
Liriiuanian Legaiion 
2622 16th St; N.W.
Washington? D.C. 20009

USPS 157-580

FAM
— THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER
6116 ST CLAIR AVENUE • P O BOX 03206 ■ CLEVELAND OHIO 44103

Vol. LXXI Rugsėjis - September 4, 1986 Nr.34

TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Pranešimas iš Paryžiaus Demonstracija New Yorke...

Kazokų išdavimas
Karo nusikaltėliai kitoje pusėje

Vytautas Meškauskas

Kaip mes jau savo laiku 
rašėme š. m. balandžio mėn. 
Londone pasirodė Nikalo- 
jaus Tolstojaus knyga The 
Minister And the Massa- 
cres. Kritikai ją sutiko, mes 
sakytumėm, su tylos są
mokslu. Mat joje iškeltas 
britų konservatorių hero
jaus lordo Stockton, dau
giau žinomo savo senesniu 
vardu — Harold Macmil- 
lan — vaidmuo tuojau po 
paliaubų įvykusiam kazokų 
ir kitų, baltųjų rusų išdavi
me sovietams. Iki šiol dėl 
to ginčijosi daugiau ar ma
žiau specialistai. Knyga da
bar į didžiąją spaudą grąži
no jaunų konservatorių stu
dentų magazinas NEW
AGENDA. Jo redaktorius 
20 m. amžiaus Harry 
Phibbs pareikalavo, kad 
Macmillanas arba atsakytų 
į knygos jam mestus kalti
nimus arba būtų išmestas 
iš konservatorių partijos, 
kuri neturėtų būti kaip nors 
susijusi su karo nusikaltė
liais. Konservatorių parti
jos pirmininkas Norman 
Tebbit įsakė magazino iš
leidimą sulaikyti, aiškin
damas, kad magazino pasi- 
rodvmash galėtų iššaukti 
bylas ir ieškinius teisme, 
reikalaujančius šimtą ar 
daugiau tūkstančių svarų 
už įžeidimą ir šmeižimą. 
Phibbs sutiko tai padaryti, 
bet žada rudenį tą magazi
ną leisti savo vardu ir ko
voti su „raudonuoju fašiz
mu”. Tokiu būdu Tolstojaus 
knyga vėl pasidarė aktuali.

Pagal Tolstojų 1945 m. 
gegužės 10 d. 10 vai. ryto 
Macmillan, tuo laiku Chur- 
chillio kabineto ministeris, 
atvyko į Klagenfurtą Aus
trijoje, kur buvo britų V 
korpo štabas. 12 valandą 
jis išskrido atgal. Kas įvy
ko per tas dvi valandas ? 
Tolstojus teigia, kad buvo 
padarytas baisus karo nusi
kaltimas.

Korpo vadas gen. Keight,- 
ley buvo atsidūręs keblioje 
padėtyje. Jo korpo užimto
je teritorijoje buvo 600,000 
pabėgėlių, jų tarpe apie 
40,000 kazokų, dalis kurių 
kovojo vokiečių pusėje. So
vietų kariuomenės vadas 
tuojau pareikalavo jam iš
duoti apie 3,000 asmenų, iš
vardintų įteiktam sąraše. 

Dalis jų buvo pabėgėliai po 
pirmojo pasaulinio karo ir 
tokiu būdu nebuvo liečiami 
Jaltos nutarimo repatrijuo
ti sovietų piliečius, atsidu- 
riusius vokiečių užimtuose 
teritorijose.

Macmillanas įrašė į savo 
dienoraštį:

”... tarp pasidavusių 
vokiečių buvo apie 
40,000 kazokų ir kitų 
baltųjų rusų su vaikais 
ir žmonomis. Išduoti 
juos rusams būtų juos 
pas merkti vergijon, 
kankinimams ir grei
čiausiai — mirti. Atsi
sakymas tai padaryti 
būtų skaudus rusu įžei- 
dimas ir be to Jaltos
susitarimo pažeidimas.
Mes nutarė juos išduo
ti”.

Masinis išdavimas be to 
atpalaiduotų nuo keblaus 
sovietų reikalavimo išduoti 
tam tikrus asmenis. Tuo at
veju reikėtų išsiaiškinti ar 
iš tikro sovietai turi teisę 
jų reikalauti.

Dabar nėra jokios abejo
nės, kad buvo atliktas „ka
ro nusikaltimas”, už kurį 
pralaimėjusi pusė būtų pa
traukta atsakomybėn ir jos 

(Nukelta į 2 psl.)

Priėmimas Baltuose Rūmuose •••

Pabaltiečių delegacija, lankantis Baltuose Rūmuose š. m. birželio 12 d. įteikė padėkos 
adresą prezidentui Reaganui. Iš kairės antras ALT pirm. Teodoras Blinstrubas, trečias laikinai 
einantis Jungt. Pabaltiečių Komiteto pirm, pareigas dr. Jonas Valaitis, septintas JAV LB pir
mininkas inž. Algimantas Gečys.

Šių metų rugpiūčio 23 dieną New Yorke įvyko pavergtų tautų demonstracijos tikslu pa
minėti 1939 m. įvykusį Molotovo-Ribbentropo paktą, kuris suteikė teisę Hitleriui ir Stalinui 
pasidalinti Lenkiją ir Pabaltijo valstybes bei pradėti antrąjį pasaulinį karą, pasigrobti nepri
klausomas valstybes, kurios ir iki šių dienų neša jų vergiją.

Dalyvavo apie 300 žmonių. Kalbas pasakė kongresmanas William Green, senatorius Al
fonse M. D’Amato, Afganistano atstovas ir kiti. Sekančią dieną buvo rodoma televizijoje.

L. Tamošaičio nuotr.

Pirmoji Baltijos valstybes liečianti 
rezoliucija Venezueloje

1986 m. liepos mėn. 1 d. 
Venezuelos Krikščionių De
mokratų Partijos (COPEI) 
Nacionalinis Komitetas 45- 
tos masinių deportacijų su
kakties proga vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, liečian
čią sąlygas Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje.

Nacionalinis Komitetas, 
turėdamas dėmesy Baltijos 
valstybių pasirašytas tai
kos sutartis, kuriomis So
vietu Sąjunga garantavo 
amžina teritorijos nepažei
džiamumą ir taiklų kraštų 
priklausvma Tautu Sąjun
gai ir Helsinkio Konferen

cijom garantuojamą laisvo 
tautu apsisprendimo teisę, 
o taip pat pasmerkdamas 
Sovietu Sąjungos — Nacių 
Vokietijos sąmokslą, pasi
rašant Molotovo-Ribbentro- 
po paktą, pagal kurį Sovie
tų Sąjungą okupavo ir ne
legaliai pasigrobė Baltijos 
valstybes, jėga jas įjungda
ma. nutarė:

1. Pripažinti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos tautu 
troškimus ir teises gyventi 
laisvėje ir nepriklausomy
bėje. toli nuo Sovietų Są
jungos dominavimo;

2. Pripažinti, kad sunki 
šių kraštų padėtis turėtų 
būti svarstymų tema tarp
tautinėse k o n ferencijose, 
kad patikrinus Helsinkio 
Galutinio Akto vykdymą;

3. Pasiūlyti Venezuelos 
vyriausybei, kad Baltijos 
valstybių klausimas būtų 
pateiktas svarstyti Jungti
nių Tautų Dekolonizacijos 
Pakomisei, kaip savo rezo
liucija yra pasiūlęs Europos 
Parlamentas.

Venezueloje krikščionių 
demokratų ir demokratų ak
cijos partijos savo dydžiu ir 
politine įtaka prilygintinos 
JAV respublikonių ir demo
kratų partijoms. COPEI 
partija yra turėjusi du pre
zidentu: dr. Rafael Calde- 
ra ir, praėjusioje adminis
tracijoje, dr. Luis Herrera 
Campins.

Priimtoji rezoliucija yra 
pirmas Baltijos valstybes 
liečiąs ir žymią krašto pi- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Vliko konferencijoje rugpiūčio 23 d. Clevelande klausosi pranešimų T. Blinstrubas, dr. 
V. Šimaitis, dr. V. Dargis, A. Juškevičius ir A. Laikūnas. V. Bacevičiaus nuotr.

KAZOKŲ IŠDAVIMAS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

atsakingi pareigūnai pa
smerkti, bet tada atrodė ki
taip. Istorikas profesorius 
Norman Stone rašė rugp. 
21 d. DAILY MAIL, kad 
Macmillanas galėjo vado
vautis tokiom mintim:

”šiuo metu Raudo
noji Armija yra dešimt 
kartų stipresnė už bri
tu ir nuo Stalino pri
klauso ar Italijos ir 
Prancūzijos komunis
tai atsisakys nuo savo 
pretenzijų į valdžią 
tuose krašatuose, kur 
yra labai stiprūs”.

Taip pat ir britų viešoji 
nuomonė tuo metu buvo la
bai prorusiška ir nenorėjo 
suprasti tų, kurie kovojo 
vokiečių pusėje.. Pats Mac
millanas 1948 m. interview 
su BBC pasakė:

”Tam tikra prasme 
(tas išdavimas) buvo 
labai žiaurus ... tačiau 
jie buvo vokiečių pusė
je ir su jais bendradar
biavo ... reikia atsi
minti to laiko sąlygas. 
Šiaip ar taip Rusija bu

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką
NORMANĄ BURŠTEINĄ

185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, HJL 60601 
Tai. kravtvvės (312) 213-5326; (312) 6774419.

vo mūsų didysis sąjun
gininkas”.

Dabar net Macmillano gy
nėjai negali pilnai pateisin
ti jo elgesio. Jie tik gali pa
sakyti ,kad jis pasielgė 
žiauriai ir net neteisėtai 
įsakė grąžinti ne tik sovie
tų piliečius, bet ir anksty
vesnius politinius pabėgė
lius, kurie visai nebuvo mi
nimi Jaltos susitarime. Jie 
tačiau stoja piestu prieš 
Tolstojaus prielaidą ir įta
rimą, kad Macmillanas tu
rėjo sąryšį su sovietais ir 
kad sovietai ko gero jį šan
tažavo; kai jis buvo kraš
to apsaugos, užsienio reika
lų ir pagaliau ministerių 
pirmininku!

Toks teigimas duotų pa
grindo Tolstojų patraukti į 
teismą, tačiau dabar jau 
virš 90 metų lordas Stock- 
tonas to nepadarė. Londo- 
niškis THE TIMES rugp. 
23 d. prileido, kad Macmil
lanas pasielgė neteisingai ir 
tai dabar supranta, bet ne
nori viešai prisipažinti, ban
dydamas kaltę už tai pri
mesti Jaltos susitarimui ar

DIRVA

maršalui Alexander — Vyr. 
Pietų fronto vadui.

Aiškinantis OSI kaltini
mus tas būtų skandalas, ge
rai parodo kaip ir su geriau
siais norais kartais padaro
mi neteisingi sprendimai.

PIRMOJI BALTIJOS 
VALSTYBES LIEČIANTI 

REZOLIUCIJA 
VENEZUELOJE
(Atkelta iš 1 psl.) 

liečiu dalį įpareigojąs do
kumentas Venezuelos isto
rijoje.

Venezuelos Lietuvių Ben
druomenės garbės pirmi
ninkui dr. Vytautui A. 
Dambravai iškėlus rezoliu
cijos prašymą, iš karto la
bai nuoširdžiai pritarė par
tijos generalinis sekreto
rius dr. Eduardo Fernan- 
dez, Kongreso narys dr. 
Jose Rodriguez Iturbe ir 
partijos iš anapus geleži
nės uždangos esančių etni
nių grupių koordinatorius 
inž. Feliks Zubr.

Interex

LKDS suvažiavimas 
Chicagoje

Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjungos suvažia
vimas įvyks šių metų rug
sėjo 20-21 dienomis Chica
goje, Tautiniuose namuose. 
Suvažiavimai vyksta kas 
trys metai. Jų tikslas — ap
svarstyti Sąjungos padėtį, 
įvertinti atliktus darbus, 
kritiškai peržvelgti dabar
tinę padėtį, ir svarbiausia 
— žvelgti į ateitį, padaryti 
planus, o taip pat išsirinkti 
naują LKDS Centro Komi
tetą.

Jau pereitais metais bu
vo numatyta suvažiavimą 
kviesti gegužės 24-26 d. d. 
Deja, dėl nenumatytai pa
keistos Pasaulio Krikščio
nių Demokratų Internacio
nalo suvažiavimo datos iš 
balandžio į birželio mėn. — 
LKDS suvažiavimas atidė
tas iki rugsėjo mėnesio. 
Antru atveju būtų reikėję 
pranešti Internacionalo va
dovybei apie pasikeitimą 
LKDS Centro Komiteto ir 
pakeisti atstovus.

■ Iš kitos pusės
Parašius tiek daug straipsnių apie sovietų-vokiečių 

santykius, pasibaigusių Ribbentropo-Molotovo paktu, 
atvykus į Paryžių buvo labai malonu patirti, kad ir čia 
rugpiūčio 23 dieną bus ‘La manifestation’ Stalino-Hitlerio 
bendravimui prisiminti. Gerai, nes santykiams gerėjant 
bandoma UŽMIRŠTI SU KUO TURIM REIKALĄ.

Atvykus į nurodytą vietą - ukrainiečio poeto Ševčenko 
garbei pavadintą skverą St. Germain bulvare - pirmas 
įspūdis buvo toks, kad mažiau negu šimto žmonių sueigą 
vadinti ‘manifestacija’ nėra kuklu. Iš kitos pusės -- kuklūs 
žmonės dažnai nieko nelaimi, gi Paryžiuje per paskutinį 
šimtmetį įvyko tiek daug ir mažesnių manifestacijų, 
kurios buvo pasaulinių įvykių pradžia. Tradiciniai šis 
miestas dar yra visų politinių emigrantų sostinė, nepai
sant stiprios New Yorko konkurencijos.

Tarp mūsų kalbant - jei vartoti svetimžodžius - ta su
eiga priminė ne manifestaciją, bet greičiau vigiliją, o iš
kilmingiau skambantis ‘skveras’ šiuo atveju buvo ukrai
niečių bažnyčios šventorius. Ratu sustoję žmonės išklau
sė manifestaciją sušaukusių grupių atstovus, kurių tarpe 
buvo ir tarptautiniai žinomų: prancūzų rezistencijos ir 
lenkų solidarumo. Kalbėta prancūziškai, išskyrus vieną 
rusą, kurio kalba buvo tuojau pat, sakinys po sakinio, iš
versta. Kadangi nebuvo garsintuvų, kiek toliau stovint 
ne viską buvo galima suprasti. Šeštadienio vakaro pra
eiviams buvo galima susigaudyti kas čia vyksta iš dali
namų proklamacijų:

23 aoul 1939
PACU. ŠTAI IXE — iii I I KR:

COI Il sios l>ES iOTM H ARISMI • 
CONTRE i I I ROPE

su smulkesnėm informacijom apie to suokalbio pavergtas 
valstybes ir tautas.

Įdomu, kad daug kas duodamų lapelių nenorėjo pri
imti. Kam sau gadinti savaitgalio pasivaikščiojimą įvy
kiais prieš 47 metus? Tai kelia klausimą, ar rezultatai 
verti pastangų?

Kiek teko patirti, manifestacijos sumanymas atėjo iš 
Kanados estų. Idėją priminti tą nelemtą paktą labai puo
selėja rusų disidentas Vladimir Bukovski. Tam pritarė ir 
jaunesni vietos lietuviai, kuriems oficiali vietos Bendruo
menės veikla per daug apsnūdusi bei nerangi. Jiems at
rodo, kad susidėjus su kitomis tautybėmis ar interesų 
grupėmis, ypač baltais, galima daugiau pasiekti. Pradžią, 
žinoma, visados sunki ir be jos negali apsieiti!

(vm)

Suvažiavimas prasidės 
šeštadienį, rugsėjo mėn. 20 
d. 9 vai. ryto registracija 
Tautiniuose namuose Chi
cagoje. Po to sveikinimai, 
Centro Komiteto praneši
mai, naujos vadovybės rin
kimai. Po pietų pertraukos 
Dr. J. Genio paskaita į ku
rią bus kviečiama visa lie
tuviškoji visuomenė, disku
sijos, laisvi pasisakymai 
veiklos klausimais.

Vakare, toje pat salėje, 
iškilminga vakarienė su ati
tinkama programa. Sekma
dienį, rugsėjo mėn. 21 d. pa
maldos šv. Mergelės Mari
jos Gimimo bažnyčioje Mar- 
ąuette parke. Po jų užbai
giamasis posėdis ir suva
žiavimo išvados taip pat 
Tautiniuose namuose.

DOVANŲ PARDUOTUVE
PATRIA

2646 West 71st Street, 
Chicago, III. 60629

Gintarai, tautodailė, laikrodžiai, brangenybės, TV, 
eletronika, pardavimas ir taisymas. Taip pat di
delis pasirinkimas prekių siuntimui į Lietuvą. Ga
lima gauti spalvotas video juostas iš VII Tautinių 

Šokių šventės.

Savininkai Fr. ir A. Siutai, 
telef. (312) 778-2100

1986 m. rugsėjo 4 d.

Visi Sąjungos nariai 
kviečiami aktyviai dalyvau
ti suvažiavimo darbuose. 
Nuo kiekvieno mūsų pri
klauso konferencijų ir su
važiavimo p a s i sekimas. 
Stiprindami politinius su- 
sigrupavimus stiprin ame 
Vyriausiąjį Lietuvos Išva
davimo Komitetą ir tuo pa
čiu Lietuvos vadavimo pa
stangas.

Gausioj Chicagos lietuvių 
kolonijoj beveik visi turim 
draugų, giminių ir pažįsta
mų. Jei kam reiktų nakvy
nių — kreipkitės į Centro 
Komitetą ir jos bus parū
pintos. Visus paklausimus 
galite siųsti Jono Kava
liausko adresu: 6437 South 
Washtenaw Avė., Chicago, 
III. 60629.
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Susitarimo keliu

Rugpiūčio 23 dieną Cleve
lando lietuvių namuose įvy
ko Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto valdy
bos sukviestas lietuvių or
ganizacijų (JAV ir Kanados) 
pasitarimas^ Pasitarimo sie
kis - pasiaiškinti išeivijos lie
tuvių uždavinius, sąryšyje 
su šiais metais lapkričio mė
nesį įvyksiančia Helsinkio 
akto signatarų konferencija 
Vienoje.

Pasitarimo dalyviai išklau 
sė pranešimus apie VLIKo ir 
PLB valdybų bei kitų orga
nizacijų ar jų specialių tar
nybų planus bei pastangas, 
numatomiems darbams mi
nimos Vienos konferencijos 
fone. Visos pastangos gir
tinos, o nekurios jų jau toli 
pažengusios ir be sąryšio su 
kitais dirbančiais.

Visi atstovų pranešimai 
aidėjo tvirtu nusiteikimu 
dirbti vieningai, memoran
dumus apie Lietuvos trage
diją skelbti pasauliui vienu 
lietuvišku balsu, bendromis 
mūsų pajėgomis teikti me
džiagą visiems Lietuvos ir 
lietuvių draugams ...

Dr. K. Bobelis savo baig
minėje kalboje akcentavo 
mintį, kad mūsų organizaci
jų parengta medžiaga turi 
būti koordinuota ir įteikiama 
Lietuvos vardu Helsinkio ak
to signatarams, pasirašant 
Lietuvos Diplomatijos Šefui, 
Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto Valdybos 
ir Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Valdybos pirmi
ninkams. Sį pareiškimą visi 
pasitarimo dalyviai sutiko 
džiugesio plojimais.

Pasitarimo dalyviai vien
balsiai priėmė šiuos nutari
mus:

1. Pareiškia, kad visi lie
tuviai ir jų organizacijos vie
ningai remia VLIKo vado
vaujamos Pasaulio Pabaltie- 
čių Santalkos pastangas š.m. 
lapkričio 4 d. Vienoje prasi
dėsiančioje ESB Konferen
cijoje iškelti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos klausimą, iš
reikšti Pabaltijo tautų troš
kimą, siekį ir teisę būti ne
priklausomomis, bei apeliuo
ti į Konferencijos dalyvius, 
kad Pabaltijo valstybių ne
priklausomybės atstatymo 

reikalas būtų įtrauktas įkon 
ferencijos dienotvarkę.

2. Ragina išeiviją: a. rem
ti visą ryšium su ESB Kon
ferencija Vienoje ruošiamą 
Pabaltiečių programą; b. vi
sus pasaulio lietuvius kuo 
skaitlingiau dalyvauti Vie
nos įvykiuose; c. remti 
VLIKo organizuojamą JAV 
ir Kanados lietuvių išvyką į 
Vieną ir Londoną.

3. Išreiškia džiaugsmą 
VLIKo pradėtu visų organi
zacijų įsijungimu į bendrą ir 
vieningą Lietuvos reikalų 
gynimą Vienos Konferenci
joje.

4. Išreiškia savo pageida
vimą ir pasiūlymą, kad pag
rindinis memorandumas Lie
tuvos klausimu ESB Konfe 
rencijai būtų vienas, ir kad jį 
bendrai paruoštų ir įteiktų 
VLIKas, Diplomatinė Tarny 
ba ir PLB; taip pat, kad kal
bėdami su kitataučiais lietu
viai visuomet pasisakytų vie - 
ningai ir kalbėtų vienu, visų 
lietuvių vardu.

Tas pačias mintis išreiškė 
ir LB Europos Kraštų pir
mininkai ir veikėjai. Tariuo
si galima daryti išvadą, kad 
ilgai, ilgai buvusi išeivijos lie
tuvių perskyra pradeda griū 
ti ir pradedame žingsniuoti 
susipratimo keliu. Tegu tas 
kelias gerėja ir platėja!

Mečys Valiukėnas

Vliko sušauktoje konferencijoje rugpiūčio 23 d. Clevelande dalinasi informacijom: V. Jo
kūbaitis, dr. A. Pacevičius, Vliko pirm. dr. K. Bobelis ir dr. V. Stankus. J. Velykio nuotr.

Keturi šimtai penkiasde
šimt Lietuvos Vyčių orga
nizacijos narių suvažiavo i 
jos 73-čią Visuotiną Seimą 
Allentowne, Pennsylvanijos 
valstijoje rugpjūčio 7-10 
dienomis. Seimui šeiminin
kavo Lietuvos Vyčių Cent
ro valdyba, o rengimo ko
miteto pirmininkė buvo 
Garbės Narė Elena Shields 
iš New Yorko.

Seimas prasidėjo tauti
niais lietuviškais rūbais ap
sirėdžiusių narių eisena nuo 
Hiltono viešbučio (kuriame 
vyko Seimo posėdžiai ir 
įvairi programa) į Allen- 
towno miesto rotušę, šiai 
eisenai pražygiuojant, bu
vo sustabdytas miesto cen
tre motorizuotas judėjimas. 
Atvykus į miesto rotušę, iš
kilmėm vadovavo Lehigh 
Valley . kuopos pirmininkas 
Albertas V. Klizas. Atida
romąją maldą sukalbėjo 
Mrg. AI Bartkus, Romoje 
esančios Lietuvių kolegijos 
rektorius. Allentowno mies
to meras Joseph S. Dadon- 
na įteikė miesto raktus Lie
tuvos Vyčių Centro valdy
bos pirmininkui Pranui Pet
rauskui ir Lietuvos Vy
čiams perskaitė proklama
ciją, kurioje skelbė tą sa
vaitę esančia Lietuvių sa
vaite. iGedant „Lietuva, tė
vynė mūsų .. virš mies
to rotušės buvo iškelta Ne
priklausomos Lietuvos vė
liava, kuri ten plevėsavo vi
są savaitgalį.

Po vėliavos pakėlimo, 
Lietuvos Vyčiai buvo auto
busais nuvežti į Šv. Kateri- 
nos iš Siennos katedrą ati
daromosioms šv. Mišioms, 
kurios buvo taip pat ir ką 
tik įvykusio Kunigų Vieny
bės seimo uždaromosios. 
Pagrindinis koncelebrantas 
buvo vysk. Paulius Balta
kis.

Atidaromoji Seimo sesi
ja įvyko Hiltono viešbuty
je.

Į prezidiumą buvo išrink
ti : pirmininku — Larry Ja
nonis iš New Yorko, Algir
das Budreckis iš Bostono,

JAV kongresmanas Don Ritter aktyviai reiškiasi žmogaus 
teisių ir laisvės srityje, reikalaudamas jų įgyvendinimo komu
nistų užvaldytuose kraštuose. Lietuvos Vyčiai įteikė jam žyme
nį ”Friend of Lithuania”.

Ma., ir Pranė Petkuvienė 
iš Dayton, Ohio. Sekreto
riate pareigas atliko Mary 
Kinčius ir Mary Juzėnas, 
abi iš Chicagos.

Kun. William Wolkovich 
kalbėjo apie etniškumą. Po 
jo sekė seselės Marilyn 
Kuzmizkus, šv. Kazimiero 
vienuolyno vienuolės, žodis 
apie Motinos Marijos Kau
paitės beatifikacijos bylą.

Vakare buvo suorgani
zuota autobusais ekskursi
ja į „Nine Oaks Center”, 
kur įvyko lietuviška vaka- 
ruška, kurios iškylusis mo
mentas buvo 144-tos kuopos 
jaunučių — 28 lietuviukų 
nuo 4 iki 14 metų amžiaus 
pasirodymas. Jaunučių glo
bėjai Ritai Shevokaitei va
dovaujant.. jie atliko tauti
nių lietuviškų šokių bei dai
nų pynę. Po programos vy
ko šokiai. Pertraukos metu 
Anthracite kuopos dramos 
mylėtojai atliko senoviškas 
vestuves, kurias aptarė An- 
na Klizas Wargo. Tai buvo 
vestuvės iš tų dienų šio 
šimtmečio pradžioje, kai 
pirmieji imigrantai pasiekė 
Anthracite angliakasyklų 

rajoną, ir kai Shenandoah, 
Pennsylvanija buvo lietuvių 
imigrantų centru. Muzika 
buvo išgauta iš senos plokš
telės, gamintos 1930 me
tais. Visiems vakaras pra
ėjo smagiai.

Penktadienio sesija pra
sidėjo malda, kurią sekė iž
dininkės Teresės Trainis 
pranešimas. Po to įvyko pa
tikėtinių pranešimas. „Lie
tuvos krikščionybės jubilie
jus — 600 metai — Asme
niškas užsiangažavimas ar 
tikėjimo katastrofa” buvo 
pranešimus sekančių disku
sijų tema. Šias diskusijas 
pravedė kun. Antanas Jur
gelaitis ir prie jų pasiseki
mo prisidėjo Nancy Pawa- 
sauskas Miro iš Bridgeport, 
Conn. Sesija buvo užbaig
ta šv. Mišiomis viešbutyje.

Popietinę sesiją, kurios 
tema buvo lietuviška kul
tūra, pravedė Algirdas Bud
reckis. Gintaras Karosas iš 
Bostono, Mass. parodė vi
deo filmą iš savo kelionės 
Lietuvoje.

Penktadienio vakaro kul
tūrinę naktį sudarė koncer
tas, atliktas Philadelphijos 
Vyrų Dainos vieneto, ku
riam vadovavo Vytas Ma
ciūnas. Akompaniatorė bu
vo Anelė Kaulinytė, o solo 
atliko Rasa Krokytė.

šeštadienio ryto sesija 
buvo atidaryta malda. Bu
vęs Centro valdybos pirmi
ninkas dr. Jokūbas Stukas 
kalbėjo apie 1987-tais me
tais įvyksiančią kelionę į 
Romą ir ragino visus Lietu
vos Vyčius vieningai joje 
dalyvauti.

Algirdas Budreckis pri
statė žymenis kuopoms bei 
pavieniems nariams, 1986- 
tais metais įvykdžiusiems 
gausingiausią naujų narių 
prirašymą. Sekė Lietuvių 
kolegijos Romoje rektoriaus 
mgr. Al Bartkaus praneši
mas apie Lietuvos krikščio
nybės jubiliejų, kurio iški
liausias momentas bus arki
vyskupo Jurgio Matulaičio 

(Nukelta į 4 psl.)
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beatifikacija. Mgr. Bart
kus taip pat kalbėjo apie 
kolegijos reikalus ir padė
kojo Lietuvos Vyčiams ne 
tik už jų paramą, bet taip 
pat ir už tai, jog ši organi
zacija ”adoptavo” Lietuvių 
seminariją Romoje.

Vicepirmininkė jaunučių 
reikalams Marytė Lepera 
įteikė Seime dalyvavusiems 
jaunučiams žymenis ir kal
bėjo apie planus nusiųsti 
vieną jaunuti į Australiją 
1988 metais, ten įvyksian- 
čion Jaunimo konferencijon. 
Ji pranešė, kad Pranė Rau- 
bienė — sutiko sušelpti 
vieną jaunutį šiai kelionei.

Buvo išrinkta 1986-87-jų 
metų Centro valdyba. Ją su
daro : pirm. Pranas Petraus
kas (Syracuse, N. Y.), vi
cepirm. Algirdas Budrec- 
kis (Brockton, Mass.), vi
cepirm. Pranas Peterson 
(New Haven, Conn.), vice
pirm. Marytė Lepera (Phi- 
ladelphia, Pa.), sekretorė 
Mary Juzėnas (Chicago, 
III), finansų sekr. Mary Ro
ver (Riverhead, N. Y.), iž
dininkė Teresė Trainis 
(Fairport, Conn.), patikėti
niai Vincent Gray (Cleve
land, Ohio) ir Mary Kinčius 
(Chicago, III.), lietuviškų 
reikalų komiteto pirm. Eve- 
lyn Ozalis (Chicago, III.) 
— jai talkininkaus Kazi
mieras Yanish (Scranton, 
Pa.), lietuviškų kultūrinių 
reik, komiteto pirm. Regi
na Kot (Amsterdam, N. 
Y.), stipendijų komiteto 
pirm. Jonas Contons (Bos- 
ton, Mass.) — jam talkinin
kaus Gloria Dauchess 
(Pottsville, Pa.) ir sės. Re
gina Walls (Pittsburgh, 
Pa.), ritualų komiteto pirm. 
AI Zakarka (Chicago, III.), 
liet, kalbos puoselėjimo ko
miteto pirm. Apolonija 

1986 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ
15 DIENŲ KELIONĖS, 10 DIENŲ LIETUVOJ

15 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA
Kelionė 101: Rankdarbių paroda. Spalio 1 - spalio 15 — 

$1,599.
Kelionė 126: Naujų Metų sutikimas. Gruodžio 26-sausio 9 

—$1,499. Vilniuj 10 dienų, Kaune 2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

15 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA

Į Kelionė 929: rugsėjo 29 — spalio 13 — $1,599. Maskvoj
2 dienos, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2, Finnair 

= iš JFK.

žiausienė (Amsterdam, N. 
Y.), Lietuvių Romos Kata
likų Federacijos koordinato
rė Joan Ann Reinhart 
(Frackville, Pa.), archyvų 
komiteto pirm. Longinas 
švelnis (Boston, Mass.) ir 
visuomeninių reik, komite
to pirm. Anna Klizas War- 
go (St. Clair, Pa.).

Vakare uždaromajame 
bankete kun. Antanas Jur
gelaitis buvo pakeltas į 
Garbės Narius. Buvęs sti
pendijų komiteto pirminin
kas tVilliam Piancentini 
(Providence, R. I.) įteikė 

s t i pend i j as u žsitarna v u šiem 
lietuviam jaunuoliam bei 
jaunuolėm. ”Friend of Li- 
thuania” žymuo buvo įteik
tas Pennsylvanijos kongres- 
manui Don Ritter, kuris ak
tyviai reiškiasi žmogaus 
teisių bei laisvės srityje, 
reikalaudamas jų įgyvendi
nimo komunistų užvaldy
tuose kraštuose. Jis dirbo 
Helsinkio komisijoje ir ypa
tingai domisi Lietuvos klau
simu.

Seimo uždaromosios Šv. 
Mišios buvo atlaikytos 
Packer Memorial koplyčio
je Lehigh universiteto pa
talpose Bethlehem, Pa. Po 
Mišių įvyko atsisveikinimo 
pietūs Hiltono viešbutyje ir 
visi nariai bei svečiai išvy
ko į namus su linksmai pra
ėjusio Seimo prsiminimais.

74-tasis Lietuvos Vyčių 
Visuotinas Seimas įvyks 
Kansas City, Kansas vals
tijoje.

TRUCK MECHANIC ”
Heavy duty expd. truck mechanic 
needed. Mušt have own tools. Salary 
commensurate with exp„ please call 
for appt. 201-656-5900. (2134)

GOVERNMENT JOBS 
$16,040 - $59,230 / yr. Now 
Hiring. Call 805-687-6000 
Ėxt. R-5823 for current fe- 
deral list. (27-34)

DIRVA

Birutė ir Vladas Nasevičiai su šeima.

LIETUVOJE MIRĖ VLADAS NASEVIČIUS
Nedaug kas šiandien pri

simins šią pavardę, nors 
daugeliui mūsų ji buvo gir
dėta 1941 metų birželio 23- 
čios dienos rytą, kai tautai 
ir pasauliui radijo bango
mis buvo skelbiamas Lietu
vos nepriklausomybės at
statymo aktas ir nauja jos 
vyriausybė. Tos vyriausy
bės sudėtyje Vladas Nase
vičius buvo numatytas Vi
daus reikalų ministeriu. 
Deja, tuo metu jis jau buvo 
NKVD naguose, suimtas 
karo išvakarėse, šeštadienį, 
birželio 21 dieną.

Vladas Nasevičius gimė 
1909 metais liepos 15 d. Ry
goje. Palaidotas šių metų 
liepos 19 dieną savo tėviš
kės kapinėse, Saldutiškyje.

Po Chruščiovinės amnes
tijos jis grįžo iš Sibiro pa
laužta sveikata, bet nepa
lūžusia dvasia. Gyveno įvai
riose vietovėse draugų ir 
giminių globojamas. Sukū
rė šeimą ir pagaliau gavo 
leidimą apsigyventi Kaišia
doryse. Gyveno barake, pir
mo pasaulinio karo metu 
vokiečių pastatytam ant ka
ladžių. Buvo puolamas ir 
šmeižiamas tenykštės spau
dos. Turėjo keletą avilių bi
čių, taip pat keletą žąsų ir 
vištų. Be to, buvo šelpia
mas draugų už užjūrio. Ti
kėjosi stambesnės paramos, 
kad galėtų, kaip pats sakė, 
susiręsti sau pastogę, bet 
jos nesusilaukė. Rašė norįs 
dar būti naudingu ”žmogui 
ir tautai”, bet penkių šei

mos narių gyvenimas vie
name kambary nebuvo 
palankus intelektualiniam 
darbui. Pereitų metų gruo
džio mėnesį, diktuodamas 
”sekretorei”, laiške savo 
draugui rašė: "Sveikata 
senka, pats rašyti nepajė
giu. Parkensonizmas deši
nės rankos progresuoja, 
valgau kaire”

Taip baigė savo 45-rių 
metų odėsejišką kelione 
Vladas Nasevičius, sunkiu 
išgyvenimų ir 77 metų am
žiaus naštos slegiamas.

(ar)

CARPENTER
Experienced in all phases of home 
remodeling. Mušt own truck and 
tools. Please call

BILL (9-5)
(215) 329-7608

(31-45)

•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

1986 m. rugsėjo 4 d.

NEW JERSEY
A. A. PETRAS 
MAčIULAITIS

Gegužės 8 d. Union, New 
Jersey, Memorial ligoninėj 
mirė Petras Mačiulaitis, su
laukęs 73 metų amžiaus.

Velionis buvo susipratęs 
lietuvis ir tautinės minties 
žmogus. Nepriklausomybės 
metais jis su grupe Ame
rikos lietuvių studijavo Vy
tauto Didžiojo universitete 
Kaune, tačiau dėl sovietų 
okupacijos turėjo studijas 
nutraukti ir grįžo Ameri
kon. čia jis veikė Tautinėj 
Sąjungoj ir vieną kadenci
ją turėjo pareigas Sąjun
gos centro valdyboj.

Išėjus pensijon Mačiulai- 
tį užgulė sveikatos negala
vimai. Pagaliau jam buvo 
amputuota koja virš kelio. 
Keletą mėnesių teko pra
leisti ligoninėse k<‘l išmoko 
naudoti gautą protezę. Grį
žus namo atrodė, kad vis
kas pamažu susitvarkys, 
tačiau likimo buvo lemta 
kitaip.

Petras buvo draugiško ir 
ramaus būdo žmogus. Su
gebėdavo kartais ir gražiai 
pajuokauti. ' Kol sveikata 
tarnavo dalyvaudavo jis lie
tuvių renginiuose. Paprašy
tas aukos lietuviškam rei
kalui, niekuomet neatsisa
kydavo.

Po operacijos pasijuto 
vienišas ir prislėgtas. Labai 
apsidžiaugdavo kaip kas iš 
pažįstamų jį namuose ap
lankydavo. Su meile ir il
gesiu prisimindavo studijų 
dienas Lietuvoje ir dar ti
kėjosi ją aplankyti.

Būrelis lietuvių atidavė 
jam pagarbą vietos šerme
ninėje. Jo palaikų paskuti
ne kelione pasirūpino Ma- 
čiulaičio dukterėčia.

j. p. vb.

= Dėl brošiūros Ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.

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

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

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO m LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos ž • m o s — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Biimi IIIHIIIllC
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Vancouverio paroda -
EXPO 86 Rūta Klevą Vidžiūnienė

Įspūdingas Vancouverio 
miestas guli tarp kalnų ir 
mėlynų vandenų visai netoli 
Jungtinių Valstybių sienos, 
bet dar arčiau radosi mūsų 
šeimininko Gumbelio puoš
nusis namas. Susiradome jį 
nesunkiai ir, nors savininko 
dar ir nebuvo namie, prieš 
pat duris esančio fontano 
dugne matomi išpiešti didžiu 
liai Gedimino stulpai tary
tum užtikrino, kad pateko
me į tikrai teisingą vietą. 
Greitai atsirado ir pats p. 
Gumbelis, kuriam su užuo
jauta spaudėme ranką dėl 
mylimos žmonos netikėtos 
mirties. Sakėsi, kad džiau
giasi svečiais, nes jie padės 
išblaškyti liūdnas mintis, 
užims jo vienišas valandas.

Graži tai buvo viešnagė 
tuose, taip su meile šeimai ir 
Lietuvai išpuoštuose namuo
se, juo labiau, kad netrukus 
prisistatė ir keli kiti svečiai 
- tai seni pažįstami ponai 

Gustai, vėliau Jonė Kviety- 
tė-Young, Calgary, Albertoj 
gyvenanti dailininkė su sa
vo jaunystės drauge, Danu
tės Nasvytytės šokių studi
jos bendraklase Aldona Va- 
leišaite-Brusokiene, viešnia 
iš Amerikos. Taigi, šeimi
ninkui rūpestėlių netrūko. 
Turėjome čia ištaigingą kam 
barį su atskira vonia ir bal
konu, nuo kurio galėjai ma
tyti apačioje taip su meile 
dar neseniai šeimininkės pri
žiūrėtą daržą su agurkais, 
kmynais, bulvėmis ir kito
mis gėrybėmis.

Pagaliau - paroda. Pava
dinta ji ‘Pasaulis judesyje, 
pasaulis polytyje’. Kaip da
bar tą pasaulį, kurį čia suve
žė 54 tautos, aprašyti? Jis 
užėmė net 170 akrų žemės, 
padalintos dėl geresnės ori
entacijos į spalvos zonas, ku
rių specifinius taškus greitai 
galėjai susirasti ir lanksti
nuke, ir gausiuose informa
ciniuose stulpuose. Tarp di
džiųjų paviljonų jauteisi lyg 
milžiniškame tarptautinio 
apsipirkimo punkte, kuria
me, kaip dabar jau visame

pasaulyje, savo prekes ga
biausiai siūlė bei parodas 
lankė visos atkutusios Azi
jos tautos. Žmonių - minios! 
Tėvai su dar beveik vystyk
luose nešamais kūdikiais, 
daug rėksmingo jaunimo ir 
daug senimo, dažnokai net 
stumiamose kėdėse vežamų 
iš vienų prekyviečių į kitas. 
Vieni sėdėjo pavargę ir išsi- 
sėmę, kiti energingai stūmė
si pirmyn, arba kantriai lau
kė savo eilės prie juos įdo
maujančių pastatų. Virš gal
vų nuolat pradundėdavo Mo- Seattle lietuvių tautinių šokių grupė "Lietūkis” su vadove Zita Petkus.

sodybos fontano dugne.Gedimino stulpai Gubelio 

norail traukinukas, arba pra- 
siūbuodavo maži, 6 žmones 
talpinantys pracūziški vago- 
niukai, iš kurių galėjai maty
ti bendrą vaizdą beveik vi
sos parodos ir miesto apylin
kių. Gaila, kad tokia kelionė 
tęsėsi vos 3 minutes, bet ga
lėjai ją kartoti nemokamai 
kiek nori kartų, jei norėjai 
vėl stoti į eilę.

Visur buvo priimami ir 
amerikoniški pinigai, bet jau 
ne tokiu geru kursu, kaip 
siūlė bankai esantys pačioje 
parodoje, vėl gi - jei nesibai- 
dei pastovėti eilėse. Po to 
žmogus jau pasinėrei į mi
nią, stengiantis sugerti įspū
džius trijuose pagrindiniuo
se paviljonuose, šešiuose 
atskirų temų paviljonuose,

pirkinių aikštelėse, teatruo
se, tarptautiniuose restora
nuose. Net ir gatvėse matei 
daugybę vodevilio klaunų, 
įvairių orkestrėlių, kino te
atrų rodančių įvairių tautų 
filmus, miniatiūrinių laivų 
parodėlę prūde, dailininkę 
greitai drožiančią iš ledo ga
balo skulptūrą.

Paminėsiu čia keletą atski 
rų įdomybių, visur daugiau
siai stengiantis iškelti savus 
technikos ir susižinojimo sri
ties atsiekimus. Kalifornija - 
Ateities kūrėja, Dramblio 
Kaulo pakrantės uostai su 
muzika ir šokiais, Kubos pro 
pagandiniai pasigyrimai, Ge- 
neral Motors automobilių ga
mybos paroda, Egipto Ram- 
ses Antrasis su visai egip-

tologijos surinktais sarkofa
gais ir ieroglifais, senųjų lai
vų statybos rinkinys, Kana
dos raitųjų patrulių paroda, 
Jungtinių Valstybių - kaip ir 
daugumos tema - erdvės lai
mėjimai, Xerox tartptauti- 
nio teatro koncertai ir šokiai. 
Jungtinės Tautos gyrėsi 
savo laimėjimais, visur nuta
pyti užgožiantys mižiniški 
juodi, rudi ir azijatiški vei
dai. Mūsų rasė kaip ir ne
egzistavo, mat patys suge
bam gyventi be išmaldos.

Buvau ir pas rusus, lyg 
nežinočiau jų tikslų ir propa
gandos. Tą ir radau. Viduje 
charakteringai tamsu ir niū
ru, o ant sienų nesuskaitomi 
jų astronautų paveikslai - 
tai trise, tai dviese, tai prie 
kapsulės, tai grįžus iš erdvių 
kelionės. Labai gražios Ki
jevo miesto pastatų nuotrau 
kos. Pastatų, kuriuos ne jie 
pastatė, kaip ir ta neseniai 
buvusi dailės šedevrų paro-

E. Gumbelio nuotr.

da, kurią surinko išpjaudami 
savo kultūringąją klasę per 
revoliuciją. Žmonės filmavo 
jų erdvėlaivio kopiją, bet 
daugiausia grūdosi prie spau 
dos stalo. Ten nesuskaito
mos knygos, aišku - angliš
kai, apie Leniną, kelios apie 
Staliną, partijos rašyta Ru
sijos istorija. Pirko knygas 
jaunesnioji karta daugiausia 
apie sporto šakas sovietuo
se, mačiau vieną ir apie Esti
ją, bet atsibodo ta pati pasa
kėlė ir džiaugiausi radus du
ris pasprukti.

Maisto kainos nemažos, 
bet pasirinkimas milžiniš
kas, nes kiekviena tauta siū
lė savo gardumynus. Geriau 
šiai, visgi, jautėmės didelė
je, kaip kluonas, Miuncheno 
aludėje, kur grojo ir dainavo 
trankias dainas bavarų mu
zikantai. Vėlai vakare, kaip 
buvo skelbiama, pasipylus 

(Nukelta į 6 psl.)
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LEGEMdh PETRONĖLE ORINTAITE

Vancouverio (Kanadoje) choras, kuriam vadovauja Vida Milerienė.

LEGENDŲ LIEPSNOS. Po
emos. Aplankas ir vinjetės 
dail. Birutės Vilkutaitytės- 
Gedvilienės, 92 psl. kietais 
viršeliais, kaina 6 dol. Išlei
do Vilties leidykla. Knygoje 
trys poemos. Parneškit il
gesio žariją — Dariui ir Gi
rėnui, Vizijų sakmėj — M. 
K. Čiurlioniui ir žengė bro
liai (Miško brolių sesužei).

R P T I

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 6 dol. ir prašau atsiųsti man Petronėlės Orin- 
taitės poemas LEGENDŲ LIEPSNOS.

Vardas ir pavardė

Adresas
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Apie sąžinės balsą Aurelija Balašaitienė

Šeima, gyvenimo aplinka, 
mokyklos ir Bažnyčia nuo 
pat lopšio mumyse skiepi
ja tam tikras normas, mo
ralines taisykles ir išvysto 
jautrumą reaguoti į gėrį ir 
blogį bei juos atskirti Kai 
kurie psichologai ir kitų 
sričių mokslininkai, tyrinė
jantys žmogiškąją prigim
tį, tvirtina, kad žmogus 
jau gimsta su sugebėjimu 
skirti gerą nuo blogio. Lie
tuviai, gyveną laisvajame 
pasaulyje, savo gyvenimo 
kryptį yra apsprendę dvie
jų kultūrų įtakoje. Jei prieš 
beveik keturiasdešimtis me
tų atvykę į laisvąjį pasau
lį lietuviai imigrantai aiš
kiai žinojo savo gyvenimo 
vertybes ir jų šviesoje au
gino naujas kartas, tai keli 
dešimtmečiai toli nuo Lie
tuvos kai kurių vertybių 
reikšmę yra paveikę ir jų 
sampratą taip pakeitę, kad 
mūsų jauniausiųjų kartų li
kimas jau kelia rimtą rū
pestį. Jauklėtas sąžinės bal
sas daugumą išlaikė gerais 
katalikais, dorovingais žmo
nėmis, naudingais savo gy
venamų kraštų piliečiais. 
Tačiau materialinis gerbū
vis ir lėta, bet stipri, asi
miliacija suniveliavo tauti
nio įsipareigojimo jausmus, 
ir jau lietuviška sąžinė ne
bekankina, prarandant jau
nimo kontaktą su lietuviš
kų aspiracijų idealais. To 
išdavoje mažėja jaunimo 
organizacijų narių skaičius, 
o lituanistinės mokyklos iš
gyvena krizę.

Jau vasara įpusėjo ir ar
tėja atostogų galas. Už ke
lių savaičių visose mokslo 
institucijose s u s k ambės 
varpeliai, kviesdami jauni
mą grįžti prie knygų, ruoš
tis gyvenimui, mokytis, la
vinti protą, plėsti akiratį. 
Tarp matematikos, biologi
jos, istorijos ir vietinės bei 
svetimos kalbos, vyresnieji 
vidurinių mokyklų mokslei
viai turi planuoti būsimas 
studijas, rinkti reikalingus 
kreditus, svarstyti galimv- 

EXPO 86...
(Atkelta iš 5 psl.) 

fajerverkams, galėjai girdė
ti populiariuosius šio laiko
tarpio daininkus ir šokti ka
baretuose, bet tuo jau netu
rėjome jėgų pasinaudoti. 
Mėgstantieji klasikinę mu
ziką galėjo pritaikyti savo 
apsilankymo laiką prie tikrai 
garsių pasirodymų - Las Sca 
los, Guadalajaros baleto ir 
sovietų Valstybinio orkestro. 

Kitą rytą atsisveikinome 
savo vaišingąjį šeimininką ir 
išvykome namo, pakeliui ap
lankydami pasakiškai gražų 
užgęsusio ugniakalnio sky
lėje mėlyną, mėlyną Crater 
ežerą, bei kelioms dienoms 
sustodami polsiui Tahoe 
linksmybių mieste. Kaip ten 
mums sekėsi, geriau nė ne 
sakysiu!

bes patekti į kurį nors uni
versitetą. Tai natūrali gy
venimo raida, kurios negali 
išvengti nė vienas jaunas 
žmogus, jei jam ir jo šei
mai rūpi jo ateitis.

Lituanistinėse mokyklo
se susirinks mokytojai ir 
su dideliu susirūpinimu 
seks savo mokinių sąrašus. 
Padidėjimo beveik negali
ma tikėtis, nebent dar vei
kia vaikų darželis. Bet... 
ypatingai vyresnėse klasė
se, pamažu "nubyra”. . . Vė
liau rudenį girdime pasitei
sinimus. "Mano dukra kiek
vieną šeštadienį tokį triukš
mą keldavo, kad mano ner
vai nebepakelia”.. . ”Mano 
berniukas stačiai neapken
tė mokytojos. Aš jo negaliu 
kankinti”. .. "Kaip gi vai
kas gali iškęsti dar pride
dama pamoku naštą? Jei 
būtų daugiau dainų ar šo
kių, tai gal ir leisčiau”... 
”My kids don’t likę to speak 
Lithuanian when the neigh- 
bors are listening”. . . Ar 
reikalingi komentarai?

Jei vis dar tikime į nuo 
vaikystės įkviepytas dory
bių normas, tai kodėl nebe
žinome, kad nenoras kovoti 
už savo pavergtos tautos 
laisvę ir palaikyti ateinan
čiose kartosce gyvą įsipa
reigojimą savo šaknims, 
yra nusikaltimas? Argi ne
sipiktiname paskutiniuoju 
metu pragarsėjusiomis 
Amerikos šnipų bvlomis, 
kai už kelis tūkstančius do
lerių jie priešams pardavi
nėja savo gimtojo krašto 
karines paslaptis ? Juos 
mes vadiname niekšais ir 
išdavikais, nevertais žmo
gaus vardo. Tai kaip pava
dinsime tuos lietuvius, ku
rie už kelias miego valan
das ir laisvalaikio patogu
mus parduoda lietuvybę? 
Vaiku kaltinti negalima, 
nes tik intymi šeimos aplin
ka apsprendžia ir formuoja 
jauno žmogaus, ypatingai 
mažamečio, pažiūras. Taip, 
vaikai mėgsta ginčytis ir 
nepaklusti, bet paprastai 
tvirtas tėvų autoritetas ir 
jų pačių elgesys turi lemia
mą reikšmę. Pažvelkime į 
konkretų gyvenimą. Dėsčiu
si arti trijų dešimtmečių 

JUOZAS AUDĖNAS

LIETUVOS VALSTIEČIAI 
LIAUDININKAI

Olga Audėnienė
23939 So. Gage Road
Wilsonville, Oregon 97070

Siunčiu $18.00 ir prašau man atsiųsti J. Audėno knygą.

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

Adresas ..................................................................................

Parašas

1 i t uanistinėse mokyklose, 
kalbu iš gyvenimo patirties 
ir štai ką pastebiu: toje pa
čioje klasėje, to paties am
žiaus jaunimas yra ryškiai 
pasiskirstęs lietuviškumo ir 
lietuvių kalbos pajėgumo 
atžvilgiu. Toje pačioje kla
sėje yra mokinių, ypatin
gai, aukštesnėse klasėse, 
kurie taisyklingai kalba ir 
gerai rašo lietuviškai, pa
jėgia logiškai, suprantamai 
ir tiksliai analizuoti litera
tūros veikalus, sugeba tiek 
raštu, tiek žodžiu reikšti 
savo mintis laisvai lietuviš
kai. Šalia jų sėdintys kiti 
beveik nesugeba sudaryti 
vientisinio sakinio, ribojasi 
vieno šimto žodžių žodynu, 
nepajėgia rašyti, neskai
to.. . Kai vienam mokiniui 
pasiūliau skaityti vieną po
puliarią lietuvišką knygą, 
savo turiniu ir tema tin
kamą to amžiui, man buvo 
atsakyta, kad tokios knygos 
namie neturi. Kai pasiūliau, 
kad tėvai ją nupirktu, ga
vau tokį atsakymą: "Mano 
tėvai knygų neperka, nes 
neturi ka su jomis daryti. 
Tik reikia išmesti pinigus, 
o paskui ir knygą reikia 
mesti į šiukšlyną”. Visuo
menės spaudimo dėka dau- 
gelis mokinių pasiekia aukš
tesnes klases, joms nepri
augę, ir gauna pažymėji
mus arba yra keliami į 
aukštesnius skyrius, nors 
jų pajėgumas ir pažangu
mas to nepateisina, čia ži
noma yra atskira tema, bet 
faktas lieka faktu, kad dėl 
mokinių skaičiaus mažėji
mo lituanistinėse mokyklo
se yra kalti patys tėvai...

Pabelskime į savo sąži
nę ir pasiklausykime jos 
nors ir labai silpno balso: 
ji šaukia kiekvieną lietuviš
ką šeimą vaikuose skiepyti 
lietuvybės svarbą ir įsipa
reigojimo būtinumą, be ku
rio jie negalės būti pilnuti
niais žmonėmis. Jei tėvams 
taip buvo Visagalio skirta, 
kad per karo audras, ugnį 
ir ašaras, jie buvo apdova
noti gyvenimu laisvėje, tai 
reikia ieškoti atsakymo: ko
dėl? Niekas gyvenime ne
vyksta be priežasties ir nie
kas nedovanojama veltui.

REMKIME TAUTOS FONDĄ
nes tik nuo mūsų priklauso kiek esame pajėgūs 
ginti ok. Lietuvos bylą laisvajame pasaulyje.

Neužmirškime LIETUVOS LAISVĖS IŽDO 
pagerbdami savo artimųjų atmintį ar tvarkydami 
savo palikimų reikalus.

Jūsų auka TAUTOS FONDUI paremia ELTA 
biuletenių leidimą 6 kalbomis ir padedą skleisti 
informaciją apie tikrą padėtį ok. Lietuvoje.

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių 
mokesčių

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

P. O. Box 21073 
Woodhaven, N. Y. 11421

Ar ne todėl tapome atkirsta 
tautos šaka laisvajame pa
saulyje, kad mums yra duo
ta speciali misija kovoti už 
Lietuvos laisvę? Bet toji 
kova negali būti tęsiama, 
jei visose mūsų gentkartė- 
se neklestės meilės Lietu
vai ugnis, o ji nebus gyva, 
nes miršta lietuviškas žo
dis, lietuviška malda, lietu
viška knyga...

Perkratykite, tėvai, savo 
sąžines, ir neleiskite abejo
nėms jus sulaikyti nuo vai
kų siuntimo į lituanistines 
mokyklas. Jei ir kalbate na
muose lietuviškai, tai vis 
tik metodiškas žinių perda
vimas yra galimas tik mo
kyklos aplinkoje. Gi apsi
sprendus vaikus vežioti į 
lituanistinę mokyklą, nega
lima nuleisti rankų ir su 
ramia sąžine juos po pamo
kų atsiimti, bet yra būtina 
sekti jų pažangumą moks
le, tikrinti namų darbus ir 
palaikyti mokyklose ir mo
kytojų autoritetą. Jaunas 
žmogus, kaip tas medelio 
diegas, gali būti pakreiptas 
teisinga kryptimi, jei tas 
bus daroma anksti, palan
kioje aplinkoje ir su gera 
valia. Ne, nėra moralu išsi
žadėti savo tautos ir pa
neigti savo kilmę. Ir nėra 
pateisinama pasiduoti savo 
vaikų užgaidoms. O jei vai
kas protestuotų prieš ėjimą 
į vietinę mokyklą, koks bū
tų tėvų- atsakymas tada? 
Juk tuo atveju vaiko no
ras nebūtų patenkintas ir 
jis privalėtų paklusti tiek 
tėvų, tiek įstatymų valiai. 
Mus, lietuvius, dar varžo 
vienas svarbus moralinis 
įstatymas: privalai mylėti 
savo tautą, kaip pats save!

BOSTON

AUKOS LITUANISTIKOS 
KATEDRAI

PLB pirmininkui Vytau
tui Kamantui lankantis 
Bostone, buv. LB tarybos 
pirmininko Vytauto Izbicko 
iniciatyva LB Bostono apy
linkės pirmininkas Brutenis 
Veitas liepos 28 d. pas save 
buvo sukvietęs pasitarimą, 
kuriame be šeimininko ir 
Vytauto Izbicko dalyvavo 
LB Bostono apylinkės val
dybos nariai, LB Bostono 
apygardos pirmininkas Čes
lovas Mickūnas ir kiti kvies
ti asmenys. Pasitarime pra

nešimą apie Lituanistikos 
katedrą padarė PLB pirmi
ninkas Vytautas Kamantas, 
nurodydamas, kad šiuo me
tu toji katedra jau ruošia 
9-nius kandidatus magistro 
ar daktaro, laipsniams iš li
tuanistikos, o taip pat, kad 
ligi spalio 1 d. reikia suda
ryti 50,000 dol., kad būtų 
baigta įmokėti universitetui 
pasižadėtoji suma katedros 
reikalams.

Po trumpų pasiaiškinimų 
pas itarime Lituanistikos 
katedrai aukojo: po $1,000
— Česlovas Mickūnas, Juo
zas Rasys. Brutenis Veitas 
ir Romas Veitas, $300.00 — 
Edmundas Cibas, o $200.00
— Gintaras Čepas.

Tai naujas stambus įna
šas Lituanistikos katedrai, 
kurią anksčiau daug vietos 
ir apylinkės lietuvių yra 
parėmę. Kas dar galėtų 
naujais ar papildomais įna
šais įsijungti į šio reikšmin
go darbo užbaigimą, tas 
prašomas susijungti su LB 
Bostono apylinkės iždininku 
Kaziu Bačansku ar savo 
įnašus siųsti tiesiog PLB 
valdybai į Chicagą.

BOSTONIšKIAI VEIKIA 
NET VASARA

Sol. Benediktas Povilavi- 
čius, akompanuojamas kom
pozitoriaus Jeronimo Ka
činsko, atliko liepos 27 d. 
programą koncerto, sureng
to Lietuvių Pranciškonų so- 
dyboje K e n n ebunkporte, 
Maine. Rugpiūčio 2 d. ten 
koncertavo sol. Daiva Mon
girdaitė, o rugpiūčio 7 d. 
meninę programą su kitais 
atliko Elenos Vasyliūnienės 
iniciatyva ir pastangomis 
sudarytas vasarotojų cho
ras, kuriam dirigavo Vytau
tas Eilinas. šalia to Elena 
Vasyliūnienė buvo suorga
nizavusi vasarotojų disku
sijas aktualiais lietuviškais 
reikalais.

I NAT1ONW1DE
K Į INSURANCE

| N*t<onwide >•

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si j OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.
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Erškėtingas kelias i laisvę
1945-1946 METU LAIKOTARPIO EPIZODAS (3)

Raudonosios ai
Netrukus atėjo man ‘gero 

gyvenimo’ galas. Po trijų sa • 
vaičių ligoninėje, gegužės 25 
dieną išrašė mane iš ligoni
nės ir aprengę raudonarmie
čio uniforma nuvežė į vietinį 
kariuomenės dalinį. Tenai 
buvau įjungtas į naujokų 
kuopą apmokymui.

Nelengvi buvo tie pirmieji 
mano, kaip naujoko, žings
niai rusiškoje kariuomenėje, 
ypač kada įsakydavo bėgti. 
Dar vis silpnoka mano širdis 
taip pradėdavo plakti, kad 
bijojau jog nebeišlaikys. Ta
da turėdavau išsiprašyti per
traukėlės poilsiui.

Nekęsdavau priverstinai 
dainuojamų rusiškų žygio 
dainų, ypač tokių kaip ‘Ka- 
tiuša’ ir ‘Moskva moja’, taip 
dažnai girdėtų 1940-41 m. 
bolševikų okupacijos Lietu
voje metu. Tad bent tyliam 
protestui šitų dainų nedai
nuodavau. Vieną kartą, ser
žantui įsakius sudainuoti 
‘Moskva moja’ ir pastebėjus, 
kad aš jos nedainuoju, prišo
kęs jis prie manęs užriko:

— Kodėl nedainuoji? Dai
nuok!

— Nemoku žodžių, — 
sumelavau ir toliau tylėjau.

Po mėnesio apmokymo pri 
skyrė mane į kulkosvydžių 
kuopą vienoje Raudonosios 
armijos divizijoje Bialogar- 
de, naujai priskirtoje Lenki
jai srityje.

Sunkus buvo to nugalėto- 
jo-raudonarmiečio gyveni
mėlis: be nunešiotos, aplo
pytos uniformos, ameriki
nių!!) batų ir į bato aulą už
kišto šaukšto valgiui, jis nie
ko daugiau iš savo valdžios 
negaudavo - taip, kad net ir 
autais turėdavo jau pats pa
sirūpinti. Tad nuolatos tek
davo medžioti apleistuose 
vokiečių namuose senų marš 
kinių gabalų ir kitokių sku
durų autams. Tiesiog gėda 
būdavo, lyginant šitokius 
apšepusius nugalėtojų armi
jos karius su daug geriau ir 
švariau apsirengusiais vokie - 
čių belaisviais, dirbusiais vir 
tuvėje ir prie kitų ūkio dar
bų.

Valgyti duodavo pusry
čiams juodos kavos su rieke 
duonos, pabarstytos cukrum 
o priešpiečiams ir vakarie
nei - didelį samtį sriubos, 
kartais ir su mėsos gabalė
liais. Indais sriubai ir kavai 
turėdavome pasirūpinti pa
tys, kadangi be šaukšto sriu
bai jokių indų valgiui eilinis 
kareivis negaudavo. Tad in
dų ieškodavomės patvoriuo
se ar namų griuvėsiuose. 
Niekad nepamiršiu vaizdo, 
kai kartą, stovėdamas eilėje 
prie lauko virtuvės, pama
čiau priešais mane stovintį 
ruselį-raudonarmietį, ramiai 
laukiantį savo porcijos sriu-

oiijos gretose
bos su ... naktiniu puodu (!) 
rankoje. Vargšas, tur būt 
niekad savo skurdžiame gy
venime nebuvo matęs tokio 
‘indo’ ir nežinojo net kokiam 
reikalui jis vokiečių buvo 
naudojamas. Svarbiausia 
jam buvo tas, kad puodas 
buvo talpus ...

Nugalėtojai sirgo ‘Laikro
džių liga’. Matyt dėl ranki
nių laikrodėlių stokos ano 
meto ‘darbo žmonių rojuje’, 
raudonarmietis, vos užvy- 
dęs kokį vokietį ar vokietką 
su laikrodėliu ant rankos, 
pasinaudodamas nugalėtojo 
teise be jokių ceremonijų pa
sisavindavo jį. Savo rūšies 
didvyriu tapdavo tas, kuris 
galėdavo pademonstruoti di
džiausią skaičių trofėjų - ant 
rankos užmautų vokiškų laik 
rodėlių, nesvarbu kokių • 
vyriškų ar moteriškų.

Kitokios rūšies nugalėtojų 
liga , tai tiesiai nenormalus 
polinkis į moterų prievarta
vimą. Nors karas jau buvo 
pasibaigęs, bet tuo gyvuliš
ku instinktu tebesirgo tiek 
eiliniai raudonarmiečiai, tiek 
ir karininkai. Nė viena mer
gaitė negalėjo išvengti to 
žiauraus likimo. Kadangi 
prievartavimo aukomis tap
davo ne vien vokietės, bet ir 
lenkės, tai vieną dieną divi
zijos vadas, sušaukęs aikštė
je visą diviziją, išdrožė ka
riams pamokslą, uždrausda
mas raudonarmiečiams prie
vartauti lenkes. Esą, lenkų 
tautą reikalinga laikyti So
vietų Sąjungos sąjungininke 
ir todėl esą gėda taip nepa
doriai elgtis su draugais bei 
sąjungininkais. Apie vokie
čių tautybės merginas rusų 
generolas nei žodžiu neužsi
minė. Tad jo įsakymą gali
ma buvo suprasti ir taip, kad 
lenkių daugiau nelieskite, 
bet vokietes galite ir toliau 
prievartauti ...

Sunkiojo kulkosvydžio (ti
po Maksim) transportui pa
skyrė man du gerai nušer
tus, iš vokiečių rekvizuotus 
arklius ir vežimėlį. Kadan
gi karo veiksmai buvo jau 
pasibaigę, tai pagrindinis 
mano darbas, be retų šaudy
mo pratybų, buvo arklių šė
rimas bei priežiūra ir iš vo
kiečių rekvizuojamų daiktų 
gabenimas iš vienos vietos į 
kitą.

Į vasaros galą didžiuma 
divizijos kareivių buvo įjung 
ti į derliaus nuėmimo darbus 
apleistuose vokiečių ūkiuose^ 
Į tuos darbus patekau ir aš 
su savo arkliais.

Maitinami buvome iš lau
ko virtuvės, bet bulvėmis tu 
rėdavome pasirūpinti patys. 
Tad man, gerai mokančiam 
vokiečių kalbą, vis tekdavo 
pareiga, su vienu palydovu- 
ruskiu, vykti ‘medžioti’ pas

Algirdas Vokietaitis

vietinius vokiečių gyvento
jus bulvių. Per tas ekspedi
cijas man būdavo gaila vokie 
čių, su ašaromis maldaujan
čių neimti paskutinio jų mais
to ištekliaus. Tad imdavau 
bulves tik iš tų,lcurie (patik
rinus) turėdavo jų per daug, 
ar man meluodavo, kad jie 
pertekliaus neturi.

Rudenį grąžino mus į ka
reivines ir diviziją perkėlė 
kiton vieton. Ten susidrau
gavau su vienu lietuviu - ūki
ninkaičiu iš Suvalkijos, kuris 
buvo mobilizuotas sovietų 
kariuomenėn tuoj po Raudo
nosios armijos įžygiavimo į 
Lietuvą.

Apie spalio mėnesį pasi
girdo kalbos, jog prasidėsian
ti demobilizacija. Bauginau- 
si, kad registracijos popie
riuose pasisendinęs save 
dviem metais, greitu laiku 
pateksiu į demobilizuotųjų 
sąrašą ir tada ateisianti eilė 
grįžti dabar jau sovietų oku- 
puoton Lietuvon. Tada ir ki
lo mintis pabėgti. Bet kaip? 
Kur pasislėpti pabėgus? 
Juk esu svetimoje žemėje. 
Aplinkui nelabai draugiški 
lenkai (ką išgyvenau jau kon 
centracijos stovykloje) ir vo
kiečiai.

Atsargiai išsikalbėjau su 
savo nauju draugu-lietuviu 
apie tokią galimybę. Galvo
jau, kad dviese būtų leng
viau pabėgti. Patyręs, kad 
ir jis nekenčia bolševikų ir 
kartais pagalvoja apie pabė
gimą, papasakojau jam savo 
planą: jei mudviem pavyktų 
pirmas žingsnis - nepastebi
mai pasprukti ir porai dienų 
kur pasislėpti - tai būtų ne 
taip jau sunku traukiniu pa
siekti Baltijos pajūrį (Gdynę 
ar Dancigą) ir, pasislėpus 
ant prekinio švedų laivo, pa
bėgti į Švediją. Rizikingiau
sia būtų pirmoji plano dalis: 
ėjo gandai, kad dezertyrai, 
lenkų išduoti rusams, būda
vo tuoj pat sušaudomi.

Sis planas mano draugui 
patiko ir jau atrodė, kad pa
bėgimo kompanioną turiu.

Bet štai, vieną dieną vaikš 
čiodami Szczecine (buv. Neu 
stettin) miestelio gatvėmis, 
pamatėme priešai mus einan
čius du raudonarmiečius, kal
bančius lietuviškai. Iš jų kal
bos supratome, kad koks tai 
lietuvis mėginęs dezertyruo
ti ir ieškojęs prieglaudos pas 
lenkus. Lenkai pranešę apie 
tai rusams, kurie jį pagavę 
ir vietoje sušaudę.

Si žinia lyg žaibu pritren
kė mano draugą ir jis čia pat 
atsimetė nuo mano plano, 
kaip pernelyg rizikingo. Tai
gi dabar likau pats vienas. 
Bet vis vien buvau tvirtai 
pasiryžęs savo planą įvykdy
ti, tik nuošiol jau nieko apie 
tai savo draugui nepasakoti. 
Tikėjausi, kad ir jis laikys lie • 

žuvį už dantų, nenorėdamas 
save patį įtraukti į šią aferą.

Susiradęs topografinį že
mėlapį, vakarais prie laužo 
ugnies studijuodavau arti
mesnės vietovės šalutinius 
kelius, vedančius kuo toliau 
nuo karinių sovietų bazių.

Dabar tik laukiau tinkamo 
momento savo planui įvyk
dyti. Divizijos transporto 
priemonės, arkliais pakinky
ti vežimai - iš Amerikos gau 
ti sunkvežimiai gražiai suri
kiuoti kareivinių kieme, ne
buvo transportui naudojami, 
greičiausia dėl atsarginių 
dalių stokos - buvo dažnai 
naudojama baldų bei kitų ar
mijai reikalingų reikmenų 
pervežimui. Vieną tokių ke
lionių ir buvau numatęs pa
naudoti savo pabėgimui. Ne
išspręstas liko tik klausimas 
pas ką pabėgus pasislėpti? 
Labai abejojau, ar lenkai su
tiktų man padėti. Čia jau rei 
kėjo rizikuoti ir pasikliauti 
akla laime.

Spalio mėnesį mūsų kuopa 
stovėjo Jastrowie (buv. Jas- 
trow) miestelyje. Spalio 29 
d. vakare gavome įsakymą 
pasiruošti kelionei sekantį 
rytą į Zlotow (buv. Flatow) 
miestelį, parvežti iš ten bal
dų. Atrodė, kad tai būsianti 
tinkama proga mano planui 
įvykdyti. Paprastai į tokias 
keliones vykdavome vežimų 
kolona, vienas paskui kitą, 
po vieną kareivį vežime. Rei - 
kėjo, sugalvojus kokį pre
tekstą, atsiplėšti nuo kolo
nos ir, pasukus į iš anksto 
numatytą šalutinį kelią, pa
sprukti.

Naktį, prieš išvykstant 
kelionėn, prie kišeninės elek 
trinės lemputės šviesos, dar 
kartą savo žemėlapyje išstu
dijavau kelionės maršrutą ir 
susiradau kelią vedantį nuo 
mūsų vieškelio į miškuotas 
apylinkes. Tame miške tikė

VYTAUTAS ALANTAS

AUŠRA 
PALIŪNUOSE

Aušros metais Dirvos konkurse premijuotas roma
nas, gavęs Sinio Kašelionio premiją. Konkurso jury ko
misija: Balys Auginąs, Vacys Kavaliūnas ir Aleksas 
Laikūnas, 316 psl. kietais viršeliais. Kaina 10 dol. Išleido 
Vilties leidykla 6116 St. Clair Avė., Cleveland, Ohio 44103.

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

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 10 dol .ir prašau atsiųsti man Vytauto Alan
to romaną AUŠRA PALIŪNUOSE.

Vardas ir pavardė

Adresas

jausi saugiai praleisti pirmą
ją naktį.

Niekados nepamiršiu tos 
lemiamos mano gyvenimo 
dienos -1954 m. spalio 30-tos 
- kai apie 6 vai. ryto, dar 
tamsyje, vežimų kolona pa
judėjo vieškeliu pietryčių 
kryptimi. Juk tas reiškė 
man laisvę arba pražūtį.

Buvo tirštas rūkas - idea
lios oro sąlygos pabėgti. Tas 
dar labiau sustiprino mano 
ryžtą.

Pradėjus važiuoti, pate
kau su savo vežimu į kolonos 
vidurį. Norint nepastebimai 
išsijungti iš kolonos, reikėjo 
pirmiausia patekti į jos uo
degą. Po poros valandų ke
lio sustabdžiau arklius neva 
pakinktams sutvarkyti ir lei
dau kitiems vežimams prava 
žiuoti mane, kol beliko vos 
dvejetas jų. Tada vėl įsijun
giau į koloną ir taip tęsiau 
kelionę, kol pasiekiau kritiš
ką punktą - numatytą vieške 
lio susikirtimą su keliu, ve
dančiu į miškus. Širdis pra
dėjo smarkiau plakti. Susto
jau ir vėl pradėjau pakinktų 
‘taisymo’ komediją. Prava
žiuojantys dveji rusų veži
mai dar paklausė ar esu rei
kalingas pagalbos ir ar aš 
norįs, kad jie manęs palauk
tų. Atsakiau, kad pagalbos 
nesu reikalingas ir kad jie 
manęs nalauktų, aš juos pa
sivysiąs. Atsikvėpiau, kai 
jiedu nuvažiavo ir prapuolė 
rūke. Dabar palikau pats 
vienas su savo ištikimais 
draugais - arkliais, saugoja- 
jamas vien rūko ir nežinomo 
likimo.

Buvo apie 9 vai. ryto. Ne
buvo laiko ilgiau savo padėtį 
svarstyti, reikėjo jau sku
biai veikti. Įšokęs į vežimą 
persižegnojau ir suplakęs 
arklius šuoliais pasileidau 
dulkėtu keleliu nežinion.

(Nukelta į 8 psl.)
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Gairės keliamos jūrų skautų rajone. J. Tamulaičio nuotr.

1986 metais liepos 19 iki 
rugpjūčio 2 dienos Vidurio 
rajono skautai ir skautės 
stovyklavo Rako stovykla
vietėse Custer, Mich. Į šią 
stovyklą suvažiavo skautai 
ir skautės iš Chicagos ir 
jos apylinkių. Taip pat iš 
Clevelando, Detroito, Ne- 
brasko, San Francisco, 
Los Angeles, Pennsylvani- 
jos, Massachusetts, Minne- 
sotos, Floridos, Indianos, 
New Jersey ir Louisianos.

Bendra stovykla buvo pa
vadinta ”Laisvės Varpas” 
su tikslu priminti stovyk
laujantiems skautams ir 
skautėms, kad Lietuva ne
turi laisvės ir kad yra jų 
pareiga prisidėti prie lais
vės atgavimo. Stovyklos šū
kis buvo: ”0 skambink per 
amžius laisvės vaikams Lie
tuvos, tas laisvės nevertas, 
kas negina jos”

ERŠKĖTINGAS
KELIAS I LAISVE...c <

(Atkelta iš 7 psl.)
Nuo šiol jau nebuvo kelio at
gal - tik pirmyn, tik kuo to
liau nuo rusų.

Taip tie mano žirgeliai, su 
kuriais per pusę metų 
spėjau artimai susidraugau
ti, lyg nujausdami nešė ma
ne pilnu greičiu keletą kilo
metrų. Pasijutęs saugesnis 
sulėtinau žingsnį ir, atsiga
vęs nuo pradinio susijaudini
mo, pradėjau spėlioti, kada 
mano kuopa manęs pasiges. 
Pasigedę vieno vežimo jie, 
greičiausiai, išsiuntinės pa
ieškojimo biuletenį. Taigi, 
iki vakaro galiu būti gan 
saugus.

Taip besvarstant priešais 
pasimatė sunkvežimis, pil
nas raudonarmiečių. Nusi
gandau. Bijojau, kad gali 
mane sustabdyti ir patikrin
ti. Tada jau viskas būtų 
baigta ... Laimei, sunkveži
mis pravažiavo manęs nesu- 
stabdęs. Po trejetos valan
dų kelio pasimatė didelis miš 
kas. Įvažiavęs į jį sustab
džiau arklius poilsiui ir pa
leidau pasiganyti pievelėje.

Į popietę tęsiau savo ke
lionę miško keliu vis dar tik
rai nežinodamas į kur jis ma
ne nuves. Jau buvo laikas 
pagalvoti ir apie nakvynę.

(Bus daugiau)

Brolijos pastovyklė buvo 
pavadinta Mindaugo vardu, 
primenant skautams, kad 
Mindaugas buvo pirmasis 
Lietuvos valdovas, kuris 
pradėjo Lietuvoje krikščio
nybę. Seserijos pastovyklė 
vadinosi Sofijos Čiurlionie
nės vardu, iškeliant 100 
metų gimimo sukaktį ir 
kartu pagerbiant kaip pir
mąją Seserijos Vyriausią 
Skautininkę.

Stovyklą aplankė Pau
lius žumbakis, kuris sto
vyklautojus, painformavo 
apie OSI kooperavimą su 
KGB.

Savaitgalyje stovyklą ap
lankė garbės konsulas Vac
lovas Kleiza su ponia, Se
serijos Vyriausia Skauti
ninke Stefa Gedgaudienė, 
Brolijos Vyriausias Skau
tininkas Kazys Matonis, 
Akademikų skautų pirmi

stovyklavietėj.

Clevelando skautai dalyvavę Vidurio rajono stovykloje Rakė. J. Tamulaičio nuotr.

Skautės vėliavos nuleidime Rako J. Tamulaičio nuotr.

ninkas Kęstutis Ječius ir 
daug kitų skautų vadovų ir 
tėvų.

Stovykloje buvo suruošti 
ir laužavedžių kursai, ku
riuos lankė 25 skautai ir 
skautės. Kursus pravedė 
Edvardas Meilus ir Vilija 
Nasvytytė.

Stovyklautojai po dviejų 
savaičių stovyklavimo grį
žo į savuosius miestus poil
siui, o rudenį vėl jungsis į 
skautiškas eiles. (ap)

PENNSYLV ANUOS 
LIETUVIŲ DIENA

72-oji metinė lietuvių die
na buvo surengta Rocky 
Glen parke, Moosic, Pa. Prie 
jos surengimo ir pravedimo 
prisidėjo Pittston, Pa. 143- 
ioji bei Schuylkill apskri
ties Pennsylvanijoje 144-ji 
Lietuvos Vyčių kuopos. Lie
tuvių dienos rengimo komi
teto pirmininku buvo Jack 

Joseph iš Frackville, Pa. 
Dienos pelnas bus persiun
čiamas Lietuvių seminari
jai Romoje.

Atidaromosios šv. Mišios 
buvo koncelebruotos Lietu
vių Romos Katalikų Vieny
bės kunigų, švenčiant jų 
100-to metų gyvavimo su
kaktį bei ką tik praėjusio 
seimo uždarymą. Koncele- 
brantai buvo vyskupas Pau
lius Baltakis, mons. Pranas 
Yashkas, mons. Al Bart
kus, mons. Antanas Norkū
nas, mons. Mykolas Ožalas 
ir kun. Petras Ališauskas.

Popietinė programa buvo 
pradėta su pirmininko Jack 
Joseph sveikinimu. Iškilmių 
pravedė ja buvo Anna Kli- 
zas Wargo iš St. Clair, Pa. 
Programą atliko Lazdyno 
tautinių šokių grupė iš Ro- 
chesterio, N. Y., vadovau
jant Jadvygai Reginienei. 
Pasirodė ir solistas Juozas 
Yezulinas iš Shenandoah, 
Pa. ir jam akompanavo Ri
ta Shevokaitė iš New Phi
ladelphia, Pa. Iš Pennsylva- 
nijos valstijos gubernato
riaus Diek Thronburg buvo 
įteikta proklamacija Vieny
bės seimo proga. Mons. 
Bartkus padėkojo žmonėms 
už jų paramą ir kalbėjo apie 
Lietuvos krikščionybės ju
biliejaus programą 1987- 
tais metais. Oficialioji die
nos programa buvo užbaig
ta himnu ”Lietuva brangi”.

(akw)

• Americans for Due Pro- 
cess praneša, kad yra pa
aukoję OSI apkaltinto esto 
Kari Linno šeimai 100 eg
zempliorių adv. žumbakio 
parašytos knygos Soviet 
Evidence in North Ameri
can Courts. K. Linno duk
ros yra politiniai aktyvios 
savo tėvelio byloje ir kny
ga naudojasi atkreipdamos 
valdžios pareigūnu, kon
gresmenų ir pan. dėmesį į 
bendras problemas susiju
sias su OSI veikla.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATA
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Mykolui Gureckui būtų 85 metai
Vladas Žilinskas

1986 m. sausio 19-tą ne
tikėtai nuo širdies smūgio 
mirė sveikas ir stiprus 
dipl. miškininkas Mykolas 
Gureckas. Jis buvo vienas 
tų bendralaikių, kurs veik
liai dalyvavo Lietuvoj vals
tybės atstatyme bei stipri
nime, ir ne vien tik savo 
srityje. M. Gurecko darbai 
buvę plačiai žinomi lietuviš
kos medžio ir baldų pramo
nės steigime bei plėtime 
itin nepalankiose aplinky
bėse. Lietuvos miško eks
portas, svarbus tautos 
ūkiui, buvo nelietuvių ran
kose (Nafthal, Rosenthal 
ir pan.), kurie iš mūsų miš
ko per kelius metus tapo 
turtuoliais. M. Gureckas ry
žosi pervesti medžio pramo
nę ir eksportą j lietuvių 
rankas.

Mykolas Gureckas gimė 
1901 m. rugsėjo 1 dieną 
Seirijuose, Alytaus apskr. 
Vidurinį mokslą pradėjo 
Alytuje, bet Želigovskio 
puolimui artėjant, Gurec
kas, palikęs mokslą su ke
liais gimnazijos draugais, 
1920 m. lapkričio 3 d. stojo 
savanoriu į Lietuvos ka
riuomenę. Greitai buvo per
keltas į Karo Mokyklos IV 
laidą, kurioje mokėsi viena
me būryje su iš JAV atvy
kusiu kariūnu Steponu Da
rium.

Baigęs Karo Mokyklą, po 
kelių paskyrimu M. Gurec
kas buvo perkeltas į Gene
ralinį štabą, kuriame jo 
viršininku buvo jaunas ka
rininkas, vėliau generolas 
St. Raštikis. — Atlikęs ka
rinę prievolę, M. Gureckas 
išėjo į atsargą ir po egza
minų buvo paskirtas giri
ninku Raudondvario urėdi
joje Kauno mieste. Tarny
bos metais baigė Aukštesnę 
Komercijos Mokyklą.

Gyvendamas Kaune, M. 
Gureckas aktyviai dalyvavo 
LFLS (Lietuvos Fizinio La
vinimosi Sąjungos) krepši
nio komandoje, kurios in
struktorius buvo Lietuvos 
aviacijos lakūnas Step. DA
RIUS. Kiti pionieriai krep
šininkai buvo — įžymus 
sportininkas Albinas Bulvi- 
čius (aviacijos kapitonas, 
tragiškai žuvęs sovietų-vo- 

Korp! Jaunosios Lietuvos steigėjai, pirmoji valdyba: pirm. 
Juozas Skaisgiris, sekr. Skaisgirienė ir vicepirm. Mykolas Gu
reckas.

kiečių karo pradžioje) ir 
Vytautas Vokietaitis (iš di
džios Vokietaičių šeimos). 
Ta LFLS krepšinio koman
da laimėjo kelias Lietuvos 
pirmenybes.

1924 m. Gureckas stojo 
į Dotnuvos žemės ūkio ir 
Miškų Akademiją. Jau pir
mais metais kartu su Juozu 
Skaisgiriu ir būsima Skais
giriene įsteigė Jaunosios 
Lietuvos Korporaciją. Aka
demijos Miškininkystės sk. 
baigė 1928 metais pažymiu 
„labai gerai”. — Po pasky
rimo Sudargo miškų urėdo 
pavaduotoju 1929 metais 
Gureckas buvo perkeltas 
urėdu naujoje Taujėnų miš
kų urėdijoje Ukmergės 
mieste.

1931 m. Gureckas buvo, 
pakeltas Miškų Departa
mento inspektorium ir me
džio gamybos instrukto
rium, kuriose pareigose bū
damas parašė vadovėlį apie 
medžio gamybos techniki
nes sąlygas. Buvo apdova
notas Vytauto Didžiojo or
dinu.

Felikso Grigaliūno pasky
rimas 1925 m. žemės ūkio 
viceministru iš pagrindų 
pakeitė Lietuvos miškų ūkio, 
tvarkymą. Užuot eksporta
vus rąstus, pradėta akspor- 
tuoti daug pelningesnė lent
pjūvėse pagaminta medžia
ga. M. Gureckas buvo pa
skirtas Miškų Departamen
to atstovu visose lentpiū- 
vėse.

Įgijęs patyrimo medžio 
apdirbime, 1934 m. Gurec
kas išsinuomojo lentpiūvę 
iš Lietuvos Banko Klaipė
doje ir įsteigė firmą ”BaI- 
ticum — M. Gureckas”. Po 
trumpos nuomos įsigijo prie 
Dangės upės nuosavą lent
piūvę, kurioje perdirbo per 
metus 45,000 kietmetrių 
Miško Departamento rąstų. 
Visa gamyba ėjo į Angliją, 
Italiją, Šveicariją ir Vokie
tiją.

1938 m. gale, praleisda
mas Kalėdas Šveicarijos 
kalnuose, biznio draugų 
šveicarų buvo perspėtas, 
kad Hitleris greitai okupuos 
Klaipėdos kraštą. Pargrį
žęs į Klaipėdą, M. Gurec- 

kas iš savo laisvo kapitalo 
pirko miško Lietuvoje ir iš 
Vokietijos sunkvežimių me
džio transportui.

1939 m. kovo 23-čią vo
kiečiams okupavus Klaipė
dos kraštą, M. Gureckas 
persikėlė į Kauną ir perve
dė savo bendrovę nauju 
vardu „Medžio Pramonė ir 
Prekyba”. Ta bendrovė bu
vo žymiai išplėsta, nupir
kus didelio pramoninko Ig- 
nac Konopacky Vilniaus 
lentpiūvę ir baldų fabriką, 
ir ta lenko įmonė buvo su
lietuvinta vardu „Vilnelė”. 
— Kaip Lietuvos medžio 
įžymus pramoninkas, Gu
reckas atstovavo valstybei 
eilėje tarptautinių konfe
rencijų.

1940 m. sausio mėn. M. 
Gureckas vedė Filiae Lithu- 
aniae filisterę Eleną Žilins
kaitę, kuri buvo tik ką bai
gusi Medicinos Fakulteto 
medicinos skyrių. Sovietų 
okupacijai užėjus 1940 m. 
birželio 15 dieną, Gureckai 
per sovietų jau užimtą Sma
lininkų muitinę pasitraukė 
į Klaipėdą. Gyvendamas sa
vo senoje vietovėje, Gurec
kas stebėjo didžiulę vokie
čių kariuomenės koncentra
ciją. Vos Hitleriui pradėjus 
karą prieš Sovietų Sąjungą 
1941 m. birželio 22-tą, Klai
pėdos kraštas buvo paskelb
tas „karo zona”, ir visi lie
tuviai, kaip nepatikimi, bu
vo ištremti į Vokietijos gi
lumą. Gureckai apsigyveno 
Berlyne.

Lietuvoje giminės išgavo 
Gen. Komisariato raštą, kad
M. Gureckas esąs reikalin
gas „medžio pramonės spe
cialistas”. Po vienerių metų 
Gureckas grįžo į Vilnių ir 
buvo paskirtas Medžio Pra
monės direktorium. Tuo pa
čiu metu laikė paskaitas 
Vilniaus Universiteto Miš
kininkystės Fakultete. 1944 
m. liepos mėn., artėjant so
vietų armijoms, Gureckai 
išvyko į Vokietiją.

Išeivijoje buvo kuriama 
gana plati organizacija, va
dovaujama prof. S. Kamins
ko, prof. S. Kolupailos ir 
gen. S. Dirmanto, paruošti 
projektus Lietuvos ūkio 
tvarkymui ateityje. M. Gu
reckui buvo pavesta suda
ryti planą Lietuvos miškų 
ūkio atstatymui. — Hanau 
įsteigtuose miškininkų kur

MATAS REALTORS
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530
RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

JONAS DUNDURAS, adv. RAMON FOLTZ, 
ROMA MAJOROVAS, ALGIS MATAS, PETRAS 

MATAS, PATRICIA SAJOVEC, DALIA 
ŠIRVAITIS, adv. H0WARD TURNER.

'M ė

A. A. Mykolas Gureckas

suose Gureckas buvo vienas 
iš lektorių.

1949 m. vasario 22 dieną 
Gureckas su šeima atvyko 
į JAV ir apsigyveno Water- 
bury, Conn. Po kelerių me
tų darbo amerikonų įmo
nėse, atidarė savo „parcel 
paskage” firmą, kurioje 
dirbo iki 1984 m. rugpiūčio 
15 d., t. y. iki 83-čių metų 
pabaigos.

Nuo pačių jaunystės die
nų M. Gureckas buvo veik
lus eilėje tautinių, bendrų 
ir sporto organizacijų. Kaip 
minėta, 1924 metais jis bu
vo vienas Jaunosios Lietu
vos Korporacijos steigėjų 
ir vėliau rėmėjų. Klaipėdo
je buvo Lietuvių Vandens 
Sporto Klubo steigėjas (šis 
klubas tarpt, regatoje Šve
dijoj laimėjo savo jachtos 
klasės 1-mą vietą). Taip pat 
buvo tarpt. ROTARY Klu
bo Lietuvos medžio pramo

JEI JI MS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALIMI VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvarkome 
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po 
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat 

atliekam dailidės dmLus.

MARTIN’S ir GUNARS KAULINS Lakeuood. Ohio

nės atstovas. Amerikoje M. 
Gureckas yra buvęs Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos vicepirmininkas (dr.
M. COLNEY būnant pirmi
ninku 1951-53 metais), Wa- 
terbury ALT S-gos ir 
BALFo ilgalaikis pirminin
kas, LB, Ramovės ir Liet. 
Miškininkų Sąjungos na
rys, DIRVOS ir LE bendra
darbis.

Mykolą Gurecką sutikau 
1929 metais, vos baigęs Uk
mergės gimnaziją, jam bū
nant jaunu Taujėnų miškų 
urėdu. Jis buvo tikras pa
triotas, aiškių, tvirtų nu
sistatymų ir visiškai atsi
davęs savo aukštoms parei
goms. Buvo tikra, kad tas 
lietuvis su pasiryžimu bei 
pasiaukojimu ištikimai ir 
sėkmingai tarnaus lietuvių 
tautos ir valstybės gerbū
viui.
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AMŽINA ATILSI MJR. K. ŠIMĖNUI
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Š. m. liepos mėn. 22-ros 
dienos naktį Bostone ligo
ninėj amžinu miegu užmi
go neprikl. Lietuvos ka
riuomenės majoras Kazys 
Šimėnas.

Kazimieras Šimėnas gimė 
1898 m. sausio 1 d. Prūse
lių kaime, Juodupės vals
čiuje, Rokiškio apskrityje.

Kazimiero tėvai Petras 
ii* Uršulė Šimėnai, užaugi
no aštuoneris vaikus — tris 
sūnus ir penkias dukteris; 
Kazimieras buvo septinta
sis šeimoje.

Baigęs Oniuškio pradžios 
mokyklą mokėsi privačiai, 
nes kilęs Pirmasis Pasau
linis karas sutrukdė mo
kyklų darbą. Vėliau mokė
si Kaune gimnazijoje. Prie 
Rokiškio gimnazijos baigė 
vienerių metų pedagoginius 
kursus ir pradėjo mokyto
jauti Kriaunų bažnytkai
my. Tik ką karui praūžus 
ir Lietuvos valstybei besi- 
kuriant, laikai buvo sun
kūs. Jaunam mokytojui, 
prieš pradedant darbą, pir
miausia reikėjo atstatyti 
karo audrų apgriautą, be 
langų ir durų Kriaunų mo
kyklą. Miško medžiagą ne
mokamai davė profesorius 
Roemeris iš ten esančio jo 
dvaro miško. Savo rūpesčiu 
ir valsčiaus kaimo žmonių 
talka mokykla buvo pra
plėsta ir atstatyta.

Mokytojo darbas Šimėnui 
patiko, čia jis išbuvo dve- 
jis metus. Tačiau noras 
siekti ko nors aukštesnio 
nedavė ramybės. Kazimie
ras, paskatintas vietinio 
mokyklų inspektoriaus ir 
gavęs iš jo geras rekomen
dacijas, 1922 m. įstojo į Ka
ro mokyklą Kaune, kurią 
baigė 1924 metais, gauda
mas artilerijos leitenanto 
laipsnį.

1930 metais baigė Aukš
tuosius artilerijos karinin
kų kursus; 1938 m. — ka
riuomenės ūkio viršinin
kams administracijos kur
sus ir dar keletą įvairių ka
ro specialybės kursų akira
čius praplėsti. Visą laiką 
su mažomis išimtimis tar
navo artilerijos dalyse. Bu
vo pasiųstas vienerių metų 
stažui atlikti į Latvijos Vid

JAKUBS AND SON

-&
Laidojimo Įstaiga

Delio E., William j. Sr.,

William J. Jakulis Jr. ir

Barbaro Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

žemės artilerijos pulką Ry
goje. Vienu metu vadova
vo Lietuvos šarvuotam 
traukiniui. Paskutinioji Lie
tuvos kariuomenėj užima
moji vieta buvo Mokomo
sios artilerijos grupės va
das (puskarininkų mokyk
los vadas), laipsnis — arti
lerijos majoras.

Tarnaudamas kariuome
nėj palaikė ryšius su Lietu
vos šauliais ir jiems padė
jo kariškai pasiruošti. Bū
damas Radviliškio įguloj 
1934-35 m. prisidėjo prie 
Radviliškio šaulių būrio na
mų statybos.

1927 m. vedė Alysą Štei- 
naitę. Užaugino ir išmokė 
tris dukras: Iną, Vidą ir 
Renatą. Visos sukūrusios 
savo šeimas. Iš jų Ina Ne- 
nortienė gyvena Bostone, 
kitos dvi už Bostono ribų.

Rusams užėmus Lietuvą, 
su šeima pasitraukė į vaka
rus ir 1949 m. atvyko pas 
brolį į JAV.

Ilgesnį laiką gyveno Nor- 
woode, Mass., išėjęs į pen
siją persikėlė Bostonan.

Gyvendamas Norwoode ir 
vėliau Bostone įsijungė į 
1 i e tuviškas organizacijas, 
kaip BALFą, ALTą, Lietu
vių Bendruomenę, SLA, 
Lietuvių karių-veteranų są
jungą Ramovę, šaulius ir 
kitas. Bendradarbiavo spau
doje. "Keleivy” vedė biti
ninkystės skyrių. Bostone 
buvo "Skautų Aido” admi
nistratorium, o vėliau Lie
tuviškos Skautybės Fondo 
leidinių administratorium.

Už visuomeninę veiklą 
buvo apdovanotas: Dešim
ties metų Lietuvos Nepri
klausomybės medaliu, IV 
laipsnio Gedimino ordinu su 
kaspiniu ir Lietuvių Skau
tų Sąjungos ordinu "Už 
Nuopelnus” su rėmėjo kas
pinu.

Bostono ir Brocktono lie
tuviai šauliai ir kariai ra- 
m o venai stovėjo garbės sar- 
gyvoj prie pašarvoto Lie
tuvos kariuomenės majoro. 
Organizacijų atstovai ir 
dukros tarė atsisveikinimo 
žodžius. Didelis būrys gi
minių, draugų ir pažįstamų 
atėjo su juo atsisveikinti 

ir kitą dieną po pamaldų šv. 
Petro lietuvių bažnyčioje, 
So. Bostone, palydėjo į 
Forest Hills kapines.

Giesme "Marija, Mari
ja . . .” ir Lietuvos himnu 
buvo užbaigtos laidotuvių 
apeigos. Lietuvos tautinė 
vėliava, pasiūta Vanagaičio 
būrio šaulių moterų, kuria 
buvo pridengtas karstas, 
perduota saugoti našlei 
Alysai.

Amžiną atsilsį maj. Ka
zimierui Šimėnui, šeima, 
giminės ir draugai liūdi jo 
netekę. (k. n.)

LIETUVIS KORESPON
DENTAS ČERNOBYLIO 

"PAVOJINGOJE 
TERITORIJOJE”

Praėjus porai mėnesių po 
Černobylio avarijos, Lite
ratūroje ir Mene birželio 21 
d. pasirodė pirmas lietuvio 
korespondento pranešimas 
iš nelaimės vietos — "Čer
nobylis: lyg vienos rankos 
pirštai”. Pasak Juozo Mala- 
šausko, tai "klastingai pa
vojinga teritorija”, lyg jis 
stovėtų "ant pūlingos, bet 
nematomos žaizdos". Viso 
to kaltininkas jam "žmo
gaus nesuvaldyta AE reak
toriaus energija”.

Malašauskas aprašo pir
muosius bandymus gęsinti 
"liepsnų sūkurį", žuvusius 
ugniagesius, evakuaciją, iš
kelia "tarybinių žmonių did
vyriškumą”. č e r n o bylio 
spaudos centre jam prane
šė, kad avarinis reaktorius 

BBĮ /uperior/avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

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

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior Avine)/
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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būsiąs užmūrytas storo be
tono siena ir, sulyginus že
mės paviršių, "tarsi nieko 
nebūta”. Vis dėlto jis tenai 
jautėsi "lyg žiūrėdamas 
sunkų slegiantį karo tema
tikos kino filmą. Rodyklės 
—'važiuoti kelkraščiu drau
džiama’, 'Draudžiama nau
dotis gamtos gėrybėmis*, 
'Draudžiama maudytis ir 
kaitintis saulėje’.” Pakeliui 
į Kijevą jis stebėjo sutiktų 
betonvežių automašinų em
blemas ir buvo laimingas 
sutikdamas Vilniaus, Kau
no, Šiaulių ir Mažeikių "drą
sių savanorių” autotrans
porto ūkių pavadinimus.

Savo straipsnį Malašaus
kas užbaigia būdingai "ta
rybiniu" optimistiniu pato
su. Rudeniop reaktoriaus 
apylinkėje vėl apsigyvens 
grįžę iš evakuacijos gyven
tojai, veiks mokyklos, meno 
kolektyvai, "žėrės žydrieji 
televizijos ekranai”, (čia 
prisimena Lietuvoje popu
liari satyrinė daina: ”Su- 
plėšysim į gabalus / Tuos 
Kolorado vabalus / ir vėl 
žydės laukai”). Išvažiavus 
iš "pavojingos zonos” ant 
jo rūbų aparatai neaptiko 
padidintos radiacijos. Kije
ve jis jau nebebijojo valgy
ti braškių ir pomidorų. Ko
respondentą neramino tik
tai "mintis apie atominio 
karo grėsmę”. Apie Ignali
nos reaktorių pavojus Lie
tuvai Malašauskas taip ir 
nepagalvojo...

• Šv. Jurgio parapijoje 
rugsėjo 7 d., sekmadienį, 
10:3t) vai. bus švenčiama 
tradicinė Šiluvos Marijos 
šventė.

Po pamaldų ir procesijos 
visi maldininkai maloniai 
kviečiami pasisvečiuoti pa
rapijos svetainėje ir sode
lyje.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nabor>Wi<3e IS on yOu'

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

• 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.

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

MEMBER

FSLIC
Federsl Snvings & Lo*n hsurnnce Corp
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ZITA KRIPAVldUTĖ DAVĖ KAZIMIERIETĖS įŽADUS

• Algis Rukšėnas, Lietu
vių klubo pakviestas, pir
madienį, rugsėjo 8, 7 vai. 
vak. Gintaro valgykloje kal
bės angliškai apie humorą 
bei satyrą Sovietų Sąjungo
je kaip viešąją rezistenciją 
prieš režimą, šios vakaro
nės metu norima susipažin
ti su Algio Rukšėno sovieti
nio humoro rinkiniu IS 
THAT YOU LAUGHING 
COMRADE ? ir taip pat 
amerikiečiams paryškinti 
sovietinės santvarkos ab
surdiškumą, kuris atsispin
di neužrašytuose ir necen- 
zuruotuose žmonių pokal
biuose. Todėl lietuviai ragi
nami į šią vakaronę kviesti 
amerikiečius bičiulius, įstai
gų bendradarbius, universi
tetų studentus, nes rugsėjo 
8 vakaronė kaip tik ir skir
ta, kaip mes sakome, „pa
rodyti amerikiečiams”, koks 
iš tikrųjų yra sovietinis re
žimas.

IS THAT YOU LAUGH
ING COMRADE? knygai 
išėjus, autorius Algis Ruk
šėnas jau turėjo keliolika 
interview su Amerikos ir 
Kanados radijo stotimis bei 
laikraščių redaktoriais. Su
sidomėjimas knyga auga. 
Mums patiems reikėtų kny
gą dar plačiau pagarsinti.

Į vakaronę reikia iš anks
to registruotis Lietuvių klu
be telef. 531-2131. Vaišės 
asmeniui $6.00. Jeigu kas 
galėtų paskirti didesnę su
mą vaišėms apmokėti, Lie
tuvių klubas už tuos pini
gus pakviestų universitetų 
studentus ir kitų amerikie
čių institucijų asmenis su
sipažinti su autorium, jo 
knyga ir įdomiai pateikti 
Lietuvos padėties klausimą.

Visi esate labai laukiami 
vakaronėje. Galėsite įsigy
ti ir knygą. Autorius kny
gose padarys asmeniškus 
įrašus.

ATVYKSTA LIETUVOS 
GARBĖS KONSULAS
Rugsėjo 6 d. 7 vai. Dievo 

Motinos parapijos patalpose 
įvyks susipažinimas — vai
šės su Lietuvos garbės kon
sulu Vaclovu Kleiza, kurių 
metu jis papasakos apie sa
vo darbus ir atsakinės į 
klausimus.

Organizacijos ir norin
tieji dalyvauti prašomi pra
nešti A. Miškinienei — tel. 
486-8517, J. Gudėnui — 
486-2662 ar V. čečiui — 
486-9944. Vaišėms auka 
$10.00 asmn.

Sol. Daiva Mongirdaitė

KONCERTAS IR KNYGOS 
SUTIKTUVĖS

Solistės Daivos Mongir- 
daitės koncertas ir Balio 
Gaidžiūno knygos „Saulė
tos ir rūsčios dienos” sutik
tuvės įvyks š. m. spalio 4 
d., šeštadienį, Dievo Moti
nos parapijos auditorijoje.

Daiva Mongirdaitė, pianu 
palydint Kristinai Kuprevi-

Seselė Zita-Ana su tėveliais Henriku ir Ana Kripavičiais Kazimieriečių vienuolyno so
delyje giminių ir draugų būryje.

Seseiės kazimierietės Chi
cagoje, kur yra jų centras, 
nuo atvykimo į Ameriką 
darbuojasi šv. Kryžiaus li
goninėje ir pedagoginėj sri
ty pradžios ir aukštesnėse 
mokyklose.

Clevelando lietuviams ge
rai pažįstama veikli Zita 
Kripavičiūtė eilę metų dir
bo Dievo Motinos parapijos 
mokvkloje Clevelande, ku
riai taip nat vadovauja se
selės kazimierietės.

Prieš metus Zita Kripavi
čiūtė istojo j Kazimieriečių 
vienuolvna ir š. m. rugpiū
čio 15 Chicagoje davė savo 
pirmus įžadus, šioje neeili
nėje šventėje dalvvavo vie
nuolyno seservs, Zitos tėve
liai. giminės ir draugai.

čiūtei, atliks pilną dviejų 
dalių koncertą.

Koncerto viduryje, vie
toj pertraukos, iš naujos 
knygos bus skaitomi trys 
eilėraščiai. Juos skaitys 
Auksė Bankaitytė, Edas Ki- 
jauskas ir pats autorius.

Po koncerto kavinėje, 
prie vaišių stalų, bus kiek 
plačiau prisiminta naujoji 
knyga. Bilietai į koncertą ir 
knygos sutiktuves bus pra
dėti pardavinėti rugsėjo 
pradžioje. Jų kaina, kad ga
lėtų dalyvauti daugiau sve
čių, po 5, 4 ir 3 dol. Visos 
vietos numeruotos.

Pagrindinis šv. Mišių 
koncelebrantas buvo tėvų 
jėzuitų provincijolas kun. 
Antanas Saulaitis. S. J. Da
lvvavo taip pat ir kiti ku
nigai: kun. L. Zaremba, S. 
J., kun. J. Kidvkas, S. J. ir 
kiti. Mišių metu giedojo se
selių choras ir kanklėm 
skambino Julija, Lilija ir 
Nida Gelaž.vtės.

šia proga ypač džiaugėsi 
kongregacijos vyr. seselė 
Joanella, kad seselių eiles 
papildė darbšti ir veikli lie
tuvaitė. Naujoji seselė savo 
naują vardą pasirinko Zi
ta-Ana.

Po iškilmių vienuolyne 
vyko vaišės.

Šia švente džiaugiasi ne 
tik Zitos tėvai Henrikas ir' 
Ana Kripavičiai, prekybos 
Patria savininkai, bet ir vi
sa Clevelando lietuvių ko
lonija. sveikindama ją ir

linkėdami sėkmingo darbo 
Kristaus vynuogyne. (i)

• Tautos šventės minėji
mas įvyks rugsėjo 7 d. 
11:45 vai. Dievo Motinos 
parapijos patalpose. Kalbės 
Lietuvos garbės konsulas V. 
Kleiza.

♦ Petras Taraška, Barbo
ros ir Vinco Taraškų sūnus, 
baigė gerais pažymiais St. 
Joseph High School Cleve
lande, specializuodamasis 
mene ir auto mechanikoje. 
Gyvena Wickliffe, Ohio su 
tėvais, penkiais broliais ir 
seserimi ,kurie kaip ir jis 
priklauso lietuvių skautų 
organizacijai.

Petras lankė 11 metų šv. 
Kazimiero lituanistinę mo
kyklą, aktyviai dalyvauja 
lietuvių sporto klube „žai- 
zas”, šoko tautinius šokius 
Grandinėlėje.

^aupa
— Lithuanian Credit Union
— Lietuvių kredito kooperatyvas
— Tel. (216) 481-6677

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS 
APDRAUSTA IKI $100.000

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS UŽ:
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RAŠYTOJAS ALGIS RUKŠĖNAS 5 
kalbės (angliškai) apie humorą ir satyrą So
vietų Sąjungoje kaip viešąją rezistenciją prieš 
režimą. Jo knygos

IS THAT YOU LAUGHING COMRADE? 
sutiktuvės ir vakaronė su autorium įvyks pir
madienį, rugsėjo 8, 7 vai. vak. Gintaro val
gykloje.

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO

SĄLYGOMIS

Vaišes — 6.00 asmeniui.

Rezervacijos iš anksto Lietuvių klube tel.
531-2131. (Plačiau skaitykite kronikoje).

Reg. sąskaitą. ’Super’ 
Share sąskaitą. Taupymo 

certifikatus. I R A 
sąskaitą.

Asmeniniams reikalams, 
Automobilių pirkimui.

Namų pagerinimui. 
Namų pirkimams.

Parduodame Money Orders, Travelers Cheųues, priimame
mokesčius už elektros, šildymo, telefono ir vandens

sąskaitas.
VASAROS DARBO VALANDOS

Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 
10:00 vai. r. — 2:00 vai. p. p.

Penktadieniais nuo 2:00 vai. p. p. — 6:00 vai. vak. 
šeštadieniais nuo 10:00 vai. r. iki 1:00 vai. p. p.

adv. A. Širvaičio įstaigos patalpose Lietuvių namuose.
877 East 185th St., Cleveland, Ohio 44119

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

Dievo Motinos parapijos patalpose 
(centrinėje TAUPOS būstinėje). 

18022 Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119



DIRVA
VISUOMENĖ NOMINUOS 
KANDIDATUS NAUJAM 

ELLIS ISLAND GARBĖS 
MEDALIUI

Washingtone rugpiūčio 
12 d. sušauktoje spaudos 
konferencijoje JAV Kon
greso atstovai, Laisvės Sta
tulos korporacijos vadovai 
ir JAV etninių grupių or
ganizacijų vadovybės krei
pėsi į Amerikos visuomenę 
prašydami nominuoti kan
didatus naujai Įsteigtam 
”Ellis Island Modai o-f 
Honor”.

šiuo medaliu bus atžy
mėti ir Įvertinti asmenys 
nusipelnę Amerikai ar savo 
etninei grupei. Medalis bus 
Įteiktas 1986 m. spalio 28 
d. — tikrąją Laisvės Statu
los dedikacijos sukakties 
datą.

Statue of Liberty — Ellis 
Island Foundation pavedi
mu National Ethnic Coali- 
tion of Organizations pada
rys galutiną sprendimą kas 
iš pristatytų kandidatų tu
rės būti atžymėtas.

Ellis Island Medai of 
Honor buvo Įsteigtas sąry
šyje su etninių grupių ir or
ganizacijų protestais, kai 
buvo paskelbti (liepos 3 d.) 
12 Laisvės Medalių laimė
tojų ir nei vieno iš jų nebu* 
vo pačių gausiausių etninių 
grupių atstovų.

Kiekvienas asmuo turi 
teisę nominuoti gyvą Ame
rikos pilietį (čiagimĮ ar na- 
turalizuotą).

Lietuvos kariuomenės majorui
A. A.

LIONGINUI LEKNICKUI 
mirus, liūdesy likusiai žmonai APOLONI
JAI, dukrai MEILUTEI su šeima, sūnui 
MINDAUGUI su šeima, svainiui JURGIUI 
INČIŪRAI, dukterėčiai BRONEI MAINE- 
LIENEI su šeima ir visiems artimiesiems 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Stasys ir Danutė Baliai, 
Anicetas Balys, 

Mečys ir Leokadija Baliai 
su šeima

A. A.

JULIJAI ŽOSTAUTIENEI

mirus, jos vyrui JONUI, svainei STELLAI 

ir VYTAUTUI ABRAIČIAMS ir visiems ar

timiesiems reiškiu nuoširdžią užuojautą.

Emilija čekienė

Nominacijas siųsti iki 
1986 m. rugsėjo 5 dienos 
šiuo adresu: ELLIS IS- 
LAND MEDAL of HONOR, 
P. O. Box 3900, New York,
N. Y. 10163.

Nominacijos lape-laiške. 
be nominuojamojo pavar
dės, vardo ir adreso reikia 
trumpai aprašyti nominuo
jamojo nuopelnus ar nu
veiktus išskirtinus darbus.

ŠĮ kartą tikrai bus atžy
mėta vienas ar du lietuviai.

• Vladas Žilinskas, Trea- 
sure Island, Fla., a. a. My
kolo Gurecko atminimui, 
Dirvai atsiuntė auką 100 
dol. Ačiū.

• Antanas ir Ona Juod- 
valkiai, Chicagoje, šeimos 
ir giminių ratelyje tyliai 
atšventė savo vedybinio gy
venimo 40 metų sukaktį.

• Antanas ir Valerija 
Skriduliai, Davtona Beach, 
Fl., atnaujindami Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
18 dol. Ačiū.

• Rimas Gulbinas, Palos 
Park, III. atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 13 dol. Ačiū.

$60.00 PER HUNDRED 
PAID for remailing letters 
frofn home! Send self-ad- 
ressed, stamped envelope 
for information / applica- 
tion. Associates, Box 95-B, 
Roselle, N. J. 07203.

”Juodo kaspino dienos” demonstracijoje dalyvavę newyor- 
kiečiai J. Adomėnas, kongresmanas William Green, senatorius 
Alfonse M. D’Amato ir P. Ąžuolas. L. Tamošaičio nuotr.

BEVERLY SHORES
BERVERLY SHORES 

RALFO GEGUŽINĖ

Š. m. rugsėjo 7 d., sek
madienį, Balfo Beverly 
Shores skyrius rengia ge
gužinę Elenos ir Kazimiero 
Pocių sodyboje, 532 Lake 
Shore County Rd., Beverly 
Shores, Ind. Telef. (219) 
879-7732.

Bus geras maistas, ba
ras, loterija, puiki atgaiva 
gamtoje.

11:30 vai. ryto bus šv. 
Mišios šv. Onos bažnyčioje 
Beverly Shores, Ind. Gie
dos Algirdas Brazis Chica
gos lietuvių operos ir Met
ropolitan operos solistas.

Po pamaldų visi maloniai 
kviečiami Į Pocių sodybą, 
maloniai praleisti laiką ge- 
gūžinėje.

Visus kviečia Balfo 18 
Beverly Shores skyriaus 
valdyba.

CHICAGO
SEZONO UŽBAIGIMO 

GEGUŽINĖ
Amerikos Lietuvių Tau

tinės S-gos Chicagos sky
rius š. m. rugpjūčio 24 d. 
Ateitininkų namų sodelyje, 
Lemont, III. surengė vasa
ros sezono užbaigimui ge
gužinę. Oras pasitaikė la
bai gražus nei lijo, nei sau
lė spirgino, tad ir žmonių 
daugokai privažiavo.

Be to, nusišypsojo laimė, 
spaudoje buvo klaidingų 
skelbimų apie kitų organi
zacijų ten pat rengiamas 
gegužines. Tad atvažiavo ir 
tokių, kurie normaliai nebū
tų dalyvavę. Buvo lietuviš
kų valgių ,teko girdėti, kad 
kugelio pristigo. Buvo įvai
rios atgaivos ir laimėjimai. 
Gražiai ir ramiai praėjo 
sekmadienio popietė.

Buvo progos susitikti, pa
sikalbėti ir pabendrauti. 
Lauksime kitų metų ir ki
tos gegužinės.

• Dail. Valdo Kūno-Vai- 
tiekūno dailės parbu paro
da Įvyks Chicagoje Lietu
vių Tautiniuose Namuose š. 
m. rugsėjo 12-13 d. d. Pa
rodos atidarymas 5 v. v. 
Dailininkas atsiveža iš Flo
ridos, kur jis gyvena, gra
fikos ir tapybos darbus.

Taip pat bus išstatyta nau
ja laida ”Reinkarnacija gra
fika”.

Parodą globoja Ameri
kos Lietuvių Tautinė Są
junga.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
G. Taoras. Cleveland .. 8.00
G. Bučmys, Cleveland .. 3.00
C. Rukuiža, Berwyn .... 3.00 
Dr. J. Kašuba,

Germantown................ 8.00
Gr. Kenter, Danbury .... 23.00
Dr. T. Palionis, Middleton 20.00
H. Idzelis, Cleveland .... 3.00 
A. Janušonis, Woodhaven 8.00
A. Ibenskis. Cleveland 13.00 
V. Židžiūnas, Centerville 8.00 
A. Mačionis,

St. Petersburg ............. 8.00

:3O—9:00 v. vakaro.
Visos laidos ii WCEV stoties 

1450 AM banga.

Adresas: 6955 So. Campbell Avė., Chicago, IL 
60629. Telefonas: (312) 778-5374.

Veda KAZĖ BRAZDŽ1ONYTĖ 
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio,

LIETUVOS AIDAI

Tarpininkaujame, perkantiems automobilius. Kainos:
Volga GAZ 24-10 — 5,600 rb.
VAZ 2107 — 4,470 r.
VAZ 2106 — 4,130 r.
VAZ 21003 — 3,900 rb.
VAZ 21013 — 3,360 rb.

Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.
G. T. INTERNATIONAL, INC., P.O. BOX 29163, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA. TELEFONAI:

INTERNATIONAL
'----' RŪTA PAUPERIENĖ, Įstaigos vedėja

1986 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ
NR. 8605 RUGSĖJO 12 — RUGSĖJO 26 D.

Iš New Yorko $1,685.00
Nr. 8607 GRUODŽIO 20 — SAUSIO 3, 1987 

Iš New Yorko $1,471.00
Kelionių maršrutas:

1 diena Maskvoje, lldieny Lietuvoje,
2 dienos Helsinkyje.

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) įskaito visas 
susisiekimo išlaidas, viešbučius, maistą, operos, baleto, 
teatro ai' Filharmonijos bilietus, įvairias ekskursijas ir 
daug kitų priedų.

Šalia įprastinio maršruto, rugsėjo mėnesio ekskur
santai lankys Panevėžį. Gruodžio mėnesio kelionės daly
viams bus parūpinami bilietai į specialius naujametinius 
spektaklius Operos ir baleto teatre arba Filharmonijoje.

(312) 471-1700 arba 471-1702.
Skrendame erdviais E’INNAIR” lėktuvais.

VI. Žilinskas, Treasure
Island, Fla., a. a. Mykolo
Gurecko atminimui ..100.00

R. Gulbinas, Palos Park 13.00
A. Skridulis,

Daytona Beach ..........18.00
P. Račiukaitis, Baltimore 8.00
X. Y., Brooklyn ............ 10.00
R. Vodopalas,

Highland Hts................8.00
A. Dovydaitis,

St. Petersburg ............. 3.00
A. Spakauskas,

Philadelphia ................ 8.00
G. Stančius, Mt. Vernon 18.00
O. Biežienė, Long Valley 13.00
V. Mamaitis. Sunny Hill 2.00
J. Bironas, Livonia .... 3.00
S. Nedas, Chicago ......... 13.00
LKV Ramovė Clevelando 

skyrius ....................... 25.00
Pr. Šapalas, Lemont .... 13.00
St. Lukas, Cleveland .... 3.00
H. Bagdonienė, Chicago .. 3.00
O. Rinkus, St. Petersburg 5.00
K. Mitinąs,

Fremont Center ........  8.00
E. I. Manomaičiai,

W. Roxbury ................20.00
A. Vaivada, McLean .... 3.56
I. Puodelis, St. Petersburg 3.00 
Dr. S. Kazlauskas,

Oakville .......................  2.17
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

• Gražina Kenter, Dan
bury, Ct., atnaujindama 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 23 dol. Ačiū.

• Dr. Tadas Palionis, 
Middleton, Wis., atnaujin
damas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 20 dol. Ačiū.

• Aleksas Ibenskis, Cle
velande, atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą pridė
jo auką 13 dol. Ačiū.

&FINNHIR
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