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Pietų Afrikos byla
Nemalonumai ir komplikacijos JAV-bėms

Vytautas Meškauskas k
■Į

Paskutinėm dienom tele
vizija vėl iš proporcijos iš
pūtė vieną bylą, kuri pana
šiai kaip Teherano įkaitų, 
išsilaipinimo Beirute ir pa
skutinio Trans AM lėktuvo 
pagrobimo, baigsis su ne
malonumais ir nuostoliais 
JAV-bėm. Bent taip atrodo 
iš pirmo žvilgsnio ir tenka 
sutikti su N. Y. Times lie
pos 28 d. vedamojo konsta
tavimu, kad

"Prasidėjo monumen- 
talinė tragedija, ir geri 
žmonės iš šalies negali

tai negali paneigti fakto, 
kad šiais laikais nebegali
ma nedupti lygių teisių vien 
dėl žmogaus odos spalvos. 
Bet kai tai padaroma t. y. 
duodamos lygios teisės 
prieš akis atsistoja Rhode- 
zijos pavyzdys, kur baltųjų 
mažumai buvo konstitucija, 
kuriam laikui duotos tam 
tikros teisės. Ne iš meilės, 
bet dėl to, kad jų pasiliki
mo reikalavo krašto ekono
minė būklė. Dabar, dar ne
suėjus sutartiems 1990 me
tams, jau grąsoma tas tei-
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Helsinkio miesto vaizdas. Čia vyko Helsinkio pakto dešimtmečio minėjimas ir pabaltiečių 

demonstracija, reikalaujant Estijai, Latvijai ir Lietuvai laisvės.
jos sulaikyti.”

Tai tiesa ir tuo atveju, 
jei, kaip sakėme, dabartinė 
būklė P. Afrikoje yra dar 
gerokai išpūsta. Anksčiau 
ar vėliau ateis laikas spro
gimui.

Nesileidžiant į detales, 
reikia sutikti, kad turimam 
vaizde netrūksta nei vieno 
tikros tragedijos reikalavi
mo. žodžiu, ką nedarysi — 
vistiek išeis blogai. Kaip 
ten buvo — baltieji sukūrė 
valstybę turtingoje minera
lais vietoje, ne tik patys 
stropiai dirbdami, bet ir iš
naudodami juoduosius ir ki
tokius 'spalvotus’ žmones. 
Tiesa, daugeliui jų čia buvo 
geriau negu savose nepri
klausomose valstybėse, bet

sės atimti ir Zimbabve pa
virtusi Rodezija greitai 
žengia į vienos partijos 
valstybę be demokratinių 
teisių nei baltiesiems nei 
juodiesiems! Ar tas pats 
bus P. Afrikoje?

žinoma. Pietų Afrika yra 
daug didesnė už Rhodeziją 
ir joje, bent teoriškai, gali
ma būtų sutraukti baltuo
sius į vieną teritorijos da
lį, kur jie turėtų daugumą, 
kitą paliekant juodiesiems, 
bet tai reikėjo jau pradėti 
daryti penktam ir šeštam 
dešimtyje, dabar jau per 
sunku — perkirtimas sukel
tų ūkinį chaosą ir labai nu
žemintų pragyvenimo stan
dartą.

šioje vietoje prašosi pa-

REIKALAVO PABALTIJUI LAISVES IR 
NEPRIKLAUSOMYBES

Po plačiai nuskambėjusio, 
pasaulinėje spaudoje Ko
penhagoje suruošto teismo, 
kuris pasmerkė sovietų nu
sikaltimus Pabaltyje, apie 
ką jau buvo rašyta Dirvo
je, nemažesni dėmesį sukė
lė ir suorganizuota taikos 
ir laisvės kelionė Baltijos 
jūra, bei demonstracija Hel
sinkyje.

Laive Baltic Star, plau
kusio po Panamos vėliava, 
kuriame buvo apie 60 lie
tuvių ir 200 estų ir latvių,
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lyginimas su Izraeliu, kuris 
sakosi negalįs duoti nepri
klausomybės arabų apgy-

(Nukelta į 2 psl.)

plaukė taip pat apie 70 žur
nalistų, fotografų ir TV fil- 
muotojų.

Pasiekus Baltijos valsty
bių pakraštį, į vandenį bu
vo nuleistas gėlių vainikas 
ir laive suskambėjo Lietu
vos, Latvijos ir Estijos 
himnai.

Liepos 27 d. Helsinkyje, 
kur tuo metu buvo susirin
kę 30 valstybių užsienių rei
kalų ministeriai paminėti 
Helsinkio susitarimo de
šimtmetį, išlipę iš laivo 
ekskursantai surengė de
monstraciją, reikalaujant 
Pabaltijo valstybėms lais
vės ir nepriklausomybės. 
Demonstracijoje dalyvavo 
apie 2400 asmenų.

Patirta, kad demonstra
cijoje dalyvavęs Ričardas 
Bačkis, Lietuvos atstovo 
Washingtone sūnus, buvo 
suomių policijos areštuotas, 
bet greitai paleistas. R. 
Bačkis buvo atvykęs su 
grupe lietuvių iš Paryžiaus.

Sovietų spauda, įskaitant 
ir Lietuvoje leidžiamą Tie
sa, žiauriausiais išpuoliais 
rašė prieš demonstrantus 
ir Kopenhagos teisme liu
dijusius išeivius.

Tačiau tiek teismas, tiek 
taikos ir laisvės kelionė 
Baltijos jūra ir demonstra
cija Helsinkyje pasauliui 
atidengė sovietų niekšingus 
darbus Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje.

646/36-K 1985 m. liepos 18 <1.
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Dr.Leonui Krlaučeliūnul
DIRVOS 70 Metą Sukakčiai 
Paminėti Komiteto Pirmininkui, 
13400 Parker Road 
Lockport,11.60441

Didžiai Gerbiamas Daktare,

Priartėjus DIRVOS 70 metą sukakčiai sveikinu 
Jus, Minėjimo Komitetą, redaktorių, laikraščio bendra
darbius ir rėmėjus, kurią visą Jungtinėmis pastangomis 
laikraštis gyvuoja ir atlieka nepaprastu vaidmenį, lie
tuvybės ir Lietuvos valstybingumo sąmones išlaikyme 
mūsą tautoje.

Pasėkoje okupąęiJos visi tautinės ir valstybinės 
minties laikraščiai Tėvynėje buvo.uždarytl. Bet toli 
už Jūrą marią nuo pavergtos Tėvynės okupantą rankoms 
nepasiekiamas laikraštis, sugebejas ir pajėgąs išsilaikyti 
70 metą, yra pulki atestacija mūsą visuomenes taukinio 
Ir iultūrinio subrendimo. Lietuvos nepriklausomybes 
atstatymo išvakarėse gimusiam,laikraščiui tas nebuvo lengva. 
Bet jis augo, brendo ir stiprėjo skleisdamas prisikėlu
sios Lietuvos džiaugsmą, kaip lygiai jis liūdėjo Ir garsino 
iš naujo pavergtos tautos skausmą.

Per tuos 70 metą keitėsi,leidėjai, redaktoriai Ir 
bendradarbiai, bet tik nesikeitė DIRVOS ištikimybė Vasario 
16-slos Akte išreikštiems lletuvlą tautos Idealams.

Tad su sveikinimais linkiu DIRVAI gyvuoti dar 
daugeli, metą ir sulaukti tos dienos, kad ji vėl galėtą 
laisvai lankyti tūkstančius jos pasiilgusią skaitytoją 
prisikėlusioj Nepriklausomoj Lietuvoj.

Su gilia pagarba,

Mokslo ir kūrybos simpoziumo, kuris įvyks š. m. lapkričio 27-30 d. d. Jaunimo Centre Chi
cagoje, organizacinio komiteto dalis: Nijolė Užubalienė — MKS leidinio redaktorė, Alfa Budrio- 
nienė — registracija, Vilhelmina Lapienė — banketo organizatorė, Aldona Grinienė — literatū
ros vakaro organizatorė, Irena Kerelienė — MKS organizacinio komiteto vicepirmininkė, Ma
tilda Marcinkienė — susipažinimo vakaro organizatorė ir Nijolė Kupstaitė — muzikos sekcijos 
pirmininkė. J. Tamulaičio nuotr.

/ Jūsą,

Anicetas Simutis 
Generalinis Konsulas
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Helsinkio pakto dešimtmečio minėjimas. — Shultz: 'Svarbiausi 
dešimtmečio pasižadėjimai neišpildyti’. — Ševardnadze: 'Visos 

teisės garantuotos mūsų konstitucijoje’.
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Liepos 30 d. Helsinkyje 
buvo vėl susirinkę tų 33 Eu
ropos valstybių plius JAV 
ii* Kanados užsienio reikalų 
ministeriai, kurių pirmata- 
kūnai prieš 10 metų pasira
šė Helsinkio Baigiamąjį 
Aktą, dokumentą, kurį iki 
šiol gana sunku kvalifikuo
ti, ką įrodė dauguma 
pranešėjų, kartais visai 
sišnekėdami.

Baigiamasis Aktas
plaukė iš Maskvos noro kaip 
nors įteisinti savo karo me
to ir pokario laimėjimus. 
Vakarai, negalėdami ir ne
norėdami jėga ar mainais 
ką nors pakeisti, tą norą 
patenkinti nesiskubino. Lai
kui bėgant, 1954 m. sovie
tai pasiūlė visos Europos 
saugumo konferenciją. Po 
dvejų dešimtmečių aiškini
mosi, apie ką ir kokia-’toji 
konferencija galėtų ir turė
tų būti, 1973 m., detentės 
laikotarpiui žydint, buvo 
sutarta ją pradėti Helsin
kyje. Jos Baigiamasis aktas 
nėra nei tarptautinė sutar
tis įprasta prasme, nei va
dinamas egzekutyvinis su
sitarimas. Tai daugiau ar 
mažiau įsipareigojimų pa
reiškimas, kuris neturi jo
kio vykdymo patikrinimo 
mechanizmo, tik tam tiks
lui periodiškai šaukiamas 
konferencijas kurių bet 
koks sprendimas turi būti 
padarytas vienbalsiai...

p Sovietai tuo aktu džiau-
■ giasi, nes jis tariamai įtei

sino pokario teritorinius pa
sikeitimus, skelbdamas sie
nų neliečiamumą — jie ga
limi tik taikingu susitari
mu.

Atpildas už tai Vaka
rams, kurie nesirengia sie
nas pakeisti, yra toks, kad 
peržiūros konferencijos su
daro forumą iškelti sovie
tų nesilaikymą pagrindinių 
žmonių teisių, numatytų 
tame akte.

Aktas be to ragina dides
nį ekonominį, mokslinį ir 
techninį bendravimą ir net 
pasikeitimą informacijomis 
visose srityse, sumažinimą 
kliūčių kelionėm, vedybom 
su svetimšaliais bei karo iš
draskytų šeimų susijungi
mams. Vienu žodžiu, pasi
sako už normalius, seniai 
įprastus santykius tarp at
skirų valstybių. ‘

Kaip žinome iki šiol nė 
viena peržiūros konferenci
jų: 1977 m. Belgrade nei 
1980 m. Madride ir dar . 
tebesitęsianti Stockholmo 
konferencija, kurioje svar
stomi kariniai klausimai, 
kaip pranešimai iš anksto 
apie numatomus manevrus 
ir pakvietimas į juos užsie
nio stebėtojų, nedavė ap- 

, čiuopiamų rezultatų. . ..

Akto sukakties paminė
jimo susirinkime Valstybės 
sekretorius Shultz perskai
tė visą sąrašą, jo žodžiais 
tariant, svarbiausių pasiža
dėjimų, kurie nebuvo išpil
dyti. Paminėdamas visą ei
lę pavardžių, kurių tarpe te
ko nugirsti kun. A. Svarins
ko pavardę, Shultzas kalti
no sovietus ir jų sąjungi
ninkus neleidimu susijungti 
šeimom, emigruoti, prakti
kuoti religiją, darbininkų 
unijų veiklos, demonstraci
jų už taiką ir žydų kultūri
nės veiklos.

Gavęs po jo žodj naujas 
sovietų užsienio reikalų mi- 
nisteris ševerdnadze gana 
taikingu tonu pareiškė, kad 
Sovietų Sąjunga pavyzdin
gai pas save garantavo 
laisvę nuo nedarbo, vargo, 
pastogės neturėjimo ir ra
sinės diskriminacijos. Anot 
jo, Sovietų Sąjunga garan
tuojanti panaudojimą visų 
ūkinių, politinių, socialinių 
ir kultūrinių teisių bei as
meninę laisvę. Bet didžiau
sią savo kalbos dalį sovie
tas paskyrė Amerikos gink
lavimosi pasmerkimui. Gir
di, Amerika norinti kalbė
ti, remdamasi jėga (Budin
ga, kad N. Y. TIMES, kuris 
paprastai paskelbia pilną 
reikšmingesnių pareiškimų 
tekstą, šį kartą to nepada
rė, daugiau negu kalbom 
dėmesio kreipdamas naujo 
sovietų užsienio reikalų mi- 
nisterio asmenybei, kuris 
kalbąs rusiškai su gruzinų 
akcentu ir į Helsinkį atsi
vežė savo virš 50 metų tu
rinčią žmoną, kuri esanti 
žurnalistė).

★

Didesnio susidomėjimo 
negu susirinkimas Helsin
kyje kelia būsimas Reaga- 
no-Gorbačiovo susitikimas 
Ženevoje ir abejų kraštų 
pastangos užimti geresnes 
išeities pozicijas. Taip JAV 
pakvietė sovietų stebėtojus 
į atominio sprogimo ban
dymą užsienyje, j ką sovie
tai atsakė visų sprogimų 
bandymų sulaikymu iki 
ateinančių metų sausio 6 d. 
Abu pasiūlymai kitos pu
sės buvo atmesti. Tris va
landas kalbėdami privačiai, 
Shultzas su Ševardnadze ta-

Viešėdami Chicagoje aplankykite DAD AUA
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ — L All/llllią

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

čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių (irimų, <i delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kai n oe žemos — PasirinUnaa didelis
APSILANKĘ-JSITIKINMTK.

DIRVA

rėsi apie savo bosų susiti
kimo dienotvarkę. Joje bū
sią paliesti kariniai klausi
mai ir abejų šalių tarpusa
vio santykiai. Apie žmonių 
teises jie nekalbės.

Pietų Afrikos 
byla...

(Atkelta iš 1 psl.) 
ventai teritorijai buvusioje 
Palestinoje, nes tai pada
rius, jis pats negalės išsi
laikyti nei kariškai nei ūkiš
kai. Tačiau laikyti arabus 

j Izraelyje antros rūšies pi
liečiais ilgainiui taip pat ne
įmanoma, kaip Pietų Afri
koje nesuteikimas pilnų tei
sių juodiesiems. Panašumas 
tuo nesiriboja. Tiek Pietų 
Afrika, tiek Izraelis yra 
svarbūs JAV-bėms, nors jų 
vidaus politika prieštarau
ja principams, kuriuos skel
bia JAV. Jos stengėsi pa
veikti tą politiką draugišku 
įkalbinėjimu, ’constructive 
engagement’ — P. Afriko
je prasidėjo riaušės. Vy
riausybė paskelbė kai ku
riose srityse karo stovį ir 
malšino juodi policininkai, 
kuriuos, kaip ir kitus juo
dus pareigūnus, iš pasalų 
žudė kiti juodi.

Principinio ’apartheido’ 
— rasinio išskyrimo pa
smerkimo neužteko, ypač 
kai JAV senatas ir atstovų 
rūmai priėmė rezoliucijas, 
reikalaujančias sankcijų, o 
Prancūzija iškėlė tą klausi
mą Jungtinėse Tautose, at
šaukė savo ambasadorių iš 
Pretorijos ir žada ateityje 
daugiau neinvestuoti į P. 
Afriką. Saugumo Taryba 13 
balsų dauguma priėmė pa
siūlymą savanoriškai grieb
tis ūkinių sankcijų prieš P. 
Afriką. JAV ir D. Britani
ja nuo balsavimo susilaikė, 
aiškindamos, kad ūkinės 
sankcijos nepasiekia savo 
tikslo, žinios apie tai vyra
vo TV naujienose ir laik
raščių pirmuosiuose pusla
piuose.

Iš tiesų tačiau padėtis 
nebuvo verta tokio didelio 
iškėlimo. Tiesa, ilgainiui pa
dėtis virs nepakenčiama 
tiek P. Afrikoje, tiek ir Iz
raelyje, tačiau dar ilgesnį

DRAUGO M. Dr. dvejuose vedamuosiuose, jo paties 
žodžiais tariant, gilinosi į sekančią paslaptį: iš kur ko
munizmo galia apdumti akis ? Girdi:

— Trumpai tariant, hitlerinė Vokietija yra 
šiandien visų pasmerkta, kaip didžiausios žmoniš
kos niekšybės įsikūnijimas; tačiau kaip prez. Rea
ganas prieš porą metų sovietinę Rusiją pakrikštijo 
"blogio imperija”, — tuojau iš visų pašalių kilo 
dvejonės ir dejonės, ar tokia "šiurkšti retorika” 
besanti "tiksli” ir "tinkama”.

M. Dr. samprotavimuose pasigendau labai paaiški
nančio konstatavimo, kad į ideologiją žiūrima iš savo 
poreikiu taško. Sunku reikalauti iš žydo, kad jis laikytų 
vienodais blogiais hitlerinę Vokietiją ir Sovietiją, nes pir
moji jam reiškė tikrą mirtį. N. Lietuvoje komunistai bu
vo sodinami j kalėjimus, tačiau į Maskvą, be kurios eg
zistencijos vietiniai komunistai nesudarytų jokio pavo
jaus, žiūrėjome kaip į savo nepriklausomybės garantą 
prieš Lenkijos kėslus, ir nesidėjome į jokią prancūzų-len- 
kų siūloma sąjungą prieš ją. Atsiminkime, kad ir su hit
lerine Vokietija iki pat karo buvo bandoma susikalbėti, 
darant labai dideles nuolaidas.

Tai paiškina ir Reagano retorikos kritiką. Kam bol
ševikus vadinti jų tikru vardu, jei su jais vis tiek reikia 
gyventi ir karo išvengimas yra svarbiau už ideologiją. 
Tol kol Sovietiją bus pirmos eilės karinė galybė, su ja 
visados bus skaitomasi, nepaisant jos ideologijos nepa- 
trauklumo.

Pasitaiko ir sunkiau išaiškinamų atsitikimų. Pvz. 
Vytauto Kavolio str. AKIRAČIUOSE apie konservatizmo 
proveržius, kurio antroje išnašoje sakoma:

"Reaganas pasisakė prieš Kongrese iškeltą 
sumanymą paminėti armėnų genocidą, nes juos 
išžudžiusieji turkai šiuo metu yra NATO sąjun
gininkai. Bet su kokiu nuotaikos pakilimui minimi 
sovietų nusikaltimai! (mano pabraukta). O kaip 
švelniai tupčiojama apie Pietų Afriką, kuri nors 
neturi savo Afganistano, negrų atžvilgiu yra žiau
resnė negu šiuo metu Sovietų Sąjunga savo pa
vergtųjų tautų atžvilgiu.”

Prieštaraujantis sugretinimas. Negrai nerimauja 
Pietų Afrikoje, norėdami tapti jos piliečiais. Tuo tarpu 
Sovietijos pavergtos tautos nori iš jos tik pasitraukti.

(vm)

ASMENIŠKOS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJEPo naujų pertvarkymų ir taisyklių pakeitimo siuntiniams į Lietuvą siųsti, padėtis stabilizavosi ir dabar galima pasiųsti daug vertingų ir naudingų dovanų savo artimiesiems Lietuvoje.Pasiunčiame jūsų pačių dovanas arba priimame užsakymus geros rūšies prekėms už kompeticingą kajuteSUDAROME TESTAMENTUS, administruojame nuosavybes, išrūpiname Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, PERSIUNČIAME PALIKIMUS Į LIETUVĄ PRAKTIŠKIAUSIU, NAUDINGIAUSIU IR TINKAMIAUSIU PAVELDĖTOJUI BŪDU.Dėl visų smulkių informacijų ir patarimų prašome rašyti: Z. Juras,

11 London Lane, Bromley, 
Kent, BR1 4HB, England 

Telef. 01 460 2592

laiką abi vyriausybės gali 
susitvarkyti su riaušinin
kais, kurie neturi juos vie
nijančio autoriteto. PLO ir 
Afrikos nacionalinis kon
gresas yra organizacijos, 
kurios turi didesnį garsą ir 
respektą užsieniuose kaip 
namuose.

1985 m. rugpjūčio 8 d.

Valstybės departamento 
P. Afrikos padėties studi
ja, anot N. Y. T. korespon
dento Leslie H. Gelb, kon
statavo, kad dabartiniai ne
ramumai dar nesudaro rim- 

. to pavojaus P. Afrikos vy
riausybei ir baltųjų domi
nuojamai santvarkai.

EMERGENCY PHYSICIANS 
INDIANA, CENTRAL — 

Physician-owned emergency group 
accepting applications for full-time, 
career-oriented emergency physi- 
cians, F)exible work schedules and 
excellent benefit package. Part-time 
positions also available. Send CV or 
contact Margi Beeson. Midwest Me- 
dical Management, Ine., 528 Turtle 
Creek, North Drive, F4, Indianapoliv, 
lnd. 46227. 317-783-7474. (31-36)

FLEXOGRAPHIC PRESSMAN 
Ari. manufacturing company ha. po- 
•ition open for exper. preasman on 
Webton 650. Mark Andy 2100 fc 41X0. 
Excellent benefits & wage. for qua- 
lified people. Apply in person or 
Jim Janowick at 214-847-2304 

LORD LABEL SYSTEMS 
1COO Ava. H. East

Ariiagton, T*xa» 78011
(J I-V)
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Neapleiskime spaudas
Lietuviškoji spauda, spau 

džiama okupantų varžtų 
praeityje ir dabar, tik po 
didelių pastangų, prasisky
rė kelią j skaitytojus. Pir
masis lietuviškas laikraštis 
buvo leidžiamas Mažojoje 
Lietuvoje, Prūsijoje ir slap
ta per sieną gabenamas j 
Didžiąją Lietuvą, saugomą 
caro žandarų.

šio meto ok. Lietuvoje 
leidžiami lietuviški laikraš
čiai, spausdinami lotyniško
mis raidėmis, tarnauja 
Kremliaus komunistinės kli
kos interesams, bet ne lie
tuviams.

Jau pirmoji išeivija, nors 
mažai raštinga, šviesių lie
tuvių vadovaujama, steigė 
savus lietuviškus laikraš
čius ir stengėsi išlaikyti lie
tuvybę savo tautiečių tarpe. 
Prieš Pirmąjį Pasaulinį ka
rą, lietuvių ideologinis bei 
politinis pasiskirstymas bu
vo ryškus ir tarpusavė kova 
aštri. Kiekvienas politinis 
sambūris stengėsi turėti sa
vo laikraštį, kad galėtų ati
tinkamai atsikirsti kitoms 
grupėms, šiandieną tarpu- 
savės ideologinės varžybos 
yra sušvelnėjusios, nes yra 
vienas bendras priešas — 
rusiškas komunizmas, su 
kurio užmačiomis kovoja 
visi laisvieji lietuviai ir pa
vergta tauta.

Visa lietuviškoji kultūri
nė, visuomeninė bei politi
nė veikla, atsispindinti lei
džiamuose laikraščiuose ir 
žurnaluose. Praraskime lie
tuvišką spaudą, neteksime 
ir forumo savo veiklai iš
reikšti bei tarpusavio ry
šiams palaikyti!

Amerikoje buvo leidžia
ma daug lietuviškų laikraš
čių ir tik maža dalis išsi
laikė iki šių dienų, šie me
tai didiesiems lietuviškiems 
laikraščiams yra sukaktu
viniai metai. Jų tarpe ir 
Dirva mini 70 metų sukak
tį nuo jos įsteigimo. Leidė
jų ir redaktorių pastango
mis, Dirva nugalėjo visus 
sunkumus ir šiandieną te- 
belanko mus.

Dirvos 70 metų sukak
čiai paminėti komitetas,-va
dovaujamas žinomo visuo- 
meninko dr. Leono Kriau
čeliūno, šiuos metus skiria 

Dirvos sustiprinimui. Greta 
šios sukakties minėjimo 
renginių, vykdomas ir pla
taus masto piniginis vajus. 
Dirvos leidėjos — VILTIES 
draugijos finansams sustip
rinti. Iki šiol vajus, kaip 
skelbia Dirva, dar nepasie
kė norimo kapitalo ribos. 
Ačiū didiesiems aukoto
jams, kurie pasekė viltinin- 
kų keliu ir stambiai parė
mė Vilties draugiją. Taip 
pat nuoširdus ačiū ir vi
siems kitiems aukotojams, 
kurie atsiliepė į komiteto 
atsišaukimą ir parėmė jo 
pastangas. Manau, kad 
spaudai teikiama parama 
turėtų būti visuotina — vi
sų lietuvių, nes be spaudos 
mūsų veikla labai greitai 
sunyktų.

Komitetas, norėdamas 
sukelti reikiamą Dirvai leis
ti kapitalą, yra išsiuntinė
jęs laimėjimu knygutes, de
šimt dol. vertės. Tai nedi
delė suma, prašome atsi
skaityti nurodytu adresu.

Įvykdėme daug reikšmin
gų ir išlaidingų projektų, 
sukūrėme institucijas, ku
rios rūpinasi lietuvybės iš
laikymu ir jos rėmimu, 
atėjo eilė ir spaudai, kuri 
padėjo užsimotus projektus 
įvykdyti ir sutelkti reikia
mą paramą. Atšventėme 
pirmojo laikraščio Aušros 
šimtametę sukaktį, tad ne
leiskime, kad turima spau
da sužlugtų.

Yra vasaros atostogų me
tas. Dažnas išvykstame i 
užmiesčius ilgesniam ar 
trumpesniam laikui, poil
siui ir atgaivai. Grįžę rasi
me šūsnis laiškų ir laikraš
čių, jų tarpe ir laimėjimų 
knygutę. Nesuberkime. jų į 
šiukšlių dėžes, bet atidžiai 
peržvelkime ir išrašę čeku- 
tį pasiųskime nurodytu ad
resu. Nesistebėkite, kad šis 
yra ne pirmas prašymas, 
kad jau asmenišką auką 
esate davę, betgi komitetas 
dar savo tikslo nėra pasie
kęs. Tad nedelsdami atsily
ginkite už gautas laimėjimų 
knygutes. Jūsų atsiųstas 
doleris prisidės prie Dirvos 
finansinio sustiprinimo ir 
Dirva galės dar daugelį me
tų reikalauti Lietuvai lais
vės. A. Juodvalkis

Akiračių "Išeivija spau
dos veidrodyje” skyriaus 
vedėjas V. Giedrimas š. m. 
birželio numeryje apžvelgia 
"Bendruomenės rinkimus ir 
rinkimine propagandą”. Jo
je plačiai cituoja mano 
straipsnį tilpusį Dirvoje š. 
m. gegužės 9 d. V. G. tei
gia, kad ”A. Butkus jau nuo 
seno žinomas kaip veiksnių 
taikintojas. Jis tam taiki
nimo darbui priduoda daug 
reikšmės, Ivg veiksniams 
susitaikius įvyktu kažkoks 
stebuklas ir visa kultūrinė 
ir politinė veikla iš karto 
sustiprėtų”. Toliau V. G. 
priduria, kad "apie tą vie
nybę (veiksnių?) ir susi
taikymą kalbama jau keli 
dešimtmečiai ir vis be re
zultatų”.

Tiesa, kad aš jau kelio
lika metų (tik ne dešimt
mečių !> kėliau tarpveiks- 
mines nesantaikos blogy
bes, neigiamai atsiliepian- 
čias’j bendrąją mūsų veik
lą. Tačiau šiame V. G. ci
tuojamam mano straipsny
je aš apie veiksnių nesan- 
taikas nekalbėjau. Antra, 
V. G. turėtų atsiminti, kad 
Antrųjų Pasaulio lietuvių 
dienų metu Chicagoje, man 
ir kitų kraštų LB pirminin
kams "spaudžiant” įvyko 
formalus susitaikymas PLB 
ir VLIKo pirmininkų. Gi 
ALTa ir JAV LB Krašto 
valdyba dabartinėje kaden
cijoje jokių tarpusavio pro
blemų neturi ir pav. OSI 
klausimu dirba drauge.

Minėtam Dirvos straips
nyje aš kėliau pasitaikan
čius vidaus nesklandumus 
pačioje Bendruomenėje, kur 
vienas iš didžiausių, mano 
supratimu, tai LB-nės ski
limas. Gera V. G. ir ki
tiems, stovintiems nuoša
liau, tvirtinti, kad R-LB-nę 
reikia palikti ramybėje ir 
visai ignoruoti. Palikti ra
mybėje dabartinė Krašto 
valdyba negali, nes mūsų 
pirmtakų yra užvesta byla 
LB-nės vardui atgauti. Tos 

Lietuviškos Skautybės Fondo dalis valdybos buvo susirinkę aptarti 10 metų sukaktie? 
proga ruošiamą jubiliejinį vakarą lapkričio 16 d. Nuotraukoje iš kairės: Vicepirm. dr. Jurgis 
Gimbutas, pirm. Česlovas Kiliulis, sekr. Saulė Šatienė ir ižd. Kostas Nenortas.

bylos vienašališkai nutrauk
ti negalima, nes galėtų 
mums tekti visas teismo iš
laidas sumokėti. Kalbant 
apie teismo išlaidas, jų ir 
dabar mums nepaprastai 
daug yra. Dėl šių ir kitų 
priežasčių aš visaip ban
džiau ginčą tarp savųjų tai
kiu būdu išspręsti. Deja, 
nevyksta, nes ir R-LB-nės 
vadovai rimtai į kalbas ne
sileidžia.

šalia finansinių nuosto
lių jau pats kai kurių ben- 
druomenininkų atskilimas 
neša nuostolį LB-nei. Ant
ra, kitiems LB-nės vardą 
pasisavinus, praradom gali
mybę Illinois valstijoje įsi
registruoti ir ten gauti nuo 
mokesčių atleidimo statusą. 
Trečia, ginčui ilgai tęsian
tis atsirado vienos ir kitos 
pusės šalininkų ir tokie, 
tuo ginču prisidengę, nebe
nori LB-nei nei dirbti nei 
aukoti. Ketvirta, jaunimas 
nepakenčia vyresniųjų ne
santaikos ir dėl to šalinasi 
nuo lietuviškos aplinkos. 
Dėl šių ir kitų priežasčių 
Bendruomenei vadovaujan
čių Krašto valdybos ir LB 
Tarybos narių pareiga ieš
koti būdų šiam nelemtam 
ginčui taikiu būdu išspręs
ti. Tad prieš LB Tarybos 
rinkimus tą klausimą drau
ge su kitais ir kėliau.

Teisingai V. G. Akira
čiuose pastebi, kad rinkimi
nės propagandos beveik ne
buvo. Buvo tik kelių kandi
datų trumpi pasisakymai. 
Išskyrus mane niekas kon
krečių problemų nekėlė ir 
atsakymo neieškojo. Jau po 
rinkimų Dirvoje tą faktą 
apgailėjau, kad praleidom 
labai gerą progą plačiau 
LB-nės klausimais pasisa
kyti ir tuo sukelti didesnį 
JAV lietuvių susidomėji
mą rinkimais.

Kitas V. G. man daromas 
priekaištas tai "frontinin
kų įsigalėjimas LB-nėje”. 
Ir vėl turiu pareikšti, kad 
aš apie tai tame straipsny

je nerašiau, nes gerai ži
nau, kad LB-nės veikloje 
Fronto Bičiulių tik saujelė. 
Daugumas jų yra labai po
zityvūs darbininkai ir pagal 
savo skaičių jie nuveikia la
bai daug ir dėl to turi di- 
dėlę teigiamą įtaką. Aš pa
staruoju laiku kalbu apie 
"Bendruomenininkų klubą”, 
k’iiriame”teipa įvairių ideo
logijų žmonės. Tame klube 
yra labai mažas narių skai
čius. Tai tik tokie, kurie sa
ve skaito "vyriausiais” ir 
viską geriausiai išmanan
čiais bei patys save įgalio
jusiais kalbėti LB-nės var
du. Tą jie ir daro be at
vangos. Keli to klubo na
riai yra šventai įsitikinę, 
kad LB-nė tai jis pats.

Visiškai pritariu V. G. 
teigimui, kad "nesvarbu, 
kas jis yra, frontininkas, 
tautininkas, liberalas, krik
demas ar akiratininkas, jei 
tik jis dirba naudingą dar
bą, nesavanaudiškai — pa
garba jam”. Man tik neaiš
ku, kas yra akiratininkas, 
ar tas kas skaito Akiračius? 
Išeitų, kad aš galėčiau bū
ti ne tik akiratininkas, bet 
ir draugininkas, T. žiburie- 
tis, dirvininkas ir kt.?

Pabaigai noriu pasi
džiaugti, kad V. G. metų 
tėkmėje sušvelnėjo, nes se
niau vos išgirdęs mano ir 
kitų užuominas apie Veiks
nių vienybę "piestu stojo
si”. Nuomonių skirtumų 
viešas, nuosaikus diskuta
vimas yra labai sveikas de
mokratinis požymis. Skir
tingos nuomonės ir iš jų 
kylą dialogai padeda atpa
žinti tiesą, o ji nebūtinai 
vienaip suprantama. Tikros 
tiesos monopolio, greičiau
siai, niekas neturime, bet 
bandyti ją atpažinti tai 
Dievo palaima.

GOVERNMENT HOMES from $1
(U repair). Also delinquent tax pro- 
perty. Call (I) 805-687-6000, Ext.
GH-5823 for information. (24-31)

GOVERNMENT JOBS $15.000-150,000 
year possible. AB occupalions. Call 
(I) 805-687-6000, Ext. R-5823 to
find out how. (24-31)
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KANADOS LIETUVIAI
J. Varčius

LINKSMA "DIRVOS” 
VAKARONĖ

Liepos ir rugpiūčio mėne
siais visuomeninė veikla 
Toronto lietuvių kolonijoje 
sustoja, nes organizacijos 
neruošia parengimų. Tik 
sekmadieniais vyksta pa
maldos lietuvių katalikų ir 
evangelikų parapijose, ku
rių šventovėse susirenka 
žymiai mažiau žmonių. Tai 
vasaros atostogų laikas, 
nes daugelis lietuvių savait
galiais išvyksta j šiaurę prie 
Hurono didžiojo Georgian 
įlankos pakrančių, apie 
100-150 mylių nuo Toronto. 
Gražios medžiais pasipuo
šusios pakrantės, švelnaus 
smėlio paplūdimiai, patogus 
susisiekimas, švarus oras, 
daug vasarnamių ir nakvy
nės namų kiekvienų savait
galį išvilioja apie pusę mi
lijono Toronto gyventojų 
praleisti vasarą be rūpes
čių.

Lietuviai irgi išsiskleidę 
Georgian įlankos 200 my
lių pakrantėse, nuo Owen 
Sound iki Perry Sound šiau
rėje, kurie čia praleidžia 
vasarą savo ištaigingose 
vilose, gaudydami žuvis, sa
vais laiveliais aplankyda
mi draugus. Skaitlingiau
sias lietuvių telkinys yra 
Wasagos ir Springhursto 
miesteliuose, apie 100 my
lių j šiaurę nuo Toronto. 
Springhursto v a s arvietė 
yra Wasagos priemiestis, 
atsiradęs po karo, kur mū
sų tautiečiai pirko žemo
mis kainomis sklypus, sta
tė vasarnamius, gražino sa
vo sklypus ir nuomojo pa
talpas kitiems svečiams va
sarotojams. A. a. kun. P. 
Ažubalis pastatė Spring- 
hurste Gerojo Ganytojo 

‘^ipber jįolidays” 

1985 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ 

iš 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 — įvairūs 
maršrutai.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite 

1-800-722-1300 (Toli Free)

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

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 Wcst Broadwav
P. O. Box 116, 

South Boston, Mass. 02127 '*4rnk*
Telefonas: (617) 268-8764

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS. 

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

I’RICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES. REGISTERED TRAYEL AGENT # TA 0324

koplyčią ir Wasagoje tėvai 
Pranciškonai įrengė gražią 
vasarvietę su keliais pasta
tais ir sale, kur kiekvieną 
vasarą vyksta jaunimo ir 
vyresniųjų įvairaus pobū
džio stovyklos. Kiekvieną 
sekmadienį Springhurste ir 
Wasagoje vyksta katalikų 
pamaldos, o šeštadienių ir 
sekmadienių popietėmis — 
įvairūs kultūriniai rengi
niai ir draugiški pobūviai.

Š. m. liepos 27 d., šešta
dienį, "Dirvos” rėmėjų To
ronto būrelio valdyba su
rengė linksmą vakaronę Bi
rutės ir Mečio Abromaičių 
puošnioje viloje, Spring
hurste. čia 7 vai. vak. susi
rinko per 50 rėmėjų ir drau
gų. Vakaronėje dalyvavo 
keletas žymių svečių: dr. 
Angelė ir dr. Sigitas Kaz
lauskai, "Dirvos” buvęs 
bendradarbis ir nuolatinis 
rėmėjas Aug. Kuolas, Sibi
ro tremtinė agr. Marija 
Garbačiauskienė su savo 
vyru agr. Leonu, visuome
nės veikėja iš Hamiltono 
Lucija Skripkutė, inž. Ba
ranauskas, veikėjai Aldona 
ir Juozas Jankaičiai ir kiti.

Vakaronė pradėta laužo 
uždegimu ir rėmėjų būyelio 
valdybos sekr. J. Varana
vičiaus įžanginiu žodžiu, 
kuris pasveikinęs svečius ir 
padėkojęs vakaro rengėjai 
Birutei Abromaitienei, kal
bėjo apie lietuvių spaudos 
rūpesčius, kuriuos kelia 
skaitytojų mažėjimas. Va
karonė, kaip aiškino kalbė
tojas, neturi tikslo sutelkti 
daugiau pajamų "Dirvai” 
paremti, bet siekia sutelkti 
skaitlingesnį būrelį, kuris 
stipriau paremtų šį savait
raštį finansiškai.. Sibiro 
buvusi tremtinė Marija 

Garbačiauskienė vaizdingai 
papasakojo savo įspūdžius 
iš turistinės kelionės š. m. 
gegužės mėn. Lietuvoje, 
kurioje lankėsi su savo vy
ru Leonu. Jų sūnus gyvena 
okupuotoje Lietuvoje.

Po įžanginių kalbų, prie 
liepsnojančio laužo vaka
ronės dalyviai įsijungė į 
bendrą chorą, nuotaikingai 
atlikę įvairių liaudies dai
nų. Vakaronės šeimininkė 
Birutė Abromaitienė, sau
lutei nykstant vakaruose ir 
orui atvėsus, pakvietė sve
čius į savo vilą, kur jie bu
vo pavaišinti lietuviškais 
pyragais, kuriuos padova
nojo būrelio rėmėjos: R. 
Žukauskienė, A. Vitkienė, 
A. Jankaitienė, M. Statule- 
vičienė, L. Matulevičienė ir 
R. Račys. Išlaidoms padeng
ti vyko loterija. Valdybos 
ižd. V. Matulevičius priėmė 
aukas ir "Dirvos” prenume
ratas. "Dirvai’’ aukojo: L.
M. Garbačiauskai — $20.00, 
V. M. Vaitkai — $10.00 ir 
užsiprenumeravo vieniems 
metams — F. Kasperavičius 
ir dr. S. Kazlauskas.

Prie šviečiančio židinio 
vilos salone svečiai vaiši
nosi skaniais pyragais, už
kandžiais ir gaivinančiais 
gėrimais. Jie diskutavo iš
eivijos problemas bei spau
dos rūpesčius, padarę išva
dą, kad mūsų spaudos lei
dėjai, redaktoriai, nykstant 
senąjai skaitytojų kartai, 
turi ieškoti naujų priemo
nių ir formų per spaudą iš
laikyti tautinę sąmonę jau
nojoje kartoje, kurios lietu
vių kalba silpnėja ir jos su
pratimas apie lietuvybę yra 
labai skirtingas nuo seno
sios išeivijos pažiūrų.

• Aldona Veščiūnaitė. 
AIDINČIOS UPĖS. Eilė
raščiai. 78 psl. kietais vir
šeliais. Knygos apipavida
linimas Viktoro Simankevi- 
Čiaus. Kaina 7 dol. Išleido 
Algimanto Mackaus knygų 
leidimo fondas, 7338 South 
Sacramento Avė., Chicago, 
III. 60629. Spaudė Morkūno 
spaustuvė.

• Algirdas Landsbergis. 
VAIKAI GINTARO RŪ
MUOSE. Trijų veiksmų dra
ma. 80 psl. kietais virše
liais. Kaina 7 dol. Veikalas 
1981 m. laimėjęs LB Kul
tūros tarybos skelbtąjį dra
mos konkursą. Aplankas 
Vytauto O. Virkau. Išleido 
Ateities Literatūros Fon
das. 10000 So. Bell Avenue, 
Chicago, III. 60643. Spaudė 
Draugo spaustuvė.

ROBOTIC ENGINEERS AND 
MACHINE DESIGNERS

Immediate openings for permanent 
positions. Experienced only. Send re- 
»ume to:
Clay-Mill Technical Systems Inc. 
24151 TELEGRAPH RD.. SUITE 210 

SOUTHFIELD. MICH. 48034 
OR CALL 313-352-4890 

(3137)

■ laiškai Dirvai

ATVIRAS LAIŠKAS

Pasaulio Lietuvio 1985 
m. Nr. 6-7 "JAV LB Vidu
rio Vakarų apygardų ir 
apylinkių atstovų suvažia
vimas” straipsnio autorius 
b. n. (manau, kad tai yra 
PL redaktorius Bronius 
Nainys) pradžioje objekty
viai apibudina rajoninių su
važiavimų tikslą bei reikš
mę. Tačiau vėliau jis nuėjo 
į lankas ir pradėjo pulti iš
eivijos lietuvius, o rado tik 
vieną patrijotą veikėją Chi
cagoje, kuriam išėjus iš 
apygardos valdybos vado
vaujamo posto — nebuvo 
pakaitalo, ir dėl to pačią di
džiausią nepasisekimo kaltę 
suvertė LB Krašto valdy
bai. Gerbiamas PL redakto
riau, nedarykime iš šaukš
to vandens didelį ežerą, nes 
yra pavojus ir pačiam ten 
paskęsti. Jeigu Jums nepa
tinka vienas ar kitas as
muo, tai nereiškia, kad tu
rit smerkti visus lietuvius 
ir visą KV-bą. Kaip buvęs 
PLB pirmininkas, LB Kraš
to valdybos pirmininkas ir 
LB Tarybos narys, bei Pa
saulio Lietuvio redaktorius 
turėtumėt žvelgti tiesos 
žvilgsnį į įvykius, bet nesi
naudoti netiksliais padavi
mais. Gražu, kad Jūs iške- 
liat p. Laukaitį į padanges, 
jei iš tikrųjų jis to vertas. 
Gerbiau ir aš jį iki šio su
važiavimo. O dabar noriu 
paklausti gerb. PL redakto
riaus: ar jau LB pareigūnų 
susitarimai nebegalioja — 
neturi reikšmės. LB KV-bos 
apygardų bei apylinkių pir
mininkams — pavedimai, 
reikalavimai — negalioja, o 
kaip dėl JAV LB įstatų bei 
taisyklių — irgi jau nevei
kia? Arba jie visai nerei
kalingi ?

Dėl Vidurio Vakarų ra
jono suvažiavimo turiu pa
reikšti sekančiai: su Vidu
rio Vakarų apygardos pir
mininku susitarėm telefo
nu. Jo pasiūlymu nutarėme 
drauge daryti Apygardos ir 
Rajono suvažiavimus tą pa
čią dieną, 1985 m. balan
džio mėn. 28 nuo 8 vai. iki 
12 vai. ryto KV-bos, o po 
pietų pertraukos apygardos 
(turiu Laukaičio raštu pa
siūlymą). Po susitarimo 
1985 m. vasario mėn 23 iš
siunčiau raštiškus praneši
mus apie Rajono ir Apy
gardos suvažiavimus apy
gardų pirmininkams ir apie 
tai paskelbiau spaudoje. To
kį pat raštą pasiunčiau ir 
Pasaulio Lietuviui. 1985 m. 
kovo mėn. 10-12 dienomis 
gaunam iš LB Vidurio Va
karų apygardos pirm. Lau
kaičio lydraštį su suvažia
vimo darbotvarke, kad 1985 
m. balandžio mėn. 28 d. pir
ma pradės suvažiavimą 
Apygarda, o tik vėliau KV 
rajoninis suvažiavimas. Ka
dangi apygardos pirminin
ko raštas buvo sufabrikuo
tas (būk tai rašytas kovo 

mėn. 28 d., bet išsiuntinė
tas tik po 15 dienų), toks 
paskelbimo laikas apygar
dos suvažiavimui pagal LB 
statutą buvo jau per trum
pas rinkimams pravesti. 
Telefonu užklausus Laukai
tį kodėl jis pakeitė susita
rimą ir fabrikuoja raštus, 
gavau atsakymą, kad tai 
"mūsų reikalas, mes taip 
norim ir taip bus”. Atsa
kiau, kad nelegalu, bet vie
toje aiškinimosi jis padėjo 
telefono ragelį. Apie tai 
pranešiau LB KV-bos pir
mininkui ir paprašiau para
šyti apygardos valdybai 
raštą, kad laikytųsi anks
tyvesnio susitarimo, kitaip 
bus apygardos suvažiavi
mas tik informacinis ir ja
me nebus galima rinkti val
dybos bei revizijos komisi
jos (taisyklės IX — 67).

Atvykęs į suvažiavimą ir 
įėjęs į Jaunimo Centro sa
lę, kur buvo numatytas Vi
durio Vakarų rajono suva
žiavimas, sutikau PL re
daktorių B. Nainį, piktą, 
diktatūriškai nusiteikusį ir 
pakeltu balsu sveikinantį: 
"žiedoni, neardykit tvar
kos ir nekelkit triukšmo", 
žvilgterėjęs pamačiau, kad 
neturi nei karšto nei šalto 
ginklo, kad nėra pavojaus 
žūti, pareiškiau, kad nesu 
kurčias ir pasitraukdamas 
paklausiau ar toks elgesys 
tinka mūsų buv. PLB pirm., 
buv. K V pirm., PL redakto
riui ir Tarybos kandidatui. 
Tai padaręs pasišalinau nuo 
pikto žmogaus. Jo priekaiš
tas, kad tik vienas Michi
gano apygardos pirminin
kas dalyvavo mums netin
ka, nes kiti apygardų bei 
apylinkių pirmininkai buvo 
suklaidinti Vidurio Vakarų 
apygardos pirmininko spau
doje pranešimo, kuris sky- 
rėis nuo anksčiau sutarto 
laiko su LB Krašto valdyba.

Norėtųsi dar daugiau at
sakyti PL redaktoriui ypač 
dėl Pasaulio Lietuvio veda
mojo straipsnio "Jau ir po 
rinkimų”, čia vėl kaltini
mai KV — rinkimų organi
zacijos trūkumas ir pana
šiai ir visa eilė nurodytų 
nesklandumų, kuriuos jis 
beria kiek tik jėgos leidžia. 
Kur gerb. redaktorius bu
vo prieš skelbiant rinkimus 
ir kodėl tų gerų idėjų nepa
teikė laiku? žinoma, malo
niau kritikuoti negu dirbti. 
Po pamokslo j’s vėl pradėjo 
garbinti Vidurio Vakarų 
apygardą, kuri geriausiai 
atliko rinkimų pareigas. 
Pagal b. n. tai tiesiog pa
vyzdys kitom apygardom. 
Pasirodė, kad tik Vidurio 
Vakarų apygardos dėka nu
stojome apie pusę tūkstan
čio balsų, lyginant juos su 
1982 metų rinkimais.

K. žiedonis
JAV LB KV vicepirm. 

organizaciniams reikalams
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Pavojinga liga AIDS Dr. Danielius Degė

Apie šią ligą jau buvo 
rašyta Dirvoje, berods, 
prieš porą metų, bet AIDS 
ligos nepaprastas plitimas 
skatina mus dar kartą su
sipažinti su ja. AIDS pava
dinimas reiškia Aųuired 
Immuno Deficiency Syn- 
drome, tai yra įgytas imu
niteto praradimas. Tai reiš
kia, kad šios ligos eigoje 
žmogaus organizmas pra
randa atsparumą kovai

Kalbos vargai
T. Klyga

Vos tik vieniši balsai dar 
spaudoj kartais primena 
reikiant rimčiau globoti 
mūsų kalbos gyvybę išeivi
joj. Bet kultūros vairuoto
jai kažkodėl tų balsų sten- 
gisai neišgirsti, lyg ta te
ma nesvarbi. Kai kitiem da
lykam ruošiamos garsios 
šventės, iškilmingi rengi
niai, svarstybos ir pilasi 
premijų šūsnys, tai kalbai 
— nieko. Prieš keletą metų 
išleista knygelė apie trupu
tį pakeistą rašybą. Geras 
leidinys, bet atkištas be no
ro, be tikro supratimo: vi
sai nebuvo su juo visuome
nė supažindinta. Vėliau 
skųsis, kad leidinys pūsta 
neparduotas. O galėjo kiek
vienoj apylinkėj — paskai
tom ar svarstybom — vi
suomenę sudominti. Arba 
spaudoj eile straipsnių at
skleisti, kas ir kaip pakeis
ta, kas iš to naudos, kas 
abejotina etc. Visi esam 
raštingi, visiem tai svar
bu. Kodėl leidėjai patys tą 
knygą pasmerkė nežiniai? 
Ar kad jokių iškilmių nei 
žymenybių parado iš to ne
padarysi ?

Lietuvių Dienų geg. m. 
prof. Č- Masaitis mus jaut
riai paakina, kad kultūrai 
kurti ir išlaikyti "būtinas 
savos kalbos išlaikymas, ir 
ne tik mokėti ja pasakyti 
"laba diena”, bet sugebėti 
jausti jos skonį, pažinti jos 
formų, žodyno, sinonimų ir 
homonimų nepaprastą tur
tingumą, jos ritmą ir skam
besį; mokėti ir norėti lie
tuviškai išsakyti savo 
džiaugsmą ir ilgesį... Ne
dalykime kits kitam premi
jų už parašytas knygas ir 
kitokią veiklą. Premijuoki
me be klaidų parašytus dik
tantus .. . Sukurti Lituanis
tikos Centrą su pastovia 
įstaiga, kuri tvarkytų mū
sų kultūros, ypač kalbos 
puoselėjimo reikalus”.

Taigi, ypač kalba pirmoj 
vietoj. O ji labiausiai ap
leista. Ir L. Fondo gausūs 
tūkstančiai jai krepšin ne- 
įkrinta. Kada prabus mū
sų kultūros viešpačiai iš il
go miego? 

prieš bet kokią infekciją.
AIDS liga Jungtinėse 

Amerikos Valstybėse pirmą 
kartą buvo diagnozuota 
1981 metais. Nuo to laiko 
iki šių metų birželio mėne
sio buvo užregistruota 
10,533 ligoniai. Pusė šių li
gonių jau yra mirę. Kas 
metai AIDS ligonių skai
čius padidėja dvigubai. Nuo 
1981 metų iki birželio 1984 
metų buvo užregistruota 
5000 sergančių. Tuo tarpu 
paskutiniųjų metų eigoje, 
nuo 1984 birželio mėnesio 
iki birželio mėnesio 1985 
metų, naujų ligonių buvo 
užregistruota 5533. Mano
ma, kad ateinančiais metais 
naujų ligonių bus virš 10 
tūkstančių. Taigi, toks stai
gus ligos plitimas baugina 
visus ir verčia pagalvoti 
kaip tą ligą reikia gydyti ir 
kaip nuo jos apsisaugoti, 
juo labiau, kad kai kurie 
šios ligos ekspertai tvirti
na, kad Jungtinėse Tme. 
rikos Valstybėse šiuo metu 
jau yra apie pusė milijono, 
o gal net ir vienas milijonas 
žmonių užsikrėtusių AIDS 
liga.

Praėjusiais metais buvo 
surastas AIDS ligos sukė- 
lėjas-virusas. Jis yra pava
dintas Human T-cell Lym- 
photropic Virus type III ir 
žymimas raidėmis HTLV- 
III.

Apie 75'i visų AIDS li
ga sergančių yra homosek
sualai. Jų daugiausiai ran
dasi New Yorke, San Fran- 
cisce, Los Angeles ir kituo
se didesniuose miestuose. 
Apie 17'X ligonių sudaro 
heroino ir kitokių narkoti
kų vartotojai, kurie narko
tikų leidimui į kūną varto
ja užkrėstas adatas. 2% 
sergančių yra užsikrėtę 
kraujo transfuzijų metu ir 
štai kodėl. AIDS ligos simp
tomai pasireiškia ne tuo
jau po užsikrėtimo. Užtrun
ka apie 12-52 mėnesiai kol 
ligos simptomai pasirodo. 
Todėl virusu užsikrėtęs 
žmogus būna kraujo davė
jas, tai jo duotas kraujas 
jau turi AIDS ligos virusą 
kurį jis perduoda kraujo 
transfūziją gauančiam as
meniui. Institucijos atsa
kingos už kraujo transfūzi- 
jas, kaip kraujo bankai ir 
Raudonasis Kryžius, dėjo 
didelės pastangas surasti 
būdus kaip atpažinti tuos 
individus, kurie yra užsi
krėtę AIDS ligos virusais. 
AIDS ligos virusas patekęs 
į kraują sukelia organizmo 
reakciją. Tos reakcijos pa
sėkoje organizme atsiranda 
antikūniai, kuriuos serolo
giniu tyrimu galima nusta
tyti. šiuo metu visi kraujo 
davėjai yra tikrinami tokiu 
būdu. Kraujas turintis an-
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New Yorke amerikiečiai homoseksualai demonstravo rei
kalaudami skirti daugiau pinigų kovai su AIDS.

tikūnius būna išskirtas ir 
nevartojamas. Bet toks se
rologinis kraujo antikūnių 
tyrimas dar nepasako, kad 
tas ar kitas žmogus serga 
AIDS liga. Panašūs antikū
niai atsiranda kraujuje ser
gant ir kitom ligom nieko 
bendro neturinčiom su 
AIDS ligos virusu. Todėl 
nustatyti ar kraujo davė
jas yra sergantis AIDS li
ga yra dar vartojamas 
komplokuotas specifinis li
gai tyrimas vadinamas 
Western Bloot tęst. Tiks
liausias būdas nustatyti ar 
žmogus serga AIDS liga tai 
atradimas kraujuje HTLV- 
III viruso. Tiriant užkrėstų 
žmonių kraują virusas ran
damas 95X atveju.

šiuo metu, genų skaldy
mo metodą vartojant, yra 
pagrindo tikėtis, kad neuž
ilgo bus išdirbtas būdas ku
rį naudojant bus galima nu
statyti 100r< tikslumu ar 
žmogus turi AIDS ligą.

AIDS virusas savo pavir
šiuje turi baltyminį kiautą. 
Genų skaldymo metodą var
tojant galima išskirti tą vi
ruso geną, kuris pagamina 
tokį baltymo kiautą viruso 
paviršiuje. Tokį išskirtą ge
ną inkorporavus į kokios 
nors nepavojingos bakteri
jos sudėtį, galima pagamin
ti didesnį kiekį viruso ke
valo baltyminės medžiagos. 
Ši baltyminė medžiaga gali 
būti naudojama kaip diag
nostinis reagentas AIDS li
gos atpažinimui. Taip pat 
yra manoma, kad naudojant 
šį metodą gal būt pavyks 
pagaminti net vakciną ap
saugai nuo AIDS ligos.

AIDS ligos išgarsinimui 
daug prisidėjo filmų akto
riaus Rock Hudson liga. 
Spauda rašo, kad jis yra 
homoseksualas, bet jo užsi
krėtimo eiga nėra aiški. 
Prieš keletą metų jis turė
jo širdies operaciją, kurios 
metu jis gavo keletą krau
jo transfuzijų. Prancūzijo
je jis buvo gydomas speci
finiais vaistais HPA-23. 
Nors šių vaistų efektingu
mas nėra tikslai žinomas, 
bet atrodo, kad Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse jis 
bus leistas vartoti. Jungti
nėse Amerikos Valstybėse 
AIDS ligai gydyti yra var
tojamas vaistas Suramin. 
Vartojant šiuos abejus 
vaistus po kurio laiko viru
sas kraujuje nebebūna ran
damas. Nežiūrint to šie 
vaistai ligos eigos nepakei
čia.

AIDS ligos simptomai 
yra tokie: Susirgęs asmuo 
pradeda jaustis labai silp
nas ir pavargęs. Nustoja 

apetito, svoris pradeda kris
ti. Atsiranda šiek tiek pa
kilusi temperatūra. Nakti

mis pradeda prakaituoti, 
pažasčių, kirkšnių ir kaklo 
liaukos padidėja. Padidėja 
taip pat kepenys ir blužnis. 
Gali atsirasti gleivinių bei 
odos žaizdos arba išbėri
mai, vadinami Kaposis sar
koma. Pavojingiausia AIDS 
ligos komplikacija tai plau
čių uždegimas vadinamas 
pneumocystis carinii pneu- 
monia. Nuo jos miršta apie 
51 % ligonių; nuo Kaposi 
sakromos miršta 26 U ; kiti 
gi miršta nuo kitokių ligų, 

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

nes AIDS ligos virusas su
naikina organizmo pajėgu
mą atsispirti bet kokiai in
fekcijai. AIDS liga užsikre
čiama intymaus arba sek
sualinio kontakto metu ar
ba vartojant užkrėstas ada
tas, švirkštus kas yra prak
tikuojama narkotikus var
tojančių žmonių tarpe.

Nežiūrint didelių pastan
gų šiuo metu mes dar neži
nome kaip šią ligą galima 
pagydyti.
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Bėgant nuo bolševikinio teroro...
Su Hitlerio įsigalėjimu 

Vokietijoje prasidėjo Euro
poje tautų išvietinimas. Bė
go nacių persekiojami žmo
nės iš Vokietijos kitur prie
glaudos ieškodami. Hitlerio 
galybei augant, augo ir 
skaičius žmonių be tėvynės, 
žmonių, dabar įprastiniu 
terminu tariant, išvietintų. 
Ir Hitlerio galybę sutriuš
kinus, išvietintųjų žmonių 
problema nebuvo išspręsta. 
Nacių metodai plačiai nau
dojami kito diktatoriaus, 
kito totalitarinio režimo. 
Smurtas, žmogaus išnieki
nimas tebesitęsia, ir neži
nia, kada jis dar baigsis.

Europoje tebeklaidžiojo 
milijonai žmonių išvietintų, 
milijonai žmonių be tėvy
nės. Europoje ir kitur mili
jonai žmonių pasmerkti ne
žinomam likimui. Milijonai 
žmonių plaukė per neišsa
komo skausmo ir neišbren
damo vargo okeaną. Jiems 
patiems išsigelbėti nebuvo 
jokios vilties. Jų visų vil
tys sudėtos j tuos, kurie 
pakėlė galingą savo kumštį 
prieš smurtininkus ir pa
vergėjus. Kada gi smurtas 
ir tautų vergija bus sunai
kinta?

Tokiomis viltimis rami
nos ir guodės benamiai 
žmonės su savo didžiųjų 
vargų našta, keliaudami ne
žinomo likimo keliu.

Mūsų likimas mums ne
žinomas, tačiau ko mes 
trokštame, ko mes siekia
me, tai gerai žinome ir mes 
ir pasaulio galingieji, kurių 
rankose mūsų likimo iš
sprendimas. Mes norime 
būti laisvi, mes siekiame 
būti pilnateisiais savojo 
krašto, savosios žemės šei
mininkai. To mūsų troški
mo, to mūsų siekimo, kol 
mes esame gyvi, niekas iš 
mūsų negali išplėšti. Tai 
mūsų švenčiausia teisė, ku
rią mes giname visomis tei
sėtomis ir mums prieina
momis priemonėmis.

Dėl to savo didžiausio 
troškimo, dėl to savo ryžtin- 
giausio siekimo, dėl tos sa
vo švenčiausios teisės mes 

kenčiame, esame išblaškyti 
po visą pasaulį nuo šiaurės 
Ledynuotojo vandenyno li
gi Atlanto krantų, nuo Si
biro taigų ligi Saharos dy
kumų, nuo Uralo kalnų ligi 
Alpių. Dėl to savo didžiau
sio troškimo, dėl to savo 
ryžtingiausio siekimo, dėl 
tos savo švenčiausios teisės 
mūsų tauta kentėjo ir tebe- 
kenčia kalėjimuose ir kon
centracijos stovyklose, dėl 
to ji yra pasiryžusi išken
tėti visas kančias, kokias 
tik imperialistinių gruobo- 
nių budeliai beįstengs iš
galvoti.

Mes dėl savo siekimų, dėl 
savo tautos ir savo laisvės 
kentėjome, kenčiame ir ken
tėsime, nes tikime į teisės 
ir teisingumo pergale pa
saulyje, nes tikime į savų
jų kančių prasmingumą, nes 
tikime, kad Golgotos kelias 
veda į pergalę. Mūsų tikė
jimas nepalaužiamas, mūsų 
valia tvirta ir kovose dėl 
savo tautos laisvės jau ne 
sykį išbandyta.

Mes šventai tikime savo 
siekimų laimėjimu ir dėl to, 
kad mūsų pusėje teisė ir 
teisingumas, kad mūsų pu
sėje pasaulio sąžinė, kuri 
dar nesutepta budelio pra
lietu nekaltųjų krauju. Juk 
didžiosios pasaulio galybės 
— Jungtinės Amerikos Val
stybės ir Didžioji Britani
ja j šį kara įstojo, siekda
ma sunaikinti pasaulyje 
smurtą ir agresiją ir grą
žinti pavergtosioms tau
toms laisvę.

Po šešerių metų ryžtin
gos kovos du didieji pasau
lio agresoriai ir smurtinin
kai — Vokietija ir Japoni
ja buvo nugalėti. Po šeše
rių metų žiauriausių žudy
nių, pareikalavusių milijo
nus žmonių gyvybių, po di
džiausių sunaikinimų, ko
kius iki šiol pasaulis žino, 
du pasaulio tironai buvo su
naikinti, pasaulis galėjo 
laisviau atsikvėpti ir pra
dėti galvoti apie ilgalaikę 
taiką. Dar pačiame šio bai
saus karo įkarštyje didysis 
Jungtinių Amerikos Vals

Aleksandras Merkelis

tybių prezidentas Frankli
nas Delano Rooseveltas pa
skelbė Keturias Didžiąsias 
Laisves. Jo vadovaujama 
Amerikos politika siekė, 
kad iš šio pasaulinio gais
ro pelenų turi gimti naujas 
pasaulis, kuriame visų kraš
tų visi žmonės turės ketu
rias žmogaus gyvenimui bū
tiniausias laisves: žodžio 
laisvę, tikėjimo laisvę, lais
vę nuo skurdo ir laisvę nuo 
baimės.

Jungtinių Amerikos Val
stybių ir Didžiosios Brita
nijos praėjusio karo tikslai 
ir pokarinio meto siekimai 
buvo deklaruoti Atlantic 
Charter (Atlanto Charto- 
je), kurioje sakoma:

Jungtinių Amerikos Val
stybių prezidentas ir Jo Di
denybės Jungtinės Karalys
tės atstovas ministeris pir
mininkas Churchill laiko 
savo teise paskelbti savų 
kraštų politikos bendruo
sius principus, kurių įgy
vendinimas grįstų jų geres
nio ateities pasaulio viltį.

Pirma: Jų kraštai nesie
kia nei teritorinio nei ku
rio kitokio praturtėjimo.

Antra: Jie nenori jokių 
teritorinių pakeitimų, ku
rie nesiderintų su visiškai 
laisvai išreikštais tų kraš
tų tautų norais.

Trečia: Jie gerbia visų 
tautų teisę turėti tokią val- 
dymosi formą, kurioje jie 
gyventi nori. Visų tautų su
vereninės teisės ir autono
minės vyriausybės, kurios 
jėga buvo išplėštos, turi bū
ti atstatytos.

Ketvirta: Jos, turėdamos 
galvoje savo pačių įsiparei
gojimus, siekia laisvo pri
ėjimo visų valstybių, dide
lių ir mažų, nugalėtojų ir 
nugalėtųjų, prie pasaulinės 
prekybos ir prie jų ūkinei 
gerovei reikalingų žaliavų.

Penkta: Jos siekia visų 
tautų glaudesnio ūkinio 
bendradarbiavimo, bendra
darbiavimo, kurio tikslas 
įvesti geresnes darbo sąly
gas, ūkinio išlyginimo ir 
dirbančiųjų apsaugos.

šešta: Jos tiki, kad po 

galutinio nacių tiranijos su
naikinimo bus sukurta tai
ka, kuri visoms tautoms 
leis savo krašte kuo sau
giausiai gyventi ir kuri vi
sų kraštų visus žmonės 
įgalins laisvai nuo baimės 
ir skurdo gyventi.

Septinta: ši taika turi 
įgalinti visoms tautoms vi
sose juruose ir vandenynuo
se laisvą laivininkystę.

Aštunta: Jie yra įsitiki
nę, kad praktiniais ir mora
liniais sumetimais yra būti
na, jog visos pasaulio tau
tos atsisakytų nuo ginklo 
pajėgos panaudojimo. Ka
dangi ateityje taikos išlai
kyti tol nebus galima, kol 
žemyno, jūros ir oro gink
lais tautos grąsys arba ga
lės grąsyti svetimus kraš
tus užpulti, tai jie laiko rei
kalingu, iki bus sukurta pla
ti ir pastovi visuotinė sau
gumo sistema, tas tautas 
nuginkluoti. Taip pat jie pa
laikys tinkamas priemones, 
kurios palengvintų taikių 
tautų sunkią ginklavimosi 
naštą.

Poetas Stephen Vincent 
Benet savo dar karo metu 
parašytame veikale Ameri
ka, kurį galėtume pavadin
ti amerikietiškos dvasios 
biografija, kalbėdamas apie 
pasaulį po karo, pabrėžia, 
kad Amerikos vienintelis 
tikslas esąs taika, bet ne 
karas. Amerika siekianti 
taikos, .taikos ne kapų, bet 
gyvųjų, taikos ne kalėjimo 
kameros, bet laisvojo pa
saulio, laisvųjų tautų. Di
džiojo tradicinės laisvės ir 
visokeriopos pažangos kraš
to Amerikos politikai mato, 
kad be tautų laisvės neįma
noma sukurti taip visų 
trokštamos ir išsiilgtos tai
kos. Tad Jungtinių Ameri
kos Valstybių politika ir 
deda pasaulinės taikos pa- 
grindan visų tautų laisvę.

Tiek didžiojo velionies 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių prezidento Franklino 

PATTERN MAKER 
CLASS “A” - W00D
ILUFKINl INDUSTRIES, INC.

Manufacturer of oilfield pumping units is 
seeking career oriented, qualified Pattern 
Makers. The successful candidates will have 
extensive training and experience in vvood 
pattern making. The ability to vvork with 
others is a mušt.
LUFKIN offers a competitive salary along 
with excellent benefits and ideal vvorking 
conditions.
Oualified applicants should contact:

LUFKIN INDUSTRIES, INC.
P. O. B0X 206 

8902 MANN ROAD 
LITTLE ROCK, ARKANSAS 72103 

TELEPHONE (501) 565-5591

LUFKIN INDUSTRIES, INC.
P. O. B0X 849 

LUFKIN, TEXAS 75902 - 0849 
409-637-5407

LUFKIN is an equal opportunity employer

D. Roosevelto Keturios Di
džiosios Laisvės, tiek ir At
lanto Charteris mūsų pa
vergtai tautai teikė daug 
vilčių susilaukti laisvės. Ir 
jei Aalanto Charter bus 
įgyvendintas, mes savo tau
tos laisevės ir nepriklauso
mos valstybės atstatymo 
tikrai susilauksime. Atlan
tic Charter antrasis, trečia
sis ir šeštasis punktai 
mums tą laisvę ir nepriklau
somos valstybės atstatymą 
garantuoja.

Atlantic Charter buvo pa
skelbtas pačiame karo 
įkarštyje, kada Amerika ir 
Anglija norėjo pasauliui 
pareikšti, kodėl jos kovoja, 
kodėl jos nesutinka su Vo
kietijos ir Japonijos domi
navimu Europoje ir Azijo
je, ko jos sieks ir kaip tvar
kys pasaulį po karo. Po ka
ro, iškilus daug naujų pro
blemų, besprendžiant įvai
rius surizgusius pasaulio 
tautų klausimus, Atlantic 
Charter buvo lyg ir pamirš
tas, o kai kas net ir bando 
tvirtinti, kad jis esąs visiš
kai palaidotas. Tačiau taip 
iš tikrųjų nėra.

PRESSMEN
The Ivan Allen Company, presently 
rccruiting an experienced businese 
form rotary Pressman w /Schriber & 
Didde-Glaser press exp. We also have 
an entry level position which requires 
6 mos. to I year exp. We offer free 
parking, profit sharing & tuition 
reimbursement. For more information 
contact Susan McManus, 404-521- 
0800 or write to: IVAN ALLEN CO. 
221 Peachlree Center, Atlanta, GA. 
30303. (31-37)

MACHINIST

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

Immediate openlnps for skllled 
mochlnlsfs wlth all oround 
backpround ln elther lathe or 
mllllnp operations. Mušt be able 
to read blueprlnts, set-up, oper
ai* and troubleshoof. Prevlous 
C.N.C. experlence and personai 
tools reaulred. Co. paid bene
fits, overtime, odvancement op
portunities. Send resume or 
applv ln person dallv.

See Ron Helt

JLM INDUSTRIES, INC. 
4456 Hamonn ParkMay 
Wllloųahby, OH 44094 

Eoval Oppt v Employer M/F/H

FOREMAN wanted for all phases 
of forging dperation. Muši have ex- 
perience & referencea. Send resume 
to L1NDELL ,DROP FORCE CO. 
P. O. Box 18129, Lansing Michigan 
48901. (30-51)

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

PAVEIKSLŲ ĮRĖMAVIMAS
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DETROITO LIETUVIAI įtampos žaibolaidis darbe Lieluvai
LIETUVOS DUKTERŲ 

GEGUŽINĖ

Detroito Lietuvos Duk
terys, sekmadieni, rugpiū
čio 18 d., ruošia gegužinę 
gražioje ponų Vasiulių so
dyboje prie Dainavos.

Dukterys kviečia praleis
ti saulėtą vasaros sekma
dienį medžių pavėsyje skęs
tančioje p. Vasiulių sody-. 
boję.

Bus trumpa meninė pro
grama: rašytojas Balys 
Gražulis palinksmins savo 
humoristika.

Dukterys pavaišins ska
niais lietuviškais patieka
lais, veiks bufetas ir ver-> 
tingų dovanų loterija.

Apsilankydami, paremsi- 
te Dukterų kilnų šalpos 
darbą. Tad lauksime apsi
lankant mūsų gegužinėje.

Detroito L* D.
Valdyba

ALTS SUSIRINKIMAS

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Detroito 
skyriaus narių metinis su
sirinkimas įvyks rugpiūčio 
11 dieną, sekmadienį, 12 
vai. Onos ir česio šadeikų 
sodyboje, 28975 Wellington 
Rd Mich. Visi skyriaus na
riai kviečiami susirinkime 
dalyvauti.

PAMINĖTA DARIAUS IR 
GIRĖNO SUKAKTIS

Liepos 21 d. už Dariaus 
ir Girėno sielą šv. Antano 
parapijos bažnyčioje 10:30 
vai. parapijos klebonas kun. 
Alfonsas Babonas atnašavo 
Mišias ir pasakė tam minė
jimui atitinkamą pamoks
lą. Organizacijos dalyvavo 
su šiomis vėliavomis: Ame
rikos, Lietuvos, Dariaus- 
Girėno klubo, Kūrėjų Sava
norių, St. Butkaus ir švy
turio šaulių kuopų. Mišių 
metu giedojo muz. St. Sli
žio vadovaujamas parapijos 
choras ir moterų vokalinis 
kvartetas.

Po Mišių Dariaus-Girėno 
klubo svetainėje įvyko mi
nėjimas. Klubo pirminin
kas Edvardas Milkauskas 
paprašė įnešti vėliavą ir pa
kvietė atsistojimu pagerbti 
lakūnus ir tarė įžanginį žo

Balfo 76 skyriaus direktorius inž. Jurgis Mikaila išvykda
mas į Floridą nuolatiniam apsigyvenimui, eitas direktoriaus pa
reigas perdavė Leonui Petroniui. Nuotraukoje iš kairės: L. Pet
ronis, R. Mikailienė, E. Bulutienė ir J. Mikaila.

K. Sragausko nuotr.

Antanas Grinius

dį. Apie Darių ir Girėną 
paskaitą skaitė Algis Za- 
parackas. Aktorius Vytau
tas Ogilvis padeklamavo po-, 
rą eilėraščių. Minėjime ir 
vaišėsi, kurias paruošė Al
binas Bliūdžius, dalyvavo 
virš 80 svečių.

REGINOS IR JURGIO 
MIKAILŲ IŠLEISTUVĖS

Liepos 25 d. Wayne Statė 
Universiteto lietuvių kam
baryje buvusiam to kamba
rio komiteto pirmininkui 
Jurgiui Mikailai ir jo žmo
nai Reginai, persikeliant 
gyventi į Floridą, buvo su
ruoštos išleistuvės.

Dabartinė WSULK val
dybos pirmininkė Stefanija 
Kaunelienė apibūdino Jur
gio Mikailos atliktus dar
bus: įrengiant šį lietuvių 
kambarį W. S. Universite
te, ruošiant Amerikos Bi- 
centenary minėjimui lietu
višką vežimą ir Tarptauti
niame Institute didelę me
no parodą.

Išleistuvėse dalyvavo: 
Tautos fondo Detroito va
dovybės, Balfo, St. Butkaus 
šaulių kuopos, Ramovėnų, 
žurnalistų ir lietuvių kam
bario valdybos ir Tarybos 
atstovai.

MIRĖ ANELĖ 
ATKOČAITIENĖ

Liepos 22 d. mirė Anelė 
Atkočaitienė sulaukus 76 
metus. Velionės kūnas bu
vo pašarvotas Jolandos Za- 
parackienės laidojimo na
muose.

Liepos 25 d. už a. a. Ane
lės Atkočaitienės vėlę šv. 
Antano bažnyčioje Mišias 
koncelebravo kunigai: Al
fonsas Babonas, Kazimieras 
Simaitis ir Kazimieras But
kus. Solo giedojo ir vargo
navo St. Sližys. Mišiose ir 
laidotuvėse dalyvavo ve
lionės šeima, giminės ir pa
žįstami. Po Mišių amžinam 
poilsiui buvo nulydėta į šv. 
Kapo kapines, kur anksčiau 
miręs ilsisi jos vyras .Tonas.

Nuliūdime liko duktė 
Kranauskienė su šeima, 
marti Albina su šeima, ki
ti giminės ir draugai.

Visų mūsų širdy okupuo
ta Lietuva yra sopuliu įau
gusi. Visi ryškiai išgyve
name slegiančią maskvinės 
priesaudos naktį tėvynėje. 
Ir šioj niūrioj vergijos tam
soj mums prošvaistėmis 
yra tie laisvės šauklių židi
niai: Vlikas, Lietuvių Ben
druomenė ir Amerikos Lie
tuvių Taryba. Į kiekvieną 
iš šių junginių yra susibū
rę idealistai, kurių pasi
šventimą turime įvertinti ir 
kurių kvietimą į talką tu
rime išgirsti.

Vlikas plačiomis savo pa
stangomis ir gausesnėmis 
Eltos žiniomis daugiau ži
nomas. Lietuvių Bendruo
menė savo įnašu į kultūrinę 
veiklą, dainų, tautinių šo
kių šventes, lituanistinį ug
dymą pelno nemažų simpa- 
tikų. Tadiau nereikia pa
miršti ir Amerikos Lietu
vių Tarybos, pirmosios JAV 
pavergtos Lietuvos šauks
mą perdavusios. Alto rū
pestis daug prisidėjo, kad 
specialus JAV įstatymas 
atidarė daugeliui iš tėvynės 
išblokštų lietuvių duris į 
šią laisvės ir daugelio gali
mybių šalį. Altas išrūpino 
Amerikos Balso laidas Lie
tuvai, Altas laimėjo kasmet 
besikartojančius Lietuvos 
nepriklausomybės minėji
mus JAV kongrese ir sena
te. Altas ir dabar gausiais 
raštais reiškia JAV prezi
dentui lietuvių padėką ir 
paramą kovojant prieš Mas
kvos kolonialinį imperializ
mą, skatina kongresmenus 
ir senatorius paremti Lie
tuvos laisvės viltis, gyvai 
atsiliepia į netikslius pa
reiškimus amerikiečių spau
doje ar dažnai primena Lie
tuvos priespaudą. Alto žmo
nės palaiko ryšius su kitų 
pavergtų tautų atstovais, 
ypač veikia per Jungtinį 
Amerikiečių Pabaltiečių ko
mitetą Washingtone. šį ko
mitetą išlaiko Altas kartu 
su latvių ir estų organiza
cijomis. Ryšius su Alto pir
mininku Teodoru Blinstru- 
bu ar pavaduotoju dr. Jonu 
Valaičiu ir kitais valdybos 
nariais palaiko to komiteto 
reikalų vedėjas Algis šilas. 
Altas pakartotinai Teisin
gumo departamentui ir Wa- 
shingtono žmonėms prime
na apie OSI iškrypimus, 
ypač ryšium su bendradar
biavimu su KGB ir klastin
gomis Sovietų prokuratūro
mis.

Altas atliko vieną ypatin
gą misiją, kuri dabar dau
gelio užmirštama, tai kie
tai tarp savęs besigrumian
čias įvairias išeivijos ideo
logines grupes apjungė į 
vieną junginį, persiėmusį 
bendromis pastangomis — 
Lietuvos laisvinimu. Reikia 
tik prisiminti, kaip grubiai 
prieš keletą dešimtmečių 
grūmėsi JAV-se katalikai, 
1 a i svamaniai, socialistai, 
tautininkai. Kiek čia buvo 
įtampos spaudoje ir visuo

meninėje veikloje! Altas 
buvo tas žaibolaidis, kuriuo 
nutekėjo įtampos srovė, pa
lenkta sukti bendrą lietu
vybei naudingos veiklos ra
tą, ir šį uždavinį Altas ir 
dabar sėkmingai atlieka, 
apjungęs visas vyraujan
čias lietuvių pasaulėžiūri
nes sroves bendram Lietu
vos darbui.

Nepamirškime, kad Altas 
turi stiprų užnugarį. Į jį 
yra įsijungę 14 centrinių 
junginių: Lietuvių R. K. 
Federacija, Socialdemokra
tų Sąjunga, Tautinė Sąjun
ga, Tautinė Sandara, Susi
vienijimas Lietuvių Ame
rikoje, Lietuvių Katalikų 
Susivienijimas Amerikoje, 
Katalikių Moterų Sąjungą, 
Lietuvos Vyčiai, Liet. Stu
dentų Sąjunga, Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdis, Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjunga 
Liet. Respublikonų Fede
racija, Liet. Demokratų Ly
ga, Liet. Krikščionių Demo
kratų Sąjūdis.

Daugelis šių junginių tu
ri šimtus ir tūkstančius na
rių. Alto valdybon įeina 
statute numatytas atstovų 
skaičius iš visų šių jungi
nių, taigi yra visam laikui 
užtikrinta, kad nedominuos 
nė viena grupė. Savo atsto
vus į Alto valdybą deleguo
ja kiekvienos tos centrinės 
organizacijos demokratiniu 
būdu išrinkta valdyba. Dėl 
to Alte darbas vyksta 
sklandžiai, nėra grupių sa
vitarpių grumtynių, nėra 
teismų. Altas net neturi sa
vo garbės teismo, nes per 
jau dabar penktą darbuotės 
dešimtmetį nebuvo jokio 
tam reikalo.

Beveik kiekviena Altą 
sudaranti grupė turi savo 
spaudą. Katalikų federaci
jos idealus reiškia daugelis 
katalikiškų laikraščių. Ki
tos Altą sudarančios grupės 
turi laikraščius ir žurnalus, 
kurių sąrašas gana ilgas: 
Dirva, Sandara, Tėvynė, 
Garsas, Moterų dirva, Vy
tis, Laisvoji Lietuva, Tė
vynės sargas.

Altą kūrė ir jo veiklą ug
dė tokios švytinčios mūsų 
išeivijos asmenybės kaip L. 
šimutis, dr. P. Grigaitis, 
M. Vaidila, Ant. Olis, dr.

NOTARY PUBLIC

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.

K. Pakštas, inž. Ant. Ru
dis, inž. E. Bartkus, St. 
Pieža, J. Laučka, kun. Ign. 
Albavičius, dr. K. Bobe
lis, dr. K. Šidlauskas ir daug 
kitų. Ir dabartinę Alto va
dovybę sudaro žmonės, ži
nomi savo darbu Lietuvos 
labui: pirm. T. Blinstrubas, 
pirm, pavaduotojas dr. J. 
Valaitis, vicepirmininkai: 
St. Balzekas, P. Dargis, dr.
L. Kriaučeliūnas, inž. V. 
Naudžius, dr. VI. Šimaitis, 
inž. J. Talandis, sekr. inž. 
Gr. Lazauskas, prot. sekr. 
dr. V. Dargis, ižd. M. Pra
nevičius, fin. sekr. P. Bu
čas, nariai: adv. A. Do- 
mąnskis, inž. St. Dubaus
kas, D- Dumbrienė, V. Gas- 
parienė, J. Šiaučiūnas, R. 
Tričytė, o Washingtone 
svarbų uždavinį atlieka Al
to įgaliotinis dr. J._ Genys«-

Altas savo įstaigai turi 
nuosavią pastoge 2606 W. 
63 St., Chicagoje. ši įstai
ga informuodama apie Alto 
veiklą per paskutinį de
šimtmetį yra išleidusi dau
giau kaip 323 biuletenius 
lietuvių ir anglų kalbomis.

Kaip Vlikas, kaip Lietu
vių Bendruomenė, taip ir 
Altas — mums tie visi pa
triotiniai židiniai yra bran
gūs. Tarp Lietuvą mylinčių 
žmonių neturi būti savitar
pių grumtynių, kurios tik 
eikvoja mūsų jėgas ir džiu
gina okupantą. Tegu kiek
vienas mūs išeivijos patrio
tinis židinys dirba kiek ga
išdamas dėl Lietuvos, jei 
nori — tegarsina savo dar
bus ir laimėjimus, bet ne
privalo juodinti ir murkdy
ti kitų veiksnių, nes mūsų 
ir sutelktų vienybėn jėgų 
dar per mažai kovai prieš 
kruvinąjį okupantą.

J. Pr.

FEDERAL GOVERN- 
MENT JOBS. $16,040 — 
$59,230 year. Now Hiring. 
Nationwide. Call 805-687- 
6000 Ext. R-5823 for cur 
rent list. (30-37)

NEEDED IMMEDIATELY 
GENERAL OFFICE HELP. 

TO HANDLE PHONE. LIGHT TYP- 
INC & F1LING. 
313-547-6910
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45 metus Vilniuje Vytautas A. Račkauskas

Ryšium su 45 metų Lie
tuvos okupacijos minėjimu 
okup. Lietuvoje, pravartu 
prisiminti kai kuriuos įvy
kius privedusius prie tos di
džiosios naujųjų laikų lie
tuvių tautos tragedijos.

1939 metų pabaigoje bol
ševikai atėmę Vilnių nuo 
lenkų, grąžino jį Lietuvai, 
įsodindami raudonarmiečių 
įgulas ne tik pačiame Vil
niuje, bet dar ir kitose Lie
tuvos vietovėse. Tos įgulos, 
toliau numačiusiems, užslo
pino bet kokį džiaugsmą dėl 
Vilniaus atgavimo.

Tų pat metų rudenį Lie
tuvos kariuomenė iškilmin
gai įžygiavo į Lietuvos sos
tinę Vilnių. Įkandin ją sekė 
policija ir kitoks adminis
tracinis valdžios aparatas, 
nes po dvidešimties metų 
intensyvaus lenkinimo, Vil
niuje bei jo apylinkėse ne 
daug beliko žmonių tinka
mų administruoti atgautą 
kraštą pagal Lietuvos tei
sinę santvarką. Reikėjo su
organizuoti ir valstybinius 
teismus.

Antrajam pasauliniam 
karui prasidėjus, tautinin
kai kai kurias vietas minis
terių kabinete užleido skir
tingų pažiūrų atstovams. 
Teisingumo ministerių tapo 
kairiųjų pažiūrų prof. An
tanas Tamošaitis. Papras
tai Respublikos prezidentas 
skirdamas teisėjus, tardy
tojus ar prokuroro padėjė
jus atsižvelgdavo j teisin
gumo ministerio pristaty
tuosius. Taip Vilniaus apy
gardos teismo pirmininku 
tapo buv. Šiaulių apyg. teis
mo pirmininkas Bugailiškis, 
o jo pavaduotoju socialde
mokratas buv. Panevėžio 
apyg. teismo teisėjas Kęs
tutis Domaševičius, vėliau 
bolševikų paskirtas teisin
gumo viceministeriu. Pro
kuroru tapo taip pat kai
riųjų pažiūrų, buvęs Kauno 
apyg. teismo prokuroras 
Juozas Bražinskas. Jis sau 
kameriniu prok. pad. pasi
kvietė ryškiai į kairę pa
krypusį, nors nediplomuo- 
tą, bet praktiškai baudžia
mą teisę gerai žinantį ir tą 
teisę policijos mokykloje, 
dėsčiusį, s o c ialdemokratą 
buvusį teismo tardytoją Jo
ną Talalą. Pirmos nuovados 
prokuroro pad., prieš Bra
žinsko pageidavimą, min. 
Tamošaitis įsodino šeimos 
pažįstamą, tautininką, neo
lituanų filisterį buv. Mari
jampolės Apyg. teismo pro
kuroro pad. Vytautą Rač
kauską. Dar vėliau buvo 
skirtas antros nuov. proku
roro pad. Ignas Navickas.

Skiriami į Vilnių bei jo 
apylinkes teismo valdinin
kai privalėjo mokėti be ru
sų dar lenkų kalbą. Rusų 
kalbą visi teisininkai turė
jo mokėti, nes Lietuvoje 
galiojo buvę carinės Rusi
jos baudžiamasis 1903 metų 
statutas, civiliniai įstaty
mai bei jų komentarai ir 

Rusijos senato sprendimai, 
aiškinantieji tuos įstaty
mus. Lenkiškai, pavyzdžiui 
Račkauskas pramoko savo 
gimtajame Kaune, sena
miestyje. čia ligi 1920 me
tų jaunimo tarpe lenkų kal
ba jei nevyravo, tai bent 
buvo lygi su lietuvių kal
ba. Ta lenkų kalba čia buvo 
labai panaši į vilniečių ”tu- 
teišų” žargoną, o to Vilniu
je ir reikėjo.

Prok. pad. alga buvo 600 
litų, o su trimečio priedu 
750. Gi su Vilniuje pridėtu 
gyvenimo pabrangimu 990 
litų. Tai buvo nemenka al
gelė. Kamerinis prok. pad. 
tvarkė a d m i nistracinius 
prokuratūros reikalus, pri
žiūrėjo kalėjimus ir areš
tines. Pirmos nuov. prok. 
pad. atstovavo prokuratūrai 
pirmos instancijos, sunkių 
nusikaltimų, teismo posė
džių bylose. Antros nuov. 
prok. pad. apeliacinėse by
lose. Mažas skaičius proku
roro padėjėjų, palyginus su 
kitais Lietuvos apygardos 
teismais, vertė vilniečius 
dirbti viršvalandžius.

Valdžioms keičiantis, Vil
niaus miesto padaužos įvyk
dė keletą "pogromų” prieš 
vietinius žydų tautybės gy
ventojus. Tie padaužos stū
mė žydus iš antro ar trečio 
aukšto į gatvės grindinį, 
sunkiai sužalodami, ar net 
nužudydami. Grobė bei nai
kino žydų turtą. Teisme 
Račkauskas k a 1 tindamas 
reikalavo t e i siamiesiems 
skaudžių bausmių, nes Lie
tuvos įstatymai lygiai sau
gą kiekvieno piliečio teises 
bei gyvybę ir turtą, nežiū
rint kokios tautybes tas pi
lietis bebūtų. Teismas kal
tuosius baudė sunkiųjų dar
bų kalėjimu ligi gyvos gal
vos ar 15 metų. Vietinė žy
dų spauda buvo tuo labai 
patenkinta ir ištisai spaus
dino kaltintojo kalbą. Taip 
pat Mackonio redaguojamas 
Vilniaus Balsas tas kalbas 
pakartojo.

Daug policijai ir prokura
tūrai rūpesčių kėlė raudon
armiečių sunkvežimiai už
gaudami ar užmušdami ne
kaltus praeivius. Viską, ką 
galėjo lietuviai daryti, tai 
prašyti raudonarmiečių vy
resnybę prasižengusius nu
bausti.

Taip praėjo pavasaris. 
Atėjo gražios, saulėtos Sek
minės. Sužaliavo miesto so
dų ir gatvių medžiai. Visi 
skubėjo iš miesto į gražią
sias apylinkes. Prokuroras 
Bražinskas išvyko į Kauną, 
Talalas į savo tėviškę — 
Siesikus. Račkauskui buvo 
pavesta rūpintis prokuratū
ros reikalais.

Apie 10 vai. ryto krimi
nalinės policijos politinio 
skyriaus viršininkas L. 
skambina Račkauskui, pra
šydamas jį atvykti į krim. 
pol. būstnię, kur atvykstą 
taip pat raudonarmiečių at- 

iš jo dešinės marškinių ki
šenėlės sulankstytą popie
rėlį, kurį nusisukę skaitė ir 
vis kartojo žodį ”špion” — 
šnipas. Gi revolverį, Rač
kauskas, kaip neginčijamai 
priklausiusi Butajevui, su
vyniotą į popierių atidavė 
raud. arm. pulkininkui, pra? 
šydamas vėliau tą pistoletą 
grąžinti mūsų policijai pa
tikrinti, nes panašaus ka
libro pistoletu prieš dešimt 
dienų; prie Rasų kapinių 
buvo į veidą nušautas Lie
tuvos uniformuotas polici
ninkas. Atvykęs ambulan- 
sas paėmė lavoną skrodi
mui, o kiti draugiškai atsi
sveikinę išsiskirstė kas sau.

Po kelių dienų, lyg per
kūnas iš giedro dangaus, 
trenkė Molotovo ultimatu
mas išvardindamas tarp kit
ko, kad Lietuvos valdžios 
atstovas melavęs, jog Bu- 
tajev nusižudęs į burną, 
nes, girdi, iš tikrųjų jis bu
vęs nuašutas Lietuvos poli
cininko į širdį, po to kai 
raudonosios armijos atsto
vas pareikalavęs Butajevą 
paleisti ir jiems grąžinti.

Tiesa, skrodimo metu pa
aiškėjo, kad Butajev nusi
šovė ne į burną, bet į širdį. 
Iš užpakalio besivejąs krim. 
policijos valdininkas nega
lėjo aiškiai matyti į kur Bu
tajev nusišovė. Jam atrodė, 
kad į burną. Bet parako de
gėsių grūdeliai ant vilnonių

stovai atsiimti raudonosios 
armijos dezertyro lavono.

Policijos būstinėje rau
donarmiečių dar nebuvo. 
Viršininkas L. painformavo 
Račkąuską, kad Vilniaus 
raudonosios armijos įgulos 
politinis vadovas (politru- 
kas) Dzebal Butajev, maž
daug prieš mėnesį laiko de
zertyravęs iš savo dalinio ir 
slapstęsis Vilniuje bei jo 
apylinkėse. Butajev siūlęs 
Lietuvos slaptosios policijos 
valdininkams parduoti slap
tų žinių apie raudonarmie
čių įgulą. Policija jo ven
gusi ne vien kaip alkoholi
ko, bet taip pat įtarusi, Kad 
jis galėjęs būti provakato- 
riumi. Raud. armijos vyres
nybė prašiusi mūsų polici
ją jį suimti ir jiems ati
duoti. Apie jo slapstymosi 
vietas pranešdavę raudon
armiečiai, bet patys jo su
imti nebandę, o kai lietuvių 
policija nuvykdavusi į ta
riamą slapstymosi ivetą, 
tai Butajevo nerasdavusi. 
Prieš pat Sekmines lietuvių 
policija patyrusi, kad Buta
jev apsigyvenęs mažam na
mely prie Rasų kapinių. 
Kriminalės policijos valdi
ninkas Sekminių rytą pasi
beldęs į namuko duris. Šei
mininkė paiškinusi, kad jos 
gyventojas išėjęs apsipirkti 
ir turįs greitai grįžti. Vai- • marškinių, kurie negalėjo 
dininkas prie namuko lau
kęs. Kai Butajev grįžęs, 
valdininkas jį paklausęs ar 
jis Butajev. Pastarasis pra
dėjęs bėgti į laukus, valdi
ninkas vytis reikalaudamas 
sustoti. Butajev matyda
mas, nepabėgsiąs, savo pis
toletu į burną nusišovęs.

Atvykus raud. armijos 
pulkininkui ir dviem leite
nantams, visi 
prie namuko. Viduje ant 
stalo stovėjo atidaryta 
"Maisto” paršiukų kojyčių 
konservų dėžutė. Ant lovos 
galo kabojo vyriškų kojinių 
pora ir kitokių vyriškų dra
bužių. Šeimininkė paaiški
no, kad tas vyriškis (Buta
jev) čia gyvenąs jau antra 
savaitė ir mokąs jai 15 litų 
nuomos savaitėje.

Maždaug per pusantro 
šimto metrų nuo namuko, 
sužėliusių javų lauke, kiek 
į pakalnę, gulėjo kniūbsčias 
juodbruvio vyriškio lavo
nas. Avėjo jis juodais pus
bačiais, vilkėjo žalsvom ka
rinėm kelnėm ir tokios pat 
spalvos vilnoniais marški
niais. Maždaug šešių metrų 
atstu nuo dešiniosios lavo
no pusės gulėjo plieninės 
spalvos mažo kalibro auto
matiškas pistoletas. Rač-* 
kauskas paprašė unifor
muotą policininką lavoną 
atversti. Iš kairio lavono 
burnos kampo matėsi su
krekėjusi kraujo srovėlė. 
Policijos valdininkas bandęs 
sulaikyti Butajevą, Rač
kauskui vertėjaujant, atpa
sakojo ruadonarmiečiams 
visą įvykį. Raudonarmiečiai 
atpažino Butajevą ir išėmė

būti pastebėti nusišovimo 
vietoje, rodė, kad šauta iš 
arti, ko 
lietuvis 
kalibro 
kūne ir 
mo žymių nebuvo. Su tuo 
sutiko ir raudonosios armi
jos daktaroi dalyvavę prie 
lavono skrodimo.

Ultimatume dar buvo pa- 
nuvažiavo minėta pagromimas kitų

negalėjo padaryti 
valdininkas. Mažo 
kulka liko lavono 
nugaroje jos išėji- 

A. A.

VINCUI RAMONUI

mirus, jo broliui KOSTUI reiškiame nuošir

džią užuojautą.

Roma ir Danielius 
Degėsiai

dviejų raudonarmiečių, tik
slu išgauti iš jų žinių apie 
raudonarmiečių įgulas. Bet 
pastariesiems, girdi, pavy
kę pasprukti. Vienam jų 
net per kanalizacijos vamz
džius. Vilniuje iš krimina
linės policijos patalpų tik 
žiurkės galėjo kanalizacijos 
vamzdžiais bėgioti. Be to, 
Račkauskui dar teko daly
vauti apklausinėjime vienos 
moteriškės, kurios bute ta
riamas "pagrobtas” raudon
armietis slapstėsi ir paliko 
savo piniginę su šeimos 
nuotraukomis.

Tačiau visa tai neturėjo 
jokios reikšmės užsimotai 
ir seniai planuotai Lietuvos 
okupacijai, kaip vėliau pa
aiškėjo iš Molotovo-Ribben- 
torpo susitarimo.

žydų advokatai, bolševi
kams Lietuvą okupavus, 
sveikino Račkauską, kaip 
būsimą Vilniaus apyg. teis
mo pirmininką, dėl jo kal
tintojo nuopelnų "pogro
mų" bylose.

Tačiau Račkauskas buvo 
pirmas bolševikų išmestas 
iš tarnybos prokuratūroje, 
nors Vilniaus apyg. teismas 
buvo jį ir apyl. teismo tvar
kytoją Korzoną išrinkęs 
kandidatais į Apygardos 
teismo narius, dar tų pat 
metų pavasarį.

WANTED JOURNEYYMEN 
GRINDER HANDS 

Precison cylindrical Grinder Hands, 
min. 8 years exp., close tolerances. 
Good benefits and working cond>- 
tions. Phone collect 313-586-8300. 
ask for STEVE. Relocations expenses 
paid to accepted applicants.

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

CHICAGO, ILLINOIS 60638 
(30-33)

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

Sheet Metai Tool and Die Makers 
Sheet Melai Die Seller 

For hand feed / progressive dies 
Sheet Metai Fabrlcator 

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

Apply in person to G. B. MANUFAC- 
TUR1NG. 100 Adams St-. Delta, Ohio 
or send resume to P. O. Box 172, 
Della, Ohio 435 15. (26-35)
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LIETUVOS PĖDSAKAI SVETUR Aurelija Balašaitienė

žmogaus buvimas žemė
je yra trumpas ir laikinas, 
todėl ir jo gyvenimo pėdsa
kus užpila negailestingos 
laiko smiltys, jei jam ne
pavyksta palikti ko nors po 
savęs, kas turi išlikimo ga
limybes.

Lietuviai, atvykę į šį 
vaišingą kraštą ir jame įlei
dę šaknis, su savimi atsiga
beno nemažai profesionalu 
ir talentų, kurie, nugalėję 
pirmąsias įsikūrimo proble
mas, pradėjo sėkmingai 
reikštis savo srityse, pada
rydami didelius įnašus į 
Amerikos gyvenimą. Prieš 
dvejus metus, 1983 metų 
gegužės mėnesį šį pasaulį 
apleido lietuvis architektas 
Jonas Mulokas, palikęs ne
mažai pastatų, kurie ryš
kiai skiriasi nuo vietinės 
architektūros savo stiliumi, 
konstrukcija ir dvasia. Tai 
pastatai, kuriuose atsispin
di kūrėjo-architekto lietu
viška dvasia, atsinešta iš 
tėvynės, giliai įleidusios 
šaknis į jo vaizduotę ir da
vusios jo talentui tvirčiau
sius kūrybinius pagrindus.

Dar jaunas būdamas, sa

AGNIETEI BAČAUSKAITEI

Lietuvoje mirus, jos broliui KAZIMIERUI

BACAUSKUI reiškiame gilią užuojautą

Amerikos Lietuvių
Tautinės Sąjungos
Pirmasis Skyrius

A. A.

MINDAUGUI PUODŽIŪNUI
mirus, nuoširdžią ir gilią užuojautą reiškia

me seseriai DAGMARAI ir jos vyrui TADUI, 

pusseserei IRENAI ir pusbroliui EDWAR- 

DUI ir visai jų šeimai.

L.S . T. Korp! Neo-Lithuania 
Chicagos padalinys

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
veikėjui

A. A.
DR. JUOZUI BARTKUI 

negrįžtamai amžinybėn iškeliavus, nuošir
džiai užjaučiatne ir guodžiame velionies sū
nų EUGENIJŲ su žmona DANGUOLE ir 
vaikaičius bei dukterį IRENĄ BUDREC- 
KIENŲ su vyru ALGIRDU.

A. L. Tautinės Sąjungos, 
Philadelphijos Skyrius

vo pirmuosius žingsnius 
pradėjęs Nepriklausomoje 
Lietuvoje, Jonas Mulokas 
1940 metais suprojekta
vo Židikuose Pečkauskai- 
tės-šatrijos Raganos garbei 
koplyčią neogotiniame sti
liuje, vysk. Paltaroko pa
kviestas, jis prisidėjo prie 
Berčiūnų bažnyčios ”atlie- 
tuvinimo”, pakeisdamas al
torius, skulptūras, įdėda
mas vitražus su lietuviškais 
charakteriais, jų tarpe vit
ražą su karaliumi Mindau
gu, pirmuoju Lietuvos 
krikštytoju. Jam taip pat 
buvo pavestas Panevėžio 
katedros "atlietuvinimas”, 
kurio negalima buvo jau 
spėti įvykdyti, prasidėjus 
Antrajam pasauliniam ka
rui. Galima būtų išvardinti 
dar ilgą eilę darbų ir pro
jektų Lietuvoje. Tačiau sa
vo brandų ir patį kūrybin
giausią gyvenimo laikotarpį 
Jonas Mulokas praleido toli 
už savo tėvynės ribų. Sve
tur jis giliai juto savo gim
tojo krašto ilgesį ir prara
dimo skausmą, todėl visą 
savo dėmesį sukaupė į liau
dies architektūrą ir pasiry-

DIRVA

žo jos motyvais kurti kla
sinę architektūrą, to išda
voje tiek Vokietijoje, tiek 
Amerikoje palikdamas pa
status savitame ir neginči
jamai lietuviškame stiliuje. 
Vokietijoje daugiausia už
siėmė taip vadinama "mi
niatiūrine” are hitektūrą, 
palikdamas originalius kop
lytstulpius, kryžius, deko
ratyvines lėkštes, kurias 
plačiai išdovanojo savo pa
žįstamiems ir draugams, 
paskleidusiems vėliau po 

Arch. J. Mulokas Vokietijoje DP stovykloje graviruojant 
lėkštes lietuviškais motyvais.

įvairias laisvo pasaulio ša
lis.

Amerikoje Jonas Mulo
kas ėmėsi bet kurio dydžio 
projektų, nuo kryžių kop
lytstulpiu iki bažnyčių ir 
prabangių rezklercijų. Jo 
suprojektuotais kryžiais da
bar puošiasi Oregono Tėvų 
Servitų Kolonija, Chicagos 
lietuvių sodyba. Šv. Mari
jos Gimimo bažnyčios alto
rius atrodo originaliai, o lie
tuviškais motyvais orna
mentikos yra apstu įvairio
se Amerikos bažnyčiose 
Daytono (Ohio) atnaujinta 
Kryžiaus bažnyčia nuo fa
sado iki vidaus detalių su 
lietuviško stiliaus koplyt
stulpiais yra Lietuvos ar
chitektūros pavyzdys, ku
ris išliks šimtmečiais kaip 
didingas mus įamžinantis 
paminklas Naujojo Pasau
lio žemėje. Chicagos Jauni
mo Centras, kuriame vyks
ta lietuviško gyvenimo di
dieji įvykiai, savo nuotai
ka, dekoratyviniais mozai
kos pavidalo paveikslais ir 
koplytstulpiais, yra dar 
vienas iš architekto Jono 
Muloko kūriniu, kuriais gė
rėsis daugelis kartų. Lietu
viškasis kambarys Detroi
to Universitete taip pat yra 
Jono Muloko suprojektuo
tas ir pasižymi puikiai su-

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 B0X 78197 

DETROIT, MICHIGAN 48278
(30-34

Nr. 31—9

Arch. J. Mulokas prie savo darbo koplytėlių.

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

OFFSET PRESSMAN 
SUPERVISOR

AND

OFFSET PRESSMEN 
OPERATORS

Position requires 3 years experience 
on a n»ulti-unlt offsel heal sėt Web 
Press. Company provides life & health 
insurance and wellness bonus pro
gram. Please aubniit your resume to

AMERICAN PRESS
5601 PARIS RD.

COLUMB1A, MO. 65202 
(21-3I>

kondensuota Lietuvos kul
tūros istorija paveiksluose 
ir iliustracijose. Dar galima 
būtų išminėti ištisą eilę iš
kilių pastatų, kuriais Jonas 
Mulokas ne vien įamžino 
save kaip talentingą archi
tektą, bet tuo pačiu įleido 
gilius pėdsakus kaip lietu
vis, kurio talentui ir pro
jektams pagrindus davė lie
tuviškos šaknys.

Jono Muloko paliktų pė
dų Naujojo Pasaulio žemė
je neužpūstys laiko dulkės, 
nes ir akmuo, ir plyta, ir 
medis gyvena ilgiau, negu 
žmogus. Ir tose pėdose iš
liks dalelė lietuviškos dva
sios, per vandenynus ir ka
ro audras atvežta su trem
tinio dalia ir gimtojo kraš
to giliu ilgesiu.

PLASTIC MOLD 
DESIGNERS AND DETAILERS
Immediatc openings (or vveii moti- 
vated individuals with a minimum of 
7 years experience in detailing plastic 
mold components. Job offers excel- 
lent working conditions, challenge, 
grovvth, and competitive wages. Paid 
according to experience and skili. 
Applicants mušt offer precision and 
neatneš* in their work and appear- 
ance. Reply in confidence with re
sume and salary history to: CUSTOM 
MOLD DES1GN INC., 898 E. John 
Beers Rd., St. Joseph, Mich. 49085. 
616-429-4829. EOE. (30-3 I)

WANTED EXPERIENCED
DIE SINKERS

Steady work, overtime, excellent ma- 
chinery & working conditions plūs 
fringe benefits U secure future.

FORGE DIE
31800 W. 8 MILE RD. 

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

(30-32)

OPPORTUNITY FOR 
PHYSICAL THERAPIST 

For a small congenial community. 
Full time for medicare certified home 
care agency, Salary $22,000 to 
$29,000 vvith 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 & elose tolerance. Steady 
work. Days or afternoons. Apply in 
person or send resume to: 
UNITED M ET A L PRODUCTS

8101 LYNDON STREET 
DETROIT. MICH. 48238 

(28-32)

VANTED
ONLY EXPERIENCED

Insulation applicat o r* for residential 
& commercial work. Mušt have good 
work record 8c vvilling to relocate to 
Atlantu area. We are n nationwide 
company offcring exce!lent benefits, 
and steady work. Will help wilh 
relocation cost for right individual. 
Call collect Mon-Fri. 9-6 p. m.

404-299-1338
(28-32)

WANTED AT ONCE
TOOL & DIE 

MAKERS
A subsidiary of a Swiss company nnd 

a fast growing leader in the field 
of fine blanking is looking for tool 
and die makers with a journeyman 
card. Excellenced in all tool room 
work such as precision machining 
and grinding, tool and die assemb- 
ly, and maintenance and trouble- 
shooting is reql»ired. We maintain 
card. Expenenced in all tool room 
and a pleasant working environ- 
ment. Excellent wages 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
(30-32)

perienced
AIR

SURFACE GRINDER 
OPERATORS 

Minimum 2 experlence
redulred. Work on iet en?lne 
components. Will be reduired 
to read and ūse the followino 
measurinu instruments, mi- 
crometer, depth micrometer 
Vernier calipers, dlaital read 
out and comparator. Onlv ex- 

need 
FOIL 

...C-HYDCORP 
1177 N Great Southwest Pwv 

Grand Tx 75050

apply. 
DIV OF

FAMILY PRACTICE 
AT ITS BEST 

Family physician needed for Western 
Kentucky. A unlque blend or rural 
lifeslyle wilh the adv'antages of urban 
medicine. Located in a pleasant and 
supportive community surrounded by 
farming, nature. and outdoor sports. 
Practice first rate family medicine 
as part of a large multi-specially 
clinic elosely affillated with an out- 
standing modern 400 plue bed hos
pital.
A guaranteed competitive salary. 
profll shnring plan and generous 
(ringe benefits. Early participation 
in Ine primarlly Incentive based in- 
come program. Partnership in lwo 
years. Cnnlacl: Robert Slaton. Trover 
Clinic, Madisonville, Ky. 4243 1.

(27-33)
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A. A.

DR. JUOZUI BARTKUI

mirus, sūnui inž. EUGENIJUI su žmona 

DANGUOLE ir vaikais, dukrai IRENAI su 

vyru ALGIRDU BUDRECKAMS ir visiems 

artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškiame

Genovaitė ir Algirdas
Dilbai

A. A.

MINDAUGUI PUODŽIŪNUI

mirus, velionies seserį DAGMARĄ JURGIE

NĘ ir pusseserę IRENĄ JAJKŠTIENĘ su jų 

artimaisiais nuoširdžiai užjaučia

Kazimieras ir Kastytis
Jankūnai

OPPORTUNITY FOR 
REGISTFJtED NURSE 

to work m • amai) cooif«ni«l tom- 
munity and a 34 bed houpHal. 
Trinily hoapttal needa you! Fulltima 
RN opening avatlable ai Tnmly Ho»- 
pital. Baudė t te MN. Rolatin* ahifla. 
Ręcenl Critical Care and/or O B 
eipenence pr*f«rr*d. CompeltUve 6a- 
lary & banafits and ahift dtfferenttaJ. 
AppJy wrtla or call Sharrav Palm. 
Asais tani Administrator. 218-634 
2120- TRINITY HOSPITAU Bo» L, 
Baudetta. MN $462). (29-32)

Designtr

NC PROGRAMMER
bb lh» imn 

(MIEIGI 

slonoioo indv**rv » 
<rt onv jlooe o* o'od 

yri develgon-.it is wr>o' 
POSSiS CORPCRATiOH .1 
o.t otK.of *e pro.tde a tvu 
r arge t'< ’erhrrtol servcei. 
Irom CAO'CAM to NC mo 
rnmmg We tyrrtnllv hove 
on e«CeHent gr oundfloor 
occorfumtv tor on NC Pro 
gramine, «ho *ill toctrle o 
»ori»tv oi m houll 
oroiects

We II rety on vou *0 p*r- 
•orm NC progrommmg for 
oroloNpt paris and molds. 
and 3 0 modeline oi me- 
cnon.cai ports and mold de- 
sion Our ideai condtdole 
wflt be on enn»u»io»nc s*ll- 
jtorter with fechmcoi Irom 
mg ond on-the-iob exp*ri 
ence m NC prooromming. 
CAO/CAM (usmg Compu 
Irrvijion CADOS 4 or 4x), 
moid design/iabrication, 
ar d knowroae oi mochine 
inoo ooeraltoni

Jom us m our r*wardtng 
Twm Cities heodgyorters 
lor vout bosi roreer movc 
vai POSSIS otters o tom 
petitive solory wiW> attroc- 
l.^» b*n»’lit» L»l ui h*or 
Irom vou lodov; coli us oi 
(6121 545-1471. or send vour 
reiume >o

Jettrev Keoting

POSSIS TECHNICAL 
SERVICES

750 Pennsvtvonio Avė $0 
MmncODOhS, MN SM24

Eauol Opportuntty Empiove?

Puikiausius kailius 
rasite

Chicagoje pas vienintelj lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠTĖINA
185 N. WABASH AVI. CHICAGO, UL 60601

Tel. krartvvM (312) 2M-5324; 011) *774411.

OPPORTUNITY FOR PROFESS1ONAL 
HELP

Fui) time opa rungs in a head injury 
unit for 156 bed hospita). Retristered 
Physicai Thcrapist, Occupalional 
Tharapist. a Recreatfonal Therapist. 
Sala r y commansurala wilh eaperiencc 
and ability.

Apply call or nend reaume to: 
HEALTHVIN HOSPITAL

20531 Dorden Road 
South Bend, Ind. 466)7 

2I9-272-OIOO
(29.31)

Mi Zuper ior/oving/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

■ namu remontams,a r

■ kvalifikuotų studentu mokslui
Smulkesniu informacijų dėl taupomųjų indėliu 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/upei ior /oving/
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.

------------------------------------ >

MATAS & TURNER 

REALTY

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

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.
(CERTIFIE1) RES1DENTIAL APPRA1SER)

ASSOCIATES 
ROMA MAJOROVAS 
ALGIS MATAS 
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS 
CAROL BAGGOTT 
PATRICIA SA.IOVEC 
JONAS DUNDURAS 
HOWARD TURNER — .............. .
Adv. VYTAS MATAS — teisini,s patarėjas

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuoto/ai

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

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsi narna 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio 
valandoje.- Didelė aikStė automobi

liams pastatyti.

WANTED 
JEWELERS BENCHMAN

KRASNER JEWF.LER3 HAS AN OPF.NING FOR A FULL TIME 
JEVELERS BENCHMAN. APPLICANTS MUŠI HAVE KNOWLEDGE 
OF DIAMOND AND STONE SETTING -- REMOUNT WORK — MA- 
JOR AND MINOR 1EWELEHY REPAIR WORK. THIS IS A PER- 
MANENT, FULL TIME POSITION. EXCEL1.F.NT WORK1NG CONDI- 
TION3. PAY NEGOTIABLE — DEPENDENT ON THE APPLICANT S 
QUALIFiCAT1ON5. SKILL LEVF.L3 AND EXPERIENCE.

Responsefl to: KRASNER JEWELERS 
G-3540 MILI.ER ROAD
FLINT. MICH. 48507
PHONE: 313-738-2800

(INTERVIEWS BY APPOINTMENT ONLV)
<2MI>

• - o <* * * e • • *• ■* w ♦
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VILKAVIŠKIEČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

DIRVA

buvusių mokinių vardu vai
niką ir padarysime visų da
lyvių nuotrauką, kuri bus 
šio suvažiavimo atmintinas
suvenyras.

Laukiame visų pasižadė
jusių ir norinčių atvykti, 
kad galėtume vėl sujungti 
n u t r ūkusios draugystės 
grandį!

Rengėjai

Pagerbiant Vilkaviškio 
miesto 320 metų įkūrimo 
sukaktį ir minint Vilkaviš
kio gimnazijos pirmosios 
abiturientų laidos 60-metį, 
Clevelande rugpiūčio 31 — 
rugsėjo 1 dienomis įvyksta 
Vilkaviškio gimnaziją lan
kiusių asmenų suvažiavi
mas. Minėjimo tvarkaraš
tis toks:

šeštadienį, rugpiūčio 31 
d. Dievo Motinos parapijos 
salėje 7 vai. vakaro rengia

mas susipažinimo ir pažin
čių atnaujinimo pobūvis su 
trumpa menine programa. 
Po programos — vakarienė 
ir tolimesnis savitarpio 
bendravimas: pašnekesiai, 
mokslo dienų spalvingi įspū
džiai ir prabėgusių metų 
atsiminimai...

Sekmadienį, 10 vai. ryto 
Dievo Motinos parapijos 
bažnyčioje įvyks pamaldos 
už mirusius gimnazijos mo
kytojus ir mokinius. Po pa
maldų — prie žuvusiųjų už 
laisvę paminklo padėsime

Rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė (vidury) su savo draugais 
Clevelande Ona ir Petru Žilinskais. V. Bacevičiaus nuotr.

GEGUŽINĖ
LIETUVIŲ KLUBO

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

8636 Pekin Road, Russell, Ohio.

• SLA 136 kuopos gegu
žinė (piknikas) įvyks š. m. 
rugpiūčio 11 d. p. p. Gai
žučių sodyboje 20230 E. 
Miller Avė., Euclid, Ohio. 
Pradžia 12 valandą.

Kuopos valdyba kviečia 
visus Clevelando lietuvius 
atvykti ir pabendrauti, pa
sivaišinti skaniais valgiais, 
atsigaivinti gėrimais, pasi
klausant lietuviškos muzi
kos. Įėjimas laisvas.

• Magistrė Loreta čipku- 
tė, Stasio ir Danos Čipkų 
duktė, pakviesta didelės 
vaistų gamvbos Upjohn Co., 
išsikėlė j Kalamazoo, Mich. 
Ji dirba naujų vaistų atra
dimo nuo širdies ligų sky
riuje. Linkime jai sėkmės 
naujame darbe.

• danutė Balčiūnaitė, Ni
jolės ir Donato Balčiūnų 
duktė, šį pavasarį baigė 
odontologiją Case Western 
Reserve universitete Cleve
lande, gaudama dantų gy
dytojos diplomą.

Danutė nuo pat jaunų 
dienų dalyvauja lietuvių 
jaunimo veikloje. Baigė šv. 
Kazimiero lituanistinę mo
kyklą pirmąja mokine. Pri
klauso ateitininkams, bu
vo išrinkta į Moksleivių 
ateitininkų valdybą ir į 
Studentų ateitininkų centro 
valdybą dviejom kadenci
joms. Ilgus metus tautinius 
šokius šoko Grandinėlėje. 
Priklauso Lietuvių Studen
tų sąjungai ir "žaibo” spor
to klubui.

Danutė mėgsta muziką, 
meną ir yra slidinėjimo en
tuziastė. Aštuonerius metus 
mokėsi skambinti pianinu. 
Pianino studijas žada tęsti 
ir toliau. Gimnazijos orkes
tre grojo klarnete.

Dr. D. Balčiūnaitė, pra
dėdama dirbti Clevelande, 
žada vėl aktyviai jungtis į 
lietuvišką veiklą.

_______ Nr. 31 — 11

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.

Clevelando skautės ir skautai laukia visų!

velando valstybiniame uni
versitete ėmė Pre-Med kur
sus ir dirbo Clevelando kli
nikose. Universitetuose pri
klausė Pentalicus Honor 
Society, Nursing Honor So
ciety, gavo Superior Scho- 
larship Award; Kento uni
versitete pirmininkavo Lie
tuvių-latvių studentų drau
gijai. Priklausė moksleivių 
ir studentų ateitininkų są
jungai.

Aštuonerius metus grojo 
Čiurlionio ansamblio kank
lių orkestre, šešerius metus 
dainavo "Nerijos’’ mergai
čių vokaliniame ansambly
je, kuris su koncertais ap
lankė visas didžiąsias lie
tuvių kolonijas, šv. Kazi
miero lituanistinėje mo
kykloje dėstė kanklių muzi
kos pamokose.

Dr. L. M. Rociūnaitė spe
cializuojasi vidaus ligose ir 
rezidentūrą atlieka Medical 
College of Pennsylvania li
goninėje, Philadelphijoje.

• 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.

NATIONW1DE 
INSURANCE 
Nat<onwid« I* on yOur »Kjt

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts.. Ohio 44121. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 112-6810.

HELP WANTED
Cleaning help for two 

days in Pepper Pike. Tran3- 
portation and references 
needed. Call: 292-7090.

• Shaker West Apart- 
ment. .geri butai išnuomo
jami. Gyventojai pilname
čiai. Visuose butuose patar
navimai ir vėsinimas įskai
čiuota j nuomą. 12500 — 
12600 Shaker Blvd. Telef. 
751-7478.

‘'Caupa
Lietuvių kredito kooperatyvas 
18022 Neff Road
Cleveland, Ohio 44119

TAUPYKITE IR
SKOLINKITĖS
tiktai
vieninteliame lietuvių kredito

Tel. (216) 531-2131

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

■

■

>

• Ligija M. Rociūnaitė, 
Onos ir Vacio Rociūnų duk
tė, birželio 8 d. baigė me
dicinos mokslus University 
of Cincinnati Colege of Me- 
dicine, gaudama medicinos 
daktarės diplomą.

Ligija pradinį ir vidurinį 
mokslą gavo The Christ the 
King, St. Michaels ir Inde- 
pendence mokyklose. Vie
nuolika metų mokėsi vysk. 
Motiejaus Valančiaus litu
anistinėje mokykloje.

1974-76 m. studijavo Cle
velando valstybiniame uni
versitete muzikos terapiją, 
1979 m. Kent Statė univer
sitete baigė medicinos sese
rų kolegiją su Magna Cum 
Laude, gaudamas bakalau
ro diplomą. 1979-80 m. Cle-

kooperatyve Ohio valstijoje.

Palūkanos už sutaupąs:
šiuo metu TAUPOJE yra aukščiausios.

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

Visos informacijos mielai suteikiamos TAUPOJE darbo 
valandomis:

TREČIADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS 
10:00 vai. r. —• 1:00 vai. p. p.

adv. A. Širvaičio įstaigos patalpose Lietuvių namuose.

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

(centrinėje TAUPOS būstinėje).

VISOS SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS SU 
NATIONAL DEPOSIT GUARANTEE CORPORATION
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• Dr. Albertas Gerutis, 
Lietuvos diplomatas Švei
carijoje. kuriam liepos 21 d. 
suėjo 80 metų amžiaus, 
šiuo metu sunkiai serga ir 
yra gydomas Berno ligoni
nėje.

• Emilija Cekienė, Lietu
vos Nepriklausomybės Fon
do pirmininkė, išskrido j 
Europą. Lankysis Vokieti
joje ir Italijoje. Šveicarijo
je žada susitikti su dr. A-. 
Geručiu, šiuo metu esančiu 
ligoninėje, aptarti LNF lei
džiamą Lietuvos diplomati
jos istoriją, o Italijoje vie
šės pas sol. Reginą žyman- 
taitę-Peters ir jos vyrą, ku
rie ten atostogauja iki ru
dens savo viloje.

• Monsinjoras Audrys J. 
Bačkis, Vatikano Viešųjų 
Bažnyčios Reikalų Tarybos 
Pasekretorius, buvo atvy
kęs trumpom atostogom 
pas savo tėvus dr. Stasį ir 
Oną Bačkius į Washingto- 
ną.

š. m. liepos 27 d. jis tu
rėjo išvykti Romon pava
duoti Arkivyskupą Silves- 
trini, kuris liepos 29 d. iš
vyko Helsinkin atstovauti 
Vatikaną Helsinki Akto 10 
metų sukakties minėjime.

1985 m. rugpiūčio 9 d. 
Monsinjoras A. J. Bačkis 
išvyko j Nairobi, Kenyą, da

Dienom ir valandom, be atvangos — 
dienom ir valandom — 

J kalną kyla eisena su vėliavom 
juodom. —

Brangiem ir mylimiem bičiuliam AL
DONAI ir BERNARDUI BRAZDŽIONIAM, 

gerbiamai mielai ILONAI BRAZDŽIONIE

NEI su dukra, seseriai SAULEI ir broliui 

ALGIUI, staiga mirus mylimam sūnui, vy

rui ir broliui

DALIUI BRAZDŽIONIUI, 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą, daly

vaujame jų visų sielvarte ir gedule

Alė ir Stasys 
Santvarai

lyvauti Tarptautiniame Eu
charistiniame Kongrese ir 
rugpiūčio 19 d., kartu su 
Popiežiumi, jis grįš Romon.

• Inž Kazimiero ir Elei 
nos Pocių sodyboje Beverly 
Shores, Ind., ALT S-gos 
East Chicagos skyriaus su
ruošta rugpiūčio 3 d. Dir-_ 
vai paremti gegužinė laiko
ma pasisekusia — daly va-, 
vo virš pora šimtų svečių. 
Plačiau bus kitame Dirvos 
numeryje.

• Studentų ateitininkų 
sąjungos vasaros stovykla 
bus rugpiūčio 23-30 dieno
mis Shaw-waw-nassee 4-H 
stovyklavietėj lĮ/> vai. į 
pietus, nuo Chicagos. Kvie
čiamas susidomėjęs jauni
mas tarp 18-30 m. Stovyk
loje ruošimės Ateitininkų 
75 metų jubiliejaus kongre
sui. Registruokitės pas Ra
mintą Pemkutę (312) 426- 
2120.

• Pennsylvanijos lietuvių 
dienos, ruošiamos kasmet 
nuo 1914 metų, šiais metais 
įvyks rugpiūčio 18 d.. Rocky 
Glen Park, Moosic, Pa. Pro
grama prasidės 2 vai. p. p. 
dalyvauja tautinių šokių 
grupė Aras ir kvartetas 
Aidas iš Baltimorės. Pro
gramai vadovauja Rita She- 
vokas.

PATIKSLINIMAS

E. K. Valiūnai, Hampton,
N. Y., Dirvos vajaus fondui 
paaukojo ne 20 dol., kaip 
paskelbta Dirvoje Nr. 28, 
bet 25 dol.

VISI KELIAI VEDA Į 
LIETUVOS VYČIŲ 

SEIMĄ

Lietuvos Vyčių 72-ras 
seimas įvyksta rugpiūčio
8-11 d. New Haven, Conn., 
Yale Universiteto patalpo
se. Kaip kiekvienais metais, 
(nuo 1913 m.) tikimasi ir 
šiemet Lietuvos Vyčių sei
mas paliks įspūdį ne tik su-

BALTŲJŲ RŪMU KONFERENCIJOSE
Washingtone įvyko dvi 

svarbios Baltųjų Rūmų su
kviestos konferencijos: Pa
vergtų tautų savaitės pa
skelbimo iškilmės ir Euro
pos Saugumo ir Bendradar
biavimo (Helsinkio konfe-. 
rencijos 10 metų sukakties 
proga) klausimu pasitari
mas. Abiejose dalyvavo 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm. Teodoras Blinstrubas.

Pavergtų Tautų savaitės 
paskelbimo iškilmes liepos
25 d. pradėjo atvykusių da
lyvių pasveikinimu Linas 
Kojelis, Baltųjų Rūmų ry
šių įstaigos direktoriaus pa
vaduotojas. Toliau Gynybos 
sekretoriaus pavaduotojas 
William Furniss painfor
mavo apie JAV plečiamą 
gynybinės strategijos ini
ciatyvą, Amerikos Balso di
rektorius Eugene Pell papa
sakojo apie sėkmingas pa
stangas plėsti ir stiprinti 
JAV informaciją plačiame 
pasaulyje, ypač skiriamą 
tautoms už geležinės uždan
gos. Paskutinis kalbėjo JAV 
v i c e p r ezidentas George 
Bush, apibūdindamas susi
dariusią padėtį ir JAV pa
sirinktą veiklos liniją.

Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo r e i kalais 
konferencija įvyko liepos
26 d. čia irgi ją atidarė Li
nas Kojelis. Toliau Valsty
bės sekretoriaus pavaduo
tojas Europos reikalams 
Mark Palmer painformavo 
apie turimus rūpesčius ir 
viltis Europos reikalu. Am
basadorius James E. Good- 
by, JAV atstovas Europos 
nusiginklavimo ir pasitikė- 

važiavusiems vyčiams, bet 
ri kiekvienam, kuris daly
vaus tų dienų iškilmėse. 
Kadangi Kunigų Vienybės 
suvažiavimas taip pat bus 
tuo laiku Yale Universiteto 
patalpose, iškilmės turės 
dvigubą reikšmę.

šių metų seimo dėmesys 
bus skirtas jaunimui. Nors 
Amerikoj gimęs lietuvių 
jaunimas integruojasi Ame
rikos visuomenėje, tačiau 
jų širdyse yra troškimas 
Lietuvos tradicijų bei kul
tūros. šio seimo tema bus 
— Jungti Amerikos lietuvių 
jaunimą prie Vyčių organi
zacijos.

Lietuvos Vyčių organiza
cija savo aukštumą pasiekė 
1921 metais, kai buvo 5,000 
narių, kurie sudarė virš 
100 kuopų. Tikimasi, kad 
su šių laikų stebėtinu augi
mu, Vyčių organizacija pra
lenks anų metų narių skai
čių. Svarbu, kad su Vyčių 
augimu — Lietuvos meilės 
liepsna didėtų ... Lietuvy
bė gyvuotų...

Lietuvių visuomenė dė
kinga Lietuvos Vyčiams, 
kurie savo rūpesčiu ir pasi
šventimu per tiek metų pa
laikė Lietuvos kultūrą ir 
tradicijas Amerikoje.

Vincas Gražulis

jimo ugdymo konferencijo
je, papasakojo apie Ameri
kos pastangas šioje srity
je. Ambasadorius Richard 
Schifter, žmogaus teisių 
ekspertų konferencijoje Ot- 
tawoje, vadovavęs JAV de
legacijai, nupasakojo pasi
tarimų eigą, apibūdino Mas
kvos bloko šaltumą šiais 
reikalais ir vakariečių da
rytą spaudimą, kad Sovie
tų Sąjunga laikytųsi savo 
tarptautinių įsipareigojimų 
šioje srityje. Jų pranešimus 
papildė Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo JAV 
komisijos štabo direktorius 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINE S-GA 
organizuoja

Kelionę laivu
KARIBŲ JŪROJE

Kviečiame ALT Sąjungos narius, jų draugus ir visus lietu
vius pasinaudoti šia puikia proga kartu praleisti žiemos atosto
gas Karibų jūroje, plaukiant S. S. NORWAY laivu iš Miami, 
Floridos.
Data : 1986 m. sausio mėn. 11 — 18 dienomis
LAIVAS: NORWEGIAN CARIBBEAN LINE — S. S. NORWAY
SUSTOJIMAI: ST. THOMAS, VIRGIN ISLANDS, NASSAU, 

BAHAMAS ir GREAT STIRRUP CAY — 
privati sala

KAINOS: iiš Chicagos /N. Y. Los Angeles Miami
"inside cabin” $1273.00 $1312.00 $1078.00
"superior
inside cabin” 1313.00 1353.00 1111.75
"outside cabin” 1413.00 1456.00 1196.00

Visos nurodytos kainos yra vienam asmeniui, keliaujant po 
du asmenis kabinoje. Į kainą įsiskaito: lėktuvo kelionė iš Chica
gos, New Yorko ar Los Angeles, kelionė laivu, visas maistas 
laive, ir nesuskaitomos programos ir užsiėmimai laive!

Registruokitės iki rugsėjo mėn. 7 d. (vietų skaičius labai 
ribotas).

Dėl tolimesnės informacijos, galima kreiptis į vidą Jonušienę, 
AMBER TRAVEL SERVICE, 11745 Southwest Highway, Paloe 
Heights, III. 60463. Tel. (312) 448-7420.

REGISTRACIJA — kelione laivu
Taip, mes norime plaukti S. S. NORWAY laivu, 1986 m. 

sausio 11 d., su ALT Sąjungos organizuojama kelione! Siun
čiame $200.00 asmeniui "deposit” iki rugsėjo mėn. 7 d.

Prašau užregistruoti:

Pavardė ir vardas 1) ...................................................................

Pavardė ir vardas 2) ...................................................................

Adresas: ............. ................................................................................

Telefonas: (.............) ................................

Pageidaujame: ............. ”inside cabin”

............."superior inside cabin”

............. "outside cabin”

............. Keliausiu viena(s). Prašau surasti man 
bendrakeleivę (į).

Mano amžius .............
Rūkau .*........... Nerūkau ..'.........

Antras, ir paskutinis, {mokėjimas turi būti prisiųstas iki 
LAPKRIČIO MĖN. 1 D.

Tolimesnė kelionės informacija bus prisiųsta įmokėjusiems 
"deposit”.

Čekius rašyti ir siųsti:
AMBER TRAVEL SERVICE
Attn. Vida
11745 Southwest IIighway
Palos Heights, III. 60463

ir generalinis patarėjas Mi- 
chael Hathaway.

ALT/ pirm. Teodoras 
Blinstrubas raštu per L. 
Kojelį/įteikė paklausimą, ar 
negalima imtis stipresnių 
priemonių, kad Maskva bū
tų priversta pildyti Helsin- 
ky'priimtus įsipareigojimus 
žmogaus teisių reikalais, 
prašymą, galimybėms atsi
radus, tarptautinėje plot
mėje iškelti kolonialinę pa
dėtį Lietuvoje ir Lietuvos 
teises į laisvę ir padėką 
JAV delegaciiai už gynimą 
žmogaus teisių Ottawos 
konferencijoje, drauge gi
nant ir Maskvos skriaudžia
mus lietuvius. (ALT)
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