
J4 Legation262^ 16th St. N.W.
A'ashington, D.C. 20009

USPS 157-580
— THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER ------
6116 ST CLAIR AVENUE • PO. 80X 03206 • CLEVELAND OHIO 44103
Vol. LXX Rujpiūtis - Augusi 22,1985 Mr.33!

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Gorbačiovas ir Lietuva vDr. Albertui Geručiuii 80 metų Emilija Čekiene

Ko tikėtis iš valdžios keitimosi?
l/ytautas Meškauskas

Labai lėtai, bet Gorbačio
vui įkopus į sostą, sovįeti- 
nė valdžia keičiasi. Kol kas 
atrodo, kad keičiasi tik as
menys, kurie jaučia parei
gą aiškinti, kad senoji ge
neralinė linija buvusi gera, 
tik deja, jos nebuvo laiko
masi. Dar niekas viešai ne
aiškino, kad jos nebuvo lai
kytasi, nes ji buvo negera, 
kas daugiau atitiktų tiesai. 
Asmeniniai pakitimai ta
čiau anksčiau ar vėliau ve
da ir prie kai kurių esminių 
pasikeitimų. Tokiu atveju 
kai ką gali nulemti ir atski
rų sovietų respublikų laiky
sena. Jos be abejo nori di
desnės savivaldos, didesnio 
žodžio jų reikalus spren
džiant.

Kad tautinis klausimas 
yra Sovietijoje jautrus, 
gražiai pailiustruoja birže
lio mėn. Gorbačiovo kalba 
Kijeve per vietini radiją ir 
televiziją. Cituojame pažo
džiui :

"Visiems geros valios 
žmonėms Rusija — aš 
manau Sovietų Sąjunga 
— aš manau, kad taip 
mes ją dabar vadiname, 
ir kas ji iš tikro yra — 
tiems visiems ji yra tvir
tovė.”

Kaip matome, rusas Gor
bačiovas staiga apsižiūrėjo 
užgavęs ukrainiečių savi
meilę ir bandė savo tą ne- 
vukusj pareiškimą dar ma
žiau vykusiai pataisyti. Ar 
iš to galima padaryti išva
dą, kad Gorbačiovo režimas 
skaitysis daugiau su savo 
tautinėm valstybėm, duo
dant joms daugiau teisių, 
ar tai tik 'senosios linijos’ 
laikymąsis’, kuri visados 
oficialiai sovietų valdomą 
teritoriją vadino ne Rusi
ja, bet Sovietų Sąjunga? 
Tai atsakys tik laikas.

Kol kas iš komunistinės 
spaudos lietuvių kalba ne
daug ką galima spėti, Pvz. 
LTSR kultūros ministerijos 
ir rašytojų draugijos orga
nas LITERATŪRA IR ME
NAS tarybų valdžios atkū
rimo Lietuvoje 45-tųjų me
tinių proga liepos 20 d. pa
skelbė 'Lietuvos TSR liau
dies rašytojo’ Mykolio Sluc- 
ki str. MŪSŲ ŽEMĖS VA- 
SARA, kur sakoma, kad 
mes rašytojai

"ne nuo šiandien pagau
name kai kuriuos nerimą 
ir susirūpinimą kelian
čius dvelkesius ... Neži

nia, iš kur ir kaip atsi
rado poniškumas, kai pa
silypėjęs laipteliu aukš
tėliau darbininkų ar vals
tiečių vaikas ima niekin
ti visus žemėliau stovin
čius ir atitinkamai su jais 
elgtis. Su šituo reiškiniu 
susijęs vartotojišk ūmo 
(prekių pageidavimo — 
vm) godulys, kai nesi
skaitant su priemonėmis 
įtvirtinant savo 'padėtį', 
tariamą pranašumą. Gal 
būt tai seno miesčioniš
kumo atmaina, bet šiuo
laikinį blogį įvertinę, ne
palengvinsime sau gyve
nimo ... Vėl gi padažnė
ję biurokratizmo, prira
šinėjimų ir kyšininkavi- 
kavimo reiškiniai... Ar
ba prasta plataus varto
jimo prekių kokybė ... 
Su širdgėla jau kuris lai
kas stebėjome, kaip sil
po gero, doro, nesavanau
diško darbo prestižas, o 
nedarbinės pajamos, įvai
rūs grobstymai ir pikt
naudžiavimai nesusilauk
davo atviro pasmerkimo.” 
žinoma iš Sluckio nelauk- 

tina nacionalistinio prasi
veržimo, kaltinant arba 
bent dalį kaltės primetant 
iš Rusijos atvažiavusiems 
biurokratams. Ciniškai žiū
rint tose eilutėse galima 
įskaityti tik norą skubiau
siai pereiti naujo vado pu
sėn, kas matosi iš tuojau 
sekančio teigimo:

"Nesusilaukdavo (atvi
ro pasmerkimo), bet da
bar — po ryžtingos par
tijos iniciatyvos (t. y. 
Gorbačiovo parinkimo — 
V. M.) — vis dažniau su
silaukia.”
žodžiu, duotas signalas 

smerkti netolimą praeitį ir 
su ją susijusius vadelius, 
bet kas apie ateitį? Kaip 
pats Gorbačiovas, Sluckis 
neturi tikro atsakymo:

"Norime gyventi ge
riau — dirbkime ge
riau !... Kai sąžiningai 
dirbti bus ne tik garbin
ga, bet ir pelninga, iš
nyks problemos aštru
mas.”
Kaip matome, čia jau — 

tiesa, labai atsargiai — pra
silenkiama su pagrindiniu 
komunizmo dėsniu — pel
nas jau ne be nuodėmė, bet 
darbo variklis. Ar tą pa
seks ir didesnė laisvė pa
tiems savarankiškiau tvar
kytis?

Dr. Albertas Gerutis, Lietuvos atstovas Šveicarijoje, vienas 
veikliausių Nepriklausomos Lietuvos diplomatų, šiuo metu sun
kiai serga ir guli Berno ligoninėje. Dirvos bendradarbė Emilija 
Čekienė aplankė jj ligoninėje linkėdama sustiprėti, kad galėtų 
užbaigti pradėtą veikalą "Lietuvos diplomatijos istorija”.

Šių metų liepos 21 d. Lie
tuvos Pasiuntinybės patarė
jui dr. Albertui Geručiui 
Berne, Šveicarijoj sukako 
80 metų amžiaus.

Dr. A. Gerutis gimęs 
1905 metais liepos 21 d. Ry
goje. Ten lankė lietuvių 
pradžios mokyklą, Samaro
je progimnaziją ir 1918 m. 
vėl įsikūrė Rygoje ir ten 
baigė gimnaziją. Teisių stu
dijas pradėjo Kaune kartu 
dirbdamas Lietuvos Tele
gramų Agentūroje ELTO
JE, kaip korespondentas ir 
redaktorius ir aktyviai įsi
jungė j spaudos darbą. 
Daug rašė Lietuvoje, Lietu
vos žiniose, Lietuvos Aide, 
Ūkininko Patarėjuje ir k. 
Dalyvavo Lietuvių-Latvių, 
Lietuvių-Estų susiartinimo 
draugijose,

1928 m. išvyko studijų 
tęsti į Berlyną, eidamas 
Lietuvos Aido, vėliau EL
TOS, latvių ir estų korės-, 
pondento pareigas. Vėliau 
tęsė ir daktaro laipsnį gavo 
Berno universitete Šveica
rijoje 1933 m. ir buvo pa
skirtas Klaipėdoje spaudos 
referento, vėliau gubema- 
tūros spaudos patarėjo pa
reigoms. Daug rašė Klaipė
dos lietuvių spaudoje ir da
lyvavo visuomeninėje veik
loje. Buvo žurnalistų Są
jungos Klaipėdos skyriaus 
pirmininkas, vienas iš Pre
kybos Instituto steigėjų, 
Lietuvos žurnalistų Sąjun
gos garbės teismo pirminin

kas. 1936 m., būdamas jau 
gerai pasiruošęs, aplankęs 
eilę kraštų ir juose studi
jas gilinęs, mokėdamas ei
lę kalbų, jis pradėjo diplo
matinę tarnybą Užsienių 
Reikalų Ministerijoje, vė
liau Tautų Sąjungoje Žene
voje ir nuo 1940 m. perkel
tas į Berną, Šveicarijos sos
tinę, kur iki šiol tebegyve
na.

1937 m. paskirtas Lietu
vos Nuolatinės Delegacijos 
prie Tautų Sąjungos sekre
toriumi. Dalyvavo Lietuvos 
Diplomatinės tarnybos vei
kloje (po pasiuntinio dr. J. 
Šaulio mirties 1948 m. buvo 
paskirtas jo vietoje). Ak
tyviai dalyvavo Šveicarijos 
lietuvių veikloje eidamas 
įvairias organizacijų parei
gas. Taip pat jis visą laiką 
plačiai reiškiasi šveicarų ir 
vokiečių spaudoje gindamas 
Lietuvos reikalus. O tam 
darbui jis turėjo ir turi pui
kias kvalifikacijas, nes vos 
pradėjus žurnalistinę kar
jerą jam teko rašyti įvai
riausiais klausimais: apie 
Briuselio derybas, Hynanso 
projektus, Tautų Sąjungos 
intervencijas, apie Lietuvos 
užsienių politiką, vyriausy
bės notas, apie Ambasado
rių konferencijas ir kita.

Gyvenimo įvykiai taip su
siklostė, kad šis didis spau
dos mylėtojas, lietuvių tau
tos ambasadorius ir darbuo
tojas savo tėvynėje tegy
veno tik septynerius metus 

ir vistiek išliko tikras pa
triotas lietuvis. Nesitenki
na tačiau vien lietuviška 
veikla, bet palaiko tautinį 
ryšį su Federaline Vokieti
ja, su jos atsakingais asme
nimis, skaito paskaitas įvai
riose vietose apie Lietuvą, 
yra nuolatinis Baltų Drau
gijos valdybos narys. Jis 
daug rašė svarbiausiame 
šveicarų dienraštyje "Neue 
Zuercher Zeitung” apie Lie
tuvą, jos okupaciją ir apie 
visų trijų pabaltijo tautų 
teises. Yra daug įvairiose 
vietose skaitęs paskaitų, 
kuriose dalyvaudavo Euro
pos valstybių senatoriai, 
kongresmanai, buvę minis- 
teriai, ambasadoriai ir tos 
paskaitos būdavo atspaus
dintos žurnaluose, net kar
tais po 14 ar daugiau pus
lapių. Dr. A. Gerutis yra 
parašęs ir išleidęs leidinių 
po 100 psl. ar daugiau ki
tomis kalbomis.

Jo parašytos knygos apie 
Lietuvos diplomatus yra iš
leistos: Petras Klimas, Do
vas Zaunius ir jau parašy
ta apie Jurgį šaulį. Sunku 
ir suskaičiuoti jo nueito gy
venimo kelio žingsnius ir 
valandas aukotas tėvynei 
Lietuvai. Jis svarbiausiu sa
vo uždaviniu laikė nešti 
mūsų bėdas ir viltis sveti
mųjų visuomenei, supažin
dinti kitataučius su lietu
vių tautos laisvės byla, lai
mėti draugų.

Jis buvo Lucerne veikian
čios organizacijos "Euro- 
paeische Konferenz fuer 
Menschenrechte und Selbst- 
bestimmung” valdybos na
rys ypatingiems reikalams. 
Daugiausia jo rūpesčiu bu
vo suorganizuota 1978 m. 
sausio mėn. nerusiškų tau
tų Sovietų Sąjungoje kon
ferencija Luzerne. Su švei
caru Hans Rycheneriu, ku
ris yra baltų tautų uolus 
bičiulis, ruošė konferenci
jos referatus, kuriuos išlei
do Šveicarijos Rytų Insti
tutas. Knyga "Volker in 
Ketten”. Ta pati organiza
cija 1979 m. Luzerne suren
gė Sovietijos satelitinių 
valstybių konferenciją.

Berno radijui šveicarės 
Beatriče Leutenegger-Eich- 
man parama ir dr. A. Ge
ručio pastangomis buvo per
duota vienos valandos pro
grama apie Estiją, vėliau 
apie Latviją ir apie Lietu
vą. Tai valstybinis radijas 
ir retas įvykis, kad viešai 
būtų reiškiama padėka: 
Lietuviui "Herm Lega-

(Nukelta į 6 pgl.)
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Gorbačiovo 'taikos’ ofenzyva. - Noras atskirti Europą nuo 
JAV. - Ūkines reformos.

Ruošdamasis lapkričio 
mėn. susitikimui su Reaga- 
nu, Gorbačiovas pradėjo 
'taikos’ ofenzyvą pačioje 
Amerikoje. Pirmą kartą is
torijoje Sovietų Sąjunga 
nupirlro N.~Y Times 2/3 
puslapio antradienio, rug-. 
piūčio 13 d. numeryje su
mokėdama 18,000 dolerių. 
Ten jie atspausdino rug-. 
piūčio 1 d. Pravdos vedamą
jį, kuriame klausiama, kas 
sulaiko pažangą Ženevos, 
pasitarimuose. Jame, žino
ma, kaltinamos Vakarų 'im
perialistinės jėgos’. Taip 
pat išdėstomi sovietų pa
siūlymai. Juose aiškinama, 
kad sovietai neturį jokios 
persvaros atominiuose gin
kluose. Net JAV štabo vir
šininkai tai pripažinę savo 
raporte kongresui, sakyda
mi, kad abejų pusių jėgos 
yra maždaug lygios. Tai ly
gybei grąso JAV strategi
nio gynimosi iniciatyvos 
programa. Jei nuo jos būtų 
atsisakyta, tolimos distan
cijos raketų skaičius galėtų 
būti pradžiai sumažintas 
25'/ . Taip pat amerikiečiai 
turėtų atsisakyti nuo visų 
rūšių 'skraidančių bombų’ 
— cruise missiles, o kas lie
čia vidutinės distancijos ra
ketas, nutaikytas į Europos 
taikinius, tai amerikiečiams 
jas atitrauktus iš Europos, 
sovietai pasiliktų sau jų 
tiek, kiek turi britai ir 
prancūzai kartu suėmus.

Tą pačią dieną Gorbačio
vas, atsakydamas į TASSo 
klausimus, gynė savo pa
siūlymą sustabdyti atomi
nio užtaisų bandymus, aiš
kindamas, kad JAV turi 
pakankamai priemonių juos 
susekti be jokios kontrolės 
vietoje. Jis taip pat aiški
no, kad JAV toje srityje 
padarė daugiau bandymų 
negu sovietai. Skaičiuoja
ma, kad viso labo padarė 
750 bandymų, o sovietai 
500. Paskutiniais metai abi 
pusės padarydavo po 20-25 
bandymus į metus. Gorba
čiovas paskelbė, kad sovie
tai sustabdė savo -bandy
mus iki šių metų pabaigos.. 
Jei JAV tą patį padarytų, 
bandymų sulaikymą galima 
būtų pratęsti neribotam lai
kui. Kaip JAV atsakys į tą 
propagandos 'žaibo karą’, 
šiuo tarpu dar neaišku, bet 
apie tai jau buvo tariama
si Santa Barbaroje — pre
zidento vasarvietėje. Pre
zidentas rudenį žadėjo pra
dėti savo ofenzyvą dėl de
ficito ir mokesčių reformos.

★
TIME magazinas apklau- 

sinėjęs 1113 registruotų 
rinkikų tarp liepos 25 ir 27 
dienomis patyrė, kad 75% 
jų nesitiki, kad prezidentas Į 
galėtų sumažinti deficitą, 

pravesti mokesčių reformą 
ar susitarti dėl atominių 
ginklų su Maskva.

★
THE ECONOMIST ma

no, kad Gorbačiovo 'taikos’ 
ofenzyva yra skirta ir Va
karų Europai, siekiant-ją 
įtikinti, kad Rusija ir Eu
ropa turi daugiau bendrų 
interesų, negu europiečiai 
iki šiol manė. Ta prasme 
būdinga, kad liepos 25 d. 
PRAVDA savo vedamąjį 
paskyrė bendro fronto tarp 
komunistų ir socialdemokra
tų prieš fašizmą 50 metų 
sukakčiai. Tą 1935 m. tai 
pasiūlė Kominternas. Gor
bačiovas jau šių metų ko
vo mėn. buvo susitikęs su 
Vokietijos socialdemokratų 
pirmininku Willy Brandt.

Įdomu, kad ligšiolinis 
kompartijos propagandos 
šefas Boris Sukalin yra pa
keistas daug metų išbuvu
siu ambasadorium Kanadai 
Jakovlevu. Toji propaganda 
skirta vidaus reikalams. 
Propagandai užsieniui ir to
liau vadovauja Zamiatin, 
bet kalbama, kad tą darbą 
norėtų gauti užs. reik. min. 
pažiūrų reiškėjas spaudai 
Lomeiko. Visą propagandą 
prižiūri Gorbačiovo patike- 
nis Jegor Ligačev, kuris 
užėmė mirusio Suslovo vie
tą kaip vyriausias partijos 
ideologas. Jis prikišo sovie
tų spaudai, kad ji varto
janti per daug nuvalkiotų 
posakių.

★
Rugpiūčio 4 d. PRAVDA 

pirmame puslap. paskelbė 
Gorbačiovo ūkinių reformų 
planą, kuris seka Andropo
vo liniją. Tas davė laikinai 
daugiau teisių tvarkytis 
tik §7 visų sovietų įmo
nių. Dabar tas pats dar bus 
bandoma iki 1987 m. sausio 
1 d. Pagal planą, įmonės, 
kurių gaminiai yra žemiau 
'aukščiausios' rūšies turės 
mokėti pabauda 57< jų kai
nos dydžio. Tie pinigai bus 
paimti iš fondų, skirtų dar
bininkų atlyginimo prie
dams už gerą darbą. Iš ki
tos pusės bus duodamas 
30/ ’bonusas’ už aukščiau
sios kokybės prekių gamy
bą. Kai kurių įmonių direk
toriai turės daugiau laisvės 
patobulinti savo įmonę, ta
čiau tam reikalingas maši
nas ir kitokias reikmenis 
skirs 5-kių metų plano pa
reigūnai, be naujų mašinų 
ar dalių sunku pakelti ga
mybą. Be to ,kas yra 'aukš
čiausios' kokybės nustatys 
ne vartotojai, bet tam tik
rą patikrinimo komisija.

★
Baltic American Free- 

dom Leage rado naują už
siėmimą. Patyrusi iš Los

Angeles Daily Journal, kad 
tūlas Raphael Gregorian 
patraukė teisman Sovietų 
Sąjungą, reikalaudamas iš 
jos 400 milijonų dolerių už 
tai, kad ji uždarė jo įstai
gą Maskvoje ir jį pati iš
varė po to, kai Isvestijose 
pasirodė kaltinimas, jog jis 
ieškojo kontaktų su sovie
tų žmonėmis JAV žvalgy
bos interesų naudai. Grego
rian kompanija Califomia 
International Trade Co. 
vertėsi prekyba su sovie
tais. Jei Gregorian negautų 
jam priteistos sumos iš so
vietų, jis norėtų pasinau
doti Latvijos, Estijos ir 
Lietuvos, kurios dabar 
esančios sovietų respubli
kos, auksu ir kitais turtais 
'užšaldytais JAV-se nuo 
1947 m.’ /

Lyga pasiuntė savo advo
katą į teismą ištirti visą 
reikalą. Pasirodė, kad š. m. 
liepos 17 d. U. S. District 
Judge David Kenyon nuta
rė, kad sovietus nuo to ieš
kinio neapsaugo Foreign 
Sovereign Immunities Act. 
Sovietų Sąjungai buvo pra
nešta apie ieškinį, bet jos 
įgaliotinis į teismą neatvy
ko. Už tai Gregoriano advo
katas Kroli prašė tai palai
kyti kaltės prisipažinimu. 
Tą prašymą teisėjas Ken
yon. spręs rugsėjo 23 d., ta
da iškilsiąs ir Baltijos vals
tybių turto JAV-nėse klau
simas. Išeinant iš to, kad 
JAV Baltijos prijungimo 
nelaiko teisėtu, tie turtai 
neturėtų atsakyti už sovie
tų 'nuodėmes', bet, žinoma, 
niekas negali būti tikras, 
kas tam teisėjui šaus į gal-

Lygos advokatas pataria 
dėl visako Baltijos diploma
tiniams atstovams sekti tą 
bylą, įspėti Valstybės De
partamentą ir reikalui esant 
stoti į teismą, kaip ’friend 
of the court’.

Jeigu taip lengvai galima 
būtų gauti teismo sprendi
mą reikalaujant iš sovietų 
atlyginti už padarytus nuo
stolius, — tokių bylų būtų 
milijonai. Įdomus yra 
Baltijos valstybių 
kito turto įvertinimas 70 
milijonų dolerių. Toks būk 
tai esąs Iždo Departamento 
įvertinimas. Kiek tai liečia 
Lietuvos auksą, jis jau se

niai buvo parduotas bėga- 
mom išlaidom padengti po 
32 dol. už unciją. Būtų pa- 
lauukta iki JAV atsisakė 
nuo aukso standardo, būtų 
gauta dešimt kartų dau- 
giau.

★
Kaukazietis čerim Subzo- 

kov buvo OSI kaltinamas, 
nepasakęs imigracijos įstai
gom apie savo priklausomy
bę Waffen SS šiaurės Kau
kazo Legionui ir policijai. 
Kaltinimas buvo atšauktas 
1980 m., paaiškėjus, kad jis 
to nebuvo nuslėpęs, prašy
damas 1955 m. vizos į JAV 
iš Ammano, Jordano sosti
nės. Tai patvirtino ČIA, ra
dusi savo archyve to pra- 

Subzokovas 
ir

buvo labai aktyvus demo
kratų partijos veikloje. Jis 
taip pat vadovavo kauka
ziečių bendruomenei. Rug
piūčio 15-tos 4 vai. ryto

ir šymo kopiją, 
aukso ir gavo pilietybę 1961 m.

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

■ Iš kitos pusės
Kartais pagyrimas ateina iš visai nelauktos pusės. 

Vytautas Kazakevičius, puldamas išeivių spaudą dėl atsi
liepimo apie N. Mailerio įspūdžius iš Lietuvos, GIMTOJO 
KRAŠTO liepos 18 d. Nr. išleido katę iš maišo:

"Iš Niujorko ar Vašingtono, iš Bostono ar 
Baltimorės, iš Čikagos ar Klyvelendo, iš JAV ar 
VFR, iš Prancūzijos ar D. Britanijos, iš kur beat- 
vyktų į Vilnių buržuazinių laikraščių koresponden
tai, jų pageidavimas — iki nuobodumo tas pats: 
norėtumėm susitikti su bažnyčios atstovais, ap
lankyti Kauno kunigų seminariją, pasikalbėti Re
ligijų reikalų tarybos įgaliotinio įstaigoje.”

Ar reikia geresnio pagyrimo pastangom išgarsinti 
Katalikų Bažnyčios persekiojimą Lietuvoje?

Ir ne tik toje vienoje srityje. Kazakevičius toliau 
rašo:

"Vakarų periodikos, radijo ir televizijos žur
nalistai ... tarybinės tikrovės juodinimo srityje ir 
taip stengiasi. Dažniausiai tos jų pastangos grau
džiai juokingos. Pernai didelei grupei užsienio žur
nalistų, akredituotų Maskvoje, buvo sudarytos są
lygos — iš anksto su jais susitarus — plačiai susi
pažinti su Lietuvos kaimu, žemės ūkio mokslu. Bet, 
atsidūrę Lietuvos viduryje, Vokietijos FR (fede
ralinės respublikos) televizijos žurnalistai sugal
vojo ieškoti visiškai ko kito, dėl ko iš anksto nesi- 
tarė ir kas iš jų pusės mūsų bei užsienio kolegų 
atžvilgiu buvo nedžentelmeniška. Matytumėte, ko
kie jie liūdni dairėsi mūsų kolūkyje, iš karto pa
dėję į šalį aparatus, tikroji Lietuvos būtis jų visai 
nedomino, jei nepavyko purvo ir šiukšlių pasi
rinkti ...”

Ar ne taip pat elgiasi sovietų vadinami koresponden
tai Amerikoje? Kai skaitai jų įspūdžius iš šio krašto, 
negali atsistebėti kaip jis dar nesubyrėjo. Esama ir skir
tumo. N. Mailerio įspūdžiai, nors jie ir nesutiko su Wa- 
shingtono administracijos linija, buvo paskelbti kelioli
koje vietinių laikraščių. Pabandyk parašyti bent truputį 
prieš valdžios plauką Sovietijoje! Tokių pavyzdžių netu
rime. Pagaliau Kazakevičius net nutyli, ko tie vokiečiai 
ieškojo! Kaip ten būtų — jie išpildė savo žurnalistinę 
pareigą nerašyti to, kas jiems valdžios įtaigojama, k.as 

’iš anksto buvo sutarta’. Ne Kazakevičiui mokyti apie 
žurnalizmą ir džentelmeniškumą. (vm)

kaimynė pastebėjo degantį 
Subzokovo, automobilį. Ji 
pabarškino į jo langą ir 
apie tai jam pranešė. Kaip 
Subzokovas išėjo per du
ris, automobilyje sprogo 
bombą, jį labai sunkiai su- 
žeizdama. žydų 'Defense 
Organization’ išsigynė tai 
padariusi, tačiau jos vardu 
Mordechai Lewy pareiškė: 
"Vienintelis a p g ailėtinas 
daiktas yra tai, kad jis dar 
gyvas. Kas tai padarė, pa
darė gerą darbą”. Tai atsi
tiko Paterson’, N. J.

ENGINEERING 
W» ore leekinp a BSME wlth 5 or 
moreveorjof Induitrlol experlence 
In eiectronlci deilon ond ossembly. 
E xper lene» In thlckfllm Ii deil- 
reable. Experlence wlth blll-of- 
molerloli ond conflouratlon con
trol on computer oi part of MRP 
ivifemi preferroble. Gordei Ar- 
konsoi li,o hlbh-tech electronlci 
flrm In nor1hwe$t Arkoniai mano- 
focturlng" lolld Mate retavl ond 
cuitom hybrldi. Salary for ihli 
poiltlon ii commeniurote wlth 
experlence. Send reiumei ta Per- 
lonnel Admlnlitrator, Gordoi 
Arkanioi, Ine- P.O. Box *H Roe- 
ęri,AR777S6.
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Bendruomenės sąvoka
Kaip pavadinsi — nesu

gadinsi sako lietuviška 
patarlė. Taip tačiau nėra 
su Lietuvių Bendruomenės 
vardu, nes jame slypi dvi
prasmiškumas, arba bent 
insinuacija savintis daugiau 
negu tiek, kiek šiandien 
yra. Kitais žodžiais tariant, 
Bendruomenės pavadinime 
lyg ir pasakoma, kad tiks
las jau įgyvendintas, nes 
taip tvirtino Bendruomenės 
steigėjai, pastatę jai siek
tiną uždavinį. Tad dėl Ben
druomenės vardo ir jos es
mės yra daug kalbėta ir vi
saip aiškinta.

Įdomus š. m. rugpiūčio 1 
d. Draugo vedamasis "Lie
tuvių Bendruomenė — Ne
paprasta draugija”, apta
riąs jos vardo reikšmę ir 
tuo pačiu LB-nės esmę. Tei
singai M. Dr. tvirtina, kad 
"prigimtinio Bendruomenės 
reiškinio nesuvokę nebūsi
me pajėgūs nustatyti nei 
tai, kas Bendruomenę suda
ro, nei tai kokios jos teisės 
ir pareigos”. O kad šiandien 
dar tokių yra net ir pačių 
veiklesniųjų Bendruomenės 
narių tarpe, daug įrodinėti 
netenka. Apie juos ir mes 
daugelyje kartų esame kal
bėję ir rašę. Sutinkame ir 
mes, kad Bendruomenė yra 
organizacija, tik mes ją 
buvome įpratę laikyti Ben
druomenės o r g a nizacija. 
Tikslų ir uždavinių plotme 
žiūrint, Bendruomenė yra 
nepaprasta organizacija, o 
gal, anot M. Dr., nepapras
ta draugija, nes ji yra pa
sistačiusi sau tikslą "ap
jungti visus laisvam pasau
lyje pasklidusius lietuvius”. 
Ji siekia atstovauti visai iš
eivijos lietuvių bendruome
nei (su mažąja b), ar lie
tuvių visuomenei, arba ras- 
teniškai tariant, visam lie- 
tuvynui. Tai optimistiniai 
romantiškas Bendruomenės 
kūrėjų tikslas, kuris, deja, 
realybėje dar toli gražu 
nėra įgyvendintas.

Vokietijos stovyklų lai
kais Bendruomenės kūrė
jai, kaip daugelis to meto 
lietuvių į dalykus žiūrėjo 
visiškai kitaip negu šian
dien. Tuomet į lietuvišką
sias pareigas žiūrėjo daug 
ideališkiau; už paskutinį 

skatiką prenumeravome lie
tuviškus laikraščius, pirko
me knygas, koncertų salės 
vos sutalpindavo klausyto
jus. Mat save vis dar skai
tėme ambasadoriais, ne 
lengvesnio duonos kąsnio 
išbėgę pelnytis, bet Lietu
vai ir lietuvybei kuo labiau 
pasitarnauti. Iš Lietuvos 
bėgant tie patys Bendruo
menės steigėjai ragino mus 
net žieminio palto nesiimti, 
nes sugrįžimą jie numatė 
dar žiemos šalčiams Tėvy
nės žemės nesukausčius ... 
Nuo to laiko, deja, prabėgo 
daug šaltų žiemų ir Bend
ruomenės vad ovaujančių 
tarpe jau antroji, ar net 
trečioji karta. Daugumas 
jų net laisvos Lietuvos nė
ra matę, žiemos šalčiai ne 
tik Lietuvos žemelę sukaus
tė, bet taip pat atvėsina 
daugelio mūsų pareigos 
jausmą, tad ir visų lietuvių 
susibūrimas po vienu orga
nizuotos bendruomenės sto
gu daugeliui nebėra taip 
lengvai į g y v e ndinamas, 
kaip kad jis buvo Bendruo
menės kūrėjų ir jų idėjos 
puoselėtojų įsivaizduotas.

Jau minėjome, kad kai 
kurie b e n druomenininkai 
"nesusitavalioja” (M. Dr. 
skolinys) su logika, nesu
pranta mūsų organizacijos 
paskirties, ir tuo pačiu mū
sų nuomone, jie labai ken
kia pilnesniam Bendruome
nės visuotiniškumo įgyven
dinimui. Kai pagaliau išsi
aiškiname, kad Bendruome
nė yra ogarnizacija, pasišo
vusi atstovauti visiems ben
druomenės ar visuomenės 
nariams, tuomet jos pirmu
mas kitų lietuviškų jungi
nių tarpe gali būti (taip, 
deja, ir yra) kitų užginčija
mas. Tuomet ant Bendruo
menei vadovaujančių asme
nų pečių krinta sunki parei
ga žodžiu ir darbu įrodyti, 
kad jie tokio visuotino pa
sitikėjimo yra verti, kad 
jie žino, kad Bendruomenės 
priklausomumas yra sava
noriškas, kad savanoriams 
negalima įsakyti nei kaip, 
nei ką dirbti. Tą pasitikėji
mą reikia turėti ne tik iš 
organizuotos Bendruomenės 
narių, bet taip pat iš kuo 
didesnio lietuvių visuome

nės narių tarpo. Reikia, kad 
jie Bendruomenę laikytų 
bent Prima inter pares.

Bendruomenei jokia kita 
organizacija neginčija lie
tuvybės išlaikymo pareigų 
ir šios srities darbų vado
vavimo. Priešingai, dažnai 
iš kitų girdime, kad čia 
Bendruomenė per mažai 
dirba, nors konkrečių ir ge
resnių tam darbui planų ir 
nesulaukiame. Visai kitaip 
yra su taip vadinamu lais
vinimo darbu ir dar blogiau 
su tam darbui vadovavimu. 
JAV LB Taryba j šios sri
ties veiklą nutarė Įsijungti 
tik prieš 15 metų. Kaip ži- 
nomei laisvinimo darbui ko
ordinuoti JAV-se buvo su
daryta Amerikos Lietuvių 
Taryba dar prieš "dipu
kų” antplūdį. Bendruomenę 
JAV-se steigiant šis klau
simas su ALTa nebuvo tiks
liai sutartas, ar bent jis ne
buvo tiksliai abiejų pusių 
supprastas ir todėl "darbų 
pasiskirstymas” liko tinka
mai neišspręstas. Dalis JAV 
lietuvių mano, kad LB-nė 
laisvinimo darbe nemanda
giai užlindo ALTai už akių, 
ar net pastojo jai kelią. Dar 
ir šiandien tas nepasiten
kinimas bendruomenininkų 
elgesiu yra viena iš didžiau
sių tarpusavio nesantaikos 
priežasčių ir tuo pačiu labai 
kenkiąs Bendruomenės pil
nesniam visuotinumo įgy
vendinimui. Naujoji LB Ta
ryba turėtų gerai peržiūrė
ti laisvinimo darbų pastan
gas, atsiektus rezultatus, 
suvesti balansą ir ieškoti 
konkretesnio susitarimo su 
ALTa.

Sutinkame su M. Dr., kad 
Bendruomenė savo narių 
atžvilgiu yra pati toleran
tiškiausią lietuvių organi
zacija, nes pakanka tautie
čio noro įstoti į LB ir tai 
jau yra formalus jon įsto
jimas. Tai teoretinė Ben
druomenės struktūros tole
rancija. Tačiau tolerancija 
LB-nės veikloje priklauso 
nuo jai vadovaujančių as
menų tolerancijos. Dar ir 
šiandien, deja, yra asme
nų, kurie logiškai nesusita
valioja su ypatingais LB 
savumais ir laiką ją lyg sa
vo ar savo klubo nuosavybe. 
Iš to ir kyla tarpusavio ne
santaikos, kurios, laiku ne
užgesintos, atsiduria net 
svetimtaučių teisme.

Dr. A. Butkus

• Dirvos 70 metų sukak
ties minėjimo proga rengia
mas sukaktuvinis leidinys, 
šiame leidinyje bus įdėta 
visų, Dirvos sukaktuvinių 
metų proga, aukotojų sąra
šas. Minėjimas įvyks š. m. 
spalio 12 d. Chicagoje, Jau
nimo Centre. Visa leidiniui 
medžiaga turi būti surinkta 
iki š. m. rugsėjo 15 d. Jeigu 
dar atsirastų, kas norėtų 
Dirvai šia proga paaukoti, 
prašome tuoj neatidėliojant 
tai padaryti, kad būtų gali
ma spėti sudaryti pilnus au
kotojų sąrašus.

Europos lietuviai skautai ir skautės, stovyklavę prie Lon
dono Lietuvių sodyboje, atsiuntė Dirvai šj sveikinimą.

■ €<4 tei tto
Skirpstas

Žymusis filosofas prof. Antanas Maceina Tėv. Žiburiuose 
ilgu straipsniu nuodugniai aiškina "išlaisvinimo teologiją”, da
bar ypač plintančią Pietų Amerikoje. Nors šiaip jis tos religinės 
linkmės nepalaiko, bet vienoj pastraipoj tarp kitko prilygina 
P. Amerikos katalikų misijas ir prie Lietuvos krikštijimo misijų 
tardamas: ”Be abejonės turime pripažinti, kad ispanų misijos 
tarp indėnų yra buvusios, kaip G. Hasenkiutlis jas apibūdina — 
400 metų klystkelis, nes jos, išskyrus tik garsiąją jėzuitų res
publiką Paragvajuj (1609-1767), buvusios naikinimas tų ver
tybių, kurias stabmeldžiai indėnai buvo sukūrę ir išsaugoję. 
Vakarietiškoji kultūra buvusi tapatinama su Evangelija, ir 
krikščionybės platinimas buvęs jungiamas su žmogaus gyveni
mo dvijule: "pasikrikštyti arba mirti". Tačiau šitoks misijų 
"metodas” yra buvęs būdingas ne tik Pietų Amerikai. Jis yra 
buvęs klystkelis ir daugybėje kitų šalių bei kontinentų. Net ir 
Lietuva yra šio "metodo” patyrusi, todėl priėmė krikščionybę 
paskiausiai iš visų Europos tautų... Ispanų kolonializmas P. 
Amerikoje turi nemaža panašybių į lenkų kolonializmą Lietu
voje — tiesa, daugiau kultūrinį, bet nemažiau pavojingą”, — 
taip baigia tą savo straipsnio skirsnį A. Maceina.

• Nuostabus sutapimas, kad priešais šį tekstą gretimam 
puslapy yra žinutė apie palaimintojo M. Giedraičio mirties 500 
metų sukaktuves Krokuvoje ir ta proga atsiųstą popiežiaus 
laišką, kuriame greta labai palankių pareiškimų apie lietuvių 
su lenkais bendrystę, yra ir tokia pastaba: "Tasai bendras ry
šys, kuris palaimintosios karalienės Jadvygos ilgalaikių pa
stangų dėka siejo Lenkijos ir Lietuvos valstybes, yra taip pat 
išreikštas votyviniame šv. Morkaus šventovės paveiksle, vaiz
duojančiame šv. Kazimierą ir palaim. Mykolą Giedraitį”.

• A. Maceina kaip tik praplėšė tą romantiškai lenkų sukur
tą apgaulų mitą apie Jadvygos "ilgalaikių pastangų” nuopelnus 
Lietuvą krikštijant. Kaip tik dėl Lietuvos ir Lenkijos susiejimo 
draugėn buvo pradėta pamažu, bet nuosekliai žlugdyti mūsų 
tautos kultūra, kol galop abi valstybės neišvengiamai nužengė 
į pražūtį... Lenkam bent liko pasididžiavimas lietuviškos Jo- 
gailaičių dinastijos garbe, todėl jie lig šiol tą nelaimingą abiejų 
tautų "uniją” visais būdais stengias dar atgaivinti. Bet mūsų 
istorija rodo, kad lenkiškas kolonializmas mums nešė tik nuosto
lius, nes panašiai, kaip ispanų misijos P. Amerikoj, laikėsi me
todo: apsikrikštyti priimant "polska wiara” ir jų kultūrą bei 
tautybę arba — likti visai be Kristaus evangelijos.

Šiuo A. Maceinos straipsniu verta domėtis, nes jo faktiški 
svastymai padeda giliau suprasti ir Lietuvos krikšto sukakties 
elementus.

• Atrodo, lenkiško kolonializmo malonė dar ilgokai trukdys 
mūsų santykiam išlyginti su pietiniu kaimynu. Nesgi jis tų in
tencijų — per religiją mus nutautinti ir kolonizuoti — tebesilai
ko. Štai Seinuose ilgai teko laukti, kol Lomžos vyskupas mirė, 
kad lietuviai būtų priimti į katedrą Dievą garbinti; bet įsileista 
tik popietinėm pamaldom (lietuvių dauguma — ūkininkai, tad 
laikas tikrai nepatogus). Vis tas pats metodas, kaip kadais po
nai baudžiauninką lietuvį stūmė tolyn nuo altoriaus į "bobin- 
čių”, nes jo pagoniška kalba Dievui esanti nemiela. Be to, 
dabar dar sakramentai ir kita liturgija ten tebeina kolonialine 
lenkų kalba. Lygiom teisėm atgauti turbūt reikės dar luktelt, 
kol klebonas numirs. Toki misionierių metodai lig šiol tebėra 
taikomi mūsų tautai. Gaila, tai pusėtinai drumsčia ir mūsų 
krikšto sukakties aureolę.
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KAIP BOLŠEVIKAI RUOŠĖSI UETUVOS 
OKUPACIJAI ?.«*■*»

(2) BRONIAUS AUŠROTO ATSIMINIMUS PASISKAIČIUS

Pasinėrę mums svetimo
se karinėse svarstybose, už
miršome, kad mes dar ne 
Vilniuje, o raudonarmiečiai 
dar nepajudėję Savanorių 
prospektu.

Apie žygj į Vilnių, įdomų 
ir anuo metu tokį jaudinan
ti, knygoje keli paveikslai 
ir maža pasakojimų. Iš kny
gos atrodo, kad šis žygis tai 
lyg paradas ar triumfo ei
sena, pirmame plane su ge
nerolais ir pulkininkais, su 
tanketėmis ir dviratinin
kais, su automobilių vilksti
ne iš paskos, tarp kurių ir 
Br. Aušrotas su žmona ir šo
feriu savo tarnybiniame au
tomobilyje. O paskui — su
sitikimai geriausiame Vil
niaus viešbutyje, traškios 
šnekos ir šampanas, vėliau 
— patalpų ištaigai ieškoji
mas, įsikūrimas ir t.t. Vi
sose šiose niekam neįdomio
se smulkmenose autorius 
taip ir pasimiršta, kad pir
moje eilėje jis žvalgybos 
karininkas, atsidūręs dar 
nepažįstamame nedraugiš
kų lenkų ir bolševikų pilna
me mieste.

Bolševikai Vilnių ir ne
didelę dalį mums žadėto 
Vilniaus krašto grąžino 
1939. 10. 10 sutartimi, bet 
pažadą įvykdė tik po 18 
dienų. Kokia tokio uždelsi
mo priežastis ? Tatai įdomu 
tuo labiau, kad Vilniuje bu
vusioms bolševikų įguloms 
net nereikėjo niekur pasi
traukti, užteko tik užsida

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖ 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: iš 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 i vidų Jonušienę, 
AMBER TRAVEL SERVICE, 11745 Southwest Highvay, Palos 
Heights, III. 60463. Tel. (312) 448-7420.

ryti artimausiose kareivi
nėse.

Knygoje atsakymas i 
šiuos klausimus aiškus ir 
konkretus.

Iki pat mūsų žygio j Vil
nių bolševikai nedaug te
kreipė dėmesio į sienos su 
Lietuva apsaugą. Kontra
banda per sieną į abi puses 
vyko iki spalio pabaigos. 
Su kontrabanda plaukė ir 
žinios apie bolševikų šeimi
ninkavimą užimtame kraš
te. Bolševikams buvo svar
bu kiek galima daugiau gė
rybių išsigabenti i rytus, ir 
plėšikavo, nesivaržydami. 
Fabrikai buvo išmontuoja
mi ir be tvarkos gabenami 
į Rusiją, sandėliai tuština
mi, rūmai ir namai plėšia
mi, nepaliekant ne tik ge
resnių baldų, bet dažnais 
atvejais ir misinginių durų 
rankenų, šiam darbui rei
kėjo laiko, ir atrodė, kad pa
sienyje sutelktiems mūsų 
kariuomenės daliniams žy
gio i Vilnių teks palaukti 
iki Kalėdų ar dar ilgiau.

Pagal sutartį su rusais 
visose jų įgulose turėjome 
savo karinius ryšininkus, 
tačiau bolševikai su jais 
mažai besiskaitė, mokėjo 
juos laikyti izoliuotus, klai
dinti desinformacija, ir 
mums iš jų tebuvo maža 
naudos. Norėdamas bent 
kiek susiorientuoti, kas da
rosi tose bazėse, ir tuo ap
sisaugoti nuo galimų staig
menų, mūsų vyriausiojo 

štabo II-sis skyrius nuo pat 
pirmųjų dienų visokiais bū
dais gerino tų bazių seki
mą, o tai, žinant rusų prie
kabingumą ir pomėgį provo
kacijoms, nebuvo lengva.

1940 m. balandžio 16 d. 
Vilniaus sovietų įgulų ryši
ninkas raštu pareikalavo, 
kad mūsų saugumo organai 
surastų ir grąžintų pabėgu
sį raudonosios armijos pus
karininkį Butajevą. šis rei
kalavimas iš esmės nieku 
nesiskyrė nuo daugelio ki
tų panašių reikalavimų, lie
tusių dezertyravusius ar 
ar šiaip pas merginas ilgiau 
užsibuvusius raudonarmie
čius, tik šį kartą skambėjo 
žymiai grėsmingiau. Buta- 
jevas, kurio nei tada, nei 
dabar daugelis iš mūsų ne
žinojom ir nežinom netgi 
tikrosios pavardės, bolševi
kams ieškant preteksto ul
timatumui, neiš dildomai 
įstrigo mūsų santykių su 
rusais istorijoje.

Butajevo istorija nebuvo 
ir nėra pakankamai aiškiai 
nušviesta. Anuo sunkiu me
tu, kai Maskvoje Molotovas, 
ieškodamas priekabių nau
jiems ir naujiems reikala
vimams, aišku, apie šią is
toriją buvo geriau patylėti. 
Tokios taktikos laikėsi ir 
pirmoji J. Paleckio vyriau
sybė, kurios teisingumo mi
nisteris P. Pakarklis netgi 
jau labai nekaltai atrodan
tį šiuo klausimu štabo II-jo 
skyriaus pranešimą pasirū
pino pakeisti dar nekaltes
nių.

Dabar sąlygos jau pasi
keitusios ir net per daug 
aišku, kad ir butajevai, ir 
visi tariamieji mūsų vy
riausybės nusikaltimai ir 
neva nepakankamas drau
giškumas Sovietų Sąjungai 
tebuvo tik paprasčiausias 
pretekstas ultimatumui ir 
po jo sekusiai okupacijai. 
Nei latviai, nei estai savųjų 
butajevų neturėjo, tačiau 
jų kraštai ne tik neišvengė 
okupacijos, bet ir raudono
sios armijos daliniai per 
sieną į abu kraštus žygia
vo maždaug tuo pačiu me
tu.

Atsiminimuose Br. A. 
kiek plačiau apžvelgia vi
są Butajevo istoriją. Paga
liau dabar jis bene vienin
telis žmogus komDetetingas 
•kalbėti šiuo klausimu. Nors 
neilgai, vis dėlto Butajevas 
bendradarbiavo su mūsų 
karine žvalgyba, ir Br. A. 
buvo asmuo, kuris ii užver
bavo ir kuris palaikė su 
juo ryšj.

Didžiulėse N. Vilnios ka
reivinėse stovėjo stiprios 
raudonosios armijos moto
rizuotos jėgos, kurioms pa
siekti Vilnių buvo kelioli
kos minučių reikalas. Pa
čiame Vilniuje rusai taip 

pat turėjo stiprias įgulas, 
kurioms tereikėjo tik išeiti 
į gatves. Kokio dydžio tos 
rusų jėgos, mums niekada 
neteko sužinoti, bet buvo 
aišku, kad staiga joms pa
judėjus, mūsų įgulos nebū
tų suskubusios rimčiau pa
sipriešinti. Kaunas buvo pa
našioj padėtyj. Motorizuo
tiems rusų daliniams iš 
Gaižiūnų ir Prienų buvo tik 
valanda kelio, iš Alytaus 
gal kiek daugiau. Visai su
prantama, kad mūsų vy
riausybei buvo labai svar
bu žinoti, kas dedasi sovie
tų bazėse ir kaip nors apsi
saugoti nuo galimų staig
menų.

Br. A. knygoje rašo: 
”... sovietų bazių sekimas 
niekad nesustojo: ar jie 
(sovietai) vyko į prie Vil
niaus esantį poligoną žie
mos metu atlikti pratimų 
su tankais, ar siuntė savo 
baltinius į mums žinomą 
skalbyklą, ar eidavo rikiuo
tėje į kurį nors kino teatrą 
Vilniaus mieste. Visose man 
prieinamose vietose per sa
vo tarpininkus rinkdavome 
smulkiausias žinutes’”. Ta
čiau aišku, ši informacija 
buvo menka ir nereikšmin
ga, o užverbuoti kurį nors 
sovietų karį ne taip jau 
lengva. Todėl visai supran
tama, kad Br. A. nudžiugo, 
kai vieną vasario dieną stai
ga paskambino N. Vilnios 
saugumo punkto vedėjas 
P., pasikvietė jį i namus ir 
papasakojo, kad N. Vilnios 
įvairiose užeigose, valgyk
lose ir restoranuose lankosi 
gruzinų kilmės sovietų ar
mijos puskarininkis — poli- 
trukas ir ieško asmens, ku
riam galėtų "parduoti savo 
prekes”.

Tai ir buvo puskarinin
kis — politrukas Vinogra- 
dovas, į mūsų istoriją įėjęs 
Butajevo vardu.

Apie šią galimybę Br. A. 
tuoj pat informavo štabo 
II-jį skyrių Kaune ir, ga
vęs viršininkų sutikimą, pa
prašė saugumietį P. ir su
rasti minimą raudonarmietį 
ir sutarti su juo susitikimą. 
Toliau viskas ėjo sklandžiai, 
ir po kelių dienų, vasario 
18 d., to paties saugumiečio 
P. bute įvyko pirmasis susi
tikimas su Butajevu.

Atvykęs į susitikimą, Br. 
A. rado raudonarmietį jau 
belaukiantį. Tai buvo vidu
tinio ūgio, apie 165 cm., tam
saus gymio žmogus, juoda 
blogai nuskusta barzda. 
"Akys juodos, kaip sabalo 

Naujiems prenumeratoriams 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse

dabar tik $32 metams.

Paskubėkite užsiprenumeruoti sau ar kaip dovaną 
dar šio dienraščio negaunantiems — sutaupysite $21.

Siųskite čekį arba pinigų perlaidą:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629

kailis. Plaukai juodi, lyg bū
tų smala ištempti”. Jis aiš
kiai nervinosi ir 9... baimin
gai žvelgė į mane, lyg į savo 
priešą. Keletą kartų priėjo 
prie lango, tikrindamas, ar 
kas neseka šių namų iš gat
vės”. Kiek šlubavo dešinią
ja koja, paklaustas pasisa
kė buvęs sprogusio artileri
jos sviedinio sužeistas Suo
mijoje, kiek apsigydęs ir 
tada perkeltas į kitą dalinį 
politruku. Bendradarbiavi
mui Butajevo slapyvardį 
pasirinko pats Vinogrado- 
vas.

Susitikimų su Butajevu 
buvo keturi. Jo teikiamos 
žinios buvo menkavertės ir 
nepateisino susitikinėjimų 
rizikos. Ketvirtame susiti
kime balandžio 9 d. Buta
jevas buvęs nervingas ir 
neramus, sakėsi jaučia esąs 
sekamas, dėl to norįs dezer- 
tiruoti ir prašąs padėti jam 
persikelti į Vokietiją. Tai 
buvo už Br. A. kompeten-. 
cijos ribų. Jis tik aprami
nęs Butajevą, pažadėdamas 
tuo reikalu pakalbėti su 
viršininkais.

Br. A. viršininkai i susi
tikinėjimus su Butajevu 
žiūrėjo su aiškiu nepasiti
kėjimu. Apie pagalbą per
sikelti į Vokietiją negalėjo 
būti nei kalbų, o kad, pasi
keitus situacijai, neatsitik
tų staigmenų, buvo įsakyta 
nutraukti su juo visus ry
šius.

Taigi, į sutartą susitiki
mą Br. A. nenuvyko. Bet ir 
Butajevas nepasirodė su
tartoje vetioje, o ”... su
prantančiam žvalgybos dar
bą, galėtų būti aišku, kad, 
Butajevui neatvykus į su
tartą susitikimą, bendra
darbiavimas su mumis nu
trūko. Aš neturėjau jokios 
galimybės Butajevui pra
nešti, kad jis bus laukia
mas kitoje vietoje nustaty
tu laiku.”

(Bus daugiau)

WANTED JOURNEYMEN 
PROTOTYPE MACHINISTS 

Bridgeport Operator, setup and run. 
With own tools. Ist and 2nd shifts 
available. 14 mile-Dequindre area. 
Call between 8-4:30 Mon.-Fri.. 313- 
588-2240. (32-38)

FAMILY PRACTICE 
AT 1TS BEST 

Family physician needed for Western 
Kentucky. A unique blend or rural 
lifestyle with the ad van t a ges 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-specialty 
clinic closely affiliated with an out- 
standing modern 400 plūs bed hos
pital.
A guaranteed competitive salary, 
profit sharing plan and generous. 
fringe benefits. Early participation 
in the primarily incentive based in- 
come program. Partnership in two 
years. Contact: Robert Slaton, Trover 
Clinic, Madisonville, Ky. 42431.

(27-33)
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Šauni gegužinė Dirvai paremti
Dirva gavo tūkstantį dolerių

Mečys Valiukėnas

Jau kelintą vasarą iš ei
lės ALTS East Chicagos 
skyrius, pirmininkaujamas 
Kazimiero Pociaus, suren
gia gegužinę, Kazimiero, 
Elenos Pocių sodyboje, Be
verly Shores, Ind. Šių ge
gužinių pelnas skiriamas 
Dirvai paremti. Tai gražus 
rengėjų mostas, bet drauge

• Inž. K. Pocius, ALT 
S-gos E. Chicagos skyriaus 
pirmininkas, iš rengtos jo 
sodyboje Dirvai paremti 
gegužinės pelno, atsiuntė 
Dirvai tūkstantį dolerių. 
Nuoširdus aičū.

Malonu būti tarp svečių, o jų buvo virš 200, kurie savo 
atsdąnk^pųparėmė Dirvą. Iš kairės: Žalnieraitis, J. Vareko- 
jlenė, sodybos šeimininkas K. Pocius ir J. Varekojis.

Ji Skeivys, R. Arbienė, K. Pocius sveikina Mečį Valiukėną' 
laimėjusį dail. Juozo Mačėnop paveikslą. Šalia stovi dail. J. 
Mačėnas.

Normanas Buršteinas, kurio skelbimai spausdinami Dirvoje, 
dovanotą loterijai minko kepurę uždeda laimėjusiam Gediminui 
Biskiui.

ar tai nėra graži paskata 
lietuviškos spaudos mylėto
jams ir rėmėjams tokiose 
gegužinėse dalyvauti ? ši- 
metinė gegužinė, rugpiūčio 
3 d., sutraukė du šimtu su 
viršum svečių. Ne vien da
lyvių gausa galima džiaug
tis, bet ir visa tos dienos 
slinktimi, atrodo visiems 
dalyviams malonų poilsį tei
kusia aplinka.

Atsiradau gegužinės aikš
tėje gerokai prieš skelbtąją 
josios pradžią. Apžvelgęs 
visą rajoną ir jame gražiai 
išdėstytus stalus svečiams 
ir specialius stalus, skirtus 
(taip užrašai rodė) įvairių

Prie stalų visos vietos buvo užimtos...

sričių tarnyboms, mačiau, 
kad visai neužimtų stalų 
labai maža belikę ... Tad ir 
sakau artumoje pasirodžiu
siam šeimininkui — Kiek 
svečių laukiama? — Nema
žiau dviejų šimtų!, nė ne
galvojęs atkirto Kazimie
ras. Ir neapsirikta, nes 
"stovinčių” svečių, viešnių, 
galima tarti, nesimatė, o 
judančių, keliaujančių vizi- 
tierių grupėje buvo kiekvie
nas dalyvis ...

Gegužinės programa pil
nai nebuvo paskelbta, ten
kintasi daliniais programos 
pagarsinimais. Pagrinde bu
vo lietuviškas pasižmonėji- 
mas ir malonus vienų pas 
kitus svečiavimasis. Netru
ko muzikos ir šokių melio- 
dijų. Vladas Bražionis virk
dė akordeoną, o jo meliodi- 
jos kvietė šokiui, bet tik 
vienas kitas išėjo į šokių 
aikštelę, nors daugelis sė
dėdami prie savo stalų ne
jučiomis lingavo į taktą ar 
niūniavo šokio ritmą . ..

Laikas slinko greičiau, 
negu kad būnant kitur, čia 
su vizitieriumi kalbėkis, čia 
ąžuolynu ar vaizdu į Michi- 
ganą gerėkis, čia garsiakal
bis skelbia žinią, kurios ne
gali suprasti, čia senas pa- 
žįstamas veda tave prie ba
ro atsigaivinti, čia šimtai 
kitokių vaizdų, žvilgsnių 
bei naujienų ir jau diena 
eina vakarop, štai Eleonora 
ir Ona Daškevičienė suges- 
tijonuoja keliauti į namus... 
Juozas žemaitis, kaip ir 
Juozas žygas, pasiūlymą 
priima ... Visi važiavome 
vienoj mašinoj.

Atsisveikiname šeiminin
kus Kazimierą ir Eleną Po
cius. Mieloji Elena guodžia
si man, negalėjusi savo dar
bų į gegužinės rengimą bei 
tvarkymą įsijungti (žinia,
dėl sveikatos)... Raminau 
ją, tvirtai tardamas, kad 
gegužinė buvo gera ir pa
vykusi ir linkėjau sėkmės 
iki kitos vasaros gegužinės!

Susėdus į mašiną, iškilo 
klausimas, kas iš mūsų tri
jų (žemaitis, žygas ar aš\ 
padarys gegužinės aprašą 
Dirvai? — Laimėjai Juozo 
Mačėno gerą paveikslą, tai 
bent ,tiek būk mandagus 
aprašyk to laimėjimo aplin

Visos nuotraukos Kęstučio Pociaus

Sol. Algirdas Brazis dainuoja gegužinės svečiams.

Inž. J. Jurkūnas kažką svarbaus aiškina savo stalo sve
čiams ... nors K. Pocius nori pasakyti, kažką svarbesnio — 
prašo aukų Dirvai...

Sol. Algirdas Brazis su savo svečiais gegužinėje.

ką ... Beje, o Normano 
Buršteino minko kepurę 
laimėjo Gediminas Biskis, 
tegu jis rašo ... — ginuosi. 
— Tarkis su juo... — at
šauna greta sėdįs Dirvos 
bendradarbis...

PADĖKA

Dirvai paremti geguži
nė, 1985 m. rugpiūčio 3 d., 
Kazimiero ir Elenos Pocių 

sodyboje, Beverly Shores, 
Ind., praėjo gražiu pasise
kimu. Tai pasiekta dėka di
delio skaičiaus talkininkų, 
kurie rūpestingai atliko jų 
pasiimtą darbą, vykdant 
gegužinės programą.

Dėkoju visiems skyru- 
siems laimėjimams dova
nas. Išskirtina padėka dail. 
Juozui Mačėnui už spalvin-

(Nukelta į 6 pgl.)
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Dr. ALBERTAS GERUTIS....
(Atkelta iš 1 psl.) 

tionsrat Dr, Albertas Geru
tis”.

Vienas iš pačių didžiųjų 
dr. A. Geručio atliktų darbų 
yra ”Lithuania 700 Years” 
anglų ^kalba veikalo apie 
Lietuvą paruošimas ir iš
leidimas į platų pasauli 
1969 m., kurio jis yra re
daktorius ir vienas iš auto
rių. Kaip jis savo gyveni
me yra tyliai, sumaniai ir 
gerai atlikęs kitus darbus, 
taip ir šį kartą vyriausio 
architekto dr. A. Geručio 
rankose JAV lietuvių suau
kotos plytos įgavo gražią 
formą ir tapo mūsų tautai; 
skirtu vertingu paminklu, 
—~rašė Pasiuntinybės pata
rėjas S. Lozoraitis, jr.

Ir taip tikrai dr. A. Ge
rutis pakviestas Lietuvon 
Nepriklausomybės Fondo šį 
uždavinį atlikti neilgai gal
vojęs sutiko ir pasikvietęs 
taip pat gilius patriotus 
profesorius istorikus dr. 
prof. J. Jakštą, dr. prof. J. 
Puziną, Lietuvos Diploma
tijos Šefą S. Lozoraitį ir dr. 
A. Budreckį darbą pradėjo. 
Veikalas pavaizduoja lietu
vių tautos istorijos kelią 
nuo pat seniausių laikų ir 
priveda įvykius iki mūsų 
dienų.

Tam veikalui pasirodžius 
plačiame pasaulyje susilau
kė daugybę teigiamų įver-. 
tinimų iš lietuvių spaudos,

ŠAUNI
GEGUŽINĖ...
(Atkelta iš 5 psl.) 

gą paveikslą, prekybinin
kui, ilgamečiui Dirvos rė
mėjui, Normanui Burštei- 
nui už minkų kailių kepurę 
ir kitiems praturtinusiems 
laimėjimus savo dovanomis.
Visos gautosios dovanos 
burtų keliu buvo išdalintos 
gegužinės dalyviams.

Reiškiu padėką visiems 
gegužinės dalyviams iš ar
ti ir toli atvykusiems ir ge
ra nuotaika lėmusiems ge
gužinės pasisekimą. Padėka 
Vladui Bražioniui ir Juozui 
Skeiviui už suorganizavimą 
gausios chicagiškių grupės, 
atkilusios į gegužinę auto
busais.

Vardinu malonius ir rū
pestingus gegužinės talki
ninkus ir visiems jiems ir 
neišvardintiems ... reiškiu 
nuoširdžią padėką: Rūta 
Arbienė, Julija Bubinienė, 
Aldona ir Algis Braziai, 
Charles Bubinas, Teresė 
Degutienė, Vincentina Jur- 
kūnienė, Zuzana Juškevičie
nė, Janina Grundvoldienė, 
Dalia ir Tadas Mečkauskai, 
Irena Rimkūnienė, Klemen
sas Stravinskas, Monika 
Steikūnienė, Bronė Tam- 
pauskienė.

Pakartotinas ačių vi
siems.

Kazimieras Pocius
ALTS East Chicagos 
skyriaus pirmininkas 

o taip pat ir iš svetimųjų 
laikraščių ir žurnalų teigia
mų recenzijų, o itin lemia
ma recenzija buvo politi
niam Foreign Affairs žur
nale, kuris laikomas viso 
pasaulio bibliotekų autori
tetu. žurnalas trumpai pa
minėjo apie patį veikalą ir 
gale pridėjo: Rekomenduo
tina įsigyti bibliotekoms. 
Po to iš bibliotekų pradėjo 
plaukti užsakymai Many- 
land leidyklos vardu, kuriai 
vadovavo a. a. Stepas Zo- 
barskas.

Tą veikalą platinti talki
no visi LNF nariai ir dau
gelis lietuvii; visuose kraš
tuose, todėl nenuostabu, kad 
pirmai laidai 1500 egz. pa
sibaigus buvo pradėtos leis
ti sekančios laidos po 1000 
egz. ir iki šiol jau išleista 
šešios laidos. Po tokio jo at
likto darbo ir aukos įverti
nimo dr. A. Gerutis rašė: 
”Nors ir ne visada, bet kai 
kada susilaukiu pripažinimo 
bei padėkos, bet šitoks įver
tinimas, kai matai, kad kiti 
pripažįsta, jog atlieki Lie
tuvai naudingą darbą, tai 
kelia gyvenimui riuo to viso 
pavargusią sielą ir duoda 
sparnus vėl imtis naujų žy- 
gių bei darbų atlikti ir tal
kinti kitiems. Tad neilgai 
trukus dr. Gerutis pradėjo 
vėl rūpintis parašyti naują 
istorinį veikalą — Lietuvos 
Diplomatijos istoriją, kuris 
dar nebaigtas.

Kalbant apie dr. A. Ge
ručio nuveiktus darbus 
būtina paminėti ir jo gy
venimo mielą palydovę po
nią Eleną Taraškevičiūtę- 
Gerutienę, kuri visuomet 
mielai jungiasi į jo darbus 
ir net jam talkina.

Didžiai Gerbiamam Jubi
liatui linkime dar daug sėk
mės ir ištvermės?

AUDRE KOKLYTĖ STUDIJUOS 
ŽURNALISTIKĄ

Gražus būrys jaunuolių 
šį pavasarį baigė gimnazi
jas ir ryžtasi ateinantį ru
denį siekti aukštojo mokslo. 
Mums labai svarbu, kad 
mūsiškiai jaunuoliai domė
tųsi specialybėmis, kurios 
jiems užtikrintų ateitį, bet 
būtų naudingos ir lietuviš
kam reikalui. Viena tokių 
specialybių laikome žurna
listiką arba vad. komuni
kaciją, nes lietuvių kilmės 
žurnalistų niekada šiame 
krašte neturėsime perdaug, 

žurnalistiką studijuoti 
pasirinko ir Audrė Koklytė, 
Jūratės ir Vito Koklių duk
ra, A. K. Laikūnų, A.Kok- 
lienės dukraitė, baigusi Los 
Altos gimnaziją Los Ange
les priemiesty Hacienda 
Hts. Perėjusi didelę atran
ką, ji buvo priimta į San 
Diego universitetą. Kaip 
atrodo, patekimą į San Die
go universitetą, kuriame 
komunikacijos kursas yra

LIETUVOS GENERALINIS KONSULATAS 
6147 South Artesion Avenue 

Oilcogo, IL 60629

DIRVOS 70 sėt v spausdinto žodžio derlius daug 
pasitarnavo Lietuvai, lietuviams, bei lietuvybei. 
Ji iėtikimai*talkino ir Lietuvos išlaisvinimo veiklai, 
savo skiltyse iškeldama okupanto daromas skriaudas 
pavergtoje Lietuvoje ir skatindama tautiečius neat- 
laidžiai kovoti ir siekti Lietuvai laisves ir 
nepriklausomybes atgavimo. DIRVOS 70 mėty įnašas 
l mūšy tautinj. ir kultūrinį, gyvenimu buvo ir yra 
reikšmingas ir prasmingas.

Sveikinu DIRVĄ 70 mėty sukakties proga. Linkiu 
jai ilgai gyvuoti ir bujoti.

V Juze Daužvardįene 
Lietuvos Generaline Konsule

PAULIUS A. BALTAKIS. O F M
VYSKUPAS LIETUVIAMS KATALIKAMS IŠEIVIJOJE

361 Highland Blvd. Brooklyn. N.Y. 11207

T«1 (718) 827 7932
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Dr.Leonas Kriaučeliūnas
Dirvos 70 Metų Sukačiai
Paminėti Komeiteto Pirmininkas 
13400 Parker Road
Lockport.IL 60441

Gerbiamas ir Mielas Pirmininke:

Dirvos septyniasdešimt metų sukakties proga sveikinu 
jos leidėją Vilties Draugiją, redaktorių Vytautą Gedgaudą, 
bendradarbius, Sukakčiai paminėti komitetą ir skaitytojus.

Kad Dirva sulaukė septyniasdešimt metų amžiaus, tai 
rodo jos sveiką ir gajų organizmą, kurio nei tušti aruodai, 
nei darbininkų stoka, nei ugnie nepajėgė sugriauti ir, antra, 
kad ji buvo ir yra reikalinga lietuvių išeivijai.

Pagarba budriems, pasišventusiems Dirvos redaktoriams ir 
gražiam būriui jo bendradarbių, kurie visais laikais skelbė 
ir gynė laisvės, tiesos, gėrio ir grožio principus.

Tegul Dievas išaugina gerai paruoštoj dirvoj gausų derlių!

y- (į.
Vyskupas Paulius A.Baltakis, O.F.M.

Audrė Koklytė
pasiekęs aukšto respekto, 
nulėmė Audrės aktyvus 
reiškimasis g i m n azijoje. 
Ketveris metus ji buvo lai
koma mokyklos garbės są
rašuose, praėjusį pavasarį 
paskelbta ”Who’s Who in 
American High School Stu- 
dents”.

Šiemet kartu su Audre 
gimnaziją baigė 388 abitu
rientai. Baigimo iškilmėse 
baigiančiųjų vardu 4,000 
dalyvių miniai kalbėjo trys 
baigiantieji: du vadovybės 
paskirti, trečia (tai buvo 
Audrė) slaptu balsavimu 
visų baigiančiųjų išrinkta. 
Ketveris metus ji dalyvavo 
gimnazijos orkestre, pra
ėjusiais metais grojusiame 
1984 m. olimpijadoje ir 
Rose Bowl Parade, Fiesta 
Bowl Arizona. Tiek pat me
tų žaidė gimnazijos tinkli
nio komandoje, išrinkta į 
Siera apylinkės lygą, veda
maisiais, reportažais ir in- 
terview nuolat bendradar
biavo gimnazijos laikrašty
je. Prieš pereidama į bai
giamąją gimnazijos klasę, 
ji buvo atžymėta kaip viena 
iš nedaugelio išrinktųjų, 
baigiančių juniorystę. Savo 
vietovėje trejis metus buvo 
jaunųjų respublikonių klu
bo pirmininke.

Audrė reiškėsi ir lietu
viškame gyvenime. Ji baigė 
aštuonis šeštadieninės li
tuanistinės mokyklos sky

rius, šios vasaros stovyklos 
pakelta į vyresniąsias skau
tes. Bangos lietuvių sporto 
klubo tinklininkė, žaidė ba
landžio mėn. lietuvių žaidy
nėse Detroite. Dalyvauja O. 
Razutienės vadovaujamoje 
Spindulio tautinių šokių 
grupėje, su kuria 1983 m. 
buvo nuvykusi Australijon. 
Kalba ir rašo trimis kalbo
mis: lietuviškai, angliškai 
ir ispaniškai.

Audrės pasirinkta studi
jų šaka ypatingai džiaugia
si jos senelis žurn. A. Lai- 
kūnas, o sporto pomėgiu — 
jos motina Jūratė ir močiu
tė Kaz. Laikūnienė.

ALGIRDAS M. LIEPAS
TEISININKAS

Adv. Algirdas Mykolas Liepas
Algirdas Mykolas Liepas, 

gimęs ir augęs Chicagoje, 
Ciceroje, Stasio ir Danutės 
Liepų sūnus, nesenai baigė 
teisės mokslus ir išlaikęs 
advokato egzaminus, gavo 
teisę Colorado ir Wyomin- 
go valstijoje verstis advo
katūra.

Jaunasis advokatas moks- 
linosi Chicagoje ir paralė- 
liai tvarkingai lankė ir bai
gė lituanistines Donelaičio 
aukštesniąją mokyklas. Ak
tyviai reiškėsi skautijos ei
lėse.

Universiteto studijoms 
Algirdas nukilo į Colorado 
valstiją ir 1979 m. gavo ba- 
kalaureatą Denveryje, o 
1980 m. masterį iš biznio 
ir administracijos (MBA) 
Denverio universitete. Porą 
metų studijas buvo pertrau
kęs ir dirbo alyvos kompa
nijoje.

1982 m. persikėlęs gyven
ti į Laramie WY, pradėjo 
teisės studijas Wyomingo 
universitete. Pereitą pava
sarį teisės mokyklą baigė 
(with Honor). Liepos 30, 
31 ir rugpiūčio 1 išlaikė jau 
minėtuosius valstijų egza
minus.

Apsigyvenęs Denveryje, 
Algis įsijungė ir aktyviai 
dalyvavo Denverio tautinių 
šokių grupėje ”Rūta”. Iš 
jos nepasitraukė ir gyven
damas Laramie, nors iš čia 
į repeticijas vykstant, tek
davo sukarti apie 250 my
lių kelio ten ir atgal.

Vasario atostogas pralei
dęs, Algis planuoja tęsti tei
sės studijas viename New 
Yorko universitete, pagrin
de imdamas studijuoti šio 
krašto mokesčius.

V. Valiukėnas

Lockport.IL
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Mūsų kišenių tuštinimas Juozas Žygas

Mūsų parapijos, spauda, 
mokyklos, jaunimo stovyk
los ir įvairios kultūrinės in
stitucijos yra išlaikomos iš 
mūsų kišenių, daugiausia 
pensininkų kišenių. Valsty
binės paramos šiai veiklai 
nėra, net nuo valstybinių 
mokesčių dažniausiai neat- 
skaitoma. žmonės nemėgs
ta įvairių komplikacijų, tai 
įvairių aukų net nenuroT 
do ... taip ir lieka ... žmo
nės, kurie aukojo ir toliau 
aukoja ir tuo nesiskundžia. 
Tokia mūsų dalia ... jau 
įpratome. Aukotojų gretos 
retėja, tačiau stovinčiųjų 
su kepurėmis eilės ilgėja. 
Kepures laikantieji neturi 
niekur užsiregistruoti ar. 
leidimą gauti, tad sunku su
tikrinti. Labai aišku, kad; 
yra ir tokių, kurie mūsų 
paramos nėra reikalingi. 
Laikas yra tokius iškelti į 
viešumą.

Pasiremd amas mūsų 
spauda, iškelsiu tik keletą 
atvejų, smulkesnių detalių 
neduosiu. Kas seka spaudą, 
gal pastebėjo. Spaudoje bu
vo tokia žinutė: ”Nori pirk
ti karvę” (.. .) skaučių vie
netas, pasiryžo pirkti kar
vę. Ne, ne sau! Perskaičiu- 
sios (...) išspausdintą lie-. 
tuvio misijonieriaus... laiš
ką, nutarė savo metiniu ge
ruoju darbeliu paremti... 
Rvvandoje, Afrikoje, įsteig
tą skautų skiltį.” (Draugas, 
1984. V. 23 d.). Vadinasi 
lietuviai perka Rwandai

karvę!
Kitas atvejis, už kurio 

mano akys užkliuvo, yra 
dar blogesnis. Galima saky
ti, yra apiplėšimas dienos 
metu ir viduryje rinkos. 
Rytiniame pakraštyje, ku
nigams išėjus į pensiją, už
sidarė lietuvių bažnyčia. Po 
kiek laiko bažnyčia buvo 
perleista portorikiečiams. 
"Bažnyčioje buvo neseniai 
sudėti gražūs vitražai, ku
riuos sukūrė dail. V. K. Jo
nynas. Portorikiečiam tie 
vitražai nereikalingi. Jie pa
siūlė nupirkti tai vienam, 
tai kitam už labai prieina
mą kainą.

Yra 10 gražių ir spalvin
gų vitražų. Juos parduoda 
už 5000 dol. Vienas vitra
žas — 500 dol.” (Darbinin
kas, 1985. IV. 19 d.). Taip 
”už prieinamą kainą” at
pirkti savo daiktą. Dabar 
organizuojamos lėšos ir ren
kamos aukos tuos vitražus 
atpirkti ir įdėti į kitą baž
nyčią Kokia yra garanti
ja, kad tos "kitos bažny
čios” kunigai neišeis į pen
siją už metų ar dviejų? Ir 
vėl priseis atpirkti! Tokiu 
būdu tuos pačius vitražus 
perkant ir atperkant, už 
kokių dešimt metų galime 
būti ne tik be vitražų, bet 
ir be. kelnių!

Prie panašios kategorijos 
priklauso ir kita žinutė: 
"baigdamas dešimtuosius 
metus klebono pareigose,

MATAS & TURNER 
REALTY

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

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

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

Attorney
- teisinis patarėjas

Mylimam broliui ir dėdei

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

savo parapiečiams (ameri
kiečiams J. ž.) pareiškė, 
kad turi artimą jo širdžiai 
projektą pastatyti kryžių 
prie bažnyčios, kuris vieti
niams ir praeiviams primin
tų Jo gimtą šalį Lietuvą ir 
jos kanęias.” (Draugas, 
1985. V. 23 d.). Ir vėl esa
me prašomi siųsti aukas.

Nesant lietuvių kunigų, 
uždaroma bažnyčia ir ten
ka gelbėti brangius vitra
žus. Tuo tarpu, lietuvis ku
nigas misionieriauja Afri
kos kontinente, kontinente 
kuriam mes jokios morali
nės skolos neturime ir taik
stosi j mūsų kišenes. Kitoje 
vietoje lietuvis kunigas dir
ba amerikiečių parapijoje, 
ir vėl ranka kišama į mūsų 
kišenes, kad būtų pastaty
tas amerikiečiams kryžius. 
Nejaugi jo parapijiečiai yra 
didesni pabėgėliai už mus? 
Tokio kunigo pareiga gal 
būtų savo parapijiečiams iš
aiškinti Lietuvos katalikų 
priespaudą ir jų kovas, ir 
gal organizuoti finansinę ar 
moralinę pagalbą, o ne žiū
rėti į mūsų pusę.

Tenka atkreipti dėmesį, 
kad įvairių projektų sugal- 
votojai • dažniausiai patys 
nėra karščiausi aukotojai. 
Vis taikomasi į kitų kiše
nes, šiuo atveju į lietuvių 
kišenes. Visokių idėjų pla
nuotojai į lietuvišką visuo
menę žiūri kaip į karvę, 
kurią visi nori melžti. Dar 
blogiau: ne tik melžti, bet 
pieną svetimiesiems ati
duoti.

Į mus, kurie ne tik išli
kome gyvi Europos griuvė
siuose, bet ir išlaikome sa
vo spaudą, mokyklas ir ki
tokią lietuvišką veiklą, žiū
rima kaip j "suckers”. Į mū
sų kišenes taikstosi ir tie, 
kurie nieko nėra nustoję, — 
tokiems per nagus! Kiek- 

(vienas doleris, atiduotas 
svetimiesiems, yra paimtas 
iš lietuviškos veiklos!

Užbaigai tenka dar vieną 
atvejį paminėti, čia situa
cija kiek skirtinga, čia jau 
savieji taikstosi j mūsų ki
šenes, šiuokart net su abiem 
rankom. Lituanistikos ka
tedrai įmokėjimai vos įpu
sėti, dar reikia labai daug 
pastangų, kad pasižadėji
mai būtų laiku atlikti. Vie
toje to, kad būtų ieškoma 
būdų, kaip tuos įmokėji- 
mus atlikti, pradedama 
fantazuoti apie dar dides
nius projektus. Jau prade
dama svajoti apie visą fa- 
kultetą, tai įgyvendinti rei
kėtų jau keliolikos milijo
nų. Jeigu tokiems fantazuo- 
tojams pavyktų tai įgyven
dinti, tai lietuviškos kišenės 
būtų taip ištuštintos, kad 
nebe pajėgtume išlaikyti 
pradžios ar viduriniųjų mo
kyklų. Tuomet turėdami fa
kultetą, bet neturėdami 
pradžios mokyklų, atrody
tame kaip tas kaimo inteli
gentas, kuris vaikšto po rin
ką su skrybėle, bet be batų.

A. A.

ALGIRDUI DEGĖSIUI

auto nelaimėje žuvus Lietuvoje, jo broliui

DR. DANIELIUI ir žmonai ROMAI DEGĖ

SIAMS, sūnums DR. DAINIUI ir DR. GIN

TARUI ir jų šeimoms reiškiame gilią užuo

jautą.

Jasinevičių šeima

Lietuvoje tragiškai žuvus
A. A.

ALGIUI DEGĖSIUI,
jo broliui DR. DANIELIUI DEGĖSIUI ir 
visai DEGĖSIŲ šeimai reiškiame gilią užuo
jautą

Malė ir Jonas 
Švarcai

Vida ir Ramūnas 
Švarcai

Laima ir Donald 
K o r m o s

Lietuvoje automobilio katastrofoje žu

vus ALGIUI DEGĖSIUI, jo broliui

DR. DANIELIUI DEGĖSIUI

ir šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Stefa ir Vytautas 
Gedgaudai

Rūpestingam mūsų šeimos gydytojui,

Vilties Draugijos pirmininkui

DR. DANIELIUI DEGĖSIUI

jo tragiškai žuvusio brolio ALGIO netekimo 

liūdesy nuoširdžią užuojautą reiškia

Kazimiera ir Aleksas
L a i k ū n a i
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MIRĖ ARCHITEKTAS VYTAUTAS PETRAUSKAS
Scrantone, Pennsylvani- 

joj birželio 13 dieną staigiai 
mirė širdies smūgio ištik
tas architektas Vytautas 
Petrauskas, gimęs 1930 m.

Vytauto Petrausko tėvą 
Adolfą, mokyklos vedėją ir 
motiną Benytę ištrėmė 1941 
m. birželio trėmimų pirmo
se dienose, kai sovietinė 
Rusija ryžosi išrauti mū
sų tautos šaknis. Vytautas 
išvengė ištrėmimo tuo me
tu buvęs pas gimines, eida
mas keturioliktus metus.

Mokyklose Vytautas daž
nai buvo pirmųjų mokinių 
eilėse. Sumanus matemati
koje, išsiskiriantis paišybo
je galėjo planuoti plačią 
ateitį. Netikėtas tėvų nete
kimas ir visos Lietuvos pa
vergimas skaudžiai sukrėtė 
jaunuolį. Artimieji giminės 
ėmėsi globoti ir sudarė są
lygas mokytis Kauno ir Jo
niškio gimnazijose.

1944 rudenį, su pakilu
siais dar kartą išvengti so
vietinės grėsmės, Vytautas 
sustojo Hanau lietuvių sto
vykloje. Ankstyvoj jaunys
tėje susirišęs su skautais, 
Vytautas Hanau stovyklos 
skiltininko pareigose padė
jo skilčiai pasižymėti kaip 
drausmingumu taip ir darb
štumu. Buvo aktyvus stalo 
teniso žaidėjas ir darnas ki
tose sporto šakose.

1947 m. atvykęs į Chica- 
gą išbandė atsivežtąsias jė
gas, gabumus. Dirbdamas 
fabrike baigė Illinois uni-

ALL OUT SPECIAL SALE
SAVE NOW 25%

SALAMANDER SHOE STORE
4164 Lorain Avenue Phone: (216) 281-7003

Cleveland, Ohio 44113
BUSINES HOURS:

MONDAY, WEDNESDAY, THURSDAY 9-4
FRIDAY 8-6
SATURDAY 8-5

CLOSED TUESDAY

A. Arch. Vytautas PetrauskasA.
versiteto architektūros fa
kultetą ir netrukus išlaikė 
valstybinius egzaminus.

Padirbęs keletą metų 
Chicagoje architekto dar
buose, šeimai padidėjus, 
Vytautas Petrauskas nuta
rė paieškoti ramesnės vie
tos darbui ir šeimai. Netru
kus surado Scrantone staty
bos kompaniją, vyr. archi
tekto vietą. Po keliolikos 
metų pakeitė kompaniją, 
pakviestas j postą vadovau
jančio architekto, kur išbu
vo iki mirties.

Paruošė keletą išskirtinai 

stilingų projektų priva
tiems ir kompanijoms. Su
radęs. vaizdingą priemiesčio 
sklypą, susisuko ir šeimos 
lizdą, originalumu išsiski
riantį iš plataus naujoky
no. Mylėdamas gamtą, Vy
tautas išsaugojo nuo staty
bininkų uolumo gražius, se
nus medžius, aukštuomoje 
džiugiai žaliuojančius, kai 
artima kaimynija pjūklu ir 
buldozeriu apnuogino vaiz
dingą pakalnę.

Gamtos meile, pagarba 
žmogui Vytautas buvo 
skautas gera, garbinga

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

TAUPYKITE IR
SKOLINKITĖS
tiktai
vieninteliame lietuvių kredito
kooperatyve Ohio valstijoje.

Palūkanos už sutaupąs:
šiuo metu TAUPOJE yra aukščiausios.

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

Visos informacijos mielai suteikiamos TAUPOJE darbo 
valandomis:

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

adv. A. Širvaičio įstaigos patalpose Lietuvių namuose.

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

(centrinėje TAUPOS būstinėje).
VISOS SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS SU 

NATIONAL DEPOSIT GUARANTEE CORPORATION

kartu snVytau- dinčiusy sakytum . . . viskas

prasme. Vangiai žodžiu, 
darbu mokėjo be pasirody
mo suprasti, padėti žmogui, 
pabrėžtinai — lietuviui, di
delių kančių, priešų užgriū- 
tyje visaip nukentėjusiam.

Čia rašančiam keliolikos 
metų slinktyje klojosi viso
kių įvykių, artimų kalbų, 
susitikimų
tu atsiradus visuomeninėje 
veikloje, šeimų glaudume. 
Staigu, netikėtas išsiskyri
mas visu skaudžiu aštrumu 
palietė Scrantono ir apylin
kės lietuvius, gimines, arti
muosius. Nerandam žodžių, 
nenorim tikėti. Mums Vy
tautas buvo šiltos toleran
cijos, plačios erudicijos ir 
žmogus ir tautietis.

Kartą po medžiais vasa
ros kaitroje, vilgant gomu
rius po mūsų šeimos me
džiais, atklydo klausimas: 
Kaip sulaukti gražios senat
vės ir lengvos mirties? Ne
daug mąstęs Vytautas pa
sakė: "Reikia staigiai ir 
jaunam numirti". Likimas 
ar gerųjų dievų žaismė? 
Vytautą ūmiu staigumu ir 
pačiais gražiausiais savo 
metais patvirtino, gal ju
moro nuotaikoje išslydusius 
žodžius...

Vytautas ilgus metus su
maniai pirmininkavo LB 
apylinkei ir visaip, visada 
prisidėjo prie apylinkės lie
tuvių tautinio, kultūrinio 
veikimo. Būnant žinomu 
profesionalu ir amerikiečių 
sluoksniuose Vytautas ener
gingai padėjo lietuviams, 
kurių gausūs susitelkimai iš 
senų laikų randasi Scran
tono, Wilkes-Barre ir toli
mesniuose lietuvių telki
niuose.

Išaugino Vytautas ir Re
gina keturių vaikų šeimą: 
du sūnūs ir dvi dukros. Visi 
vaikai susirišę šeimomis ir 
pasiekę aukštus mokslus. 

žmona Regina bibliotekinės 
pareigose triūsė kadaise 
labai tirštai lietuvių apgy
ventam mieste Forest City.

Su liūdinčiais liko ir vie- 
nerių metų vaikaitis Reniu- 
kas, šviesiais plaukais, ne- 
sutrukdoma šypsena ir vai
kišku plepumu ramina lių- 

ateina ir praeina. Visi mes 
vienodi lopšyje ir karste.

Beveik įpratimu pabe- 
riam išėjusiems: tegu bū
na lengva žemė. Gal, many- 
kim, ir paskutinėje kelionė
je žemė lengva. Vytautas ir 
su juo daugelis tikim ir lin- 
kim ilsėtis savoje žemėje, 
po senais ąžuolais, prie Ne
muno ar Šešupės krantų. 
Giliai širdyje ir Vytautas 
tikėjosi ilsėtis tikrai leng
voj tėvų senelių žemėje.

Likusiems palinkėkim 
lengviau pernešti brangaus 
žmogaus netekimo skaus
mą.

Liudas Dovydėnas

WANTED JOURNEYMEN 
PRESS OPERATORS 

For day & night shift 
Rapidly expanding Midvvestern print
ing co. needs experienced Flexo and 
letter press operators. Excellent fringe 
benefit package and wages. Send re
sume to or call Barry McKilJip, Pack
age Service Co., P. O. Box 7307, 
Kansas City, Mo. 64116 or phone 
800-821-5731. (32-35)

MACHINIST

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

Immediate openlnos for skllled 
machlnlsts wlth all around 
backoround In elther lathe or 
mllllno operations. Mušt be atole 
to read blueprlnts, sėt up, oper- 
ate ond troubleShoot. Previous 
C.N.C. experlence ond personai 
tools requlred. Co. paid bene
fits, overtlme, odvancement op- 
portunltles. Send resume or 
applv In person dallv.

See Ron Helt

JLM INDUSTRIES, INC 
4456 Homonn Parkway 
Wllloųahby, OH 44094

Equol Oppt Y Empioyer M/F/H

ROBOTIC ENGINEERS AND 
MACHINE DESIGNERS

Immediate openings for permanent 
positions. Experienced only. Send re
sume to:
Clay-Mill Technical Systems Inc.
24151 TELEGRAPH RD.. SU1TE 210 

SOUTHF1ELD, MICH. 48034 
OR CALL 313-352-4890
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NEOLITUANŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Suvažiavimas prasidės 
1985 m. rugpiūčio 31 d. ir 
baigsis rugsėjo 2 d. Daina
vos stovyklavietėje, Man-. 
chester, Michigane.

Darbotvarkė

1. šeštadienį (rugpiūčio 
31 d.

10 vai. ryto — 1 vai. po 
pietų registracija; 1-2 vai. 
pietūs; 2:30 vai. svarsty
tos - simpoziumas: Korp! 
Neo-Lithuania tolimesnės 
veiklos klausimais; 6 vai. 
vak. vakarienė; 9 vai. vak. 
pasilinksminimas.

2. sekmadienį (rugsėjo 1 
d.)

8 vai. pusryčiai; 10 vai. 
šv. mišios; 12 vai. pietūs; 
1:30 vai. didžioji sueiga, 
kurios metu bus išklausyti 
vyr. valdybos, kontrolės ko
misijos, garbės teismo bei 
kiti pranešimai ir naujų or
ganų rinkimai; 7 vai. vak. 
vakarienė, pareigų perdavi
mas ir pasilinksminimas.

3. pirmadienį (rugsėjo 
2 d.)

8:30 vai. pusryčiai; 10 
vai. neformalūs posėdžiai, 
pašnekėsiai ir kiti laisvi už
siėmimai; 12 vai. pietūs ir 
atgal į namus.

Vykdami į Dainavos sto
vyklavietę stovyklautojai 
su savim atsiveža: lovos pa
klodes ir antklodes, užval
kalą, rankšluostį, maudy
mosi bei higienos reikmenis 
ir šiltesnę aprangą.

Neužmiršti pasiimti Kor
poracijos spalvas ir čekius 
bei pinigus, kad būtų gali
ma atsilyginti už stovykla
vimą.

Neužsiregistravę, bet ga
lintieji dalyvauti, yra lau
kiami ir jiems bus surasta 
vieta.

Iki pasimatymo Daina
voje.

Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

RADIOLOGIST
One-hundred bed JCAH accredited hospital 
is seeking the services of a board/certified 
radiologist for diagnostic radiotogy/nudear 
medicine/ultrasonography and CT scans. 
Hospital is located in Southem Illinois. Please 
roply to:

P.O. Box 428 
Harrlsburg, Illinois 62946 

or call 618-252-7274
Equal Opportunity Employer

I
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IVOHIO
GO FROM 
O 70475,000 
INSTANTLY!

SJ MILLION GRAND PRIZE

Collect stubs vvith a right and a left 
half of a cai, then mail vvith your name 
and address to. i----<_ <-i
Ohio Cai Giveavvay
PO Box 94610 i OHIO
Cleveland. OH 44101 |QTT€RY

i-------v y An Equal 
Opportunity 
Employer

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS l AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų’teletvpe 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinią apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE 

TELEF. 621-6036 
CLEVELAND, OHIO 41114

DETROIT
DETROITO 

TAUTININKAI REMIA 
DIRVĄ

A. L. T. S-gos Detroito 
skyriaus metinis visuotinis 
narių susirinkimas įvyko 
rugpiūčio 11 d. 12 vai. erd
vioje Č. ir O. šadeikų so
dyboje.

Teisingai tarius tai buvo 
ne. tik susirinkimas, bet 
kartu ir uždara narių, pri
jaučiančių ir svečių gegu
žinė. Suplaukė 28 nariai ir 
tiek pat svečių. Pusantros 
valandos nariai posėdžiavo, 
o svečiai gėrėjosi gamta, 
giedriu dangumi, grynu oru, 
pakeliama šiluma pavėsyje 
didelių lapučių, gurkšnojo 
ir retkarčiais pasišnekėda
vo, tikrumoje ilsėjosi. Posė
dį atidarė pirm. V. Tamo
šiūnas. Pasiūlyta darbotvar
kė priimta be pataisų.

Atsistojus rimties valan
dėle atsimintos mirusios 
S-gos ir skyriaus garbės 
narė poetė M. Sims ir sky
riaus narė A. Atkočaitienė. 
Išklausyti valdybos ir revi
zijos komisijos pranešimai 
ir po diskusijų pranešimai 
priimti, patvirtinti, o val
dybai pareikšta padėka. Nu- 

i tarta leisti valdybai iš sky
riaus kasos Dirvos vajui 
skirti 500 dol. įskaitant 100 
dol. jau pasiųstų.

Valdyba painformavo apie 
buv. skyriaus pirmininko is
toriko J. Švobos parašytos 
knygos spausdinimo eigą. 
Knyga leidžiama skyriaus 
lėšomis. Jau baigiama 
spausdinti, bus virš 400 psl. 
dydžio. Rinkoje pasirodys 
po 2 mėnesių. Knygos pava
dinimas tiksliai nenustaty
tas, bet panašiai bus, kaip 
seka: demokratinė ir prezi
dentinė Lietuva.

Atsiklausius sutikimo į 
valdybą išrinkti buvusios 
valdybos nariai: Vincas Ta
mošiūnas, Albertas Misiū
nas, Romas Mačionis, Edu
ardas Milkus ir Algirdas 
Vaitiekaitis.

Į Revizijos komisiją iš
rinkti Eugenija Bulotienė, 
Jonas Švoba ir Stasys Ši
moliūnas. Sunegalavusiems 
ir todėl negalėjusiems susi
rinkime dalyvauti nariams 
Jonui Švobai, Broniui Tata- 
rūnui ir Leonui Kalvėnui 
pasiųsti visų dalyvių pa
sirašyti laiškai - linkėjimai 
greit pasveikti. Susirinki
mą pravedė S. Šimoliūnas, 
sekretoriavo E. Milkus.

Baigus susirinkimą visi 
nariai ir svečiai susėdo, me
džių pavėsyje, prie stalų 
vaišintis gerybėmis, paruoš
tomis valdybos rūpesčiu ir 
šeimininkių O. šadeikienės 
ir E. Bulotienės darbu.

A. Misiūnas, visų pasi
tenkinimui perskaitė humo
ristinį dalykėlį. Buvo ir 
įprastinė gegužinės loteri
ja. Fantus dovanojo Elzbie
ta Baukienė, Vincas Tamo
šiūnas, Eduardas Milkus ir 
valdyba.

Buvo daug džiaugsmo,

daug juoko, daug giedrios 
nuotaikos, daug pašnekesių 
ir daug vilčių vėl visiems 
susitikti kitame metiniame 
susirinkime. Padėkojus 
mieliems šeimininkams p. 
p. č. ir O. šadeikams, prieš 
sauėleidį, visi išsiskirstė 
kas sau. S. š.

PATIKSLINIMAS

Š. m. rugpiūčio 1 d. Dir
vos Nr. 30, aprašant Dai
navos stovyklos narių su
važiavimą, parašyta, kad 
R. Kalantos statomas Dai
navoje paminklas kainuos 
2500 dol. yra spaustuvės 
klaida: S. Smalinskienė sa
kė ir aš parašiau, kad kai
nuos 3,000-3,500 dol. Šio 
paminklo statymui aukos 
mielai laukiamos.

A. Grinius

EMERGENCY PHYSICIANS 
INDIANA, CENTRAL — 

Physician*owned emergency group 
accepting applicatlons for full*time, 
career-oriented emergency phyri- 
ciana, Flexible vvork achedulea and 
ezcellent benefit package. Part-time 
positions also available. Send CV or 
contact Margi Beeaon. Midvveat Me
dical Management, Ine., 528 Turtle 
Creek, North Drive, F4, Indianapolia, 
Ind. 46227. 317*783*7474. (31*36)

WANTED AT ONCE

TOOL & DIE 
MAKERS

A aubsidiary of a Swisa company and 
a fa«t growing leader in the field 
of fine blanking is looking for tool 
and die makers with a Journeyman 
card. Ėxperienced in all tool room 
work such as precision machining 
and grinding, tool and die assembT 
ly, and maintenance and trouble- 
shooting is required. We maintain 

a clean and well equipped tool room 
card. Experienced in all tool room 
and a pleasant vorklng environ
ment. Excellent vrages and compa
ny paid fringe benefits are offered. 
Please apply in confidence to:

Mr. Bob Gordon
BURKLAND, INC.

6520 S. STATĖ ROAD 
GOODRICH, MICH. 48488 

TEL. 313-630-2233
(30-32)

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)

WANTED
OPERATOR-REPAIRMAN 

OR MAINTENANCE MAN 
Ezperiencad in Waterbury 

Farrel Eyelet Tranafer 
Preaaea No. PC-110 A PC-20-K. 

Good pay, all f ringe*. 
Call 313-961-4034

‘A.rpber Holidays”
1985 M. EKSKURSIJOS

l 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.

Telefonas: (617) 268-8764

MCMBED393 West Broadway 
P. O. Box 116, 

South Boston, Mass. 02127

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

l’RICl-3 ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGF5. REGISTERED TRAVEL AGENT U TA 0324

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

Please Reply to:
POST OFFICE BOX 78197 

DETROIT, MICHIGAN 48278
(30-34

POSITIONS AVAILABLE 
Full time positions available for: 

REGISTERED NURSES IN 
ICU, CCU, ER and NEUROLOGY 

3-11; 11-7 and avint shifta available. Expand your nuralng caraer at 
Wwtarn Baptlat Hospital. Contact Nota Courtney, RN, MSN. As- 
aociate Director of Nursing.

ALSO NEĘD

REGISTERED PHYSICAL THERAPIST 
APPLY CALL OR WR1TE TO: 

WESTERN BAPTIST HOSPITAL 
2501 Kentucky Avė. Paducah, KY 42001 

or phone 502-575-2200
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Jaunimo grupė "Senojo pasaulio” festivalyje Clevelande su TV PM Magazine programos 
pranešėjais, kurie sekė ir filmavo festivalio įvykius. Iš kairės: Tony Harris, Daka Orantaitė, 
Jacąui Bishop, Kristina Juozapaitytė, Remigijus Darnusis ir Ramunė Širvaitytė.

tDeltonie
T0

Steve Bencic’s Original

Oktoberfest
1ABOR DAYWE1K£ND

LAKE COUNTY FA1RGROVNDS

PA1NESVILIE OHIO
aug.30 th.-Sept.2nd

P(O

$4.00
S3.00

$2.00

ADMISSION AT GATE: 
ADVANCE SALE TICKETS: 
SENIOR CITIZENS 
fiom 12 Noon to 5 P-M. D»ily

FRIDĄ Y GRAND OPENING 
EXPO SPECIAL 

FREE ADMISSION 
AUGUST 30. irom 12 Noon to 5 P.M.

Pirkine SI.00
For complat. information of aro* Moteli, Ho
lai*. Camporoundt and butai, contact T be 
Hofbrau Haoa. 216/881-7773 Of 
421 6663.

CHILOREN UNOCR 14 FREE AOMITTANCI

FOR SPECIAL OKTOBERFEST 
ADVANCE TICKETS 

CALL LINDA VANNOY 
AT 216/481-1907

ALL PROCEEDS FROM THIS 
SPECIAL P.V.A. TICKET BENEFIT 

THE PARENTS VOLUNTEER 
ASSOCIATION FOR MENTALLY 

RETARDEDCHILDREN 
AND ADULTS

Puikiausius kailius

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.

PRESSMEN
The Ivan Allen Company, presently 
recruiting an experienced business 
form rotary Pressman w /Schriber čc 
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 Peachtree Center, Atlanta, GA. 
30303. (31-37)

JAKUBS AND SON 
Laidojimo Įstaiga

4

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

Sheet Metai Tool and Die Makers 
Sheet Metai Die Setter 

For hand feed / progressive dies 
Sheet Metai Fabricator 

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

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

Dalia E., William J. Sr„ 
William J. Jakubs Jr. ir
Barbare Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.
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MM /uperior /orinę/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti, 

a rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

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

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /avinę/
Pagrindinis skyrius

798 East 185th Street, Cleveland, Ohio

Chicagoje pas vienintelj lietuvį kailininką

NOR/MANA
185 N. VVABASH AVI. CHICAGO, U. 60601

M. krateris (312) 243-5C4; ra* (312) 477-MM.

Telefonas: 481*3008

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000 
penktadieniais 9:00 iki 6:00 
šeštadieniais 9:00 iki 2:30.
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• Donatas Mašiotas po 
sunkios ir ilgos ligos š. m. 
rugpiūčio 17 d. mirė Cleve 
lando klinikų ligoninėje. 
Atsisveikinimas su velioniu 
įvyko pirmadienį Jokubaus- 
kų šermeninėje ir rugpiū
čio 20 d. po gedulingų pa
maldų Dievo Motinos baž
nyčioje, palaidotas Visų Sie
lų kapinėse.

Velionis buvo sūnus žy
maus pedagogo ir aušrinin
ko. Liko sūnus Šarūnas ir 
marti Paulina, kuriems Dir
va reiškia užuojautą.

• Sol. Aldonos Stempu- 
žienės koncertas ir naujau* 
sios jos įdainuotos plokšte
lės pristatymas įvyks Cle
velande Dievo Motinos pa-

A. A.

DONATUI MAŠIOTUI
mirus, liūdesio valandoje jo sūnui PRANUI-

ŠARŪNUI ir posūniui JONUI STANKŪNUI
su šeimomis, bei kitiems giminėms nuošir

džią užuojautą reiškia

ONAI RALIENEI

ir jos šeimai, netekus brangaus brolio A. A.

LEONO HARTVIGO nuoširdi mūsų užuo

jauta.

Jaunieji Kristina ir Ramūnas Vidžiūnai tarp pabrolių ir pamergių. V. Bacevičiaus nuotr.

I W[| NATIONW1DE i 1INSURANCE
I Nat.onwi<3« is on y<xr s*d»

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

Staškevičių ir Laurų 
šeimos Detroite

Jonas ir Izabelė
Stankaičiai

rapijos salėje š. m. spalio 
13 d., sekmadienį.

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

Jaunieji Kristina Rūta (Aukštuolytė) ir Ramūnas Vidžiūnai įžengia į salę.
V. Bacevičiaus nuotr.

ŽENGIANT Į NAUJA GYVENIMĄ Aurelija Balašaitienė

Kai susikuria nauja lie
tuviška šeima, jos džiaugs
mu dalinasi ne vien artimie
ji, bet ir visa lietuviška vi
suomenė, kurios gyvybės 
tęstinumą užtikrina tik jau
nosios kartos, paveldėju- 
sios lietuvišką dvasią, tra
dicijas ir pasiryžimą naują 
gyvenimą statyti ant lietu
viškų pagrindų, š. m. rug
piūčio 10 dieną Clevelande 
susituokė Kristina Rūta 
Aukštuolytė, Genutės ir 
Mečio Aukštuolių dukra, su 
Ramūnu Virgilijumi Vidžiū
nu iš Chicagos, Jurgio ir 
Danutės Vidžiūnų sūnumi. 
Jų santuoką Dievo Motinos 
parapijos šventovėje iškil
mingų Mišių metu palaimi
no jėzuitų provincijolas 
kun. Antanas Saulaitis asis
tuojamas klebono kun. Ge
dimino Kijausko. Pamaldų 
metu, giedant Ritos Kliorie- 
nės vadovaujamam parapi
jos chorui, solo giesmes at
liko iš Chicagos atvykę so
listai Margarita ir Vaclovas 
Momkai. Vakare j roman
tiškai gražią Austrų sody
bą suplaukė gausūs svečiai 
iš Clevelando, Winnipego, 
Toronto, Chicagos, Los An
geles, Michigano ir Wiscon- 
sin valstijų, net ir iš Vo
kietijos.

Susirinkus svečiams, jau
noji pora lydima penkių 
porų pamergių su pabro
liais, visi persijuosę plačio
mis tautinėmis juostomis iš 

Lietuvos, įžygiavo į salę, 
aidint ”Dar, dar bernužėli, 
dar ne tavo valia” pos
mams. Į dainą su orkestru 
spontaniškai įsijungė visi 
svečiai. Trumpą, humoru 
nuspalvintą pokylio progra
mą pravedė Antrojo Kaimo 
veteranas Eugenijus Būtė
nas, perskaitydamas svei
kinimo telegramas ir pri
statydamas vestuvių svitos 
narius bei artimuosius. 
Jaunuosius pasveikino tė
vai, Jurgis Vidžiūnas ir Me
čys Aukštuolis, skautų var
du kalbėjo dr. Paulius iš 
Chicagos ir Lietuvių operos 
vardu Vaclovas Mimkus. Į 
pabaigą jaunasis, lydimas 
savo žavios, jaunutės žmo
nos, tarė sąmojingą žodį.

Jaunoji Kristina yra bai
gusi Loyolos universitetą ir 
turi pedagogikos magistro 
laipsnį. Paveldėjusi pamė
gimą dainai iš savo tėvo 
Mečio Aukštuolio, ilgamečio 
okteto ir Čiurlionio choro 
nario, ji dainavo Nerijos 
Ansamblyje, čiurlionyje ir 
šoko Grandinėlėje. Taip pat 
studijavusi modernų šokį, 
ji viešai dar neseniai prieš 
vestuves buvo pasirodžiusi 
Clevelando Playhouse Dru- 
ry Teatre. Jaunasis Ramū
nas turi net du magistro 
laipsnius, įsigytus Illinois 
Universitete, iš biznio ad
ministracijos ir politinių 
mokslų srities, šiuo metu 
Ramūnas yra administraci
nis konsultantas. Jis yra 
aktyvus skautas, vadovau
ja skautų stovyklom ir reiš
kiasi jų veikloje. Abu jau
nieji lankė lituanistines mo
kyklas, mėgsta lietuvišką 
dainą ir palaiko lietuviškas 
tradicijas, kas buvo ypa
tingai ryšku jų vestuvinės 
puotos metu, nuo tautinių 
juostų, simbolinių dovanų 
(lietuviška koplytėlė), dai
nų, atsisveikinimo iki jau
nųjų išlydėjimo. Pokylio 
metu, Ritos Kliorienės ini
ciatyva buvo dainuojamos 
tradicinės lietuviškos ves
tuvinės dainos, o Liudas Sa- 
gys, surinkęs šokėjų-vete- 

ranų būrį, prvaedė ”Razgi- 
nėlę”. Nuotaka buvo išlydė
ta pagal senus lietuviškus 
papročius.

Jaunoji pora planuoja ap
sigyventi Chicagoje, poves
tuvinei kelionei išvykus 
į Kanadą. Clevelandiškių 
Mečio ir Genutės Aukštuo
lių šeimoje tai antros lietu
viškos vestuvės, prieš kele
tą metų jų sūnui Rimui su
situokus su Vita Musiony- 
te, dabar įsikūrus Clevelan
de, kur Rimas eina aukštas 
pareigas Ameritrust banko 
tarptautiniame skyriuje, o 
jo žmona, turinti daktaratą 
klinikinės psichologijos sri
tyje, taip pat dirba savo 
specialybėje.

Jauniesiems Vidžiūnams 
tenka palinkėti visokiario- 
pos gyvenimo laimės, ir, 
kas ypač svarbu, kad iš
liktų ištikimi savo tėvų 
idealams, gyvenant lietu
viškos šeimos principais, 
pateisinant savo tėvų viltis 
ir svajonės, kaip Mečys 
Aukštuolis savo žodyje bu
vo išsireiškęs: "Mudu su 
žmona atidavėme savo 
duoklę Amerikai, bet nie
kada nei darbu, nei savo 
dvasia neatitrūkome nuo 
Lietuvos reikalų, jos rūpes
čių ir siekių. Visa tai sten
gėmės perduoti ir savo vai
kams”.

Išlydint Kristiną ir Ra
mūną j naują bendro gyve
nimo kelią, seniai nuaidė
jus paskutiniems dainų ir 
orkestro garsams, nenusto
ja rusenti viltis, kad nau
joji šeima eis savo tėvų pė
domis ir šalia savo įnašo 
Naujoje žemėje liks ištiki
ma savo kraujo balsui.

• 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.



DIRVA
LIETUVOJE ŽUVO 

DR. D. DEGĖSIO 
BROLIS

Dr. Danielius Degėsys,
Vilties draugijos pirminin
kas, grįžęs iš atostogų Cape 
Cod, rado telegramą iš Lie
tuvos, pranešančią, kad š. 
m. liepos 24 d. Kaune auto
mobilio katastrofoje žuvo 
jo brolis Algis, 58 m. amž., 
mokslinių veikalų leidyklos 
vyr. redaktorius.

Velioniui važiuojant su 
sūnumi poetu Liutauru ir 
kitais trimis giminaičiais, į 
jų automobilį įvažiavo gir
tas automobilistas ir visus 
penkis sunkiai sužeidė.

Velionis tuoj pat mirė, 
kiti kartu važiavę tebėra 
kritiškoje padėtyje.

• A. A. Elena Mikšienė, 
buvusi clevelandietė, pa
skutiniu laiku gyvenusi Ju- 
no Beach, Fla., š. m. rug
piūčio 17 d. mirė. Palaido
ta rugpiūčio 21 d. Nuliūdi
me liko vyras Povilas Mik
šys, kuriam Dirva reiškia 
užuojautą.

• Skaitytojų žiniai pra
nešame, kad Dirva išsiun
čiama kiekvieną antradie
nį, 3 vai. p. p. pristatant į 
Clevelando centrinį paštą. 
Ten mums paaiškino, kad 
Dirvos išsiuntimas neuž- 
gaišta, bet kažkur pakely 
suvėluoja iki pasiekia skai
tytojus. Ne mes vieni dėl 
to kenčiame. Skundžiasi ir

Mylimam broliui

A. A.

ALGIUI DEGĖSIUI

okupuotoje Lietuvoje tragiškai žuvus, DR.

DANIELIUI DEGĖSIUI, Vilties draugijos 

pirmininkui, jo šeimai, artimiesiems bei gi

minėms nuoširdžiai užjaučia

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Valdyba

Vilties Draugijos pirmininkui

DR. DANIELIUI DEGĖSIUI

ir šeimai, Lietuvoje automobilio katastro

foje žuvus jo broliui ALGIUI, reiškiame nuo

širdžią užuojautą.

Vilties Draugijos Valdyba

Dirvos 70 metų 
sukakčiai 

paminėti vajus
Atsiliepdami į Dirvos 70 metų sukakčiai pa

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

Inž. Eugenijus Bartkus ir Irena Budreckienė iš jų

kiti lietuvių laikraščiai. Vė
luojasi net amerikiniai žur
nalai.

PRISIMINS KARO 
MOKYKLOS XVII LAIDĄ

Šių metų rugsėjo mėn. 
16 d. sukanka 50 metų, kaip 
P. L. P. Karo Mokykla iš
leido savo karininkų XVII- 
ją laidą. Iš 58 baigusiųjų tik 
mažas skaičius randasi lais
vajame pasaulyje. Daugelis 
yra žuvę ar išvežti mirę Si
bire, o likusiųjų likimas yra 
nežinomas..,

Čia — Amerikoje gyve
nantys, dėl įvairių priežas
čių negalėdami visi drauge 
susirinkti, užprašė šv. Mi
šių auką už savo laidos žu
vusius, mirusius ir, bet kur 
esančius, dar gyvus drau
gus, šv. Mišios bus atna
šaujamos: Chicagoje, Cle
velande, Washingtone, D. 
C., St. Petersburge, Provi- 
dence, R. I. ir Los Angeles, 
Calif.

Clevelande šios šv. Mišios 
bus aukojamos rugsėjo 

i mėn. 15 d. 10 vai. ryte, Die
vo Motinos šventovėje. 
Daugiau apie šią sukaktį 
bus paminėta ”Kario” žur
nale rugsėjo mėn.

• Sol. Aldona Stempužie
nė po ilgos pertraukos kon
certuos Bostono lietuviams 
š. m. spalio 27 d., sekma
dienį. Koncertą rengia Lie
tuvių Tautodailės Institu
tas.

tėvo a. a. dr. J. Bartkaus palikimo ....1000.00 
Bronė Paplėnienė-Miklienė ir dukros a. a. Jono

Paplėno atminimui pagerbti .............. 100.00
Ella Balčius, Riverside, N. J...................   25.00
Povilas šimoliūnas, Chicago, III....................... 10.00
Antanas ir Agna Jonaičiai, Cleveland, Oh. 50.00 
Dr. Kazys Bobelis, St. Petersburg, Fla...........100.00
ALT S-gos Chicagos skyrius

(anksčiau yra davęs 200 dol.) ................. 300.00
Vytautas ir Rūta Graužiniai, Chicago, III...... 20.00
Algimantas ir Donna Penkauskai,

Willowick, Ohio ......................................... 10.00
Eugenija ir Petras Minkūnai,

Woodhaven, N. Y.......................................... 20.00
Felix Andriūnas, Wyncote, Pa......................... 25.00
X. Y., Miami, Fla.......................... ■.................... 20.00
Bronius Mudėnas, Worcester, Mass................ 20.00
Marija ir Vaclovas Valiai, Cleveland, Ohio 20.00 
ALT S-gos St. Louis skyrius .......................... 100.00
Jonas Jokubka, Chicago, III............................. 5.00
Aldona Sandargienė, Ormond Beach, Fla...... 20.00
Teofilius Klova, Brooklyn, N. Y....................  20.00
G. Leonienė, Bradford, NH ............................ 30.00
M. Vaišnys, Philadelphia, Pa...............-.......  10.00
S. Bliudnikas, Rochester, N. Y........... ............. 10.00

• ALT S-gos Chicagos 
skyriaus planuota gegužinė 
š. m. rugsėjo 2 d. Saint Ma
ry seminarijos ąžuolyne, 
kaip buvo skelbta Dirvoje, 
neįvyks.

DAYTONA BEACH
KALBĖS ŽURNALISTAS 

VYT. MEŠKAUSKAS

Ir šiais metais Daytona 
Beach ir apylinkių lietuvių 
kolonijoje Tautos šventės 
minėjimą, susitarusi su 
Klubo valdyba, ruošia Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos Daytona Beach apy
linkių skyriaus valdyba, va
dovaujama Vytauto Abrai- 
čio. Minėjimas įvyks rug
sėjo mėn. 8 d., sekmadienį, 
3 vai. (tuojau po lietuviškų 
pamaldų) Prince of Peace 
parapijos salėje. Minėjime 
kalbės svečias, žurnalistas, 
tarptautinės politikos ko
mentatorius VYTAUTAS 
MEŠKAUSKAS. Po minėji
mo bendri pietūs, kuriuos 
ruošia skyriaus narės ir ma
lonus pabendravimas. Tiki
masi, kad ir šiais metais 
šios lietuvių kolonijos lie
tuviai minėjime gausiai da
lyvaus.

Mūsų kolonijoje lietuviš
kos pamaldos vyksta ir va
saros metu. Kun. dr. Kazi
mieras Ruibys kiekvieno 
mėn. antrąjį sekmadienį, 
Prince of Peace katalikų 
bažnyčioje, Ormond Beach ......tai esąs labai svarbus rei

kalas.
Klubo valdyba ruošia 

Naujųjų Metų sutikimą 
Sweetwater gražioje resto
rano salėje. Klubo valdyba 
prašo visų norinčių sutiki
me dalyvauti jau dabar už
sisakyti stalus.

Malonu pastebėti, kad 
šios apylinkės klubas sėk
mingai veikia, gražiai visi 
sutaria, nelieka abejingi 
lietuviškiems užmojams ir 
savo auka juos paremia. 
Malonu pasveikinti muz. 
Antaną Skridulį — naują 
DIRVOS skaitytoją. Jis sa
vo pasišventimu šioje kolo
nijoje varo gilią vagą mū
sų kultūriniame gyvenime.

J. Janušaitis

WANTED IST CLASS
DIE MAKER expcrienced in all pha* 
nes of die conatruction, able to built 
dies from sketches.

AND
DIĘ REPAIRMAN, mušt have in- 
press trouble ahootinu experience 
and be able to work with a minimum 
of leadership. Apply ai. R. A. Young 
Industries, 34190 Doreka, Fraser, Mi. 
48026. (32-34)

WANTED EXPERIENCED 
GLASS GLAZIERS 

Experlenced in all phases of glass ln. 
atallation. Particularly in auto glass 
Installation. For quulified person, 
$400 /week to start, plūs rnedical. Call 

ATLANTA, GA 404-6332589 
(32-41)

(Bus daugiau)

kas Jonas Daugėla atlieka 
įvairius pranešimus, liečian
čius klubo veiklą.

Malonu pastebėti, kad 
klubo valdyba ir pirminin
kas Jonas Daugėla parodo 
daug tolerancijos, nuošir
džiai bendradarbiauja ir su 
ALT S-gos skyriaus valdy
ba. Ir š. m. rugpiūčio mėn. 
11 d. subuvimo metu pirmi
ninkas priminė apie Tautos 
šventės minėjimą, kvietė 
kolonijos lietuvius minėjimo 
gausiai dalyvauti. Taip pat 
paprašė dalyvius, kurie dar 
nebuvo gavę, pasiimti PLB 
anketas, jas užpildyti ir 
grąžinti PLB valdybai, nes

atnašauja šv. Mišias už pa
vergtoje tėvynėje, Sibire 
pers ekiojamus tikinčiuo
sius, drauge prisimindamas 
ir šios lietuvių kolonijos 
jau amžinybėn išėjusius lie
tuvius. Pamaldose gražiai 
lietuviškas giesmes gieda 
menininkų sambūris, vado
vaujamas muz. Antano 
Skridulio, o šv. Mišių skai
tymus atlieka akt. Kazimie
ras Barūnas.

Po kiekvienų pamaldų 
parapijos salėje įvyksta pa
bendravimas prie užkan
džių ir kavutės. Klubo val
dyba paruošia užkandžius. 
Paprastai klubo pirminin-

Žurnalistas, Dirvos politinis komentatorius, Vytautas Meš
kauskas padarys pranešimą tarptautinės politikos klausimais.

MANUFACTURING 
ENGINEERING 

MANAGER
West Mlchlgan manufacturing 
company has an excellent oppor 
tunity for a qualifled .ndividual te 
assume manufacturing enqineer 
ing management responsibilify 
The ideal candidate should be a 
degreed Cngmeer v.ith current 
stale of the art (CNC, CIM. CAD 
CAM. ROBOTICS, etc ) manu 

facfuring knowledge and exper 
•ence. Send resume includmg 
salary history to: M K Buckley. 
Manager, Human Resources. 
Bennetl Pump Company. 2740 
Wood St ■ Muskegon. MI 49444
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