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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Vaizdas iš tautinių šokių šventės. J. Garlos nuotr.

SMŪGIS TAUTYBĖMS 
Uždarytos tautybių radijo 
programos Clevelande, jų 

tarpe ir lietuvių
Juozas Stempužis

Tautinių šokių šventė - išeivijos 
lietuviu triumfas Jurgis Janušaitis

C*

Prieš vienuoliką metų 
Dirva pirmajame puslapyje 
pranešė, kad populiari radijo 
stotis WXEN uždarė visas 
tautybių radijo programas. 
Clevelando miestas buvo re
ta išimtis visoje Amerikoje. 
WXEN radijo stotis nuo 
1961 m. FM bangomis trans 
liavo tautybių programas vi
sas septynias dienas savaitė
je, nuo 10 vai. ryto iki 10 
vai. vakaro. Vengrų vokie
čių, italų, ukrainiečių, lenkų, 
slovėnų muzika, gimtoji kal
ba, skambėjo kasdien po ke
lias valandas. Lietuvių "Tė
vynės garsai" ir "Baltijos ai
dai" buvo girdimi penktadie
niais ir pirmadieniais.

Amerikietiškosios vyliu 
gos jau šimtą metų mėgino 
tautybes sulydyti bendraja
me katile, kasyklų ir fabrikų 
sunkiuose darbuose. Nepa
vyko. Po II pasaulinio karo 

tautinis mažumų sąjūdis su
stiprėjo, išsiplėtė, atvykus 
naujiems imigrantams. Pa
didėjo spaudos ir radijo prog 
ramų skaičius. Atsirado nau 
jas "Amerikos mozaikos" tcr 
minas. Jis buvo priimtines
nis už lydymo katilą. Bet 
"mozaika" byra, tų pačių vas 
piškųjų vyliūgų nekenčiama.

Suprantama, kad 1977 
metų radijo programų likvi
davimas sukėlė pasipriešini
mo audrą. Tūkstančiai de
monstravo Public Audito
rium salėje. Kalbėjo didelis 
'mozaikos’ rėmėjas Clevelan 
do meras Perk, apskrities ir 
kongreso pareigūnai. Skun
dai tūkstančiais plaukė į 
FCC (Federal Communica- 
tions Commission) įstaigą, 
buvo įsteigta tautybių radijo 
bendrovė. Išleista daug pini 
gų, išeikvota daug energijos. 

(Nukelta į 4 psl.)

Laisvojo pasaulio lietu
vių aštuntoji tautinių šokių 
šventė nuėjo praeitin, į išei
vijos lietuvių kultūrinio gyve
nimo lobyną įnešdama didelį 
ir reikšmingą indėlį.

Šią šventą ruošė JAV ir 
Kanados Lietuvių Bendruo
menės, o vykdomuosius šven
tės ruošimo darbus atliko 
nuostabaus darbingumo, su
manumo, ryžto ir takto žmo
nės - specialus šventei ruošti 
komitetas, kuriam energingai 
vadovavo viduriniosios kar
tos atstovas dr. Vaidotas Kve
daras.

Šventei pradėta ruoštis 
gerokai prieš porą metų. 
Šventės ruošimo kelyje su
tikta nemaža sunkumų, teko 
įveikti ir vieną -kitą darbą ar
dančią kliūtį. Tačiau LB 
Kraštų valdybų sutarimu ir 
Komiteto išmintimi, atsiekta 
nuostabiai geri rezultatai ir 
suruošta viena iš gražiausių 
laisvojo pasaulio lietuvių aš
tuntoji tautinių šokių šventė.

Komitetas atliko organi

zacinius, labai sudėtingus 
darbus. Atliko labai gerai, 
kas užtkrino pačios šventės 
organizacinę sėkmę.

Tuo tarpu patį šventės 
grožį - meninį lygį, planavi
mą, šokių parinkimą, choreo
grafiją - ant savo pečių nešė 
keturi didieji darbininkai, me 
no vadovai - jauni, talentin
gieji Rita ir Juozas Karasie- 
jai, tautinių šokių žinovai, il
gamečiai vadovai Genovaitė 
Breichmanienė ir Liudas 
Sagys. Prieš šventę rašiau, 
kad šventės sėkmė ir likimas 
jų rankose. Taip, ji buvo 
rankose prityrusių, su meile 
ir pasišventimu dirbusių 
žmonių.

Taip ir pradedame gy
venti Aštuntosios laisvojo 
pasaulio tautinių šokių šven
tės nuotaikomis.

Jau birželio pabaigoje 
visais keliais lietuviai kelia
vo į Kanadą - vieni į Pasaulio 
lietuvių kultūros kongresą, 
kiti į PLB septintąjį seimą 
Toronte, o didžioji lietuvių 

banga iš viso laisvojo pasau
lio, visais keliais, žemės ir 
oro, skubėjo į Hamiltoną.

Hamiltonas tampa lietu
viškas. Visur skamba lietu
vių kalba, bangomis vilniuo- 
ja jaunimo būriai, užimti visi 
Hamiltono viešbučiai, visos 
didžiosios salės, Copps koli- 
ziejus paruoštas didingajai 
Tautinių šokių šventei.

Jau birželio 30 d. apie 
400 lietuvių skuba į Royal 
Botanical Gardens, dalyvauti 
tautodailės parodos atidary
me. Parodą ruošė Toronto 
tautodailės instituto skyrius. 
Atidaryme dalyvauja Hamil
tono meras Bob Morrow. 
Simpatingas žmogus, nuošir
dus lietuvių bičiulis, parodo
je pasakė šiltą, lietuvius ver
tinančią ir tautodailę brangi
nančią kalbą. Programai ge
rai vadovavo meno istorikė 
Stankaitytė. Po kalbų solis
tai Anita Pakalniškytė ir Jo
nas Vaškevičius padainavo 
liaudies dainų ir arijų iš ope- 

(Nukelta į 7 psl.)
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Dukakis pasirinko Bentseną. - Gorbačiovas Lenkijoje matė tik 
------  'patikimų elementų’. - Satelitų pažiūra į perestroiką’. _

Demokratų partijos kan
didatas į prezidentus savo 
partneriu į rinkimus pasikvie
tė Texas senatorių Lloyd 
Millard Bentsen jr., 67 m. 
amžiaus, kuris savo pažiū
rom yra labai artimas res
publikonų kandidatui Bush. 
1970 m. rinkimuose Bcntse- 
nas net nugalėjo į tą pačią 
senatoriaus vietą kandidata
vusį Bushą. Kaip žinia, pas
kutiniuoju laiku Dukakio 
prestižas kiek krito, Bushui 
sustiprinus propagandą, kad 
Dukakis yra 'pavojingas li
beralas:

Bet kas yra jo kandida
tas į viceprezidentus? Bcnt- 
senas balsavo už Reagano 
mokesčių sumažinimą, para
mą contrams ir iš viso, iki 
1986 m. rinkimų, buvo palan 
klausias Rcaganui demokra
tas visame senate! Žinoma, 
jei Dukakis nemirs preziden
taudamas, viceprezidento 
Bentseno pažiūros mažiau 
turės įtakos į valdžios politi
ką, negu turėtų senatoriaus 
Bentseno, tačiau kol kas tai 
reiškia, kad Dukakis galvo
ja, jog jam padės daugiau 
konservatyvas, o ne koks kai
rysis partneris. Savo varžo
vui Jesse Jacksonui Dukakis 
apie savo pasirinkimą prane
šė nemandagiu būdu - visi 
kiti jau anksčiau žinojo apie 
Dukakio pasirinkimą. Pana
ši kombinacija - J. Kennedy 
ir teksasietis L. Johnson - 
1960 m. laimėjo prieš popu
liaraus Eisenhovverio vice
prezidentą Nixoną.

Pereitą savaitę Lenkijo
je viešėjo Gorbačiovas. Jo 
vizitas turėjo padėti pakelti 
Lenkijos Jaruzalskio vyriau
sybės prestižą, kuris yra la
bai žemas. Tuo tarpu į Gor
bačiovą lenkai žiūri palan
kiai ir iš jo daug tikisi, už tat 
Gorbačiovas ir jo žmona Rai 
sa Varšuvoje galėjo laukti 
malonaus sutikimo. Lenki
jos valdžia tačiau bijojo rizi
kuoti. Ji į autobusus susodi
no sau palankius žmones ir 
vežiojo juos į tas vietas, kur 
Gorbačiovas turėjo sustoti 
pasikalbėti su gatvių praei
viais. Krokuvoje dalis civi
liai persirengusių policinin
kų ir karių turėjo nusipirkę 
Gorbačiovo knygą apie pe- 
restroiką ir ją kišo autoriui 
pasirašyti.

Gorbačiovo kalboje Len 
kijos seime nebuvo jokių šen 
sacijų. Tiesa, jis pasakė, kad 
jei amerikiečiai visai atšauk
tų iš Europos tuos 72 naikin
tuvus, kuriuos ispanai išpra
šė iš savo krašto ir kuriuos 
priimti sutiko italai, Sovieti- 
ja irgi sumažintų savo karo 

aviaciją rytinėje Europoje. 
Tačiau europiečiai yra dau
giau susirūpinę sovietų turi
ma persvara tankais ir ka
riais, o ne lėktuvais.

Gorbačiovas paminėjo, 
kad lcnkų-sovietų santykiai 
karo metu buvo 'sunkūs', bet 
nė žodžiu neužsiminė Katy- 
no miškelio žudynių, kur so
vietai sušaudė per 4,000 len
kų karininkų. Kalbėdamas 
istorijos tema, Jaruzalskis 
daugiau dėmesio kreipė į 
Lenkijos ir Rusijos darbinin
kijos kovą su buržuazija. 
Pirmą kartą Jaruzalskis vie
šai paskelbė buvęs tarpe tų, 
kuriuos sovietai iš savo oku
puotos Lenkijos dalies pa
siuntė į Sibirą.

Tą pačia dieną lenkų is
torikas Jarema Maciszevvski 
ir sovietų istorikas Georgi 
Smimov bendroje spaudos 
konferencijoje pranešė, kad
jų pirmininkaujama mišri len pelnu, 
kų-sovietų komisija Katyno
žudynių reikalu dar nėra pri
ėjusi bendro sprendimo.

Krokuvoje Gorbačiovas 
buvo užėjęs į XIV amžiaus 
Šv. Panelės Apsireiškimo 
bažnyčią, kurią apžiūrėjęs pa. 
sirašė į svečių knygą: "Ačiū 
už leidimą pamatyti didelį 
lenkų kultūros paminklą". 
Su kunigais jis nepasikeitė nė 
žodžiu.

•••
Ta proga sustokime prie 

Gorbačiovo vertinimo sovie
tų satelitų šalyse. Aplamai 
imant masės į perestroiką So- 
vietijoje žiūri su viltim. Gal 
dėl jos pagerės ir jų būklė ... 
Vadovybės, žinoma, lygiai 
kaip jų kolegos Sovietijoje, 
prisibijo. Už tat galima tur
būt sakyti, kad komunistų 
tarpe Rytų Europoje 67 m. 
amžiaus Jegor Lygačev yra 
populiaresnis už Gorbačiovą. 
Maskvos konferencijoje Ly
gačev pasisakė už perestroi- 
kos reikalingumą, bet ragino 
pagalvoti apie jos pasėkas, 
elgtis taip, kaip reikalauja są
lygos, o ne impulsyviai. Jis 
ragino neužmiršti, kad mili
jonai komunistų atidavė vis
ką, kartais net ir gyvybes, 
kad klestėtų socializmas. 
Kaip prieš kelis metus išsi
aiškino MuenchenoLaisvės 
radijas, tik vienas iš septynių 
Sovietijos miestų gyventojų 
nori daugiau teisių.

Iš sovietų satelitų apie 
perestroiką nieko nenori gir
dėti Rumunija. Jos valdovas 
prezidentas Ceausescu yra įsi 
tikinęs, kad pas jį jau dabar 
yra rojus, kurio negalima pa
gerinti. Jis dabar sumanė su
varyti į milžiniškus soveho- 
zus savo Transilvanijos pro
vincijos ūkininkus, kurių dau 

guma yra vengrų kilmės 
(prieš karą Transilvanija pri
klausė Vengrijai). Dėl to la
bai padidėjo pabėgėlių į 
Vengriją skaičius.

Vengrija, kaip žinia, yra 
ūkinių reformų pradininkė. 
Tą pripažino ir pats Gorbačio
vas. Jos ūkinė būklė, nors 
kiek geresnė už Rumunijos, 
tačiau toli gražu nėra pavy
dėtina. Pagerėjmo laukiama 
tik kai bus suprivatinta bent 
30% visos šalies ūkio. Šiuo 
tarpu tas nuošimtis siekia tik
tai 4%.

Bulgariją valdo stalinis- 
tas Todor Živkov. Jis priva
čiai aiškino, kad faktinai pe
restroika yra bulgarų išradi
mas, lygiai kaip kirilikos al
fabetas. Gorbačiovas to ta
čiau nenori pripažinti.

Rytų Vokietijoje ūkinė 
padėtis yra geriausia ir jos 
komunistai laiko tai savo nuo 

Jų vadas Honcckeris 
aiškino, kad dabartinė raida 
Sovietijoje išplaukė iš pačių 
sovietų pareikalavimo. Vo
kiečiai tačiau jau nuo 1970 
m. įvedė savo 'kombinatus' - 
įvairių rūšių vienas kitą papil
dančių įmonių junginius. 
Dauguma vokiečių yra įsiti
kinę, kad ta palyginama ge
rovė yra ne sistemos, bet tau
tybės nuopelnas. Vokiečiai, 
ir komunistų junge, neužmir- 
šę savo tautinių vertybių: tra
dicijų, sunkaus darbo ir dis
ciplinos. Didžiausias pavo
jus komunistinei Vokietijai 
yra Vakarų Vokietija. Atida
ryk sienas - ir visi gabesni 
žmonės bematant ją apleis! 
Žinoma, komunistai nutyli 
nemažą pagalbą, kurią viso
kiais būdais jiems suteikė Va 
karų Vokietija.

Geriau kaip žodžiai, pa
dėtį satelitų kraštuose gali nu 
šviesti faktas, kad į Austriją 
iki šiol iš jų pabėgo apie 2 
milijonai žmonių. Per šių 
metų pirmus keturis mėne
sius, azylo teisės paprašė 
1,643 lenkai ir 1,515 vengrai. 
Pernai tie skaičiai buvo 94 ir 
733.

• ••

Pereitą savaitę Nikarag
va išmetė JAV ambasadorių 
ir 7 jo bendradarbius. Neva 
už kišimąsi į jos vidaus rei

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

■ Iš kitos pusės
"Neteko matyti, kaip buvo išlydėta j Maskvą, 

TSRS Aukščiausios Tarybos septintojon sesijon, 
Lietuvos delegaciją karštą 1940-tąjy vasarą. Nuo 
to laiko Lietuvoje atrodo, nėra buvę mūsų res
publikos atstovams tokių palydų šalies sostinėn ko
kias š. m. birželio 24-tąją surengė Lietuvos persi
tvarkymo sąjūdžio iniciatyvinė grupė, kai visuo
menė susitiko su XIX sąjunginės partijos konfe
rencijos delegatais”.

•Kaip matome ir po pritarimo persitvarkymui parti
jos konferencijos, GIMTASIS KRAŠTAS, iš kur ta citata 
yra paimta, negali išsiversti be melo. Tiesa, gal tų eilučių 
autorius Leonardas Aleksiejūnas yra pats per jaunas atsi
minti karštos 1940 m. vasaros įvykius. Jei taip, jo eilutės 
parodo kaip sėkmingai per tuos 48 metus Lietuvos gyven
tojams buvo išplautos smegenys. Jis, atrodo, įsivaizduo
ja, kad visa Lietuva tada nepaprastai apsidžiaugė oku
puojama sovietų-ir pasiuntė daugumoje visai mažai žino
mų žmonių delegaciją atsivežti 'Stalino saulės’.

Aš atsimenu tas siaubingas dienas. Juk šiandien ir 
Aleksiejūno bendralaikiai galėtų sugalvoti, kad į Mask
vą ta išskubėjusi delegaciją neatsivežė jokios saulės, bet 
dar trylika metų siautusį terorą ir po jo tris dešimtme
čius, paties Gorbačiovo pripažintos 'stagnacijos’. Prie
šingai dabartiniems gyventojams tų laikų lietuviai buvo 
palyginti gerai informuoti ir žinojo, ko iš sovietų laukti. 
Aišku, kiekviena valdžia gali suvaryti minias žmonių ir 
jas šokdyti. Už tat tokia korespondencijos pradžia suke
lia džiaugsmą ir nepasitikėjimą. Ne abejojančiu protu, 
bet tikinčia širdim norisi, kad būtų tiesa kaip prof. Vy
tautas Landsbergis reikalavo Vilniuje 20,000 žmonių mi
nios akivaizdoje:

"Persitvarkymas Lietuvoje pernelyg lėtas. Ne
tikri delegatų rinkimai tegul būna paskutiniai ne
tikri rinkimai Lietuvoje.”

Arba ekonomistė K. Punskienė:
"Turime žinoti, ką sukuriame, ką atiduodame 

ir ką gauname. Gerai, kad delegatai pasižada prin
cipiniai kelti respublikos ekonominio, kultūrinio, 
politinio suvereniteto klausimus”.

Tai minia palydėjusi su suveneriteto reikalavimais. 
Gali lengvai suprasti, kokį entuziazmą sukėlė rašytojas 
Petkevičius, kuris atidavęs duoklę Leninui, taip kalbėjo: 

"Persitvarkymas — grįžimas prie Lenino tie
sos. Socializmas — demokratija. Toks socializmas, 
prie kurio nebuvo prikišęs kruvinų nagų Stalinas. 
Mus ilgai gąsdino nacializmu. Lietuviai visada bu
vo, yra ir bus internacionalistai. Aš didžiuojuos, 
kad mūsų krašte niekada nebuvo žydų progromų, 
kad padedame išlaikyti karaimų, kitų tautų kul
tūrą. Bet man liūdna, kai mano tėviškėje nekultū
ringas žmogus sako — kalbėk rusiškai”.

Kibirą šalto vandens užpylė filosofijos mokslų dakta
ras Jokūbas Minkevičius:

"— Krašte revoliucija — kaip prieš 48 metus, 
kai Lietuva kėlėsi naujam gyvenimui. Dar tvirtas 
bastilijas turim įveikti, bet tikiu — įveiksim".

Ir vėl kaip iš pradžios. Juk jei taip bus, kaip tas 
daktaras pranašauja, kaip buvo prieš 48 metus, po iškil
mių ir himnų vėl grįšime į teroro laikus, kuriuos paseks 
kapų stagnacija. Ar to tik nebijos patys tie oratoriai, sku
bėdami apsidrausti Lenino vardo linksniavimu. Nejaugi 
pats žmogus, pati tauta, negali suprasti, kad nori laisvės? 
Kaip ten būtų, linkiu pasisekimo. (vm)

kalus. JAV atsakė tuo pačiu. 
Kartu sandinistų vyriausybė 
sustabdė nepriklausomą laik
raštį La Prense ir katalikų ra
dijo stotį.

Ta įvykių eiga labai nu
stebino stebėtojus, kurie tikė
josi, kad prasidėjus paliau

bom contrai po truputį nusto
ja savo jėgų bei noro pasiprie 
šinti ir tokiu būdu sandinistai 
gali sulaukti naujos adminis
tracijos, kuri sustabdytų bet 
kokią pagalbą contrams.
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Pasidžiaukime atžalynu
Gyvename Septintosios 

Tautinės skautų stovyklos 
išvakarėse. Šioji stovykla 
vyks nuo rugpiūčio 14 iki 
24 d. d. BSA Seven Rangės 
Scout Reservation — Kens- 
ington, Ohio. Tai amerikie
čių skautų administruoja
ma, gerai įrengta, skauta- 
vimui labai tinkama vieto
vė.

Lietuviškoji skautija — 
Brolija ir Seserija jau se
nai pluša besiruošdami šiai 
stovyklai. Į ją, tikimasi, 
suvažiuos iš viso laisvojo 
pasaulio apie 800 skaučių, 
skautų.

Neseniai praėjo Aštunto
ji tautinių šokių šventė, 
šventė sukėlė didelį susido
mėjimą lietuviškojo jauni
mo tarpe ir jai virš dviejų 
metų intensyviai ruošėsi 
tautinių šokių ansambliai. 
Spaudoje skaitėme apie 
šventės pasiruošimo eigą, 
apie ansamblių, grupių dar
bus. žinoma, lietuviškoji 
skautija iki šiol to dėmesio 
nesusilaukė. Ji dirba tyliai, 
kantriai, sumaniai, be di
desnės spaudoje reklamos. 
Tačiau ir skautijos darbai 
labai, labai prasmingi lietu
viškajam gyvenimui, tauti
nės sąmonės ugdymui lietu
vybės išlaikymui.

Skautų organizacijos gre
tose matome nuostabiai pa
sišventusių, gerai paruoštų, 
vadovaujančius postus už
imančių, vadovų.

Skautai yra išugdę žymių 
veikėjų ir lietuviškoje išei
vijoje

Tad ir šiai septinta jai 
Tautinei skautų stovyklai 
skirkime prideramą, išskir
tiną dėmesį

Viena iš Seserijos rajono 
jaunesniųjų skaučių pasto- 
vyklė bus Paukštytės Gies
mininkės. Gražus pavadini
mas, o paukštytės giesmi
ninkės žada pasirodyti ne 
tik gražiu balseliu, bet ir 
labai įdomiais darbeliais. 
Man ypač patiko paukštyčių 
užmojai, štai jų šūkis: 
„Dirbsiu, žaisiu ir dainuo
siu! Viską Lietuvai auko
siu!” Kur gi rasi gražesnį 
pažadą: Viską Lietuvai au
kosiu !

Paukštytės rytais ir va
karais susikaups trumpoje 

maldoje padėkoti ir gera
jam Dievuliui ar paprašyti 
Jo malonių, štai ir malde
lės: Rytinė malda „Gerasis 
Dieve, aš noriu Tau tarnau
ti, aukotis Tėvynei ir dary
ti gerą Artimui. Padėk man 
ir vesk mane arčiau savęs. 
Amen”. Ir čia kokia graži, 
kilni, žmogų ugdanti min
tis Dievo prieglobstyje.

O po dienos darbų, var
gų, vargelių, rūpestėlių 
paukštytės vakarinėje mal
doje susikaupusius tars: 
„Ačiū Tau, Dieve, už šią 
dieną. Priimk ką gerą pa
dariau ir atleisk man, kur 
buvau negera. Palaimink 
mano tėvelius, mokytojus, 
vadoves ir draugus ir duok 
visiems ramaus poilsio. 
Amen”.

Paukštytės Giesmininkės, 
paprašiusios Dievulio viso
keriopos pagalbos, kasdien 
kibs darban. O jų bus daug, 
štai jos nori išmokti naujų 
rankdarbių. Susipažinti su 
Lietuva. Įgyti daugiau 
skautiškų žinių ir specialy
bių. Geriau pažinti gamtą 
Išmokti naujų dainų, žaidi
mų ir liaudies ratelių. Ge
riau Dievą pažinti.

Mieli Tėveliai, išleisdami 
savo dukreles į Tautinę sto
vyklą, atsiminkite, kiek 
daug gėrio, grožių, žmoniš
kumo ir tautinio sąmonin
gumo jos išmoks per ketu
riolika stovyklavimo dienų. 
Šios programos įgyvendini
mu rūpinas Jaun. skaučių 
sk. vedėja j. s. fil. Milda 
Arlauskienė, pastovy klės 
viršininkė Marytė Utz ir 
komendante Aida Bublytė. 
Programai vadovaus s. fil. 
Rita PenČylienė, s. Rugilė 
Šlapkauskienė, v. sk. Gin
tarė Kerelytė- Thaus.

Stovyklos vadovybė, be 
abejo, labai džiaugtųsi, kad 
skaučių tėveliai aplankytų 
stovyklą, drauge pasigerė
tų skaučių darbais, drauge 
pabendrautų. Tai būtų di
džiosios skaučių, skautų 
šeimos glaudus pabendra
vimas, su šeimomis, kuriom 
rūpi tautinis auklėjimas, 
kuriom rūpi savojo atžaly
no lietuviškoji ateitis.

O stovyklavimo metu 
vyks daug, įdomių apreiš- 
kų. Darbo dienos jaunimą

Nepaisant milžiniško 
nuotaikų pasikeitimo, Lietu
voje sovietų 'istorikai' vis 
dar neatsisakė savo noro rau~ 
donai' nudažyti vadinamą
sias 'baltas dėmes', jų palik
tas Lietuvos karo meto isto
rijoje. Šią straipsnių seriją 
kaip tik ir iššaukė GIMTO
JO KRAŠTO staiga nutrauk
ti straipsniai ta tema, ban
dant įrodyti, kad paskutinė 
Nepriklausomos Lietuvos 
valdžia iššaukė sovietų oku
paciją, nes nesilaikė savo 
paskutinės sutarties su So
vietų Sąjungą.

Iš tikro, kaip jau rašėm 
anksčiau, patys sovietai su 
naciais dalinosi Lietuva ir 
kitomis Baltijos valstybė
mis, visai neatsiklausę savo 
aukų nuomonės. Lietuva, 
rasit, galėjo kiek pakeisti sa
vo likimo raidą, pasiųsdama 
į Vilnių savo kariuomenę, 
kaip tai neoficialiai ragino 
vokiečiai, per sovietų malo
nę gavę savo 'įtakai' Lietuvą. 
Tačiau tokia galimybė pasi
baigė 1939 m. rugsėjo 16 d. 
sovietams okupavus Vilnių. 
Vos 12 dienų po to, vokie
čiai atidavė Lietuvą Sovicti- 
jos įtakai.

Kaip ten būtų, su na
ciais dėtis lietuviams nebuvo 
prie širdies. 1939 m. Vokie
tijos pasiuntinys Kaune 
Zechlin telegramoje savo 
Užsienio reikalų ministerijai 
skundėsi negavęs pasimaty
mo su prezidentu Smetona, 
kuris - norėdamas pabrėžti 
Lietuvos paskelbtą neutralu
mą - nepriėmė ir Lenkijos 
pasiuntinio. Asmenišką kon
taktą su Lietuvos vyriausy
bės sferom Zechlinas palai
kė per savo karo atache su

įpareigoja sąžiningai atlikti 
programose numatytus dar
bus, vakarais suliepsnos 
laužai, skambės dainos, gra
žios, lietuviškos, į kurias 
jungsis ir paukštytės gies
mininkės. Jaunimas paruoš 
geras, patriotines, skautiš
kas programas.

Visa tai įskaitytina į 
žmogaus asmenybės ugdy
mą, į tautinio sąmoningu
mo puoselėjimą, ruošiant 
mūsų jaunąją kartą būsi
miems darbams.

Tad lietuviškoji Skautija 
remtina visokeriopai, o jei
gu reikia, auka ir darbu.

Tad netrukus suliepsnos 
stovyklavietėse laužai, ai
dės gražios lietuviškos dai
nos, džiugins jaunatviška 
nuotaika, skautija žygiuos 
Dievo, Tėvynės ir Artimo 
meilės keliais, lydima ir 
gražiųjų paukštyčių gies
mininkių. Tad ir budėkite

Jurgis Janūsaitis 

gen. Raštikiu. Rugpjūčio 31 
d. tas pats Zechlinas, kaip aš 
jau citavau anksčiau, prane
šė Berlynui, kad Lietuvos vy
riausybės, kaip ir viešosios 
opinijos dauguma, Vokieti- 
jos-Lenkijos kare yra linkusi 
jei ne į Lenkijos, tai bent į 
Britanijos-Prancūzijos pusę.

Nors, 1939 m. rugsėjo 
28 d. slaptu susitarimu su 
Vokietija, Sovietija buvo ga
vusi laisvas rankas Lietuvo
je, ji iš karto nudavė nesiren
gianti pakeisti jos statuso. 
Lietuva ir toliau pasiliko ne
priklausoma valstybe, nors 
pagal tų pačių metų spalio 
10 d. sutarties 2 straipsnį 
pažadėjo visaip, įskaitant ir 
karines priemones, padėti So
vietų Sąjungai, jei kas ją už
pultų ir atvirkščiai. Kitaip 
sakant, paprasčiausias kelias 
į pilną krašto okupaciją būtų 
priekaištai Lietuvai, kad ji 
nesilaiko tos savitarpio pa
galbos sutarties.

Būdingas priekaištų ieš
kojimą prasidėjo ne tik Lie
tuvoje, bet tuo pačiu laiku ir 
Latvijoje, bei Estijoje. Pas
kutinioji buvo kaltinama įsi
leidusi į savo vandenis sveti
mus povandeninius laivus. 
Latvijoje įvykę pasienio ne
susipratimai, o Lietuvos sau
gumo organai tariamai grie
bėsi nedraugiškos akcijos 
prieš sovietų karius, norėda
mi iš jų išspausti karines pa
slaptis.

1940 m. gegužės 30 d. 
Molotovas paskelbė komu
nikatą, kuriame kaltino Lie
tuvos vyriausybės organus 
gegužės 18 d. pagrobus 10- 
tos tankų brigados kareivį 
Šmavgonets, kuris buvo tar
domas iki gegužės 28 dienos 
Gegužės 24 d. buvo pagrob
tas tos pačios tankų dalies 
karys Pisarev. Jis buvo iš
laikytas 3 dienas be vandens 
bei maisto ir tardomas, kur 
bus iškeltas jo dalinys. Pisa- 
revas pats pabėgęs per kana
lizacijos vamzdžius. Jau va
sario mėn. iš savo dalinio 
dingęs jaunesnysis politru- 
kas Butajev, kuris neva nusi
šovęs, Lietuvos organams 
bandant jį sulaikyti.

Tiems kaltinimams iš
tirti buvo iš mūsų pusės su
daryta speciali komisija, pir
mininkaujant Vilniaus apy
gardos teismo prokurorui J. 
Brazinkui, Krašto apsaugos 
ministerijos svarbesnių bylų 
tardytojui pulk. lt. Jonui Kor
iai ir Vidaus reikalų ministe
rijos juriskonsultui Antanui 
Jakobui. Sovietai atsisakė 
su ja bendrauti. To tardymo 
rezultatus 1965 m. TĖVY
NĖJE plačiai aprašė J. Bra
žinskas. Butajevo bylą labai 
gerai žinojęs Vilniaus apyg. 

teismo prokuroro padėjėjas 
V.K. Račkauskas, ją aprašė 
1960 m. DIRVOJE.

Kai dėl to buvo aiškina
masi Maskvoje, Molotovas 
staiga paskelbė naują kalti
nimą. Šį kartą visom trims 
Pabaltijo valstybėm kartu. 
Mat, 1940 m. vasario mėn. 
buvo pradėtas leisti anglų, 
prancūzų ir vokiečių kalbom 
žurnalas Baltic Revue, ben
dravimui tarp tų trijų kraštų 
puoselėti. Pirmame Nr. bu
vo ir tada buvusio Lietuvos 
ministro pirmininko A. Mer
kio straipsnis, kuriame pašte 
bima, kad tokiam bendravi
mui iki šiol kliudė išskirtinai 
Lietuvos problemos - Vil
niaus ir Klaipėdos. Dabar, 
tas problemas jau išspren
dus, galima paieškoti glau
desnio bendravimo (Latvija 
ir Estija jau 1923 m. turėjo 
bendro gynimosi sutartį), 
Molotovas klausė, prieš ką 
tas bendravimas nukreiptas, 
jei ne prieš sovietus? Juo la
biau, kad Merkys nė žodžiu 
neprisiminė Sovietų Sąjun
gos, kuri irgi yra Baltijos 
valstybė.

Oficialioje notoje sovie
tai kaltino, kad tik ką pasira
šius Sovietijos-Lietuvos savi
tarpio pagalbos paktą, Lietu
va sudarė karišką sąjungą su 
Latvija ir Estija, paversdama 
taip vadinamą Baltijos enten- 
tę, kuri anksčiau buvo karinis 
susitarimas tarp Latvijos ir 
Estijos, į trišalę karinę sąjun
gą. Po to generaliniai štabai 
palaikė glaudžius ir slaptus 
nuo sovietų santykius.

Kaip toliau buvo, sun
kiau visiem užmiršti. Noriu 
tik priminti vieną detalę. 
Kaip pranešė JAV ministeris 
Kaune Norem Valstybės sek
retoriui Hull telegrama, iš
siųsta iš Kauno 1940 m. lie
pos 21 d. 9 vai. ryto ir gautą 
Washingtone tos pačios die
nos 12 vai. 10 min. p.p., jis 
buvo liepos 20 d. 10 vai. 30 
min. vakaro staiga iškviestas 
į Lietuvos užsienio reikalų 
ministeriją, kur Užsienio rei
kalų ministerio vardu Spau
dos ir Informacijos d-to direk 
tore M. Avietėnaitė jam įtei
kė protesto notą prieš Lietu
vos kreditų JAV-se užšaldy
mą. Avietėnaitė - Lietuvoje 
gimusi, bet JAV išaugusi 
Amerikos lietuvių veikėja ir, 
nepriklausomybę atstačius, 
grįžusi Lietuvon - atleidusi 
vertėją Norem'ui tyliai pridū
rusi:

"Please disregard all o f 
our protests. We do not act 
independently any more. 
We appreciate what Wa- 
shington is doing more than 
we darė tell. Poeple are 
listening and į cannot say 
any more." (Prašau nekreipti 
dėmesio į visus mūsų protes
tus. Mes jau neveikiam ne
priklausomai. Mes įvertina
me Washingtono veiksmus 
daugiau negu drįstame pasa-

(Nukelta į 4 psl.)
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Smūgis tautybėms...
(Atkelta iš 1 psl.) 

Deja, gerų rezultatų nebuvo. 
WXEN radijo stoties užda
rymas suteikė progą šį tą iš
mokti, kad kas nors pana
šaus neatsitiktų kitą kartą.

Netrukus po tautybių ra
dijo programų likvidacijos 
Clevelande, kaž kas pana
šaus įvyko Detroite. Dctroi- 
tiškiai kreipėsi į clevelandiš- 
kius radijo darbuotojus pata
rimų. Algis Zaparackas, 
daug jų prisiklausąs, Detroi
to tautybių radijo vadovus 
pakreipė pozityvesne kryp
timi, patardamas pirkti radi
jo stotį. Jie taip ir padarė, 
tačiau ir šitoks kelias jiems 
sukėlė taip pat didelių sun
kumų ir rūpesčių.

Clevelando tautybių 
programų vadovai - nuo 
1977 m. kovo 15 d. klajoję 
tai vienoje tai kitoje stotyje, 
o kiti visiškai nesuradę kur 
prisiglausti, - jautėsi radę 
oazę, kai 1984 metais buvo 
atgaivinta viešoji radijo sto
tis, anksčiau veikusi Clevel
ando mokyklų tarybos žinio
je.

Atgaivintoji stotis, pasi
vadinusi WCPN (Cleveland 
Public Nctwork) ir gavusi iš 
įvairių fondų pinigų įsirengti 
naują studiją ir siųstuvą, pra
dėjo veikti 1984 m. rugsėjo 
8 dieną. Jos steigimo dar
buose labai aktyviai dalyva
vo "Tėvynės Garsų" štabo 
narys Raimundas Kudukis, 
kuris įtikino Clevelando vie
šosios radijo stoties tarybą, 
kad ji turinti priimti ir tauty
bių programas. Jis pats ir 
Algis Rukšėnas vyko į Wa- 
shingtoną liudyti FCC įstai
goje, kad būtų išduotas ra
dijo stočiai leidimas ir kad 
radijo stotis pasižada trans
liuoti dvyliką valandų, ku
rios būsiančios skirtos tauty
bių programoms. Tokiu bū
du FCC leidimas įpareigojo 
stotį aptarnauti vietos tauty
bių interesus. Stotis tarė bū
sianti džiazo muzikos, žinių, 
vietos talentų ir tautybių mu
zikos radijas. "Tėvynės Gar 
sai" pirmieji iš visų tautybių 
rugsėjo 16 d. transliavo savo 
pirmąją ištisos valandos 
programą. Po truputį ir kitų 
tautybių programų vedėjai 
įsijungė į naują Clevelando 
radijo 'mozaiką*.

Deja, medaus mėnuo’ 
truko tik du metus. Į stoties 
tarybą pradėjo veržtis vas- 
pos profesoriai ir korpora
cijų egzekutyvai, įtikinėda-

Kaip buvo iš tikro?
(Atkelta iš 3 psl.) 

kyti. Žmonės klauso ir aš 
negaliu daugiau pasakyti).

Tai laikytina pradžia 
Amerikos lietuvių veiklos, 
iki šių dienų siekiančios 
skelbti tiesą apie tų laikų įvy
kius. (Bus daugiau) 

mi kitus tarybos narius, kad 
tautybių programos nešan
čios nuostolį, tautybių klau
sytojų esą labai mažai, vajuo
se nepakankamai surenkama 
pinigų. Tai, žinoma, buvo 
melas. Tautybės vajuose 
skaitlingai dalyvavo ir paau
kodavo stočiai pakankamą 
sumą pinigų.

1987 metų pavasarį bu
vo padaryti kai kurie pakeiti
mai tautybių programose, 
ruošiantis jas visiškai išstum 
ti. Kasdieninėse programose 
buvo panaikintos vietinės ži
nios, atleisti žinių korespon
dentai, pradėjo keistis stoties 
menedžeriai. Artėjo ne tik 
finansų krizė, bet ir progra
mos turinio, nes beveik vis
kas buvo pertransliuojama iš 
bendrojo viešųjų radijo sto
čių tinklo.

Pagaliau, liepos 15 die
ną, tautybių radijo programų 
direktoriai gavo iš WCPN 
radijo stoties administracijos 
laišką, kuriuo pranešama, 
kad visos tautybių radijo 
programos yra panaikina
mos ir visa jų ten esama 
medžiaga būsianti atsiųsta 
paštų. Programų direktoriai 
negalį įeiti į stotį jos atsi
imti.

Laiške nurodomos to 
sprendimo tokios priežastys:

1. Stotis nori ir savaitga
liais išlaikyti tokį pat klausy
tojų skaičių, kaip ir šiokiadie
niais, kurie mėgsta džiazo 
muziką ir žinias.

2. Stotis tikisi gauti pini
gų paruošti savo savaitinę 
programą, kurioje pilnoje ska
lėje atspindės Clevelando kul
tūrinė bei etninė kūryba.

Taip liepos 15 dieną su
dužo Clevelando visuomeni
nė 'mozaika*.

Tam buvo slaptai ir ilgai 
ruoštasi. Net įtakingų asme
nų pritarimas ir pinigai gauti. 
Žinoma, meluojat ir nesa
kant, kad tautybių programos 
bus uždarytos.

Su tautybėmis adminis
tracija nesikalbėjo jau ištisi 
metai. Galima buvo tik spėti, 
kad kažkoks katilas verda. 
Viskas buvo daroma taip slap 
tai, net radijo stoties tarybos 
nariams nieko nebuvo pasa
kyta iš anksto.

FCC taisyklės nedrau
džia tokiu barbarišku būdu 
uždaryti programas. Naujoji 
stoties administracija, žino
ma, nemini tų uždarymo prie
žasčių, kurios būtų tuojau pat 
viešai pasmerktos. Tai, pir
ma, stipri neapykanta girdėti 
radijo bangomis svetimąsias 
kalbas ir daugelio tautybių 
savitą muziką, kurios visiškai 
nėra Amerikos radijo stočių 
srovėje. Antra, stoties žinių 
pranešėjai, interviu vadovai 
propagavo liberalinių mažu
mų interesus. Artėjant prezi
dentiniams ir kongreso rinki
mams, radijo stoties vadovy
bei rūpėjo kuo greičiau prieš 

rinkimus nupjauti tautybių 
programas, kad vedėjai nega
lėtų įtaigoti vietos klausyto
jų rinkiminės akcijos metu. 
Ohio valstijoje šiais metais 
būsiančios labai svarbios var
žybos dėl senatoriaus vietos 
taip šen. Metzenbaumo ir me
ro Voinovičiaus. Šie teigi
mai yra spėliojimų skalėje, 
bet jie yra realūs, žinant Cle
velando tautybių tvirtą para
mą Voinovičiui.

Dėl WCPN radijo stoties 
akcijos galima būtų priskirti 
dar dvi priežastis, kuriomis 
galima būtų kaltinti ir tauty
bių programų vadovus. Pasi
mokę iš įvykių prieš vienuo- 
liką metų, tautybės nesukūrė 
savo organizacijos ir nesuda
rė su stotimi sutarčių, pasi
kliaudami visų gera valia ir 
teisėmis, kurias neva apsau
go stočiai išduotas operacijų 
leidimas skirti dvylika valan
dų tautybėms. Antra priežas
tis - kai kurių programų kultu 
rinė vertė. Bent trys tautybės 
transliavo menkos vertės 
programas, kurios galėjo įri
tuoti stoties vadovybę.

Nežiūrint tautybių prog
ramų redaktorių klaidų, sto
ties vadovybė morališkai ir 
faktiškai sulaužė sutartį, slap 
tai ruošdama naujų programų 
planą - apgavo tautybių va
dovus.

Kokios yra priemonės 
pareikšti protestui ir sustab
dyti programų panaikinimo 
procesą?

Protestui pareikšti yra 
galimybių. Protesto laiškai 
radijo stočiai ir spaudai (The 
Plain Dealer), Ohio valstijos 
kongreso delegacijai, Cleve
lando didiesiems fondams, iš 
kurių stotis tikisi toliau gy
venti. Demonstracijos ir pi
ketai irgi gerai, jeigu turime 
pasiryžusių žmonių jose da
lyvauti.

Antra reikšminga protes
to eiga būtų , pasisamdžius 
advokatus, pradėti teismuose 
ir FCC ieškoti teisingumo dėl 
vienašališko sutarties sulaužy
mo. Tai būtų galima padary
ti, jei tautybės ryžtųsi sudėti 
krūvą pinigų teisiniam pro
cesui.

Pagaliau turime visi ir 
visur, ir visa jėga kalbėti apie 
tai ir reikalauti, kad tautybės 
nebūtų diskriminuojamos. 
Vieningai ginkimės ir kovoki
me dėl savo kalbos ir kultūri
nių bruožų bei komponentų 
viešo naudojimo ir ugdymo. 
Ir mes esame šio krašto pi
liečiai, ir mums priklauso ra
dijo bangos. Ypatingai lietu
viškas radijas tenebūna tik 
verkianti našlaitė ant didžio
jo Amerikos kelio, bet mūsų 
visų mylima ir remiama insti 
tucija, kuri palaiko gimtąja 
kalbą ir tėvynės dainas.

Liepos 18 d. WCPN ra
dijo stotis šaukia spaudos 
konferenciją. Vietos spaudo
je ir televizijoje pasirodys 
daugiau žinių (ypatingai se
kite 8-ją stotį). Liepos 19 d.

■ laiškai Dirvai
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Nr. mano pastaboms dėl p. 
Jurgio Janušaičio ir p. Ra
sos Razgaitienės (American 
For Due Process) bendrai 
sudaryto klausimų-atsaky
mų formoje informacinio 
pranešimo OSI tema, at
spausdinto Dirvos Nr. 25, 
11-12 psl. 1988. VI. 30.

P. J. Janušaitis, cituoja: 
”Jūs ir p. žumbakis lankė
tės St. Petersburge, kur 
gyvena vienas OSI apkal
tintas mūsų tautietis. Jam 
gręsia deportacija. Ten bu
vo taip pat renkamos ir au
kos. Aukotojai manė (mano 
pabraukta K. P.), kad iš 
suaukotų pinigų bus parem
tas ten gyvenąs nukentėjęs 
tautietis. Užklausus šį tau
tietį, jis atsakė ”P. Razgai
tienė dirba didelį ir labai 
naudingą darbą. Jei turė
čiau pinigų, ją taip pat rem
čiau. Tačiau iš P. Razgai
tienės Komiteto iki šiol ne
su gavęs nė vieno dolerio. O 
taip pat ir čia surinktus pi
nigus išsivežė”.

P. Janušaičiui dėl jo vaiz
duojamų piniginių reikalų 
tokių pareiškimų aš nepa
dariau, nes rinkliavą orga
nizavo ir vykdė vietinis L.
T. G. komitetas, kuris ne 
kartą ir man yra padėjęs.

Ponios Razgaitienės atsa
kymas, citata: "Spėju, kad 
kalbate apie p. Kazimierą 
Palčiauską. Teko per eilę 
metų turėti reikalų su bene 
visais p. Palčiausko pasi
rinktais advokatais: N. 
Grybauskaite, E. Raškaus
ku, G. Scallion, G. Ruiz, A. 
Rios. Kiek suprantus iš jo 
dabartinio advokato, P.Pal- 
Čiausko teisinės išlaido jau. 
prieš porą metų buvo visos 
sumokėtos ir naujų šiuo 
metu nesitikima”.

Neteisingas teiginys, lie
čiąs mano denaturalizacijos 
ir deportacijos bylų advo
katų apmokėjimus.

Pasibaigus denaturaliza
cijos bylai pralaimėjimu, 
advokatas E. Raskauskas 
Jr. pareikalavo atiduoti na
mą, žadėdamas tęsti ape
liacijos bylą. Tačiau, nepa
sisekus susitarti dėl galu
tinių išmokėjimo sąlygų, 
adv. E. Raskauskas Jr. stai
ga iškėlė teisme dvi bylas:

tautybių radijo vadovai renka 
si mero įstaigoje apsvartyti 
padėtį ir nustatyti veiklos 
kryptį.

Dirva visada rėmė lietu
viškųjų radijo programų veik 
lą, apie jas daug rašė. Ji 
rems ir toliau bei informuos 
skaitytojus sekančiose lai
dose apie Clevelando tauty
bių radijo likimą.

J. Stempužis 

vieną man, antrą mano žmo
nai. Bendras bylų ieškinys 
$106,879.74. Tos dvi bylos 
dar eigoje. Be to, dviejų by
lų gynybai dar yra išlaidų. 
Taigi teiginys, kad visos 
teisinės išlaidos apmokėtos, 
netiesa.

Deportacijos bylai prasi
dėjus padaryta sutartis su 
dviem advokatais. įnešant 
tam tikrą suma teisinėms 
išlaidoms dengti. Atski
riems projektams dar ir da
bar tenka mokėti. Pati de
portacijos byla yra apelia
cijoje. Apklausa buvo 1987.
I. 13, kur buvo prašyta pa
naikinti pirmos instancijos 
imigracijos teisėjo sprendi
mą deportuoti mane į So
vietų Sąjunga. Jau praėjo 
l l-> metu, apeliacinio spren
dimo nėra. Sprendimas gali 
būti staigus, netikėtu laiku, 
kur gynybos advokatai tu
rės ugniagesiškos spartos 
darbo, kuris yra brangus. 
Koks apeliacijos sprendi
mas bebūtų, seks pastangos 
bylą perkelti į aukštesnį 
teismą. Ir man. gavus ne
palanku sprendimą, reikės 
apeliuoti ir mokėti advoka
tams, arba laimėjus gintis 
prieš OSI apeliaciją aukš
tesnėje instancijoje. Taigi 
galima tvirtinti, kad tik 
šiandien dar nereikia pagal
bos, o kas bus rytoj ar po
ryt, mes nežinome.

K. Palčiauskas 
1987 m. liepos mėn. 8 d.

DAUGIAU TIKSLUMO

Dirvos š. m. birželio 23 d. 
laidoje išspausdintas dr. 
Ant. Butkaus straipsnis 
”LB Didieji renginiai Kana
doje” prašosi kelių patiks
linimų :

1. Rašydamas apie PLB 
VH-jį Seimą, dr. Butkus 
teigia, kad "Pirmieji seimai 
buvo rengiami kas penkeri 
metai, o pastarasis įvyks 
greičiau”. Tikrumoje šis 
seimas vyksta lygiai po 
penkerių metų, PLB Vl-jam 
Seimui vykus 1983 metais.

2. Straipsnio autoriaus 
teigimu, ”... LB JAV-se 
niekados neturėjo daugiau 
10,000 rinkėjų”. Rinkimų 
duomenys rodo ką kitą. 
1973 metais renkant JAV 
LB VII-ją Tarybą balsavo 
10,440 asmenų.

3. Dr. Butkus teigia, kad 
”... rinkėjų skaičius, lygi
nant su 1984 metų rinki
mais, žymiai sumažėjo, o 
Ohio apygarda pastatė su
mažėjimo rekordą”. Būtina 
pastebėti, kad rinkimų į 
JAV LB Tarybą 1984 me
tais visai nebuvo. Rinkimai 
vyko 1985 metų pavasarį ir 
juose balsavo 6,801 asmuo. 
1988 metais įvykusiuose 
rinkimuose balsavo 6,546 
asmenys. Sumažėta 255 bal
suotojais. Abejoju, kad tokį

(Nukelta į 5 psl.)
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Žiupsnelis atsiminimų (1)

Apie kardinolą Vincentą

Sladkevičių ir iškilmes

Romoje p*

Vitalis Žukauskas

Dr. Kęstutis J. Valiūnas 
paskambinęs paklausė, ar 
mačiau šios dienos, būtent 
gegužės 30 dienos New 
York Times pranešimą, kad 
vysk. V. Sladkevičius pa
keltas kardinolu?

Atsakiau, kad dar nenu
sipirkau, bet ačiū už žinią.

— Tai, matai, Vitali, tu
rime jau kardinolą ir kar
dinolas mūsų klasės drau
gas iš jėzuitų gimnazijos. 
Ką gi važiuosim Romon jo 
sutikti ir pasveikinti!

Tikrai buvo maloni žinia 
ir netikėta staigmena, kad 
mokslo ir žaidimų draugas 
susilaukė Bažnyčios hierar
chijoje tokio išaukštinimo.

Nedaugeliui buvo ir yra 
žinomi Jo Eminencijos gy
venimo keliai ir jaunystės 
išgyventos dienos. Net ir 
lietuviškoje enciklopedijoje 
gana šykštus faktų rinki
nėlis.

Mėginsiu patiekti dalį sa
vųjų prisiminimų iš jau
nystės dienų — jėzuitų gim
nazijos, o vėliau ir kunigų 
seminarijos laikų bendra
vimo su juo, kad išliktų

ateičiai ir vėlesniems apra
šymams apie jį, jo mono
grafijai, Lietuvos bažny
čios istorijai.

Tikiuosi, kad atsiras ir 
daugiau — o tokių turėtų 
būti — tiek Lietuvoje, tiek 
išeivijoje jo bendramokslių, 
kurie parašytų savuosius 
atsiminimus.

Lietuva po 400 metų ga
vo kardinolą ir tai didžioji 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
dovana mūsų kraštui.

Juk Jo Eminencija kardi
nolas Vincentas Sladkevi
čius įeina į Lietuvos bažny
tinę ir Lietuvos istoriją, 
kaip savita — didelė figū
ra ir apie jį bus renkamos 
žinios ir rašoma, todėl ver
ta jau dabar pasirūpinti rei
kiamų žinių rinkimu.

Jėzuitų gimnazijoje

Atmintin grįžta baltieji 
gimnazijos rūmai su plokš
čiu pasivaikščiojimams sto
gu ir akmenėtu gimnazijos 
kiemu su tokia pat krepši
nio aikštele, kurioje dažno-

5.00

PARAMA DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
Ch. Grigas, Šalinas
A. Dragunevičius,

Farmington.................... 5.00
V. Apanius, Chesterland 20.00
M. Tonkūnas, Chicago .. 10.00
J. Savickas, Chicago .... 10.00 
V. Šimkuvienė, Chicago 25.00 
V. Dargis, Madison .... 10.00
A. Drasutienė, Chicago .. 8.00
A. Gudėnas, Dės Plaines 20.00
Pr. Šulas, Portage ..........10.00
B. Telyčėnas, Dearborn .. 5.00 
J. Ramanauskas,

Metuchen .....................10.00
R. Apanavičiūtė, Euclid 10.00 
J. Neverauskas, Munster 5.00 
A. Vaivada, McLean ....20.00
A. Samusis, Richmond Hill 5.00 
H. Bagdonienė,

Oak Lawn.....................25.00
Dr. N. G. Nogės, Kanada 4.15

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Laiškai

Jo Eminencija kardinolas Vincentas Sladkevičius 
kai pasilikdavom pažaisti.

Tarp daugelio mėlynom 
gimnazistų uniformom vil
kinčių jaunikaičių buvo ir 
dabartinis kardinolas, kuris 
nesiskyrė iš kitų, nebent 
tuo, kad jis gyveno bendra
butyje ir jam nereikdavo 
eit ar važiuot kasdien į na
mus. Viskas buvo čia pat.

Bendrabutyje dažniausiai 
būdavo patalpinami provin
cijoje gyvenančių tėvų vai
kai, kurie norėjo mokytis 
jėzuitų vedamoje gimnazi
joj arba net ir miestelėnų 
vaikai, kuriems reikėjo 
draumės ir paklusnumo re
žimo. Vienu iš tokių buvau 
ir aš — patalpintas bendra- 
butin, kad susitvarkyčiau. 
Ar pavyko? Tikslaus atsa
kymo net ir dabar neturiu. 
Jeigu jėzuitų bendrabutis 
negelbėdavo, tai paskutinio
ji instancija drausmingu
mui įgyti buvo Kretingos 
pranciškonų gimnazija ir 
bendrabutyje.

(Bus daugiau)

(Atkelta iš 4 psl.) 
mažą sumažėjimą tinkama 
vadinti "žymiu”.

Kiek tai liečia Ohio rin
kiminę apygardą, 1988 me
tų rinkimuose Ohio rinki
minės apygardos ribos buvo 
sumažintos, Rochesterio ir 
Buffalo lietuvius įjungiant 
į New Yorko rinkiminę 
apygardą. Tai sumažino bal
suotojų skaičių Ohio apy
gardoje.

Algimantas S. Gečys

Kai jaunystės draugai susitinka ... Kardinolas Vincentas Sladkevičius sveikinasi su seniai matytu 
klasės draugu , aktorium Vitalių Žukausku.

VLIKo pirm dr. K. Bobelis su kardinolu V. Sladkevičium Romoje. Iš kairės: Rūta Degėsienė, 
kardinolas V. Sladkevičius, Aldona Bobelytė ir dr. K. Bobelis.

REG1STRY OR CERT1F1CAT1ON 
ELIGIBLE RESPIRATORY THERA- 
P1ST — Needed for 38 bed hospital 
with 31 bed long term care unit.' 
Salary range $16,000 to $22,000. 
Competitive benefits. Contact Tom 
Hicks, Helen Newberry Joy Hospital,. 
502 West Harrie Street, Newberry, 
Michigan 49868 or 906-293-5181.

(24-30)

SWISSSCREW MACHINE 
SET-UP&GPERATOR 

žndShift
New modern air condifioned high 
tech facility. Company paid medi
cal benefits (including dependents) 
and 10 paid holidays. All in an envi- 
ronment that is congenial, profes- 
sional and where we show a 
genuine concern for you as an indi- 
vidual.

(201)492-2256

Balo Precision Parts
45 Carey Avenue 
Butler, NJ 07405 

Eoual Opportunity Employer
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Svarstytas kultūros kongrese

Pasaulio lietuvių spauda ir radijas

J. Varčius

Pasaulio lietuvių IV-to 
kultūros kongreso paskuti
nę dieną (birželio 27) To
ronte, įvyko svarstybos apie 
spaudą ir radiją mūsų kul
tūriniame gyvenime. Jų ko
ordinatorius J. Stempužis, 
PLB kultūros komisijos na
rys, pasveikino rengėjų 
pirm. M. Lenkauskienės 
vardu atvykusius apie 200 
svečių iš š. Amerikos, P. 
Amerikos, V. Europos ir 
Australijos. Prie svarstvbų 
stalo jis pakvietė penkis 
referentus, leisdamas jiems 
kalbėti po 5 minutes, jo iš 
anksto paskirtomis temo
mis.

Svarstyboms vadovavo 
Aušra Liulevičienė, „Drau
go” šeštadieninio priedo re
daktorė. Vadovė savo įžan
ginėje kalboje klausimų 
formoje ryškino spaudos 
leidinių pobūdį, jų turinį ir 
kokios spaudos reikalauja 
mūsų visuomenė. Jos nuo
mone, yra du pagrindiniai 
pageidavimai spaudai: pir
ma — vienybės išlaikymas 
ir antra — atitinkama pro
porcija skiriama lietuviš
kiems išeivijos ir politi
niams reikalams. Pareiškė, 
kad spauda turi eiti kartu 
su visuomene, nes ji yra lie
tuviškų žinių apykaita. Prie 
jos turi prisidėti visi, ją ge
rinti nuolatiniu bendradar
biavimu, nes spauda yra 
mūsų pagrindinė bendravi
mo priemonė.

Pirmą referatą „Leidėjų, 
redaktorių, bendradarbių ir 
skaitytojų santykiai” skai
tė J. Varanavičius-Varčius, 
Kanados lietuvių žurnalistų 
sąjungos pirmininkas. Savo 
trumpoje apžvalgoje kon
statavo, kad nuo pirmojo 
Amerikos lietuvių laikraščio 
„Gazieta Lietuwiszka”, ku
ris parodė 1879 New Yorke, 
buvo leidžiami šimtai laik
raščių ir tik nedaugelis iš
liko ligi šių dienų, šiuo me
tu dar turime vienintelį 
dienraštį „Draugą”, keletą 
savaitraščių Š. Amerikoje 
ir įvairių periodinių ir ne
periodinių žurnalų. Visi šie 
leidiniai finansiškai silpnė
ja, nes mažėja skaitytojai. 
Viena iš šio nuosmukio prie
žasčių yra leidėjų, redakto
rių, bendradarbių ir skaity
tojų santykių neproporcin
gumas.

Referento nuomone, laik
raščio kertinis akmuo yra 
leidėjas, kurį turi sudaryti 
ne vienas asmuo, bet atitin
kama leidimo organizacija. 
Ji nustato laikraščio pasau
lėžiūrinę kryptį, samdo ati
tinkamus redaktorius ir tel
kia skaitytojus. Redakto
riaus pareiga rūpintis ben- 
dardarbiais ir laikraščio pa
ruošimu spaudai. Spauda 
silpnėja, nes leidėjai nesi
rūpina finansiniais reika

lais, nerodo aktyvumo, ne
steigia kolonijose rėmėjų 
būrelių ir nesirūpina spau
dos platintojais, šį darbą 
turi atlikti redakorius be 
leidėjų pagalbos. Dėl šios 
priežasties laikraštis tampa 
neįdomus ir skaitytojai at
sisako pratęsti prenumera
tas. Kaip teigiamą pavyzdį 
nurodė Kanados savaitraštį 
"Tėviškės žiburius”, kuris 
dėl leidėjų organizuotumo ir 
veiklumo didėja kiekvienais 
metais skaitytojais. Siūlė 
sustiprinti laikraščių leidė
jų organizacinį veiklumą, 
a t p a 1 aiduoti redaktorius 
nuo administracinių darbų 
ir telkti skaitytojus asme
niniais kontaktais lietuvių 
k o 1 o nijose, organizuojant 
rėmėjų būrelius ir platinto
jus. Graudūs straipsniai ir 
liūdnieji gruodžio spaudos 
mėnesiai — tai tik tyruose 
šaukiantis balsas.

Kun. J. Vaišnys, SJ, 
„Laiškai lietuviams” redak
torius, nagrinėjo spaudos ir 
radijo kalbą. Pareiškė, kad 
turime neblogų radijo pro
gramų ir leidinių, kurių kal
bą reiktų pagirti. Tačiau 
yra daug kitų leidinių ir ra
dijo programų, už kurių kal
bą vargu galima parašyti 
trejetuką. Viešas lietuviš
kas žodis turi būti vertas 
pagarbos. Jis turi būti tai
syklingas. Spauda ir radi
jas turi kalbos kultūrą ug
dyti, o ne žlugdyti ir nie
kinti.

Jo nuomone, redaktoriai, 
rašyt ojai, bendradarbiai, 
radijo darbuotojai turi nuo
lat tobulinti lietuvių kalbos 
žinojimą, naudojant žody
nus ir atitinkamus vadovė
lius. Lietuvoje yra išleista 
daug gerų žodynų, grama
tikų ir kitų kalbos knygų. 
Yra kelių, kuriais galima 
šias knygas gauti, šį tą tu
rime ir JAV, kaip 1985 m. 
išleistą jo. paruoštą knygą 
”Praktinė lietuvių kalbos 
vartosena”. Kita kalbos pa
sitobulinimo priemonė yra 
vasariniai lituanistikos se
minarai, kurie veikia jau 15 
metų. Daug šių seminarų 
lankytojų pagerino lietuvių 
kalbą.

E. Tuskenis, jaunosios 
kartos atstovas iš Chicagos, 
kalbėjo apie jaunimo kelią 
į spaudą. Jo kalba apie mū
sų jaunimą buvo labai pe
simistiška. Jis tvirtino, kad 
iš jaunimo grupės 18-25 
metų amžiaus lietuvių rei
kalais domisi tik 5%. Šis 
skaičius, kurį sudaro š. 
Amerikoje apie 1000 jau
nuolių, neišlaikys lietuvy
bės ir lietuviškos spaudos. 
Jaunimas neskaito lietuvių 
spaudos, nes nemoka lietu
vių kalbos. Mokantieji lie
tuvių kalbą mažai dėmesio 
kreipia į lietuvišką spaudą, 

nes jiems ji neįdomi, 
straipsniai nuobodūs. Jau
nimas yra liberalus ir ski
riasi savo pažiūromis dėl 
Lietuvos išlaisvinimo. Vy- 
resnios kartos konservaty
vus galvojimas jiems nepri
imtinas. Svetimos kalbos 
naudojimas mūsų spaudoje 
gal ir sudomintų jaunimą. 
Tačiau atsisakymas lietuvių 
kalbos spaudoje yra pirmas 
nutautėjimo žingsnis. Aiš
ku, pasitraukus vyresniai 
kartai, jaunimas tą darbą 
tęs kita forma ir turiniu.

Dr. Z. Rekašius, "Akira
čių” redaktorių grupės na
rys, analizavo aktualią te
mą "Lietuva išeivijos spau
doje”. Jo nuomone, mūsų 
spaudoje yra daugiau desin- 
formacijos negu informaci
jos. Girdi, mūsų spauda, 
mažomis išimtimis, yra už
sidėjus apinasrį iš įsitikini
mo, kad spaudos uždavinys 
yra kovoti už laisvę ir ne
priklausomybę. Mes visi 
esame už Lietuvos nepri
klausomybę, bet spaudos 
uždavinys yra informuoti. 
Kai atsisakome informaci
jos kaip pagrindinio užda
vinio, tada prasideda pro- 
poganda ir agitacija, tada 
prasideda informacijos at
ranka, tada prasideda kaip 
gerą informaciją skelbti ir 
blogą neskelbti. Atrenkami 
šaltiniai, kuriais galima 
naudotis ir kuriais negali
ma. Ir dėl to mūsų spauda 
nepajėgia suprasti tokių 
dalykų, koki dabar vyksta 
Lietuvoje. Tai vyksta todėl, 
kad esame užsidėję kovos 
kriterijų, naudojami klai
dingi spaudos šaltiniai.

Pagrindinis informacijų 
šaltinis apie Lietuvą yra di
džioji spauda, jos informa
cijos panaudojimas. Be to, 
oficialioji sovietų spauda, 
kurios informacijomis di
džioji išeivijos spauda ne
sinaudoja, nes tai „nepa
triotiška”. Tai pagrindinis 
informacijos šaltinis, ku
rią reikia interpretuoti, rei
kia suprasti, ne viską kas 
ten skelbiama priimti už 
tiesą. Kitas šaltinis — tie
sioginė informacija, gauta 
korespondentų iš Lietuvos. 
„Akiračiai” yra vienintelis 
leidinys, kuris sąmoningai 
ir sistematingai tai daro. 
„Mes esame, pavyzdžiui, iš
spausdinę pasikalbėjimą su 
vyriausiu religinių reikalų 
prižiūrėtoju Lietuvoje, ko
munistų valdžios atstovu ir 
dėl to neatsiprašome, nes 
esame įsitikinę, kad atliko
me naudingą informacinį 
darbą susipažinti bent iš 
dalies kaip jie žiūri į tuos 
reikalus, būdami oficialūs 
pareigūnai”, aiškino dr. Z. 
Rekašius.

Daug naudingos informa
cijos yra pogrindžio spau

doje, kurioje yra ten ir ne
garbingos informacijos, pa
sitaiko net vienas, kitas 
skandalingas dalykas. Po
grindžio spauda yra labai 
vienašališka, labai tenden
cinga, kitokia ji ir negali 
būti. Mūsų pareiga būtų 
kaip tą pogrindžio spaudą 
interpretuoti.

Baigdamas dr. Z. Reka
šius pareiškė savo neigiamą 
nuomonę apie pogrindžio 
spaudos p e rspausdinimą, 
kuri perspausdinama pažo
džiui ir praktiškai be jokių 
interpretacijų. Be šių in
terpretacijų į verčiama į ki
tas kalbas ir skleidžiama 
tiems, kurie apie Lietuvą 
nieko nežino. Iš šių leidinių 
kitataučiai sužino, kad lie
tuviai mokytojai skriaudžia 
gerus mokinius, netikintieji 
mokytojai persekioja tikin
čiuosius moksleivius, blogi 
lietuviai persekioja gerus 
lietuvius. „Ar iš tikrųjų tuo 
norima pasakyti, kad tik 
blogi lietuviai skriaudžia 
gerus lietuvius? . . Mes tu
rėtume šitą interpretuoti, 
nes tuo Maskva yra visai 
nepaliečiama”. (Citata iš 
garsinės juostelės. J. V.).

Neatvykus į svarstybas 
R. Keziui iš NewYorko ir 
R. Lapui iš Chicagos, ku
rie turėjo kalbėti apie ra
dijo rūpesčius ir ateities 
problemas, su šiais reika
lais dalyvius supažindino 
koordinatorius J. Stempu
žis. Įžangoje priminė, kad 
Kultūros kongreso rengimo 
komisija išleido J. Stempu- 
žio paruoštą leidinį, kuria
me išvardinti Laisvojo pa
saulio lietuvių leidžiami lai
kraščiai, žurnalai ir radijo 
programos. Pagal šio leidi
nio žinias, laisvajame pa
saulyje yra leidžiami 59 lai
kraščiai, periodiniai bei ne
periodiniai žurnalai ir vei
kia 37 radijo programos.

Radijo programos, kaip 
aiškino J. Stempužis, yra 
skirtingos k i e k v i ename 
krašte. JAV radijo progra
mas vargina finansiniai 
sunkumai. Jaunosios kartos 
dalyvavimą programose ap
sunkina lietuvių kalbos ne
mokėjimas, trukumas litu
anistinių žinių. Apskritai 
programos yra silpnos, ku
rias sudaro įvairūs skelbi
mai apie blynus ir cepeli
nus, gimtadienių minėjimai 
ir pan. šios programos tu
rėtų daugiau laiko skirti 
lituanistikai, Lietuvos isto
rijai, išeivijos kultūriniam 
gyvenimui pažinti. Radijo 
darbuotojai turi būti ne 
skelbimų skaitytojai, bet 
lietuvių reikalų informacijų 
vadovai.

Paskutinis svarstvbų re
ferentas dr. V. A. Dambra- 
va iš Venecuelos kalbėjo 
aktualia tema — Radijo ko
munikacija n e 1 ietuviams. 
Pagrindinė komunikacijos 
priemonė su svetimtaučiais 
yra tarptautinė radijo tar
nyba: Amerikos balsas, Va
tikano radijas, Europos ir 
Romos radijai. Per šias sto

tis yra skelbiamos labai ge
rai paruoštos programos. 
Tačiau to neužtenka. Rei
kia užmegsti asmeninius 
kontaktus su kitų stočių 
darbuotojais, žydai tai labai 
gerai panaudoja ir nuolat 
skelbia apie žydų disįdęntus 
Sovietų Sąjungoje. Tačiau 
lietuvių disidentų pavardžių 
tose radijo stotyse neišgir
si. Referento nuomone, bū
tų naudinga radijo stotyse 
gauti kelių minučių apmo
kamą programą ir skelbti 
mums naudingas informa
cijas. Tas praktiškai jau 
vykdoma P. Amerikoje. Pri
minė, kad turime užmegs
ti ryšius su kitataučių spau
da, kuriuos lemia asmeniš
ki santykiai, .šiuo atveju 
didelį įnašą yra padaręs 
Katalikų informacijos cen
tras, pateikdamas daug ži
nių kitataučių spaudai.

Po referatų vyko diskusi
jos, kuriose kalbėtojai pa
pildė referatų pranešimus, 
nežiūrint, kad koordinato
rius jiems priminė statyti 
klausimus. Iš jų įdomiausi 
klausimai buvo dr. Z. Reka
šiui, kuris į klausimą, ką 
mes gero turime lietuviš
koje išeivijos spaudoje, aiš
kino, kad objektyviai į tai 
neįmanoma atsakyti. Todėl 
pradėjo aiškinti subjekty
viai, kurio pareiškimai ne
turėjo jokio ryšio su klau
simu. Jis pareiškė, kad tu
rime „Draugo” labai gerą 
kultūrinį priedą, tačiau ne
paprastai blogą šio dienraš
čio pirmą puslapį, kuris 
atėjus naujam redaktoriui, 
tapo lietuvių klabos išnie
kinimu, pasityčiojimu. Į 
klausimą, ar tikrai Lietu
vos pogrindžio spauda ten
dencinga, klaidinanti, o so
vietinė spauda teisinga, jis 
nieko neaiškino apie po
grindžio spaudą, bet pla
čiau sustojo prie sovietinės 
lietuviškos spaudos. Jis tei
gė. kad sovietinės spaudos 
žinias reikia atitinkamai in
terpretuoti, reikia padaryti 
pastabas. "Pabrėžti, kad 
sovietinė spauda yra ten
dencinga, man aterodo yra 
absurdas. Kadangi visi tai 
žino ir kartoti žinomus da
lykus, pasidaro vaikiška, 
pastatyti save į tokią vai
kišką situacija, kartoti to
kius dalykus, kurie visiems 
yra aiškūs” (citata iš gar
sinės juostelės). Tokiais 
"salamoniškais” a t s a ky- 
mais dr. Z. Rekašius išven
gė tiesioginio ir aiškaus at
sakymo į klausimus.

Train to be a
TRAVEL AGENT 

TOUR GUIDE 
AIRLINE RESERVATIONIST

Start at home. Train on live 
airline corrrputers. Home study 
and resident training. Pinančiai 
aid available. National Hdqtr. 
Pompano Beach, FL.

A.C.T. TRAVEL SCHOOL

1-800-327-7728
Accredited Member N.H.S.C.
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Tautinių šokių šventė -

išeivijos lietuvių triumfas
(Atkelta iš 1 psl.) 

rų. Šiuo renginiu rūpinosi 
parodos komisija, vadovau
jama Elvyros Bajoraitienės. 
Tautodailės parodą sutvarkė 
ir paruošė Lietuvių tautodai
lės instituto, Kanados sky
riaus pirmininkė Aldona Vai- 
tonienė. Parodoje eksponuo
ta mūsų tautiniai drabužiai, 
juostos, kilimai, gobelenai ir 
kiti dirbiniai. Po parodos ati
darymo svečiai pavaišinti ka
vute ir saldumynais. Šis pir
mas pabendravimas ir buvo 
įžanga į tolimesnę šokių šven 
tės eigą.

Liepos 1 d. Mohawk ko- 
legioje įvyko pirmieji jauni
mui pasilinksminimai-šokiai, 
kuriuose dalyvavo labai daug 
lietuvių jaunimo - tautinių 
šokių šokėjų. Čia jaunimas 
turėjo progos susitikti, susi
pažinti, pabendrauti su iš vi
sų kraštų suvažiavusiu jauni
mu.

Liepos 2 d. Hamiltonas 
tampa lietuvių miestu. Pa
grindinėje gatvėje iškabintas 
plakatas: Sveikiname atvyku
sius į Pasaulio lietuvių tauti
nių šokių šventę". Žinoma, 
angliškai. Tad ir kanadiečiai 
žino, kad čia vyksta Tautinių 
šokių festivalis - šventė.

Vakare d r. Vaidoto Kve
daro, Tautinių šokių šventės 
komiteto pirmininko kvieti
mu, į eglėmis bei vešlia aug
menija apsuptą, įkopusią į 
kalną jo baltąją pilaitę susirin
ko labai didelis būrys kviestų 
svečių - tautinių šokių gru
pių vadovai, spaudos atsto
vai, komiteto nariai ir kiti sve
čiai. Šiame šauniame priėmi
me pagerbiami tautinių šokių 
ansamblių ir grupių vadovai, 
vadovės. Po ypač labai įdo
mių vaišių, atgaivos, prabyla 
vienas iš meno vadovų - Juo
zas Karasiejus. Pasveikina 
svečius ir vadovus, padėkoja 
šeimininkams už malonią 
viešnagę bei svetingumą ir, 
drauge su komiteto pirminin
ku dr. V. Kvedaru, kiekvie
nam grupės vadovui-vadovei 
įteikė padėkos žymenį -plake
tę. Gi JAV LB Kultūros Ta
rybos pirmininkė Ingrida 

Šventės užbaigimo pobūvyje plaketėmis atžymėti vadovai: L. 
Sagys, R. ir J. Karasiejai, dr. V. Kvedaras, O. Ivaškienė, V. 
Belajus, J. Matulaitienė, G. Breichmanienė. Prie mikrofono 
vakaro pranešėja R. Kurienė. y Bacevičiaus nuotr.

Bublienė ir Algimantas A. 
Gečys poniai Kvedarienei 
įteikė rožių puokštę, kaip 
padėkos ženklą už svetingą 
priėmimą.

Po šio priėmimo skubė
jome į Convention Center, 
kur vyko susipažinimo vaka
ras. Erdviose salėse, vyres
niesiems ir jaunimui, dalyva
vo apie 3000 žmonių. Čia 
vyko šokiai. Iš viso pasaulio 
suvažiavę svečiai atnaujino 
pažintis ir buvo nuostabiai 
malonus pabendravimas, 
nors į šį susipažinimo vaka
rą, dėl vietos stokos, daug 
kas ir nepateko.

Gi liepos 2 d. nuo 8 vai.

Atidarant šventę ... Kanados LB Krašto valdybos pirm. V. 
Bcreta, G. Breichmanienė, J. ir R. Karasiejai, šventės pranešėjas 
A. Čiuberkis. V. Bacevičiaus nuotr.

ryto iki vakaro 6 vai. Copps 
koliziejuje vyko šokėjų gene
ralinė repeticija. Ir čia gi rei
kia pabuvoti. Drauge su 
šventės komiteto spaudos ir 
informacijos vedėju, labai 
mielu ir pareigingu žmogumi 
Kazimieru Milerių ir Alfon
su Naku žvalgomės po didįjį 
koliziejų. Du su viršum tūks 
tančiai šokėjų - mažylių, jau
nių, studentų ir veteranų - pa
sidabinusių savo grupių iš
skirtinai įdomiomis unifor
momis, pluša repetuodami 
pačius šokius, išėjimus, įėji
mus. Susirūpinę, bet tvirtai 
laikydamiesi, visokeriopus 
nurodymus duoda meno va
dovai - Rita ir Juozas Kara- 
siejai, Genovaitė Breichma- 
nienė, Liudas Sagys. Žings
nis po žingsnio, judesys po 
judesio, figūra po figūros ir

Šokėjai arenoje...

Vėliavos parade...

štai - audžiami patys gražiau
si tautinių šokių raštai! Juos 
lydi akordeonai. Taip. Tai 
darbo, sunkaus darbo diena 
šokėjams. Bet jų veiduose 
spindi šypsena, net nematyti 
nuovargio. Valandėlei - per
traukos. Čia pat mažyčiai šo
kėjai užkandžiauja 'karštais 
šuniukais'. Ir vėl vadovų bal
sas - "pradėkime iš naujo"! 
Ir taip visą dieną. Pajusti 
darbo nuotaika ypač smagu. 
Žinai, kad ryt diena sušvis 
laimėjimais.

Liepos trečioji. Šokių 
šventės diena. 11 vai. skuba
me į didžiąją Convention 
Center salę iškilmingom pa
maldom. Evangelikai į 
Christ Ev.-Luteran Latvian 
Church, kur pamaldas laiko 
kun. P. Dilys. Katalikų pa
maldose net 1200 sustatyta 
kėdžių, bet per kelias minute 
visos sėdimos vietos užimtos 

- žmonės nebetelpa, stačių 
pilna.

Katalikų iškilmingas pa
maldas laiko, šv. Mišias ce- 
lcbruodamas su 17 kitų ce
lebrantų kunigų, vyskupas 
Paulius Baltakis. Iškilmėms 
vadovauja Aušros Vartų pa
rapijos klebonas J. Liauba. 
Gieda Aušros Vartų ir Prisi
kėlimo parapijų chorai, solis 
tas V. Verikaitis. Chorams 
dirigavo muz. M. Florent.j

Procesijai su vėliavomis, 
lydint Hamiltono šauliams, 
įžengus prie altoriaus, jautrų 
sveikinimo žodį tarė pats kle
bonas J. Liauba. Aukas prie 
altoriaus nešė jaunimas: kry- 

V. Bacevičiaus nuotr.

žiu - Argentinos, Lietuvos 
žemę - Australijos, maldakny
gę - Punsko, vyną ir duoną - 
Vakarų Vokietijos atstovai.

Šv. Mišių metu skaity
mus pakaitomis atliko Ingri
da Bublienė, JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkė 
ir V. Bireta, Kanados LB 
Krašto valdybos pirmininkas. 
Evangeliją perkaitė kun. A. 
Saulaitis, SJ. Pamokslą pa
sakė vysk. P. Baltakis, pra
džioje perduodamas sveikini
mus ir linkėjimus nuo ką tik 
paskirto Lietuvos kardinolo 
V. Sladkevičiaus, kurio įves
dinime į kardinolus iškilmėse 
pats dalyvavo. Naujasis kar
dinolas yra iškentėjęs pries
paudą, persekiojimus, ištrė
mimus. Esąs nedidelio ūgio, 
menkos fizinės sveikatos, ta
čiau milžinas dvasioje - savo 
tikėjime ir meile žmonėms. 
Jis žinąs, kad jo laukia sunki

J. Garlos nuotr. 

dalia, tačiau ji būsianti jam 
miela. Pamoksle vysk. P. 
Baltakis gėrėjosi LB visais 
renginiais, linkėjo Dievo pa
laimos ateities darbuose ir vi
sose srityse siekiant laisvės 
Lietuvai. Iškilmingos pamal
dos baigtos Lietuvos himnu.

Tuojau po pamaldų di
džiulė eisena pasuko į miesto 
centrą, prie Laisvės paminklo 
Gore parke, prisiminti Lietu
vos nepriklausomybės atkūri
mo 70 metų sukaktį. Vaini
ką nešė ir prie paminklo pade 
jo Jadvyga Matulaitienė su 
jaunimo atstovais. Gerą kal
bą pasakė JAV LB Krašto 
valdybos pirm. Vytautas Vo- 
lertas, pažymėdamas mūsų 
pavergtos tatuos rūpesčius ir 
mūsų ryžtą Lietuvai atgauti 
nepriklausomybę. Kad to sie
kiame, liudija ir ši visų lietu
vių šventė. Iškilmės prie pa
minklo baigtos Lietuvos 
himnu.

Po šių iškilmių, valandė
lę atsikvėpę, skubėjome į 
Copps koliziejų. Čia jau gal 
keliolika tūkstančių mūsų tė
vynainių iš viso pasaulio! 
Skuba į savo vietas. Ir netru
kus šventės dalyviai atrodė 
tarytum bičių spiečiai koli- 
ziejaus erdvėje.

Šventė prasideda labai 
punktualiai, gal tik 3 minu
tėm po trijų. Gaudžia J. Go- 
vėdos diriguojams orkestras. 
Į sceną pirmieji žygiuoja gar
bės svečiai - vysk. P. Balta
kis, LB KV pirmininkai, 
Šventės komiteto pirminin
kas, Hamiltono valdžios aukš
tieji pareigūnai. Įkandin jų 
jaunimo nešamos Kanados, 
JAV, Lietuvos ir kitų - iš kur 
šokėjai dalyvauja - kraštų vė
liavos. Po jų šventės meno 
vadovai: Rita ir Juozas Kara- 
siejai, Genovaitė Breichma- 
nienė ir Liudas Sagys.

Ir štai šokėjų paradas. 
Nuostabiai gražus, už širdies 
griebiantis, matant tiek daug 
gražiausio lietuviško jaunimo 
ir vyresniųjų, pašventusių sa
vo gyvenimo dalį mūsų tau
tinei kultūrai ugdyti. An
samblis po ansamblio, grupė

(Nukelta į 8 psl.)
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po grupės, priešakyje žygiuo
ja grupių vadovai, vadovės, 
nešami pakatai, rodantys gru
pių pavadinimus. Paradas 
trunka tik apie 30 minučių.

Šventė pradedama JAV, 
Kanados ir Lietuvos himnais. 
Gieda chorai, orkestrui paly
dinti ir keletas tūkstančių tė
vynainių. Sudreba koliziejus 
pirmą kartą girdįs Lietuvos 
vaikų didįjį šauksmą - Lie
tuva Tėvynė mūsų!...

Šventės atidaromąjį žodį 
taria Šventei rengti komiteto 
pirmininkas dr. Vaidotas Kve 
daras. Sveikina iš viso pašau 
lio suskridusį jaunimą, daly
vius, garbės svečius, palinki 
ištvermės, sėkmės, dėkoja 
jaunimui ir vadovams už šią 
brangią šokių šventų.

Su garbės svečiais supa
žindina Rasa Kurienė. Mics - 
to meras ir Ontario provinci
jos ministeris sveikino lietu
vius ir šventės dalyvius. Pa
žymėjo ir lietuvių įnašą į Ka 
nados kultūrinį gyvenimą.

Šventės programai vado - 
vauti pakviestas aktorius A. 
Čiuberkis savo pareigas atli
ko pasigėrėtinai gerai.

Po oficialios dalies pra
sidėjo šokių programa masi
niu šokėjų išėjimu į arena, su 
pinant nuostabų reginį pava
dinta "Kur Šešupė teka". Čia 
ratelių pynėse,lyg upės tekė
jimas, jos bangavimas, atsi
skleidė Lietuvos upių, darže
lių, mergelių ir bernelių gro
žis. Šis išėjimas užbūrė žiū
rovą ir jo dėmesys lydėjo vi
sus šokius. Viso programoje 
atlikta 22 tautiniai šokiai. Jie 
yra Tautinių šokių šventės 
gražiame leidinyje išvardinti 
ir aprašyti. O leidinį, manau, 
daug kas įsigijo.

Pirmoje dalyje studentų

•••

grupė pašoko Varkijietį, Su
batėlę, Landytinį, Vakaruš
kas, Blezdingėlę ir Malūną. 
Jaunių grupė atliko Šustą, 
Tabalą. Veteranų - Patrepsė- 
lį, Ketvirtainį.

Po trumpos pertraukos, 
antroje dalyje vaikų grupių 
šokėjai įdomiai pašoko vėda
rą, žąselę, kalvelį. Jaunių 
grupės šokėjai - Prienų suktu 
tę, pučia vėjas. Studentų gru 
pės šokėjai atliko lenciūgėlį, 
abrūsėlį ir aštuonytį, audėjė
lę. Veteranai - pradės aušre
lė aušti.

Šventės programa baigta 
visom šokėjų grupėm šokant 
suktinį.

Visus šokius lydėjo or
kestras, o kai kuriuos orkes
tras drauge suVolungės cho
ru. Orkestrui dirigavo muz. 
J. Govėdas, o chorui dainuo
jant - muz. Dalia Viskontie- 
nė.

Baigmėje besisukdamas 
žavusis suktinis nuostabiai 
gražiai išrašė žodį LIETUVA 
o šokusius suktinį apsupo vi
si šokėjai, tarytum gražiu, 
margaspalviu vainiku. Tai 
buvo dar viena gražiausių 
akimirkų.

Šventę uždarydamas žo
dį tarė Kanados LB Krašto 
valdybos primininkas V. Bi- 
reta, trumpai padėkodamas 
visiems, visiems bet kuo pri- 
sidėjusiems prie šios šventės 
suruošimo.

Orkestrui ir chorui pra
dėjus LIETUVIAIS ESAME 
MES GIMĘ, į dainavimą įsi
jungia du tūkstančiai šokėjų, 
keletas tūkstančių dalyvių ir 
... dreba koliziejus nuo aidų, 
daugelis šluosto ašarą ... 
Širdyje lieka džiaugsmas, dė
kingumas tiems, kurie šią di
dingą šokių šventę, išeivijos 
lietuvių triumfą, suruošė. 

Dr. V. Skuodžio žodžiais, 
lietuvių tauta tėvynėje, tautos 
dalis išeivijoje - lieka kūry
binga ir gyva!

Subangavo šokėjų gre
tos. Per kelias sekundes iš
tuštėjo arena. Liko tik gra
žiausi prisiminimai. Lauksi
me sekančios Tautinių šokių 
šventės!

Atskirai tenka paminėti 
Liudą Sagį, Genovaitę Breich 
manienę, R. Tamutį, J. Lingį,
K. Motuzą, E. Morkūnienę, 
Jadvygą Matulaitienę, M. Vai 
tulevičiūtę, A. Ivanauskienę,
K. Marijošicnę, J. Danį, M. 
Baronaitę-Grėbliūnienę, V. 
Bielajų, J. Vaičiūnienę, kurių 
choreografijomis buvo naudo 
tąsi, ruošiant šokius. Šokėjų 
išdėstymo planus rūpestingai 
paruošė Rita ir Juozas Kara- 
siejai ir Genovaitė Brcichma- 
nienė. Šventės kompozicija - 
Liudo Sagio, J. Matulaitienės. 
Šokiams muzika - L. Aba
riaus, Balčiūno, J. Švedo, J. 
Lechavičiaus, L. Stuko, J. 
Gaižausko, V. Masionio, E. 
Pilypaičio, J. Zdaniaus, V. 
Paltanavičiaus, J. Govėdo, M. 
Petrausko. Programos užbai
ga Liudo Sagio.

Visi šokiai atlikti labai 
gerai, gerai poruoti šokėjai. 
Ypatingai buvo didingas ma
lūnas ir šventės užbaiga. Šo
kiai daugumoje nauji, nema
tyti, gerai paruošti, kas šventę 
labai praturtino ir paliko ne
užmirštamą įspūdį.

Na, po tokių gražių išgy
venimų, besigėrėdami šventės 
nuotaikomis, vakare vėl susi
buriame į užbaigtuvių pokylį, 
Convention centro didžiose 
salėse. Suaugusiems ir vyrės 
niesiems viršutinė salė talpi
nanti 1200 žmonių, apačioje 
jaunimui - irgi arti to, buvo 
perpildytos ir teko naudotis 
dar kitomis salėmis.

Pokylio vakarienė gera.

Australicčiai su vadove Marina L. Cox V. Bacevičiaus nuotr.

Vakarienės metu programai 
vadovavo LB Hamiltono 
apyl. pirmininkas Bernardas 
Mačys. Parapijos klebonas J.
Liauba palaimino valgius. 
Rasa Kurienė pristatė Hamil
tono merą, kuris sveikino vi
sus, šventės komitetą ir jo pir 
mininką dr. Vaidotą Kveda
rą. Buvo iškviesti ilgame
čiai, tautinių šokių vadovai - 
Ona IVaškienė, Vytautas Bie- 
lajus, Jadvyga Matulaitienė, 
Liudas Sagys, Rita ir Juozas 
Karasiejai. Dr. V. Kvedaras 
pasveikino ir dėkojo jiems už 
ilgametį darbą, įteikiant spe
cialius padėkos žymenius- 
plaketes, su įgraviruota Lie
tuvos laisvės statula.

Trumpą padėkos ir atsi
sveikinimo žodį paskutinį 
kartą tarė PLB valdybos pir
mininkas Vytautas Kaman
tas, psidžiaugęs šventės gro
žiu, komitetų darbštumu, me
no vadovų kantrumu ir suma 
numu. Padėkojo ir savo bu

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio E., William J. Sr.,43-

vusiems bendradarbiams už 
gana glaudų bendradarbiavi
mą dirbant PLB valdyboje.

Naujasis PLB pirminin
kas dr. Vytautas Bieliauskas 
padėkojo visiems už pareikš
tą psitikėjimą ir pasižadėjo 
nuoširdžiai dirbti ir tartis vi
sur ir su visais,, būti atviru, 
skirti dėmesį LB darbams ir 
jaunimui.

Po kalbų svečiai sukosi 
šokių sūkuryje, dalinosi įspū
džiais, mezgė ar atnaujino pa 
žintis.

Gęstą žiburiai buvo ženk 
las, kad baigėsi šventė ir ar
tėja kelionė į vis dėlto mielus 
namus, išsinešant gausą pui
kiausių įspūdžių ir nuostabą 
dirbančiųjų pasišventimu.

CNC MACHINIST
Experience on monarch VMC or a 
Bridgeport Series Numeral II. Mušt 
be able to do own sėt ups and some 
programming. Overtime and good 
benefits.

UNISON CORP.
1601 WANDA 

FERNDALE, MI 48220 
313-544-1330

(26-32)

SM /uperior/oving/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPU INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui

/uperior /oving/
Pagrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS: Pirmadieniais uždaryta. cęįį įc 
Kitomis dienomis nuo 9:00 iki 4:00. —-id

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

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

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
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės

Seimui praėjus w Jurgis Janušaitis

Po plačios PLB valdybos 
ir Kraštų atstovų "išpažin
ties”, prasidėjo posėdžiai, 
kuriuose buvo aptariama 
įvairiausi lietuviškieji dar
bai.

Posėdyje — Kultūrinė 
veikla ir ateitis — buvo pa
daryta kondensuota Pasau
lio lietuvių IV kultūros kon
greso darbų santrauka. Kal
bėjo Milda Lenkauskienė, 
Eglė Juodvalkė ir Arvydas 
Barzdukas. Pripažinta, kad 
Kultūros kongresas buvo 
darbingas, sprendė daug 
problemų, apėmė daug kul
tūrinės veiklos sričių. Susi
domėjimas buvo didelis, 
prelegentai gerai pasiruošę 
ir suruoštas gerai. Kongre
so išvados turės įtakos į 
kultūrinę veiklą ateityje.

Posėdyje — Jaunimo 
veikla ir ateitis — buvo pa
žvelgta iš esmėse į VI PLJ 
kongreso darbus, Australi
joje. Apie tai įdomiai ir de
taliai kalbėjo Kongreso ruo
šimo pirmininkas Henrikas 
Antanaitis, Australijos LB 
KV pirm. Dana Baltutienė, 
jaunimo atstovai Alvydas 
Slapšys — jaunimo sąjun
gos pirmininkas, Mirga 
Šaltmiraitė. Jų pranešimus 
papildė dar visa eilė jauni
mo atstovų. Kongresas bu
vo gerai suruoštas. Daly
vavo daug jaunimo iš įvai
rių kraštų. Daug ką jauni
mas įsisavino ir bus nau
dingas ateities LB darbuo
se. Jau dabar rūpinasi bu
simuoju septintuoju PLJ 
kongresu, kuris vyks Pietų 
Amerikoje.

šeštame darbo posėdyje 
buvo su dėmesiu išklausyta 
d r. Algirdo Statkevičiaus, 
disidento, laisvės kovotojo, 
paskaita tema: ”Kultūra ir 
tautinė laisvė”. Pradžioje 
seimui palinkėjo ištvermės 
Lietuvos laisvinimo darbe. 
Jam tekę su laisvės kovoto
jais kalbėti. Ragino vyks
tančius į okup. Lietuvą nu
vežti ryžto dvasią, kuria 
gyveno Lietuvos laisvės ko- 
votojai-partizanai. Jis su 
n u t e istaisiais partizanais 
buvo Altajuje. Jis ragino 
lietuviškąją išeivija nesi- 
skaldyti, suglausti gretas. 
Jis pažymėjo, kad karas ne
išsprendė žmonijos proble
mų. Kultūrinės vertybės ir 
asmens kultūra gali nešti 
žmonijai laimę ir gėrį. Tuo 
tarpu okupantas šių prin
cipų neboja, nesilaiko ir 
žmogų nužmogina, paverčia 
vergu ir tokiose sąlygose 
niekada žmogus nesulauks 
tikrosios laisvės. Kultūrin
gumas, dorovingumas ugdo 
gėri ir tuo pačiu neša žmo
nijai Jaimę, gi Sovietų są
jungoje šios dorybės laiko
mos blogiu, blogesniu už 
žmogžudystę. Prisiminė da
bar vykstančius Lietuvoje 
įvykius, lietuvių drąsą, sie

kiant žmogaus teisių, lais
vių ir Lietuvai nepriklauso
mybės. Jis pažymėjo, kad 
ne visa dvasiškija eina kul
tūros, dorovės keliu, per 
maža esą Kristaus dva
sios. Paskaita įdomi, pa- 
iliusta pergyvenimais iš ko, 
galima sakyti, reikėtų ir 
mums daug ko pasimokyti.

Pirmoji seimo darbo die
na baigta seimo atstovų ir 
svečių pabendravimu. Bir
želio 29 d. vyko penki dar
bo posėdžiai. Darbo diena 
pradėta 8:30 vai. ryto ir už
sitęsė iki sekančios dienos 
ankstyvo rytmečio.

Seimo septintasis posėdis 
buvo skirtas Lituanistiniam 
švietimui aptarti. Kalbėjo 
Birutė Jasaitienė apie PLB 
paruoštą anketą ir švieti
mo rūpesčius. Vasario 16 
gimnazijos direktorius An
drius Šmitas aptarė gimna
zijos darbą, jos išlaikymo 
ir mokinių problemas. Litu
anistikos katedros vedėjas 
dr. prof. Bronius Vaškelis 
ir Vytautas Kamantas ap
tarė dabartinę katedros pa
dėti ir žvelgė į ateities pla
nus. Gimnazija ir Katedra 
esantys du reikšmingi švie
timo centrai ir jų išlaiky
mas bei ateitis labai rūpi 
PLB. Visuomenė šias insti
tucijas remia savo aukomis, 
petį priremia Lietuvių Fon
das. Svarbu, kad lietuvių 
jaunimas šiose institucijo
se tęstų studijas.

Aštuntame posėdyje kal
bėjo Lietuvos Helsinkio 
grupės narys dr. Vytautas 
Skūodis tema: Tautos ry
šiai su išeivija ir dr. Sau
lius Girnius — Esamoji pa
dėtis Lietuvoje. Abu prele
gentai analizavo išeivijos ir 
Lietuvoje gyvenančių lietu
vių santykius. Davė daug 
gerų pavyzdžių, kaip rei
kėtų su tauta palaikyti 
glaudžius ryšius, ypač kul
tūrinėje srityje. Bendroje 
išvadoje — ryšiai su tauta' 
reikalingi, bet jie neturėtų 
būti pataikavimu okupan
tui.

Devintame darbo posėdy
je negrinėta Lietuvių ko
va už Lietuvos laisvę tema. 
Gintė Damušytė aptarė 
reikšmę informacijos kita
taučiams apie Lietuvą. Vik
toras Nakas kalbėjo apie 
išeivijos reagavimą į įvy
kius Lietuvoje. Paulius 
Klimas, atlikęs pėsčias žygį 
į Washingtoną pailiustravo 
savo kelionę skaidrėmis ir 
ryškino šio žygio prasmę, 
siekiant laisvės Petrui Gra
žuliui. Platoką informaciją 
apie LB veiklą tarptauti
nėse konferencijose davė 
Juozas Danys ir Narcizas 
Prielaida.

Kalbėtojai konkrečiais 
pavyzdžiais iliustravo LB 
veiklą kovoje už Lietuvos 
laisvę ir davė gerų sugesti

jų ateities veiklai.
Dešimtame posėdyje dr. 

Romas Vaštokas aptarė na
cių karo nusikaltėlių klausi
mą, o Algimantas Gureckas 
analizavo Lietuvių politinės 
konferencijos išvadas ir jų 
įgyvendinimą. Apie šias 
problemas, be abejo, jau ir 
anksčiau esame daug skai
tę mūsų spaudoje, tačiau la
bai buvo naudingos mintys 
kitų pasaulio kraštų atsto
vams.

Darbo posėdžiams pasi
baigus, visų dėmesys nu- 
kripo į PLB valdybos rin
kimus. Nominacijų komisi
jos pirmininkas dr. Anta
nas Razma seimui patiekė 
du kandidatų sąrašus — Dr. 
Petro Kisieliaus ir antrą dr. 
Vytauto Bieliausko. Čia pra
sidėjo kandidatų "tardy
mas” Seimo atstovai prašė, 
kad kandidatai išsakytų sa
vo veiklą praeityje ir ką 
darys, jeigu būtų išrinkti. 
Kiekvienas kandidatas kal
bėjo apie savo veiklą ir, 
žinoma, sakė, ką darys PLB 
valdyboje. Tas ilgokai tęsė
si, tačiau po "tardymo”, 
vyko slapti balsavimai.

Ilgokai užsitęsė balsų 
skaičiavimas ir tik po vi
durnakčio buvo paskelbti 
balsavimo duomenys. Paaiš
kėjo, kad seimo narių dau
gumas pasisakė už dr. V. 
Bieliausko kandidatų sąra
šą ir buvo išrinkta PLB 
valdyba tokios sudėties: 
pirmininku dr. Vytautas 
Bieliauskas, kiti nariai — 
Eugenijus Čiuplinskas — 
Kanada, dr. Vytautas Dam
brava — Venecuela, Algi
mantą Gureckas — JAV, 
Algis Juzukonis — Kana
da, Raimundas Kudukis — 
JAV, Gabija Petrauskienė 
— Kanada.

Paaiškėjus rinkimų duo
menims, pirmojo sąrašo 
kandidatų vardu dr. Petras 
Kisielius pasveikino naują
ją PLB valdybą, palinkėjo 
sėkmės darbuose ir pažadė
jo visokeriopą paramą. Pa
dėkojo visiems už jo sąra
šą balsavusiems. Drauge 
pažymėjo, kad PLB tvarko
si demokratiškais pagrin
dais ir tai yra jos tvirtybė.

Dr. Vytautas Bieliauskas, 
padėkojęs dr. P. Kisieliui ir 
visiems jo sąrašo kandida
tus rėmusiems, pažadėjo LB 
vesti našaus darbo linkme, 
rūpinsis jaunimu, švietimu, 
kultūra ir politine veikla. 
Kalbėsis, atvirai tarsis vi
sur ir su visais.

Baigiamieji seimo darbai 
vyko birželio mėn. 30 d. pa
skutiniuose posėdžiuose bu
vo nagrinėjama ryšiai tarp 
kraštų bendruomenių, PLB 
valdybos paskirtis, darbai, 
lėšos (referavo dr. A. Raz
ma), Kraštų pageidavimai 
PLB valdybai ir PLB val- 

, dybos pageidavimai kraš-

Prisimenant a.a.
Jonas Laurinaitis, taurus 

lietuvis, dipl. ekonomistas, 
neolituanis, mirė Australi
joje, 1987 m. liepos 24 d. 
Prisimenu jį nuo studijų 
metų ir jo netekties meti
nių proga dalinuosi biogra
finiais duomenimis.

Velionis gimė 1909 m. ba
landžio 8 d. Vaivadiškės 
vien kiemy, Gelgaudiškio 
vis., šakių aps. Mokslinosi 
šakių "žiburio” gimnazijo
je ir ją baigęs, atliko kari
nę prievolę. Į atsargą išėjo 
ats. j. leitenantu. Vienkla- 
sis su Jonu, kolega dr. A. 
Pustelnikas prisimena, kaip 
buvo steigiamas moksleivių 
tautininkų "Januosios Lie
tuvos” ratelis, šakių "žibu
rio” gimnazijoje. Organiza
torių būrelyje aktyviai ir 
gražiai reiškėsi velionis Jo
nas Laurinaitis.

Įsiregistravęs studijoms 
į Vytauto Didžiojo univer
sitetą, Kaune, Jonas Lau
rinaitis tuo pačiu metu įsi
jungė ir į neolituanų ei
les. Studijavo ekonominius 
mokslus. Juos baigė 1939 
m. išlaikęs nustatytus eg
zaminus ir parašęs diplomi
nį darbą — "šakių valsčiaus 
savivaldybė 1918-1938 m.”

Baigdamas studijas, Lau
rinaitis pradėjo mokytojo 
darbą prekybos mokyklose. 
Dėstė buhalteriją, komer
cinę aritmetiką ir kt. daly
kus Šiaulių, vėliau Vilniaus 
prekybos mokyklose. Vokie
čių okupacijos metais jis 
dirbo Švietimo vadyboje, 
pre kybos mokyklų direkci- 

tams. Seimo narių klausi
mai, diskusijos ir įvairios 
išvados, Pasaulio Lietuvio 
redaktorius Br. Nainys ap
tarė PL reikalus, jo leidimo 
rūpesčius, prenumeratorių 
reikalingumą, bendradarbių 
talką ir t.t.

Penkioliktajame posėdy
je buvo priimami seimo nu
tarimai. čia kaip paprastai, 
vyravo ilgos diskusijos dėl 
sakinio, žodžio, prasmės. 
Buvo patiekta labai daug 
padėkos, sveikinimų ir nu
tarimų. Diskusijos tęsėsi 
apie tris valandas. Juos sei
mui referavo nutarimų ko
misija — pirm. Donatas 
Skučas, Kęstutis Slotkus, 
Kęstutis Lynikas ir Algi
mantas Gureckas.

Pabaigoje, seimui bai
giantis, trumpą padėkos žo
dį tarė PLB pirmininkas 
Vytautas Kamantas, dėko
damas prezidiumui, seimo 
atstovams, savo valdybos 
nariams ir Kanados LB KV 
ir seimo rengimo komitetui 
už darbus, gerą seimo su
ruošimą. Seimą uždarė pre
zidiumo pirmininkė Joana 
Kuraitė-Lasienė taip pat 
padėkos ir linkėjimų žodžiu. 
Dvasiškio malda ir Lietu
vos himnu buvo baigtas 
PLB Septintasis seimas, 
praėjęs darbingoje nuotai
koje, nusakęs LB ateities 
veiklos gaires.

Joną Laurinaitį

Jonas Laurinaitis 
(1909 -1987)

jos viršininko pareigose. 
Gvvend amas Šiauliuose, 
šviesios atminties Jonas, be 
mokyklos darbo, dalyvavo 
ir visuomeniniame gyveni
me, vietos jaunalietuvių ra
jono vadovybėje. Šiauliuose 
jis susipažino ir vedė Ele
ną Lipkutę.

1944 metais Laurinaičiai 
pasitraukė iš Vilniaus į Vo
kietiją. Gyveno Bavarijoje, 
o karui pasibaigus persikė
lė į stovyklą Miunchene, 
kurį laiką Jonas dirbo Da- 
chau, JAV kariuomenės ži
nyboje.

1949 m. Laurinaičiai emi
gravo į Australiją. Jonas 
čia buvo įdarbintas Geležin
kelių žinyboje, elektros jė
gainėje. 1964 m. darbovie
tėje įvyko nelaimė, kurios 
pasėkoje Jonas buvo sun
kiai sužeistas, liko parali- 
žuotas ir invalidas visam 
gyvenimui. Palaidotas Syd
nėjaus Rockwood kapinėse, 
lietuvių sekcijoje.

Laurinaičiai augino vie
nintelį sūnų Audrių, gimu
sį 1951 m. Audrius savo su
manumu ir gražiu elgesiu 
bei geru mokymosi buvo di
delė paguoda tėvams. Aud
rius buvo sėkmingai pra
dėjęs medicinos studijas. 
Mirė eismo nelaimėje, 1970 
m. kovo 1 d.

Ilsėkis ramybėje, Kolega 
Jonai, taip tragiškai ir 
skausmingai praėjęs šios 
žemės kelionę.

Mečys Valiukėnas

PHYSICAL THERAPY
FULT1ME POSITIONS 

AVA1LABLE NOW 
Starting salary $32,000-$35,000 

Want association with other dynamic 
professionals? Consider a position 
with responsibility in program and 
staff development. Hillhaven Rehab 
Services has openings for licensed 
physical therapists in the Columbus 
area. Excellent salary and fringe be
nefits. No weekends. This opportu
nity is to get in on the ground floor 
of a growing therapy group. New 
grads are welcome. For information 
please contact:

Brenda Peterson 
HILLHAVEN REHAB SERVICES 

20700 W. Watertown Rd. 
Waukeaha, W1 53186 

(414) 784-8876
(25-27)

OPPORTUNITY 
for 

PROFESS1ONAL HELP
To work & live in a small congeniai 
community in a 80 bed general hos
pital in Southem Arizona.
RN positions available in acute-care. 
1CU/CCU, labor and delivery.

ALSO NEEDED
REGISTERED MEDICAL 

TECHNOLOGIST, 
REGISTERED X-RAY, 

TECHNOLOGIST
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPIST
Competitive salaries and benefits. 
Year-roun-d recreation, ideal elimate, 
bi-cultural community. One hour 
south of Tucson. Contact: Director 
Human Resources. Carondelet Holy 
Cross Hospital, 1230 Target Range 
Roaad, Nogales, AZ 85621. (23-29)
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GOVERNMENT HOMES 
$1.00 (U Repair) Foreclo- 
sures. Tax Delinųuent Pro- 
perty. Now Selling. This 
area! Call (Refundable) 1- 
518-459-3546 Ext. H5810H 
for listings. (27-28)

Lietuvybė - nevystanti gėlė («)
Iš Vytauto Alanto išeinančios knygos 

'Tauta istorijos vingiais’

es n
sišgižadėda-

’Vfifc O kita vertus iš gilios 
senovės atskamba kone le
gendiniai faktai su kokia 
narsybe bei pasiaukojimu 
lietuviai gynė savo laisvę.

Machinist

$11-$12/HOUR
HORIZONTAL 
BORING MILL

AND
PLANER/MILL GRINDER 

MACHINISTS
lt you're not receiving adequa‘e 
compensahon and benefits for 
being a skilled MACHINIST you 
Shouid contoct LUCAS MA
CHINE immediately.

We nove a need for experi- 
enced machinists who have the 
following ability to:

• set-up and operate KORI- 
ZONTAL BORING MILLS. 
You shouid also have expe- 
rience on N/C ana/or CNC 
controis.

• set-up and operate LARGE 
PLANER MILL & GRIND- 
tRS (including layout on 
large castings).

lf the ideol of working for a 
Company that offers paid 
health, drug and denta! insur
ance, 13 paid holidays and 
mony otber benefits plūs a 
good clean working environ- 
ment sounds attractive, con
toct:

LUCAS MACHINE 
12302 Kirby Avė. 

Cleveland, Ohio 44108 
(216) 451-5588

EOE

PRESSPERSON-LITHO, PLEKO, 
ROTO-Experienced Only, mini
mum 3 years....

2-Color Heidleberg- 19x25, 5-Color 
Heidlebera-20x28, 3-Color Miller- 
25x38, 5-Color Miehle-43x60, 4- 
Color Roto-20" Champlain, 6- 
Color Roto-16" Champlain, 6- 
Color Flexo-16" Webtron.

PRESSROOM FOREPERSON-Experi- 
enced Only, minimum 5 years.

PRE-PRESS SUPER VISOR-Experi- 
enced Only, minimum 5 years.

Salary for Presspeople are gov- 
erned by Union Contract. Pre- 
Press & Pressroom Supervisor, 
salaries are negotiable. Please 
send resume: Attn: Mr. Vincent 
Glorioso, Production Manager. 
THE CREATIVE LABEL CO. OF 
FAIRMONT 1100 Hoult Rd., Fair 
mont, WV 26554-1970.

We will be considering job appli- 
cants for the next 30 days on the 
above positions.

OPPORTUNITY FOR
' REGISTERED NURSES

Lodi Community Hospital is jus that. 
A community hospital. We meet the 
needs of our local service area with 
quality care from quality people. lf 
you want to share our philosophy, 
please contact Joel Zimmerly, 216- 
948-1222 for employment opportuni- 
ties. We offer flexible staffing (10 
hour shifts), competitive salaries, 
management benefits with no- park- 
ing problems.

LODI COMMUNITY HOSPITAL 
225 Elyria St.

Lodi, Ohio 44254
(27-29)

TRAIN
JT TO BE A ^k 

g PROFESSIONAL ^k 
f • SECRETARY W 
F • SEC./RECEPTIONIST 1 
F • EXECUTIVE SECRETARY 1 
I Start at Home. Learn ' 

word processing and 
related secretariai skills.

Home Study and Resident 
Training. Nat'l. Headquarters, 
4699 No. Fed Hwy, LHP, FL. 
Į FINANCIAL AID AVAILABLE
L JOB PLACEMENT ASSISTANCE i 
k 1-800-327-7728 j 
W THE HART SCHOOL 1

A Oivision o< A CT Corp.
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(Accredited Member
i NHSC)
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505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 
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RITA MATAS
— Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

Prisikėlimas iš priešaušrio 
sutemų

„Aušros” pasirodymas 
buvo lemiamas pasūkis lie
tuvybės raidoje. Su „Auš- 
ra” išaušo sąmoninga lietu
vybė ir nuo jos veido ėmė 
skilti ir byrėti per amžius 
sukietėjusi merdėjimo žie
vė. Tikrosios lietuvybės są- 
monigas švystelėjimas ir 
viešas pripažinimas prasi
dėjo tada, kai išėjo jos 
skelbti šviesuoliai lietuviai, 
kilę iš šiaudinės pastogės. 
Visoje Lietuvos istorijoje 
lietuvybė pirmą kartą buvo 
iškelta viešumon, kaip ne
atsiejamas savai mingas 
tautos dvasios pasireiškimo 
faktas. Lietuvybė buvo at
rasta kaip apvytusi, užmes
ta gėlė, kuriai atgaivinti 
buvo nepasigailėta galybės 
skaudžių ir tragiškų aukų. 
Lietuvybė buvo imta skelb
ti su milžinišku pavėlavimu 
ir įsivestu spausdintu ir tai 
dar draudžiamu lietuvišku 
žodžiu. Draudžiamji spauda nas 
plito iš rankų į rankas per 
didelius pavojus, kaip gera 
naujiena, skelbianti tauti
nio, religinio ir kultūrinio 
atgimimo sąjūdį. Mesta ki-
birkštis įsiliepsnojo dide
liais tėvynės meilės gais
rais. Pasikartojo tas lietu
viško charakterio ypatu
mas, kad, siekdamas savo 
tikslo, naujos idėjos pastū
mėtas, lietuvis pasiekia pa
siaukojimo didvyrybės vir
šūnę. Tai parodė aušrinin
kai knygnešiai kovojantieji 
lietuvybės avangarde.

Kova už lietuvybę jau 
valstybiniu mastu buvo tę
siama nepriklausomoje Lie
tuvoje. čia jai buvo dedami 
tvirti tautiniai ir moraliniai 
pagrindai, kurie padėjo tau
tai kovoti su naujais ją už
klupusiais negandais. Itin 
didelį tautinį subrendimą 
parodė partizanai ir pogrin
džio bei viešumos laisvės 
kovotojai prieš okupantus.

Kaip giliai lietuvybė įlei
do šaknis į lietuvio sąmonę 
rodo ir atskiri faktai. Po
grindžio laikraštis „Atei
tis” pasakojo apie jaunuo
lį Robertą Grigą, kuris bu
vo pašauktas tarnauti rusų 
kariuomenėje ir nugaben
tas kažkur į Jung-Kurganą, 
Kazachijoje. Karininkų ir 

kareivių akivaizdoje jis at
sisakė duoti valdžiai prie
saiką, nes tai, jo žodžiais, 
„nesuderinama su kataliko 
ir lietuvio patrioto įsitikini- 
kais”.

Rusai jam to dovanoti ne
galėjo. Jie blaškė Grigą iš 
vienų kareivinių į kitas tar
dydami, kalindami, visaip 
koneveikdami ir mušdami. 
Pagaliau jo sveikata taip 
pablogėjo, kad vyras buvo 
paguldytas į ligoninę.

Čia kova už lietuvybę 
glaudžiai siejasi su katali
kybe. Lietuvybė sujungta 
su tikėjimu, Grigui buvo 
tvirtas pagrindas priešintis 
smurtui. Tai parodo didelę 
jaunuolio narsą, drąsą, o 
kartu ir patriotizmą bei pri
sirišimą prie savo tikėjimo.

Labai pagarsėjo laisvės 
kovotojas Romas Kalanta, 
susideginęs Kaune 1972 m. 
Jo šauksmą „Laisvės Lie
tuvai !” išgirdo ir kiti jau
ni lietuviai. 1975 m. Anta- 

Kalinauskas buvo pa
šauktas į rusų kariuomenę 
ir tarnavo Gulbino mieste, 
Latvijoje. Po kiek laiko jis 
iš kariuomenės pabėgo ir 
grįžo į Lietuvą. Antanas vi
sada buvo patriotiškai nu- 
suteikęs ir sakydavo, kad 
o k u pantams netarnausiąs. 
Motinos įkalbėtas ir jos ly
dimas Antanas gržo į savo 
dalinį. Kareivinėse, nusime
tęs kario uniformą, jis ap
sipylė benzinu ir degdamas 
ėmė šaukti:

— žiūrėkit, kaip dega 
lietuvis patriotas! Už Lie
tuvą ! Už laisvę ir Dievą! Aš 
jums netarnausiu!

Užgesinus drabužius, An
tanas buvo paguldytas į li
goninę, kur kitą dieną mi
rė. Motina prašė leisti sū
naus palaikus pergabenti į 
Lietuvą, bet leidimo nega
vo. Antanas buvo palaido
tas Gulbino kapinėse. Tik 
po mėnesio motinai buvo 
laista sūnaus karstą atkas
ti ir išgabenti į Lietuvą. 
Gaila, kad jaunystė žūlva 
pačiame žydėjime, tačiau 
neįmanu pastoti kelią pa
siryžėliui, kuris mirtį už tė
vynės laisvę pasirenka kaip 
savo buvimo aukščiausią ir 
prasmingiausią pašaukimą.

Romo Kalanto, Roberto 
Grigo, Antano Kalinausko 

pavyzdžiai rodo kaip toli 
yra pažengęs patriotizmo 
įsisąmoninimas mūsų tau
toje.

Į laisvės kovotojų eiles 
įsirikiuoja Nijolė Sadūnai
tė, Viktoras Petkus, Jadvy
ga Bieliauskienė, kun. Al
fonsas Svarinskas, kun. Si
gitas Tamkevičius, Vladas 
Liepinis ir daugybė kitų, 
čia tik tiek pabrėžtina, jog 
lietuvių tautoje patriotiz
mas išsikristalizavo į hero- 
jiškiausią tėvynės meilės 
idealą. Jau buvo kitur pa
brėžta, kad lietuvio kovin
gumas, atsidūrus tėvynei 
pavojuje, pasiekia didžiau
sio ryžto bei didvyriškumo 
viršūnę laisvės kovotojų šir
dyse. Tai yra lietuvybės is
torinės raidos išsivystymo 
bei subrendimo apraiška. 
Po ilgų klajonių, persekio
jimų ir pasimetimų lietu
vybė galiausiai surado save 
ir prabilo savaimingu lietu
višku žodžiu. Pasibaigė 
„vaikščiojimas apgraibom”. 
Lietuvybė surado savo ke
lią ir nuo jo nebenukryps.

Kodėl mes turime būt 
lietuviais?

Per ištisus šimtmečius 
mes klausėm: „Kodėl turi
me būt lietuviai?” Vidur
amžiais jojom į Rytus, kū
rėm imperiją ir klausė: 
”Kodėl turime likti lietu
viais nukariavę svetimas že
mes?” Atsakymo neradome 
ir skendome slavų bangose. 
Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės laikais mūsų 
bajorai klausė: ”Kodėl tu
rime būt lietuviai?” Nera
dę atsakymo, jie nusigręžė 
nuo savo tautos ir nutau
tėjo prisišlieję prie lenkų. 
XIX ir XX amžių sąvarto
je mūsų tautiečiai plūdo už- 
jūrin laimės ieškoti, klaus
dami: ”Kodėl mes turime 
likti lietuviais?” Ir, neradę 
atsakymo, skendo anglosak
sų bangose. Po antrojo pa
saulinio karo nauja okupa
cijos išvyta lietuvių banga 
vėl kliūstelėjo į Vakarus. 
Mes ir vėl sprendžiame am
žinąjį klausimą: ”KodėI tu
rime likti lietuviai?” Ir 
skęstame kitataučių bango
se nerasdami atsakymo. 
Kažkaip savaime susidaro 
įspūdis, kad lietuvis, iškė
lęs koją iš savo tėvynės ir 
atsidūręs svetimoje aplin
koje turi kapituliuoti.

Tas klausimas — „Kodėl 
mes turime būt lietuviai?” 
— buvo be galo aktualus 
bei gyvybinis senovėje ir 
šiais laikais. Apie jį mąsty
dami mes susiduriame su 
lietuviško charakterio sun
kiai paaiškinamom priešy
bėm. Istoriniai faktai rodo, 
kad lietuviai tautybės ne
brangino ir lengvai jos iš
sižadėdavo. O kita vertus

(Bus daugiau)

MATURE WOMAN TO L1VE IN 
AND BECOME PART OF THE FA- 
M1LY 5% DAYS/WEEK. OWN PR1- 
VATE ROOM. CONVENIENT TO 
STORE AND TRANSP. MUŠT SPEAK 
ENGL1SH. WILL SPONSOR IF NE
CESSARY. WYNNEWOOD AREA. 
CALL AFTER 6. 215-649-6736.

(25-27)

MACHINISTS
Horizontai and Vertical Boring Oper

ators NC and CNC Controis. Lathe 
and Grindet Operators Conventio- 
nal MD1 and CNC. Journeyman 
card or equivialent required. Di- 
versified job shop. Excellent fringe 
benefits. Accepting resumes until. 
Send reshume to: Mr. Lorin Morrin, 
Abbey Etna Machine Co., I I 140 
Avenue Rd., Perrysburg, OH 43551. 
EOE.(26-27)

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• LIEPOS 24 D. Pensininkų 
Klubo gegužinė.

• LIEPOS 31 D. Ramovėnų 
gegužinė ežero pakrantėje.

• RUGPIŪČIO 7 D. East 
185-tos gatvės paradas.

• RUGPIŪČIO 21 D. lietu
vių namų gegužinė.

• RUGPIŪČIO 23 D. Juo
dojo Kaspino Dienos demons
tracijos. Rengia Clevelando Pa
baltiečių Taryba ir Clevelando 
Jaunimo Sąjunga.

• RUGSĖJO 11 D. Ohio Tau
tos Fondo atstovybės popietė 
Lietuvių Namuose.

• SPALIO 8-9 D. Tradici
nės Lietuvių Dienos. Visos or
ganizacijos prašomos tuo lai
ku nerengti jokių parengimų. 
LB Clevelando apyl. valdyba.

• SPALIO 8 D. Pabaltiečių 
vakaras. Rengia ALT, Latvių 
Sąjunga ir Estų Taryba.

• LAPKRIČIO 5 D. Lietuvių 
Namų metinis balius.

• LAPKRIČIO 19 D. L.K.
V.S. Ramovė — kariuomenės 
minėjimas.

Machining
NC PROGRAMMER 
NC MACHINISTS 
MOLD MAKERS 
TOOL MAKERS

K. C. mfg. co. with 30 yrs. steady 
growth, has openings. NC Program- 
mer & NC Machinists mušt have 3-5 
yrs. exp. programming, machining 
centers and lathes. Mold Makers and 
exp. in blow molding & Tool Makers, 
mušt have at least 5 yrs. exp. Quali- 
fied applicants shouid apply in per
son.

BEST TOOL & MFG. CO.
3515 NE 33RD TERRACE 

KANSAS CITY, MISSOURI 64117 
E.O.E.

SWISS AUTOMATIC 
SCREW MACHINE 

Accepting applications for second & 
third shift operators. Experience on 
Bechlers or Tornos type Swiss ma- 
chines preferred. Starting rate for 
qualified A operators, $8.58 & up 
commensurate with experience. Com- 
petitives benefit package plūs shift 
differential.

DEN-TA.L-EZ, INC. 
1816 COLLONIAL VILLAGE LANE 

GREENFIELD IND. PARK 
LANCASTER, PA. 17601 

717-291-1161 
E.O.E. M/F

(28-30)

OWNER/OPERATORS
Truck load division of major mfg. 
corp. seeking owner/operators or 
small fleets for long term lease. 
Mušt have 1980 or later cabover 
or conventional tractor with maxi- 
mum wheelbase of 200 inches. Tanden 
axle, sleeper required. Top paying 
mileage-based compensation package 
including empty miles, incentive bo
nus, safe driving bonus & more. 

Contact Diek at (513) 863-4627, 
1-800-543-1170 (Outside Ohio) 
or 1-800-582-1044 (Within Oh.) 

(26-33)
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MIRĖ VLADAS 
KNISTAUTAS

Liepos 12 d. Clevelande 
mirė Vladas Knistautas, su
laukęs 74 metų. Gimė 
Anykščiuose, bet vos metų 
būdamas su tėvais atsidūrė 
Estijoje. Lietuvai nepri
klausomybę atgavus, Knis- 
tautai grįžo į Anykščius. 
Pasimokęs 5 metus gimnazi
joje, įstojo į Lietuvos karo 
aviaciją. 1937 m. baigė la
kūnų mokyklą naikintuvų 
eskadrilėje, gaudamas lakū
no puskarininkio laipsnį. 
Jaunystės metai praleisti 
Kaune, suvedė Vladą su Sa

lomėja šeporaityte, kuri 
buvo baigusi šaulių sąjun
gos aviacijos kursus ir tu
rėjo civilinės aviacijos la
kūnės laipsnį. Jiedu susituo
kė 1940 metais. Vėliau Vla
das įstojo į savisaugos da
linius. Baigęs apmokymą, 
buvo pakeltas į leitenanto 
laipsnį. Karui įsisiūbuojant, 
jiedu atsidūrė Vokietijoje, 
o 1949 metais išplaukė į 
Pietų Australiją, čia pagy
venę vienuolika metų ir pa
siilgę gyvesnio lietuviško 
gyvenimo, 1960 m.atvyko į 
Clevelandą. Vladas čia de
šimt metų vadovavo Ramo
vės skyriui, aktyviai dirbo

Bendruomenėje.
Nuo 1983 metų Vlado 

sveikata sušlubavo, įsimetė 
liga, reikėjo amputuoti ko
ją. Dėl ligos pasitraukė ir iš 
lietuviškojo gyvenimo, nors 
juo labai domėjosi, ypatin
gai ramovėnų veikla, iki sa
vo gyvenimo paskutiniosios 
dienos. Jis mirė liepos 12 d. 
savo namuose, labai ilgėda
masis pamatyti laisvą Lie
tuvą, dėl kurios laisvės jis 
praleido savo jaunystę ka
rių gretose.

Po mišių Dievo Motinos 
šventovėje, kurias aukojo 
vysk. Aleksandras Quinn, 
msgr. Aleksandras Goldi- 
kovskis ir kun. Jonas Kidy
kas, a. a. Vladas Knistautas 
liepos 15 d. buvo palaidotas 
Visų Sielų kapinėse.

Giliame nuliūdime liko 
žmona Salomėja, duktė Gra
žina Kudukienė, sūnus An
tanas, žentas Raimundas 
Kudukis, marti Linda ir 
penki vaikaičiai.

Dirva reiškia gilią užuo
jautą našlei ir Kudukių bei 
Knistautų šeimoms. 

niai skambėjo Gwinn sody
bos mahagonio medžio bib
liotekoje. (Sodybos pasta
tas statytas Philip Mather 
Gwinn apie 1900 metus).

Apie 40 svečių pasveiki
no mero Voinovičiaus atsto
vas August Pust ir įteikė 
lietuvių darželio valdybai 
mero auką atstatymo dar
bams. Gražus priedas buvo 
ir iš keturiasdešimties sve
čių, kurie sumokėjo po 25 
dol. darželio reikalams. Dėl 
karšto oro apie 20 svečių 
neatvyko, bet jie, turbūt, 
darželio neužmirš ir savo 
paramą atsiųs paštu.

Visi svečiai buvo pavai
šinti užkandžiais ir gėri
mais. Vakarui sklandžiai 
vadovavo pirm. Vincas Apa- 
nius. (jst)

• Pensininkų klubo gegu
žinė įvyks sekmadienį, lie
pos 24 d. 12 vai. Lietuvių 
Namų didžiojoje salėje. Vi
si pensininkai ir svečiai ma
loniai kviečiami dalyvauti. 
Jūsų lauks skanūs pietūs, 
jauki aplinka ir gausi lote
rija.

NATIONWIDE 
1NSURANCE 
Nationw,de is on your »>de

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6028 Mayfield 
Road, Suite 10, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.

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

• Blueberries. Pokorski 
Twin Creek Acres. 2299 
Haines Rd. Madison, Ohio, 
telef. 428-4273. (28-29)

Išnuomojamas 2 miega
mųjų apartamentas, 24390 
Lake Shore Blvd., telef.: 
481-4169. (47-48)

A. A.

VLADUI KNISTAUTUI

mirus, žmonai SALOMĖJAI KNISTAUTIE- 

NEI, dukrai GRAŽINAI KUDUKIENEI su 

šeima ir sūnui ANTANUI su šeima nuošir

džią užuojautą reiškia.

Nora ir Vincas čečiai
Ona Naumanienė
Genovaitė ir Albinas Karsokai 
Rita ir Palmer Zavodny
Algis ir Betty Karsokai 
Kęstutis Karsokas

Buvusiam čiurlioniečiui
A. A.

JUOZUI JUCAIčIUI 
mirus, pasilikusią liūdesyje žmoną, buvusią 
čiurlionietę LAIMĄ JUCAITIENŲ, sūnų su 

šeima, gimines, draugus ir artimuosius gi

liai užjaučiame.

L. T. M. Čiurlionio Ansamblis

A. A.

JUOZUI JUCAIčIUI

mirus, jo žmonai LAIMAI, sūnui ANTANUI 

ir jo šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Povilas Mikšys
Stefa ir Jonas Garlai

LIETUVIŲ KULTŪRINIO 
DARŽELIO VAKARONĖ

Gražioje Gwinn Estate 
sodyboje, kurią supa Erie 
ežeras, liepos 16 įvyko Lie
tuvių kultūrinio darželio va
karonė. Tai pirmas toks 
bandymas kelti darželio at
statymo idėją, kuris pagal 
archit. VI. Dubenecko pro
jektą originaliai buvo pa
statytas 1933 metais.

Vincas Apanius, dabarti
nis darželio pirmininkas, 
gavęs leidimą iš Gwinn Es
tate sodybos podukraitės, 
pakvietė į vakaronę Cleve
lando kultūrinių darželių 
federacijos naująjį pirmi
ninką Clay Herrick ir Cle
velando Garden Center eg- 
zekutyvinį direktorių Alek
są Apanių (pirmininko sū
nus) bei Onos Mikulskienės 
kanklių kvartetą su daini
ninke Laima šarkaite, ir vi
siems svečiams paruošė 
jaukią ir malonią programą.

Clay Herrick, žinomas 
miesto istorikas, ir Aleksas 
Apanius, dekoratyvinių so
dų, gėlynų ir parkų specia
listas, papasakojo apie 
miesto planą, pagal kurį no
rima atstatyti suniokotus 
tautybių darželius, kurie 
prieš penkiasdešimt metų 
buvo visos Amerikos paži
ba ir retenybė.

Onos Mikulskienės kank
lių kvartetas — Rama Bub- 
lytė, Teresė Majoro vaite, 
Kristina Mataitė ir Vytau
tas Urbonavičius paskam
bino Alf. Mikulskio tris kū
rinius, o dainininkė Laima 
Šarkaitė su kanklių kvarte
tu padainavo taip pat Alf. 
Mikulskio dvi dainas — Su- 
pinsiu dainužę ir Kur ly
gios, lygios lankos. Laima 
Šarkaitė yra pianistė, bet 
pastaruoju metu lavina ir 
balsą Clevelando valstybi
niame universitete. Kank
lių muzika ir dainininkės 
sopranas skaidriai ir švel-

• Clevelando ramovėnai, 
sekmadienį, liepos 31 d. 1 
vai. p. .p. rengia gegužinę 
prie ežero. Skanūs valgiai, 
gėrimų stalas. Birutietės 
vaišins saldumynais. Kvie
čia visus atsilankyti ir link
smai praleisti popietę.

• 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.

UI ‘Taupa
Litkuanian Credit Union 

Lietuvių ‘KjeLito kooperatyvas 

767 Lašt 185th Street

Cteveland, Ohio 44119

(216) 481-6677

Įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

Darbo Valandos:
Antradieniais-ketvirtadieniais nuo 9:00-4:00 p.p.
Penktadieniais nuo 9:00-6:00 v.v., Šeštadieniais nuo 9:00-3:00 p.p.
Sekmadieniais nuo 11:00-12:00 p.p. (DMNP parapijos patalpose)

Visi Bankiniai Patarnavimai

Mokame Aukštesnius Nuošimčius Už:
Taupymo Sąskaitas, Certifikatus, IRA, Čekių Sąskaita, ir Lt.

Skoliname Geriausiomis Išsimokėjimo Sąlygomis:
Asmeniniams Reikalams, Automobilių ir Laivu Pirkimui, 
Namų Remontui (Home Eųuity), Namų Pirkimui (Mortgages)

Parduodame pinigines perlaidas (Money Orders), Traveler's Chccks, 
Priimame telefono, elektros, šildymo, ir vandens sąskaitas, 
Buckeye Cards, Notaro patarnavimai, U.S. Savings Bonds, ir t.t.

*** Kiekviena taupomoji sąskaita federalinės valdžios *** 
apdrausta Iki $100,000.

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

FOR SALE
Auto Repair, body, tire 

shope. All eųuipments. 
Brick Bldg. Including in 
price 2 bedroom single 
house. Call and ask for An- 
ton-Cameo Realty 261-3900.

Anton Matic Res.
338-3205

(28-31)

HIRING! Federal govern- 
ment jobs in your area and 
overseas. Many lmmediate 
openings without waiting 
list or tęst. $15-68,000. 
Phone call refundable. 
(602) 838-8885. Ext. 1753.

(26-28)



DIRVA
• KUN. ALFONSAS 

SVARINSKAS, Viduklės 
klebonas, kuris buvo ištrem
tas į Permės lagerį, kaip pra
neša VLIKo Elta, liepos 16 
d. sergantis grąžintas į tėviš
ką.

Kun. Svarinskas iš Uk
mergės pasiuntė telegramą į 
Romą, dėkodamas už rūpini
mąsi juo ir pastangas, kad 
būtų išleistas iš lagerio.

• A. A. Kazei Jameikie- 
nei užuojautoje (Dirva Nr. 
25) turėjo būti ne Paulina 
Banenienė, bet Paulina Ba
nienė. Atsiprašome dėl klai
dos.

• Vytas ir Dalia Gruo
džiai, Westmount, P. Q., at
naujindami Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 30 dol. 
Ačiū.

• M. ir E. Jasėnai, Ta
vares, Fl., atnaujindami 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 20 dol. Ačiū.

• Dr. Birutė Balčiūnienė, 
Baltimorėje, Md., atnaujin
dama Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 25 dol. Ačiū.

• Jurgis Radvenis, Los 
Angeles, Ca., atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą,

A. A.

GYČIUI MOTIEJŪNUI

staiga mirus, jo žmonai NIJOLEI, dukterims 

ir broliams bei visiems artimiesiems reiškia

me nuoširodžią užuojautą ir kartu liūdime.

Don ir Maria
Atkinson

Sydney, Australia

Mielai
A. A.

HELEN VAINIŪNIENEI 

mirus, vyrui PETRUI ir broliui ANTANUI 

VAIVADAI su šeima reiškiame giliausią 

užuojautą.

pridėjo auką 25 dol. Ačiū.

• Vincas Apanius, Ches- 
terland, Ohio, atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 20 dol. Ačiū.

• Valerija Šimkuvienė, 
Chicago, III., atnaujindama 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 25 dol. Ačiū.

• Algis ir Loreta Gudė- 
nai, Dės Plaines, III., atnau
jindami Dirvos prenumera
tą, pridėjo auką 20 dol. 
Ačiū.

• Antanas Vaivada, Mc 
Lean, VI, atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 20 dol. Ačiū.

• Halina Bagdonienė, Oak 
Lawn, TU., atnaujindama 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 25 dol. Ačiū.

BOSTON
NAUJA UŽKANDINĖS 

VEDĖJA

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos užkandinės 
ligšioliniam vedėjui Jonui 
Stankui pasitraukus iš tų 
pareigų, nauja užkandinės 
vedėja pakviesta ir sutiko 
būti Ona Mileikienė iš Ran- 
dolpho, buvusi Sandaros 
klubo Brocktone virtuvės 
vedėja. Tuo būdu nuo liepos 
16 d. užkandinė vėl veikia 
normaliai šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 12 vai. 
Joje pigiomis kainomis ga
minami įvairūs lietuviški 
valgiai ir kepama pizza. 
Nauja užkandinės vedėja 
Ona Mileikienė turi šioje 
srityje didelį patyrimą.

RETAS SVEČIAS
Garsusis Lietuvos krep

šininkas Arvydas Sabonis 
po ilgesnio gydymosi šiame 
krašte liepos pabaigoje grįž
ta į Lietuvą. Liepos 31 d., 
sekmadienį, jis užsuks į 
Bostoną, kur jo susitikimą 
su vietos lietuvių visuome
ne organizuoja So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos 
valdyba. Tuo Arvydo Sabo
nio priėmimu ir pagerbimu 
jaučiamas didelis susido
mėjimas visose Bostono 
apylinkėje lietuvių gyvena
mose vietovėse. Tai reta 
proga sutikti asmenį, kuris 
lietuvio vardą yra plačiai ir 
aukštai iškėlęs.

ŠAULIŲ VEIKLOS 
SUKAKTIS

Martyno Jankaus šaulių 
kuopa Brocktone šiemet mi
ni savo veiklos 30-ties me
tų sukaktį, kuri plačiau bus 
išryškinta specialiu paren
gimu. Jis įvyks lapkričio 19 
d., šeštadienį, 6 vai. 30 min. 
valk. Sandaros salėje Brock
tone. Dabar jos pirmininke 
yra Stasė Gofensienė.

Netekę gero draugo,

A. A.

GYČIUI MOTIEJŪNUI 

staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo šei

mą, gimines ir artimuosius.

’Kovas’ Golfo Klubas
Sydney, Australia

A. A.

GYČIUI MOTIEJŪNUI,

mūsų ”EZY” klubo nariui, staiga mirus, 

reiškiame gilią užuojautą visiems artimie

siems ir kartu liūdime.

”EZY” Klubas
Australia

A. A.

POVILUI GYČIUI MOTIEJŪNUI 

iškeliavus į amžinybę, žmoną NIJOLĘ, duk

ras RŪTĄ, DAINĄ, GAILŲ ir sūnų GYTĮ 

bei visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu liūdime.

Clevelando Vyr. Skaučių
židinys

A. A.

GYČIUI MOTIEJŪNUI
mirus, jo žmonai NIJOLEI, vaikams, tėvui 

ir broliams: MINDAUGUI, VAIDEVUČIUI 

ir ALGIRDUI reiškiame gilią užuojautą.

Dr. Emanuelis ir Laimutė Jarašūnai
ir

Los Angeles vyrų kvartetas

A. A.«

JUOZUI VEVERSIUI

Azerbaidžiane mirus, jo seseriai FELICIJAI 

JASINEVIČIENEI ir šeimai reiškiame nuo

širdžią užuojautą.

Dalia ir Kazys 
Bobeliai Skaitykit ir plati»kit 

DIRVĄ
Stungių šeima
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