
Legatlon 
16th st; N.W. 

^ashington, D. C. 2000?
USPS 157-580

— THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER -----
6116 ST CLAIR AVENUE • PO 80X 03206 • CLEVELAND. OHIO 44103

Vol. LXX Rugpjūtis - August 29, 1985 Mr.34

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PIETŲ AFRIKOJE
Baltieji neatiduoda savo privilegijų

♦

JAV Prezidento Ronald Reagan sveikinimas
__  Dirvai 70 metų sukakties proga

Buvo laukiama, kad Pietų 
Afrikos prezidentas P.W. 
Botha savo užpereito ketvirta
dienio kalboje pasiūlys kokj 
nors planą, kada nors baigti 
apartheidą - rasinį išskyrimą. 
Vietoje to, jis tik pasisakė už 
pasitarimus su juodaisiais dėl 
didesnių teisių jiems davimo. 
Jis atmetė principą: vienas 
žmogus - vienas balsas.

Toji kalba paskatins JAV 
kongresą uždėti Pietų Afrikai 
ūkines sankcija ir, jei prezi
dentas Reaganas jas vetuotų, 
jame bus pakankamai balsų 
tą veto padaryti neveiksmin
gu. Tokiu būdu priartėsime 
dar vieną žingsnį prie tokios 
tragiškos situacijos, kurioje 
JAV-bės traukia kilimą iš po 
kojų sau palankiam režimui.

Iš principo, kongreso nusi
statymą galima lengvai patei
sinti: neprotestuodamos prieš 
neteisybe viename krašte, 
JAV negali reikalauti - pavyz
džiu! - žmonių teisių kitame, 
sakykim, Sovietų Sąjungoje, 
ką toji laiko neleistinu kišimu
si į savo vidaus reikalus.

Iš kitos pusės - niekas nelau
kia, kad JAV kariautų už žmo
nių teisių atstatymą Sovietijo- 
je. Atvirkščiai - geri santykiai 
su ja pageidaujami ir sveiki
nami. Niekam neįdomu kaip 
tvarkosi komunistinė Kinija.

Iki šiol Reagano adminis
tracija laikėsi labai praktiškos 
politikos. Apartheidą ji pas
merkė, bet prie panaikinimo 
ji norėjo prisidėti įkalbinėjimu 
- ‘constructive engagement’. 
Prie tos laikysenos privedė ne 
tik noras pakeisti šiems laikam 
nepriimtiną vien baltųjų reži (Nukelta į 2 psl.)

Pabaltiečių taikos ir laisvės išvyka Baltijos jūra. "Baltic Star” laivui grįžus į Stockholmą, 
išvykos dalyviai grupuojasi Stockholmo miesto aikštėje didžiuliam susirinkimui, kurio metu 
sveikino Švedijos Parlamento atstovai ir kiti. M. Samaitienės nuotr.

Vytautas Meškauskas

mą, bet ir faktas, kad toks 
bendradarbiavimas yra labai 
naudingas ir reikalingas pa
čiom JAV. Visų pirma, Pietų J 
Afrika yra ūkiškai labai stipri | 
valstybė, kur investuoti kapi
talai atneša didelį pelną JAV- 
bėms. Antra - P. Afrika turi 
didžiausius svarbių mineralų - 
kobalto, chromo, mangano ir 
platinos - išteklius. Tų 
žaliavų yra reikalingos ne tik | 
JAV, bet ir kitos laisvojo pa- I 
šaulio valstaybės. ir trečia - P. 
Afrika kontroliuoja jūros kelią 
naftos eksportui iš Vid. Rytų.

Pietų Afrikoje šiuo metu yra 
apie 31 milijoną gyventojų, iš 
kurių beveik 5 milijonai yra | 
baltųjų, 2.7 mil. maišytų, ku
rie turi tam tikras teises ir 
apie milijoną indų, turinčių 
irgi savo politinę reprezenta
ciją. 23 milijonai juodųjų nė
ra vienos tautos. Jų tarpe esa
ma apie 10 atskirų tautų ir 
genčių. Baltieji taip pat dalo- 
s! j anglų kilmės Ir olandų kil
mės afrikiečius. santykis 
tarp jų yra maždaug 60 prieš 
40% afrikiečių naudai. Afri
kiečiai pirmi atsirado Pietų i 
Afrikoje, įkūrė ten savo vals
tybę, kurią vėliau anglai už
kariavo ir įjungė į savo impe
riją. Anglų kilmės baltieji yra 
liberališkesnių pažiūrų. Blo
giausiu atveju jie tikisi galėsią 
išvažiuoti į kitus angliškai kal
bančius kraštus. Tuo tarpu 
afrikiečiai yra griežtai nusista
tę kovoti už savo pozicijas, n^s. 
nesijaučia galį kur nors pasi
traukti.

Abejuose pasauliniuose ka
ruose Pietų Afrika kovojo bri
tų pusėje, nors vokiečių naciz-
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washin<;ton

August 9, 1985

I am pleased to send warm greetings and congratu- 
lations to the staff and readers of the Lithuanian 
national newspaper, Dirva, as you celebrate its 
70th anniversary.

Our nation’s ethnic publications do much to inform 
the various cultural communities that coexist in 
these United Statės. Your newspaper serves 
Lithuanian Americans and all citizens by cele- 
brating your homeland’s rich culture and by 
reporting on the condition of modern Lithuania. 
In these ways, Dirva contributes not only to the 
rich ethnic diversity that has always been a key 
strength for Americans, būt also to our hopes for 
the attainment of freedom and human rights by the 
people of Lithuania.

The United Statės government is committed to the 
realization of ydur dreams for your friends and 
relatives in Lithuania. I appreciate your ongoing 
work for the achievement of those most worthy 
goals and send the publisher, staff and readers of 
Dirva my best wishes for every future success.

mas daugeliui afrikiečių atro
dė patrauklus. Vietoje rud- 
marškinių, jie turėjo ‘pilkų

Laiškas H Europos

Dr. A. Gerutį aplankius
EMILIJA ČEKIENĖ

Rugpiūčio mėn. pradžio
je teko proga aplankyti Lie
tuvos Diplomatijos patarė
ją dr. Albertą Gerutį Ber
ne, Šveicarijoj, kuris per 
visą savo gyvenimą skelbė 
Lietuvos vardą svetimųjų 
tarpe ne vien Šveicarijoje, 
bet ir ypač atlikęs didžiau
sią darbo dalį Lietuvos Ne
priklausomybės Fondui iš
leidžiant anglų kalba ”Li- 
thuania 700 Years”, kuri 
net 6-mis laidomis buvo pa
skleista po visą pasaulį. Da
bar jau dalį darbo įdėjęs į 
Lie tuvos Diplomatijos isto
rijos paruošimą talkinant 
Stasiui Lozoraičiui, jr. Lie
tuvos pasiuntinybės atsto
vui Romoje. Deja, dr. A. 
Gerutį ištikusi netikėta li
ga šį užsimojimą sutrukdė 
laiku įvykdyti, bet darbas

tęsiamas ir greitu laiku bus 
baigtas.

Roma Italijoj nors dide
lis ir visais atžvilgiais gar
sus miestas, iš visų kraštų 
ten metų bėgyje lankosi 
daugybė žmonių. Be asme
ninių kelionių ten vyksta ir 
įvairių svetimų valstybių 
kongresų, tačiau lietuvių 
nedaug ten priskaitoma. 
Ypač labai trūksta jaunimo. 
O vis dėlto Romoj ir Vati
kane atliekama daug nau
dingų Lietuvai darbų. Sta
sys Lozoraitie, jr. dalyvau
ja įvairių svetimšalių kon
gresuose, bendradarbiauja 
su Vatikanu. Iš Lietuvos 
gaunamą informaciją verčia 
į italų kalbą ir platina. 
Įvairiomis progomis iškabi
nami didžiuliai skelbimai

(Nukelta į 3 psl.)
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Demonstracija Baltijos juroje londoniškio The Times akimis, 
____ nes ten neturėjome nei savo akių nei ausų... ------

. ti apie juos - lygu ko nors sura- 
prijungimui paminėti, 20,000 dimui tamsiame kambaryje.

Keturiom savaitėm praslin- Rygoje įvykusiose iškilmėse 
kus nuo demonstracijos Balti- į 
jos jūroje, mes dar nematėme šokėjų ir dainininkų faktinai Vienas ir tas pats dalykas turi 
jokio savo išsamesnio reporta- buvo izoliuoti nuo minios. Gat- ’ “
žo apie ją. Buvo tik trumpi vėse buvo sulaikytas net pės--drtorijaf,kūf į'ų esą trys: Vakįa 
pranešimai ir keletą iš sveti
mų laikraščių persispausdintų 
fotografijų. Žinia, galima tei
sintis, kad demonstracija ne 
mums buvo skirta. Antra ver
tus, daugelio lietuvių dalyva
vimą joje įgalino VLIKo lėšos. 
Ir jei demonstracija laikytina

1 pasisekusia, kodėl džiaugsmu 
nepasidalinti su savo tautie
čiais? Kodėl nesugalvota jon 
pasiųsti keletą daugiau ar ma
žiau raštingų žmonių?

Kaip ten buvo - kol savieji 
pasirūpins ką nors parašyti, 

i kaip dažnai pasitaiko, sem- 
' kim šiek tiek žinių iš svetur, šį 

kartą iš londoniškio The 
Times, kuris savo korespon
dentus turėjo abiejose pusėse - 
Stockholme ir Rygoje.

Iš Latvijos sostinės Richard 
Owen pranešė apie sovietų 
nervingumą. Tuo pačiu laiku

P. AFRIKOJE....
(Atkelta iš i psl.)

marškinių’ sąjūdį. Likimas 
tačiau taip sumaišė kortas, 
kad Pietų Afrika palaiko labai 
gerus santykius su Izraeliu. 
Žydai Pietų Afrikoje niekados 
nebuvo persekiojami, nors na
cionalistų partija, priešinda
masi P. Afrikos įstojimui į ka
rą prieš Hitlerį, įstojimą į karą 
pavadino talka ‘žydų imperia
lizmui’.

Padėties nepalengvina fak
tas, kad daugumas P. Afrikos 
juodųjų yra 19-kos metų ar 
jaunesnio amžiaus. Tokius, 
žinia, galima lengviau sukurs- 
riuos iki šiol daūgfaūšianumal- 
šino ... juodųjų policija.

Įdomus pasiūlymas pasiro
dė rugpiūčio 13 d. N. Y. Times. fcaci toji niekados nesukils 

prieš prispaudėjus. Po trijų 
metų Solidarumas turėjo 13 
milijonų narių ...

Pasikeitimų Rytų Europoje 
negalima numatyti. Diskutuo

Jo autorius - vienas P. Afrikos 
pramonininkas, nepasirašęs 
tikra pavarde - aiškina, kad 
nesant jokiai kitai visiems pri
imtinai išeičiai, JAV turėtų 
priimti Afriką kaip 51-mą sa
vo valstiją. Tada ir juodieji 
gautų savo teises ir baltieji tu
rėtų savo saugumo garantijas, 
o JAV apsaugotų savo intere
sus.

P.S. Paskutinėmis dieno
mis TV evangelistas Jerry Fal- 
well, grįžęs iš penkių su puse 
dienų viešnagės Pietų Afriko
je, pradėjo smarkią akciją 
prieš JAV sankcijas Pietų Afri
kai. Jis teigia, kad patys juo
dieji jam aiškinę, kad sankci
jos prives tik prie jų būklės blo
gėjimo. Falwell tikisi, kad jo 
akcija privesianti prie to, kad 
prezidentui vetavus kongreso 
nutartas sankcijas, kongrese 
jau nebus prezidento veto pa
naikinimui reikalingos % bal
sų daugumos. Anot jo, P. Afri
kos vyriausybė pati mato, kad 
dabartinė padėtis yra nepa
kenčiama, tačiau santvarką 
nori pakeisti evoliucijos keliu. 

čiųjų trafikas. Tarybinės Lat
vijos užsienio reikalų min. pa
vaduotojas Nicholas Neilan- 
das korespondentui paaiškino, 
kad valdžia nebijanti latvių 
išeivių įtakos iš Skandinavijos 
ar Vakarų: ‘Daugelis jų atvy
ko į dainų šventę. Viza gauti 
ne problema, nebent prašyto
jas būtų karo nusikaltėlis. 
Emigrantai mato sovietų rea
lybę, bet sugrįžę vėl tęsia to
liau priešsovietinę propagan
dą’.

Baltijos jūroje demonstraci
ja, pagal tą pareigūną, buvo 
suruošta emigrantų ekstremis
tų, bet ji nueis niekais ir Va
karų valstybės, kurios ją re
mia, galų gale turės pripažin
ti Baltijos respublikų įjungimą 
j Sovietų Sąjungą: ‘Senieji 
emigrantai miršta ir jų vadi
namos pasiuntinybės turės už
sidaryti. Jūsų ambasadorius 
Maskvoje atsisako pas mus at
važiuoti. Dėl to, tačiau, tik jis 
pats nukenčia ... Reikia būti 
realistais’.

Korespondentas iš Stockhol- 
mo Andrew Brown pavadino 
savo straipsnį ‘Kodėl baltai 
gali gyventi su viltimi’. Vla
dimiras Bukovskis, sovietų di
sidentas ir demonstracijos da
lyvis, jam pasakojęs apie savo 
susitikimą su lenkų disidentu 
Adam Michnik, dabar nuteis
tu trims metams kalėjimo Len 
kijoje. Tada Michnikas jo 
klausęs, kiek dar liko disiden
tų Rusijoje po Andropovo ‘čist- 
kos’. Bukovskis atsakė, kad 
nedaug, bet vis dar pakanka
mai. Michnikas buvo nusimi-

T» . . 1 •_ T

kados negali būti pakankamai 
disidentų, nes ten valdžiai ne
sunku taip išgąsdinti tautą,

1

Pabaltiečiai, dalyvavę taikos ir laisvės išvykoje, žygiuoja Stockholmo gatvėmis. A. Katro nuotr.

DIRVA

skirtingą reikšmę atskirai au

rų viešoji opinija, kuriai reika
linga nuolat priminti apie ne
įsivaizduojamas sąlygas komu 
nistinėje vergovėje; be to 
esama emigravusių inteligen
tų ir, pagaliau, likusi tautą, 
kurios intelektualai nekalba 
laisvai. Tiems užtenka t<>, 
kad kaž kas primena jų naštd- 
Kas pasakoma - netaip svarbu.

Tos tautos turės kada nofs 
pačios nuspręsti savo likimą (r 
jos turės sumokėti kainą už sa
vo sprendimą. Už tat kiekvie
nas patarimas iš šalies yra tik 
prielaidą, kas pakartotinai 
buvo pabrėžta Baltijos ateities 
seminare Stockholme, kuris 
sutapo su Helsinkio Baigiamo
jo Akto dešimtmečio paminė
jimu.

Atpasakojęs Pabaltijo istori
ją, korespondentas iš vedžiojai1

‘Nors Vakarų valstybės tuo® 
tris kraštus pripažįsta kaip c|e 
jure nepriklausomas valsty
bes, jos taip pat sutiko - pag^l 
Helsinkio Aktą - kad esamū 
sienų negalima pakeisti jėgsl- 
O tose Sovietų Sąjungos kari 1- 
kai labai stipriose sienose, pi 1* 
taus masto imigracija iš Rus į* 
jos praskiedė tautini charakt' 
rį ir jų ūkis, nors pagal soviet1
jos praskiedė tautini charakt

nį standartą aukšto lygio, di 
ba Rusijos naudai. Atrod ’ 
kad byla be vilties.’

‘Bet jei kas jungė Baltijos s’e 
minaro dalyvius, tai buvoja, 
mas, kad kažkas gali pasike 
ti. Bukovskis mano, kad r V®’1- čios Rusijos interesai reikal 
ja atsisakyti nuo savo impe' 
jos, nes ją išlaikyti ji gali tik 
ga, o griežtas valdymas nej_ 

rio ūkinė pažanga neįmano
ma ...

Bukovskis tikisi, kad infor
macijos technologijos pažanga 
labai apsunkina sovietų totali
nę žmonių kontrolę. Tuo tar
pu su juo Vladimirovo kalėji
me sėdėjęs latvių nacionalistas 
Gunars Rodė netiki į evoliuci-

jau- 
ri-
Jė 
lei-
:u-

■ Iš kitos pusės
Didelių sumanymų mums niekados netrūko, štai, be

vartydamas senų laikraščių atkarpas, radau prof. K. 
Pakšto str. 'Atsarginės Tėvynės Hondūre Reikalu’ 1959 
m. balandžio 17 d. DARBININKE. Ten profesorius rašė;

— Ilgesni stebėjimai rado, kad lietuviškos 
išeivijos skaičiai tirpsta per metus vidutiniškai po 
du procentu, jos kultūrinis pajėgumas silpnėja 
truputį sparčiau, šita... padėtis... verčia: su
kurti savų etniškų teritorijų, kuri galėtų paleng
va vystytis į mažų lietuviškų autonominę, pusiau 
nepriklausomų valstybę, kurios aukštoji misija 
būtų išgelbėti lietuviškos išeivijos likučius, sukurti 
ramių prieplaukų lietuvių kalbai ir kultūrai sve
timos okupacijos metu . .. Lietuviškos etniškos 
erdvės padidinimas, kad ir dviem ar trimis apskri
timis, pratęsimas Lietuvos į tolimus dausų kraš
tus ... iššauktų horizontų praplėtimų visai tautos 
kultūrinei ir kūrybinei vaizduotei.

Kalba čia sukosi ne tik apie vaizduotę, bet buvo pra
dėtas žaliosios Atžalos (arba Dausuvos) sųjūdis. 1958 m. 
rugpiūčio 6 d. susiorganizavo pirmasis klubas Washing- 
tone, o vėliau Chicagoje, Detroite, Brooklyne ir Balti- 
morėje.

Stovint ant realios žemės buvo sunku tikėtis, jog 
nauji ateiviai, kad ir stovėdami JAV socialinių laiptų 
apačioje, patys norėtų važiuoti į Hondūru. Už tat profe
sorius ragino JAV lietuvius tik sudaryti kapitalų, o įsi
kurti turėtų Brazilijoje gyvenų išeiviai, jų net septynios 
organizacijos tam sumanymui pritariusios. Iš to suma
nymo ir visų klubų nieko neišėjo. Negalėjome įsteigti 
savo bananų respublikos. Gal ir gerai, nes likimo iro
nija kažkaip panorėjo, kad į visas tas teritorijas, kurias 
profesorius buvo numatęs atsarginėm Lietuvom, pradeda 
skverbtis ir bolševikai. Taip atsitiko su Angola ir Mo
zambiku. kur profesorius važinėjo dar Nepriklausomybės 
laikais. Panašus pavojus, jei komunistinis režimas išsi
laikys Nikaragvoje, gresia ir Hondurui. (vm)

ją. Jam taika ir laisvė yra ne
išskiriami dalykai. Viskas kas 
atsiviKo po 1940 me-
tų yra nelegalu ir pats sovieti
nis režimas yra neteisėtas. To
kia pažiūra jam kainavusi 15 
metų kalėjimo.

Seminare buvęs ryškus pa
žiūrų skirtumas tarp reakcio
nierių senų baltų emigrantų , 
kurie dar gyveno savo pačių 
kraštuose, ir naujos kartos, ma, 
žiau griežtai galvojančios ir 
ieškančios savo pačios tapaty
bės. Nors praktiškai visi suti
ko, kad ‘findlanizacija’, ne
utrali ir laisva nuo atominių 
ginklų zona pagal Baltijos pa
jūrį, būtų labai didelis žings
nis į priekį, tik Latvijos social
demokratai pasiūlė kelią, 
kuriuo tas galėtų būti atsiek
ta.

Jie siūlo grįžti prie 1939 m. 
padėties, kada sovietai prieš

1985 m. rugpiūčio 29 d.

aneksiją įsigijo bazes tuose 
kraštuose. Tos bazės gali būti 
reikalingos saugumui, kai tuo 
tarpu visų kraštų užėmimas 
tarnauja agresijai. Labai bū
dinga, kad j tą pasiūlymą Lat 
vijos kompartijos oficiozas nei
giamai pasisakė net 65 kartusl 
Toks sovietų nepaprastas jaut
rumas yra geriausias įrody- 
mas, kad pasikeitimas Baltijos 
respublikose nėra toks neįma
nomas, kaip atrodo iš Vakarų 
- baigia A. Brown.

TOOL ROOM-MACHINIST
Minimum 5 years experiance on 
lathes. grinders, drill press and Bul- 
lard. Salary commensurate with ex- 
perience. Apply in person Mon.-Fri. 
9 A. M.- II A. M.:

CLEPRO INC.
6800 UN1ON AVĖ. 

CLEVELAND. OHIO 44105 
(54-57)

WAREHOUSE — SHEAR
ROOM

Minimum 5 years experience steel 
ura rehouNin g & shearing. Apply in 
person Mon.-Fri. 9 A. M. II A. M.

CLEPRO INC.
6800 UNION AVĖ. 

cleveland. omo 44105 
(54-57)

WANTE.D
OPERATOR-REPAIRMAN 

OR MAINTENANCE MAN 
Experienced in W«lerbury 

Farrel E.yelet Transfer 
Prekes No. PC-110 & PC-20-10. 

Good pay, all fringea. 
Call 313-961-4034 

(32-41)

EMERGENCY PHYS1CIANS 
INDIANA, CENTRAL — 

Physician-owned emergency group 
accepting applications for full-time, 
career-oriented emergency physi- 
cians, Flexible work schedules and 
excellent benefit puckage. Part-time 
positiona also available. Send CV or 
contact Margi Beeson. Midwest Me- 
dical Management, Ine., 528 Turtle 
Crcek, North Drive, F4, Indianapolia, 
Ind. 46227. 3 1 7-783-7474. (31-36)

WANTED JOURNEYMEN 
PRESS OPERATORS 

For day & night ahift 
Rapidly expanding Midvvestern print- 
ing co. needs experienced Flexo 3nd 
letter preBa operatore. Excel)ent f ringe 
benefit package and wages. Send re
sume to or call Barry McKillip. Pbck- 
age Service Co.. P. O. Box 7307, 
Kansas City. Mo. 64116 OT P^one 
800-821-5731. (32-35)
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Rugsėjo 8-toji diena
Rugsėjo 8-ji diena yra 

mums dviem atvejais isto
rinė diena: Tai švenčiausios 
Marijos Dievo Motinos gi
mimo — lietuvių tautos re
ligine prasme ir Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Vy
tauto vainikavimo Lietuvos 
karaliumi diena. Tokie anos 
lietuvių kartos atstovai, 
kaip Vytautas Didysis, Ge
diminas — įkūręs Lietuvos 
sostinę Vilnių ir visa eilė 
kitų kunigaikščių, kurie, 
kaip meteorai sužibę Lietu
vos padangėje paliko ne
mirštamą savo ir Lietuvos 
vardą viso pasaulio istori
jose. Enciklopedia Britani- 
ca plačiausiai aprašo mūsų 
kunigaikščių gadynę, kur 
Gediminas vadinamas im
perijos su sostine Vilniumi 
statytoju, o Vytautas di
džiuoju kariautoju, trošku
siu užkariauti Maskvą ir 
sunaikinti Aukso Hordą.

Vytautas Didysis, kurio 
nuopelnais ne tik visa tau
ta, bet ir mūsų istorija di
džiuojasi, net ir kitose tau
tose iki šių dienų tebėra 
žinomas didžiųjų kraštų en
ciklopedijose. Vytautas Di
dysis, paėmęs Lietuvą val
dyti jau esant jai surišta’ 
su Lenkija per Jogailą, 
greit nuo Jogailos įtakos 
sugebėjo atsipalaiduoti, bet 
palaikydamas su jais gerus 
santykius. Be to, jis nuga
lėjo vokiečių ordiną, apgy
nė žemaičius nuo vokiečių 
puolimo, pirmas tvirtai pri
jungė juos prie Lietuvos 
valstybės ir 1413 m. ap
krikštijo drauge su Jogai
la.

Lietuvą tuo metu sudary
tą iš daugelio kunigaikšti
jų, Vytautas Didysis su
jungė į vieną, galingą, val
domą vieno valdovo. Jo val
doma Lietuva įstojo į pa
saulinių valstybių tarpą, 
žymiai praturtėjo, pakilo 
švietimas, buvo gana aukš
tą kultūra. Jo valdymo lai
kais Lietuva susilygino su 
kitomis Europos valstybė
mis.

Ir, kai Vytauto dėka Lie
tuva buvo jau tokia didelė, 
stipri, galinga ir plačiai žL 
noma pasauly valstybė, 
1429 m. Lucko suvažiavime 
buvo iškeltas sumanymas

už nuopelnus Vytautą karū
nuoti Lietuvos karaliumi. 
Jogaila tam pritarė, bet 
lenkų didžiūnai griežtai pa
sipriešino. Tačiau Vytautas 
to nepabūgo ir nutarė 1430 
m. rugsėjo 8-tą dieną ka
rūnuotis. Deja, iš Romos 
imperatoriaus karūnos at
gabenimą lenkai sutrukdė. 
Vytautas su savo kviestais 
svečiai paskirtą dieną jos 
nesulaukė ir spalio 27 die
ną mirė, būdamas 80 metų 
amžiaus.

Vytauto Didžiojo darbai 
ir nuopelnai yra dideli mū
sų tautai apie juos reiktų 
daug ir ilgai kalbėti, ypač 
jaunimui būtina su mūsų 
tautos didvyriais susipa
žinti. Kalbėdami apie mū
sų tautos didvyrius, nega
lime aplenkti ir vėlesnės 
mūsų tautos atgimimo kar
tos, kuri taip pat išsiskyrė 
iš kitų generacijų savo iš
kiliaisiais atstovais, kaip 
Simanas Daukantas, vysku
pas Motiejus Valančius, Ba
sanavičius, Vincas Kudir
ka, vėliau Tumas-Vaižgan
tas ir kiti, kurie su nuosta
biu pasiaukojimu, su visa 
savo dvasinių galių aistra 
yra realizavęsi mūsų tau
tos gyvenime.

Vieni staiga iškilę, dva
siniai sužibėję ir per anksti 
iš gyvųjų į mirties tamsą 
pranyko, bet paliko kitiems 
tiek šviesos ir šilimos, kad 
niekados nebus pamiršti. 
Kiti, kaip gyvsidabris, kilę 
ir kritę, bet sulaukę tautos 
laisvės ir jai atnešę riešku- 
čiai deimantų. Tai herojinė 
idealistų karta. Po .jų sekė 
lietuvių tautos tylioji re
zistencinių herojinių tautos 
kovų generacija, tai nepa
likę savo vardų tautos did
vyriai.

Istorija kartojasi. Mūsų 
kartai taipgi skirtas sun
kus uždavinys, kokiu jau 
sielojosi Lietuvos preziden
tas Antanas Smetona anais 
laikais: "nemaža svetur 
mokslus einančios jaunuo
menės tolsta nuo Lietuvos 
ir dingsta savo tautai. Nau
ji žmonės, naujos idėjos, ir 
palengvėl nyksta ir vysta 
Lietuvos atsiminimai, ding
sta tėvų ar net jų pačių 
gimtos Šalies meilė, išaugs

Dr. A. Gerutį 
aplankius

(Atkelta iš 1 psl.) 
atkreipiant sveimųjų
mesį į Lietuvos okupaciją, 
pav., italų kalba teko maty
ti "Katalikiška Lietuva ko
voja už laisvę”, "Iš prie
spaudos, šalčio, lietuviai ka
talikai sveikina tarptautinį 
kongresą-sambūrį" ir k.

A. a. Lietuvos Diploma
tijos šefo Stasio Lozoraičio 
palikimas, kaip tai įvairios, 
spaudos kartotekos ir toliau 
yra tvarkomas ir turtina
mas.

Artimiausiu laiku St. Lo-| 
zoraičio, j r. numatomi dar-, 
bai yra: Lietuvių Katalikų 
bažnyčios kronikos verti
mas į italų kalbą. Veronoje 
studijų savaitės paskaita 
apie Lietuvos diplomatijos 
tarnybą 1940 m. karo metu 
brošiūros parengimas italų 
kalba, spalio mėn. paskaita 
Washingtone Lietuvos at
stovo dr. Stasio Bačkio 25 
metų tarnybos JAV-se su
kakties proga ir kt.

★
Vokietijoje mokslu pasi

žymėjusiam centre Heidel
bergo mieste, kur daug ir 
lietuvių tremties kelią pra- 
dėjębaigė mokslus, šiuo me
tu ir dabar lietuvybė ne
gęsta, kur veikia nuolatinis 
jaunosios lietuvybės žadi
nys — Vasario 16 gimnazi
ja. Apie tai kitą kartą.

• Dr. Albertą Gerutį, Lie
tuvos diplomatinės tarny
bos narį, besigydantį Ber
ne Lindenhof ligoninėje, 
aplankė Vakarų Europos 
laisvųjų lietuvių vyskupas 
dr. A. Deksnys ir palinkėjo 
ligoniui greit pasveikti.

I

Į

To the Edi tore, staff and readers of Dirva,

It is with greatest pleasure that I join you in honoring the fine 
contribution tha’ Dirva has made to the National Lithuanian Society of America, 
to the Lithuania hėrTFage, to the American people and to the cause of freedcm 
since 1915.

Along with Darbininkas/ Draugas, Laisue, Nanjienos, Sandara, Vienybe, and 
Vilnis, Dirva is part of a long and honorable traaition of Lithuanian 
nevspapers in America dating back to 1886. Today its work is bolstered by some 
19 nevspapers and neusletters, 34 magazinas, and six radio prograns. Along 
with its canpanions in the media, Dirva continues to strengthen the cause of 
freedcm by reminding us of the ever-present danger of the totalitarian threat.

Although individuals of Lithuanian descent are the inheritors of a 500 
year war-torn history that ranks as one of Europe's bloodiest, the hundreds of 
thousands of Lithuanians who fled to the U.S. now live with their descendents 
in freedan and liberty.

Yet, you and your descendents have kept your faith in a better future for 
your ccmrades on Lithuanian soil, now under Soviet control. Your pride in your 
ethnic heritage, your support for Lithuania's exiled goverment, and your 
stubborn sense of identity and purpose has been critical in assuring that the 
U.S. continues to refuse to recognize the Soviet occupation of Lithuania.

Your neuspaper, and others likę it, are also critical in insuring that the 
very vital network of Lithuanian sočiai, educational, religious and artistic 
organizations remains ąlive and well in America. Your features and newstories 
also help keep the second and third generation of Lithuanians now in America 
informed of their proud cultural heritage.

Dirva also has sn.important role in shoucasing exciting new trends in the 
life of Americans of^ithuanian descent. Efforts to revitalize the Institute 
of Education in Chicago (the only Lithuanian post-secondary school outside of 
Europe), the growth of the Research and Studies Center as the only "think tank" 
in America on Lithuanian issues, and the growth of Lithuanian research 
collections are all efforts that have benefitted from nevspaper publicity.

Once again, let me convey my very uarmest of wishes for Dirva'8 future and 
that of its readers on this its 70th anniversary.

i.

Richard G 
Chaimui n

Sincerely,

Nr. 1766

vardu jo* leidėju*, redaktorius, bendradarbius, skaitytojus ir rėmėjus.

o Sovietų Sąjungai Lietuvą okupavus- DIRVA nepaliaujamai smerkė ir

smerkia Sovietų tironiją Lietuvoje.

Lietuvai padėti kovojant dėl nepriklausomybės atstatymo. Lietuvos ne

priklausomybės metais DIRVA žadino išeiviją palaikyti ryšius su kraštu,

LITHUANIAN LKOATION

WA8HJNOTON, D. C.

DIRVAI švenčiant 70 metų sukaktį nuoširdžiai sveikinu

Lietuvos Diplomatinės Tarnybos ir Lietuvos Pasiuntinybės Vašingtone

Savo skiltyse DIRVA kėlė ir kelia lietuviams rupimus tautinius, 

politiniu*. kultūriniu* klausimus b«i puo**l*j« li*£uviy tautinį valstybinu 

sąmoningumą, žadindama lietuvybės išlaikymą išeivijoje.

DIRVA visados rūpinosi lietuvių tautos likimu. Ji skatino išeiviją

Linkiu DIRVAI ilgiausių metų ir sėkmės garbingai tusti užsibrėžtus 

siekimus išeivijoje, remiant lietuvių ryžtą veikti Lietuvos laisvė* ir 

nepriklausomybės atgavimo byloje, ginant pavergtų tautiečių pagrindines

• Dirvos skaitytojai, pa
keitę gyvenamąją vietą, 
prašom mums pranešti sa
vo naują adresą, nes kitaip 
paštas grąžina laikraštį ir 
už kiekvieną numerį turi
me sumokėti po 30 centų, 
štai neseniai viena skaity
toja iš Floridos persikėlusi 
į kitą vietovę, nepranešda- 
ma mums savo naujo adre
so, ir mes turėjom paštui 
sumokėti už grįžusius ketu, 
rius numerius $1.20. Tokių 
pavyzdžių kas savaitę bū
na keli.

• Ona Biežienė, ALT 
S-gos garbės narė, atnau
jindama Dirvos prenume
ratą, pridėjo auką 33 dol. 
Ačiū.

• Vladas šniolis, gyv. 
Floridoje, Dirvai paremti 
atsiuntė 21 dol. linkėdamas 
sėkmės. Ačiū.

vyras, bet menkas lietuvis. 
Kovoja, bet ne už Lietuvą, 
jaučia, bet nebe lietuvio 
jausmu.

Testiprina mus Lietuvos 
didvyrių ryžtas ir ištver
mė kovoje už Lietuvos lais
vę.

E. Cekienė

laisve* ir teises.

Dr. Stasys A. Bačkis 
Lietuvos atstovas Vašingtone 
Lietuvos Diplomatijos Šefas.

LIETUVOS GENERALINIS KONSUIATAS

CONSUIATE general of lithuania 
3959 Traukliu Vcuue Ijm Angrlev Califonria 90027

1985 m. rugpiūčio 10d.

D.G.
Dr. Leonui Kriaučelianui 
DIRVOS 70 metų sukakčiai 
paminėti rengimo komiteto 
pirmininkui,
134OO Parker Road 
Lockport, Illinois 60441

Didžiai Gerbiamas Daktare,

Su malonumu šiandien stebime tos mūsų tautos dalies veiklą, 
kuri Įsikūrusi toli nuo gintarinių Baltijos krantų per tiek 
daug metų liko sveika ir tautiškai sąmoningą savo kilmės 
kraštui - Lietuvai.

Tokiam išeivijos gyvenimui ugdyti labai daug prisidėjo ir 
spausdintas lietuviškas žodis, kuris ne tik jungė visus 
draugėn, bet ir diegė meilę ir prisirišimą kraštui kuriame 
yra giliai Įaugusios visų mūsų kilmės šaknys.

Sveikinu tad šiandien DIRVA, baigiančią užversti savo 
septyniasdešimtą gyvenimo lapą, ir linkiu, kad ji visuomet 
liktų ištikima savo pradiniam idealui - puoselėti tautine 
minti ir jungti visus lietuviui bendrom pastangom atgauti 
Lietuvai jos laisvę ir nepriklausomybę.

pu gilia pagarba,

Vytautas Čekanauskas 
/Generalinis Konsulas
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KAIP BOLŠEVIKAI RUOŠĖSI LIETUVOS 
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Mūsų saugumas turėjo 
žinių, kad Butajevas užmez
gęs ryšius ir su lenkų po
grindžio Armija Krojova 
žmonėmis, dirbusius lenkų 
emigrantų centrams Vaka
ruose ir per juos teikusiems 
žinias apie sovietus ir jų 
karines jėgas prancūzams 
ir anglams. Galima daiktas, 
kad lenkai buvo dosnesni, 
be to, galėjo pagelbėti slap
stytis, o tai ir patraukė jį 
i j y pusę.

Butajevo istorija, kaip 
žinome ir kaip skaitome Br. 
A. atsiminimuose, nebuvo 
vieniša nesusipratimų su 
rusais grandyje. Nors ir la
bai varžomi, raudonarmie
čiai rasdavo progų išeiti į
N. Vilnią ir Vilnių, kur gir
tuokliaudavo smuklėse, su
sirasdavo pinigų ieškančių 
merginų, užsibūdavo ir tik 
po keliu aienų sugr/zuaVo 
j kareivines. Gal iš baimės, 
gal politrukų pamokyti daž
nas tų kareivių pripasako
davo neįtikimiausių pasa
kų, kaip jie buvę mūsų 
žvalgybos ar saugumo or
ganų pagrobti, uždaryti rū
šyse, kankinami ir klausi
nėjami karinių paslapčių ir 
pagaliau kaip jie paspruk
davę, kartais kanalizacijos 
vamzdžiais, kaip šmovgo- 
necas ir Pisariovas, kur tų 
vamzdžių iš viso dar nebu
vo ar kur jie buvo per ploni 
ir katei pralįsti.

♦ ♦ ♦

Jau balandžio viduryje iš 
įvairių šaltinių pradėta gau
ti žinių, kad sovietai depor
tavo į Sibirą beveik visus 
jiems nepatikimus lenkus. 
Trėmimai palietė buvusius 
atsargos karius, valstybės 
ir savivaldybių tarnauto
jus, visų kategorijų moky
tojus, šcelsų (šaulių) orga
nizacijos narius, netgi miš
kų sargus. Pavasarį atsi
rado daugiau pabėgėlių, o 
su jais ir žinių apie sovietų 
kariuomenės koncentraciją 
strateginėse Lietuvos pa
sienio vietose ties Molodeč
nu, prie Boronovičių ir ki
tur. Lauko aerodromai bu
vo rengiami prie Lydos, še- 
metų, Molodečno, Svyrių, 
motorizuoti daliniai telkia
mi prie svarbiausių kelių į 
Vilnių, pontonai gabenami 

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

prie Vilijos ties Kemeliškė- 
mis, Barvoniškėmis. Po so
vietų agresijos prieš Suomi- ; 
ją visa tai bylojo labai iš- j 
kalbingai apie naujus nenu
maldomo kaimyno kėslus. 
Apie visa tai Br. A. regu
liariai ir beveik kasdien in
formavo Kauną, ir bolševi- , 
kų intencijos mūsų vyriau- i 
sybei buvo žinomos anks
čiau, negu bolševikai pra
dėjo grasinti rimtomis kon- 
sekvenci jomis.

Pagal susitarimą birželio 
15 d. rusai turėjo sustip
rinti Gaižiūnų bazę visa 
tankų brigada, bet dėl ne
žinomų priežasčių nelauktai 
mums buvo pranešta, kad 
ta tankų brigada į Gaižiū
nus bus siunčiama jau ge
gužės 28 d. Br. A. ir jo 
padėjėjas J. Šukys pasislė
pę Vievyje suskaitė prava- 
— - - - — 4 Xi » m + Jz 11 o T vv n rl 
ziuojauuiub L<xiin.ub.-4opuu-^ 
buvo sunkus: 104 tankai 
(dar keturi liko sugedę pa
kelyje), o tai jėga, prieš 
kurią Kaunas buvo bejėgis.

Birželio pirmosiomis die
nomis Maskvos spaudimas 
Lietuvai dar padidėjo. Ru
sų reikalavimai buvo paty
čios iš Lietuvos suverinite-•
to: sustabdyti tariamus 
karių grobimus, nubausti jų 
grobėjus, sudaryti Maskvai 

palankią vyriausybę, įsileis
ti į Lietuvą neribotą naujų 
karinių dalinių kiekį ir t.t. 
Vyriausybė laviravo, derė
josi, stengėsi kaip nors iš
vengti galimos okupacijos. 
Bet viskas buvo veltui. Bir
želio 14 d. gavome griežtą 
ultimatumą, o kitą dieną 
prezidentas A. Smetona, da
lis vyriausybės narių ir ke
li aukšti karininkai pasi
traukė į Vokietiją. Tos die
nos ankstyvą popietę rusų 
tankai jau buvo Kauno gat
vėse.

Br. A. tebebuvo Vilniu
je. Apie 9 vai. ryte Vilniaus 
baro pasienio policijos vir
šininkas J. Liaudenskis 
pranešė, kad pasienyje de
dasi nepaprasti dalykai. 
Nuvykusiam Br. A. J. Liau
denskis pasakojo, kad 3:30 
vai. ryte rusai iš anapus 
sienos puolė mūsų pasienio 
sargybas ir pasigrobė vieną 
sargybinį, o 4:40 vai. trys 
artilerijos pabūklai buvo 

atvilkti ant aukštumos ir 
nukreipti į Vilnių.

Apie tai Br. A. tuojau 
painformavo štabo II-jį 
skyrių Kaune, bet šios ži
nios jau buvo nereikalingos. 
Iš štabo jis gavo įsakymą 
tuojau įstaigoje sudeginti 
viską, kas tik dega, ir nedel
siant atvykti j Kauną.

♦ * ♦

Toki šie pasakojimai, ku
riuos skaitome su įdomu
mu, tačiau būtų apsileidi
mas, jei autoriui nepadary
tume ir kai kurių priekaiš
tų.

Nors knygoje Br. A. sa
kosi rašyti ruošęsis kele
rius metus, bet knyga at
rodo gerokai nerūpestingas 
ir paskubos darbas. Daug 
nereikalingų ir su pasirink
ta tema nieko bendra netu
rinčių dalykų: pasakojimai 
apie tarnybą Klaipėdoje ir 
su ja surištus pasivažinėji
mus, iš tėvo paveldėtas vol- 
demariškumas ir nepatingė- 
jimas atiduoti duoklę savo 
partijai, nereikalingas vir
šininkų liaupsėjimas atsi
davimu pareigoms ir dide
liu patriotizmu, kai iš kny
gos atrodo, jog tai nerūpes
tingi ir apsileidę biurokra
tai, net tokioms svarbioms 
pareigoms, kaip žvalgyba 

prieš lenkus ir vėliau bol
ševikus, nepasirūpinę bent 
kiek daugiau paruošti au
torių ir jam padėti dažnes
nėmis inspekcijomis pasie
nyje bent tokiais momen
tais, kaip Trasnykų inciden
tas ar aliarmuojančiuos ži
nios apie sovietų karinių jė
gų koncentravimą strategi
nėse Lietuvos pasienio vie
tose, ir t.t., ir t.t.

Autoriaus kalba, spren
džiant iš jo straipsnių spau
doje, visai nebloga, todėl 
būtų žymiai protingiau ar
ba kalbos peržiūrėtojus L. 
Žitkevičių ir P. Jurkų pa
prašyti kartu ir peržiūrėti 
visą knygą, arba pasirūpin
ti rimtu redaktoriumi, kuris 
būtų apvalęs knygą nuo jos 
rimčiai netinkančios poezi
jos apie gražius ir saulėtus 
rytmečius ar malonius pa
vasarius, tik silpninančius 
patikimumą autoriaus at
mintimi, apibraukęs pasi
kartojančius jau perdėto 
mandagumo pareiškimus, 
kiekvieną kartą beveik tais 
pačiais žodžiais dėkojant 
šeimininkams ir šeiminin
kėms už priėmimus ir vai
šes. Visa, žinoma, galimą 
palaikyti ir smulkmenomis, 
bet tai balastas, gerokai 
praskystinantis šiaip jau 
neblogą pasakojimą. Būtų 
žymiai geriau, ir knyga bū
tų žymiai svaresnė, jei vie
toj šių nereikalingų vietų 
pačiame tekste ar knygos 
išnašose būtų plačiau pasi
naudota ir kitų jam žinomų 

to paties štabo II-jo sky
riaus bendradarbių jau 
spaudoje paskelbtais pasi
pasakojimais, o taip pat 
paskelbta daugiau su šia 
tema surištos dokumentaci
jos, kurios jau turime ne
maža.

Pasinėręs savo tarnybi
nėse pareigose autorius 
tartum visai nematė, kas 
dedasi aplink. Pavyzdžiui, 
Trasnykų incidentas, atsi
tikęs kaimyniniame sekto
riuje, ir lenkų ultimatumas, 
vis dėlto sukrėtęs visą kraš
tą, o tuo labiau ir pasienį, 
atpasakojamas ne taip, ko
kį jį jautė ir ką apie jį 
girdėjo iš kolegų ir pasie
niečių, bet iš dr. P. Mačiu
lio knygos "Trys ultimatu
mai”. Taip pat knygoje vi
sai nematome pasienio gy
venimo, kuriame maišėsi ir 
pats autorius, bent tiek, 
kiek tai surišta su pasienio 
nuotykiais, sienos perėji
mais, kontrabandininkais ir 
jų panaudojimu žvalgybai. 
Nematome nei Vilniaus ne 
tik mūsų kariuomenės žy
gio metu, bet ir vėliau, ta
rytum tai būtų buvusi tuš
čia vieta, kurioje tebegyvi 
tik autorius, jo padėjėjas 
ir dar keli kiti prabėgomis 
paminėti žmonės. O vis dėl
to tai buvo labai judrus ir 
tiek autoriaus darbui, tiek 
pasieniečiams nelabai sve
tingas miestas ir kraštas, 
žinoma, galima apsieiti ir 
be to, tačiau ano meto gy
venimo vaizdas likęs blan- 
kn«, nepilnas, pavaizduotas 
daugiau protokoliškai.

Nęra autoriaus stiprybė 
ir filosofavimas, ką mūsų 
vyriausybė turėjo daryti, 
kad bolševikų invaziją kraš
tą nebūtų ištikusi nepasi
ruošusį. Autorius nurodo, 
kad jis pats informavęs 
apie žiaurias deportacijas 
iš Lenkijos į Sibirą, ir vy
riausybė turėjusi pakanka
mai laiko ir žinių įspėti 
apie gresiantį pavojų bent 
tuos, kuriems buvo rim
čiausia grėsmė. Ir lyg iro
nija: visos tos žinios ėjo 
per kariuomenės vyriausio
jo štabo II-jį skyrių, tame 
skyriuje visi žinojo ir apie 
lenkų deportacijas ir apie 
kitus bolševikų žiaurumus, 
o kai bolševikai užplūdo 
kraštą, visas skyrius, pra
dedant viršininku ir bai
giant, gal būt, šlavėjų, ta

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

rytum prišalo savo pačių 
kabinetuose ir minkštose 
kėdėse, kol pagaliau bolše
vikai visus surankiojo vie
nas paskui kitą, likvidavo 
Sibire ar sugrūdo į kalėji
mus.

O jei taip, tai kaip gali
ma kaltinti vyriausybę, kad 
iš tų pranešimų rimtesnių 
išvadų nepasidarė patys 
pranešėjai. Netgi pats Br. 
A., kaip matome jo knygo
je, birželio 15 d. nepasitrau
kė nuo pavojų į Vokietiją, 
o grįžo į Kauną ir laukė 
naujo paskyrimo. Jį gavęs 
Palangoje, tarnybos reika
lais į Kauną, ir tik tada,
kai buvo atleistas iš parei
gų štabe ir paskirtas į 2-jį
pėst. pulką, nutarė per Ky
bartus išvykti į Vokietiją.

H
 H

.

Visą tą laiką, apie 9 ar 10 
dienų, taigi, pačiu karš, 
tuoju metu, šeima tebegy
veno Vilniuje, ir tik jam 
atsidūrus Vokietijoje, buvo 
iškviesta į Kybartus ir per
vesta per sieną. z

Panašių dalykų knygoje 
būtų galima prirankioti ir 
daugiau, bet iš esmės tai 
smulkmenos, nevertos pla
čiau minėti. Šiaip knygą 
įdomi, lengvai skaitoma, at
skleidžianti daug nežinomų 
mums dalykų, o svarbiausia 
parodo, kad "liaudies revo
liucija”, kuo bolševikai 
dangsto savo agresiją, tėra 
nesąmonė, apgaulė, absur
das. Komunistinis judėji
mas Lietuvoje buvo labai 
menkas,, nepopuliarus, vi- 
«ai nereikšmingas, ir ne tie 
keli šimtai komunistų, ku
rių dalis tebebuvo kalėji
muose, bet rusų tankai, re
miami dešimčių tūkstančių 
raudonarmiečių iš visų pen
kių bazių krašto širdyje ir 
Vilniuje, ir gal šimtų tūks
tančių kitų karių birželio 
15 d. peržengusių Lietuvos 
sieną, primetė kraštui ver
giją ir dar skaudesnius 
pančius, negu tie, kurių nu- 
sikratėme nepriklausomy
bės kovose.

Bronius Aušrotas 
"Sunkių sprendimų me
tai”, išleido Lietuviš
kos Knygos Klubas, 
spaus dino Draugo 
spaustuvė, 1985 m.,
237 psl.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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KŪRYBA IR MOKSLAS
TU MAN VIENA...

Los Angeles vyrų kvarteto plokštelę 
pasitinkant

Virš 20 metų Kaliforni
joje Los Angeles Vyrų 
Kvartetas be jokio užmo
kesčio ir be nuovargio savo 
daina džiugino lietuvišką
ją visuomenę. Ar tai būtų 
Vasario 16 šventės, ar bir
želinių trėmimų minėjimai 
ar pagaliau kurios nors lie
tuviškos patriotinės orga
nizacijos parengimai, pa
kviestas šis kvartetas, nie
kada neatsisakydavo.

šį kvartetą sudaro: dr. 
Emanuelis Jarašiūnas — 

Los Angeles Vyrų kvartetas išleidęs plokštelę ”Tu man 
viena”. Prieky A. Polikaitis ir dr. E. Jarašūnas. Antroje eilėje: 
B. Seliukas, muz. A. Jurgutis ir R. Dabšys.

VYTAUTAS MATULIONIS

VAKARAS
Dangus apsipylė varsom stebuklingom, 
Kaitrius skruostus glosto vėsa, 
Naktis kviečia poilsiui lūpom mįslingom, 
Basas kojas plana rasa ...

Šlaitais, vogčiomis, sliuogia balzganas rūkas ... 
Nesiveržia bangos į krantą .. .
Pabaigęs kelionę trapus pienės pūkas 
Nusėdo į prieblandos ranką.

Padangių tolybėj įsižiebė žvakės...
Nebeošia vešlūs miškai...
Sukniubo žieduose pavargę plaštakės,
Tik grumiasi šmaikštūs uodai.

Paraudę tebetviska kalvų viršūnės, 
Nors slėnius jau gaubia šešėliai...
Pakrūmėm klajoja, lyg dvasios bekūnės, 
Apsvaigę šventi vabalėliai...

Juodų šakų soste tamsa apsistojo,
Nuleido blakstienas diena...
Atrodo, net žemės alsuoti nustojo, 
Nebeskamba saulės daina...

pirmas tenoras, Bronius 
Sali ūkas — antras tenoras, 
Antanas Polikaitis — bari
tonas ir Rimtautas Dab- 
šys — bosas. Muzikinis va
dovas — muzikas Aloyzas 
Jurgutis.

Kvarteto dalyviai dai
nuoti pradėjo nuo pat jau
nystės. Savo puikiais bal
sais guodė tremtinių širdis 
Vokietijoje, atkilę šiapus 
Atlanto puoselėjo dainos 
meną įvairiuose ansamb
liuose: Čiurlionio, Spindu-

Adomas Galdikas. Rugpiūtis.

lio, Br. Budriūno kvartete 
ir per pastaruosius 20 metų 
šiame sąstate savo nuotai
kingomis dainomis nusipel
nė Los Angeles plačiosios 
visuomenės laurų. Dainuo
ta, dainuota ir daug dainuo
ta, tik gaila, veik nieko ne- 
uždokumentuota.

Po kiekvieno jų pasirody
mo mūsų visų vis būdavo 
klausiama: kada gi paga
liau vyrai išleisite savo 
plokštelę? Bet gal geriau 
vėliau negu niekada. Ir štai 
plokštelė "Tu man viena” 
jau išleista.

Šios plokštelės pagrindi
nis mecenatas su didesne 
finansine para yra Antanas 
ir Kazimiera Mikalajūnai, 
ši stambi parama įgalins 
kvartetą nuvykti į kitas 
vietoves ir sukeltos lėšos iš 
parduotų plokštelių apmo
kės "kelionpinigius”, kurių 
nebereikės krapštyti vieti- 
riiems rengėjams. Kvarte
tus yra nutaręs plokštelę 
nemokamai išsiuntinėti vi
som lietuviškom radijo va
landėlės, kad "Tu man vie
na” skambėtų visuose že
mynuose.

Plokštelės pristatymas — 
koncertas - vakaronė įvyks 
1985 m. rugsėjo mėn. 21 
d. 8 vai. vak. Los Angeles, 
šv. Kazimiero parapijos sa
lėje.

Stalus prašoma iš anksto 
rezervuoti pas: L. Jarašū- 
nienę — tel. (213) 453-2149 
ar R. Dabšį — tel (213) 
665-4303.

Per tiek metų šis kvar
tetas savo kultūriniu įnašu 
kėlė mūsų dvasinę būklę, 
šiandien mūsų visų pareiga 
ir prievolė paremti jį fi
nansiniai. Tad nei vienos 
tuščios vietos negali būti 
1985 m. rugsėjo 21 d. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

(eb)

PATIKSLINIMAS

Straipsnyje "Dešimtme
tis be Vlado Baltrušaičio” 
(Dirva Nr. 32) po sakinio- 
”1958 m. pastatė C. Gounod 
op- Faustą”, turi sekti iš
kritęs sakinys: Muzikinių 
tų operų statymu rūpinosi 
dirigentas Al. Kučiūnas, 
vaidinimų administravimu 

Vyčio choro valdyba su 
Vyt. Radžiūnu prieky.

ATITAISYMAS

Dirvos š. m. rugpjūčio 
mėn. 15 d., nr. 32, V. Ab- 
raičio straipsnyje "Rinki
mus laimi ne vien pinigai” 
yra iškritusi eilutė, visiškai 
pakeitusi straipsnio auto
riaus mintį.

Dirvoje atspausdinta: 
"tai Amerika nėra jau, kaip 
prof. M.Roemeris mus mo
kė, klasiška prezidentinio 
režimo pecunokratija”. . .

Turėjo būti: ... tai Ame
rika nėra jau, kaip prof. M. 
Roemeris mus mokė, kla
siška prezidentinio režimo 
demokratija, o, jei taip ga
lima išsireikšti, klasiška 
prezidento režimo pecuno
kratija, o gal dar blogiau, 
klasiška prezidentinio reži
mo aristokratija.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
D I R V O S 
PRENUMERATĄ

LOS ANGELES VYRŲ KVARTETAS 
rengia savo plokštelės

"TU MAN VIENA“
PRISTATYMĄ-KONCERTĄ VISUOMENEI 

1985 m. rugsėjo 21 d., šeštadienį, 8 vai. vak.
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE.

Kvartetą sudaro: Dr. Emanuelis Jarašūnas — pirmas tenoras, Bronius 
Saliukas — antras tenoras, Antanas Polikaitis — baritonas ir Rimtautas 
Dabšys — bosas. Muzikinis vadovas komp. Aloyzas Jurgutis.

Stalus iš anksto rezervuoti pas: L. Jarašūnienę (213) 453-2149 ar R. Dabšį 
(213) 665-4303.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
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LOS ANGELES
NEOLITUANAS LINAS 

RAIBYS ĮSIGIJO 
MAGISTRO LAIPSNĮ

Linas Raibys

Linas, Los Angeles akty
vių visuomenininkų Juozo 
ir Gražinos Raibių sūnus, 
šiais metais gavo magistro 
laipsnį Kalifornijos Univer
sitete, Santa Barbaroje iš 
"Organization Studies and 
Educational Policy”, tuo įsi
gydamas kredencialus būti 
Kalifornijos mokyklų admi
nistratorium.

Obuolys nuo obels toli 
nekrenta. Linas Raibys gy
vai reiškiasi neolituanų 
veikloje ir yra Los Ange
les sporto klubo narys. Jau 
pradžios ir vidurinėse mo
kyklose būdamas, labai ak
tyviai dalyvauja įvairioje 
šalutinėje mokyklų veiklo

je: krašto ir gamtos paži
nime, stovyklų organizavi
me, stovyklų patarėju, įvai
rių kitų papildomų studijų, 
kaip kompiuterių, organi
zavime ir kit. 1980 m. bai
gia tą patį universitetą, įsi
gydamas bakalauro laipsnį 
iš socialinių mokslų. Nuo 
1981 m. mokytojauja Topą 
Topą pradžios mokykloje ir 
mokyklų vadovybės pripa

Ilmara Mažeikaitė, inž. Antano Mažeikos duktė, birželio 22 
d. susituokė su Douglas Newhouse. Sutuoktuvės ir vaišės įvyko 
Queen Mary laive. Jaunieji apsigyveno Marina dėl Rey, Ca.

žintas kaip pavyzdingas ir 
entuziastingas mokytojas, 
kuris be tiesioginių moky
tojo pareigų, produktingai 
dirba kitose šalutinėse sri
tyse. Pastaruosius porą me
tų buvo tarybos nariu su
rasti mokyklai geresnę vie
tovę, dabar yra šios tary
bos pirmininku. Papildomai 
suorganizuoja kompiuterio 
programas 1-6 skyriams, 
parūpina reikalingas me
džiagas ir vadovauja šiai 
visai programai, šią vasa
rą dar praveda 2 kompiu
terių kursus jau vidurinė
je mokykloje.

Pats Linas planuoja dar 
porą metų mokytojauti 
pradžios mokykloje, nes šis 
darbas suteikia jam gali
mybę dėstyti įvairiausius 
dalykus. Pagaliau numato 
tapti mokyklų vedėju (prin
cipai), kurio pareigos būtų 
dirbti ne tik su studentais, 
bet taip pat su tėvais, mo
kytojais ir plačiąja visuo
mene.

Linas pasirinko mokyto- 
jo-auklėtojo profesiją, nes 
ji yra kūrybinga ir kasdien 
besikeičianti ir daug pa
stangų pareikalaujanti. Gi 
svarbiausia yra džiugu ir 
malonu matyti mokinį šyp
santis, kai jis gyvenime 
yra šį tą atsiekęs ir tuo pa
čiu pats jautiesi patenkin
tas, kad esi įnešęs dalelę į 
žmonijos kūrybingąjį ištek
lių aruodą.

Visokeriopos sėkmės ir 
n e o lituaniški sveikinimai 
bei linkėjimai mielam ko
legai. (eb)

WANTED IST CLASS
DIE MAKER experienced in all ph '* 
•es of die conetruclion. able to buki 
dies from sketche*.

AND
DIE REPAIRMAN, mu»l have in* 
presb trouble shooting experience 
and be abie to work with m minimam 
of leademhip. Apply at. R. A. Young 
lndustries, >4190 Doreka, Fraaer. Mi. 
48026. (32-34)

WANTED EXPER1ENCED 
GLASS GLAZIERS 

Experienced in all phases of glaas in- 
atallation. Particularly in auto glass 
installation. For qualified peraon. 
$400 /week to start, plūs medical. Call 

ATLANTA, GA 404-6332589 
(32-41)

■ laiškai Dirvai
APIE MIRUSIUS ARBĄ 

GERAI ARBA NIEKO

š. m. birželio 20 d. "Dir
vos” Laiškų skyriuje buvo 
atspausdintas L. Kaulinio 
straipsnis apie kan. V- But
vilą. Kan. V. Butvilą ilgą 
laiką gyveno Utenoje, įstei
gė apie 10 pradžios mokyk
lų ir "Saulės” progimnazi
ją, kurioje buvo mokytoju 
ir vėliau direktorium. Tai 
buvo didelė asmenybė, ver
ta pagarbos, ir daugelis jo 
buvusių mokinių su didele 
pagarba jį prisimena net ir 
spaudoje.

L. Kauliniui kažkodėl pa
rūpo tą pagarbą sumažinti, 
kan. V. Butvilos asmenį su
menkinti. Nesurasda m a s 
rimtų priekaištų, pasikvie
čia savo motiną, kuri "iki 
mirties kan Butvilai skyrė 
tik karčius epitetus, vadin
dama jį bulviniu ponu, tur
tingųjų globėju, kartais pri
segdama necenzūruotų epi
tetų”. O tie epitetai atsira
do dėl to, kad direktorius V. 
Butvilą nesutiko atleisti 
jos dviejų vaikų nuo mo
kesčio už mokslą ir dar pa
sakė: ”Jei neturi pinigų at
siimk vaikus iš gimnazijos. 
Nori vaikus ponais išaugin
ti — o kas gi žemę ars”.

Manome, kad L. Kaulinis 
šiuose žodžiuose randa di
rektoriaus nusikaltimą, gal 
net didesnį už neatleidimą 
nuo mokesčio už mokslą — 
kitaip jis nebūtų jų į savo 
rašinį dėjęs. Bet iš tikrųjų 
tuos žodžius tegalima ver
tinti, tik turint visą pasi
kalbėjimo tekstą. Tik tada 
galima būtų spręsti, kodėl 
buvo taip pasakyta, kas to
kį pasakymą iššaukė. Be to, 
tenka paabejoti, kad L. 
Kaulinis, kuris sakosi tuo 
metu buvęs ”mažas bamb
lys”, mokyklos nelankęs, 
galėtų tiksliai atsiminti mo
tinos žodžius, pasakytus 
daugiau kaip prieš 60 metų. 
Pagaliau jei ir pripažintu
me, kad šie direktoriaus 
žodžiia buvo nekorektiški, 
tai argi jie toki įžeidžian
tys, kad net visą gyvenimą 
už juos reiktų žmogų 
smerkti. O ar nereikėtų pa
teisinti ir neatleidimą nuo 
mokesčių. Juk visų prašan
čių atleisti negalėjo. Buvo 
tokių, kurie ne tik nega
lėjo mokėti už mokslą, bet 
ir valgyti neturėjo. Ir dir. 
V. Butvilą juos globojo — 
įsteigė vaikų prieglaudą ir 
prie jos bendrabutį netur
tingiems mokiniams. Nebu
vo jis turtingųjų globėjas, 
greičiau neturtingųjų.

Būtų galima L. Kaulinį 
suprasti, jei savo rašinyje 
tos bylos iškėlimu būtų ir 
p a s i tenkinęs. Sakytume, 
žmogus išliejo savo širdyje 
ilgai laikytą kailelį ir pasi
darė lengviau. Bet, atrodo,
L. Kauliniui ne tas rūpėjo. 
Jis savo tikrąjį veidą paro
dė rašinio pabaigoje, kur 

aprašo savo brolio partiza
no mirtį ir baigia tokiu sa
kiniu : "Pagal Butvilos 
mokslus, jis kęntės praga
re, nes mirė be kunigo pa
laiminimo ir kaip savžu- 
dys”.

Mes norime atkreipti L. 
Kaulinio dėmesį, kad kan. 
V. Butvilą jokių savo moks
lų neskelbė. Jis skelbė 
krikščioniškus principus, už 
kuriuos ir mirė kankinio 
mirtimi. Vienas iš jo skelb
tų krikščioniškų principų — 
atlaidumas. Kaip iš rašinio 
matyti, L. Kauliniui šis 
principas šiuo atveju yra 
nepriimtinas. Nepriimtinas
L. Kauliniui ir kitas kultū
ringame pasaulyje žinomas 
nerašytas įstatymas — apie 
mirusius arba gerai arba 
nieko.

Alodija Dičiūtė- 
Trečiokienė

Vytautas Apeikis 
Veronika Limbaitė- 

Andrašūnienė
Pranas Gasparonis 
Balys Graužinis

ŽURNALISTINIS 
DEIMANČIUKAS

Kolegos Juozo žygo 
straipsnis Dirvos rugpiūčio 
22 dienos numeryje apie 
”Mūsų kišenių tuštinimą” 
yra tikras žurnalistinis dei
mančiukas. Jei dažnokai ra
šomi straipsniai įvairiais 

opiais klausimais pasižymi 
įmantriais išvedžiojimais, 
tai Juozo žygo straipsniai 
yra pagrįsti faktais, kurie 
patys priverčia skaitytoją 
padaryti aiškias išvadas.

Apie mūsų kišenių tušti
nimą jau buvo rašyta anks- 
čįiau, ir laikas, kad mūsų 
visuomenė, sentimentali ir 
geraširdė, nebūtų išnaudo

jama be saiko, apeliuojant 
į jos religinius ar patrioti
nius jausmus, nors kai ku

PO Box 94610 , OHIO I
Cleveland. OH 44101 |(jl l€RY
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An f.quai 
y Opportumly

Employet

Collect stubs with a right and a left 
half of a car. then mail v/ithyour name 
and address to: r— /->
OhioCarGiveavvay '

GOFROM 
O TO $75,000 
INSTANTLY’

SI MILLION GRAND PRIZE

IVOHIO

rių rinkliavų tikslas yra tik 
neapdairumo padarytos sko
los- padengimas. Mes turi
me aibes savo reikalų, kon
krečių ir svarbių, todėl yra 
graudu, kai mūsų pinigai 
yra skiriami asmenims ar 
organizacijoms, tarnaujan
čioms kitų labui.

Ne paslaptis, kad turime 
lietuvių misijonierių Afri
koje, Pietų Amerikoje ir 
net JAV, kurie, pasinaudo
dami savo lietuviška pavar
de ir kilme, tarnaudami in
dėnų ar meksikiečių sielo
vadai, ap^iuoja į mus pra
šydami paramos ir aukų. 
Tuo tarpu mūsų parapijos 
išgyvena gilią kunigų prie
auglio krizę.

Taip pat projektai apie 
Katedros plėtimą ir fakul
teto steigimą yra stačiai ne
dovanotinas svaičiojimas, 
kai tuo tarpu lituanistinės 
mokyklos stinga lėšų, mo
kytojų ir . . . mokinių. Auk
štojo mokslo institucijų už
davinys (šalia taip vadina
mo tyrinėjimo) pirmoje ei
lėje yra paruošti jauną žmo
gų gyvenimui, kad jis, įsi
gijęs diplomą, galėtų užsi
dirbti duoną, išlaikyti save 
ir eventualiai aprūpinti sa
vo šeimą. Ką mūsų visuo
menė gali pasiūlyti lituanis
tiką baigusiams žmogui ? 
Tarnybą mokykloje? šešta
dieniais galima uždirbti iki 
10 dolerių ... Ar kurioje ki
toje lietuviškoje instituci
joje, kaip laikraščio redak
cijoje?

Turime^ džiaugtis,, kad 
kolega žygas turėjo drąsos 
taip konkrečiai pasisakyti 
nereikalingų lėšų telkimo 
klausimu. Ar iš tikro atsi
ras, kas pirks puertorikie- 
čiams lietuvių pinigais per
leistus Jonyno vitražus?

Aurelija Balašaitienč

WANTED JOURNEYMEN
PROTOTYPE MACHINISTS

Bridgeport Operutor, aetup and run. 
With own tools. I st and 2nd 
available. 14 mile-Dequmdre area. 
Call between 8-4:30 Mon.-Fri., 313- 
588-2240. (32-38)
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Bėgant nuo bolševikinio teroro...
(sižiebė vilties kibirkštėlė

1943 m. lapkričio 8 d. Wa- 
shingtone susirinko 44 vals
tybių atstovai, ir pasirašė 
anglų bei amerikiečių pa
ruoštą sutartį, kuria buvo 
steigiama Jungtinių Tautų 
Paramos ir Atstatymo Ad
ministracija — UNRRA. 
Jos tikslai statute nusako
mi taip: parūpinti maisto 
produktus, kurą, rūbus, pa
stogę, sanitarinę globą iš
laisvintų kraštų gyvento
jams, kraštui atstatyti rei
kalingų priemonių parūpi- 
nimą; karo belaisvių ir 
tremtinių repatrijavimas; 
parūpinimas priemonių at
statyti nuteriotų kraštų že
mės ūkio ir pramonės ga
mybai ; padėti atstatyti vie
šajam gyvenimui reikalin
gas institucijas. Visa tai 
UNRRA įgyvendina, ben
dradarbiaudama su karinė
mis įstaigomis ir remiama 
atitinkamų kraštų vyriau
sybių.

UNRRA organizaciją su
daro Taryba, Vyriausioji 
komisija, Generalinis di
rektorius, Tiekimo komisi
ja, Tarybos komisija Euro
pai, Tarybos komisija Toli
miesiems Rytams ir įvairios 
techniškosios bei konsulta- 
tyvinės komisijos. UNR- 
RA’os Taryba, susidedanti 
iŠ valstybių, UNRRA narių, 
atstovų, rinkdamasi posė
džių ne mažiau kaip du kar
tus per metus, nustato 
UNRRA veikimo planą ir 
gaires. Nesant Tarybos, jos 
funkcijas vykdo Vyriausio
ji Komisija, į kurią įeina 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių, Didžiosios Britani
jos, Sovietų Sąjungos ir Ki
nijos atstovai. Sprendžiant 
pagalbos tiekimą valsty
bei, neturinčiai atstovų 
Vyr. komisijoje, kviečiamas 
jos atstovas. Vykdomąją 
valdžią UNRRA turi Gene
ralinis direktorius, kurį 
Vyr. komisijos pasiūlymu 
skiria Taryba. Gen. direk
torius savo darbų apyskaitą 
periodiškai pateikia Tary
bai ir Vyr. komisijai, šalia

PAVEIKSLŲ ĮRĖMAVIMAS

Didelis pasirinkimas medžio išdirbinių, 

gintaro, įvairių MENO darbų.

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

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

Tel. (216) 531-3500

Tarybos yra trys komisi
jos: tiekimo, Europos rei
kalams ir Tolimųjų Rytų 
reikalams. Pirmoji pateikia 
Tarybai ir Vyr. komisijai 
pasiūlymų tiekimo klausi

Bendra virtuvė DP stovykloje.

mais. Antroji ir trečioji — 
teikia patarimų visais Eu
ropos ir Tolimųjų Rytų 
kraštų aprūpinimą liečian
čiais reikalais.

Per visą UNRRA gyva
vimo metą yra įvykusios 
penkios UNRRA konferen
cijos — UNRRA Tarybos 
susirinkimai. Pirmoji posė
džiavo 1943 m. lapkričio 
mėn. Atlantic City, J. A. 
Valstybėse. Konferencijoje 
buvo nutarta sudaryti ke
turias komisijas: 1. organi
zacijos ir adminisitracijos. 
— įvairių' komisijų veiki
mui derinti; 2. bendriems 
reikalams — administraci
jos reikalams ir susižinoji
mui su valstybėmis, UNR
RA nariais; 3. finansų ir 
tiekimo — administracijos 
finansavimui, tiekimo rei
kalų tvarkymui ir 4. para
mai teikti ir atstatymo 
klausimams svarstyti — 
numatyti techniškas prie
mones užplanuotai paramai 
pravesti. Tame UNRRA Ta
rybos posėdyje buvo nutar

Aleksandras Merkelis

ta, kad parama teikiama, 
neatsižvelgiant rasinių, ti
kybinių ar politinių įsitiki
nimų; už tikslingą gėrybių 
paskirstymą kuriame nors 
krašte atsako atitinkamo

krašto vyriausybė; visi gy
ventojų sluoksniai aprūpi
nami lygiomis ir kt. Tary
ba patvirtino 1944 metams 
biudžetą sumoje 10 mil. dol. 
ir nustatė įnašų dalį kiek
vienam UNRRA nariui.

UNRRA Taryba antrą 
kartą konferencijos susi
rinko 1944 m. rugsėjo mėn. 
Montrealyje, Kanadoje, šį 
kartą konferencijoje stebė
tojais dalyvavo įvairios 
tarptautinės organizacijos. 
Biudžetas 1945 metams nu
statytas sumoje 11,5 mil. 
dol. Be to, buvo sudarytas 
7,5 mil. dol. fondas 1944 m. 
išlaidoms padengti. Taryba 
nutarė globoti ir repatri
juoti visus piliečius, vokie
čių išgabentus iš jų gimtų
jų kraštų. ("Žiburiai”, 1946 
m. Nr. 45).

Taigi, vienas iš svarbiau
sių UNRRA uždavinių buvo 
repatrijuoti iš Vokietijos 
visus piliečius, vokiečių iš
gabentus iš jų gimtųjų 
kraštų. Tam tikslui UNR
RA 1945 m. pavasarį Vo-

kietijoje ir Austrijoje su
darė visą tinklą savo admi
nistracinių ir repatrijacinių 
įstaigų.

UNRRAi pradėjus repa-
trijuoti iš Vokietijos ir Aus
trijos piliečius, vokiečių iš
gabentus iš jų gimtųjų 
kraštų, atsirado šimtai 
tūkstančių ir tokių, kurie 
griežtai atsisakė grįžti į sa
vo gimtuosius kraštus, nes 
jie yra okupuoti ir jų grįži
mas gręstų jų gyvybei ar 

bent jų laisvei. Iš tokių at
sisakiusių grįžti buvo pabal- 
tiečiai, dalis lenkų, jugo
slavų, ukrainiečių, gudų etc. 
Atsisakė grįžti piliečiai tų 
kraštų, kurie praėjusio ka
ro pasėkoje, pateko į bolše
vikų okupaciją ir tapo So
vietų Sąjungos satelitinė
mis valstybėmis.

Kas su tų kraštų pilie
čiais daryti ? Prievarta juos 
grąžinti būtų lygiai tas pat, 
kad juos išvadavus iš vie
nos vergijos, prievarta ati
duoti kitai, gal būt, jiems 
dar baisesnei vergijai. Kad 
tokių piliečių gali atsirasti, 
amerikiečių ir anglų politi
kai' iš anksto buvo numatę, 
ir todėl Trijų Didžiųjų (Fr. 
D. Roosevelto, W. Churchill 
ir J. Stalino) Jaltos susita
rime buvo numatyta, kad 
prievarta iš Vokietijos į So
vietų Sąjungą tebus repa
trijuojami tik tie Sovietų 
Sąjungos piliečiai, kurie to
kiais buvo 1939 m. rugsėjo 
1 d., t. y. iki to laiko, kada 
Sovietų Sąjungos ekspansi- 
ją prasidėjo į Vakarus. Tad 
atsisakančius grįžti į savo 
Sovietų Sąjungos okupuo
tus kraštus UNRRA pasL 
ėmė globoti.

Kiekvienam žmogui gy
venime aktualiausias yra 
duonos klausimas. Tik sotus 
būdamas, žmogus pradeda 
kitais savo reikalais rūpin
tis. Kol badas negręsia, tol 
atrodo, kad gyvenime yra 
daug svarbesnių ir didesnių 
reikalų, negu duona. Tačiau 
vos tik bado šmėkla atsi
randa mūsų tarpe, mes tuo
jau visus kitus reikalus me
tame j šalį, ir tesirūpiname 
savo duona kasdienine, ku
rios Dievo prašome ir savo 
maldose.

Vakarų Sąjungininkai iš

anksto numatė, kad iš na
cių vergijos išvaduotai ir 
sugriautai Europai gręs ba
das, ir jeigu jam nebus už
kirstas kelias, tai iš bado 
kilęs baisusis chaosas pa
vers niekais visus sąjungi
ninkų laimėjimus. Tad 
UNRRA, kiek pajėgdama, 
pirmon eilėn ir tenkino iš
laisvintųjų žmonių duonos 
reikalus.

(Bus daugiau)

LIETUVOS ŽEMĖS 
ŪKIS — NAUJA KNYGA

Knygos autorius agr. 
Bronius Povilaitis (1907 — 
1985), L. žemės ūkio aka
demijos docentas, žemdir
bystės katedros vedėjas, gi
linęs studijas Goettingeno 
ir McGill universitetuose. 
Pastarajame gavęs fil. dr. 
laipsnį.

Knyga tebėra rankrašty
je, rūpestingai autoriaus 
išbaigta ir parengta atiduo
ti į spaustuvę. Knygos 
spausdinimu, vykdydamas 
autoriaus valią, rūpinasi 
agr. Ignas Andrašiūnas, jau 
anksčiau konsultavęs auto
riui, talkinęs renkant šalti
nius bei statistinius duome
nis. Daugelis kolegų agro
nomų savo įnašais, šimtinė
mis ir didesnėmis sumomis 
jau yrą per I. Andrašiūną 
įsijungę į knygos leidimo 
fondą. Agr. Igno adresas: 
5731 So. Washington Avė., 
Chicago, III. 60629.

Lietuvos žemės ūkis 
1918-1940 m. turinys: I. 
Geografinė apybraiža, II. 
žemės valdymo santykiai 
praeityje, III. 1922 m. že
mės reforma, IV. Laukų 
ūkis, V. Gyvulių ūkis, VI. 
Žemės ūkio institucijos,
VII. Ekonominės organiza
cijos, VIII. Lietuvos užsie
nio prekyba, IX. žemės ūkio 
sąskaitybos tyrinėjimai, X. 
Socialinio aprūpinimo struk
tūra ir XI. Baigiamoji ap
žvalga. Priede — keli įsta
tymai, detali bibliografija 
ir synopsis anglų kalba.

Rankraštį 1984 m. yra 
skaitę ir savo pastabas au
toriui pareiškę keletas ag
ronomų. čia teikiama skai
čiusiųjų keli išvadiniai saki
niai: (dr. Vladas Bublys), 
"Bendrai puiki ir vertinga 
knyga. Jaunesnieji ją skai
tydami įgaus nepriklauso
mos Lietuvos ūkinio bęl 
ekonominio gyvenimo vaiz
dą”, dr. Alfonsas Vazalins- 
kas, "Veikalas labai išsa
miai ir nuosekliai atvaiz
duoja nepriklausomos Lie
tuvos žemės ūkį, įvairius 
veiksnius, turėjusius įtakos 
į jo vystymąsi; (agr.. Jonas 
Pupininkas), "Knyga bus 
liudijimu mūsų tautiečių 
charakterio — laisvės ir že
mės branginimo, veržlumo 
į savarankiškumą, sugebė
jimo šuoliais daryti kultū
rinę ir ekominę pažangą”.

Mečys Valiukėnas

Skaitykit ir platinkit 
D I R V £
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A.A. Dr. Juozą Bartkų prisimenant
Vis dažniau ir dažniau 

brangūs žmones palieka 
mus. štai ir dabar L. T. 
S-ga nustojo garbingo ta
rybos nario, lietuvių tauta 
didelio patrijoto ir aukštos 
erudicijos žmogaus. Norė
čiau pasakyti keletą prisi
minimų apie Dr. Bartkaus 
veiklą Ukmergėje.

Būnant dr. Bartkui Uk
mergės apskrities gydyto
ju, jam teko įdėti daug 
darbo ne tik į sveikatos rei
kalus, bet ir į tautinę veik
lą. Nežiūrint tarnybinių pa
reigų — organizavimas 
sveikatos punktų ir suradi
mas gydytojų bei akušerių, 
lavonų skrodimų darymas, 
dalyvavimas naujokų ėmi
mo komisijose, vaikų skie
pijimas, kovą su epidemi
jomis, dalyvavimas proto 
tyrimo komisijose ir kt., dr. 
Bartkus išvarė ir didelę 
tautinę vagą.

Kas dar atmename, Tau
jėnų valsčiuje, Užulėnyje 
vasarodavo Lietuvos valsty
bės prezidentas Antanas 
Smetona. Kiekvienais me
tais jam sutikti Ukmergėje 
buvo statomi, vainikais ir 
gėlėmis apipinti, gražūs 
vartai su sveikinimo užra
šu. Mokytojų seminarija, 
gimnazija ir pradžios mo
kyklos išsirikiavusios su
tikdavo mielą prezidentą. 
Tą viską organizavo d r. 
Bartkus, jam padėdavo 
gimnazijos direktorius Jo
nas Švoba ir amatų mokyk
los direktorius P. Vėbra. 
Apskrities viršininkas Sto- 
siūnas buvo kitokiu pažiū
rų (Kr. Dem.) ir į bet ko
kį tautininkų parengimą 
žiūrėjo kaip svetimšalis.

Per kelis metus a. a. dr. 
Bartkus suorganizavo daug 
paskaitų ir koncertų. Uk
mergėje paskaitas skaitė 
įvairių pakraipų prelegen
tai ir įvairiomis temomis, 
k. a. prof. Karsavinas, 
vysk. Būčys, dr. Dovas Zau
nius, dr. Salys ir kiti. Ruoš
davo koncertus, kuriuos at
likdavo valstybės operos 
solistai Antanas Sodeika. 
Vincė Zaunienė ir kiti.

Savo kūrybą skaitė P. 
Orintaitė, L. Dovydėnas, S. 
Neris ir kiti. Nemaža akto
rių ar paskaitininkų dr- 
Bartkus pas save priimda
vo ir apnakvydindavo.

Prezidento vasarojimo 
metu, jo ūkyje buvo ren
giamos rugių kirtimo pa
baigtuvės. Tai dienai dr. 
Bartkus suorganizuodavo

jaunalietuvius, šaulius, tau
tininkus ir kitus savano
rius, kurie padėtų nukirsti 
rugius. Darbui pasibaigus 
būdavo vaišės lauke; už
tektinai alaus ir giros. Po 
to, grojant Užulėnio kaimo 
"kapelai”, prasidėdavo šo
kiai. Prezidentas daug šok
davo su kaimynėmis ir mer
ginomis — darbininkėmis, 
užsidėjęs mėlyną kepurę. 
Kartą net grojo garsioji 
Siesikų švilpynių kapela. 
Nuotaika būdavo nepapras
ta. Miesto burmistras ats. 
pulk. Rėklaitis kažinkuo ne- 
prisidėdavo, taip pat nepri- 
sidėdavo ir inž. Mačiokas, 
kuris tuo metu buvo Tauti
ninkų apylinkės pirminin
ku.

1937 m. iš Alytaus buvo 
atkeltas naujas apskrities 
viršininkas M. Jurgelys, 
kuris Alytuje buvo pašalin
tas iš tautininkų sąjungos 
už draudimą tarnautojams 
lankyti tautininkų susirin
kimus. Atvykęs į naują vie
tą, kurį laiką buvo ramus 
ir darbštus, tik nebuvo sau
gus dėl pašalinimo iš tauti
ninkų sąjungos. Pirmiausia 
jis pravedė pirmos rūšies 
kelią iš Ukmergės į Taujė
nus ir Užulėnį. Kai 1938 m. 
prezidentas Smetona su mi- 
nisteriai važiavo tuo keliu, 
apskrities viršininkui ly
dint, prezidentas sustabdė 
automobilį, išlipo ir, apžiū- 
rėjęs jaunomis liepomis ap- 

sodintą gražų kelią, pareiš
kė: "Jei mes turėtumėt vi
sus tokius apskričių virši
ninkus, tai Lietuva žibėtų!” 
Tą girdėjo visi ministeriai 
ir palydovai. Nuo tos dienos 
apskrities viršininkui pra
dėjo augti "nauji ragai”.

Kadangi apie prezidento 
atvykimą pirmiausia suži
nodavo iš saugumo štabo 
apskrities viršininkas, tai 
jis, niekam nepranešęs ir 
su niekuo nepasitaręs, orga
nizavo prezidento atvyki
mą, kitus veikėjus ignoruo
damas.

Apskrities viršininkas 
pradėjo kibti prie visų, kas 
jam nepatiko ir atrodė ne
patikimas. Policijos baro 
viršininką Svilą iškėlė į Za
rasus, darbo inspektorių 
Cėsnavičių į Telšius, polici
jos viršininką Usevičių į 
Šakius ir kitus. Atėjo eilė 
ir dr. Bartkui, kadangi jis 
nebuvo įstatymų laužytojas 
ir ne pataikūnas. Apskrities 
viršininkas pareikalavo, kad 
dr. Bartkus veltui tikrintų

sveikatą tų žmonių, kurie 
nori gauti policijos tarny
bą, kas buvo prieš įstatymą, 
tai dr. Bartkus nesutiko ir 
už apžiūrėjimą pateikė aps
krities viršininkui sąskai
tą. Aišku, apskrities virši
ninkas sąskaitą nusiuntė 
Vidaus Reikalų Ministerijai 
su skundu prieš dr. Bartkų. 
Ministerijos juriskonsultas 
dr. Jakobas pripažino, kad 
sąskaitą turi apmokėti tas, 
kas pacientą siuntė, atseit 
apskrities viršininkas.

Kitas dalykas, tai apskr. 
viršininkas pareikalavo, kad 
dr. Bartkus surinktų iš vi
sų daktarų davinius ir pra
neštų apskr. viršininkui, 
kas sirgo ar serga venerine 
liga. Dr. Bartkus atsisakė 
ir pareiškė, kad įstatymas 
draudžia daktarui skelbti 
pašaliniam pacijento ligą. 
Už tuos "nepaklusnumus" 
santykiai su apskr. virši
ninku visai pablogėjo.

Ir 1939 m. dr. Bartkus 
iškeltas į Šiaulius, nepame
nu "pačiam prašant”, tar
nybos labui ar kitaip. Tu
rėjo parduoti namą ir jo sū
nus Eugenijus turėjo palik
ti Ukmergės gimnaziją ir 
draugus.

Per Tautinės sąjungos 
seimą Detroite, jis man tą 
trintį priminė sakydamas 
— "ir dabar dar nežinau 
už ką aš nukentėjau”.

Reiškiu užuojautą jo sū
nui kol. .Eugenijui ir gimi
nėms.

Vaclovas Senūta

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)

MANUFACTURINC WORK C. B.
Manufacturing taking applicationt 
for the following positions: 

Sheet Metai Tool and Die Makers 
Sheet Metai Die Setler 

For h«nd feed / progressive diea 
Sheet Metai Fabricator 

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

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

FAM1LY PRACTICE 
AT 1TS BEST 

Family physician needed for Western 
Kentucky. A unique blend or rural 
lifestyle with the advantages of urban 
medicine. Localed in a pleasant and 
supportive community surrounded by 
farming, nalure. and outdoor sportą. 
Practice first rate family medicine 
as puri of a large multi-specialty 
clinic closely affiliated with an out- 
standing modern 400 plūs bed hos
pital.
A guaranteed compelitive .salary, 
profit sharing plan and generolu* 
fringe benefits. Early parlicipalion 
in the primarily incenlive based in- 
come program. Parlnership in -lwo 
vears. Contact: Robert Slaton, Trover 
Clinic, Madisonville, Ky. 42431.

(27-33)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos lamos — P«m rinkim (tiddia
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Brangiam tėvui

A. A,

BRONIUI TATARŪNUI

mirus, sūnui HENRIKUI su šeima, žmonai, 

dukrai su šeima ir sūnui KĘSTUI su šeima 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Barbara ir Vacys 
Petkai 

Elza ir Vytas 
Račkauskai 

Jadvyga Dautas

Mylimam tėvui

A. A.

BRONIUI TATARŪNUI 
mirus, jo sūnui HENRIKUI, marčiai ROMAI 

su šeima nuoširdžią užuojautą reiškiame

Edvardas ir Irena
R y d e 1 i a i 

Benjaminas ir Bronė
P a u 1 i o n i a i

A. A.

DONATUI MAŠIOTUI
mirus, Jo sūnui ŠARŪNUI, marčiai PAU

LINAI, visiems giminaičiams ir artimie

siems reiškiame širdingą užuojautą ir dali

namės bendru liūdesiu.

Juoze ir Jonas 
Daugėlai

Florida

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Garbės Nariui

A. A.

DR. JUOZUI BARTKUI
mirus, užuojautą reiškiame Los Angeles Tau
tinių Namų dalininkams, tautinių idėjų puo
selėtojams — EUGENIJUI ir DANGUOLEI 
BARTKAMS, jų šeimai ir artimiesiems.

Los Angeles Tautinių Namų
Valdyba
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Cape COD lietuviai
PUIKIAI PAVYKUSI 

GEGUŽINĖ

Cape Cod, jau kaip tra
dicija virtęs, visų lietuvių 
subuvimas gegužinė įvyko 
rugpiūčio mėn. 3 d. naujo
je vietoje Bronės ir Anta
no Jucėnų erdvioje sodybo
je. Kadangi visa sodyba 
yra aptverta tvora, tai visi 
jautėsi labai privačiai ir ge
rai, gal tik keletą stalų gą- 
Įėjo būti daugiau.

Už leidimą naudoti sody
ba priklauso nuoširdi padė
ka Bronei ir Antanui Jucė- 
nąms.

Kaip ir visada loterija 
buvo labai įvairi ir gausi 
fantais daugiausia bonko- 
mis visokių išgėrimų, ku
riuos čia pat ištraukus bu
vo galima ištuštinti.

Buvo duodamos namuose 
gamintos dešros su kopūs
tais ir kiti užkandžiai. Tarp 
pat veikė bufetas su išgėri
mais, kava ir ponių kepti 
pyragai. x

Garaže buvo išstatyta 
Irenos Manomaitienės dai
lės darbų paroda. Puikūs 
portretai ir gamtos vaizdai.

Buvo smagu susitikti 
daugelį jau seniau matytų 
bičiulių ir pasidalinti min
timis bei pabendrauti, tai 
tikrai smagi ir kultūringa 
pramoga už ką LB apyl. 
valdybai ir visiems rengė
jams, kurie bet kuo prisidė
jo prie šios gegužinės pa

Gegužinės svečių buvo iš arti ir toli: Č. Mickūnas, J. Kovas 
ir dr. V. Bergas.

Šešios Irenos — Mickūnienė, Rasienė, Manomaitienė, Veitienė, Kuprevičienė, Galinienė, 
J. A. Rasys ir prieky klūpo Č. Mickūnas.

ruošimo ir jos pasisekimo 
tebūna išreikšta nuoširdi 
padėka su tikslu pasimatyti 
ir kitais metais.

AMBROZAIčIŲ 
IŠLEISTUVĖS

Elytė ir Juozas Ambrų-: 
zaičiai veiklūs Cape Cod LB 
apylinkės nariai apleidžia 
mus ir išsikelia nuolatiniam 
gyvenimui į Floridą.

Bendruomenė ir draugai 
pasiges visada judraus Juo
zo ir Elytės ne tik su pata
rimais, bet ir tikra pagal
ba visiems padėti, o svar
biausia nebebus tikrųjų un
gurių ir kt. žuvų gaudyto
jų.

Rugpiūčio 11 d. VI. ži- 
džiūno sodyboje jo iniciaty
va buvo suruošta gražios 
išleistuvės Ambrozaičiams. 
Atsisveikinimo kalboje ži- 
džiūnas apgailestavo, kad 
mūsų maža kolonija vis ma
žėja ir svarbiausia visų my
limais bičiuliais. Kalba bu
vo tikrai jaudinanti, kad ne 
tik išvykstančių Elytės ir 
Juozo, bet ir daugelio pasi
likusiųjų akyse pasirodė 
ašaros.

Atsisveikinant įteikta 
simbolinis medžio raižinys 
su visų dalyvių parašais ir 
kitos dovanos.

Linkime Elytei ir Juozui 
įsikurti gerai šiltoje Flori
doje ir nepamiršti Cape Cod 
ir pasilikusių draugų.

Nr. 34 — 9DIRVA

GAVO PREMIJĄ

Rašytojas Jonas Rūtenis, 
gyvenąs Cape Cod, už eilė
raščius anglų kalba apdo
vanotas Golden Poet Award 
už 1985 m.

Jonas Rūtenis jau keletą 
metų dalyvauja World of 
Poetry varžybose ir yra lai
mėjęs keturius atžymėji- 
mus. .

š. m. rugpiūčio 23-25 die
nomis Grand Hotel Reno, 
Nevada šaukiama pirmoji 
poetų konvencija, į kurią ir 
J. Rūtenis yra pakviestas. 
Koncencijos metu be posė
džių ir įvairių programų ir 
baliaus, bus ir literatūros 
vakaras, kur bus įteikti ir 
Golden Poet Award už 1985 
metus.

MIRĖ

Sofija Vieškalienė, sulau
kusi 77 m., mirė Bostono li
goninėje. Palaidota St. 
Francis Xavier kapinėse 
Centervillėje.

Nuliūdime liko vyras An
tanas ir du sūnūs Viktoras 
ir Algis Banys su šeimomis 
bei kiti giminės.

Po laidotuvių buvo gra
žiai paruošti priešpiečiai 
bažnyčios salėje.

Vietoje gėlių velionės at
minimui buvo surinkta au
kų Lituanistikos Katedrai 
ir Lietuvių Fondui virš 700 
dolerių.

Dr. Edvardas Jansonas su žmona Irena, Vasienė ir Krasaus
kienė prie laimėjimo bilietėlių platinimo stalo.

Dail. Irena Manomaitienė ir Irena Kuprevičienė prie iš
statytų parodoje paveikslų.

★
Rugpiūčio 17 d. mirė Juo

zas W. Gudukas 72 m. am
žiaus. Buvo senosios kartos 
ateivis, bet dalyvavo Ben
druomenės veikloje. Palai
dotas St. Francis Xavier 
kapinėse.

Nuliūdime liko žmona 
Charlote, viena sesuo ir 
daug kitų giminių.

Po laidotuvių buvo prieš
piečiai bažnyčios salėje.

(jed)

MOID MAKERS
A brlght new sgareislve compa- 
ny lt growlng ana looklng for the 
followingperjonnal:
•Mold Ooslgneri. ‘Mold Makerj. 
•Borlng MIII Operatorę •EDM 
Operaforj. Day and nlght shift 
openlngj available. Only experl- 
ehced nead apply.

Venlure Mold t. Englneerlng 
(313) 2640282

PRESSMEN
The Ivan Allcn Company, preaently 
recruiting an experienced buitines* 
form rotary Prcssman w /Schriber & 
Didde-Glaser presu exp. We also have 
an entry level posltion which requires 
6 mos. to I year exp- We offcr f re e 
parking, profit aharing & tuition 
reinibursement. For more information 
contact Susan McManus, 404-521- 
0800 or vvrile to: 1VAN ALLEN CO. 
221 Peachtree Cenler, Atlanta, GA. 
30303. (31-37)

POSITIONS AVAILABLE
FulI time positlons available for: 

REGISTERED NURSES IN 
ICU, CCU, ER and NEUROLOGY

3-11; 11-7 and swing shifts available. Expand your nursing career at 
Western Baptist Hospital. Contact Nola Courtney, RN, MSN, As- 
sociate Director of Nursing.

ALSO NEED
REGISTERED PHYSICAL THERAPIST

APPLY CALL OR WRITE TO: 
WESTERN BAPTIST HOSPITAL 

2501 Kentucky Avė. Paducnh, KY 42001 
or phone 502-575-2200
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■ BOSTONO LIETUVIAI
Povilas Žitkus

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

LB Bostono apylinkės 
valdyba kviečia visus da
lyvauti Tautos šventės mi
nėjime rugsėjo 8 d. Šv. 
Petro parapijos bažnyčioje 
ir So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos salėje.

10:15 vai. ryte šv. Petro 
parapijos bažnyčioje iškil
mingos Mišios.

3 vai. p. p. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos 
salėje iškilmingas minėji
mas.

NAUJI MOKSLO METAI

Mokslo metai lituanisti
nėje mokykloje prasidės 
šeštadienį, rugsėjo 14 d. 9 
vai. šventomis Mišiomis Šv. 
Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje, o 10 vai. rink
sis į Gavin mokyklų pradėti 
mokslo metus. Jeigu yra 
naujų šeimų, kurios nori 
prisijungti prie mokyklos, 
gali tai padaryti tą šešta
dienį atvežant vaikus. Jei

1985 KELIONĖS Į LIETUVĄ
KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

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

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

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

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

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

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

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

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

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.

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

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

gu kas turi klausimų, gali 
skambinti direktorei Daivai 
de Sa Pereirai vakarais tel. 
(1) 990-1991.

BALFO SUKAKTIS

Balfo 17-tas skyrius Bos
tone šiais metais minės 40 
metų sukaktį rugsėjo 29 d. 
10:15 vai. ryte šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčio
je vyks pamaldos, o pp pa
maldų salėje po bažnyčia 
įvyks pagrindinis minėji
mas.

IŠ MINKŲ RADIJO 
GEGUŽINĖS

Rugpiūčio 11d. Oras gra
žus. Ryte savo sekmadieni
nėj programoj p.p. Minkai 
praneša, ir ragina, kad jų 
senai skelbiama gegužinė 
įvyks šiandien gražiame 
Romuvos parke Brocktone. 
Valandą vėliau ir Laisvės 
Varpo radijo valanda pa
kartoja tą žinutę apie ge
gužinę.

Programa turi prasidėti 

4 vai. parke, groja muzika, 
bet žmonių vos keletas. Sa
ko, kad jau atvykęs auto
busas iš Bostono, kaip bu
vo skelbiama, bet jis atve
žęs vos 9 žmones. Bet ir ki
tomis priemonėmis labai 
kukliai rinkosi žmonės. 4 
vai. turi prasidėti progra
ma. škotai šokėjai jau lau
kia, kada turės pradėti šok
ti. Su programa vėluojama. 
Bet galiausiai pasirodo p. 
Minkienė, o po ilgesnio 
kvietimo garsiakalbiu ir p. 
Minkųs. 4 poros jau gerokai 
suaugusio amžiaus škotų 
šokėjai pradeda šokius. Jie 
šoka kaip profesionalai, taip 
lengvai ir grakščiai, kaip 
balete. Mūsų tautinių šo
kių ilgametė organizatorė 
ir vadovė Ona Ivaškienė sa
ko, jog per daug metų ji 
pažįsta juos iš tarptautinių 
festivalių. Tai tikrai esą 
geri šokėjai.

Šokiams pasibaigus, vi
sų dėmesys į Naujosios 
Anglijos iškiliosios lietuvai
tės — gražuolės rinkimus. 
Išsirikiuoja L birios. Pub
likai smarkiai plojant, tą 
gražuolės garbė tenka Do
nai Santeckaitei iš Brin- 
tree. Praeitų metų gražuo
lė Rūta Buivydaitė uždeda 
jai kaspiną ir įteikia skir
tą stovylėlę.

Muzikai grojant, prasi
deda tradiciniai premijuo
jami šokiai: polka, valsas 
ir tango. Ilgai niekas nesi
rodo, bet galiausiai atsiran
da kelios poros ir laimėto
jams p. Minkienė įteikia 
dovanas. Vėliau dar vyksta 
bendri šokiai ir laimėjimų 
traukimas.

Tai 51 metų Minkų radi
jo valandos sukakties gegu
žinė. Taip ilgai jie veda tą 
savo radijo valandėlę. Ir ne
paisant amžiaus ir negala
vimų, jie vis dar iriasi pir
myn. Tik, kai mes atvy
kom j Ameriką, tokios ge
gužinės buvo labai madoje 
ir žmonės lankydavo- Deja, 
metams bėgant vis mažiau 
žmonių atsilanko. Ir šis p. 
p. Minkų jau labai mažai 
sutraukė žmonių. Atrodo, 
kad keičiasi laikai ir keičia
si žmonės, ši gegužinė tai 
parodė. O juk rengėjai turi 
įdėti daug darbo tam su
rengimui. (pž)

• Lionginas Izbickas, Ro
mas Veitas ir Rimas Nenor
tas, dalyvavę tradicinėje 
Hyannis (Mass.) jacht klu
bo regatoje, kuri vyksta 
kasmet jau 43 metai, su sa
vo jachta "Vėtra” pirmą 
dieną laimėjo pirmą vietą 
ir sekančias dvi dienas ant
rą vietą.

ALDONOS 
STEMPUŽIENĖS 

REČITALIS

šį rudenį bostoniškiai tu
rės retą progą išgirsti Al
doną Stempužienę, mezzoso- 
praną. Dainų ir arijų reči
talis vyks Lietuvių Piliečių 
draugijos III-čio aukšto pa
talpose, spalio 27 d., sekma
dienį, 3 vai. po pietų. Pirmą

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINE S-GA 
organizuoja

Kelionę laivu 
KARIBŲ JŪROS

Kviečiame ALT Sąjungos narius, jų draugus ir visus lietu
vius pasinaudoti šia puikia proga kartu praleisti žiemos atosto
gas Karibų jūroje, plaukiant S. S. N0RWAY laivu iš Miami, 
Floridos.
Data : 1986 m. sausio mėn. 11 — 18 dienomis
LAIVAS: NORWEGIAN CARIBBEAN LINE — S. S. N0RWAY
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 j vidą Jonušienę,
AMBER TRAVEL SERVICE, 11745 Southwest Highway, Palos 
Heights, III. 60463. Tel. (312) 448-7420.

kartą Bostone bus išpildy
ta komp. Felikso Bajoro 
”Sakmių siuita” sakmės 
surinktos J. Balio ir K. Bū
gos).

Naudojant Vytauto Ma
tulionio žodžius: "Tai lyg 
senoviškas įvairiaspal vis 
lietuvių tautosakos vitra
žas, įspraustas į naujoviš
kos muzikos rėmus, smulk
meniškai i š r y Skinančius 
kiekvieną to vitražo varsą. 
Tai kūrinys išbujojęs iš pa
čių lietuviškumo šaknų, ap
gaulingai lengvas savo nu
duotu paprastumu, bet pai
nus savo ritmo ir interpre
tacijos pinklėmis, suteikiąs 
solistei tiesiog neišsemia
mas vaidybines galimybes”.

Solistei akompanuos Bar
bara Klonowski. Rengia 
Lietuvių tautodailės insti
tuto Bostono skyriaus val
dyba.

MENO PARODA

Lietuvių tautodailės in
stituto Bostono skyriaus 
valdyba š. m. spalio 5-6 d. 
d. rengia dail. Prano Lapės 
kūrinių parodą Lietuvių Pi
liečių draugijos Il-ro aukš
to salėje. Parodos atidary
mo programoje dalyvaus 
pats dailininkas Lapė, dail. 
Viktoras Vizgirda ir dr. To
mas Venclova, kuris nese
niai dalyvavo Kopenhago
je pabaltiečių surengtame 
teisme prieš Sovietų Sąjun
gą. (ss)

A. CHAPLIKO 
PAGERBIMAS

Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija organizuoja savo 
nario Aleksandro Chapliko, 
daug nusipelniusio lietuvy

bei, pagerbimą lapkričio 17 
d. draugijos auditorijoje.

Tam reikalui, sudarytas 
specialus komitetas, kuriam 
vadovauja Lionginas Izbic- 
kas.

NAUJOS KNYGOS

• Jūratė Statkutė de Ro
sales. BALTŲ KALBŲ 
BRUOŽAI IBERŲ PUSIA
SALYJE. 328 psl. kietais 
viršeliais. Kaina 15 dol. Iš
leido Devenių Kultūrinis 
Fondas, P. O. Box 10782, 
St. Petersburg, Fla. 33733.

• Algimantas Kezys. LI
THUANIA — THROUGH 
THE WALL. Nuotraukų, 
darytų Lietuvoje, albumas. 
104 psl. Kaina 15.95 dol. 
Išleido Lo.vola University 
Press, 3441 North Ashland 
A ve., Chicago, III, 60657.

ENGINEERING
We or* seeklnp o BSME wlth 5 or 
more yeors oflndustrlol exper lene* 
In eiectronlcs deslgn ond assembly. 
Experjence In thtckfllm Is desL 
reoble. Experl*nce wlfh blll-of- 
molerlols ond conflouratlon con- 
trol on computer os porl of MRP 
systems preferroble. ■ Gord*s Ar- 
konsas Is.a hlgh-tech eiectronlcs 
flrm In northvrcst Arkonsos mono- 
focturlng' solld stale retavs ond 
custom hybrlds. Salory for Ihls 
position is commensvrate wlfh 
experlence. Send resume* ta Per- 
sonnel Adminlitrator, Gordos 
Arkonsos, Ina. P.O. Box B24, Rog- 
ęrs, AR 77758.

ROBOTIC ENGINEERS AND 
MACHINE DESIGNERS

Immediate openinga for permanant 
positiona. Experienced only. Send re- 
aume to:
Clay-Mill Technical Systems Ine.
24181 TELEGRAPH RD., SUITE 210 

SOUTHF1ELD, MICH. 48034 
OR CALL 313-3B2-488O 

(31-37)
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Atviras dialogas - spaudos ir 
Bendruomenės stiprybė

žurnalistė Aurelija Ba- 
lašaitienė Dirvos liepos 25 
d. nr. rašydama ”Apie Ben
druomenę ir spaudą pareiš- 
kai kad "Bendruomenė yra 
visų lietuvių bendrinė or
ganizacija, kurioje telpa, 
ar bent turėtų tilpti įvairių 
pažiūrų ir skonių žmonės, 
kurie laiko save lietuviais”. 
Tai vaizdi ir gana tiksli 
Bendruomenės definicija, 
kuriai pritariame. Taip pat 
sutinkame, kad yra spau
doje keliamų "bendrų pro
blemų”, liečiančių visus. 
Yra tačiau problemų, ku
rios galėtų būti įdomios 
daugeliui. Iš kitos pusės 
yra ir tokių asmenų, nuo 
kurių kai kurios specifinės 
problemos atsiranda, arba 
tokios problemos turėtų la
biau rūpėti tokiems asme
nims, nes jie turi galimy
bės ir progos kai kurias iš 
tų problemų pašalinti.

Pastaruoju metu kalbėjo
me apie LB Tarybos rin
kimus, apie į ją kandida
tuojančius asmenis ir kėlė
me išrinktųjų Tarybos na
rių kompetencijoje esančias 
problemas, nes nuo tų Ta
rybos narių noro ir pajėgu
mo daugumas tų problemų 
galėtų pranykti kaip ryt
mečio rasa saulei patekė
jus. Sutinkame su Aur. Ba- 
lašaitiene, kad tokios pro
blemos gaKtų būti svarbios 
visiems lietuviams, kurie į 
Bendruomenę žiūri tokiu 
pat nuoširdumu, kaip ji. 
Deja, mūsuose yra lietu
vių, kurie ne tik neskaito 
savęs Bendruomenės na
riais, bet kai kurie jų net 
veikia prieš pačią Bendruo
menę. Mūsų rašinių tikslas 
Dirvoje ir buvo atkreipti 

‘Arpber Hobdays”
1985 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ
ii 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 Broadway
P. O. Box 116, 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS. 

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

PRIVES ARE BASED ON DOUBI.E OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANCES. REGISTERED TRAVEL AGENT # TA 0324

naujos LB Tarybos dėme
sį, kad jai reikės rimtai 
susirūpinti ir surasti nau
jus būdus kaip į Bendruo
menės darbą pritraukti 
daug daugiau lietuvių ir 
kaip įtikinti tuos, kurie abe
joja ar Bendruomenės idė
jai nepritaria, kad bent 
prieš ją nekovotų, žodžiu, 
kaip padaryti Bendruomenę 
daugiau visuotinesnę.

Neperseniausiai Aur. B. 
pyktelėjo, kad-aš neva drau
džiu jai rašyti bendruome
niniais klausimais, "palik
damas teisę” rašyti tik li
tuanistinių mokyklų ir 
skautijos reikalais. Jeigu 
aname Dirvos straipsnyje 
iš tikrųjų taip buvau su
prastas, tai turbūt mano 
kaltė,. kad nepakankamai 
aiškiai parašiau. Pasiteisi
nimui skubiai noriu pridėti, 
kad kito asmens mintis nė
ra taip lengva tiksliai su
prasti. Tame straipsnyje 
aš pasidžiaugiau Aur. B. 
straipsnių gausumu ir juo
se keliamų klausimų aktu
alumu. Ta proga išskirtinai, 
bet jokiu būdu ne vien tik 
pagyriau jos straipsnius 
lituanistinės mokyklos ir 
skautijos darbų aprašyme 
ir su jom susijusių proble
mų kėlime. Tą padariau, 
prisipažinsiu, d a u gumoje 
dėl to, kad abi šios institu
cijos man labai "prie šir
dies". Savo laiku esu pats 
raginęs ir dabar taip pat 
galvoju, kad Bendruomenė 
jas turėtų stipriau ne tik 
moraliai, bet ir materialiai 
paremti, nes josios yra vie
nos iš didžiausių lietuvy
bės išlaikymo ramsčių.

Aur. B. pastabos dėl Pa
saulio Lietuvio mus nešte- 

bina, nes ir mes panašių 
"deimančiukų” JAV LB ad
resu iš to žurnaliuko esame 
susilaukę. Aur. B. vaizdžiai 
ir įtikinamai palygina pav. 
Dirvos prielankumą bendri
niam lietuvių reikalui prieš 
pastatydama PL redakto
riaus siaurą asmeninių ar 
savo draugų dalykų popu
liarinimą.

Mus Aur. B. "nuramina” 
teigdama, kad "Bendruome
nės oficialioje spaudoje vie
tos yra tik išrinktiesiems”. 
Skundžiamės ir mes, miela 
ponia, nes ir JAV LB Kraš
to valdyba ir ypatingai jos 
pirmininkas toje "oficialio
je LB spaudoje” vietos ne
gauna, nes ir jie nėra PL 
klubo nariai, tad nepriklau
some prie "išrinktųjų". Ta
čiau skundžiamės ne vien 
dėl to, kad dabartiniam Pa
saulio Lietuvyje JAV LB- 
nės darbams veik nėra vie
tos, bet daugiau dėl to, kad 
PL pasidarė daugiau užda
ro klubo narių garsintojų, 
o ne plačiųjų LB darbų 
skleidėju ir atviru jos pro
blemų nagrinėtoju.

šio straipsnelio pradžioje 
buvome sutarę, kad prita
riame Aur. B. bendruome
ninei definicijai, pagal ku
rią LB sutelpa, ar bent tu
rėtų sutilpti, visų pažiūrų, 
ergo, visi lietuviai. Jeigu 
taip tai viskas ir vyksta jos 
"šešėlyje”, kai tą terminą 
suprantame kaip veiklos fo
ną. Tuomet mums sunku 
suprasti, kodėl Aur. B. tvir
tina, kad "laisva visuome
nė” negali egzistuoti. Ben
druomenė juk yra "laisvas 
laisvajam pasaulyje pasi- 
sklaidžiusių lietuvių jungi
nys”. Bendruomenės orga
nizacija stengiasi kai ku
riuos didesnius darbus k. a. 
lituanistinį švietimą, dainų 
ir šokių festivalius koordi
nuoti. Jokiu būdu tai ne
reiškia, kad Krašto valdy
ba, ar apylinkių bei apygar
dų valdybos pačios vienos 
tuos darbus atlieka, atseit 
jos moko ir mokosi, šoka ar 
dainuoja ir t.t. LB organai 
tik stengiasi parūpinti są
lygas ar veiklos foną tiems 
festivaliams ar mokykloms.

Kadangi nei Bendruome
nės organizacija nei mūsų 
plačioji visuomenė nėra ide
alios, tai vienos ir kitos in
teresai kartais susikryžiuo
ja ir dėl to atsiranda pro
blemų. Atviroje demokrati
joje toks interesų susikry
žiavimas gali būti lengvai 
išsprendžiamas santūriam, 
bet dalykiškam dialoge, kur 
nuoširdžiai ieškoma daugu
mai priimtinas išeitis.

Aur. B. dar primena, kad 
"veiksnių tarpusavio kivir
čai turi dingti iš spaudos 
puslapių ... Bendruomenė, 
kaip ir kiekviena organiza
cija, savo nešvarius balti
nius privalo skalbti tylomis, 
o į viešumą išeiti tik su 
pozityviomis mintimis, pa
skata darbams, užgyrimu 
kitų darbų”.

Galima net pasidžiaugti, 
kad dabartinės JAV LB

Europos studijų savaitėje, Veronoje, š. m. rugpiūčio 15 d. 
Iš kairės vienas iš organizatorių Kęstutis Ivinskis, LB kultūros 
tarybos pirm. Ingrida Bublienė, aktyvi Europos lietuvių veikėja 
Aldona Grinienė ir LB Vokietijos krašto valdybos pirm. J. 
Lukošius.

Krašto valdybos kadenci
joje veiksnių kivirčai iš 
spaudos puslapių išnyko, 
nes ir mes teigiamai prisi
dėjome prie VLIKo-PLB 
susitaikymo. Gi su ALTa 
mes nuoširdžiai bendradar
biaujame OSI ir kitais rei
kalais. Sunku suprasti, ką 
Aur. B. vadina "tyliu balti
nių skalbimu”. Bendruome
nėje juk mūsų abiejų tvir
tinimu telpa visokių pažiū
riu lietuviai ir visi dirba 
laisvanoriškai. Viešas ir 
kultūringas nuomonių pa
reiškimas, mano galva, LB 
tik stiprina. "Pozityvios 
mintys” ir mes sutinkame, 
LB-nei tik padėtų. Bėda tik 
tame, kad ne visos mintys 
visiems vienodai pozityviai 
atrodo. Dėl pagyrimo ir tai 
reikia būti atsargiam, nes 
aš už mūsų žymios žurna
listės dalies darbų pagyri
mą gavau pylos, nes nebu
vau tiksliai suprastas.

Kas liečia keliones į Lie
tuvą, tai JAV LB-nė jų ne

Puikiausius kailius
rasite

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠTHNĄ
185 N. WABASH AVI. CHICAGO, ILL 60601

Tai. krartma (312) 263-5826; (312) 6774489.

organizuoja, tad ir jų draus
ti negali, nes visi mes esa
me laisvos Bendruomenės 
ir laisvos visuomenės na
riai. Tiesa, tų kelionių klau
simu LB-nei vadovaujantie
ji laikosi White Plains 
Veiksnių susitarimo.

Dr. Antanas Butkus

• 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.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
dirvos 
PRENUMERATĄ
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Lietuvių Žurnalistų S-gos pirmininkė Rūta Klevą Vidžiūnienė tarp chicagiškių žurnalistu 
Iš kairės: J. Žemaitis, J. Žygas, A. Juodvalkis, R. K. Vidžiūnienė, I. Andrašiūnas, M. Valiukė
nas ir J. Vasaitis.

CHICAGO

POPIETĖ SU 
RUTA-KLEVA 
VIDŽIŪNIENĖ

Lietuvių žurnalistų Są
jungos Vyriausios valdybos 
pirmininkei Rūtai Klevai. 
Vidžiūnienei lankantis Chi
cagoje, chicagiečiai žurna- 
litsai Br. Juodelio iniciaty
va rugpiūčio 14 d. vakare 
susirinko j Dainos restora
ną.

Vakarienėje dalyvavo: 
Draugo vyr. redaktorius 
kun. P. Garšva, J. Šlajus, 
J. žygas, J. Vasaitis, A. 
Juodvalkis, G. Juodgudis, 
B. Juodelis, A. Pužauskas,
M. Valiukėnas, Ig. Andra
šiūnas ir J. žemaitis.

Br. Juodelis nuoširdžiai 
pasveikino iš Los Angeles 
atvykusius Rūtą ir Joną Vi
džiūnus bei chicagiečius bi
čiulius.

Beužkandžiaujant Klevą 

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 — Attorney
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

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

buvo apipilta daugybe klau
simų. Pirmiausia buvo pa
norėta išgirsti, kaip gyve
na visi lietuviai losangeliš- 
kiai, kaip sekasi susikalbė
ti pačioj vyriausioj žurna
listų valdyboj, nes jos sąs
tatą sudaro įvairių pažiūrų 
žmonės.

— Visi gerai sutariame, 
kai atsiranda svarbūs lie
tuviški reikalai. Mėginam 
vis gyviau judėti ir prašyti 
aktyviau reikštis spaudoje, 
bet visa bėda, kad papra
šyti ką nors parašyti, ir 
pažadėję, pažado terminui 
atėjus, kai kurie visai ne
pasirodo. žurnalistų sky
riai daugumoje visai ne
veiklūs. Sąrašuose turime 

virš trijų šimtų žurnalis
tų, bet reikiamai savo prie
voles atliekančių tėra ne
didelis skaičius. Mūsų žur
nalą "Lietuvis žurnalistas” 
ruošiame visu kruopštumu, 
žurnalą redaguoju aš pati, 
o visus kitus žurnalui pa
ruošti darbus padeda atlikti 

Amerikoje baigęs žurnalis
tinius mokslus ir dabar Chi
cagoje redaguojąs ameri
kietišką žurnalą Gintautas 
Juodgudis. Pageidaučiau, 
kad būtų kiek galint dau
giau atsiųsta fotografijų ir 
informacijų apie gyvuosius 
ir mirusius žurnalistus. Tu
riu jau 6 gerus straipsnius, 
bet dar reikia daugiau, — 
pirmininkė Vidžiūnienė bai
gė trumpas savo informa
cijas apie šių dienų lietu
viško žurnalisto rūpesčius.

Į pabaigą beveik kiekvie
nas iš dalyvių pradėjo klau
sinėti pirmininkę apie Los 
Angeles gyvenančius jų pa
žįstamus. Atrodo, kad los- 
angeliškiai beveik visi jai 

pažįstami. Su gera nuotai
ka ji vis ką nors naujo pa
sakė apie bet kurį paklaus
tąjį-

Skaniais lietuviškais val
giais pasisotinę ir draugiš
kai išsikalbėję, pradėjome 
atsisveikinti, nes jau artė
jo valgyklos uždarymo lai
kas. Palinkėję ponams Vi
džiūnams geros kelionės, 
atgal į namus, išsiskirstėn 
kas sau.

Juozas žemaitis

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
P. Adomonis, Mayslanding 3.00
A. Bačiulis, Quincy .... 3.00
S. Lungys, St. Petersburg 3.00 
Kęstutis ir Alena

Devenienė-Grigaičiai,
Santa Monica .............. 50.00

Inž. K. Pocius, pelnas iš 
ALT S-gos E. Chicagos 
sk. ruoštos gegužinės
Dirvai paremti..........1,000.00

K. Čiurinskas .................. 20.00
J. Neverauskas, Munster 10.00
P. Matulionis, Sturgis ..13.00
S. Šurkus, Worcester .... 5.00
Dr. M. Eymontt,

Cherry Hill .................. 20.00
J. Savickas, Chicago ....20.00 
M. Baliutavičius,

Venezuela ........................8.00
X. Y., Miami Beach .... 18.00 
G. Valiukėnas, Chicago .. 8.00 
J. Sabanas, Chicago ..., 13.00 
St. Lukoševičius, Cleve. 3.00 
G. Taoras, Cleveland .... 8.00 
V. Benokraitis, Cleveland 3.00 
G. Lapenas, Deltona .... 8.00 
G. Bučmys, Cleveland .. 3.00

A. A. •

PROF. VYTAUTUI ČEPUI

mirus, jo žmonai LIDIJAI ČEPIENEI, sū

nui GINTARUI su šeima reiškiame gilią 

užuojautą.

Apolonija šenbergienė 
Elena Nainienė 
Mega Barniškaitė 
Izabelė Jonaitienė

A. A.

PROF. VYTAUTUI K. ČEPUI

mirus, giliai užjaučiu žmoną LYDI JĄ, sūnų

GINTARĄ su šeima

Brolis Mykolas Manomaitis

A. A.

PROF. VYTAUTUI K. ČEPUI

mirus, reiškiam giliausią užuojautą žmonai

LYDI J AI, sūnui GINTARUI su šeima

E. Bliumentalis, Willowick 5.00
I. Puodelis, St. Petersburg 3.00
S. Burokas, Lake Forest 3.00 
Ramovė, Člevelando sk. 25.00 
S. Reliuga, Detroit ..........10.00
J. Mulokienė,

Santa Monica .............. 3.00
V. Čekanauskas,

Westlake Village .... 3.00 
O. Mitinąs,

Gremont Center ....... 8.00
S. Kašelionis.

St. Petersburg ......... 100.00
V. Knistautas. Cleveland 8.00
F. Česonis, Baltimorę .... 3.00 
A. Daugirdas, Chicago .. 8.00

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 | mano įstaigą.

Brolis Eugenijus ir šeima 
Manomaičiai

V. Šniolis, St. Petersburg 21.00 
St. Griežė-Jurgelevičius,

Dorchester...................... 33.00
J. Jankauskaitė, Euclid .. 3.00
A. Janušonis, Woodhaven 8.00 
SLA 136 kuopa Cleve. 10.00 
A. Dovydaitis,

St Petersburg .............. 3.00
V. Židžiūnas, Centerville 8.00
G. Stančius, Mt. Vernon 18.00
O. Biežienė, Long Valley 33.00 
Dr. J. Kašuba,

Germantown ...............L 8.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.
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DETROITO UETUVIAI
LB TARYBOS 

SUVAŽIAVIMAS

JAV LB XI-sios Tarybos 
suvažiavimas įvyksta š. m. 
rugsėjo 21 ir 22 dienomis 
Airporto Hilton Inn viešbu
tyje, 31500 Wick Road, 
Romulus, Mich. 48174, vi
sai arti Detroito Metropo
litan aerodromo.

Registracija prasideda 
rugsėjo 21 d., šeštadieni, 8 
vai. r. Pirmąją diena bus 
padaryti pranešimai ir ren
kamas JAV LB Krašto val
dybos pirmininkas, garbės 
teismas, kontrolės komisija 
ir tarybos prezidiumas. 7 
vai. vak. bus bendra vaka
rienė su paskaita. Sekančią 
dieną, sekmadienį, ten pat 
viešbutyje bus pamaldos, 
JAV LB (statų ir taisyklių 
komisijos pranešimas, visų 
pranešimų apyskaitos ir są
matos tvirtinimas bei nu
tarimų priėmimas.

JAV LB Tarybos sesijos 
yra atviros. Sesiją globoja 
JAV LB Michigano apy
garda ir kviečia visus De
troito ir apylinkių lietuvius 
joje dalyvauti. Taip pat 
galės dalyvauti šeštadienį, 
7 vai. vak. vakarienėje, ku
rie norės ir prieš savaitę 
užsiregistruos.

LIETUVOS DUKTERŲ 
GEGUŽINĖ

Rugpiūčio 18 d. Sofijos 
ir Adolfo Vasiulių gražioje 
sodyboje įvyko Lietuvos 
dukterų Detroito skyriaus 
gegužinė.

Važiuojant j gegužinę 
pradėjo lyti ir lijo taip 
smarkiai, kad vos buvo ga
lima važiuoti. Bet netoli 
Manchesterio lietus susto

JEI .11 MS KEIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

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

atliekam dailidės dailus.

MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

ji ntanas Grinius

jo, o pasiekus Vasiulių so
dybą, ten saulutė švietė ir 
atvykusieji susėdę medžių 
paunksnyje u ž k a ndžiavo 
skaniais Iietuvos dukterų 
pagamintais maisto patie
kalais.

Ir kaip atrodo ten jokio 
lietaus nebuvo. Tai laimė 
Lietuvos dukterims!

Lietuvos dukterų draugi
jos Detroito skyriaus pir
mininkė Irena Alantienė 
pristatė rašytoją žurnalis
tą Balį Gražulį pareikšda
ma, kad jis savo humoris- 
tiką ir poeziją paskaitys 
čia atvykusiems. Balys 
Gražulis pareiškė, kad jis 
nesąs humoristas ar poetas 
ir paskaitysiąs savo kūrinį 
"Vasaros apmastymai”. Jo 
kūryba įdomi ir patraukli, 
tik visa būda ne visi rimtai 
jos klausėsi ir susirinku
sius nutildyti ne taip leng
va.

Turtingame dovanų sta
le buvo sukrauta 80 dova
nų. Tarp jų buvo ir labai 
vertingų. Danutė Petronie
nė laimėjo gitarą, Alfonsas 
Nakas Karolius, Albinas 
Grigaitis radijo aparatą, 
Eugenija Bulotienė J. Pau- 
tieniaus pieštą paveikslą ir 
kun. Alfonsas Babonas di
delį tortą. Kiti laimėjo ką 
nors iš gėrimų ar daiktų.

Dovanų dalinimą prave
dė Arūnas Udrys talkinin
kaujant savo šeimos na
riams ir Detroito dukte
rims.

Irena Alantienė padėko
jo p.p. Vasiuliams už už
leistą šiai gegužinei savo 
sodybą ir S. Vasiulienei 
įteikė dovaną, dukterims už 
maisto paruošimą, aukoto
jams už paaukotas dovanas

Detroito Lietuvos Dukterys suruošusios gegužinę Vasiulių 
sodyboje. K. Ražausko nuotr.

Rašytojas Balys Gražulis skaito savo kūrybą Detroito Lie
tuvos Dukterų gegužinėje. K. Ražausko nuotr.

jaučiasi. Tačiau gegužinėje 
dalyvavo jo sūnus Algis 
Alantas ir dukterims pado
vanojo net penkias dėžes 
alaus.

Vasiulių sodas tur būt 
dar nematė tiek daug žmo
nių, kiek jų buvo geguži
nės metu.

SKAUTŲ STOVYKLA

Rugpiūčio 10 d., šešta
dienį, Detroito Baltijos ir 
Gabijos tuntų skautai ir 
skautės pradėjo stovyklau
ti prie Spyglio ežero Daina
voje.

Skaučių pastovykla pava
dinta "Atminimų”. Jos va
dovybę sudaro: Danguolė 
Jurgutienė, Paulita Abariū- 
tė, Jane Kizlauskaitė ir 
abiejų stovyklų slaugė v. s. 
Kristina Butkūnaitė. Skau
tų stovyklos vadovai: Juo
zas Orentas, Donatas Ra
manauskas ir Paulius Jur
gutis. Virtuvėje "stovykla
vo”: Valantina Bulotienė, 
Dalia Stonienė ir Vytautas 
Baukys.

Į stovyklą buvo atvykęs 
kun. A. Saulaitis, kuris pra
vedė susimastymo vakarą ir 
skautiškus religinius pašne
kesius.

Rugpiūčio 18 d. įvyko 
oficialus stovyklos uždary-

ir svečiams už gausu atsi
lankymą.

Gaila, svečių tarpe nesi

matė rašytojo Vytauto 
Alanto, žmonos Irenos pa
sakymu, jis nevisai stipriai

mas.
• Lietuvių golfo pirme

nybės įvyks rugpiūčio 31 — 
rugsėjo 1, St. Joseph, Mi. 
Vykdo Chicagos Lietuvių 
Golfo Klubas.

QQ! /uperior/avino/
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,
k r

■ kvalifikuotų studentų mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior Zoving/
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.
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FILATELIJA

Antanas Bernotas

Po daugelį metų Clevelande susitikę vs V. Kizlaitis ir sv K.

Ottawa, Kanados sostinė, 
yra Ontario provincijoje ir 
guli prie to paties vardo 
upės. Miestas buvo įkurtas 
1827 m. pulk. John By, o 
karalienė Viktorija 1854 m. 
jj paskelbė visos Kanados 
dominijos sostine. Ypatin
gai puikūs yra parlamento 
rūmai ir kiti statiniai. Yra 
universitetas ir kitos aukš
tosios mokyklos. Taip pat 
gausu ir pramonės. Ottawo- 
je gyvena virš 302 tūkstan
čių gyventojų.

Mišias Clevelando skautų 
V. Bacevičiaus nuotr.

BULGARIJA išleido 13 
stotinkų pašto ženklą pami
nėti 50 metų sukekčiai, kai 
su Sov. Sąjunga buvo už
megzti diplomatiniai santy
kiai.

Kun. J. Bacevičius atnašavo Šv. 
stovykloje.

Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) gimė Eisena- 
che, Tiuringijoje, tėvo mu
ziko šeimoje. Jau vaikystė
je pasižymėjo muzikiniais 
gabumais. Išmoko griežti

Clevelando skautų stovykloje Vidurio rajono vadeiva s. G. 
Diveikis prisega Pažangumo žymenį P. Tallat-Kelpšai.

V. Bacevičiaus nuotr.

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

V. VOKIETIJA Europos 
muzikos serijoje išleido 
pašto ženklus su Bachu ir 
Haendeliu. šį kartą pami
nėsime Bachą..

JAV birželio 14 d. išleido 
22 centų pašto ženklą pre
zidento žmonai Abigail 
Adams pagerbti.

KANADA birželio 24 d. 
pakėlė pašto tarifus ir iš
leido naujus pašto ženklus 
su parlamento rūmais Otr 
tawoje. Išleista 2 c., 5 c. ir 
34 c. su skirtingais vaiz
dais.

Clevelando stovyklaujančius skautus aplankė iš Rochesterio ps. L. Lelienė su dukra. Iš 
dešinės: ps. J. Taorienė, tunt. s. R. Belzinskas, ps. L. Lelienė su dukra ir tunt. ps. D. Vado- 
polienė. V. Bacevičiaus nuotr.

Rugpiūčio 20 d. Visų Sielų kapinėse buvo palaidotas Clevelande miręs Lietuvos kariuo
menės kūrėjas-savanoris Donatas Mašiotas. Paskutinis atsisveikinimas. Maldas skaito kun. G.

Graikijos ir Turkijos pie
tuose, o rytuose prieina prie 
Juodosios jūros. Bulgarija 
užima 42796 kv. mylių plo
tą ir turi pusdevinto mili
jono gyventojų. Jos sostinė 
yra Sofijos miestas. Bulga
rija iki 1885 m. buvo val
doma Turkijos, tada pasi
darė Turkijos sultono va
salu, ir tik 1908 m. gavo 
pilną nepriklausomybę. — 
Atsiminsime, kad Dr. Jo
nas Basanavičius keletą me
tų gyveno Varnos mieste 
prie Juodosios jūros ir ten 
vertėsi gydytojo praktika, 
kol vėliau grįžo ir perėmė 
"Aušros” redagavimą.

Bulgarija, Balkanų pu
siasalio valstybė, randasi 
tarp Rumunijos šiaurėje, 
Jugoslavijos v a k a ruošė,

smuiku bei klavikordu ir 
dainavo choruose. Ilgesnį 
laiką gyveno poetų ir muzi
kų mieste Weimare. Vėliau 
persikėlė j Leipzigą, kur 
vadovavo chorams ir orkes
trams. Rašė preliudus, to- 
katas, fantazijas ir fugas. 
Ypatingai garsūs jo kūri
niai religinėmis temomis 
vargonams ir pianinui. To
kių kūrinių jis parašė apie 
pusantro šimto, kurie visi 
buvo išleisti keliais tomais 
jau po jo mirties.

Abigail Adams (gim. 
Smith, 1744-1818) gimė 
Weymouth vietovėje, Mass. 
valstijoje. 1764 m. ištekėjo 
už Bostono advokato John 
Adams, kuris vėliau tapo 
antruoju JAV prezidentu. 
Su juo ji turėjo keturis vai
kus, kurių vienas — John 
Quincy Adams tapo šeštuo
ju JAV prezidentu. Kadan
gi jos vyras John ilgus me
tus tarnybos reikalais pra
leido užsieniuose — Olandi
joje ir Anglijoje, Abigail 
ne tik rūpinosi šeimos rei
kalais, bet ir vedė plačią 
politinio pobūdžio kores
pondenciją su savo vyru. 
Jos tą susirašinėjimą, pa
vadintą ” Fa m ii i ar Letters 
of John Adams and his 
Wife Abigail”, 1876 m. iš
leido jos anūkas Charles 
Francis Adams.

• ? ; <
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Kijauskas, S. J. Prie karsto abu sūnūs ir artimieji. V. Bacevičiaus nuotr. Gaižutis iš Texas. V. Bacevičiaus nuotr.
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ABITURIENTŲ 
PAGERBIMAS

Š. m. rugsėjo 8 d., 
madienį, 12 vai. Lietuvių 
Namuose — Gintare ren
giamas lietuvių abiturientų 
pagerbimas.

LB Ohio Apygardos val
dyba prašo pranešti iki š. 
m. rugsėjo 1 d. telefonu N. 
Balčiūnienei 486-0283 arba 
J. Čyvui 486-5970 kiek as
menų 
loniai 
šiame

sek-

dalyvaus. Visi ma- 
kviečiami dalyvauti 
pagerbime.

ATVYKSTA 
PHILADELPHIJOS 

TEATRAS

Atrodo, kad ir šis jau ar
tėjantis rudens-žiemos sezo
nas CIevelande bus turtin
gas įvairiais renginiais. Vie
nas iš tokių parengimų bus 
ir Philadelphijos dramos 
mėgėjų būrelio atvežama 
vieno veiksmo komedija 
"Šeimos portretas” ir dvie
jų jaunų dainininkių solo ir 
duetų rečitalis rugsėjo 28 
d., šeštadienį Dievo Motinos 
parapijos auditorijoje.

šis jaunas, jaunų žmonių 
ansamblis, susiorganizavęs 
prieš keturius metus, per
nai pastatė Julijos Dantie- 
nės komediją "Prie dangaus 
vartų”, kuri turėjo pasise

TŽaupa
Lietuvių kredito kooperatyvas 
18022 Neff Road
Cleveland, Ohio 44119

TAUPYKITE IR
SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

Palūkanos už sutaupąs:
Term. indėliai Metinis
($3,000 +) Prieaugis
6-sių mėn. 8.51%

12-kos mėn. 9.04%
18-kos mėn. 9.31%
30-ties mėn. 9.58%
Spec. taup. s-ta
($2,000 +) 7.98%
Reg. taup. s-ta 6.10%

Skoliname : 
asmeniniams reikalams, 
automobilių pirkimui, 
namų pagerinimui, ir 
morgičiams.

Smulkesnės informa
cijos suteikiamos TAU
POS įstaigoje.

PARDUODAME PINIGINES PERLAIDAS (MONĘY 
ORDERS) PRIIMAME MOKESČIUS UŽ ELEKTROS, 
ŠILDYMO, TELEFONO IR VANDENS SĄSKAITAS.

TAUPOS DARBO VALANDOS 
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 CUARANTEE CORPORAT1ON

kimą ne tik pačioje Phila- 
delphijoje, bet kituose 
miestuose.

"šeimos portretas” para
šyta ir režisuota Julijos 
Dantienės. Dekoracijų ir 
kostiumų k o o rdinavimas 
Gemos Kreivėnaitės. Vaidi
na 11 aktorių: 5 merginos 
ir 6 vyrai.

Dainų ir arijų rečitalį at
liks Danutė Rukšytė ir Ra
sa Krokytė.

šis teatro ir dainos viene
tas atvyksta pirmą kartą į 
Clevelandą. Jį pakvietė Jau
nimo Dainavos stovyklos 
rėmėjų komitetas, kuriam 
pirmininkauja dr. Marius 
Laniauskas. (vr)

• šv. Kazimiero lituanis
tinė mokykla CIevelande 
mokslo metus pradeda š. m. 
rugsėjo 7 d.., šeštadienį, 9 
vai. ryto Dievo Motinos pa
rapijoje.

Tik tėvų rūpestingumu ir 
mokytojų nuoširdumu mo
kykla klestės.

• Dr. K. Gudaičio, mirų- i“ ”
šio 1979 m., vertingų lietu- pas dukrą ir sūnų, aplankė 
viškų knygų biblioteka, ku
ri buvo laikoma pas jo duk
terį Aldoną Zibienę, Cincin- 
nati, Ohio, pervežta į Kent 
Statė universitetą ir padė
ta Ethnic Heritage Pro- 
gram skyriuje.

Nr. 34 — 15DIRVA

Grandinėlės šokėjos Clevelando tautų festivalyje. Iš kairės: Kristė Vedegytė, Vija Bub- 
lytė, Lilė Gelažytė, Aida Bublytė.

• Grandinėlės šokėjų re
peticijos ir šiais metais 
vyks Dievo Motinos para
pijos auditorijoje įprasta 
tvarka: trečiadienio ir sek
madienio vakarais — vy
resniesiems, penktadienio 
vakarais — jaunesniems 
šokėjams.

Pirmoji repeticija vyres
niesiems bus rugsėjo mėn. 
4 dieną, 7 vai. vakaro. Jau
nesnių šokėjų pirma repe
ticija ir jų tėvų susirinki
mas įvyks rugsėjo 13 die
ną, 6:45 vai. vakaro.

• VINCAS JUODVALKIS, 
iš Yucaipa, CA., viešėdamas

Dirvą ir paliko auką. Ačiū.

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, CIe
velande, Washingtone, D.
C., St. Petersburge, Provi- 
dence, R. I. ir Los Angeles, 
Calif.

CIevelande šios šv. Mišios 
bus aukojamos rugsėjo 
mėn. 15 d. 10 vai. ryte, Die
vo Motinos šventovėje.

PILĖNU TUNTAS 
NERINGOS TUNTAS 
clevelando Sk-mtės Ir Skautai

o. Vytautu
DIRVA
6716 St. Clair Av*nu* P.O. BOK O J 206 
Cl*v*land, Ohio 44’03

i.'felaa Broli:

Siunėian* JkiutiAku* sveikinimus 14 trasų vasaros stovyklos. Stovyklaujame 
puikioj* Caop KcKfnIay stovyklavietėj*, netoli Lfsbon ohio.

Taičio* 55-aiub setus Skantlrtko darbo ir au dideliu ontutiMsu ien<lawe 
plrnyn.

BUDaKINR
DIEVUI TĖVYNEI Irt ARTIMUI

Stovyklos VadiJa ir otovyklautojal:
ei c .h. ♦ < - -v 

V , r 5 'M

5>M.

į a .

P

f

' G--', p ’

Daugiau apie šią sukakti 
bus paminėta "Kario” žur
nale rugsėjo mėn.

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

• /

Clevelando Pilėnų ir Neringos tuntų skautai ir skautės, mi
nėdami skautavimo 35 metų sukaktį, iš stovyklos prie Lisbon, 
Ohio, atsiuntė Dirvai šį sveikinimą.

Pilėnų ir Neringos tuntų skautai ir skautės stovyklavę Lisbon, Ohio. V. Bacevičiaus nuotr.



DIRVA
• Ateinančią savaitę, 

rugsėjo 5 d., dėl Darbo Die
nos šventės, Dirva neišeis. 
Sekantis numeris išeis rug
sėjo 12 d.

KORP! NEO-LITHUANIA 
SUVAŽIAVIMAS

Kviečiame daly vauti 
Korp! Neo-Lithuania suva
žiavime, įvykstančiame š. 
m. rugpiūčio 31 — rusėjo 2 
dienomis Dainavos stovy k-, 
lavietėje, Michigane.

šeštadienio programoje 
numatytas simpoziumas — 
Korp! Neo-Lithuania toli
mesnės veiklos klausimais. 
Simpoziume daylvauja chi- 
cagietės Rasa Plioplytė ir 
Kazė Brazdžionytė, losange- 
lietis Aloyzas Pečiulis ir 
clevelandietis dr. Viktoras 
Stankus. Moderuos Antanas 
Juodvalkis.

Sekmadienį įvyks didžio
ji sueiga ir Mečio Valiukė
no paskaita. Po trumpos 
pertraukos įvyks darbo su
eiga, kurios metu bus iš
klausyti vyr. valdybos pra
nešimai, išrinkti nauji or

ganai ir aptarti kiti reika
lai.

Pirmadienį po pamaldų, 
įvyks valdybos pareigų per
davimas, diskusijos, pašne- 
kėsiai.

šiuo metu vyr. valdybą 
sudaro: pirm. Dalė Gotcei- 
tienė, vicepirm. Marius Kas
niūnas, sekretorius Darius 
Balzaras, iždininkas Vytau
tas Girnius ir arbiter ele- 
ganiarum Arvydas M. Ig- 
natonis.

Visi dalyvaukime suva
žiavime. (aj)

MIRĖ DR. VYTAUTAS 
ČEPAS

Po ilgos ir sunkios ligos 
š. m. rugpiūčio 19 d. mirė 
dr. Vytautas Čepas, Elon 
College, N. C., sulaukęs 74 
metų amžiaus.

Velionis buvo baigęs tei
sės mokslus, bendradarbia
vo spaudoje teisiniais klau
simais, Nepr. Lietuvoje ėjo 
įvairias aukštas pareigas. 
1945 m. LSB Vyr. skauti
ninkas, 1953 m. LSS tary
bos pirmininkas.

Liko žmona Lidija ir sū
nus Gintaras su šeima.

• Jonas Petronis, Los 
Angeles, Calif., naujai iš
rinktasis ALT S-gos Tary
bos narys, su žmona pir
mieji užsirašė į ALT S-gos 
organizuojamą kelionę Ka
ribų jūroje, kuri įvyks 
1986 m. sausio 11-18 die
nomis.

Kviečiami ir kiti pasekti 
p. Petronio pavyzdžiu ir 
skubiai registruotis pas Vi
dą Jonušienę, Amber Tra
vel Service, 11745 South- 
west Highvvay. Palos Hts., 
Illinois 60463. Telef. (312) 
448-7420.

Dirvos 70 metų 
sukakčiai 

paminėti vajus
Atsiliepdami į Dirvos 70 metų sukakčiai pa

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

NUOŠIRDI PADĖKA

MŪSŲ MYLIMAM TĖVUI, SENELIUI, UOŠVIUI 
BROLIUI, DĖDEI —

A. A.
DR. JUOZUI BARTKUI

mirus ir iškeliavus į amžiną poilsį 1985 m. birželio 
29 d. Chicagoje.

Mūsų nuoširdi padėka kunigui Ignui Urbonui už 
religinį patarnavimą ir lankymą jo sunkioj ligoj ir po 
mirties atlaikiusiam koncelebruotas mišias su kun. J. 
Prunskiu ir J. Borevičium, S. J. Nuoširdi padėka so
listui Vazneliui už giedojimą laike mišių.

Dėkojame Korp! Neo-Lithuania už garbės sargybą 
ir Jonui Jurkūnui už atsisveikinimo pravedimą. Kalbė
jusiems: Dr. L. Kriaučeliūnui, Dr. P. Sutkui, Rasai 
Plioplytei, S. Virpšai, S. Barui. M. Valiukėnui. K. Mil- 
kovaičiui ir T. Blinstrubui.

Taip pat mūsų nuoširdi padėka garbės grabnešiams 
T. Blinstrubui, A. Juodvalkiui, J. Jurevičiui, J. Jurkū
nui, L. Kriaučeliūnui V. Mažeikai, A. Pimpei, P. Sutkui 
ir P. Vėbrai.

Nuoširdi padėka visiems atsilankiusiems į koplyčią 
ir laidotuves. Dėkojame pareiškusiems mums užuojautą 
raštu, žodžiu ir aukojusiems šv .Mišioms ir lietuviškoms 
organizacijoms.

Gili padėka kun. I. Urbonui už palydėjimą į kapus 
ir maldas.

ŠEIMA

• Simas Kašelionis, gyv. 
St. Petersburg, Fl., a. a. 
dr. Juozo Bartkaus atmini
mui siųsdamas 100 dol. pa
žadėjo likusius 900 dol. at
siųsti dalimis vėliau. Iš jų 
800 skiria Vyt. Alanto ro
mano "Aušra Paliūnuose” 
išleidimui paremti.. Rašo, 
kad negalįs iš karto visą 
sumą atsiųsti, nes turįs įsi
pareigojimų duoti Lituanis
tinei katedrai. Tautos Fon
dui, ALTai ir VLIKui.

širdingai dėkojame už 
paramą.

• Korp! Neo-Lithuania 
vyr. valdyba, sveikindama 
Dirvą 70 metų sukakties 
proga, pridėjo auką 500 dol. 
Ačiū. •

• St. Griežė-Jurgelevi
čius. Dorchester, Mass., at
naujindamas Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 33 dol. 
Ačiū.

• K. čiurinskas, dr. M. 
Eymontt ir J. Savickas, at
naujindami Dirvos prenu
meratas, pridėjo auką po 
20 dol. Ačiū.

NATIONW1DE 
INSURANCE 
Nat>onwid« iŠ on you'* lifte

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si j OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfieid 
Road, Suite 203, Mayfieid 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 142-6810.

WANTED 
TOOL & DIE MAKERS

10 yrs. exp. with carbide & tool steel. 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints and very eloae tolerancc. 
Salary negotiable wilh full benefit 
plan. Send resume to Personnel Depl.: 

GSL 1NDUSTRIES 
303 Falvey Blvd.

Texarkana, Texas 75501

Mylimam broliui

A. A.

ALGIRDUI DEGĖSIUI
Lietuvoje tragiškai žuvus, DR. DANIELIUI 

DEGĖSIUI, jo šeimai ir artimiesiems reiš

kiame nuoširdžią užuojautą.

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugija

WANTED JOURNEYMEN 
GRINDER HANDS 

Precision cylindrical Grinder Hands, 
min. 8 ’ years exp., elose tolerances. 
Good benefits and working condi- 
tions. Phone collect 313-586*8300. 
ask for STEVE. Relocalions expensea 
paid to accepted applicants.

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

CHICAGO, ILLINOIS 60638 
(30-33)

PRE$SMAN/W-Npr*i AmvrfcM 
Communlcptions U tookinp for an 
♦xp'd orM»man/w on Harrla. 
Schribar, $*rl« 1000 eouipmeni 
Ke are InataUlng a 22x32, 5 color 
roll-fo-roH, roll-lo-fold. roll-to- 
iheel & w« art looklnp for a too 
nolch prlnler wllh compWe b»ck- 
oround in pre-preu, prooflno, etc
This indivirinai should hav* mana- 
ptrlal capabillllet to train & luoer- 
vita a full 3 mm operatlon We art 
located in tht beautiful mounfalnt 
of South Centrai PA. Salary & bene- 
f 11* commensurate w/vour ablllty.
Send resume to: North Amerlcan 
Communicalions, Phll
Sukenlk/Humen Resources AAana- 
oer. PO Box 39, DuncansvIHe, PA 
Wi. No phone Ingulres please.

LTS Korp! Neo-Lithuania Vyr. Valdyba . ..500.00 
Verutė Lenkevičienė, Chicago, Iii. ........... ..... 50.00
Dr. P. Švarcas, Mascoutah, III.

(anksčiau yra davęs 100 dol.) ................ 25.00
Dr. Birutė Paprockienė ...................   50.00
V. Urbaitis, Cleveland, Ohio ......................... 15.00
Henrikas ir Genovaitė Bitėnai,

Elizabeh, N. J. .......................................... 10.00
Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjunga ........100.00
P. K. Skirmantas, Cleveland, Ohio................ 50.00
Dr. Alfonsas ir Enna Kisielius,

Sidney, Ohio .......................   50.00
Aloyzas Jančys, St. Petersburg, Fla.............100.00
Juozas ir Genė čyvai, Cleveland, Ohio ........ 20.00
Elena Sirusienė, Flamington, N. J............... 20.00
Dr. A. Barkauskas, Scarborough, Ont.......... 100.00
Jonas ir Marta Kriščiūnai, Canton, Mich...... 20.00
Andrius ir Irena Kuprevičiai,

Cleveland, Ohio .......................................... 10.00

(Bus daugiau)

DR. DANIELIUI DEGĖSIUI

ir šeimai, Lietuvoje tragiškai žuvus jo bro

liui ALGIUI, reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Salomėja ir Vytautas 
Janulaičiai

ALGIRDUI DEGĖSIUI

mirus Lietuvoje, jo broliui DR. DANIELIUI

DEGĖSIUI ir jo šeimai reiškiame užuojautą

Juškėnų šeima

Cleveland Heights, Ohio
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