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Pietų Afrikos ateitis
Degeneracija ar nuolatinė 

'apsiausties’ būklė
Vytautas Meškauskas

tarpe. Rėžimas nustos savo 
pastovumo, kiekvieną dieną 
laukdamas perversmo, iki pa
galiau jis niekuo nesiskirs nuo 
kitų nūdienių Afrikos rėžimų.

Nuolatinės ‘apsiausties pa
dėties’ galimybė glūdi baltųjų 
sugebėjime išlaikyti vienybę. 
Turėdamas jos paramą prezi
dentas Botha iš vienos pusės 
galėtų kovoti su juodųjų riau
šėmis, bet kartu ieškoti bend
rų interesų su ‘spalvotais’ (mai
šytais), indais ir net juodąisias 
įkalbant kai kuriuos juodųjų 
vadus ar juos paperkant. Jei 
tai pasisektų, juodųjų organi
zacijos būtų taip infiltruotos, 
kad negalėtų suorganizuoti 
plataus masto demonstracijų. 
Streikus būtų galima lengvai 
sulaužyti, panaudojant darbo 
ieškančius naujus imigrantus. 
Terorizmas daugiau išsiplės, 
bet galėtų būti sustiprinto sau
gumo, pritraukiant į jį dau
giau juodųjų, kontroliuojamas. 
Reikia atsiminti, kad iki šiol 
krašto saugumo reikalams iš
leidžiama mažiau negu 4% 
visų krašto pajamų (gnp), t.y. 
mažiau negu daugumoje kitų 
Afrikos valstybių. Atseit išlai
dos tam reikalui gali būti pa
didintos.

Žinia, liberaliau nusiteikę 
tam nepritars, bet kokią jie 
turi alternatyvą? Ūkinės sank
cijos Pietų Afrikos nebaido. 
Jos žaliavos ir toliau liks reika
lingos Vakarams, o importas 
jai nelabai reikalingas. Jos 
pramonė gali patenkinti be
veik visus poreikius. Stipri Vy
riausybė galėtų padaryti nuo
laidų juodiesiems, nors nepa-

(Nukelta į 2 psl.)

Mes jau ne kartą konstatavo 
me, kad Pietų Afrikos ateitis 
atrodo labai tamsiai. Iš paty
rimo su kitom kolonialinėm 
imerijom atrodytų, kad sau
valė ir terorizmas ten palaips
niui didės, kas ves prie baltų
jų pasiryžimo valdyti sumen
kėjimo, juodosios daugumos 
valdymo ir pagaliau vienos jų 
partijos oligarchijos. Taip at
rodo iš šalies žiūrint.

Daugiau susipažinę su vie
tos padėtimi - kaip pvz. lon- 
doniškio The Economist re
daktoriai - įžiūri dvi ateities 
raidos galimybes. Pirmoji bū
tų esamos tvarkos degenara- 
cija. Antroji - ‘apsiausties sto
vio’ įamžinimas. Tai irgi ne
maloni situacija, tačiau ją ga
lima būtų išlaikyti ilgesnį lai
ką ir ji gali ilgainiui vesti prie 
gerėlesnės santvarkos.

Pirmoje galimybėje Pietų 
Afrikos vyriausybe negalės 
numalšinti neramumų, o nuo
saikesni juodųjų vadai - suval
dyti savo karštuolių. Kiekvie
na diskusija, kad ir ne apie 
gyvybiniai svarbius dalykus, 
baigsis smurtu ir sauvale. Ūki
nis atoslūgis sumažins pragy
venimo lygį. Ieškodami geres
nių pragyvenimo sąlygų juo
dieji trauks į lūšnų priemies
čius. Johannesburgo priemies
čiai, Sao Paulo ar Mexico City 
pavyzdžiu, išaugs į dešimt mi
lijonų gyventojų miestą. Paly
ginti nuosaikaus juodųjų Jung 
tinio Demokratinio Fronto įta
ka sumažės daugiau revoliu
cinių grupių naudai.

Tame tvarkos išsigimimo 
procese daug nulems baltųjų 
atsakymas į jį. Policijoje ir ka
riuomenėje pasirodys nuovar
gio žymės nuo nuolatinės įtam
pos. Iki šiol lengvesnei kontro
lei sukurti atskiri juodųjų mies
tai darysis vis sunkiau ir sun
kiau kontroliuojami. Kartu 
augs ir baltųjų nepasitenkini
mas savo valdžia. Jei kai ku
rie afrikiečiai dar buvo linkę 
į kompromisus, dabar jų įtaka 
mažės daugiau į dešinę linku
sių naudai. Jų tarpe pirmuo
ju smuiku griež pabėgėliai ar 
jų vaikai iš Rhodezijos, Ango
los ir Mazambigue. Jausda
mas jų spaudimą, jau dabar 
prezidentas Bothe griežtina 
savo režimą. Jau dabar bal
tųjų apgyventos vietovės atro
do kaip sustiprinti fortai. Il
gainiui tačiau baltųjų emigra
cija didės, jų paliktas gyven
vietes bandys užimti juodieji, 
o nekilnojamos nuosavybės 
kainos kris. Žmogaus teisių 
bus vis mažiau paisoma, kilus 
kovoms dėl valdžios juodųjų
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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Algimanto Kezio nuotrauka Lietuvos sodyba iš Loyola University Press išleisto jo nuo
traukų albumo "Lithuania Thro.ugh the Wall”.

Toronto 'Aras’ Anglijoje Stasys Kasparas

Toronto vyrų choras 
"Aras”, vadovaujamas sol. 
Vaclovo Verikaičio, liepos 
31 d. pasiekė britų sostinę 
Londoną.

Rytojaus dieną Vaclovas 
Verikaitis su choro valdyba 
lankėsi Lord Mayor City of 
London, ir Mayor of Royal 
Borough of Kensington and 
Chelsea. Vaclovas Verikai
tis šiems burmistrams at
vežė asmeninius laiškus ir 
dovanas iš Toronto miesto 
burmistro. Tos dienos va
kare Lietuvių Namuose bu
vo suruošta Aro chorui va
karienė, kuriuo metu buvo 
kalbėta iš rengėjų puses ir 
choro bei pasikeista dova
nomis.

Penktadienio ryte (rug
piūčio 2 d.) V. Verikaitis ir 

Šaržas Ed. Arbo.Korp. Bronius Budriūnas su Los Angeles lietuvių choru.

choro valdybos nariai ap
lankė Kanados High Com- 
missioner ir Ontario pro
vincijos Agent-General. O 
panktadienio vakare įvyko 
koncertas Londone. Paniu
ręs Londono dangus visą po
pietę vertė lietų ne lašais, 
bet tiesiog kibirais, kas ga
lėjo smarkiai pakenkti pa
čiam koncertui, sumažinda
mas jo klausytojus. Turbūt 
Dievas pasigailėjo lietuvių 
ir apie 4 vai. p. p. lietus 
staiga nustojo.

žmonės pradėjo rinktis j 
koncerto salę iš Londono, ir 
tolimų vietovių. Susirinko, 
pridėjus skautų stovyklos 
stovyklautojus, viršum 300. 
Salė talpina 500. Todėl at
rodė, kad maža dalyvių.

Kensington ir Chelsea

Townhall yra puiki salė, 
gera ir net per gera akus
tika, bet nepritaikinta sce
na tokiems masiniams cho
rams ir jos apšvietimas blo
gas: pats geriausias apšvie
timas publikos, o ne scenos.

Pagaliau išvydome ilgai 
svajotą ”Arą” scenoje su
skambo pianinas, galingai 
suaidėjo vyrų balsai "Die
ve gelbėk karalienę” — bri
tų himnas.

Prasidėjo turininga kon
certo programa. Ji prasidė
jo dainų pyne, pradedant 
Lietuva Brangi J. Naujalio, 
baigėsi širdis dar žydi J. 
Bertulio. Solistas V. Veri- 
kaitis atliko Udrio daina iš 
operos Pilėnai V. Klovos, 
koncerto pirmoje dalyje bu
vo atlikta 14 dainų.

Po pertraukos dainos bu
vo atliekamos daugiau nu
sakančios mūsų lietuviškos 
liaudies gyvenimą. "Negerk 
trečios” arba "Visos žmonos 
tokios pačios”. Viduryje 
antros dalies koncerto solis
tas V. Verikaitis atliko Ta
vęs nebemyliu P. Tosto. To
liau Aro choristai žygiavo 
su lietuviškų maršų pyne: 
Mes žengiame — Romovėnų 
maršas, jie buvo sutikti su 
pačiais didžiausiais ploji
mais.

šiame koncerte arčiau 
tikrovės buvo daina Dengia 
smilkinius šarma. Nes dau
guma koncerto klausytojų 
buvo jau smarkiai šarmuo-. 
tais smilkiniais, netruko jų 
ir choristų tarpe. Suskambo 
paskutinė šios dalies ”Ma-

(Nukelta į 8 psl.)
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Gorbačiovas šaukiasi Dievo pagalbos prieš žvaigždžių karų, 
o popiežius miai metines nuo neįsileidimo į Lietuva, 

sveikina arki vysk. Pavilionį. _________Sovietai

Kalbėdamas su Time ma
gazino korespondentais, Gor
bačiovas juos nustebino pami
nėjęs Dievo vardą. Nors šiaip 
sovietiniai žmonės privačiai 
kalbėdamiesi ne retai pamini, 
kad ‘tik vienas Dievas žino’ - 
ar kitaip į jį kreipiasi, oficia
lioje kalboje Jis neminimas. 
Išimtis daroma tik kalbant su 
užsieniečiais. Taip Bražne- 
vas, 1979 m. Vienoje pasima
tęs su prezidentu Carteriu, 
jam pagrąsino, kad ‘Dievas 
mums neatleis, jei nesusitarsi- 
mel*.

Gorbačiovas yra tikras, kad 
‘Dievas tikrai neatsisakė duoti 
mums pakankamai išminties, 
kad rastumėm kelią į tarpusa
vio santykių pagerinimą’. Gor
bačiovui geri santykiai su JAV 
reikalingi tam, kad sustabdy
tų jų atsiginklavimą. Techni
ka paskutiniuoju metu daro to 
kią sparčią pažangą, kad so
vietai turi atsilikti. Tai verčia 
sovietus ieškoti kokio susitari
mo, kuris leistų jiems išlaikyti 
dabartini stovį.

Pirmą kartą istorijoje iš Wa- 
shingtono administracijos pu
sės į susitarimą žiūrima skep
tiškai ir bandoma įtaigoti vi
suomenę, jog sovietais pasitikė 
ti negalima. Ir visai neseniai 
prezidento patarėjas Robert 
McFarlane, kuris atrodo pla
nuoja prezidento strategiją ir 
taktiką susitikime su Gorba
čiovu š.m. lapkričio mėn. Že
nevoje, pareiškė noro, kad so
vietai tqe viršūnių konferen- 
cijqe paaiškintų, kodėl jie jau
čiasi JAV-bių grąsinami. Tai 
išsiaiškinus galima būtų sutar
ti dėl dienotvarkės ateičiai. 
Kalbama, kad Gynybos Sek
retorius Weinberger nenori

•••

P. AFRIKOS 
ATEITIS...
(Atkelta ig 1 psl.) 

tenkindama jų pagrindinio rei
kalavimo: vienas žmogus, vie
nas balsas. Ji galėtų duoti 
daugiau savivaldos teisių atski
roms juodųjų apgyventoms 
vietovėms ir, žinoma, dau
giau naudos valdančiai juodų
jų klasei, kuri būtų užintere- 
suota išlaikyti susidariusią pa
dėtį.

Tokia Pietų Afrikos santvar
ka, žinoma, neturės nieko 
bendro su demokratija, bet 
baltųjų mažuma, gudriai iš
naudodama juodųjų vienybės 
stoką ir skirtingus interesus, 
galėtų dar kurį laiką išlaikyti 
savo hegemoniją. Faktinai, 
daugiau ar mažiau taip ji per
gyveno ankstyvenius 300 savo 
istorijos metų. Apsiausties sto
vio rėžimas ilgainiui gali pasi
rodyti mažiau dogmatiškas, 
kaip ligšiolinis apartheido. Ži
nia, kiekvienas autoritarinis 
rėžimas neturi daug simpatijų 
užsienyje, bet su ta antipatija 
jis galėtų dar ilgai išsilaikyti.

jokių diskusijų su sovietais dėl 
pažiūrų skirtumo, bet toliau 
siekti dabar galimo pranašu
mo. Dėl to ir buvo paskelbta, 
kad rugsėjo ar spalio mėn. bus 
išbandytas naujas ginklas 
prieš satelitus erdvėje.

Amerkiečiai toje srityje jau 
dirba nuo 1977 m., o sovietai 
jau seniai turi tam raketas sa
vo apsiginklavime, tačiau jų 
raketos yra primityvios. Norė- 
darni sulaikyti amerikiečių 
bandymą, jie paskelbė vien
pusišką moratoriumą tokiems 
bandymams.

Kad Washingtonas nėra su
interesuotas pasisekimu Žene
voje parodo ir paskelbimas, 
kad sovietai vartoja specialias 
dulkes Maskvoje, kurios lei
džia joms lengviau sekti am
basados pareigūnų judėjimą 
už ambasados sienų. Kad so
vietai bando apdulkinti įei
nanti ir išeinanti personlą, yra 
žinoma jau mažiausiai 10 me
tų. įdomu, kad rasta reikalo 
apie tai pranešti kaip tik vir
šūnių susitikimui artinantis.

Savaime aišku, kad tai la
bai sunervino Gorbačiovą, 
kuris skundėsi Time korespon
dentams, kad administracija 
varanti ‘neapykantos’ kampa
niją prieš sovietus ir klaidinant------ -------------- .---------- -■>-
ti visuomene, kad iš susitikimo Į ^P“ LiQdas Povilonis, kuris 
nieko nelauktina. Atvirkščiai -
jis, Gorbačiovas, nevažiuqąs 
pasigėrėti Ženevos ežeru ar 
Šveicarijos kalnais. Tai būtų 
neleistinas liuksusas. Jis norįs 
rimtai derėtis ir susitarti.

Panašiai jis kalbėjo ir su 
JAV senato delegacija, atsilan
kiusia Maskvoje. Jos pirm, 
demokratas Byrd vėliau pa
reiškė, kad anksčiau sutikti so
vietų generolai jiems aiškino, 
kad susitarimas dėl nusiginkla
vimo neįmanomas, jei ameri
kiečiai neatsisakys nuo ‘žvaigž 
džių karo’ galimybių tyrinėji
mo, tuo tarpu pats Gorbačio
vas padarė nuolaidą. Girdi, 
teoriškai apie tai galima gal
voti ...

Beje, sovietų telegramų 
agentūros perduotam inter- 
view su Time tekste Dievas 
buvo išbrauktas.

Sekmadieni, rugpiūčio 25 
d. popiežius Jonas Paulius II, 
kalbėdamas palaiminimui su
sirinkusiai miniai, priminė, 
kad lygiai prieš metus sovietai 
jam nedavė leidimo apsilan
kyti Lietuvoje, šv. Kazimiero 
500 metų mirties sukakties 
proga. Pareiškęs dėl to savo

nė, kad lietuviai ruošiasi pa
minėti savo krašto 600 metų 
perėjimo katalikybėn sukaktį.

‘Tuo perėjimu’ - sakė Jonas 
Paulius II - ‘populiariai vadi
namu Lietuvos krikštu, šita 
kilni tauta įsijungė į Europos 
krikščioniškųjų tautų didžiąją 
šeimą ir per šimtmečius ją pra
turtino savo ištikimu tikėjimu 
ir šventumu.’

‘Ištikimi lietuviai’ - sakė to
liau popiežius, pagal Reuterio 
agentūros perduotą tekstą - 
‘niekados neatsisakė nuo savo 
šimtmečių senumo tradicijų, 
nepaisant visų kliūčių senovė
je ir dabar.’

Jis užtikrino, kad lietuviai 
gali jausti visos Bažnyčios soli
darumą su jais. Ta pačia pro
ga agentūra pranešė, kad - 
nepaisant suvaržymų - spalio 

; mėn. Vatikane apsilankė vys-

po to buvo pakeltas i arkivys
kupus, ką reikia susieti su ma
žu K. Bažnyčios padėties Lie
tuvoje pagerėjimu.

Reuteris toliau praneša:
‘Pripažintas lietuvių katali

kų vadas, vyskupas Julijonas 
Steponavičius yra įtrauktas i 
Vatikano sąrašus kaip sutruk
dytas eiti savo pareigas. Pla
čiai manoma, kad 1979 m. jis 
buvo slaptai popiežiaus pakel
tas i kardinėjus. ’

• ••
Tą pačią rugpiūčio 25 d. 

sovietų agentūra TASS prane
šė savo tarptautinėje tarnybo
je, kad Lietuvos katalikų 
bendruomenė tą dieną pami
nėjo arkivyskupo Liūdo Povi- 
lonio 75 m. sukaktį. Jis esąs 
apaštališkas Kauno arkidioce- 
zijos ir Vilkaviškio diocezijos 
administratorius.

<

Skaitau ir netikit; savo akimis... šį kartą Dr. K. 
Ėringio su dideliu užsimojimu parašytą str. rugpiūčio 17 

Drauge. Jis teigia:
"Ideologinis skilimas partizanų vadovybėje 

išsivystė dėl egoistinių motyvų, neatsakingai reiš
kiant nepasitenkinimą, kad kovojanti lietuvių tau
ta yra krikščioniška. Skilimą indukuojanti ateis
tinė srovė atsruvo iš Vakarų ir, tiesiog neatsar
giai, pakišo patogią idėją priešui partizanų vado
vybės naikinimo planuose. Tai dar vienas tikras 
įrodymas, kad tėvynės nelaimių metais reikia ypač 
branginti krikščionybę ir neapgalvotai nesvaidyti 
į ją įniršio vilyčių, kai reikalo turima su tautos 
likimu.”

”0 buvo, kaip jau paaiškėjo, taip. Įniršęs ant 
krikščionybės pasiryžėlis kovoti ir vadovauti par
tizanams Jonas Deksnys savanoriškai atvyko į pa
vergtą Lietuvą iš Vakarų. Jis atvyko pasitaręs su 
savo artimiausiais draugais, kurių tarpe naujai 
paskelbtuose dokumentuose minimi Vokietaitis, 
Valiulis, Greimas ir Raila, ir su jam patikimų va
dinamųjų kairiųjų partijų atstovais ... egoistinės, 
siaurai ideologinės paskatos išugdė jam pagiežą 
ne tik prieš lietuvių krikščioniškąją srovę, bet ir 
prieš VLIKą ...”

Iš kitos pusės žiūrint atrodo, kad Deksnys galėjo 
būti įniršęs ne ant krikščionybės, bet dėl vadinamų krikš
čioniškų grupių hegemonijos VLIKe. Aišku, kas čia dė
josi, Ėringiui sunku žinoti. Prie konflikto veda tų grupių 
noras savo politiniams tikslams pasinaudoti, jei ne pačia 
religija, tai bent jos aparatu. Tokiu atveju kiekviena jų 
kritika, žinoma, paskelbiama 'įniršio vilyčių leidimu’ į 
krikščionybę, nors iš tikro jos siekė labai žemiško tikslo, 
būtent valdyti bent išeiviją. Valdžia yra kiekvienos poli
tinės partijos siekis.

d.

(vm)

Arkivyskupas buvęs pasvei
kintas visų penkių Lietuvos 
diocezijų ir daugiau kaip 700 
parapijų toje Pabaltės sovietų 
respublikoje.

Sukaktuvininką sveikino res 
publikos ministeris, tarybos 
religinių reikalų įstaiga, Lie
tuvos komitetas taikos gyni
mui ir Lietuvos draugija drau 
gystei ir kultūriniams ryšiams 
su užsieniu. Buvo pabrėžtas 
jo atsidavimas kovai už taiką 
ir veiklą taikos šalininkų orga
nizacijose.

Per iškilmingas mišias Kau
no bazilikoje tikintieji meldėsi 
už Liūdo Pavilionio sveikatą. 
Jis gavo daug telegramų iš vi
sos Lietuvos tikinčiųjų, prane
šė TASS.

PHYSICAL THERAPIST 
OCCUPATIONAL THERAPIST 
Exciting opportunitles availble in 
New York area to join progressive 
336 bed Nursing Home. We have two 
openings: One OTR and one Licensed 
Pt. We offer profesaional environment 
in country likę atmosphere. 30 min. 
from midtown Manhattan. Good sala
ry and benefit program. If interested 
call or write:

ĘGER NURSING HOME
140 MEISNER AVĖ.

STATEN ISLAND, N. Y. 10300 
718-979-1800. Mon-Fri„ 8:30-4.

ROBOTIC ENGINEERS AND 
MACHINE DESIGNERS

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

SOUTHFIELD, MICH. 48034
OR CALL 313-382-4890 

(31-37)

i

WANTED JOURNEYMEN 
DIE MAKERS EXPERIENCED 

Be able to aet up work from blue 
prints & cloae tolerance. Needed for 
day & night shift. Medium to large 
size sheet metai dies. 50 plūs hours 
per week. Excellent wages and bene- 
fits. Apply at:

RIVIERA DIE * TOOL
3859 Roger Chaffe S. E. . 

Grand Rapids, Mich. 49SO8 
616-243.4702

(35-40)

ENGIHEERIHG 
Wt art ttcklrro o BSME with S or 
more veort of Industrlol txptr lenct 
In etectronlci detlon and assemblv. 
Exper|ence In thlckfllm 11 Oesl- 
reqble. Ekperltnct wltti blll-ol- 
materiali and conflouraflon con- 
trol on computer oi part of MRP 
lyitemi preferroble. Gordoi Ar- 
kanioi Ii,a hloh-tecn electronlci 
flrm In northweit Arkanioi mano- 
foclurina' solld Kate relavi ond 
cuitom hvbrldL Salary for thli 
position Ii commemurate wlth 
experlence. Send reiumei ta Per- 
lonnel Admlnlitrotor, Gordoi 
Arkaniai, Inc. P.0. Box B24 Rog- 
frs, AR 77756.

PAVEIKSLŲ ĮRĖMAVIMAS

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

Tel. (216) 531-3500

Didelis pasirinkimas medžio išdirbinių, 

gintaro, įvairių MENO darbų.

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

MANUFACTURINC WORK C. B. 
Manufacturing taking applications 
for the following position*: 

Sheet Metai Tool and Die Makers 
Sheet Metai Die Setter 

For hand feed / progressive dies 
Sheet Metai Fabricator

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

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

PRtSSMAN/WNer* MmRČm 
Communicatlont is looklne (or mi 
«xp'd preuman/w on Harrls. 
SchrIMr, Mrlei 1000 eouipmml

ImlalHna « 77x32, 5 color 
roll-lo-roll, rdl-lo-fokl, roll-to- 
ihoef & we ore looklng for e loo 
notch orlnler wlfh compIMe beck- 
oround In pre-pre*», prooflnd, etc 
This Individus! shouM have man»- 
oerlel capabilllles lo train & tuoer- 
vlM a full 3 shift operallon We are 
located In the baaulltul mounlalns 
of South Centrai PA. Salary & bene- 
flf» commemurate w/vour ablllly. 
Send retume fo: Norit: American 
Communicaliont, Ptill
Sukenlk/Human Retourcet Maną- 
oer, PO Box W, DuncamvIHe, PA

No phom indras įAįm. ...
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Ar esame nepajėgūs ką 
didesnio nuveikti?

tada lietuviai ‘garsėjo po Ru
siją’ savo talentų darbais. 
Nors nuo bet kokios kultūros 
atstumti, bet darbus gebėjom 
atlikit tobuliau nei rusai ar 
lenkai. Nuo seno mūsų tautoj 
glūdėjo gabumai ir ištvermė 
viską daryti tik gerai ir gražiai 
Mes slavų replėse (kaip ir šian
dien!) vos vegetavom, nes sa
va kalba, raštas ir mokslai už
drausti, o lietuvio vardas vie
šumoje reiškė tik tamsuolio 
juodarankio ženklą. Bet tik lie 
tuvis mokėjo nukalti tokius 
dalgius, kokių plati Rusija nei 
išdidi Lenkija nepajėgė. Skur
de ir pažeminime likome vis

Mes perdaug įsitikėjom esą 
‘maža tauta’, prie didžiųjų 
negalinti gretintis. Ir įpratom 
elgtis, lyg menkesni už kitus, 
nepajėgūs ką didesio pasiekti. 
Tokia savijauta trukdo ryžtin
giau veikti ir įspūdingiau tau
tos nelaisvės bylą kelti viešu
mon. O iš tiesų lietuvis nėra 
nei menkas nei silpnas. Jei 
jaustume išdidesnę savigarbą 
ir tvirtesnį pasitikėjimą savi
mi (ir liautumės dejavę, kad 
esam ‘mažučiai’) - įtemptom 
jėgom iki maksimumo dar 
daugiau pasiektume.

K. Almenas straipsny apie 
K. Podleskio knygą lenkų-lie, 
tuvių klausimu (Akir. nr.6) dar talentinga tauta, 
pastebi, kaip lenkas autorius " 
tarp kitko žavisi mūsų tauta. 
Girdi, ‘jei prie Vyslos vyrautų 
lietuviška drąsa, pasiaukoji
mas ir ryžtas - padėtis Lenki
joj atrodytų kitaip’. Taigi, 
net lenkas pavydi lietuviam 
drąsos ir būdo ryžtumo, pajė
gumo aukotis ...

Kultūros Barų nr. 2 Arūnas 
Kynas rašo apie meno verslus 
(taikomai dailė): medžio dro
žiniai, molio lipdyba, pintinių 
daiktų amatai ir kt. Ir pat 
pradžioj vaizdžiai primena, 
kad įvairūs šie amatai pas 
mus nuo senovės buvo gajūs ir 
mėgiami: ‘Kas nelaukė iš tur- 
gaus-mugės ‘kiškio pyragų’, 
kas nėra pirkęs puodų, nesi- 
grožėjęs kresnom ir grakščiom 
ąsočių formom?’ Ir toliau išta
ria tokį reikšmingą mūsų pra
eities paliudijimą: ‘Plačiai po 
Rusiją garsėjo Vilniaus kalvių 
kalti dalgiai, anais laikais ‘ko- i 
sa litovka’ vadinami”.

Kultūros Barus, gražų, ilius
truotą žurnalą, leidžia LTSR 
Kultūros ministerija Vilniuj, 
tad turiniu - tikras okupanto 
balsas, be ypatingo palanku
mo lietuvybei. Bet kartais su 
objektyviom žiniom praslysta 
ir palankus žodis. Šiuo atveju 
patiriam, kad anuomet, caro 
laikų rusams valdant ir oficia
liai net lietuvio vardą panei
gus (Lietuvos nebebuvo, tik 
Siaurės Vakarų kraštas!), kai 
caro valdžia mus skriaudė ir 
niekino, universitetą uždarė ir 
spaudą atėmė, o lenkai 
tariamąja kultūra moraliai 
mus gniuždė (lietuviai jiem 
buvo nebe tauta, tik tam tikra 
žemo lygio primityvi lenkų 
tautos atplaiša!) - vis dėlto ir i

Dar antra išvada iš anos A. 
Kyno pastabos: net Lietuvą 
apsmaugus ir jos vardą iš vie
šumos išbraukus, vis tiek ‘pla
čiai po Rusiją’ Vilnius buvo ži
nomas ir vadinamas tik lietu
vių miestu. Taip čia yla išlen
da iš maišo. Nors jau burna 
buvo užčiaupta - nevalia lie
tuviškai nė prabilti (net baus
mės už tai!), bet lietuvis rusu 
nei lenku netapo. Ir sveti
miesiem Vilnius vis rišamas su 
lietuvių vardu, kai tie dalgiai 
nevadinami ‘kosa polska ar 
ruska’, tik ‘kosa litovka’. Tad 
liaukimės tikėję tuo klaidingu 
mitu ir ji skleidę, esą Vilniuj 
lietuviai buvo bemaž išnykę 
arba visai dingę, kaip kam 
norisi teigti. Jie ten visą laiką 
gyveno, tik buvo uždrausta 
jiem lietuviškai reikštis.

IS LIETUVOS VYČIU SEIMO
Lietuvos Vyčių 72-tras 

seimas, įvykęs rugpiūčio 
8-11 dienos Yale Universi
tete, New Haven, Conn., 
praėjo gražiai. Virš 500 de
legatų bei svečių atsilankė.. 
Su kunigų Vienybės Seimu 
tose pačiose patalpose^ uni
versiteto kiemas buvo per
siėmęs tikra lietuviška dva
sia.

Nauja Vyčių valdyba iš
rinkta: Dvasios vadas kun. 
Ant. Jurgelaitis, pirm. Pra
nas Petrauskas^ vicepirmi
ninkai: Dr. Algirdas Bud- 
reckis, Marijona Lepera, 
Elsie Komisky, sekretorės: 
Marija Juzėnas ir Elena 
.Skudra, ižd. Teresė Trainis, 
iždo prižiūrėtojai: Pranas 
Peterson ir Povilas Strolia, 
Lietuvių reikalų kom. pirm. 
Nancy Miro, Lietuvių kul
tūros kom. pirm. ^Regina 
Kot, apeigų kom. pirm. Ri
ta Pinkus ir Al. žakarka, 
spaudos reikalų tvarkytoja 
Ann Wargo, LCRA — Joan 
Reinhardt, Lietuvių kalbos 
koordinuotojas Edmontas 
Viesūlis.

Kun. Al. Bartkus,sveiki
no seimą Lietuvių Kolegi
jos Romoj vardu. Savo kal
boj jis priminė, kad semi
narija įsteigta 1942 metais 
ir 50 kunigų įšventinta. Ko
legija turi 62 kambarių 
"Vilią Lithuania” viešbutį 
ir lietuviai gali ten užsisa
kyti kambarį.

Seimą pasveikinti pa- mišioms. Vyskupas P. Bal- 
kviestas kalbėti Jonas V. 
Chervokas, "Madison Ave- 
nue Magazino” vyriausias 
redaktorius, kalbėjo tema 
"Spalvuok mane lietuviš
kai”. Chervokas yra para
šęs anglų kalba daug kny
gų Ypatingai viena jo kny
ga turi pasisekimą "Kaip 
laikyti Dievą gyvą nuo 9 
iki 5”.

Seimą pasveikino vysku
pas Povilas Baltakis ir kiti.

Net žydai mūsų tiesą paliu
dija (Vilniuj anuomet jų buvo 
daugumai) - svetur pasklidę, 
Amerikoj, Afrikoj ar Europos 
šalyse - jie vis vadinosi litva- 
kais, ne poliakais ir ne ruskiais.

Skirpstas

C.R.A.

Penktadienį kultūros va
kare programų atliko Lie
tuvių tautinių šokių ansam
blis "Vėtra”, Gintaro dai
nininkės Ona ir Petrusia^ 
Kelly, kanklėmis pritariant, I 
padainavo lietuviams žino
mas liaudies dainas. Be to 
dar dainavo Valorie Plante- . 
Abate, 14 metų amž., Doro
ta Yutenkas-Mutkoski ir 
Diana Vyteli. Programa pa
sibaigė šv. Kazimiero cho
rui giedant: Malda, Lietu
va Brangi, Oi Neverk Mo
tinėle ir God Bless America 
(VISI). Tuomi baigėsi 
reikšmingas kultūros va
karas. Seimo banketas 
šeštadienio vakare gražiai 
praėjo. Pranas Peterson, 
seimo komiteto pirminin
kas, pristatė New Haven 
merą B. DiLieto, kuris sei-* 
mo proga Lietuvos Vyčiams 
įteikė proklamacijų. Stasys 
Vaitkus įteikė garbės narių 
medalį Estelei Rodgers. Ji 
priklauso prie Vyčių nuo 
1933 metų ir jos raginimu 
Vyčių choras susitvėrė. 
Garbės narys Ant. Mažeika 
(Florida) įteikė vyskupui 
P. Baltakiui Lietuvos vyčių 
garbės narių medalį, šiame 
bankete dalyvavo maždaug 
600 vyčių su svečiais. Net 
ir vietinis klebonas kun. A. 
Karalis stebėjosi skaičium.

Sekmadienio rytų visi vy
čiai autobusais nuvažiavo, 
šv. Kazimiero bažnyčion

takis atlaikė iškilmingas šv. 
Mišias. Jam asistavo aš- 
tuoni kunigai ir arkiv. J. 
Whealon iš Hartford, Ct. 
Parapijinis choras gražiai 
giedojo. Per mišias buvo 
prisaikdinta Vyčių nauja 
valdyba. Taipgi per šias mi
šias 20 Vyčių priėmė ket
virtų narių laipsnį. Po mi
šių vyčiai nuvyko j Yale 
universiteto svetainę užkan
džiui ir atsisveikinimui. Čia 
vyčių ketvirto laipsnio na
riai gavo savo pažymėji
mus. Arkiv. J. Whealon bu
vo įteikta "Lietuvos Bičiu
lis” (Friend of Lithuania). 
Arkivyskupas savo kalboj 
priminė, kad po įsišventini
mo į kunigus jo pirmas pa
rapijinis paskyrimas buvo 
lietuvių šv. Juozapo parapi
ja Akron, Ohio. Ir su tuo 
paskyrimu lietuviai rado 
jame tikra bičiulį.

Vincas Gražulis

WANTED EXPER1ENCED 
GLASS GLAZIERS 

Experienced in all phases of glass in- 
•tallation. Particularly in auto glass 
installation. For qualified person, 
$400 /week to start, plūs medical. Call 

ATLANTA, GA 404-6332589 
._____  (32-41)

ŽIŪRONĄ

MATAS & TURNER 
REALTY

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

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

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
CAROL BAGGOTT
PATRICIA SAJOVEC
JONAS DUNDURAS
HOWARD TURNER — Attomey 
Acfv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

WANTED JOURNEYMEN
PROTOTYPE MACHINISTS 

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

PRESSMEN
The Ivan Allen Company. presently 
recruiting ' an ėxperienced buainese 
form rotary Pressman w/Schnber & 
Didde-Glaser presą exp. We also have 
an entry level position which requires 
6 mos. to 1 year exp. We offer free 
parking, profit sharing & tuition t 
reimbursement. For more information 
contact Susan McManus, 404-521- 
0800 or write to: IVAN ALLEN CO. 
221 Peachtree Center, Atlanta, GA. 
30303. (31-37)

FONAS - ar dėmė Jubi
liejinėje sukaktyje?

‘Ateitininkų Dvasia Ne
palūžo’ prisiminimų serija 
Drauge Ateitininkijos jubi
liejaus metuose, beparti- 
niam skaitytojui tikrai ne 
deimantu sušvytėjo. Anaip- 
tol, turbūt reikėtų pripa
žinti, kad rezultatai buvo 
priešingi ...

Lyg povandeninė srovė 
laiks nuo laiko sūkuriais 
grasinanti, Ateitininkija 
prisistato save persekioja
mos, beveik kankinės rolė
je. Ir kartu - teisiausia iš 
teisiausių! Ranka nesudre
ba pirštu nurodant kaltą! 
Ir kieno vardan?!

Jei kalbėtų bet kas kitas 
- gal taip labai ir neskau
dėtų. Bet kada visa ideo
logija yra paremta meile, 
kai viską siekiama (bent 
teoretiškai) Atnaujinti Kris
tuje - prisiminimai, ma
žiausiai, liūdnai stebina.

... Smėlyje rašė Kristus 
tai, kuri nusikaltusi buvo. 
Akmenį mesti siūlė tiems, 
kurie patys be kaltės bu
vo ...

Ko iš tikro siekiama ‘su
pažindinant’ eilinį skaity
toją su ‘tikra praeitimi’, jei 
atveriamos užgijusias žaiz
dos, sudrumsčiama bend
ra nuotaika, suardomi be- 
simezgą ryšiai? Ir jeigu 
Ateitininkija yra tikrai 
tokia kilni - neturėtų būti 
taip svarbu parodyti kitus 
apgailėtinoje šviesoje. Ar 
nebūtų kitų, pozityvių ele
mentų išryškinti Ateitinin
kijos dvasios nemarumą?

Žalių ar mėlynų akių sa
vininkai būtume - esame 
visi tos pačios Lietuvos vai
kai. Priklausėme ateitinin
kams ar ne - beveik visi tą 
patį Dievą garbinom. Ir 
kūrėm jaunutę valstybę - 
su džiaugsmu, kančia, klai
dom ir sėkmėmis. Augom 
tqe pačioje Lietuvos šei
moje, kur buvo dūmų, juo
ko ir dainos! Ir nevienodai 
geri - ir teisingil - visi vai
kai buvo ...

Ir gal todėl taip labai su- 
skauda širdį, kai ‘visų ži
niai’ pradedama ‘skalbti 
baltiniai’ viešai. Dabar, 
kai mūsų vieningumas yra 
labiau svarbus negu bet 
kada. Lyg neužtektų prie
šų ir grobėjų pastangų su
niekinti ir paneigti fantas
tiškus rezultatus tų trum
pų Nepriklausomos Lietu
vos metų. Ar iš tikro turi
me mes patys tęsti jų ardo
mą darbą ir čia?

Belieka tik laukti dar, 
kad antra pusė savo ‘teisy
bę’ pasakytų, o paskiau 
kas nors ‘tikrai tikrą tiesą’ 
atskleistų ... tėvynės gero
vei ... istoriniam paliki- 
mui “‘ Ego

A
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/ Užlėks tokių prisiminimų!
Aurelija Balas aitienė

Artėjant ateitininkų jubilie
jaus šventei, dalis mūsų visuo
menės narių su džiaugsmu ir 
sentimentu rengėsi vykti j Chi- 
cagą, kurioje buvo planuoja
mos gražios iškilmės, meninė 
programa ir 1.1. Tokiais atve
jais, kai viena visuomenės gru
pė švenčia savo jubiliejų, liku
si visuomenės dalis, kad ir ne
dalyvauja, bet širdyje sveiki
na ir džiaugiasi tiek judėjimu, 
veikla, tiek idėja, kuri pajėgė 
apjungti visuomenės dali - bū
tų tai skautai, ateitininkai, ar 
Lietuvos Vyčiai.

Prieš keletą metų, Clevelan- 
de vykus tokiai šventei, ir aš 
buvau asmeniškai pakviesta 
ją išgarsinti ir propaguoti, ką 
dariau su didžiausiu malonu
mu. Gerbdama kitus, tikiuosi 
ir pagarbos sau. Kai šoka 
skautai, ateitininkai šoka su 
jais drauge. Veiklesnieji litu
anistinės mokyklos mokiniai 
priklauso abiem organizaci
jom. Vidurinioji karta apie 
praeities nesusipratimus nieko 
nežino, o jei ir žinojo, tai turi 
pakankamai takto nedrumsti 
dabartinės taikios padėties ir 
gražaus bendradarbiavimo 
visų kartų tarpe.

Gyvendama Memmingeno 
stovykloje ir keletą metų mo
kytojaudama gimnazijoje, iš 
arti stebėjau tiek skautų, tiek 
ateitininkų atkūrimą ir jų 
veiklos išsiplėtojimą. Tai bu
vo puikūs idėjų pumpurai, 
vėliau laisvojo pasaulio šalyse, 
pražydę j lygiai puikius žiedus. 
Atrodo reikėtų tik džiaugtis, 
kad jaunimas gyvena taikoje, 
o santūrūs vyresnieji tam pri
taria. Todėl su dėmesiu sekiau 
'Drauge’ pasirodžiusius Anta
no Masionio prisiminimus, ku 
rių kilnus užvardinimas ‘Atei
tininkų dvasia dar nepalūžo’ 
iš tikro patraukia akį. Deja, 
kuo toliau skaitau, tuo labiau 
suprantu, kad čia neina kalba 
apie ateitininkijos dvasią, bet 
tik vėl serija praeities prisimi
nimų, keliančių audrą. 
Prezidentas Antanas Smetona 
tuose prisiminimuose yra des
potas, ateitininkai kankiniai, 
savo išgyvenimais (labai ištęs
tais, pilnais asmeniškų spėlio
jimų ir prielaidų), primena 
šių dienų okupuotos Lietuvos 
kalirūus.

Literatūriniai tie prisimini
mai yra puikūs iki tokių deta
lių, kaip gerb. autorius prieš 
daugiau kaip 50 metų lankstė 
popierių, degino juos žvakės 
liepsnoje. Jis prisimena visas 
smulkmenas iki mažiausių de
talių, lyg tas būtų atsitikę ne 
prieš 60 ar daugiau metų, bet 
vos prieš kelis mėnesius. Jis 
prisimena savo kalbų tekstus, 
kažkurio pirmadienio tikslų 
laiką, kai nepažįstamas pabel
džia į duris. Jis prisimena ir 
kabutėse cituoja nepažįstamo
jo įsakymą vykti pas tardytoją.

Bandau pati atkurti bet 
kokius savo prisiminimus iš 
gimnazijos laikų. Iškyla 
bendri vaizdai, veidai, kai 
kurie nuotykiai, pavieniai po
sakiai, bet... datos, valandos, 
žodžiai? ... To aš negalėčiau 
sąžiningai surašyti, nebent - 
kaip kadaise Alia Rachmani- 

nova rašė - kurčiau pusiau fik
tyvią apysaką, praeities įvy
kius apipindama vaizduote, 
atkurdama dialogus, užpildy
dama laiko padarytas spra
gas savo pačios mintimis. Tą 
aš randu Antano Masionio at
minimuose, su geru žiupsniu 
piktos tendencijos.

Būdama trečioje Radviliš
kio progimnazijos klasėje, pri
simenu grasinamus, nepasira
šytus laiškelius paslėptus ma
no suole, kai mano klasės drau
gai patyrė, kad aš įstojau į 
skautes. Parodžiau tą laiškelį 
savo tėvui, kuris tuo metu bu
vo tėvų komiteto pirmininku. 
Jis labai susijaudino ir tą pa
čią dieną mane nuvedė pas 
skaučių draugininką. Turiu 
prisipažinti, kad kurį laiką 
man buvo klasėje labai nejau
ku, nes aš buvau priversta spė
lioti, kas tokius grasinančius 
laiškelius man rašė. Bet tai se
na praeitis. Viskas užmiršta. 
Mano geriausių draugų tarpe 
yra ateitininkai, tautininkai, 
krikščionys-demokratai, fron
tininkai ir bepartyvūs. Mes 
visi esame patriotiškai nusitei
kę lietuviai, glaudžiai priva
čiai bendraujame, mėgstame 
vieni kitus, diskutuojame įvai
rius klausimus, gerbdami vie
nas kito nuomonę, o laikui atė
jus einame kas sau į savo orga
nizacijas su tikslu dirbti Lie
tuvos naudai, nenagrinėdami 
kitų darbų, nekritikuodami, 
tik džiaugdamiesi, kad yra 
kas dirba.

Toliau Antano Masionio‘at
siminimų’ neskaitysiu, nes ne
noriu nuodyti savo jausmų 
draugams ir pažįstamiems. 
Nenoriu skaityti apie laisvos 
Lietuvos niekinimą, nors jqje 
tikrų ‘kankinių’ nepavyko ir 
Antanui Masioniui nurodyti.

Kiekviena vyriausybė ban
do palaikyti tvarką, kartais 
nemaloniomis priemonėmis, 
nukreiptomis prieš tuos, kurie 
prieš tą tvarką protestuoja, 
agituoja, .platina atsišauki
mus ... Nežinau kaip tada bu
vo, nes atminty gyvenimas 
laisvoje Lietuvoje buvo gražus. 
Turiu garbę pažinti ir inž. Jur
gį Mikailą, minimą tuose at
minimuose kaip vieną iš ne
priimtų į karo mokyklą. Ger
biu jį ir pažįstu, Memminge
no gimnazijoje praleidusi kelis 
metus jo direktoriavimo laiku. 
Lietuvoje, kiek žinau, jis buvo 
Linkaičių ginklų fabriko staty 
tojas ir ėjo aukštas pareigas 
Kaune. Netrodo, kad būtų bu
vęs dideliu Smetonos kanki
niu į karo mokyklą nepriim
tas. Dr. Adolfas Damušis - 
baigęs universitetą dipl. che

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO m LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos i e m o s — Pasirinkimas didelia
apsilankę - įsitikinsite.

minės inžinerijos laipsniu, vė
liau studijavęs užsienyje ir 
1940 m. VDU gavęs daktaro 
laisnį - buvo ne Nepriklauso
mos Lietuvos, bet nacių auka 
- kalintas koncentracijos sto
vykloje.

Kam kelti praeities dulkes, 
jei jose nesimato nei ateitinin
kų dvasinio gražio, nei pagar- 
bos prarastai nepriklausomy
bei? Esu tikra, kad ‘Gimtasis 
kraštas’ pasisems puikių temų 
apie ‘kruvinojo Smetonos’ re
žimą.

Ateitininkams linkiu atšvęs
ti savo jubiliejų kilnioje savo 
idealų dvasioje, bendrai ir su 
tais, kurie nėra ateitininkai, 
stiprinant mūsų patriotiškos 
visuomenės branduolį. Taip 
pat būtų puiku pasiskaityti tik
rus prisiminimus iš ateitinin
kijos kūrimosi caristinėje Ru
sijoje, kuriuose nebūtų tenden 
cijos kelti nesantaikos ir pasi
piktinimo. Net ir Liet. Enci-^- 
klopedijoje ateitininkijos isto
rija yra aprašyta objektyviai 
ir faktiškai!

Užteks tokių prisiminimų!

MACHINIST

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

Immedlote openinos for skllled 
machlnlsts wlth all around 
oackoround in either lothe or 
millins operations. Mušt be able 
to read blueprlnts, set-ųp. oper- 
ate ond troubleshoot Previous 
C.N.C. experience ond personai 
tools reouired Co. pold bene- 
•Its, overtime, odvoncement op- 
portunltles. Send resume or 
apolv In person doilv.

See Ron Helt

JLM INDUSTRIES, INC 
4456 Hamann Porkway 
Wllloųohby, OH 44094 

Equal Opprv EmploYer M/F/H

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

CLEPRO INC.
6800 UNION AVĖ. 

CLEVELAND, OHIO 44105 
(54-57)

WAREHOUSE — SHEAR
ROOM

Minimum 5 years expcrience steel 
warehousing & shearing. Apply in 
person Mon.-Fri. 9 A. M.- II A. M.

CLEPRO INC..
6800 UNION AVĖ. 

CLEVELAND. OHIO 44105 
(5M-57)

WANTED
OPERA TOR-REPAIRMAN 

OR MAINTENANCE MAN
Experienced in Waterbury 

Farrel Eyelet Tranafer 
Presses No. PC-110 & PC-20-10.

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

(32-41)

EMERGENCY PHYS1CIANS 
INDIANA, CENTRAL — 

Physician-owned emergency group 
accepting applications for full-time, 
career-oriented emergency physi- 
cians, Flexible work achedules and 
excellent benefit package. Part-time 
positions also available. Send CV or 
contact Margi Beeson. Midwe»t Me- 
dical Management, Ine., 528 Turtle 
Creek, North Drive, F4, Indianapolia, 
Ind. 46227. 317-783-7474. (31-36)

Bendruomenė ir
Pasidarė būtina, kad Lie

tuvių Bendruomenės Tary
bos sesija, įvyksianti De
troite rugsėjo 20-21 d. d., 
tvirtai reaguotų j Lietuvių 
Fondo taktiką, žeminančią 
Lietuvių Bendruomenės au
toritetą ir stabdančią jos 
veiklą, ypačiai kultūrinėje 
srityje. Savo rūpestį esama 
būkle sesija turėtų išsakyti 
dviem pareiškimais.

Pirma. Deklaruodama ir 
primindama, kad JAV Lie
tuvių Bendruomenė yra for
malioji Lieutvių Fondo 
steigėja ir faktina partne
rė, ugdant L. F. kapitalą.

Antra. Pavesdama nauja
jai JAV LB Krašto valdy
bai su Lietuvių Fondo val
dyba iki 1985 m. galo su
redaguoti LF pelno skirs
tymo ir paramos mokėji
mo tvarką, respektuojančią 
Lietuvių Bendruomenės au
toritetą ir teises.

Tokių Lietuvių Bendruo
menės žingsnių logiką ir le
galumą remia Lietuvių Fon
do steigimo istorija, steigė
jų susitarimas ir LF įstatai.

Istorija. JAV Lietuvių 
Bendruomenei pradėjus for
muotis, kartu kilo ir rūpes
tis, kuo jos plačią veiklą fi
nansuoti. Palaipsniui gimė 
Geležinio (milijoninio) Fon
do idėja. Antroji JAV LB 
Centro (== Krašto) valdy
ba (1958-1961), vadovauja
ma Stasio Barzduko, 1960 
m. spalio mėn. nutarė Eko
nominės tarybos parengtą 
projektą pateikti svarstyti 
ir formaliai fondą kokiu su
tartu vardu įsteigti LB III 
Tarybos I sesijai 1961 m. 
rugsėjo 2-3 d. Tuo laikotar
piu atsirado privati inicia
tyva, pasiryžusi steigti Mi
lijoninį Fondą pagal dr. An
tano Razmos idėją, paskelb
tą 1960 m. gruodžio 8 d. 
"Drauge” straipsniu "Mili
jono dolerių fondas lietu
viškiem reikalam ir to fon
do parlamentas”. Tas fon
das turėjo būti visai priva
tus. Ir gaila, kad jam ne
buvo lemta realizuotis. Jis 
galėjo tapti stambesnių il
galaikių projektų mecena
tas. O Lietuvių Bendruome
nės fondas būtų tapęs gyvo
sios lietuvybės periodinių 
apraiškų skatintojas bei rė
mėjas. Tačiau privatininkai 
pajuto reikalą turėti visuo
meninę atramą ir pasiūlė 
Bendruomenei tartis dėl pa
stangų suderinimo. LB Cen
tro valdyba (buvau jos na-

Lietuvių Fondas
V. MARIUNAS

riu) sutiko tartis, siūlyda
ma, kad privatininkų inicia
tyva būtų inkorporuota į 
LB iniciatyvą.

1961 m. kovo 19 d. JAV
LB Centro valdybos atsto
vai — pirm. S. Barzdukas 
ir vicepirm. dr. A. Nasvy- 
tis — susitiko su aktyviai
siais Milijonino fondo ini
ciatoriais ir sutarė steigti 
vieną Lietuvių Fondą, pri
imdami St. Barzduko pasiū
lytą rezoliuciją iš 4 taškų. 
Jų pirmas ir ketvirtas nu
sako LB teises Lietuvių 
Fondo organe. 1. "Lietuvių 
Fondas steigiamas prie JAV
L. Bendruomenės. 4. Lietu
vių Fondo pelną kasmet pa
skirsto Fondo komisija, su
daryta iš Lietuvių Bendruo
menės Centro valdybos at
stovų ir aukotojų atstovų” 
(žr. Lietuvių Fondas, psl. 
32). Susitarimas buvo pa
telktas LB 3 Tarybos I sesi
jai 1961. 9. 2-3. Jis buvo 
patvirtintas ir Lietuvių 
Fondas formaliai įsteigtas. 
1962 m. vasario 4 d. JAV 
LB III Taryba patvirtino 
Lietuvių Fondo įstatus. Lie
tuvių Bendruomenei svar
biausias jų nuostatas yra 
tas, kad jos skirti 3 nariai 
dalyvauja Pelno skirstymo 
komisijoje lygiomis teisė
mis su 3 Lietuvių Fondo 
skirtais nariais.

Iki 1982 m. Lietuvių Ben
druomenės institucijų ir 
Lietuvių Fondo vadovų ben
dradarbiavimas buvo gana 
sklandus. Nuo 1982 m. Lie
tuvių Fondo valdyba ėmė 
nepaisyti Fondo įstatų ir 
pradėjo Bendruomenei dik
tuoti. Uždraudė jai į pelno 
skirstymo komisiją skirti 
LB Institucijų (tarybų) na
rius), paskirtas paramų su
mas ėmė nepersiųsti į In

■I

stitucijų iždus. Bendruome
nės skirtiems nariams drau
dė jaustis jos interesų gy
nėjais skirstymo komisijų 
posėdžiuos. Nuo 1983 m, 
pradėti taikinti pelno skir
stymo nuostatai, kuriuose 
Liet. Bendruomenės vardas 
visai neminimas. LB įstaty
ta į eilinių prašytojų rikiuo
tę.

JAV Lietuvių Bendruo
menei palikta pelno skirs
tymo atsakomybė, bet be 
teisių sutarti skirstymo 
tvarką. Bendruomenė ne
privalo leistis taip žemina
ma. Privatininkai sutrukdė 
Bendruomenei įsisteigti sa
vo fondą. Sutiko veikti prie 
Bendruomenės ir su Ben
druomene. Dabar jie pasie
kė to, ko dr. A. Razma pa
čioje pradžioje norėjo: veik
ti lyg Bendruomenės nė bu
te nebūtų.

Atėjo laikas JAV Lietu
vių Bendruomenės tarybai 
įrodyti, kad ji, kaip įstatai 
sako, yra vyriausias orga
nas ir Bendruomenei ir Lie
tuvių Fondui. Juk ir Lietu
vių Fondo vadovai privalo 
būti Bendruomenei lojalūs.
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AKINIUS
REDAGUOJA OKULISTŲ KOLEGIJA

PRO MĖLYNUS

Iki šiol visada mes skel
bėme, rodės, nenuneigiamą 
tiesą, kad dideli darbai daug 
ilgiau išlaiko žmogų istori
jos atmintyje negu didelis 
akmuo ant jo kapo. Dėl to 
ir trokštantiems įsiamžinti 
tautiečiams vis siūlėme ne- 
sistatyti iš anksto Kazi- 
mierinėse ar Tautinėse ka
pinėse marmurinių antka
pių, bet įmūryti savo storą 
piniginę į Lietuvių fondo 
pamatus, remti kultūrinę 
bei politinę veiklą, gausiai 
dalyvauti jubiliejinėse va
karienėse ar investuoti sa
ve į tokias dvasines verty
bes, kurių per ilgus šimtme
čius nei arklinės musės ne
gali apterlioti. O tokiom 
progom ypač atkreipdavome 
dėmesį į mūsų iškiliuosius 
menininkus, kurie, net pra- 
gėrę paskutinius marški
nius, vis tiek lieka savo kū
riniuose amžini.

Deja, pastaruoju metu 
kažkodėl vis akivaizdžiau 
išryškėja jau ir visiškai 
priešinga teisybė, verčianti 
ir mus rūpestingai perkra
tyti savo teiginius, kad be 
blogos valios kartais nesu
kvailintume tikinčiųjų. Juk 
iš tikrųjų dabar atsitinka 
jau ir taip, kad buvusį visai 
neabejotiną "amžinąjį" net 
per trumpą laiką uždengia 
mums absoliutinė istorijos 
tyla ir tamsa, ir jis visiškai 
išnyksta iš mūsų prisimini
mų, o garsiai "įsiamžina" 
toks, apie kurį kadaise nė 
sapnuoti nesapnavome. Ir 
tai vyksta lygiai ir išeivi
joje, ir okup. Lietuvoje. Ir 
net baisu pagalvoti!

Nagi sakykite, kurioje 
mūsų pakaušio ląstelėje dar 
ir dabar sako prakalbas ir 
skaito savo eilėraščius pa
lyginamai dar neseniai sa
vo žurnalistine veikla, ne
pamėgdžiojamu žodžiu ir 
originalia asmenybe visoje 
Amerikoje garsėjęs poetas 
Juozas Tysliava? Argi jis 
visas tikraT pavirto tik į 
pelenus? Net ir jo prūsiš-I

kasis "Tėve mūsų"?
O negi iš viso poeto Ka

zio Binkio išeivijos prisimi
nimuose beliko tiktai retai 
ir sunkiai atgiedamos "Gė
lės iš šieno” ir daugiau nie
ko?

O iš poeto Fausto Kiršos 
amžinojo palikimo — tiktai 
kelių koncertų programose 
viena dainelė "Mano rožė” ?

O ar Pulgis Andriušis, 
kurį jo gausūs gerbėjai ir 
draugai kadaise kilojo sce
noje ir už scenos, entuzias
tingai marino blogos rūšies 
degtine, nemiga ir švabiško 
tabako kambliais ir įamži
no savo anekdotuose, — tik
rai visiškai ištirpo sausame 
Australijos smėlyje?

ir mūsų lūpose 
žvalgas Juozas 
jsiamžino daug 
negu rašytojas

šių ministerių ir generolų, 
o drąsa, narsumu ir tėvy
nės meile pavyzdžiu buvu
sių — paprastų kareivėlių.

Na, o tuo tarpu išeivijos 
istorijoje 
tarybinis 
Mikuckis 
tvirčiau
Vincas Krėvė-Mickevičius.

šiandien retas kas nesu- 
klydęs atsimena iš eilės vi
sų buvusių Vliko pirminim 
kų vardus ir pavardes, o 
Vliko tarnautoją Vytautą 
Alseiką — linksniuoja visi.

Bet dar nuostabiau, kad 
ir komunistinėje Lietuvoje 
jokia nemirtinga poema dar 
nebuvo apgiedotas Antanas 
Sniečkus, jokio granitinio 
stabo nepastatyta amžinai 
prisiminti lietuvių komu
nizmo veteranams Zigmui 
Aleksai Angariečiui, dr. 
Stasiui Matulaičiui ir buv. 
herojams gen. V. Putnai ir 
J. Uborevičiui, o net specia
liu filmu dabar tarybininkų 
buvo įamžintas griežtas an- 
tikomunistas ir senas rusų 
priešas prelatas Konstanti
nas Olšauskis...

Vadinasi, štai tau, Jurgi, 
ir Devintinės!

Tiesiog 
neįtikėtina
Vienas mūsų skaitytojas, 

kuris per vykstantį Lietu
von ekskursantą nusiuntė 
savo sunkiai sergančiam ir 
pusiau suparalyžuotam bro
liui šiokių tokių dovanėlių, 
atnešė mums parodyti ir to 
nelaimingojo padėkos laiš
ką. O jame tarp kitko taip 
rašoma:

”... Taigi ačiū už Tavo 
gerą širdį, kad manęs neuž
miršti šioje didelėje bėdo
je, tiktai gaila, kad iš tų 
dovanų beveik visai neturė
jau naudos. Mane dar ap-

Atrodo, lyg ir taip. Be to, 
lygiai tokios pat "trumpos 
amžinybės” mūsų atminty
je susilaukė ir ištisa eilė
savo talentu garsėjusių ak- lankantieji giminės dabar 
torių, savo galybe gąsdinu- dar garsiau pradėjo šnekė-

A. G.

VELNIUI APSĖDUS
Rods meldi dangaus paguodos, 
Gal ramybę gausi, — 
O tau velnias tarsi uodas 
Įlenda į ausį.

Ir po prekšmo atsidusus, 
Dingsta žydrių svajos, 
Jau rūstybėj šiurpsta ūsas, 
Keiksmas keiksmą, vejas.

Ir akis aukštyn pakėlus, 
Geismas geismą kursto, 
Kad papjautų priešą gėlos, 
Artimas nuskurstų.

Jau mąstai: dievų malonė 
Lai kitus aplenkia, 
Meilė — šunšuniui ”boloni”, 
Jeigu bizniui kenkia.

Jau prašai: Perkūne Pone, 
Trenk tėvynės žemėn! — 
Ir ausy prieš pat žegnonę 
Velnias taria: Amen!..

DIALOGAS SU KRAŠTU

fe)l

M___ ___ _ JS '•'<

"Visada yra galimas broliškas dialogas su {rimtuoju 
kraštu, tik pirma reikia kultūringai išsiaiškinti, kas mus 
skiria ir kas mus jungia."

(Iš išeivijos spaudos pamokomojo straipsnio)

ti, kad aš tuoj mirsiu ir man 
jau nieko nebereikia. Dėl to 
mano sesuo Monika pasi
ėmė neva ”pamieruoti” Ta
vo atsiųstus trumpus kaili-

Istoriniai dokumentai
šiemet sovietinėje Lie

tuvoje buvo labai iškilmin
gai minima 1940 m. rug
piūčio 3-ji diena, —r 45 me
tų sukaktis, kai mūsų ša
lis buvo įsprausta j Sovietų 
Sąjungą.

Ta proga tarybinėj spau
doj išskaičiuojama daug

"istorinių faktų”, su kokiu 
entuziazmu ir meile tada 
buvo sutikta rusų okupaci
ja. Bet lietuvių tautos "mei
lė" Rusijai yra jau labai 
sena. Gal geriausiai ją liu
dija ir šis "istorinis 1863 
metų dokumentas", kuris 
primena, su kokiu dvasios

pakilimu jau tada mūsų ‘ 
proseneliai skubėjo pasitik
ti Rusijos kazokus ir caro 
generolus. Tokia "broliška 
meilė" dar ir dabar nėra 
nublėsusi.

niūkūs, kurie esą labai tik
tų jos vyrui, ir daugiau ne
beateina. Jų sūnus Vytenis 
pasigrobė batus, cigaretes 
ir tą naujausio išradimo 
britvą, jų dukrelė Živilė — 
visus tris paklodžių pakie- 
tus, iš kurių pasisiusianti 
vasarai suknelių, o švoger- 
ka Marcelina — kavos mil
telius, abi aspirino bonku- 
tes ir dar liepė Tave pra
šyti, kad atsiųstum tų ste
buklingų moterims žirnelių, 
nes ji jau nebenorinti tu
rėti daugiau vaikų. Be to, 
pusbrolis Juozas labai už
sispyrė beveik valdišku kur
su išmainyti man į rublius 
ir tuos kelis dolerius, ku
riuos svečias Tavo vardu 
man paliko. Kadangi aš jam 
tų pinigų nedaviau, tai pra
dėjo gąsdinti ir grasinti, 
kad paskųsiąs milicijai, jog 
slepiu amerikonišką valiu
tą.

Po šitokio turto išsidali- 
nimo dabar jie jau visai ne
pasirodo, ir jeigu ne kaimy
no žibutė, kuri man nuper
ka ir atneša maisto produk
tus, tai būčiau jau tikrai 
numiręs badu, ir giminėlės 
galėtų pasiimti ir mano lo
vą bei ramentus ...”

(Nukelta į 6 psl.)
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Pro mėlynus 
akinius...

(Atkelta iš 5 psl.)

“KRITIŠKO AMŽIAUS“ 
SULAUKUS

Stebėdami mūsų kultūri
nio gyvenimo reiškinius, iki 
šiol buvome įsitikinę, kad 
tiktai moterys "amžiaus 
permainos periode” ir po jo 
nepaprastai aistringai pa
linksta į dailės meną. Tarsi 
ieškodamos dvasinės kom
pensacijos, tada jos piešia, 
tapo, svilina ir skaptuoja 
savo originalius kūrinius, o 
dar dažniau kopijuoja kitų 
dailininkų darbus ir rengia 
jų viešas parodas, susilauk- 
damos lankytojų kompli
mentų. Daug tokių faktų 
galima pastebėti Čikagoje, 
Niujorke, Los Angeles, Bos
tone ir kituose lietuvių tel
kiniuose.

Bet štai šiomis dienomis 
gavome ir vieno jau seniai 
"amžiaus permainą” pergy
venusio vyro dailės kū
rybos autoportretą ir prie 
jo dar prijungtą piktą pro
testo laišką, kaltinantį, kad, 
minėdami tik dailininkes 
moteris, mes diskriminuo
jame vyriškąją lytį ir žlug
dome pavėlavusius talen
tus ...

Dėl tokio mūsų redakci-' 
jos neapdairumo kūrinio au
torių nuoširdžiai atsiprašo
me ir su malonumu čia 
spausdiname jo talentingo 
darbo autoportretą.

TURININGIAUSIEJI 
MŪSŲ SPAUDOS 

STRAIPSNIŲ 
ĮŽANGINIAI SAKINIAI

• Kaip vyresnioji karta 
gal dar atsimena, Nepri
klausomoje Lietuvoje be
veik visi aukštų pareigūnų 
ir kartais net vedamieji 
straipsniai prasidėdavo tra
diciniu sakiniu: "Lietuva 
yra žemės ūkio kraštas”, 
šiandien išeivijos žurnalis
tų įžanginiai sakiniai yra 
jau daug įvairesni ir žy
miai svaresnės minties, štai

(U) Aleksandras Merkelis

Bėgant nuo bolševikinio teroro...
įsižiebė vilties kibirkštėlė

Duonos buvo išsiilgę ir 
vokiečių prievarta iš savo 
krašto darbams išvežtieji, 
ir čia įvairiais kitokiais bū
dais atsiradusieji. Vos tik 
Vakarų Sąjungininkų glo- 
bon patekus, tuoj duonos 
reikalai pagerėjo ir bena
miams žmonėms jos buvo 
galima valgyti pilna burna.

Atsidūrus UNRRA glo
boje, maistas dar labiau pa
gerėjo. Jo buvo duodama 
sočiai, ir jis buvo pakanka
mai geras ir įvairus. Iš pra
džių jo būdavo duodama li
gi 3000 kalorijų per dieną, 
vėliau jo norma buvo ma
žinama ir ilgainiui kai kur 
nukrito ligi 1.500 kalorijų i 
per dieną.

Keliaujant su rankiniais 
vežimėliais ir kuprinėmis' 
per Vokietiją Vakarų link, 
dėmesį patraukdavo ameri
kiečių karių pakelėse išmė
tytos konservų ir skanėstų 
tuščios dėžutės.

— Nejaugi dar žmonės 
šiandien ir tokių gardumy
nų valgo ? • — klausdavo 
viens kito, žiūrėdami į dai
lias konservų, šokolado ir 
kitokių skanėstų dėžutes.

— Tai amerikiečių tur
tingumas, jeigu jie ir savo 
karius tokiais gardumynais 
maitina? — ne vienas gar
siai pareikšdavo savo nu
stebimą.

— Ar teks mums dar ka
da tokiais daiktais pasma
guriauti ! — Atsidusdavo 
jaunesnės moterys, žvelg
damos į tuščias šokolado 
dėžutes ir vėjelio paplentėj 
ritinėjamus margus saldai
nių popieriukus.

Vyrai buvo išsiilgę rūka
lų, ir juos daugiausia domi
no amerikiečių karių nuo
rūkos, kurių plento pakraš
čiuose buvo gana gausu. 
Nors kupra gerokai buvo 
išvargus vežimėlį betrau
kiant ar sunkią kuprinę be
nešant, bet stambesnę nuo
rūką pamačius, ji instink
tyviai prie jos linkdavo.

— Vot, dūmelio gardu
mėlis, net galva svaigsta! 
— gardžiavos pirmą kart 
giliai į plaučius užtraukęs 
a m e r ikoniškos cigaretės 
nuorūkos dūmą.

— Be pigu jiems buvo ir 
kariauti tokias cigaretes

jums keli parinkti pavyz
džiai :

"Jau daug metų Lietuva 
yra komunistų pavergta..."

"Jaunimas yra mūsų atei
tis ..."

"Seniai visi žinome, kad 
vienybėje yra galybė ...”

"Jeigu niekas nebūtų aur 
kojęs, nebūtų ir Lietuvių 
fondo...”

"Gerai atsiminkime, kad 
į Ameriką mes atvažiavome 
be cento...”

rūkant ir šokoladą valgant,
— juokavo žmonės, gerai 
amerikoniško rūkalo nu
teikti.

Vokiškos cigaretės ir ci
garai buvo labai blogo ta
bako ir, be to, dar su dide
le priemaiša popieriaus. Ta
čiau ir tokio prasto rūkalo 
buvo labai sunku gauti, o 
prieš kapituliaciją ir visiš
kai nebeįmanoma, žmonės 
manydami, kad Vokietijai 
žlugus, žlugs ir jos markės, 
vokiškų pinigų visai nebe
vertino, ir prieš kapitulia
ciją už vokišką cigaretę bu
vo mokama po 10 ir net 
daugiau Reichsmarkių.

Ne mažiau už benamius 
rūkalų, buvo išsiilgę ir pą- 
tys vokiečiai. Miestuose ir 
miesteliuose, kur tik būda
vo didesnis būrelis ameri
kiečių, ten stovėdavo neto
li jų ir vokiečiai ir jų vai
kai, laukdami kada ameri
kietis išspiaus iš burnos 
nuorūką, kad ją būtų ga
lima pačiupti.

Ar Fuehreris tikėjo, kad 
jo išdidžioji pergalės apr 
svaiginta tauta, kada lauks 
negro išspiaunamos nuorū
kos?

Vae victis!*
UNRRA išvietintiesiems 

davė ne tik maisto, bet ir 
rūkalų. Iš pradžių buvo duo
damos vokiškos cigaretės ir 
vokiškas tabakas, vėliau 
amerikiečių zonoje pradėta 
duoti amerikoniškos, o ang
lų — angliškos cigaretės. 
Prancūzų zonoje visą laiką 
duodamos vokiškos cigare
tės, tik retkarčiais jas pa
įvairinant prancūziškomis, 
belgiškomis ar net ir ame
rikoniškomis. Rūkalų nor
mos ne visur ir nevisada 
buvo vienodos. Iš pradžių 
jų duota daugiau, vėliau 
mažiau, o ne dirbantiems 
jos visai nebeduodamos.

Amerikietiškos cigaretės
— luxus. Jos vokiečių mė
giamos ir už jas brangiai 
mokama. Tad jos tapo lyg 
ir savotiška valiuta. Nerū
ką jas parduoda, ir tuo bū
du susidaro pinigų būti- 
niausiems reikalams, ypač 
nusipirkti daržovėms ir vai
siams, kurių UNRRA savo 
šelpiamiesiems neduoda. Il
gainiui cigaretės tapo ir ob
jektu stambios spekuliaci
jos, dėl kurios ne vienas ir 
už grotų atsisėdo.

Tiems, kurie buvo repa
trijuojami į savo kraštus, 
aktualu tebuvo tik maistas 
ir apdaras. Repatrijacijos 
surinkimo vietose jie teiš
būdavo ligi keliasdešimt 
dienų. Tiems gi, kurie ne
sutiko būti repatrijuojami 
į savo okupuotos kraštus, 
labai svarbus ir aktualus 
reikalas buvo ne tik mais-

* Vargas nugalietiems.

tas, bet taip pat ir patalpos 
gyvęnti.

Vokietija sugriauta, ir 
jos vakarinėse provincijose 
gyventojų ir taip jau dau
giau, negu prieš karą kad 
jų buvo. Daug pabėgėlių ir 
evakuotų. Be to, miestuose 
geresnės patalpos iš pradžių 
buvo užimtos amerikiečių 
kariuomenės. Didelis gyve
namųjų patalpų trūkumas.

UNRRA išvietintiesiems 
lagerius steigė nuo bombar
davimo dar išlikusiose ap
griautose kareivinėse, vo
kiečių svetimšaliams darbi
ninkams skirtuose medi
niuose barakuose, ar šiaip 
jau didesnėse patalpose, 
mokyklose, sandėliuose etc.

Repatrijuojamiems tos pa 
talpos buvo tik nakvy
nės namai, nerepatrijuoja
miems jos turėjo tapti lai
kinais gyenamaisiais bu
tais. Repatrijuojamiems 
svarbu buvo tik juose kaip 
nors pernakvoti, o nerapa- 
trijuojamiems juose, kiek 
galint, patogiau ir jaukiau 
įsitaisyti gyventi.

Nors pirmieji lietuviai 
Vokietijos vakarų pasieny 
amerikiečiams užėjus į la
gerius pradėjo burtis 1945 
m. pavasarį, kovo mėn., ta
čiau jų ten, palyginti, buvo 
nedaug, ir jie ten jautės 
lyg laikini svečiai. Jiems 
tebuvo svarbu maistas ir 
nakvynė. Pastovesniam gy
venimui stovyklose lietuviai 
pradėjo kurtis 1945 m. va-, 
saros pradžioje, kai buvo 
baigta didžioji Sovietų Są
jungos piliečių repatrijaci- 
ja.

Prancūzų zonoje daugu
mas lietuvių gyveno priva
čiai. Patalpų atžvilgiu jie 
buvo geriau susitvarkę, ne
gu kitose zonose gyveną lie
tuviai.

Iš pradžių anglų zonoje 
gana daug lietuvių taip pat 
gyveno privačiai, ir tik 
1946 m. rudenį jie buvo ver
čiami keltis į stovyklas. To
je zonoje daugumas lietu
vių patalpų atžvilgiu taip 
pat buvo neblogai susitvar
kę. Daugelis stovyklų buvo 
ne kareivinėse, bet kaimuo
se. Dalis kaimo gyventojų 
vokiečių buvo iškraustyta, 
ir ten įkurdinti lietuviai bei 
kiti pabaltiečiai.

Amerikiečių zonoje pri
vačiai gyvenančių labai ne
daug. Tie, kurie atsisakė 
eiti į lagerius, nustojo 
UNRRA globos. Apie pusę 
lietuvių amerikiečių zonoje 
gyveno vadinamuos "Sied- 
lunguos” (vokiečių darbi
ninkų kolonijose) ir čia gy
veną patalpų atžvilgiu bu
vo susitvarkę neblogai. Di
desnės šeimos turėjo atski
rus butukus, o mažesnės 
gyveno po kelias viename 
butuke, turėdamos atskirus 

kambarius ir bendrą virtu- 
vę.

Daug blogiau su patalpo
mis tiems, kurie gyveno 
buvusiose kareivinėse, dar
bininkų ar kuriam kitam 
tikslui skirtuose mediniuo
se barakuose. Per karą tos 
kareivinės buvo gerokai ap
griautos, ir tie griuvėsiai 
anksčiau buvusių gyvento
jų priteršti.

Kai 1945 m. vasarą lietu
viai atvyko į jas, tai net 
siaubas ėmė pagalvojus, 
kad jose reikės gyventi. Ir 
kareivinių vidus ir kiemai 
buvo užteršti visokiomis 
šiukšlėmis Kareivinių lan
gai buvo išdaužyti, daug
kur .nebuvo nei durų nei 
langams rėmų. Kai kur 
grindys buvo išplėštos, o 
lubus įgriuvusios. Vanden
tiekis, kanalizacija ir elek
tros įrengimai buvo suga
dinti. Daug kur apgriuvu
siuose priterštuose kamba
riuose tebuvo tik keturios 
sienos ir kareiviškos spin
tos : nei pečių, nei stalų, nei 
kėdžių. Kambarių sienos ir 
spintos knibždėte knibždėk 
jo blakėmis.

■

Ir tokiuose laužuose rei
kėjo pradėti kurtis gyventi. 
Daug negalvota ir neaima
nuota, bet ryžtingai ir ener
gingai pradėta tvarkytis. 
Pirmiausia kambariai buvo 
išvalyti nuo šiukšlių ir ke
lius syk išplauti, sienos ir 
spintos išdezinfekuotos. Tą 
darbą atlikus į kambarius 
buvo galima sunešti savo 
daiktus ir ant grindų ką 
pasitiesus naktį miegoti.

Per naktį pailsėjus, iš 
ankstaus ryto buvo griebia
masi kitų darbų: tvarkoma 
langai ir durys. Trūkstant 
stiklo, langai buvo užkala
mi lentomis. Pašiūrėse bu
vo ieškoma lentgalių, iš ku
rių buvo kalami stalai, kė
dės ir trūkstamos lovos. Su
bombarduoto miesto griu
vėsiuose buvo ieškoma kros
nelių, durims užraktų ir ki
tokių nesudegusių ir nesu
bombarduotų daiktų, reika
lingų naujakuriams.

Inžinieriai apsitvarkę sa
vo kambarius ir į juos su
kėlę Isavo šeimas, tuojau 
šoko tvarkyti vandentiekio, 
kanalizacijos ir elektros 
įrengimų. Darbas buvo ne
lengvas, nes trūko medžia
gų ir įrankių. Tačiau ir tos 
kliūtys ilgainiui buvo nu
galėtos.

žmonės aptvarkę savo 
kambarius, valė kareivinių 
kiemą arba kaip stovyklose 
įprasta sakyti, rajoną. Po 
keletos mėnesių įtempto 
darbo, ir pačios kareivinės, 
ir jų aplinka pakeitė savo 
išvaizdą. Buvo matyti, kad 
čia atsikėlė gyventi kultū
ringi žmonės, kuriems šva
ra ir tvarka gyvenimo bū
tinybė. Tatai labai greit 
pastebėjo ir UNRRA ir 
amerikiečių karinė vadovy
bė, kuri gana dažnai ins- 
pekduodavo tremtinių sto
vyklas.



1985 m. rugsėjo 12 d. DIRVA Nr. 35 — 7

Europos skautai stovyklauja
J. Maslauskas

Europos lietuvių skautų ir 
skaugių 36-ji, jau tradicinė, 
stovykla šiais metais įvyko lie
pos 27 - rugpiūčio 4 d.d. Lie
tuvių Sodyboje prie Londono, 
Anglijoje.

Pirmieji stovyklautojai B. 
Zinkus ir A. Jakimavičius at
vyko visa savaite anksčiau, 
aptvarkydami stovyklaviete, 
paruošdami lauko virtuve ir 
kt. Vėliau prisistatė J. Alkis ir 
V. OBrien talkai. Juos sekė J. 
Traškienė, V. Gasperienė su 
šeima ir Vasario 16 gimnazi
jos ‘Aušros1 tunto grupė, iš Vo
kietijos, su tuntininkė M. 
Mickiene. Iš tolimos Škotijos 
pasirodė Canty šeima - 4 skau 
tės ir vilkiukas - ir įvairiomis 
priemonėmis iš visų Anglijos 
kampų-kampelių skautės ir
skautai.

Dygsta palapinės. Stato
mas trijų kryžių ‘kalnas’. Dail.
M. Barėnienei vadovaujant, 
sesių ir brolių talka - smėlio, 
samanų ir akmenėlių deriny - 
Čiurlionio vizija ir įvairiais or
namentais pasipuošia iškastas 
stovyklos stalas.

Vakare vėliavų aikštėje ren
kasi visi stovyklautojai oficia
liam stovyklos atidarymui. Sto
vyklos viršininkas Jaras Alkis 
sveikina ir kviečia visus įsi
jungti taip, kad ši stovykla bū 
tų tikras atsigaivinimas ir su
stiprinimas skautiškos-lietuviš- 
kos dvasios. įsakymu skelbia
ma stovyklos vadovybė: virši
ninko pavaduotojas - J. Mas
lauskas, dvasios vadovai - kun. 
A. Gėryba ir kun. A. Putzė, 
programos koordinatorius B. 
Vaitkevičius, kasininkas - A. 
Jakimavičius, pirmoji pagel- 
ba - T. Philpott ir gailestingoji 
seselė Gidą Lipedė. Stovyklos 
‘kukąs’ B. Zinkus, padėjėjai -
H. Gasperas ir G. Ivanauskie- 
nė. ‘Taukuoto Puodo’ redak
toriai - dr. R. Valteris ir V. 
O’Brien, instruktorės - dail. M 
Barėnienė, Aldona Waterman 
bei visi vadovai, laužavedė - 
Gajutė O’Brien.

Seserijos Pastovyklės virši
ninkė buvo Vida Gasperienė, 
pavaduotoja - J. Traškienė,

LSS Europos rajono 36-toje tradicinėje stovykloje, Lietuvių Sodyboje Anglijoje, Vyr. 
skautininke Stefa Gedgaudienė, užrišusi šlipsą įžodį davusiai paukštytei E. Wright, sveikina ją. 
Šalia stovi stovyklos viršininkas J. Alkis ir vidury V. Gasperienė, sesių pastovyklės viršininkė.

adjutantė - Meilė Mickienė, 
komendantė - Alma Traškaitė

Brolijos pastovyklos vadovy
bę sudarė: viršininkas - Vin- 
cent OBrien ir pavaduotojas- 
komendantas Paulius Mickus.

Visi vadovai-vadovės, kartu 
ar šakomis, labai gražiai pra
vedė programas. Stovyklos 
metu vyko taip pat ir dail. M. 
Barėnienės darbų paroda.

Nuskambėjus ‘Marija, Ma
rija’ giesmei ir giedant Lietu
vos Himną nuleidžiamos vė
liavos. Pirmasis lauželis, dėl 
lietingo oro, improvizuojamas 
palapinėje, i kuri yra kviečia
mi ir Lietuvių Sodybos vasa
rotojai.

Vyrauja stovyklinė - skau
tiškos mokyklos nuotaikai Čia 

Vasario 16 gimnazijos prityrę skautai po įžodžio su vadais. Prieky klupo stovyklos vir
šininkas J. Alkis. Iš dešinės stovi: Europos rajono vadas S. B. Vaitkevičius, J. Jurašas, Aušros 
tunto tunt-. M. Mickienė, J. Lipšys, Europos rajono vadeiva, stovyklos adjutantas J. Maslauskas. 

S. B. Vaitkevičiaus nuotr.

darbas ir poilsis, daina ir rim
tis, kūryba ir žaidimai, litua
nistikos pamokos, nakties sar
gybos ir iškylos rišasi į darnią 
sutartinę. Ir kaip visuomet - 
pirmosios stovyklavimo dienos 
prabėgo besitvarkant, bepuo- 
šiant stovyklavietę. Iškyla sto

Ką tik atvykusi Vyr. skautininke Stefa Gedgaudienė su stovyklos vadovais. Iš dešinės 
stovi: J. Alkis, M. Mickienė, V. Gasperienė, G. O’Brien, J. Traškienė, S. Gedgaudienė, S. B. 
Vaitkevičius, E. Nainienė, J. Maslauskas ir R. Valteris. S. B. Vaitkevičiaus nuotr.

vyklų vartai, išryškėja vėliavų 
aikštė ir susitvarkymai pasto- 
vyklėse. Prasideda konkretus, 
praktinis skautų-skaučių dar
bas, skautamokslio pritaiky
mas, programos.

Trečiadienį, dar saulutei 
nepasirodžius, V. Gasperienė,

S. B. Vaitkevičiaus nuotr.

Paulius Mickus ir Vincent O’Brien naujai pasipuošę Skauto 
Vyčio šlipsu ...

V. O’Brien ir J. Maslauskas iš
skuba į Londoną, pasitikti at
vykstančios Vyriausios Skauti
ninkės Stefos Gedgaudienės. 
Palydėdama Vyriausią Skau- 
tininkę, iš Clevelando, kartu 
atskrido ir s. Elena Nainienė. 
Dalinantis įspūdžiais, vingiuo 
tais keliais riedėjome atgal į 
Lietuvių Sodybą, kur jau lau
kė J. Traškienė ir M. Mickie
nė.

Viešnios, vos joms pasipuo
šus skautiška uniforma, yra 
palydimos į stovyklos rajoną, 
kur jų jau laukia gražiai išsi
rikiavę sesės ir broliai, stovyk
los viršininkas J. Alkis, Euro
pos Rajono Vadas B. Vaitke
vičius, B. Zinkus ir A. Jakima
vičius. Europos Rajono Vadei- 
vė Janina Traškienė pasitinka 
savo Vyriausią Skautininke 
Stefa Gedgaudienę su duona 
ir druska, bei gėlių puokšte. 
Vėliavų aikštėje - stovyklos vir
šininkas pristato viešnias, džiu 
gus stovyklautojų sveikinimo 
šūkis, jausmingas ir gilus Vy
riausios Skautininkės sveikini- 
nimas-žodis stovyklautojams. 
Malda, vėliavų pakėlimas, 
pusryčiai. Gi po jų - viešniom 
užtarnautas poilsis, o stovyk
loje - programos ir darbo tąsa.

Vakare, Vyriausiai Skauti
ninkei priimant raportą, nu
skamba, kad stovyklauja 33 
sesės, 32 broliai ir instrukto
riai, sudarydami 74 stovyklau 

tojų skautišką šeimą - tai di
delė stovykla, lyginant su bu
vusiomis stovyklomis! Stovyk
los adjutantui J. Maslauskui 
šauniai komanduojant, vado
vų lydima Sesė Stefa susipa
žįsta su stovyklaujančiais vie
netais, skiltimis.

Po vakarienės Sodyboje įvy
ko vietinių pajėgų skautiškas

(Nukelta į 8 psl.)
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Prie skautiško stalo viešnios iš JAV su broliais ir sesėmis Europos rajono stovykloje. Iš 
dešinės: J. Traškienė, M. Mickienė, viešnios iš JAV S. Gedgaudienė ir E. Nainienė, J. Alkis, A. 
Traškaitė. Už jų V. Gasperienė. S. B. Vaitkevičiaus nuotr.

Europos skautai stovyklauja...
(Atkelta iš 7 psl.) 

koncertas M.K. Čiurlionio pri
siminimui, kurio vardu buvo 
pavadinta stovykla. Dainas 
atliko V. Gasperienė, J. Alkis 
ir V. C/Briens, Škotijos sesės ir 
kt. Muzikine dalimi prisidėjo
M. Pautienius ir Canty šeimos 
4 sesės ir brolis. Po koncerto - 
stovyklautojai išskubėjo į lau
žą, o Lietuvių Sodyboje, prie 
kavutės ir užkandžių, jvyko 
Vadovų ir Vyriausios Skauti- 
ninkės pasikalbėjimas apie 
skautišką veiklą ir tolimesnius 
planus. Viešnias apsupa Sody 
bos vedėjai, skautininkai ir 
skautiškos idėjos rėmėjai. Čia 
sesė Stefa atidarė ‘didelį 
maišą’ dovanų, atvežtų visiem 
stovyklautojams. Perdavė 
taip pat ir A. Paužuolio, V. 
Bacevičiaus ir LSS tarybos 
Pirmininko P. Molio dovanas -

Ketvirtadienį nuo ankstyvo 
ryto viešnios pradeda dieną 
kartu su stovyklautojais, iš ar
čiau susipažindamos su stovyk
los programos metodais ir dar
bais. Po pietų įvyksta bendras 
stovyklautojų pašnekesys su 
Vyriausia Skautininke. Sesė 
Stefa, užklausta iš kur randa 
jėgų ir laiko vos perėmusi Se
serijos vairą aplankyti tiek 
daug vienetų - JAV, Kanadoje 
ir Europoje! - be galvojimo at
sakė: ... ‘Aš visą savo laisva
laikį skiriu Skautybės idealų 
puoselėjimui, kad mūsų visų 
vyresniųjų atvežtoji skautybė 
būtų išlaikoma, tęsiama ... jei 

Sesės pietauja... S. B. Vaitkevičiaus nūotr.

ir nevisada ‘ratai’ rieda pir
myn kaip norėtume - stengia
mės visi ... Lietuvių Skautų 
Sąjunga artėja jau prie 70-tų 
gyvavimo metų lavindama 
jaunimą ir ruošdama jį tarnau
ti Dievui, Tėvynei ir Artimui. 
Daugelis skautavusio jaunimo 
yra svarbūs gyvenamų kraštų 
ir lietuviškos visuomenės dar
buotojai ir pareigūnai. Nema
žas būrys savo įgytą patirtį 
panaudoja pačioje Sąjungo
je ... Mūsų tikslas kiekvieną 
jaunuolę-į ugdyti sąmoningu, 
susipratusiu lietuviu ir doru 
žmogumi... Mūsų visų parei
ga stengtis, kad skautai-ės iš
laikytų lietuviškąją Skautybę 
ir bręstų pilnutinėmis asmeny 
bėmis ...’ Tai buvo sistematin- 
gos ir įvairiausiuose LSS šakų 
darbuose bei jaunimo auklėji
me nepavargstančios Vyriau
sios Skautininkė idealistinis ir 
pilnas jaunatviško entuziazmo 
pasisakymas.

Vakare įvyko nuotaikingas 
laužas ir po jo, žvakučių švie
soje išsirikiavę stovyklautojai 
nužygiavo į vėliavų aikštę Tė
vynės Dienos šv. Mišioms. Čia 
šnarančių beržų prieglobstyje 
kun. A. Geryba savo žodyje 
pabrėžė šviesos reikšmę mūsų 
idealui ir tikslui. V. OBrien 
vedant pagaunančiai nuskam 
bėjo giesmės, pritariant Škoti
jos vieneto sesėms. įspūdingos 
šv. Mišios baigiamos tradicine 
skautų vakaro malda. Tą nak
tį skauto vyčio įžodį davė Vin- 

cent OBrien - lietuviškai kal
bėti ir rašyti išmokęs brolis - ir 
Paulius Mickus.

Penktadieni - nuotaikingas 
naujų skautų vyčių sveikini
mas ir - nepaisant be gailesčio 
lietaus - tolimesnė dienos prog 
rama: dail. M. Barėnienės 
paskaita apie K.M. Čiurlionį 
ir jo kūrybą, Romo Juozelskio 
ir Anužio įspūdžiai iš dalyvau
tos Jaunimo ekskursijos į Skan
dinaviją, stovyklautojų pasi
sakymai dėl sekančios stovyk
los ir 1.1. Vakare gi, visi orga
nizuotai vyksta į ‘Aro’, iš Ka
nados atvykusio choro kon
certą Londone. Nepaisant lie
tingo oro ir tikrai šlapio miško, 
grįžę i stovyklą vyresnieji sesės 
ir broliai dar turėjo naktinę iš
kylą su kompasu ir žemėlapiu.

Šeštadienis - Svečių Lanky
mosi diena! Sulaukiame eks
kursijų iš Derby, Nottingham, 
Manchester, Londono ir kitų 
vietovių. Renkasi LSS nariai, 
skautiškosios idėjos rėmėjai, 
organizacijų atstovai. Iškil
mės vėliavų aikštėje. Raportai, 
įsakymai. įžodžiai. Apdova
nojimai. Sveikinimai. Ir pas
kutinis laužas, kurį uždega 
Vyriausioji Skautininkė sesė 
Stefa. Žaibu praskrieja pa
sirodymai, šūkiai, Canty šei
mos orkestras, lakios dainos, 
brolio OBrien skaitomas ‘Tau
kuotas Puodas’ ir juokai, kai 
supintų rankų rate nuskamba 
vakaro malda ir atsisveikini
mas ... Bet iki vėlyvų paryčių 
dar žėrėjo kurstomas paskuti
nysis laužas, skautiškoms dai
noms tyliai sekant vienai ki- 
tą ... retkarčiais pertraukiant 
jas stovyklos įspūdžių ar kve
piančių, keptų bulvių pasida
linimui ...

Sekmadienį - daugumai ke
lionė į namus. Pošv. Mišių nu
leidžiamos stovyklos vėliavos, 
atsisveikiname su miela LSS 
Vyriausia Skautininke Stefa 
Gedgaudiene ir s. Elena Nai
niene, kurias į savo globą peri 
ma Gaujutė ir Vincent 
OBrien. Paskutinės padėkos, 
linkėjimai, pažadai susitikti 
kitą vasarą ir ... Tautinėje Sto
vykloje! Širdingas atsisveiki
nimas ir ... išlydime savo vieš
nias. Vasario 16 gimnazijos 
‘Aušros’ tuntas išvyksta pirma
dienį, o likę vadovai ir vėl su
tvarko stovyklaviete, išdžiovi
na palapines tikėdami, jog

įdėtas darbas ir pastangos 
duos norimą vaisių.

Vyriausiai Skautininkei Ste
fai Gedgaudienei, s. Elenai 
Nainienei, LSS Vadovybei, 
LS Fondui, Broliam ir Sesėm, 
visų stovyklautojų vardu reiš
kiu nuoširdų, didelį ir skautiš
ką ACIŪuž visas dovanas, pa
ramą, sveikinimus ir malonų 
apsilankymą! Broliškas AČIŪ 
Jums visiems!

Pasibaigus Europos Rajono 
skautų-čių stovyklai, Vyriau
sia Skautininkė S. Gedgaudie
nė, E. Nainienė ir G. OBrien 
aplankė Pasaulinį Skaučių 
Biurą Londone ir lietuvaičių 
skaučių vardu įteikė tautinę 
lėlę ir ‘Lithuania 700 Years’ 
knygą. Pramatoma palaikyti 
tampresnius ryšius su Pasauli
niu Skaučių Biuru.

Rugp. 11 d. Vyr. Skautinin 
kė Stefa Gedgaudienė ir Gaju 
tė OBrien lankėsi jubiliejinėje 
skaučių stovykloje MAGIC 75 
Malver, Worcestershire, kur 
stovyklavo 3,600 skaučių iš 20 
valstybių ir dalyvavo stovyk
los atidaryme bei kviestųjų 
vadovių pietuose ir susipažini
me. Čia taip pat buvo pasi
keista ženklais ir dovanėlėmis.

Grįžtant iš Anglijos, Vyr. 
Skautininkė kartu su Tarybos 
Pirm. Petru Moliu ir Atlanto 
Rajono Vadeive Gene Treinie 
ne aplankė Jubiliejinę lenkų 
stovyklą, Ta pačia proga ji 
aplankė ir Atlanto Rajone 
vykstančias stovyklas, daly
vaudama Gintaro-Ąžuolo Va
dovų Mokyklos kursų uždary
me ir ‘Anykščių Šilelis’ - rajo
ninės stovyklos atidaryme.

TORONTO 'ARAS’...
„ (Atkelta iš 1 psl,) 

no kaimas” amerikiečių dai
na.

Ir prasidėjo lietuvišku 
papročiu pati nuobodžiausi 
dalis tai kalbos. Kalbėjo vi
cepirmininkas, pirmininkas, 
Lietuvos atstovas V. Balto
kas, Kensington ir Chel- 
sea burmistras Oven. Jie 
taip prakalbėjo net 38 mi
nutės. Daugumas klausyto
jų nuomonė buvo, kad už
teko vieno burmistro kal
bos, nes jis kalbėjo visų 
vardu išreiškė didžiausią 
padėką solistui, muzikui 
Vaclovui Verikaičiui už įde
damą darbą muzikai ir kar
tu puoselėjant savo lietu
viškas liaudies dainas, o 
choristams už pasiryžimą 
dalyvauti chore, nežiūrint 
savo asmeninio gyvenimo 
gerovės, nes tokio choro su- 
sidainavimas užima daug 
laiko.

Po tų 38 minučių kalbo
mis prailginto koncerto vi
sas ”Aras” ir jo vedėjas V. 
Verikaitis atliko savo cho
ro, sakyčiau himną, "Aras” 
dainą. Tuo ir baigėsi šis 
puikus ir įspūdingas kon
certas. žmonės plojo, plojo, 
šaukė bravo, tuo prašydami 
daugiau dainų, bet turbūt 
jau laikas nebeleido (Jau
giau dainuoti. Bet Aro cho
ristai, sol. V. Verikaitis ir 
choro akompaniatorius Jo

nas Govėdas nusilaukdami 
žemai, išreiškė padėką pa 
kviesdami visus Tautos 
hiftmui.

Chorui ir solistui V. Ve- 
rikaičiui akompanavo jau
nas labai gabus muzikas Jo
nas Govėdas (gimęs Angli
joj, Boltone), kuris dainų ir 
maršų pynėms akompania- 
tus ir {vadus pats paruošęs 
Aro chorui.

Pats koncertas buvo įspū
dingas, nes tokio vyrų cho
ro Londone lietuviškoji ben
druomenė nėra nei girdėju
si, nei mačiusi. Gaila, kad 
daug londoniečių jame ne
dalyvavo.

Padėka Aro choristams, 
solistui muzikui V. Verikai- 
čiui, jo kolegai Jonui Govė- 
dui, kurie mus pakėlė iš 
kasdienybės bent vienai 
šviesiai dienai.

Stasys Kasparas

• "Lietuvių Dienų” žur
nalo rugsėjo mėnesio nume
ryje randama:

Kol šaltinis gyvas. Vy
tauto Pluko — Daktaras 
Albertas Gerutis. V. Bac. — 
Juozas Stempužis — visuo
menininkas. Povilo Gaučio
— Naujausioji Katalonų 
poezija. Iš Katalonų poezi
jos vertė P. Gaučys. A. Dri- 
lingos — Linksma ne tik 
šią naktj. Lietuvių teisių 
gynybos fronte. V. Volerto
— Lietuvių išeivijos kultū
ros klausimais. V. Bacevi
čiaus — Clevelando lietuvių 
veikla (foto montažas).

Anglų kalbos skyriuje 
randame: dr. C. K. Bobelio
— Lietuva atmeta Sovietų 
pretenzijas. Jono Skiriaus
— Jurgis Šapkus. Dr. Jono 
Balio laiškas redaktoriui.

Viršelyje dr. Alberto Ge
ručio, Lietuvos atstovo 
Šveicarijoje, nuotrauka.

”D. L.” prenumerata 20 
dol. metams, Kanadoje — 
25 dol. Prenumeratas siųs
ti: ”L. D.” redakcijai, 4364 
Sunset Blvd., L. A., Calif. 
90029.

INJECTION MOLDING 
OPERATIONS MANAGER 

The ideal candidate will have 
thorough understanding of the 
procedures for new mold sam- 
pling and operating an iniec- 
tion molding plant. Will have 
thorough background in hy- 
draulic and electrical iniectlon 
machine and auxiliary equip- 
ment maintenance. VVill 
have a thorough background in 
set-up and cycle optimization 
of the iniection molding pro
cess. Will be a good adminis- 
trator and problem solver, 
work well with people and have 
a minimum of 6 years experi- 
ence. To someone who meets 
these qualifications we believe 
we have an interesting oppor- 
tunity to discuss. Submit com- 
plete confidential resume with 
salary history or call Jlm Holli- 
field, Decatur Plastic Products, 
PO Box 387, North Vernon, IN 
47265, 812-344-5159

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nabonvvide it on your

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



1985 m. rugsėjo 12 d. DIRVA Nr. 35 — 9

A. A. BOSTONO LIETUVIAI
ALGIUI DEGĖSIUI

DANIELIUI DEGĖSIUI ir šeimai bei arti

miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

MAGISTRĖ DANGUOLĖ 
ŠPAKEVIČIŪTĖ

Elena ir Kazimieras
Pociai

tragiškai žuvus ok. Lietuvoje, jo broliui DR.

Lietuvoje netekus brangaus brolio, a. a.

ALGIO DEGĖSIO

DR. DANIELIUI DEGĖSIUI

toriams, kongresmanams ir 
kitiems aukštiems pareigū
nams. ši graži organizacija 
gali būti pavyzdžiu tėvynės 
ir Dievo meilės ir mums vė
lesniems ateiviams.

• Rugsėjo 29 d.
Bostono skyriaus 40 
sukakties minėjimas.

vai. šv. Mišios šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje, o po mi
šių minėjimas parapijos sa
lėje.

• Spalio 5-6 d. Prano La
pės kūrinių paroda Lietuvių 
Piliečių draugijos salėje.

reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Elena ir Jurgis Bobeliai 
Dalia ir Kazys Bobeliai 

su šeimomis

Mielam Osterville, Cape Cod, kaimynui

DR. DANIELIUI DEGĖSIUI

ir šeimai, Kaune automobilio avarijoje tra

giškai žuvus jo broliui ALGIUI, reiškiame

gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Rima, Romas, Ligija 
Rūta ir Jonas 
Bričkai

t

Danguolė špakevičiūtė šį 
pavasarį baigė Yale univer
siteto School of Manage- 
ment, gaudama magistro 
laipsnį. Rudenį ji pradės 
dirbti konsultante McKin- 
sey & Co. Chicagoje.

Danguolė išaugo Bostone, 
kur baigė Lituanistinę mo
kyklą, priklausė skautėms 
ir šoko Ivaškų vadovauja- 
moj tautinių šokių grupėj. 
1981 m. užbaigus ekonomi
jos mokslus (magna cum 
Įaudė) Harvardo universi
tete, ji d ve jis metus gyve
no Washingtone, dirbdama 
Lewin & Co. sveikatos sri
ties konsultavimo bendro
vėje. Nors ir įtemptai dirb
dama dalyvavo lietuviškoj 
veikloj: Washingtone šoko 
Gabijos tautinių šokių gru
pėje, o New Havene veikda
ma Lietuvių Moterų Fede
racijoj.

Danguolės tėveliai dail. 
Julius ir Renata špokevi- 
čiai gyvena Westwoode, 
Mass. Sveikinam Danguolę 
ir jos tėvelius linkėdami jai 
gražios ateities.

A. A.

ALGIUI DEGĖSIUI

Lietuvoje mirus, jo broliui DR. DANIELIUI

DEGĖSIUI ir jo šeimai reiškiame užuojautą.

Gražina, Raimundas ir Petras 
K u d u k i a i

A. A.

ALGIRDUI DEGĖSIUI

tragiškai žuvus Lietuvoje, jo brolį DR. DA

NIELIŲ DEGĖSĮ ir visą šeimą širdingai už-

jaučiame.

Aldona ir Edmundas 
Drukteiniai 

ir šeima

LIETUVOS VYČIAI 
KANKINIŲ KATEDROJE

Rugpiūčio 25 d. Lietuvos 
Vyčių 17-ta kuopa Bostone 
suorganizavo kelionę į šiau
rės Amerikos Kankinių Ka
tedrą Auriesville, N. Y., kur 
kun. Pugevičius, Lietuvių 
Katalikų šalpos vadovas, 
organizavo pamaldas už 
kenčiančius ir persekioja
mus lietuvius dėl savo tikė
jimo ir meilės savo tėvynei 
Lietuvai. Į. Kankinių kated, 
roję šv. Mišias atnašavo 
vysk. Paulius Baltakis, bu
vo amerikiečių vyskupų ir 
keliolika kunigų. Giedojo 
Šv. Kazimiero parapijos iš 
Brocktono choras.

Kaip žinome, Lietuvos 
vyčiai yra senųjų ateivių 
sukurta organizacija. Dau
guma jos narių nėra matę 
Lietuvos. Tačiau tai labai 
patriotinė o r g a n izacija. 
Bostone visose lietuvių tau
tinėse ir bažnytinėse šven
tėse jie gausiai dalyvauja 
su savo vėliava. Kiekvienu 
iškylančių Lietuvą ar lietu
vius liečiančiu reikalu, jie 
greit reaguoja, rašydami 
laiškus prezidentui, sena

Balfo 
metų 
10:15

• Spalio 20 d. Laisvės 
Varpo radijo rudens rengi
nys So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos salėje.

Mylimam broliui

A. A.

ALGIUI DEGĖSIUI

okupuotoje Lietuvoje tragiškai žuvus, DR.

DANIELIUI DEGĖSIUI ir jo šeimai reiš-

kiame nuoširdžią užuojautą.

✓

Irena ir Stasys 
G i e d r i k i a i

Muzikui, kompozitoriui, dirigentui, mu
zikologijos archyvo įkūrėjui Chicagoje, lie
tuvių liaudies dainų ir muzikos mylėtojui, 
Čiurlionio Ansamblio garbės nariui —

A. A.

PROF. JUOZUI ŽILEVIČIUI 
mirus, dukrą MARIJĄ FULTON-ŽILEVI- 
ČIŪTŲ ir šeimą giliai užjaučia ir kartu liūdi.

Čiurlionio Ansamblis

Mieliems čiurlioniečiams PRANUI ir

PAULINAI MAŠIOTAMS, broliui JONUI

STANKŪNUI, jų tėveliui

A. A.

DONATUI MAŠIOTUI

mirus, gilią užuojautą reiškia

Čiurlionio Ansamblis

A. A.

DONATUI MAŠIOTUI

mirus, jo sūnui ŠARŪNUI ir posūniui J0-

NUI STANKŪNUI su šeimomis bei kitiems

artimiesiems reiškiame giliausią užuojautą.

Bronys ir Aleksandra Elsbergai 
ir

Jonė Elsbergaitė Lefevre
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Florida.

A. A.

šviesios skautybės žiburiui

v. s. VYTAUTUI ČEPUI
užgesus, jo žmoną Vadijos narę sesę v. s. 

LIDIJĄ, sūnų s. GINTARĄ su šeima ir vi

sus artimuosius giliai užjaučiame ir kartu

liūdime.
i

Vyriausia Skautininke 
Vadijos narės ir visa 

Seserija

PROF. DR. VYTAUTUI ČEPUI 

mirus, žmonai LIDIJAI ČEPIENEI ir sūnui 

GINTARUI su šeima reiškiame gilią užuo

jautą.

O. ir A. Šležai
I. ir T. Janukėnai

ELENAI MIKŠIENEI 
mirus, jos vyrą POVILĄ širdingiausiai už

jaučiame ir dalinamės bendru skausmu.

Juoze ir Jonas 
Daugėlai

Irena ir Jonas 
K a p č i a i

A. A.

ELENAI MIKŠIENEI

mirus, liūdesio valandoj jos vyrui teisininkui 

POVILUI MIKŠIUI, reiškiame gilią užuo

jautą ir kartu liūdime.

Dr. K. Pautienis
O. Liutermozienė

Mielam Bičiuliui advokatui POVILUI 

MIKŠIUI, mirus Jo mylimai žmonai

ELENAI MIKŠIENEI,

reiškiame giliausią užuojautą.

Dr. Bronius ir Genė 
Mickevičiai

Lituanistikos Katedra 
The Endowed Chair 
of Lithuanian Studies 
University of Illinois 
at Chicago

AUKOS LITUANISTIKOS 
KATEDRAI

Aukos gautos 1985 m. lie
pos mėnesį:

1,000 dol. Kun. dr. Valdemaras 
Cukuras, Putnam, CT; Jonas 
Dekeris, Cicero, IL (viso 2,000 
dol.); Petras ir Pranė Kaladės, S. 
Boston MA (viso 1,500 dol.); Ste
pas ir Pelagija Levickiai, Edison, 
NJ; Victor G. Mathieu, Bristol, RI 
(viso 3,000 dol.); Tadas Navickas, 
Coeur D’Alene, ID (viso 1,100 
dol.); a.a. Anna Viscius atmi
nimui — Vera McGinty, Edison, 
NJ.

500 dol. a.a. kun. Broniaus 
Dagilio atminimui — Antanas 
Dagilis, Westland, MI (viso 1,000 
dol.); KASA-Fed. Liet. Kredito 
Unija (visd 1,000 dol.); Prof. Vy
tautas Marijošius, W. Hartford, 
CT (viso 1,500 dol.); Juozas ir 
Apolonija Vitkai, W. Hartford, 
CT.

300 dol. Kęstutis Keblys, Ba- 
ton Rouge, LA (viso 1,600 dol.); 
Antanas Ragelis, Gulfport, FL 
(viso 600 dol.); dr. Vacys ir dr. 
Augusta Šauliai, Chicago, IL 
(viso 1,800 dol.).

250 dol. a.a. Kazimiero Algir
do Pautieniaus atminimui — Gra
žina Juodeikienė, Los Angeles, 
CA; Liudvikas ir Laimutė Šmulkš
čiai, Chicago, IL (viso 500 dol.).

200 dol. Povilas ir Sigutė Abel- 
kiai, Buena Park, CA (viso 800 
dol.); Bronius ir Petrė Andriukai
čiai, Chicago, IL (viso 510 dol'.); 
dr. Mykolas Arvystas, New York, 
NY (viso 1,200 dol.); Vincas Klo
va, Bell Gardens, CA (viso 1,200 
dol.); Juozas ir Kazimiera Snieč- 
kai, Cleveland, OH (viso 220 dol.); 

■a.a. Vinco Ulinsko atminimui — 
Marija Ulinskaitė, Rochester, NY.

150 dol. Julius ir Adelė Bal
siai, Lob Angeles, CA; Julia Bur- 
len, Bowie, MD (viso 500 dol.).

100 dol. Vytautas ir Danutė 
Anoniai, Forest Hills, NY (viso 
300 dol.); Vladas Audėnas, Union, 
NJ; a.a. Vlado Baltrušaičio atmi
nimui — Elena Baltrušaitienė, 
Chicago, IL; Rita Bureikaitė, Los 
Angeles, CA; Carroll Funeral 
Home, Worcester, MA (viso 350 
dol.); Cicero Ateities Sambūris, 
per Juozą Arštikį; Clevelando 
Lietuviai Jėzuitai (viso 300 dol.); 
Elena Damijonaitienė, Riviera
Beach, FL (viso 400 dol.); Algi
mantas Druseikis, Rochester, NY; 
Alex ir Ann Gureckai, Brockton, 
MA; A. ir J. Jadviršiai, Chicago, 
IL (viso 200 dol.); Vytautas ir 
Romaine Jonaičiai, Grand 
Rapids, MI (viso 345 dol.); Bro
nius Juodelis, Dovvners Grove, IL 
(viso 400 dol.); Mary Juster, Pla- 
centia, CA; a.a. Vinco Kairio 
atminimui — Irena Kairytė, Chi
cago, IL (viso 200 dol.); a.a. Vy
tauto Karoso atminimui — Ona 
Karosienė, Lemont, IL; Ignas ir 
Marytė Kušlikiai, Grand Rapids, 
MI (viso 200 dol.); Lietuvių Mote
rų Federacijos Klubas, Waterbu- 
ry, CT (viso 800 dol.); Vincas ir 
Genė Lileikiai, Old Lyme, CT) 
Genovefa Mitsevitz; Chicago, IL; 
Maria Mogenis, Belleville, IL; Leo 
Oksas, Los Angeles, CA;, kun. 
Teofilius Palukaitis, Pittsburg, 
CA; dr. Joseph Paukštelis, Man- 
hattan, KS; Stasė Paukštelienė, 
Racine, WI; Vytautas Paukštelis, 
Kenosha, WI; Karolė Pažėraitė, 
Putnam, CT; dr. Ignas Povilaitis, 
Danbury, CT; Kazimieras Povi
laitis, Chicago, IL; Pranė Pran- 
kienė, Chicago, IL (viso 1,100 
dol.); Vacius Prižgintas, Holly- 
wood, CA (viso 500 dol.); dr. An
tanas ir Ann Revukai, Cranford, 
NJ; a.a. Alicijos Rūgytės atmi
nimui — Louis Zurlis, Chicago, IL 
(viso 200 dol.); Kazimieras 
Sapetka, Waterbury, CT (viso 125 
dol.); Algirdas ir Aušra Sauliai, 
Clarendon Hills, IL; Ona Siliū- 
nienė, Chicago, IL; Alberta Ast
ras ir Kuljit Singh, Millbroe, CA; 
a.a. Kazimiero ir Julijos šir- 
vinskų atminimui — Bronė ir Jad
vyga Širvinskaitės, N. Holly-

wood, CA; a.a. Antano 
Stapulionio atminimui — Genė 
Stapulionienė, Surfside, FL (viso 
200 dol.); dr. Stasys ir Dalia Stra- 
siai, Ann Arbor, MI; a.a. Antano 
Trumpos atminimui — Vincas 
Trumpa, Santa Monica, CA; Pet
ras Uginčius, Fredericksburg, VA; 
a.a. Ann Uznis atminimui — 
John Uznis, Dearborn, MI; Stasė 
Vaišvilienė, Chicago, IL; Hen
rikas ir Gailutė Valiuliai, Chi
cago, IL (viso 200 dol.); Juozas 
Vitėnas, Oxon Hill, MD (viso 125 
dol.); John Waylonis, Fairfax Sta- 
tion, VA (viso 300 dol.); Mykolas 

‘Židonis ir Lijolė Židonytė, New 
Haven, CT (viso 400 dol.).

60 dol. Marytė Prans- 
kevičienė, Chicago, IL (viso 70 
dol.).

50 dol. Pranas Aglinskas, Chi
cago, IL; ALKR Moterų Sąjungos 
Kuopa 66, Elizabeth, NJ; Bronius 
Petras ir Suzane Andriukaičiai, 
Chicago, IL; Daumantas Jonas ir 
Nancy Andriukaičiai, St. Joseph, 
MI; Albinas ir Birutė Apton-Apa- 
navičiai, Rochester, NY; Vytau
tas Aukštinaitis, Ft. Lauderdale, 
FL; Antanas Bakšys, W. Hart
ford, CT (viso 75 dol.); Chester ir 
Stella Bankauskai, Dearborn 
Heights, MI; Vladas ir Stasė 
Bubliai, Birmingham, MI; An
tanas Bušmanas, Worchester, 
MA; Kazys ir Filomenta Černiai, 
Chicago, IL (viso 1,050 dol.); Ri
mas
650 dol.); Zigmas ir Maria Daili
dės, Brookfield, IL; Petras ir Ele
na Daliniai, St. Petersburg Beach, 
FL; a.a. Pauline ir Joseph Stanai
čių atminimui — Josephine Den- 
nis, Oak Lavvn, IL; Emilija Gaš
kienė, Chicago, IL; Klara Gečienė, 
Media, PA (viso 150 dol.); a.a. Ed- 
ward Genevich atminimui — Ca- 
simira Genevich, Brooklyn, NY; 
a.a. Wladislav ir Paulina Banulių 
atminimui — Albina Gizzarelli, 
Barrington, RI (viso 60 dol.); dr. 
A. Goeldneris, Flushing, NY (viso 
75 dol.); Stefa Grikėnienė, Chi
cago, IL; Vladas Jackūnas, Wa- 
shington, DC (viso 100 dol.); Juo
zas Jakštas, Lakevvood, OH (viso 
815 dol.); Kazimieras Jankūnas, 
Lodi, NJ (viso 125 dol.); Antanas 
ir Zuzana Janušiai, Livonia, MI 
(viso 100 dol.); Juozas ir Elena Je- 
neckai, Warren, MI; Simas Jokū
baitis, Chicago, IL; Aldona Tere
sė Jokubauskienė, Chicago, IL; 
kun. Anthony Jurgėlaitis, Provi- 
dence, RI (viso 100 dol.); Stasys ir 
Irena Jurjonai, Chicago, IL (viso 
125 dol.); J. ir G. Juškai, št. Pe
tersburg Beach, FL; Kastytis ir 
Rasa Karveliai, Hemdon, VA; • 
a.a. Alex Kazlausko atminimui — 
Bea Katock, Brooklyn, N Y; Jonas 
Kirvaitis, Chicago, IL; Martinas 
ir Eva Kiemaičiai, St. Petersburg, 
FL; a.a. Stepo Kligio atminimui — 
Stasys Kligys, Baltimore, MD 
(viso 65 dol.); Knights of Lithu
ania, Council No. 144, Frackville, 
PA; Feliksas ir Mary Kriščiūnai, 
0‘Fallon, IL; Gražinos ir Domo 
Krivickų 50 metų vedybinio gy
venimo proga — Natalija Pa- 
ramskienė, Washington, DC, a.a. 
Casimir Krusinsko atminimui — 
Antoinette Smith, Jericho, NY; 
Jonas Kučinskas, Miami Beach, 
FL; Magdalena Kudirkienė, Wa- 
terbury, CT (viso 250 dol.); a.a. dr. 
Algimanto ir Florentinos Kur- 
gonų atminimui — Kęstutis Zap- 
kus, New York, NY; dr. Irena 
Kyras, Chicago, IL (viso 100 dol.); 
a.a. Bruno ir Eva Laucių atmi
nimui — Stephanie Laucius, Eli
zabeth, NJ; Edward Lavan. Wor- 
cester, MA (viso 150 dol.); Julia 
Leščinskienė, Dorchester,. MA 
(viso 75 dol.); Antanas Liudžius, 
Chicago, IL; Alfonsas Lukas, 
Dearborn, MI; Anna Mailionis, 
Ridgewood, NY (viso 100 dol.); 
Justas ir Kosta Mašiotai, Le- 
mont, IL; Vytautas Mažeika, Clin
ton, IA; a.a. Andrew Messick, Br. 
atminimui — Audronė Gelažis

ik; . . ---------
Černius, Chicago, IL (viso

Messick, Ft. Myers, FL; a.a. Teo
filės Mickevičienės atminimui — 
Mindaugas ir Violeta Gedgaudai, 
Nevvhall CA; a.a. Teofilės Mic
kevičienės atminimui — Eugeni
jus ir Irena Vilkai, Valencia, CA; 
Vincas Narkevičius, Hamilton, 
Kanada; Aleksas Pabrėža, Chi
cago, IL; Juozas Pečkaitis, Chi
cago, IL; Mike Petokas, Upland, 
C A; a.a. dr. Valentino Ploplio 
atminimui — Alona Ploplienė, 
Rockford, IL; Stasys Rackevičius, 
Chicago, IL; Paul Ramas, 
Hickory Hills, IL; Helen R’ekStis, 
Scranton, PA; Joseph Rutchaus- 
kas, Wilke8-Barre, PA; Raphael 
Sealey, Berkeley, CA; Jonas 
Šepetys, Farmington Hill, MI 
(viso 130 dol.); Viktoras ir Ona 
Šilėnai, Erie, PA (viso 150 dol.); 
Matas ir Lida Šimanskiai, Cicero, 
IL; a.a. Vacio Skinderio atmi
nimui — dr. Emilius ir Marija Sta
naičiai, Chicago, IL; Ada Sku
čienė, Lake Worth, FL; Jonaš ir 
Konstancija Strazdai, Sunny 
Hills, FL (viso 100 dol.); a.a. Stan- 
ley Vaičaitis atminimui — Ele- 
anor Vaičaitis, Frackville, PA; 
Andrius Vaitkus, Belleville, IL; 
Kazimieras ir Stefanija Valčiai, 
St. Petersburg Beach, FL; Edvvard 
ir Marcella Valeškai, Rochester, 
NY; Valerijonas Vitkus, 
Rochester, NY (viso 200 dol.): Wal- 
ter Wisotsky, Waltham, MA.

45 dol. Mr. ir Mrs. Stephen- 
Donella, Garden City, NY.

40 dol. Joseph Luka.s, New 
Haven, CT (viso 140 dol.).

30 dol. Kazys Škėma, Detroit, 
MI (viso 60 dol.).

25 dol. Česlovas ir Elena 
Anužiai, Detroit, MI; Joseph 
Bigėlis, Cicero, IL; Zigmas Gry- 
binas, O’Fallon, IL (viso 125 dol.); 
Marius ir Jūratė Jason, 
Greenwich, CT; a.a. Nahum John 
ir John, George ir Marie atmi
nimui — prof. Anthony J. John, 
N. Dartmouth, MA.

(Bus daugiau)

WANTED 
MACHINISTS 

Groming job machine shop lo- • 
cated in cent r ai. Deiąw»r e 
has a requlremenl for Jour- 
neyman Machlnlst First 
Class. Mušt possess know- 
ledge of set-up and operatlon 
of.engine lathes to 54", mill- 
ing machines, VTL surface 
grinders, drill press, shaper, 
keyway broaches, etc. Mušt 
be able to grlnd o*n cuttlng 
tools, be efficient wlth mlcro- 
meters, dlal Indicators, |ob 
layout and various other ma- 
chinist hand tools. Mušt be 
able to work from sample, 
blueprint and sketches. 
Premium wage for ųuallfled 
individuals plūs paid vaca- 
tion, 100% Blue Cross/Blue 
Shield, paid holidays, unl- 
forms, tool purchaslng pay- 
roll plan, choice of shlfts. All 
inquiries ield confIdentlal. 
Call for Informatlon 
1-302-422-3037, contact Gary 
King, Mid-Atlantlc Machine 
& Fab. Ine., P O Box 216, Mll- 
ford, DE 19963.

WANTED
EXPERIENCE

TOOL & DIE MAKERS
We have excellent career open- 
ings for fhe right individuals. 
Progressive plastic iniection 
mold shop is looking for tool 8> die 
makers with a minimum of 3 
years experience in mold build- 
ing. Overtime is available. Con- 
tact Bob at (215) 670-2733 behaeen 
9-4 (Reading Area)

(35-37)

ELECTRICAL ENGINEER
MACHINE TOOLP.L.C.

Experience 
Excellent benefits. 

MEGATRONIX, INC.
296-6660

ELECTRICAL JOURNEYMAN 
Knovvledge of presses, vvelders, and 
some automation equipment required 
for automotive slamping plant.

Send resume to:
O. L. ANDERSON CO. 

13400 BURT ROAD 
DETROIT, MICHIGAN 48228 

(35-39)

PROTOTYPE MACHINISTS 
Leader for Prototype Caeting capable 
of doing set-upa alao Brldgeport 
Operatore. I at & 2nd ahifta available. 
14 Mile Dequindre area, Troy, Mich. 
Call between 8 & 4:30. Mon. Ihru Fri. 
313-888-2240. (35-41)
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MOKYTOJŲ SAVAITĖ DAINAVOJE
Dainavos stovyklavietėje 

jau eilę metų renkasi mūsų 
lituanistinių švietimo arga- 
nizatoriai, šeštadieninių li
tuanistinių mokyklų vedė
jai ir mokytojai.

Devynioliktoji JAV ir 
Kanados mokytojų tėvų ir 
jaunimo studijų savaitė 
Dainavoje įvyko 1985 m. 
rugpiūčio 4-11 dienomis, su
traukusi apie 110 dalyvių. 
Didžiąją stovyklautojų dalį 
sudarė seneliai, tėvai ir jau
nimas. Greta studijų, Dai
nava gerai tiko veteranų 

Mylimam tėvui’, pedagogui

KAZIMIERUI VITKUI

mirus, sūnų GINTAUTĄ, marčią RAMUNĘ, 

anūkus LINĄ, DARIŲ ir artimuosius giliai 

užjaučiame ir liūdesiu dalijamės —

Vita ir Vytautas
Gird rainiai

Vytautas Aleksandrūnas

Mylimai motinai

A. t A.

STASEI MILTAKIENEI 

mirus, Jos dukroms JOLANTAI ZAPARAC- 

KIENEI su dukrelėmis, IZMENAI LEFKIE- 

NEI ir žentams A. ZAPARACKUI ir A. 

LEFKIUI, jų liūdesio valandose reiškiu gi

liausią užuojautą.

Juozas Leščinskas

Okupuotoje Lietuvoje mirus — bangaus 
atminimo —

ONUTEI 
KIZEVIČIŪTEI-AŠMANTIENEI, 

jos liūdinčią sesutę, mūsų mielą AGUTĘ 
RIMIENĘ ir jos šeimą, brolienę KAZELĘ 
KIZEVIČIENĘ su sūnumi KĘSTUČIU, Lie
tuvoje paliktas sesutes — MARYTĘ ir AN- 
TOSĖLĘ, brolį PAULIŲ ir visus artimuo
sius nuoširdžiausiai užjaučiame ir liūdime 
drauge...

Aldona Ambrazienė
Leokadija ir Vytautas Civinskai 
Vytautas Vilkutaitis 
Birutė ir Vaclovas Gedvilai 
Danutė Mikoliūnienė 
Ingrida ir Kęstutis Civinskai

poilsiui ir jaunimo palaks- 
tymui. Kaip ir anksčiau, čia 
stovyklavo lituanistinių mo
kyklų vedėjai bei direkto
riai: Sofija Jonynienė, Juo
zas Masilionis ir Juozas Pla- 
čas iš Chicagos, Stefanija 
Stasienė iš Clevelando ir 
Danutė Doveinienė iš De
troito. Stovyklavo ir būrelis 
mokytojų, dabar dirbančių 
1 i t uanistinėse mokyklose. 
Stovyklos vadovybę sudarė: 
vadovė Rūta Udrienė, admi
nistratorė Danutė Doveinie
nė, komendantas^ Juozas

Masilionis, ūkvedys Paulius 
Banionis ir pagrindinis stu
dijų savaitės rengėjas JAV 
LB švietimo tarybos pirm. 
Jonas Kavaliūnas. Religinę 
studijų dalį pravedė vysk. 
Paulius Baltakis, kun. P. 
Celiešius ir kun. P. Daugin
tis, S J. Studijų savaitės 
programa susidėjo iš įvairių 
paskaitų, kurias patiekė 
vysk. P. Baltakis, A. Anu
žis, A. Bagdonas, R. Dami
jonaitis, B. Jasaitienė, S. 
Jonynienė, J. Kavaliūnas, J. 
Masilionis, A. Milmantienė,
I. Pemkienė, S. Petersonie
nė, J. Plačas, R. Račkaus
kienė, A. Skrupskelienė, M. 
Silgaitė ir dr. S. Young. 
Dainų mokymą atliko Vik
toras Ralys, iš New Yorko. 
Tautinius šokius mokė Jad
vyga Matulaitienė. Vakari
nes programas vedė jaunos 
stovyklautojos Gitą Lišaus-. 
kaitė ir Laimo šimanskytė 
iš Clevelando. Rytinę mank
štą vedė Bronius Keturakis, 
o lietuvių kalbos pasitobuli- 
niamo pamokas dėstė J. Ma
silionis-. šioje savaitėje pir
mą kartą dalyvavo vienuo
lika lietuviškai nekalbančių 
lietuvių amerikiečių, kurie 
per savaitę padarė žymią 
pažangą. Jų mokymą sėk
mingai atliko Bronius Kro- 
kys.

Popiečių laisvalaikiui už
pildyti buvo sudaryti pomė
gių būreliai. Kanklininkėms 
vadovavo Rama ir Vija 
Bublytės. Kulinarijos būre
liui vadovavo St. Stasienė. 
Gausiam rankdarbių būre
liui vadovavo J. Kregždie- 
nė. Maldos už Lietuvą būre
liui vadovavo kun. P. Dau
gintis ir A. Bagdonas. Spor
to būreliui vadovavo Br. 
Keturakis. Ežero pakrantės 
sargo pareigas ėjo Marius 
Gražulis, o sveikata rūpino
si K. Vaičeliūnienė. Su ma
žaisiais "lopšelio” stovyk
lautojais įvairius užsiėmi
mus vedė Rūta Udrienė, pa
dedant Ramai Bublytei ir 
kitoms mergaitėms. Sto
vyklos laikraštėlį "Pro
švaistė” redagavo L. Ei
mantas ir B. Jasaitienė su 
padėjėjais. Stovyklą aplan
kė ir JAV LB pirm. dr. A. 
Butkus.

Mokytojų studijų savai
tės užbaigtuvių vakaras su 
stovyklautojų atlikta tur
tinga programa paliko ma
loniausius p r i s įminimus. 
Atlikus oficialias užbaigimo 
ceremonijas su B. Jasaitie- 

! nės ir J. Kavaliūno trumpo
mis, su gėlėmis ir padėkos 
žodžiais visiems stovyklos 
programos dalyviams, me
ninė dalis prasidėjo cho
ro dainomis "Vaikščiojau”, 

‘ "Gimtinės dangus” ir 
"Aras" su solistais Vida 
Duobaite ir Tadu Rūta. De
klamacijomis gražiai pasi
rodė "lopšelio” dalyviai ir 
lietuviškai nekalbančių gru
pė. Labai šauniai nuskam
bėjo Dariaus Udrio smuiko 
koncertas ir Dariaus Juškio 

piano Mozarto sonata Nr. 1. 
Gerai skambėjo T. Rūtos ir 
V. Duobaitės solo dainos, 
pianinu palydint V. Raliui. 
Tautinių šokių grupė sma
giai pašoko Suktinį, Landy- 
tinį ir Rugelius. Programa 
buvo užbaigta su bendra 
daina "Lietuva brangi” Ra
mai Bublytei palydint kank
lėmis.

Malonią ir gražią meninę 
programą sekė ponių pa
ruoštos skanios vaišės ir 
smagūs šokiai prie akorde
ono ir piano muzikos, vado
vaujant jaunam, gabiam 
muzikui Viktorui Raliui.

Sekmadienio pusryčiai ir 
rankų paspaudimai atsisvei
kinant, užbaigė devyniolik
tąją mokytojų studijų sa
vaitę. Ji buvo turininga, 
gerai organizuota ir nau
dinga mokytojams, tėvams 
ir jaunimui, nes šie trys 
junginiai sudaro lituanisti

Tauriam lietuviui, mokytojui

A. A.

KAZIUI VITKUI
mirus, liūdinčius, jo sūnų GINTAUTĄ ir jo 

šeimos narius: RAMUNĘ, DARIŲ ir LINĄ, 

kaip ir kitus Velionies artimuosius, užjau

čiame.

Mečys, Eleonora Valiukėnai

A. A.

SALOMĖJAI ZDANAVIČIENEI

Lietuvoje mirus, jos broliui PETRUI ir žmo

nai RŪTAI SAKAMS reiškiame gilią užuo

jautą.

Julia ir Janas Petroniai
Regina Jurkūnienė
Ona ir Pranas Dovydaičiai

A. A.

ELENAI MIKŠIENEI

“mirus, jos vyrą, mūsų mielą POVILĄ MIK

ŠĮ, užjaučiame ir kartu liūdime.

Regina Brazaitienė
Elena Bridžiu vienė

Elena ir Jonas 
Garniai

Vacys Jurgelis
Aldona ir Antanas 
Kavaliūnai 

Aleksandra, Julius ir Bronius 
Kazėnai

Danutė Mikoliūnienė 

Antanina ir Pranas 
Petraičiai 

Apolonija šenbergienė

nį švietimą. Gaila, kad sto
vykloje permažai buvo li
tuanistinėse mokyklose dir
bančių jaunesnių mokytojų, 
kuriems studijų savaitė 
buvo naudinga žinių ir en
tuziazme papildymui.

Ateities mokytojų studi
jų savaitėse yra būtinas 
jaunesnių profesionalių mo
kytojų įtraukimas į paskai
tininkus. Reikalinga pana- 
jaunesnių profesionalų mo
kyklos darbo suderinimą su 
reguliariomis krašto mo
kyklomis, kuriose mokinys 
praleidžia ne tik visą savai
tę, bet ir visą jaunystę. Gal 
tada į studijų savitę dau
giau atvyks ir jaunesnės 
kartos mokytojų.

Br. Juodelis

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ



Nr. 35 — 12

DfJKOlTO UCTUVIAI
Antanas Grinius

JŪRŲ ŠAULIAI REMIA 
SPAUDĄ

Liepos 24 d. Pilėnų sto
vykloj įvyko švyturio j. 
šaulių kuopos valdybos po
sėdis, kurį atidarė jr pra
vedė kuopos pirmininkas 
Br. Valiukėnas, sekretoria
vo A. Vaitėnas.

Kuopos pirmininkas Br. 
Valiukėnas savo pranešime 
paminėjo, kad trys šaulių 
kuopos švenčia savo veiklos 
sukaktis ir kviečia kuopos 
šaulius jose dalyvauti. Spa
lio 26 d. D.L.K. Kęstučio 
kuopa Racine; ir spalio 12- 
13 d. Žalgirio ir kar. Juoza
pavičiaus kuopos CIevelan
de.

Valdyba nutarė: Pilėnų 
stovyklos uždarymų ruošti 
rugsėjo 22 d.; tradicinės 
Kūčios, kaip ir kiekvienais 
metais, bus suruoštos gruo
džio 22 d. šv. Antano para
pijos patalpose. Dirvai, 
Draugui ir Tremties Trimi
tui (Kariui) paskyrė po 30 
dol. Posėdyje dalyvavo: B. 
Valiukėnas, R. Macionis, L. 

NOTARY PUBL1C

JUOZAS MIKONIS - Realtor
savininkas

EAST SHORE REALTY
866 East 185 Street, Cleveland, Ohio
Telef. office 481-6900, res. 531-2190

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

Norintieji pirkti ar parduoti prašome kreip
tis į mano įstaigų.

BRONIUI TATARŪNUI 
amžinybėn iškeliavus, liūdesy likusių žmonų, 

sūnus HENRIKĄ, KĘSTUTĮ, dukrų ZUZA

NĄ SKIOTIENĘ ir jų šeimas nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime.

Ona ir Kazys 
Raliai , 

Irena ir Albertas 
S u š i n s k a i

Mylimam tėvui
A. A.

BRONIUI TATARŪNUI 
mirus, sūnų HENRIKĄ TATARŪNĄ ir jo 
šeimų bei visus artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame.

Aldona ir Jonas 
Rasteniai

Macionienė, A. Macionis, A. 
Vaitėnas, A. Grigaitis, S. 
Grigaitienė, B. Telyčėnas, 
S. Telyšėnienė, S. Sirutie
nės ir spaudos atstovas A. 
Grinius. Po posėdžio kuo-, 
pos pirmininkas Br. Valiu
kėnas visus pavaišino stir
niena.

GRAŽI IŠVYKA

St. Butkaus šaulių kuo
pos ir Vilniaus L. S. De
troito skyriaus rugpiūčio 25 
d. Sofijos ir Adolfo Vasiu- 
lių sodyboje suruošta išvy
ka, nežiūrint, kad iš ryto 
buvo apsiniaukę, buvo la
bai gražiai pravesta.

11:30 vai. suskambėjus 
varpui, atvykusieji susirin
ko sode prie S. Vasiulienės 
gražiai įrengto altoriaus. 
Mišias, už mirusį Lietuvos 
kariuomenės kūrėjų sava
norį ir visuomenininkų Bro
nių Tatarūnų, aukojo prel. 
P. Celiesius.

Po Mišių vyko vaišės. 
Svečius aptarnavo: D. Pet
ronienė, A. Jonynienė, O.

DIRVA

Pusdešrienė, M. Želvienė ir 
G. Valiukėnienė.

Dovanų paskirstymų pra
vedė: M. Baukys, talkinin
kaujant S. Kaunelienei, A. 
Vaitiekaičiui ir E. Milkaus- 
kui. Išdalinta 50 dovanų, 
kurių tarpe buvo gražių pa
veikslų ir šiaip įvairių ver
tingų daiktų.

Išvykos vyriausioji šei
mininkė Eugenija Bulotie
nė padėkojo visiems prie 
tos išvykos prisidėjusiems.

• LB tradicinė gegužinė 
įvyks rugsėjo 15 d. Dievo 
Apvaizdos parapijos patal
pose ir sodelyje tuoj po pa
maldų. Apylinkės valdyba 
visus kviečia gegužinėje da
lyvauti.

• Stepas Lungys, gyv. 
Floridoj, dalyvavęs Lietu
vos dukterų suruoštoje rug
piūčio 18 d. Vasiulių sody
boje gegužinėje vietoje pa
vaišinus sutiktus draugus, 
paskyrė Dirvai aukų 10 dol. 
Ačiū.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Puikiausius kailius
. rasite

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠTEINĄ
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL 60601

Tol. kreetoės (312) 263-5326; (312) 6774439
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Aušros stovykloje... Iš kairės vedėja Sės. Angelė, Jason 
Lovekin, programos vedėja L. Kulbienė, John Kutchmanick, 
Solomon Diamonds, Jeremy Lovekin ir meno vadovė A. Saimi- 
ninkienė.

Iš LIETUVOS I 
PENNSYLVANUOS 

ANGLIŲ KASYKLAS

Liepos 14-27 dienomis 
Pocono kalnuose, Elmhurst, 
Pa., vyko lietuvių kilmės 
jaunimui stovykla. Kasdien 
buvo lietuvių kalbos, tauti
nių šokių ir dainavimo pa
mokos. Kiti užsiėmimai: 
maudymasis, iškylos, sto
vyklos laikraštėlis, susimus- 

tymas, margučių skuti
mas, vaidinimai, laužai ir 
p. Saimininkienės praveda-, 
mi rankdarbiai'— mergai
tėms šiaudo meno paveiks
lai, o berniukams medžio 
piaustymas bei deginimas.

Dvi dienos buvo skiria
mos šių metų stovyklos te
mai — Pennsylvanijos lie
tuviam angliakasiam. Pir
mųjų dienų paminėta anų 
laikų Lietuvos istorija ir 
išvardintos trys pagrindi
nės priežastys kodėl lietu
viai vyko į Amerikų: prie
spauda po 1863 sukilimo, 
vengimas rekrūtų ir sunki 
ekonominė padėtis. Sekė 
pamokos apie laikraštį 
"Aušrų”, apie knygnešius 
ir vaizdelis Vargo Mokyk
la. Po pietų, visi stovyklau
tojai tapo knygnešiais ir 
bandė slapta pernešti Auš
rų per Prūsų siena.

Sekančia dienų visa sto
vykla važiavo į Amerikų! 
Kelionė buvo vaidinama 
penkiose scenose: varginga 
kelionė laivu, nerimo ke
liantis perėjimas Ellis Is- 
land, pavojingas darbas bei 
sunkus gyvenimas, pagaliau 
pasiekus Pennsylvanijų, ir 
pirmųjų lietuvių ateivių 
nuopelnai.— daug bažnyčių 
bei mokyklų, šelpimo drau
gijos ir eilė laikraščių ir 
knygų.

Jau antri metai kai sės. 
Angelės priežiūroje ir Nu
kryžiuotojo Jėzaus Seselių 
globoje vyksta krikščioniš
koje ir lietuviškoje dvasio
je stovykla Aušra. (Ik)

FOURSLIDE SETU?
Mušt be able to setup and 
operete Nllson and Balrd «0 
wlre thru #4 rlbbon ma- 
chlnes. Call:

Precision Spring Corp. 
868-5912 

between 1:30 a.m. and 4 p.m.

MACHINE REPAIRMAN 
Days. 5 yrs. exp. orlourneyman 
on mechanlcil^lampln  ̂pressos. 

DETROIT SERVICECĖNTER 
11430KALTZ___

WĄRREN, MICH 48089

LATHE OPERATORS 
ANO

BORING MILl OPERS. 
Oays. Minimum 3 years experl- 
ence. Mušt read blueprlnts, do 
own setuosandhave own tools 

DETROIT SERVICECĖNTER 
1I430KALTZ 

VVARREN. MICH 48089

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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DĖMESIO VERTA KNYGA
Giedrė — istorinė apysa

ka iš pomindauginio laiko
tarpio. Knygos autorius a. 
a. Algirdas Leonas, žinomo 
Lietuvos teisininko profeso
riaus Petro Leono sūnus, 
advokatas, visuomeninin
kas, turėjęs palinkimo j me
ną, domėjęsis literatūra ir 
tapyba (knyga iliustruota 
autoriaus piešiniais).

Knygos įvade autorius 
kukliai konstantuoja netu
rįs tikslo įeiti į lietuvių ra
šytojų eiles, bet tik norė
jęs duoti jaunimui istorinę 
nuotykių apysaką iš mūsų 
gilios, mažai žinomos seno
vės.

Knygos įvykiai vyksta

Saaremo saloj Estijoj, tuo 
laiku kalavijuočių paverg
toj, kurioje yra ir keletas 
lietuvių paimtų nelaisvėn: 
Giedrė, Lietuvos bajoro 
Mingailos duktė su motina 
ir seserim Mirga, jaunas 
kunigaikščio Gerdvilo sūnus 
Tautvilas, jo karo draugas 
Stumbras ir karys Budrys. 
Taipogi žiemgalys Viesu
las, priverstas kalavijuo
čiams tarnauti ir išdavikas 
Stirna, pasidaręs pilies val
dovo riterio Wolfo dešinią
ją ranka, jam padėdamas 
žiauriai valdyti užkariautą 
salą ir jos belaisvius. Kaip 
Mirga ir Giedrė pamatė 
naujai salon atvežtus be-

‘Arpber Hclidays”

laisvius, jų tarpe jauną lie
tuvį Tautvilą, tarp jo ir 
Giedrės užsimezga meilė iš 
pirmo žvilgsnio. Tos meilės 
fone ir vyksta visas veiks
mas, pilnas labai sumaniai 
mezgamų nuotykių.

Kartais autorius mus nu
kelia į Lietuvą, parodyda
mas ką daro bajoras Min- 
gaila savo šeimai išvaduo
ti, ir kunigaikštis Gerdvi- 
las, kuriam nežinomas sū
naus likimas.

Bjaurusis Stirna susido
mi Giedre ir ateina į Min
gailienės namelį su pasiūly
mu Giedrę vesti.

Mingailienė drąsiai išva
ro niekšą, kuris prisiekia 
joms atkeršyti.

Giedrę, besistengiančią 
pasimatyti su Tautvilu, be
dirbančiu miške su kitais 
belaisviais, užpuola Stirna 
ir tik jos skardus riksmas 
pasiekia Tautvilą, kuris su 
kirviu atbėga gelbėti myli
mos mergaitės. Kovoje su 
Tautvilu Stirna žūsta ir da
bar Tautvilui, Stumbrui ir

Budriui nelieka kito kelio, 
kaip pabėgti iš salos.

Jie suranda miško gilu
moje upelyje paslėpta laive
lį ir išplaukia į jūrą, tikė
damiesi pasiekti Lietuvą. 
Po ilgų nuotykių, laimingai 
perplaukę sąsiaurį, pasiekia 
kuršius in po jų Lietuvą, 
Suranda Mingailą ir Gerd- 
vilą, kurie supranta neturį 
užtenkamai jėgų pulti Sa
aremo salą. Jie prašo žemai
čių kunigaikštį Vykintą 
jiems padėti. Palaukę žie
mos, jūrai užšalus jie lai
mingai išvaduoja savo my
limuosius, bet grįždami su
tinka didelę kalavijuočių 
kariuomenę, žygiuojančia 
salos links. Įvyksta žymus 
ledo mūšis, kurį po nepa
prastai sumanių manevrų, 
laimi lietuviai.

Knyga baigiasi laimingai. 
Yra daug didelio įtempimo

vietų iš kurių didelės fan
tazijos ir originalumo rei
kalaująs epizodas, kai Gied
rė patekusi į riterio Wolfo 
rankas

Knyga rodo rašytoją tu
rinti talentą. Ji savo gied
ria nuotaika ir optimizmu 
šiek tiek primena Pietario 
Algimantą.

Ar pavyko autoriui pa
siekti savo tikslą — be abe
jo. Knyga nenuobodi ir 
įdomiai skaitoma, gražiai 
išleista autoriaus našlės 
Galinos Leonienės. Spaudė 
Morkūno spaustuvė. Kny
gos pradžioje yra trumpa 
autoriaus biografija, o ga
le paaiškinimai mūsų jau
nimui gal ne visai supran
tamų žodžių. Tai gražus 
įnašas mūsų negausioje 
jaunimui skirtoje literatū
roje.

Birutė Smetonienė

įvairūs
FEDERAL GOVERN

MENT JOBS. $16,040 — 
$59,230 year. Now Hiring. 
Nationwide. Call 805-687- 
6000 Ext. R-5823 for cur 
rent list. (30-37)

MCMBEH

ROOF1NG
T. R. DAVIS, INC.
INDUSTRIAL ROOFING 

CONTRACTOR 
RICHMOND. VIRGINIA 

Openings for fully qualified, experi- 
enced:

ESTIMATORS — with a strong back- 
ground in new construction.

1985 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

iš BOSTONO ir NEW YORKO
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

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

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

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

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 Wcst Broadway
P. O. Box 116, 

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

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

PRIVES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANCES. REGISTERED TRAVEL AGENT ff TA 0324

F1ELD SUPERINTENDENTS— FORE- 
MEN & Roofers, for both Buill-Up

RequireB a good work record, re- 
ferences and relocation to Richmond.

Top wages & benefits. Call 
(804) 329-1688 for interview, 

611 WICKHAM ST. 
RICHMOND. VA. 23222.

POSITIONS AVAILABLE
Full time positions available for: 

REGISTERED NURSES IN 
ICU, CCU, ER and NEUROLOGY

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

ALSO NEED
REGISTERED PHYSICAL THERAPIST

APPLY CALL OR VVRITE TO:
WESTERN BAPTIST HOSPITAL

2501 Kentucky Avė. Paducah, KY 42001 
or phone 502-575-2200 (JJ J9

JOURNEYMEN 
TOOL & DIE DESIGNER 
TOOL & DIE MAKER 

Mušt be able to sėt up vvork from 
blue prints and close tolerance. Stea
dy vvork & benefits. 
ANTWERP TOOL & DIE, INC.

721 S. ERIE, BOX 712 
ANTWERP. OHIO 45813 
OR CALL 419-258-2626 

(35-36)

WANTED JOURNEYMEN 
PRESS OPERATORS 

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St_ Chicago, III. 
1410 So. 50th Avė., Cicero, III. 

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

PLASTICS 
FOREMAN
Ann Arbor compa
ny needs experi- 
enced injection 
molding foreman 
with strong me
chanical and 
supervisory skilia. 
Mušt have thermo- 
plastic injection 
molding experi- 
ence. Top salary, 
benefits, and profit 
sharing. Please 
call:

313-973-1124

Let the 
little 
children 
come 
to me

—Mark 10:14

ST. JOHN OF GOD BROTHERS
“Serving God’s Special Children”

The Healing Power of Christ takes many forma in 
today’s world. One such form is a ministry to mentally 
handicapped children and their families. For over 400 
years the Brothers of St John of God have brought 
God’s love through their loved ones.

■ ■■■■■■■■■■■■■■ MMi CHp and M.U ■■■■■■■

Father Fintan Whitmore, O.H.
St John of God Brothers
532 Delsea Drive
Westville Grove, New Jersęy 08093 
(609) 848-4141
Please tell me more about becoming a 
Hospitaller Brother.

Write today 
for more 

information

Name--------- ------------------------------------------ Age__________

Street____________________________________ i__________

City_____________________ r Statė--------------- ------------------

Zip______________________ Phone_______________________ .
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Mes įgalinsime jus 

atsiekti tikslų
Išsilavinimas, kuri gausite Cuyahoga 

Community College, gali padėti atsiekti 
daug ką gyvenime. Mes turime kursus kurie 
jums reikalingi siekiant norimos karjeros — 
ar eiti pirmyn turimoje.

Pradėkite su bachelor’s laipsniu vienoje 
iš 30 liberal arts ir science majors. Ar 
pasirinkite vieną iš 40 technikos karjeros 
programų. Pasiimkite vieną iš mūsų virš 
900 kursų beveik visų galimų sričių.

Studijuokite pilnu laiku, daliniai, 
dienomis ar vakarais. Mes siūlome kursus 
įvairiu laiku kurie tiktų labiausiai užimtai 
darbo tvarkai. Ir mūsų skyriams esant 
vakaruose, rytuose ar pačiame mieste, mes 
esame tik trumpu laiko nuotoliu nuo jūsų.

Pramatykite savo tikslą šviesesniai ateičiai. 
Tada leiskite CCC padėti atsiekti jums tikslą.

LIETUVOJE MIRĖ 
KAZYS LIUTKEVIČIUS

Lietuvoje, po trumpos ligos 
mirė buvęs Čiurlionio ansamb 
lio narys, buvęs Sibiro trem
tinys Kazys Liutkevičius-Liut 
kus, 69 m. amžiaus. Liko Lie
tuvoje šeima ir Amerikoje bro

lis Aleksas su šeima, gyv. 
Euclid, Ohio.

• A.A. LEONAS BANYS- 
BANEVICIUS, 69 m. am
žiaus, gyv. Clevelande, praei
tą savaitę buvo rastas miręs 
nuo širdies smūgio savo bute. 
Numatoma, kol praeis visi ty
rinėjimai, kad bus laidq'amas 
šj penktadienį.

TRI-C Cuyahoga Community College
Where futures begin.
For informatlon call 861-8578
Register nowl Classes begin Sept. 23rd

Brangiam tėvui

A. A.

BRONIUI TATARŪNUI

mirus, sūnui HENRIKUI "Žalgirio” šaulių 

kuopos nariui ir jo šeimai reiškiame gilią 

užuojautą ir kartu liūdime.

Žalgirio šaulių kuopa

A. A.

GS»i

‘Gaupa
Lietuvių kredito kooperatyvas
18022 Neff Road
Cleveland, Ohio 44119

TAUPYKITE IR
SKOLINKITĖS
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

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

ANTANINAI KILIKEVIČIENEI

mirus, dukrai IRENAI VINCLOVIENEI ir

artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Teresė Gaškienė , 
Aldona ir Jonas 
Rasteniai

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

12-kos mėn. 
18-kos mėn. 
30-ties mėn. 
Spec. taup. s-ta 
($2,000+) 
Reg. taup. s-ta

Metinis 
Prieaugis 

8.51% 
9.04% 
9.31% 
9.58%

7.98%
6.10%

Smulkesnės informa
cijos suteikiamos TAU
POS įstaigoje.

TA
PARDUODAME PINIGINES PERLAIDAS (MONEY

ORDERS) PRIIMAME MOKESČIUS UŽ ELEKTROS, 
ŠILDYMO, TELEFONO IR VANDENS SĄSKAITAS.

TAUPOS DARBO VALANDOS 
TREČIADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS 

10:00 vai. r. — 1:00 vai. p. p.
adv. A. Širvaičio įstaigos patalpose Lietuvių namuose.

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

(centrinėje TAUPOS būstinėje).

VISOS SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS SU 
NATIONAL DEPOSIT GUARANTEE CORPORATION

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, OMo 44119
Tel. |216) 531-7770

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

liams pastatyti.

/uperior /hvinos
ASSOCIATION

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

/uperior /oving/
Pagrindinis skyrius

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

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

Rugsėjo 15 d., sekmadie
ni, Dievo Motinos parapijos 
viršutinėje salėje įvyks An
taninos Jonynienės iš De
troito lietuvių liaudies me
no įvairių darbų graži pa
roda. Visi kviečiami parodą 
aplankyti ir pamatyti įvai
rius tautiniais motyvais su
kurtus paveikslus, dekora
tyvines vazas, ypatingo 
grožio velykinius margu
čius, kalėdinių eglučių pa
puošimus ir kitus liaudies 
meno kūrinius. Paroda ren
gia D.L.K. Birutės Drau
gijos Člevelando skyrius.

• Į Philadelphijos teatro 
ir jaunų dainininkių vaka
rą, kuris rengiamas Daina
vos stovyklai paremti rug
sėjo 28 d. Dievo Motinos 
parapijos salėje, bilietai 
gaunami pas R. E. Šilga- 
lius tel. 481-0332 ir A. R. 
Zorskus tel. 371-0130 bei 
abiejose parapijose sekma
dienį tuoj po pamaldų.

• Dr. Emanuelis Jarašū- 
nas, atskridęs iš Los Ange
les, apsilankė Dirvoje ir pa
liko auką 25 dol. Ačiū.

• Pilėnų tuntas priima 
berniukus nuo 7 metų am
žiaus į savo gretas. Regis
traciją galima atlikti skam
binant tuntininkui Remigi
jui Belzinskui tel 486-5634. 
Sueigos vyksta Dievo Moti
nos parapijos didžiojoje sa
lėje kiekvieną pirmadienį 
tarp 7-9 vai. vakaro.

šiems metams yra pa
ruošta nuotaikinga lietuviš
ka skautiška programa su 
baidarių iškylom, savaitga
lio iškylom, įdomiom suei
gom. Yra gera proga ber
niukams individualiai pasi
reikšti savo skilčių gretose 
ir gamtoje.

Visi maloniai kviečiami 

rugsėjo 15 d., sekmadieni, 
tuoj po pamaldų aplankyti 

ANTANINOS JONYNIENĖS 
liaudies meno įvairių darbų

PARODĄ
Dievo Motinos parapijos salėje, 

18022 Neff Rd., Cleveland, Ohio

Rengėjos
Člevelando Birutietės

Pilėnų skautų tuntas 
kviečia visus berniukus nuo 
7 metų amžiaus dalyvauti 
iškyloje sekmadieni, rugsė
jo 15 d. 11 vai. r. — 7 vai. 
vak. Iškyla įvyksta Lake 
County Metroparks. Kitas 
informacijas teikia tunti- 
ninkas.

• Vyskupas Lyke atsilan
kys šv. Jurgio parapijoje 
rugsėjo 15 d. Jis atnašaus 
šv. Mišias 11:30 vai. ryto 
ir paviešės su parapijiečiais 
ir svečiais prie kavos puo
duko po sumos. Visi malo
niai kviečiami.

ĮDOMI PARODA

Rugpiūčio 25 d. Dievo 
Motinos parapijos salėje 
buvo suruošta originali įdo
mi paroda, kur ant stalų 
buvo išdėstyta pinigai, me
daliai, pašto ženklai, vokai 
ir nuotraukos Nepriklauso
mos Lietuvos 22 m. egzista
vimo numizmatikos istorija.

Daug eksponatų buvo 
surinkta čia Amerikoje ir 
iš ok. Lietuvos. Tai kruopš
tus Juozo Taoro, gyv. St. 
Petersburg, ilgų metų rin
kimo rezultatas.

Prie šios parodos nema
žai prisidėjo ir VI. Bacevi
čius, kuris irgi turi gražų 
rinkinį numizmatikos.

Deja, paroda domėjosi ži
lagalviai, kuriems Lietuva 
buvo ir yra brangi. Tuo 
tarpu jaunesnieji linksmai 
leido laiką parapijos kavi
nėje, visai nesidomėdami 
pažvelgti kaip atrodė tūks-. 
tantinis lito banknotas ...

(vbc)

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

ČLEVELANDO
SKAUTININKIŲ DRAUGOVĖ

TRADICINIS POBŪVIS NERINGOS TUNTO SKAUČIŲ 
VEIKLAI PAREMTI

įvyks s. m. rugsėjo 21 d., šeštadienį, 7 vai. vak. 
LIETUVIŲ NAMŲ DIDŽIOJOJE SALĖJE.

NUOTAIKINGA SKAUTIŠKA PROGRAMA, SMAGI MUZIKA, GARDI 
VAKARIENĖ!

Bilietus — 15 dol. asmeniui, 10 dol. iki 18 m. amžiaus — arba stalus 10 
asmenų galima užsisakyti pas Marytę Puškorienę tel. 486-8613.

Visi maloniai laukiami!

VASARĄ 

PALYDINT

Juozas Taoras aiškina savo eksponatus. Iš kairės: Bačiulis, 
Balbatas, Petrauskas, Čyvas, Tijūnėlis ir J. Taoras.

V. Bacevičiaus nuotr.

H. Belzinskas su žmona apžiūri V. Bacevičiaus rinkinius.
V. Bacevičiaus nuotr.

PRISIMINS KARO 
MOKYKLOS XVII LAIDĄ

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

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

Clevelande šios šv. Mišios 
bus aukojamos rugsėjo 
mėn. 15 d. 10 vai. ryte, Die
vo Motinos šventovėje. 
Daugiau apie šią sukaktį 
bus paminėta ”Kario” žur
nale rugsėjo mėn.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

•★♦★★★★★★♦★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★A
VISIEMS ARTIMA LITUANISTINĖ MOKYKLA —
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS "ŽIDINIO”

MIKlHIZNhfi LITIMISTINĖ MOKYKLA
KORESPONDENCINIU BŪDU DĖSTOMA PILNA

1-12 SKYRIŲ PROGRAMA.
Mokiniams darbai siuntinėjami kas savaitę. Naudojamos įvairios vaizdi

nės ir garsinės mokymo priemonės. Išduodami visų skyrių pažymėjimai ir 
mokyklos baigimo atestatai.

Kreiptis į mokyklos direktorę Vidą Buėmienę. 17702 Crestland Road, 
Cleveland, Ohio 44119. Telef. (216) 481-0653.

' ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ir -ir ★ -it ★ ★ ir ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

ČLEVELANDO 
PARENGIMAI

• RUGSĖJO 21 D. Vasarą 
palydint balius. Rengia Cleve- 
lando Neringos tuntas.

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

• RUGSĖJO 28 D. Vakaras 
Dainavos stovyklai paremti: 
komedija (Šeimos portretas) ir 
Mergaičių duetas iš Philadel
phijos.

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

• SPALIO 12 d. Člevelando 
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. Člevelando 
skautininkių draugovės rengi
nys.
• LAPKRIČIO 2 D., šešta

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

• LĄPKRICIO 9 D. Lietuvių 
namų metinis balius.
• LAPKRIČIO 10 D. Šv. 

Jurgio parapijos tradicinis ka
lakutų festivalis.

• LAPKRIČIO 16-17 D. 
Lietuvių dienos. Rengia LB 
Člevelando Apylinkė.

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

• GRUODŽIO 1 D., sek
madienį, 3 vaL p. p. kultūrinė 
popietė, Dirvos 70 metų su
kakties užbaigimo proga.



DIRVA
DIRVOS BANKETAS

• DIRVOS 70 METŲ su
kaktuvėms paminėti banketas 
įvyks š.m. spalio 12 d., šešta
dieni, Jaunimo Centro salėse, 
Chicagoje.

Programoje: kokteiliai, me
ninė dalis - kurią atliks muzi
kai Kasinskai iš New Jersey, 
vakarienė, laimėjimų trauki
mas ir šokiai, grojant Neo-Li 
tuanų orkestrui.

Bilietai gaunami pas komi
teto narius ir Vaznelio preky
boje.

/ • ERIKAS MESKAUSKAS,

mūsų bendrdarbio Vytauto 
Meškausko sūnus, pakviestas 
plačiausiai New Yorke skaito
mo dienraščio N.Y. Daily 
News fotografijos departamen 
to direktorium. Iki šiol jis tas 
pačias pareigas ėjo San Fran- 
cisco Examiner dienraštyje. 
Linkime sekmėsl

• KORP! NEO-LITHUA 
NIA suvažiavime Dainavoje 
buvo išrinkta nauja vyr. val
dyba, kuri pareigomis pasi
skirstė sekančiai: pirm. Kazė 
Brazdžionytė, vicepirm. dr. 
Alvydas Arbas, sekr. Vitas 
Plioplys, ižd. Arvydas Ignato- 
nis ir arbiter elegantiarum 
Vaclovas Mažeika.

• ALBINUI BARANAUS
KUI paskirta Lietuvių Rašy
tojų Draugijos premija 2000 
dolerių. Premijos mecenatas - 
Lietuvių Fondas.

Z. Nida Gedgaudaitė, Vil
tis Janutaitė ir Dalia Na
vickaitė rugpiūčio pabaigo

je išskrido j Vokietiją mo
kytis Vasario 16 gimnazi
joje. Po metų grįš j savas

\amerikiečių mokyklas Kali
fornijoje, kuriose jau dve
jus metus mokėsi.

• Daina Janutaitė Kali
fornijos universiteto Berke- 
ley mieste studentė išlaikė 
konkursinius prancūzų kal
bos egzaminus, universite
to parinkta tolimesnėms 
s t u d ijoms Prancūzijoje. 
Rugpiūčio pabaigoje išskri
do j Paryžių.

Gimnazij os molcy toj as-pedagogas
A. A.

KAZIMIERAS VITKUS 
mirė 1985 m. rugpiūčio 27 d. Rancho Palos 
Verdes, Calif.

Velionis gim js 1901 m. rugpiūčio 18 d. 
Utenos apskr., Daugailių valsčiuje, Staškū- 
niškių kaime, Lietuvoje. Buvo mokytoju Za
rasų, Klaipėdos ir Ukmergės mokyklose.

1950 m. atvykęs į Ameriką gyveno De
troite, o 1968 m. persikėlė į Los Angeles, Ca.

Velionis 1985 m. rugpiūčio 31 d. iš šv. 
Kazimiero bažnyčios palydėtas į Holly Cross 

■ (šv. Kryžiaus) kapines, Culver City, Calif.

Liko nuliūdime
Sūnus Gintautas, 
marti Ramūnė, 
anūkai Darius ir 
Linas

TŪKSTANTINĖ DIRVAI 
PAREMTI

Aldona ir Jonas Parše- 
liūnai, gyv. Brampton, Ont., 
Dirvai paremti atsiuntę 
1000 dol., rašo:

"Dirvos sukakties proga 
siunčiame kanadišką tūks
tantinę. Nors ji yra "lieses- 
nė” kaip amerikoniška tūk
stantinė, bet manome, kad 
gal kiek pagelbės spausdin
ti ir platinti lietuvišką žo
dį".

Nuoširdžiai dėkojame p. 
Paršeli ūnams už paramą.

• A. A. Mindaugo Puo
džiūno atminimui paaukotą
J. ir V. Jurkūnų auką 30 
dol., velionies sesuo Dagma- 
ra Jurcienė persiuntė Dir
vai paremti, kurią velionis 
labai mėgo. Ačiū už auką.

• Marija Tūbelytė-Kuhl- 
manienė, St. Petersburg, 
Fl., siųsdama Dirvai parem
ti 50 dol., rašo: "Nors ir 
kiek pavėlavusi, bet paga
liau visgi susirengiau pa
sveikinti Dirvą jos gimimo 
dienos proga ir jai atsiųsti 
čia įdėtąjį čekį. Tikiuosi, 
kad Jūs dar ilgai tęsite sa
vo tokj pasekmingą jos re
dagavimo darbą ir nuošir
džiai linkiu Jums daug sėk
mės ir sveikatos”.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• Vytautas ir Rūta Grau
žiniai, Chicagoje, Dirvos 
vajui davė ne 20, bet 30 
dol. Dėl korektūros klaidos 
atsiprašome.

• Iš viso pasaulio į Chi- 
cagą suvažiuos mokslinin
kai lapkričio 27-30 d. d. pa
bendrauti, skaityti paskai
tas ir susipažinti vienas su 
kitu, per Penktąjį Mokslo ir 
Kūrybos simpoziumą, šį 
įvykį paremti ruošiamas 
pokylis Chicagoje — Lietu
vių Tautiniuose Namuose, 
6422 So. Kedzie, šeštadienį, 
rugsėjo 14 dieną, 7 vai. vak. 
Bilietai su vakariene po

$20.00 ir galima užsisakyti 
Chicagoje pas Pranę Masi- 
lionienę (312) 585-2629 ar
ba pas Wilhelminą Lapienę 
(312) 343-8857.

• Ambrose Zatkus, Re- 
dondo Beach, Cal. atnaujin
damas prenumeratą, pridė
jo auką 50 dol. Dirvai pa
remti. Ačiū.

• Pasaulio Lietuvių Gy
dytojų S-ga, per valdybos 
sekr. ižd. dr. Dainių Degė
sį, atsidėkojant už sąjun
gos veiklos garsinimą Dir
voje, atsiuntė auką 100 dol. 
Ačiū.

• Lietuvos Aidų geguži
nė įvyks rugsėjo 22 d., sek
madienį, šaulių salėje 2417 
W. 43 St., Chicagoje. Pra
džia 12 vai. Gros Gintaro 
jaunimo orkestras, progra
moj Dainuojančios žemai
tės.

Visi kviečiami atsilanky
ti ir tuo padėti "LA" radijo 
programai.

"Lietuvos Aidų” radijo 
programa, vedama Kazės 
Brazdžionytės jau 10 metus 
girdima nuo pirmadienio iki 
penktadienio 8:30 vakarais, 
pakeitė adresą. Visus laiš
kus prašom siųsti 6955 So. 
Cambell Avė., Chicago, III. 
60629. Telefonas 778-5374. 
Čia įrengta raštinė. Buvusi 
Balys Radio TV krautuvė 
uždaryta. Jei kas turite ko
kių reikalų, prašom rašyti 
nauju adresu.

NAUJA LIET. TEISĖMS 
GINTI FONDO TARYBA

Lietuvių Teisėms Ginti 
Komiteto, kurį sudaro 
VLIKo, ALTo ir L. Bend
ruomenės atstovai, posėdis 
įvyko rugpjūčio 24 d. Ame
rikos Lietuvių Tarybos pa
talpose, Chicagoje. Dalyva
vo ir ligšiolinis fondo tary
bos pirm. dr. V. Stankus, 
atvykęs iš Lyndhurst, Ohio. 
Aptarti organizaciniai rei
kalai, paskirta reikalin- 
giausiems parama. Kaden
cijai pasibaigus, veiksnių 
sudarytas Liet. Teisėms 
Ginti Komitetas kitai ka
dencijai išrinko naują Lie
tuvių Teisėms Ginti Fondo 
Tarybą: inž. Gr. Lazauskas 
(pirm.), dr. V. Stankus 
(vicep.), Vyt. Jokūbaitis, 
dr. VI. Šimaitis, D. Valenti- 
naitė, adv. A. Karalienė ir 
Alg. Modestas.

Pagyvenusi lietuvių pora 
vyras su žmona jieško pri
žiūrėtojų vietos. Gali ir vir
ti. Dėl susitarimo ir darbo 
sąlygų rašykite Kazimieras
K., 3655 NW. 34th Street, 
Miami, Florida 33142, arba 
skambinkite telef. (303) 
635-4331.

"LIETUVOS MUZIKA’'

Nuo š. m. rugsėjo 15 d., 
Seton Hali Universiteto ra
dijo vadovybė sutiko kas 
sekmadienį, paskirti 2 tran
sliavimo valandas lietuviš
kai kultūrinei radijo pro
gramai. Pirmoji valanda, 
bus perduodama anglų kai-

Dirvos 70 metų 
sukakčiai 

paminėti vajus
Atsiliepdami į Dirvos 70 metų sukakčiai pa

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

Aldonas ir Jonas Paršeliūnai, Brampton, Ont.
(kanadiškais 1000 dol...............................725.00

Dr. Vladas ir Lilė Bložės, Strongsville,
Oh. 500.00 

Vytautas P. Janulaitis, Oak Lawn, III.......... 100.00
Keženius L., Willowick, Ohio ..................... 20.00
J. Abraitis, Euclid, Ohio .......  10.00
M. Tūbelytė-Kuhlman, St. Petersburg, Fla. 50.00 
M. Račys, Toronto, Ont......................-............  20.00
J. Užupys, Chicago, III..................................... 30.00
J. Vaičaitis, St. Petersburg, Fla.

(anksčiau davė 25 dol.) ......................... 25.00
Dačiai Juozas ir Aldona, Centerville, Mass. 50.00 
Naudžius Kostas, Los Angeles, Ca...............  10.00
Vacys Kavaliūnas, Cleveland, Ohio ............ 22.00
Vytautas Aleksandrūnas, G le n dale Ca....... 100.00
Petras ir Kazė Žilinskai, Hemet, Ca. ..._....... 20.00
Juozas ir Gražina Raibiai, Los Angeles, Ca. 25.00 
Rimas ir Rūta Mulokai, Northridge, Ca.

(anksčiau yra davę 100 dol.) ..............  25.00
Simas Kvečas, Santa Monica, Ca.........'.........  25.00
Kęstutis ir Izolda černiai, Bloomfield, Mi. 50.00 
Vaclovas ir Vanda Mažeikos, Park Ridge, III.

(anksčiau yra davę 200 dol.) ................ 25.00
Hans Janužys, Morgan Hill, Ca........... ........ 5.00
Elena ir Bronys Nainiai, Cleveland, Ohio .... 70.00 
Jonas Virbalis, Cleveland, Ohio ...................  25.00
Pranas ir Albina Kašiubai,

Las Cruces, N. M....................................... 25.00
V. Janušauskas, Langueuil, Que.................... 5.00
J. ir B. Dzenkaičiai, Glendale, Ca. ................ 50.00
Česlovas Norkus, Los Angeles, Ca............... 75.00
Alfonsas ir Vera Bimbiriai,

Los Angeles, Cal.......... ............................. 50.00
Vytautas Vidugiris,

Rancho Palos Verdes, Cal. ..................... 50.00
Vincas Anelauskas, Los Angeles, Cal........... 20.00
Vytautas Černius, Los Angeles, Ca...............100.00
Rimas Aneliauskas, Los Angeles, Ca........... 20.00
Algirdas Trasikis, Griffith Park, Ca........... 50.00
Antanas Vosylius, Los Angeles, Ca............... 10.00
J. A. Gricius, Santa Monica, Ca......... .......... 50.00
Jurgis Petkus, Los Angeles, Ca...............  10.00
G. ir V. Plukai, Los Angeles, Ca................... 10.00
L. Dovydaitis, Los Angeles, Ca.................... 20.00
Kazys Karuža, Los Angeles, Ca.................... 20.00
C. Jurevičius, Los Angeles, Ca....................... 10.00
P. Grušas, Los Angeles, Ca....................   2.00
Dr. J. ir M. Abraičiai, So. Euclid, Ohio .... 10.00 
Marija Tūbelytė-Kuhlmann,

St. Petersburg, Fla..................................... 50.00
M. Račys, Toronto, Ont.................................... 20.00
Sigutė ir Juozas Užupiai, Chicago, III........... 25.00
Martinas Gelžinis, Farmingdale, N. Y............  30.00
Leonas Keženius, Willowick, Ohio................ 20.00
Jonas Vaičaitis, (anksčiau davė 25 dol.),

•St. Petersburg, Fla. ..._..........   25.00

ba, nuo 1:05 vai. p. p. Ji 
pavadinta — ”The Music of 
Lithuania” — "Lietuvos 
Muzika”. Programos metu 
bus duodama lietuviška mu
zika, bus paskaitos anglų 
kalba apie lietuvių kultūri
nes vertybes, žinios iš lie
tuviškos veiklos. Antroji 
valanda, bus perduodama 
lietuvių kalba, nuo 2:05 vai. 
p. p. Jos pavadinimas: 
"Echoes of Lithuania” — 
"Lietuvos Aidai”.

Seton Hali Universiteto 
radijas transliuoja progra
mas 89.5 FM banga. Pro

(Bus daugiau)

gramoms vadovaus prof. dr. 
Jokūbas Stukas, prefeso- 
riaująs Seton Hali Univer
sitete jau 22 metai...

• Išnuomojamas kondu- 
minijinis butas iš dviejų 
kambarių ir dviejų prau
syklų, svečių kambario ir 
saliono bei virtuvės, skal
bykla, baseinas ir kiti pato
gumai. Taip pat ir visi bal
dai, indai, patalinė. Galima 
išnuomoti nuo spalio 1 d. 
iki sausio 1 d.

Prašom skambinti (312) 
778-5374. (35-36)
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