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Clevelando meras George Voinovich sveikina Dirvą

Gorbačiovo reformos
Nieko naujo, bet taisyti seną

Vytautas Meškauskas
m

11
Jau esame rašę, kad kol 

kas Gorbačiovo režimas dar 
neatnešė nieko naujo. Va
karų Europos spauda jį tei
sina. Girdi, visų pirma jis 
pats turėjo įsistiprinti sos
te. Taip pat galima supras
ti, kad greičiausia jis pats 
nebūtų iškilęs, jei siūlytų 
pakeisti įsistiprinusį bolše
vikų režimą. Todėl iki šiol 
jis aiškinasi norįs nepakeis
ti, bet "pagerinti” esamą 
tvarką. Net Stalino vardą 
paminėjo per karo pabaigos 
sukakties minėjimą. Po lie
pos 2 d. palitbiuro ir CK 
posėdžio jis tačiau turėtų 
pradėti rodyti savo tikrą 
veidą.

Tas gali dar užtrukti ku
rį laiką, todėl pasvarstyki
me, ką jis dar galėtų "pa
taisyti”. Užsienio stebėto
jai sutinka, kad jį turėtų 
daugiau gąsdinti ateitis ne
gu dabartis, kuri yra paken
čiama. Sovietijos tautos pa
žįsta didesnį vargą.

Nuo maždaug 1975 me
tų sovietų ūkio augimas 
sustojo. Padidinti gamybą 
reikia naujos technologijos, 
naujų darbininkų ar žaliavų 
neužtenka. Sovietų piliečiai 
šiuo metu yra daugiau su
sitaupę pinigų, negu kada 
nors anksčiau, bet tai tik 
dėlto, kad trūksta prekių.

Trečiam dešimtyje ir lai
ke karo viskas buvo auko-

jama pramonės išugdymui. 
Jai skirtos darbo jėgos, ka
pitalas ir žaliavos nebuvo 
gerai išnaudotos, tačiau da
vė gana įspūdingų rezulta
tų. žemės ūkis buvo negai
lestingai išnaudojamas ap
rūpinti miestus maistu. 
Taip nusistovėjo sovietų 
šeimininkavimo būdas. Ja
me atskiro darbininko dar
bo našumas siekia 55'< va
kariečio. Atseit, reikia be
veik 2 darbininkų, kad pa
daryti vieno Vakarų darbi
ninko darbą.

Gerą sovietų šeimininka
vimo pavyzdį davė londo- 
niskis F1NANCIAL TIMES. 
Statydami su užsienio pa
galba automobilių fabriką, 
sovietai apskaičiavo, kad 
automobilio amžiaus vidur
kis bus 7 metai ir jiems 
"užplanavo” atitinkama kie
kį atsarginių dalių. Tačiau 
praktiškai automobilis So- 
vietijoje niekados neišme
tamas, nes vartoto auto 
kaina yra 2,5 kartus dides
nė, už naujo, kurį gali gau
ti tik pagal leidimą. Už tat 
trūksta atsarginių dalių.

Net pažangesnėje Rytų 
Vokietijoje automobilio rei
kia laukti 11-12 metų. Len
kijoje naujo buto reikia 
laukti 20 metų, t. y. iki to 
laiko, kai užaugę vaikai ati
ma pagrindą jo reikalauti! 

(Nukelta į 2 psl.)
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GEORGE V. VOINOVICH, MAYOR

OF CONGRATULATIONS

"PIRUA" -- LITHUANIAN NEtoSPAPER

I am honored to join with the citizens of Cleveland in extending 
this personai and official expression of congratulations to the 
Lithuanian newspaper, "Dirva", on the auspicious occasion of the 
70th anniversary of its founding.

Dirva has given 70 years of constant, loyal and dedicated service 
to the Lithuanian community, not only in the Greatec Cleveland area, 
būt also to the Americans of Lithuanian descent from coast to coast 
and to Lithuanians living in Canada and other parts of the free 
world.

Dirva is playing an influential role in the civic, cultural and 
political life of our city. It has also provided a forum for the 
discussion of issues relevant to Lithuanians living outside their 
native country which is today under Soviet subjugation. Dirva 
continues to be a tireless freedom fighter for the cause of all 
captive nations. The newspaper can have no higher purpose.

Senatorius John Glenn sveikina

OlCnUeb 4B»£ales -Senole
SPECIAL COMMiTTEE ON AGING

VVASHINGTON. D.C. 20910

July 9, 1985

DIRVA
6116 St. Clair Avenue 
Cleveland, Ohio 44103

•

Dear Friends:

I am pleased to extend my congratulations to DIRVA, 
Cleveland’s Lithuanian Newspaper, on your 70th anniversary.

Cleveland and all of Ohio is richer because of the 
diversity of resources brought by people of many nations. 
I am proud of the years of service that have been provided 
to Clevelanders of Lithuanian heritage by DIRVA.

My wife Annie joins me in extending best wishes to you 
on this anniversary, and our best wishes for continuing suc- 
cess.

Best regrads.

United Statės Senator

JAV senatoriaus John Glenn sveikinimas Dirvai 70 metų 
sukakties proga.

MAYOR

NOW, THEREFORE, I, George V. Voinovich, Mayor of the City of 
Cleveland, do hereby offer this Proclamation of Congratulations to 
Dirva on the joyous celebration of its 70th anniversary. We extend 
our cordial greetings and best wishes to "Viltis" Publishing Company; 
its President, Dr. Danielius Degesys; and to the fine editor of 
Dirva, Vytautas Gedgaudas. It is an honor to salute such a magnif- 
icent newspaper and organization. May you continue to publish the 
newspaper until the day when Dirva1s front page will carry the 
happiest news — "Lithuąnia is Free and lnd*na»fritf. jkMinĮ.11

IN WITNESS WHEREOF, I have sėt 
my hand and caused the Corporate 
Seal of the City of Cleveland 
to be affixed on this 12th Day 
of July in the Year 1985.

Clevelando miesto meras George V. Voinovich paskelbė šią proklamaciją Dirvos 70 metų 
sukakties proga.

Lietuvių Įtaka Amerikos politiniame
gyvenime Vytautas A kraitis

šių metų birželio mėn. 5 
d. "Drauge” tilpo mano kai
myno p. Jono Daugėlos dė
mesio vertas straipsnis 
"Mes respublikonai ar de
mokratai?” Būdamas skir
tingos nuomonės dėl kai ku
rių tame straipsnyje tvir
tinimų ir išvadų, leidžiu 
sau dėl jų viešai pasisakyti.

Straipsnio autorius labai 
teisingai tvirtina, kad šios 
šalies demokratinėje san
tvarkoje atskiras individas 
ar socialinė grupė gali tik 
tiek kasdienėje politikoje 
pasireikšti, kiek jie rinki
mų metu gali turėti įtakos 
į rinkimų išdavas. Bet au
torius čia pat apgailestau
ja, kad paskutiniu metu 
rinkimuose ši įtaka daž
niausia (mano pabr.) pasi

reiškia pinigais, kurie ir nu
lemia laimėtojus. Ir taip ir 
ne? Rinkiminėse varžybo
se pinigai, savaime aišku, 
turi reikšmės, bet tik ne 
dažniausia, o tik retais at
vejais. Prezidentas Truma- 
nas laimėjo rinkimus prieš 
gubernatorių Dewey su 
daug mažesniais ištekliais 
ir prieš žymiai stipresnę 
spaudos opoziciją. Prezi
dentas Carteris su daug 
mažesniais ištekliais laimė
jo prieš prezidentą Fordą. 
Neatrodo, kad ir buv. vice
prezidentui Mondale būtų 
trūkę lėšų save ir savo pro
gramą išreklamuoti. Taigi, 
atrodo, kad per drąsus ir 
neįtikinantis tvirtinimas, 
kad pinigai paskutiniu lai
ku dažniausia lemia rinki-

mus.
Straipsnio autorius tvir

tina,. kad rinkimų įkaršty
je yra dvi balsuotojų gru
pės, į kurias niekas nekrei
pia dėmesio. Jomis yra: 
vieni — besąlyginiai įsipa
reigoję, kuriam nors politi
kui, ar politinei partijai, o 
antri — fanatiškai nusitei
kę prieš. Su tokiu tvirtini
mu galima būtų sutikti, jei 
rinkimai būtų vieši, bet, 
kaip žinome, visi politiniai 
rinkimai Amerikoje yra 
slapti ir nėra įmanoma ži
noti, kiek iš tų "fanatikų” 
ar "vergaujančių” balsuos 
vienaip, ar kitaip. Iš viso 
tos dvi balsuotojų katego
rijos sudaro mažą balsuo
tojų procentą ir pastaruoju 

(Nukelta į 6 psl.)
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Gorbačiovo 
reformos...

(Atkelta iš 1 psl.)

Įdomiausia, kad visur lau
kimo laikas ilgėja. Toje pa
čioje Lenkijoje traktorius 
parduotas privačiam ūkiui 
išlaikomas tarnyboje 7 me
tus ilgiau už valstybinių 
ūkių turimus.

Sovietų planuotojai norė
tų, kad ūkis kasmet didėtų 
4' <, bet nuo 1975 m. tas 
tikslas jau nebepasiekia
mas. Brežnevo laikais buvo 
stengiamasi padidinti ap
dirbamus žemės plotus, 
ypač vakariniame Sibire. 
Ten ieškoti naujų naftos ir 
dujų šaltinių, bet tai da
rant buvo atitrauktos lė
šos naujiems Įrengimams 
senesnėse įmonėse.

Gorbačiovas nori tą pro
cesą nutraukti ir stengtis 
geriau išnaudoti jau turi
mas įmones, sumažinti nau
jo kapitalo investicijas į že
mės ir energijos ūkį.

To siekiant reiktų daug 
ką decentralizuoti, duodant 
daugiau sprendimo laisvės 
vietos administracija', kam

KELIONES JĮ LIETUVĄ
KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

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

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

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

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

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

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

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

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

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.

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

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

Šen. Edward Kennedy įteikė prezidentui R. Reaganui erelį, 
kurį buv. prez. John F. Kennedy turėjo pasistatęs ant savo 
stalo Baltuose Rūmuose.

priešinasi įsigalėjęs parti
jos ir biurokratijos apara
tas. THE ECONOMIST da
bartinę būklę Sovietijoje ly
gina su 1947 Vakarų Vo
kietijos ūkine situacija, ku

rioje cigaretės pakeitė va
liutą. Davus laisvę įvyko 
ekonominis stebuklas. Teo
riškai kas nors panašaus 
galima ir Sovietijoje. Vis.i 
tie tačiau, kurie dabar ten 
turi privilegijuotą-gyveni
mą, tam pasipriešintų. Jei 
Gorbačiovas taip galvoja, 
jis niekam to dar nesakė.

BOSTON
DIĘNASop^ocJIiK0NU

Liepos 7 d. Tėvų. Pranciš
konų sodyboje Kennebunk- 
port, Maine vyko iškilmin
ga šventė. Keturi kunigai 
šventė savo 50 metų vie
nuolių gyvenimo ir 45 metų 
kunigystės sukaktį. Tai tė
vas Jurgis Gailiušis vienuo
lyno viršininkas Kenne- 
bunkporte, tėvas Leonar
das Andriekus — vienuo
lyno viršininkas Brooklyne 
ir Aidų žurnalo redaktorius, 
tėvas Petras Baniūnas, lai
kraščio Darbininkas admi
nistratorius ir tėvas Juve
nalis Liauba lietuvių para
pijos klebonas Hamiltone, 
Kanadoje.

šventė pradėta šv. Mišio- 
mis, kurias atnašavo vysku
pas Paulius Baltakis. Jis ir 
pamokslą gražų pasakė. 
Prie altoriaus dalyvavo 20 
kunigų. Be to, atvyko iš 
Romos Šv. Tėvo Jono Pau
liaus II atstovas kardino
las Mario Luizi čiappi. Per 
mišias gražiai giedojo šv. 
Kazimiero parapijos iš 
Brocktono choras, vedamas 
Vytauto Rastonio.

Po šv. Mišių vyko tradi
cinė gegužinė. Pirmiausia 
visi suvažiavę pasivaišino 
skaniais ir sočiais pietu
mis. Po pietų vyko loteri
jos, meninė programa ir pa
bendravimas.

Meninėj programoj Bos
tono Tautinių šokių Sam
būris, vad. Gedimino Ivaš
kos, gamtos prieglobstyje 
gyvai ir gražiai su pakilia 
nuotaika pašoko eilę tauti-

■ Iš kitos pusės
A, Merkelis, aprašydamas bėgimą nuo bolševikinio 

teroro, birželio 20 d. DIRVOJE konstatuoja:
"Lietuvių tautos tragizmą dar labiau didino 

ir tas, kad kraštas neturėjo savo politinės vado
vybės. Tvirtinti, kad pogrindžio spauda vokiečių 
okupacijos metu vadovavo lietuvių tautai, būtų 
neteisinga: taip iš tikro nebuvo. Vadovaują turi 
numatyti ateities įvykius, ir pagal jų galimą eigą 
koordinuoti vadovaujamųjų veiksmus.

Anais laikais, kai tos eilutės buvo rašomos, jos ga
lėjo atrodyti teisingos. Beveik po 40 m. aš jas rašyčiau 
kitaip: politinės vadovybės trūkumas gal ir padidino tra
gizmą, bet praktiškai... padėjo.

1939-44 m. m. situacijoje Lietuvos politikai neturėjo 
žodžio vokiečių-rusų sandėryje. Jį sudarius, jie galėjo 
padėti Lietuvą laimėjusiam okupantui už tai tikėdamiesi 
atlyginimo, naštos visam kraštui palengvinimo. Iš tikro 
tačiau okupantai už tokią pagalbą nenorėjo atsilyginti, 
o be to, jie tris kartus pasikeitė!

Jei, pavyzdžiui, 'vadovaują’, numatydami vokiečių 
pralaimėjimą, ieškotų kontakto su sovietais, jie tik rizi
kuotų užtraukti vokiečių kerštą, visai nelaimėdami so
vietų pasitikėjimo.

Tautos tikslas buvo ir yra ne garbingai žūti, bet 
užėjusias audras pergyventi su mažiausiais nuostoliais. 
O tai lengviausia padaryti ne susitelkus, bet išsisklai
džius. Taip, kad į save neatkreipti viso priešo dėmesio.

Tokiais atvejais kiekvienas turi pasikliauti savo gal
va. Tiesa, ne visados padaromas geriausias sprendimas. 
Pavyzdžiui daug kam reikėjo pabėgti, bet ne laukti pir
mos ar antros bolševikų okupacijos ir tikro arešto. Ta
čiau aplamai imant su 'politine vadovybe’ būtų blogiau. 
Kaip A. Merkelis rašo, bolševikai buvo užsimoję išvežti 
75'< visų lietuvių. Praktiškai jie to nepajėgė padaryti. 
Susitikę su didesne, geriau organizuota partizanine veikla 
jie daugiau stengtųsi . . .

žinia, tokios mintys gali susilaukti pasipiktinimo. 
Mes juk didvyrių tauta! Betgi net ant mūsų karininkams 
įteikiamų kardų buvo išgraviruota: ”Be reikalo nepakelk, 
be garbės nenuleisk!” Pirmiausia reikia pagalvoti kada 
pakelti. 1918-20 ir 1941 metai parodė, kad pati tauta 
jaučia, kada tos momentus ateina. Iki to laiko jai reikia 

galvojančių, bet ne įsakymo laukiančių, individų. (vm)

nių šokių. Dalyvavo dvi 
grupės — aukštesniųjų mo
kyklų ir mažieji.

Brocktono choras salėje 
programą pradėjo giesme 
Lietuviais esame mes gi
mė, tada sekė — Oi toli, 
toli, Tu šermukšnį žaliasis, 
Mergelė jaunoji, Gaideliai 
gieda ir baigia su Apsau
gok Aukščiausias. Katu
tėms nenutilstant dar pa
dainavo Kur giria žaliuoja.

Praeityje Amerikoje tu
rėjom daug chorų, net ir 
Bostone du galingus ir stip
rius. Deja, daug kas kei
čiasi mūsų gyvenime, tai ir 
chorai nyksta. Bet Brock
tono ne tik neišnyko, bet 
vis atsiranda naujų balsų, 
šį kartą programos atliki
me buvo apie keturiasde
šimt dainininkų. Linkime 
šiam chorui, kuriam dabar

•

dirigentu yra Vytautas 
Rastonis, nepavargti ir 
džiuginti mus ir toliau.

DR. SAULIUS CIBAS 
IŠVYKO Į NEW YORKĄ

Dr. Saulius Cibas 1982 
m. baigė Harvardo univer
sitete medicinos fakultetą 
ir gavo medicinos daktaro 
laipsnį. Nuo 1982 metų iki 
šių specilizavosi garsioje 
Brigham ii- Women ligoni
nėj Bostone patologijos 
skyriuje. Dabar metam ga
vo Fellowship Sloan Ketter- 
ing Cancer Institute New 
Yorke ten dirbs ir gilins 

savo praktiką patologijos 
srityje.

Dr. Saulių Cibą turbūt 
visi pažįstame ir kaip ga
bų muziką, nes jis daug 
kur akompanuoja solistams. 
Be to, tikime, kad jo ryšys 
su Bostonu nenutruks, nes 
čia gyvena jo tėveliai inž. 
Edmundas ir Harvardo bib
liotekos skyriaus vedėja 
Stasė Cibai

Linkime mielam dr. Sau
linį neužmiršti mūsų ir sėk
mės jo. pasirinktam gyve
nimo kelyje.

NAUJA PARAPIJIETĖ...

Birželio 30 d. šv. Petro 
lietuvių parapijos bažny
čioje laike šv. Mišių buvo 
pakrikštyta fiziko-chemiko 
Ramūno ir dr. Mirgos Gir
nių dukrytė Nomedos Alek
sandros vardu. Krikšto tė
vais buvo dr. Kęstutis Gir
nius iš Vokietijos, Ramū
no brolis ir Milda Landie- 
nė iš Kalifornijos, dr. Mir
gos sesuo.

• Rugpiūčio 11 d. Minkų 
radijo valandos gegužinė 
Romuvos parke, Brocktone.

• Spalio 13 d. Laisvės 
Varpo radijo valandos ru
dens renginys So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėje.

• Lapkričio 2 d. Balfo 72 
skyriaus tradicinė vaakrie- 
nė Brocktone Sandaros sa
lėje.
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Netūpčiokime apsnūdimo 
liūne

LB Tarybos rinkimai pra
slinko pernelyg ramiai. Be 
ryškesnių šūkių ar veržles
nių paskatų, be varžybinių 
ginčų (neskaitant R. LB 
prieštaros). Turbūt tik Dir
voj pasirodė šiek tiek kri
tiškų užuominų — suteikė 
rimtesnio svorio rinkimam, 
nes nesant nuomonių įvai
rovės rinkimai pakimba vi
suotinio nesidomėjimo at- 
fosferoj. šį kartą stigo ir 
gyvesnės reklamos; Bet dėl 
to netikslu kaltint spaudą, 
kaip tai daro vienas iš dien
raščio redaktorių. LB turi 
savo organą Pasaulio Lietu- vį -- jam tebuvo pa r ei pr a
garsinti, o kita spauda nė
ra LB išlaikoma, verčiasi 
savo jėgom ir jokių parei
gų niekam neskolinga. Ga
na, kad ji davė vietos savo 
puslapiuose LB rinkimų rei
kalui. Kieno rinkimai, to 
pareiga rūpintis sėkme.

Tačiau, kaip skaitėm Dir
voj, net pačioj LB būta ap
sileidimo ar apatijos. Iški
lus balsam, jog reikia susi
pažinti su kandidatais, kai 
kuri apygarda iš pareigos, 
be jokio entuziazmo, kyš
telėjo eilę trumpučių bio
grafijų. Bet nei įdomesnių 
asmenybių neiškėlė, nei 
naujesnių idėjų ar tikresnių 
užmojų būsimos Tarybos 
veiklai. Kai kurių kandida
tų pasisakymai irgi neat- 
vėrė "nieko naujo LB pa
dangėj”. Vien daugkart 
kartoti "rūpesčiai”, įprastos 
frazės, niekad nevykdomi 
pažadai. Skaitytojai nepa
juto nei tvirto tikėjimo LB 
darbų prasme, nei vilčių 
laimėjimam, nei ryžtingų 
norų ką nors svarbesnio at
likti, naujaip "žemę paju
dinti”.

Išskyrus dr. A. Butkaus 
ilgą straipsnį, kiti kandida
tai prasitarė gana drung
nai (kiti ėjo į rinkimus vi
sai tylom), lyg ne savo, tik 
"bendros platformos” ar se
nų protokolų nuorašus kar
todami’ štai kai kas iš tų 
"auksinių minčių” rinkėjam 
sužavėti, paskelbtų Drauge:

"Vieningai dirbti politi
nėj veikloj bendram tiks

lui ... nesiskaldyti, o jung
tis į bendrą jėgą (— ar tai 
ne šimtąkart nudėvėta plok
štelė?)... Pritraukti jau
nąją kartą (— šie pažadai 
per 30 metų lieka tik žo
džiais). . . švietimas . yra 
mūsų pagrindinis rūpestis 
(— dar prieš LB įsiku
riant tėvai ir mokytojai 
tuo pasirūpino)... Pri
traukti naujų mokinių (— 
o kaip? nurodykit bent vie
ną priemonę!)... Jauni
mas — mūsų ateitis (— 
jau tik humorui ta nukar
šusi frazė)... Įgyvendinti 
LB tikslus (— ar lig šiol to nežinojom?). . . Suakty- 
vinti politinę veiklą (— gal 
dar LB pusę skelbti per 
pusę?)... Vykti į Tarybos 
sesijas ir aktyviai reikštis 
T. darbų komisijose (lyg 
galima ir nevykti į sesi
jas) ... Atlikti prezidiumo 
paskirtus darbus (— pa
tiems galvot sunku, bet ki
tų nurodymus vykdyti gal 
pajėgtume?).

Taigi, dauguma pasisaky
mų blankūs, mintys nenau
jos, vyrauja nuobodžios 
bendrybės be konkretumų. 
Lyg visa nurašyta iš seno 
"veiklos katekizmo”, savų 
smegenų nedaug kvarši
nant. O kur nauji sumany
mai pažangai? Kur gaives
nis požiūris į LB darbų,' 
rytojų? Kur įžvalgiau mąs
tančios asmenybės, kur drą
sesnės mintys kelti visuo
menei iš apatijos ir skatin
ti į veiksmingus žygius? 
Kur uždeganti vilties lieps
na lietuvio dvasios jėgom 
išbudinti?

Gaila, gera proga nepa
naudota tautinei sąmonei 
pakurstyti ar bent į bendrą 
veiklą paskatinti. LB — ne
mažas ir reikšmingas telki
nys, visus domina, o tartum 
ima gelsti nuo viršūnių (juk 
tie kandidatai — rinktiniai 
asmenys!). Argi jau gęsta 
tikėjimo ugnis ir senka ga
jumo sultys?

Tačiau verta dar iš tų 
nesmagių simptomų gydy
tis. Sukviestinas visos iš
eivijos išmintingų galvų 
consiliumas: tepagvaldo iš

Birželio-liepos Pasaulio 
Lietuvio numeryje jo re
daktorius rašo apie JAV LB 
XI Tarybos rinkimus, ku
rie įvyko š. m. gegužės mė
nesyje. Tame vedamajame 
jis labai nepatenkintas rin
kimų rezultatais ir visą kal
tę už tai suverčia "rinkimų 
organizacijos trūkumams ir 
stokai rinkimų garsinimo”. 
Prie rinkimų organizacijos 
trūkumų PL redaktorius 
priskaito:

a) ‘balsavimas paštu rei
kiamai nebuvo išvys
tytas ir

b) bandymas rinkimus 
atlikti per vieną sa
vaitgalį”.

Dabar pažiūrėkime kaip 
iš tiesų tie rinkimai buvo 
pravesti ir palyginkime 
juos su X Tarybos rinki
mais. čia ir pats PL redak
torius pripažįsta, kad ir 
praėjusių Tarybų rinkimuo
se raginimas balsuoti paš
tu buvo panašus, kaip kad 
ir XI Tarybos priešrinki
minėje akcijoje. To PL re
daktoriui nepakako. Tačiau, 
kaip ta balsavimo paštu ak
cija turėjo būti geresnė ir 
sėkmingesnė, PL redakto
rius, deja, nenurodo. Norė
dami tiksliau atspėti PL re
daktoriaus skundą, teigia
me, kad jis skundžiasi, jog 
apie balsavima paštu nebu- 
vo pa kimkiimn i plačiai a p- 

rašyta spaudoje. Jeigu iš 
tiesų taip, tai didelė to 
skundo dalis gali drąsiai su
grįžti į PL redaktoriaus 
sparną, paklausiant jo kodėl 
jis pats PL ar kitoj spau
doj tos spragos neužpildė?

Apie balsavimą paštu or
ganizatorių buvo skelbiama 
ir daugeliui asmenų balsa
vimo lapeliai išsiuntinėti 
gerokai prieš rinkimus. 
Paštu buvo siunčiami bal
savimo lapeliai ir tiems, 
kurie jų neprašė. Tokio pa
tarnavimo nedaroma net 
JAV Kongreso ar preziden
to rinkimuose, kur visa rin
kimų administracija yra 
apmokama. Mūsiškė, kaip 

esmės visą padėtį ir ypač 
apsilpimo ženklus bei prie
žastis ir tenumato, kaip tą 
smukimą apstabdyti. Mūsų 
visuomenėje dar glūdi daug 
šviesaus idealizmo ir ryž
to veikti, tik stingame tik
rų vadovų, kurie telktų vi
sas pajėgas į aktyvų bran
duolį ir nukreiptų tinka
mom linkmėm Lietuvos 
naudai. Kad netūpčiotume 
apsnūdimo liūne. Blogiau
sia tai į ligos simptomus 
užsimerkti ir stumtis ta 
pačia inercija tolyn, lyg nie
kur nieko. Būtina laiku at
simerkti ir į save pažvelgti 
atvirom akim. Ir drįstina 
prabilti nuogos tiesos 
sprendimais.

Skirpstas 

redaktorius turėtų gerai 
žinoti, darbą atlieka be jo
kio atlyginimo. Demokrati
niuose rinkimuose balsavi
mo lapeliai paštu pasiun
čiami tik tiems asmenims, 
kurie jų .iš anksto paprašo. 
To turėjo pakakti ir visiems 
JAV lietuviams, ypatingai 
tiems, kurie žinojo, kad rin
kimų dieną negalės asmeni
niai pabalsuoti. Rinkimų 
data, laikas ir vieta buvo 
skelbiama spaudoje, per lie
tuvių radijo programas, per 
susirinkimus ir kai kur net 
prieš pamokslą šventovėse.

Vienuoliktos Tarybos rin
kimuose dalyvavo 6,796 as
menys, o X Taryboje — 
7,766. Visai sutinkame su 
PL redaktorium, kad toks 
12 G balsuotojų sumažėji
mas XI Tarybos rinkimuo

se nėra "tragedija”, tik 
anaiptol nedaleidžiame, kad 
tas balsuotojų sumažėjimas 
įvyko dėl rinkimų organi
zacijos trūkumų. Iš savo 
pusės norim dar pridėti, 
kad visos rinkimų komisi
jos ir JAV LB apylinkių 
bei apygardų valdybos savo 
pareigas atliko gerai. To 
rezultate rinkimai visur 
įvyko laiku, jie praėjo 
sklandžiai — vyr. rinkimų 
komisija skundų negavo. 
Krašto valdyba iš XI Tary
bos rinkėjų gavo labai di- 

šeši Tarybon kandidatavę 
Krašto valdybos nariai bu
vo išrinkti.

Toliau PL redaktorius 
skundžiasi, kad: "kita bal
suotojų sumažėjimo prie
žastis, tai stoka rinkimų 
garsinimo”. Dėl gero rin
kimų garsinimo jis pagiria 
Vidurio vakarų apygardą, 
o išpeikia Vyriausią rinki
mų komisiją ir JAV LB 
Krašto valdybą, kurios, 
anot PL redaktoriaus, ‘rin
kimų garsinimu visiškai 
nesidomėjo”. Jeigu toks PL 
redaktoriaus teigimas būtų 
teisingas, tai kaipgi JAV 
lietuviai apie XI Tarybos 
rinkimus iš viso ką nors 
sužinojo, iš kur jie patyrė, 
kada, kur ir kaip bus gali
ma balsuoti ? čia turbūt PL 
redaktorius norėjo pasaky
ti, kad nei Vyr. rinkimų ko
misija nei Krašto valdy
ba pakankamai neparagino 
JAV lietuvius tuose rinki
muose dalyvauti. Ir čia PL 
redaktorius klysta kaltinda
mas rinkimų komisijas, kad 
jos nepakankamai ragino 
balsuoti. Tai ne jų pareiga. 
Savo uždavinius visos rin
kimų komisijos atliko ge
rai. Gi Krašto valdyba rin
kimus pravedė per rinkimų 
komisijas. Pati rinkimų 
procese tiesiogiai nedalyva
vo, o stovėdama nuošaliai 
stebėjo, kad tie rinkimai 
būtų pravesti tvarkingai. 
Tas ir buvo pasigėrėtinai 
gerai atlikta. Iš kitos pu
sės, kai kurie KV nariai ra

šė ir kalbėjo apie rinkimų 
svarbą gana daug, šio ra
šinio autorius dėl ilgų prieš
rinkiminių straipsnių gavo 
net "pylos”, kad stengiasi 
papirkti rinkėjus, kad už 
jį balsuotų. Rašiau daug 
apie rinkimuose dalyvavimo 
svarbą ir kėliau kai kurias, 
mano nuomone, LB-nėje 
taisytinas bėdas ne save pa
garsinti, bet kad tuo su- 
kelčiau rinkėjų didesnį su
sidomėjimą dalyvauti rin
kimuose. Tos mano pastan
gos pavyko, nes tie prieš
rinkiminiai straipsniai Dir
voje bent dalinai prisidėjo 
prie to, kad Ohio apygar
doje balsuotojų skaičius ne 
tik nesumažėjo, bet čia jų 
padidėjo daugiau negu bet 
kurioj apygardoje. Jų skai
čius Ohio apygardoje pa
šoko net 10'J, o Vakarų 
apygardoje 6 G'. Visur ki
tur balsuotojų skaičius arba 
liko panašus kaip X Tary
bos rinkimuose, arba su
mažėjo. Vidurio vakarų 
apygarda, kuri pagal PL 
redaktorių pravedė "gerą 
rinkimų garsinimą”, naujų 
rinkėjų nesugebėjo pri
traukti. Priešingai, Chica
goje rinkėjų skaičius net 
17 '< sumažėjo, kai tuo tar
pu visas JAV lietuvių rin
kėjų skaičius sumažėjo tik 
12 G.

i»«. "DT

redaktorius prašovė pro ša
lį, kaltindamas JAV LB 
Krašto valdybą dėl balsuo
tojų skaičiaus sumažėjimo. 
Tikrąją balsuotojų suma
žėjimo mįslę bandysime 
bent dalinai atspėti vėliau, 
o dabar su liūdesiu norime 
konstatuoti, kad per visą 
dabartinės JAV LB Krašto 
valdybos kadencijos laiką 
PL redaktorius ieško pro
gos pasakyti panašių "kom
plimentų" KV ir ypatingai 
jos pirmininko adresu. Kad 
neatrodytų, jog tatai lau
žtame iš piršto, suminėsi
me kelis konkrečius faktus:

a) JAV LB Krašto valdy
bai steigiant Socialinių rei
kalų tarybą ir Clevelande 
Federalinės valdžios lėšo
mis organizuojant pastatyti 
Lietuvių sodybą, PL redak
torius šaipėsi iš “posėdžiau- 
tojų” utopinių užmačių ir 
nuvertino Lietuvių sodybos 
realizavimo pastangas;

b) X tarybos sesijoje 
Clevelande ir vėliau Chica
gos bendruomenininkų su
sirinkime PL redaktorius 
prikaišiojo kam šokių šven
tės rengimą išvežėme iš 
Chicagos ir gązdino, kad 
VII šventės fiasko Cleve
lande užtrauks didžiausią 
finansinę skolą ateities 
Bendruomenės iždui;

c) Po visapusiškai pasi
sekusios šventės Clevelande 
PL redaktorius pateikė ke
letą klausimų apie Šventę 
jos rengimo pirmininkui.

(Nukelta į 4 psl.)
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Pastarasis greit ir trumpai 
tą padarė. Deja, ta redak
toriaus užsakyta informa
cija PL puslapiuose nieka
dos nepasirodė;

d) PL redaktorius drau
ge su PLB valdyba nesi
skaito su Pasaulio lietuvių 
seimo nutarimu dėl Litua
nistikos katedros steigimo 
ir jos finansavimo reikalų 
perdavimo JAV LB Krašto 
valdybai. Jie ignoruoja KV 
ir ypatingai jos nario ir 
Švietimo tarybos pirminin
ko nepaprastai sėkmingas 
pastangas per labai trum
pą laiką sukelti pirmąjį 
$200,000 įmokėjimą ir tuo 
išgelbėti iki šiol merdėjan
tį Katedros klausimą. Drą
siai galima tvirtinti, kad 
be JAV LB pastangų Ka
tedros klausimas būtų bu
vęs palaidotas. Tačiau kai 
PLB pamatė, kad JAV LB 
švietimo^ tarybos pirminin-: 
ko suorganizuotas vajus 
taip sėkmingai vyksta pir
myn ir jau virš pusės rei
kiamos sumos per trumpą 
laiką surinkta, panoro nuo
pelnus pasisavinti ir dėl to 
PL ir kitos spaudos pusla
piuose pradėjo "uždailinti” 
faktus, kol pagaliau JAV 
LB švietimo pirmininką iš 
pareigų "atleido” ir jo vie
ton įrašė PLB pirmininko 
pavardę. Tą jie darė visiš
kai nepasitarę su JAV LB 
Krašto valdyba — priešin- 
rimus dėl Katedros direk
torių paskyrimo ir kt. su
laužė.

Bendrai tariant rinkimai 
gali suteikti gerą progą kri
tiškai pažvelgti ir įvertinti 
praeitos kadencijos metu 
nuveiktus darbus. Jie gali

padėti apsispręsti ar pasi
likti tam pačiam veiklos ke
lyje, ar ieškoti naujo. Svar
biausia, jie išreiškia rinkėjų 
valią, jeigu pastarieji iš 
anksto žino už ką jie bal
suoja. Mūsų rinkimuose, 
deja, panašių problemų ne
sprendžiama, nes išstatytie
ji kandidatai apie savo pla
nus veiklai stiprinti viešai 
nekalbėjo. Daugumas iš
statytų kandidatų nieko 
viešai apie savo pažiūras 
vienu ar kitu kontraversi- 
niu klausimu nepasisakė. 
Net ir (’hicagoje išstatytų 
kandidatų p a s i s akymai 
Drauge buvo labai lakoniš
ki ir bespalviai, kad juose 
būtų galima įžiūrėti skir
tumą tarp vieno ar kito 
kandidato. Tad ir tie PL re
daktoriaus išgirsti pasisa
kymai ir jų rinkiminė rek
lama jokio entuziazmo rin
kimuose gausiau dalyvauti 
nesukėlė.

Iš kitos pusės, keletas 
senų, bet vis dar nesuvestų 
sąskaitų neigiamai veikia į 
Bendruomenės veikloje ir 
jos rinkimuose dalyvaujan
čių lietuvių skaičių. Dar ir 
šiandien bendruomeninin- 
kams prikišama, kad kai 
kurie iš jų be atodairos iš 
Tarybos išvaikė kitokių ide
ologinių pažiūrų žmones, 
kad buvo klastojami Chica
gos apygardos rinkimai į 
balsavimo urnas prikem- 
.šant didelį skaičių fiktyvių 
balsuotojų kortelių, kad iš
eita į konkurenciją su ALT 
rlAl .Uuuurio lfi <1 pro«a ron- 
karnų aukų, kad partizani
niai landžiojama Washing- 
tono valdžios įstaigose. 
Skundžiamasi, kad Pasauli
nis lietuvių vadas, supy
kęs, kad jo apylinkės susi
rinkime tinkamai nepager
bė, liepė perrinkti visą tos

‘A*Dber HoHdays”
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

Rugsėjo 18 —$1393.00 
Rugsėjo 23 —$1329.00 
Spalio 1 — $1385.00
Gruodžio 26 — $1440.00

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

1-800-722-1300 (Toli Free)
Iš Massachusetts ir Kanados: 1-617-268-8764.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 Wcst Broadwav
P. O. Box 116,

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

Įstaigai vadovauja :
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

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

apylinkės valdybą, nors pu
sei jos narių kadencija dar 
nebuvo pasibaigusi. Dar la
biau pykstama, kad didieji 
vadai nepaklausė ir Garbės 
teismo sprendimo, kuris 
leido pusei tos apylinkės 
valdybos narių užbaigti ka
denciją. Dėl tų ir panašių 
bėdų, būk tai, įvykęs LB 
skilimas, nuleidęs daug benT 
druomeninio kraujo ir te- 
beardąs tarpusavio gerą 
valią ir norą bendrai dirb
ti. Tie faktoriai kenkia ne 
tik rinkėjų skaičiaus padi
dinimui, bet jie taip pat la
bai kenkia ir lietuvybės iš
laikymo pastangoms, at
stumdami jaunimą nuo jų 
įsipareigojimų.

Šių rinkimų išvakarėse 
buvo degančių bendruome
ninių klausimų, deja, nei 
vienas iš jų Tarybon kandi
datuojančių asmenų nebuvo 
paliesti priešrinkiminėse 
diskusijose. Kandidatuojan
tieji iš anksto nepareiškė 
savo pozicijos ■ nei dėl dvi- 
kalbiškumo problemos, nei 
dėl būdų bei priemonių kaip 
tą nelemtą Bendruomenės 
skilimą taikiu būdu išspręs
ti. Pražiopsota proga. Gai
la, kad kai kurie iš mūsų el
giasi kaip kurapkos, įkišu- 
sios galvas į šiaudus laukia, 
kol pavojus savaime praeis. 
Labiausiai gaila, kad rinkė
jui neduota progos pasi
rinkti. Nepažįstant kandi
datų nusistatymo pasirinki
mas buvo daugiau tik ge
ros intencijos pareiškimas, 
o ne dedančiu problemų 
sprendimas. Gerom inten
cijom, sakoma, ir pragaras 
išgrįstas. Nei gerų intenci
jų, nei krokodilo ašarų, be 
konkrečių darbų, mūsuose 
nebeužtenka, nes greit be
sikeičiančios išorinės sąly
gos gali palikti mus savuo
se apkasuose apsikasusius, 
bet miegančius.

Straipsnio pabaigoje PL 
redaktorius siūlo ir išrink
tiems ir neišrinktiems JAV 
LB Tarybos nariams pa
klusti balsuotojų valiai ir 
vykdyti jų norus (mano pa
braukta AB) gražiai ir per
nelyg demokratiškai skam
bantis paskatinimas. Reikės 
jį ir vykdyti, tik kaip?

a) Neišrinktiems kandi
datams lengviau tą valią 
vykdyti (nieko nebedaryti), 
nes nesinorėtų tikėti, kad 
jie valdžią norėtų perimti 
revoliucijos keliu.

b) Blogiau su išrinktai
siais, nes kaip jau anksčiau 
minėjome, jiems rinkėjai 
jokių specifinių norų per 
šiuos rinkimus nepareiškė, 
nes kandidatuojantieji ne

davę tos progos. Nejaugi 
visi jie turės paklusti Ben- 
druomenininkų klubo užma
čioms ir daryti tai ką jiems 
PL redaktorius ir kiti to

klubo nariai ausin pašnabž
dės? Nesinorėtų tikėti, kad 
jie tai darys, nes dauguma 
jų atrodo tam yra per daug 
”šmar1”.
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AUKOS LITUANISTIKOS
KATEDRAI

Aukos gautos 1985 m. ge
gužės mėnesį:

$1,000.00 Prisikėlimo Parapi
jos Taryba, Toronto, Kanada 
(viso 2,000 dol.); Kun. Jonas 
Krivickas, Putnam, Ct.

$100.00 Henry ir Stella Baja- 
liai, Los Angeles, CA; vysk. An
tanas Deksnys, Bad Woerishofen, 
Vokietija; Jonas ir Albina Jaku
bauskai, Juno Beach, FL (viso 
$120.00); Alfonsas ir Ona Kin
duriai, Gulfport, FL (viso $700.00); 
Antanas Klimavičius, Union Pier, 
MI; a.a. Antanės Mačiuikienės 
atminimui — Kazys Rimas, Chi
cago $50.00; Jonas ir Vincentina 
Jurkūnai, Beverly Shores, $30.00; 
Marion Karalis, Hinsdale $20.00; 
Stasys ir Elena Meškauskai, 
Sioux City, IA; Petras ir Anelė 
Narkevičiai, Somerville, MA; 
Jonas ir Vanda Prunskiai, 
Chicago, IL; Kazio Rimo 75 metų 
gimtadienio proga — Šarūnas ir 
Vida Rimai, Riverside, IL; Casi- 
mir Smalys, Chicago, IL (viso 
$200.00).

$50.00 Juozas Jakštas, Lake- 
wood, OH (viso $715.00); Stasys ir 
Prudencija Jokubauskai, Palos 
Park, IL (viso $900.00);

$25.00 Edward ir Genovaitė 
Baranauskai, Schenectady, NY 
(viso $50.00); Julija Satinskas, 
Chicago, IL (viso $50.00); Antho- 
ny ir Helen Yakaičiai, Franklin 
Sųuare, NY (viso $50.00).

$20.00 Argentinos Lietuvių Or- 
ganizacijų ir Spaudos Taryba, per 
Antaną Mikučionį, Buenos Aires,

Argentina (viso $120.00); Algir
das Gustaitis, Los Angeles, CA; 
Antanas, Elena ir Vytautas Mus- 
teikiai, Detroito, MI.

$10.00 Sofija Lastas, Grand 
Rapids, MI; Juozas Miskevičius, 
Chicago, IL; Ona Urbonienė, Chi
cago, IL (viso $35.00).

$5.0< Gene Tyneborg, Chicago, 
IL

Pagal pasižadėjimus gauta:

$2,300.00 Vytautas ir Gražina 
Kamantai, Sparta MI (viso $2,- 
050.00);

$500.00 Bladas Daukantas, St. 
Petersburg Beach, FL (viso 
$425.00).

$200.00 Vincas Urbonas, Chi
cago, IL (viso $225.00).

Aukų gegužės mėnesį su
rinko:

JAV LB Bridgeport (Chicago) 
apylinkė $50.00 (viso $1,001.00); 
JAV LB Lemont apylinkė $100.00 
(viso $2,228.00).

Už visas aukas nuoširdžiai dė
kojame. Čekius prašome rašyti ir 
siųsti: Lituanistikos katedra 
arba Lithuanian World Com
munity Foundation, 5620 S. 
Claremont Avė., Chicago, IL 
60636.

Vytautas Kamantas 
PLB Fondo Pirmininkas

Nijolė Balzarienė 
PLB Fondo reikalų vedėja

si MILLION GRAND PRIZE

and address to: ---- r-
Ohio Car Giveavvay
PO. Box 94610 i OHIO
Cleveland. OH 44101 |QTT€RYj

I
I

I

I 
I
I

An Equal 
Opportunity 
Employer

GO FROM 
0 TO *75,000 
INSTANTIY/

Collect stubs with a right and a left 
half of a car. then mail vvithyour name 
and address to: l---- < __z-i

/Vm

IV OHIO

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kaino* žemos — Pasirinkimas dideli*
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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KŪRYBA IR MOKSLAS
NAUJAS MUZIKOS DAKTARAS

Aurelija Balašaitienė

Mes nesigailime pastangų 
išlaikyti tai, ką turime, ir 
pagerbti tuos, kurie jau se
niai savo įnašą padarė į mū
sų kultūros lobyną. Bet jau 
laikas pastebėti ir pagerbti 
jaunesniuosius, kurie ne 
tik veikia ir kuria dabar, 
bet turi savyje mūsų atei
ties vilčių potencialą. Tai 
jauniausios kartos atstovai, 
kurie, nepažinę savo pro
tėvių žemės, gimę ir išsi
mokslinę po Naujojo Pa
saulio dangumi, išlieka iš
tikimi savo lietuviško krau
jo balsui. Į juos turime su
kaupti mūsų paskatą, viso
keriopą ir pripažinimą, kad 
būtų užtikrintas mūsų kū
rybinis tęstinumas.

š. m. birželio 9 dieną 
Bronius Kazėnas, Juliaus ir 
Aleksandros Kazėnų sūnus, 
mums jau pažįstamas iš 
pereitų metų šokių šventės 
kaip vienas jos dirigentų 
ir orkestruotojų, apgynęs 
disertaciją tema ”W. A. Mo
zarto litanijų palyginamoji 
analvzė”, įsigijo muzikos 
daktaro laipsnį, kurį jam 
suteikė Cincinnati Univer
siteto Muzikos Kolegijos 
Konservatorija. Disertaci
jos tema yra net ir dauge

liui muzikų labai nauja, nes 
joje nagrinėjami mažiau
siai žinomi Mozarto kūri
niai, kurių originalių teks
tų teko ieškoti net Salzbur- 
go ir Kasselio muzikos ar
chyvuose. Tai keturios 
kompozicijos, sukurtos pa
gal lotyniškas Vatikano 
aprobuotas litanijas, kurių 
dvi skiriamos Marijos gar
bei, o kitos dvi, vadinamos 
"sakramentalinėmis”, buvo 
giedamos tik vienoje dioce- 
zijoje. Mozartas sukūrė mu
ziką solistams, chorui ir or
kestrui. Jaunasis Kazėnas, 
išgirdęs dvi retas, senas 
Mozarto kūrinių plokšteles, 
susidomėjo tais negirdėtais 
kūriniais ir nutarė juos gi
liai išanalizuoti, tam tiks
lui padėdamas daug pastan
gų ir pagaliau nutardamas 
juos pasirinkti savo dakta
rato disertacijai. Disertaci
ja apima 180 puslapių ir 
yra padalinta į tris dalis. 
Pirmoje dalyje Mozarto ke
turios litanijos yra lygina
mos su litanijomis tuolai
kinių kompozitorių, kurie 
buvo tada žinomi kaip Salz- 
burgo Katedros kompozito
riai, jų tarpe Mozarto tė
vas Leopoldas, S. S. Bach, 
Haydn ir kiti. Drauge su 
savo tėvu Leopoldu, Wolf- 
gang Amadeus yra parašęs 
penkias litanijas, kurios 
yra nagrinėjamos antroje 
disertacijos dalyje, priei
nant išvadą, kad jaunasis 
Amadeus pirmose savo li
tanijų kompozicijoje buvęs 

stiprioje savo tėvo įtakoje. 
Trečioje dalyje jo litanijos 
yra lyginamos viena su ki
ta. Disertacijai parašyti, 
surinkti medžiagą ir paga
liau ją apginti reikėjo 
įtemptai dirbti du metus, 
paruošti paskaitų ciklą, iš
laikyti egzaminus ir paga-: 
liau savo samprotavimus ir

Naujasis muzikos daktaras Bronius Kazėnas tarp savo 
tėvų Juliaus ir Aleksandros Kazėnų. .

išvadas apginti prieš tris 
muzikos žinovus.

Savo daugiašakės muzi
kinės karjeros bėgyje Bro
nius Kazėnas turėjo daug 
progų pasirodyti kaip diri
gentas, solistas, garsių di
rigentų asistentas ir ambi
cingas kompozitorius. Pa
sirinkęs dirigavimą kaip sa
vo pagrindinę specialybę, 
Bronius Kazėnas turėjo 
progos dirbti ir studijuoti 
su tokiais iškiliais dirigen
tais, kaip Robert Shaw, su 
kuriuo jis turėjo garbę ke
liauti 1982 metais Europos 
gastrolių metu. Jis taip pat 
didžiuojasi dirbęs ir studi
javęs su Helmut Rillirig, 
kuris yra tarptautiniai pri
pažintas kaip didžiausias J. 
S. Bacho muzikos eksper
tas, užrašęs visas jo kanta
tas, kurių priskaitoma virš 
dviejų šimtų. Bronius Ka
zėnas taip pat viešiems pa
sirodymams yra paruošęs 
Cincinnati ir CIevelando 
Baleto chorus kaip dirigen
to Robert Page asistentas. 
Būdamas išlavinto ir malo
naus tenoro savininkas, 
Bronius yra pasirodęs ir 
kaip solistas: giedojo Ba
cho mišias, yra įdainavęs 
”New World Record” plok
štelėje, išleistoje Rockefel- 
lerio fundacijos Amerikos 

200 metų nepriklausomybės 
jubiliejaus proga. Paruo
šiant plokšteles, jis taip 
pat buvo jų koordinatorius 
ir direktoriaus padėjėjas.

Jo jau didokame archyve 
yra ištisa eilė rekomendaci
jų, pagyrimų ir padėkų iš 
žinomų muzikos pasaulio ži
novų, kurie liudija Broniaus

Kazėno talentą ir meilę sa
vo pasirinktai gyvenimo 
profesijai, o taip pat ne 
menką kūrybinį potencia
lą. Nors jo profesijos pa
grindinė sritis yra diriga
vimas, Bronius Kazėnas sa
vo dvasioje jaučiasi ne vien 
kitų kompozitorių kūrybos 
interpretatorius, bet kaip 
savitos muzikos kūrėjas. 
Su savo kolega libretistu 
Douglas K. Pennigton, jie
du sukūrė muzikinį veika
lą "Kūrėjai” (The Crea- 
tors), su kuriuo man teko 
susipažinti pereitą rudenį

Didelis pasirinkimas medžio išdirbinių, 
gintaro, Įvairių MENO darbų.

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

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

Tel. (216) 531-3500

VYTAUTAS MATULIONIS

VIDURVASARIS
Karščiu raibuliuoja liepsnojantis oras, 
Sapnuoja voratinkly snaudžiantis voras ... 
Nustojo skardenęs šnekus vieversėlis, 
Greit tirpsta prieš saulę ištysęs šešėlis ...

Giliai sminga žemėn akinančios strėlės, 
Pavėsio neranda bealpstančios gėlės ...
Rasos pasiilgo ištroškusios pievos,
O merdintis vėjas vos judina ievas ...

Į visą apgaubiančią, slegiančią tylą 
Pilki, irzlūs debesys dusliai prabyla:
Ugnies kardas skrodžia erdvės tamsų šydą 
Ir drebina griausmo nedūžtantį skydą.

Dangus ima verkti, grąsinti, aimanuoti... 
Nerimsta sumišę žilvičiai kuproti:
Įmerkę į vandenį kasas ir kojas,
Tai stiebias, tai lenkias, tai plaukus šukuojas!

Lietus gaivalingas, ūmus, bet neilgas. 
Vėl liemenis tiesia suklupusios smilgos ... 
Gyvybe vėl dvelkia dirvonai ir oras, 
Pabudęs voratinkly raivosi voras.

•
Kento Universitete, šį ru
denį, spalio 2 dienos vaka
re Lake Erie Kolegijoje bus 
to veikalo premjera. Jau
nieji kūrėjai turi vilčių su 
savo veikalu pasiekti ir 
Nevv Yorko scenas, planuo
dami savo spektaklį Cleve
lande pristatyti ir su juo 
supažindinti CIevelando Te
atrų Sąjungą.

Kaip dirigentas, Bronius 
Kazėnas jau yra užanga- 
žuotas eilei koncertų vasa
ros sezonui. Liepos 19, 20, 
21, 26, 27, 28 ir rugpiūčio 
2 ir 3 dienomis jis diriguos 
Blossom Festivalį Post- 
house Vasaros Teatre, kuris 
randasi Blossom koncertų 
parko rajone. Reikia tikė
tis, kad ir lietuviai ta kon
certų serija susidomės ir 
savo buvimu pagerbs talen
tingą ir jauną tautietį.

Kalbant lietuviškomis te
momis, Bronius Kazėnas 
pabrėžia, kad jis su didžiau
siu džiaugsmu dalyvaus lie
tuviškame muzikiniame gy

venime, jei jo buvimas bus 
reikalingas. Nors nebuvo 
tinkamai įvertintas pereitų 
metų šokių šventės dirigen
tų įnašas, bet stebėdama iš 
arti mačiau, kiek sunkaus

Bronius Kazėnas į savo pir
mą pasirodymą lietuviams. 
Vien pavarčius gaidas ir 
pažįstant jo giliai lietuviš
ką dvasią, ne kiek neabe
joju, kad naujojo muzikos 
daktaro asmenyje rasime 
mūsų muzikinės veiklos 
profesionalą, kurio žinoji
mas ir talentas praturtins 
mus visus.

Dr. Broniui Kazėnui šia 
proga linkime sėkmės jo 
profesijoje ir laimės kūry- 
zoje.

TAILOR '

BROOK’S BROTHERS
Americos oidest ond most dis- 
tmguished men’s dothino store 
inviles opolicotions for the posi- 
tions of full ond part time.

FITFER/TAILORS
5 years experience in toilorlna 
is reauirea Excellent medicol 
ond dentol benefits. Please coli 
for oppolntmenf, 216-781-9600. 
osk for Luipi Varrasso, 1111 Su- 
perior Avė., Cleveland, Oh.



Nr. 28
1 č

1985 m. liepos 18 d.

LIETUVIU ĮTAKA AMERIKOS 
POLITINIAME GYVENIME...

(Atkelta iš 1 psl.) 
laiku stipriai mažėjančios 
dėl balsuotojų didėjančio 
sąmoningumo.

Neįtikinantis straipsnio 
autoriaus tvirtinimas, kad 
Amerikos juodųjų etninė 
grupė nustojo bet kokios 
įtakos į Amerikos politinį 
gyvenimą todėl, kad anks
čiau juodųjų grupė buvo 
"politiniais r e s publikonų 
vergais”, o vėliau tapo de
mokratu tokiais pat "ver
gais”. Pirmoje vietoje, kiek 
tai liečia Amerikos juodųjų 
atnine grupę, tai iki pre
zidento J.ohnsono laikais, 
Kongreso išleistų Civil 
Rights įstatymų, ji turėjo 
labai mažą registruotų bal
suotojų skaičių, o iš jų, ir 
iš viso labai mažas nuo
šimtis balsuodavo; todėl ji 
iš viso neturėjo jokios įta
kos ; o jei kokią nors ir tu
rėjo, tai tik labai menką 
tiek respublikonams, tiek 
demokratams. Taigi, netu
rėjo jokios įtakos ne todėl, 
kad buvo vienos, ar kitos 
partijos akli pasekėjai, o 
dėl jų nereikšmingo balsuo
tojų skaičiaus. Juodųjų et
ninės grupės balsuotojų 
skaičius reikšmingai išaugo 
tik po prezidento Johnson 
laikais išleisto Civil Rights 
istaty mo. Dalė, ng v inųsio juodiesiems sąlygas regis
truotis vienos, ar kitos par
tijos balsuotojais; ypač, 
paskutiniuose prezidentinė
se varžybose, kai J.Jack- 
son’as, juodųjų etninės gru
pės Rainbow Coalition ly
deris, pretendavo į prezi
dentinius kandidatus. Tai
gi, paskutiniu laiku juodų
jų įtaka į politinį gyveni
mą tikriausia nesumažėjo 
kaip tvirtina p. Daugėla, 
bet priešingai šuoliais iš
augo. Iš viso sunku supras
ti, kaip galima prieiti išva
dos, kad juodųųjų etninė 
grupė nustojo įtakos į Ame
rikos politinį gyvenimą, kai 
pastaruoju laiku bemaž vi
sų Amerikos didžiųjų mies
tų burmistrais yra išrink
ti juodieji, jau nekalbant 
apie miestų Tarybas ir 
Statės assemblėjas.

Yra tiesa, kad paskuti
niuose rinkimuose preziden
tas Reaganas vengė per di
delio konservatorių indor- 
savimo jam, o didesnį dė
mesį kreipė j demokratus, 
nepriklausomus, liberalus 
ir kitų socialinių ar idėji
nių grupių balsuotojus. Tai 
yra pilnai suprantama; be 
tų grupių balsų joks res
publikonų kandidatas į pre
zidentus negali rinkimus 
laimėti, nes, gi, ne paslap
tis, kad demokratai turi 
25-30persvarą registruo
tų balsuotojų. Jei demokra
tų dauguma ištikimai už 
partijos kandidatą balsuo- 
rų, kaip straipsnio autorius 
pradžioje bandė tvirtinti, 

tai demokratai laimėtų vi
sus rinkimus nei rankų ne- 
pakėlę ir be didelės finan
sinės paramos.

Nežinau, kuriais sumeti
mais vadovaujantis p. Dau
gėlai užkliuvo mūsų "di
džiųjų politikų” veikla, stu
mianti į nereikšmingą po
litinę padėtį mūsų lietuviš
kąją visuomenę. Pagal jį, 
"kažkam” šovė į galvą min
tis "lietuvišką visuomenę 
suskirstyti į respublikonus 
ir demokratus”. Niekada 
negirdėjau ir niekur neskai
čiau, kad kažkokie didieji 
politikieriai būtų suskirstė 
Amerikos lietuviškąją vi
suomenę į demokratus ir 
respublikonus, žinau, tik, 
kad lietuviu kilmės Ameri
kos piliečiai, kaip ir visu 
kitu tautų kilimo piliečiai, 
kad dalyvauti Amerikos po
litiniuose rinkimuose yra 
užsiregistravę demokratais, 
respublikonais, nepriklauso
mais, ar kitokiais. Respub
likonų ir demokratų parti
jos yra dvi didžiosios Ame
rikos partijos, tai nenuo
stabu, kad ir lietuvių kili
mo Amerikos piliečių dau
guma yra užsiiregistravę 
arba demokratais, arba res
publikonais.

Dabar dėl "lietuviškuose 
telkiniuose staigaus išdygi- 

skvriu, o net ir tų partijų 
lietuviškos lygos — šaukia
mos konferencijos”. Pirmo
je eilėje, kaip minėjau, tai 
nėra joks mūsų vidujinis 
susiskaldymas, ar lietuviš
kos visuomenės suskaldy
mas, o tik lietuvių kilmės 
Amerikos piliečių balsuoto
jų pasidalijimas pagal sa
vo įsitikinimus j demokra
tus, respublikonus, ar kito
kius.

Tas "lygas” (terminas p. 
Daugėlos) įsteigė ne mūsų 
"kažkokie didieji politikai”, 
o Amerikos Demokratų ir 
Respublikonų partijos, tau
tybių balsuotojams to pa
geidaujant. Iki tol tauty
bių atstovai prie vienos, ar 
kitos partijos, buvo pačių 
partijų kviečiami rinkimi
niais metais jungtis prie 
rinkimines kompanijos, ar
ba patys atstovai tokiais 
"atstovais” save prisistaty
davo. Kaip pavyzdį tokio 
savęs prisistatymo tauty
bės atstovu galiu nurodyti, 
kai vienos rinkiminės kom
panijos metu, save lietuvių 
atstovu pas respublikonus 
prisistatė aktyvus lenkas iš 
Chicagos. Buvo ir daugiau 
panašių kuriozu, kurie ne
darė jokios garbės nei par
tijoms, nei tautybėms. To 
išvengti abi partijos, de
mokratai anksčiau, respub
likonai vėliau, įsteigė, pir
mieji — demokratai prie 
National Committee ir 
Statė Committees taip va
dinamus All American Com-

Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos Daytona Beach ir apy
linkių skyriaus naujoji valdyba. Iš kairės: sekretorius Jurgis 
Miežaitis, iždininkas Pranas Domijonaitis, pirmininkas Vytautas 
Abraitis ir susirinkimui vadovavęs Dirvos vajaus komiteto na
rys Jurgis Jan ūsaitis.

mittees, o respublikonai Na
tional Republican Heritage 
(N a t i o n alities) Groups 
Council prie Republican 
National Committee, ir 
Statės Heritage Councils, 
kur yra didesni tautybių 
telkiniai. Man nežinoma šio 
meto demokratų tautybių 
Committees sudėtis ir pajė
gumas, bet Respublikonų 
Council šių metų konferen
cijoje Washingtone (Dirva, 
Nr. 23, š. m. birželio 6 d.) 
dalyvavo 173 delegatai, ku
rie atstovavo 34 tautybių 
federacijas ir 25 statų tau
tybių Grupių Tarybas. To
je Respublikonų Grupių Ta
ryboje . reikšmingoms pa- 
relgoms i&rinKtl 2 lietuviui 
Jonas Talandis — 1-ju vi
cepirmininku, o EI. Jurgė- 
laitė — sekretore. Toje 34 
tautybių grupėje lietuvius 
atstovauja Lietuvių Res
publikonų Federacija. Jei 33 
kitos tautybės, kai kurios 
skaičiais žymiai didesnės, 
o kitos mažesnės už mus, 
randa reikalinga ir naudin
ga tokioje "Lygoje” daly
vauti, tai kodėl tas turi būti 
keiksminga lietuviams?

Sutinku su p. Daugėla, 
kad yra "sveikintinas mū
sų, ypač jaunųjų intelek
tualų noras įsijungti į šios 
šalies politinio gyvenimo 
sūkurius. Jis rašo; "Tačiau 
tai galima daug sėkmingiau 
pasiekti jungiantis tiesiogi
niai į Amerikos politines 
partijas pagal savo įsitiki
nimus". Toliau jis rašo 
"veikiant per bendrines res
publikonų ar demokratų 
organizacijas sus idarytų 
daug palankesnės sąlygos 
ir mūsiškiams asmeniškai 
pasiekti kokių nors laimė
jimų.” Kaip sėkmingiau su
sidarytų tos palankesnės 
sąlygos mūsiškiams pasiek
ti asmeniškų laimėjimų p. 
Daugėla nepaaiškina. Bet 
čia pat kyla ir kitas klau
simas? Kokiam skaičiui 
mūsų jaunųjų intelektualų 
yra kilęs noras įsijungti į 
šios šalies politinio gyve
nimo sūkurius? Man atro
do, kad atsakymas gana 
lengvas: žymiai mažesnis 
skaičius, nei tų, kuriems 
kilo noras įsijungti į mū

sų lietuviško gyvenimo sū
kurius. O ir tas yra apgai
lėtinai mažas. Nemanyki
me taip pat, kad tai žinome 
tik mes vieni. Tai labai ge
rai žino ir amerikoniškųjų 
partijų centrai. Neužmirš
tina ir tai, kad tiesioginiai 
stojant į tas bendrines par
tijas tenka pradėti nuo pa
čios apačios, o kad pakilti 
aukščiau reikia rodyti di
delį stropumą, dirbant tik 
šio krašto gerovei, šiuo ke
liu einant, gal ir gali jau
nas žmogus pasiekti asme
niškų laimėjimų, bet pasi
tarnauti lietuviškoms "bė
doms” beveik neįmanoma.

Mes dažnai dejuojame, kad neturime nė vieno lie- 
tuvio kongresmano, senato
riaus, gubernatoriaus, bur
mistro, galų gale, net ir 
rinkto federalinio teisėjo. 
Tuo tarpu yra tiesa, kad, 
girdi, daug mažesnė graikų 
tautinė grupė turi net du 
kongresmanus, o armėnai 
ir gubernatorių. Bet, ar jie 
išrinkti vien graikų, ar ar
mėnų tautinių grupių bal
sais? Tikriausiai — ne. 
Tam reikėjo ir kitų tautinių 
ir ne tautinių grupių bal
sų, o svarbiausia asmeny
bių į kandidatus, kuriuos 
rastų vertais nominacijoms 
jų partijų centrai.

Faktas lieka faktu, kad 
mes neturime pakankamai 
lietuvių gyvenančių viena
me distrikte, kad galėtume 
nulemti kongresmano išrin
kimą, neturime pakankamo 
skaičiaus lietuvių, gyvenan
čių viename Statė, kad ga
lėtume nulemti gubernato
riaus, ar senatoriaus rinki
mus. Galų gale, neturime ir 
pakankamo skaičiau lietu
vių gyvenančių viename 
mieste, kad lemtume bur
mistro rinkimus. Tai paro
do gana netolimos praeities 
pavyzdžiai. Prieš kurį laiką 
du lietuviai mėgino laimėti 
rinkimus į Atstovų Rūmus 
— Kongresą. Jie pralaimė
jo ne dėl to, kad lietuviai 
pasiskirstę į demokratus ir 
respublikonus ir kad lietu
viai nebūtų už juos balsavę, 
bet todėl, kad nebuvo pa
kankamai lietuvių balsų 
distrikte, jei net ir visas

100'< lietuvių būtų balsavę 
už juos. Dar geresniu pa
vyzdžiu gali būti kandidata
vę j Metropolitan Sanitary 
District Chicagoje (lietu
vių sostinėje f) V. Adam
kus ir J. Talandis. Juos ne
abejotinai rėmė visi lietu
viai. Deja to neužteko. Rei
kėjo virš vieno milijono 
balsų būti išrinktais, o to
kio skaičiaus toli gražu ne
turime nei lietuvių sostinė
je, nei jos apylinkėse. Bet 
gi, į tą vietą buvo išrink
tas a. a. Antanas A. Olis. 
Išrinktas todėl, kad buvo 
įsigijęs pasitikėjimą ir ži
nomas ne tik lietuvių tar
pe, bet ir amerikiečių. Tai
gi, kad pravesti į bet kurį 
postą lietuvį mūsų yra per 
mažas skaičius, be to, šiuo 
metu neturime pakankamai 
iškilios asmenybės, kuris 
turėtų pasitikėjimą ne tik 
visų lietuvių, bet ir kitų 
tautybių amerikiečių.

Keistokai skamba ir toji 
p. Daugėlos straipsnio da
lis, kai jis visą "mūsų nuo
savos demokratų ir respub
likonų organizacijos veik
lą” lengvu rankos mostu 
nuvertina iki "surengimo 
gegužinių, vaišių ir užsimo- 
dojant jų asmeniškai už- 
keliones, kad gauti portretą 
politikierių su litografuotu 
autografu”. Bet čia pat jis 
kreipiasi į tuos pačius ”nu- 
vertinuts” žmones, pasinau? 
doųant jų asmeniškai už- 
megstais ryšiais įtaigoti 
Senato ir Atstovų Rūmu 
narius prieft OSI įstaigos 
provokacijas 1 ?

Baigiant, pripažįstu, kad 
p. Daugėlos iškeltos disku
sinės mintys yra vertos 
mūsų visų dėmesio, bet 
Liucija Mažeikienė Dirvo
je, rašydama apie Respub
likonų Tautybių Grupių su
važiavimą, mano nuomone, 
yra žymiai realesnė, prašy
dama ”tą veiklą palaikyti, 
nes tai vineintelis vienetas 
per kurį Tautybių Grupės 
gali pareikšti vieningai sa
vo reikalavimus ir nusi
skundimus politikams aukš
tose vietose. Per Tautybių 
Grupių Tarybą galima pa
ruošti ir busimuosius politi
kus; tai yra durys, per-k.u- 
rias galima įeiti į Amerikos 
valstybės politinį gyveni
mą”. Prie to, iš savo prak
tiško patyrimo galėčiau tik 
tiek pridėti, kad tos durys 
būtų žymiai plačiau praver
tos, jei mes pajėgtume nu
galėti savo apatiškumą toje 
Amerikos politinėje veiklo
je dalyvauti.

SURFACE GRINDER 
OPERATORS 

Minimum 2 vears experlence 
required. Work on iel enęine 
components. Will be reouired 
to read and ūse the followin» 
measurinu instruments, mi- 
crometer, depth micrometer 
Vcrnier calipers, dioital reao 
out and comparator Onfv ex- 
perienced need applv.

AIRFOIL DIV OF 
VAC-HYD CORP 

1177 N Great Southwest Pwv 
Grand Prairie, Tx 75050

Ė2Č

PRINTING BINDERY
Area printers has temporary posi- 
tiona available for first and second 
shifls. Experience in hand vvork for 
small m ach i nes helpful. Call for an 
intervievv appointinent. 215*457-8080. 
EPE.___________________  (27-30)



1985 m. liepos 18 d. DIRVA Nr. 28 — 7

j) Aleksandras Merkelis

Bėgant nuo bolševikinio teroro...
Frontui priartėjus to vo

kiečio žiaurumas buvo ge
rokai sumažėjęs. Mano ben- 
dralikimė ukrainietė pasa
kojo, kad dar prieš pusme
tį to vokiečio būta nepa
prastai žiauraus. Jis vieno
je rankoje su bizunu, o ant
roje su revolveriu lyg pa
plūdęs lakstydavęs ir kur 
sutikdamas mušė svetimša
lius darbininkus. Anksčiau 
pas jį buvęs apie metus lai
ko belgas belaisvis, ir jį 
žiaurusis nacis taip nuva
ręs, jog šis Karaliaučiuje 
turėjęs atgulti į ligoninę ir, 
gal būt, visam gyvenimui 
likti invalidu.

žiauriausiai buvo elgia
masi su lenkais, ir lietu
viams darbininkams buvo 
draudžiama su jais ben
drauti. Kai aš lenkui pa
skolinau dviratį, tai mano 
šeimininkas baisiai ant ma
nęs įtūžęs pradėjo šaukti:

— Ar tu nežinai, kad len
kams negalima dviračiais 
važinėti. Jei tu dar kartą 
lenkui duosi dviratį, aš jį 
iš tavęs atimsiu ir tave pa
tį kalėjiman įgrūsiu.

Aš aiškinaus tokio po
tvarkio nežinojęs.

Ukrainietė man pasako
jo, kad lenkams sekmadie
niais esą draudžiama susi
rinkti pašokti. Tačiau jie 
renkasi, nors už tai anksčiau juos rudžiai ir apkul
davo, o dabar užkluptus su
sirinkusius tik pinigine bau
da bebaudžia.

Sekmadieniais aš steng- 
davaus pranykti mano pik
tajam šeimininkui nema
tant ir taip pat vakare grįž
ti į savo landynę. Tačiau 
ir rytais jis nepamiršdavo 
manęs pakamantinėti, kur 
aš vakar buvau ir ką vei
kęs. Sakydavaus, kad bu
vau pas savo pažįstamus ir 
ten kortavau. Iš jo viena
akio tyriančio žvilgsnio su
prasdavau, kad mano atsa
kymai jo nepatenkina, ir jis 
pyksta, kad aš jo nesiklau
sęs sekmadieniais kažkur 
išvykstu.

Artėjant frontui ir ru
dens šalčiams (iš ukrainie
tės sužinojau, kad ir žiemą 
man teks nakvoti ant tvar
to) pareiškiau jam norą ki
tur darbo pasiieškoti. Tatai 
išgirdęs jis iš pasiutimo vi
sas perbalęs iškeltais kumš
čiais puolė ant manęs rėk
damas :

— Tu ir supūsi, pas mane 
dirbdamas. Tu neturi teisės 
iš manęs pasitraukti. Karas, 
tai ne juokai.

Matydamas jo karingą 
nuotaiką ir žinodamas, kad 
jo esu sekamas ir galiu bū
ti kiekvienu momentu pa
siųstas į KZ ar net ir vie
toj nušautas, nesiginčijau. 
Bet pasistengiau kuo grei
čiau iš jo dingti, kad nerei
kėtų jo ūky supūti.

Panašiai ar net ir dar 

blogiau teko vargti pas vo
kiečių ūkininkus, o ypač 
dvaruose ir kitiems mūsų 
tremtiniams. Jie buvo lai
komi beteisiais vergais. Vo
kiečiai ūkininkai stengėsi 
kuo daugiau iš svetimtau
čių darbininkų iščiulpti jė
gų ir kuo mažiausia jiems 
duoti maisto. Jie dirbti tu
rėjo savo drabužiu.

Dar blogiau buvo tiems, 
kuriuos sugrūdo j fabrikus. 
Kol jie ten pateko, turėjo 
iškęsti kryžiaus kančias 
pereinamuosiuose lageriuo
se. čia rudmarškiniai su 
jais elgės lyg vergų pirk
liai. čia patekęs žmogus tik
rai pasijausdavo esąs ne tik 
bejėgis ir beteisis, bet taip 
pat ir nužmogintas.

Karo metu Vokietijoje ir 
jos okupuotose kraštuose 
buvo garsios nuutelinimo 
įstaigos (Entlausungsan- 
stalt) per kurias turėjo per
eiti ir iš fronto atostogų 
grįžtą kareiviai, ir karo be
laisviai, ir į KZ siunčiamie
ji, ir Vokietijon patekę ka
ro tremtiniai, šiems pasta
riesiems šios įstaigos buvo 
baisios. Jie utelių dar netu
rėjo ir nuutelėjant žūdavo 
jų geresnieji dar su savim 
turimi daiktai, nes ir jie 
buvo imami nuutėlinti. 
Žmonės, norėdami juos iš
saugoti, turėdavo išsipirkti 
kyšiais.

Ar ne likimo ironija, kad 
po šios nemalonios higieniš
kos porcedūros, žmonės iš
ėję iš pirties, apsivilkę iš
dezinfekuotais drabužiais 
būdavo sugrudami į nešva
rius kambarius, kurių sie
nose ir lovose kninždėte 
knibždėdavo blakės. Tad 
dienomis tuos nelaimingus 
žmones kankindavo dviko
jės blakės (lietuvių taip bu
vo vadinami rudmarškiniai 
naciai), o naktį kandžioda
vo daugiakolės.

Po entlausungo žmonės 
buvo fotografuojami, lyg 
kokie kriminalistai su di
deliais numeriais ant krūti
nės. Fotografijos buvo rei
kalingos Fremdenpasams, 
kurie būdavo atsiunčiami 
jau nuvykus į darbovietes, 
o gal, būt, dar ir gestapui. 
Pereinamieji lageriai būda
vo aptverti spigliuotos vie
los tvora ir juos pateku
siems darydavo nejaukų 
įspūdį, žmogus jausdavos 
lyg kalinys. Tad kiekvieno 
patekusio buvo didžiausias 
noras kuo greičiau iš jų iš
trukti. Tačiau kiekvienas 
nujautė, kad iš čia platus 
kelias į dar didesnį blaky- 
ną, į baisią vergiją.

Ir toji nuojauta buvo 
tikra. Iš pereinamųjų la
gerių žmonės patekdavo į 
fabrikų lagerius, čia dvyli
ka valandų sunkaus darbo, 
labai menkas pusbadžio 
maistas, o nakvynė daž
niausia mediniuose neapku- 

renamuose barakuose, kur 
vienam žmogui, vidutiniš
kai imant, tekdavo vos po 
kelius kubinius metrus erd
vės. Sunkus darbas, men
kas maistas, šaltos nakvy
nės patalpos, dažni oro pa
vojai, smarkiai ardė dar
bininkų sveikatą ir per po
rą metų daugumas jų būtų 
išmirę ar tapę visiškais pa
liegėliais.

1945 m. vasario-balandžio 
mėnesiais buvau prisiglau
dęs viename svetimšalių 
darbininkų lageriuke Sak
sonijoje. Ten vargo ir skur
do prancūzų karo belais
viai, karo tremtiniai rusai 
ir lietuviai. Prancūzų karo 
belaisviai čia buvo seniau
si gyventojai. Jie gyveno 
atskirai nuo kitų darbinin
kų, gaudavo per Tarptauti
nį Raudonąjį Kryžių mais
to paketėlių ir jau buvo už
mezgę pažinčių su vietos 
vokietaitėmis, kurios jų 
sunkią būklę irgi kiek pa
lengvindavo. Jie fabriko va
dovybės ir vokiečių tuo me
tu daugiau buvo respektuo
jami, negu kiti svetimšaliai. 
Mat, tuo metu jau Prancū
zija buvo išvaduota iš na
cių jungo. Blogiausiai buvo 
elgiamasi su rusais. Jie bu
vo suskurdę, o kai kurie ir 
visai paliegę. Svetimšaliai 
darbininkai tarp savęs su- gyveno kuo geriausiai. Juos 
jungė bendras vargas, skur
das, priespauda ir pavojai.

Frontas iš abiejų pusių 
prie Saksonijos artėjo. Si
renos per dieną kaukdavo 
po kelius syk. Paskelbus 
oro pavojų, darbas fabrike 
būdavo nutraukiamas. Dar
bininkai, kurie nebūdavo 
paliekami fabrike priešgais
rinei apsaugai, pasigrobę 
vaikus ir lagaminėlius bėg
davo slėptis į kalne esantį 
urvą — slėptuvę. Tamsia
me drėgname kalno urve 
apsauga nuo bombų buvo 
gera. Ten šiepdavos ir vo
kiečiai. Tačiau vokiečiams 
svetimšaliai darbininkai ne
patiko: kaip gi kilmingoji 
rasė gali būti vienoje slėp
tuvėje su savo vergais. Vie
nas SS vyrukas, sėptuvėje 
tvarką daręs, pradėjo kar
tą keikdamas šaukti, kad 
svetimšaliai dvokia. Tokias 
pastabas girdint, sėdėjome 
iš pykščio sukandę dantis. 
Tačiau po kelių dienų mū
sų visai ten nebeleido. Ori
nio pavojaus metu moterys 
būdavo suvaromos į vieną 
apgriuvusį namą, o vyrai į 
prie fabriko esantį griovį, 
kuris buvo uždengtas tik 
lentomis ir apmestas plonu 
žemės sluoksniu. Niekam 
nevalia buvo pasilikti lage
ry, ar kur kitur ieškoti ge
resnės apsaugos. Vieni tik 
vokiečiai skubėdavo į sau
giąją slėptuvę. Vieną sykį 
arti pradėjus kristi bom
boms ir fabriko langams 

byrėti, svetimšalius saugo
ję vokiečiai lyg patrakę nu
dūmė į kalno urvą. Svetim
šaliams darbininkams buvo 
daug gardaus juoko iš vo
kiečių bailumo.

Fabrike darbininkai bū
davo prižiūrėtojų stumdomi 
ir net mušami. į darbą bu
vo varomi ir tokie, kurie 
vos paeiti begalėjo. Pavasa
riop darbininkai iš bado 
praėjo tinti. Vienam lie
tuviui tiek kojos išbrinko, 
kad jis kelias dienas iš lo
vos atsikelti nebeįstengė. Iš 
lovos pakilęs, jis buvo pės
čias nuvarytas 6 km. pas 
gydytoją. Nors vargšo žmo
gaus kojos buvo ištinusios, 
kaip kaladės, tačiau gydy
tojas Betriebsleiteriui pra
nešė, kad jis esąs sveikas 
ir tik simuliuojąs. Betriebs- 
leiteris jį pirmąją Velykų 
dieną paskyrė lagerio išei
namąsias išvalyti, štai, kaip 
žiauriai buvo tyčiojamasi iš 
paliegėlio žmogaus ir jo re
liginių jausmų. Darbininkai 
iš pykčio kerštu nebetvėrė. 
Bet ką gi buvo galima pa
daryti? Reikėjo kęsti dan
tis sukandus ir laukti išva
davimo, kuris jau nebe už 
kalnų ir buvo.

Juo toliau, juo maistas 
blogėjo. Sužaliavus žolei, 
sušalę kaloribiai buvo pa
keisti dilgeliu sriuba, į ku
rią būdavo kiek įblėsta ir 
miltų. Kaloribių košė, kurią 
anksčiau valgydavo rauky
dami es, dabar tapo nepa
siekiama svajone. Naktinė 
darbininkų pamaina dienomis slapta eidavo Į Kalnaus 
elgetauti. Fabriko vadovy
bė tokius gaudydavo, atim
davo parsineštas bulves ar 
duonos kamputį ir dažnai

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IS 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE 

TELEF. 621-6036 
CLEVELAND, OHIO 41114

MATAS & TURNER 
REALTY

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

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

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS 

» ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS 
CAROL BAGGOTT 
PATRICIA SA.IOVEC 
JONAS DUNDURAS 
H0WARD TURNER - 
Adv. VYTAS MATAS 

dar apkuldavo. Lagerio 
kambarėliuose lagerfuehre- 
re dažnai darydavo kratas, 
ir surastas bulves atimda
vo. Nuolat buvo grasoma 
kalėjimu.

Nemažai ir mūsų intelek
tualų bei menininkų buvo 
patekę į Vokietijos fabri
kus. Juose dirbo poetas 
Faustas Kirša, poetas Ber
nardas Brazdžionis ir kiti. 
Jų to meto išgyvenimai at
spindi ir jų kūryboje.

(Bus daugiau)

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

GOVERNMENT JOBS $15.000-$50,000 
year possible. Ali occupations. Call 
(I) 805-687-6000. Ext. R-5823 to
find out how. (24-31)

ENGINEER 
PROJECT/ 

SUPERVISOR 
Aggressive Project Engi- 
neer with BSEE/ME and 
at least 5 years experi- 
ence in the design and 
development of small 
electro-mechanical or 
electro-magneiic de- 
vices such as relays, 
switches. time delays or 
circuit breakers.
Please send credentials 
to:

Penofinel Manager 

MICHANICAL 
PRODUCTS 
P.O. Box 729 

į Jackson, Ml 49204

WANTED
TOOL & DIE MAKEHS

A, 9teel. 
blue prlnts and very clotie' tolerarice. 
Salary negotiable with full benefil 
plan, Send resume to Personnel Dept.: 

GSL INDUSTRIES 
303 Falvey Blvd.

Texarkana, Texas 75501
EOE

(25-34)

Attorney
- teisinis patarėjas
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Los Angeles lietuviai
Rūta Šakienė

KALIFORNIJOS 
LIETUVIŲ DIENA

Prieš trisdešimt dvejus 
metus tuometinis jaunas ir 
dar, palyginti, naujas nau
jos ir sparčiai augančios 
Los Angeles šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun. Jo
nas Kučingis, norėdamas 
pabrėžti, kad lietuviška pa
rapija tarnauja ne vien re
liginiam, bet ir tautiniam 
sustiprinimui, suorganiza
vo pirmąją Kalifornijos 
Lietuvių Dieną. Tradicija 
buvo tęsiama ir liko pačia 
s v a rbiausia losangeliečių 
lietuvių pramoga, į kurią 
susirenka tūkstančiai daly
vių ne tik iš Los Angeles, 
bet ir iš visos Kalifornijos,

Šiemet trisdešimt antrą 
tokią Lietuvių Dieną pirmą 
kartą rengė naujasis para
pijos klebonas kun. dr. Al
girdas Olšauskas. Savo dė
kingumą jam, tęsiančiam 
šią gražią tradiciją, kali- 
forniečiai lietuviai parodė, 
šį ūkanotą sekmadienio ry
tą iki netilpimo pripildyda
mi bažnyčią, prieangį ir net 
stovėdami ant laiptų.

Po Sumos visi rinkosi pa
rapijos aikštėje, kur, sau
lutei išskirsčius rūkus, šne
kučiavosi, lankė ratu apie 
aikštę esančiose mokyklos 
klasėse vykstančias audi- 
uiu tanvhns kitokio meno ir filatelijos parodas. Di
džioje, viršutinėje salėje 
jau nuo vienuoliktos valan
dos vikrios šeimininkės vai
šino išalkusius karštais lie
tuviškais pietumis.

Meninė šios šventės <la- 

Los Angeles Lietuviu Tautinių Namų 

nariui
A. A.

PRANUI SUšINSKUI
mirus, žmonai MARIJAI, šeimai ir visiems 

artimiesiems bei bičiuliams nuoširdžią užuo

jautą reiškia

Los Angeles Lietuvių
Tautiniai Namai

Vienam iš pirmųjų Los Angeles Lietu

vių Tautinių Namų nariui

A. A.

HARRY WAITEK
mirus, žmonai SOFIJAI, dukteriai su šeima 

ir kitiems giminėms bei artimiesiems reiškia 

nuoširdžiausią užuojautą.

Los Angeles Lietuvių 
Tautiniai Namai

lis prasidėjo 1:30 vai. p. p.
netoliese esančioje didžiu
lėje Marshall High salėje. 
Naujas parapijos tarybos 
pirmininkas Juozas Dzen- 
kaitis pasveikino susirinku
sius, solistas Antanas Po
likaitis sugiedojo Amerikos 
himną, gražų sveikinimo žo
dį tarė gen. garbės konsu
las Vytautas Čekanauskas?. 
Programos pravedėjas — 
aktorius Algimantas žemai
taitis, garso operatorius — 
Vladas Gilys.

Pirmoje programos daly
je losangeliečiai pirmą kar
tą turėjo progos ir malonu
mą pamatyti iš New Yorko 
atvykusio Pauliaus Rajec
ko mimiką. Po pertraukos 
buvo muzikinė dalis, kurio
je vėl puikiai pasirodė nese
niai muziko Aloyzo Jurgu- 
čio suorganizuotas Dainos 
mėgėjų choras ir solistai, 
dainavę įvairius veikalus 
duetais, trio ir kvartetais, 
bei drauge su choru.

Su pora dainų scenon iš
ėjo ir populiarusis Los An
geles Vyrų Kvartetas. Visa 
muzikinė programa praėjo 
gražiai, sklandžiai ir paliko 
klausytojams puikų įspūdį. 
Tikimės šią muzikalią ii’ 
darbščią grupę dar daug 
kartų matyti ir girdėti mū
sų Los Angeles parengimų 
scenose.

&AUJA LIETUVIŠKA

ŠEIMA

Gegužės 4 d. Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos 
šventovėje susituokė du 
šaunūs jaunuoliai Regina

DIRVA

Los Angeles kvartetas, dainavęs Lietuvių Dienoje. Iš kairės 
R. Dabšys, A. Polikaitis, Br. Seliukas ir dr. E. Jarašūnas. Prie 
pianino muz. A. Jurgutis.

E. Vilkaitė ir Pranas J. Jo
ga. Jungtuves palaimino 
jaunosios giminaitis kun. 
A. Saulaitis. S. J., Jauno
ji Regina Vilkaitė-Jogienė 
baigusi kolegiją magistro 
laipsniu, dirba kaip kalbos 
patalogė. Skautė akademi
ke, 7 metus mokytojavo li
tuanistinėje šeštad. mokyk
loje, jaunimo ansamblio 
narė. Jaunasis Pranas J. Jo
ga kilęs iš Akron, Ohio. Ka
lifornijoj gyvena 3 metus. 
Dirba kompiuterių kompa
nijoj (sales manager), atei
tininkas, golfo klubo narys. 
Abudu dalyvavo tautinių 
šokių šventėje Clevelande 
ir šoko veteranų grupėje..

Jaunuosius į bažnyčią at
lydėjo pamergės: vyriausio
ji — dr. Alma Vilkaitė-Stoč-Julijų Jojrnite, Vik-
torija Jogaitė, Gražina Mi- 
ceikienė, Regina Stančikai- 
tė, Vita Vilkienė; pabroliai: 
vyr. — Alfonsas Joga, Al
gis Nagevičius, Michael 
Cullen, Tonv Thomas (jau
nojo bendradarbiai), Kęs
tutis Sušinskas, Vytenis 
Vilkas. Artimieji giminės: 
Jaunosios tėvai — Eugeni
jus ir Irena Vilkai, jaunojo 
tėvai — Pranas ir Eugeni
ja Jogos. Kiti giminės: 
Elena Starevičienė ir Fridą 
Vilkienė — Reginos sene
lės, Vladas Butkys, jauno
sios krikšto tėvas,
ronto, Mykolaičiai, jaunojo 
dėdė ir dėdienė iš Chicagos 
ir daugybė draugų. Laike 

Regina E. Vilkaitė ir Pranas J. Joga piauna vestuvinį pyragą.

jungtuvių mišių skaitymus 
ir giesmes atliko jaunųjų 
giminės ir draugai. Iškil
mės praėjo jaukioje ir pa
kilioje nuotaikoje.

Vestuvių puota įvyko 
Knolhvood Country klube. 
Čia jaunuosius atlydėjo jau
nimas su juostomis. Tėvai 
jaunavedžius sutiko su duo
na ir vynu. Pirmiausia sve
čius pasveikino jaunosios 
motina Irena Vilkienė. Pro
gramai vadovavo Linas Po
likaitis kuris su humoru vi
sus supažindino su vestuvių 
dalyviais. Kun. A. Saulai- 
čiui sukalbėjus invokaciją, 
prasidėjo vaišės. Buvo per
skaityti sveikinimai ir lin
kėjimai raštu. Tada jaunuo
sius pasveikino Pranas Jo
ga, jaunojo tėvelis, sakyda
mas, kad šeimos gyvenimas 
ne visada toks skaidrus, 
rus, kaip yra svajonėse. Jis 
patarė niekad nepasilikti 
blogoje nuotaikoje. "Atsi
prašau’’ pasakyti yra visuo
met sunkiau, negu ”Aš ta
ve myliu". Pagaliau jis iš
kėlė maldos reikšmę šeimo
je. Vytenis Vilkas padaina
vo "Laimei taurę keliu”, 
žodžiu sveikino jaunimo 
auklėtojai VI. Pažiūra ir O.
Razutienė. Vita Vilkienė 
padainavo jauniesiems pri
taikintą dainelę. Tada jau- 

iš To- nimas pašoko Sadutę ir
Rezginėlę. Toliau visi įsi
jungė į bendra dainą. Dar 
jaunuosius sveikino Ramio-
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jo vandenyno skautininkė 
sesė Butkienė. Regina dėko
jo Prano tėvams, išauginu
siems jai tokį puikų vyrą 
ir priėmusiems ją į Jogų 
šeimą. Kalbėjo ir Jurgis, 
prisimindamas savo pirmą
ją pažinti su Regina. Kun. 
Saulaitis juokais pastebėjo, 
kad sukurta dar viena miš
ri šeima — ateininko su 
skaute . . . Reginos motina 
apjuosė ją prijuoste, o Jur
giui uždėjo šefo (virėjo) 
kepurę, sakydama: Vistiek 
Jurgis bus virtuvės šefas! 
Pagaliau vyko šokiai, žaidi
mai ir jaunieji buvo išly
dėti atostogoms į Havajus. 
Sugrįžę numato apsigyven-. 
ti prie San Jose miesto.

Rita Bureikaitė

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

PRINTER
Fxperience on Harris LTV and or 
A. B. Diek. Knovvledge of camera ' 
stripping helpful. part and full time. 
Chagrin Hali Bainbridge. Ohio area. 
Call Mr. HORAN 210-543 9125.

(28-30)

PRINTING
OFF—SĖT PRESSMEN

OFF—SĖT CAMERAMEN 
OFF—SĖT STRIPPER 

with 4 color experience helpful būt 
not necessary immediate opening 
with growing North Centrai Ohio 
printing firm. Roply to D&S Advertis- 
ing. Mr. Niek Patrick. 140 Park 
Avė. East, P. O. Box 876, Mansfield, 
Ohio 44903. (23 29)

STRUCTURALSTEEL

EITTERS TACKERS
Conveyer Manufacturer has 
openir.gs for experienced 
siructural steel conveyor 
f<Kers tackers Call

313-553-1238
bet. 9-3:30

Eųual Opportunity Employer

(26.29)

OPPORTUNITY FOR 
PHYSICAL THERAPIST Pediatrių 
staff pos, avail. immed. Full puri 
time. Duties include assessment 6c 
therapy with physically handicupped 
and other disabled children. Pediatric 
affiliation required as inin. exoeri- 
ence. Mušt be eligible New York 
statė lic. Salary depending on 
experience. Vontacl Jame* K. Don- 
ley, E. John Gavras Center, UCPA, 
taz North St..* Auburn. N. Y. 13021. 
Phone 315 255-2746. (26-29)

VVANTED AT ONCE
EXPERIENCED

OFFSET PRESSMAN 
SUPERVISOR

AND

OFFSET PRESSMEN 
OPERATORS

Position requires 3 years experience 
on a multi-unit offset heal sėt Web 
Press. Company provides tlfe & hunlth 
insurance and w«?llness bonus pro- 
gram. Please submit your resume* to

AMERICAN PRESS
5601 PARIS RD.

COLUMBIA. MO. 65202 
(21-31)

MANUFACTURING WORK G. B.
Manufacturing taking applicationa 
for the follovving positions:

Sheet Melai Tool and Die Makers 
Sheet Metai Die Setter

For hand feed / progressive dies 
Sheet Metai Fabricator 

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

Apply in person to G. B. MANUFAC- 
TURING. 100 Aduins St.. Delta, Ohio 
or send resume to P. O. Box 172. 
Delta, Ohio 435 15. (26-35)

NEEDED IMMEDIATELY
GENERAL OFFICE HELP.

TO HANDLE PHONE, LIGHT TYP- 
ING & I1LING.
313-547-6910

PRINTING CO.
LITHOGRAPHIC 

STRIPPER
• 5 years experience requir«d.
• Full time position with complele 

benefit packuge.
• Call J. C. HUB PRINTING CO. 

CLEVELAND, OHIO
216-861-0635

(26-30)
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KANADOS LIETUVIAI
J. Varčius

DIRVOS VAKARONE
S.m. liepos 27 d., šeštadie

ni, 7 v.v. Springhurst lietuvių 
vasarvietėje prie Wasagos, 
rengiama ‘Dirvos’ savaitraščio 
rėmėjų ir draugų vakaronė, 
kuri įvyks Birutės ir Mečio 
Abromaičių erdviame vasar
namyje, 48 St. - namonr. 19 - 
arti Gerojo Ganytojo koplyčios. 
Kalbės Sibiro kankinė Marija 
Garbačiauskienė. Dalyviai 
bus pavaišinti, turės progos 
padiskutuoti mūsų spaudos 
problemas ir vakarą praleisti 
draugiškoje nuotaikoje.

Rėmėjų valdyba maloniai 
kviečia atvykti i vakaronę ne 
tik tuo metu atostogaujančius 
Springhurste bei Wasagos va
sarotojus, bet taip pat ir To

r
AKTYVAI 38,000,000 DOLERIU

KASA Lietuvių Federalinė Kredito Unija 
CHICAGO - NEH YORK - ST. PETERSBURG

KASOS VALANOOS:

CICERO

St. Petersburg:
1 813-367-6304

MARtJUETTE PARKE

Antr. 9:00-12:00
Ketv. 3:00- 6:00
Šešt. 9:00-12:00

New York tel.: 
718-441-6799

1445 So. 50th Avė.
Cicero, IL 60650
312-656-2201

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

Savaitės dienomis:
10:00-6:00

Ketvirtadieniais 
iki 7:00

Šeštadieniais:
9:00-2:00

TAUPOMOJI SĄSKAITA - 7.0* (metinis prieaugis 7.25%)

TAUPYMO CERTIFIKATAI [

SUMA TERMINAS METINIS 
PRIEAUGIS

KURSAS I

$500 

-19,999

3 mėn.
6 mėn.
1 metų,
2 metų,
3 metų,

8.51%
9.09%
9.58% 

10.38% 
10.54%

8.25% į
8.80% f
9.25% Į 

10.00% t 
10.15% į

virs
$20,000

3 mėn.
6 mėn.
1 metų
2 metų
3 metų

8.77% 
9.31% 
9.69% 

. 10.49% 
10.65%

8.50% Į

9.00% t
9.35% į 

10.10% i 
10.25% Į

virš 
$50,000

3 ’mėn.
6 mėn.
1 netų
2 metų

9.04%
9.58%
9.95% 

10.65%

8.75%
9.25% y
9.60% fJ

10.25% (į

virs 
$100,000

3 mėn.
6 mėn.
1 metų
2 metų

9.31% 
9.84%

10.22%
10.92%

9.'00% L
9.50% f
9.85% L 

10.50% H

6 mėn. - 1 m.
IRA 2, 3, 4 metų

5, 6 metu.

10.38%
10.92% 

. 11.46%

10.00% V
10.50% ;
11.00% V

KIEKVIENA SĄSKAITA IKI $100,000 APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS

ronto, Hamiltono bei kitų apy. 
linkių spaudos darbuotojus, 
skaitytojus ir svečius.

Informacijų reikalais kreip
tis j valdybos sekretorių J. Va
ranavičių, gyv. Toronte, tel. 
(416) 763-3957.

LIETUVIAI TAUTYBIŲ 
FESTIVALYJE

š. m. birželio 21-29 d. d. 
Toronte įvyko 17-tasis tarp
tautinis Karavanas, kurį 
sudarė įvairių tautybių 48 
paviljonai. Tai devynių die
nų metinis festivalis, kur 
tautiniuose p a v i ljonuose 
kiekviena tautybė supažin
dina kanadiečius "su savo 
krašto papročiais, šokiais, 
dainomis, maisto patieka

lais bei gėrimais, tautodai
le ir etnine veikla.

Karavano pradininkė — 
ukrainietė Zeną Kossar, ku
ri su savo vyru suorganiza
vo 1969 m. pirmų Karava
nų Toronte, susidedantį iš 
19 paviljonų. Per keletą me
tų Karavanas pagarsėjo pa
viljonų renginiais, kurių 
kiekvienais metais veikia 
apie 50. 1981 m. jų buvo 
55. Juos kiekvienais metais 
aplanko per pora milijonų 
torontiškių.

Lietuvių paviljonas "Vil
nius” veikia kiekvienais 
metais nuo Karavano pir
mųjų metų suorganizavimo, 
kuris per 17 metų išsilaikė 
KLB Toronto apylinkės 
valdybos pastangomis, kaip 
vienas iš pastoviausių ir ge
riausių, laimėjęs kiekvie
nais metais premijų už me
ninę programą, lietuvišką 
maistą ir kitus kultūrinius 
renginius.

šių metų "Vilniaus’’ pa
viljono ruošos darbams va
dovavo KLB Toronto apy
linkės valdybos ižd. Ričar
das Budnikas, kuriam talki
no jo draugai ir Karavano 
metu apie 150 talkininkų. 
Paviljono paruošimas yra 
labai sudėtingas, reikalauja 
daug darbo ir gero plana
vimo. Jam įrengti reikalin
gos tinkamos patalpos, rei
kia suorganizuoti devy
nioms dienoms meninę pro
gramą, maisto paruošimą, 
patalpų ir aplinkos dekora
vimą bei papuošimų ir at
likti upr kitųi dnfbų.

"Vilniaus’ paviljonas bu
vo įrengtas Prisikėlimo pa
rapijos salėse. Didžioji salė 
buvo meniškai išpuošta tau
tinių juostų piešiniais, di
džiule Lietuvos vėliava, prie 
kurios buvo prisiglaudus 
stilizuota didinga mūsų Vy
tis ir dekoracijos scenoje 
vaizdavo nepr. Lietuvos 

ūkininko kiemą su trobė- 
siais. Salės pakraščiuose 
buvo išdėstyti spalvuotomis 
staltiesėmis papuošti apva
lūs stalai, prie kurių atvy
kę svečiai vaišinosi lietu
viškais patiekalais ir gėri
mais. Salės centre ”Atžaly
no” šokėjai kiekvieną dieną 
atliko tautinių šokių pro
gramą, šokdami darbo die
nomis nuo 7 vai. vak^’iki 
10 vai. vak. ir savaitgaliais 
— nuo 4 vai. p. p. iki 10 
vai. vak. Programos užtruk
davo pusvalandį ir buvo 
kartojamos kas valandą. 
Atžalyniečių visų grupių 
atliekamais darniais šokiais 
gėrėjos atvykę svečiai, ku
rie irgi keitėsi kiekvieną 
valandą, lankydami Kara
vano įvairių tautybių pavil
jonus. Programos metu 
svečiai vaišinosi lietuviš
kais tortais, skanumynais, 
kuriuos parūpindavo kiek
vieną dieną skirtingos mo
terų organizacijos.

Kavinės patalpose veikė 
virtuvė, gėrimų baras ir 
valgykla. Lietuviškus mais

MADISON MADItON INTERNATIOIIAL1$ tof nw kis tb« fiNirtit wirtwl!lt» niUiMc
• MECHANICAL ENGINEERS — 
Mln. of 6 yra. experlence In HVAC dealgn 
for bulldlnga; BS in Mechanlcal Englneer- 
Ing raqulred.

• ELECTRICAL ENGINEERS — 
Mln. of 7 yra. exparlence in lighting. 
power, Inetrumentatlon and controla de
algn for bulldlnga; BS in Electrlcal 
Engineerlng reąuired. P.E. dealrable

• SANITARY ENGINEERS — 
Prefer 4-7 yra. exp. In dealgn of pump 
atation, aiphon aewara, water malns, 
aewar Interceptora and SSES; P.E. and 
BS In Civil/Sanitary Engineerlng required.

Please forward reaume with salary 
hiatory and requirementa to:

MIMmilOIUL
OF MICHIGAN

615 Griawold, Sulte21O 
Datrolt, Mi. 48226

to patiekalus ruošė O. Grei- 
čiūnienė su 4 talkininkėmis, 
čia kartais būdavo ir ne
maža spūstis, nes kiekvieną 
valandą atvykdavo naujų 
svečių, kurie skubėdavo pa
matyti programą, pavalgyti 
ir tuojau išvykti į kitus pa
viljonus.

Parodų salėje buvo pa
ruošta dailininko Bakio pa
veikslų ir skulptūros paro
da, kuria domėjosi lankyto
jai ir nupirko keletą rodi- 
nių. čia atvykusius svečius 
priėmė ir pasveikino "Vil
niaus” paviljono karaltaitė 
I. čuplinskaitė ir burmist
ras E. Bubulis. Paviljoną 
aplankė Karavano organi
zatoriai L. Z. Kossar, 32 
spaudos, radijo, televizijos 
atstovai ir per devynias 
dienas per 8000 torontiškių 
kitataučių ir lietuvių.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Emilija Čekienė

BIRŽELIO SEKMADIENIS
(5) Novelė

Bėgdama į virtuvę Alinai pranešti, kad 
mes išvykstame, pamačiau ją elektros šviesą 
uždegant, užgęsinant ir vėl ir vėl.

— Negadink elektros, — pasakiau.
— Gyvensi, ponia, be elektros, nesirūpink, 

Dabar aš esu ponia, o jūs tuoj būsit mano tar
naitė. Visos ponios dabar bus tarnaitėm. Pasi
baigė buržuazinių supuvėlių gadynė. Dabar 
bus naujas ir gražus gyvenimas, tikroji meilė 
žmogui ateis, kada bus sunaikinti visi buržujai, 
darbininkų vargšų kraugeriai, — kalbėjo puo
limo ekstazės apimta Alina.

Ir nežinau, kuo būtų jos pamokslas bai
gęsis, jei lauke baladojimas j duris ir langus 
nebūtų nutraukęs. Staiga ėmė daužyti į visus 
langus ir šaukti rusiškais keiksmais palydė
dami, kad greičiau atidarytume duris. Danutė 
su Nijole išgąsdintos suklyko ir viena tėvui 
puolė ant rankų, kita mane apsikabino ir viso
mis jėgomis glaudėsi, bet neilgai. Per duris 
įsibrovę du ginkluoti rusai, vienas žydas ir 
vienas lietuvis atplėšė iš mūsų vaikus ir metė 
į lovytes, o patys pastatę tėvą prie sienos vie
nas įrėmė šautuvą j krūtinę ir liepė nejudėti 
iš vietos. Kiti ėmė versti visus namų kampus, 

reikalaudami ginklo ir priešsovietinės veiklos 
įrodymų. Veltui Rimas ir aš stengėmės įtikinti, 
jog nieko prieš juos neveikėme, nieko apie juos 
blogo nekalbėjome. Jie niršo, kaip žvėrys išalkę 
žmogienos. Vaikus uždarė, kad jų klyksmas 
netrukdytų budelių darbo.

Rimą išvedė dar viduje įspėję, kad neban
dytų bėgti, nes bus nušautas. Neleido jam atsi
sveikinti vaikų, juk rytoj grįšiąs, klastinga 
šypsena pasakė vienas iš palydovų.

Dar ilgai žiūrėjau pro langą į tamsų kie
mą ir galvojau, kokia aš naivi neišmanėlė bu
vau. Užtat Domkienė su manim nekalbėdavo. 
Dabar nebetikėjau, kad Rimas tuoj grįžtų. Juk 
ir Praną Radiką taip pat išvedė sakydami, kad 
greit grįšiąs, o jau beveik mėnuo praėjo ir Julė 
negauna jokios žinios. Gailestingoji sesuo Gu- 
rienė vis dar nežino, kas atsitiko su jos dukra 
Birute, nors jau penkios dienos praėjo. Birutė 
buvo didžiausia jų šeimos talkininkė, mažes
niųjų vaikų auklėtoja ir namų šeimininkė, kai 
motina dirbdavo. Vyras prieš tris metus mirė.

Domkienės duktė su vyru anksčiau retai 
pasirodydavo kieme, o dabar visai nebesimatė, 
niekas nedrįso klausti savo vyro pėdsakų. Vi

sur gavau tokius pat atsakymus, kaip ji: ne
žinau, negirdėjau, čia nėra, nors kartą radau 
už stalo sėdintį tą patį žiaurų, odiniu švarku 
apsivilkusį vyrą, kuris dalyvavo kratos metu 
ir padėjo išvesti Rimą iš namų.

Priešais kalėjimo mūrą moterys vaikšti
nėjo per dienas, žiūrėdamos į kalėjimo langus, 
ar kartais nepamatys motina sūnaus, žmona 
vyro ir vaikai tėvo. Tačiau ir tas malonumas 
neilgai truko. Kalėjimo langus greit aklinai už
kalė iš lauko pusės.

Mūsų kiemo kaimynų gyvenimas kasdien 
keitė savo veidą. Mano bute apgyvendino du 
raudonarmiečiu, man su dviem dukrelėm pa
likdami tik vieną kambarį. Jie su draugais 
naktimis girtuoliaudavo, šūkaudavo, stiklus 
daužydavo.

Julė Radikienė nepaklausė daktarės Matu
lienės patarimo — atsisakyti vyro, nelankyti 
bažnyčios, nekalbėti mokykloj maldos. Julė liko 
dar religingesnė ir mane ragino melstis. Aš 
klausiau jos nurodymų bei patarimų.

Ir slinko dienos virsdamos metais, o valan
dos mėnesiais. Saulė mūsų kieme švietė, bet 
jau nebešildė, lakstė vaikai po žaidimų aikštelę, 
bet jau nebe tie, nebe švytinčiais vaikišku 
džiaugsmu veidais. Jie nebėgo daugiau prie 
vartų pasitikti grįžtančių iš tarnybų tėvelių. 
Bežaisdami viens po kito bėgdavo klausti, kada 
tėvelis pareis, kur išėjo, kodėl taip ilgai ne
grįžta.

(Pabaiga 10 psl.)
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DETROITO UHUVIAI
A. A.

MINDAUGUI PUODŽIŪNUI
mirus, jo seserį MARĄ JURGIENĘ ir jos 

vyrą TADĄ JURGĮ, labai nuoširdžiai užjau

čiame

Lelia ir Juozas
2 v y n i a i 

Mečys ir Valerija
Š i m k a i

A. A.

MINDAUGUI PUODŽIŪNUI

išėjus į Amžinybę, nuoširdžiai skausmu da

linamės su jo seserimi DAGMARA ir TADU 

JURCIAIS ir kitais Velionies artimaisiais

Vanda ir Vaclovas Mažeikai
Eleonora ir Mečys Valiukėnai

A. t A.

MINDAUGUI PUODŽIŪNUI

mirus, sesutę DAGMARĄ ir TADĄ JUR- 

CIUS nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū

dime

Irena ir Jonas
R i m k ū n a i

PAMINĖTOS MIRTIES 
MEDINĖS

Liepos 6 d. kun. Alfon
sas Babonas pašventino už
rašą ant a. a. Vinco Rinke
vičiaus kapo, šv. Kapo ka
pinėse, o liepos 7 d., mir
ties metinių sukakties pro
ga, už jo sielą atlaikė šv. 
Mišias šv. Antano bažny
čioje. Auką nešė Grace ir 
Bronius Valiukėnai. Mišių 
metu giedojo parapijos cho
ras. V. Rinkevičius buvo il
gametis Švyturio jūrų šau
lių kuopos finansų sekreto- 
rius-iždininkas.

RADIJO KLUBO 
VALDYBOS POSĖDIS
Amerikos Lietuvių Radi

jo klubo valdybos posėdis 
įvyko liepos 4 d. Onutės 
ir Česio šadeikų sode.

Posėdį pravedė valdybos 
pirmininkas Kazys Gogė- 
lis. Buvo vienas ir aktua- 
liausis punktas: lietuviškos 
radijo valandėlės išlaiky
mas. Finansų sekretorius
L. Šulcas pasakė, kad va
landėlės išlaikymo išlaidos 
60 dol. savaitei yra padidė
jusios, o komerciniai skel
bimai mažėja, tad reikia 
ieškoti kitų šaltinių.

Liepos 28 d. Radijo klu
bas rengia gegužinę Dievo 
Apvaizdos parapijos sode. 
Visi kviečiami atsilankyti ir savo atsilankymu parem
ti lietuvišką radijo valan
dėlę.

NAUJA VADOVYBĖ
Lietuvių kambario Wayne 

Statė Universitete komite
tas paskutiniuoju laiku tu
rėjo du posėdžius: gegužės

Antanas Grinius

25 d. ir birželio 6 d. Kam
bario komiteto pirmininkui 
Jurgiui Mikailai persike
liant gyventi į Floridą, ko
mitetas persiorganizavo į 
valdybą ir tarybą. Į valdy
bą išrinkti: Stefanija Kau- 
nelienė — pirmininkė, My
kolas Abarius — vicepir
mininkas, Vincas Tamošiū
nas — sekretorius ir Anta
nas Sukauskas — iždinin
kas. Į tarybą: Rožė Bilai- 
tienė, Eugenija Bulotienė, 
Antanas Grinius, Vytautas 
Kutkus, Viktorija Norvilai- 

lllllllllllllllllll

Puikiausius kailius
rasite

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininkų

NORMANĄ BURŠTEINĄ
185 N. WABASH AVĖ. CHKAGO, ILL. 60601 |

T«l. krMtavės (312) 263-5826; am* (312) 677-8489.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tė, Stasys Račiukaitis ir 
Algis Vaitiekaitis. Į revi
zijos komisiją: Eugenija 
Bulotienė, Algis Vaitiekai
tis ir Juozas Račiukaitis.

žmonės lietuvių kamba
riui aukoja ne tik pinigus, 
bet ir lietuviškus dirbinius.

FAMILY PRACTICE 
AT ITS BEST 

Farnily physician needed for U'eMern 
Kentucky. A uniquie blend or rurnl 
iilefelyle wilh the advantages of urban 
medicirie. Located in a plcasani and 
ttupporlive community surrounded by 
fartning, nature, and outdoor sportą. 
Praclice firat rate fatnily inedicine 
as pari of a large mulu specialty 
clinic closely aff.iliated with an out- 
Manding modern 400 plūs bed ho»»- 
pilni.
A guararlteed competitivr .salary. 
profit shnring plan and generous 
(ringe benefit*. Early partlcipation 
m the printarily inccnlive based in- 
conte prograni. Partnership in lwo 
years. Coritact: Roberi Slaton. Trover 
Clinic, Madisonville. Ky. 42431.

(27-33)

(Atkelta iš 9 psl.)

Vakaras ramus ir giedras, žolė rasos nu- 
sidabruota. Kiemo pakraščiuose svirpliai groja 
savo įprastą muziką. Danutė su Nijole užmigo, 
o aš išėjau po langais ant suoliuko permąstyti 
savo gyvenimo planus, gal pamatysiu Julę pasi
dalinti skausmu. Tamsiai nakčiai pradėjus ap
gaubti žemę darėsi vienai lauke sėdėti nejauku 
ir pasukau Julės namų link. Apstulbau. Išeina 
Julė Radikienė lydima dviejų nepažįstamų vyrų 
ant rankos užsimetusi žieminį apsiaustą. No
rėjau klausti, kur eina taip vėlų vakarą, bet 
žvilgterėjus į jos griežtą ir liūdną, išblyškusį, 
bet kupiną ryžto veidą, išsigandau, šypsena 
ar švelnesnis žvilgsnis buvo jau dingęs nuo 
birželio 15 dienos.

— Praneškit mano motinai, kad priglaustų 
Algiuką, — Julė tiek tepasakė ir pranyko 
tamsoj. Mane apėmė siaubas, nejaugi ir mano 
eilė ateis, kaip tada birželio 15 dieną Julė sakė. 
Atėjo mintis kreiptis į daktarę Matulienę užta
rimo išlaisvinti Rimą. Ji turi įtakos naujoje 
santvarkoje, ji moka rusiškai, gali susikalbėti 
su aukštaisiais valdžios pareigūnais be vertėjo, 
o be to, jos brolis anksčiau niekur nedirbęs, 
dabar tapo prokuroru. Nedaug turiu vilties, ką 
jie gali padėti, kai Lietuvos okupantas pamynė 
elementariausią teisę, kai su žmonėmis elgiasi 
lyg su savo nuosavybės daiktais. Stebiu, kada 
daktarė išeis arba grįš iš miesto per kiemą, 
bet vis nematau. Eiti pas ją į namus nedrąsu.

Dienos aušo ir vėl temo. Aplink platūs 
laukai ir tokia saulėta mėlyna erdvė, tartum 
žemėje nebūtų jokių pavojų, nei skausmo nei 
mirties, galvoju, o tik apsidairyk, vien mūsų 
kieme, kiek jau ašarų išlieta kiek sielų kančios.

žiūriu, daktarė Matulienė skuba namo ir 
pastoju jai kelią.

— Atsiprašau, dkatare, aš turiu svarbų 
reikalą, nedrąsiai ištariu.

— Ar Danutė vėl pablogėjo? — susirūpi
nusi veidu daktarė pažvelgė į mane.

— Oi ne, aš turiu didelį prašymą.
— Tai ko iš manęs norėtum, sakyk grei

čiau, aš esu nepaprastai pervargusi, — pasakė 
ji žvelgdama į tolį lyg mano prašymo visai 
negirdėtų. Tose visuomet linksmose, gyvybės, 
energijos ir gyvenimo ryžto pilnose akyse da
bar man pasirodė siaubas tartum jos matytų 
mirties šmėklą, o lūpose pasmerkimas viskam, 
visam pasauliui.

— Ar negalėtumėt man pagelbėti sužinoti, 
kur dabar yra mano vyras, Danutės ir Nijoly- 
tės tėvelis, ar jis dar gyvas?

— Jei galėsiu, mielai padarysiu, — pasakė 
ji liūdnu balsu ir nuėjo.

Laukiu žinios vieną dieną, laukiu kitą. Dak
tarė Matulienė išeina ir vėl grįžta, bet į mano 
namų pusę net nepažvelgia, nieko nepraneša.

Anksti rytą girdžiu į duris dusliai beldžia. 
Atsargiai žvilgteriu pro langą — Zosė, daktarės 
Matulienės šeimininkė, kuri nei su vienu kiemo 
gyventoju nebendravo, gal todėl, kad buvo daug 
vyresnė.

— Atėjau atsisveikinti, — sako ji. — Aš 
trisdešimtį metų gyvenau tame kieme, anks
čiau tarnavau daktarės tėvui, o jam mirus 
likau namų šeimininke pas jo dukrą. Buvau jų 
šeimos narė ir jaučiausi laiminga. Dabar išva
žiuoju, — pasakė Zosė kietai sukandusi lūpas, 
staiga padavė man sulankstytą popierėlį, ir 
sunkiu žingsniu palinkusi, tarytum ant savo 
nugaros nešdama viso pasaulio naštą, nuskubė
jo su mažu ryšulėliu rankose į gatvės pusę.

Negreit įgavau drąsos ir jėgų atskleisti tą 
popierėlį, kuriame radau parašyta:

”Su dideliu džiaugsmu sutikau į Lietuvą 
atvykstančius mūsų šeimos išsvajotus kaimy
ninės socialistinės Sovietų Sąjungos svečius 
pagelbėti mūsų gimtajame krašte įgyvendinti 
Markso ir Lenino skelbtas idėjas, dėl kurių 
mano tėvai ir aš su broliu bei draugais kovojam 
visą gyvenimą net rizikuodami kartais gyvybę.

Deja, per tą trumpą laiką įsitikinau, kad 
ši atnešta į mūsų tėvynę socializmo santvarka 
neturi nieko panašaus į anų skelbtą, mūsų ti
kėtą idealą. Visa yra tik apgaulus melas. Tai 
yra žmonijos istorijoj ligi šiol negirdėto rusiš
kojo komunistinio žiaurumo okupacija, visai 
neketinanti kurti žmonėms žadėto geresnio 
gyvenimo, o tik naikinanti visa, kas tų pačių 
vargšų darbininkų rankomis ir prakaitu amžių 
bėgyje buvo sukurta. Tai santvarka naikinanti 
kiekvieną žmogų, net ir pačius jos kūrėjus bei 
vykdytojus.. Tokia auka iš tūkstančių kitų likau 
ir aš. Sudiev! Matulienė”.

(Pabaiga)



1985 m. liepos 18 d.

A.A. Dr. Juozo Bartkaus 
laidotuvės

A. A. Juozas Bartkus gy
dytojas, visuomenininkas, 
taurus lietuvis mirė 1985 
m. birželio 29 d. (gimęs 
1897 m. rugsėjo 18 d.). Jo 
kūnas buvo pašarvotas Do- 
nald A. Petkaus šermeninė
je. Daugelis chicagiškių Ve- 
lionies bei jo šeimos drau
gų, gerbėjų, bu v. pacientų, 
bendradarbių, kaip ir kole
gų gydytojų, atvyko atsi
sveikinti. Organizacijų, ku
rių eilėse Velionis reiškėsi, 
atsisveikin i m o valandėlė 
įvyko liepos 2 d. vakare. 
Kun. dr. Ignas Urbonas va
dovavo bendrai susirinku
siųjų maldai, pabaigoje su- 
giedant Marija, Marija.

Atsveikinimo programą 
pradėjo ir darniai jai vado
vavo — inž. Jonas Jurkū
nas, buvęs Velionies moki
nys Geltonių vidurinėje 
mokykloje ir likęs visą gy
venimą artimu draugu. Va
landėlės metu prie karsto 
budėjo neolituanų garbės 
sargyba.

Jonas Jurkūnas atskleidė 
dr. Juozo Bartkaus nueitąjį 
gyvenimo kelią, jo svarbes
nius momentus. Vėliau, or
ganizacijų atstovai savo pa
reiškimuose dar ryškiau 
paliudijo Velionies Juozo 
Bartkaus žingsnius, jo di
džiai tolerantišką asmeny
bę, tvirtą lietuvybę ir pa
galbos ranką lietuviui.

Atsisveikino: dr. Leonas 
Kriaučeliūnas — Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
pirmininkas, dr. Pranas 
Sutkus — Amerikos Lietu
vių Gydytojų draugijos ir 
PLG Sąjungos vardu, Rasa 
Plioplytė — LST Korp! 
Neo - Lithuania Chicagoje 
pirmininkė, visos Korp! 
vardu, Stasys Virpša — 
Chicagos Lietuvių Tautinių 
Namų valdybos pirminin
kas, Stasys Baras — Lietu
vių Fondo valdybos vardu, 
Mečys Valiukėnas — Lie
tuvių Spaudos ir Radijo 
draugijos Viltis ir Dirvos 
redakcijos vardu ir Karolis 
Milkovaitis — ALT S-gos 
Chicagos 
ninkas.

NEPAxMIRŠKlTE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄskyriaus pirmi-

Prie a a dr. J. Bartkaus karsto šeimos nariai ir artimieji, kun. dr. I. Urbonui kalbant 
,, Inž K. Pociaus nuotr.maldą.

Inž. Eugenijus A. Bart
kus, savo kalboje, Velionies 
šeimos ir giminių vardu, pa
reiškė padėką visiems jo tė
veliui, ligos metu padėjil
siems, jį lankiusiems, o taip 
pat visiems į šermeninę at- 
vykusiems, su juo atsisvei
kinti, organizacijų atstovam 
pagerbusiems Velionį, jo 
asmenybę. Gražų mostą Eu
genijus parodė valandėlės 
dalyviams, negalėjusiems 
suprasti visos slinkties, at
liktos lietuvių kalba. Itin 
vykusiai ir trumpai jis at
pasakojo anglų kalba visą

V. A. Račkausko nuotr.

Prie a. .a. dr. J. Bartkaus karsto Petkaus Koplyčioje sto
vėjo neolituanų garbės sargyba: A. Juodvalkis, J. Jurkūnas, 
V. Mažeika.

tu liūdime.

atsisveikinimo programą. 
Ta pačia proga, inž. E. A. 
Bartkus pagarsino pakvies
tųjų į garbės grabnešius 
sąrašą, būtent: T. Blinstru- 
bas, J. Jurevičius, J. Jur
kūnas, L. Kriaučeliūnas, V. 
Mažeika, A. Pimpė, P. Sut
kus ir P. Vėbra.

Liepos 3 d. ryte Lietuvių 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje bu
vo atnašaujamos šv. Mišios 
už Velionies Juozo Bartkaus 
vėlę. Koncelebruotas mišias 
atnašavo — kun. dr. I. Ur
bonas, kun. dr. J. Prunskis 
ir kun. J. Borevičius, SJ. 
Po mišių, jų dalyviai, nu
vyko į D. A. Petkaus kop
lyčią. Iš čia palydėjo ir pa
laidojo Chicagos Lietuvių 
Tautinėse kapinėse dr. Juo
zą Bartkų. Prieš nuleidžiant
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Laidojant a. a. dr. J. Bartkų Tautinėse kapinėse Chicagoje. Prie karsto kalba ALT* 
pirm. T. Blinstrubas. v. A. Račkausko nuotr.

karstą ; duobę, trumpą žo
dį tarė Teodoras Blinstru- 
bas, ilgametis Velionies vi
suomeninio darbo bendra
darbis, Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas.

Kapų glūdumoje himno 
melodijai aidint, man prisi
minė aną metą paties dr. 
Juozo Bartkaus gyvas pa
sakojimas, kokį įspūdį jam, 
vienuolikos . metų jaunuo
liui, paliko pirmą kartą iš
girsta Šiluvos špitolėje 
(1908) choro ir publikos 
sugiedota Lietuva, Tėvyne 
mūsų ...

Mečys Valiukėnas

A. A.

DR. JUOZUI BARTKUI

mirus, jo sūnui EUGENIJUI BARTKUI ir

šeimai reiškiame giliausią užuojautą ir kar

Dalia & Kazys Bobeliai 
ir šeima

A.L.T. S-gos Garbės nariui
A. A.

1)R. JUOZUI BARTKUI
mirus, sūnui EUGENIJUI ir dukrai IRENAI 
T. BUDRECKIENEI su šeimomis bei jo se

sei ONAI ELERTIENEI reiškiame gilią 

užuojautą.

A.L.T. S-gos Chicagos 
Skyriaus Valdyba

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
veikėjui

A. A.
DR. JUOZUI BARTKUI 

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

A. L. Tautinės Sąjungos, 
Detroito Skyrius

Mūsų brangiam ir gerbiamam tautinin
kui veteranui

A. A.
DR. JUOZUI BARTKUI

mirus, Velionies sūnui inž. EUGENIJUI su 
žmona DANGUOLE ir vaikais VIVA-ONA 
ir DARIUMI, dukrai IRENAI su vyru AL
GIRDU ir kitiems giminėms bei artimiesiams 
užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Vanda ir Vaclovu Mažeikai 
Eleonora ir Mečys Valiukėnai
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PEDAGOGEI ALICIJAI RŪGYTE 

AMŽINYBĖN IŠKELIAVUS
ANTANAS JUODVALKIS

Š. m. birželio 20 d. Chi
cagoje pasklido nelaukta ži
nia, kad šv. Kryžiaus ligo
ninėje su šiuo pasauliu at
siskyrė žinoma pedagogė, 
jaunimo auklėtoja, istorinių 
knygų leidėja ir platinto
ja Alicija Rūgytė, sulau
kusi 82 metų amžiaus. Be
lankydama ir talkindama 
daugeliui renginių, prieš 10 
dienų pasijuto nusilpusi ir 
gydytojai paguldė į ligoni
nę pagrindiniam patikrini
mui. Bedarant tyrimus, iš
tiko vienas po kito dalini 
paralyžiai ir širdies sutri
kimai. Draugams belau
kiant grįžtančios ir sustip- 
rėjusios, atėjo žinia, kad 
Alicijos Rūgytės gyvybė 
užgeso, pačiai to nelaukiant 
ir dar planuojant ateities 
veiklą, išleistinas knygas.

Alicija Rūgytė visą gy
venimą buvo ištikima atei
tininkų idealogijai ir pri
klausė Giedros korporaci
jai. Visą laisvą laiką buvo 
paskyrusi jaunimo auklėji
mui bei švietimui ir, kaip 
istorikė, istorinių veikalų 
leidimui ir platinimui. Ali
cijos Rūgytės, labai dažnos 
kultūrinių bei pramoginių 
renginių lankytojos, nema
tėme tuščiomis rankomis, 
DVI Vl.M«t> Ucs vlKiunCiji UiUc- 

lį sunkų krepšį, prikrautą 
lietuviškų leidinių. Sutik
ta, visada džiaugdavosi par
davusi turėtas knygas ir iš
tuštinusi krepšį. Tokios iš
tvermingos ir atkaklios 
knygų platintojos neteko 
matyti. Paprastai, mūsų 
knygų platintojai salių prie
angiuose išdėsto turimas 
knygas ir laukia pirkėjų, o 
Alicija neturėjo knygų sta
lų, bet sutiktą pažįstamą 
aprūpindavo (iš krepšio) 
išleista knyga ir neatleis- 
davo, kol tą knygą nupirk
davo. Taip istorikų draugi
ja išleido ir išplatino apie 
30 leidinių be fondų dides
nės paramos ir paliko kaso
je pinigų tolimesniam kny
gų leidimui. Toks stambus 
ir iškaštingas AUŠROS iš
leidimas dviejuose dideliuo
se tomuose, niekam nesiryž- 

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

tant, Alicijos Rūgytės pa
stangų dėka buvo sumedžio
tas, perspausdintas, išpla
tintas ir finansiškai išly
gintas.

A. Rūgytė turėjo dar 
daug planų ir ligoninėje ją 
lankantiems draugams, pa
sakojo apie naujų knygų 
išleidimą, netikėdama, kad 
jau paskutines dienas gy
vena. Nesirgusi ir savimi 
nesirūpinusi negalvojo, kad 
jos jėgos baigia išsekti.

A. a. Alicija Rūgytė bu
vo pašarvota Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje, kurią, 
atsisveikinimo metu, sau
sakimšai užpildė lietuviš
koji visuomenė.. Atsisveiki
nimą vedė ir prie karsto 
garbės sargyboje stovėjo 
jos numylėtinės giedrinin- 
kės. Muzikas M. Motiekai- 
tis, B. Pakšto styginis or
kestras ir solistė A. Bun- 
tinaitė sudarė mistinę 
nuotaiką, o solistė Dalia 
Kučėnienė jautriu žodžiu 
supažindino su a. a. Alici
jos Rūgytės darbais ir pasi
aukojimą lietuvybės išlaiky
mo bei lietuviškos kultūros 
skleidimo baruose. Atsisvei
kinimas pradėtas ateitinin
kų himnu.

Su velione Alicija Rugy- 
•ite 'atniMvelkino daugelio or- 

ganizacijų vadovai, apgai
lėdami staigų iš gyvenimo 
pasitraukimą ir paliktą tuš
tumą. štai kalbėtojų eilė: 
PLB valdybos vicepirm. B. 
Jasaitienė, Lietuvių istori
jos draugijos — A. Bagdo
nas, Lietuvių mokytojų są
jungos — J. Penčylienė, 
ALT C. ir Chicagos sky
riaus — pirm. M. Marcin
kienė, JAV LB švietimo ta
rybos ir lit. mokyklų — J. 
Masilionis, Pedagoginio lit. 
instituto — R. Plioplytė, 
Lietuvių Fondo — valdybos 
pirm. dr. A. Razma, LM Fe
deracijos Chicagos klubo —
M.. Macevičienė, Chicagos 
ateitininkų sendraugių —
K. Pabedinskas, Putnamo 
seselių ir Draugo rėmėjų — 
M. Remienė, šviekšniškių 
draugijos — J. Sudžius, 
Chicagos skautijos — A.

DIRVA

Prie a. a. Alicijos Rūgytės karsto garbės sargyboje stovi 
giedrininkės S. Jakubonienė ir J. Dumbrienė.

J. Tamulaičio nuotr.

Paužuolis ir ateitininkių 
Korp! Giedros — J. Damu- 
šienė. Atsisveikinimą raš
tu atsiuntė gen. konsule Ju
zė Daužvardienė ir vysku
pas Vincentas Brizgys.

Kalbėtojų eilę užbaigė 
mok. M. Petersonienė, pa- 
skaičiusi A. Rūgytės testa
mentinius žodžius jauni
mui, kurie baigiami šiais 
žodžiais: ”. . . Paskutinį 
kartą kreipiuosi j jus, pra
šydama kovoti ir dirbti dėl 
Lietuvos išlaisvinimo ir lie
tuvybės išlaikymo tremty
je. Laisvė jums duota, kad 
kovotumėt ir dirbtumėt už 
tuos iš kurių ta laisvė atim
ta”.

Alicija Rūgytė mokė lie
tuvius vaikus 58-ris metus 
ir išleido į gyvenimą ne 

pn»inukojuHj Lietu
vai ir lietuvių tautai. Pa
skutinę šių metų mokslo 
dieną, atsisėsdama ant laip
tų pailsėti, vos užlipo į Pe
dagoginio instituto klasę 
antrame aukšte ir baigė 
skaityti istorijos kursą, pa
rodydama pareigingumą. 
Direktorius J. Masilionis, 
atsisveikinimo kalboje, iš
ryškino A. Rūgytės nepa
prastą pasišventimą lietu
viškai mokyklai ir ryžtingą 
atkaklumą steigiant lit. mo
kyklas išeivijoje — ir Vo
kietijos stovyklose ir Čia 
Chicagoje.

Tuometinės direktorės A 
Rūgytės atkakliu užsispy
rimu ir neatlaidžiu reikala
vimu, rasdavo prieglaudą 
prie lietuviškų parapijų, bet 
klebonai ilgiau metų ar 
dviejų nelaikydavo ir iš
mesdavo lauk. Taip praėjo 
bene keturias liet, parapi
jas ir tik tėvams jėzuitams 
pastačius Jaunimo centrą, 
rado lit. mokyklai nuolatinę 
pastogę. Bet ir čia tebuvo 
tik klasės be suolų, lentų, 
stalų. A. Rūgytės nuolati
nio kaulijimo dėka, buvo 
sutelktas mokyklų invento
rius, kuriuo ir šiandien 
naudojamasi.

Likimo ironija. Uuoli ka
talikė ir katališkų organi
zacijų aktyvi dalyvė, nuo 
pat įsikūrimo Chicagoje 
buvo švč. M. Marijos Gimi
mo (Marųuette Parke) pa
rapijos narė per 35 metus, 
paskutiniam patarnavimui 
klebono buvo nepriimta ir
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giminės turėjo ieškoti vie
tos kitoje parapijoje. Pri
ėmė Nekalto Prasidėjimo 
(Brighton Parke) klebonas, 
nors ir nebuvo parapijietė.

Iškilmingas mišias auko
jo vysk. V. Brizgys, asis
tuojamas 12 kunigų. Mišių 
metu solo giedojo solistai 
D. Kučėnienė ir J. Vazne
lis. Po pamaldų dar niekad 
nematyta automobilių eilė 
palydėjo į šv. Kazimiero lie
tuvių kapines, kur atgulė 
šalia anksčiau mirusių bro
lio ir sesers. Kapinėse, at
likus bažnytines apeigas, 
buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas.

SKYRIAUS VALDYBA

DIRVOS 70 METŲ 
SUKAKČIAI PAMINĖTI 
GEGUŽINĘ

Geras maistas, baras, loterija, muzika 
ir kitos pramogos. Pradžia: 12 vai. dienos.

Visi kviečiami atvažiuoti, praleisti po
pietę prie ežero ir atsigauti senų ąžuolų pa
vėsyje.

A.L.T. S-GOS EAST CHICAGOS SKYRIUS, 
š. m. rugpiūčio 3 d., šeštadienį,

Elenos ir Kazimiero Pocių sodyboje — 
532 LAKE SHORE COUNTY ROAD, 

BEVERLY SHORES, IND.
Tel. (219) 879-7732,

Tauriam lietuviui

A. A.

DR. JUOZUI BARTKUI«
iškeliavus amžinybėn, inž. EUę. BARTKUI 

su šeima, giminėms ir visiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

Aga ir Bronius 
Dūdos 

Kalifornia.

A. A.

MINDAUGUI JAZBUČIUI

mirus, nuoširdžią ir gilią užuojautą reiškia

me žmonai GIEDREI, dukrai MIRGAI’ sū

nui GINTUI ir visai jų giminei.

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 
Chicagos Padalinys
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BALTIMORĖJE MIRĖ JUOZAS BAČANSKAS Clevelando abiturientai
Gerokai išretėjusi Balti- 

morės lietuvija ir vėl nete
ko vieno savo nario, nuo
širdaus tautiečio, Juozo Ba- 
čansko. Senatvės susilpnin
tas ir sunkios ligos par
blokštas, su šiuo pasauliu 
atsiskyrė birželio 12-tos 
dienos rytą Union Memo
rial ligoninėje.

Birželio 14-tos d. vakare 
plati Bačanskų giminė ir 
didelis būrys baltimoriečių 
rinkosi šermeninėn su ve
lioniu atsisveikinti ir už jo 
sielą pasimelsti. Daugybė 
puikių gėlių ir stambus Mi
šių kortelių pluoštas liudi
jo Bačanskų šeimos popu
liarumą ir velionies tauru
mą.

Klebonui A. Dranginiui 
sukalbėjus rožančių ir pa
giedojus Marijos giesmę, 
velionį trumpai aptarė Tau
tinės Sąjungos vardu kalbė
jęs skyriaus sekr. B. Me
delis.

A. a. Juozas buvo gimęs 
1900 m. sausio 1 d., gyve
nęs Singailiškio vk., Klo
vainių apylinkėj, Šiaulių 
apskr. 1949 m. su šeima at
vykęs iš Vokietijos, pir
miausia apsistojo Baltimo- 
rės pramoniniame priemies
ty Sparrovv’s Poin. Aprū-

Lietuvių kredito kooperatyvas 
18022 Neff Road
Cleveland, Ohio 44119

TAUPYKITE IR
SKOLINKITĖS
tiktai
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

Palūkanos už sutaupąs:
šiuo metu TAUPOJE yra aukščiausios.

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

Visos informacijos mielai suteikiamos TAUPOJE darbo 
valandomis:

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

adv. A. Širvaičio įstaigos patalpose Lietuvių namuose.

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

(centrinėje TAUPOS būstinėje).
VISOS SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS SU 

NATIONAL DEPOSIT GUARANTEE CORPORATION

WANTED 
JEWELERS BENCHM*AN

a

KRASNER JEWELERS HAS AN OPEN1NG FOR A FULL TIME 
JEWELERS BENCHMAN. APPLICANTS MUŠT HAVE KNOWLEDGE 
OF D1AMOND AND STONE SETT1NG — REMOUNT WORK — MA- 
IOR AND MINOR JF.WELERY REPAIR WORK. THIS 1S A PER- 
MANENT, FULL TIME POSITION. EXCELLENT WORKING COND1- 
TIONS. PAY NEGOT1ABLE — DEPENDENT ON THE APPLICANT’S 
QUAL1F1CAT1ONS, SKILL LEVELS AND EXPERIENCE.

Responses to: KRASNER JEWELERS
G-3540 MILLER ROAD
FLINT, MICH. 48507 
PHONE: 313-733-2800

(1NTERVIEVS BY APPOINTMENT ONLY)
(27-31)

A. A. Juozas Bačanskas

pinta Juozo afidevitu, po 
pusmečio atplaukė ir jau
nesniojo brolio Vlado šei
ma.

Abu broliai ir jų tėvas 
Lietuvoje yra buvę miškų 
apsaugos tarnautojai. Juo
zas buvęs pavyzdingas ei
gulys. Miško vagysčių jo ei
guvoje beveik nebūdavę. 
Atvykę revizoriai sakyda
vę: ”’Pas tave nėra ko tik
rinti, žinome, kad nerasime 
miške trūkumų”. Už gerą 
Pakruojo girininkijoj tar
nybą Juozas atžymėtas pa
gyrimo lapu ir D.L.K. Ge
dimino ordenu, kuris puošė 
velionies krūtinę karste.

Abu broliai yra buvę šau
liai, priklausę šaulių raite
lių būriui. Taip pat abu tau
tininkai. Taut. S-gos Balti- 
morės skyriaus nariais bu
vo net trys Bačanskai: abu 
minėti broliai ir Juozo sū
nus Vytautas. Tautinei idė
jai a. a. Juozas liko ištiki
mas ligi mirties. Ne kartą 
yra dalyvavęs prieškomu- 
nistinėse demonstracijose 
Washingtone. Buvo ra
maus, tylaus būdo. Santy
kiuose su žmonėmis iš jo 
dvelkė gera valia ir nuošir
dumas. Buvo prasilavinęs. 
Niekad nesiblaškė, nesiža
vėjo jokiomis naujovėmis. 
Tvirtai laikėsi dviejų pa
grindinių savo gyvenimo 
kelrodžių — lietuvybės ir 
katalikybės.

Bene labiausiai prisigėrę 
tautos dvasios dvelksmo ir 
Lietuvos gamtos pajauti
mo, prisikvėpavę tyro jos 
miškų ir laukų oro — tai 
buvę ūkininkai ir miško 
saugotojai. Išeivijoj, ne
tekdami tokių tautiečių, 
tartum pajuntame lietu
viško pagrindo susilpnėji
mą, nes palikuonys tokios 
patirties jau neturės.

Be žmonos Rozalijos ir 
jaunesniojo brolio Vlado 
velionis paliko du sūnus — 
Vytautą ir Algirdą, U. S. 
laivyno atsargos karininką, 
dvi dukteris — Aldoną Bu- 
dienę ir Bronę Folderauer; 
U vaikaičių ir 2 provaikai
čius.

Tautinės Sąjungos sky
riaus vardu pareikšta nuo
širdi užuojauta našlei, sky
riaus pirmininkui broliui 
Vladui, sūnums, dukterims 
ir visiems artimiesiems.

Birželio 15-sios rytą šv. 
Alfonso lietuvių parapijos 
bažnyčioje Mišias velionies 
intencija atnašavo kun. A. 
Dranginis. Savo pamoksle, 
giliai užjausdamas našlę ir 
artimuosius, į juos kreipė
si, sakydamas, kad ir ko
kiais žodžiais į juos prakal
bėtų, vis tiek nesumažintų 
širdies skausmo. Jį mes vi
si anksčiau ar vėliau turė
sime patirti.

Pamaldų metu iškiliai 
giedojo vietinis šaunulis 
ketvertukas "Aidas’, vado
vaujamas M. Krasauskie
nės. Oras tą dieną pasitaikė 
gražus, dargi šeštadienis, 
tai laidotuvių dalyvių ne
trūko.

Po apeigų bažnyčioje il
ga mašinų eilė nutįso link 
Loudon Park kapinių, kur 
Bačanskų šeima jau iš ank
sto buvo pasistatydinusi 
sau paminklą. Pašventinęs 
karstą ir sugiedojęs Ange
las Dievo, kun. A. Drangi
nis tuoj užtraukė Marijos 
giesmę ir tautos himną. 
Viską atgiedojo beveik pats 
vienas, dalyviams tik men
kai tepritariant.

Bačanskų šeimos pakvies
ti, laidotuvių dalyviai susi
rinko į Lietuvių Namus. 
Čia keliasdešimt jų, apsėdę

• Dalia Renata Kašubai- 
tė — dr. Romualdo ir Nijo
lės Kašubų duktė, baigė 
Lake Catholic gimnaziją, 
patekusi į "National Honors 
Society” nares. Dalyvavo 
gimnazijos lengvos atleti
kos ir teniso komandose, 
kuriose buvo kapitone. Taip 
pat geriausiai įvertinta 
žaidėja teniso komandoje.

du ilgus gyvomis gėlėmis 
papuoštus stalus, buvo gau
siai ir skaniai pavaišinti.

Velionies duktė Aldona 
Budienė jau kelinti metai 
eina tų namų šeimininkės 
ir vedėjos pareigas.

Turiningą žodį, ko ne iš
tisą paskaitą, pietų metu 
tarė skyriaus narys K. Dū
lys, taikliai susiejęs laido
tuvių nuotaiką su baisiojo 
birželio įvykiais, dėl kurių 
Bačanskų šeima, kafp ir 
mes visi esame čia atsidan
ginę. Ir velioniui anuomet 
nei sapne neprisisapnavo, 
kad, palikęs Singailiškio 
mišką, savo amžino poilsio 
vietą ras ne tik svetimoje 
šalyje bet ir tolimame že
myne.

Kalbėtojas priminė, kad 
šiuo metu okupantas ren
giasi iškilmingai minėti 40- 
ties metų pavergimo sukak
tį. O mūsų tautiečiai ten 
turės pavergėjui dėkoti už 
sutryptą nepriklausomybę 
ir laisvę, žmonių kančias ir 
kitas "išlaisvintojo” atneš
tas mūsų tautai "dovanas”.

Labai palankiai a. a. Juo
zo šeimą prisiminė stovyk
liniais laikais Bačanskus 
arčiau pažinojęs Lietuvių 
Namų bendrovės pirminin
kas B. Brazauskas. Velio
nies šeimoje pagalbos rei
kalingieji tautiečiai visuo
met rasdavę šiltą užuojau
tą ir nuoširdžią paramą.

Skaudžiai brolio neteki
mą išgyvendamas, Vladas 
sakėsi, kad Juozas jam bu
vęs tarsi tėvas, jį globojęs 
ir sušelpdavęs. O čia, išei
vijoje, dalinęsis žmonos 
Rozalijos kepama lietuviš
ka duona.

Nuolatinį greitą senosios 
ateivi jos tirpimą ir pokari
nių ateivių mažėjimą ypač 
jautriai pajunta mažesnie
ji lietuviški telkiniai. O dar 
didesnį nuostolį išgyvena 
organizacijos, iš kurių sru
vena lietuviška veikmė.

S. M.

Priklausė gimnazijos teatro 
grupei.

Dalia baigė St. Kazimiero 
lituanistinę mokyklą. Pri
klauso skautams, ateitinin
kams ir žaibo klubo leng
vos atletikos komandai.

Dalia yra gavus stipendi
jas iš kelių universitetų ir 
yra nusprendus studijuoti 
tarptautinę prekybą Miami 
Universitete, Oxford, Ohio.

• Darius S. Steponavičius,, 
inž. Kęstučio ir Gidonės sū
nus, baigė Gilmour akade
miją ir buvo jos mokinių 
garbės sąraše ir įrašytas į 
baigusiųjų ”Headmaster‘s” 
sąrašą. Gimnazijoje žaidė 
tinklinį, futbolą ir dabar 
priklauso JAV slidžių ko
mandai New Yorke.

Darius baigė šv. Kazi
miero lituanistinę mokyk
lą, yra Grandinėlės šokėjas 
ir priklausė moksleivių atei
tininkų kuopai Clevelande.

šį rudenį, Darius studi
juos inžineriją Case West- 
ern Reserve universitete.

• Nida Marcinkevičiūtė, 
Marijos ir Kazimiero Mar
cinkevičių duktė, šiais me
tais baigė Beaumont mer
gaičių gimnaziją. Visus ke
turis metus buvo gerųjų 
mokinių tarpe, priklausė lo
tynų kalbos ir griežtųjų 
mokslų klubams ir gimna
zijos tinklinio komandai.

Baigė šv. Kazimiero li
tuanistinę mokyklą, šoka 
Grandinėlėje ir priklauso 
skautams.

Nida pasirinko studijuo
ti fizinę terapiją Ohio Statė 
universitete.

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

• 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

Brangiai mamytei
A. A.

MARIJAI APANAVIČIENEI 
amžinybėn iškeliavus, giliai užjaučiame jos 

vyriaus} sūnų VINCĄ su šeima, dukteris: 

MARIJĄ, BIRUTĘ, ALVYRĄ ir sūnų RO

MĄ su šeimomis.

Izabelė Jonaitienė
Mega Barniškaitė
Rimutė ir Donatas Nasvyčiai

A. A.

MARIJAI APANAVIČIENEI
mirus, jos dukterims BIRUTEI SKRINS- 
KIENEI, MARIJAI MIKONIENEI, sūnui 

ROMUI APANAVIČIUI, VINCUI APANIUI, 

jų šeimoms, anūkams ir visiems artimiesiems 

reiškiame nuoširdžią užuojautą

Nora Brazi ulienė 
Vincė Daugirdienė

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

• RUGSĖJO 22 D.. 4 vaL 
popiet Angelės Karaliūtės for
tepijono rečitalis Dievo Moti
nos parapijos auditorijoje.

• 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. CIevelando 
šaulių 15 metų įsikūrimo mi
nėjimas Lietuvių Namuose.

• SPALIO 13 D., 4 vai. po
piet solistės Aldonos Stempu- 
žienės koncertas ir naujos 
plokštelės pristatymas Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje.

• 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 16-17 D. 
Lietuvių dienos. Rengia LB 
CIevelando Apylinkė.

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

• GRUODŽIO 1 D., sek
madienį, 3 vai. p. p. kultūrinė 
popietė, Dirvos 70 metų su
kakties užbaigimo proga.
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Liepos 13 d. Clevelande Dievo Motinos parapijos šventovėje 
susituokė Sigutė Lenkauskaitė ir Jonas Matulaitis. Nuotraukoje 
jaunieji išeinant iš šventovės. V. Bacevičiaus nuotr.

FIELD TECHNICIANS
We are seeking- qualified candidates with technical background to 
be involved in field testing and in«peclion and survcy for sewer 
systeni evaluation aurvey, Associute degree in civil engineering 
preferred. Please forvvard reaunie, with salary history and require- 

ments to:

MADISON MADISON INTERNATIONAL 
OF MICHIGAN

615 GRISWOLD, SUIT 210
DETROIT, MICH. 46226

IBM /uperior/avinas
IASSOCIATION

I
=

3

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPU INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

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

ir paskolų sąlygų teiraukitės

Zuperio/ /avinę/
Pagrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000, 
penktadieniais 9:00 iki 6:00; 
šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

MEMBER

I SI JC i
MEMBER

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 f*mploycr (25r29)

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★•į 
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NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Reoltor
savininkas

EAST SHORE REALTY

866 East 185 Street, Cleveland, Ohio 
Telef. office 481-6900, rėš. 531-2190

Mums reikia namu Cuyahoga, Lake ir Geauga 
apskrityse, ypač East 185 gt. — Neff Road'

Norintieji pirkti ar parduoti prašome kreip
tis j mano įstaigą.
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JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

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

* Barbaro Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.



DIRVA Nr. 28 — 15

CC&MAMte if
1985 m. liepos 18 d.

NERINGA IR PILĖNAI 
RUOŠIASI VASAROS 

STOVYKLAI

■ Clevelando skautės ir 
skautai šiais metais stovyk
laus puikioje Camp McKin. 
ley stovyklavietėje, kuri yra 
prie Lisbon, Ohio, maždaug 
100 mylių nuo Clevelando 
į pietus. Stovyklavietė yra 
specialiai įruošta jaunimo 
stovyklavimui, turi plauky
mo baseiną ir gražias pa- 
stovykles.

Abiejų tuntų vadovai ir 
stovyklų viršininkai, ps. 
Virginija Juodišiūtė ir ps. 
Vytautas Staškus, jau pa

A. A.

NIJOLEI GARLAITEI-ŽYGIENEI
mirus, jos vyrą PAULIŲ, vaikučius JONU

KĄ ir LAURUTĘ, tėvus, seseris, gimines ir 

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime.

Lina Slabokienė 
ir

Dundurų šeima

Mielą mūsų pirmininką JONĄ GARLĄ 

ir šeimą giliausio liūdesio išgyvenimuose, 

mylimą dukrelę,

A. A.

NIJOLĘ 
amžinybėn išlydėjus, nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu liūdime.

Lietuvių Bendruomenės 
Palm Beach Apylinkė

Prie a. a. Nijolės Garlaitės-Žygienės kapo šeimos nariai, tėvai ir giminės.
V. Bacevičiaus nuotr.

ruošė įdomią ir visiems pri
taikytą programą. Stovyk
los laikas: rugpiūčio 11-18 
dienomis. Stovyklauti kvie
čiamas visas Clevelando 
jaunimas. Norima, kad kuo 
daugiau mūsų jaunimo ga
lėtų pasinaudoti šia puikia 
proga pastovyklauti ir pra
mokti daug naudingų ir rei
kalingų dalykų.

Raginami tėveliai ilgai 
nedelsiant registruoti savo 
jaunimą į šią vasaros sto
vyklą. Skambinkite s. D. 
Vodopalienei — 449-1216 ir 
s. R. Belzinskui — 486-5634 
dėl registracijos.

Clevelando Dievo Motinos parapijos klebonas kun. Gediminas Kijauskas, S. J., birželio 
23 d. atšventė 25 metų kunigystės jubiliejų. Ta proga organizacijų atstovų komitetas surengė 
pagerbimą, kurį pravedė Juozas Stempužis, o meninę programą atliko sol. Aldona Stempu- 
žienė, pianistė Angelė Karaliūtė ir Grandinėlės šokėjai, o sukaktuvininkui buvo įteikta daug 
dovanų. Nuotraukoje sukaktuvininkas ir Grandinėlės šokėjai, bei organizacijų atstovai But
kutė ir Pliodžinskas su dovanom. V. Bacevičiaus nuotr.

MOKSLO METŲ 
UŽBAIGIMAS

š. m. birželio 2 d- Šv. Ka
zimiero Lituanistinė mo
kykla Clevelande užbaigė 
mokslo metus.

Baigusieji Aukštesniosios 
lit. mokyklos 12-tąjį skyrių 
rinkosi 9:30 vai. ryto į Die
vo Motinos parapijos salę 
iš kur organizuotai ■ su vė
liava vyko į pamaldas.

Po pamaldų tėveliai, sve
čiai ir mokiniai grįžo į salę 
iškilmingam mokslo metų 
užbaigimo posėdžiui.

Įnešus vėliavą, visi su
giedojo Lietuvos himną. 
Mokyklos vedėja Stefanija 
Stasienė pakvietė į sceną 
posėdžio prezidiumą: šv. 
Kazimiero lit. mokyklos 
globėją kleboną kun. G. 
Kijauską, S. J., mokyklos 
kapelioną L. Zarembą, S.J., 
skaitymo varžybų mecenatę 
J. Klimaitienę, mokytojų 
tarybos posėdžių sekretorę 
O. Žilinskienę, LB Krašto 
valdybos pirm. dr. A. But
kų, LB Ohio Apygardos 
valdybos pirm. J. Mikonį, 
LB Clevelando Apylinkės 
švietimo reikalams atstovę 
A. Miškinienę. Toliau į sce
ną buvo pakviesti šių me
tų abiturientai: Auksė Ban- 

kaitytė, Vija Bublytė, Li
nas Biliūnas, Algis Kasu- 
laitis, Ričardas Matas, Da
rius Minkūnas, Paulius Tal- 
lat-Kelpša, Monika Palūnai- 
tė ir Antanas Taraška.

Mokyklos vedėja savo 
kalboje pastebėjo, jog šios 
mokyklos 28-je mokinių lai
doje išleidžiant 9 mokiniai, 
kurie ištęsėjo 12 metų mo
kykloje. O šios laidos I-me 
skyriuje buvo 15 mokinių. 
Dalis neištęsėjo, o baigu
siais vedėja pasidžiaugė. 
Toliau savo kalboje mokyk
los vedėja paminėjo, jog ši 
mokykla darbui ir veiklai 
turi išskirtines sąlygas. Mo
kykla veikia puikiose, mo
derniai įrengtose patalpose.

Tėvų komiteto pirm. Gy
tis Barzdukas savo kalbo
je pareiškė, kad metų bė
gyje su komiteto nariais 
sėkmingai veikė, padėkojo 
mokytojams už darbą, mo
kyklos mecenatams ir rė
mėjams už paramą mokyk
lai.

Parapijos klebonas kun. 
G. Kijauskas, S. J. pasvei
kinęs šių metų abiturien
tus, pasidžiaugė jų atsiek
tais rezultatais ir priminė, 
jog lituanistinė mokykla 
išeivijos gyvenime yra pa
grindinė lietuviškos sąmo
nės ugdytoja ir jos palai
kytoja.

Taip pat ir dr. A. But
kus savo žodyje iškėlė mo
kyklos svarbą, nes jis pats 
yra mokykloje dirbęs ir ji 
liko jam labai artima prie 
širdies. Moksle pasižymėju
siems mokiniams LB Cleve
lando Apylinkės skirtos do
vanos knygomis mokiniai 
gavo iš savo klasių auklė
tojų, taip pat ir pinigines 
premijas už lietuviškų kny
gų skaitymą. Galiausiai bu
vo įteikti abiturientams 
atestatai ir dovanos kny
gomis.

Abiturientų vardu kalbė
jo Auksė Bankaitytė, kuri 
pirmiausia padėkojo moky
tojams už jų darbą ir pasi
aukojimą, kurį jie patyrė 
per 12 metų. Ji taip pat pa
stebėjo, kad mokytojų įdė

tas darbas nenuėjo veltui, 
nes jie daug išmoko, sustip
rėjo lietuvybėje ir ateity
je lietuviškuos reikaluos 
stengsis būti sąmoningi ir 
atsparūs.

Kaip staigmena, visi mo
kytojai tėvų komiteto buvo 
apdovanoti gėlėmis ir pla- 
ketėmis. Po to išnešta vė
liava ir posėdis baigtas vi
siems giedant "Lietuva 
brangi”. Vedėja padėkojo 
visiems atsilankiusiems ir 
palinkėjo gražių vasaros 
atostogų. (vd)

• Baigusieji East High 
School Clevelande 1935 ar 
anksčiau, planuojamo 50 m. 
proga suvažiavimo, prašom 
skambinti Beatriče Miller 
(216) 521-2555.

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

I Iri NATIONW1DE 
1 fl INSURANCEI it on yov
APDRAUDOS rei

kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELEN1Ų apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 112-6810.

• 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.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4



DIRVA
NEOLITUANŲ IŠVYKA

Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba išsiuntinėjo laišką 
(data nepažymėta, bet Chi
cagoje gauta 1985. VI. 19 
d.), kviesdama visus neoli- 
tuanus dalyvauti Darbo 
dienos savaitgalio išvyko
je — didžiojoje sueigoje 
(suvažiavime), kuris įvyks 
1985 m. rugpiūčio 31 — 
rugsėjo 2 d. Dainavos sto
vyklavietėje, Manchester, 
Mich. Apie dalyvavimą pra

Ilgamečiui Tautinės minties puoselėto

jui, Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 

garbės nariui

A. A.

DR. JUOZUI BARTKUI

mirus, dukrai IRENAI, sūnui inž. EUGE

NIJUI bei jų šeimoms, giminėms ir arti

miesiems reiškiame gilią užuojautą.

Amerikos Lietuvių Tautinė
Sąjunga

DR. JUOZUI BARTKUI

mirus, gili užuojauta sūnui inž. EUGENI

JUI ir Jo šeimai, seserei ONAI, dukrai TA

MARAI su vyru ALGIRDU ir visiems gi

minėms.

Vietoj gėlių, siunčiame Dirvai paremti 

70 dol.

Irena ir Petras Vėbrai
Romona ir Allan Karlovai 

ir jų šeima

A. A.

DR. JUOZUI BARTKUI
mirus, jo dukrai IRENAI BUDRECKIENEI 
ir jos vyrui ALGIRDUI, jo sūnui EUGENI

JUI BARTKUI ir jo žmonai DANGUOLEI, 
anūkams VIVAI ir DARIUI ir kitiems gimi

nėms didžiai liūdėdami, reiškiame gilią užuo
jautą.

Bronė ir Vytautas 
Mikliai

Valerija ir Mečys’ 
š i m k ai 

Lelia ir Juozas 
žvyniai

šo pranešti iki rugpiūčio 1 
d., grąžinant užpildytą an
ketą su pusės kainos užsta
tu (suaugusiems 50 dol., 
studentams — 37.50 dol.). 
Anketas ir čekius siųsti iž
dininkui Vytautui Girniui, 
7320 So. California Avenue, 
Chicago, III. 60629, telef. 
312-778-7825.

Laiškas skelbia, kad bus 
diskutuojama apie Korp! 
Neo - Lithuania tolimesnę 
veiklą ir jos ateitį. Dau

giau žinių žadama paskelb
ti spaudoje.

Deja, iki šiol naujesnių 
žinių dar neskaitėme, o lai
ko nebedaug liko. Tad ne
delsdami r e g istruokimės. 
nes rengėjams reikalingas 
tikslus išvykos dalyvių 
skaičius. (aj)

• Rašytojas Vincas Ra
monas. 80 m. amž., gyv. 
Chicagoje, liepos 8 d. stai
giai mirė savo bute nuo šir
dies priepuolio. Palaidotas 
liepos 13 d. šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

• Mokytojų, tėvų ir jau
nimo studijų stovykla vyks 
Dainavoje rugpiūčio 4-11. 
Norį joje dalyvauti prašo
mi kreiptis į vietines litua
nistines mokyklas kelionę 
apmokamų stipendijų rei
kalais. Pagal PLB nurody
mus kiekviena lituanistinė 
mokykla turi atsiųsti savo 
atstovą.

• A. A. dr. Juozui Bart
kui mirus, jo atminimui, 
Alfonsas Pimpė, gyv. Chi
cagoje, Dirvai paremti at
siuntė auką 25 dol. Ačiū.

• A. A. dr. Juozui Bart
kui mirus, jo šviesiam at
minimui Sofija ir Juozas 
Graužiniai, gyv. Chicagoje, 
Vilties draugijai, kurios 
pirmininku yra buvęs Ve
lionis, atsiuntė auką 50 dol. 
Ačiū.

• Albinas Stukas. gyv. 
Jackson, N. J., siųsdamas 
Dirvos vajui 150 dol. rašo: 
"Matydamas kiekvieną sa
vaitę ilgą sąrašą aukotojų, 
atsiliepusių į Dirvos 70 m. 
sukakties atsišaukimą, aš 
ir savo kompanijos Rūta
Millvvork and Stairs vardu 
irgi siunčiu jums parapią

WANTED 
ONLY EXPERIENCED 

Insulation applicators for reaidential 
& commercial work. Mušt have good 
work record & vvilhng to relocate to 
Atlanta area. We are a nationwide 
company offering excellent benefits, 
and steady work. Will help with 
relocation rosi for righl individual. 
Call collect Mon-Fri. 9-6 p. m.

404-299-1338
(28-32)

OPPORTUNITY FOR 
PHYSICAL THERAPIST 

For a small congenial community. 
Full time for medicare certified home 
care agency. Salary $22.000 to 
$29,000 with limited benefits. Write

ALLEN HOME CARE
P. O. BOX ĮSI 

CASS CITY, MICH. 48726 
<28-32)

WANTED JOURNEYMEN 
TOOL & DIE MAKERS 

DIE MAKERS. DIE LEADERS.
Mušt be able to sėt up work from 
Blue prints & olose lolerance. Steady 
work. Days or afternoons. Apply in 
person or send resume to:
UNITED M ETAL PRODUCTS

8101 LYNDON STREET 
DETROIT. MICH. 48238 

(28-32)

MACHINISTS
EXPERIMENTAL 

TOOL
Large corporation needs experienced 

machinists for proto-type tools.
ALSO

LAYOUT INSPECTORS
SEND RESUME TO:

HOLLOWELL
P. O. BOX 2217 

DEARBORN. MICH. 48123 
(28-30)

ELEMENTARY 

TEACHERS 
KEPPEL UNION SCHOOL D1STR1CT 

LITTLE ROCK, CALIFORNIA 
Emerson L. Hali. Superinlendenl. 

Will be interviewing Sal. ai the 
Pittsburgh Marriott Green Tree on 
Marriotl Drive, Pitlsburyh, Pa. 
Join the future of thi* ranidly grow- 
inu area of Southern California. Only 
I hour from Los Angeles. Call 805- 
944-2158 for an appoinlment or 
more information. (27-30)

Dirvos 70 metų 
sukakčiai 

paminėti vajus
Atsiliepdami į Dirvos 70 metų sukakčiai pa

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

Juozas ir Ona Briedžiai, Bloomfield, Mi........  50.00
VI. Janušauskas, Longueil, Que........................ 4.00
K. Puskunigis, Chicago, 111. .........  50.00
I)r. Henrikas ir Tamara Brazaičiai,

VVilloughbv, Ohio .......................................... 50.00
Kazys ir Aldona Stašaičiai, Detroit, Mich...... 10.00
Santa Monikos Amerikos Lietuvių klubas 100.00 
Kazimieras Mikolajūnas, Chicago, III. .........120.00
ALT S-gos Omahos skyriaus valdyba . 30.00 
Jonas Sabanas, Chicago. III. ............................... 30.00
V. ir D. Burokai, Los Angeles, Calif. ........ 30.00
Laimutė Graužinienė, Santa Monica, Calif. 20.00 
Edmundas Cibas, Milton, Mass. ............... 25.00
Sandara klubas, Brockton, Mass. ................. 50.00
Juozas Andrašūnas, Chicago, III. .................. 50.00
Jadvyga Kuncaitienė, Cleveland, Ohio ......... 20.00
Julija Lecinskis, Dorchester, Mass................. 20.00
Vaclovas Senūta. Brockton, Mass. ................ 50.00
Jurgis Kasakaitis, Chicago, III. ..................... 10.00
Vladas ir Stefanija Vasikauskai,

Richmond Hill, N. Y.................................... 10.00
Irena Banaitienė, Woodhaven, N. Y...................15.00
Pranas Kasparūnas, St. Petersburg, Fla. . 10.00 
Dr. Valerija ir Viktoras Raulinaičiai,

Santa Monica, Calif. ...............................  25.00
Kazys Bandzevičius. Los Angeles, Calif. 20.00 
Balys ir Genovaitė Narbutai, Vista, Calif. 20.00 
E. K. Valiūnai. Hampton, N. Y............  20.00
Stasys Pangonis. Omaha. Nebr. .................... 20.00
Edvardas ir Wilhelmina Lapai,

Melrose Park, III. ......................................  20.00
Valerija ir Balys Auginai, I.yndhurst, Ohio 20.00 
Ona Pavilčius, Chicago, 1)1. .... .................. 10.00 
P. Naureckas. Lemont, III...................................  50.00
Vincas Stasiūnas. St. Petersburg, Fla. ........ 20.00

(Bus daugiau)

150 dol. Linkiu jums tęsti 
lietuvišką darbą. Aš matau, 
kad paskutiniu laiku mūsų 
Lietuvos vardas pakilo dė
ka lietuvių spaudos". Ačiū 
už auką ir linkėjimus.

• Vladas šniolis, gyv. St. 
Petersburg, neužmiršta Dir
vos ir vėl atsiuntė auką 17 
dol. linkėdamas sėkmės. 
Ačiū.

• Jurgis ir Otilija Dau
girdai, gyv. Chicagoje, a. 
a. dr. Juozo Bartkaus atmi
nimui, vietoj gėlių ant jo 
kapo, įteikė p. O. Daškevi
čienei — Dirvos 70 metų 
sukakčiai paminėti vajui, 
100 dol. Ačiū.

Lietuvių Tautinių Namų Chicagoje Ta

rybos Garbės pirmininkui

DR. JUOZUI BARTKUI
mirus, sūnui EUGENIJUI, dukrai IRENAI 

BUDRECKIENEI bei jų šeimoms ir sesei 

ONAI ELERTIENEI reiškiame nuoširdžią 

užuojautą.

L. Tautinių Namų Valdybą

• Simas ir Ona Pauliai, 
gyv. Chicagoje, atnaujin
dami Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 33 dol. Ačiū.

• Dainavoje įvyksiančio
je mokytojų, tėvų ir jauni
mo studijų savaitėje moky
tojas Jonas Kavaliūnas rug
pjūčio 6 darys pranešimą 
apie lituanistines mokyklas, 
o mokytoja S. Petersonienė 
skaitys paskaitą apie saty
rą okupuotos Lietuvos lite
ratūroje.

• Santa Monikos Ame
rikos Lietuvių klubas, per 
ižd. Laima Wbeeler, Dirvai 
paremti atsiuntė 100 dol. 
Ačiū.
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