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Lieka tik melstis...
...kad JAV priešai susilpnėtų

Iš viso, demokratinių reži
mų nepaslankumas kariauti 
verčia prieiti prie išvados, 
kad geriausia taikos garanti
ja yra kaip tik tokie režimai, 
tačiau dėl jų įvedimo visame 
pasaulyje niekas nenori ko
voti. Ir visai teisingai, nes 
pvz. karas su Sovietiją, ve
dąs prie atominių ginklų pa
naudojimo, neturi prasmės.

Tokioje situacijoje ir sovie- 
tams viešas karas darosi ne
patrauklus. Juo labiau, kad 
jų totalinė sistema leidžia 
griebtis tokių priemonių, 
kurių demokratijos negali. 
Kodėl jiems jomis nepasinau
doti? Jie taip juk pajėgė įsi 
tvirtinti eilėje Afrikos vals
tybių ir bando Centro Ame
rikoje.

Savime aišku, kad JAV 
turi to tikėtis ir griebtis kon- 
tra-priemonių, kurios negali
būti konvencionalinės ir 
negali būti naudojamos kraš 
to viduje, nes pažeistų vei
kiančius įstatymus. Už tat 
galima suprasti buv. ČIA di
rektoriaus W. Casey svajo
nę, kad būtų gera rezervuoti 
dalį uždarbio iš ginklų Ira- 
nui pristatymo kokiai kitai 
slaptai veiklai, neieškant 
Kongreso leidimo. Po dabar 
tinės aferos neatrodo, kad 
tai būtų įmanoma, išskyrus, 
žinomą, atvejį, kai preziden
tas turi pastovią daugumą 
abejuose rūmuose.

Grįžtant prie Kongreso 
dabartinio tyrinėjimo reikia 
pastebėti, kad paskutinėmis 
dienomis pasigirdo balsų, tei 
giančių, kad nors buvo su
klysta su vad. Irano iniciaty
va, tačiau nemažesnė klaida 
buvo padaryta pasiaiškinant 
visuomenei. Susirūpinę Bal
tieji Rūmai bandė visą atsa
komybę užmesti adm. Poin- 
dexter ir pulk. lt. North, už- 
vesdami kriminalinį tardy
mą dėl jų veiklos, kas užčiau 
pė jiems burnas, nenorint 
save inkriminuoti. Tai, žino
ma, nenuramino Kongreso, 
kur daugumą turi priešinga 
prezidentui partija. Kai pa
galiau tie du prabilo, jų nusi
kalstamas darbas - jei iš viso 
buvo padarytas - neatrodo 
baisus, turint galvoje visas 
aplinkybes. Adm. Poindex- 
ter pasiryžimas išgelbėti iš 
nemalonios situacijos prezi
dentą iš tikro Reaganui pa
kenkė, nes tuo pasiryžimu 
nebuvo pasinaudota. Rezul
tate - prezidento prestižo kri 
timas ne tik namuose, bet ir 
užsieniuose.

Vytautas Meškauskas

Kiekvienu atveju, sovietai 
atrodo, nutarė kiek palaukti 
su galutiniu susitarimu dėl 
vid. distancijos raketų suma 
žinimo iki 100 kiekvienai pu
sei.

Kartu tai parodė, kad 
JAV nėra pasiruošusios ves
ti tokį pogrindžio karą, kuris 
siaučia visiems kartojant žo
dį ‘taika’. Tokiu atveju ga
lima tik pageidauti, kad kas 
nors kitas - Dievas ar liki
mas - apsaugotų JAV nuo jų 
priešų.

Kaip jau minėjome, jau 
besibaigiančių Kongreso vie 
šų tyrinėjimų tikslas buvo 
pabandyti sukompromituoti 
JAV prezidentą. Tam nesi
sekant, į galą buvo pradėta 
aiškinti, kad norima rasti bū 
dų atstatyti pasitikėjimą 
tarp prezidentūros ir Kong
reso.

Tai beveik neįmanomas 
uždavinys, nes nepasitikėji
mas buvo jau pačios konsti
tucijos pasėtas. Kam rinkti 
atskirai prezidentą, jei jis 
turi priklausyti nuo Kongre
so? Tiesa, jei Kongreso dau
gumą sudaro prezidento 
vienminčiai - galima susikal
bėti. Priešingu atveju kraš
tui gresia suirutė Parlamen
tiniuose režimuose tam iš
vengti vyriausybė eina savo 
pareigas kol turi seimo pasi
tikėjimą. JAV prezidentui 
ir toliau leidžiama eiti savo 
pareigas.

Konstitucijos autoriams 
prieš porą šimtų metų tokia 
galimybė neatėjo galvon. Jie 
manė, kad pasėtas nepasiti
kėjimas išeina tik kraštui į 
naudą. Tai galima suprasti.

Vasario 16 gimnazijos naujai pastatytas berniukų bendrabutis, kurio šventinimo iškilmės 
įvyko birželio 20 d. M. Šmitienės nuotr.

Vasario 16 gimnazijos naujojo bendrabučio šventinimo iškilmėse. Iš kairės: kun. F. Skėrys, 
Hesseno socialinių reikalų ministras Kari H. Trageser, direktorius A. Šmitas, apskrities valdybos 
vicepirm. Eva Krueger, Lampertheimo burmistras G. Dieter su žmona. M. Šmitienės nuotr.

Remkime Vasario 16 gimnaziją
Nepagailėkime šiam kilniam lietuviškam tikslui

Vasario 16 Gimanzija yra 
vienintelė visų lietuvių aūkš 
tesnioji mokykla laisvame

Tada JAV neturėjo daug gy
ventojų, bet milžiniškus plo
tus.

Metams bėgant situacija 
pasikeitė. JAV tapo super
valstybė, kuri norom neno
rom turi vadovauti visam 
laisvam pasauliui. Jei jos, 
pavyzdžiui, turėtų stiprią vy 
riausybę, kuri būtų įspėjusi, 
kad ji nuo pirmos karo 
dienos rems Britaniją ir 
Prancūziją bei imtų tuojau 
ginkluotis, Hitleris nebūtų 
drįsęs pradėti karo. Vietoje 
to, neryžtingos JAV ir sovie 
tų pažadėta pagalba Hitlerį

(Nukelta į 2 psl.) 

pasaulyje. Lietuviškai veik
lai silpnėjant, vis sunkiau ir 
sunkiau darosi ją išlaikyti. 
Bet susipratusių tautiečių 
dėka, joje mokosi jaunimas 
iš įvairių pasaulio kraštų, ir 
mokinių skaičius vis didėja. 
Vokiečių valdžios įstaigos tą 
stebi su tam tikru pasitenki
nimu, nes augančiame moki
nių skaičiuje jos mato lietu
vių susidomėjimą, gimnazi
jos vertę ir jos reikalingumo 
būtinumą.

Vokiečių vyriausybė ski
ria dideles sumas gimnazijos 
bei bendrabučio išlaikymui - 
apie 1 milijoną DM per me
tus, kas sudaro % visų rei
kalingų lėšų. Jie laukia, kad 
lietuviai padengtų trūksta
mas sumas, nes, jų nuomo
ne, mokslo įstaiga tik tada 
verta paramos, kada ji yra 

pajėgi pati dalį išlaidų pa
dengti.

Ta pati sąlyga taikoma ir 
dabar vykdomų statybų fi
nansavimui. Statyba kai
nuos 3.5 milijonų DM. Ba- 
den Wurtembergo-Hesseno 
ir federalinė vokiečių val
džios paskyrė po 1 milijoną 
DM su sąlyga, kad lietuviai 
patys prisidėtų prie staty
bos išlaidų padengimo bent
0.5 milijono DM suma. Bet 
norėdamos užsitiktinti, kad 
ši sąlyga bus išpildyta, rei
kalaujama, kad lietuviai pir
ma išleistų savo pinigus ir 
tik tada bus galima naudoti 
vokiečių skirtas sumas.

Prieš pusantų metų pra
vestas lėšų telkimo vajus 
gimnazijai padėti, nors buvo 
gausus aukomis, numatytos 
sumos nesukėlė. Surinktoji 
suma dar sumažėjo dolerio 
vertei pasaulio rinkoje nu
kritus. Tad, neturėdami ki
tų įplaukų ir norėdami gim
nazijai padėti išsiversti, jau
čiame pareigą lėšų telkimo 
vajų pakartoti ir prašyti Jū
sų paramos. Juk negailite ir 
aukojate kitų vertingiems 
užmojams, tad šį kartą ne
pagailėkite aukos šiam kil
niam lietuviškam tikslui. Už 
auką iš anksto nuoširdžiai 
dėkojame.

Aukas galima nurašyti 
nuo federalinių mokesčių: 
Nr. 36-300-3339. Čekius ra
šyti: Vasario 16 Gimnazijai 
Remti Komitetas ir siųsti - 
Mrs. J. Biskis, P.O. Box 911, 
Evanston, IL 60204.

K. Milkovaitis, Pirm. 
Vasario 16 Gimnazijai remti 

Centrinis Komitetas
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Persijos įlankoje. - IJ didelio debesio mažas lietus. - Sovietijos 
ir Prancūzijos rolės. - Vietoj naftos gali būti 

----------------------- kovojama dėl vandens. - ----------------------
Amerikai sutelkus savo 

dėmesį prie Irano-Contra 
aferos, gyvenimas kitur ne
sustojo. Ypač Persijos įlan
kos rajone, kur jau septyni 
metai vyksta žiaurus karas. 
Situacija ten kaip tik priver
tė JAV ieškoti geresnių kon
taktų su abiem kariaujan- 
čiom pusėm, kas privedė 
prie tos aferos. Tuo tarpu . 
kariaujančios šalys, negalė
damos laimėti sausumos 
fronte, pradėjo ieškoti laimė 
jimo ekonominiam fronte, 
bandydamos sustabdyti naf
tos tiekimą eksportui, kuris 
finansuoja ginklų įsigijimą. 
Kadangi Irakas didesnę dalį 
savo naftos gali transportuo
ti į svetimus uostus vamz
džiais, Iranui parūpo pakenk 
ti Irako kaimyno Kuvaičio 
naftos eksportui jūra, nes 
tas kraštas yra Irako sąjun
gininkas. Iranas tačiau yra 
nepajėgus užpulti patį Ku- 
vaitį, todėl pradėjo grąsinti 
jo laivams, plaukiantiems 
per Hormuzo sąsiaurį į 
Omano įlanką ir iš ten į In
dijos vandenyną.

Viena išeitis tokioje situa
cijoje būtų naftą eksportuo
ti ir reikmenis importuoti 
svetimais laivais. Tam rei
kalui Kuvaitis pasisamdė du 
sovietų laivus, kurie ginkluo 
ja Iraką. JAV neturi laivų iš 
nomuoti, nes jos pačios daug 
savo laivų plukdo po sveti
mom vėliavom - kaip Pana
mos ar Nigerijos - nes tada 
apsieinama be unijų reikalau 
jamo didelio atlyginimo ir 
pan. Už tat Kuvaitis sugal
vojo savo tanklaivius perra
šyti JAV laivininkystės b- 
vei, kurios faktinas savinin
kas yra Kuvaitis. Apie tai 
Kuvaitis pranešė Washing- 
tonui balandžio 2 d. ir gavo 
jo sutikimą 11 tanklaivių per 
vedimui po JAV vėliava.

Iš to, žinoma, išplaukė ir 
reikalas turėti JAV daugiau 
karinių pajėgų, kurios galė
tų ginti tuos laivus, jei juos 
užpultų Irano greitlaiviai, 
lėktuvai ar iš Kinijos nupirk
tos ‘silkworm’ - trumpos dis
tancijos raketos.

Visuomenės dėmesį į tai 
atkreipė iš Irako lėktuvo pa
leistos prancūzų gamybos

Lieka tik melstis...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tiesiog kurstė pradėti kariau 
ti ir pirmutiniai laimėjimai 
sudarė įspūdį, kad jis gali 
laimėti. Kiek dėl to žuvo 
žmonių?

Žinia, ir parlamentariniai 
režimai nenorėjo kovoti, ta
čiau pasikeitus pažiūroms 
ten dažnai užtenka tik pa
keisti premjerą, tuo tarpu 
JAV reiktų laukti preziden
to ar Kongreso rinkimų.

Al Ahmadi

■ Bandar Khomemi
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raketos pataikymas į JAV 
frigatę STARK, užmušdama 
37 amerikiečius jūrininkus. 
Irakas aiškino, kad tai atsiti
ko netyčia.

Kaip ten būtų, ta Irako ra
keta iškėlė galimą pavojų iš 
... Irano pusės. Čia pat rei
kia pastebėti, kad Irankas 
pirmas pradėjo laivų užpuo
limų karą. Tokiu būdu, jei 
Irakas liautųsi pulti Irano lai 
vus, Iranui neapsimoka pulti 
Irako ar jo sąjungininkų lai
vus, nes faktinai Iranas dau
giau priklauso nuo laisvo su
sisiekimo jūra negu Irakas. 
Ir jei taip - po JAV vėliava 
plaukiantiems Kuvaičio lai
vams pavojus nėra didelis. 
Juo labiau, kad JAV laivy
nas giriasi galįs puolimus ne 
tik atremti, bet ir užpuoli
kus rimtai nubausti.

Dėl to tačiau kilo didelis 
triukšmas JAV. Opozija 
Reagano administracijai pra 
dėjo piešti pačius juodžiau
sius ateities vaizdus. Girdi, 
jei ką ten daryti, tai tik tarp
tautiniu mastu su tarptauti
niu laivynu, nors iki šiol vi
sos tos ‘tarptautinės’ pajė
gos niekur gerai nepasirodė.

Vėliavų pakeitimas Kuvai 
čio laivuose sutapo su Jung
tinių Tautų Saugumo Tary
bos reikalavimu sudaryti pa
liaubas. Žinoma, sovietai ne 
patenkinti JAV karo laivyno 
padidėjimu Persijos įlanko
je, bet ir jiems šiuo laiku rū
pi Irano-Irako karo sustab
dymas, arba bent sulėtini 
mas. Tuo reikalu Reaganas 
pasikeitė laiškais su Gorba-

Ajatola nepaleidžia pagrobtųjų...
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čiovu, kuris siūlo tuo reikalu 
pasitarimus.

Naują elementą į tą košę 
įnešė Prancūzijos kivirčai su 
Iranu dėl teroristų veiklos. 
Likimo ironija norėjo, kad 
Prancūzija - pagal savo se
nas tradicijas - davė prieg
lobstį Ajatolai Komeini, ta
čiau dabar nenori laisvės jo 
įkvėptiems teroristams. Yra 
ir gilesnių šaknų konfliktui. 
Visus moderniškiausius ir 
pranašesnius už sovietinius 
ginklus Irakas perkasi Pran
cūzijoje ir yra jai už tai sko
lingas 4 bilijonus dolerių. Už 
tat Prancūzija labai nenorė
tų, kad Irakas praloštų karą.

•••

Econo- 
žmonių 
įlankos

Londoniškis The 
mist praneša apie 
nuotaikas Persijos 
pakrantėse. Omane, Jung
tiniuose emiratuose ir (pata
rė nejaučiamas didesnis pa
vojus iš Irano. Jei JAV ten 
patirtų nemalonumų - jie 
juos laikytų užpelnyta baus
me už nešališkumą, turėda
mi galvoje JAV-Izraelio san
tykius. Bet iš kitos pusės - 
dažnai tie patys žmonės no
rėtų, kad JAV duotų pamo
ką Iranui, kuris jau per daug 
įsivaizduoja.

Visi tie kraštai varo gyvą 
prekybą su Iranu. Tuo tar
pu Kuvaičio, Saudi Arabijos

■ Iš kitos pusės
Atrodo, kad ir mes turime savo ’lrano-Contra afe

rą’. Jos esmė yra privati valdžios iniciatyva užsienio po
litikoje apeinant veikiančius įstatymus. Kaip praneša 
■GIMTASIS KRAŠTAS gegužės mėn. antroje pusėje Lie
tuvoje viešėjo Santaros-Šviesos valdybos narys, laikraš
tininkas Mykolas Drunga, Harvardo prof. E. Kaminskas, 
Akiračių redkolegijos narys L. Mockūnas ir literatūros 
kritikas Kęstutis Keblys. Ten jie susėdo prie apskrito 
stalo su visatarybinio kultūros fondo Lietuvos skyriaus 
valdybos pirmininku prof. č. Kudaba, Lietuvos TSR vals
tybinio leidyklų pirm, pavaduotoju R. Mališausku, Lie
tuvos komunistų partijos užsienio ryšių skyriaus vedėjo 
pavaduotuoju Justu Paleckiu, Tėviškės draugijos pirmi
ninku V. Sakalausku ir G. k. bendradarbiais. Tuos titulus 
linksniuojant nebuvo paminėta, kad pirmasis išvardintų
jų yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, kuri varžosi su 
VLIKu dėl pirmenybės vadavimo kovoje, valdybos vice
pirmininkas bei Lietuvių Fondo tarybos narys.

Kalbama buvo apie kultūrinio bendravimo proble
mas. Gk redaktorius A. čekuolis pareiškė:

„Gimtasis kraštas įsipareigoja išspausdinti 
bet kokį išeivių straipsnį, jeigu jame nebus įžei
dinėjimų arba kvestionuojamas Lietuvos inkorpo
ravimas į TSRS.”

Drunga į tai atsakė:
„Pageidautume, kad nebūtų jokių tabu. Siū

lome, kad (pas jus) pasirodytų straipsnis vieno 
mūsų pasiūlyta tema. Savo ruoštu sudarytumėm 
sąlygas iššspausdinti Jūsų pasiūlyta tema, kad ir 
DRAUGE.”

Šalia to tarybinė pusė dar pageidavo išeivijoje drau
gijos, kuri atitiktų jų ’Tėviškei’, archyvų, aukų paminklų 
statybai ne pinigais:

”.. . o, pavyzdžiui ’Katerpilar’ krano ar buldoze
rio, deficitinių pas mus medžiagų pavidalu . ..„

Vienu žodžip — visai panašiai kaip Irano-Contra afe
roje — už tam tikrą kiekį naudingų dalykų gausite, sa
kykim, po 2,5 įkaito. Skirtumas tik toks, kad neturime 
savo Kongreso, kuris dėl to patriukšmautų. Juk turime 
visai panašų klausimą kaip Kongresas: ar prezidentas 
žinojo apie tą biznį ar ne? Mūsų atveju klausimas būtų: 
ar PLB pirmininkas žinojo?

Iš kitos pusės žiūrint nieko prieš privačius pokal
bius, bet ar negalima juose išvengti KGB patikėtinių kaip 
Tėviškės pirmininko, Gk redaktoriaus ir CK skyriaus 
v-ko padėjėjo? Jei su tokiais reikia kalbėti — geriau 
siekti aukštesnių pareigūnų, kad ir rusų, kurie gal šį tą 
ir galėtų padaryti. Mūsiškiams galima laišku pasakyti: 
pasirūpinkite ryšių palengvinimu, leiskite be globos lie
tuviui susisiekti su lietuviu. Rezultatai būtų daug ge
resni. Kokią instituciją mes galėtumėm įsteigti bendrauti 
su Tėviškės draugija? Tur būt galėtumėm tik atgaivinti 
dar neprikl. Lietuvoje veikusią „Kalinių globos draugi-

(vm)

ir Bahraino valdantieji sluok 
sniai Irano rimtai prisibijo. 
Jie mat turi didesnį kiekį 
sija arabų, kurie Teherano 
ajatolą laiko savo dvasiniu 
vadu. Bahraine jų net dau
guma. Į Bahrainą Iranas jau 
šacho laikais žiūręjo kaip į 
savo teritoriją.

Bahraino uoste dažnai su
stoja JAV karo laivai. Ben
dras įspūdis yra toks, kad į 
amerikiečius žiūrima gana 
palankiai - kaip į veiksnį, 
kuris neleidžia karui per 
daug išsiplėsti.

• ••

Taikos atveju Vid. Rytuo
se laukiama naujų nesusipra 
timų, ar net karų - ne dėl naf 
tos, bet dėl vandens, nes jo 
ten trūksta. Turkija labai 
norėtų kaip galima daugiau 
išnaudoti didžiųjų Tigro ir 
Eufrato upių vandenį pati 
sau. Ji statosi daug pylimų 
elektros jėgainėms ir dirvos 
apdrėkinimui. Tą patį nori 
daryti ir Sirija, į ką nemalo
niai žiūri Irakas. Sirija ne
nori savo vandens atiduoti 
Jordanui, o tas nenorėtų juo 
dalintis su Izraeliu. Kol kas 
daugiausia dėl to nukenčia 
palestiniečiai, nes Izraelis 
vis daugiau vandens skiria 
savo tautiečiams, palikda
mas arabų žemę sausą.

MECHANIC
POSITIONSOPENFOR

HEAVYDUTYBUS/TRUCK 
MECHANIC 

•EXPERIENCEPREFERRED 
•GOOD STARTING SALARY 

♦CLE AN W0RKING CONDITIONS 
•EXCELLENTBENEFITS 
•MUSTHAVEOVVNTOOLS 
COMMUNITY BUS LINES 

201-473-6230, WALTER 
(24-30).
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SUNNY HILLS GOLFININKAI

Nedeleguoti delegatai

Jau kuris laikas spaudoje 
bei televizijoje dominuoja 
nagrinėjimas Amerikos va
dovaujančiųjų kompetentin
gumo, atsakomingumo ir at- 
skaitomingumo klausimų.

Įdomiu sutapimu ir lietu
vių išeivija sužinojo - ne iš 
oficialių informacijos šalti
nių ar laisvos savosios spau
dos - apie okupuotoje Lietu
voje įvykusį pasitarimą dėl 
‘Lietuvos ir išeivijos ryšių’. 
Prie apskrito stalo sėdėjo 
grupė mūsų ‘tautiečių kultū
ros veikėjų’ (iki šiol nežino
ma ar kieno įgoliota!) ir ofi
cialūs krašto (okupuoto!) pa

reigūnai, Gimtojo Krašto 
pranešimu.

Kalbėtasi, atrodo, buvo 
gana drąsiai - veik išeivijos 
vardu, ‘tiesiai’ (?!?), nesiri- 
bojant tik asmeniniais ar ‘eli 
tinio’ luomo galimais įsipa
reigojimais. Buvo sutikta su 
sąlyga, kad nebūtų kritikuo
jama dabartinė Lietuvos pa
dėtis. Buvo svarstoma finan 
sinė išeivijos parama kraš
tui. Oficialiai buvo pasiūlyta 
neoficialiems ‘šaukštas ko
šės už pirmgimio teisę’ ...

Nemažai laiko, popieriaus, 
nervų ir pajėgų buvo paau
kota atsiradus ryšio su kraš
tu klausimui. Emocijos ir lo
gika kirtosi. Praktiškai - nė
ra jis išspręstas nė dabar - 
pavieniai, asmeniniai spren
dimai lėmė.

Nesutarimai ir ginčai ne
šė, ir tebeneša, naudą oku
pantui ir todėl nenuostabu, 
kad periodiniai iš naujo van
duo yra sudrumsčiamas ten, 
kur tik randama galimybių. 
Elitinė, kultūrinė priedanga 
tam ypatingai gerai pasitar
navo.

Įvykęs pasitarimas - sąmo 
ningas, ar tik pasikabinus 
ant mestos meškerės - nely
gių partnerių planavime be 
įgaliojimų kitų sąskaiton, 
geriausiu atveju būtų buvę 
galima vadinti nesusiprati
mu ar moraliniu lėkštumu 
(jei jau ne nusikaltimu)... jei 
vienas iš ‘svečių grupės’ ne 
būtų buvęs Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės vicepir
mininkas informacijos reika
lams, kaip ir Lietuvių Fondo 
tarybos narys. Iki šiol nei 
PLB, nei LF nepadarė jokio 
pareiškimo, tvirtinančio ar 

paneigiančio Gimtojo Krašto 
pateiktą informaciją. Nepa
sisakė nė Veiksniai, nors 
klausimas liečia pačią išeivi
jos laikysenos kryptį.

Jau kuris laikas yra pasi
gendama aiškaus, principi
nio LB pasisakymo kylan
čiais klausimais. Kartais nė
ra aiški ir kompromisų sąvo
ka. Abejonės, ar žingsnis į 
priekį - du atgal, negali būti 
pateisintina veikla siekiant 
pavergto krašto laisvės. Vi
same pasaulyje suaktyvėjus 
žmogaus teisių įgyvendini
mo akcijai, negalime ‘etikos7 
sąskaiton pasitenkinti meta
mais trupiniais. Trumpalai
kis, tariamas ‘laimėjimas7 
negali užtemdyti akių tikra
jam siekiui. Laisvės siekis 
negali būti traktuojamas tik
tai ‘plunksna skrybėlėje7 
plotmėje.

Padėtis reikalauja LB ir 
visų veiksnių pasisakymo ir - 
galimas dalykas - besąlygi
nių diskusijų iš esmės. Turi
me žinoti, kas yra planuoja
ma, kas yra kalbama ir žada
ma mūsų vardu. Turime ži
noti kaip ir kur yra leidžia
mi Lietuvos laisvinimui ir lie 
tuvybės išlaikymui renkami 
pinigai. Turime žinoti, kas 
iš tikro veda mus ir ką seka-

Sunny Hills, Fl., Lietuvių golfo klubo nariai su šeimomis pobūvyje V. L. Adomavičių 
sodyboje. J. Zubavičiaus nuotr.

' Gal kai kam šiame laisva
me pasaulyje bus ne juokin
ga, kad kur tai Floridos kai
melyje Sunny Hills yra golfo 
laukai, kur susirinkę pensi
ninkai - kartais ir jų svečiai 
ar giminės - pabando savo 
golfo sugebėjimus.

Cia pirmieji lietuviškų ran 
kų golfo kamuoliukų smūgiai 
įvyko atvykus Jonui Zubavi- 
čiui, vienam iš pirmųjų, kar
tu su golfą pamėgusiu Kun. 
A. Račkausku.

Kolonijai gausėjant nau
jais ateiviais ir kai kuriems 
norint pasivaikščioti golfo 
laukais - ir naujai atsikėlę 
jungėsi prie jau įsikūrusių 
žaidėjų. Čia tenka išskirti
M. Luką, kuris jau Chicago
je priklausė Lietuvių Golfo 
Klubui.

Nesiekėme rekordų, bet 
džiaugėmės maloniu, gražiu 
pasivaikščiojimu tyrame ore
J. Zubavičius mokino mus, 
naujai atvykusius, kaip lai
kyti lazdą, bei kitus golfinin- 
ko judesius. Ir kai jau susi
darė keletas žaidėjų - Antan- 
no ir Marytės Balčiūnų 
namuose buvo įsteigtas Sun
ny Hills Lietuvių Golfo Klu
bas, kuriuo pirmuoju ‘prie
vaizda’ ir tapo A. Balčiūnas.

Buvo nutarta, kad kiekvie 
nas klubo narys kas savaitę 
mokės po doleriuką, o su
rinkus šimtinę - daryti klubo 
narių ir jų šeimų sueigą-po 
būvį, rengiant tai iš eilės 
kiekvieno nario namuose, 
prie to jungiant tautinę, vals 
tybinę, ar šiaip kurią asme
ninę progą.

A. Balčiūnui mirus, prie
vaizdos pareigas perėmė VIa 
das Adomavičius. Gaila, 
šiuo metu sunegalavo Vytau 
tas Baltutis, vienas pirmųjų 
klubo narių, bet tikime, kad 
greitai matysime jį vėl mūsų 
golfo laukuose. Šiuo metu 
jis tebėra rūpestingoje žmo
nos Onutės globoje.

Sulaukus naujų, jau ne mū 
sų lygio žaidėjų ir narių - A. 
Arlausko ir A. Velavičiaus ir 
prisijungus golfo entuzijas- 
tui A. Gražiui - klubas ir to
liau žygiuoja pirmyn savo 

užsibrėžtu keliu: golfas ir 
draugystė!

S.m. birželio 11 d., visiem 
klubo nariams ir jų šeimoms 
dalyvaujant, eilinis klubo po 
būvis įvyko prievaizdos Vla
do ir Liucijos Adomavičių 
namuose. Sis pobūvis buvo 
rengtas paminėti 50 metų 
Lietuvos kreipšininkų Euro
pos meisterio titulo laimėji
mą.

Man teko garbė šį minėji
mą pravesti, nors tuo laiku 
nebuvau sportininkas, o tik 
žiūrovas ar klausytojas. Mū
sų tarpe buvę du Nepriklau
somos Lietuvos sporto žymu 
nai - V. Adomavičius ir V. 
Baltutis - papildė ir paryški
no tai savais prisiminimais. 
Ačiū jiems už tai!

Trumpa malda ir atsistoji
mu šis kuklus klubo narių su 
buvimas pagerbė visus mi
rusius tos komandos žaidė
jus, o dar gyviems palinkėjo 
sveikatos, sugiedant ‘Ilgiau
sių metų’.

K. Žukauskas

• Dr. Leonas Kriaučeliū- 
nas, ALT S-gos pirminin
kas, Daytona skyriaus pa
kviestas, š. m. rugsėjo .13 
d. dalyvaus Tautos šventės 
minėjime ir bus pagrindi
niu kalbėtoju..

• Vytautas ir Irena Alan
tai, Redford, (Mich., Dir
vai paremti atsiuntė 50 dol. 
Ačiū.

• LB Philadelphijos apy
linkės valdyba, per ižd.. M. 
Sušinskienę, Dirvai parem
ti atsiuntė 25 dol. Ačiū.

• G. Kazlauskas, Calabas, 
Ca., atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
13 dol. Ačiū.

• J. Dilys, St. Cathari- 
nes, Ont.,. atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 13 dol. Ačiū.

• A. Ubavičius, London, 
Ont., atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
14.29 dol. Ačiū.

žiūroną
SEKANT scenoje akto 

rių be jokio vargo suku
riant naują charakterį 
vien pakeičiant kepures, 
su nuostaba seki ir ploji 
jam. Neretai ir kasdie
niame gyvenime plojame 
asmenims, sugebantiems 
būti visur, dirbti ir atlik
ti, mokantiems nešioti 
bent kelias ‘kepures’ tuo 
pačiu metu, esant aiškiai 
nuostabai jų sugebėjimu 
ir gal tik mieguistui, intu 
ity viam klausimui ‘o kaip 
iš tikro yra?’.

Išeivijos ‘atstovų’ pa
sitarimai prie apskrito 
stalo okupuotoje tėvynė
je, staiga pabudino tą ‘ke 
purių’ klausimą. Kas iš 
tikro kalba už ką? Kas 
kalba mano - tavo - mūsų 
vardu? Kieno kontrolėje 
sprendimai? Į kur veda 
kelias?

Ir nuostaba ... kepurių 
daug daugiau negu gal
vų ...

Jei taip - kokie yra rei
kalavimai vadovaujantie
siems? Prieš ką jie atsa
kingi? Kiek išbalansuota 
yra galimybių skalė nuo
monių skirtumuose? Ar 
tiksliai yra reprezentuo
jami išeiviai ir išeivija? 
Organizacijos, grupės, 
partijos? Kokios sąlygos 
jų pripažinimui? Kokiu 
‘mirusių sielų’ skaičiumi 
yra operuojama?

Norėtųsi žinoti klys
tant teigime, kad tikri 
skaičiai daug kur skirtin
gą vaizdą duotų nuo da
bar oficialiai pristatomo
jo mūsų veikloje ...

Ar nebūtų saugiau ži
nant, kad (be išimties!) 
tegalime nešioti tiktai 
vieną kepurę? Bent žino
tume su kuo reikalą turi
me! Ir kiek laiko, žiežir
bų būtų sutaupyta gru
pėse, organizacijose, jei 
nereikėtų gaišti laiko la
viruojant kur-kaip-kiek 
ir kada. Turėtų būti tik
rai efektingesni tikros 
veiklos rezultatai.

Tik viena kepurė ir vie 
na vieta kiekvienai gal
vai!

Ego

• S. Paulius, Chicagoje, 
atnaujindamas Dirvos pre
numeratą, pridėjo auką 33 
dol.. Ačiū.

• S. Varekojis, Chicago
je, atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
13 dol.. Ačiū.

• V. E. Gruodis, West- 
mount, Ont., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 23 dol. Ačiū.
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Apskrito stalo konferencija Vilniuje
Kurioje dalyvavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos *

Kita nuomonė...

APIE TRUMPUS IR ILGUS SAKINIUS
vicepirmininkas ir Lietuvių Fondo tarybos narys 

bei kiti išeivijos lietuviai

1
valdybos j 
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Taip "Gimtajame Krašte” Nr. 27 supažindinama su Vilniaus 
apskritojo stalo pokalbininkais.

veikta? Nepadaryta? Ką reiktų ir galima būtų padalyti?

Išeiviai skundžiasi, kad jų žodis nepatenka j mū
sų spaudą. Mes tą pati priekaištą darome išeiviams. 
,.Gimtasis kraštas“ pakvietė pokalbiui prie apskrito
jo stalo grupę tautiečių kultūros veikėjų, antroje ge
gužės mėnesio pusėje viešėjusių Lietuvoje. Prie aps
kritojo stalo susėdo ..Santaros—Šviesos“ 
narvs, InikraštintnL-as MYKOLAS DRUNGA. 
vardo universiteto profesorius EDVARDAS 
MINSKAS, literatūros kritikas KĘSTUTIS KEBLYS, 
„Akiračių“ redkolegijos narys, literatūros 
LIUTAURAS MOCKONAS. Seimininkams 
byje atstovavo -Tarybinio kultūros fondo 

skyriaus valdybos pirmininkas, profesorius ČESLOVAS KUDABA, 
TSR valstybinio leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų komiteto 
mininko pavaduotojas RIMGAUDAS MALISAUSKAS, Lietuvos KP CK užsienio 
ryšių skyriaus vedėjo pavaduotojas JUSTAS PALECKIS, „Tėviškės“ draugijos 
pirmininkas VACLOVAS SAKALAUSKAS, „Gimtojo krašto“ bendradarbiai.

Buvo n.utarta kalbėtis apie Lietuvos ir išeivijos ryšius. Kas šioje srityje nu

Žvilgterėkime apie ką jie 
ten kalbėjo ir tarėsi.

R. Mališauskas pasigyrė, 
kad per 30 metų išleido apie 
50 išeivių rašytojų kūrinių ir 
išvardino visą eilę išeivijos 
rašytojų pavardžių, kurių 
kūryba artimiausiu metu tu
rėtų pasirodyti Lietuvos 
knygynuose. Būtent - Zo- 
barsko, Vytės Nemunėlio, 
Tarulio, Vaičiulaičio, Bim
bos, Aisčio, Nykos-Niliūno, 
Sutemos, Bradūno, Brazdžio 
nio, Tomarienės, Bogutai- 
ir kt.

V. Sakalauskas pasidžiau
gė, kad dalykiški santykiai 
susiklostė su išeivijos daili
ninkais. Gegužės 28 d. daly
vavo Klaipėdoje Stankūnie
nės parodos atidaryme. Šie
met Lietuvoje savo darbus 
eksponuos septyni dailinin
kai. Bendradarbiauja muzi
kai ir dainininkai. Šiemet į 
Lietuvą atvyks dvi išeivijos 
sportininkų grupės. Atsi
naujino ryšiai tarp Lietuvos 
rašytojų ir ‘Santaros-Švie 
sosr.

Apskrito stalo konferenci
ja, kaip ją vadina Gimtasis 
kraštas, aptarė komunikaci
jos ir paramos teikimo klau
simą, kuris iki šiol susilauk
davo užtvarų ir neleido iš
plėsti. Net buvo pasiūlyta 
išeivijos $20,000 parama Vil
niaus pilies restauravimo 
darbams finansuoti. Aptar
tas aukotojų įamžinimas. 
Užsiminti išeivijoje esantys 
archyvai, jų perkėlimas ir 
naudojimas. Vilniečiai pasi
gyrė, kad jie organizaciją 
jau turi - tai TĖVIŠKĖS 
draugija. Betgi jie nutylėjo, 
kad Tėviškės d-ja tėra tik 
Maskvos padalinys ir sava
rankiškai nieko nedaro, o 
mūsiškiai apie tai neužsimi
nė. Jie pasiūlė ir mūsiškiam 
turėti tokią organizaciją, su 
kurios vadovybė galėtų kal
bėtis visais klausimais, tai 
galėtų būti ir Santara-Švie 
sa. Atseit, kalbėjo kaip su 
laisvais ir nuo nieko nepri
klausomais žmonėmis.

Aptarė ir apie pasikvieti- 
mą iš Lietuvos stipresnių ir 
didesnių meno vienetų, hono 
rarus, išvedimą į platesnę 
amerikiečių visuomenę - di
džiąsias teatro sales, ne vien 
laikyti lietuviškuose getuo
se.

kiau išryškėjo.
Santaros-Šviesos-Akir a -■ 

čių ketvertuko apskritojo 
stalo konferencija Vilniuje, 
plačiai aprašyta Gimtojo 
krašto liepos mėn. laidoje 
(No. 27), bet akiratininkai 
nesugebėjo painformuoti sa
vo skaitytojų ir birželio 
laidoje. Jei ne Gimtasis kraš
tas, tai išeivija būtų nežino
jusi, ką daro mūsų vadina
mieji liberalai kultūrininkai. 
Gimtajam kraštui reikėjo 
5-6 savaičių laiko, iki gavo 
leidimą atspausti, o mūsiš
kiams neužteko ir dviejų mė 
nėšių, nors visi yra raštingi 
žmonės ir leidimų gauti ne
reikia.

Ši apskritojo stalo konfe
rencija būdinga tuo, kad 
pasikalbėjime dalyvavo ir ko
munistų partijos atstovas J. 
Paleckis, nors nėra abejonės 
jog jie visi priklauso partijai. 
Santaros-Šviesos-Akiračių 
atstovų pasitarimas įgauna 
visai kitokį pobūdį, kaip bu
vo anksčiau daroma.

Pasitarimai apie organi
zuotą bendradarbiavimą su 
komunistų partijos atstovais 
išeivijoje yra nauja idėja ir 
įneš dar didesnį susiskaldy
mą veikėjų tarpe. Jei Lietu
va turėtų nors ir satelitinį 
statusą, tai dar būtų galima 
svarstyti artimesnių kultūri
nių ryšių palaikymo klausi
mą, bet dabar, kai viskas pri 
klauso nuo Maskvos, tartis 
su jos statytiniais yra tik 
laiko gaišinimas ir padėties 
nesupratimas.

Būdinga, kad šioje konfe
rencijoje niekas neužsiminė 
apie žmogaus teises, religinį 
persekiojimą, uždarytas baž 
nyčias ir įstaigas. Kai komu
nistai Lietuvoje atiminėja 
bažnyčias ir kunigams drau
džia vaikus mokyti tikėjimo 
tiesų, o Vatikanas tūpčioja ir 
lietuviams stengiasi primes
ti lenkų nuopelnus Lietuvos 
apkrikštijimui, tai mūsų ket-

Plačiau aptarė pasikeiti
mą spauda, knygomis ir 
spausdinimą vilniečių raštų 
mūsų leidžiamuose laikraš
čiuose bei žurnaluose ir mū
siškių rašinius Lietuvoje lei
džiamuose leidiniuose - be iš
taisymų. Kalbėta apie tira
žus ir net pasiūlė ne tik Aki
račius, Metmenis, bet ir 
Draugą (ar turėjo įgaliojimą 
kalbėti Draugo redakcijos 
vardu, kai siūlytojas yra iš 
ten pasitraukęs?). Net siū
lyta susitarti dėl honorarų, 
žodžių skaičiaus ...

Užsiminė ir lietuvių kal
bos kursus Vilniaus univer
sitete (net Kapsuko vardo 
neminėjo). Kadangi jų lygis 
yra žemas, tai buvo siūloma 
daryti atranką vietoje ir siųs
ti tik gerai lietuviškai mo
kančius. Pasigedo ir centro 
tokiai atrankai atlikti ir ki
tiems reikalams spręsti.

•••
Perskaičius Gimtajame 

krašte duotą apskrito stalo 
pasikalbėjimą, susidaro įspū 
dis, kad mūsiškiai kalbėjo 
Santaros-Šviesos ir Akiračių 
vardu. Aktyviausi buvo My
kolas Drunga ir Liutauras 
Mockūnas, ir dalinai Edvar
das Kaminskas. O Kęstutis 
Keblys tik vieną kartą įsi
terpė į Gimtajame krašte, 
trijuose puslapiuose tilpusį 
pasikalbėjimą. Pasikalbėji
mo pradžioje duotame sąra
še prie pavardžių pridėtos ir 
pareigos bei titulai, bet toli 
gražu ne visi. Pavyzdžiui: 
Mykolas Drunga yra ne tik 
Santaros-Šviesos valdybos 
narys ir laikraštininkas, bet 
dar yra ir PLB-nės (Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės) vai 
dybos vicepirmininkas, Lie
tuvių Fondo tarybos narys 
ir galbūt kitų organizcijų 
narys ar vadovas. Nors ta
rėsi tik Santaros-Šviesos va
dovybės vardu, bet tas pa
čias mintis gali įtaigoti ir 
PLB bei LF vadovybėms. 
PLB valdyba, balsams pasi
dalinus lygiomis, atmetė Le- 
monto projektą, bet tada M. 
Drunga dar nebuvo sugrį
žęs į PLB valdybą, iš kurios 
apie du metus buvo pasitrau 
kęs. Akiratininkai visą laiką 
laužėsi į bendradarbiavimą 
su tarybinės Lietuvos kultū
rininkais, bet tik dabar aiš-

DIRVOS Nr. 24 įdėtas A. 
Tamulyno rašinys apie trum 
pus ir ilgus sakinius pateikė 
keletą labai sveikų ir vertin
gų nurodymų, patarimų bei 
dėsnių, ‘kokiais sakiniais ge 
riau reikšti savo mintis’. Pa- 
simokykim tie, kurie rašom 
knygas, straipsnius, prakal
bas, laiškus ir kt. Mažiausia 
75, gal 85 nuošimčiai patari
mų - šventos teisybės. Reko 
menduotinos įsidėmėti.

Bet vienas kitas kolegos 
Tamulyno iškeltas kalbos ir 
stiliaus dėsnis man atrodo 
neišvystytas, arba pernelyg 
sugriežtintas, veik suabso
liutintas. Tad gal būtų nau
dinga dėl to dar truputį pa
sitarti?

Pvz., A.T. pabrėžia, kad 
gero stiliaus ypatybė - ‘... su 
mažiau žodžių išreikšti nori
mą mintį’. Geras stilius bet
gi turi žymiai daugiau kito
kių ypatybių, negu tik saki
nio trumpumą ir panaudotų 
žodžių skalsą minčiai išreikš
ti.

Beje, žodžiais reiškiame 
ne tik mintis, o dažnai dar ir 
jausmus, išgyvenimus, fan
tazijas, visokią ‘nelogiką’, 
net haliucinacijas.

Patarlės ir priežodžiai sa
vo vietoje yra geras daly
kas, bet patarliško stiliaus 
tegu rašytojas griebiasi itin 
atsargiai, ir ne per dažnai. 
Priežodžiai ir patarlės yra 
sustingusios, šabloninės, ne 
visuomet tikslios logikos, ne 
kartą daugiau paradoksiškai 
pavartotos kalbinės formos, 
kur stiliaus individualumas, 
dažnai ir kūrybiškumas, lai
ko nudildinti ir dingę.

Poezijos, beletristikos, ar 
ir įdomesnės bei gyvesnės 

veriukė čiulba su Maskvos 
patikėtiniais, tikėdami nu
vežti vieną kita knygą ir 
padėti skleisti komunistinę 
propagandą išeivijos tarpe, 
spausdindami jų straipsnius. 
Kur einate šviesininkai-aki 
ratininkai ?!? ...

K.S.
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MAINTENANCE 
ELECTRICIANS

A leader in the foundry industry presently has open- 
ings for a few maintenance electricians. This is a 
ground floor opportunity in a facility beginning a start 
up operation. Oualified individuals who can work pro- 
ductively with a minimum of close supervision are en- 
couraged to apply. Mušt be able to work any shift. 
Reąuirements include manufacturing plant experi- 
ence in troubleshooting and repairing control and 
high voltage, single and 3 phase systems. Hydrauiic 
reoair, vvelding and cutting are also critical.
Mušt have ability to read and interpret bluepnnts and 
schematics. Ideal candidates will have experience 
with: sand systems, Disa molding equipment and 
auto pour systems, as well as electric melting fur- 
naces. We offer competitive wages and a fine benefit 
program for qualified personnel. Please apply in per
son at:

PENNSYLVANIA CASTING CORPORATION 
101 Champ Blvd.

(Route 283 Landteville/Salunga Exit) 
Landisville, PA 17538

Equal Opportunity Employer M/F I
**************t***********t

t

t 
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žurnalistikos, raštų kalbai ir 
stiliui nepakanka vien daik
tavardžių ir veiksmažodžių. 
Čia reikalingos ir gerbtinos 
visos kalbos dalys, ypač tin
kami būdvardžiai ir prie
veiksmiai bei kitokios gra
matinės dalelytės. Tokia 
yra kiekvienos subrendusios 
kultūros ir išsivysčiusios li
teratūros kalba.

Be ‘nebūtinai reikalingų 
žodžių’ sakiniai bus trumpi, 
mintys gal ir tikslios - bet 
sausos, šaltos, plikos, ir be 
drabužio. Ir pasakomos daž
niausiai nuobodžiai, žiovulį 
keliančios. Tai tartum vals
tybinių konstitucijų ar įsta
tymų paragrafai. Trumpi, 
tikslūs ir gana aiškūs, bet ... 
vis reikalingi begalės naujų 
knygų ir studijų jiem inter
pretuoti.

O tariamasis geras ir gar
sus nuostatas, kad skaityto
jai labiausiai mėgsta ‘trum
pai drūtai’ parašytas knygas 
ar straipsnius, yra labai są
lygiškas. Jis nieko tiksliai 
nepasako, gali greičiau su
klaidinti.

Aišku, gerai, jei kokio ra
šytojo mintys bus išdėstytos 
trumpai, ir pačios mintys 
bus trumpos. Bet. iš to liks 
tik popieriaus gadinimas, jei 
tos mintys tebus plonos ir lie 
sos. Skystos ir nuogos.

‘Trumpo drūto’ dėsnio 
griežtai laikantis, nereikėtų 
ir DIRVAI kas savaitę eik
voti 12 ar 16 puslapių. Visus 
nebūtinai reikalingus žo
džius išbraukius, visiškai už
tektų vieno, daugiausia dvie 
jų puslapėlių. Net ir A. Ta
mulyno straipsnis galėtų bū- 
ne trigubai sutrumpėti.

B.R.

NATIONVVIDE 
INSURANCE 
N*tiOnw>de |» on you'

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

------ UNIQUE OPPORTUNITY ----- -
30 yr. old company appointing dis- 
tributors for exclusive territory in 
Phila arta. We have trained over 20 
independent distributors who devote 
full-time to the program and avg. 
$30-50,000 for their effors. There is 
no immediate investment as you can 
try before you buy. Call for inter- 
view w/Mark Gilbert 1-800-526-4394. 
BUDGET BUMPER CO, (26-31)

MECHANIC
VVacker Corp, a leader in the con- 
struction eąuip field, seeks an exp'd 
gas & diese! repą ir person, hydrau- 
lic & electrical exp a mušt, S 10.00 + 
per hr. to start, full benefit pkg incl, 
lite ins. & deniai. The VVacker Corp, 
22 Kulick Rd., Fairfield, N.
J. 07006. 201-227-9424. 
Equal oppty. employer m /f 

(21-27)

MECHANIC
Leading contract packager seeks am- 
bitious indiv. to work ar packaging 
mechanic. Areosol and /or liųvid fil- 
ling exp. a mušt.
Qualified applicants may apply in 
person or call 201-785-0333 for an 
appointment.

CHEMSPRAY PACKAGING 
INC.

5 TAFT RD., TOTOWA, N. J. 07512 
(22-28)
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LIETUVOS DIPLOMATIJOS ISTORIJA

TĘSIAMAS DR. A. GERUČIO PRADĖTAS DARBAS
EMILIJA ČEKIENE

Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondas, lietuvių tautos 
vardo garsinimui ir svetimų
jų informacijai, yra išleidęs 
ir po platųjį pasaulį pasklei
dęs keletą tūkstančių knygų 
anglų kalba, kurių sėkmin
giausiai iš rankų į rankas ėjo 
‘Lithuania 700 Years’, reda
guota a.a. dr. Alberto Geru
čio, Lietuvos Diplomatinės 
tarnybos atstovo Šveicari
joje. Be jo paties, knygoje 
rašo prof. Jonas Puzinas, dr. 
Juozas Jakštas, Lietuvos 
Diplomatijos Šefas Stasys 
Lozoraitis ir dr. Algirdas 
Budreckis. Taip pat labai 
sėkmingai buvo išleista ‘Lais 
vės kovų dainos’, lietuvių 
kalba knyga, redaguota a.a. 
Jono Aisčio.

Dr. A. Gerutis, sėkmingai 
atlikęs tą darbą, mielai suti
ko Nepriklausomybės Fon
dui parašyti ir kitą didžiai 
reikšmingą knygą - Lietuvos 
Diplomatijos istoriją. Ne
laukdamas ėmėsi rinkti me
džiagą naujam darbui, o 
LNF rinko aukas to tikslo 
įgyvendinimui. Laimingu 
jautėsi autorius, galėdamas 
vėl pasitarnauti tėvynei Lie
tuvai. Patenkinta buvo ir lie 
tuvių visuomenė tuo nutari
mu, ir laukė šio naujo veika
lo pasirodant.

Deja, likimas šį kartą ne
buvo toks palankus. Jau pra 
dėjus rašyti, po kiek laiko 

pajuto jėgų silnėjimą, bet 
vis tikėjo sutvirtėsiąs tiek, 
kad galėtų tęsti savo pradė
tą įsipareigojimą. Laikas bė- 
go, bet viltys nesipildė ir 
1985 m. gruodžio 1 d., 11 vai. 
ryto jis amžinai užmerkė 
akis.

Po kiek laiko Lietuvos Ne-' 
priklausomybės Fondo val
dyba, patikrinusi a.a. dr. A. 
Geručio pradėtą rašyti Lie
tuvos Diplomatijos istoriją, 
nutarė kreiptis į Lietuvos at 
stovą prie Šv. Sosto Vatika
ne Stasį Lozoraitį, jr., pra
šydama dr. A. Geručio pra
dėtą darbą baigti. Į mūsų 
prašymą jis atsakė sekančiai:

- Dr. Geručiui dar sunkiai 
sergant, esu ne kartą tuo 
klausimu su juo kalbėjęs ir 
buvau nuomonės, kad para
šyti galima, tik reikia daug 
medžiagos ir jos galima ras
ti, bet reikalinga ir daug lai
ko. Daug medžiagos rastu
me ir svetimųjų valsybių ar
chyvuose - apie tai buvau 
jam pareiškęs savo nuomonę

- Tad kokia Jūsų nuomo
nė yra šiandien, kai išsamiai 
susipažinote su dr. A. Geru
čio jau pradėtu ir gerokai 
pirmyn pažengusiu tuo dar
bu?

- Dr. A Geručiui mirus, aš 
turėjau galvoje jo projektą 
ir pažadėjau paruošti leidinį, 
kuris lyg būtų mano mirusio 

kolegos pagerbimas, ypač 
todėl, kad 1988 metais minė
sime Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktį.

Kokio pobūdžio knygos 
galime laukti dabar?

Aš norėčiau panaudoti 
tą medžiagą, kurią dr. A. Ge 
rutis jau yra surinkęs ir pra
dėjęs rašyti. Taip pat - prie 
jos pridėti kitų diplomatų 
raštus, kurie pailiustruotų 
įvairias mūsų užsienio poli
tines problemas, ypač tuos 
klausimus, kurie yra surišti 
su mūsų valstybės nepri
klausomybės paskelbimu ir 
išlaikymu.

Ar tokia knyga pakan
kamai patrauks skaitytojų 
dėmesį?

Tikiu, kad ją skaitytų ir 
jaunesnioji lietuvių karta, 
kuri nepažįsta mūsų svar
besnių paskutinio šimtmečio 
istorinių įvykių. Aišku, no
rėčiau tokią istoriją matyti 
ir vyresniųjų lietuvių ranko
se. Jie ras progą įvykius pri 
siminti ir sužinoti, ko iki šiol 
nežinojo neturėdami progos 
tą atlikti. Aš pats, susipa
žinęs su dr. A. Geručio para
šyta tos temos dalimi, norė
čiau parašyti ir tai, ką pats 
esu matęs, girdėjęs dirbda
mas diplomatinį darbą. Dr. 
A. Gerutis yra surinkęs 
daug tinkamos medžiagos, 
tik reikia ją sutvarkyti.

Lietuvos atstovas prie Šv. Sosto 
tis, j r.

Vatikane Stasys Lozorai- 
L. Tamošaičio nuotr.

Šiuo metu mano darbas 
susitrukdė dėl čia vykstan
čios garbingos šventės, Lie
tuvos Krikšto 600 metų ju
biliejaus minėjimo darbų. To

Mielam ir artimam bičiuliui, Lietuvos 

Valstybinio teatro baleto solistui

A. t A.

SIMUI VELBASIUI 
mirus, žmoną ELENĄ, posūnį GEDIMINĄ 

MORKŪNĄ su šeima ir kitus gimines bei 

artimuosius, esančius giliame skausme, nuo

širdžiai užjaučiame ir skausmu kartu dali

jamės.
/

Bronė ir Vytautas Mikliai 
Marytė ir Kęstutis Mikliai 
Lėlė ir Juozas žvyniai

liau savo dėmesį skirsiu mū
sų susitarimo įgyvendinimui 
iki 1988 metų, kada Lietuva 
švęs 70 metų nepriklauso
mybės atgavimo sukaktį.

VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso proga kviečame visus 
papiginta kaina skristi i Australiją: grupiniai ar pavieniui.

Iš Amerikos išskrendame šių metų gruodžio 16, 19, 20, arba 25 d.d., 
iš Australijos sausio 7, 8, 9, 12, 13, ar 15 d.d.

Pakeliui galite aplankyti keturias skirtingas vietoves:
Fiji salas, Australiją (Sidney, Melbourne, Brisbane, Cairns), 

Naująją Zelandiją (Aukland, VVellington, Christchurch) ir Havajus.

Puiki proga pakeliauti Australijos kontinente, dalyvauti 
Jaunimo Kongreso renginiuose, Australijos lietuvių Kalėdų ir Naujųjų 

metų pokyliuose, pamatyti žavius Naujosios Zelandijos miestus.

Kaina iš Kalifornijos $1210, iš kitų pagrindinių JAV miestų $1410. 
$100 užstatas atsiųstas iki rugpiūčio 30 d. garantuoja rezervaciją.

Registruotis prašome gražinant žemiau duota atkarpą šiuo adresu:

PLB Tel.: (312)778-2200
5620 S. Clairmont Avė.,
Chicago, IL 60636
VARDAS IR PAVARDĖ ___________________________________________________________

ADRESAS__________________________________________________________________________

_________________________________________________ _ TELEFONAS--------------------------------------

NORĖČIAU IŠSKRISTI IŠ JAV._________________ IŠ AUSTRALIJOS_______________________

PRIDEDU REZERVACIJOS UŽSTATĄ ($100):______________________

____ ka/UVMS THE CONVENT1ON A/RUNE_______

Lietuvos Baleto artistui

A. A.

SIMUI VELBASIUI
mirus, jo žmonai Operos solistei ALEI KAL

VAITYTEI ir giminėms reiškiame nuošir

džią užuojautą..

Ona ir Antanas
Juodvaikiai
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI
■■■■■■■■■■■■■■■■m Antanas Laukaitis

Prel. Petras Butkus, M.B.E, Romoje įteikia dovaną popie
žiui Jonui Pauliui II.

PRELATAS
PETRAS BUTKUS, M.B.E. 

ROMOJE

Sydnėjaus lietuvių klebo
nas ir Australijos lietuvių 
kunigų sekretoriato vadovas 
prel. P. Butkus atstovavo 
Australijos lietuvius Romoj 
vykusiose Lietuvos Krikšto 
600 metų sukakties iškilmė
se. Popiežiaus audiencijoje 
jis pasveikino jį visų Austra
lijos lietuvių vardu, padėko
damas jam už parodytą dide
lį rūpestį ir palankumą lietu
viams, ir ta proga įteikda
mas jam dovaną.

Grįžęs namo, prel. P. But
kus savo išgyventais įspū
džiais pasidalino per Sydnė
jaus lietuvių radio valandė
lę, spaudoje ir bažnyčioje. 
Šių iškilmių įspūdžiai jam 
paliko nepamirštamą prisi
minimą. Jis perdavė nuošir
džiausius linkėjimus ir palai
minimą vyskupo Pauliaus 
Baltakio, kuris šių metų pa
baigoje atskris į Australiją 
dalyvauti Jaunimo Kongre

PETKUS
TeVAS 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

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 žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

se, ir Žemaitijos Telšių - kur 
ir pats prel. p. Butkus baigė 
kunigų seminariją - vyskupo 
Antano Vaičiaus, su kuriuo - 
kaip tikri žemaičiai - rado 
nuoširdžią bičiulystę.

PASITRAUKĖ
DR. A. KABAILA

Tik prieš pusmetį išrink
tas Australijos Baltų Tary
bos pirmininkas prof. dr. A. 
Kabaila iš savo pareigų pasi
traukė. Pagrindinė priežas
tis, kiek teko sužinoti, buvo 
nesutarimas žydų klausimu. 
Buvusio pirmininko labai ne
utrali ir švelni laikysena 
šiuo reikalu, nesileidžiant į 
bent kokias didesnes disku
sijas spaudoje ir kitur, sukė
lė prieštaravimą ne tik pačių 
lietuvių, bet taip pat ir lat
vių bei estų tarpe, reikalau
jant, kad šiuo klausimu - ypa 
tingai žydų varomos agitaci
jos ‘nacių medžioklės’ reika
lais - būdų daug griežčiau 
pasisakoma spaudoje ir ki
tur.

DIRVA

Jeigu kone visoje pasaulio 
lietuvių spaudoje šis reika
las yra iškeliamas ir gvilde
namas gana plačiai, tai Aus
tralijos lietuvių Bendruome
nės laikraštis ‘Mūsų Pasto
gė’ tiesiog bijo paliesti žydų 
reikalus, beveik visai nede
dant tuo reikalų straipsnių 
ar pasisakymu. Daugumoje 
Australijos lietuvių tai sukė
lė nepasitenkinimą.

NEPAVARGSTANTIS 
SKAUTININKAS

Mūsų žinomasis, išvaizda, 
energija ir būdu skautų va
dovas Jonas Zinkus, sulau
kęs 65-rių metų amžiaus, išė
jo į pensiją, tačiau niekas šio 
‘jaunuolio’ nenori laikyti 
jau pensininku! Ir, atrodo, 
pensininko atostogos dar 
daugiau įtrauks J. Zinkų ne 
tik į jo taip mėgiamą skautiš 
ką, bet ir į visuomeninį dar
bą.

O J. Zinkų pažįsta turbūt 
visa Australija, ypatingai 
jaunimas, nes su jais jis 
dirbo ir dirba nuo savo pir
mųjų atvykimo į Australiją 
dienų. Skautauti jis pradėjo 
jau nuo 7-rių metų amžiaus, 
savo gimtinėje Krakėse įsto
damas į ten veikusią Kėdai
nių tunto draugovę. Nuo to 
laiko iki šiandien, Jonas iško 
pė į pačias skautų viršūnes, 
eidamas ir vadovaudamas 
paskiriems vienetams ir vi
siems Australijos skautams. 
Šalia savo mėgiamo skauta- 
vimo, jis yra aktyvus Ben
druomenės narys, spaudos 
bendradarbis, Lietuvių die
nų organizatorius ir paskirų 
komisijų narys. Būdamas di 
delis lietuvis patriotas, jis 
visur labai gražiai iškėlė 
Lietuvos ir lietuvio vardą, 
ypatingai savo darbovietėje 
ir kitų svetimtaučių tarpe.

Sveikinant mielą prietelių 
Joną, sulaukus garbingo 65- 
čio ir įėjus į pensininkų eiles, 
linkiu jam ir toliau nepraras
ti to jauntviškai energingo 
būdo ir toliau, su dar dides
niu ryžtu, dirbti skautišką ir 
lietuvišką darbą.

GRAŽIAI VEIKIA 
KOVAS

Naujoji Sydnėjaus sporto 
klubo ‘Kovas’ valdyba, su
sidedanti iš jaunesniosios 
sportininkų kartos, po taip 
sėkmingai surengtos pasku
tiniosios sporto šventės Syd- 
nėjuje, kuri vyko kartu su 
Lietuvių Dienomis, ir toliau 
savo darbą tęsia labai gra
žiai. Pats pagrindinis tikslas 
yra surinkti kuo daugiau jau 
nųjų sportininkų, kurie yra 
įtraukiami į sportinį lietuviš
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Sydnėjaus sporto klubo Kovas nauja valdyba. Sėdi: Marija 
Atkinson ir Laura Belkienė. Stovi: Robertas Eismontas, Vytau
tas Burokas, pirm. Edis Lašaitis ir Donas Atkinson.

ką darbą. Tai yra jau trečio
ji Australijos lietuvių karta. 
Ir, jei kitos organizacijos 
turi sunkumų įtraukti į savo 
eiles jaunimo, tai sportinin
kai gali džiaugtis, kad jau
nieji Australijos lietuviukai 
patys labai noriai jungiasi į 
savuosius lietuviškuosius 
klubus. Sydnėjaus koviečiai, 
vadovaujami energingo, bu
vusio koviečio futbolininko 
Edžio Lašaičio, padedant vie 
nam iš iškiliausių mūsų spor
tininkų Dono Atkinsono ir jo 
žmonos Marijos - kurie atsto 
vavo ne tik Australijos lietu
vius krepšinyje, bet buvo ir 
Pietų Australijos rinktinių 
dalyviai, - bei futbolininkui 
ir golfininkui Vytautui Buro
kui, krepšininkei ir tinklinin- 
kei Laurai Belkienei ir tinkli 
ninkui Robertui Esmontui, 
šiandien sporto klubą ‘Kovą’ 
yra iškėlę į pirmaujančias 
jaunimo organizacijas.

Jeigu šiais metais visas 
jaunimo dėmesys yra nukry
pęs į busimąjį Jaunimo 
Kongresą, kurio visi pasiruo 
Šimai yra jau baigti ir yra tik 
laukiama atvykstančių sve
čių, tai sportininkai kovie
čiai Sydnėjuje - jau neskai
tant būsimų 1988 m. Pasau
lio Lietuvių Sporto Šventės 
šeimininkų Adelaidėje - taip 
pat ruošiasi sutikti busimuo
sius sportininkus svečius 
sekančiais metais. Sydnėjus 
yra pirmasis miestas į kurį 
svečiai atskris ir iš kurio pa
liks Australiją, todėl kovie- 
čiams ir teks didelė garbė vi
sus priimti ir juos išleisti. 
Norint tam gerai pasiruošti, 

JAKUBS AND SON
-&

Laidojimo Įstaiga
Delta E., William J. Sr.,

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

Sydnėjaus sportininkai jau 
dabar daro planus ir, atrodo, 
atvykę kitais metais į šį gra
žų miestą sportininkai ir sve 
čiai neapsivils, nors dabar 
jaunimas laukia visų atvyks
tančių į Jaunimo Kongresą.

Rugpiūčio pabaigoje Syd
nėjaus ‘Kovo’ golfininkai at
vyksta į Clevelandą dalyvau
ti Š. Amerikos lietuvių golfo 
pirmenybėse. Prieš atvyks
tant į Clevelandą koviečiai 
golfininkai svečiuosis ir ki
tuose miestuose, išbandyda
rni jėgas draugiškose varžy
bose su Amerikos lietuviais.

Golfas Australijos lietuvių 
tarpe darosi vis daugiau ir 
daugiau populiarus ir mūsų 
šventėse jis užima sekančią 
vietą po krepšinio. Todėl ne 
nuostabu, kad jie - nenorėda 
mi nusileisti krepšininkams - 
seka juos su savo vizitu Ame 
rikoje. Geriausios sėkmės 
varžybose!

HIRING! Govemment jobs — 
your area. $15,00 — $68,000. 
Call (602 838-8885, Ext. 1753.

(23-27)

Hiring Today! Top Pay! 
Work at Home. No expe- 
rience needed. Write Cot- 
tage Industries 1407^2 Jen- 
kins, Norman, Oklahoma 
73069. (28-31)

GOVERNMENT HOMES 
FROM $1.00 (U REPAIR) 
Buy Direct at local Tax 
Sales. Also Siezed & Repo 
propertys. Call (TOLL — 
Refundable) 1-518-459-3734 
for info. 24 HRS.
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Savo artimą draugą Stepą 
prisimenant Vytautas Abraitis

Pasekant universitetinę 
giesmę, kuri prasideda žo
džiais -

Tad džiaukimės!
Po linksmos jaunystės, 
po varginančios senatvės, 
mus priglaus žemė ... -

primenančiais man mielą 
mano draugą Steponą Mac
kevičių, neseniai iš mūsų tar 
po išsiskyrusį, ir kitus mano 
jaunystės draugus dar gy
vus, ir jau seniau mirusius.

Mes buvome šeši jauni ne
olituanai, kurių tarpusavio 
ryšis buvo stipresnis už ko
legiškus korporantų ryšius. 
Mes buvome artimi jaunys
tės draugai. Jais buvo - alfa
betine pavardžių eile - Vy
tautas Abraitis, Jonas Ciu- 
berkis, Algirdas J. Greimas, 
Steponas Mackevičius, Jo
nas Mažonas ir Gerardas 
Novickis.

Kas suvedė mus į tą arti
mą draugystę - šiandien, iš 
tikrųjų, negalėčiau išaiškinti, 
Kiekvienas iš mūsų buvo iš 
skirtingų gimimo vietų: Es
tijos, Latvijos, Anglijos, 
Amerikos, caristinės Rusi
jos ir Lietuvos. Buvome ir iš 
skirtingo tėvų luomo: du ūki 
ninku vaikai, keturi miesčio
nių tėvų vaikai. Atrodo, kad 
tik tas buvo bendro (be kor- 
poratiško ryšio), kad visi 
buvome lietuvių tėvų vaikai. 
Kas mus sujungė į tą artimą 
draugystę, gal galima išaiš
kinti tik tuo, kad ‘chemistry 
was right’, pasakytų ameri
kietis.

Nors toje mūsų jaunystės 

A. A.

STEPUI MACKEVIČIUI
mirus, žmonai ALDONAI ir broliui, mūsų 

mielam bičiuliui ANDRIUI su šeima reiškia

me nuoširdžią užuojautą.

Stasė ir Jonas
Kazlauskai

draugijoje ir buvo praleista 
nemaža laiko prie ‘taurių ir 
bokalo’ gėrimų ir proferanso 
bei pokerio staliukų, mes vis 
vien suradome vietą ir laiką 
studijoms, rimtiems pasikal- 
bėjimamas, diskusijoms, sa
vęs didesnei apšvietai ir išti
kimam darbui tarnyboje. Vi 
si baigėme universitetus, o 
prof. dr. Algirdas J. Grei
mas šiandien yra pasaulinė 
semantikos garsenybė.

Si maloni ir ištikima drau
gystė buvo sudraskyta So
vietų Rusijai 1940 metais 
okupavus Lietuvą. Vengda
mi galimo suėmimo, S. Mac
kevičius ir J. Ciuberkis jau 
pirmomis okupacijos dieno
mis peržengė žaliąją sieną į 
Rytprūsius. Aš, pasinaudo
damas Amerikoje gimusio 
teisėmis, 1940 m. rugpiūčio 
8 d. išvažiavau į Ameriką. 
Už poros dienų, uždarius 
Amerikos Konsulatą Kaune, 
ten tarnavęs J. Mažonas bu
vo perkeltas į Stockholmą, 
Švedijoje. Per pirmąją So
vietų Rusijos ir vokiečių oku 
paciją Lietuvoje gyveno A.J 
Greimas ir G. Novickis. Vo
kiečių okupacijos metu iš 
Rytprūsių į Lietuvą grįžo S. 
Mackevičius ir J. Ciuberkis. 
Kiek žinau, jie ir tuo laiku 
tęsė tą draugystę keturiese. 
Po nekurio laiko, už slaptą 
pogrindžio veiklą prieš vo
kiečius, buvo suimtas J. Ciu
berkis ir ištremtas į garsųjį 
Stutthoffo lagerį. Šalinda- 
miesi nuo antrosios Sovietų 
Rusijos okupacijos, A.J. 
Greimas ir S. Mackevičius 

atsidūrė Prancūzijoje, o ad
vokatas G. Novickis Austri
joje - vėliau jis emigravo į 
Australiją ir ten neužilgo 
mirė. J. Ciuberkis, išvaduo
tas iš Stutthoffo lagerio atsi
dūrė DP stovykloje Vokie
tijoje.

1947-50 metų laikotarpyje 
į Ameriką persikėlė iš Šve
dijos J. Mažonas, iš Vokieti
jos J. Ciuberkis ir iš Pran- 
cūZijos S. Mackevičius. 
Man buvo didelis malonu
mas pasitikti tuos savo arti
mus draugus New Yorko 
uoste ir nors trumpą laiką 
juos turėti svečiais mūsų 
pastogėje. J. Mažonas su 
žmona, malonia švede Karen 
- ji dabar yra Amerikos Kon
sule Švedijoje - kurį laiką pa
gyvenę New Yorke, persikė
lė į Washingtoną, dirbti 
Statė Departmente. Iš ten 
paskirtas Amerikos vicekon
sulu Liverpol, Anglijoje. Ne
užilgo ten ir mirė.

Šių metų liepos 14 dieną 
staigiai ir netikėtai mirė 
Steponas Mackevičius, sulau 
kęs vos 72 metus. Tokiu bū
du iš mūsų šešiukės liko tik 
pusė: profesorius dr. A.J. 
Greimas Paryžiuje, buvęs 
Dirvos redaktorius J. Ciu
berkis Clevelande ir V. 
Abraitis Floridoje.

Jį pažinusiems tik iš to
liau, Stepas Mackevičius 
buvo tik ‘frantas ir aristo
kratiškų manierų lordas’. 
Bet visi, kurie turėjo progos 
jį pažinti kiek arčiau, žinojo, 
kad tie tvarkingi rūbai ir ele 
gantiška elgsena dengė kil
nią dvasinę ir protinę asme
nybę. Kai vienam iš savo 
kaimynų pranešiau apie jo 
nelauktą mirtį, jis apie savo 
gimnazijos bendraklasį atsi
liepė tokiais žodžiais:

‘Neturėjau progos su juo 
susidurti gimnaziją baigus, 
bet gimnazijoje mes buvome 
dideli skautų veikėjai; jis 
jau tada buvo už mus visus 
prakilnesnis savo didesniu 
apsiskaitymu ir lyg iš viso 
didesniu išsilavinimu.’

Man susipažinus su Stepu 
Kaune, jis darė tą patį įspū
dį ir man. Bet už vis labiau 
imponavo jo svetimų kalbų 
mokėjimo skaičius, žinotų 
jau tuo metu ir vėliau išmok
tų. Jis laisvai vartojo vokie
čių, rusų, prancūzų, anglų ir 
ispanų kalbas. Naudodama
sis kalbų mokėjimu, jis ori
ginaluose buvo perskaitęs 
daugelį vertingų kūrinių, 
tūkstančius gerų ir blogų 
romanų, novelių, eilėraščių. 
Gal todėl jis ir buvo neviršy- 
jamas kryžiažodžių išspren- 
dėjas! Savo žinių bagažu jis 
viršijo mūsų ne vieną.

Teisininko diplomas, poli
tinių mokslų studijos Pary
žiuje, daugelio svetimųjų kai 
bų mokėjimas ir aukštas jo 
bendras - tiek vidujinis, tiek 
ir išorinis - išsilavinimas nea
bejotinai padėjo jam atsiekti 

aukštų, atsakingų pareigų 
Prancūzų oro linijoje (Air 
France), kur jis dirbo eilę 
metų, iki išsitarnautos pen
sijos, su visa eile garsių New 
Yorko advokatų. Tarnybi
niais reikalais ir atostogų 
metu jis apskraidė bemaž 
visą pasaulį.

Jo įnašas į Korp! Neo-Litu 
nia, kaip ilgamečio arbiter 
elegantiarum pavaduotojo 
Kaune, buvo daugelio junjo- 
rų (kandidatų į korporantus) 
paruošimas korektiškai elg
tis su kolegomis korporan- 
tais ir viešame gyvenime už 
korporacijos ribų. Mano nuo 
mone, kolegai Stepui didele 
dalimi priklauso ir nuopel
nas, kad korporantai ir filis
teriai įsigijo uniformas Ame
rikoje, jam tuo metu būnat 
korporacijos vyr. valdybos 
arbiter elegantiarum. Sąmo
ningai neišvardinu jo reikš
mingos veiklos Lietuvos lais 
vinimo ir kitose visuomeniš
kose organizacijose, palikda
mas tai atlikti organizacijom 
kuriose jis dirbo.

Stepo gyvenimą, kaip ir 
mūsų visų, lydėjo nemaži 
sunkumai. Nelengvas buvo 
jo gyvenimas Rytprūsiuose 
pirmosios Sovietų Rusijos 
okupacijos metais. Neleng
vas jis buvo kurį laiką ir Vo
kietijoje, kaip ir Prancūzijo
je, šalinantis nuo antrosios 
Sovietų okupacijos.

Stepas buvo pirmasis iš tų 
šešių draugų, kurį sulaukiau 
Amerikoje, po išsiskyrimo 
1940 metais Lietuvoje^ Su
laukiau jį čia jau vedusį šau
nią marijampolietę Aldoną 
Bukaveckaitę, kurią pažino
jau būdamas aukštesnėse 
klasėse Rygiškių Jono gim
nazijoje. Ir jie rado mane 
jau ne viengungiu. Jie įsikū
rė New Yorke, netoli mūsų. 
Atrodo, kad ta ‘right che
mistry’ atsirado ir tarp mud
viejų žmonų. Gyvendami 

INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, įstaigos ved«|a 

1987 METŲ KELIONĖS į LIETUVĄ

G.T. INTERNATIONAL dėkoja visiems savo klijen- 
tams, kurių dėka buvo pilnai išparduotos š. m. kelionės į 
Lietuvą. Ribotas skaičius laisvų vietų lieka paskutiniame 
š. m. ture išvykstantis rugsėjo 18 d. Kviečiame skubiai re
gistruotis!

NR. 8706 Rugsėjo 18 d.
Iš New York’o/Boston’o $1,695.00
Iš Chicagos $1,795.00
Iš Clevelando $1,769.00
Iš Detroit o $1,789.00
Iš Tampa’os $1,839.00
IŠLos Angeles/Seattle $1,895.00
Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 
10 naktų LIETUVOJE, 1 naktis Copenhagoje.
Pilnos kelionės priedas $140.00

NR. 8707 Lapkričio 6—lapkričio 22 d. — OPEROS IŠVYKA
Iš New York’o $1,950.00
Maršrutas: Stockholm’as 2 naktys, Maskva 3 naktys, 
Leningradas 3 naktys, Budapešt’as 3 naktys, Copenhaga 
3 naktys. Viso 10 operos ir baleto spektaklių.

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) jskaito visas susisiekimo išlaidas, vieš
bučius, maistą Lietuvoje, jvairias ekskursijas ir daug kitų priedų.

Pageidaujant tolimesnių kelionės detalių prašome kreiptis, prisiusime brošiū
ras.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius. 
Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.

G.T. International, Ine. 10401 Robertą Rd., 
Palos Hills, IL 60465 
Tel: (312)430-7272

New Yorke labai dažnai įvai
riomis progomis - ir be jų - 
susitikdavome labai dažnai; 
kiek rečiau mums persikėlus 
gyventi į New Jersey. Man 
pasitraukus ankstyvon pen
sijon, jie mus aplankė tik vie 
ną kartą Floridoje. Ryšis pa 
liko tik telefoninis.

Baigdamas rašyti apie šią 
sentimentalią kelionę su Ste 
pu, noriu tik užtikrinti jį - ir 
dabar su juo kartu esančius 
Joną ir Gerardą - kad ne 
mano valia, kada galėsime 
vėl susitikti, bet tikrai žinau 
kad tai yra tik laiko klausi
mas. Ir todėl tariu ne - 
Sudiev -, bet - Iki pasimaty
mo -

Vytautas

NATIONWIDE 
INSURANCE 
N4t<onwide >a on yOu'

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

MACHINE OPERATORS 
WOMEN PRE FERRCO

$220 for a 50 hours week. Pleasant 
working conditions. Company paid 
benef tis

GOETZ AND RUSCHMANN CO.
9 7 NEWARK WAY, 

MAPLEWOOD, N. J. 07040 
201-761-4200, Mr. VanHook 

(23-29)

SAMPLE 
MAKER/TAILOR 

Coutoure/MFG of finer wo- 
mens garments. Experien.ce a 
mušt. Millburn, N. J. 07041. 
201-379-6140.._______(25-27)

MECHANIC KN1TTING MACH1NES 
ON WARP, I 4 GUAGE, COMEZ AND 
CEDEGA KNITTING MACHINES. 
MUŠT HAVE AB1L1TY TO CHANGE 
PATTERNS. GOOD SALARY, BENE
FITS. JERSEY CITY AREA. CALL

Bill 201-656-8813
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■ BOSTONO LIETUVIAI

Remkime gimnazijų
Laisvės Varpas savo radi

jo programose plačiai popu
liarina Vasario 16-sios gim
naziją Vakarų Vokietijoje, 
ragindamas ją visokeriopai 
remti. Jis dažnai perduoda 
įvairias žinias iš tos gimna
zijos, skatina siųsti savo vai
kus į ją ar bent finansiškai 
padėti jai, įsijungiant į vyk
domą statybą ar mokinių iš
laikymą. Ypač reikšmingi 
pasikalbėjimai su tos gimna
zijos mokiniais, kaip D. Su
žiedėliu ir kitais.

Paskutiniu metu tos gim
nazijos reikalu kalbėjo Karo
lis Milkovaitis, Vasario 16- 
sios gimnazijai remti komite 
to pirmininkas iš Chicagos. 
Jo kalba buvo gerai paruoš
ta, stipriai argumentuota, 
gražiai perduota.

Dabar metas tėvams pa
galvoti apie savo vaikų siun
timą naujiems mokslo me
tams į tą vienintelę lietuvių 
gimnaziją laisvajame pasau
lyje. Ji daugiausia gali tė
vams padėti išauklėti savo 
vaikus lietuviškoje dvasioje 
ir išmokyti lietuviškų daly
kų. O be to juk sunku išlikti 
sąmoningu ir veikliu lietuviu 
svetimoje aplinkoje.

NUSTATYTA 
VAIDINIMO DATA

Jau nustatyta, kad režiso- 
riaus Petro Maželio vadovau
jamas Los Angeles lietuvių 
dramos sambūris su Vinco 
Mykolaičio-Putino vaidini
mu ‘Valdovas’ į Bostoną at
vyks spalio 18 dieną. Tuo 
rūpinasi Tautinės s-gos Bos
tono skyrius.

Po aukšto to vaidinimo 
įvertinimo pernykščiame lie
tuvių teatro septintajame 

‘Arpber Holidays”

1987 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE GRUPĖSE:

Rugsėjo 16-25 Maskva 1, Vilnius 5, 
Maskva 2 .............................$1429.00

Gruodžio 6 — sausio 10 Maskva 2, Vilnius 5, 
Ryga 4, Leningradas 3....... $1514.00

Spalio 6-23 Maskva 2, Vilnius 9, Leningradas 4,
Helsinki 1 ............. i.................. $1725.00

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite:
1-800-722-1300 (Toli Free)

Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite
1-617-268-8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 Wcst Broadwav
P. O. Box 116.

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

PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY FOR DEPARTURES 
FROM BOSTON OR NEW YORK AND ARE SUJECT TO CHANGES.

festivalyje Chicagoje, ‘Val
dovas’ jau buvo iškviestas į 
New Yorką ir yra pakvies
tas į Clevelandą.

Susidomėjimas vaidinimu 
auga dėl trijų priežasčių. 1. 
Veikalas yra istorinė drama, 
parašyta 1921 m. Lietuvos 
teatrui tuo metu, kai jis dar 
tik kūrėsi. 2. Vaidinimą su
režisavo Petras Maželis, pro 
fesionals aktorius-režisie- 
rius. 3. Vaidinimas pripa
žintas septintajame lietuvių 
teatrų festivalyje Chicagoje 
geriausiu vaidinimu dėl pa
statymo, režisūros ir vaidy
bos. Tai Petro Maželio kieto 
darbo rezultatas su Los An
geles lietuvių dramos sam
būriu, kuris veikia be per
traukos jau virš 30 metų.

MIRĖ 
ANTANAS KRIŠČIŪNAS

Liepos 8 d. New England 
ligoninėje Bostone mirė An
tanas Kriščiūnas, gimęs 
1905 m. Mariampolės apskri
tyje. Nepriklausomoje Lie
tuvoje jis buvo karininkas, o 
1949 m. atvykęs į šį kraštą 
dirbo Raytheon firmoje Bos
tone.

Liko žmona Veronika, pa
gal kilmę Adamonytė, sūnus 
Algimantas su šeima, sesuo, 
brolis ir eilė giminių. Velio
nis palaidotas liepos 11 d. 
Centerville kapinėse, Cape 
Code.

Atsisveikinime su juo kal
bas pasakė: LB-nės vardu 
Česlovas Mickūnas, Ramovė 
nų vardu Viktoras Kubilius, 
ALIAS Bostono skyriaus 
Jonas Cereška, ir lietuvių 
skautų vardu Vytautas Jur- 
gėla. Laidotuvių dalyviai, 
vietoje gėlių, paaukojo miru
sio atminimui $225 Lietuvių 
Fondui, kuriam Vntanas

1987 m. liepos 30 d.DIRVA

Bostono aukštesniosios lituanistinės mokyklos 1987 metų abiturientės su direktore Daiva 
de Sa Pereira. Iš kairės: Rūta Kalvaitytė, Gidą Zikaitė, Lisa Banevičiūtė, Maya Goštautaitė ir 
mokyklos direktorė Daiva de Sa Pereira.

Kriščiūnas su žmona Vero
nika anksčiau yra įnešęs 
400 dolerių.

PAMINĖJO
DARIAUS IR GIRĖNO 

SKRYDĮ

Liepos 19 d. laidoje Lais
vės Varpas sumaniai pami
nėjo Stepono Dariaus ir Sta
sio Girėno skrydžio per At
lantą 54-rių metų sukaktį. 
Programos vedėjas Petras 
Viščinis ryškino mintį, kad 
lietuvių tautos naujųjų laikų 
istorija yra atremta į tyrų 
patriotizmą ir neribotą pasi
aukojimą, kuris stipriai reiš
kiasi ne tik tėvynėje, bet ir 
išeivijoje.

Steponas Darius ir Stasys 
Girėnas yra to patriotizmo ir 
pasiaukojimo pavyzdys. Jų 
skrydžio reikšmė glūdi ta
me, kad jie Lietuvos garbei 
skyrė savo gyvybių auką, 
aukštai iškeldami Lietuvą 
kaip kraštą, kurio sūnūs sie
kia pasaulio pažangos. Ne
mažiau reikšminga tai, kad 
savo skrydžio organizavimu 
jie sukėlė ant kojų visą šio 
krašto lietuvių išeiviją, at
kreipė jos akis į atstatytą 
Lietuvos valstybę, sustipri
no saitus su tautos kamienu, 
savo tragišku žuvimu ragino 
visus dar labiau suremti pe
čius, kad lengviau būtų atsi
spirti ateities pavojams.

Į minėjimą dar įjungtas 
Emeriko Gailevičiaus kūri
nys ‘Lituanica’ ir reportažas, 
kaip Lietuva laukė didvy
rių vairuojamos ‘Lituanicos’, 
o vėliau liūdėjo dėl Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno tra
giško žuvimo.

Tokius minėjimus Laisvės 
Varpas suruošia kasmet, iš
keldamas vis naujus to skry
džio aspektus, aktualius šių 
dienų lietuvių tautos būklei 
krašte ir išeivijoje.

SKAUTŲ VADOVO 
PAGERBIMAS

Bostono amerikiečių skau
tų vadovybė kasmet paren
ka tais metais labiausiai pa
sižymėjusius skautų vado

vus ir jiems suruošia pager
bimą - vakarienę. Šiais me
tais pagerbimas įvyko gegu
žės 7 d. ir jo metu buvo iš
rinktas ir ps. Algis Adomkai 
tis, kaipo labiausiai pasižy
mėjęs vilkiukų vadovas. Va
karienės metu Algis buvo 
pristatytas svečiams ir apdo= 
vanotas skautiška stovylėle 
su įrašu. Šiuo metu Algis 
Adomkaitis tikrai sumaniai 
vadovauja ‘Žalgirio’ tunto 
vilkiukų draugovei, turinčiai 
net penkiolika vilkiukų.

Pagerbime dalyvavo abie
jų tuntų tuntininkai ir gra
žus būrelis Algio skautiško 
darbo bendradarbių.

LINKSMAVAKARIS IR 
‘CEPELINŲ’ VAKARIENĖ

Atlanto rajono skautų 
sporto šventės metu, birže
lio 20 d., šeštadienio vakare, 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
patalpose So. Bostone, spor
tininkams buvo suruoštas 
linksmavakaris. Šokiams 
grojo triukšmingas brolių 
Kezių orkestras iš New Yor- 
ko. Vakarą suruošė Perkū
no skautų vyčių būrelis ir jį 
pravedė Tadas ir Regina 
Kulbiai. Buvo vaišės ir lote
rija. Vakaras su- svečiais 
sportininkais gražiai praėjo.

Tuo pačiu metu klubo val
gykloje pirmą kartą Bostone 
buvo suruošta cepelinų vaka 
rienė. Buvo galima valgyti 
cepelinų iki valiai. Vyriau
sia šeimininkė buvo Ona 
Merkienė ir jai padėjo Plevo= 
kienė, Starinskienė, Kiliulie- 
nė, bei Norma ir Zytė Šni- 
pienės. Maistą padavinėjo 
abu tuntininkai - v.s. Laima 
Kiliulienė ir ps. Vytautas 
Jurgėla. Rezervacijas ir pa
tarnavimą tvarkė v.s. Ces-

MACHINE

Set-up Person/Oper
for punch presses in hi-speed, hi 

votume stamping shop./

Forklift Operator 
Material Slitter

Sendresume/qualificationsto: 
HK.METALCRAFTMFGCORP

PO Box 775, 35 Industrial Rd.
Lodi, NJ07644

Equal Opportunity Employer m/f 
(24-30) 

lovas Kiliulis. Valgyklos ve
dėjas Jonas Stankus iškepė 
tortus, o kavą davė veltui.

Sportininkai buvo paten
kinti linksmu vakaru, o jų 
tėvai ir kiti svečiai - cepelinų 
vakariene.

k.n.

SKAUTIŠKA GEGUŽINĖ

Liepos 5 d. Lietuviškosios 
Skautybės Fondo pirminin- 
ks v.s. Česlovas Kiliulis su
kvietė fondo darbuotojus ir 
svečius į savo sodybą Cape 
Code, pabrėždamas, kad tai 
nebus darbo posėdis, o tik 
vasaros poilsio popietė. (Pa- 
žįstantiems išimtinai retos iš 
tvermės, pilną įdėjų ir užsi
mojimų brolį Česlovą, sunku 
įsivaizduoti jo žodynę esant 
žodį ‘poilsis’!)

Kiliulių vasarvietė prime
na ramią, ąžuolais apaugu
sią sodybą ant Mituvos kran 
to. Krantas labai aukštas ir 
status - nežiūrint kiek pakil
tų ežero vanduo, čia gali 
jaustis saugiai. Skautišku 
sumanumu išdėstyti laiptai 
veda žemyn į paplūdimį, kur 
malonu pasimaudyti, paplau 
kyti laiveliu.

Šeimininko kviečiami atsi
gaivinti, tarp visų vėsinan
čių gėrimų radosi šildančių - 
visa bačkutė alaus, betrūko 
tik armonikos! Pasistiprinę 
sesės Laimos gardžiausio- 
mis vaišėmis, turėjome pro
gos išklausyti inž. C. Mickū- 
ną, tik ką grįžusi iš Italijos, 
kuris žemaitišku atidumu 
apsakė įvykius Romoje. Bro 
lio Česlovo kruopščiai atrink 
tos ir sienose iškabintos 
nuotraukos iŠ Krikščionybės 
Jubiliejaus minėjimo Bosto
ne ir šalia jų skautų sporto 
šventės, tarytum davė nuo
taikos tęstinumą ir foną. Ir 
tarp tų visų dienos užsiėmi
mų LSF valdyba vis dėlto 
surado laiką trumpam pasi
tarimui.

Pabendravę, atsigaivinę 
tyru oru ir šeimininkų vai
šingumu, saulei leidžiantis is 
lėto visi skirstėmės namo.

(ss)
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ATLANTO RAJONO SKAUTŲ SPORTO ŠVENTĖ
Kiekvieną pavasarį Atlan

to rajono skautai ir skautės 
suvažiuoja į savo sporto 
šventę. S.m. birželio 20-21 
dienomis tokia šventė vyko 
Bostone. Tai buvo 29-ji iš ei
lės ir 4-ji šventė Bostone. 
Anksčiau buvusios sporto 
šventės buvo ruošiamos 
Worcesteryje.

Sporto varžybos, prasidė
jusios šeštadienį, vyko Blue 
Hills rajoninėj technikos mo
kykloj, Cantone. Šventės 
atidaryme ir pačiose varžy
bose dalyvavo 74 įvairaus 
amžiaus sportininkai - skau* 
tės ir skautai iš New Yorko 
ir Bostono. Paprastai sporto 
šventėje dalyvaudavo skau Apolinaras Treinys..

Prieš Sporto šventės iškilmes skautininkai pasiruošę para
dui: Gintaras Čepas — sporto šventės vadovas, Genė Treinie
nė — vadeivė, Česlovas Kiliulis — LSF pirmininkas, Apolina
ras Treinys — vadeiva ir Vytautas Eikinas — teisėjas.

D. Kiliulytės nuotr.

tai iš Hartfordo, Waterburio 
Elizabetho, Worcesterio ir 
kitų Atlanto rajono vietovių, 
bet šiais metais jų nebuvo. 
Neatvyko ir iš toliau kvies
tos vietovės, gal čia bus pra
laužti ledai ateityje?

Šventę ruošė Bostono Bal
tijos ir Žalgirio tuntai, ku
riems vadovauja v.s. Laima 
Kiliulienė ir ps. Vytautas 
Jurgėla. Šventę atidarė Lai
ma Kiliulienė, palinkėdama 
sportininkams sėkmės laimė 
ti pirmąsias vietas. Atidary
mo metu buvo paleista į orą 
29 balionai, uždegta tuntinin 
kų sporto šventės ugnis, o 
dešiniame šone kabojo ir 
olimpinė vėliava, plevėsavu
si per olimpines žaidynes 
Lietuvoje, kurią į šia šventę 
atsivežė newyorkiečiai.

Paskaičius maldą, buvo 
tylos minutė a.a. v.s. Pauli
nai Kalvaitienei prisiminti. 
Ji savo laiku reiškėsi lengvo- kį, ps. Igną Vileniškį ir Wil-

Jauniausieji varžybose: Kastytis Norvaiša, Daina Ziaugraite, 
Angelika ir Loreta Kazakaitytės. R- Bričkaus nuotr.

Atžymimi sportininkai. Iš kairės: Gediminas Budreckis, 
Aras Bartys, Rimas Kiliulis, vadovas v. s. Česlovas Kiliulis, 
atžymėjimus įteikia tun. ps. Vytautas Jurgėla ir vadeiva v. s. 

R. Bričkaus nuotr.

je atletikoje ir pasiekė daug 
Lietuvos rekordų, mirusi 
pernai Bostone. Čia gyven
dama darbavosi vadovauda
ma vilkiukams ir ruošdama 
vaidinimus Kaziuko mugių 
metu.

Sugiedojus Amerikos ir 
Lietuvos himnus, buvo pri
statytas šventės sporto va
dovas j.s. Gintaras Čepas. 
Šventės dalyvius sveikino 
Atlanto Rajono vadeivė j.v.s 
Genovaitė Treinienė, vadei
va v.s. Apolinaras Treinys ir 
Lietuviškosios Skautybės 
Fondo pirmininkas v.s. Čes
lovas Kiliulis. LS Fondas pa 
dovanojo šventei v.s. Pauli
nos Kalvaitienės vardu pe
reinamą taurę iškiliausiam 
šventės sportininkui atžy
mėti.

Šventės sporto vadovas 
pristatė sporto teisėjus: ps. 
Vytautą Eikiną, Algį Skabei 

liam Widugirį. Dariaus sk. 
vyčių būrelis, vadovaujamas 
Algio Vasio, talkininkaujant 
seniesiems lapinams, prave
dė lengvosios atletikos var
žybas: 100,200 pėdų, 50,100 
200 ir 440 metrų bėgimai; šo 
kimas į tolį; rutulio stūmi
mas; 4x50 m. estafetė; stalo 
tenisas; tinklinis ir krepšinis. 
Buvo varžomasi savo am
žiaus ribose ir taškai duoda
mi už tris pirmąsias vietas. 
Pirmą vietą laimėję sporti
ninkai gavo taures, 2-rą ir 
3-čią - medalius. Šventėje 
dalyvavę laimėtojai gavo s. 
Vytauto Dilbos paruoštus pa 
žymėjimus, kuriuos įrašė 
v.si. Glorijos Adomkaitienės 
suorganizuotos mamytės.

Varžybose pasižymėję 
sportininkai (abėcėlės tvar
ka): Jūratė Bartytė, Gedimi
nas Budreckis, Gina Jan
kauskaitė, Tomas Matusai- 
tis, Nida Stankūnaitė ir Vi
lius Widugiris.

Brolijos Atlanto rajono 
pereinamą taurę laimėjo Bos 
tonas, surinkęs 89 taškus 
prieš New yorko 80. Seseri
jos taurę gavo New Yorkas, 
surinkęs 100 taškų, prieš 
bostonietes su 44 taška’s. Pe 
reinamas taures padovanojo 
ir įteikė rajono vadeivos. Iš
kiliausio sportininko taurė 
atiteko Nedai Stankūnaitei 
iš New Yorko, ją įteikė ps. 
Ramūnas Kalvaitis.

Šventės metu sportinin
kus maitino Bostono židinie- 
tės, vadovaujamos v.sl. Biru 
tės Žiaugrienės. Maitinimas 
vietoje ir per visą šventę 
buvo gerai suorganizuotas 
dėka tuntininkų ir šventės 
talkininkų.

Sekanti, trisdešimtoji Ju
biliejinė Atlanto rajono spor
to šventė yra numatyta 1989 
metais, kuriai kviečiame vi
sus ruoštis. Joje Bostono 
Tuntai žada duoti dar įdo
mesnę šventei programą,

k.n.

RENGINIAI

• Rugsėjo 12 d. Tautos 
Šventės minėjimas Bostono 
Lietuvių salėje.

• Rugsėjo 13 d*. Tautos 
šventės minėjimas Brock
tone, rengiamas LB apylin
kės ir Martyno Jankaus 
šaulių kuopos: 10 vai. pa
maldos šv. Kazimiero baž

nyčioje, iškilmingas susi
rinkimas salėje.

• Rugsėjo 20 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos salėje 
Laisvės Varpo rudens kon
certas, kuriame programą 
atliks Los Angeles vyrų 
kvartetas.

• Rugsėjo 27 d. 3 vai. po
piet sol. Lilijos šukytės kon
certas, rengiamas Lietuvos 
krikšto sukakties minėjimo 
komiteto Bostone.

• Spalio 4 d. 2 vai. popiet 
Šv. Kryžiaus katedroje Mi
šios aukojamos kardinolo 
Bernard Law, minint Lietu
vos krikšto sukaktį. Mišių 
metu giedos sol. Marytė Bi- 
zinkauskaitė, o vargonais 
gros dr. Vytenis Vasyliū- 
nas.

• Spalio 4 d. 6 vai. vakaro 
Lantana restorane Randol- 
phe banketas, kuriame me
ninę programą atliks sol. 
Marytė Bizinkauskaitė ir 
sol. Benediktas Povilavi- 
čius, akompanuojami komp. 
Jeronimo Kačinsko. Banke
tą rengia Lietuvos krikšto 
minėjimo komitetas.

• Spalio 10-12 d. įvyks 
Lituanistikos instituto su

Pietaujame .. - LB Bostono apyl. pirm. Brutenis Veitas, M. 
Marijošius, Birutė Žiaugrienė, Danutė Kazakaitienė, Rima Kna- 
šienė ir Lina Subatienė. R. Bričkaus nuotr.

Naujieji DIRVOS prenumeratoriai 
gauna dovanai 
viena mūsą leidinių pasirinktinai

DIRVOS prenumerata metams 17 dol. Visiems nau
jiems prenumeratoriams -išsiųsime veltui pasirinktinai 
vieną Vilties leidinių: Vytauto Alanto romaną „Aušra 
Paliūnuose” ar Jono Švobos „Šeiminė ir prezidentinė 
Lietuva”.

---------------------------ATKIRPTI-----------------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 17 dol. už Dirvos prenumeratą ir pageidauju 
gauti veltui:

□ V. Alanto "Aušra Paliūnuose”
□ J. Švobos "Šeiminė ir'prezidentinė Lietuva”

Prašau siuntinėti DIRVĄ žemiau nurodytu adresu:

Pavardė ir vardas............................................................. —

Adresas ............................................................................. —

važiavimas su paskaitomis 
visuomenei So. Bostono Lie
tuvių Piliečių draugijos na
muose, 368 W. Broadway.

• Spalio 11 d. 3 vai. po
piet First & Second Church 
auditorijoje Vytenio Vasy- 
liūno vargonų koncertas, 
rengiamas Lietuvos krikšto 
minėjimo komiteto.

• Spalio 18 d. Los Ange
les lietuvių dramos sambū
rio vaidinimas ”Valdovas”, 
rengiamas Tautinės sąjun
gos Bostono skyriaus.

• Spalio 25 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos salėje 
inž. dr. Jurgio Gimbuto 
iliustruota paskaita „Lietu
vos bažnyčių ir varpinių ti
pologija”, rengiama Lietu
vos krikšto minėjimo komi
teto.

• Lapkričio 7 d. 6 vai. 30 
min. vakaro Sandaros sa
lėje, 30 Intervale Brocktone 
metinis Balfo 72 skyriaus 
banketas.

• Lapkričio 22 d. Lietu
vos kariuomenės atkūrimo 
sukakties minėjimas, ren
giamas LKV S-gos Ramo
vės Bostono skyriaus.
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KENT UNIVERSITETAS SKIRIA STIPENDIJAS 
LITUANISTIKAI STUDIJUOTI

Clevelando lietuvių komi
tetas remti Kent Statė Uni
versiteto Lituanistikos Prog 
ramai praneša, kad lituanis
tikos stipendijų fonde yra 
$46,150 sumos ir $16,071 nuo 
šimčių. Tad iš šių nuošimčių 
bus skiriamos dvi stipendi
jos.

1. RUDENĮ, 1987 metais: 
Pilna stipendija universiteto 
studijas baigusiam/-iai, ku- 
ris-ri ruošis magistro laips
niui ar rašys disertaciją dak
taro laipsniui įsigyti, savo 
darbus grindžiant lietuviška 
tematika. Lietuvių kalbos

mokėjimas raštu ir žodžiu 
yra būtinas. Stipendinin- 
kas-kė privalo dirbti nema
žiau kaip 15 valandų per sa
vaitę Kent Statė Universite
to bibliotekos lituanistikos 
skyriuje, kuriame šiuo metu 
yra 12,000 kataloguotų kny
gai-

2. RUDENĮ, 1987 metais: 
Dalinė $1,000 stipendija - 
bakalauro laipsnio siekiant 
srityje, susijusia su lituanis
tika (pvz. istorija, geografi
ja, literatūra ir kt.). Lietu
vių kalbos mokėjimas raštu 
ir žodžiu yra būtinas. Stipen

Prelatas A. Goldikovskis pagerbtas su pakėlimu į prelatus.
Jo artimi draugai atėjo pasveikinti: J. Budrienė, J. Balbatas ir 
A. Mikoliūnienė.

dininkas-kė privalo dirbti 
nemažiau 10 valandų per sa
vaitę Kent Statė Universite
to bibliotekos lituanistikos 
skyriuje. Stipendija bus at
naujinama kasmet per ketve 
rius metus studentui-tei iš
laikant akademinius univer
siteto reikalavimus.

3. VASAROS tyrinėjimų 
programa tebeveiks ir šią 
vasarą. Bus skiriama viena 
stipendija dviejų savaičių 
moksliniam darbui arba dvi 
vienos savaitės stipendijos. 
Patalpa ir valgis parūpina
mas universiteto. Užsiregis
truoti prieš vasaros atosto
gas. Šiomis stipendijomis 
jau yra pasinaudoję šie as
menys: prof. Bronius Vaške
lis (1982 m.) ir Viktoras Na
kas (1983 m.).

Be to, jaunimas, kuris iš 
anksto užsiregistruos per 
Kent Statė Universitetą, ga
lės gauti iki 6 valandų semes
trinių įskaitų kreditų daly
vaujant Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos Lituanistikos Va
saros Seminare.

Be minėtų stipendijų, 
Kent Statė Universitete ga
lima įsigyti lietuvių kalbos 
kursų 14 valandų semestri
nių įskaitų (dėstytojas Pra
nas Joga, egzaminatorius 
prof. dr. A. Klimas) ir 32 se
mestrinių valandų Lituanis
tinių studijų pažymėjimą.

Pažymėtina, kad Kent 
Statė Universiteto Lituanis
tikos Archyvuose šiuo metu

jau yra 12,000 kataloguotų 
knygų ir dar 6,000 yra ruo
šiama katalogavimui. Pats 
Kent Statė Universitetas 
jau yra išleidęs daugiau kaip 
$200,000, iš jų $100,000 Litu
anistiniam archyvui ir taip 
pat $100,000 Lituanistinei 
programai. Tad lietuvių pa

rama šiam tikslui yra labai 
pozityvi ir reikšminga.

Visų stipendijų reikalu 
kreiptis į dr. H. Hochhauser, 
Director, Lithuanian Prog- 
ram, Ethnic Heritage Prog- 
ram, 314 Satterfield Hali, 
Kent Statė University, Kent 
Ohio 44242

Uetuviai eaame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi? 6 3001 W. 59th Str.

Chicago, III. 60629
Tel. 312(471-3900)

univunNMS hhmion
Santrumpos: atm. jn. = atminimo jnašas, pavardė po dvitaškio = aukoto
jas, įm. = įmokėjo, atst. atstovauja, asm. = asmuo, suma po pavardės = 
įnašų iš viso. "

BBli /uperior/bvino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

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

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /hving/
Pagrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS: Pirmadieniais uždaryta.
Kitomis dienomis nuo 9:00 iki 4:00. 

Penktadieniais 9:00 iki 6:00.
Šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

MEMBER

ISj.IC
tafernl Ssvmpi Ii Loen Insurance Corp

You* Savinųj fnsured t© *40.000

1987 m. gegužės mėn.

1 x $25 Gimbutas dr. Jurgis, 500.
2 x $30 JAV LB Waukegan/Lake Co. apylinkė. D. Pronskienės, M. 

Stoltengofienės ir T. Špoko atm., $3,410; Raguckas Aleksas (miręs) ir 
Angelą, $230.

2 x $50 LB Brockton’o apylinkė, $475; Petrauskas Steponas atm. 
įn.: Petrauskienė Marija jo mirties 10 m. sukakties proga, $150.

5 x $100 Bartoševičius Eugenijus atm. įn.: Bartoševičius Eugenija, 
$1,700; Gaurys Antanas atm. įn.: Rugienius Algis ir Liuda $50, 
Rugienius Vytas ir Jurina $50, $100; Lietuvių Padėkos Paminko fon
das: įm. JAV LB Palm Beach Co. apylinkės valdyba, $4,925; Stankūnas 
Antans atm. įn.: Andriušienė Aldona, $450; Vaitkus Andrius ir Mari
ja, $800.

1 x $120 Gylys Jurgis atm. įn.: Gylienė Julija $100 ir 1 kt. asm., 
$320.

1 x $155 Tveras Antanas atm.: Bražinskas Algirdas $50, Pažemėnas 
Kęstas ir Mirga $50, Juodvalkis Uosis $30, Traška Aleksandras $25, 
$355.

1 x $175 Šniokaitienė Eugenija atm. įn.: Rugienius Vytas ir Jurina 
$100, Rugienius Algis ir Liuda $50, St. Butkaus Šaulių kuopa Detroite 
$25, $175.

1 x $200 Stankūnas Jonas ir Magdalena atm. įn.: Andriušienė 
Aldona, $650.

1 x $230 Matioška Antanas atm. įn.: LB Bostono apylinkė $100, 
Baltrashunas Rev. A. $25, Venckus Jonas ir Bronė $25 ir 4 kt. asm., 
$1,380.

1 x $335 Gudauskas dr. Gediminas atm. įn.: Nyerges Nap. ir Al. 
$100, Adomėnas Ant. ir Aldona $50, Kevalaitis Mod. ir Vita ir Sruoga 
dr. Ona $50, Jonynas A. $30, Korius Z. $30, Dūda Vyt. ir Daiva $25, 
Oksas Leonas ir Izab. $25, Raulinaitis dr. V. B. $25, $335.

1 x $500 Andriušis Bronius atm. įn.: Kriaučiūnienė Magdalena, 
$500.

1 x $700 Širmulis Adomas (miręs) ir Širmulienė Veronika, $1,000.
4 x $1,000 Gobis Zenonas atm. įn.: Gobienė Kazimiera, $1,000; Man- 

deikis Feliksas atm. įn.: atst. Jansonas dr. Ed., $1,300; Mandeikis Mari
ja atm. įn.: atst. Jansonas dr. Ed., $1,100; Mandeikis Robertas atm. įn.: 
atst. Jansonas dr. Ed.. $1,100.

Iš viso $7,100.00.

1987 m. birželio mėn.

1 x $25 Čikagos Aukšt. Lituanistinė Mokykla, $1,425.
1 x $50 Gedgaudas dr. Gediminas atm. įn.: Jarašūnas E. ir L. $25, 

Nasvytis J. ir R. $25, $385.
1 x $65 Zagurskis Aleksandras atm. įn.: Zagurskienė Aldona $25 

ir 3 kt. asm., $65.
5 x $100 Marcinkienė Matilda, $100; Stoncelis Petras atm. įn.: atst. 

Juodvalkis Ant., $100; Strijauskas Jonas atm. įn.: Karniai Albinas ir 
Angelė $25 ir 6 kt. asm., $100; Vaitkus Andrius ir Marija, $900; 
Vilimavičius Teklė atm. įn.: Shanfield Antoinette, $100.

1 x $150 Šapalas Pranas ir Hortenzija, $760.
1 x $200 Januškevičius Juozas ir Anelė, $1,800.
2 x $210 Noreika Vladas atm. įn.: Ardžiai Juozas ir Rėdą $50, Bar- 

tys V. A. $50 ir 8 kt. asm., $210; Radvenis Gregorijus ir Janina: 50 m. 
vedybų sukakties proga įm. Brazdžionis Bernardas ir Aldona $50, Ven
ckus Jonas ir Bronė $50, Gasparonis Pranas ir Regina $30, Rukšėnienė 
Janina $30, Mikuckis Vac. ir Ona $25, Pažėra Apolonija $25, $1,110.

1 x $225 Kindurys Alfonsas atm.: Reventienė Bronislava $50, 
Kačinskas Leonas ir Elena $25, Punkris Justas ir Marija $25 ir 11 kt. 
asm., $3,525.

1 x $230 Kurapkienė Petronėlė atm. įn.: Adomkaitis Algis $25, 
Kuodis E. ir VI. $25, Simonaitis Gintas ir Rėdą $25 ir 12 kt. asm., $230.

1 x $250 Aidis Aloyzas ir Ramutė, $750.
1 x $270 Matioška Antanas atm. įn.: ALT S-gos Bostono skyrius 

$200, Čepas Henrikas $50 ir 1 kt. asm., $1,650.
1 x $300 Mastis Viktoras ir Roma, $800.
1 x $400 Šulaitis Juozas ir Aldona, $1,000.
1 x $500 Klygis dr. Linas: įm. Klygis Mindaugas ir Aldęna, $500.
1 x $521 Šimkus Stasys, $5,963.77.
2 x $1,000 Užgirienė Morta, $1,000; Vadopalas Antanas atm. įn.: 

Bliūdžius Gediminas ir Irena, $1,480.73.
1 x $2,000 Gradinskas Jonas ir Ona.
1 x $22,963.88 Mickus Vincas, testamentinis palikimas, $23,063.88. 

Iš viso $31,069.88.

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1987.VI.30 pasiekė 3,702,272 
dol. Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuvišką švietimą, kultūrą 
ir jaunimą 2,047,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 975,763 dol.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fon
dui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą;

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC. A NOT-FOR-PROFIT TAX 
EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, Chicago, IL”.

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remia
mas lietuvybės išlaikymas.
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KVIEČIAME DALYVAUTI

ATGAIVINAMI KULTŪRINIAI DARŽELIAI

Clevelando miesto merui 
George Voinovich nutarus 
atgaivinti Kultūrinius Dar
želius, kurie vandalų buvo 
apdarkyti, Kultūrinių darže
lių federacija, kuriai priklau
so ir lietuviai, planuoja juose 
rengti kultūrinius renginius.

Lietuvių kultūrinio darže
lio valdyba ruošiasi atšvęsti 
50 metų sukaktį šį rudenį, 
rugsėjo 13 dieną. Taip pat 
ruošiamasi kultūrinių darže
lių meno festivaliui rugsėjo 
13-20 d.d., kuriame mūsų 
garsioji Grandinėlė atliks 
programą.

Šiuo metu Lietuvių kultū
rinio darželio valdybą suda
ro: Vincas Apanius - pirmi
ninkas, Kęstutis Šukys - vi- 
cepirm., Vytautas Staškus - 
ižd., Julija Taorienė - sekr., 
Salomėja Šukienė - kult, 
reik., Juozas Stempužis - in- 
form., ir Marija Treinaus- 
kaitė - narė.

Valdyba kviečia lietuvius 
įstoti nariais su $10 metiniu 
mokesčiu, prisidedant talka 

- , 1

Sveikina
ONĄ ir JUOZĄ JANKUS

vedybinio gyvenimo 50 metų 

sukakties 1987 m. rugpiūčio 16 d. 

proga, jų vaikai

Dar vienas naujas kapas... Liepos 2 d. mirė Remigijus Darnusis. Prie karsto jo tėvai 
Monika ir Juozas Damušiai. V. Bacevičiaus nuotr.

darželių priežiūrai. Kreiptis 
į Juliją Taorienę - telefonas 
531-9491.

Aukas siųsti Taupai, Lie
tuvių darželio sąskaita Nr. 
382, P.O. Box 19387, Cleve
land, OH 44119

• KUN. GEDIMINAS KI
JAUSKAS, SJ, Dievo Moti
nos parapijos Clevelande kle 
bonas, siųsdamas Dirvai pa
remti auką $150, rašo:

‘Pirmiausia - nuoširdžiai 
dėkoju už reklamą ir gražų 
Dievo Motinos parapijos at
naujintos šventovės apeigų 
aprašymą.

Dirvos laikraštis tikrai 
gražiai patarnavo visų mūsų 
bendram reikalui. Jaučiame, 
kad tuo savo užsimojimu 
prasmingai paminėjome 
krikščionybės 600 metų jubi
liejų, minint drauge Mindau
go krikštą (1251), Aukštai
čių krikštą (1387) ir Žemai
čių krikštą (1413).

Jubiliejaus šventė skriejo 
aplink pasaulį. Ypatingo dė

Armonų 
Sossen 
Zimmerman 
šeimos.

LIETUVIŲ KLUBO GEGUŽINĖ
Sekmadienį, rugpjūčio 23 d.,

12 vai. — 6 vai. vak. Kroatų sodyboje,
10022 Mulberry Road, Chardon, Ohio, 

apie 5 mylios j rytus nuo 306 kelio. Klubas, čia 
seniau rengdavęs gegužines, vėl grįžta į Kroatų 
sodybų, kuri dabar yra atnaujinta ir patogiai 
įrengta. Atvykdami į gegužinę turėkite su savimi 
klubo nario bilietų. Veltui alus. Skanūs valgiai. 
Jaunimui' žaidimai ir prizai, šokiams orkestras.

Kviečiame visus dalyvauti gražiausioje ir di- 
didžiausioje Lietuvių Klubo narių, jų šeimų ir visų 
lietuvių gegužinėje.

• • •

LIETUVIŲ NAMŲ METINIS 
BALIUS ir LIETUVIŲ KLUBO 

PREMIJOS ĮTEIKIMAS
ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO MĖN. 26 D.,

7 vai. 30 min. vak., Lietuvių namų saleje.
Lietuvių Namų tradicinis balius, kuriame įtei

kiama Lietuvių Klubo $1,000 premija, dalyvaujant 
ir praėjusiųjų metų premijų laureatams.

Skani vakarienė. Vynas ir šampanas. Serbų 
MELODIJOS orkestras. Iškilios šventės nuotaika. 
Bilietų kaina bus paskelbta vėliau. Rezervacijos 
tel. 531-2131.

mesio susilaukė Romos ir Vii 
niaus minėjimai. Lietuva ir 
lietuvių tauta, kaip retai ka
da tebūna, skambėjo plačia
me pasaulyje. Tikėkime, 
kad visų mūsų pastangos pri 
vers okupantą vis daugiau 
laisvės grąžinti pavergtie
siems, o vieną dieną tauta 
vėl galės džiaugtis ir gyven
ti nepriklausoma savoje že
mėje.

Jums linkime gražių vasa
ros dienų, ištvermės spau
dos darbuose ir gausios Vieš 
paties palaimos visuose užsi
mojimuose.’

Dėkojame už auką ir gra
žius linkėjimus.

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

LIETUVIŲ KLUBO 
IR LIETUVIŲ NAMŲ 

DIREKTORIŲ TARYBA

Night & Evening Hours 
5:30 P. M. to 11:30 P. M.

Mature Malė & Female 
with Office Cleaning expe- 
rience need to apply.

Call between 3:00 P. M. 
and 5:00 P. M. 241-2424.

Dan Cox.

— Lithuanian Credit Union
— Lietuvių kredito kooperatyvas 

ĮSIKŪRUS NUOSAVUOSE NAMUOSE —
767 East 185th St.
Cleveland, Ohio 44119
Tel. (216) 481-6677

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS Už: 

TAUPYMO SĄSKAITAS 
CERTIFIKATUS 
1RA SĄSKAITĄ 
PENSIJŲ ČEKIŲ 

SĄSKAITĄ 
(DIRECT DEPOSIT)

• Clevelando ramovėnų 
gegužinė įvyks š. m. rugpiū
čio 2 d. 1 vai. p. p. prie 
Landseer ir Canterbury 
gatvių, ežero pakrantėje. 
Geri pietūs, bufetas, loteri
ja ir kitos pramogos. Bi- 
rutietės vaišins svečius sal
dumynais. Bus renkamos 
aukos „Kario” žurnalui pa
remti.

Visi kviečiami atsilankyti 
ir kartu praleisti malonią 
.sekmadienio popietę.

Vinco Gelgoto plaukų kir
pyklos kainos: pensinin
kams ir vaikams $4.00, vy
rams $8.00 už reguliarų 
plaukų nukirpimą. 687 East 
185 Street.

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų ir 
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

CALL TAKERS
Full time position avail- 

able on 2nd shift for indi- 
viduals to work in our Road 
Service department. Quali- 
fied applicants will have a 
pleasant phone voice, speak 
and understand fluent eng- 
lish, have good handwriting 
scales and the ability to 
work with public. For more 
information call 361-6151.

(28-29)

SKOLINAME GERES
NĖMIS išsimok’ėjimo 

SĄLYGOMIS: 
ASMENINIAMS REI

KALAMS. AUTOMOBI
LIŲ PIRKIMUI. NAMŲ 
PAGERINIMUI (HOME 

EQUITY). NAMŲ 
PIRKIMUI (MORGIČIAI).

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
Parduodame pinigines perlaidas (money orders), traveler’s 
cheques, priimame telefono, elektros, šildymo ir vandens 

sąskaitas.
KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS 

VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100,000.

DARBO VALANDOS:
Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais nuo 10:00 vai. r. iki 2:30 vai. p. p. 
Penktadieniais nuo 10:00 vai. r. — 6:00 vai. vak.

SEKMADIENIAIS 
11:00 vai. r. — 12:00 vai. dienos 

Dievo Motinos parapijos patalpose 
18022 Neff Rd., Cleveland. Ohio 44119



DIRVA
• ALT S-gos valdyba nu

mato spalio 17-18 d. d. Chi
cagoje sušaukti ALT S-gos 
tarybos ir skyrių pirminin
kų susitikimą kai kurių 
klausimų paryškinimui.

• Jaunimo rašinių kon
kursą ir šiais metais ALT 
S-gos valdyba nutarė skelb

ti, patiekiant dvi temas: Ne 
Lietuvoje gimusio jaunimo 
pareiga Lietuvai ir kaip iš
laikyti jaunimą aktyvų lie
tuviškose o r g a nizacijose. 
Premijos 250, 150 ir 100 
dol.

• Dr. Jonas Lenktaitis, 
Brooklyn, N. Y., pagerbda-

ALT S-gos Detroito skyriaus valdyba. Sėdi iš kairės: Vin
cas Tamošiūnas, pirm. Albertas Misiūnas, Romas Macionis. Sto
vi: Algis Vaitiekaitis ir Edvardas Milkus. A. Vaitiekaičio nuotr.

. A. t A.

URŠULĖ VERBYLAITĖ 
po trumpos, bet sunkios ligos mirė Cleve
lande 1987 m. liepos mėn. 13 d. Uršulė buvo 
83 m. amžiaus, kilusi iš Vilkaviškio. Palai
dota liepos 16 d. Visų Sielų kapuose.

Uršulės liūdi brolis Ignas Clevelande ir 

Bronius su šeima Australijoj. Tetos Uršulės 
taip pat liūdi brolio Vlado sūnus Romas su 
šeima ir dukros Dana ir Regina.

Pažįstami ir draugai prašomi prisiminti 
Uršulę savo maldose.

Brolis Ignas

„Sūduvos” korp filisteriui, ekonomistui

A. A.

VIKTORUI RUTKAUSKUI 
netikėtai Clevelande mirus, jo žmoną dr. 

SABINĄ, sūnus ALBINĄ, BRONIŲ su šei

momis ir artimaisiais nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu liūdime.

„SŪDUVOS” Korporantai
Al. Aglinskas,
Algis Regis,
Magdalena ir Pranas šulai
ir
Vytautas Žilinskas

Caracas, Venezueloje, arkivyskupas Jose Ali Lebrun sveikina Šv. Tėvo naujai paskirtą 
Šv. Gregorijaus Didžiojo ordino riterį — vadą dr. Vytautą Dambravą, daug nusipelniusį už vestą 
spaudoje katalikišką akciją, ne vien savo bendruomenės apimtyje, bet plačiausiu mastu tar
naujant Bažnyčiai.

mas a. a. Stepo Mackevi
čiaus atminimą, Dirvai pa
remti įteikė auką 100 dol. ir 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondui 50 dol. Ačiū.

• Ulėnų šeima, Richmond 
Hill, N. Y., a. a. Stepo Mac
kevičiaus atminimui, Dirvai 
paremti atsiuntė auką 25 
do.l Ačiū.

• V. Dzenkauskas, Day
tona Beach, Fl., atnaujin
damas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 13 dol. Ačiū.

• P. Aušiura, New Buf
falo, atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
18 dol. Ačiū.

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• LIEPOS 26 D. Žalgirio 
šaulių kuopos gegužinė prie 
ežero.
• RUGPIŪČIO 2 D. Ramovė
nų gegužinė prie ežero.

• RUGPIŪČIO 23 - Lietu
vių klubo metinė gegužinė.

• RUGSĖJO 12-13 D. Jubi
liejinių Metų renginys.

• RUGSĖJO 20 D. BALFo 
gegužinė Beachland Park prie 
ežero.

• RUGSĖJO 26 — Lietuvių 
namų metinis balius ir klubo 
premijos įteikimas.

• RUGSĖJO 27 D. Ateiti
ninkų šeimos šventė.

• SPALIO 17 D. Pabaltiečių 
vakaras Lietuvių namuose. 
Ruošia Amerikos Lietuvių Ta
ryba, Latvių sąjunga ir Estų 
taryba.

• SPALIO 31 D. Neringos 
tunto tradicinis balius.

• Lapkričio 7-8 D. D. Lietu
vių Dienos.

• LAPKRIČIO 21 D. L.K. 
V.S. Ramovės kariuomenės 
šventės minėjimas.

MOLDMAKER
Progressive co. needs someone wifh 
7-10 yrs exp. in building of inįection 
molds. Good benefits & steadv over- 
time avail. Loc. Nr GSP exit 105. Call 
Niek, 201-992-1741. (24-37)

ALT S-gos East Chicagos skyrius ir 
VILTIES draugijos valdyba rengia

1987 m. rugpiūčio 2 d., sekmadienį,

GEGUŽINĘ
Elenos ir Kazimiero Pocių sodyboje, 

532 Lake Shore County Rd., 
Beverly Shores, Ind.
Telef. (219) 879-7732

Bus geras maistas, baras, muzika, turtinga loterija 
ir kitos pramogos. Atvykę nesigailėsite. 

Pradžia 12 vai.

Gegužinės pelnas skiriamas DIRVAI paremti.
Visi maloniai kviečiami atsilankyti!

Sesei šaulei

A. A.

MARTAI TIJŪNĖLIENEI

mirus, jos vyrui KAJETONUI TIJŪNĖLIUI 

ir šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia.

Žalgirio šaulių Kuopa
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