. 15 d. datos, paskuti
nis - 1985.V. 17 . Jis vertas 
pateikti Dirvos skaitytojams, 
nes iškalbingai liudija, kokiais 
Draugijos rūpesčiais ir planais 
gyveno Rūgytė paskutinėmis 
dienomis.

Didžiai Gerbiamas Garbės 
Pirmininke:
Nuoširdžiai dėkoju už ma

lonų laišką ir skubu atrašyti ir 
pranešti apie puikiai pavykusį 
Lietuvių Istorijos draugijos vi
suotinį susirinkimą. Nežiūrint 
Motinos dienos, viršutinėje 
Jaunimo Centro salėjo buvo 
koncertas ir įvairių parengi
mų Chicagoje, pas istorikus 
susirinko pilna apatinė Jauni
mo Centro salė Draugijos na
rių ir bičiulių. Pradėjome pla 
čią programą punktualiai tre

čią valandą ir baigėme 8 v.v. 
Draugija per ilgus metus įsi

gijo gerą vardą ir iki šiol turi 
tremties lietuviškoje visuome
nėje pasitikėjimą ir pasiseki
mą.

Taip mielas garbės pirmi
ninke, mes visi prašome Jūsų 
redaguoti leidinį ‘Lietuvių 
Tautos praeitis’ apie Lietuvos 
krikštą. Aš Jums padėsiu rink
ti medžiagą. Jau ir dabar ra
šau laiškus, prašydama straips
nių.

Mums sekasi, nes mes laiku 
išleidžiame jubiliejinius leidi
nius, kad dalykas yra aktua
lus. Todėl mūsų knygas visi 
perka ir mes galime daugiau 
išleisti ir į Lietuvą nusiųsti. 
Tą mes ir darome kiekviena 
proga.

Dar kartą prašome Jūsų re
daguoti paminklini Lietuvos 
krikšto leidinį. Ir visuotinis 
Lietuvių Istorijos draugijos su
sirinkimas Jus sveikina ir linki 
sveikatos ir sėkmės Jūsų Lietu
vos istorijos srities darbuose.

Reiškiu pagarbą ir gilų dė
kingumą.

Simpoziumo metu rudenį 
labai prašau pas mane sustoti.

Alicija Rūgytė 
1985.V.17

ANTRASIS LIETUVIŲ 
TRANSATLANTINIS 

SKRIDIMAS

Antrąjį lietuvių transat
lantinį skridimą įvykdė ltn.
F. Vaitkus 1935 m. rugsėjo 
21-22 d. šio skridimo 50 
metų sukakčiai paminėti 
jau yra baigiamas spaudai 
ruošti leidinys — albumas. 
Jis bus panašaus formato 
ir apimties, kaip ir 1984 m. 
išleistas Dariaus-Girėno al
bumas. Leidėjas — specia
lus komitetas.

Leidiniui stinga fotogra
fijų iš Lietuvių aviacijos 
dienų, suruoštų 1934-1935 
metais įvairiose JAV lietu
vių kolonijose. Jei kas iš 
"Dirvos” skaitytojų tokių 
fotografijų turėtų, malonė
kite nedelsiant pranešti lei
dinio redaktoriui E. Jašiū
nų, adresu: 3704 W. 70th 
Place. Chicago, III. 60629.

NAUJOS KNYGOS

ALGIRDAS JVLIEN GREIMAS. 
Dės dicux et dės homtnes.
(P.U.E. Collection Eormes 
Sėmiotiąues.
Trad. d’E. Reichner. 240p. 120F.). 

partir dės suggestions de 
Georgės Dumėzil et d'Emile 
Bcnvenistc et d’une « įuinzaine

d'annėet d’apprentissage », Greimas 
s'attache, en sėmioticien et en 
Lituanicn, a une leeture de la 
mythologie lituanienne, l’une dės 
mieux conservėes d’Europe. Pour un 
renouvcllement dės ėtudes du 
« folklore » par une sėmiotiąue de ia 
culturc, un voyage a travers la 
iangue du mythe et sės bribes.

Prancūzijoje neseniai išėjo 
dr. Algirdo Greimo knyga 
”Des dieux et dės homtnes", 
kurią savo skaitytojams prista
tė Paryžiaus dienraštis ”Libe- 
ration” liepos 11 d. su auto
riaus fotografija. Originalą 
šios knygos lietuvių kalboje 
"Apie dievus ir žmones” išlei
do Algimanto Mackaus fondas 
1979 m.

• Antanas Škėma. RAŠ
TAI III. Dalis spausdina
mos medžiagos išrinkta iš 
A. Škėmos nespausdintų 
rankraščių. Redagavo L. 
Mockų nas. Išleido Algiman
to Mackaus knygų leidimo 
fondas 1985 m. 510 psl. 
Kietais viršeliais.

• Česlovas Grincevičius. 
VIDUDIENIO VARPAI. 
Pasakojimai ir pasakos. 120 
psl. Aplankas ir viršelis 
dail. Ados Sutkuvienės. Iš
leido Lietuviškos Knygos 
klubas.

• Algirdas M. Budreckis. 
AN INTRODUCTION TO 
THE HISTORY OF LITHU- 
ANIA. 130 psl. Kaina 5 dol. 
Galima įsigyti pas autorių: 
A. Budreckis. 147 Clay St. 
Quincy, Mass. 02170. Šis 
anglų kalba leidinėlis yra 
įvadas į Lietuvos istoriją, 
apimąs laikotarpį nuo 1200 
po Kr. ligi 1940 m. Politinė, 
visuomeninė ir kultūrinė is
torija išdėstoma dalykiš
kai.

• Balys Pavabalys. MIL
ŽINAI IR SLIBINAI, Sa
tyriniai eilėraščiai. Išleido 
Darbininkas. 80 psl. Kaina 
5 dol. Viršelyje P. Osmols- 
kio piešinys.

• Dr. Viktoras Gidžiū
nas, OFM. ŠV. BENEDIK
TO REGULOS VIENUO
LIAI LIETUVOJE. Išleido 
Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademija. Roma 1985 m.
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KANADOS LIETUVIAI
J. Varčius

TARYBOS 
SUSIRINKIMAS

KLB Toronto apylinkės 
naujos tarybos susirinki
mas įvyko š. m. birželio 11 
d. Iš 25 tarybos narių, ku
rie rinkimų komisijos nu
tarimu buvo išrinktais ak
lamacijos tvarka be rinki
mų, dalyvavo 19, organiza
cijų atstovų — 8, valdybos 
nariai ir apie 20 svečių. Pir
mininkavo adv. A. Pacevi- 
čius ir sekretoriavo — Yčie- 
nė. Buvo svarstomi eina
mieji reikalai, apie kuriuos 
pirmiausia pareigūnai pa
darė atitinkamus praneši
mus.

Tarybos rinkimų komisi
jos pirm. V. Taseckas pa
darė trumpą pranešimą apie 
naujos tarybos rinkimus. 
Jis paaiškino, kad komisija 
gavo tik 25 kandidatų raš
tiškus sutikimus ir juos 
paskelbė išrinktais be jo
kių balsavimų, nes iki nu
statytos datos kovo 24 d. 
nebuvo gauta daugiau pa
reiškimų.

Toronto apylinkės valdy
bos pirm. A. Vaičiūnas pra
nešė, kad šiais metais bu
vo suruoštas Vasario 16- 
tosios minėjimas, "Vil
niaus” karalaitės rinkimų 
balius ir vyksta pasiruoši
mai dalyvauti Toronto tau
tybių Karavane birželio 21- 
29 d. d. Didžiausias rengi
nys — Lietuvių Dienos š. 
m. spalio 11, 12, 13 dieno
mis. šią šventę sudarys 
daugelis renginių: meno 
paroda, literatūros vaka
ras, sporto rungtynės, jau
nimo vakaras, visuomenės 
susipažinimo vakaras, pa
maldos lietuvių parapijų 
šventovėse. Bus išleistas 
metraštis 100 puslapių ap
imties, kurio turinį suda
rys Bendruomenės apylin
kių ir organizacijų veiklos 
aprašymai. Jo bus atspaus
dinta 1000 egz., kurio išlei
dimas kainuos $7,500. Pa
grindinis koncertas vyks 
Anapilio salėje. Visi rengi
niai yra dar planavimo sto
vyje. Nusiskundė, kad trūk
sta talkininkų ir sunku su
daryti komisijas. Iš prane
šimo neišryškėjo, kokio po
būdžio bus Lietuvių Dienos 
ir kokią pagrindinę mūsų 
išeivijos problemą bus ban
doma išryškinti.

Valdybos ižd. R. Budni
kas supažindino dalyvius su 
kasos pajamomis ir išlai
domis. Kasoje yra likę apie 
$6,000. Po pareigūnų prane
šimų vyko kritiškos disku
sijos.

Tarybos rinkimų komisi
ja buvo kritikuojama, kad 
ji vykdydama rinkimų tech
nišką darbą, ignoravo tary
bos rinkimų taisykles, są
moningai parinko tik 25 
kandidatus ir neteisėtai pa
skelbė jų išrinkimą be Ben
druomenės tiesioginio slap
to balsavimo, kuriuose apie

600 narių dalyvaudavo rin
kimuose. Diskusijų metu 
paiškėjo, kad buvo 26 kan
didatai, iš kurių vieno kan
didato pareiškimas dingo 
neaiškiomis aplinkybėmis. 
Visuomenė tokia rinkimų 
tvarka buvo labai nustebin
ta. Buvo pasiūlyta rinkimus 
vykdyti šių metų rudenį. 
Tačiau balsuojant, taryba 
šį pasiūlymą atmetė ir di
džiausiam kitų nustebimui 
kandidatai į tarybą pripa
žino save teisėtai išrink
tais, nežiūrint, kad buvo 
26 kandidatai ir kand’datų 
patvirtinimas išrinktais na
riais prieštarauja Bendruo
menės rinkimų taisyklėms.

Kritiškai buvo pasisaky
ta ir prieš Lietuvių Dienų 
programą, ši šventė yra su
kaktuvinės 30-sios Lietuvių 
Dienos ir šia proga Toron
tas turi duoti šventei nau
ją pobūvį, atsisakant nuo 
vykusių buvusiose Lietu
vių Dienose šabloninių ren
ginių. Todėl labai svarbu 
šiai šventei duoti turinį, iš
ryškinti siekiamą tikslą, 
kad ji ne tik mus visus 
jungtų, bet supažindintų 
kanadiečius su mūsų išeivi
jos problemomis, šios die
nos yra ne tik bendro lie
tuvių susitikimo, bet ir 
jungties bei dvasinio sutel
kimo šventė. Lietuvių išsi
blaškymas po įvairias šven
toves ir sales šito jungties 
motyvo neteks šia proga 
rengėjai turėtų išryškinti 
Lietuvos 45 ir 40 metų oku
pacijų sukaktis. Naudinga 
būtų suruošti įspūdingas 
demonstracijas, panašias į 
estų suruoštas praeitais 
metais, kurios įsiutino so
vietus ir jas palydėjo pro
testo notomis. Vietoje pla
nuojamo literatūros vaka
ro būtų naudingesnis poli
tinio pobūdžio seminaras ar 
simpoziumas, kuriame da
lyvautų vietos kanadiečiai 
politikai ir veikėjai.

Neigiamai pasisakyta ir 
dėl metraščio, kur bus kar
tojamos a n k s tyvesniųjų 
Lietuvių Dienų metraščių 
aprašymai, šios šventės 
metraščio turinį turėtų su
daryti ne pasigyrimai, bet 
aktualūs straipsniai lietu
vių ir anglų kalbomis, ku
rie atitiktų mūsų tautos ir 
išeivijos aspiracijas. Nau
dingiau tuos $7500 metraš
čio išlaidoms padengti pa
skirti lietuvių interesus 
gynahčiai anglų kalboje la
bai aktualiai knygai, kuri 
iš spaudos išeis prieš pat 
Lietuvių Dienas. Valdyba 
turėtų giliau apsvarstyti 
šias problemas, daugiau ko
operuoti su aktyviais ben
druomenės nariais ir nerei
kės dejuoti, kad trūksta 
talkininkų.

FOREMAN wanted for all phaaea 
of forging operation. Mušt have ex- 
perience 8 referencea. Send resume 
to LINDELL ,DROP FORGE CO. 
P. O. Box 18129, Lansing Michigan 
48901.______________________ (30-51)

DIRVOS RĖMĖJA!
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
K. Pocius,

Beverly Shores ......... 50.00
J. Šulaitis,

La Grange Park ......... 25.00
Dr. V. Šaulys, Chicago 25.00 
H. Žitkus, Juno Beach ..20.00 
J. Kesgailienė, Montreal 3.00
J. Stravinskas, Chicago 13.00
K. Leknius, Shelby ....10.00 
K. Vaitaitis, Westbrook 3.00 
J. Undraitis, Rockford .. 3.00 
S. Mudrauskas, Sunrise 3.00 
J. Švoba, Madison Hts. 20.00 
J. Bortkevičius,

N. Brunswick ............. 10.00
A. Devenienė-Grigaitienė,

Santa Monica ............. 50.00
P. Januška, Windsor .... 2.00 
Darius J. Bartkus.

Beverly Shores .........500.00
Viva O. Bartkutė.

Beverly Shores .........500.00
J. Petronis, Los Angeles 33.00
J. Ilendienė, Cleveland .. 3.00
A. Petravičius,

Miami Beach................  8.00
V. Kamantas, Sparta .... 3.00
J. Regina, Rochester .... 5.00 
Dr. Pr. Sutkus,

Homewood ................. 100.00
H. Sukauskas, Toronto .. 5.00
B. Gediminas,

Garden Grove .............10.00
R. Belzinskas,

Richmond Hts............... 8.00
B. V. Gedvilas, Willowick 3.00
A. Cieminis, Rochester .. 3.00
S. Paulius, Chicago ....33.00
A. Johansonas. Cleveland 2.00
V. Stasiūnas, St, Pete. .. 3.00 
B. Juodelis.

Downers Grove .........  3.00
E. Kilikevičienė, Detroit 8.00
J. Briedis, Lemont......... 3.00
A. Lauraitis,

Willow Spring .................. 3.00
B. Telyčėnas, Dearborn .. 8.00
I. Beržinskas, Euclid .... 3.00
M. Tonkūnienė, Chicago 10.00
K. Grigas, Šalinas ......... 5.00
A. Dagilis, Westland .... 5.00
J. Ramanauskas,

Metuchen .................... 8.00
V. Apanius, Chesterland 8.00
V. Abraitis, Palm Coast 50.00
J. Povilaitienė. Omaha .. 5.00
A. Samusis.

Richmond Hill ..............10.00
S. Ingaunis, Hot Springs 3.00
J. Neverauskas, Munster 3.00
V. Vilkutaitis, Cleveland 20.00
O. Jarašūnienė, Cleveland 3.00
Dr. E. Jarašūnas,

Santa Monica ............. 25.00
M. Šimkus, Chicago ....13.00
J. Mikonis, Cleveland . . 8.00 
A. Meilus, Cleveland .... 15.00 
Dr. B. Balčiūnienė.

Ellicott City ................. 13.00
A. Pimpė, Chicago ..........25.00
VI. Šniolis, St. Petersburg 17.00 
V. Peseckas, Chicago .... 13.00 
A. Mažeika,

Marina dėl Rey .........  8.00
X. Y., Chicagoje ..........250.00
P. Vėbra, Chicago .......... 75.00
K. Zemeckas, Indianapolis 5.00 
K. Žolynas,
Ormond Beach ..............10.00
G. Kavaliūnas, Rochester 3.00 
Lietuvių Moterų Federacijos

New Yorko klubas ... .25.00 
G. Radvenis, Los Angeles 10.00 
J. Dragunevičius, Hartford 3.00 
B. Bernotas, Cleveland .. 3.00
Dr. K. G. Balukas,

Oak Lawn .....................13.00
A. Gražulienė, Cleveland 20.00 
E. Damijonaitienė,

Riviera Beach .............20.00
P. Gimys, Anglija .........33.00
K. Milkovaitis, Chicago .. 3.00
V. Pausa, Wallingford ..13.00
A. Vaivada, McLean .... 8.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Rašytojui ir pedagogui

VINCUI RAMONUI

mirus, jo broliui KOSTUI, L. T. S-gos Chi

cagos skyriaus nariui, reiškiame nuoširdžią 

užuojautą.

ALT S-gos Chicagos 
Skyriaus Valdyba

A. A.

VINCUI RAMONUI

mirus, jo brolį KOSTĄ RAMANAUSKĄ ir 

brolio Dr. VLADO RAMANAUSKO šeimą 

užjaučia ir kartu liūdi

Eugenijus ir Danguolė
B a r tk a i

Rašytojui-pedagogui

A. t A.

VINCUI RAMONUI

mirus, brolį KOSTĄ ir kitus gimines bei ar

timuosius esančius giliame skausme nuošir

džiai užjaučiame ir kartu liūdime

Leokadija ir Juozas 
ž v y n i a i

Mūsų skyriaus ilgametei narei

SOFIJAI WAITEK,

jos vyrui HARRY iškeliavus amžinybėn,

reiškiame gilią užuojautą.

Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos 

Los Angeles Skyrius

A. A.

DR. JUOZUI BARTKUI

mirus, sūnui EUGENIJUI ir dukrai TAMA

RAI BUDRECKIENEI su šeimomis reiškia

me nuoširdžią užuojautą.

Valentina, Elegijus 
Sližiai
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Prieš keturiasdešimt viene
rius metus, raudonosios armi
jos tankams sugrįžtant į Lie
tuvą, tūkstančiai lietuvių pa
sirinko pačią sunkiausią dalią 
- nežinomą tremtį.

Išvykdami nežinomon kelio 
nėn, nedaug ką tepasiėmėme. 
Išėjome su ryšulėliu drabužių, 
sausos duonos rieke, drauge iš
sinešdami savo mokslinius at- 
siekimus nepriklausomoje Lie
tuvoje.

Tais pačiais sunkiais trem
ties keliais ėjo ir DIDŽIULIŲ 
šeima: motina, sūnūs inž. 
Vytautas su šeima ir Algis, 
duktė Aldona.

Daugelis mūsų ėjome tais 
pačiais keliais, kaip ir Didžiu
lių šeima, tačiau ne visi trem
tyje galėjome ar sugebėjome 
atsiekti to, ką pasiekė ši nuos
tabių gabumų šeima.

Praleidusi pokario metus 
Vakarų Vokietijoje, Didžiulių 
šeima 1949 metais pasirenka 
mažai pažįstamą šalį Pietų 
Amerikoje ir emigruoja į Co- 
lumbiją. Apsigyvena Bogotos 
dideliame mieste. Emigruo
dami tolimon šalin, šeima su 
savimi teturėjo duonos kąsniui 
vos 55 dolerius. Naujame kraš
te nėra nei draugų, nei pažįs
tamų, bet gyventi reikia. Ir ši 
šeima naują gyvenimą prade
da su tuščiomis rankomis, ta
čiau turėdama ryžto, drąsos, 
sumanumo ir didelius gabu
mus.

Inž. Vytautas Didžiulis jau 
buvo baigęs inžinierijos moks
lus Čekoslovakijoje, taigi turė
jo specialybę. Brolis Algis in
žinerijos mokslus baigia Co
lumbijoje, Vytautui padedant.

Pradžioje Vytautas su bro
liu Algiu duoną pelno visai šei
mai - taisydami šildymo, šal
dymo sistemas ar televizijos ir 
radijo aparatus. Uždarbis 
menkas, tačiau jie iriasi pir
myn ir atidaro savo mažą dirb
tuvėlę. Čia kiek paramos su
silaukia iš savo artimųjų drau
gu-

Sąžiningu darbu, metais iš 
metų Didžiulių ‘įmonė’ augo 
ir plėtėsi. Po didelių pastan
gų, sutelkto kapitalo - jie jau 
valdo Distral SA korporaciją 
Bogotoje, kuri vykdo elektros 
jėgainių statybas ir gamina 
specialius garo katilus. Šios

Pusryčiaujant Vidos ir1 Donato Siliūnų namuose. Iš kairės! 
A. Kašubienė, V. Dzenkauskas, VI. Lapėnienė, O. Žolynienė, J. 
Didžiulienė, V. Siliūnienė, V. Janušaitienė, B. Dzenkauskienė, 
K. Žolynas ir S. Abraitienė.

Draugais buvom, draugais esam,
draugais pasiliksim Jurgis Janušaitis

korporacijos uždaviniai platūs 
svarūs ir jai vadovauja inž. Al- 
gis Didžiulis, eidamas tos kor
poracijos prezidento pareigas.

Amerikoje, Floridoje sėk
mingai veikia Lancaster Steel 
Co., Inc. ir inž. Vytautas Di-' 
džiulis yra abiejų minėtų kor
poracijų direktorių tarybos pir
mininkas (aukščiausias pos
tas!).

Kada jų valdomų korpora
cijų biznis išsiplėtė ne tik Pie
tų Amerikoje, bet ir visame 
laisvajame pasaulyje, prireikė 
daug sąžiningų darbininkų. 
Tiesa, įmonėse dirba daug ge
riausių inžinierių ir keletas 
tūkstančių darbininkų, tačiau 
vadovaujantys postai atiteko 
Didžiulių šeimai. Be jau mi
nėtų brolių, raktines pozici
jas yra užėmę ir kiti šeimos na 
riai. Inž. Vytauto ir Jadvygos 
Didžiulių duktė Vida Siliūnie
nė, baigusi aukštuosius moks
lus, yra Lancaster Steel Co., 
Inc. viceprezidentė ir jos tie
sioginėje atsakomybėje yra 
šios įmonės administravimas 
ir finansai. Jos vyras, Donatas 
Siliūnas, inžinerijos mokslus 
baigęs Chicagoje, vadovauja 
įmonėms medžiagų užpirki
mui bei jų pristatymui. Tai 
ypač svarbus postas tokioje 
didelėje, virš 21 korporaciją 
apjungiančioje biznio sistemo
je. Kaip matome, Didžiulių 
visa šeima, rūpestingai dirb
dama, apdovanota dideliais 
gabumais, palyginant per 
trumpą laiką pasiekė milžiniš
kų laimėjimų biznio srityje.

O kaip gi atrodo tie, milijo
nus valdantieji žmonės? Neį
tikėtina, bet inž. Vytautas Di
džiulis - be galo užimtas, ne
turįs valandėlės laiko save 
malonumams - visada, kai su
sirenka draugai, suranda pro
gą maloniai, be rūpesčių drau 
ge praleisti laiką. Jis malo
naus būdo, atviras pokalbi
ninkas, mėgstąs meną, be 
galo giliai mąstantis ir prama
tąs ateities planus. O jo gyve
nimo palydovė Jadvyga — ta
rytum visų pastangų įkvėpė
ja, maloni, paprasta, svetinga 
nevengianti pasidalinti šeimy
ninio gyvenimo temomis.

Nei kiek neatsilieka ir inž. 
Algis Didžiulis. Jis kiek tyles
nis, bet mielas, nuoširdžiai at

viras, taip pat svetingas, per
gyvenęs sūnaus pagrobimą, 
nesiskundžia išgyvenimais, 
bet su didele atyda plečia savo 
įmonės darbus. Ir štai jo vado
vaujama korporacija pasirašė 
su Oxidental alyvos kompani
ja, Columbijoje, sutartį, pa
gal kurią iki sekančių metų pa 
vasario turi įrengti alyvos per
dirbimo įrengimus virš 36 mi
lijonų vertės. Jo žmona Lai
ma - nuoširdi gyvenimo paly
dovė, gera motina, aktyvi vi-

Inž. Vytauto Didžiulio gimtadienį švenčiant. Didžiulių šei
ma. Iš kairės: žentas Donatas ir duktė Vida Siliūnai, inž. Vy
tautas Didžiulis ir žmona Jadvyga, brolis Algis, duktė Milda 
Liktorienė, Laima Didžiulienė ir Rimas Liktoris.

suomenininkė ir lietuviškų or
ganizacijų Columbijoje veikė
ja.

Inž. Vytauto Didžiulio duk
tė Vida ir žentas Donatas Si
liūnai - didieji ramsčiai tėve
liams visose gyvenimo srityse. 
Jie abu jautrūs, malonūs, at
viri, nesipuikuoją. Jų dėka ir 
pastangomis buvo suruoštas 
tėveliui Vytautui Didžiuliui 
pagerbimas jo gimtadienio 
proga, gražus neolituanų su
sibūrimas.

Trumpai susipažinome su 
Didžiulių šeimos nueitu keliu 
ir atsiektais laimėjimais. O da
bar pabuvokime drauge su 
visa Didžiulių šeima.

Kaip minėjau, pagerbimo 
proga - inž. Vytauto Didžiulio 
gimtadienis. Jo pasveikinti iš 
Deltonos atkilo buvę studijų ir 
idėjos draugai Angelė ir Anta
nas Kašubai, Vladė ir Gedimi
nas Lapenai; iš Palm Coast - 
Stella ir Vytautas Abraičiai; 
iš Daytona Beach - Ona ir Kos 
tas Žolynai ir Veronika ir Jur
gis Janušaičiai.

Pirmiausia minėti svečiai 
aplankė kolegas Birutę ir Vacį 
Dzenkauskus, kur buvo svetin 
gai vaišinti kokteiliais ir šau
nia vakariene. Vacys Dzen
kauskas, artimas inž. Vytauto 
Didžiulio kolega, jau šešti me
tai kai dirba atsakingose pa
reigose Lancaster Steel Co., 
Inc. Čia jam patikėtas iždas 
ir vadovauja finansų parūpi- 
nimui įmonėms plėsti ąr biz
niui varyti. Daug sumanumo 
Vacys parodo šioje srityje ir rū 
pinasi šios korporacijos nuosa
vų patalpų statyba, kainavu
sia virš 3 milijonų dolerių.

Sekančią, liepos 6 dieną, 
svečiuojamės pusryčiaudami 
pas Vidą ir Donatą Siliūnus. 
Puikiai puošniame kondomi- 
niume įsikūrę, jie mus labai

Inž. Vytautas Didžiulis taria padėkos žodį. Šalia žmona 
Jadvyga ir duktė Vida Siliūnienė.

svetingai priima. Siliūnų bu
te jaučiamės kaip meno gale
rijoje. Daug brangių meno kū 
rinių. Vyrauja lietuvių daili
ninkai, o ypač puikuojasi dail. 
Antano Rūkštelės didelės dro
bės, kuriose atpažįsti mielą tė
viškę, jos laukus, gražų tėvy
nės kampelį.

Po pusryčių visi vykstame 
apžiūrėti naujųjų korporacijos 
statybų. Dideli, erdvūs pasta
tai. Gražiai įrengti darbo ka
binetai vadovaujantiems pa
reigūnams ir patogūs darbo 
kambariai inžinieriams bei ki
tam personalui. Didelės, erd
vios sandėlio patalpos, su mo
derniškais įrengimais ir kra
nais sunkiesiems objektams kil
noti. Si statyba, kaip minėjau 
kainavo virš 3 milijonų, ta
čiau labai pravers išsiplėtusio 
biznio poreikiams.

Popietę praleidžiame šios 
dienos kaltininko inž. Vytauto 
ir Jadvygos Didžiulių svetin
guose, erdviuose kondo. Besi
gėrėdamas nuostabiai gražiu 
šių žmonių įsikūrimu, jauti 
kiek darbo, pinigo ir meilės į 
visą tai įdėta. Daugelyje kam
barių sienas puošia iš viso pa
saulio, sutelkti labai brangūs, 
geriausių dailininkų meno kū
riniai. Jų tarpe pagarbiai pui
kuojasi ir mūsų žymiųjų dai
lininkų kūryba. Ir čia dail. 
Antano Rūkštelės drobės nuke
lia kiekvieną į mielą tėviškę.

Negali atsigėrėti ir inž. Vy
tauto Didžiulio liuoslaikio dar
bu - paveikslu, kurį jis sudėjo 
naudodamas 5,000 gabalėlių- 
paveikslo dalelių.

Sampanas, geriausias vynas 
skaniausi sūriai, kokteilio nuo
taikos vėl visus kolegas subu
ria tarytum į vieną malonią 
šeimą, begyvenančią tėvynės 
ir išgyvenimų rūpesčiais. Sei
mininkų paprašytas, šio repor

tažo autorius papasakoja bū
dingesnius įspūdžius iš okup. 
Lietuvos lietuvių gyvenimo, 
paliesdamas jaunosios kartos 
nusiteikimus, religines proble
mas, žmonių siekimus ir viltis.

Po šių malonių vaišių visi 
skubame į puošnų Tovver 
Club, kur dukrelė Vida ir Do
natas Siliūnai tėvelio, inž. Vy
tauto Didžiulio garbei yra su
ruošę šaunias vaišes jo gimta
dienio proga. Vaišėms vado
vauja Vacys Dzenkauskas, 
trumpai primindamas ir šio 
sulėkimo tikslą. Buvo keletas 
kalbų - jos taiklios ir trumpos.

Antanas Kašuba, sveikinda 
mas sukaktuvininką, sugrįžo 
beveik į vaikystės dienas, ka
da drauge su Vytautu mokėsi. 
Jis išryškino jau tada pastebė
tus Vytauto gabumus, ypač 
mene, už ką jau tada jis laimė
davo pirmąsias premijas, o 
Antaną - imdavo pavydas.

Vytautas Abraitis savo svei
kinimo žodyje prisiminė Vy
tautą studijų metais, išryškino 
jo tautinės minties idėjas, ku
rių Vytautas visą gyvenimą iš
tikimai laikėsi.

Gediminas Lapėnas pažėrė 
žiupsnį prisiminimų iš stovyk
linio gyvenimo, kur tada drau
ge praleido varganas dienas.

Visų svečių vardu išsamesnį 
žodį tarė Jurgis Janušaitis. Jis 
trumpomis akimirkomis stab
telėjo ties inž. Vytauto Didžiu
lio didžiaisiais atsiekimais, iš
kėlė šeimos rūpesčius, išryški
no visos Didžiulių šeimos suge
bėjimus, kantrumą, drąsą ir 
ryžtą. Dėkojo inž. Vytautui ir 
jo žmonai Jadvygai už dosnią

(Nukelta į 8 psl.)

WANTED 
ONLY EXPERIENCED 

Insulation applicalors for residential 
& comtnercial vvork. Mušt have good 
vvork record & vvilling to relocate to 
Atlanta area. are a nationvvide
company offering excellent benefits, 
and steady vvork. Will help vvith 
relocation cost for right individual. 
Call collect Mon-Fri. 9-6 p. m.

404-299-1333
(28-32^

WANTED AT ONCE

TOOL & DIE 
MAKERS

A subsidiary of a Svviss company and 
a fast growing leader in the field 
of fine blanking is looking for tool 
and die makers wilh a journeyman 
card. Excellenced in all tool room 
vvork such as precision mnchining 
and grinding. tool and die assemb- 
ly, and maintenance and trouble- 
shooting is required. We maintain 
card. Experienced in all tool room 
and a pleasant vvorking environ- 
ment. Exce)lent vvages and compa
ny paid fringe benefits are offered. 
Please apply in confidence to:

Mr. Bob Gordon
BURKLAND, INC.

6520 S. STATĖ ROAD
GOODRICH, MICH. 48438

TEL. 313-636-2233
(10-324
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■ BOSTONO LIETUVIAI
Povilas Žičkus

PAVERGTŲ TAUTŲ 
DEMONSTRACIJA

Bostone Pavergtų Tautų 
demonstracija buvo sureng
ta liepos 17 d. prie miesto 
rotušės. Buvo atstovauja
ma daug tautų: Estija, Lat
vija, Lietuva, Ukraina, Pie
tų Vietnamas, Kuba, Len
kija ir visa eilė kitų, šalia 
kalbėtojo stalo kacetininkų 
rūbais apsirengę ir grandi
nėmis susirakinę stovėjo 
eilė žmonių su ant krūtinių 
pakabintais plakatais ir 
angliškais užrašais: Pa
vergta Estija, Latvija, Lie
tuva, Lenkija, Ukraina.

Demonstracija pradėta 
malda, kurią sukalbėjo kun.

Draugais buvom...
(Atkelta iš 7 psl.) 

ranką, remiant daugelį lietu
višku užmojų stambiomis au
komis. Palinkėjo dar dauge
lį metų džiaugtis gyvenimu, 
gera sveikata ir siekti naujų 
laimėjimų pasirinktame kely
je. Pakeliamos šampano tau
rės, su giedam Ilgiausių metų.

Vacys Dzenkauskas ir šių 
eilučių autorius, visų dalyvių 
vardu mielam inž. Vytautui 
įteikia atminimui iš Lietuvos 
parvežtą, menišką gimtosios 
sodybos repliką, perjuosia 
tautine juosta.

Pabaigoje jautrų padėkos žo
dį tarė pats kaltininkas Vytau
tas Didžiulis. Jis dėkojo mie
liems kolegoms neolituanams 
už parodytą tokį šiltą dėmesį 
ir už suvažiavimą į šią šeimos 
šventę. Dėkojo už dovaną, 
kuri jam būsianti labai brangi 
nes ji primins visada toli pasi
likusią tėvynę ir gimtosios tė
viškės namus. Su gilia pagar
ba prisiminė savo mylimą a.a. 
Mamyte, dėkodamas jai už vi
są gyvenime parodytą rūpes
tį, šeimą lydint ir tremties ke
lyje. Visi jos atminimą pager
bė atsistojimu ir tylos minute. 
Dėkojo savo mylimai žmonai 
Jadvygai už rūpestį ir paska
tas, duodančias ryžto didie
siems darbams. Dėkojo savo 
mylimai dukrelei Vidai ir žen 
tui Siliūnams už šią gražią 
staigmeną, gimtadienio šven
tės suruošimą. Savo kalboje 
jautriai prisiminė nuskubėju
sius metus, studijų dienas, 
mielus draugus. Su gilia pa
garba prisiminė visą savo šei
mą, brolį Algį su žmona Lai
ma ir jų šeimą. Kvietė visus 
išlikti ištikimais tautinei idėjai 
ir pažadėjo lietuviškiems dar
bams visokeriopą paramą. Te 
gul ši kolegiška draugystė mus 
lydi dar daugelį metų.

Sį jautrų inž. Vytauto Di
džiulio padėkos žodį svečiai 
palydėjo gražia studentiška 
daina ‘Draugais buvom, drau 
gaiš esam, draugais pasilik
sim*.

Siame gražiame susitikime 
dalyvavo iš Bogotos, Colum- 
bijos, atskridęs brolis inž. Al
gis su žmona Laima, dukra 
Milda ir Rimas Liktoriai ir kt.

Maloni viešnagė DIDŽIU
LIŲ šeimoje baigėsi, palikda
ma malonius prisiminimus.

Peter Ohirko. Virš aikštės 
pasigirdo lėktuvo užėsys. 
Jis skrido gana žemai ir vil
ko plačią juostą su užrašu: 
”Give Lithuania Freedom 
Now”. Lėktuvas padarė 5 
ratus aplink rotušę, kur bu
vo susirinkę demonstrantai 
ir apie Quincy Market, nes 
pietų laike ten daug žmo
nių ir iš kitur atvykusių, 
kurie pakėlę galvas žiūrėjo 
į lėktuvą ir užrašą kaspine. 
Lėktuvą pasamdė ir užrašą 
padarė Irena Mickūnas, se
nesnės kartos veikėjos Jad
vygos Tumavičienės duktė. 
Tai pavyzdys kaip reikia 
mylėti tėvų ir protėvių tė
vynę.

Visai demonstracijai va
dovavo šių metų Pavergtų 
Tautų Mass. skyriaus pirm. 
Jaak Juhansoo. Jis perskai
tė visas sovietų pavergtas 
tautas, kurias sovietai pa
vergė pradedant 1920 me
tais ir iki dabar, tai yra 
virš 30 tautų. Amerikoje 
Pavergtų Tautų savaitė 
įvesta prie prezidento Ei- 
senhover, kada kongresas 
priėmė Pavergtų Tautų sa
vaitės rezoliuciją. Kalbėto
jas minėjo, kad rusai tas 
pavergtas tautas nori iš
trinti iš žemėlapio ir isto
rijos. Visose pavergtose 
tautose įstaigų privaloma 
kalba jau esanti rusų. Ka
da jis kalbėjo, televizijos
7-to kanalo reporteriai fo
tografavo ir kalbą rekorda- 
vo, kurią TV stotis perda
vė sekančią dieną 12 vai. 
laike žinių.

Mikai Matachunas, aukš
tas Bostono miesto parei
gūnas perskaitė Bostono 
mero proklamaciją, skel
biančią Pavergtų Tautų sa
vaitę. Matachunas pasisa
kė, jog jam esanti garbė, 
kad j’s esąs lietuviu kilmės. 
Tada buvo perskaityta Mas- 
sachusetts gubernatoriaus 
Mikai Dukakio proklamaci
ja, skelbianti Pavergtų 
Tautų savaitę. Bostono 
miesto tarybos rezoliuciją 
perskaitė tarybos narys 
James Kelly. Joe Casper 
(irgi lietuvis) kalbėio Mo
kyklų komiteto vardu. Po 
jo kalbėjo miesto tarybos 
narys Albert O’Neil. Jis pri
minė amerikiečių apatiją 
pavergtom tautom, o esą, 
turime ir tokių, kurie nie
kina Ameriką ir giria ki
tus. Jis patarė tiems tuo
jau vykti į Logan aerodro
mą ir vykti ten, kur jie ma
tą gerą. Visos kalbos buvo 
trumpos, bet gerai paruoš
tos ir parodančios sovietų 
tikrąjį veidą ir ko sovietai 
siekia visame pasaulyje — 
vergijos visiems žmonėms.

Grupė vietnamiečių su
giedojo Vietnamo himną, o 
latvės kanklininkės padai
navo vieną dainą pritariant 
kanklėmis. Tada lenkas ku
nigas sukalbėjo maldą ir 
demonstrantai skirstėsi.

Visų tautų demonstran
tai turėjo savo vėliavas ir 

plakatus su reikšmingais 
užrašais prieš sovietus, ku
riuose buvo reikalaujama 
laisvės jų kraštams. Sekan
čią dieną TV žinių tarnyba 
7-to kanalo parodė ir tuos 
užrašus.

Reikia pažymėti, kad lie
tuvių grupėj© buvo daug 
Lietuvos Vyčių, senosios 
kartos ir jų vaikų.

MINKAI UŽDARĖ 
KRAUTUVŲ .

Liepos 21 d. per savo ra-, 
dijo programą Minkai pra
nešė, kad nuo liepos 21 d. 
jie nebeturės gėlių, dovanų, 
knygų ir laikraščių krautu
vės. Jeigu kas norės gauti 
knygų ar laikraščių, gali į 
juos kreiptis tel. 268-2515 
arba į namus 71 Farragut 
Road, South Boston, Mass. 
02127.

PARENGIMAI

• Rugpiūčio 11 d. Minkų 
radijo valandos gegužinė 
Romuvos parke Brocktone.

• Rugpiūčio 25 d. Vyčiai 
organizuoja autobusu ke
lionę į Kankinių šventovę 
Auriesville, N. Y., kur bus 
Mišios, stacijos. Vadovau-

1985 KELIONĖS Į LIETUVĄ
KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

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

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

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

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

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

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

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

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

Dėl brošiūros Ir daugiau Informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST. 

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

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

CAPE COD
Iš LB VEIKIAIS

Birželio mėn. 21 d. įvy
ko LB Cape Cod apylinkės 
metinis susirinkimas. Mū
sų Cape Cod apylinkė yra 
tuo ypatinga, kad išskyrus 
kelias šeimas, visi kiti yra 
pensininkai, todėl susirinki
mus galim daryti kiekvie
ną dieną žiūrint kada gali
ma gauti salę.

ja kun. Pugevičius. Auto
busas išeis nuo 7-tos gatvės 
koplyčios 10 vai. ryto. Už
sisakyti pas vyčius.

• Rugsėjo 22 d. Vyčiai 
organizuoja išvyką į Pines 
katedrą, N. H.

• Spalio 13 d. Laisvės 
Varpo rudens renginys So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėje.

• Lapkričio 9 d. Balfo 
72-ro skyriaus banketas 
Sandaros salėje Brocktone.

• Lapkričio 24 d. Lietu
vos kariuomenės šventės 
minėjimas So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos 
salėje.

šį kartą mus Cape Cod 
aplankė garbinga viešnia iš 
Člevelando LB Kultūros ta
rybos pirmininkė Ingrida 
Bublienė, kuri padarė pra
nešimus ir skaitė paskaitą. 
Savo poetiniu žodžiu labai 
gražiai paminėjo žiauriau
sius birželio išvežimus, o 
vėliau išryškino birželio 
gamtos grožį ir atgimimą, 
atsižvelgiant į žmogaus gy
venimą. Paskaita buvo ge
rai paruošta ir puikiai me
niškai perduota, todėl visų 
mielai išklausyta. Po pa
skaitos I. Bublienė atsaki
nėjo į užklausimus.

Pirmininkas V. židžiū
nas visų vardu nuoširdžiai 
padėkojo už atvykimą ir 
pranešimus. Pirm. V. Ži
džiūnas trumpai aptarė per
eitų metų veiklą ir nuveik
tus darbus. Ypač apgailes
tavo, kad per pereitus me
tus netekome ilgamiečio 
apylinkės sekretoriaus ir 
visokių parengimų veikėjo 
bei malonaus draugo Pau
lo šlapelio ir mūsų nuolati
nės gegužines — sodybos 
savininko ir revizijos ko
misijos pirmininko Felikso 
Mandeikio, taip pat mirė 
Jane Biliūnienė ir Marta 
Yaniprovienė. Visi buvo 
pagerbti tylos minutės susi
kaupimu. Pranešimai ypač 
finansiniai buvo detaliai 
paskelbti išleistame biule
tenyje, todėl nebuvo karto
jami. Revizijos komisijos 
protokolą perskaitė St. Mi- 
neika pareikšdamas, kad 
finansinė ir jų dokumentai 
bei knygos vedamos tvar
kingai.

Po to pirm. V. židžiūnas 
pranešė, kad šiais metais, 
mirus a. a. F. Mandeikiui, 
gegužinė įvyks naujoje vie
toje, gražioje Bronės ir An
tano Jucėnų sodyboje 195 
Fuller Rd., Centerville, rug
piūčio 3 d. 12 vai. (esant 
lietui rugpiūčio 4 d. 1 vai. 
p. p.). Visi kviečiami da
lyvauti, o loterijai dovanas 
— fantus jau dabar galima 
įteikti pirmininkui. Bus dar
I. Manomaitienės dailės 
darbų paroda ir kt. Po su
sirinkimo visi buvo pavai
šinti kava ir pyragaičiais.

Po susirinkimo pas buv. 
LB Tarybos vicepirmininką 
ir dabartinį Bostono Apy
gardos pirmininką Cėsių ir 
Ireną Mickūnus, jų gražioje 
sodyboje buvo suruoštas 
Ingridai Bublienei šaunus 
priėmimas. Dalyvavo apy
linkės valdybos nariai ir 
svečiai. Buvo išdiskutuota 
ir išsikalbėta įvairiais klau- 
mais.

Visi dėkingi Ingridai 
Bublienei už atvykimą ir 
įnešimą jaunystės optimiz
mo į mūsų saulėlydžio lau
kiančių tautiečių širdis.

• Dr. Danielius Degėsys, 
Vilties Draugijos pirminin
kas, su žmona Roma ir jau
nuoju atžalynu jau atvyko 
į Cape Cod ir savo Oster- 
ville gražioje sodyboje pra
leidžia vasaros atostogas.

(jed)
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Los Angeles lietuviai
flirtą Šakiene

TAUTININKŲ GEGUŽINĖ

Tradicinė losangeliečių 
tautininkų vidur vasario 
šventė — gegužinė po sto
gu liepos 14 d. Tautiniuose 
Namuose praėjo dideliu pa
sisekimu. šventės organi
zatorius, daugiausia darbo 
įdėjęs, kad šį pasisekimą 
užtikrinus, buvo Jonas Pet
ronis, o jo "dešinioji ran
ka’’ — Pranas Dovydaitis, 
abu skyriaus valdybos vi
cepirmininkai. Gausius karš 
štus pietus skaniai ir puoš
niai patiekė, laiką ir darbą 
paukodamos, dvi darbščios 
skyriaus narės ir pagarsė
jusios šeimininkės — Danu
tė Kaškelienė ir Genė Ku
dirkienė. Joms prie maisto 
dalinimo talkininkavo Agu- 

ALT S-gos Los Angeles skyriaus pirm. R. Šakienė ir Dirvos 
vajaus pirm. J. Petronis tariasi kaip daugiau Dirvai sukelti 
pinigų ir prenumeratorių. Visos nuotraukos V. Gilio

V. Šimoliūnas, pianistė R. Apeikytė ir jos tėvelis V. Apeikis.

Dr. Petras ir Elvyra Pamataičiai

tė Dūdienė, Julija Petro
nienė, Regina Jurkūnienė, 
Onutė Dovydaitienė ir Rūta 
Šakienė. Irena ir Ramūnas 
Bužėnai visą popietę ištiki
mai išsėdėjo prie įėjimo ir 
baro bilietėlių pardavimo 
stalų. Bare kelias valandas 
dirbo pora apsukrių jau
nuolių — Dainius Petronis 
ir svečias iš Chicagos Aud
rius Remeikis, o jiems iš
ėjus namo, gerai padirbėti 
teko Vytautui šeštokui ir 
Pranui Dovydaičiui, šiai 
šventei, kaip ir visuomet, 
ponios prikepė skanių pyra
gų ir svečiai, ateidami į 
gegužinę, prinešė ir iki lū
žimo vertingomis dovano
mis akprovė loterijos stalą. 
Pačią įspūdingiausią dova
ną, dailininkės Juzefinos

DIRVA

Gediminienės paveikslą, lai
mėjo Ambrozė žatkus. Lo
teriją pravedė Daiva Čeka
nauskaitė, Pranas Dovy
daitis, Regina Jurkūnienė 
ir Edvinas Balceris.

Neseniai Los Angeles su
sidarė Dirvos Vajaus Ko
mitetas, kurio pirmininkas 
Jonas Petronis gegužinės 
metu šį Ramiojo Vandeny
no pakrančių vajų ir atida
rė, o kiti komiteto nariai 
stalus aplankė su aukų la
pais.. Atrodo, kad pradžia 
padaryta — šios popietės 
metu Dirvai suaukota virš 
tūkstančio dolerių.

Svečiu tarpe buvo gen. 
kons. Vytautas ir Janina 
Čekanauskai su dukra Dai
va, o svečiai iš toliausiai — 
p. p. Kontvilai iš Tasmani
jos. Susirinkusių tarpe ma
tėsi nemažai tautininkų, 
bet toli gražu ne visi. Di
džiausią atsilankiusių dalį 
sudarė svečiai ne tautinin
kai, norį karštą vasaros 
sekmadienio popietę pra- 
praleisti gerai vėdinamoje 
Tautinių Namų salėje, ma
lonioje kitų lietuvių drau
gijoje. Ačiū jiems visiems, 
kurių dalis, kad su mumis 
pabendrauti, atvažiavo di
delius atstumus, net iki 
šimto mylių.

Padėka taip pat visoms 
ir visiems, kokiu nors būdu
prisidėjusiems prie šio ren
ginio gražaus pasisekimo.
Kaip ir visuomet, be narių 
ir draugų dosnumo bei pa
galbos viena valdyba nepa
jėgtų ir nesugebėtų tokius 
malonius pobūvius suruošti. 
Ačiū visiems ir iki pasima
tymo sekančiame renginy
je — Tautos šventės minė
jime rugsėjo aštuntą.

ŠVĘSIME TAUTOS 
ŠVENTĘ

Rugsėjo Aštuntoji yra 
mūsų Tautos šventė, kurią 
anksčiau veik lygindavo su 
Vasario šešioliktąja. Iškil
mingai ir įspūdingai švęsta 
laisvoje Lietuvoje, toji mū
sų tautos džiaugsmo ir pa- 
sidžiavimo diena išeivijoje 
pamažu ir pamečiui blėso, 
kol dabar jau yra beveik vi
sai išnykusi.

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Los Angeles 
skyriaus valdyba nutarė, 
kad kaip tik tautininkams 
derėtų Tautos šventę vėl 
pradėti švęsti ir atžymėti. 
Taigi, šiai gražiai tradici
jai atgaivinti tautininkų 
Los Angeles skyrius š. m. 
rugsėjo aštuntą dieną Tau
tinių Namų viršutinėje sa-
Įėję ruošia Tautos šventės Šišienė, Maželis, Peterienė, Skirmantas ir Vilčinskas.
— Rugsėjo aštuntosios mi
nėjimą, į kurį maloniai 
kviečiama plačioji Los An
geles ir apylinkių lietuvių 
visuomenė.

Minėjimo kalbėtoju pa
kviestas losangelietis visuo
menininkas Feliksas Masai- 
tis. Aktoriui Petrui Maže
liui režisuojant, atitinkamą 
meninę programą atliks Los 
Angeles Dramos Sambūris.

Po minėjimo — užkan
džiai ir kava. (rs)

Nr. 30 — 9

Ramiojo vandenyno pakraščio Dirvos vajaus komiteto pirm.
Jonas Petronis atidarė vajų liepos 14 d. L. A. Tautinių Namų 
svetainei^.

Kas bus laimingasis? Loterijos pravedėjai Pr. Dovydaitis, 
D. Čekanauskaitė ir R. Jurkūnienė.

Dovydaitis, Bakūnai ir Šimoliūnas.

JEI JI MS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS l

LATVIAN ROOFINGCleveland telef. (216) 521-2182
DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

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

atliekam dailidės dai'uus.
KARTINS ir GUNARS KAULINS I.akeuood. Ohio



Nr. 30 — 10 DIRVA 1985 m. rugpiūčio 1 d.

DfJKOlTO UtTUVIAI
KULTŪRINIS 
SAVAITGALIS

švyturio jūrų šaulių kuo
pa Pilėnų stovykloje at
šventė jūros dienų ir kul
tūrinį savaitgalį. Liepos 13
d. 10 vai. buvo pakeltos 
Amerikos ir Lietuvos vė
liavos, ir po priešpiečių per
traukos pravestas šaulių 
dalinių pirmininkų bei pa
reigūnų pasitarimas, kuria
me švyturio kuopos pirm. 
Br. Valiukėnas pasveikino 
atvykusius iš Union Pier, 
Cicero ir Chicagos šaulius. 
Buvo aptarti jūrų šaulių 
kuopų reikalai: narių ma
žėjimas, uniformų įsigyji- 
mas ir jų nešiojimas, ka
dencijos, jaunimo pritrau
kimas ir kiti reikalai, Pasi
kalbėjimą pravedė Mykolas 
Abarius, sekretoriavo Ro
mas Macionis.

★

Banketas pradėtas 6 vai. 
Br. Valiukėnas pasveikino 
į banketą gausiai atsilan- 
kusius šaulius ir svečius.

Maldą prieš valgį sukal
bėjo kun. Alfonsas Babo
nas. Vietoje įžanginės kal
bos, St. Garliauskas pade
klamavo savo sukurtus kup
letus.

X AUKOS LITUANISTIKOS 
KATEDRAI

Aukos gautos 1985 m. 
birželio mėnesį:

500 dol. Jonas Kancevičius, 
Lavrence, MA; William J. Mar- 
kalonis, Reynoldsville, PA; Dr. 
Juozas J. Plikaitis, Chicago, II. 
(viso 600 dol.); Dr. Jurgis Stepo
navičius, Suhr, Šveicarija.

300 dol. Genovaitė Stančienė, 
Mt. Vernon, NY.

250 dol. Dr. Vaclovas Dar- 
gužas, Thun, Šveicarija; Rūta Kle
vą Vidžiūnienė, Valencia, CA 
(viso 600 dol.).

200 dol. Vladas ir Raminta 
Sinkai, Western Springs, IL (viso 
400 dol.); Šveicarijos LB Krašto 
valdyba, per dr. V. D ar gužą (viso 
250 dol.).

120 dol. Dr. Kostas Augevi- 
čius ir Irena Augevičiūtė-Kostli, 
Berne, Šveicarija.

100 dol. Vysk. Paulius A. Bal
takis, O.F.M., Brooklyn, NY; Lin
da Juodelienė, Chicago, IL; Ignas 
Juzėnas, Palos Heights, IL; Jo
nas ir Natalija Kiaušai, Harri- 
son, N J (viso 125 dol.); Leonas ir 
Petronėlė Krajauskai, St. Peters
burg, FL (viso 300 dol.); Veronika 
KraŠauskienė, Surfside, FL (viso 
450 dol ); Lietuvių Moterų Federa
cijos Hartford klubas, per Zitą 
Dapkienę; Ona Linderienė, Berne, 
Šveicarija; a. a. Algimanto Mac
kaus atminimui — motina Mar
celė Mackienė, Cicero, IL (viso 300 
dol.); Vaclovas ir Vanda Mažei
kai, Park Ridge, IL; Viktoras ir 
Kristina Nakai, Falls Church, 
VA; John S. Nalivaika, Oak 
Lawn, IL; Dr. Vytautas Pakalnis, 
Evans, GA (viso 125 dol.); Birutė 
Prašmutaitė, E. Malvern, Austra
lija (viso 300 dol.); Dr. Petras Rad
vila, Berne, Šveicarija; Jonas ir 
Albina Savickai, Chicago, IL; J.
K. Vembrė, Boston, MA (viso 
1,200 dol.).

50 dol. Vytautas ir Alfonsą 
Budrioniai, Crete, IL (viso 100

Antanas Grinius
/

Muz. Stasio Sližio vado
vaujamas vokalinis moterų 
kvartetas, kurį sudaro B. 
Januškienė, č. Pliūrienė, N. 
Sližienė ir A. Tamulionie- 
nė, padainavo kelias dainas.

St. Garliauskas padekla
mavo antrąjį savo kūrinį 
"Užuomenos”, kurio žodžiai 
lietė Pilėnus ir jo darbuo
tojus.

Po S. Garliausko Marius 
Sayus padeklamavo savo 
kūrybos kupletus.

Po vakarienės vyko šokiai 
iki vėlumos.

★
Liepos 14 d., sekmadie

nį, 10:30 vai. šauliai ir šau
lės uniformuoti ir su vė
liavomis išsirikiavo netoli 
paminklo žuvusiems dėl 
Lietuvos laisvės, švyturio 
kuopos pirmininkas Br. Va
liukėnas ir Stefanija Tely- 
čėnienė padėjo vainiką prie 
paminklo ir giedant sol. 
Irenai Petrauskienei Ame
rikos himną, o Lietuvos 
himną — visiems, buvo pa
keltos Amerikos ir Lietu
vos vėliavos.

11 vai. prie paminklo žu
vusiems dėl Lietuvos lais
vės prel. Petras Celiesius 
atnašavo šv. Mišias ir pa

Lituanistikos Katedra 
The Endowed Chair 
of Lithuanian Studies 
University of Ulinois 
at Chicago 

dol.); Juozas Jakštas, Lakevvood, 
OH (viso 765 dol.); Dr. Alf. Kuš- 
lys, Berne, Šveicarija; a. a. Vy
tauto Petrausko atminimui — Vy
tautas ir Nijolė Balzarai, Chicago, 
IL; Narcizas Prielaida, Geneve, 
Šveicarija; Romas ir Gertrude Ša
tai, Huntsville, AL (viso 75 dol.).

25 dol. Vincas ir Sofija Klevai, 
Richmond Hill, NY (viso 100 dol.); 
Romas Masiulionis, Buffalo, NY 
(viso 75 dol.); Bronius Šliažas, 
Chicago, IL.

10 dol. Peter M. Dylis, Utica, 
NY; Gintaras Grušas, Agoura, 
CA; Stasys Vaitkevičius, Zurich, 
Šveicarija.

Pagal pasižadėjimus gauta: 
3000 dol. Vincas Akelaitis, Cle

veland, OH (įmokėta 2,500 dol.).
1,000 dol. Antanas Dundzila, 

McLean, VA (įmokėta 800 dol.); 
Anicetas Grigaliūnas, Chicago, 
IL (įmokėta 1,750 dol.); Lionginas 
Morkūnas, Rochester, NY (įmokė
ta 1,000 dol.); Dr. Antanas ir Ja
nina Stankai, Stuart, FL (įmokė
ta 1,000 dol.).

500 dol. Irena Baleišienė, Chi
cago, IL (įmokėta 400 dol.); Bla- 
das Daukantas, St. Petersburg 
Beach, FL (įmokėta 450 dol.

400 dol. Walter Klosis, Mas- 
peth, NY (įmokėta 300 dol.).

100 dol. Justinas Liaukus. St. 
Petersburg Beach, FL (įmokėta 
350 dol.).

Lėšų telkimo vajus prasidėjo ir 
sėkmingai vyksta. Kviečiame 
visus prisidėti prie Lituanistikos 
katedros steigimo. Už vii as aukas 
nuoširdžiai dėkojame. Čekius 
prašome rašyti ir siųsti: Litu
anistikos katedra arba Lithu
anian World Community 
Foundation 5620 S. Clare
mont Avė., Chicago, IL 60636.

Vytautas Kamantas 
PLB Fondo pirmininkas 

Nijolė Balzarienė 
PLB Fondo reikalų vedėja 

» 3b

sakė pritaikintą šiai šven
tei pamokslą.

Po pietų buvo išdalintos 
dovanos.

Kuopos pirmininkas Br. 
Valiukėnas padėkojo sve
čiams už gausų atsilanky
mą, įteiktus fantus dovanų 
stalui, aukas Pilėnams ir 
šeimininkėms už paruoštą 
maistą ir pyragus. Taip 
gražiai ir sklandžiai buvo 
pravesta Jūrų diena. Nors 
sekmadienį iš ryto ir lijo, 
bet šiaip abi dienos buvo 
gražios ir į šventę sutrau
kė gausiai žmonių.

DAINAVOS STOVYKLOS 
NARIŲ SUVAŽIAVIMAS

Liepos 21 d. Dainavoje 
įvyko Dainavos jaunimo 
stovyklos narių me tinis su
važiavimas, kuriame valdy
bos nariai ir pareigūnai sa
vo pranešimuose nušvietė 
stovyklos padėtį. Daug gra
žių darbų ir pagerinimų pa
daryta.

Dail. Stasė Smalinskienė 
kalbėjo statomo Dainavoje 
R. Kalantos paminklo rei
kalu. Paminklo darbai pra
dėti ir bus užbaigti kai bus 
surinkta užtektinai lėšų. 
Kainuos apie 2500 dol.

Suvažiavimą pravedė 
Dainavos direktorių tary
bos pirmininkas Vytenis 
Damušis, sekretoriavo Jo
nas Urbonas, dalyvavo 37 
asmenys.

ATŠVĘSTOS GIMIMO 
SUKAKTYS

Liepos 20 d. Pilėnų sto
vykloje buvo atšvęstos dvie
jų švyturio kuopos valdy
bos narių gimimo sukak- 
kys. Kuopos pirmininko 
Broniaus Valiukėno 65 ir 
parengimų vadovo Algio 
Macionio 50 metų. Prie se
sių šaulių padengtų balto
mis staltiesėmis ir apkrau
tų valgiais stalų susėdo jų 
gimines, draugai ir pažįs
tami.

Stasys Garliauskas pa
sveikino solenizantus. Su
kaktuvininkams sugiedota 
ilgaiusių metų!

Kuopos pirmininkas Bro
nius Valiukėnas padėkojo 
sesems šaulėms už jam ir 
A. Macioniui šio pagerbimo 
suruošimą.

Vaišes suruošė švyturio 
j. šaulių kuopos sesės šau
lės ir gražiai pravedė žurn. 
Stasys Garliauskas.

MACHINISTS
EXPERIMENTAL 

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 

L1TTLE ROCK, CALIFORN1A 
Emeraon L. Hali, Superintcndenl. 

W»ll be interviewing Sat. at the 
Pittsburgh Marriott Green Tree on 
Marriott Drive. Pittsburgh, Pa. 
Join the future of this rapidly grow- 
ing area of Southern Calitornia. Only 
I nour from Los Angeles. Call 805- 
944-2155 for an appointmant or 
more information. (27-30\ 

ARCHIT. RASA .T. 
BAUŽA-FULBRIGHT 

PLANO STIPENDININKĖ

Arch. Rasa J. Bauža

1980 m. Rasa J. Bauža 
baigė Michigano universite
te architektūros ir miesto 
planavimo kolegiją. Ann 
Arbor, Mich, ir įsigijo 
bachelor laipsnį iš archi
tektūros. Tais pačiais me
tais pagilino savo studijas 
New York architektūros ir 
miesto planavimo institute. 
Po to porą metų dirbo New 
Yorke didelėje statybos bei 
architektūros kompanijoje.

1982 m. rudenį įstojo į 
žymų Yale Universiteto 
School of Architecture, 
New Haven, Conn. 1985 m. 
gegužės 24 d. gavo magis
tro laipsnį iš architektūros.

Edward V. Meeks Fillow- 
ship 198.5 m. ją apdovanojo 
pažymėjimu už akademi
nius sėkmingus darbus.

1984 m. rudenį, turėdama 
labai geras profesūros ates
tacijas, pradėjo rūpintis per 

jąiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnniiiiiliniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Į Puikiausius kailius 
rasite

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠIHNA
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, U. 60601

Tel. krartMVM (312) 243-5324; ir (312) 47744OT.

Fulbrighto plano instituci
jos gauti stipendiją moks
liniam darbui. Pasirinko 
Šveicariją, kurią pamėgo, 
ją lankydama 1979 m.
Ji patiekė savo darbo pro
jektą. Fulbrighto procesu 
ji buvo paremta ir šveicarų 
valdžios priimta, patvirtin
ta ir stipendija suteikta. 
Jos mokslinis darbas vyks 
Technologijos Federaliniam 
Institute (The Federal In
stitute of Technology ETH 
— Zurich) ir mokslinis ty
rinėjimas Ticino architek
tūros, Šveicarijoje. J. Šv.

NEEDED IMMEDIATELY
GENERAL OFFICE HELP.

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

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

OFFSET PRESSMAN 
SUPERVISOR 

AND

OFFSET PRESSMEN 
OPERATORS

Position require« 3 years experience 
on a multiunit offset heat sel Web 
Press. Company provides life 6c health 
insurance and wellness bonus pro
gram. Please subniit your resume to

AMERICAN PRESS 
5601 PARIS RD. 

COLUMB1A, MO. 65202 
(21-31)

OPPORTUNITY FOR 
PHYSICAL THERAPIST 

For a small congenial community. 
Full time for medicare certlfied home 
care agency. Salary $22.000 to 
$29,000 with limited benefits. Write

ALLEN HOME CARE
P. O. BOX 151 

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 A elose tolerance. Steady 
work. Days or afternoons. Appiy ln 
person or send resume to:
UNITED M ET AL PRODUCTS

8101 LYNDON STREET 
DETROIT, MICH. 48238

(28-32)

Fishing, forest, country living. Recent 
Family practice graduate to augrnent 
elinie of one G. P. and two P. A. s. 
Two offices. neighboring towns. Mušt 
desire hospital practice including 1CU 
and OB and augmenl outpatient cli- 
nic. Share call — no investmenl. Mt. 
St. Helena medical Chnic, Toledo, 
Wa. 98591. (29-30)
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Radijo ginklas lietuvių laisvės kovoje
Radijas visada mums bu

vo ir yra ne tiktai būtinas 
reikmuo muzikai ar oro pra
nešimams pasiklausyti, bet 
ir labai svarbus mūsų poli
tinės ir tautinės kovos gin
klas, kartais net parankes
nis negu spauda, nes jo 
bangų nešamas žodis daug 
lengviau perskrenda vals
tybių sienas, frontų linijas 
ar policijos saugojamas už
tvaras ir pasiekia daug dau
giau ausų, negu laikraščių 
žinios. Tokį reikšmingų 
vaidmenj jie vaidina ne tik 
dabar išeivijos kovingame 
pokalbyje su Lietuvos so
vietinės okupacijos rėmė
jais ar čia pat, žadindamas 
ii stiprindamas blėstančios 
lietuvybės alsavimą. Jau 
nuo 1936 metų Klaipėdos 
radijo lietuvių ir vokiečių 
kalbomis transliuojama mū
sų informacija buvo vienin
telis ir Mažojoje Lietuvoje 
girdimas mūsų atkirtis iš 
Karaliaučiaus skleidžiamai 
nacinei Heimatdiensto pro
pagandai ir Klaipėdos kraš
to vokietinimo pastangoms. 
Iš Kauno radijo ilgus me
tus aidėjo mūsų tautos pa
grindinį siekimą skelbianti 
giesmė ”Mes be Vilniaus 
nenurimsim”, grūdindama 
nepriklausomos Lietuvos ir 
Vilniaus krašto lietuvių iš
tvermę, o 1941 m. tas pat 
Kauno radija po vienerių 
metų draudimo pirmasis vėl 
pragydo "Lietuva, tėvyne 
mūsų’”, garsindamas nepri
klausomybės viltį.

Bet ypač nepamirštinas 
yra mūsų pogrindinio radi- 

-jo vaidmuo vokiečių okupa
cijos metu lietuvių antina- 
cinėje veikloje. Tiesa, jis 
jau yra kiek pavaizduotas 
ir Lietuvos laisvės kovoto
jų sąjungos leidinyje "Lais
vės besiekiant”. Deja, to 
leidinio paskirtis ir jame 
atsimenami kiti politiniai 
Įvykiai gal ir neleido kiek 
plačiau šį pogrindinį darbą 
nušviesti ar bent atkreipti 
išskirtiną dėmesį į šios pa
vojingos veiklos organiza
torius ir vykdytojus, išryš
kinti jų rizikingas pastan
gas ir nuopelnus bei nepa
miršti tų kovotojų likimo. 
Be to, konspiracinės veiklos 
apžvalgininkui gal ir nevisi 
faktai buvo lygiai gerai ži
nomi, ir minėtame leidiny
je kiek painiavos galėjo su
daryti ir buvusių dviejų 
pogrindinių radijo siųstuvų 
panašūs pavadinimai ir jų 
glaudus bendradarbiavimas, 
tad atsiminimuose du daly
kai kartais suplakami į vie
ną, o iš tikrųjų, siekiant is
torinės tiesos, kol dar at
mintis neužtemo, reikėtų 
juos išskirti.

Remiantis pačių šios slap
tosios antinacinės veiklos 
dalyvių pateikiamais duo
menimis pirmasis pogrindi
nis radijas vadinosi "Žalgi
ris” ir veikė nuo 1943 m. 
rudens iki 1944 m. gegužės 

mėnesio pabaigos. Tik 1944 
m., pogrindinio aktyvisto 
Juozo Rudoko siūlymu, jis 
buvo pavadintas "Lais
vos Lietuvos radiju” ir 
sutartinai dirbo drauge su 
Lietuvos laisvės kovotojų 
sąjungos siųstuvu, kuris 
taip pat panašiai vadinosi 
— "Laisvosios Lie
tuvos radijas”. Skirtumas 
yra tas, kad pirmasis buvo 
foninis, transliavo žodines 
pogrindžio informacijas ir 
antinacinę propagandą, o 
antrasis — šifruotu radijo 
telegrafu palaikė ryšius su 
Švedijos lietuvių politinės . 
veiklos centru.

LLKS radijo telegrafui 
naudojamą siųstuvą orga
nizavo ir juo operavo "Lais
vės besiekiant” knygoje mi
nimi asmenys, o foninio 
"Žalgirio”, vėliau pavadin
to "Laisvos Lietuvos radi
ju”, steigimo iniciatoriai 
buvo jo operatorius Vytau
tas šuopys ir programos re
daktorius bei pranešėjas X, 
likęs Lietuvoje. Prie jo 
montavimo pagrindinai pri
sidėjo Kauno universiteto 
Technikos fakulteto baigia
mųjų metų studentai Bag
donas Kontrimas ir Romas 
Šatas, kurie rūpinosi ir 
techniška siųstuvo priežiū
ra. Netrukus, V. Suopio pa
kviesti, į šią pogrindinę ra
dijo veiklą įsijungė Juozas 
Rudokas ir Aleksandras 
Griauzdė, rinkdami progra
mai žinias, rūpindamiesi fi
nansiniais reikalais, siųstu
vo apsauga ir patikimomis 
vietomis transliacijoms.

Siųstuvą statant, orga
nizatoriams teko nugalėti 
daug kliūčių: surasti ir įsi
gyti brangiai kainuojančių 
reikiamų dalių, pavojingose 
okupacijos sąlygose perga
benti iš kitų miestų sunkius 
transformatorius ir kitą 
aparatūrą, saugotis nuo iš
davimo ir būti pasiruošu- 
siems kritišku momentu pa
vartoti net ir ginklą prieš 
geštapo seklius. Be to, geš- 
tapui specialiomis techniš
komis priemonėmis uoliai 
ieškant šio pogrindinio lais
vės balso šaltinio ir tam 
reikalui išjunginėjant at
skiruose Kauno miesto 
kvartaluose elektros srovę, 
po transliacijos reikėdavo 
siųstuvą kuo skubiausiai 
vežikais ar sunkvežimiais 
perkelti į kitą vietą, kar
tais net į tolimesnes Kauno 
apylinkes. Tuo reikalu daž
nai tekdavo rūpintis A. 
Griauzdei, kartais tokią 
t r a n s portaciją vykdant 
"Maisto” fabriko sunkveži
miu, kurį vairuodavo buvęs 
karo aviacijos tarnautojas, 
apsaugotas tvirtais fabriko 
dokumentais. O gabenant 
aparatūrą vežiku, bent vie
nas ginkluotas pogrindinin
kas eidavo greta šaligatviu 
ir transliacijų metu taip pat 
budėdavo lauke. Vėliau bu
vo nelegaliai įsigytas gazo

linu varomas generatorius, 
ir transliacijos vyko nepri
klausomai nuo miesto elek
tros energijos iš Vilijampo
lės, Aleksoto, Žaliakalnio, 
A. Panemunės ir kitų vie
tovių.

šis foninis radijas pra
džioje savo programas tran
sliuodavo šeštadieniais 9 v. 
vakaro, o vėliau jos buvo 
perkeltos į sekmadienio 10 
vai. ryto. Transliacija tęs
davosi tik 30 minučių, kad 
per tą laiką geštapas nesu
spėtų susekti siuntimo vie
tos ir radijo siųstuvą būtų 
galima perkelti kitur. Bet 
ir per tą trumpą laiką Lie
tuvos gyventojai būdavo 
painformuojami apie vokie
čių okupacinės valdžios kės
lus ir jos nusikaltimus, ra
ginami neklausyti okupan
tų ar jų statytinių įsaky
mų, vengti karo ar darbo 
tarnybos ir dar pateikiamos 
pačios aktualiausios nacių 
cenzūros draudžiamos tarp
tautinės politikos žinios. 
Nuo 1944 m. sausio mėn. 
Mečys Valiukėnas perduo
davo A- Griauzdei skelbti 
VLIKo ir kitų pogrindinių 
organizacijų pranešimus, 
kartais specialiomis progo
mis būdavo pakviečiami 
tarti žodį ir patikimi rašy
tojai ar politiniai veikėjai, 
o tai kėlė dar didesnį klau
sytojų pasitikėjimą pogrin
džio politine vadovybe.

Reikia pabrėžti, kad šis 
pogrindininkų kolektyvas, 
sucementuotas visiems ly
giai brangaus Lietuvos lais
vės siekimo, darbavosi labai 
sutartinai ir vengė užisan- 
gažuoti tik vienai kuriai 
politinei srovei. Apie 1944 
m. sausio-vasario mėn. Juo
zas Rudokas, dalyvavęs ir 
Lietuvos laisvės kovotojų 
sąjungos pogrindinėje veik
loje, siūlė visiškai susijung
ti abiems radijams, bet tada 
pasitarimai baigėsi be re
zultatų, ir pasitenkinta bu
vo ir ateity tiktai glaudžiu 
bendradarbiavimu.

"Laisvos Lietuvos radi
jas”, būdamas 100 vatų ga
lingumo ir veikęs 40.5 ban
ga, buvo girdimas net Šve
dijoje, ir jo žodinės infor
macijos iš vokiečių okupuo
tos Lietuvos tikrovės greta 
LLKS įrengto radijo tele
grafo labai praplėtė ir pa
gyvino mūsų pogrindinį ry
šį su užiseniu. Jis išliko iki 
galo vokiečių žvalgybos ne
susektas ir veikė dar kelias 
savaites po didžiojo lietu
vių kultūrininkų ir visuo
menės veikėjų arešto 1944. 
V. 1-2 d. d., kai buvo su
imtas jo darbuotojas J. Ru
dokas. Sustabdžius trans
liacijas, radijo siųstuvas 
buvo grupės nario X pa
slėptas.

Buvusio "Žalgirio” pro
gramos metu pradžioje da
lyvaudavo keturi asmenys, 
o vėliau saugumo sumeti
mais pakakdavo tik dviejų: 

operatoriaus ir pranešėjo. 
Šių ir kitų konspiracijos da
lyvių pavardės tada buvo 
laikomos tvirtai sutartoje 
paslapty ir stengiamasi, 
kad paskiras narys kuo ma
žiau kitų bendradarbių ži
notų. Iš šio radijo pogrin
dininkų iki šiol išliko gyvi 
dar keturi asmenys: X — 
Lietuvoje, o Vytautas Šuo
pys, Romas Šatas ir Alek
sandras Griauzdė — Jung
tinėse Amerikos Valstybė
se. •

Bagdonas Kontrimas, įžy
mus antinacinis veikėjas, 
likęs Lietuvoje, 1951 m. bu
vo suimtas bolševikų, iš
vežtas į Sibirą ir 1952 m. 
nužudytas Sovietų Sąjun
goje išgarsėjusiame Maga- 
dan mirties lageryje.

Abiejų pogrindinių radi
jų bendradarbis Juozas Ru
dokas, kuris uoliai dirbo ir 
pogrindinėje spaudoje, na
cių geštapo iškankintas, bet 
nepalaužtos dvasios ir ne
išdavęs nė vieno savo bend
ros veiklos draugo, 1945 m. 
gegužės mėn. 20 d. mirė 
Bayreuthe, Vokietijoje.

Taigi ištvermingiems ir 
drąsiems Lietuvos pogrin
diniams laisvės kovotojams 
vienodai kankinimais ir 
mirtimi atlygino ir nacinis, 
ir bolševikinis okupantas, o 
kiti tokio pat likimo išven
gė tik pasitraukdami iš tė
vynės. Ir šiandien mums 

A. A.

TEOFILEI
MICKEVIČIENEI-GUSTAITYTEI 

mirus, jos dukrai KLEVAI-RŪTAI VIDŽIŪ- 

NIENEI, sūnui TADUI MICKUI, seserei 

KAZEI LEONAITIENEI, pusseserei GRA

ŽINAI KRIVICKIENEI ir jų šeimoms reiš

kiame nuoširdžiausią užuojautą ir drauge 

liūdime.

Marta ir Vytautas Aleksandras 
Račkauskai

A. A.

MINDAUGUI ALEKSANDRUI 

PUODŽIŪNUI

mirus, giliam liūdesyje likusius: seserį DAG- 

MARĄ JURCIENĘ su vyru TADU nuošir

džiai užjaučiame.

Jonė Ir Kazimieras
Zarongkiai

telieka tik su gedulu tarti: 
"Tebūnie jų vardai ir dar
bai taip pat neištrinamai 
įrašyti krauju ir ašaromis 
aplaistytoje Lietuvos lais
vės žygių istorijoje, o jų 
dalia teliudija, kad abu im
perialistiniai plėšrūnai, ku
rių vienas deklamavo 'Nau
jąją Europą’, o antras 
'Tautų išlaisvinimą’, net 
tarp savęs pjaudamiesi, ly
giai godžiai troško praryti 
nepriklausomą Lietuvą.

SURFACE GRINDER 
OPERATORS 

Minimum 2 ye»rs experlence 
reouired Work on iel enpine 
components. Will be required 
to read and ūse the following 
measuriny insfruments, mi- 
crometer, depth micrometer 
Vernier calipers, digital reao 
out and compara’or. Onlv ex- 
perienced need apply.

AIRFOIL DIV OF 
VAC-HYD CORP 

1177 N Greaf Southwest Pwy 
Grand Prairię, Tx 75050

_____________________________

TOOL AND 
DIE MAKER

Journeyman w 8 years eipenence 
m the trąde, with 5 years «peri 
ence m propessirt die repair and 
knowledge oi Iteal treating First 
shift. $10.36/hour to start Bene- 
hts metode medui msurance and 
penston plan. We are located m 
the Euclid area near the East 
185th Street Exit oi Route 2. 
Apply m person at:

MORRISON 
PROOUCTS. INC. 

16900 S. Aatertoo Road 
Cleveland. OH 44110
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CHICAGOS UfTUVIAI
LAIKU GRĄŽINKIME 

UŽPILDYTAS ANKETAS

Prie PLB valdybos suda
rytas komitetas, vadovau
jamas Broniaus Juodelio, š. 
m. lapkričio 23-24 d. d. Jau
nimo centre, Chicagoje, ruo
šia mokslinę konferenciją 
tema "Tautinės sąmonės iš
laikymas išeivijoje”, šioje 
konferencijoje bus nagrinė
jama lituanistinio švietimo 
bei tautinio auklėjimo toli
mesnis išsilaikymas ir ieš
koma naujų priemonių. Pre
legentais pakviesti aukštų
jų mokyklų profesoriai, li
tuanistinių mokyklų moky
tojai ir tėvai, štai keletas 
jų: kun. dr. K. Trimakas, 
dr. T. Remeikis, dr. Vytau
tas Černius, dr. Ina Užgi- 
rienė, dr. L. Baškauskaitė, 
dr. R. Petrauskas, dr. D. 
Ratili ūtė-Boydstun, dr. J.

Antanas Juodvalkis

Kisieliūtė-Narutienė ir kiti, 
daugiau žinomi lit. švieti
mo vadovai ir tėvai.

Šioje konferencijoje mok
sliniais metodais bus ieško
ma būdų ir priemonių, kaip 
duomenų analizė ir išvados. 
Anketos komisiją sudaro: 
kun. dr. Kęstutis Trimakas 
(pirm.), dr. Dalia Katiliū- 
tė-Boydstun, dr. Jolita Ki
sieliūtė-Narutienė, dr. To
mas Remeikis ir PLB val
dybos vicepirm. Birutė Ja
saitienė.

Anketa paruošta lietuvių, 
anglų, vokiečių, ispanų ir 
portugalų kalbomis. Anketą 
užpildyti reikia tik viena 
kuria kalba, nors būtų gau
ta kelios ir keliomis kalbo
mis. Užpildytą anketą grą
žinti platintojams arba pa
siųsti pridėtame voke PLB 
būstinės adresu: 5620 So. 
Claremant Avė., Chicago,

A. A.

MARIJAI APANAVIČIENEI

mirus, jos dukrai LILEI OŠLAPIENEI su 

vyru ALGIU, anūkams AURAI ir ALGIUI 

ir visiems kitiems giminėms gilią užuojautą 

reiškiu.

Aleksandra Arūnaitė-Pakalnienė

Brangiai Mamytei

A. A.

MARIJAI APANAVIČIENEI

mirus, jos dukrą BIRUTĘ SKRINSKIENĘ

.ir visą jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Pagalbinis Moterų 

Vienetas

Netekus brangaus tėvelio V. BART

KAUS, mielą

DALIĄ PUŠKORIENĘ

ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame.

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Pagalbinis Moterų 

Vienetas

Mokslinės konferencijos "Tautinės sąmonės išlaikymas išeivijoje” rengimo komitetas. Sėdi 
iš kairės: V. Kerelytė, pirm. Br. Juodelis, B. Jasaitienė. Stovi: dr. J. Račkauskas, kun. dr. K. 
Trimakas ir dr. T. Remeikis. Trūksta J. Kavaliūno, V. Biretos ir dr. Br. Vaškelio.

III. 60636, tel. 312-778-2200.
Komitetas, vengdamas 

pašto išlaidų, anketas pla
tina per platintojus, susi
rinkimus, minėjimus ir ki
tokiais būdais. Gali atsitik
ti, kad dažniau dalyvaujan
tieji įvairiuose renginiuose, 
gali gauti kelias anketas, o 
kaimynas ar pažįstamas 
nesilankydamas renginiuo
se, negaus nė vienos. Pra
šomi turimą atliekamą an
ketą nenumesti, bet perduo
ti kaimynui ir padėti ją už- 
j pildyti. Visos studijos pa- 
' sisekimas priklauso nuo 
mūsų paslankumo, sąžinin
go užpildymo ir laiku grą
žinimo.

Anketa yra nevardinė ir 
pasirašyti nereikia, todėl 
nėra pagrindo nuogąstauti, 
kad kas nors nereikalingas 
gali suteiktomis žiniomis 
pasinaudoti.

Anketos direktorius pra
šė anketą grąžinti iki rug
piūčio 1 d., bet kadangi lai
kas per trumpas teko nu
kelti į rugpiūčio galą. Rug
sėjo pradžioje gautos anke
tos bus pradėtos klasifikuo
ti ir paruošti reikiamas iš- 
išvadas šaukiamai moksli
nei konferencijai ir V moks
lo ir kūrybos simpoziumui.

Atlikime lietuvių parei
gą, užpildykime gautas an
ketas ir tuojau grąžinkime 
siuntėjams, bet ne vėliau 
rugpiūčio pabaigos.

• PERKANT IR PAR- 
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St.. 
Wi1Iowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

WANTED
TOOL & DIE MAKERS

10 yrs. exp. with carbide & too! steeT. 
Mušt be able to »et up work from 
blue prints and very close tolerance. 
Salary negotiable with full benefit 
plan. Send resume to Personnel DepL: 

GSL INDUSTRIES 
303 Falvey Blvd.

Texarkana, Texas 75501

TAILOR

BROOK’S BROTHERS
Americo's oldest and most dis- 
hngulshed men s clothing store 
invites aoolicatlons for the posi
tions ot full and part time

FITTER/TAILORS
5 years experience in toilorlng 
is requirea. Exęellent medical 
ond dental benefits. Please call 
for appolntment, 216-781-9800. 
ask for Lulgl Varrosso. 1111 Su- 
penor Ave„ Clevelond, Oh.

MOTERYS MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUME

Penktasis mokslo ir kū
rybos simpoziumas jau ne
be už kalnų. Įvyks šių metų 
Padėkos dienos savaitgaly
je — lapkričio 27-30 d. d. 
Jaunimo centre, Chicagoje. 
šie simpoziumai jau turi 16 
metų tradiciją ir juose da
lyvauja apie 200 lietuvių 
mokslininkų, kūrėjų bei 
akademikų, dirbančių uni
versitetuose, mokslo įstai
gose ar finansinėse bei ga
mybinėse institucijose, šio 
simpoziumo rengimu rūpi
nasi 4 organizacijų (po du 
atstovus) sudaryta taryba.

Tarybą sudaro: Ameri
kos lietuvių inž. ir arch. są
junga — J. Rimkevičius 
(pirm.) ir A. Kerelis. Pa
saulio lietuvių gydytojų są
junga — K. Ambrozaitis ir
J. Valaitis, Lituanistikos 
institutas — J. Rėklaitienė 
ir J. Vaišnys, Lietuvių Ben
druomenė — T. Remeikis 
ir V. Rimšelis.

Taryba sudarė mokslinės 
programos ir organizacinį 
komitetus. Į mokslinės pro
gramos komitetą įeina: dr. 
Jonas Bilėnas, pirmininkas, 
prof. dr. Bronius Jaselskis
— griežtieji mokslai, tech
nologija ir architektūra, dr. 
Jonas Daugirdas — medici
nos mokslai, dr. Algis Nor
vilas — humanitariniai ir 
socialiniai mokslai.

Organizacinį komitetą 
sudaro: pirmininkas Ramo
jus Vaitys, vicepirm. Irena 
Kerelienė, sekretorė Audro
nė Tamošiūnaitė, iždininkas 
Kostas Burba ir spaudos 
ryšininkė Snieguolė Zalato- 
rė. Atskirų renginių vado
vės lėšų telkimo — Pranė 
Masilionienė, registracijos
— Alfa Budrionienė, susi
pažinimo vakaro — Matilda 
Marcinkienė, literatūros- 
muzikos vakaro — Aldona 
Grinienė, baigminio poky
lio — Vilhelmina Lapienė 
ir simpoziumo leidinio — 
Nijolė Užubalienė.

Kaip matome, organiza
ciniame komitete vyrauja

J. Tamulaičio nuotr.

moterys. Iš 11 komiteto na
rių, moterų yra devynios. 
Nemažai moterų yra ir 
mokslinėje programoje. Pa
staruoju metu, vis daugiau 
ir daugiau moterų įsijungia 
į lietuviškos veiklos vado
vaujamas vietas. Pakilęs 
moterų išsimokslinimas ir 
bendros visuomeninės nuo
taikos, sudaro palankesnes 
sąlygas moterų veiklai. 
Anksčiau moteris varžė šei
mose nusistovėjusios tradi
cijos ir vyrų nenoras išleis
ti iš savo rankų "valdžią”, 
bet plečiantis liberalinėms 
nuotaikoms ir moterų išsi
laisvinimo pastangoms, pa
dėtis pradėjo keistis.

Platesnis moterų teisių 
pripažinimas, teigiamai at
siliepė ir j lietuvių moterų 
veiklą, šiandieną lietuvė 
moteris matoma veikliai be
sirūpinančia lietuvybės iš
laikymu šeimoje, mokyklo
je, organizacijose. Kaip at
rodytų lietuvių organizaci
nė veikla, jei iš jos staiga 
pasitrauktų visos moterys?

Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo renginiuose moterų 
užimtos raktinės pozicijos, 
užtikrina jų tinkamą įvyk
dymą ir pasisekimą.

Kiekvienas didesnio mas
to įvykis yra reikalingas 
lėšų. Labai kukliai skaičiuo
jant ir praeitų renginių pa
tyrimu vadovaujantis, rei
kės apie 10,000 dol.., ne
skaitant prelegentų kelio
nių ir pragyvenimo išlaidų. 
Lėšoms telkti vadovė Pra
nė Masilionienė yra prama- 
čiusi pobūvį š. m. rugsėjo 
14 d. tautiniuose namuose. 
Po ilgesnių ar trumpesnių 
atostogų, po karštos ar vė
sios vasaros, čikagiškiams 
ar apylinkių lietuviams bus. 
puiki proga susitikti, pa
bendrauti ir pasidalinti 
įspūdžiais. Stalus rezervuo
ti ar vietas užsisakyti pra
šome skambinti te.efonu 
585-2629.

(Nukelta į 13 psl.)
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Kūrybos 
simpoziumas...

(Atkelta iš 12 psl.)
Organizacinio komiteto 

pirm. Ramojus Vaitys visą 
dėmesį sukaupęs į simpo
ziumo dalyviams tinkamų 
sąlygų sudarymą. Paskaitų 
tvarkančio sudarymas ir 
vietos suradimas Jaunimo 
centro patalpose yra nema
žas rūpestis. Dirbant kartu 
su mokslinės programos 
pirm. dr. J. Bilėnu ir tary
bos pirm. inž. J. Rimkevi
čium, pasiruošimo darbai 
vyksta sklandžiai. Sudaryti 
sąlygas, kad per keturias 
dienas galėtų pora šimtų 
paskaitininkų skaityti pa
ruoštus darbus, reikia su
manumo ir geros organiza
cijos. Komitetai dirba, pla
nuoja ir ruošiasi kiekvieno 
pageidavimus patenkinti, 
kiek sąlygos ir galimybės 
leidžia.

Jau yra gauta didesnė 
pusė paskaitų santraukų su 
biografinėmis žiniomis ir 
laukiama likusiųjų, ši me
džiaga tilps simpoziumo lei
dinyje ir jį gaus visi daly
viai. Redaktorė N. Užuba- 
lienė prašo programos da
lyvių, nedelsiant siųsti rei
kalingas žinias, nes leidi
nys turės laiku išeiti, kad 
simpoziumo metu visi ga
lėtų gauti.

Atskirai reikia paminėti 
parodas, ruošiamas simpo
ziumo metu. Parodos vyks 
Jaunimo centre ir bus atda
ros simpoziumo metu. Nu
matytos šios parodos: jau
nųjų architektų darbų, kar
tografijos, gintaro dirbinių 
ir dail. Kiaulėno sukaktuvi
nė paroda.

Kaip matome, mokslinės 
programos vadovai yra su
telkę mokslininkus, o orga
nizacinis komitetas rūpina
si juos tinkamai priimti ir 
plačiausiai supažindinti vi
suomenę su moksliniais bei 
kūrybiniais atisekimais. Ga
lime pasidžiaugti ir pasidi
džiuoti, kad išeivija ne vien 
kala pinigą, statosi reziden
cijas ar pramogauja, bet 
taip pat stebėtinai didelis 
skaičius mokslininkų ir kū
rėjų dalyvauja lietuvių kū
rybiniame darbe.

Kiekvienas atiduokime 
savo duoklę, pagal išgales 
ir sugebėjimus. Dalyvauki
me paskaitose, renginiuose 
ir paremkime rengėjų pa
stangas.

V mokslo ir kūrybos simpoziumo komiteto pirm. Ramojus 
Vaitys, vicepirm. Irena Kerelienė ir tarybos pirm. Juozas Rim
kevičius. J- Tamulaičio nuotr.

Vilutis, I. Regienė, 
J. Žemaitis ir P. 

J. Tamulaičio nuotr.

Lietuvių Fondo spaudos konferencijos dalyviai: Sėdi iš kairės: J.
A. Juodvalkis, A. Bagdonas. Stovi: S. Juškėnas, M. Valiukėnas, J. Žygas, 
Petrutis.

METINĖ PARAMA 181,000 DOLERIU
Aną šeštadienio popietę, 

Chicagos lietuvių tauti
niuose namuose įvyko Lie
tuvių Fondo (LF) vadovy
bės susitikimas ir darnus 
pasikalbėjimas su lietuvių 
spaudos ir radijo korespon
dentais. Susitikimo progra
mą pradėjo ir pravedė An
tanas Juodvalkis, LF infor
macijos komisijos pirmi
ninkas. Susitikime dalyvavo 
veik visi LF tarybos, valdy
bos, komisijų nariai bei pir
mininkai. Kiekvienas pirmi
ninkų pateikė savo srities 
darbuotės trumpą praneši
mą. Visus pranešimus su
dėjus, plius išgirdus atsa
kymus į reporterių iškeltus 
paklausimus, gavosi ryš
kus supratimas, kas yra 
šiandien tas milijoninis 
bankas, LF, ir kokią didelę 
finansinę paramą jis teikia 
kasmet lietuvybei išlaikyti 
bei josios apraiškoms rem
ti. Toliau teikiu iškarpą iš 
susitikimo programos, lie
čiančią tik LF 1984 m. pel
no paskirstymą, kai apie 
pačią LF administraciją, 
jos ėjimus Dirvos skaityto
jai, pastoviai informuojami 
paties informacijos vadovo.

I 1985 metus LF įžengė, 
turėdamas kapitalą $3,102,- 
297.00. Gautasis 1984 m. 
LF pelnas $181,000 išskirs
tytas, pagrinde turint pa
ramos laukiančiųjų prašy
mus. Skirstomoji suma šiais 
metais buvo didžiausia lig
šiolinėje LF istorijoje. Jos 
dalis (53,000) paskirta li
tuanistinėms mokykloms' 
per LB švietimo tarybą, an
troji dalis (26,000) kultū
rinei akcijai paremti, per 

LB kult, tarybą,, studen
tų stipendijoms (36,000) 
per stipendijų pakomisę ir 
paskutinioji dalis (53,300) 
per įvairias kitas institu
cijas.

Toji ketvirtoji paramos 
grupė, kitų dar vadinama, 
bendrųjų reikalų grupe, į 
ją įėjo LF paramos gavė
jai :,
Lituanistikos seminarai — 
$4,500, Studentų vasaros 
darbai — $5,500, Liet. Ra
šytojų draugija — $2,000 
Meno institucijos — $7,000, 
Moksliniai veikalai $18,000, 
Spaudiniai — 3,300, Jubi
liejinė spauda — $10,000 
(šioje skiltyje ir Dirva gau
nanti $2,000), Radijas ir 
juostų parengimas $2,500, 
Muzikologijos archyvas — 
$500.00.

Pelno skirstymo komisiją 
sudarė: pirm. Stasys Ba
ras, M. Remienė, dr. G. Ba
lukas, M. Drunga ir LB de
leguoti — I. Pemkienė, Br. 
Juodelis, V. Kutkus, D. 
Gotceitienė. Komisija dir
busi rūpestingai ir tik išžiū
rėjusi visus prašymus,, da
riusi nutarimus. Paramos

A.A. Darija Sragytė-Viskontienė
I19W.WI.1O - 1985.VI.28)

Su liūdesiu tenka atsi
sveikinti su agr.-šeimininke 
Darija Sragyte-Viskantie- 
ne, kuri 1985 birželio 28 d. 
atsiskyrė su šiuo pasauliu 
ir buvo palaidota Hatley 
Memorial Gardens kapinė
se, Viktorijos mieste, Ka
nadoje.

Darija užaugo, kartu su 
savo trims seserims — Ma
rija Eugenija ir Julija, 
tėvų Marceliaus ir Cecili
jos Sragių ūky — Vaikiuo
se, Žemaitijoj, netoli gra
žiosios Minijos krantų. Mo
tina C. Vaitkevičiūtė buvo 
kilusi iš stambaus ūkio ir 
buvo tų laikų dvarininkų 
išauklėjimo. Tėvas buvo di
delis lietuvis patriotas, vei
kėjas ir^už platinimą lietu
viškos spaudos kalintas ir 
3 m. ištremtas į Sibirą, šei
ma motinos neteko anksti, 
tačiau susipratusio tėvo dė- 

prašančių prašymų buvę 
gauta 115 bendroje sumoje 
$580,000, o LF tarybos leis
ta skirstyti $181.000. Jaut
ri sritis stipendijos. Tam 
klausimui turima pakomisė, 
kuri išžiūrėjusi prašymus, 
parengia projektą, atsižvel
giant į prašytojo ar jo tėvų 
pajamas, pagal incom tax 
pranešimus, studijų sritį, 
pirmenybė lituanistikai, Va
sario 16 gimnazijai ir kt. 
Pakomisė sudaro: I. Pem
kienė pirm., S. Baras, M. 
Drunga, A. Liuievičius, V. 
Traškaitė.

Visa susitikimo progra
ma atlikta gražioje nuotai
koje ir reikiamu dėmesio 
kalbamam klausimui. Kaip 
pridera, pelno skirstymo pa
baigtuvių proga, LF visus 
dalyvius pavaišino pietu
mis.

Baigiu dr. Antano Raz
mos, LF pradininko ir da
bartinio valdybos pirm, žo
džiais "Mūsų visų tikslas 
turėtų būti per ateinančius 
penkerius metus pasiekti 
penkis milijonus dolerių, 
kad užtikrinus neišsemiamą 
paramą mūsų lietuviškiems 
reikalams”.

Mečys Valiukėnas

ka, visas mergaitės išsimo
kė. Darija pradžioje studi
javo biologijos mokslus Vy
tauto D. universitete, vė
liau agronomiją ž. Ū. A. 
Dotnuvoje, galbūt tėvo pa
tarta įsigyti naujų žinių 
ūkini nkavime. Įsikūrus 
1931 m. namų ūkio sekci
jai, Darija buvo paskirta 
prie maisto atsargų gamy
bos asistente, kas rodo, kad 
ji buvo pastebėta ir išrink
ta iš kitų studenčių. Vėliau, 
buvo vieneriem metam iš
siųsta į Vokietiją pasitobu
linti maisto atsargų gamy
boje.

Karo metu teko jai pa
gyventi tėvo ūky, iš kur pa
sitraukė į Vokietiją, vėliau 
į Kanadą, čia ištekėjo, ta
čiau vedybos nebuvo lai
mingos, netrukus atsisky
rė ir po nekurio kilnojimo
si, apsigyvena Viktorijos 

mieste, Viktorijos saloje. 
Baigusi specialius kursus, 
vienoj miesto ligoninėj, dir
bo kaip medicinos techno
logė. Išėjusi į pensiją įsi- 
gyjo nuosavą butą ir, stip
riai ekonomiškai susitvar
kiusi, planavo dar pasi
džiaugti gyvenimu, tačiau 
pasalūnė liga pakirto svei
katą ir atėmė gyvybę.

Gyveno netoli Katedros, 
į kurią dažnai mėgo atsi
lankyti, todėl ir paskutinį 
kartą buvo atlydėta į tą 
šventovę. Po gedulingų pa
maldų, buvusių bendradar
bių ir būrelio lietuvių, net 
iš toli atvykusių, buvo pa
lydėta į kapines, kur amži
ną poilsio vietelę, po žalią
ją pušimi, buvo pati išsirin
kusi.

Darija ž. Ū. Akademijoj 
priklausė neolituanų korpo
racijai, buvo ramaus būdo, 
mėgo sportą ir gerą knygą. 
Dar neseniai, kalbant apie 
knygas, išsireiškė — gyve
nimas trumpas, todėl reikia 
sugebėti išsirinkti ir skai
tyti tik geriausias knygas. 
Tuo principu vadovaudomo- 
si, knygas rinkosi ir daug 
skaitė. Gyvendama toliau 
nuo didesnių lietuvių cent
rų, gal mažai buvo įsijun
gusi į veiklą, tačiau lietu
vių reikalus rėmė finansi
niai ir taip pat lietuvių in
stitucijų neužmiršo savo 
testamente. Didesnę auką 
paskyrė lietuvių mokslo in
stitucijoms — Vasario 16 
gimnazijai ir liet, katedrai 
ir kitoms lietuvių organiza
cijoms.

Pasiliko seserys Marija 
Kuprionienė ir Eugenija 
Eidinienė ir jų vaikai.

Darija, ilsėkis ramybėje.
Bronė Šimkienė

PHILADELPHIA
TAUTININKŲ 

GEGUŽINĖ

Birželiui baigiantis pa
vasario džiaugsmus, Phila
delphijos, Pa. tautininkai, 
erdvioje Vėgėlių sodyboje, 
apsuptoje Deliver upės, me
džių paunksnėje, surengė 
gegužinę. Apie 1 vai. p. p. 
suvažiavę, nustebo, kad ren
gėjai skelbę, jog užkandžius 
reikia atsivežti, rado lūž
tančius stalus nuo maisto ir 
gėrimų.

šeimininkams pakvietus 
prie stalų, paaiškėjo, kad 
gegužinė rengta Petro Di
delio, ilgamečio tautininkų 
ir L. B-nės veikėjui pager
ti. Po trumpų atidarymo 
kalbų prasidėjo vaišės ir 
įspūdžių pasidalinimai. Sta
lus rūpestingai aptarnavo 
Br. Impulėnienė ir J. Kau- 
linienė.

Saulutei leidžiantis prasi
dėjo atsisveikinimai.

Malonu priminti, kad ge
gužinės pelną surinktą iš 
aukų skyrė Dirvai mininčiai 
70 m. jubiliejų. (tp)

PRINTING BINDERY
Area printers has temporary post* 
tions available for first and second 
nhifts. Experience in hand work for 
small machines helpful. Call for .an 
interview appointment. 215*457'8080. 
EOE. (27*30)
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CLEVELANDO 
PARENGIMAI

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

• RUGPIŪČIO 4 I>. ežero 
pakrantėj Ramovėnų gegužinė.

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

• RUGSĖJO 15 D. Antani
nos Jonynienės darbų paroda 
Lietuvių Namuose. Ruošia Cle
velando birutietės.

• RUGSĖJO 21 D. Vasarą 
palydint balius. Rengia Cleve
lando Neringos tuntas.

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

• RUGSĖJO 28 D. Daina
vos stovyklai paremti renginys.

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

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

• SPALIO 12 d. Clevelando 
šaulių 15 metų įsikūrimo mi
nėjimas Lietuvių Namuose.

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

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

• SPALIO 27 D. Clevelando 
skautininkių draugovės rengi
nys.

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

• LAPKRIČIO 9 D. Lietuvių 
namu metinis balius.

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

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

• GRUODŽIO 1 D., sek
madienį, 3 vai. p. p. kultūrinė 
popietė, Dirvos 70 metų su
kakties užbaigimo proga.

• GRUODŽIO 31 D. Naujų 
metų sutikimas, rengiamas 
Lietuvių namų direkcijos ir 
Čiurlionio ansamblio.

1986 m.
• GEGUŽĖS 25 D„ sekma

dienį, Grandinėlės koncertas.

NATIONWIDE 
INSURANCE

19 o« you' j

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

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

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSE 

to work in a small congenial com
munity and a 34 bed hoapilal. 
Trinily hospital needs you! Fultime 
RN opening available at Trinily Hos
pital, Baudette MN. Rotating shifls. 
Recent Critical Care and /or O. B. 
experience preferred. Competitive hh- 
Jary Ac benefits and shift differential. 
Apply write or call Sharray Palm, 
Assistant Administrator, 218-634- 
2120. TR1NITY HOSPITAL. Box E, 
Baudette. MN. 56623. (29-32)

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.

MEDICAL DIRECTOR
Boulder Valley CHnic. an aatabiiatied woment 
healtti center provkJmg gynecological and 
tamlly planning eervlcea, counsehng. com
munity educatton and tirai trlmaater abortiona 
la aeeklng a medical director Muat be BC/BE 
m OB/GYN. muat be llcenaed ln Colorado. 
preler exper»nce ln tirai trimeater aborttona. 
Intereat m expanaran of gynecological aur- 
glcal practice Poeltion available immediately 
Contacl Nancy Tyter, BOULDER VALLEY 
CLINIC, 2348 Broadway, Boulder, Colo. 
80302 (303)442-5160

OPPORTUNITY FOR PROFF.SIONAL 
HELP

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

Apply call or send resume to; 
HEALTH WIN HOSPITAL 

2053I Dorden Road 
South Bend, Ind. 4663 7 

219-272-0100
(29.31)

MANUFACTURING WORK G. B. 
Manufacturing taking applicaliont 
for the following positions: 

Sheet Metai Tool and Die Makers 
Sheet Melai Die Selter

For hand feed / progressive dies 
Sheet Metai Fabricator 

Mušt be able lo read blue prinls, 
be familiar wilh press brukęs, 
shears, unit looling, and welding. 

Apply in person to G. B. MANUFAC
TURING. 100 Adams St.. Delta, Ohio 
or send resume to P. O. Box 172, 
Delta. Ohio 43515. (26-45)

MM /uperior/oving/
ASSOCIATON

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPU INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

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

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /hving/
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.

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

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.
(CERTIFIED RESIDENT1AL API’RAISER)

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS 
ALGIS MATAS 
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS 
CAROL BAGGOTT 
PATRICIA SA.JOVEC 
JONAS DUNDURAS
HOWARD TURNER — Attorney
Ach-. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

JAKUBS AND SON
4^

Laidojimo Įstaiga
Deda E., William J. Sr.,
William J. Jakubs Jr. ir
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

WANTED
JEWELERS BENCHMAN

KRASNER JEVVELERS HAS AN OPENING FOR A FULL TIME 
JEVVELERS BENCHMAN. APPLICANTS MUŠT HAVE KNOVVLEDGE 
OF D1AMOND AND STONE SETTING — REMOUNT VVORK — MA- 
IOR AND MINOR IEVVELERY REPAIR VVORK. THIS 13 A PER- 
MANENT, FULL TIME POSITION. EXCELLENT VVORKING CONDI- 
TIONS. PAY NEGOTIABLE — DEPENDENT ON THE APPLICANT’S 
QUAL1FICAT1ONS, SKILL LEVELS AND EXPERIENCE.

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

(INTERV1EVV3 BY APPOINTMENT ONLY)
U7-3I)
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SENOJO PASAULIO 
FESTIVALIS

Vėl linksmos dienos East 
185-je gatvėje. .Liepos 31, 
trečiadienį, 6 vai. vak. pra
dedamas tradicinis Senojo 
pasaulio festivalis. Lietu
viai, slovėnai, kroatai su 
tamburicomis, įvairios tau
tiniu šokiu grupės ir polkų 
orkestrai pasirodys festi
valio estradose. Ketvirta
dienį, rugpiūčio 1, girdėsi
me lietuviškas kankles, ku
riomis mūsų iškilioji solis
tė Mirga Bankaitytė skam
bins lietuvišką ir pasaulinę 
muziką. Jos pasirodymas 
įjungtas į bendrąją progra
mą ir įvyks estradoje prie 
dr. J. Stankaičio įstaigos 
pastato.

Lietuvių klubas įrengs 
po atviru dangumi kavinę, 
kurioje bus galima ragauti 
įvairius valgius, skanėstus, 
kavą ir alų.

Festivalis tęsis keturias 
dienas — rugpiūčio 1, 2, 3, 
4 dienomis. Sekmadienį, 
rugpiūčio 4, 11 vai. ryto 
šv. Juozapo gimnazijos sa
lėje vysk. Pevec atnašaus 
mišias, kuriose religinę mu
ziką gros polkų orkestras. 
Pagaliau 1 vai. p. p. įvyks 
festivalio paradas, kuriame 
ruošiasi dalyvauti Lietuvių 
namai su savo talkininkais. 
Lietuviško floto tema — 
emigracija į JAV. Architek
tas Saulius Kaunas, Edas 
Klimas, Juozas Stempužis, 
Algis Nagevičius ir kiti tal
kina floto darbuose.

Įvairūs pasirodymai vyks 
kiekvieną vakarą nuo 6 
vai. iki 11 vai. Įvažiavi
mas automobiliais į E. 185 
gatvę vakarais bus uždary
tas. Atvykstantieji į Lietu
vių klubą, prašom automo
bilius pasistatyti prie paš
to ar kitose viešose parki- 
nimo aikštėse. Lietuviai 
kviečiami aplankyti kavi
nę, o Gintare su svečiais 
vakarieniauti. Visi labai 
Jaukiami.

189 GIMTADIENIS

Liepos 22 dieną CIeve
lando miestas kukliai prisi
minė savo 189-jį gimtadie
nį. Miesto centrinėje aikš
tėje įvyko trumpos gimta
dienio iškilmės, kurioms va
dovavo patriotinių įvykių 
koordinatorius, 93 metų 
amžiaus I Pasaulinio karo 
veteranas Chester Koch. 
Stoufferio restoranas at
siuntė didelį gimtadienio 
tortą. CIevelando miestą 
įkūrė gen. Moses Cleaveland 
1796 metais.

• S. Remigijus Belzins- 
kas, CIevelando skautų Pi
lėnų tunto tuntininkas su
organizavo išvyką j Fort A. 
P. Hill, Virginijoje įvyks
tančią amerikiečių skautų 
75 metų jubiliejinę sto
vyklą. Išvykoje dalyvavo L. 
Biliūnas, A. Belzinskas, A. 
Dunduras, S. Butkus, D. 
Minkūnas ir visa Taraškų 
šeima. Kartu vyko v. s. Ste
fa Gedgaudienė ir ps. Da
nutė Belzinskienė. Jie ap
lankė ten stovvklaujančius 
vs Vytautą Jokūbaiti ir 
Paulių Tallat-Kelpšą.

• Vilija Nasvytytė, Jono 
ir Reginos NasvyČių dukra, 
praeitą savaitę susižiedavo 
su inž.Edvardu Klimu. Abu 
sužieduotiniai yra veiklūs 
jaunimo organizacijose — 
Vilija skaučių, o Edvardas 
jūrų skautų vadovaujamuo
se postuose.

TAUPOJE PADIDĖJO 
ĮNAŠAI

TAUPOS lietuvių kredi
to kooperatyvo pirmojo pus
mečio rezultatai yra pui
kūs: narių įnašai viršija 
pusę milijono ir per pirmuo
sius šešius mėnesiu nariai 
gavo $14,645 dividendų. 
Taupymo certifikatai šiuo 
metu TAUPOJE gauna 
aukščiausius nuo šimčius. 
Kooperatyvo pirmininkas,

DIRVA

V. A. Staškus, kviečia visus 
CIevelando ir apylinkių lie
tuvius, prieš investuojant 
savo sutaupąs pasitikrinti 
kas ir kiek moka, ir įsiti
kinti, kad TAUPOS nariai 
gauna geriausius nuošim
čius.

Nuo rugpiūčio 1 dienos 
TAUPA pradės priimti mo
kestį už: elektros, telefono, 
gazo ir vandens sąskaitas. 
Taip pat neužilgo pradės 
išduoti pinigines perlaidas 
(monev orders).

Šiuo metu TAUPOJE pa
skolos duodamos automobi
lių pirkimui, asmeninės ir 
namų pagerinimui. Kad pa
lengvinus namų savinin
kams sumažinti savo išlai
das ir mokamus nuošimčius 
už mortgičius, TAUPOS 
Direkcija nutarė išduoti pa
skolas — refinnacing loans 
— tiems, kurių dabartiniai 
mortgičiai turi aukštesnius 
nuošimčius kaip kad ima
mus šiuo metu. Prašom 
kreiptis į TAUPOS paskolų 
komiteto narius: Richardą 
Hallal, Ireną Kijauskienę ir 
Daną Ramonienę dėl smul
kesnių informacijų.

Kooperatyvo raštinės va
landos: trečiadieniais ir šeš
tadieniais nuo 10 iki 1 vai. 
p. pz. adv. A. širvaičio įstai
gos patalpose (Lietuvių Na
muose) ir sekmadieniais 
nuo 11 iki 1 vai p. p. Dievo 
Motinos parapijos patal
pose.

FOTO ŽVAIGŽDŽIŲ 
RINKĖJAS

Po nedrąsios pradžios 
1971 m. clevelandietis Ge
rardas Juškėnas įsitraukė 
į tarptautines foto varžy
bas spalv. ir gamtos skaid
rių parodose. JAV foto mė
gėjų sąjunga — PSA (Pho- 
tographic Soc. of America) 
parodose priimtas skaidres 
registruoja (1 skaidrė — 
1 taškas), šį pavasarį G. 
Juškėnui PSA pripažino 
3-jų žvaigždžių žymenius 
spalv. skaidrių klasėje už 
160 skaidres priimtas paro
dose, ir gamtos skaidrių kl. 
už 72 skaidres priimtas pa
rodose. Iki šiol jo dalyvau
ta 116 tarptautinių foto pa
rodų, daugelyje jų po kelis 
kartus 14 m. laikotarpyje.

Daugelį metų G. Juškė
nas yra įrašomas į PSA 
Who’s Who sąrašus. Iki šiol

CIevelando šauliai ruošiasi 15 metų veiklos sukakties minėjimui spalio 12 d. Lietuvių Na
muose. Ta proga bus išleistas specialus leidinys. Nuotraukoje leidinio redakcinė komisija posė
džio metu. Iš kairės: A. Čėsna, J. Vencienė, O. Mikulskienė, A. Pautienis, J. Budrienė ir Ed. 
Pranckus. J. Velykio nuotr.
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LIETUVIŲ KLUBO 
GEGUŽINĖ

sekmadienį, rugpiūčio 18 dieną, 
nuo 12 vai. iki 6 vai. vak.
Austrų sodyboje,

8636 Pekin Road, Russell, Ohio.

Nuo 306 kelio ir Mayfieldo kryžkelės penkios 
mylios į pietus 306 keliu.

SKANUS UŽKANDŽIAI,
VAIKAMS IR SUAUGUSIEMS ŽAIDIMAI, 
PRIZAI LAIMĖTOJAMS,
MAUDYMASIS EŽERĖLYJE,
ALUS VELTUI,
ŠOKIŲ MUZIKA.

Nariams įėjimas veltui, svečiai moka tik vie
ną dolerį. Įsigykite nario korotelę.

Visi kviečiami į didžiausią ir smagiausią šios 
vasaros gegužinę.

LIETUVIŲ KLUBAS
Tel. (216) 531-2131

tai buvo spalv. ir gamtos 
skaidrių klasėse, o 1984 m. 
jis pateko ir į kelionių 
(Photo-Travel) nuotraukų 
sąrašus.

G. Juškėnas priklauso ir 
aktyviai varžosi GPS — 
Cleveland P h o t ographic 
Soc. foto mėgėjų klube, šį 
pavasarį užbaigtame sezo
ne jis pateko 3-čion vieton 
už surinktus taškus spalv. 
skaidrių A-klasėje. Viena 
jo skaidrių tapo atžymėta 
kaip viena iš geriausių 
1984-85 m. sezone ir kartu 
kaip geriausia naminių gy
vulių klasėje. Gamtos skaid
rių A-klasėje jis gavo gar
bės atžymėjimą už laukinę 
gėlytę. Sezono pabaigoje 
CPS klube pravedamos foto 
žurnalizmo varžybos, čia 
irgi viena G. Juškėno skaid
rė tapo atžymėta.

Be varžybų Clevelande ir 
pasaulyje, G. Juškėnas daž
nai teisėjauja kituose foto 
mėgėjų klubuose, šiaurės 

rytų Ohio srityje virš poros 
tuzinų foto mėgėjų klubų 
yra susibūrę į North East 
Ohio Camera Club Council

Koteeki Monumentą, Ine. 
gamina kapams paminklus. 
Skambinti tel.: 585-4694, 
Lilė čaplicklenė.

• 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.

PRINTER
F.xperience on Hnrris LTV and o- 
A. B. Diek. Knowledge of caniera ' 
ntripping helpful, part and full time. 
Chagrin Hali Bainbridge. Ohio area. 
Call Mr. HORAN 216-543-9125.

(28-30)

Maloniai kviečiam visus skautus ir svečius į 
Neringos ir Pilėnų tuntų 35 metų skautavimo su
kaktį.

Š. M. RUGPIŪČIO 17 D.
BSA CAMP McKINLEY 

LISBON, OHIO
Iškilmės prasideda 5:30 vai. p. p.
Važiuokime visi — pabendrauti, paskautauti 

ir prisiminti praėjusias dienas. Dėl smulkesnių 
informacijų skambinkite ps. J. Taorienei 531-9491.

CIevelando skautės ir skautai laukia visų!



DIRVA
• A. A. Dr. Juozo Bart

kaus, buv. Vilties draugijos 
pirmininko atminimui pa
gerbti, Dirvai atsiuntė au
kas šie asmenys: Inž. Kazi
mieras ir Elena Pociai, Be- 
verly Shores, Ind. 50 dol., 
Juozas ir Aldona šulaičiai, 
La Grange Park, III. 25 dol., 
Dr. Vacys ir Augusta šau
liai, Chicago, III. 25 dol. ir 
Halina Žitkus, Juno Beach, 
Fl. 20 dol.

Dirva nuoširdžiai visiems 
dėkoja.

• Dr. Pranas Sutkus, 
Homewood, III., siųsdamas 
Dirvai paremti 100 dol., ra
šo: "Skaitydamas a. a. Dr. 
Juozo Bartkaus mintis ne
apleisti Dirvos. Jo pro me- 
moria siunčiu 100 dol. Sėk
mės Dirvai!”

Ačiū už paramą ir linkė
jimus.

• Stefa Gedgaudienė, 
LSS Vyriausia skautininkė, 
š. m. kovo 30 d. išskrido j 
Europos rajono skautų ir 
skaučių stovyklą, vykstan
čią Lietuvių Sodyboje prie 
Londono. Ji taip pat lanky
sis Pasauliniame Skaučių 
Biure ir netoli Londono 
vykstančioje tarptautinėje 
75 metų sukakties jubilie
jinėje skaučių stovykloje.

Prieš išvykdama, liepos 
27 d. aplankė BSA National 
Jamboree, Fort A. P. Hill, 
Va.

Grįždama iš Europos ap
lankys Atlanto rajone vyk
stančias stovyklas.

• LMKF Waterburio klu
bas, per ižd. Albiną Paliu- 
lienę, Dirvos sukaktuvių 
proga atsiuntė paramą 25 
dol. Ačiū.

f*

SKYRIAUS VALDYBA

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

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

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

rengia

DIRVOS 70 METŲ 
SUKAKČIAI PAMINĖTI 
GEGUŽINĘ 

Visas pelnas skiriamas Dirvai paremti.

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.

• A. A. Dr. Juozo Bart
kaus valią vykdydami, sū
nus Eugenijus Bartkus ir 
duktė Irena T. Budreckienė, 
Vilties draugijos valdybai 
atsiuntė 1000 dol., kurie pa
gal velionies norą būtų įra
šyti pusiau į draugiją jo 
vaikaičių Dariaus J. Bart
kaus ir Vivos O. Bartkutės 
vardu. Taip pat buvusį 
draugijoje jo įnašą pada
linti tarp abiejų vaikaičių.

• Br. Juodelis, Downers 
Grove, III., Dirvos jubilie
jaus proga siųsdamas auką 
50 dol., linki Dirvai išlai
kyti savitą, objektyvų veidą 
ir kad ji toliau pastoviai 
visus lankytų. Ačiū.

PADĖKIME IŠSILAIKYTI 
MŪSŲ OPERAI

Opera yra didžiai dėkin
ga visiems operos mecenar 
tams ir rėmėjams, kurie 
padeda savo piniginėmis au
komis, ir todėl dar vis įma
noma turėti operos spektak
lius, tačiau tų aukų jau ne
beužtenka. Dramatiškai ky
lančios kainos, ne visi iš
parduoti bilietai ir paskuti
niu metu susidariusieji 
viršvalandžiai po šių metų 
operos pastatymo atnešė 14 
tūkst. dol. nuostolį. Todėl 
Chicagos Lietuvių Operos 
vadovybė prašo visus lietu
vius atsižvelgti j šią sun
kią padėtį ir savo aukomis 
padėti sumažinti šį nuostolį.

Visos aukos yra atleistos 
nuo taksų mokesčio — au
kotojams išsiunčiami rei
kalingi pakvitavimai, ku
riuos galima prijungti atsi
skaitant su Internal Reve- 
nue federaline įstaiga.

Čekį išrašyti šiuo pava

dinimu ir siųsti Operos ad
resu: Lithuanian Opera 
Co., Ine., 6624 So. Talman 
Avė., Chicago, III. 60629.

• Aplinkos apsaugos de
partamente Vidurinės Ame
rikos, kuri apima Illinois, 
Wisconsin, Minnesotą, In
dianą, Michigan ir Ohio, be 
Valdo Adamkaus, kuris nuo 
1971 m. buvo administrato
riaus padėjėjas, o nuo 1981 
yra regiono administrato
rius, dar dirba Pranas 
Pranckevičius, Vacys J. 
šaulys, Bernardas C. Taru- 
lis, Birutė A. Bulotaitė, 
Jon A. Abraytis, Jonas Di- 
kinis, Arūnas K. Drauge
lis, Antanas Rapšys ir 
Charles B. Siaustas.

ATITAISYMAS

Praeitame Dirvos nume
ryje, Pro mėlynus akinius 
skyriuje pirmoji paantraštė 
turėjo būti ne "Laiškas iš 
tolimos praeities”, bet 
"Laiškas iš tolimos atei
ties". Okulistų kolegijos at
siprašome.

INFORMACIJA VYR. 
AMŽIAUS LIETUVIAMS

LB socialinių reikalų ta
ryba leidžia mėnesinį infor
macinį biuletenį ir teikia 
naudingas žinias vyr. am
žiaus lietuviams apie svei
katos ir socialinius patarna
vimus.

šių metų liepos 5 d. laiš
ku praneša, kad sočiai, rei
kalų taryba yra paruošusi 
lietuvių kalba religines, po
litines ir literatūrines mag
netofonines juosteles, pri
taikytas akliems ir nepri- 
matantiems.

šiuo metu galima gauti 
šias juosteles:

1. Evangelija, pagal Ma
tą,

2. Kun. Alfonsas Lipniū- 
nas,

3. L. K. B. Kronika,
4. Lietuvių literatūros 

apžvalga,
5. Lietuvių politikos ap-. 

žvalga,
6. č. Grincevičiaus — 

Vidudienio varpai.
Vienos juostelės kaina — 

5 dol. ir 1 dol. persiuntimui, 
iš viso 6 dol. čekius rašyti 
ir siųsti: Lithuanian Hu- 
man Services Council of the 
USA, Ine., 2636 W. 71st St., 
Chicago, III. 60629, telef. 
312-476-2655.

Metinė biuletenio prenu
merata 8 dol.

GOVERNMENT HOMES Irom *1 
(U repą ir). Also delinquent lax pro- 
perly. Call (I) 805-687-6000. Exl. 
GH-5823 for inforniation. (24-31)
GOVERNMENT JOBS $15,000-$50,000 
year possible. Ali occupations. Call 
(I) 805-687-6000. Ext. R-5823 to 
find out how. (24-31)

FAMILY PRACTICE 
AT 1TS BEST 

Family physician needed for Western 
Kentucky. A unique blend or rural 
lifeslyle with the advantages of urban 
inedicine. Located in a pleasant and 
supportive community surrounded by 
farming. nature, and outdoor sportą. 
Practice firat rate family medicine 
as part of a large multi-specialty 
elinie elosely affiliated with an out- 
standing modem 400 plūs bed hos- 
pital.
A guaranteed competitive salary. 
profit sharing plan and generous 
fringe benefita. Early parlicipation 
in the primarily incentive based in- 
come program. Partnerahip in two 
years. Contact: Robert Slaton. Trover 
Cllnic. Madisonville. Ky. 42431.

Dirvos 70 metų 
sukakčiai 

paminėti vajus
Atsiliepdami į Dirvos 70 metų sukakčiai pa

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

Irena ir Jonas Rimkūnai, New Buffalo, Mi. 100.00
Lietuvių Moterų Klubų Federacija,

Waterbury klubas .................................... 35.00
J. Mildažis, Beverly Shores, Ind.................... 33.00
Bronius Juodelis, Downers Grove, III........... 50.00
Genovaitė ir Petras Breichmanai,

Dundas, Ont.'.............................................. 34.00
Lietuvių Tautiniai Namai, Chicago, III.........100.00
Lijolė ir Mykolas židoniai, Neu> Haven, Ct. 50.00 
A. M. Vaitkui, Belleville, III............................ 10.00
E. čekienė, Woodhaven, N. Y........................... 30.00
J. Jurkus, Rochester, N. Y.............................. 20.00
Z. Sklaris, Philadelphia, Pa............................ 20.00
Aldona ir Klaus Pintsch, West Milford, N. Y. 30.00 
Dr. V. Tauras, Chicago, III.

(anksčiau davęs 50,00) .............  20.00
Pranas Račkauskas, Dorchester, Mass. ........ 20.00
ALT S-gos Philadelphijos skyrius ................100.00
E. ir B. Vigeliai, Mays, N. J............................ 50.00
J. ir K. Kauliniai, Philadelphia, Pa............... 50.00
I. ir V. Matoniai, Philadelphia, Pa................. 50.00
S. ir P. Dideliai, Philadelphia, Pa................... 50.00
G. ir A. Dilbai, Philadelphia, Pa. ................ 25.00
L. Kaulinis, Philadelphia, Pa.......................... 20.00
V. Banevičius, Philadelphia, Pa...................... 20.00
J. ir O. Mikolaičiai, Philadelphia, Pa............. 20.00
J. ir M. Klausai, Philadelphia, Pa. ................ 15.00
Br. Impolėnienė, Philadelphia, Pa................. 15.00
VI. Bagdanavičius, Philadelphia, Pa............... 15.00
Al. Valius, Riverside, N. J................................ 10.00
J. Morkūnas, Philadelphia, Pa. .................   10.00
J. ir S. Melnikai, Philadelphia, Pa................... 10.00
A. ir E. Tarvydai, Philadelphia, Pa............... 10.00
Br. Wallach, Philadelphia, Pa........................ 10.00
L. Norvaišienė, Philadelphia, Pa.................... 10.00
A. Peštenis, Philadelphia, Pa.......................... 5.00

(Bus daugiau)

PADĖKA
Ponia Irena Budreckienė ir inž. Eugenijus 

Bartkus, vykdydami Jų mylimo tėvo a. a. Dr. J. 
Bartkaus valią, atsiuntė Amerikos Lietuvių Tau
tinei Sąjungai 1000 dolerių čekį ir Dirvos vajaus 
proga Dirvai paremti irgi 1000 dolerių čekį.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos ir Dir
vos vajaus komiteto vardu, pakartotinai reikšda
mas gilią užuojautą dėl mylimo tėvelio a. a. Dr. 
J. Bartkaus mirties, nuoširdžiai dėkoju p. Irenai 
ir inž. Eugenijui už tokią didelę paramą Ameri
kos Lietuvių Tautinei sąjungai ir Dirvai paremti.

Dr. L. Kriaučeliūnas
A.L.T. Sąjungos ir Dirvos Vajaus 

Komiteto pirmininkas

NOTARY PUBUC

JUOZAS MIKONIS - Realtor
savininkas

EAST SHORE REALTY

866 East 185 Street, Cleveland, Ohio 
Telef. office 481-6900, res. 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.
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