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Šnipinėjimo pamoka
Ar JAV galės nuo jo apsiginti?

Vytautas Meškauskas

Walker’itj šeimos špionažo 
afera padarė nemažą įspūdį 
šiam kraštui. Mat, iki šiol bu
vo manoma, kad amerikiečiai 
sovietams padeda ideologi
niais sumetimais. Kaip Rosen- 
bergai, išdavę atominės bom
bos paslaptis. Taip pasitaiko 
ir dabar, bet palyginti rečiau. 
Ypač paskutiniais metais, ka
da komunistinio režimo tikro
vė mažai kam liko paslaptimi. 
Daugumas visų rūšių šnipų 
dirba už pinigus, nors kai ku
rie jų tą darbą nepradėjo są
moningai, bet buvo vienokio 
ar kitokio šantažo auka. Sykį 
jau'įsivėlus, kelio atgal nebė
ra.

Antra pamoka iš paskutinės 
aferos yra tokia, kad sovietam 
nemažai naudos gali būti ne 
tik iš aukštų pareigūnų, kurie 
patys saugosi ir yra ar turėtų 
būti sekami, bet ir iš smulkių 
tarnautojų. Jaunasis Michael 
Lance Walker, 24 metų, buvo 
paprastas jūrininkas, kurio 
parefgos buvo sudeginti ar ki
taip sunaikinti visus slaptus ar 
mažiau slaptus dokumentus, 
kurie galėtų priešui duoti ko
kio naudos. Vietoje to, jis juos 
laikė savo kabinoje ir persiųs
davo tėvui, o tas jau savo keliu 
perduodavo sovietams. Ka
dangi sovietams labai svarbu 
kaip amerikiečiai seka jų po
vandeninį laivyną ir kaip savo 
laivus slepia nuo sovietų stebė
jimo, tų dokumentų net nuo
trupos galėjo prisidėti prie 
slaptos procedūros nustatymo 
ar bent įspėjimo.

Svarbiausia, kad trys Wal- 
keriai ir jų sėbras J.A. With- 
worth būtų galėję toliau tęsti 
savo darbą, jei John Anthony 
Walker’io nebūtų išdavusi pe
reitų metų lapkričio mėn. jo 
jau seniai persiskyrusi žmona 
Barbara. Toji nebūtų įskun- 
dusi, jei būtų žinojusi, kad į 
šnipinėjimo darbą buvo įtrauk 
tas ir jos sūnus Michael. Žo
džiu visa afera iškilo tik visai 
atsitiktinai. Senasis John 
Walker jautėsi taip saugus, 
kad visai nesigriebė šnipams 
įprastų apsisaugojimo priemo
nių.

Visa tai veda prie klausimo, 
ar JAV - su visom jų piliečių ir 
net laikinų rezidentų teisėmis 
ir laisvėmis - gali apsisaugoti 
nuo milžiniško sovietų špiona
žo aparato veiklos? Juk turi
ma reikalo su KGB aparatu, 
kuriam dirba 250,000 šnipų 
krašto viduje ir 10,000 užsie
niuose. Niekas jiems nepriki
ša, kad jie, eidami savo parei- 
t as, prasilenkia su įstatymais. 
Tuo tarpu čia buv. senato
riaus Church komitetas su di
džiausiu malonumu išlinksnia- 

vo ČIA ir FBI prasilenkimus 
su teisės nuostais. O preziden
to Fordo Generalinis Prokuro
ras, akademikas Edward Le
vi, išleido potvarkį, kad FBI 
negali aiškintis grėsmės sau
gumui faktu, iki toks aktas ne
bus konstatuotas. Pagal tą pot
varkį FBI negalėjo infiltruoti 
teroristų grupės, iki ji nesu
sprogdino bombos Kongreso 
Rūmuose! Pagal tas pačias tai
sykles, įtariamas sovietų agen
tas negali būti sekamas prieš 
jam padarant nusikalstamą 
darbą. Toje pačioje dvasioje 
Carterio paskirtas ČIA direk
torius paliuosavo 700 ČIA pa
reigūnų, dirbančių kaip tik už 
sienio agentų sekimo srityje. 
Washingtonas pilnas visokių 
‘tink-tank’ ir institutų, kurie, 
tariamai aiškindamiesi saugu
mo problemas, faktinai pade
da sovietams susirinkti jiems 
reikalingus duomenis. O kur 
dar spauda, kasdien išduodan
ti valstybės paslaptis?

Žinia, didelės teisės saugu
mo organams visur priveda 
prie jų išnaudojimo valdan
čiųjų naudai. Tai gali atsitik
ti ne tik Sovietų Sąjungoje.

Tokiu būdu JAV atsidūrė 
prieš problemą, kaip nerašytą 
teisę, kad valstybės labas yra 
aukščiausias įsakymas, sude
rinti su atskirų piliečių lais
vėmis. Ačiū Dievui, kad dar 
nepaskelbtas nekonstituciniu 
patvarkymas, reikalaująs su 
valstybinėmis paslaptimis tu
rinčius reikalo asmenis iškvos
ti, ar jie tikrai patikimi. Pe
rėjusių tokią procedūrą yra 
4.3 milijonai amerikiečių. Ži
nia, tokia kvota padeda šiek 
tiek nustatyti asmens patiki
mumą. Walker’iai buvo rasti 
patikimais, tačiau tai netruk
dė, laikui bėgant, tapti savo 
tėvynės išdavikais. Kad to iš- 

(Nukelta į 2 psl.)

Taip atrodė vežamieji tremtiniai iš Lietuvos į Sibirą...

BAISUSIS BIRŽELIS - PRADŽIA TAUTOS GENOCIDO
Lietuvių tauta per gra

žųjį 1941 m. birželio mė
nesį pergyveno siaubo die
nas.

Okupantas komunistas 
lietuvių tautai ruošė trem
tį į mirtį — į Sibirą ir Gu
lagą.

Važiuoja gatve sunkve
žimis po sunkvežimio, pri
grūstas stačių žmonių — 
vyrų ir moterų, senų, jau
nų ir vaikų. Visuose ketu
riuose 
puošė
NKVD su

sunkvežimio kam- 
stovi uniformuoti 

šautuvais.

Tokius vežimo vaizdus 
mačiusį ne vieną nukratė 
šiurpas. Nežinojo kur ir ko
dėl tie žmones vežami ir 
už ką? Gal už valandos ki
tos ir jam įsakys per kele
tą minučių pasiruošti kelio
nei į nežinią.

Pirmieji masiniai veži
mai vyko 1941 m. birželio 
mėn. 14, 15 dienomis.

Gyventojų deportacija 
buvo vykdoma pagal Mask
vos instrukciją, kurią pasi
rašęs Saugumo liaudies ko
misaro pavaduotojas Serov.

Tai buvo "Baisusis Bir
želis”.

Statistikos duomenimis 
tomis dienomis išvežta 
34,260 asm.

Pagal buvusio komisaro
J. Glušausko liudijimą, 
Maskva buvo reikalavusi 
išgabenti 700,000 asmenų. 
Tą Maskvos užsimojimą 
sutrukdė prasidėjęs vokie
čių karas su sovietais.

(Nukelta į 3 psl.)
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Reaganas atideda sprendimą 'SALT’ byloje. - JAV santykiai 
su Indija. - Afganistanas. - Po Graikijos rinkimų. 

------------------- - Ark. Marcinkus išteisintas. _____________
Kaip jau ne sykį minė

jom, prezidentas Reaganas 
buvo atsidūręs prieš galvo
sūkį, ką daryti su 1979 m. 
SALT II sutartimi, kurią 
senatas neratifikavo, tačiau 
Reagano administracija jos 
nuostatų vistiek laikėsi. Pa
gal ją abi pusės įsipareigo
jo turėti nedaugiau kaip po 
1,200 transkontinentalinių 
raketų su keliais sprogsta
mais užtaisais. Dabar, ruo
šiantis į tarnybą įtraukti 
naują povandeninį laivą 
Trident tipo, JAV turės 16 
raketų daugiau negu tas 
1,200 skaičius, todėl buvo 
numatyta išvesti iš rikiuo
tės vieną senesnį Poseidon 
tipo povandeninį laivą. Tu
rint galvoje, kad patys so
vietai smarkiai ginkluojasi 
ir nesilaiko visų anksty
vesnių sutarčių nuostatų, 
daug kam atrodė, kad dar 
palyginti visai gero povan
deninio laivo išvedimas iš 
rikiuotės būtų tikra nesą
monė. Kaip rašėme dėl to 
kilo nemaža audra. Kritikai 
aiškino, kad sovietų nesi
laikymas tų sutarčių yra 
palyginti mažai kenksmin
gas, svarbiau yra tai, kad 
jie to skaičiaus — 1,200 — 
iki šiol laikosi. Atsisaky
mas nuo to skaičiaus galė-

(Atkelta iš 1 psl.) 
vengus, tų asmenų patikimu
mas turi būti laiks nuo laiko 
patikrintas. Vidutiniai tai at
sitinka tik per 17 metui Taip 
pat teigiama, kad per daug 
dalykų yra paskelbta valsty
bės paslaptimi, kas susirūpi
nimą saugumu paverčia pa
juokos objektu. Už tat dabar 
girdisi pasiūlymų sumažinti ir 
patikimų asmenų, ir paslap
čių skaičių.

Svarbiausia, tačiau, būtų 
įskiepijimas visuomenės su 
kuo ji turi reikalo. Santykiau
damas su sovietais kiekvienas 
JAV pareigūnas turėtų pagal
voti, kiek jis padeda savo kraš
tui ir kiek sovietams. Kad iki 
šiol taip nebuvo daroma, ge
riausias pavyzdys galėtų būti 
privatus OSI sandėris su KGB. 
Tai, žinoma, nereiškia, kad 
buvusių nacių savanoriškų ir 
priverstų talkininkų tarpe 
nebūtų sovietų šnipų.

Būdinga, kad politiniai 
J.A. Walker buvo pakrypęs 
kiek galima toliausiai i dešinę. 
Jis buvo ‘birčininkas’ ir KKK 
narys. Bet vėl - jis galėjo toki 
ir tyčia vaidinti! Žodžiu, vals 
tybės saugumas nėra tokia 
problema, kurią galima būtų 
visam laikui išspręsti. Ji tokia, 
kuri turi būti visa laiką spren
džiama. 

tų lenktynes tik paskatin
ti, iš ko niekam nebus nau
dos. Net pačioje adminis
tracijoje sekretorius Shultz 
ir prezidento saugumo pa
tarėjas McFarlane buvo už 
sutarties skaičiaus laikymą
si, o Gynybos sekretorius 
Weinbergeris prieš. Tokio
je situacijoje, prezidentas 
Reaganas padarė 'saliamo
nišką’ sprendimą. Jis užpe- 
reitą pirmadienį pareiškė, 
kad sutarties laikysis ir 
eventualiai Poseidoną, ka
da naujas Trident — 'Alias
ka' bus priimtas tarnybon, 
nuginkluos, jei ir sovietai 
griežčiau laikysis SALT II 
nuostatų.

Kaip žinia, SALT II bai
giasi š. m. gruodžio 31 d. 
ir tada vienaip ar kitaip 
vistiek bus reikalingas nau
jas susitarimas, o iki to lai
ko vienas Poseidonas dide
lio skirtumo nedarys. Juo 
labiau, kad jį numatoma tik 
nuginkluoti, bet ne visai su
naikinti. Vienu žodžiu, toli
mesnę iniciatyvą paliko so
vietams, laukdamas kaip 
jie atsakys j tą paskutinį 
jo ėjimą — "vieną mylią j 
priekį” — kaip jis pats jį 
pavadino.

★
Pereitą savaitę VVashing- 

tone viešėjo Indijos minis- 
teris pirmininkas Rajiv 
Gandhi, kuris visai nese
niai labai iškilmingai buvo 
priimtas paties Gorbačiovo 
Maskvoje. Problema Indi- 
jos-JAV santykiuose yra 
Pakistanas. Žinia, Indija 
būtų daug stipresnis JAV 
sąjungininkas negu Pakis
tanas, bet iki šiol Indija 
nenorėjo derinti savo poli
tikos su JAV, norėdama va
dovauti taip vadinamam 
Trečiajam Pasauliui. Ka
dangi JAV-bėms Vid. Ry
tai yra labai svarbūs stra
teginiai, jos turėjo pasiieš
koti kitų sąjungininkų, ša
chui kritus, Afganistano 
strateginė vertė Indijos lai
kysenos akivaizdoje JAV- 
bėms pasidarė dar svarbes
nė. Juo labiau, jei sovietai 
įsigalėtų Afganistane. Kol 
kas, kaip jau minėjome, Pa
kistanas jaučia iš Indijos, 
prie kurios sienos yra su
telkęs žymiai daugiau ka
riuomenės negu prie Afga
nistano, didesnį pavojų. 
Gandhi, viešėdamas Mask
voje sovietų kariuomenę 
Afganistane apibūdino kaip 
'pakviesta'.

Nors sovietai Indijai ža
da didelę ūkinę pagalbą, bet 
iš tikro jų ištekliai yra ri
boti ir Indija yra reikalin
ga technologijos, kurią so
vietai duoti negali, žinoma, 
už technologiją Washing- 

tonas galėtų išsiderėti san
tykių su sovietai ’atšaldy- 
mą’. Bet tai labai ‘sudėtin
ga’ problema, į kurią rak
tas faktinai slypi Indijos- 
Pakistano santykiuose. Jei 
tie du kraštai surastų ke
lią j taikingą koegzistenci
ją, viską kitą būtų leng
viau išspręsti, įskaitant ir 
atominių ginklų įsigijimą. 
Indija jau susprogdino vie
ną atominę bombą. Pakis
tanas tam ruošiasi netoli
moje ateityje. Nei VVashing- 
tonas nei Maskva nėra su
interesuoti atominių bombų 
skaičiaus padidinimu.

★
Iš Afganistano praneša

ma apie naują sovietų stra
tegiją. Norėdami greitai 
laimėti, jie turėtų savo ka
riuomenę tame krašte padi
dinti iki 500,000 vyrų. Da
bar jie ten turi 125,000. Su 
tais jie gali išlaikyti mies
tus savo kontrolėje ir pul
ti didesnius partizanų susi
telkimus. Dabar, atrodo, 
kad sovietai apsisprendė 
įsistiprinti Pakistano pa
kraštyje, iš kur ateina par
tizanams ginklai ir kitoki 
reikmenys. Jų didžiausios 
jėgos dabar yra sutelktos 
tiesiog į Vakarus nuo sos
tinės Kabulo.

★
Washingtonas turi lavi

ruoti ne tik tarp Indijos ir 
Pakistano, bet ir tarp Grai
kijos ir Turkijos. Pastaroji 
turi ypatingai svarbią stra
teginę poziciją, tačiau Grai
kija turi daugiau savo tau
tiečių šiame krašte.

Likimo ironija panorėjo, 
kad JAV turėtų daugiau
siai galvosūkių su Graiki
ja valdant dabartiniam min. 
pirm. Andreas Papandreou, 
kuris yra baigęs JAV moks
lus ir čia net profesoriavo. 
Birželio 2 d. jo socialistų 
partija laimėjo rinkimus, 
gaudama 22 atstovų daugu
mą seime. Tai mažiau negu 
44 atstovų dauguma, gauta 
prieš keturis metus. Jo so
cialistų partija 1981 m. rin
kimuose gavo 48G balsų, 
o šių metų — beveik 46' < . 
Tuo tarpu jo varžovė iš de
šinės — naujos demokrati
jos partija — padidino sa
vo balsų skaičių nuo 36G 
iki 41 G. Komunistų gautų 
balsų skaičius sumažėjo 
vienu nuošimčiu — iki 
9.89 G. Jie tarp kitko yra 
suskilę į Maskvos klausan
čią partiją ir palyginti ma
žą ’eurokomunistų’’partiją.

įdomu, kad Papandreou 
gavo daugiau balsų kaimuo
se, nes žemės ūkio produk
tų kainos, Graikijai įsto
jus į Bendrąją Europos 
Rinką, pakilo, tuo tarp

■ Iš kitos pusės
Pradėjau skaityti knygą LIETUVA IR VLIKAS, kai 

jau buvo iškilusi Walkerių špionažo afera. Tas sutapimas 
sužadino vilčių, kad ir joje rasiu ką nors įdomaus iš 
pogrindžio veiklos. Juo labiau, kad 21 psl. užtikau tokią 
vietą:

"Nuo pat senųjų laikų, kiek tik istorija sie
kia, karai visad buvo. Senovėje, kol dar nebuvo 
tinkamos komunikacijos tarp atskirų kontinentų, 
karai buvo vietiniai (lokaliniai). Naujausiais lai
kais komunikacija sujungė visą žmoniją, tad ir 
naujai kylantieji karai pasidarė visuotiniai — pa
sauliniai, dalyvaujant daugeliui pasaulio kraštų iš 
įvairių kontinentų.”

Po to tikėjausi rasti ką nors naujo iš mūsų kovų su 
okupantais, bent žodelį apie V. Alseiką. Iš tikro tačiau 
tai buvo tik įžanga į pirmo pasaulinio karo paminėjimą...

Knyga faktinai skirta ne tiek Lietuvai arba VLIKui, 
bet jį sudarančiom partijom. Apie jas kalba pats redak
torius A. V. Rinkimas ir dai- plačiau savo istoriją leidžia
ma atpasakoti tom partijom taip, kaip jom pačiom atro
do. Knygą išleido Tautos Fondas, kuris finansuoja Vliką. 
Tai, žinoma, varžė redaktorių, neleidžiant jam nė vienai 
partijai įsipykti.

Gaila, būtų galėjusi būti įdomesnė knyga, jei kas 
ją parašytų savo atsakomybe. Ji galėjo būti įdomi stu
dija kaip nevilties valandoje iniciatyvos griebėsi entu
ziastai, drąsuoliai bei avantiūristai ir kaip vėliau, pavo
jams praėjus, jų darbą perėmė partiniai biurokratai, iš
vedę savo tęstinumą beveik nuo Adomo ir Ievos laikų, 
kurie, jei to reikalavo balansas tarp ’laicistų’ ir 'krikš
čionių’, gimdė naujas partijas ir sąjūdžius.

177 psl. pvz. rašoma:
”1952 rugpiūčio 5 Lietuvių Frontas buvo pa

sitraukęs, motyvuodamas, kad tuometinė Vliko 
dauguma kai kuriuos sprendimus darė prasilenk
dama su teisės principais. Praėjus 12 metų, 1964 
m. LF į Vliką sugrįžo, buvusiam nuomonių išsky
rimui suderinti radus naujas formules.”

Kuriam laikui pasitraukę buvo ir tautininkai. Tie 
protestavo prieš 'kai kuriuos Vliko ėjimus, ypač deda
mas pastangas išjungti iš bendro darbo Lietuvos diplo
matinę tarnybą’.

žodžiu, ati'odo, kad savitarpio karams tikrai buvo ■ 
daugiau išleista energijos negu kovai su okupantu. Tuos 
karus turbūt galima apibūdinti kaip lokalinius, kurie, 
deja, nors gyvename komunikacijos amžiuje, neišsivystė 
j pasaulinį. (vm)

miestų gyventojai yra ma
žiau patenkinti, nes inflia
cija siekia apie 25 G per 
metus, o bedarbių yra per 
9G. .Potvarkis išlaikyti 
darbininkų algas 3G virš 
infliacijos, labai vargino 
pramonę ir didina valstybės 
deficitą, kuris pasiekė 2 bi
lijonus dolerių per metus. 
Visa tai verčia socialistus 
pirmiausiai spręsti ūkines 
problemas, kam jiems rei
kalinga JAV ir Vakarų Eu
ropos valstybių talka. Pa
pandreou pastangos vesti 
’n e p r įklausomą’ politiką 
tarp Vakarų ir Rytų tam 
nepadės, todėl, atrodo, kad 
jis ir toliau turės laikytis, 
nepaisant karingos retori
kos, sąjungos su NATO ir 
nuomoti bazes JAV-bėms.

★
Milano teisėjas Maurizio 

Grigo birželio 8 d. išteisi
no 'Vatikano Banko’ valdy
toją arkivyskupą P. Mar
cinkų ir kitus du to banko 
pareigūnus. Jie buvo kalti
nami 1972 m. paskolinę 
Italmobiliare (nekilnojamos 
nuosavybės) kompanijai 70 
milijonų dolerių, bet iki ji 
grąžino tą paskolą 1979 m., 
ji sumokėjusi Vatikanui 
trigubą sumą. Ji pasiskun
dė teismui, kuris Vatikano 
institucijos pareigūnus iš
teisino, nes tokios sąlygos 

buvo sutartos paskolą už
traukiant.

★
Birželio 12 d. Atstovų 

Rūmai pakeitė savo anks
tyvesnį nusistatymą ir nu
balsavo 27 milijonų dolerių 
'humanitarinę' pagalbą Ni
karagvos sukilėliams. Už 
balsavo 175 respublikonai ir 
73 demokratai, daugiausia 
iš pietinių valstijų. Nuotai
kas pakeitė pietinėse vals
tijose vyraujanti baimė, 
kad komunistų galutinė per
galė Nikaragvoje smarkiai 
padidins pabėgėlių skaičių 
iš centrinės Amerikos, ku
rie paprastai bando įsikur
ti kaip tik pietinėse valsti
jose. Be to, atstovus pavei
kė ir Nikaragvos 'preziden
to' Ortegos vizitas Maskvo
je kaip tik po to, kai At
stovų Rūmai balandžio 
mėn. nubalsavo pagalbos 
neduoti. Atstovų Rūmai 
taip pat 232 balsais prieš 
196 pasisakė prieš pratęsi
mą įstatymo draudžiančio 
ČIA bendrauti su sukilė
liais, keistis informacijo
mis ir t.t. Atstovų Rūmų 
versija dar turi būti sude
rinta su senato jau anks
čiau priimta. Ats. Rūmų 
balsavimo rezultatai laiko
mi prez. Reagano politiniu 
laimėjimu.
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Baisusis Birželis ir 
kas toliau?

Nauju aštrumu išryškėja 
Baisiojo Birželio minėjimas, 
pavergtoje tėvynėje užgrobė
jui besiruošiant 45-rių metų 
‘išlaisvinimo’ sukakties ‘šven
tei’, o išeivijoje - O8I darbuo
tojams stengiantis surasti ‘tik
ruosius karo nusikaltėlius’.

Mums gi - tai tragiška, dvi
guba sukaktis: 1940 m. kraš
to okupacijos ir 1941-jų metų 
masinio deportavimo, kada 
beveik 35,000 mūsų sesių ir 
brolių nežmoniškomis sąlygo
mis buvo išgabenti i žiauraus 
klimato Rusijos gilumą.

Metų dildomas praradimo 
skausmas nustojo savo aštru
mo, esamai okupacijos padė
čiai stabilizavusis. Besąlygi
nio kovingumo jausmą palaips
niui pakeitė ‘logiško sampro
tavimo’ veiksmingumas, nere
tu atveju išvirsdamas j abejin
gumą. Retesni - bet jau neį- 
zoliuoti - atvejai, kai bando
ma pateisinti ‘realios’ prisitai
kymo, ar sutikimo su padėti
mi, formulės.

Stiprėjanti OSI veikla, tie
sioginiai palietusi ir mūsų tau
tos šeimos narius, bei platūs 
jų užmojai - teisiną visą tai 
šventa pareiga priminti pašau- 
liui žydams padarytas nuos
kaudas, kad jos niekados ne
būtų užmirštos - pabudino už
snūdusį pareigos jausmą ir ki
tuose. Nėra teisybės ir teisin
gumo skambesio žodžiuose, 
kai kalbama tik apie vienos 
grupės išgyventas kančias, ne
liečiant neteisybės iš esmės, 
nesiekiant jos eliminavimo. 
Nesiskaitymas su metodais 
tikslo siekyje negali būti pa
teisinamas skriaudų sąskaito
mis. Keršto ginklas negali su
stabdyti žalos ir neteisybės 
srauto.

Hipokritiškai tebeskamba 
gražūs konferencijų žodžiai, 
didžiųjų sutartys, kai nėra net 
vieša paslaptimi tautų paver
gimas, tebevykdomas genoci
das, žmogaus teisių visiškas 
paniekinimas ... Kai tautų 
sprendimus prie to paties stalo 
pasirašo laisvojo pasaulio atsto
vai ir pavergtųjų tautų engė
jai ... Kai savo krašto išdavi
mas nebekelia nuostabos ir 
nėra reikalaująs kapitalinės 
bausmės ...

Labiausiai, turbūt, yra gąs
dinantis laisvojo žmogaus pa
syvumas, besąlyginiai sutin

kant su esama padėtimi ar jos 
eiga, atsisakant pasinaudoti 
turimomis teisėmis ir užmig- 
dant pareigos jausmą. Kada 
patogumas ar materialinė nau
da užgniaužia tikrąsias ver
tybių sąvokas, kai principas 
tampa tik asmeninės ar gru
pinės naudos įrankiu.

Žiūrime į visą tai esamuoju 
laiku. Esame patys savo tau
tos tragedijos liudytojai. Patys 
išgyvename užmetamos kaltės 
syndromą, O6I stengiantis ka
binti ‘karo nusikaltėlių’ etike
tę visai tautai.

Ir kiek iš mūsų tikrai pasta
tėme sau klausimą — ką aš ga
liu dėl to padaryti? Kiek iš 
mūsų pareiškė konkretų pro
testą vienu ar kitu būdu? Kiek 
iš mūsų padėjo tiems, kurie 
užsiangažavo pasipriešini
mui?

OSI teigia būtinybę skriau
dos atitaisymui, savo keršte 
netoli atsilikdami nuo skriau
dėjų. Esmėje - turėtume sutik 
ti su tuo pilnai: skriaudos ne
gali būti užmirštos, kad jos 
daugiau nebūtų pakartoja
mos. Tačiau jų keršto meto
dai negali būti pateisinami - 
lygiai taip pat, kaip nėra pa
teisinamos padarytos skriau
dos. Pirmoje eilėje visa ener
gija turėtų būti kreipiama į 
tebevykdomo genocido tautai 
ir žmogui - net ir galimybių 
tam! - eliminavimui.

Pasinaudojant atkreiptuo
ju pasaulio dėmesiu į OSI veik
lą, ar bereikėtų laukti geres
nės progos, kaip dabar Otavo
je vykstanti Helsinkio akto per 
žiūros komisijos konferencija,

Pirmieji trėmimiai iš Lietuvos į Sibirą

Raudonosios armijos pirmieji daliniai Lietuvoje...

Baisusis Birželis...
(Atkelta iš 1 psl.)

1940-41 metais buvo nu
žudytą 1200 kalinių ir ci
vilių : Pravieniškėse, Čer
venėje — kaliniai iš Kauno 
kalėjimo ir visoje eilėje 
Lietuvos vietovių: Telšiuo
se, — Rainių miške, Pane-

visuotiniam protestui? Ko
dėl laisvame krašte, už mus - 
laisvas tautas ir laisvą žmogų - 
kalbą turėjo nusilenkti vergi
jos atstovų reikalavimams ir 
žmogaus teisių užtikrinimo 
peržiūros klausimai yra svars
tomi už uždarų durų (Geleži
nė Uždanga ir čia?!), be lais
vos informacijos spaudai?

Ir tai turėtų būti masinis, 
visame krašte, pasaulyje, gar
sus laisvųjų žmonių šauksmas- 
protestas, nepasitenkinant tik 
palyginti vos pastebimomis, 
kukliomis demonstracijomisl

Netiesa, kad mūsų nedaugi 
Didesnė pasaulio dalis žino 
pavergtųjų jausmą. Netiesa, 
kad prieš vėją nepapūsi - per 
daug faktų kalba už tai, jei 
ryžto nestokoja. Tiesa yra tik 
tai, kad labai lengva užsiliū- 
liuoti patogiose sąlygose, kad 
asmeninio saugumo svarba 
nusveria idėją ...

Jei tikrai tikime birželio mi
nėjimuose pasakytais žodžiais, 
yra atėjęs aukščiausias laikas 
pergrupuoti pirmumo eilės 
tvarką ir koncentracijos svar
ba mūsų siekiuose, kaip ir pa
ruošimui koordinuotų veiklos 
planų ir objektyvaus atsako
mybės pasiskirstymo. Istorija 
turi likti mums tvirtu atramos 
pagrindu bei stiprybės šalti
niu, bet neturėtų būti naudo
jama kaip žemyn traukianti 
našta.

Ar ryžto užteks?

Besitraukdami iš Lietuvos bolševikai nužymėjo savo kelią 
krauju, negailestingai žudydami Lietuvos gyventojus.

vėžyje, Zarasuose, Petra- 
šūnuose, Ukmergėje, Papi
lėje, Raseiniuose ir kitur.

į šį skaičių neįeina 1941 
m. birželio 22 d. sukilimo 
aukos. (L. E. VII t. 138 
psl.).

Surinktomis žiniomis bol
ševikai Lietuvoje per vie
nus metus išžudė ir išvežė 
apie 500 karininkų ir apie 
6000 puskarininkių ir ka
reivių. (L. E. XV. t. 118 
psl.).

Lietuvių tautos golgota 
tuo dar nesibaigė. Karui 
pasibaigus sovietų raudo
najai armijai užėmus Lie
tuvą trėmimai buvo tęsia
mi toliau 1945-1950 metais.

1945 m. rugpjūčio ir rug
sėjo mėn. — 60,000;

1946 m. vasario mėn. — 
40,000;

1947 m. per antrą pus
metį — 70,000;

1948 m. gegužės mėn. — 
70,000;

1949 m. kovo 24-27 die
nomis ir birželio mėn. — 
50,000;

1950 m. kovo mėn. — 
30,000,

Per tuos šešerius metus 

apytikriai buvo išvežta 
320,000 žmonių. (Lituanus 
vol. VIII, Nr. 1-2 psl. 38 
Thomas Remeikis).

Nesunku įsivaizduoti ir 
suprasti kokią baimę per
gyveno lietuvių tauta per 
tuos pastaruosius metus.

Tur būt, neatsiras, kuris 
galės pilnai aprašyti tas 
kančias ir vargus tų trem
tinių, kurie gyveno, dirbo 
vergo darbą ir mirė Gulago 
sąlygose.

Stalinui mirus, Gulag 
vardas pasidarė nebepopu
liarus ir buvo sugalvotas 
"savanorių” vardas. įsteig

ta Darbo jėgos telkimo ir 
perkėlimo valdyba. Tuo var
du buvo siunčiami jaunuo
liai j Kolos pusiasalį arkti- 
koje, į Kazakstaną ir Sibi
ro statybas.

Tokių "savanorių” kas
met sutelkiama apie 10,000, 
daugiausia jaunų Lietuvos 
specialistų statybininkų.

Tai šitokiu būdu ant pa
vergtų tautų lavonų Krem
lius statė komunistų garbi
namą socializmą.

Lietuvių tautai "Baisusis 
Birželis” buvo pradžia oku
panto išgalvoto pavergtų 
tautų naikinimo — genoci
do, kuris dar tęsiasi ir 
šiandien.

V. Vitkus

MIRĖ MJR. PETRAS 
GUDELIS

Vokietijoje š. m. gegu
žės 27 d. Dahn slaugymo 
namuose mirė Lietuvos ne
priklausomybės kovų sava
noris mjr. Petras Gudelis, 
sulaukęs 90 metų amžiaus.

Velionis, kai buvo pajė
gus, daug rašė spaudoje ir 
išleido keletą vertingų kny
gų, kaip "Bolševikų valdžios 
atsiradimas Lietuvoje 1918- 
1919 jų pačių dokumentų 
šviesoje” ir "Joniškėlio ap
skrities partizanai" du to
mus. Palaidotas Huettenfel- 
do kapinėse.

Laidojimo apeigas prave
dė kun. F. Skėrys. Liko sū
nus Leonas — Lietuvoje ir 
duktė Marija Medeišienė 
— Australijoje.

WANTED 
TOOL A D1E MAKEKS

10 yr«. exp. with carbide & tool steeL 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prihts and very eloae tolerance. 
Salary negotiable with fui! benefit 
plan. Send resunie to Personnel DepL: 

GSL INDUSTRIES 
303 Falvey Blvd.

Texarkana, Texas 75501
EOE

(25-34)
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Bėgant nuo bolševikinio teroro...
TARP SKYLLĖS IR 

CHARIBDĖS*

Visas vokiečių okupaci
jos metas mūsų tautai bu
vo sunkus, įtemptas, slen
kąs pasyvios kovos ženkle, 
perdėm dramatiškas, ir 
1944 m. pavasarį tas dra
matiškumas išaugo į šiurpų 
tragizmą, kokio mūsų tau
ta dar niekad nebuvo išgy
venusi ir vargu ar kada be
išgyvens. Visą vokiečių oku
pacijos metą lietuvių tau
tos įtempti santykiai su 
vokiečiais 1944 m. pavasarį 
pasiekė savo aukščiausią 
laipsnį. Ligi tol trukęs pa
syvus pasipriešinimas kiek
vieną akimirką galėjo per
eiti į aktyvų su ginklu, ku
rių apsčiai turėta. Tačiau 
to aktyvaus pasipriešinimo 
lietuviai stengės išvengti, 
perdaug jo neprovokavo ir 
patys vokiečiai, nes iš rytų 
nesulaikomai slenką bolše
vikai buvo tiek pat baisūs 
ir lietuviams ir vokiečiams, 
kurie prieš juos spirtis jau 
bejėgiai. Bolševikai artėjo 
prie Lietuvos, kaip taria
mieji jos išvaduotojai, ta
čiau lietuvių tautos tas "iš
vadavimas” nedžiugino, nes 
raudonosios armijos durtu
vais buvo nešama nauja ir 
dar baisesnė vergija.

Lietuvių tautos tragizmą 
dar labiau didino ir tas, kad 
kraštas neturėjo savo poli
tinės vadovybės. Tvirtinti, 
kad pogrindžio spauda vo
kiečių okupacijos metu va
dovavo lietuvių tautai, bū
tų neteisinga: taip iš tik
rųjų nebuvo. Vadovaują tu
ri numatyti bent netolimos 
ateities įvykius, ir pagal jų 
galimą eigą koordinuoti va
dovaujamųjų veiksmus. Po
grindžio spauda to neįsten
gė. Ji, kaip jau esame mi
nėję, palaikė ir ugdė tau
toje rezistencines nuotai
kas, ir tuo vokiečių okupa
cijos metu mūsų tautos ko
voje dėl laisvės suvaidino 
žymi] vaidmenį. 1943 m. 
rudenį iš įvairių politinių 
partijų pogrindyje suda
rytas Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komite
tas, sutrumpintai vadina
mas VLIKu, nors savo pa
skirtimi ir buvo viršiausias 
rezistojančios lietuvių tau
tos politinės vadovybės or
ganas, tačiau ir jo vadova
vimas nebuvo efektyvus ir 
visos tautos jaučiamas ir 
klusniai sekamas.

Pogrindžio spauda lietu
vių tautoje skiepijo įsitiki
nimą, kad bolševikai į Lie
tuvą niekad nebegrįšią. Ga
limas daiktas, kad tą klai
dingą įsitikinimą jai dikta-

* Skylle ir Charibdė dvi mi
tologinės jūrininkų pabaisos: 
kas praplaukdavęs Skyllę, tą 
praridavusi Charibdė. 

vo antinacinės rezistenci
jos taktika. Jei pogrindžio 
spauda būtų akcentavusi 
galimą bolševikų į Lietuvą 
grįžimą, tai, be abejo, tau
toje gerokai būtų silpnėju- 
si antinacinės rezistencijos 
kova. Pogrindžio spauda 
bolševikų grįžimo pavojų 
laikė ne realiu.

Kas daryti lietuvių tau
tai tuo atveju, jei bolševi
kų invazija Lietuvon vėl 
prasidėtų? Tai klausimas, 
kuris tos invazijos pavojui 
nuolat didėjant kasdien da
rėsi vis aktualesnis. Į šį 
nuolat aktualėjantį ir tau
tai jaudinantį klausimą at
sakymą turėjo rasti krašto 
politinė vadovybė. Bet ji į 
šį visus jaudinantį tragiš
ką klausimą atsakymo ne
davė. Pačiu savo istorijoje 
tragiškiausiu metu tauta 
vėl liko visiškai be vadovy
bės, ir kiekvienas lietuvis 
individualiai turėjo apsi
spręsti, kas jam darytina. 
Viena buvo aišku, pati lie
tuvių tauta prieš bolševi
kinį antplūdį atsispirti yra 
visiškai bejėgė. Bolševizmo 
pabaisa nesulaikomai artė
jo prie Lietuvos, keldama 
klaikų siaubą, ir ties kiek
vienu pakibo lemtingas 
klausimas:

Kas daryti ? Bėgti nuo jo 
iš Lietuvos, ar likti Lietu
voje.

Kurios priežastys lietu
vio sąmonėje kėlė šį lem
tingą klausimą. Juk Lietu
va jau ne kartą svetimųjų 
buvo tempiama, ne kartą į 
Lietuvą veržės priešai, bet 
lietuviai nuo jų nebėgo. Pa
likti gimtą savo tėvų žemę 
ir leistis nežinion — bai
sus žygis, kurio gali ryžtis 
tik žmogus mirtino pavo
jaus ištiktas. Ir lietuvių 
tauta dabar buvo to mirti
no pavojaus akivaizdoje. 
Koks likimas lietuvių tautą 
ištiks bolševikams antrą 
sykį ją okupuojant, niekas 
gero nežadėjo. Kad taip 
bus, lietuvius vertė manyti 
daug priežasčių.

Lietuvių tauta jau 1940. 
VI. 15 — 1941. VI. 22 me
tais buvo patyrusi, kas yra 
toji bolševikinė vergija. 
Pirmoji bolševikų okupaci
ja iš lietuvių tautos buvo 
išplėšusi daug aukų. Bolše
vikų kalėjimuose buvo ka
linami ir kankinami 3.542 
lietuviai. Per masinius ve
žimus 1941 m. birželio 14-22 
d. buvo išvežta apie 20,000 
lietuvių (Savitarpinės Pa
galbos suregistruotais duo
menimis 19,332). Apie 
3,000 žmonių dingo be ži
nios ir apie 2,000 žmonių 
bolševikai išžudė 1941 m. 
birželio 22-27 d. bėgdami 
iš Lietuvos. Pravieniškių, 
Rainių, Panevėžio ir dauge
lio kitų Lietuvos vietų bol
ševikų įvykdytos žvėriškos 

žmonių žudynės kėlė klaikų 
siaubą.

Bolševikai 1941 m. bir
želio 22-27 d. bėgdami iš 
Lietuvos, paliko daug slap
tų dokumentų, iš kurių bu
vo matyti jų paruoštieji 
planai naikinti lietuvių tau
tai. Štai, pavyzdžiui, 1941 
m. sausio 30 d. visiškai 
slaptoje instrukcijoje Bir
žų apskričio NKVD virši
ninkas P. Lisa to paties 
apskričio NKVD operatyvi
niam pagal LSSR Vidaus 
Reikalų Liaudies Komisaro 
įsaką Nr. 0054 įsako suda
ryti prieštarybinio ir so
cialiniai svetimo elemento, 
numatyto iš Lietuvos išvež
ti sąrašą: Instrukcijoje ra
šoma:

Į sąrašą turi būti įtrauk
ti visi tie asmens, kurie dėl 
savo socialinės ar politinės 
praeities, tautiniai šovinis
tinio nusistatymo, religinių 
įsitikinimų, moralinio ir po
litinio nepastovumo yra 
priešingi socialistinei san
tvarkai ir dėl to galėtų būti 
panaudojami svetimų vals
tybių žvalgybininkų ir prieš 
revoliuciniu centru priešta- 
rybiniams tikslams.

Šitam elementui priklau
so:

1. Visi buvę prieštarybi- 
nių politinių partijų, orga
nizacijų ir grupių nariai: 
trockininkai, dešinieji, ese
rai, menševikai, socialdemo
kratai,. anarchistai ir p.

2. Visi buvę tautinių-šo- 
vinistinių prie štarybinių 
partijų organizacijų ir gru
pių nariai: tautininkai, jau
nalietuviai, voldemarinin- 
kai, liaudininkai, krikščio
nys demokratai, nacionalis
tų teroristų "Geležinis Vil
kas" organizacijos nariai, 
katalikų teroristų "Baltojo 
Žirgo" organizacijos nariai, 
studentų aktyvistų korpora
cijos nariai, šaulių sąjungos 
aktyvas ir p.

3. Buvę žandarai, polici
ninkai. buvę tarnautojai 
politinės ir kriminalinės po
licijos ir kalėjimo prižiūrė
tojai.

4. Buvę caro, baltosios. 
Petliuros ir kitų armijų ka
rininkai.

5. Buvę Lietuvos ir Len
kijos armijų karininkai ir 
karo teismo nariai.

6. Buvę politiniai bandi
tai. baltosios ir kitų prieš- 
tarybinių armijų savanoriai.

7. Išbraukti iš komunistų 
partijos ir komsomolų nu- 
sikaltusieji partijos asmens.

8. Visi perėjūnai, politiniai 
emigrantai, reemigrantai, 
repatriantai ir kontraban- 
distai.

9. Visi svetimų valstybių 
piliečiai, svetimų valstybių 
firmų atstovai, svetimų val
stybių įstaigų bendradarbiai, 
buvę svetimtaučiai, buvę 
užsienio atstovybių, firmų 
koncesijų ir akcinių ben
drovių tarnautojai.

, 10. Asmens turį asmeni
nių susirašinėjimų su už
sieniu, pasiuntinybėmis ir 
konsulatais, esperantistai ir 
filatelistai.

11. Buvę valstybinių de

partamentų tarnautojai (nuo 
referento ir aukščiau).

12. Buvę Raudonojo Kry
žiaus darbininkai ir Lenki
jos tremtiniai.

13. Įvairių konfesijų dva
sininkai (popai, kunigai), 
sektantai ir religinis akty
vas.

14. Buvę bajorai, dvari
ninkai, pirkliai, bankinin
kai, prekybininkai (kurie 
naudojasi samdomu darbu), 
įmonių valdytojai, viešbučių 
ir restoranų laikytojai. 
("Lietuvių Archyvas” II t., 
1942, 2021 psl.).

Sprendžiant iš bolševikų 
saugumo organų "antisovie- 
tiniam ir socialiniai sveti
mam elementui” registruo
ti instrukcijų, iš paliktų 
antrajam išvežimui numa
tytų asmenų sąrašų ir iš 
smarkiai lietuviuose kylan
čio antisovietinio nusiteiki
mo bei kontrrevoliciniu už
simojimu, reikia manyti, 
kad bolševikai iš Lietuvos 
būtų išvežę mažiausia 75% 
visų lietuvių, t. y. 3 '4 vi
sos lietuvių tautos.

Jei bolševikai pirmosios 
okupacijos metu kalino ir 
trėmė lietuvius už jų anti- 
sovietines nuotaikas nepri
klausomoje Lietuvoje, tai 
kokių represijų iš jų buvo 
galima tikėtis nebetik už 
atisovietines nuotaikas, bet 
ir už antisovietinę veiklą 
1941 m. birželio mėnesį? 
Tuomet visa lietuvių tauta 
vardan Lietuvos laisvės 
įsijungė į kovą prieš bolše
vikus. Toje kovoje daugiau 
ar mažiau aktyviai dalyva
vo apie šimtas tūkstančių 
lietuvių partizanų. Lietuvių 
partizanų kovos su bolševi
kais, 1941 m. birželio mėn. 
23 d. pasiryžimas atstaty
ti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę yra aiškus įrody
mas, kad lietuvių tauta ne
nori ir negali pakęsti bolše
vikinės vergijos.
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I Puikiausius kailius

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURSTEINĄ
165 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, AL. 60601

Tai. kr«rt««M (312) 243-5324; mr (312) 4774431.

Bolševikai jų režimo ne- 
pakenčiančius ir prieš jį 
nusiteikusius žiauriausio
mis priemonėmis naikina. 
Kiekvienas lietuvis patrio
tas siekiąs Lietuvos laisvės, 
buvo jau savaime bolševikų 
priešas. Koks jį likimas 
laukė, bolševikams į Lietu
vą sugrįžus, kiekvienam lie
tuviui patriotui buvo aiš
ku : Jo laukė kartuvės, ka
lėjimas ar geriausiu atve
ju vergo darbas Sibiro kon
centracijos stovyklose. Tad 
bolševikams plūstant į Lie
tuvą, bolševikinei vergijai 
nenorįs paklusti ar savo 
gyvybę norįs išgelbėti lie
tuvis teturėjo du galimu
mu : likti Lietuvos miškuo
se ir vesti žūtbūtinę kovą 
su savo krašto okupantais, 
arba bėgti nuo jų iš Lietu
vos.

Jei bėgti, tai kur? štai 
vėl nelengvas klausimas.

(Bus daugiau)

SURFACE GRINDER 
OPERATORS 

Minimum 2 vears exoerlence 
reaulred. VVork on iet enolne 
components. Will be reauired 
to read and ūse the following 
measurino instruments, mi- 
crometer, depth mlcrometer 
Vernier caiioers, dlgital reao 
out and comparator. Onlv ex- 
perienced need applv.

AIRFOIL DIV OF 
VAC-HYD CORP 

1177 N Great Southwest Pwv 
Grand Pr^j^ Tx 75050

PLASTICS 
MOLDING 

Foreman with mainlenance experirnee 
in operation of blown»old eųuip- 
meni involving hydraulic, elęclric. 
and mechanical apphcat i<»ns. Per- 
munent opportunity in a growing 
organizatlon with good potenlial 
for promotion. Write pualificatlons 
and carning* requiremenl to Per- 
Monno] Dept.

PUREX CORPORATION
P. O. BOX 975 

TOLEDO, OHIO 43696 
F.ouul Oppbrtunity Employer M/F H 

<25 26)

FABRICATOR
Sheet metai shop Foreman w tnorc 
than 5 yrs experience in slainIeHH 
steel fabrication, we)ding and polish- 
ing. Should also be proficient in oper- 
ating all rnachine lools and in the 
design and production ot protolypes 
and models. Mušt be vvilling to do 
a limited amounl of field work, 
creativity and intialivc wi)| be ap- 
preciated 314-567-7572 for appl.

<26-26'
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Nervinė sistema yra svarbiausia 
mūsų kūno dalis dl

Nervinė sistema mūsų 
kūne ne tik palaiko visas 
organizmo funkcijas, bet ji 
taip pat formuoja ir mūsų 
protinį pajėgumą bei asme
nybės ir charakterio savy, 
bes. Be jos mūsų organiz
mas negalėtų egzistuoti. 
Bet nervinė sistema, mūsų 
aplinkoje esančių kenks
mingų faktorių — jaudik- 
lių poveikyje, gali sutrikti. 
Įvairiems jaudikliams erzi
nant mūsų organizmą, ner
vinė sistema reaguoja į er
zinimus ir tos reakcijos iš
davoje atsiranda nervinė 
įtampa. Kai nervinė įtam
pa pasidaro organizmui ne
pakeliama, žmogus suserga. 
Jis gali susirgti fiziniai ar
ba psichiniai.

Kai kurie gali susirgti 
nuo mažo erzinimo, kiti ga
li pakelti keletą smūgių kol 
gauna tuos pačius susirgi
mus, nes kiekvienas žmogus 
turi skirtingą nervinės sis
temos pajėgumą priklau
santį nuo jo kūno struktū
ros, asmenybės ir charak
terio privalumų. Gyvi ir 
jautrūs žmonės suserga 
greičiau negu lėti ir pasy
vūs. Tie kurie rūpinasi sa
vo ir kitų bėdomis turi di
delį palinkimą sirgti skran
džio ir dvylikapirštės žar
nos žaisdomis. Nuolatinis 
rūpestis taip pat prisideda 
ir prie kitų ligų atsiradimo, 
kaip įvairių širdies negala
vimų, kraujo spaudimo pa
kilimo, nemigo bei psichi
nių sutrikimų.

žmonių dirbančių didelio 
nervų įtempimo reikalau

Dr. Danielius Degėsys, Vilties draugijos pirmininkas, yra 
mėgiamas prelegentas Clevelando lietuvių pensininkų klube, 
nes jo paskaitos visad būna įdomios ir aktualios.

V. Bacevičiaus nuotr.

jantį darbą, kaip pavyzdžiui 
lėktuvų judėjimo kontrolie
rių, arba sunkiai viršvalan
džius dirbančių darbininkų 
adrenalino kiekis kraujuje 
padidėja. Tai yra ženklas, 
kad to žmogaus organizmas 
yra priverstas mobilizuoti 
rezerve sukrautas jėgas ir, 
kad tokiai būklei ilgiau tę
siantis, jo organizmas kur 
kas greičiau susidėvės.

Kai kurie kūno organai 
susidėvi anksčiau negu vi
sas organizmas. Pavyzdžiui, 
kraujo indams sutrikus jie 
sprogsta ir žmogus miršta 
nuo kraujo išsiliejimo sme
genyse arba viduriuose. Ly
giai kaip ir širdžiai ir inks
tams susieikvojus jie nu
stoja dirbti ir visas orga
nizmas miršta.

Darant bandymus su eks
perimentiniais gyvuliais bu
vo pastebėta, kad tie gy
vuliai, kurių koronariniai 
širdies indai buvo dirbtinu 
būdu šilko kilpa susiaurin
ti, neišlaiko elektrinio jau
dinimo ir miršta šoko me
tu. Tuo tarpu tokie pat gy
vuliai su normaliais, nesu- 
siaurintais Širdies kraujo 
indais, tokio pat stiprumo 
elektrinius jaudinirws pa
kelia gerai. Todėl ir žmonės, 
kurie turi koronarinių in
dų susiaurėjimus, didesnės 
nervinės įtampos metu gali 
staigiai mirti. Imkime pa
vyzdžiui tokį atvejį: Du 
žmonės susipyksta ir nori 
muštis. Ruošiantis mušty
nėms nervinė sistema už- 
aliarmuojama ir jos įtakoje 
adrenalino kiekis organizme 

staiga padidėja. Kraujo 
spaudimas pakyla ir širdis 
pradeda smarkiai plakti. 
Jeigu vieno tų žmonių koro
nariniai indai yra pakenkti 
ir susiaurėję, tai jis gali 
staigiai mirti nuo širdies 
smūgio muštynėms net ne
prasidėjus. Jaunų žmonių 
tarpe tokie įvykiai yra reti, 
bet senesnių žmonių tarpe, 
ypač po 65 metų tokių at
vejų pasitaiko dažniau. To
dėl senesnio amžiaus žmo
nėms patartina vengti dide
lę nervinę įtampą keliančių 
situacijų.

Kai nervinė įtampa būna 
perstipri žmogaus nervinei 
sistemai, tada jo psichinis 
stovis sutrinka. Jis pasida
ro irzlus, piktas, nervuotas, 
jaučiasi visą laiką pavar
gęs, jo miego ritmas su
trinka ir atsiranda nemiga. 
Faktinai miego ritmo su
trikimai ir be nervinio įtem
pimo yra gana dažni nusi
skundimai ypač senesnių 
žmonių tarpe. Tokie miego 
sutrikimai daugumoje pas 
tuos kurie mėgsta dienos 
metu prisnausti. Nemigai 
gydyti daug kas griebiasi 
migdomųjų vaistų. Tokie 
vaistai pradžioje būna gana 
veiklūs, bet vėliau žmogus 
prie jų pripranta ir jie pa
sidaro beverčiai. Chroniš
kas vaistų vartojimas dar 
daugiau sugadina miego 
ritmą. Todėl miegui suža
dinti, be vaistų, yra patar
tina prieš užmiegant skai
tyti kokią nors knygą, ar
ba išgerti šilto pieno stik
lą. Kai kurie žmonės aiški
na, kad jiems vienas stik
liukas degtinės veikia ge
riau negu migdomieji vais
tai. Reikia pasakyti, kad 
vienas stikliukas degtinės, 
bet ne daugiau, žalos orga
nizmui nedaro.

Didelės nervinės įtampos 
metu atsiradusi nemiga vei
kia žmogaus pajėgumą kon
centruotis taip, kad jis ne
gali susikaupti darbe, gi na
mie negali užmigti, o jeigu 
ir užmiega, tai tik trumpam 
laikui ir būna kankinamas 
nemalonių sapnų. Tokie 
žmonės dažnai pradeda jieš- 
koti paguodos alkoholyje, 
vis didindami jo kiekį ir to
kiu būdu tampa alkoholi
kais.

Nervinės sistemos sutri
kimai būna gydomi psichi
atrų. Lengvesniais atvejais, 
be vaistų, fizinės bei psi
chologinės priemonės gali 
daug pagelbėti. Todėl ner
vinei įtampai mažinti yra 
patartina sportas, vaikščio
jimas, važinėjimas dvira
čiu, plaukimas, joga bei me
ditacija. Tyrimai rodo, kad 
psichinių ligų atveju, krau-

ii

Arch. Jonas Mulokas, dailininkai Adomas Varnas 
ir Vytautas K. Jonynas 1957 m. Chicagoje prie

lietuvių šventovės.

Jadvygai Mulokienei, Jos 
Brangaus Vyro mirties 2 
metų sukaktį minint...

Dangaus Didysis Architektas 
Jį pašaukė taip nelauktai! 
Suėjo Dveji Metai, štai, 
Ties langu praviru mąstai: 
kaip liūdna Mylimo netekti!

Išėjo Jonas taip anksti: 
Namuose — mirtina tyla, 
Stale — planai neužbaigti — 
Juos tęsia Romas — atžala!

Gegužės "Trisdešimt pirma” 
Tau liko neužmirštama ... 
Ant kapo gėlės, be šalnos, 
Nuvysta nuo dangaus liepsnos, 
Bet niekad nenuvysta tai, 
Kuo buvo Mylimas kadai... 
Ir savo paliktuos darbuos 
Jis niekada nemirs, gyvuos! 
šventyklų, rūmų, pastatų, 
Statytų, Muloko vardu, 
Tauta niekuomet neužmirš 
Jo vardas gyvas bus, nemirs!

D. Mickutė-Mitkienė

1985 m. birželio 6 d.

juje randama žymiai padi
dintas kortikoidų kiekis ir 
kitos cheminės medžiagos 
panašios į LSD (lygserignę 
rūgštį), bei meskaliną (ran
damą kaktuso giminės au
gale). Sveiki žmonės gali 
gauti subjektyvius ir ob
jektyvius proto ligos-šizo- 
frenijos simptomus, jeigu 
jiems yra duodama LSD ar
ba meskalinas. Taigi, ner
vinės įtampos metu susida
riusios cheminės medžia
gos turi įtaką į psichinių li
gų atsiradimą. Kai kurios 
psichinės ligos yra pagydo

mos vaistais. Bet didelis 
šiame krašte sergančių pro
tinėms ligomis skaičius 
mums rodo, kad dar mes 
nemokame tų ligų efekty
viai kontroliuoti ir, kad ši 
sritis dar nėra galutinai iš
tirta.

JOURNEYMEN
WEB OFFSET 
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4 COLOR PRES3MEN 
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TORONTO GINTARO TRISDEŠIMTMEČIO ŠVENTĖ
J. Varčius

miesto konvencijų

O. Burzdžiaus nuotr.Gintarietės šoka Sadutę ...

Mūsų šokis — tau, 
brangi tėvyne

Lietuvių namuose.

Toronto Lietuvių jauni
mo ansamblis "Gintaras” 
š. m. gegužės 25 d. savo 
veiklos 30 metų sukaktį pa
minėjo iškiliu koncertu To
ronto 
centro teatre ir jaukiu po
kyliu 
Lietuvių visuomenė šio tau
tinių šokių ir dainų ansam
blio sukaktį pagerbė, skait
lingai dalyvaudama šventės 
renginiuose. "Gintaras” Ka
nadoje yra didžiausias lie
tuvių jaunimo ansamblis, 
sudarytas iš besimokančio 
jaunimo, vadovaujamas ide
alistų mokytojų, 30 metų 
puoselėjo lietuvių kultūrą, 
ugdė tautinį solidarumą ir 
reprezentavo lietuvius tarp
tautinėse šventėse.

"Gintaro” užuomazga

Pirmoji tautinių šokių 
grupė Toronte buvo suor
ganizuota 1940 m. senųjų 
lietuvių išeivių, kuri nebu
vo skaitlinga. Po karo gru
pę papildė naujieji ateiviai, 
kuri susilikvidavo 1952 m. 
Toronto Šatrijos ir Ramby- 
no skaučių-skautų iniciaty
va 1955 m. buvo suorgani
zuota 9 porų tautinių šo
kių grupė. Pirmoji mokyto
ja — A. Ličkūnaitė-Milienė, 
kuri mokė vienus metus. 
Jai išvykus iš Toronto, va
dovavimą ir mokymą per
ėmė V. Turūta. Grupė buvo 
perorganizuota, papildyta 
naujais šokėjais ir pava
dinta "Gintaro" vardu. Vy
ko nuolatinės repeticijos. 
"Gintaro” šokėjai tobulėjo 
kiekvieną savaitę ir V. Tu- 
rūtos vadovaujami šokėjai 
pasirodė 1957 m. minėji
muose, tautinėse šventėse, 
pasipuošę skautų tėvų ko
miteto dovanotais dail. A. 
Tamošaitienės austais rū
bais.

V. Turūtos vadovaujamas 
"Gintaras” pirmame de
šimtmetyje daug kartų šo
ko lietuvių renginiuose, ki
tataučių šventėse ir televi

Toronto Gintaro ansamblio vadovai. Pirmoje eilėje iš kairės: G. Paulionienė, D. Nausė
dienė, J. Karasiejus, R. Karasijienė; antroje eilėje: Ž. Šilininkaitė, I. Lukoševičiūtė, R. Yčienė, 
A. Biretaitė, R. Rusinavičienė. O. Burzdžiaus nuotr.

zijos programose. Jo šokė
jai su savo programomis 
lankė ne tik Kanados, bet 
ir Amerikos lietuvių kolo
nijas. "Gintaro” grupė 
1963. VII. 7 dalyvavo ant
roje JAV ir Kanados lietu
vių tautinių šokių šventėje 
Chicagoje ir 1964. VIII. 23 
labai sėkmingai šoko Nevv 
Yorko pasaulinėje parodoje.

1965 m. "Gintaro” vado
vavimą perėmė šokių mo
kytojas J. Karasiejus. Jam 
pagalbon atėjo grakšti šo
kėja, Kanadoje gimusi lie
tuvaitė Rita Narušytė, vė
liau tapusi Karasijiene. Šo
kių grupė greitai padidėjo 
iki 50, kuri buvo padalinta 
į jaunuosius ir vyresniuo
sius. Sėkmingi pasirodymai 
lietuvių renginiuose, daly
vavimas Toronte Kanados 
tautinėje parodoje ir tele
vizijos programose, naujų 
šokių repertuaras greitai 
išgarsino "Gintaro” šokė
jus, kurių veikla susidomė
jo jaunoji karta, įsijungda
ma į gintariečių gretas. Su
darytas tėvų komitetas su
darė tvirtą finansinį pa
grindą ateities veiklai. 1973 
m. "Gintaras” padidėjo 
dainininkų grupe ir 8 as
menų orkestru, kurie daž
nai ruošia savistovius kon
certus Kanados ir Ameri
kos lietuvių kolonijose. 
Antro dešimtmečio veiklos 
pabaigoje, "Gintaro" an
samblis turėjo 140 šokėjų, 
dainininkų ir muzikantų. 
1980 m. švenčiant sidabri
nę sukaktį šis ansamblis 
jau buvo išaugęs į didžiau
sią Kanadoje lietuvių tau
tinių šokių organizaciją, 
kurią sudarė 170 jaunosios 
kartos narių, šis reprezen
tacinis lietuvių jaunimo an
samblis dvelkė jaunatve, 
dinamika, judrumu, spal
vingumu ir atliekamų šokių 
ritmingumu.

Mokytojai Rita ir Juozas 
Karasiejai 20 metų laiko
tarpyje paaukojo savo gy
venimo laisvalaikį "Ginta
ro” ugdymui, kuris lankė 
lietuvių kolonijas Kanado
je, Amerikoje ir V. Euro
poje. šiomis išvykomis gin
tariečiai žadino meilę savo 
kalbai, mūsų papročiams ir 
stiprino pasiryžimą išlikti 
lietuviais svetimuose kraš
tuose. Visų pasirodymų čia 
neišvardinsiu, tik kaip pa
vyzdį priminsiu, kad 1982 
m. "Gintaras” atliko 77 
koncertus. 30 metų laiko
tarpyje "Gintaro” grupėse 
šoko apie 800 jaunuolių ir 
šokėjai sukūrė 26 lietuviš
kas šeimas.

Ypač reikšminga "Ginta
ro” ansamblio veikla reiš
kėsi santykiuose su kita
taučiais, kuris dažnai buvo 
kviečiamas dalyvauti jų 
renginiuose. Jis buvo labai 
gerai įvertintas Kanados 
valdžios atitinkamų meno 
įstaigų. 1976 m. išrinktas 
atstovauti Toronto Karava
nui pasaulinėje olimpiado
je Montrealyje. 1980 m. at
stovavo Kanadą tarptauti
niame festivalyje Prancūzi
joje, kui- iš 14 tautybių an
samblių gintariečiai laimė
jo antrą vietą už šokius ir 
pirmą vietą — už draugiš
kumą. Savo 30 metų veiklą 
gintariečiai ir jų vadovai, 
mokytojai apvainikavo iš
vyka į Angliją 1984 m. ir 
čia tarptautiniame šokių 
festivalyje, kuriame daly
vavo 2500 šokėjų, laimėjo 
pirmą vietą.

čia paminėti "Gintaro” 
30 metų veiklos tik svar
besnieji istoriniai įvykiai, 
kurie detališkai aprašyti ir 
atvaizduoti nuotraukomis 
ansamblio 25 ir 30 metų 
sukakties puošniuose leidi
niuose.

šiuo metu "Gintaro” vy
riausia šokių vadovė yra R. 
Karasijienė.. Jai talkina jos 
vyras J. Karasiejus, kuris 

tvarko visus administraci
nius reikalus ir padeda su
daryti programas. Ansam
blis turi keturias šokėjų 
grupes, dainininkus ir or
kestrą. šokėjų grupių mo
kytojos: D. Nausėdienė, R. 
Rusinavičienė, R. YČienė, 
A. Biretaitė, L. Lukoševi
čiūtė. Dainininkų grupei 
vadovauja G. Paulionienė 
su pagalbininke ž. šilinin- 
kaite. Muzikinėje 
daug padeda muz. 
das. Lėšų telkimu 
niais parengimais
tėvų komitetas, iš kurio an
samblis susilaukia daug pa
ramos. "Gintaro" veiklos 
pagrindinė mintis: "Ir sva
jonė ir šypsnys, mūsų mei
lė, šokis ir daina tau, bran
gi tėvyne Lietuva”.

srityje 
J. Govė- 
ir vieti- 
rūpinasi

Koncertas ir pokylis

"Gintaro” trisdešimtme
čio šventės koncertas įvy
ko Toronto konvencijų cen
tro puošniame teatre, ku
riame dalyvavo apie 1000 
lietuvių. Programą atliko 
200 šokėjų, dainininkų ir 
muzikantų. Koncertą pra
dėjo 6 vai. vak. "Gintaro" 
orkestras, pagrojęs tauti
nių šokių pynę. Pakilus už
dangai ir grojant orkestrui, 
į didžiulę teatro sceną iš 
abiejų pusių pradėjo žy
giuoti šokėjai: vaikų, jau
nių, viduriniųjų ir vetera
nų grupės. Čia išsirikiavo 
nuo 8 iki virš 40 metų am
žiaus gintariečiai, pasipuo
šę tautiniais rūbais, kuriuos 
dalyviai sutiko audringais 
plojimais.

Koncertą pradėjo progra
mos pranešėja R. Girdaus- 
kaitė, kurios sveikinimo 
žodžius palydėjo studentų 
grupės šokėjai, darniai at
likę šokį "Sveikinamasis 
Jonkelis”. Pirmoje dalyje 
gintariečiai atliko 10 nuo
taikingų tautinių šokių ir 
dainininkių oktetas su so
listu R. Paulioniu harmo
ningai sudainavo 4 liaudies 
dainas. Antroje koncerto 
dalyje "Gintaro” jaunučių, 

jaunių, studentų ir mergai- 
čių grupės atliko 9 šokius. 
Solistai R. Strimaitis ir R. 
Paulionis sutartinai padai
navo pora dainų ir mergai
čių oktetas su solistu R. 
Paulioniu atliko dvi gražias 
liaudies dainas. Koncertas, 
užtrukęs pora valandų, bu
vo labai planingai paruoš
tas, vyko be jokių sutriki
mų ir užbaigtas visų gru
pių atlikta įvairių šokių 
pyne bei atsisveikinimu su 
publika, kuri palydėjo kiek
vieną šokį entuziastiškais 
plojimais, dažnai pritarda
ma šokių ritmingumui.

Visi dalyviai buvo su
žavėti gintariečių marga
spalviais tautiniais rūbais, 
jaunimo veidų patrauklia 
šypsena, darniai ir ritmin
gai atliktais šokiais, mer
gaičių ir solistų gražiomis 
dainomis. Tai buvo didingas 
ir iškilmingas "Gintaro” 
t r i sdešimtmečio šventės 
koncertas, parodęs, kad mū
sų jaunimas, gimęs ir už
augęs išeivijoje, liko gyvas 
ir atsparus svetimoms įta
koms, saugojantis lietuviš
ką sąmonę ir kultūrą.

šventė buvo užbaigta 
jaukiu pokyliu Lietuvių na
mų didžiojoje salėje, kurio
je po koncerto susirinko 9 
vai. vak. "Gintaro” šokė
jai, dainininkai, muzikantai 
ir apie 300 šio ansamblio 
rėmėjų bei svečių. Visi bu
vo pavaišinti šilta vakarie
ne. čia "Gintarą" sveikino 
žodžiu 12 įvairių organiza
cijų atstovų iš Kanados ir 
JAV, kurie įteikė gražias 
dovanas. Sveikintojai gra
žiais žodžiais įvertino gin
tariečių jaunimo, vadovų, 
mokytaojų pasiaukojimą 
bei darbą mūsų tautinei 
kultūrai puoselėti ir ją per
duoti naujoms kartoms. Tė
vų komitetui, mokytojams, 
rėmėjams ir sveikintojams 
širdingą padėką pareiškė 
ansamblio vadovė Rita Ka
rasijienė, tuo užbaigdama 
oficialią šventės minėjimo 
programą.
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PRO MĖLYNUS
AKINIUS

TAUTINĖ IR TARPTAUTINĖ ATEITIS

Specialus korespondentas 
mums praneša iš Chicagos: 

Čia sparčiai vyksta pa
ruošiamieji darbai jubilie
jiniam ateitininkų kongre
sui. Viskas klostosi planin
gai ir sėkmingai. Bet, kaip 
dabar įprasta Amerikos 
lietuviuose, turi atsirasti 
skilimai ir plyšiai — gi
lūs, ideologiniai, kaip tarp 
Čiurlionio galerijų, kaip 
tarp reorgų ir nereorgų.

Paprastų, eilinių kongre
sų dabar neturim, jie turi 
būti jubiliejiniai. Jiems tu
ri būti parinktas ir specia
lus šūkis, nurodąs darbų 
kryptį ir renginio prasmę. 
Visi žinojom, ir taip buvo 
sutarta, kad šio ateitininkų 
kongreso šūkis būsiąs: 
"Ateitį regim tėvynės lai
mingą”. šūkis iš dainos ir 
labai prasmingas: tėvynė 
(aišku, Lietuva), regėji
mas, ateitis, kas ypač pri
tinka ateitininkams.

Deja, pastaruoju metu ir 
ateitininkuose atsirado re- 
orgų, kurie išaiškino, kad 
toks tradicinis šūkis esąs 
per siauras, be to, suklas
totas ir beprasmiškas. Jie 
pasiūlė naują šūkį: ”Už to
bulesnį pasaulį, už paverg
tųjų laisvę”.

Be abejo, toks šūkis bū
tų geresnis, nes ilgesnis ir, 
svarbiausia, platesnės ap
imties. Ateitininkų federa
cija su dr. Kazimieru Pem- 
kumi priešakyje, matyt, ne- 
bepasitenkina laimingesnės 
tėvynės Lietuvos regėji
mais. Ji norėtų kovotojiš- 
kai pasireikšti tarptautiniu 
mastu — už visų pavergtų
jų laisvę. O pavergtųjų da
bar daug, beveik pusė pa
saulio.

Taigi ir Federacijos pa
saulio samprotis turėsiąs 
būti dabar platesnis, kito
niškas, o p t i mistiškesnis. 
Kaip žinoma, būdvardiškai 
laipsniuojant, pasaulis gali 
būti tobulas, tobulesnis ir 
tobuliausias. Naujas šūkis 
rodo, kad nors ateitinin

kams dabartinis pasaulis 
tuo tarpu ir yra užtenka
mai tobulas, bet jie sieks 
dar tobulesnio, kol pasieks 
tobuliausią.

Tarp kitko, ir naujojo 
šūkio stilius nuskabą la
biau tarybiškai: už, už, net 
dukart už. Vadinasi, kaip 
ir dauguma tarybinių šū
kių vis prasideda žodeliais 
už, už — za, za. Betrūksta 
tiktai, kaip tenai įprasta, 
— ”Už tobulesnę galakti
ką ...”

Savo raportą korespon
dentas baigia klausimu: 
patarkit, kas daryti?

MUMS RAŠO

IŠGĄSTINGAS VELNIO 
APSĖSTOJO B ARS A S

Gerbiamieji redaktoriai,
Iki šiol aš tikėjau, kad 

gyvenu visokeriopos pažan
gos amžiuje, kad tamsiųjų 
viduramžių laikai su velnių 
apsėdimais, ant šluotų 
skraidančiomis raganomis 
ir inkvizicija jau negrįžta
mai praėjo, tad juokdavau
si iš visų "pekliškųjų kny
gų” ir, ieškodamas savo 
sielai ramybės, "Drauge” 
prieš naktį pasiskaitydavau 
"Rimties valandėlei” skir
tą straipsnį ir kūdikiškai 
užmigdavau. Iš šitaip tęsė
si ilgus ipetus. Bet štai da
bar rimtai pastudijavęs 
"Draugo” š. m. gegužės 11 
d. traktatą ”Ar tikrai yra 

apsėdimai” ir pats save ap
svarstęs iš vidaus, viršaus 
ir apačios, taip persigan- 
dau, kad net aptemo akys, 
ir jau nebematau jokio ply
šio į Amžinosios Teisybės 
šviesą.

O nelaime! Juk iš tikrų
jų dar ir šiandien ir aš pats 
esu turbūt jau seniai ra
guotojo apžergtas ir jodo
mas, nors to ir nežinojau. 
Nagi tik paklausykite.

Remiantis to straipsnio 
autoriaus neabejotinai tik
romis informacijomis, — 
"kartais velnias reiškiasi 
tam tikroje vietoje ...”

O jis man kaip tik tam 
tikroje vietoje dieną ir nak
tį gundydamas nuolatos ir 
knibžda.

Ir dar: "Velnias apsireiš
kia kūne ir per kūną į dva
sią ...”

Lygiai taip ir man, nes, 
jam pakutenus mano kūną, 
dvasia staiga visiškai pa
siunta.

Be to, šio teologo priedi- 
ne pastaba, — "velnias gali 
veikti į žmogaus kūno na
rius ir juos visaip judin
ti ...”, o mano vienas są
narys jau seniai be mano 
valios nesulaikomai ir juda.

Tarpe kitų velnio apsėdi
mo ženklų rimto dienraščio 
bendradarbis mini ir tai, 
kad "velnio apsėstasis lai
kosi ore be jokios atramos”, 
kad jis "gali matyti toli 
esančius daiktus”, "supras
ti nežinomą kalbą” ir kt. 
Na, o aš taip pat — sap
nuose skraidau ore, kol iš- 
krintu iš lovos, savo dva
sios akimis pro sieną ma
tau kaimyno žmoną, toli 
banke padėtus savo pinigus 
ir šiek tiek suprantu kal
bančius angliškai, nors tos 
kalbos nemoku.

Vis dėlto "Draugas” tu
rėtų ir kiek išsamiau paaiš
kinti, kaipgi tą velnią iš 
savęs išvaryti ? O gal minė
to traktato autorius savo 
moksliniu metodu išspręstų 
ir amžinąjį klausimą — 
"Kiek velnių telpa ant ada- 
dos galo?” Tada žinotume 
bent jų pajėgumą. O dabar 
jau antras mėnuo drebu iš 
nevilties ir baimės.

Velnio apsėstasis

Redakcija: Nenusimink, 
Ne patsai vienas esi velnio 
apsėstas. Velnias yra apsė
dęs ir daugelį mūsų veikė-

A. G.

MŪSŲ KALBOS 
EVOLIUCIJA

Pradžioj pasaulio karalijos 
Tebuvo dangūs su žeme, 
O žemę ašarom palijus,
Mums gimė pirmas žodis me-t-e-e ...

Paskui — vardai mama ir tėtis.
Nenoriu, noriu, nekenčiu.
Ir mūsų posakiai vis plėtės, 
Liežuvy gimdomi minčių.

Prie žodžio duona gimė badas, 
Botagas — jeigu pavargai, 
Su kvailybe — valdžia ir vadas.
Iš turto — ponai ir vergai.

Poetai dainose sukūrė
Liepsnotą širdį ir strėles.
Rasistai — žydą ir juodskūkį, 
Kareiviai — gatvės mergeles,

Senatvėj šaukėm: strėnas gelia, 
Praskydo galvoje klijai.
Jaunystė priekin skynė kelią 
Jaustukais oi ir ajajai,

O jau myliu — net nudėvėtas. 
Beklausant skausta pagerkly, 
Kol baigias mylimų duetas: 
Prakeiktas rupūže, arkly!

jų, o jie visai nesijaudina. 
Taigi ir tamsa susitaikyk 
su savo velniu, toliau dirbk 
visuomeninį ar politinį dar
bą ir net greičiau ir labiau 
išgarsėsi, negu vedamas už 
rankos savo naivaus angelo 
sargo.

KIJO TOLYN, TUO 
GERYN

Mūsų kultūrinė evoliucija 
liudija, kad galimybės išei
vijos rašytojui susilaukti 
tinkamo įvertinimo vis di
dėja ir gerėja.

Lagerių laikais mūsų kū
rėją paremdavo tiktai dos
nūs vaizbūnai iš savo men
kų pajamų už silkes, skiltu
vo akmenėlius, amerikoniš
kas cigaretes ir šnapsą, o 
dabar — kloja pinigus net

mirusieji milijoninio Lie
tuvių fondo nariai.

Seniau būdavo premijuo
jama tik tais metais iš
spausdinta geriausioji kny
ga, o šiandien pakanka pa
siųsti vertinimo komisijai 
nors ir juodraštį — ir imk 
į laurų lapus suvyniotus 
dolerius!

Be to, šiandien jau ne
reikia pačiam per krūmus 
kažkur vykti tos premijos 
atsiimti ir dar nusižeminu
siai scenoje lankstytis prieš 
mecenatus, nes pinigus tau 
gali atsiųsti paštu ar per 
pasiuntinį.

Taip pat neužmirština, 
kad dabar nusipelnyti lau
rus gali ir tuo, ką esi nu

skelta į 8 psl.)
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REIKIA GARBINGOS IR PRAKTIŠKOS 

IŠEITIES
šių metų gegužės 17 d. 

Draugo vedamajame "Visi 
kartu garbės keliu”, M. Dr. 
kviečia bendruomenininku?, 
altininkus ir vlikininkus 
JAB LB-nės — JAV (R) 
LB-nės ginčą ištraukti iš 
amerikiečių teismo ir per-

Pro mėlynus 
akinius...

(Atkelta iš 7 psl.) 
vęikęs prieš 50 metų ir tik 
iš praeities semiesi stipry
bės.

Kadangi mokančių lietu
viškai kalbėti ir rašyti skai
čius nuolat mažėja, tai kū
rėjai gali tikėtis dar geres
nių dienų, kai bus dar stam- 
besnėm sumom premijuoja
mi tiktai geriausi tų metų 
norai parašyti romaną, dra
mą ar opozicijos rinkinį, 
nprs jie ir liktų niekad ne
realizuoti.

PONIšKA UŽUOJAUTA

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdyba savo 
užu ojautoje ("Draugas", 
nr. 93) paskelbė visuome
nės žiniai, kad gen. Stasys 
Raštikis yra buvęs Lietu
vos Respublikos vyras, 
idant nepagalvotume, jog 
moteris, o jo žmona Elena 
Marija Raštikienė — ponia, 
nepaminint nė mergautinės 
pavardės — Smetonaitė, 
kad nenuslystų mintis ne
pageidaujama politine kryp
timi.

žinoma, atsarga gėdos 
nedaro.

Le-

IR VĖL NEKLAUSO 
DIREKTYVŲ

Spaudoje rašoma, kad 
Ateitininkų namams 
monte paieškomas prižiū
rėtojas, kuriuo tegali būti 
— "viengungis, pensininkas 
ar dirbančių šeima (be vai
kų).

Taigi ir ateitininkai ne
klauso tūlo prelato pagrau
denimo, kad mums išeivi
joje reikia uoliai didinti lie
tuvišką prieauglį.

RIZIKINGAS 
KONKURSAS

V

Lietuvos krikšto sukak
ties proga Krikščionybės 
jubiliejaus komitetas skel
bia pašto ženklo konkursą. 
Tikimasi, kad tokį ženklą 
išleis Vatikanas. Aišku, 
konkursą tikriausiai gali 
laimėti įžymiausias mūsų 
bažnytinio meno meistras, 
bet krikščioniškam tikėji
me labai pasilpęs dailinin
kas. O ką jūs, gerbiamieji 
jubiliejininkai, tada apie jį 
pasakysite?

iš-duoti jį plebiscito būdu 
spręsti eiliniams JAV lietu
viams, tų bendruomenių 
nariams. M. Dr. tame ve
damajame pakartoja savo 
pernykštį siūlymų, kad 
abiejų bendruomenių na
riai sueitų į bendrus balsa
vimus ir nuspręstų, kuriam 
iš tų dviejų Bendruomene 
pasivadinusių telkinių iš 
tikro priklauso JAV LB-nės 
vardas.

M. Dr. idėja įdomi ir pa
girtina vien už tai, kad jis 
siūlo ilgai užsitęsusią ir 
pragaištingą bylą spręsti 
tarp lietuvių, o ne svetim
taučių teisme. Kad M. Dr. 
idėją įgyvendintume reikia, 
kad abi besiginčijančios ša
lys iš anksto sutiktų paklus
ti plebiscito rezultatams. Iš 
JAV LB-nės pusės, manau, 
kliūčių nebūtų. Deja, (R) 
LB-nės vadovai, gerai žino
dami iš anksto kokie bus 
to plebiscito rezultatai, to
kiam plebiscitui nepritaria. 
Taip bent yra pareiškę jų 
atstovai. Vien dėl tos prie
žasties aš Dirvos gegužės 
9 d. nr. M. Dr. siūlymą 
palaikiau neįgyvendinamu, 
nes jis, kaip ten rašiau, nie
ko kito JAV (R) LB-nei ne
siūlo, kaip tik kapituliuoti. 
Iš kitos pusės, (R) LB-nės 
vadovai, išleidę dešimtimis 
tūkstančių dolerių ameri
kiečių teisme, tikisi (kad 
ir beviltiškai) šį tą toje 
byloje laimėti.

Mano Dirvoje pasiūlytas 
plebiscitas praplėsti JAV 
LB-nės Tarybą, jleidžiant 
apylinkių ir organizacijų at
stovus, suteiktų puikią pro
gą užbaigti ginčą, nes tuo
met (R) LB-nės nariai ga
lėtų garbingai įsijungti į 
vieną teisėtą JAV Lietuvių 
Bendruomen. Tas mano pa? 
siūlytas plebiscitas taip pat 
labai sustiprintų JAV LB- 
nę, atkviesdamas jai žymiai 
daugiau talkininkų plačia
šakei jos veiklai sustiprin
ti.

M. Dr. norėtų jo siūlomo, 
plebiscito ir tuo atveju, jei 
(R) LB-nės vadovai nesu
tiktų paklusti to plebiscito 
rezultatams. Mano argu
mentams prieš jo siūlomą 
plebiscitą sugriauti, M. Dr. 
griebiasi mūsų sąlygose vi
sai netinkančių palygini
mų: Esą visi iš anksto ži
nojome, R. Reaganas, o ne
W. Mondale bus išrinktas 
JAV prezidentu, o vistiek 
rinkimai įvyko. Negi M. 
Dr. teigia, kad tuomet ne
reikėjo rinkimų?!

Toliau M. Dr. aiškina, 
kad aš (ir kiti) painioja premijoms pinigus, skriau- 
rinkimus su viešosios opini
jos tyrimais. Toks priekaiš
tas, ponas M. Dr., man tai 
netinka, nes aš ir tuomet 
ir dabar tebetvirtinu, kad

’ formalus balsavimas ginče

siūlymui pa-

kartoju, tik 
naudingas šį

bus tik tuomet galiojantis, 
kai abi besiginčijančios ša
lys iš anksto pasisakys, kad 
sutiks su to plebiscito da
viniais. Dabar dar teliko 
neaišku kuo M. Dr. skaito 
savo siūlomą plebiscitą — 
viešąja opinija ar rinki
mais. Formaliai siūlomą 
vienašališką plebiscitą gal 
galėtų pasiūlyti koks "ei
linis” pilietis, bet ne įman
trus Draugo redaktorius. 
M. Dr. jokiu būdu negalime 
daleisti, kad jis sąmoningai 
maišo "obuolius su kriau
šėmis”. M. Drunga matyti 
tik iš desperacijos griebia
si visokių argumentų savo 
pirmykščiam 
remti.

Plebiscitas, 
tuomet būtų 
ginčą taikiu būdu išspręsti, 
kuomet abi šalys iš anksto 
pasižadėtų to plebiscito re
zultatams paklusti. Tuo
met, jei tokia bus daugu
mos plebiscite dalyvaujan
čių lietuvių valia, R-LB-nės 
vadovai per advokatus at
sisakys JAV LB-nės vardo, 
o JAV LB-nės Krašto val
dyba nutrauks bylą. Advo
katų paskutinis patarnavi
mas bylai nutraukti yra 
būtinas, kad eventualiai ne
tektų visų teismo išlaidų 
vienai pusei sumokėti. Kal
bant apie šias išlaidas, jau 
jų ir taip per daug. Tos iš
laidos tai, anot M. Dr., "lie
tuviško kraujo” bereikalin
gas eikvojimas.

Dr. Antanas Butkus

PREMIJOS IR JŲ 
SKYRIMAS

Gero dėmesio vertas 
"Dirvos” nr. 34 -i— 3 (aj) 
ramiu žodžiu parašytas ve
damasis, "Premijų sriau
tui praėjus”.

Paminėjęs jam rūpimus 
klausimus, pateikęs gerini
mo siūlymus, autorius sa
ko: "Iškeldamas spaudoje 
kelias mintis premijų skir
stymo reikalu, nenoriu ir 
nenuvertinu institucijų ir 
komisijų darbo bei nešamos 
atsakomybės. Bet manau 
atėjo laikas tą klausimą 
plačiau panagrinėti ir iš
girsti daugiau nuomonių"

Vedamasis liečia įvairias 
premijas, bet daugiausiai 
Kultūros Tarybos skiria
mas. Todėl Kultūros Tary
ba kartu su autorium irgi 
lauks daugiau nuomonių, 
bet skubame atsiliepti į 
tuos klausimus, į kuriuos 
atsakymus gali teigti tik
tai faktai, o ne diskusijos.

Kas finansuoja Kultūros 
Tarybos premijas? Lietuvių 
Fondas, bent dvejose vie
tose tvirtina vedamojo au
torius. Vienoje vietoje net 
pasiskųsdamas: "Lietuvių 
Fondo P. S. (Pelno skirsty
mo) komisija, skirdama 

džia kitas lietuvių veiklos 
šakas"... Atsakome: ne vi
sai taip. 1984 metų LB Kul
tūros Tarybos premijoms 
išmokėti $9,000.00, iš jų 
$4,000.00 gauti iš Lietuvių 

Fondo keturioms premi
joms. Premijų skyrimo pro
cesas, Premijų šventės ren
ginys kaštavo dar apie 
$3,000.00. Lietuvių Fondas 
finansavo tik tas keturias 
premijas. Tai ne priekaiš
tas, tik faktas, (aj) ir ki
tų nuomonės pataisa. Tie 
keturi tūkstančiai dolerių 
duoti iš 1984 metų Lietu
vių Fondo bendros $160,000 
skirstymų sumos. Ar jie 
galėjo ką nors nuskriausti ? 
Autorius tikina, kad jis ne
neigia ir nenuvertina pre
mijų reikšmės. Tai kokios 
tos "kitos” lietuvių veiklos 
šakos vertingesnės ir svar
besnės už tas keturias pre
mijas dailei, muzikai, radi
jui ir teatrui?

Premijavimas ar koordi
navimas? Vedamojo auto
rius klausia: "Ar neatėjo 
laikas LB Kultūros Tarybai 
atsisakyti nuo premijų sky
rimo ar mažinimo ir pereiti 
prie jų koordinavimo”?

Prie visų institucijų, spe
cialių komisijų asmeninių 
premijų koordinavimo?! 
Kodėl ne. Bet koordinavimo 
negalima primesti. Jo turi
ma norėti, pageidauti. O to 
nėra jokio pagrindo tikėtis. 
Bet kodėl taisyti, kas nesu
gedę? Jog tas visas kas
metinis premijų reikalu su
bruzdimas, vertinimo komi
sijų pokalbiai, posėdžiai, ki
tų žmonių spėliojimai, gan
dai,skyrimo atgarsiai, įtei
kimo iškilmės su meniniais 
pagražinimais sukuria kul
tūrines energijos sklidiną 
atmosferą kuria daugelis 
atsigaivina. Premijų mece
natas — Lietuvių Fondas 
atsiųsdamas jų pareigūnus 
į Premijų šventes, kasmet 
šią pradėta tradiciją užgiria 
ir pažada remti.

Tarp ko kito: mums nė
ra žinoma, kad kas Kultū
ros Tarybos premijos nebū
tų norėję priimti, kaip ve
damajame paminėta. Iki 
šiol turime visų mūsų lau
reatų raštiškas padėkas ir 
pasiaiškinimus jeigu nega
lėjo atvykti pats premijas 
atsiimti.

JAV LB Kultūros 
Taryba

ATVIRAS LAIŠKAS 
ANTANUI BUTKUI

Antano Butkaus ilgokas 
laiškas, reaguojant į mano 
trumpą Straipsnį Dirvoje 
apie balsuotojų apatiją ar
tėjančių LB rinkimų atžvil
giu, neatsakė į mano pa
grindinį nusiskundimą dėl 
Ohio Apygardos rinkiminės 
komisijos ir pačių kandida
tų visiško abejingumo ir 
pasyvumo. Nebuvo į temą 
ir platoka mano asmens 
c h a r akteristika, kalbant 
apie mano stilių, žodingu
mą ir mane klasifikuojant 
kaip skautiškos veiklos ir 
mokyklų specialistę, tuo 
subtiliai, bet labai aiškiai 
diskvalifikuojant mane kaip 
žurnalistę, rašančią visuo
meninio gyvenimo temomis. 
Ar profesionalas reporteris. 

aprašydamas gaisrą, priva
lo būti ugniagesiu?

Niekada nesistengiau iš
eiti prieš daugumos nuomo
nę (būtų įdomu patirti, ką 
p. Butkus turėjo mintyje), 
nes tikros mūsų visuomenės 
nuomonės niekas nežino, net 
ir pats dr. Butkus. Mes gali
me tik spėlioti visuomenės 
nusiteikimus ir spaudoje 
galime kalbėti tik kaip in
dividai. Todėl aš viešai reiš
kiu tik savo vienos nuomo
nę, kuri gali turėti pasekė
jų, tačiau kas ir kuriuo at
veju visuomenės nuomenei 
atstovauja, niekas net apy
tiksliai pasakyti negali. Mes 
dar neturime jokių metodų 
ar priemonių pravesti ap
klausinėjimus, kaip yra da
roma mūsų gyvenamame 
krašte, pasinaudojant Gal- 
lupo Instituto ir kitų statis
tikos specialistų patarnavi
mais.

Rašau aš ne vien apie 
skautus, mokyklas ar LB 
veiklą. Esu gyva mūsų vi
suomenės narė, seku visas 
mūsų veiklos apraiškas, nes 
jose, kaip milžiniškame ver
pete, randamės kiekvienas, 
kuris save laikome susipra
tusiu ir aktyviu lietuviu. 
Kokia bebūtų veiklos sritis 
— politinė, kultūrinė, socia
linė ar kuri kita — ji pa
liečia mus visus. Jokia veik
la negali egzistuoti be vi
suomenės masės, kuri suda
ro veiklos plotmę, jos dar
bams duoda dirvą ir . . . su
renka jai lėšas. Reiškia, ir 
stebėtojas yra veiklos da
lininkas, turintis teisę kar
tais pareikšti ir ne "spe
cialisto" žodį... Stebėtina 
mūsų veiksnius ir organiza
cijas bei institucijas, pagal 
galimybę dalyvauju ir pri
vačiai, kaip stebėtoja, ir 
kaip spaudos atstovė, sei
muose, konferencijose, su
važiavimuose. Manau, kad 
mano stovėjimas "nuošalė
liau” negali drausti man, 
kaip nario mokestį mokan
čiai ir balsuojančiai LB na
rei, sielotis jos veiklos trū
kumais ar džiaugtis pasise
kimais. Kas būtų, jei mūsų 
spaudą užpildytų vien, or- 
ganizac i j ų "specialistai”, 
skelbdami tik aprobuotą, 
vienšališką savo veiklos in
formaciją ir propagandą? 
Tiktai tie asmenys, ku
rie nėra jokioje "valdžio
je” įsipareigoję, stovėdami 
"nuošalėliau”, gali objekty
viai pažvelgti į veiklą iš 
šalies ir savo konstruktyviu 
kritikos žodžiu padaryti ne 
vieną paslaugą. Todėl ra
šau, reikalui esant, ir apie 
LB, ir apie ALTą, ir apie 
VLIKą, nebūdama jokia 
specialistė.

Į dr. Butkaus apgailesta
vimą, kad aš savo minčių 
apie priešrinkiminės kam
panijos procedūrą nepareiš- 
kusi žymiai anksčiau, kol 
dar buvę laiko tai spragai 
užpildyti, turiu taip pat at
sakyti apgailestavimu. Va
sario 25 dienos Dirvoje ma
no ilgokas straipsnis "Prieš-

(Nukelta l 9 psl.)
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rinkiminės mintys” susilau
kė plačių komentarų ir vie
toje telefonais, ir spaudoje. 
Kovo 22 dienos "Drauge” 
žurnalistas J. žygas savo 
straipsnyje "Atsibodo tam
sa — uždekime žvakę”, be
veik ištisai citavo mano 
straipsnyje iškeltas mintis 
ir skatino apylinkių darbuo
tojus j jas atkreipti dėme
sį. Jame taip pat buvo ke
letas minčių, kurios visiškai 
sutampa su dr. Butkaus su
gestijomis įtraukti asme
nis, kritikuojančius LB vei
klų iš šalies, ir t.t. Atrodo, 
kad, nežiūrint mano "žodin
gumo” ir "lengva stiliaus”, 
dr. Butkus tų straipsnių ne
skaitė, nors jų antraštės 

aiškiai bylojo apie temos 
aktualumą Bendruomenės 
veikla besidomintiems ir 
joje dalyvaujantiems asme
nims.

Dr. Antano Butkaus se
riją straipsnių Dirvoje apie 
LB problemas skaičiau su 
dėmesiu ir ne kartą buvau 
susigundžiusi jį komentuo

tiems Ohio Apygardos kan
didatams, kurie nesiteikė 
balsuotojų pagerbti net ir 
trumpiausiu viešu pasisa
kymu spaudoje ar kokiame 
nors susirinkime, tuo paro- 
dydant, kad jie LB postų 
siekia, rinkimus laimėti no
ri ir yra būsima darbų at
sakomybe s u i n teresuoti. 
šiuo atveju man patinka 
geriau reklama, negu igno
ravimas.

į laiško pabaigą dr. But
kus vistik pripažįsta, kad 
EB iškilę reiškiniai esą rei
kalingi pataisymų ir kvie
čia mane, išstudijavus jo 
mintis, taip pat spaudoje 
"kritiškai ir konstrukty
viai” pasisakyti. Turiu pa
stebėti, kad pastarasis kvie
timas prieštarauja dr. But-
kaus laiško pradžioje pa-» 
reikštam manęs diskvalifi-1 
kavimur rašyti LB reika-l 
lais. Todėl šį kartą pasiten-1 
kinsiu vien atsakydama dr. I 
Butkui į jo laiško mintis 1 
paeiliui ,o debatus palieku I 
sekančiam kartui.

Su aukšta pagarba I
Aurelija Balašaitienė I

ti, ypatingai kiek buvo pa
liesta Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga, bet susi
laikiau pagalvojusi, kad 
prieš rinkimus yra svar
besnių reikalų, negu dialo
gas apie neatitaisomus rei
kalus.

Jei dr. Butkus mano 
straipsnyje įžiūrėjo prie
kaištą dėl savęs reklamavi
mo, tai jis neturėtų ko jau
dintis, nes juk gyvename 
jau kelis dešimtmečius 
krašte, kuriame tiek preky
boje, tiek politikoje rekla
ma yra vienas iš esminių 
pasisekimo elementų. Ta
čiau esmėje mano priekaiš
tas buvo skirtas kaip tik

Maironio lituanistinė mokykla New Yorke š. m. birželio 2 d. užbaigė mokslo metus. Iš
kilmės įvyko Kultūros židinyje, Brooklyne. Nuotraukoje baigę X skyrių mokiniai: Amas Ne- 
mickas, Rima Vaičaitytė, Tauras Vebeliūnas, Regina Senkins ir Paulius Naronis. Mokyklos 
vedėja praeitais metais buvo Vida Penikienė. L. Tamošaičio nuotr.

Emilija Čekienė

BIRŽELIO SEKMADIENIS
Novelė(3)

— Juo žmogus mažiau išmano, juo jis lai
mingesnis. Pagyvensi, pamatysi ir visuomet 
prisiminsi mano žodžius, — pasakė Julė ir iš
ėjo, patardama man greičiau važiuoti į tėviš
kę pas vyrą, nelaukiant net kol Danutė pa
sveiks.

♦ ♦ *
Aš ilgai galvojau ir niekaip negalėjau ti

kėti Julės pranašavimui. Gal didžiuosius Lie
tuvos vyriausybės vyrus naujieji krašto šeimi
ninkai ir nubaus, gal jie kuo nors nusikalto 
santykiuose su didžiaisiais kaimynais, bet ne 
kitus, ne tokius kaip mes esame. Juk mes abu 
su Rimu baigėme kartu gimnaziją. Jis pradėjo 
studijuoti teisę ir baigęs buvo paskirtas į pro
vincijos miestą atlikti praktiką. Sukūrėme šei
mos židinį ir laimingai gyvename. Jokių reikalų 
su užsieniu neturėjome. Kokioms nors pogrin
džio veiklos organizacijoms nepriklausėme, čia 
gimę, čia mokslus ėję mylėjome savo tėvynę 
visa siela ir Vasario 16 dienomis giedant Lie
tuvos himną smarkiau ir džiaugsmingai plak
davo širdis, nes čia mūsų tėvų ir protėvių že
mė, mūsų brolių krauju iškovota nepriklauso
mybė ir laisvė, čia mūsų ir mūsų vaikų rami 
ir garbinga ateitis. Ne, oi ne, mes niekam blogo 
nepadarėme ir mums nieko nedarys. Mūsų tokie 

gražūs ateities planai.
Ligi vidurnakčio taip save ramindama ne

užmigau. Slėgė mintis ir vyro taip staigus iš
vykimas į mano tėviškę. Laukiau Danutės pa
gerėjimo ir taip slinko dienos, kiekviena atneš
dama vis naujų grėsmingų gandų. Sutinki 
kaimynus apsiniaukusiais, išgąstingais veidais.

♦ ♦ ♦
Anksti rytą atidariau langą ir traukiu į 

save gaivinantį orą, o aplink žalia žalia. Me
džiai ošia lengvai linguodami šakas, nešdami 
į vidų malonų kvapą, paukščiai čiulba, gėlių 
žiedai mirga įvairiom spalvom, neleisdami žiū
rovui pasirinkti, kuris iš jų gražiausias, krū
mai žvilga rasos lašeliais lyg sidabru nubarsty
ti. Kažkur toli suloja šuo, suklykia vaikas, ma
tyt sapnuodamas išsigąsta ir, gal ten atdaras 
langas, kad iš vidaus girdėti balsas, o gal kas 
sirguliuoja, kaip ir mano Danutė. Klyksmas! 
Ir vėl klyksmas kitoj gatvės pusėj, žemė, ro
dos, virpa džiugesiu ir meile ir liepia pamiršti 
tavo nugarą slegiančius rūpesčius ir vargus. 
Kaip gera būtų, jeigu neatsirastų žmotiių, 
drumsčiančių šitą dangiškos ramybės rytą.

Gatve iš tolo matau atbėga vienmarškinis 
vyras. Pridariau langą ir iš toliau paslapčia 
seku taip anksti skubantį keleivį. Neramu. Ne

tikiu Julės Radikienės gąsdinimams nors ji 
mieste vadinama protinga, religinga ir apsi
skaičiusi moteris, bet širdis vistiek nerami. 
Priėjau prie Danutės ir Nijolės.'Taip ramiai 
alsuodamos miega. Jei temperatūros Danutei 
nebus, rytoj važiuosime pas tėvelį, pas močiutę, 
pas dėdę ir tetą į kaimą. Paliksim tą miesto 
bauginančią nuotaiką nors laikinai.

— Ar aš nesakiau, ar aš nesakiau, kad 
taip bus, — nei labą rytą nepasakiusi, vos 
įžengusi per slenkstį pradėjo Radikienė aima
nuodama dejuoti, — praeitą naktį raudonieji 
budeliai baisiausiu triukšmu įsiveržė į mūsų 
namus ir išvedė Praną nežinau kur, neleido 
nieko pasiimti. Visą namą iškratė šaukdami, 
kad jis esąs liaudies priešas, nes mokė buržujų 
vaikus. Ir ne vien Praną išvedė iš namų. Pra
eitą naktį surinko visą eilę miesto inteligentų: 
burmistrą, teismo teisėją, gimnazijos direkto
rių, pašto viršininką ir visą eilę mokytojų.

Nespėjus mums atsipeikėti lauke pasigirdo 
baisus vaikiškas klyksmas ir verksmas. Abi 
su Jule išbėgom į kiemą ir tuoj prie mūsų 
glausdamiesi ėmė konvulsiškai kukčioti kai
mynų vaikai, prašydami juos gelbėti, nes ka
reiviai ką tik išvedė tėvelį ir mamytę ir čia 
pat už tvoros pasigirdo šūviai.

— Gelbėkit! — šaukė vaikai, — juos nu
šovė. Iš namų vedant vienas lietuviškai sakė: 
"Užteks jums liaudį išnaudoti, gerti jų kraują, 
nutilkit buožės išperos!” Ir grąsino muhis 
trenkti su šautuvu, jei dar verksim. Einam 
pažiūrėti į aną pusę, gal jie dar tebėra, — mal
davo vaikai.

(Bus daugiau)
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KR. DONELAIČIO 
MOKYKLA IŠLEIDO 

17 ABITURIENTŲ

Chicagoje veikia kelios li
tuanistikos mokyklos: Jau
nimo centre —■ Pedagogi
nis lituanistikos institutas, 
Chicagos aukštesnioji ir 
Dariaus - Girėno pradžios 
mokyklos, McKay miesto 
mokykloje (prieš liet, pa
rapijos bažnyčią Marąuette 
Parke) — Kristijono Done
laičio aukštesnioji ir pra
džios mokyklos, Chicagos 
priemiestyje Lemonte — 
Maironio lit. mokykla, švč. 
M. Marijos Gimimo liet.

jžygiuoja pradinę ir aukš
tesniąją mokyklas baigu
sieji mokiniai, susėda sve
čiai. Sugiedami himnai ir 
pristatomi svečiai.

Pirmiesiems mokiniams 
pagyrimo lapus įteikia kla
sių auklėtojos (tik vienas 
vyras). Per sceną prabėga 
mažieji pipiriukai ir jau ge
rai paaugusieji. Baigusiems 
pradžios mokyklą pažymė
jimus įteikia direktorius J. 
Širka, o knygomis apdova
nojo Birutė Pabedinskienė. 
Klasės auklėtoja Bronė 
Prapuolenienė negalėjo da
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Kr. Donelaičio aukštesniosios lituanistinės mokyklos mokiniai ir mokytojai 1984-1985 moks
lo metais. Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę sėdi: Arūnas Polikaitis, Juozas Polikaitis, Dalia Bi- 
laišytė, Danutė Bindokienė — vicedirektorė, Julius Širka — direktorius, Regina Kučienė — 
inspektorė. Gražina Sturonienė, Leonas Juozapavičius ir Darius Polikaitis.

Jono Tamulaičio nuotr.

lyvauti ir jai atstovavo ins- vimu. Pasigedo švietimo
pektorė R. Kučienė, per
skaičiusi atsisveikinimo žo
dį. Pažymėjimus gavusiųjų 
vardu po žodelį tarė Lidija 
Gražulytė ir Audrė šlenytė.

Redaktorė Regina Kučie
nė supažindino su mokyk
los metraščiu "Atsklęstos 
durys" ir pasikvietė Paulių 
Bindoką, Vidą Brazaitytę,

tarybos didesnio dėmesio 
lit. mokykloms ir teikiama 
per menka parama, nes mo
kyklų išlaikymas sunkesne 
našta slegia tėvų pečius. 
Esą, visas dėmesys sutelk
tas į Lituanistikos kated
ros finansavimą, užmirš
tant pagrindines šeštadie
nines lit. mokyklas. Kai ne
liksią mokinių šeštadieni
nėse lit. mokyklose, tai ir 
katedra nebūsianti reika
linga. Pastatą reikia staty
ti nuo pamatų, o ne nuo 
stogo.

Atlikus trumpą progra
mą, iškilmingas atestatų 
įteikimo aktas baigtas vi
siems sugiedojus mokyklos 
himną "Su mokslu j ryto
jų”.

1 d. McKay miesto mokyk
los auditorijoje, esančioje 
Marąuette Parke, Chicago
je. Donelaičio mokyklos 
vadovybė (direktorius Ju
lius širka) pasižymi kruopš
čiu pasiruošimu ir iškilmin
gu programos pravedimu. 
Šiais metais programai va
dovavo inspektorė Regina 
Kučienė. Scenoje JAV, Lie
tuvos ir mokyklos vėliavos, 
knygomis apkrautas stalas, 
maršo garsams skambant,

Kr. Donelaičio pradinės ir aukštesniosios lituanistinių mo
kyklų vadovybė 1984-1985 mokslo metais. Iš kairės: Jonas Va- 
riakojis — tėvų komiteto pirm., Regina Kučienė — mokyklų 
inspektorė, Julius Širka — direktorius, Danutė Bindokienė — 
vicedirektorė ir Juozas Polikaitis — renginių vadovas.

Jono Tamulaičio nuotr.

Kr. Donelaičio pradinės lituanistinės mokyklos mokiniai ir mokytojai 1984-1985 mokslo 
metais. Antroje eilė iš kairės į dešinę sėdi: Audrius Polikaitis, Dalia Polikaitytė, Renata Va- 
riakojytė, Svajonė Kerelytė, Ona Jagalienė, Marija Plačienė, Regina Kučienė — inspektorė, 
Julius Širka — direktorius, Bronė Prapuolenienė, Alicija Brazaitienė, Rita Valkiūnienė, Vida 
Tijūnelienė, Rūta Musonytė, Lilija Stelmokienė ir Rimas Rekašius. Jono Tamulaičio nuotr.

Visi abiturientai buvo ap
dovanoti knygomis, kurias 
aukojo Tautos Fondas — 
A. Rinkūno 'Lietuva ir 
Vilkas”, Lietuvių enciklo
pedijos leidėjas Juozas Ka
počius Bronio Railos "Dia
logas su lietuviais" ir Juo
zas Karuša savo brolio ei
lėraščių rinkinį "Petras 
Karuža”. Atestatus gavo 
17 abiturientų, kurių var
du atsisveikino Rimas Lu
košiūnas. Lakų, pamokantį 
ir padrąsinantį žodį pasakė 
auklėtoja Danutė Bindokie
nė. Taip pat sveikino vys
kupai — Vincentas Brizgys 
ir Ansas Trakis, LB Mar
ąuette Parko apyl. valdy
bos narys Vytenis Lietuvi
ninkas (baigęs šios mokyk
los IX-tą laidą), šaulių va
dovybės vardu Vladas Iš
ganantis ir tėvų komiteto 
pirm. Jonas Variakojis. Tė
vų komitetas visiems mo
kytojams ir talkininkams 
įteikė po gėlių puokštę, kaip 
padėką už jų pasiaukojimą 
lietuvybės išlaikymui.

Sveikinimus užbaigė mo
kyklų direktorius Julius 
Širka, pasidžiaugęs mokyk
los vadovybės ir tėvų komi
teto darniu bendradarbia-

Metraštis — Atsklęstos 
durys

Kr. Donelaičio mokykla 
mokslo metų bėgyje išlei
džia 4 sąsiuvinius mokyklos 
laikraštėlio — Pirmieji 
žingsniai, kuriuos spaudai 
jiariiošia -vicedirektorė ra
šytoja Danutė Bindokienė, 
rašo visi mokiniai. Daug 
piešinių ir nuotraukų. Taip 
pat yra leidžiamas biulete
nis, kuriame telpa mokyk
los veiklos informacija.

Stambiausias ir išlaidin- 
giausias leidinys yra aukšt. 
mokyklos moksleivių met
raštis, leidžiamas kiekvie
nais metais, šių metų met
raštis pavadintas "Atsklęs
tos durys”. Redaktorė — 
Regina Kučienė, viršelis — 
Jono Maleiškos, nuotraukos 
— Jono Tamulaičio, pieši
niai — Rimos Polikaitytės. 
Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė, Chicagoje, 1985 m.

Metraštyj rašo visi aukš
tesniosios mokyklos moki
niai, gausu nuotraukų iš 
mokyklos gyvenimo ir veik
los.

Yra ir stiprokų rašinė
lių,, teikiančių vilčių toli
mesnei lietuvių raštijai.
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CHICAGO
"LOOP GROUP” 

KONCERTAS

Filisterių Skautų Sąjun
gos Chicagos skyrius, va
dovaujant jaunai energin
gai pirmininkei fil. Svajonei 
Kerelytei, per metus yra 
nemažai nuveikęs. Baigiant 
šiuos mokslo metus, valdy
ba suruošė Chicagos visuo
menei neįprastą koncertą 
— dabartinių lietuvių kom
pozitorių koncertą. Kon
certo programą atliko Chi
cagos ”Loop Group” kame
rinis ansamblis, vadovau
jamas muz. Petro Aglins
ko. Ansamblis susideda iš 
dešimt jaunų muzikantų ir 
vieno dirigento. Koncertas 
įvyko sekmadienį, gegužės 
12 d., Jaunimo Centre. Kon
certo dalyvių galėjo būti 
būti daug daugiau, bet tie 
kurie atėjo išgirst ir pama
tyti buvo patenkinti pro
gramos naujumu ir geru 
atlikimu.

Programa prasidėjo Os
valdo Balakausko "Retro
spektyva”, tai kūrinys pia-

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
J. Tallat-Kelpšienė,

Cleveland .................... 5.00
V. Vaitužis, 

Satellite Beach 3.00
A. K. Gruzdys, 

St. Petersburg ............  8.00
A. Maurušaitis.

Cleveland ....................13.00
L. Juškėnas, Chicago .... 3.00 
VI. Šniolis, St. Petersburg 27.00
V. Januška, St. Germaine 5.00
O. Čiuprinskienė, Euclid 8.00'
Kun. K. Žemaitis.

Garfield Hts......................3.00
A. Budreckas, Chicago .. 8.00
J. Mikelaitis, Vokietija ..10.00
T. Bukaveckas. Chicago 13.00
J. Juška, Chicago ............3.00
A. Kondrat, Elizabeth .. 8.00
J. V. Ruokis. Los Angeles 10.00
Br. Paliulionis, Cicero .. 3.00
Baršketienė. Chicago .... 20.00
J. Paršeliūnas, Brampton 8.00
A. Norus, Detroit ............3.00
A. Keliuotis. Chicago .. 3.00
M. Jasėnas, Deposit ....10.00
V. Mieželis, Sun City .. 8.00
L. Sagys, Lyndhurst .... 3.00
J. Jankus, Richmond Hts. 3.00
V. Irlikis, Los Angeles .. 8.00
T. Bogušas, Boston......... 8.00
M. Aukštuolis. Cleveland 3.00
Dr. A. Baltrukėnas. Dania 8.00
V. Senkus, New Baltimore 3.00
J. Meiliūnas, Australija .. 1.90 
V. Mackus. Chicago .... 5.00
M. Valiušis

St. Petersburg ..............10.00
J. Petras, Burbank......... 5.00
J. Cicėnas, Sioux City .. 3.00 
P. Dunderas. Islington .. 4.67 
J. Bajorinienė, Waterbury 10.00 
J. Mulokienė,

Santa Monica ............ 83.00
Dr. Gintaras Degėsys,

Durhan, N. C................10.00
V. Besperaitis, Tapanga .. 3.00
V. Šeštokas, Los Angeles 10.00
V. Mitchell, Taylor......... 1.00
I. Kaunelis, Detroit......... 3.00
E. Rastenienė, Woodhaven 3.00
M. Jasiūnienė, Evanston 5.00
J. Veselka,

Evergreen Park ............8.00
J. Taruška. Clearwater .. 8.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

DIRVA

Loop Group dirigentas James MacDonald su sol. Dalia Ku- 
čiene ir muz. Petru Aglinsku, grupės vicepirmininku.

L. Meilaus nuotr.

ninui ir čelo. Po to sekė 
"Muzikaliniai Kontrastai” 
parašytas Vytauto Bar
kausko fleitai, mušamie
siems ir čelo.

Pirmininkė padėkojo vi
siems už atsilankymą ir 
pristatė muz. Petrą Aglins
ką, kuris iškvietė solistę 
Dalią Kučėnienę, užėmė 
savo vietą ir laukė dirigen
to James MacDonald pir
mųjų mostų. Pasigirdo pa
ties muziko Aglinsko kūri
nys "Uždanga”, kuriam žo
džiai paimti iš poeto Henri
ko Nagio eilėraščių rinkinio 
"Broliai Balti Aitvarai”. 
Skambėjo fleitos, klarne- 
tos, trumpetės, mušamųjų, 
pianino, gitaros (kurią la
bai švelniai grojo pats mu
zikas Petras), smuiko ir 
čelo instrumentų kartais 
švelnūs, kartais triukšmin
gi garsai.

Publikai plojant, pasi
baigė pirmoji koncerto da
lis. Dalyviai pertraukos me
tu dalinosi mintimis apie 
tik ką girdėtus muzikinius 
kūrinius ir apie muzikos 
naujumą bei patrauklumą.

Anroj dalyj pirmiausia 
klausytojai girdėjo Felikso 
Bajoro "Suita Septetui” pa
rašyta fleitai, klarnetui, 
mušamiesiems, elektriniams 
vargonėliams, pianinams, 
lumzdelėms, armonikoms, 

Vytautas Vidugiris, Los Angeles lietuvių visuomenės vei
kėjas, aktyviai reiškiasi Amerikos Legijono 24-tame distrikte. 
Šiais metais jis vadovavo Los Angeles surengtoje Memorial Day, 
gegužės 27, iškilmėse, kurios vyko Los Angeles National Ceme- 
tery. Programoje pagrindiniu kalbėtoju buvo gen. Donald L. 
Cromer (kairėje). Amerikos himną giedojo sol. Janina Čeka- 
nauskienė. Džiugu, kad lietuviai aktyviai reiškiasi šio krašto 
patrijotinėse organizacijose ir užima vadovaujamas vietas.

smuikui ir čelo. Muzikan
tai labai talentingi žmonės, 
keliems teko groti įvairiais 
instrumentais. Po sklan
džiai atlikto veikalo pats 
kompozitorius Bajoras., ku
ris dabar svečiuojasi Ame
rikoj, nuėjo prie scenos pa
sveikinti dirigentą ir kitus 
muzikantus. Toliau girdė
josi švelnus fleitos garsas 
Antano Rekašiaus kūriny 
"Sonata Fleitai Solo”. Flei
tą meistriškai valdė Marga- 
ret Walker. Paskutinis pro
gramos veikalas tai Bro
niaus Kutavičiaus "Maža
sis Spektaklis” parašytas 
balsui (Dalia Kučėnienė), 
dviems smuikams ir dviems 
pianinams. Veikalui panau
doti Sigito Gedos žodžiai. 
Muzikantai šiltai priimti, o 
solistė ir muzikas Aglins
kas apdovanoti gėlėmis. 
Ansamblio sąstatą sudarė 
šie asmenys: Kathleen 
Czoski — čelo, Kurt Wes- 
terberg — pianinas, Mar- 
garet Walker — fleita, 
Steve Elkins — mušamie
ji, Julie DeRoche — klar
netas, Pat Jensen — trum- 
petė, Petras Aglinskas — 
pianinas, armonika, lumz
delis, elektriniai vargonė
liai ir gitara (pirmasis ke
turiais instrumentais grojo 
ir Kurt Westerberg), Ralph 
Boyd — smuikas, Elizabeth

Stein — smuikas ir Paul 
Soderdahl — pianinas.

Po koncerto visi dalyviai 
susirinko kavinėj paben
drauti su grupės steigėju, 
su muzikais, dirigentu bei 
kitais programos atlikėjais. 
Atrodo, kad koncerto atli
kėjai buvo labai patenkinti 
geru pasisekimu, o klausy
tojai — naujumu ir geru 
atlikimu.

Fil. Rita Likanderytė

ST. LOUIS
NAUJA VALDYBA

ALTS St. Louis ir apy
linkių skyrius, birželio 1 d., 
skyriaus pirmininko dr. P. 
Švarco namuose turėjo me
tinį susirinkimą.

Buvo išrinkta nauja val
dyba, kuri pasiskirstė pa
reigomis sekančiai: Dr. P. 
Švarcas — pirmininkas, V. 
Tervydis — sekretorius, J. 
Luja — kasininkas ir M. 
Kikutienė — ypatingiems 
reikalams.

Revizijos komisija: Br. 
Tiškus — pirmininkas, O. 
Lujienė ir K. Kikutis — na
riai.

Pirmininkas supažindino 
su raštais iš centro, "Dir
vos” 70 m. sukakčiai nu
tarta paaukoti $100.00, be 
to, pirmininkas išdalino vi
siems asmeniškus aukų la
pus ir prašė, pagal galimy
bes, paaukoti.

Anksčiau skyrius yra 
paaukojęs esantiems St. 
Louis mieste universite
tams: St. Louis U. ir Wa- 
shington U., po Tamošaičių 
knygą apie tautinius dra
bužius. Dabar skyrius įsi
gijo 2 tų pačių autorių kny
gas apie Kalėdinius margu- 
gas apie velykinius margu
čius ir nutarė jas paaukoti 
virš minėtiems universite
tams. (vt)

BOSTON
SKAUTŲ ŠVENTĖ

Atlanto rajono skautų- 
skaučių sporto šventė įvyks 
birželio 22-23 dienomis Blue 
Hills Regionai Technical 
School sporto patalpose, 100 
Randolph Avenue, Canton, 
Mass. čia yra tinklinio, ir 
krepšinio aikštės, dušas, 
per sirengimo kambariai, 
lengvos atletikos aikštė, te
niso aikštė.

Registracija — šeštadie
nį, birželio 22 d. nuo 10 vai. 
ryto. Atidarymas 10:45, o 
sportas prasidės 11 vai. Va
kare bus linksmavakaris 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėje. Sekmadie
nį — lengva atletika ir lau
ko tenisas pradedant 11 vai. 
ryto.

Skautų vadovai ragina 
visus skautus-skautės daly
vauti. eJigu reikia daugiau 
informacijų — skambinti 
tel. (617) 472-4956.

BUIVYDŲ ŠVENTĖ

Aldonos ir Daniaus Bui
vydų, iš Carlisle, sūnus Ro
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mas baigė Lovvelio univer
sitetą gaudamas bakalauro 
laipsnį Magnum cum Įaudė 
pažymiu. Studijavo psicho
logiją. Romo ateities planai 
— siekti aukštesnio moks
lo laipsnio iš tos pačios sri
ties. Nuo rudens tęs studi
jas Tufts universitete.

Romo sesutė Rūta baigė 
Concord - Carlisle aukštes
niąją mokyklą, o nuo ru
dens pradės studijas Lowel 
universitete. Rūta yra 
1984-1985 metų Miss Lithu
ania of New England.

Birželio 9 d. Aldona ir 
Danius Buivydai savo pui
kioje sodyboje suruošė vai
šes savo vaikų Romo ir Rū
tos mokslo metų užbaigi
mui. Suvažiavo gal per šim
tą Buivydų tėvų ir vaikų 
bičiulių. Prie puikių vaišių 
ir gražaus pabendravimo, 
dr. Saulius Cibas paskam
bino romantišką Chopino 
kūrinį.

Kas įdomu, kad Buivy
dų jaunimas, nors ir toliau 
nuo lietuviškų centrų, išau
ginti gražioje lietuviškoje 
dvasioje. Kalbantis su Ro
mu ar Rūta reikia stebėtis, 
kad lietuvių kalboje jie ne
turi amerikoniško akcento, 
ko dauguma, o gal veik visi 
čia augantieji neišvengia.

Linkime mieliem Romui 
ir Rūtai sėkmės jų mokslo 
ir gyvenimo kelyje, o tė
vam Aldonai ir Daniui Bui
vydams džiaugtis gražiu 
savo prieaugliu. P. 1.

IŠVYKSTA SESELĖ 
KRISTINA KLEPONYTĖ

Eilę metų vadovavusi Šv. 
Petro lietuvių parapijos 
pradinei mokyklai seselė 
Kristina Kleponytė yra per
keliama į E. Hartford, Ct. 
Birželio 3 d. įvyko jos iš
leistuvės. Į jas atsilankė la
bai gausus būrys parapijie
čių ir jos buvusių mokinių.

• ”Figawi Rače” jachtų 
regatoje iš Hyannis iki 
Nantucket dalyvavo 250 
jachtų, jų tarpe ir lietuvių 
"Vėtra”, kurios įgulą su
darė R. Veitaitė, R. Veitas, 
V. Izbickas ir L. Izbickas, 
savo klasėje laimėję pir
mą vietą.

PART TIME TELLER 
OPENINGS

WE OFFER:
COMPETITIVE SALARY 

BENEFITS 
PAID VACATION 

TUITION AIDE AND 
GROUP INSURANCE 

If you have good math aptitude, 
work well in a fasl growing place 
cuatonier atmosphere & have some 
experience vvorking with money we 
would likę to talk to ^ou.
Appiy in peraon PERSONNEL DEPT. 
I5TH FLOOR LOWER COMPLEX 

AMERITRUS
900 Euclid Avenue 

Cleveland, Ohio 44115
An Equal Opportunity Employer 

(25-26)

NURSING
OPPORTUNITIES

in the Upper Peninaula, full time 
RN’e needed for all ehifts. Call or 
write, HELEN NEWBERRY JOY 
HOSPITAL. 502 W. Harrie, Newberry, 
Mich. 49868. (906) 293-5181. 
_________________________ (£9-25)
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DETROIT
ATIDARYTA PILĖNŲ 

STOVYKLA

Birželio 2 d. įvyko Švytu
rio jūrų šaulių kuopos Pi
lėnų stovyklos atidarymas. 
Diena pasitaikė graži. Į ati
darymą atvyko apie 100 
žmonių, tarp kurių buvo 
Emilija ir Stepas Lungiai iš 
Floridos, Marija ir Balys 
Gražuliai iš Flinto, Jūratė 
ir Lionginas Pečiūrai iš Ann 
Arbor, kun. Kazimieras Si
maitis iš Windsoro.

Moterų vadovė Onutė Se- 
lenienė ir jos padėjėjos: 
Stefanija Paulikienė, Sofi
ja Sirutienė, Elena Braziū
nienė ir Salomėja Grigaitie
nė turėjo užtektinai prisi
gaminusios skanių valgių, o 
broliai šauliai gėrimų.

Mykolo Abariaus ir Balio 
Telyčėno tvarkomas baras 
visus gaivino šaltais gėri
mais.

Valdybos pastangomis iš 
padovanotų daiktų buvo 
įrengtas turtingas dovanų 
stalas. Bilietukus pardavi
nėjo Liuda Macionienė ir 
Vladislava šiurkienė, o lai
mėjimus pravedė Algis Ma- 
cionis, talkininkaujant V. 
šiurkienei.

Ilgai žmonės vaišinosi, 
šnekučiavosi. Pilėnai išva
žiavimams labai tinka, tik 
reikia jais naudotis, nes va
sara labai greit bėga, ir nei 
nepamatysime kaip jos ir 
nebus. Naudokimės proga!

• Vysk. P. Baltakis gegu
žės 26 d. Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčioje su pa
rapijos klebonu kun. Vikto
ru Kriščiūnevičium ir kun. 
Antanu Saulaičių, S. J. kon- 
celebravo mišias, pasakė 
gražų tai šventei pritaikin
tą pamokslą ir 11 asmenų 
suteikė sutvirtinimo sakra
mentą. Mišių metu giedojo 
Alfonsas Kasputis ir para
pijos choras. Vargonavo Vi
das Neverauskas. Dalyvavo 
organizacijos su 11 vėliavų.

Po mišių visi rinkosi į 
parapijos salę pietums.

Vyskupas P. Baltakis, ly
dimas parapijos klebono 
kun. V. Kriščiūnevičiaus, 
salėje ėjo prie kiekvieno 
stalo ir rankos paspaudimu 
sveikino.

• Linas Barauskas,' Biru
tės ir dr. Algio Barauskų 
sūnus, gegužės 18 d. baigė 
žiburio lituanistinės mo
kyklos 12 skyrių.

• Kun. Alfonsas Babonas, 
gegužės 27 d. 8 vai. ryto šv. 
Antano bažnyčioje už žuvu
sius laisvės kovotojus au
kojo šv. Mišias. Po Mišių

DIRVA 1985 m. birželio 20 d.“Lakewood Hospital pays for deductibles and co-payments.That’s a big help for my employees—andme?’
Charlcv Geiųcr, President, 
Gcigcr's HaiKtyiasherv
& SportingG(xxis.

“Lakewood Hospital is taking the burden 
off the elderlv and working people?
Dr. |<)M.ph Albrccln. President <»l the Boardot 
Trustccs. Beck (knter 1 ukcvvood I.ittleTheatre.

Deductibles and co-payments shouldn't 
eople from getting health care. 
Aikewo<xl H
Karen Pii\ itera.

Ask your doctor.
Gh<x>singa hospital is a dccision for you and your 

phvsician. Vte’d likt vou bot h to have all the facts on our 
plan. 'Ibgera frvcbrix.hurvora.sk gucstions, call529-7)24.

L'ndera program that begin April 15. Iakcw<xxi 
Hospital paysdeductibles or co-payments for patients stat
iny in the hospital. Duringotirsi.vmonth program. tve'rc 
paving those charges fbranv patient covcrvd bv Medicarc or 
any other medicafinsurance program, up to 2(rM> ofthc totai 
hospital bill.

\\e belicvc deductibles and co-payments may be kccping 
somc pcoplc from sccking the health care thev necd. So 
vvc're malūnu it more aflbrdablc. And your friends and 
ncighbors, likę the ones \vho appcar here. obviouslv agree.

I bis plan is not meant to rcplace siipplcmcntarv 
insurance for Medicarc. You may necd tliat for phvsician 
chatges, nursingeare facilitics or a stav in anothcr hospital.

Deductibles r 
co-payments explained.

.M.mv health insurance plaus pay H0%ot the 
hospital bill and the patient is responsible tora 20% 
co-pavmcnt. Somc insurance plaus, likę Medicarc, 
reguire the patient to pay the hrst S4(M) ofa hospital 
stav. l'hat's a dcdtictiblc. tVe'rv payingfor these and all 
otliersuch charges. This plan appliesonly to in-patients 
of the hospital.

LAKEVVOOD 
HOSPITAL

14519 Detroit Avenue. Likevvood, Ohi<>441()7

This program made possible in part by granfs from Lakevvood Commission on Aging and the West Shore Medicai Care Foundation. 
This program may be withdrawn at any time and may be void it prohibited by law or your contract of insurance

nuvykę i švento Kapo ka
pines aplankė savanorių, 
šauliu šeimos narių kapus. 
St. Butkaus šaulių kuopos 
pirm. V. Tamošiūnas ir švy-

tūrio j. šaulių kuopos pirm. 
B. Valiukėnas papuošė ap
lankytus kapus lietuviško
mis vėliavėlėmis, o šeimos 
nariai gėlėmis.

TOTAL BUSINESS SYSTEMS INC.
HAS AN OPPORTUNITY FOR A

PRINTING ESTIMATOR
Flat-sheet and rotary printing 
experience necessary. Liberal 
fringe benefits.

CALL ROLF YOUNG 
313-547-6910

An Equal Opportunity Employcr

KASOS VALANDOS:

MARIJUETTT. PARKE

KASA Lietuvių Federalinė Kredito Unija
CHICAGO - NEW YORK - ST. PETERSBURG p

AKTYVAI 38,000,000 001 I RIU J
3

AKTYVAI 38,000,ono TO I RIU

TAUfW0.Il SĄSKAITA - 7.0% (metinis prieaugis 7.25%)

(25-29)

2615 West 71st St.
Chicago, IL 60629 
312-737-2110

Savaitės dienomis:
10:00-6:00 

Ketvirtadieniais 
iki 7:00 

Šeštadieniais: 
9:00-2:00

CICERO

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

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.

ė 1445 So. 50th Avė.
’J Cicero, It. 60650 
į1 312-656-2201

? Antr. 9:00-12:00 
h Ketv. 3:00- 6:00
|< Šešt. 9:00-12:00

New York tel.:
718-441-6799

St. Petersburg:
813-367-6304

TAUPYMO CLRTIFIKATAI

SUMA TERMINAS
KUR5AS į)

$500

-19,999

3 mėn.
6 mėn.
1 metų
2 metų
3 metų

8.25“, 11

8.80% U
9.25% , (f

10.00% %
10.15% d

vijš

$20,000

3 mėn.
6 mėn.
1 metų,
2 metų
3 metų

8.50% H
9.00% į
9.35%

10.10% V
. 10.25% ’

______

virš

$50,000

3 mėn. 
A mėn.
1 metų
2 metų

8.75%
9.25% Vi
9.60% H

10.25% į>

virš

$100,000

3 mėn.
6 mėn.
1 metų
2 metų

9.00% n
9.50% f,
9.85%

10.50%

6 mėn. - 1 m. 10.00% k

IRA 2, 3, 4 metų, 10.50%
5, 6 metų 11.00% f J

^KIEKVIENA SĄSKAITA IKI $100,000 APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS A

frvcbrix.hurvora.sk
TAUfW0.Il
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Praradimai ir pergalės
Aurelija Balašaitienė

Gyvendami pabėgėlių 
stovyklose, mes visi labai 
jautriai išgyvename savo 
benamių padėtį, su giliu 
skausmu liūdėjome praras
tų namų ir baiminomės ne
žinomo rytojaus likimu. 
Bendros nelaimės seserys 
ir broliai, glaudėmės vieni 
prie kitų, o natūralios ko
vos už būvį ir išlikimą 
įkvėpti, sukaupėme visas 
savo gražiausias kūrybines 
jėgas. Nerūpėjo nei presti
žas, nei atlyginimas, nei 
garbė, tik svarbu buvo iš
likti su visais savosios kul
tūros elementais ir tautinio 
identiteto atributais. Žydė
jo mūsų daina, tautiniai 
šokiai; iš UNRROS skudu
rų gaminome balerinoms 
kostiumus ir gėrėjomės ba
leto pastatymu Augsburge 
(Coppelia), o ir minėjimai 
pakeldavo nuotaiką savo 
viltį keliančia dvasia.

Dabar jau virš trijų de
šimtmečių nesame bena
miai, nors retkarčiais var
tojame žodį "tremtiniai”. 
Jsipilietinome, praturtėjo
me, gyvendami laisvos de
mokratijos šalyse, kuriose 
tiek lietuviška kultūrinė 
veikla, tiek politinė akcija 
už paliktos tėvynės laisvės 
atstatymą yra nesuvaržyta, 
necenzūruojama ir nedrau
džiama, o daugelyje atveju 
net remiama vietinių politi
nių sluoksnių. Tadai įra
šinio gyvenimo pažangos 
neliko daug. Iš stovyklinio 
gyvenimo išsinešėme gausią 
minėjimų tradiciją, kurio
je jokių pasikeitimų, jokių 
naujovių nebeįvedėme. Jei 
benamis stovyklos gyvento
jas nuoširdžiai raudojo pra
rastų namų ir rūpinosi ry
tojaus pastogės neturėji
mu, tai šiandieną jau nuo
taika natūraliai turėtų būti 
kita. Praradimo skausmas, 
metų tėkmės seniai nuslo
pintas ir užgydytas, turėjo 
virsti į kovingą nuotaiką, 
blaiviai žvelgiant į rytojų, 
grindžiant nepriklausomy
bės ir Lietuvos laisvės ko
vų svajas priaugusių naujų 
kartų pagrindais. O vis tik 
gyvename vien praradimų 
ženkle.

Pažvelkime į mūsų veik
los renginių kalendorius. Iš
skyrus Vasario 16-tąją, mū
sų tautos išsilaisvinimo ir 
valstybės atkūrimo šventę, 
kuri liks ilgiems amžiams 
mūsų džiaugsmo šaltiniu, 
visa kita yra minima vien 
raudų ir liūdesio ženkle. 
Minime Klaipėdos tai atga
vimo, tai praradimo sukak
tį. Pažvelgus į ilgą mūsų 
valstybės istoriją, tai nedi
delis istorinis epizodas, jau 
seniai dingęs milžiniškų 
antrojo pasaulinio karo įvy
kių katile, kaip net ir Aus
trijos prijungimas (An- 
schluss) ir kiti dideli įvy
kiai nebeminimi nei Aus
trijoje, nei kitur. Vilniaus 

praradimas yra skaudus ir 
opus įvykis, kaip ir pirmieji 
1941 metų birželio masiniai 
išvežimai mūsų istorijos 
lapus nužymi eile liūdnų 
momentų, kurie, laikui bė
gant, žvelgiant iš perspek
tyvos, tampa praeitimi, kaip 
Napoleono žygis į Rusiją, 
Raudonosios ir Baltosios 
Rožių karai, totorių hordų 
siautėjimas Europoje ar 
Kryžiaus karų istorija.

Pažvelkime į taip sėkmin
gus komunistų minėjimus. 
Visos jų šventės yra mini
mos pergalės ženkle, džiaug
smingų jubiliejų sukakty
se, bandant jauniausiose 
kartose įkvėpti pasididžia
vimą komunistinio ”ror. 
jaus” atsiekimais ir perga
lėmis. šiais metais ir Lie
tuvoje bus švenčiama "iš
silaisvinimo” šventė. Bet 
niekur nebus minimas tas 
faktas, kad kadaise komu
nistams nesisekė 1918 metų 
kovų metu ... Ir niekur ne
bus minimos jų nesėkmės 
$u liūdesiu ar gedulu. Rau
donose aguonose ir raudo
nose vėliavose paskandintos 
minios sveikins "išlaisvin
tojus", o jaunimas, nema
tęs nieko skirtingo, izoliuo
tas nuo likusios pasaulio 
dalies, yra priverstas pati
kėti "pergalėmis”. Jauni
mas nemėgsta ašarų ir ven
gia žvelgti į praeitį. Jis gy
vena dabarty su žvilgsniu 
į rytojų. O ką mes savo jau
nimui duodame? Minėjimus 
su ašaromis ir nuolatiniais 
tų pačių frazių kartojimais, 
tik pasigraudendami gar
bingos senovės legendomis 
ir netolimos praeities 
skausmais. Minėjimų šablo
nas jau seniai nuvargino 
vyresniąją kartą ir galuti
nai atstūmė jauniausias 
mūsų atžalas.

Reikia atminti, kad tarp 
graudžių minėjimų mes tu
rime ir savo vietinio liūde
sio vis dažnėjančius įvy
kius. Kas kelios savaitės į 
kapus nulydime savo visuo
menės vetaranus, kuriems 
privalome atiduoti paskuti
nę pagarbą, buvę su jais 
artimi ir pažįstami. Mūsų 
spaudoje ne tik mirgėte 
mirga nekrologai, bet il
giausi straipsniai primena 
tuos, kurie jau mirė prieš 
daugelį metų. Savaime su
prantama, kad tiek artimie
siems, tiek likusiems pa
žįstamiems tai malonu, bet 
ir plačioji visuomenė turėtų 
pagaliau išsivaduoti iš nuo
latinio graudenimo ir aša
rų. Mes verkiame ir Moti
nos Dieną, parodydami sa
vo motinas kaip senutes- 
kankines; mes raudame bir
želio mėnesį minėdami iš
vežimus, nors pagal Lietu
voje gyvenusių ir vėliau Į 
laisvę patekusių lietuvių 
pasakojimus, vėlesni išve
žimai buvę didesni ir žiau-
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Pavasaris Amerikos lietuvių respublikonų sąjungos, San Francisco skyriaus susirinkimas 
įvyko Vandos ir Vyt. Šliūpų namuose, Burlingame, Calif. Nuotraukoje iš kairės: Dalė ir dr. 
Ričardas Petriai, A. Pranys, J. Bružienė; prelegentas iš Los Angeles — inž. Vyt. Vidugiris; 
šeimininkas inž. Vyt. Šliūpas, inž. I. Tamošiūnas, ir P. Indreikai (atsukęs nugara). Susirinkime 
dalyvavo 40 narių ir svečių.

resni; mes minime Vilniaus 
praradimą, nors dabar Vil
nius yra visų kelionių į 
Lietuvą centras.

Jei jau minėti mūsų gy
venimo tragiškuosius įvy
kius, arba seniai istorijoje 
pamirštus epizodus (kaip 
gerokai pavėluotą ir lenkų 
atneštą krikštą, dėl kurio 
datų mūsų istorikai vis dar 
negali susitarti), tai kodėl 
neminėti mūsų emigracijos 
į laisvus kraštus jubiliejų? 
Ar gyva, kovojanti ir lais
vėje gyvenanti mūsų tautos 
šaka neverta dėmesio? 1949 
metais prasidėjo masinė 
emigracija iš tremtinių sto
vyklų j laisvojo pasaulio 
kraštus, čia gyvuoja plati 
ir laisva spauda, įsikūrė 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė, atsikūrė senos orga
nizacijos. Argi neverta mi
nėti ir tai, kas gero mūsų 
gyvenime įvyko?

Praradimus minime aps
čiai. Pergales ignoruojame. 
Jei žadame minėti Lietuvos 
krikštą, tai kodėl niekas 
nekėlė minties švęsti mūsų 
pirmo ir vienintelio kara
liaus Mindaugo karūnavi
mo? Tai iš tikro vertingas 
ir svarus istorijos lapas. 
Net ir Žalgirio kautynės yra 
minėtinas įvykis, apie kurį 
ne vien mūsų istorikai, bet 
ir kitų tautų istorijos žino
vai ir literatai (Michener’io 
"Poland”) taip išsamiai ra
šo.

Laikas nustoti gyventi 
praradimų ženkle, nes juose 
skandiname ir prarandame 
savo ateities viltis. Ieško
kime ateities vilčių ir jas 
grįskime pergalių įrody
mais. Kalbant apie Lietuvos 
nepriklausomybės atgavi
mą, ar nevertėtų priminti 
ir dar Aušros laikais eg
zistavusią beviltišką mūsų 
tautos padėtį, iškeliant ne 
vien laisvės atgavimo ir 
valstybės atstatymo faktą, 
bet ir kovingumo jausmus, 
vedusius į pergalę?

Ateities pamatams sta
tyti praradimų kultas yra 

nestipri medžiaga. Gi per
galių iškėlimas ir pasitikė
jimo dabarties jėgomis pa
brėžimas gali būti sėkmin
gas įrankis ateities pasta
tams statyti.

Ne minėjimais apie pra
eities praradimus užpildy- 
kime renginių kalendorius, 
bet planais ateičiai, jaunimo 
iškėlimu, premijomis ir jų 
darbo įvertinimu, įvertini
mu tų, kurie be viešumos 
laiupsinimų, daro milžiniš
ką darbą. Pagerbkime litu
anistinės mokyklos mokyto
jus, jaunimo organizacijų 
d a r buotojus, paieškokime 
talentų mūsų raštijai gabių 
mokinių tarpe. Ne praradi
mais grįskime savo veiklą, 
bet atradimais, žvelgdami į 
praeitį, nekelkime praradi

‘Arober Jfolidays”
1985 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ 
iš BOSTONO ir NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:
Liepos 17 -—$1611.00 
Liepos 31 — $1562.00 
Rugpiūčio 6 — $1770.00 
Rugsėjo 3 —$1679.00 

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

1-800-722-1300 (Toli Free)

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

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

Telefonas: (617) 268-8764

MCMBtn393 West Broadway 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

PRIVES ARE BASED ON DOUBI.E OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES. RF.CtSTERED TRAVEL AGF.NT #TA0J24

mų, bet iškeikime laimėji
mus. pervertindami praei
ties vertybes, nepraraskime 
dabartinių.

Skaitykit ir platinkit 
d r r v 4

GRINDER 
HAND-CARB1DE

Looking for advancement? WilUng 
to relocate to Wiaconain?
We are looking for the right person 
to lead our carbide dept. MubI be 
experienced in all area# of carbide 
grinding 90%. Of our work requires 
holding tolerances of .00005 or lesa, 
the remaining 10% i» the 0001-0002 
tolerance range. If you feel you can 
hofd theae typen of tolerances & could 
train others, you might be the per
son we are looking for. Some #uper- 
visory experience helpful būt fė 
not required. Call collect 414- 
355-0207, Milwaukee Precision Cor
poration, 8236 W. Parkland Court, 
Milwaukee, Wisc. 53223. (23-25)

Rugsėjo 18 — $1393.00 
Rugsėjo 23 — $1329.00 
Spalio 1 — $1385.00
Gruodžio 26 — $1440.00
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Amžinybėn iškeliavus
A. A.

MARIJAI JANAVIČIENEI, 
reiškiame gilią užuojautą liūdinčiai motinai 
sesei APOLONIJAI ŠENBERGIENEI ir 
skausmą išgyvenantiems vyrui IGNUI, duk
roms, sūnums, broliams ir seserims su sese
riška meile

Clevelando Vyr. Skaučių 
Židinys

NATIONW1DE 
INSURANCE 
N«t>Onwicl« iŠ on yOW

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) 112-6810.

MATAS & TURNER 

REALTY

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

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.
(CERTIFIEl) RESIDENT1AL APPRAISER)

A. A.

MARYTEI JANAVIČIENEI
mirus, jos motinai APOLONIJAI ŠENBER

GIENEI, vyrui IGNUI, dukroms, sūnums, 
seserims ir broliams bei visiems artimie

siems gilią užuojautą reiškia

Nora Braziulienė 
ir

Vincė Daugirdienė

A. A.

MARIJAI JANAVIČIENEI
mirus, jos vyrą inž. IGNĄ JANAVIČIŲ, mo

tiną ŠENBERGIENĘ, vaikus — EGLĘ, NO

RĄ, VILIJĄ, LINĄ, JULIŲ, JONĄ, PAU

LIŲ ir seseris, brolius ir visus gimines giliai 

užjaučiu ir kartu liūdžiu.

Jonas P. Vaičaitis

Buvusiam prieteliui

A. A.

PRANUI MAINELIUI
mirus, jo žmonai BRONEI, dukrai NIJOLEI 

su šeima, sūnui ALGIUI ir artimiesiems 

reiškiame nuoširdžią užuojautą

J. ir O. žemaičiai

Hot Springs, Arkansas

• 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.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.
INTERNATIONAL STEEL BU1L01NG 
MANUFACTURER AWARDING DEA- 
LF.RSHIP IN AVA1LABLE AREAS 
SOON. GREAT PROFIT POTENTIAL 
IN AN EXPANDING 1NDUSTRY. 
CALL WEDGCOR 303-759-3200. Lxt. 
2403.

\VANTED JOURNEYMEN
OR IST CLASS SKILLED 

HOR1ZONTAL & VERTICAL 
BORING M1LL OPERATORS

JIG BORER OPERATORS 
ENG1NE LATHE OPERATORS 

Two Years Experience 
On Stainless Sleel 

SAFFRAN ENGINEERING CO. 
20225 East 9 Mile 
Detroit, Mich 48080 

313-777-5300
• Z4 27»

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

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★į 
: » f *
* NOTARY PUBLIC XX *
X JUOZAS MIKONIS - Realtor X
* savininkas X
! EAST SHORE REALTY * 

» »
* 866 East 185 Street, Cleveland, Ohio *
* Telef. office 481-6900, res. 531-2190 t
* X* *
* Mums reikia namų Cuyahoga, Lake ir Geauga XX apskrityse, ypač East 185 gt. — Neff Road. *
* Norintieji pirkti ar parduoti prašome kreip- ♦
* tis j mano įstaigą. *
* X* X

r ^••saBBaaabaBMnevuvMaaMevaaaHraBaaaaaaBaBaaaaaaaaaaBaaaaNBaaBnBaaaaaBiaaaivaaiaiaasaauaaisair  —-----------------------------

MM! /uperior /oving/
■ ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPU INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
| $ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

1
■ rezidenciniams ir komerciniams 

pastatams statyti,
■ namu remontams,u r

■ kvalifikuotų studentų mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /aving/
Pogrindinis 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.

MtMNCR

ESIIC
Your S«vm«a ln»a»W lo 140.000
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• Kun. Gedimino Kijaus- 
ko. S. J., Dievo Motinos pa
rapijos klebono, kunigystės 
šventinimo 25-toji sukak
tis bus paminėta š. m. bir
želio 23 d., sekmadienį.

10 vai. ryto Dievo Moti
nos bažnyčioje šv. Mišios. 
Giedos parapijos choras 
vad. Ritos Kliorienės.

11 vai. parapijos audito
rijoje sukaktuvininko pa
gerbimas. Kalbės rašytojas 
Balys Gaidžiūnas ir meni
nę programą atliks sol. Al
dona Stempužienė ir Gran
dinėlės šokėjai, vad. Liudo 
Sagio.’ Programai vadovaus 
Juozas Stempužis.

Po to seks vaišės para
pijos svetainėje. Įėjimas ir 
vaišės nemokamai.

CIevelando lietuvių orga
nizacijų komitetas, šios su
kakties rengėjas, kviečia 
visus gausingai dalyvauti.

TAUPAI VIENERf 
METAI

TAUPOS kredito koope
ratyvas Clevelande atšven
tė savo pirmuosius veiklos 
metus. Vytautas A. Staš- 
kus, kooperatyvo pradinin
kas ir dabartines valdybos 
pirmininkas, praneša, kad 
pirmųjų metų rezultatai 
buvo geresni negu kad ti
kėtasi. Pradžioje narių skai

G. Bublytė ir K. Žiedonytė duoda jaun. skautės įžodį. Šalia 
stovi draugininke A. Nasvytytė. V. Bacevičiaus nuotr.

čius ir indėliai augo gan iš 
lėto, bet kai ketvirčio metų 
nuošimčiai (di'identai) bu
vo išmokėti 1984 m. spalio 
mėn. 1 d., nariu skaičius 

,pradėjo gan smarkiai augti 
ir šiandien TAUPOJE jau 
yra 220 narių su puse mili- 
lande ir Ohio valstijoje,

Reikia džiaugtis, kad jau 
gan daug CIevelando lietu
vių organizacijų įstojo į 
TAUPĄ, bet kartu ir gaila, 
kad dar ne visos. Kviečia
me visas organizacijas ir 
draugijas ateiti pas savus, 
į šią vienintelę lietuvių fi
nansinę instituciją Cleve
land ir Ohio valstijoje.

TAUPOS tikslas yra pa
gerinti savo narių ekono
minę būklę, mokant aukš
tesnius nuošimčius už jų 
sutaupąs, ir skolinti kuo 
g e r esnėmis išsimokėjimo 
sąlygomis, o taip pat rem
ti lietuvišką veiklą, ypatin
gai dėmesį kreipiant į mū
sų jaunimą. TAUPOS ko
operatyvo direkcija kviečia 
jaunimą aktyviai jungtis ir 
dalyvauti kooperatyvo na
rių eilėse.

Nuo įsikūrimo 1984 m. 
birželio mėn. 10 dienos iki 
1985 m. balandžio mėn. 1 
dienos, nariams už jų su
taupąs išmokėta nuošimčių 
$11,795. Kad užtikrinti na
riams aukštesnius nuošim
čius, nuo balandžio mėn. 1 
dienos išduodami taupymo 
certifikatai. Raginame vi
sus, narius ir būsimus na
rius, prieš investuojant 
pas svetimus, pasitikrinkit 
TAUPOJE koks mokamas 
nuošimtis ir tik tuomet pa
darykit sprendimą. Taip 
pat ir su paskolomis, paly
ginkit su kitais, pasitarkit 
su TAUPOS paskolų davi
mo komiteto nariais: Ri
chardu Halini, Irena Ki- 
jauskiene ir Dana Ramonie
ne, ir užtikrinam, kad mū-

Šv. Kazimiero lit. mokyklos Clevelande šių metų abiturientai su mokytojais ir rėmėjais. 
Pirmoje eilėje antra iš kairės sėdi mokyklos vedėja S. Stasienė. V. Bacevičiaus nuotr.

v

CIevelando Ateities klubo naujai išrinktoji valdyba. Sėdi iš 
kairės: sekr. B. Čyvienė, dvasios vadas kun. G. Kijauskas, pirm. 
V. Akelaitis. S. Laniauskienė. Stovi: ižd. I. Sušinskienė, vice
pirm. V. Brizgys ir dr. B. Kasperavičienė.

V. Bacevičiaus nuotr.

sų kredito kooperatyve są
lygos bus geresnes.

žengiame entuziastingai 
į antruosius metus, esame 
numatę praplėsti finansi
nius patarnavimus.

Kviečiame visus Cleve
lande ir kituose Ohio mies
tuose gyvenančius lietuvius 
jungtis ir aktyviai daly
vauti savo finansinėje in
stitucijoje — TAUPOJE.

(vas)

HELP WANTED

Needed female experience 
sewer for slipcover work- 
room. Eastern Slipcover 
Co. Call: 486-2310; 8:00 — 
4:30 Monday-Friday.

(22-23)

CLEVELANDO | 
PARENGIMAI I

• BIRŽELIO 29 D. Joninių 
laužas V. ir O. Jokūbaičių so
dyboje. Rengia skautininkų 
Ramovė.
• LIEPOS 14 D. Lietuvių 

Pensininkų klubo gegužinė 
Dievo Motinos parapijoje.

• LIEPOS 21 D. Balfo ge
gužinė prie ežero.

• LIEPOS 28 D. Žalgirio 
šaulių kuopos gegužinė prie 
ežero spaudai paremti.

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

• RUGPIŪČIO 4 D. ežero 
pakrantėj Ramovėnų gegužinė.

• RUGPIŪČIO 18 D. Lietu
vių klubo metinė gegužinė

Austrų sodyboje.
• RUGSĖJO 15 D. Antani

nos Jonynienės darbų paroda 
Lietuvių Namuose. Ruošia CIe
velando birutietės.

• RUGSĖJO 28 D. Daina
vos stovyklai paremti renginys.

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

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

• SPALIO 12 D. Žalgirio 
šaulių kuopos rudens paren
gimas Lietuvių Namuose.

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

• SPALIO 27 D. CIevelando 
skautininkių draugovės rengi
nys.
• LAPKRIČIO 2 D., šešta

dienį, Pabaltiečių vakaras Lie
tuvių Namuose. Ruošia AL 
Taryba, Latvių Sąjunga ir Es
tų Taryba.

• LAPKRIČIO 9 D. Lietuvių 
namų metinis balius.

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

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

OCCUPATIONAL 
THERAPIST

Imrnediate opening for staff therapist 
in our progressive multi-disciplinary 
rehabilitalion hospital. Salary com- 
mensurate wth experience. attractiVe 
benefit package. For more informa- 
tion please contact: LINDA NICOL.S, 
Personnel Manager, CHARLOTTE 
REHABILITATION HOSPITAL INC. 
1100 Blythe Bvld., Charlotle, N. C. 
28203. 704-333-6634. (25-273

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

Tel. (216) 531-3500

PAVEIKSLŲ ĮRĖMAVIMAS

Didelis pasirinkimas medžio išdirbinių, 

gintaro, įvairių MENO darbų.

Atidaryta kiekvieną dieną 10:00-5:00 vai. vak. 
(Išskyrus pirmadienį).
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Dirvos rėmėjų Toronte būrelio valdyba: ižd. V. Matulevi
čius, pirmininkė B. Abromaitienė ir selcr. J. Varanavičius.

S. Dapkaus nuotr.

• Dirvos novelės konkur
sui, prieštermino pasibaigi
mą, dar buvo gauta Vėjo 
novelė — ”Tavim tikiu ir 
didžiuojuos ...”, žvaigždi- 
kio — "Pirklys ir jo trys 
sūnūs”, Žibunto — "Kara
liaus sapno dovana”, A. 
Zylės — "Didžioji kelionė”, 
Praeitininka "Kunigaikš
tienė Diemantė".

Konkurso jury komisiją 
sudaro rašytojai gyveną 
Clevelande: pirm. Balys 
Anginas, nariai Vacys Ka
valiūnas ir dr. Danguolė 
Tamulionytė.

Konkurso mecenatas Si

mas Kašelionis, gyv. Flori
doje.

MIRĖ VYTAUTAS 
PETRAUSKAS

Š. m. birželio 13 d. Scran- 
ton, Pa. netikėtai mirė inž. 
arch. Vytautas Petrauskas, 
sulaukęs 54 m. amžiaus.

Nuliūdime liko žmona 
Regina, dukterys Renata ir 
Dana, sūnūs Vytautas ir 
Renaldas su šeimomis. 
Velionis buvo pašarvotas 
Petkaus koplyčioje Chica
go j e ir birželio 15 d. palai
dotas.

Gyvendamas Chicagoje,

A. A.

MAGDALENAI TVARKŪNIENEI

mirus, jos vyrą, vyčio kryžiaus kavalierių, 

liet, invalidų sąjungos pirmininką BRONIŲ 

ir dukrą, dainos mylėtoją, pavyzdingą sene

lių tėvų globėją užjaučia

L. Kaulinio šeima

Vytauto D. Universiteto studentų atsar

gos kar. Korp! Ramovės kolegai

BRONIUI DAUNORUI
Didžioje Britanijoje mirus, jo žmonai BRO

NEI, dukterims DAINORAI, ONAI, RITAI 

ir REDAI su šeimomis reiškiame gilią užuo- 

tą.

Korporantai:

Kazys Jankūnas

Dr. Juozas Kazickas 

Anicetas Simutis 

Dr. Julius Šimaitis 

Liudas Tamošaitis

NEEDED IMMED1ATELY 
GENERAL OFFICE HELP.

TO HANDLE PHONE, LICHT TYP- 
ING & F1L1NG.
313-547-6910 

EOE
<23-32)

velionis vadovavo Lituani- 
cos skautų tuntui ir pri
klausė Amerikos lietuvių 
inž. ir arch. sąjungai.

PAREIŠKIMAS

Kadangi dažnai tenka 
turėti telefoninius pasitei
ravimus Los Angeles Kre
dito kooperatyvo reikalais, 
šiuo pareiškiu, kad nuo š. 
m. kovo mėn. iš Los Ange
les Lietuvių Kredito Koope- 
ratyvio valdybos pasitrau
kiau ir neturiu ten jokių 
pareigų.

Kooperatyvo narius vi
sais reikalais prašau kreip
tis j Los Angeles Lietuvių 
Kredito Kooperatyvo raš
tinę.

A. Kiršonis

• Vladas šniolis, buvęs 
clevelandietis, dabar gyve
nąs Floridoje, šj mėnesį 27 
d. ruošdamasis švęsti var
dadienį, neužmiršo ir Dir
vos, atsiųsdamas auką 27 
dol.

Ačiū už auką ir linkime 
Vladui ilgiausių metų!

• Ona Elerts, gyv. Chi
cagoje, mums rašo: "Mano 
kaimynė p. Baršketienė 
gauna iš manęs Dirvą pa
siskaityti. Davė man 20 
dol. su prašymu Dirvai per
siųsti, ką aš su malonumu 
darau. Tas įrodo, kad mes 
abi mėgstame Dirvą ir ją 
ištisai skaitome”.

Ačiū p. Baršketienei už 
auką ir linkėjimus.

STEPO ZOBARSKO 
PRISIMINIMAS

Birželio 9 d. Kultūros 
židinyje, Brooklyne, N. Y. 
įvyko prieš metus į amži
nybę iškeliavusio rašytojo, 
knygų leidėjo Stepo Zobars- 
ko paminėjimas, į kurį su
sirinko daug jo buvusių 
draugų, jį pažinusių ir jo 
raštus skaičiusių žmonių 
net iš tolimų vietovių.

Mišias atnašavo Tėv. 
Leonardas Andriekus, O.F. 
M. Po mišių buvo akademi
nė dalis, kuriai vadovavo 
rašytojas Paulius Jurkus. 
Jis visus supažindino su a. 
a. Stepjo Zobarsko parašy-

Dirvos 70 metų 
sukakčiai 

paminėti vajus
Atsiliepdami į Dirvos 70 metų sukakčiai pa

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

GOVERNMENT HOMES from $1 
(U repair). Alno delinquent tax pro- 
perly. Gali (I) 805 687-6000, Ext.
GH-5823 (or information. (24-31)

GOVERNMENT JOBS $15,000-$50,000 
year ponaible. Ali occupatiun*. Gali 
(I) 805-687-6000, I.xt. R-5823 to
find out how. (24-31)

Vytautas ir Leokadija Civinskai,
Cleveland. Ohio ............  30.00

Juozas Vaineikis, Chicago, III........................ 20.00
Adolfas Burtavičius, Chicago, III...................20.00
Henrikas ir Marija Butkai,

Mission Vieja. Ca. 10.00
Jonas ir Julija Kučinskai, Miami Beach, Fla. 20.00
Dr. Antanas ir Birutė Ciuriai,

Lake Zurich, III. 20.00
Michael ir Ritonė Tonkūnai, Chicago. III. 20.00
Dr. Antanas ir Irena Jasįai, Columbus, Oh. 50.00 
Dr. Benediktas ir Gabrelė Ročkai,
Oak Park. III.........  .............................. 25.00
Stasys ir Sofija Vaškiai. St. Petersburg, Fla. 20.00 
Emilija ir Jonas Palšiai, Chicago, III. 25.00
Vitus Mitchell, Taylor, Mich. ....................... 10.00
Kazimieras Dūlys, Crownsville, Md. 20.00
Pranas Sidzikauskas. San Jose, Cal. ............ 20.00
Kazė Vaičeliūnienė. Cleveland, Ohio 15.00
Antanina Logucki, Granada Hills, Cal. 10.00
Vincas čepukaitis, Cleveland. Ohio 20.00
Justina Petkevičienė, Cleveland, Ohio 20.00
Joseph ir Leonidą Giedraičiai,

E. Northport, N. Y.................................. 30.00
Jonas ir Konstancija Strazdai,

Sanny Hills, Fla. ..................  30.00
Robertas ir Aldona Tamulionis,

Birmingham, Mich..................................... 20.00
Nikodemas ir Kazė Matijošaičiai,

Los Angeles, Ca. ...................................100.00
Kun. Balys Ivanauskas, Vermilion, Ohio 20.00
Dr. Frank ir Izabelė Jurai, Lake Vilią. III. 100.00 
Virginija Siciunienė, Omaha, Nebr 20.00
Konstantas ir Sofija šeputai, Surfside. Fla. 50.00 
Dr. Elena Armanienė, Baltimore, Md. 50.00
Stasys Bartkus, Detroit, Mich. ................ 20.00
Elena ir Vytautas čižauskai, Detroit, Mich. 20.00 
Edmundas ir Alice Mažiai, Stanton, Ca. 10.00 
Klemensas ir Teresa Cepučiai, Evanston, III. 30.00 
Felicija ir Vytautas Izbickai, Westwood, Ma. 50.00 
Juozas Cijunskas, Cleveland, Ohio ___  25.00
Genovaitė Stančienė. Mount Vernon, N. Y. 100.00 
Joseph Bernot, Union, N. J. ......................... 100.00
Birutė Bilvaišienė, Boston, Mass................... 30.00
Monika Lembertienė, Santa Monica, Ca. .... 20.00 
Alfonsas Giedraitis, Santa Monica. Ca. 10.00 
Jonas ir Vfilė Zubavičiai, Sunny Hills, Fla. 20.00
X. Y., Detroit, Mich. ......................................... 20.00
Kazimieras ir Angelės Tuskeniai,

Palm Beach, Fla. ...................................... 20.00
Genė Misiūnas, Chicago, III. ......................... 10.00
Vytautas ir Irena Alantai, Redford, Mich. 50.00 
Adelė Staniulienė, Bloomfield Hills, Mich. 10.00 
Vitoldas ir Genė Beleckai, Sunny Hills, Fla. 20.00 
Vladislava Jonkus, Philadelphia, Pa. ............ 10.00
Juozas ir Margarita Taruškai,

Clerwater, Fla. .................................... 20.00
Kazys Sragauskas, Detroit. Mich, ...........  20.00
Tėvai Jėzuitai, Cleveland, Ohio  30.00
Petras ir Bronė Lukai, Elizabeth. N. J.......... 30.00
Julius ir Irena Gelažiai, Chicago, III. 30.00
Kazimieras ir Elvyra Katelės, Melrose Park 20.00
Elena ir Jurgis Bobeliai. Hartford, Conn. 50.00

(Bus daugiau)

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED

OFFSET PRESSMAN 
SUPERVISOR

ANO

OFFSET PRESSMEN 
OPERATORS

Ponition requires 3 yeara experience 
on a multi-unit offsel heat sėt Web 
Press. Conipany provides life & henlth 
insurance and we)lness bonus pro- 
Itram. Please submil your resume to

AMERICAN PRESS
5601 PARIS RD.

COLUMB1A. MO. 65202 
(21-30

tomis knygomis dar nepri
klausomoje Lietuvoje ir vė
liau išeivijoje, o taip pat su 
jo spausdintomis lietuvių ir 
kitomis kalbomis, įsigijus 
savo leidyklą. Kaip vieną iš 
didžiausių jo leidinių pami
nėjo Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondo pastangomis 
išleistą Lithuania 700 Years 
net šešias laidas.

Aktorius Vitalis Žukaus
kas paskaitė iš velionies 
kūrybos. Po akademijos bu
vo laisvas susipažinimas su 
jo išleistų knygų paroda ir 
vaišės. Velionies duktė Ni
jolė pareiškė nuoširdžią pa
dėką visiems dalyviams už 
jos mylimo tėvelio prisimi
nimą ir įvertinimą jo at
liktų Lietuvai darbų.
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