
T»x Bilus t rūbas 
72^3 Albany Ava,

Chicago, III* 6C629
USPS 157-580

----- THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER
6116 ST CLAIR AVENUE • P 0. 80X 03206 ■ CLEVELAND OHIO 44103

Vol. LXXIII Liepa - July 28, 1988 Nr.29

TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Vaizdai iš skautų ir skaučių antrosios Tautinės Stovyklos 1938 metais, Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Valstybės prezidentas Antanas Smetona priima skautų paradą. Šalia - šefo pavaduotojas dr. Alekna ir 
J. Tūbelienė. Dešinėje - skaučių didysis saliutas.

Ei, pirmyn į Tautinę stovyklų...SĄŽINES BALSAS
Prisimenant pokario siaubų 

Lietuvoje

Gorbačiovo perestroika 
leidžia Lietuvoje paliesti ir 
labai skaudžias praeities die
nas. Birželio 11 d. LITERA 
TŪROJE IR MENE pasiro
dė Romo Gudaičio straips
nis: MES - IŠ PERŠAUTŲ 
DAINŲ KRAŠTO, kur rašo
ma apie partijos politiką vo
kiečius išvarius iš Lietuvos.

Faktinai iš sovietų grįži
mo nedaug kas galėjo tikėtis 
gero. Dar nebuvo užmiršta 
pirmoji trėmimų į Sibirą ban
ga. Aišku, po jos reikėjo 
laukti kitų. Ir ne tik to. Pa
tys bolševikai pripažįsta, kad 
Stalino teroro viešpatavimas 
- kuris ilgokai užsitęsė po 
karo - buvo siaubingas. Tu
rint galvoje tokias nuotaikas, 
paliktų ginklų gausumą ir 
greitai mažėjančias galimy
bes pasitraukti į Vakarus, rei 
kėjo laukti partizaninio sąjū
džio. Romas Gudaitis rašo:

"Kiek svyruojančių ir 
karštakošių ši prieštaringa 
situacija pastūmėjo tiesiai į 
kapo duobę, suponavo vie
ną tragiškiausių pardoksų - 
karo (ne paprasto, su sena
madiškom armotom, o ato
minio) geidimą ir absurdiš
ką įsitikinimą, kad atominių 
bombų kurša pilte pilsis ne 
ant Lietuvos, ne ant savo 
valsčiaus, savos sodybos. 
Kas privertė patikėti šiuo 
klaikiu 'Amerikos balso' 
kliedesiu?! O juk neteko

Vytautas Meškauskas

girdėti, kad už tūkstančius 
pražudytųjų kas nors užat- 
lantėj prisiimtų kaltę, taigi 
jei kieno siela ir degs, raity
sis iš kančių pragare, tai, 
manyčiau, ir tų, kurie atomi
nį karą Mačiuliškėm, Zom- 
činei irBielkavai žadėjo šeš
tadienį, perkėlė į sekmadie
nį ir dėl atvelykio galutiną 
sovietų pražūties datą nusta - 
tė pirmadienį."

Paskutinį sakinį pacita
vau tik pailiustravimui, kas 

(Nukelta į 4 psl.)

Praėjusią savaitę JAV prezidentas Ronald Reagan Baltųjų rūmų rožių sodelyje pasirašė Pavergtųjų 
tautų savaitės deklaraciją akivaizdoje 200 asmenų, kuriuos sudarė žmogaus teisų kovotojai ir 
pavergtųjų tautų atstovai. Baltųjų rūmų nuotr.

Šiais metais lietuviškoji 
skautija švenčia septynių de
šimtmečių veiklos sukaktį.

Vieneri metai - ar tai 
žmogaus gyvenime, ar visuo 
meninių pastangų tėkmėje - 
nėra daug. Iš kitos pusės, 
šimtmečio, bent žmonės, 
beveik niekad nesulaukia. 
Tad dešimtmečiai yra tapę 
ryškiausiais, apčiuopiamais 
laiko tarpais, skatinančiais 
sukaktis prisiminti.

Dešimtmečių sukaktis 
minėdami, lietuviai skautai 
tradiciniai ruošia taip vadina 
mas Tautines Stovyklas. Vi

si žino, kad skautų vienetai 
stovyklauja kas met, kad sto
vykla yra viena iš esminių 
skautiškojo auklėjimo prie
monių, kad stovyklų mintis 
(ačiū skautybei!) šiandien 
yra prigijusi ir net paplitusi 
ar ne visuose mūsų jaunimo 
rateliuose.

Tačiau kas dešimt metų 
skautija ruošia didesnės 
apimties, iškilmingas stovyk
las, į kurias atvyksta jauni
mas - dabartinėmis sąlygo
mis - maždaug iš viso konti
nento. Tradiciniai, nuo pir
mosios sukaktuvinės stovyk-

Antanas Dundzila

los 1928 metais, šios stovyk
los yra gavę Tautinių Stovyk 
lų vardą.

Stabtelėjus prie paties 
vardo, šiandien mūsų skau- 
tybės veteranų dar būtų gali
ma klausti, kaip tas "Tauti
nės Stovyklos" vardas atsi
rado, kas yra jo autorius, ką 
jis iš tikrųjų turėjo reikšti, jį 
pradėjus naudoti? Vien pa
varčius ano meto spaudos 
ištraukas galima spėti, kad 
būdvardis "tautinė" buvo pa
ralelizmas "tarptautinėms" 
stovykloms, tada jau paplitu
sioms pasaulio skautų judė
jime. "Tautinė" dar turėjo 
pabrėžti, kad tautiniu mąstu 
lietuviai skautai renkasi sto
vyklauti. Jei tai teisingas iš
vedžiojimas, tai lietuviško
sios skautybės istoriografijai 
telieka klausimas, kas ta var
dą pasiūlė? Gal tą asmenį 
dar turime savo tarpe?

Šiais metais prie Cleve- 
and'o įvyks septintoji Tauti
nė Stovykla, mūsų Tautinių 
Stovyklų 1928, 1938, 1948, 
1958, 1968 ir 1978 metais 
įpėdinė ir tradicijos tęsėja.

Pirmoji Tautinė Stovyk
la įvyko 1928 metais Pane
munės miške, prie Kauno. 
Joje dalyvavo apie 500 skau
tų ir skaučių, buvo pastaty
tos 177 palapinės. Lietuviš
kosios skautybės įkūrėjas 
Petras Jurgėla ta proga spau
doje skatino "atidaryti Tauti-

(Nukelta į 3 psl.)
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Demokratu demagogijos orgija. - Jų konvencija paviršutiniai
k

atstatė vienybę, bet ar ji įtikino rinkėjus permainos 
reikalingumu? - Gorbačiovas atsisako patenkinti 

armėnu reikalavimus.c

tu, kai sovietų įtaka didėjo ir 
iš Amerikos tyčiojosi mulų 
vedama minia. Po keturių 
metų, infliaciją sumažinus, 
ūkiškam gyvenimui pagyvė
jus ir nuotaikoms pasitaisius, 
jie balsavo už tą patį prezi
dentą, nors abejus Kongreso 
rūmus atidavė demokratams. 
Kas pasikeitė, kad rinkėjai 
šiais metais galvotų kitaip?

Demokratai mano, kad 
tauta nori pakaitos. Respub
likonai negali suprasti, kodėl 
jie jos turi norėti. Juk ben
dra padėtis yra gana gera!

Jei taip yra - demokra
tai turėtų išeiti į rinkimu ne
siūlydami jokių radikalių pa
keitimų, bet tik daugiau pa
guodos mažiau laimingiems 
ir mažiau turtingiems, nors 
abi kategorijos nebūtinai turi 
būti tolygios. Yra daug lai
mingų žmonių ir neturtingų
jų tarpe.

Pagal tą reikalavimą bu
vo sukirpta ir jų platforma. 
Kairiajam sparnui ji atrodė 
negera ir jie pasiūlė pakeiti
mus, pav. kad didesniais mo
kesčiais būtų apdėti daugiau 
pasiturintieji, bet tai buvo at
mesta. Lygiai kaip ir pasiū
lymas, kad JAV pasižadėtų 
pirmos niekad nepavartoti 
atominių ginklų. Ir tai buvo 
atmesta. Trečias, gana jaut
rus pasiūlymas buvo viešai 
diskutuojamas, bet dėl jo ne
balsuota. Tai reikalavimas 
suteikimo palestiniečiams ką 
nors panašaus į valstybę. Jo 
priėmimas būtų laikomas an
tisemitiniu reiškiniu, kas tik
rai per rinkimus nepadėtų. 
Kad juos laimėti, reikia kaip 
galima mažiau pašiaušti 
plunksnas.

Jesse Jackson per pirmi
nius rinkimus surinko 7 mili - 
jonus balsų. Be jo pritarimo 
demokratų kandidatas negali 
laimėti. Antra vertus, tačiau 
per didelės įtakos naujoje ad
ministracijoje - o kol kas tik 
partijoje - atidavimas Jackso
nui, galėtų baidyti nuo balsa
vimo už demokratų partijos 
kandidatą daug baltųjų ir 
nuosaikiųjų.

Niekas negalėjo laukti, 
kad demokratai susirinktų 
savo .konvencijon Atlantos 
mieste pagirti Reagano val
dymą. įdomu tačiau, kad jie 
vis dėlto dabartinį preziden
tą laiko taip asmeniškai po
puliariu, kad susilaikė nuo jo 
pavardės linksniavimo, savo 
pyktį nukreipdami į vicepre
zidentą Bush, kuris bus res
publikonų kandidatu.

Kokią alternatyvą jie ga
li pasiūlyti dabartinei admi
nistracijai, kurią nori pakeis
ti? Ieškant atsakymo į tą 
klausimą reikia atsiminti, 
kad administracijos pakeiti
mui jiems visų pirma reikia 
sudaryti plačią koaliciją, grą
žinti savo tarpan tuos jiems 
palankius valstijų ir Kongre
so atstovų bei senatorių rin
kėjus, kurie per prezidenti
nius rinkimus vis dėlto bal
suoja už respublikonų kandi
datą. Iš penkių paskutinių 
prezidentinių rinkimų respub 
likonai laimėjo 4, o demokra 
tai tik vienus - Cartcris dėl 
Watcrgates skandalo.

Aiškinantis to priežastis 
reikia atsiminti, kad prezi
dentą renka ne patys rinkė
jai, bet jų išrinkti pagal vals
tijas clcktoriai. Tokiu būdu 
JAV istorijoje jau tris kartus 
pasitaikė, kad elektorių dau
guma neatitiko visų rinkėjų 
daugumai. Valstija renka 
tiek elektorių, kiek turi atsto - 
vų kongrese, o tas skaičius 
nuolat keičiasi, kintant atski
rų valstijų gyventojų skai
čiui. Pvz. prieš 50 metų 
New Yorko valstija turėjo 
47 balsus elektorių kolegijo
je, Florida 7, Kalifornija 22. 
Šiandien Ncw Yorkas turi 
36, Florida 36 ir Kalifornija 
47. Tų naujai padidėjusių 
valstijų gyventojai yra dau
giau konservatyvūs, nori ma
žiau valdžios įsikišimo į jų 
kasdienius reikalus, jie pasi
tiki daugiau savimi. Taip 
pat balsuotojai, rinkdami pre
zidentą, išeina iš siauresnių 
savo valstijos ar savivaldy
bės interesų. JAV preziden
tas jų akyse turi juos repre
zentuoti visam pasauliui ir 
ginti nuo jo pasikėsinimų. 
Atseit, prezidentas turi turėti 
tam tikras reprezentantines 
savybes, įskaitant ir išvaiz
dą.

Artėjant 1980 m. rinki
mams, balsuotojus kiek gąs
dino Reagano aštrus prieš- 
komunizmas, tačiau stebin
tiems jį televizijos ekranuo
se jis pasirodė geras, nors 
kietas tačiau kartu malonus 
ir patrauklus žmogus tuo me-

krato - yra labai konservaty
vus.

Jacksonas, atsisakyda
mas palaikyti 'tikėtą', galėtų 
labai sugadinti Dukakio šan
sus. Tačiau kokia Jacksonui 
iš to nauda? Todėl jis suti
ko su jam paskirta role - kel
ti daug triukšmo, bet reika
lauti ne ko kito, kaip tik vie
nybės, kad neleisti Bushui 
grįžti į Baltuosius rūmus.

• ••

Sovietinės drausmės at
leidimas privedė prie seniau 
rusenančių tautinių konflik
tų naujo įsilicpsnojimo. Tai 
nauja problema Gorbačiovui, 
kuri - kaip Markso mokinys 
- galvojo, kad kariaujama ne 
dėl tautinių, bet klasinių inte
resų.

Tuo tarpu armėnai peša
si su arzais dėl Stalino pasku 
tiniesiems atiduotos kalnų 
Karabako srities, kurioje gy
ventojų daugumą sudaro ar
mėnai. Tie tikėjosi, kad pe- 
restroika prives ir prie tos 
skriaudos jiems atitaisymo. 
Juk Karabakas vistiek pasi
liks bendrame Sovietijos sąs
tate!

Tačiau šalia kitų didelių 
problemų dar turėti reikalo 
su tautinėm peštynėm Gorba
čiovui labai nesinori. Jo ofi
ciali linija pasilieka, kad vals 
tybė yra viena, būtent Sovie
tija, o atkiros respublikos ir 
jų gerovė bei pageidavimai 
lieka antroje vietoje. Nors 
armėnams skriauda padaryta 
yra neabejotina, jos ištaisy
mas iškeltų daug naujų nesu
sipratimų. Todėl Aukščiau
sios Tarybos prezidiumas nu
tarė nepatenkinti armėnų pra
šymo Karabaką jiems grąžin
ti, remiantis Sąjungos konsti
tucijos 78 str., kuris reikalau
ja, kad darant sienų pakeisti- 
mus turi būti gautas leidimas 
iš tos respublikos, iš kurios 
norima ką nors atimti - šiuo 
atveju Azerbaidžiano. ,

Galimas daiktas, kad ar
mėnų patenkinimui Karaba- 
kui bus duota didesnė auto
nomija, tačiau Azerbaidžiano 
ribose. Tuo reikalu pats Gor-

iiiiiiii............................................................................................................................... ..........................

■ Iš kitos pusės
Atrodo, kad ši skiltis susilaukė stiprios konkuren

cijos ... Lietuvoje. Jei anksčiau galima buvo pažiūrėti 
iš kitos pusės į j y istorijos aiškinimus, dabar jau nieko 
naujo neišgalvosi. Pavyzdžiui, nei man, nei kam kitam 
išeivijoje neatėjo į galvą Stalinui, šalia tradicinių prie
kaištų priskaityti už nuodėmę, pertvarkant pokarinį Eu
ropos žemėlapį, Seinų ir Punsko srities nepriskyrimą 
mums, o LITERATŪRA IR MENAS tą skriaudą prisi
minė. Ten pat skaičiau, kad jei jau būtinai reikėjo iš 
Lietuvos vežti ūkininkus, tai reikėjo juos nukreipti ne 
į Sibirą, bet pašonėje ištuštėjusią derlingą Rytprūsių 
žemę.

O tokią vietą galėtų persispausdinti visą mūsų spau- 
ir dar vertimą OSI pasiųsti:

"Nepaisant nežmoniškos mūsų šviesuomenės 
(labai dažnai moprininkų, kairuolių, oficialios Sme
tonos opozicijos narių) deportacijos, nepaisant ki
tų antikonstitucinių veiksmų, prieš valstietiją ir 
net darbininkus, Lietuvos jaunimas nenuėjo kerš
to keliu paskui fašistus. Vienas Impulevičiaus ba- 
tali onas — tai tokia mizerija prieš kitų respublikų 
korpusus, divizijas, Vlasovo pulkus ir ROA armi
jas, kad rimtą žmogų net juokas ima, tačiau vis 
viena buvome ir tebesame bauginami lietuviškuoju 
buržuaziniu nacionalizmu.’’

Tų pačių žodžių autorius Vytautas Petkevičius iš 
kitos pusės pažiūrėjo ir į Pirčiupio tragediją:

”Kiek laiko sudeginto kaimo muziejuje iška
bėjo suklaidinto ir gero grafiko V. Jurkūno dar
bai, vaizduojantys fašistus, deginančius moteris 
ir kūdikius, su Lietuvos vėliavos — geltona, ža
lia, raudona — emblemomis ant atraitotų ranko
vių ?’’

"Kai suradau archyve dvylikos SS generolų, 
pakartų Rygoje, bylas, tai pasirodė, kad tarp fon 
Titelio šešto policijos pulko baudėjų nebuvo nė 
vieno lietuvio. Vokiečiai jėga pasiėmė du vertė
jus Šalčininkuose, bet ir tie patys pabėgo".

Tiesa — iki to laiko kada įvykius galima vertinti iš 
kitos pusės, prabėgo ištisi dešimtmečiai, štai Konradas 
Kaveckas, Lietuvos TSR valstybinės premijos laureatas, 
Lietuvos TSR liaudies artistas, rašo apie X Pabaltijo res
publikų studentų dainų ir šokių šventę. Prisiminkime, 
kad Molotovas sovietų okupaciją teisino Pabaltijo res
publikų bandymų suartėti. Dabar bendravimas nedrau
džiamas ir laureatas nesibijo KOMJAUNIMO TIESOJE 
prisipažinti:

"Buvo atlikta J. Naujelio 'Lietuva brangi’, 
kurios nebuvo programoje, ši daina tampa liau
dies daina, todėl, žinoma, sudėtingesnės atlikimui 
vietos yra niveliuojamos, tačiau ją dainuoja kiek
vienas, ir ji puikiai išreiškia mūsų tautos savi
garbą."

"Bandė studentai padainuoti ir V. Kudirkos 
'Lietuva, tėvynė mūsų,’ bet kad dabartiniai stu
dentai jos nė girdėję nėra__ ”

Ką gi, geriau vėliau negu niekados.

da

(vm)

bačiovas diskutavo susidariu
sią padėtį per televiziją. • •• los atšaukimo, kas privestų 

prie pilietinio karo sustabdy
mo toje valstybėje.

Aukščiau paminėti įvy
kiai laikinai nustelbė kitus, 
kurie turės daug didesnės 
reikšmės tarptautinei politi
kai. Iranas sutiko sudaryti 
paliaubas su Iraku, kas vestų 
prie taikos Persijos įlankoje.

Baigiama susitarti ir dėl 
Kubos kariuomenės iš Ango-

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. If 
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)

Dukakis, patyrus politi
kas, turėjo laviruoti. Iš vie
nos pusės jis davė progos 
Jacksonui reklamuotis kiek 
tik jis nori, tačiau iš kitos pu
sės duoda suprasti, kad fak
tinai tik jis yra demokratų 
kandidatas į prezidentus ir 
nenori skriausti kiek daugiau 
dešinės pažiūros rinkėjų, sa
vo viceprezidentu pasirink
damas ne Jacksoną, bet Bent- 
soną, kuris - kaip dėl demo-

AIA17IS Realtors
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530

RITA MATAS
Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas
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Tas laisvės nevertas, 

kas negina jos...
WCPN viešoji radijo stotis Clevelande, "ne pajamų" pa

grindu išsilaikanti organizacija ir dalinai išlaikoma taksų mo
kėtojų, š.m. liepos 15 d., be jokio ankstyvesnio įspėjimo, už
darė ten veikusias tautybių programas-valandėles, jų tarpe ir 
Juozo Stcmpužio vadovaujamą programą "Tėvynės Garsai". 
Tautybės, aktyviai prisidėjusios prie stoties įkūrimo, viešosios 
radijo stoties statuso gavimo ir lėšų telkimo, - kone išvakarė
se savo transliacijų - rado savo 'lagaminus išneštus už durų'.

Atsisakydama komunikacijos su tautybių programos ve
dėjais, vadovybė trumpame pranešime spaudai sekančią sa
vaitę pristatė kaipo įvykusį faktą, nereikalaujantį diskusijų ar 
aiškinimų. Prabėgomis, be didesnių komentarų, tai pažymėjo 
spauda ir televiziją, be didesnio 'subangavimo'. Likosi klau
simas : kokias teises tuh kiekvienas? Kokias teises turime 
mes, kalbą tautybių rėmuose?

Krašto aukščiausiose institucijose vyksta svarstybos indi
vido žinojimo teisės, jį liečiančiais klausimais: reikalaujama 
60 dienų įspėjimo prieš atleidžiant iš darbo, ar darboviečių 
uždarymo. Motyvuoto nepasitenkinimo srovė stiprėja, lei
džianti tikėti teigiamu jo sprendimu. Įvykęs faktas vaizdžiai 
pademonstruoja organizuotumo ir greitos reakcijos būtinybę.

Yra pabrėžiama Amerikos stiprybė, auganti medžiu, gaju, 
atspariu ir vis naujais žiedais pražystančių geresniam rytojui, 
kurį maitina įvairiataučių, daugiakultūrinių šaknų syvai. 
Šiais, rinkiminiais metais tai ypač ryšku! Ar leisimės būti 
traktuojami mažesniais už mažumas?

Klausimu susidomėjo U.S. senatorius H. Mctzcnbaum ir 
Kongreso atstovė M.R. Oakar- atsiveria durys legaliam klau
simo pristatymui. Susiorganizavusi tautybių radio programų 
Sąjunga demonstruos prie WCPN radio stoties liepos 31 d.,* 
protestuodama prieš neteisingą, ne etinį tautybių traktavimą ir 
sulaužymą žodinės sutarties, užtikrinimo. Kiek paramos ren
gėjai gali tikėtis iš mūsų šiuo kritišku metu, kokiu skaičiumi 
bus reprezentuojama Lietuviškosios Valandėlės paklausa 
Clevelande ?

Šiandien susiduriame su lietuviškojo žodžio teise laisva
me pasaulyje, daugiataučiame krašte, kur 'mažumos' turi gana 
svarų balsą. Savo tipiškame nuolankume ir tyloje ten, kur rei
kėtų būti garsiems, lengvai galime prarasti siūlomą progą kon
krečiam pasisakymui, teisėtai išdidžiam prisistatymui ir pa
grįstam reikalavimui. Skrupulingai, pilnu saiku ir su meile 
atiduodame duoklę savo adoptuotam kraštui, puoselėjam jo 
idealą. Jau vien dėl to turime ir pareigą būti matomais, kai 
yra pažeidžiamos mažumos teisės , tuo labiau, kai jai priklau
som patys. Neužtenka tiktai padejuoti vienas kitam savo tar
pe - laikas pribrendo konkrečiai akcijai: DABAR! Jei mes 
patys nepajusime savo teisių gynimo svarbos, niekas kitas už 
mus ilgai nekalbės.

TĖVYNĖS GARSŲ valandėlė jau dešimtmečius gyvavo 
— iš tikro vieno asmens rūpesčiu, tam skiriamu laiku ir pa
stangomis, kas savaitę atstovaujant mus visus Clevelando gar
sinėje 'mozaikoje*. Nėra abejonės, kad ji buvo mūsų gražiai 
remiama, respektuojama, branginama. Tačiau šiandien to ne
užtenka. Ji yra reikalinga mūsų visų stovėjimo greta, kad 
spaudos ir televizijos akistatoje, metais veik vienas dirbęs, jos 
Vedėjas nepasiliktų iš tikro vienas. Tuo esame skolingi jam 
už ilgalaikį, besąlyginį darbą! Tuo esame skolingi pavergtoje 
Tėvynėje demonstruojantiems sesėms ir broliams! Tuo esa
me skolingi ir mus adoptavusiam kraštui — įrodymui, kad 
tikime į laisvės žiburio skleidžiamą idėja.

Vaizdai iš stovyklos Nepriklausomoje Lietuvoje. Skautės prie lietuviškos sodybos namelio. 
Ministeris pirm. kun. V. Mironas lanko stovyklą.

Ei, pirmyn į tautinę stovyklą..
(Atkelta iš 1 psl.) 

nės Stovyklos vartus visuo
menei, būtinai pakviečiant 
žymesnius pedagogus, švieti
mo vadovus, kariuomenės 
viršininkus ir tautos vetera
nus susipažinti su mūsų skau - 
tija, jos siekiais ir stovykli
niu gyvenimu". Imant dėme 
sin, kad tuo metu tebevyko 
jaunos lietuvių skautų organi
zacijos ugdymo laikotarpis, 
tai buvo laiko reikalavimui 
pritaikyta, geniali rekomen
dacija. Mokantis iš preities, 
galima klausti, kokį plates
nio pobūdžio mūsų jaunuo
menės auklėjimo rūpesčiai 
yra svarstytini šiandien, pas
kutinio dešimtmečio veiklos 
proga?

Lietuvoje dar gimusiom 
1938 m. antroji Tautinė Sto
vykla yra tapusi ypač bran
giu lietuviškosios skautybės 
įvykiu, paskutine mūsų skau
tybės manifestacija prieš pat 
nepriklausomo gyvenimo 
saulėlydį. Šioje stovykloje 
atsispindėjo mūsų skautiško
sios veiklos zenitas Lietuvo
je. Iš šios stovyklos išliko 
daug dokumentinės me
džiagos, nuotraukų. Savo 
tarpe turime ir jos vadovų - 
liudininkų, turime ir puikią, 
beveik skautų himnu tapusią 
dainą "Atgimė Tėvynė... Ei, 
pirmyn, į Tautinę Stovyklą 
..." (žodžiai Viliaus Bražėno, 
muz. Br. Jonušo).

Už Lietuvos ribų pirmo

ji Tautinė įvyko 1948 m. Vo 
kietijoje, dvejose vietovėse - 
Alpių kalnuose ir prie Balti
jos. Dideli nuotoliai ir viso
kį pokariniai trūkumai įtaigo
jo skautų vadovybę ruošti 
dvi stovyklas, pabėgėlių lage
riuose bujojant mūsų skau
tams. Tai buvo savotiškas 
precedentas ateičiai, tęsia
mas ir šiais laikais. Abi sto
vyklos puikiai pavyko ir 
maždaug už metų į užjūrius 
emigruojančiam mūsų jauni
mui paliko didelį paskatini
mą. Vargiai būtume taip 
energingai atsikūrę užjūriuo
se, jei ne ši, prieš metus -du, 
išgyventa stovykla: atvykę, 
sakykime, Amerikon, sutiko 
me daug Tautinėj Stovykloj 
matytų veidų bei vadovų. 
Tokiu kritišku visuomenės 
kraustymosi-kūrimosi laiko
tarpiu, 1948 m. Tautinės Sto
vyklos įnašas peržengė speci
fines skautamokslio ribas. 
Tautinė Stovykla tapo stebi
nančiu, nesitikėtu sociologi
niu faktorium.

1958, 1968 ir 1978 me
tais Tautinės Stovyklos vyko 
ir Amerikoje, ir Australijoje. 
1958 m. Tautinė buvo pirmo 
ji užjūriuose. 1968 m. Tauti
nė - vienintelė, suruošta lie
tuvių nuosavybėje, Rako var
do stovyklavietėje. 1978 me 
tais pagrindinė stovykla įvy
ko Australijoje (400 daly
vių). Tai irgi precedentas, 
nes iki to laiko ar ne visi pa

saulinio mąsto mūsų visuo
menės įvykiai (kongresai, 
šventės ir t.t.) buvo ruošiami 
tik Amerikos žemyne.

Šiais metais septintoji 
Tautinė Stovykla įvyks rug- 
piūčio 14-24 dienomis Cle- 
veland'o apyklinkėje, prie 
Kensington, Ohio miestelio. 
Visi pasiruošimo darbai yra 
baigti. Yra pramatyta plati, 
įvairi programa. Seserijos pa 
stovyklė vadinsis "Mano Lie
tuva", brolių - "Kunigaikščių 
Šalis", akademikų - "Laisvė". 
Stovyklaus, pradedant kartu 
su savo jaunomis šeimomis - 
gėlytės bei giliukai ir bai
giant labai ilgai mūsų visuo
menės bei skautybės baruose 
atidirbusieji - atitarnavusieji 
vyresnieji vadovai. Aišku, 
stovyklautojų daugumą suda
rys tas demografinis skauty
bės vidurkis - mūsų jauni
mas. Stovyklautojų jau lau
kia ir šiai stovyklai specialiai 
parašyta septintosios Tauti
nės Stovyklos daina.

Visuomenė yra kviečia
ma stovyklą aplankyti sa
vaitgalį, rugpjūčio 20-21 die
nomis.

Smulkesnių informacijų 
galima gauti pas vietos vado
vus, arba pas registratorius 
Cleveland’e - s. Oną Šilėnie- 
nę -24301 Oakhill Dr. • Euc
lid, OH 44117 • Tel. 216 / 
531-8207 ir s. Gintą Taorą • 
17310 Harland Avė. • Cleve
land, OH 44119 • Tel. 216 / 
531-9491.

... TAS NEVERTAS LAISVĖS, KAS NEGINA JOS ... 
— yra nemažiau teisinga šiandien, kaip ir anais laikais. Savo 
amžiaus-pajėgumo-padėties lietuviškoje mozaikoje užtven
kime gatvę savo protesto ir reikalavimų demonstracijos 
eisena! (D)

(Daugiau info. rasite Clevelando žiniose, psl. 15)

HOUSEKEEPER. Mainline, 5 
days 1 weed, live in or out, 
references required, 215-935- 
9000. (29-31)

MACHINISTS
Horizontai and Vertical Boring Oper

ators NC ahd CNC Controls, Lathe 
and Grindet Operators Conventio- 
nal MD1 and CNC. Journeyman 
card or eęuivialent reųuired. Di- 
versified job shop. Ezcellent fringe 
benefits. Accepting resumes until. 
Send resume to: Mr. Lorin Morrin, 
Abbey Etna Machine Co., III40 
Avenue Rd., Perrysburg, OH 43551. 
EOE. (26-27)
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Sąžinės balsas...
(Atkelta iš 1 psl.) 

atsitinka, kai žodį paima ra
šytojai. Taip ir jauti, kad ra
šo ir džiaugiasi savo talentu!

"Amerikos balsas' visai 
nekliedėjo apie atominį karą, 
o ir atominių bombų tada bu 
vo tiek mažai, kad jų tikrai 
neužtektų visom sodybom 
išnaikinti. Pagaliau, ar tada 
DP stovyklose gyvenantiems 
ir namie likusiems nebuvo 
visai logiška pasvajoti, kad - 
atominėm bombom paklup
džius Japoniją - JAV turėtų 
panaudoti savo atominės 
bombos monopolį sovietams 
į prieškarines sienas atstumti 
ir, ko gero, net rusams laisvų 
grąžinti? Tik atvykę į šį 
kraštą ir jame pagyvenę pa
stebėjom, kad to laukti vis 
dėlto tada nebuvo logiška.

Bet ne tuo mums turėtų 
būti įdomus Gudaičio straips 
nis. Jo vertė glūdi partijos 
pokario politikos kritikoje. 
Gudaitis šaukia:

"Metas garsiai prabilti 
apie tikrąją žalą, kurią pada
rė valstiečių išgujimas, at- 
plėšimas nuo žemės, tūks
tantmetės pasaulėjautos ir 
tradicijų susprogdinimas." 

Buvę užmiršta:
"... jog ekspropriatici- 

nis ūkių drąskymas, urmi
nis žmonių varymas į kolū
kius, urvinis pliaukšėjimas 
bizūnu ir melas, demagogija 
sukels psichologini valstie
čio pasipriešinimą, sukurs 
antidorovišką atmsferą, jau 
miestuose persiduos kitoms 
kartoms ir kirsis su tauriau
siais socializmo tikslais.

Su tuo yra susijęs ir va
dinamas "liaudies gynėjų’ 
kovai su partizanais organi
zavimas.

Ta užuomina tuojau su
kėlė protestų. Birželio 25 d. 
LiM pasirodė RESPUBLI
KOS KARO IR DARBO 
VETERANŲ TARYBOS 
PREZIDIUMO laiškas, ku
riame teiraujamasi:

"Kyla klausimas: kuo 
vadovavosi redakcija, pa
skelbdama, mūsų manymu, 
šį neobjektyvų straipsni, 
tuo įžeisdamas buaržuazi- 
nių nacionalistų terorų au
kas?"

Kituose laiškuose nuro
doma, kiek nekaltų žmonių 
sušaudė 'miškiniai' ir teigia
ma, kad 'tik išsiuntus buo
žes, banditų rėmėjus, likvi
davus jų gaujas, kaimas at
sikvėpė ".

Tai paskatino redakciją 
paprašyti rašytoją Vytautą 
Petkevičių, kuris tą laikotar
pį pats pergyveno, juo domė
josi ir yra palietęs savo romą- 
nuošė, pasidalinti savo min
timis. Rašytojas liepos 2 d. 
numeryje tai ir padarė str. 
PASIUTUSIŲ MILTŲ - 
PASIUTUS IR KOŠĖ. 
Pastebėjęs, kad dauguma jau 
susitaikė su likimu ir skriau

domis, jis mano, kad reikia 
vis dėlto konstatuoti:

"... tokį pasiutusi laiką 
sukūrėm mes, patikėję nie
kur nesimokiusiam žmogui 
(Stalinui - vm), kad laimė
jus socializmui klasių kova 
tik paaštrėja, o bestatydami 
jam vo d ova u j ant komuniz
mą, ko gero, būtumėm visai 
išsipjovę."

Žinoma, tikint, kad lai
mint socializmui klasių kova 
tik paaštrėja, reikėjo pasinau
doti besibaigiančiu karu ir 
pokario laikotarpiu, kad iš
naikinti priešingą klasę - ūki
ninkus. Už tat partizanų są
jūdžiui likviduoti buvo pa
naudoti ne tik kariuomenės 
ar policijos daliniai. Petke
vičius:

"Taip buvo sukurtas tas 
pasiutęs laikotarpis, kuria
me ir užgimė liaudies gynė
jų judėjmas. Pirmasis jų pa
vadinimas buvo naikintojai 
(istrebiteli), o tik paskui, mū 
sų valdžiai švelninant tas ne 
sąmones, atsirado gynėjų pa 
vadinimas. Iš pradžių į tuos 
būrius suėjo šventi žmonės, 
iškentę okupaciją, darbo sto 
vykias ir kitokius fašistinės 
administracijos pažemini
mus ... Jie šventai tikėjo 
kiekvienu spausdintu ir ne
spausdintu žodžiu, aukojosi 
net nenujausdami, kad yra ir 
patys pasmerkti. Liaudies 
gynėjams (aš manau - tyčia) 
nebuvo mokamos algos, ne
buvo skiriamas maistas, jie 
kariavo tik už milinę ir gink 
lą, todėl ... turėjo kaž kaip 
išgyventi, turėjo misti... Vė 
liau tas judėjimas išsigimė, 
nes žuvus idealistams jų vie 
tas užėmė visokie niekšeliai, 
vengiantys armijos, pinigo 
mėgėjai, miestelių Lumpė
nai ir ilgapirščiai."

"Toks pat likimas ištiko 
ir 'žaliųjų'pogrindį. Jis taip 
pat išsigimė. Bevartydamas 
jų vado Ramanausko dieno
raštį aš tą mintį radau ne vie 
name jo užrašų puslapyje, ta 
čiau jis buvo bejėgis ką nors 
pakeisti. Net teisme jis prisi 
pažino, kad jo vadovaujama 
kova virto atviru banditizmu

H

"... Sudėjus viską į krū
vą, išvada belieka viena: per 
daug ilgai viskas užsitęsė. 
Visą 'žaliųjų'pogrindį mūsų 
turimomis jėgomis buvo ga
lima likviduoti per kelerius 
metus, bet, kaip minėjau, 
Stalino represijom pateisinti 
tas užsitęsęs pakrūmių karas 
buvo naudingas, patvirtinąs 
'didžiojo visų mokslų kori- 
fėjaus marksistines idėjas'."

Liūdnas buvo ir tolimes
nis 'stribų' likimas. Anot Pet
kevičiaus:

"... tūkstančiai jaunų vy
rų, apleidusių mokyklos šuo 
lą, neįgijusių jokios specialy 
bės, paliko be darbo, be pen 
sijos ir be kokios kitos spe- 
cialinės pagalbos. Daugelis 
jų prasigėrė, pajutę tą baisią 
nereikalingumo naštą, dau-

PARKINSONIZMAS Dr. Danielius Degėsys

Parkinsono liga sergan
čių Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse priskaitoma apie 
pusantro milijono, tai yra, 
maždaug vienas asmuo iš 
150 žmonių. Ja serga asme
nys daugumoje tarp 50 ir 
60 metų amžiaus.

Dr. James Parkison 1817 
metais pirmas aprašė šios 
ligos simptomus, todėl ji ir 
yra pavadinta jo vardu. Jos 
klinikinis pavadinimas yra 
— paralysis agitans. Tas 
nusako, kad ligonis turi ne
sukontroliuojamus galūnių 
(rankų arba galvos) drebė

jimus. Kai kurie ligoniai ga
lūnių drebėjimo neturi. Ko
lei vieni j j turi, kiti ne, nėra 
žinoma. Kitas ligos simpto
mas, kuris pasireiškia anks
čiau negu galūnių drebėji
mas, tai raumenų sustingi- 
mas-akinesia, tai yra neno
ras judinti paveiktus rau
menis. Raumenų sustingi
mas atsiranda todėl, kad li
gonio raumenys visą laiką 
būna Įtemptame stovyje. 
Raumenys, kurie lenkia są
narius, traukia į vieną pu
sę, o kiti, kurie ištiesia są
narius — traukia į kitą pu
sę. Dėl raumenų sustingimo 
net ir paprasčiausi judesiai 
kaip pavyzdžiui atsikelti 
nuo kėdės, vaikščioti, apsi
sukti, apsiversti lovoje arba 
net nusišypsoti, pasidaro 
sunkūs ir reikalauja pastan
gų. Tokių ligonių veidas 
būna be išraiškos, nesišyp
santis, o jeigu kartais ir nu
sišypso, tai šypsena atsi
randa pamažu ir pranyksta 
pamažu.

Raumenys, kurie sąna
rius lenkia, būna ligos pa
liesti daugiau, todėl toks 
asmuo būna palinkęs j prie
kį. Jo eisena pakinta. Jis 
pradeda vilkti kojas, žings
niai pasidaro smulkesni ir 
dažnesni, taip, kad žmogus 
pradėjęs eiti neina pamažu,

gelis jų skurdo, prasimany
dami būtus ir nebūtus savo 
žygdarbius ... Ir tik apie aš
tunto dešimtmečio vidurį, 
visuomenei spaudžiant, li
teratūrai vis nenutylant, pa
galiau buvo priimtas įsta
tymas, kad liaudies gynėjo 
stažas prilygsta Tėvynės 
karo dalyvio stažui. Štai tik 
tada tie atstumtieji maurai 
buvo pagerbti nedidelėmis 
pensijomis bei kitokiomis 
privilegijomis, leidžiančio
mis ir jiems atsisėsti auto
buse ir kartu su kitais išrink
taisiais nusipirkti žalių žir
nelių, geros dešros ir butelį 
baltakės savo vargams ir 
prisiminimams sušvelninti. 
Bet principingesni ir šian
dien tomis privilegijomis 
nesinaudoja."

Nors ilgai truko, bet vis- 
tiek malonu, kad pagaliau 
prabilo dešimtmečiais prislo
pinta sąžinė. 

bet pradeda beveik bėgti ir, 
jeigu nesusilaiko, tai par
griūva. Kitais atvejais ėji
mas nebūna pakitęs, bet 
žmogaus lygsvaros pojūtis 
būna sutrikęs taip, kad tie 
judesiai, kurie reikalauja 
išlaikyti lygsvarą pasidaro 
nepakeliami. Toks asmuo 
negali lipti judančiais laip
tais arba eiti tiesiai pagal 
nubrėžtą ant grindų liniją. 
Maži, bet dažni judesiai, 
kaip dantų su šepetėliu va
lymas, pasidaro sunkūs. 
Rašysena pasikeičia, raidės 
būna mažos, nelygios ir su
grūstos.

Parkinsono ligos priežas
ties mes nežinome, bet ko
dėl atsiranda ligos simpto
mai yra žinoma. Smegenų 
centre yra smegenų dalis 
vadinama substancia nigra. 
ši smegenų dalis gamina 
cheminę medžiagą dopami- 
ną. Parkinsono ligos atveju 
apie 80 7( substancia nigra 
celių atrofuojasi ir to pasė
koje dopamino produkcija 
sumažėja. Dopamino trūku
mas sumažina kitos smege
nyse gaminamos cheminės 
medžiagos — acetylcholino 
gamybą. Acetylcholinas yra 
reikalingas nervinių celių 
impulsų perdavimui, šių 
dviejų cheminių medžiagų 
trūkumas smegenyse ir su
kelia parkinsonizmo simp
tomus. Kodėl substancia 
nigra degeneruoja, nėra ži
noma. Manoma, kad epide
minis encefalitas arba gal
vos trauma gali būti ligos 
priežastimi. Liga turbūt, 
nėra paveldima, bet palin
kimas šiai ligai yra galimas.

Parkinsonizmo simpto
mus gali sukelti kai kurie 
kraujo spaudimui reguliuo
ti arba nervams raminti 
vaistai. Tokie simptomai 
pranyksta sustabdžius vais
tų vartojimą. Blogesnis 
prognozas būna tuo atveju, 
kai simptomai atsiranda 
vartojant taip vadinamus 
"naujus” narkotikus, bū
tent, "crack”, kurie gali su
naikinti substancia nigra. 
Tokiu atveju gauti simpto
mai būna sunku atskirti 
nuo parkinsono ligos.

Parkinsono ligos gydy
mas yra dvejopas, būtent, 
vaistais ir kūno mankšta. 
Kadangi ligos simptomai 
atsiranda dėl dopamino ir 
acetylcholino trūkumo sme
genyse, tai duodant dopa- 
miną smegenų funkcija ga
li pagerėti. Deja, dopami- 
nas iš kraujo į smegenis pa
tekti negali, nes smegenys 
turi specifinį tarp kraujo 
indų ir smegenų barjerą, 
per kurį ne visos cheminės 
medžiagos bei vaistai praei
na. Viena tokių cheminių 
medžiagų L-dopa tą smege
nų bajerą praeina. L-dopa 
smegenyse ir bendrai orga
nizme metobolizmo metu 
būna paverčiama į dopami- 
ną. Todėl daugeliu atvejų 
L-dopa parkinsono ligos at
veju simptomus sumažina.

Kai kuriais atvejais net la
bai ryškiai. Deja, L-dopa tu
ri ir neigiamų savybių. Visų 
pirma ne visi žmonės š$ 
vaistą gali vartoti, nes kai 
kurie dopaminui yra alergi
niai. Antra, dopamino doza
vimas sudaro problemą ir 
trečia — L-dopos efektin
gumas ilgiau vartojant su
mažėja.

Antras gydymo būdas tai 
fizine mankšta. Kadangi li
goniui judėti būna sunku ir 
gana dažnai judesiai būna 
skausmingi, todėl ligonis tu
ri tendencija mažiau judėti. 
Nejudant ligonis darosi dar 
daugiau sustingęs, jo krau
jo cirkuliacija pablogėja ir, 
žinoma, ligos apdėtis pablo
gėja. Toks ligonis gali pasi
daryti našta kitiems.

Neurologai sako, kad no
rint išlaikyti kūno judru
mą, reikia būtinai regulia
riai mankštintis. Į dienos 
mankštą įeina vaikščioji
mas, plaukimas, raumenų 
stiprinimas, jų tempimas 
kaip raižymasis, bei nuga
ros tiesinimas. Kad judesiai 
būtų geriau koordinuoti, 
yra patariama judesius da
ryti lėtai, nes tai padeda 
smegenų centrams prisitai
kyti prie sąmoningų judė
siu, kadangi spontaniniai 
refleksai ligos atveju būna 
pranykę.

Train to be a
TRAVEL AGENT 

TOUR GUIDE 
AIRLINE RESERVATIONIST

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

A.C.T. TRAVEL SCHOOL

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

GOVERNMENT HOMES 
$1.00 (U Repair) Foreclo- 
sures. Tax Delinųuent Pro- 
pertv. Now Selling. This 
area! Call (Refundable) 1- 
518-459-3546 Ext. H5810H 
for Iistings. (27-28)

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

UNISON CORP.
1601 WANDA 

FERNDALE, MI 48220 
313-544-1330

(26-32)

JT TRAIN 
f TO BE A

PROFESSIONAL ik 
f • SECRETARY > 
f • SEC./RECEPTIONIST 1 
[ • EXECUTIVE SECRETARY 1 
' Start at Home. Learn ' 

word processing and 
related secretariat'skills.

Home Study and Resident 
Training. Nat’l. Headquarters, 
4699 No. Fed Hwy, LHP, FL. 

Į FINANCIAL AID AVAILABLE 
kJOB PLACEMENT ASSISTANCE j

1-800-327-7728
THE HART SCHOOL 

L A Oivision oi A CT Coro.

(Accredited Member
L NHSC)
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Lietuviai tautininkai - komunistų
kankiniai Dr. Algirdas Budreckis

LIETUVIAI
TAUTININKAI-

1988 m. gegužės mėn. pa
sirodė „Lietuviai Tautinin
kai — Komunistų Kanki
niai”. šį veikalą išleido 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos valdyba.' Leisda
ma šį kankinių rinkinį, 
ALTS valdyba motyvavo: 
•”. . . (valdyba) nesijaučia 
juomi išskirianti tautinin
kus iš kitų politinių grupių, 
o šis ėjimas grindžiamas 
mintimi, kad kankinių są
rašų sudarinėjimas per pa
skiras organizacijas, many
ta, bus našesnis, negu krei
piantis į visumą .. . Tebū
nie šis lietuvių tautininkų 
kankinių vardynas dalimi 
visų komunistų nužudytų, 
kankintų lietuvių vardyno, 
o drauge paskatinimu ki
toms organizacijoms pasi
rūpinti savo dalimis”.

šiame leidinyje terminas 
„tautininkai” apima: tauti
ninkus (smetonininkus ir 
voldemarininkus), neolitua
nus, jaunalietuvius ir Klai
pėdos santariečius. 1938 m. 
Lietuvių Tautininkų Sąjun
ga turėjo 12,928 narius. 
Korporacija Neo-Lithuania 
turėjo 900 narių, kurie skir
stėsi į junjorus (kandida
tus), senjorus (pilnateisius 
narius) ir filisterius. Jau
nosios Lietuvos organizaci
ja turėjo 1200 skyrių. 1940 
m. jaunalietuvių buvo per 
40,000. Mažosios Lietuvos 
lietuvių jaunimo sąjungai
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LIETUVIAI TAUTININKAI - 
KOMUNISTŲ KANKINIAI

TAUTININKAI, NEOLITUANAI, JAUNALIETUVIAI, 
SANTARIECIAI

Šis komunistų nužudytų ir kankintų tautininkų var
dynas, gal ir nepilnas, yra kaltinimas komunistų partijai 
ir pagarbos vainikas visiems kankiniams, kurių vardai 
žinomi ir šimtams tūkstančiams kitų, kurių vardai ne
žinomi ir neatsekami.

Knygą išleido Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
valdyba. Redagavo: Leonardas Kerulis, Juozas Prunskis 
ir Mečys Valiukėnas. Knygos viršelis dail. Ados Sutku
vienės. Kaina 6 dol.

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

Amerikos Lietuvių Tautines S-gos iždininkei
Onai Daškevičienei,
7254 So. Troy Avenue,
Chicago, III. 60629

Siunčiu 6 dol. ir prašau man atsiųsti knygą „Lietu
viai tautininkai — komunistų kankiniai”.

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

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

llllllllllllllllllllUUlilUUIIUI 

Santarai priklausė 4000 
jaunimo ir 200 vyresniųjų.

Pagal sovietų planus, Lie
tuva kartu su kitomis Pa
baltijo tautomis turės jung
tis į Sovietų Sąjungą. Atei
ty visos mažos tautos turės 
išnykti rusų jūroje. Savai
me aišku norint nuslopinti 
ir paskiau sunaikinti tautą, 
reikia visų pirma sulikvi- 
duoti jos tautiškai nusista
čiusį elementą. Užtat vos 
užėmus Lietuvą komunistai 
skubiai sudarinėjo įkaltin- 
tinų lietuvių sąrašus. „Lie- 
tuyiti Tautininkai — Ko
munistų Kankiniai” veikalo 
prieduose yra ištrauka iš 
slaptos Sovietų saugumo 
i n s t r u kcijos „Smulkus 
prieštarybinio elemento Lie
tuvoje surūšiavimas”. čia 
pateikiama dalis tos ins
trukcijos, būtent:

„PIRMAS SKYRIUS. Ak
tyvūs kontrrevoliucinių par
tijų nariai ir antitarybinių, 
nacionalistinių, baltgvardie- 
čių organizacijų dalyviai 
(tautininkai, k a t alikiškos 
organizacijos, šauliai ir 
kt.).

„Lietuvių tautinė kontr- 
revoliucija: a) Vadovaujan
tis tautininkų organizacijų 
sąstatas: 1. Komitetų na
riai, pradedant apylinkių ir 
baigiant vyriausia vadovy
be^. aktvvistai-agitatoriai 
(pagal turimą medžiagą), 
3. nuolatiniai politiniai tau
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tininkų spaudos bendradar
biai. b) Jaunosios Lietuvos 
vadovybė: 1. dalinių virši
ninkai, pradedant apylinkė
mis ir baigiant vyriausia 
vadovybe, 2. aktyvistai agi
tatoriai (pagal turimą me
džiagą), 3. nuolatiniai at
sakingi „Jaunosios Kartos” 
ir „Akademiko” bendradar
biai. c) Inteligentų ir mo
kyklinės jaunuomenės tau
tininkų ir voldemarininkų 
organizacijų vadovaujantis 
sąstatas: 1. Neo Lituania, 
2. Filiae Lituaniae, 3. Ge
ležinis Vilkas, 4. Lietuva, 
5. Vilnija, 6. Romuva, 7. 
Plienas, 8. Ateitininkai, 9. 
Ramovė (atsargos karinin
kai).. . g) Visas voldema
rininkų Geležinio vilko or
ganizacijos aktyvas, nuola
tiniai „žygio” ir „Tėvų že
mės” bendradarbiai.

„Komunistų Kankiniai” 
k r u o pščiai dokumentuoja 
”prieštarybinio ir naciona
listinio elemento” likimą. 
Leonardas Kerulis, prel. dr. 
Juozas Prunskis ir Mečys 
Valiukėnas surinko duome
nis apie komunistų kankin
tus tautininkus tėvynėje ir 
Sibire. Reikia pastebėti, jog 
prel. dr. Prunskis panašų 
rinkinį buvo sudaręs apie 
šauliu Sąjungos kankinius. 
Tautininkų kankinių vardy
nas turi 710 kankiniu pozi
cijų. Ju tarpe yra Lietuvių 
Tautininku Sąjungos žy
miausiai veikėjai ir valsty
bės žmonės. Kaip antai: že
mės ūkio min. prof. Jonas 
Aleksa (4-1956), vidaus 
reikalų min. gen. Julius 
Čaplikas (nužudytas 1941), 
žurnalistas Valentinas Gus
tainis, kūrėjas - savanoris, 
karo invalidas Jonas Karu
tis (4- 1943), gen. Petras 
Kubiliūnas (4- 1946), kun. 
Vladas Mironas (4-1954), 
pulk. Aleksandras Plecha
vičius (sušaudytas 1941), 
vidaus reikalų min. Stepo
nas Rusteika (sušaudytas 
1941), gen. Kazys Skučas 
(sušaudytas 1941), „Geleži- 
nio Vilko” štabo virš. Algir
das Sliesoraitis (4- 1974) 
švietimo min. Konstantinas 
Šakenis (4- 1959) visuome
nininkas Stasys šilingas 
(4- 1962), tautininku ide
ologas prof. Izidorius Tamo
šaitis (4-1943) ir valstybi
ninkas prof. Augustinas 
Voldemaras (4-1942).

Bet iš tikrųjų autorių tri
julė išvardino ir identifika
vo 1435 asmenis, ši knyga 
yra liūdna litanija. Tarp 
veikėjų buvo ir eilinių žmo
gelių, kurių ”nusikaltimas” 
buvo, kad ar jie patys, ar 
jų šeimos nariai buvo „tau-

tininkai”.. .Aukų tarpe bu
vo žmonos, maži vaikai, tė
vai ir motulės. Tautininku 
auku tarpe buvo daug ūki
ninkų. mokvtojų, profesio
nalų kariškių, jaunimo ir 
sporto organizacijų veikėjų, 
jau nekalbant apie valdi
ninkus ar partinius parei
gūnus. Daugelis žuvo at
šiauriame Sibire. Keli grįžo 
Lietuvon po ilgų tremties 
metų. Jie grįžo palėgę, fi
ziniai ir moraliniai palauž
ti; šeimos buvo brutaliai iš
ardytos. Kiekvieno veikale 
suminėto kankinio aprašy
mas yra to asmens trumpa 
biografija ir kartu kančių 
ir žiauraus likimo užfiksa
vimas asmeninėje plotmėje. 
Sovietų dėka, lietuvių au
kos siekė 600.000. Tačiau 
šita statistika yra beasme- 
niška, šaltas skaičius. Ta
čiau 710 individualinių tra
gizmo aprašymas suasme
nina šį sovietų genocidą. 
Jau čia žmonės, ne skaitliu-, 
kai!

Vaizdžiau negu statistika 
apibūdina kankinių būklę 
tokie pavyzdžiai, kaip a. a. 
teisininko Domo Stankūno 
1942 m. Rybinsko kalėjime 
parašyta malda: „VISA
GALIS DIEVE, kuris valdai 
dangų ir žemę, išlaisvink 
mane iš tų moralinių ir fi
zinių kančių ir tos neteisy
bės, kurias aš kenčiu.

„Sustiprink mano jėgas 
ir apšviesk protą, kad visą 
tai galėčiau iškentėti ir iš
eiti į laisvę. Išėjęs į laisvę 
— dirbti savo šeimai, savo 
giminėms ir artimiesiems, 
savo tautai, visai žmonijai 
ir Aukščiausiai Tavo gar
bei.

„Sustiprink ir suteik jė
gų mano brangiausiai Ire
nai, kad ji pajėgtų rūpin
tis savimi ir kad ji išsilai

kytų kaip moteris, kuriais 
Tu pavedei palaikyti žmo
gaus amžinasties tąsą, iš
tesėtų būti morališkoj ir fi
zinėj stiprybėj ir morališ
koj garbėj.

Išlaisvink mano tautą iš 
okupacinės nelaisvės ir 
leisk jai gyventi laisvų ir 
kultūringų tautų tarpe ir 
kurti žmonijos istoriją, ku
rioj atsispindi aukščiausi 
krikščioniškos moralės dės
niai.” (psl. 129).

Patoso pilnas yra Sibiro 
kankinio mokytojo Jono 
Babušio paskutinis prieš
mirtinis laiškas žmonai 
(pilnas tekstas 17 psl.). 
šiurpą paima Klemenso 
laiškas, parašyta IX Forte 
prieš ištremiant į Sibirą. 
Laiškas apie kalėjimo gy
venimą buvo parašytas ant 
rūkomo popieriau ir įdėtas 
į papirosų pakelį! (Tekstas 
46 psl.).

Veikalo gale yra teisinin
ko Silvestro Leono paliudi
jimas „Maskvos kalėjimuo
se” (176-182 pusi.). Auto
riai L. Kerulis, J. Prunskis 
ir M. Valiukėnas paliko 
tvirtą paminklą nukankin
tų bendraminčių ir tėvy
nainių atminimui. „Lietu
viai Tautininkai — Komu
nistų Kankiniai”, minkštais 
apdarais, Čikaga, 1988, 191 
pusi. Kaina: 6 doleriai. Ga
lima įsigyti pas knygų pla
tintojus ar ALT S-gos sky
riuose.

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-TAL-EZ, INC.
1816 COLLONIAL V1LLAGE LANE 

GREENF1ELD IND. PARK 
LANCASTER, PA. 17601 

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

(28-30)
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Lietuvybė - nevystanti gėlė <3’
Iš Vytauto Alanto išeinančios knygos 

'Tauta istorijos vingiais’
Čia prisimintinas kuni

gaikštis Margeris, kuris, 
matydamas nebeapsiginsiąs 
nuo kryžiuočių, susidegino 
savo pilyje su šeima ir visa 
Įgula. Jis neklausė, kodėl 
turi būt lietuvis. Kaip ne
klausė aušrininkai, varpi
ninkai, savanoriai kūrėjai, 
partizanai, kaip neklausia 
šiandien pogrindžio laisvės 
kovotojai ir kaip neklausia 
tūkstančiai slaptai ir viešai 
kovojančių lietuvių patrio
tų, drąsiai ir didvyriškai iš- 
pažjstantų tautos laisvės bei 
lietuvybės idealus. Per visą 
mūsų istoriją lietuvybė gy
vavo, tik laikotarpiais ji 
buvo išstumta iš viešo gy
venimo ir turėjo vegetuoti 
pasislėpus valstiečio pasto
gėje. Laikotarpiais ji viešai 
švystelėdavo herojiško pa
siaukojimo, protesto, tauti
nės savigarbos ir laisvės 
reik alavimo prošvaistėm. 
Visų gadynių laisvės kovo
tojai nesvyravo ir neklau
sė kodėl jie turi būti lietu
viai. Jų kovos žygiai rodo 
tautos gyvastingumą, ko
vingumą ir tautini subren
dimą. Laisvės kovotojai yra 
mūsų šių dienų didvyriai. 
Jų pasiaukojimo dėka mums 
negęsta laisvės žvaigždė.

Aktyvios kovos lauke mes 
didvyriai ir laimėtojai, pa
syvios — pasidavėliai ir 
pralaimėtojai. Gal tą tau
tos charakterio bruožą ga
lėtume aiškinti ta prasme, 
kad lietuvybė dar nėra pa 
kankamai giliai įleidusi šak
nis mūsų sąmonėn. Sveti
moje aplinkoje lietuvį greit 
paveikia hedonistinės pa
gundos. Atsparumas sveti
mom įtakom ir intensyvus 
susitelkimas ties lietuvybės 
broblemomis turi išsikris
talizuoti iš atsinaujinusio 
lietuvio charakterio bei gi
lesnio lietuvybės idealo įsi- 
sąmonimo. Lietuvybės pra
dai, kurie taip sėkmingai 
buvo vystomi laisvoje Lie
tuvoje reikalingi tolesnių 
rūpesčių ir laisvo nepriklau
somo gyvenimo.

Lietuvybė ir menas

Kalbėdami apie tautos 
būdą matėme lietuvį esant 
linkusį į meną. Tauta išryš
kina savo veidą kultūros 
kūryba aplamai, bet ypa
čiai ji atsiskleidžia savo 
meno veikaluose. Tautos 
meno istorija yra gyva jos 
praeities istorija. Iš arche
ologijos iškasenų aiškėja 
mūsų senolių gyvenimo bū
das ir itin iš jų puošmenų 
mes suvokiam jų estetines 
nuovokas. Iš mūsų tautinių 
dainų, tautosakos ir kalbos 
mums atsiveria senųjų ga
dynių tautos dvasios kūry
binis pasaulis. Mūsų tauti
nis atgimimas buvo įkvė
piamas ir lydimas grožinio 

žodžio, kuris kėlė atgimimo 
skelbėjų dvasią ir kovos 
ryžtą. Didelis rašytojas ir 
k u 1 tūrininkas Vaižgantas 
parašė romaną "Pragiedru
liai”, nušviesdamas poauš- 
rinių laikų Lietuvos gyve- 
nimbo panoramą. Ką mes 
žinotume apie antikinę 
Graikiją, jei Homeras ne
būtų parašęs "Odisėjos” ir 
"Iliados” poemų? Iš istori
jos mes sužinome faktus, 
bet tautos dvasia atsisklei
džia jos meno kūriniuose. 
Be savo meno tauta neat
pažintų savęs. Per meną 
vyksta dviejų krypčių savi
veikla : menininkas gauna 
iš tautos įkvėpimą ir me
džiagą kurti, o jo kūryba 
grįžta į visuomenę vienaip 
ar kitaip ją veikdama.^ Tau
tinis menas gaivina tautos 
savimonę ir apvaisina nau
jom idėjom. Beidėjinė lite
ratūra gal kartais ir būna 
patraukli, bet sava esmėje 
lieka tuščiavidurė gėlė be 
kvapo.

Jei menas iškrypsta iš 
tautinės dvasios pagrindų 
ir ima šokti akrobatinį šokį, 
kurio vardas "menas dėl 
meno”, jis paklysta bepras
mybėje ir jo, kaip tautinės 
dvasios reiškėjo, vaidmuo 
pasibaigia. Idealus grožinės 
litratūros kūrinys bus idė- 
jingas, gera kalba ir stiliu
mi parašytas darbas, at
remtas į gilų tautinės dva
sios podirvį. Tad rašytojo 
pašaukimas ir bus gilintis į 
tautos dvasią, ryškinant 
jos ypatumus meno forma. 
Tuo požiūriu menininkas 
darosi lyg ir aiškiaregis, 
tautos sielos paslapčių at- 
skleidėjas. Jis žygiuoja tau
tos kūrybinio sąjūdžio prie
šakyje ta prasme, kad 
"drumsčia" jos dvasią ir 
užkrečia ją nuolat atsinau- 
jinančiom idėjom. Jei su
tiksime, kad tautą reikia 
nuolat kurti, tai menininkas 
pažangos kelyje gali būti vi
suomenės žadintojas, auk
lėtojas ir įkvėpėjas. Di
džiausia tautos tvirtybė — 
nuolatinis, nepailstamas kū
rybinis veržlumas ateitin. 
Tauta praradusi įkvėpimą 
kurti žengia į užmirštį. Tik 
neatiaidi kūrybinė įtampa 
padaro tautą didelę. Tautos 
aukštas kūrybinis potencia
las yra jos iššūkis ateičiai 
ir Amžinybei. Lietuvybės 
gėlė niekad nenuvys jei bus 
drėkinama kūrybos sulčių.

Kai reikalaujama tauti
nio meno, tai nereiškia, kad 
jo veidas būtų grimuojamas 
tik tautinėmis spalvomis. 
Tai tik reiškia, kad reika
laujama neiškrypti iš lietu
vybės orbitos. Lietuvybė 
turi būti menininkui kom
pasas, neleidžiantis jam nu
slysti nuo tikrojo kelio, ku
rį jis turi jausti savo tau
tine ir menine intuicija.

Yra teorija, pagal kurią 
menininkui niekas negali 
nurodyti nė kaip nė ką jis 
tuti kurti. Sutiksime su ta 
pažiūra tik su sąlyga, kad 
kūrėjas neišklampotų iš lie
tuviško podirvio į mugės 
aikštę ir neišmainytų lietu
viškų kanklių į tarptautinę 
"merry go round” plokšte
lę ...

Rinktoji tauta

Visuomenės veikėjas, kul
tūrininkas, šaulių sąjungos 
pirmininkas, bajoras Vla
das Putvinskis-Putvys savo 
raštuose kėlė mintį, jog 
kiekvienam žmogui savo 
tauta esanti "rinkta tauta". 
Nebūtinai tai reiškia, kad 
tavoji tauta yra geresnė už 
kitas, bet neabejotinai ji 
yra tau artimiausia, susi
jusi su tavo likimu fiziniais, 
dvasiniais, kultūriniais ir 
istoriniais ryšiais, žodžiu, 
pačios lemties tau paskirta. 
Tu tik ja gali didžiuotis, 
suprasti jos aspiracijas, 
jaustis "namie” jos istori
joje ir apčiuopti jos pulsą 
dabartyje. Tik "rinktoji 
tauta” yra tavo "nuosavy
bė”, todėl ir labiausiai bran
gintina. Iš to savaime per
šasi išdava, kad tik savo 
tautai tu gali aukotis (nėra 
daug savanorių aukotis sve
timai tautai), dirbti ir rū
pintis jos gerove bei darbe.

Bajorą Putvį sužavėjo 
prieš jį atsiskleidusios lie
tuvybės padairos grožis. 
Tatai ir paskatino sugrįžė- 
lį savo tautą pastatyti visų 
tautų priešakyje. Tas Put- 
vio atlietu vė j imas yra ne 
tik demonstratyvus nusi
gręžimas nuo lenkybės, bet 
ir aplamai atsiribojimas 
nuo bet kokios "tarptauti
ninkų” filosofijos, šiuo at
veju lietuvybės laimėjimas 
yra akivaizdus ir neabejo
tinas. Deja tik labai nedaug 
lietuvių paklydėlių grįžo 
"namo”.. .

Kiekviena pušis savo ši
lui ošia ir kiekvienas tau
tietis visų pirma dirba 'tik 
savo tautai, žinoma, tai ne
reiškia, kad mes savo tautą 
laikytume tobulybių tobu
lybe užmerkdami akis prieš 
jos trūkumus. Vienašališ
kas liaupsnių giedojimas 
nieko neišsprendžia. Ypa
tinga tautos meilė dar ne
reiškia kitų tautų nepakan

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO KR LIKERIU KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos i e m o a — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

tos. Mes galime kitom tau
tom simpatizuoti ir net la
biau ar mažiau pamėgti, ta
čiau negalime savosios ne
pasodinti į pirmą eilę. Ta 
pati logika tebūna ir kal
bant apie lietuvybę. Para
frazuojant Putvį, pasakyti
na: "Nebus gero lietuvio 
vardo vertas tautietis, ku
ris lietuvybės nelaikys pir
moje vietoje”, čia pirme
nybė nebus tik tuščios for
mos dalykas, o esminis tau
tos vertinimas ir pabrėži
mas individo glaudžių ry
šių su kolektyvo kamienu.

Taigi, "rinktinės tautos" 
žodžių prasmė yra plati ir 
gili. Priklausyti rinktinei 
tautai reiškia turėti savo 
kalbą, kultūrą, istoriją, me
ną, tradicijas, žodžiu, visą 
lietuvišką pasaulį, už kurio 
prasideda kitų tautų "val
dos". Gali fiziškai prisišlie
ti prie kitos tautos bet dva
siškai su ja nesusiriši, visą 
laiką jausiesi svetimkūnis, 
nes tavo šaknys liks įaugu
sios gimtinės podirvyje.

Baigiant mąstymus apie 
lietuvybę, gal dar būtų pra
vartu mesti žvilgsnį ir atei
tin, prisimenant tą faktą, 
jog mums, negausingai tau
tai, brangus ne tik kiekvie
nas lietuvis, bet ir kiekvie
nas lietuviško kraujo lašas.

Sujungti lietuvius po vie
nu stogu reiškia suvienyti 
juos stipresniais tautiniais 
savitarpio ryšiais. Tai bus 
i š s i 1 aisvinusios Lietuvos 
rūpestis ir pareiga. Pir
miausia turės būti sukurta 
tokia auklėjimo sistema, 
pagal kurią lietuvybės dva
sia bus kvėpiama jaunimui 
nuo pat mažens. Ir tai bus 
nę tik valstybės, bet ir šei
mos bei visuomenės įsipa
reigojimas Lietuvybei gi
linti tautoje turės būti su
telktos visos įmanomos 
priemonės bei galimybės. 
Reikia pagaliau suprasti, 

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

kad lietuvio charakteris be 
įauklėtos gilios lietuviškos 
savimonės nebus nei pilnas, 
nei užbaigtas. Jautri, gili ir 
aprėpni lietuvybė yra tvir
čiausias pagrindas, į kurį 
visi atsiremiame.

Lietuvybė yra tas tautos 
žiedas, kuris atlaikė žiau
riausius istorinius klimatus 
nenuvysdamas. Jis laisvai 
žydėjo imperijos laikais ir 
plačiai išsiskleidė atsikūru
sioje Lietuvos valstybėje. 
Išsivadavus tautai iš Krem
liaus pančių, išauš trečioji 
gadynė, kada lietuvybės 
žiedas galutinai išsiskleis.

IMMEDIATE OPENING FOR
EXPERIENCE 
BRIDGEPORT 

OPERATOR/SET UP 
Mušt have 5 years experience 
setting up runing prototype and 
aircraft work. Clean aircondi- 
tioned shop.
Steady work for days & nighV 
work. Liberal benefits & over- 
time.

Call 313-977-2900
An Equal Opportunity employer 

(29-31)

REG1STRY OR CERT1F1CAT1ON 
ELIG1BLE RESPIRATORY THERA- 
PIST — 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, Nevberry, 
Michigan 49868 or 906-293-5181.

(24-30)'

WANTED EXPERIENCED

MACHINISTS
FOR ALL SH1FTS

HEAT TREAT-HOBS
BEVELS
CNC TURNING LATHE 
SHAPERS
2 & 3 AC’S
REISHAUER GEAR-GRIND1NG 
HOROZONTAL BOR1NG
MILL OPERATOR
Chicago gear manufacturer with 40<^ 
growth in 1988 is hiring skilled ma- 
chinists with the above talents. Have 
already hired 50 people, būt due to 
retirements & growth, we need ex- 
perienced people nowl Mušt speak 
some English. Please send resume.

ILLINOIS GEAR
2108 N. Natchez

Chicago, III. 60635 (6500W)
equal oppty. employer m/f 

(29-32)
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Žiupsnelis atsiminimų (2)

Apie kardinolą Vincentą 

Sladkevičių ir iškilmes
Vitalis ŽukauskasRomoje

Vincas Sladkevičius ne
buvo ryškus mokinių tarpe. 
Jis ne taip kai kiti - ar tai 
sporte, ar savo kokiais nors 
kitais sugebėjimais išryškė
davo, kaip vaidybiniais ar 
muzikiniais talentais, ar net 
išdykavimu pasižymėdavo ir 
kuriuos daugiau ar mažiau 
kiti gimanzistai atpažindavo.

Jis buvo žinomas, kaip 
geras ir gabus mokinys. Vin
cą žinojo klasės draugai ir 
mokytojai už jo stropumą 
moksle ir per eilę metų pir
mųjų mokinių eilėse išlikusį. 
Jis visuomet sėdėdavo klasė
je pirmuose suoluose ir ati
džiai sekdavo pamokos eigą. 
Kiti, sėsdavom į tolimesius 

Mokslo draugai - J.E. kardinolas Vincentas Sladkevičius ir šio 
reportažo autorius, aktorius Vitalis Žukauskas prie Vilią Lituania 
Romoje.

skaito

Vilią Lituania aplinkoje po daugelio metų susitikę mokslo 
draugai: aktorius V. Žukauskas, kun. VI. Delininkaitis, kardinolas 
V. Sladkevičius ir kun. P. Jonaitis.

Susitikimas su kardinolu Vatikano sode. Iš kairės: prel. L. Tulaba, R. Degesienė, JAV ambasa
dorius Mr. Murphy, S. Bobelytė, kardinolas Vincentas Sladkevičius, E. Bobelytė, Mrs. Murphy, 
Vliko pirm. dr. K. Bobelis, prel. A. Bačkis, kun. P. Shakalis, prof. J. ir L. Stukai.

suolus - ten galėjai mažiau 
pastebėtas panaudot ’špargal 
ką', ar nuo mokytojo budrios 
akies lengviau už draugo nu
garos slėptis.

Mokytojai, žinodami 
Vinco sąžiningą pamokų pa
ruošimą, ne visuomet šauk
davo jį atsakinėti. Šaukdavo 
tuos, kurie ilgiau užtrukdavo 
krepšio aikštėje ar futbolą 
ilgiau kieme spardydavo ir 
klausinėdavo tuos, kuriuos 
pedagoginė patirtis vertė mo
kinio žinių bagažą patikrinti.

Susidariau įspūdį, kad 
mane mokytojai klausdavo 
net ir to, ko ir patys nežino
davo. O iš kur aš galėjau 
tuos dalykus žinot? Dažnai

Nr. 29 — 7DIRVA

Popiežiaus privačioje audiencijoje liepos 2 dieną. Iš kairės: S v. Kazimiero kolegijos Romoje 
rektorius prel. A. Bartkus, vysk. V. Michelevičius, vysk. A. Deksnys, arkiv. Ch. Salatka, kard. V. 
Sladkevičius, popiežiškų rūmų prefektas vysk. Monduzzi. Popiežius Jonas Paulius II 
sveikinimą.

jaučiausi, kaip partizanas tar
dymo metu - jie klausinėja, 
o aš tyliu...

Vincui su mokslu pro
blemų nebuvo - ar tai kal
bos, ar matematika, ar fizika
- kaip riešutus krimsdavo. 
O graikiškai "Pater hemon" 
(Tėve mūsų) turbūt pirmasis 
išmoko. Tikriausiai ir Home
ro Ilijados pradžios "Mūza 
ho antropos perenius" (Mū
za, pagarbinki vyrą) už mus 
visus daugiausiai eilučių mo
kėjo.

Gal kiek sunkiau - 
mums neaukšto ūgio vyrams
- su gimnastika sekėsi, kai 
reikėdavo ant tumyko užsika 
binti, ar karinio parengimo 
pamokoje paskutiniesiems 
žygiuoti, nes tuokart ne pa
gal mokslo pažymius rikiuo
davo, bet pagal ūgį.

Dulkinoje krepšinio 
aikštelėje žaizdavome didžio
sios pertraukos metu ar po 
pamokų, tarp atskirų klasių 
rungtyniaudami, ar susidarę 

pripuolamus penketukus sa
vo pajėgumą bandydavome.

Tekdavo man gal ir net 
dažniau gimnazijos aikštelė
je pasilikti, nes laukdavau 
savo draugo Balio Laučkos 
(Juozo brolio, gyvenančio 
Washingtone), kad kartu 
grįžtume į namus.

Draugavome tuomet try- 
se: Balys, Algirdas Treinavi- 
čius ir aš - mat netoliese vie
nas nuo kito gyvenome ir 
kartais net pamokas kartu 
ruošdavome. Tai buvo dau
giau pasiplepėjimai dienos 
temomis ir mažai laiko lik
davo tikram pamokų paruo
šimui.

Balio tekdavo laukti to
dėl, kad jisai buvo 'slaptos' 
moksleivių ateitininkų kuo
pelės pirmininku. Tai kuopė 
lei priklausė ir Vincas Slad- 
kus, kaip tuomet mokinių 
tarpe buvo vadinamas.

Žinojom apie tą 'slaptu
mą' iš Balio, kuris pasitikėjo 
mumis ir mes žinojome ku
rie mokiniai yra ateitininkai. 
O mudu su Algirdu, būdami 
skautais, laikėm paslaptį.

Krepšinio žaidimuose 
dalyvaudavo ir Vincas - 
ypač bendrabutiečių rekrea
cijos metu. Nors jisai ir ne-

(Nukelta į 8 psl.)
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Kardinolas V. Sladkevičius popiežiaus privačioje audiencijoje. 
Gilumoje Lietuvos pasiuntinys prie Šv. Sosto Stasys Lozoraitis, jr.

Luebecko lietuvių gimnazijos buvusių mokinių 
ir mokytojų susitikimas

Kardinolas...
(Atkelta iš 7 psl.) 

buvo aukšto ūgio, bet žai
džiant krepšinį, - kai jisai 
dengdavo, - tvirtai ant kojų 
stovėdamas neleisdavo prie 
krepšio prisiartinti. O jeigu 
jau pastumdavo - tai jausda
vai, kad šiame mažame kūne 
yra daug jėgos ir lengvai jo 
nepajudinsi, ir jis yra kovo
tojas už kamuolį ar savo po
ziciją.

BENDRABUTYJE

Vadinamuos Perkūno 
namuose, apačioje, vienoje 
pusėje buvo "Žvaigždės" ad
ministracijos patalpos, o ki
toje - sportui skirtas kamba
rys su ping-pongo stalu.

Antrame aukšte buvo 
dvi salės, kuriose bendrabu- 
tiečiai ruošdavo pamokas. 
Viena salė skirta nuo pirmos 
iki ketvirtosios klasių moki
niams, o kita vyresniems - 
nuo penktos iki aštuntosios. 
Kiekvienas mokinys turėjo 
atskira specialų suolą, kur 
tilpdavo jo knygos ir kitos 
mokslo priemonės. Salėje, 
pamokų ruošimo metu, budė - 
davo 'cerberis' - vienas pe
dagoginį intemą atliekantis 
tėvelis, kuris buvo ir tos sa
lės užvaizda-globėjas.

Vincas greit pamokas 
paruošdavo. Per visus moks
lo metus būdamas pirmųjų 
mokinių skaičiuje, jis buvo 
atleistas nuo mokesčio už 
mokslą. O tuokart metai 
kainavo 300 litų.

Vincas - pastebėjęs, 
kad jau koks bendrabutietis 
mokslo žinių 'siekia iš lubų', 
ar grauždamas pieštuko galą 
'ieško atsakymo', - pasipra
šęs budinčiojo, suteikdavo 
'raudonojo kryžiaus' pagelbą 
čia pat vietoje, arba išsives
davo iš salės ilgesnei konsul
tacijai.

Jau anuomet jisai kaž

kuo skyrėsi nuo mūsų, ko 
tada nesuvokėme, ar vertino
me. Visuomet malonus, drau • 
giškas, paslaugus. Niekad 
nei pikto žodžio nepasakęs, 
ar kuo nors pasiskundęs. Ne 
simatė ir jokio nepasitenkini
mo ar pavydo tiems, kurie tu
rėjo geresnes gyvenimo sąly
gas ir per didžiąją pertrauką 
galėdavo priešpiečiams, už 
tam tikrą sumą, gerti arbatą, 
kakao ar pieną, suvalgyt apel
siną ar bananą. Jo priešpie
čiai - bendrabutyje - buvo 
arbata ir juoda ar balta duona 
su marmeladu.

Jisai laikėsi nustatytos 
tvarkos ir niekur neiškrypda- 
vo iš jos, neprasikišdavo sa
vo išdaigomis. Visad tvarkin
gai pasiklodavo savo lovą, 
vienas iš pirmųjų apsitvarky
davo. Jeigu buvo paskirtas 
ministrantu, tai anksčiausiai 
buvo zakristijoje ir kaip so- 
dalis buvo pavyzdžiu kitiems 
savo pamaldumu. Žinojom, 
kad jį globoja kažkoks kuni
gas, nes tėvai nebūtų galėję 
už jo išlaikymą bendrabutyje 
apmokėti.

(Bus daugiau) 

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSE 

To vvork and live in a small conge- 
nial community Supervisory position 
available on 11-7 shift. Good salary, 
excellent benefits including weekends 
off. We need a daynamic knovvledge 
able Nurse to uphold our reputation 
of excellence.

FREY VILLAGE RETIREMENT 
1020 N. Union Street 

Middletovvn, Pa. 17057 
717-944-0451

(29-31)

PRESSPERSON-LITHO, FLEKO, 
ROTO-Experienced Only, tnini- 
mum 3 years....

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

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

PRE-PRESS SUPERVISOR-Experi- 
enced Only, minimum 5 years.

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

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

1988 m. sausio mėn. ga
vome Luebecko lietuvių 
gimnazijos buvusių moki
nių — Prano Jurkaus ir 
Vytauto Kairio sumanymą,. 
Hamiltone, Kanadoje, Tau
tinių šokių šventės metu, 
rengti tos gimnazijos mo
kytojų, mokinių ir persona
lo susitikimą. Jų mintys 
buvo sutiktos abejingu en
tuziazmu.

Tačiau, jau kovo pabai
goje gavome naują prane
šimą, kad "Susitikimas” 
įvyks š. m. liepos 2 d., šeš
tadienį, 6:30 vai. vakare 
Royal Connaught viešbuty
je, Hamiltone, Kanadoje.

Luebecko lietuvių 
gimnazijos atsiradimas

1944-45 m. žiemos gale, 
nacių "tūkstanties metų” 
reicho mirties valandomis, 
iš Lietuvos pasitraukę mū
sų tautiečiai per sirenų kau
kimus, priešlėktuvinių pa
trankų dundėjimus, bombų 
sprogimus, miestų gaisrus 
ir apgadintus geležinkelius 
traukėsi nuo artėjančių 
maskolių kariaunos toliau į 
vakarus.

Kai Londono BBC prane
šė, kad Luebeckas bus bri
tų kariuomenės užimtas, 
didelis lietuvių skaičius pa
sisuko Luebecko kryptimi, 
kur jie prisigūžė to miesto 
pratuštėjusiose Meeseno ir 
Artilerijos kareivinėse. Jo
se telkėsi valandomis didė
jantis lietuvių skaičius. Jų 
tarpe buvo gausūs vaikų ir 
jaunimo būriai. Krykštau
jantis jaunimas šaukėsi 
tvarkos ir todėl Meesen ka
reivinėse prasidėjo mokyk
linis darbas. O kai klasėse 
reikėjo apgyvendinti nau
jus atbėgėlius, lietuviai už
ėmė ištisą pratuštėjusį blo
ką. Jo sienoje iškilo stam
bus užrašas "Lietuvių gim
nazija — Lithuanian High 
School”, kurio aukšte, po 
stogu, padalintą į šešius 
skyrius, prasidėjo pamokos.

Ten gimnazijos vicedi- 
rektorė, Krygerienė, dėstė 
vokiečių kalbą tokiu ihten- 
singumu, kad jos mokiniai, 
stoję vėliau į vokišką Ham
burgo universitetą, stebino 
vokiečių profesorius preci
zišku vokiškų prielinksnių 
vartojimu (aus, bei, mit, 
nach, von, zu ir t.t.). Ten, 
lyg iš Paryžiaus nuo bulva
ro St. Michele atėjęs Kazys 
Kavaliauskas dėstė lietuvių 
kalbą prancūziška eleganci
ja. Ten inžinieriai Kunigė
lis ir Klaipėdos pašto virši
ninko padėjėjas Sipavičius 
dėstė matematiką - fiziką. 
(Inž. Sipavičius emigravo į 
Australiją ir ten mirė). Kas 
rytą mokytoja Kazė šven- 
toraitienė, o vėliau ir Šeš
tokienė jungdavos! prie 
gimnazijos mokomojo per- 
sinalo ir paliko gimnazijai 
ištikimos iki jos galo.

Įsteigtoje "gimnazijoje” 
darbo sąlygos buvo kūdos 
ir liūdnos. Suolų teužteko 
vos vienai klasei. Kitose mo
kiniai sėdėjo ant dėžių, 
lentų ar paprastai ant grin
dų. Rašyti, jei kas turėjo, 
popierio, rašė ant kelių.

Nekurią dieną atėjo gan
das, kad Danijos pasienyje 
esančiame Flensburgo mies
te rengiamai lietuvių sto
vyklai esą paskirta vokiška 
gimnazija, kurios naujieji 
g y v entojai, besitaisydami 
vietas poilsiui, mokyklinį 
inventorių leidžia pro lan
gus. Tokio dangiško balso 
išjudinti, pasitaikinę talpų 
sunkvežimį, išlėkėme mielo 
Prano Zundės vairuojamu 
automobiliu į šiaurę, kur 
gandas pasitvirtino. Kai 
mūsų tautiečiai išgirdo 
viešnių tikslą, jie privilko 
suolų, espintų, katedrų, ra
šomų lentų, kreidos, kem
pinių, sąsiuvinių ir viso
kiausių mokslo priemonių. 
Į Luebecką grįžome ne tik 
aukštai apkrautu sunkveži
miu, bet ir P. Zundės že
mėlapiais prikaišiotu bei ap
raišiotu automobiliu. Ir kai 
pirmadienį mokiniai atėjo į 
pamokas, juos jau ant laip
tų sutiko gimnazijų typiš- 
kas kreidos kvapas.

Ir taip slinko tremties 
dienos, kol atėjo Lietuvių 
Komiteto patvirtinta žinia, 
kad iš maskolių zonos at
vykusi policija slankioja po 
stovyklas ir jau areštavo 
bei išsivežė Holšteine sto
vyklavusį generolą Kubiliū
ną. šita naujiena trenkė 
kaip kokia bomba. Ji primi
nė, kad keletą kilometrų 
pro Luebecką eina demarka
cinė linija, už kurios stovi 
išalkęs iir plėšrus maskolis. 
Kas tik galėjo, griebė ir 
kraustė savo turtelį ir vyko 
per Elbę į Vakarus. Vyko 
pavieniai asmenys, vyko 
šeimos, gimnazijos mokinių 
būreliai ir keli mokytojai. 
Pastaruosius papildė dr. Sa
kalauskas, dr. Ancevičius ir 
Petras Gaurys, žinomas Ši
lutės gimnazijos mokytojas 
su ponia, Neringoje, Juod
krantėje gimusia mokytoja 
klaipėdiete.

Luebeckiečių susiikimas

Nustatytu laiku susirin
ko minėto viešbučio ”Onta- 
rio” salėje lygiai 82 asme
nys. Apie 30 buvusius gim
nazijos mokinius lydėjo jų 
gyvenimo partneriai. Vy
tautas Kairys, Fordo įmo
nės konstrukcinis inžinie
rius, gyvenąs Burlingtone 
p r a bangioje nuosavybėje, 
atidarė susitikimą ir veikiai 
perdavė žodį Pranui Jurkui, 
Bonnos universiteto dakta
rui. Jo disertaciją byloja 
apie ”Das Problem der bal- 
tischen Staatsangehoerig- 
keit”. Amerikoje jis dar 
studijavo ir baigė prekybi

nę teisę. Dabar yra Citiban- 
ko vicedirektorium ir jau 
dešimtmetį vadovauja ban
ko užsienio skyriui. Baigė 
a m ž i natilsin iškeliavusių 
draugų prisiminimu ir susi
kaupimo valandėle ir kvie
tė anų laikų gimnazijos stei
gėją ir direktorių, istorinį 
rašytoją Maryną Gelžinį pa
sveikinti svečius. M. Gelži- 
nis gyvena New Yorko apy
linkėje pensininko gyveni
mą. Tada P. Jurkus links
mais atributais pristatė su
sitikimui a t s ii a nkiusius 
Luebecko draugus. Jų tarpe 
buvo smulkaus kūno, bet 
didelios dvasios Illinois uni
versiteto, Lituanistikos ka
tedros dekanas prof. Bro
nius Vaškelis. Kitas Lue
becko laikų bendras, prof. 
dr. Kostas Ostrauskas, Phi- 
ladelphijos univ. bibliote
kininkas, dalyvavęs Kultū
ros kongrese, jau buvo iš
vykęs. Su jo dramomis mus 
supažindino režisierius, lue- 
beckietis žemaitaitis.

Vaišėms besibaigiant, 
kalbėtojų eilę tęsė pagrin
dinė kalbėtoja Nijolė Jan- 
kutė-Užubalienė. Ji savo 
gražiai paklotais žodžiais 
kalbėjo į pro ašaras besi
juokiančią publiką. Jos kal
bos motto buvo poeto Ais
čio eilės:

”O jeigu kartais, po daugio 
metų 

vėl susitiksim, mieli draugai, 
Ir mūsų gretos jau bus 

praretę 
Ir pasikeitę mūsų veidai, 
Tik širdis viena, ilgesio pilna, 
Skausmo kupina, pasiliks 

jauna.”

Luebecko gimnazijos mo
kinių gyvenimą ji pavaiz
davo tokiais žodžiais; ”čia 
ne tik mokėmės, dainavom 
ir šokom, bet kepėm ir bly
nus ant žuvies taukų, val
gėm sukombinuotą silkę ir 
srėbėm jau pamiršto šleikš
tumo putrą iš bendro kati
lo, nešiojom žalius Unros 
švarkus ir Balfo sukneles... 
Nors Meesen kareivinėse 
gyvenant daug ko trūko, 
bet tai, ką mes turėjom bu
vo geriausiai. Mes turėjom 
jaunystę, draugystę, moks
lą, idealistus mokytojus ir 
— ar prisimenat?”

Svečias

PLASTIC FABRICATORS
Experienced and inexperienced plastic 
fabricators needed vvith some field 
experience. Duties vvill include fab- 
ricating, vvelding of PVC, polypro- 
pylene and field installations. Grovv- 
ing company, steady vvork vvith over- 
time permanent employments, good 
starting rate. Blue Cross/Blue Shield, 
uniforms. Call for appointment or 
apply in person:

FIBERGLASS PRODUCTS 
SO Devine Street 

North Haven, Conn. 06473 
203-281-6161

(29-32)

MODEL MAKER
We are a grovving Centrai Jersey 
food service company accepting ap
plications for a sheet metai model 
maker capable of fabricating proto- 
types from sketehes & blueprints. If 
your possess these qualifications vve 
vvould likę to meet w/you. We offer 
an attractive starting salary & out- 
standing company — paid benefits. 
Please call Personnel 201-364-5873.

SAVORY/ALCO 
725 Vassor Avenue 

Lakewood, N. J. 08701 
(29-30)
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Kai dar nepavergta širdis prabyla
Atviri tiesos žodžiai 

iš poeto Mykolo Kar
čiausko ilgo ir jausmin
go straipsnio žurnale 
"Literatūra ir menas” 
(Nr. 28), skirti stali
nizmo aukoms paminė
ti.

Dar neseniai tokia kalba 
būtų buvusi laikoma tik 
"buržuazinių nacionalistų 
šmeižikišku išpuoliu", nes 
visa tai ir mes sakėme. Bet 
dabar lietuvių tauta šių tei
sybę girdi ir iš namie pra
vertų lūpų.

"Dainose apie laimę kol
ūkiniame kaime, apie šalį 
nuo Maskvos lig pakraščių 
tolimiausių, kur taip lengva 
alsuoti žmogui, tebuvo me
las ir graudi ironija, kuri 
skverbėsi į tuštumą, atsi
radusią po žudynių, žiau
rumų, tremčių ... Melas 
ėdė žmogaus sielą, tautos 
sielą, brovėsi į kalbą, grožį, 
kurio taip ilgėjosi žmogus, 
tauta...”

"Prie Krinčino bažnyčios 
baloje guli sumaitoti kū
nai ... Pašautą pačiam žy
dėjime žmogų drasko dva
relio šunys ..."

"Kas mums įpiršo keistą 
nepilnavertiškumo komplek
są?.. Kažko vis bijomės. 
Ir negalvojam: valstybėj 
gyvenam, ar pamotės sterb
lėj ..."

"Baimė gyva ir šiandien, 
ta pati stalinizmo laikų bai
mė. Baimė — ką pamanys, 
ką pasakys, kaip supras, 
kaip perskaitys ... Beraš
čių baimė. Ją gimdo su
trypti demokratijos dai
gai ... Tai kurgi ta sielos 
stiprybė, kurios kadaise sė
mėmės iš senųjų pamoky
mų, elementorių, kurią grū- 
dinom ateities žaizdre, gie

REDAGUOJA OKULISTU KOLEGIJA

dodami apie naują rytą, 
kviesdami sūnus eiti takais 
dorybių, prisiminti, kuo esa
me gimę, kada kilome kartu 
su slavais prieš vergiją, 
vertėm dvigalvį erelį nuo 
rūmų. Bet nesunaikinome 
carizmo, jis suklestėjo sta
linizmo forma. Kur mūsų 
išmintis, atsiminimas, va
lia?”

"Kur toji vieta, kurioje 
susirinktų tauta apmąstyti 
savo kančių? Yra Lietuvo
je piliakalnių, sukilėlių kal
nelių, Kryžių kalnas, Kar
tuvių kalnai, vieškeliai, nu
žvyruoti dar nepabalusiais 
kaulais, pokario arklidėse 
mėšlu užkasti lavonai, iš
sprogdinti kapai... Kur 
mes apvaikščiosiom tyloj 
paskutinių aukų atmini
mą?"

"Kur beeitum, bevažiuo
tum, sutiksi žmonių, grįžu
sių iš Sibiro, tarybinių la
gerių. Skaudūs ir trumpi jų 
prisiminimai. Tik atmini
mas gilus. Ir vis prasiver
žia : už ką ? Mano vaikus — 
už ką? Kaip gyvulius! Su
tryptas žmoniškumas, mo
tinystės šventi jausmai... 
Kulyje į tremtį atplėšė nuo 
motinos sergantį kūdikėlį ir 
išmetė leisgyvį į pagelžkelio 
sąvartyną ... Dar gyvą, 
sunkiai alsuojantį... O ką 
ištvėrė žmonės, atplėšti nuo 
žemės, papročių, kalbos? 
Kas parašys jų gyvenimo 
istoriją?.. O pabėgę į už
sienį ? Stalinizmo pabūgę 
žmonės?.. Istorija buvo 
rašoma melu ir krauju. O 
kur tie, luošinę socializmą, 
klėstėję ir tebeklestintys ir 
dabar, uolūs stalinizmo pa
kalikai, aprūpinti, apdova
noti medaliais ir vardais, 
net nusipelniusių meno, kul

tūros veikėjų? Tauta netu
ri teisės viską užmiršti, at
leisti. Vardan ateities."

"Kas suskaičiuos, kiek 
prarado kartu su didžiu 
emigrantų srautu, kiek kū
rėjų paliko gimtinę ir pasi
rinko išeivio kelią, pabūgę 
stalininių represijų?"

"Galima atimti teisę gy
venti tėvynėje, mirti tėvy
nėje, bet negalima atimti 
teisės alsuoti tėvynės meile, 
negali nužudyti meilės tė
vynei, kalbai, papročiams. 
Nėra tokių žodžių, kuriais 
žudikai, prievartautojai ga
lėtų pateisinti savo veiks
mus. Ir dabar, nors dabar 
turime ištarti žodžius, ne 
krikščioniško nuolankumo, 
susitaikymo žodžius, o tuos, 
kuriuos diktuoja mums ga
lybė sielos mūsų: IŠMIN
TIS, ATMINIMAS, VALIA 
— neatleiskim jiems, nes 
jie žinojo, ką daro, žinojo 
Stalinas, žinojo stalinizmo 
kūrėjai, tie, kurie leido 
įvykti nusikaltimams ir pa
tys tapo bendrininkais."

"Reikia budėti, reikia, 
kad kiekvienas sau pasaky
tų : mes verti laisvės, už ku
rią amžius kovoja žmonija 
ir Lietuva."

PO KONGRESŲ, ŠVENČIŲ 
IR POLITINIŲ 
REKOLEKCIJŲ

Jau seniai esame vienas 
kitą įtikinę, kad tikroji mū
sų veikla yra tiktai mūsų 
kongresai, minėjimai, sim
poziumai ir kitos panašios 
šventės, nes toksai masinis 
judėjimas ne vien budina iš 
miego išeiviją, gaivina lie
tuvybės dvasią ir didina ko
vos įnirtį, bet dar ir pa
ženklina, kur mes šiandien 
stovime. O kadangi šiemet 
tokių piligriminių sąskry
džių buvo daug ir stambių, 
tai ir jų pagimdytų naujų 
idėjų bei įvykių sąvadas 
yra gana svarus. Pavyz
džiui :

• LB Kultūros tarybos 
premijų įteikimo šventė 
dar kartą patvirtino seną 
žemės ūkio parodų tiesą, 
kad du premijuoti katinai 
viename maiše nesutelpa. 
Dėl to po iškilmių vienas 
laureatas atsiuntė kitam 
laureatui pasveikinti net iš 
laikraščio iškirptą jo foto
grafija su adata išbadyto
mis akimis, kad tasai dau
giau neregėtų šlovės švie
sos.

• Na, o Kultūros kongre
se buvo dar kartą konsta-

GIESMĖ UŽ 

MEDALĮ

(Priešgarbačiovinių laikų pogrindinė 
poezija iš Lietuvos, kuri tik dabar 
pradedama atsargiai skelbti).

Kiek daug mūs giesmėje naujų skambių vardų! 
Oriolas, Stalingrad, Pečioros, Volgos, Neves... 
O kad nebūtų dar poetam per skurdu,
Po Stalino žvaigždės — Chruščiovas ir Brežnevas, • 
Ir ordinų našta praturtina tave
Nauja šlove.

Medalis — kad taikoj sugriaudėją patrankos 
Ir ritasi galva kulkosvaidžio ritmu.
Medalis — jei dainoj pakyla liaudies rankos, 
Palaidotos pusny velionio artimų.
Medalis — kad himne užrėkia melas tiesą 
Ir giltinė liesa burkuoja balandžiu, 
Kad, grimzdami naktin, keliaujame į šviesą, 
šlovingai vedami neklystančių valdžių, 
Kad kumščia sugniaužta kietėja geležiu, 
Kalėjime erdvu, o laisvėje trošku, 
Ir posmuos Lietuva — kasdien mažyn, mažyn, 
Kol sakinio gale virs užbaigos tašku 
Ir dosnūs duondaviai poetų didelių 
Krūtinę padabins žėriausiu medaliu...

tuotas faktas, kad lietuvių, 
literatūra šiapus ir anapus 
Atlanto yra viena, o ski
riasi tiktai jos autoriai, 
skelbiamos idėjos, talentai, 
spaustuvės dažai, popierius 
ir honorarai. Bet vis dėlto 
vad inamojo "bendravimo 
su kraštu” atveju reikia 
laikytis principo: ”Kas ga
lima Jupiteriui, to negali
ma Pyteriui".

• Apsvarstant išeivijos 
lituanistinių mokyklų, mo

-Pirmininke, norite visą pasauli valdyti, bet jūsų rankos linija 
rodo, kad lietuviškų laikraščių neskaitote...

kinių ir kvalifikuotų moky
tojų skaičiaus nesulaikomą 
mažėjimą, suvažiavime ki
lo taip pat labai originali 
mintis — siųsti jaunuolius 
lituanistinių dalykų studi
juoti į ok. Lietuvą, o čia 
pirmiausia lietuvių kalbos 
mokyti jų nutaustančius tė
vus, tam reikalui specialiai 
švietėjų brigadai lankant 
juos vardinių, gimtadienių,

(Nukelta į 10 psl.)
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(Atkelta iš 9 psl.) , 
vedybinių jubiliejų ir kitų 
išgėrimų progomis. Kaip 
tai bus įvykdyta — tenka 
dar palaukti iki kito kon
greso.

• Aišku, suvažiavimuose 
buvo panagrinėta ir aktuali 
gausėjančių mišrių šeimų 
problema. Deja, ji nėra 
lengvai išsprendžiama lie
tuvybės naudai. Kadangi 
lietuviai jau nuo senovės 
laikų yra švelnūs lyrikai ir 
veda ar išteka tiktai mei
lės jausmų ar kitokių juslių 
apsvaiginti, tai mišrioje šei
moje patekę i šaltapročių 
kitataučių vergiją, netru
kus visiškai dingsta mūsų 
tautai kaip Lietuvoje defi
citinė prekė. Dėl to publi
koje net buvo skleidžiamas 
siūlymas, kad patriotinis 
vyras ar tokia pat žmona, 
mišrioje šeimoje stengda
miesi sulietuvinti savo part
nerį, tam kilniam reikalui 
turėtų panaudoti net ir my
linėj imosi streiką.

• Gaila, kad tautinių šo
kių šventė ir šį kartą paliu
dijo, kad vis daugiau mūsų 
jaunimo žymiai noriau lie
tuviškai kalba kojomis ne
gu liežuviu. Bet į šį prie
kaištą vienas jaunimo at
stovas mums taip atrėžė 
tiesiai į akis: "Mielieji tė
veliai, argi jau užmiršote, 
kad tiktai dėl į politikos 
pinkles jus įpainiojusio lie
žuvio turėjote bėgti ir iš 
tėvynės, o kojos jus išgel
bėjo nuo Sibiro, nuo sovie
tinių ir hitlerinių kalėjimų 
ir nuo per Europą besive
jančių bolševikų. Tad kodėl 
tas lietuviškas kojas dabar 
jau taip niekinti? Negi tik 
dėl to, kad į išlaisvintą Lie
tuvą esate numatę grįžti 
automobiliu?”

• Tad suglaudę visus čia 
surinktus duomenis į ben
drą išvadą, galime drąsiai 
pasakyti, kad šiandien, po 
intensyvios veiklos ir ilgų 
išeivijos metų, mes jau tik
rai stovime arčiau grabo, 
daug toliau nuo tėvynės ir 
nepasiekiamai toli nuo dan
gaus.

Įgaliotas korespondentas

MUMS RAŠO
PANAŠUMAS IR 

SKIRTUMAS

šiandien kai kurie mū
sų veikėjai yra net rimtai 
susirūpinę, kad vadinamo
jo "atvirumo” proga ok. 
Lietuvos spauda ir paskiri 
intelektualai jau kalba vi
sai panašiai ar net ir daug 
aštriau, kaip iki šiol kalbė
jome mes. Tenai taip pat 
jau griežtai smerkiami Sta
lino laikų nekaltų žmonių 

įkalinimai, trėmimai į Si
birą, žiaurūs enkavedistų 
tardymai ir šaudymai be jo
kio teismo. Be to, taip pat 
protestuojama prieš rusų 
antplūdį, lietuvių kalbos 
slopinimą, bukapročių vyk
domą cenzūrą ir net religi
jos persekiojimą. Vadinasi, 
kai kam gali atrodyti, kad 
kiti atima mums žurnalis
tinę duoną, nes kartoja net 
ir mūsų poetų šūkį: "šau
kiu aš tautą, GPU užguitą.” 

Bet pamąstykite, kas at
sitiktų, jeigu po nakties 
Sovietų Sąjungoje vėl už
gimtų koks nors naujas Sta
linas? Juk tada visiems te
nykščiams "glasnos'ties” ša
lininkams būtų ne tik nuka
potos galvos, bet dar ir ne
gyviems išpjauti liežuviai, 
o mūsų veikėjai galėtų ir to
liau saugiai kalbėti tą pat, 
ką ir iki šiol, tik su nauju 
įtarpiu: "Ar aš nesakiau, 
kad taip ir bus?" Taigi — 
nenusiminkime.

Nusiraminęs veikėjas

KAS DARYTI?

Gerbiamieji! Aš šiomis 
dienomis visai netikėtai ga
vau iš Lietuvos buvusio en
kavedisto ir žiauraus savo 
tardytojo laišką. Nors jis 
man anuo metu išsukinėjo 
rankų ir kojų sąnarius ir 
dėl sumušimų palikau ne
vaisingas, bet dabar, bijo
damas, kad nebūtų už išti
kimybę Stalinui nubaustas, 
prašo mane su notaro pa
tvirtinimu paliudyti, kad 
jis visada buvęs labai hu
maniškas ir jau seniai skel
bęs Gorbačiovo idėjas. Už 
tai mainais jis siūlo, jeigu 
reikėtų, prisiekti prieš OSI, 
kad aš vokiečių okupacijos 
metu išgelbėjau jo, komu
nistinio žydo, gyvybę. Nors 
man tokio jo patarnavimo 
nereikia ir nereikės, bet ką 
daryti? Gal jam ir virtėtų 
pagelbėti artimo meilės su
metimais?

Buvęs kalinys
Redakcija: Mes siūlytu

me neskubėti. Geriau palau
kite, kol jį ten suims ir taip 
pat palaužys kaulus ir pa
darys nevaisingą.

O JEIGU...
Su rimtu dėmesiu ir pa

sigėrėjimu aš visada skai
tau žinias apie ok. Lietu
voje vykstančią kovą prieš 
tikinčiųjų persekiojimą ir 
aplamai dėl religijos ir Baž
nyčios laisvės. Bet kartais 
kyla klausimas: o jeigu ko
munistai politiniais sumeti
mais imtų ir duotų Lietu
vos tikintiesiems ir jų va
dams tokią pat religijos 
laisvę kaip Amerikoje, ar 
tada tie patys asmenys ly
giai taip pat kovotų ir vien 
dėl Lietuvos išlaisvinimo?

Susirūpinęs
Redakcija: To ir mes dar 

nežinome.

LEVAS TOLSTOJUS 
APIE MUZIKĄ

Kadangi populiarių dainų

Vardai
Vardai, pavardės, pava

dinimai yra labai svarbus 
reikalas mūsų gyvenime. Aš 
pats sugraužiu pusę "bol 
pointo", kol surandu gerą 
pavadinimą savo feljeto
nui. O sako, kad knygų lei
dyklos turi net specialius 
asmenis, kurie nieko kito 
nedaro tik per dienas ir 
naktis galvoja kaip pava
dinti knygą. Įdomu kiek 
"bol pointų" jie sugraužia? 
Tad visai nenuostabu, kad 
mano tėvai labai ginčijosi, 
kokiu vardu mane pavadin
ti. Jų vaizduotėje aš turė
jau būti nepaprasta asme
nybė. Kaip gera būtų, kad 
dabar apie mane mano pa
žįstami taip galvotų. Bet 
grįžkime. Tad iškilo didelis 
ginčas. Gerai, kad nesibai
gė divorsu. šiandien būčiau 
visai be vardo. Pagaliau pri
ėjo kompromiso, kas labai 
reta šiais laikais. Nutarė 
pasižiūrėti į kalendorių, ku
rią dieną aš gimiau. Tradi
ciniai toks vardas buvo va
dinamas atsineštiniu. Reiš
kia atsinešei su savim į šį 
pasaulį, tai ir nešiok. Jeigu 
būčiau gimęs vieną dieną 
vėliau, būčiau vadinamas 
Irinėjus. Nieko neturiu 
prieš to vardo šventąjį, bet 
vis dėlto skambėtų keistai. 
Pradžios mokykloje būčiau 
užerzintas. Nebloga būtų 
buvę gimti rugsėjo 11. Pa
gal "Draugo" kalendorių, 
mano vardas būtų Protas. 
Ir kas galėtų mane kriti
kuoti, jeigu aš Protas? Ne
norėčiau gimti balandžio 
27. Tada būčiau vadinamas 
Kastoru. Nuo kai kurių ligų 
gaudavome vaistą, kuris 
buvo vadinamas kastorka. 
Pasiutusiai neskanus. Visą 
savaitę kastorkos skonį bur- 
no je jautei. Yra ir daugiau 
vardų, nuo kurių Apveiz- 
dos galybė mane išgelbėjo.

kompozitorius Dunajevskis 
įdainavo sovietinei liaudžiai 
į ausis stalininį melą, kad 
"nėra kito tokio krašto, kur 
taip laisvai alsuoja žmo
gus", hitleriniai maršai 
stiprino esseininkų "žąsies 
žingsnį” ir buvo naudojami 
mirtininkams palydėti į du
jų kameras, tai šiandien pri
simenama, ir ką rašytojas 
Levas Tolstojus kadaise sa
kė apie tokią muziką. O jo 
nuomone, — ”Muzika atbu
kina žmogų ir jo protą, ša
liai, kuri nori turėti dau
giau vergų, reikia daug 
kompozitorių . . . žmogų, ne
pasiruošusį priimti muzikos 
visa siela ir protu, ji gali 
u ž h i pnotizuoti, pavergti, 
atitraukti nuo pagrindinių 
svarbiausių problemų, so
cialinių, į kuriuos pirmiau
sia turėtų būti atkreiptas 
jo dėmesys”.

Na, gal ta pastaba tinka 
ir mūsų A. šabaniauskui, 
nes jo aistringų meilės dai
nų įtakoje susikūrė ir ne 
viena nelegali šeima?

Vladas Vijeikis

Kaip sakysime: Melkijadas, 
Sostenas, Euzebijus, Aga- 
pitas. Neesu entuziastą dėl 
tokių gerai skambančių var
dų, kaip Jonas, Petras, Juo
zas, Antanas. Bet jų tiek 
daug. Praranda individua
lybę.

Kas liečia pavardes, tai 
likimas palankiausias buvo 
moterims. Ištekėjai, ir pa
vardė pasikeitė. Nepatinka 
tau naujoji busimojo pavar
dė, netekėk už tokio, kuris 
turi netikusią ir nepatin
kančią pavardę. Yra mote
rėlių, kurios nešioja dviejų 
buvusių ar esamų vyrų pa
vardes. Bet kaip su Zaza 
Gabor? Jai užimtų daug 
vietos išminėti visų vyrų 
pavardes. Autografus duo
dant būtų tiesiog košma
ras.

Vyrams pavardės reika
luose nėra jokio pasirinki
mo. Kokią gavai tai ir ne
šiok per visą gyvenimą. 
Pripratus visai gerai pritin
ka, kai tie batai gerai pa
nešioti ima prie kojos pri
sitaikinti. Ir negali jos už
miršti. Gali neatsiminti sko
los, pasiskolintos knygos, 
pasimatymo, ateiti į dar
bą.. . bet pavardės: niekad. 
Ji prikabinta prie tavo kū
no, kaip galva, kojos, ran
kos ir kiti žmogui reikalin
gi įrankiai.

Jeigu mano tėveliai būtų 
atkreipę dėmesį į tautinius 
vardus, tai šiandien būčiau 
Gediminas. Dar geriau jei 
tas istorinis įvykis būtų ge
gužės 15. Tada būčiau Gra
žutis. Ir jeigu kokiame su
buvime kas nors mane pa
šauktų : "ponas Gražuti!” 
visos moterėlės atsisuktų 
pamatyti Gražutį. Jos lin
kusios į gražius vyrus.

Yra tokių vardų ir pa
vardžių, kurie prikabinti ne 
tik jų savininkams, bet ir 
mums visam gyvenimui ir 
visame pasaulyje. Fordas, 
Chevroletas, Lynch, Sand- 
wich, Pasteur, Parker. Aš 
nenorėčiau būti jų vietoje. 
Tik paklausykite:

Atvažiuoja pilietis į au
tomobilių taisymo dirbtuvę 
ir sako: "mano Vijeikis la
bai spiaudosi alyva. Pažiū
rėk, ką galima padaryti". 
Turėjo pasakyti Fordas.

"Vijeikio baterija nebe
veikia”. Kaip tas skamba?

O mechanikas sako: "tas 
tavo Vijeikis reikia išmes
ti. Viskas neveikia”.

Koks nors alkanas tipelis 
ateina į valgyklą ir sako: 
"Duok man Vijeikį su deš
ra. Tik nedėk svogūno". 
Turėjo pasakyti: "duok 
sandvičį.” Tarp kita ko: aš 
svogūnus mėgstu.

Atsisuki televiziją ir gir
di: ”Alabamoje nuvijeikia- 
vo du žmones". Turėjo pa
sakyti nulinčavo.

Koks nors rašeiva skun
džiasi: "Mano Vijeikis ne
begeria rašalo” (Parkeris). 
Aš niekad rašalo negėriau. 
Gal kitus stiprius skisty- 

mus, bet ne rašalą.
žinoma, yra dalykų, kur 

neturėčiau nieko prieš pa
naudojimą mano vardo. Vi
jeikio tiltas. Na, kad ir ne
didelis tiltelis. Vijeikio ke
lias. Į mano namus dasi- 
gauti yra šeši laiptai. Kai 
senieji supuvo, naujus įdė
jau. Daug prakaito išliejau. 
Pavadinsiu juos Vijeikio 
laiptai. Tik jeigu kas lipda
mas koją nusilauž tai prisi
kabins prie manęs ir ne tik 
laiptus, bet ir namą atims. 
Tad saugiau bus jei java- 
dinsiu: "V. V. laiptai”. Kas 
prie to prisikabins?

Taigi, matote, vardai ir 
pavardės nėra jau toks pa
prastas reikalas pro kurį 
gali praeiti dėmesio neat
kreipęs. Atvirai sakant, kai 
kuriu gražių pavardžių sa
vininkams aš pavydžiu. Bet 
yra tokių, kurių net išspė- 
linti neįmanoma. Amerikie
čių valdininkai turi daug 
sunkumų. Reikia tikėtis, 
kad pekloie bus daug dau
giau išsilavinę valdininkai.

NEPATAISYTA KLAIDA

Aštuntosios tautinių šo
kių šventės leidinyje liko 
r e d a ktoriaus nepataisyta 
Vėdaro šokio istorijos api- 
braiža.

Turėjo būti: VĖDARAS 
— Choregrafija V. F. Belia- 
jaus, muzika harmonizuota 
J. Govėdo. V. F. Beliajus, 
sudaręs ir išspausdinęs Vė
daro šokio aprašymą kny
goje "Dance of Lietuva" 
1951 metais, teigia, kad šo
kis buvo šokamas lietuviš
kų šokių ratelių Ameriko
je nuo 1930 metų. 1958 me
tais Lietuvoje atsirado pla
tesnė Vėdaro kompozicija 
paruošta J. Danio pagal J. 
Lechavičiaus harmonizuotą 
muziką. Beliajaus versija 
yra paprastesnė ir lengviau 
pritaioma vaikų grupių šo
kėjams.

Atsiprašome V. F. Belia- 
jų ir J. Govėdą už šventės 
leidinyje neatiduotus jiems 
kreditus.

L. Sagys

Machinist

$11-$12/HOUR
HORIZONTAL 
BORING MILL

AND
PLANER/MILL GRINDER 

MACHINISTS
lt vou’re not receiving adequate 
compensarion and benefits for 
being o skilled MACHINIST vou 
should contact LUCAS MA
CHINE immediately.

We nave o need for experi- 
enced machinists who have the 
following ability to:

» setup and operate HORl- 
ZONTAL BORING MILLS. 
You shouid also have expe- 
rience on N/C ana/or CNC 
controls.

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

If the ideal of vvorking for a 
Company that offers paid 
health, drug and dental insur- 
ance, 13 paid holidays and 
many other benefits plūs a 
good clean working environ- 
ment sounds attractive, con
tact:

LUCAS MACHINE 
12302 Kirby Avė. 

Cleveland, Ohio 44108 
(216) 451-5588

EOE
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■ laiškai Dirvai
NESIDUOKIME 
KLAIDINAMI

Pastaruoju metu vis daž
niau girdėti balsų raginan
čių išeivijos lietuvius įsi
jungti į amerikietišką vei
klą. Tai sveikintinas reiš
kinys. Tačiau, laikantis lie
tuviškos išminties — „ne
mesk kelio dėl takelio” — 
būtina žinoti, ar ta „veik
la”, į kurią įsijungiama, ei
na ta pačia kryptimi, kaip 
išeivijos kelias į Lietuvos 
laisvę.

Prieš eilę metų teko pa
tirti, pavyzdžiui, kad dvi 
lietuvaitės, patriotiškos mū
sų jaunimo organizacijos 
narės, ieškodamas „veik- 
los”, atsidūrė tuo metu ak
tyvioje Students for Demo- 
eratie Society (SDS) orga
nizacijoje, net nežinodamos, 
jog tai buvo radikalų kai
riųjų revoliucionierių są
jūdis.

Savo kelionėse man teko 
susitikti lietuvių inteligen
tų besididžiuojančių sava 
naryste Common Cause 
(Bendras Tikslas) organi
zacijoje. Tačiau retas mū
sų težino, jog tas „tikslas” 
tėra „bendras” tik vieno 
pasaulio valdžios siekian
tiems internacionalistų kli
kos nariams. Ne bereikalo 
jos kūrėju buvo John Gard- 
ner, išėjęs tam „tikslui” iš 
Rockefellerio Fundac i j o s 
prezidento posto. Nereikia 
nei pridėti, žinoma, jog p. 
Gardner buvo ir yra Sovie
tus ramstančios Council on 
Foreign Relations (CFR) 
narys, kaip žinoma ir p. 
Rockefelleris. Yra žinoma 
eilė ir kitų klystkelių, kurie 
gali lengvai nuvilioti dau
gelį mūsų geros valios tau
tiečių.

Neseniai, jau'antrą kar
tą, DIRVOJE teko pastebė
ti pranešimus apie Cleve
lando amerikiečių spaudoje 
užgirtos ir matomai miesto 
„grietinėlės” atžymėtos lie
tuvės veiklą League of Wo- 
men Voters (Moterų Bal
suotojų Lyga) organizaci
joje. Yra, žinoma, organi
zacijų, kurioje dalyvauda
mi išeiviai gali apšviesti ki
tus narius ir pakreipti. or
ganizaciją Lietuvos laisvės 
ir kovos prieš Raudonąją 
tironiją kryptimi. Tačiau 
nemanau, jog tai kas nors 
galėtų padaryti su League 
of Women Voters (LWV). 
Apie šią organizaciją jau 
seniai buvo pasakyta pa
kankamai tiesos antikomu
nistiniuose žurnaluose, kaip 
A M E R ICAN OPINION, 
N A TI ONAL REVIEW, 
THE REVIEW OF THE 
NEWS. Pagal kolumnistės 
Phyllis Schlafly, kuri yra 
drauge ir viena iš vadovau
jančių amerikanisčių mote
rų,ne seni ai tilpusį straipsnį 
HUMAN EVENTS, League 
of Women Voters ”... gimė 
internacionalizme, ir laikėsi 

liberalinės linijos prieš gy
nybą, už aukštus mokes
čius.” „Nuo pat 1950-jų 
metų Lyga buvo anti-anti- 
komunistinė, reiškia, pra
leidžia daugiau laiko ir 
energijos puolant antiko- 
munistus, negu komunistus. 
Vienas iš naujesnių (jos) 
leidinių teigia, jog ’JAV 
pirmavimas’ ir ’kova prieš 
komunizmą’ yra 'absoliutiš
kai išjungta’ iš Lygos pa
žiūrų į teisėtus JAV inte
resus.”

Tad nenuostabu, kad 
LWV priešinasi ne tik kari
nei pagalbai, bet ir šiaip 
pagalbai Nicaraguos anti- 
komunistams — „cen
trams”. LWV vadovybė 
nuo įsisteigimo buvo už 
internacionalistinių organi
zacijų, kaip Jungtinės Tau
tos, įtakos ir galios iškėli
mą virš Jungtinių Amerikos 
Valstijų suvereniteto.

Pastaraisiais metais bu
vo nuplėšta nuo LWV veido 
neutralumo bei nepartišku- 
mo kaukė. To pasėkoje, 
kaip galėjome pastebėti iš 
LWV „nepartinių” rankų 
buvo išimta prezidentinių 
debatų organizavimas. Ti
kėkimės, jog tai bus galu
tinas sprendimas. Tad ir 
DIRVOS skaitytojai netu
rėtų būti suklaidinti orga
nizacijų, net jeigu jose pa
sižymi veiklūs geros valios 
tautiečiai ar tautietės. Ypač 
kai yra eilė kitų organiza
cijų kurios yra labiau pa
keliui Lietuvos laisvės by
lai. Pavyzdžiui, lietuvės per 
Lietuvių Moterų Klubų Fe
deraciją veikiančios su ame
rikiečių klubais yra ne kar
ta gavusios platformą Lie
tuvos bylai pagarsinti ir su
silaukusios plačių simpati
jų kitų moterų tarpe. Con- 
cerned Women for America 
ir Eagle Forum yra kitos 
dvi antikomunistinės, pro- 
religinės ir amerikanistinės 
moterų vadovaujamos orga
nizacijos, kuriose lietuvės 
moterys (Eagle Forume, ir 
vyrai) rastų galimybių ir 
pasiinformuoti ir kitus in
formuoti. Nėra abejonės, 
kad veikla ir pasižymėjimas 
amerikanistėse - antikomu-

JAKUBS AND SON
Laidojimo įstaiga

Delta E., William J. Sr.,

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East ISStti Street, Cleveland, Ohio 44119 
Tel. (216) 531 7770

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

liams pastatyti.

Po koncerto "Jotvos" vadovai Algis ir Alicija Uzdilos su koncerto rengėjais, Toronto lietuvių namų 
'kultūrinės komisijos nariais.Įdomus koncertas

Toronte vykstant Pasau
lio lietuvių kultūros kon
gresui, seimui, o Hamilto
ne pasaulio lietuvių šokių 
šventei, galima buvo laukti 
visokių netikėtumų, štai 
viena tautinių šokių grupė 
iš Punsko „Jotva”, vykda
ma į Hamiltoną, pakelėje 
užsuko į Torontą ir lyg at
likdama "generalinę repeti
ciją’’, sumanė pašokti to- 
rontiečiams. Kadangi To
ronte yra apsčiai imigrantų 
iš Suvalkų trikampio, ne
buvo sunku suorganizuoti šį 
įdomų koncertą.

Jotva grupė yra tikras 
ansamblis, nes gali ne tik 
šokti, bet ir dainuoti. Visą 
savo meninį pajėgumą ne
turės progos parodyti Ha
miltono koliziejaus areno
je. Tad Toronto Lietuvių

nistinėse organizacijose ne
susilauks „liberalinės” spau 
dos teigiamo dėmesio, nei 
dominuojančios vietinės „li
beralinės” grietinėlės pa
gerbimo, jei kas to siektų. 
Tačiau yra užgirtinas kiek
vienas bandymas iškelti 
Lietuvos bylą į plačiąją 
JAV visuomenę, išskyrus 
tuos atvejus, kai bandoma 
iš akmens „vašką išspaus
ti”.

Vilius Bražėnas 

Namų kultūrinė komisija, 
su Vytautu Kulniu prieša
ky ir drauge su Punsko lie
tuvių kadru, ėmėsi rizikos 
ir koncertas j vyko š. m. bir
želio 28 d.

Vytautas Kulnys trumpu 
žodžiu vakarą atidarė, pri
statydamas ansamblio va
dovą Algį Uzdilą, kuris pa
dėkojęs už priėmimą paaiš
kino ansamblio atsiradimą 
prieš 27 metus ir tą lyg sve
timai skambantį vardą. Pa
sirodo, kad Jotva, tai upė, 
tekanti per Jotvingių, mū
sų genčių kraštą, kuris da
bar Lenkijos valdomas, bet 
lietuvių ten dar gyvenama.

Po tos įžangos ir sveiki
nimų tuoj pasirodė ansamb
lis, su virš dvidešimt daly
vių. Ten buvo šokėjų, dai
nininkų ir grojančių įvai
riais muzikos instrumen
tais. Pasigėrėtinai sutvar
kyta programos eiga, kad 
scena niekad neliktų tuščia.

Pasirodė šokėjai, besi
šypsančiais veidais ir vik
riai pašoko daug šokių, pro
tarpiai paįvairindami de
klamacijomis, dainomis ir 
muzikos i n s t r u mentais. 
Ypač patrauklus buvo mer
gaičių duetas, čia taip vis
kas ėjo sklandžiai ir greitai, 
kad visų detalių neįmano
ma įsidėmėti, šokiams pri
tarė įrekorduota muzika, 
kuri tarpais labai gražiai 
skambėjo, kartais prita
riant chorui.

Šio • ansamblio tikslas, 
kaip vadovas A. Uzdila iš
sireiškė, prikelti tautiečiuo
se patriotinius jausmus, 
jau seniai atsiskyrusiuose 
nuo tėvynės. Tam skirta jų 
šokiai ir dainos, persunktos 
tėvynės meile.

„Jotva” savo šokių menu 
nepretenduoja lenktyniauti 
su kanadiečiais lietuviais, 
jie sukūrė savitą charakte
rį. Bemaž visi šokiai šoka
mi skirtingai. Atrodo, kad 
tik „rugeliai” buvo pašok
ta panašiai, kaip kad kana
diečiai šoka. Dalis šokių 
naujai sukurti, arba šiaip 
stilizuoti, detalės pasisko

lintos iš senųjų- Lietuvos 
kaimo , šokių. Jų šokiuose 
daugiau dėmesio kreipiama 
į rankų judesius, ko pas 
mus dažnai pasigendama. 
Bendrai programa paruoš
ta savotiškai, bet įdomiai, 
niekas nenuobodžiavo.

Viskas buvo patrauklu ir 
miela širdžiai. Dalis ansam
blio dalyvių, be abejo, yra 
išnaikintos jotvingių gen
ties ainiai, tebegyvenantys 
tose prosenelių žemėse 
(nors ir lenkų valdomose), 
kurias dar mes galime va
dinti savomis.

Pasibaigus šiam ilgam 
koncertui prasidėjo padė
kos, kurios taip pat ilgokai 
užsitęsė. Rengėjai — kul
tūrinė komisija, padėkojo 
ir įteikė ansambliui gėlių, 
pintinę. „Atžalyno” šokių 
ansamblis, taip pat pintinę 
gėlių padėjo. Trečioji pinti
nė, pilna gėlių, atnešta 
„Gintaro” ansamblio. Pasi
rodė ir „Gintaro” vadovai, 
Rita ir Juozas Karasiejai, 
su didele puokšte rožių, ku
rias išdalino visiems an
samblio dalyviams, kartu 
pasveikinę juos, kad pasiry
žo atvykti iš tolimos Euro
pos.

Dėkodamas „Jotva” var
du A. Uzdila, atnešė glėbį 
dovanų.

„Jotva” sudaryta iš virš 
dvidešimt jaunimo. Ansam
blio vadovas A. Uzdila dir
ba žmonos Alicijos padeda
mas. Jūratė Kardamkienė 
— instruktorė, Valdas Ra
manauskas paruošia dainas.

Koncerte dalyvavo apie 
puspenkto šimto žiūrovų. 
Pelnas paskirtas „Jotva” 
ansambliui. Rengė Toronto 
lietuvių namų kultūrinė ko
misija su talka.

Gunda Adomaitienė

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

(26-28)
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JUBILIEJAI, JU VAIZDAI IR VEIDAI
Švenčiant lietuviškosios 

skautijos 70-jį jubiliejų, dau
geliui iš mūsų prisimena pra- 
eitis - stovyklos, buvę vado 
vai, nuotykiai. Deja, negaliu 
pasigirti, kad teko dalyvauti 
Palangoj, nes tada manęs 
dar nebuvo ant šio 'margo 
svieto'. Tačiau su malonu
mu prisimenu visą eilę sto
vyklų, suvažiavimų ir juose 
sutiktų taip dabar brangių 
sesių ir brolių. O prisiminti 
yra ką, nes ačiū Dievui, jau 
išskautauta 42 metai, daug 
matyta ir patirta.

Man teko skautavimą 
pradėti tremtyje, Vokietijoje, 
1946 metais. Greit po to pra
sidėjo emigracija ir tik JAV, 
po pustuzinio melų, buvo ga
lima pagalvoti apie grįžimą į 
aktyvias skautų eiles. Sakau

Lietuviai esame vis! — 
Lietuvių Fonde ar esi? 6

imi. ms /Ruimui HiiMiiii
Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio 
= aukotojas, įm. = įmokėjo, atst. = atstovauja, asm. = asmuo, 
suma po pavardės = įnašų iš viso.

198S m. gegužės mėn.

2 x $20 LB Waukegan/Lake County apylinkė, $3,430; Rukš- 
telienė Elena atm. įn., $20.

1 x $25 De Sa Pereira Daiva, $25.
1 x $40 Chicagos Aukšt. Lit. mokykla, $1,465.
2 x $50 LB Brocktono apylinkė, $525; Navickas Peter, $150.
1 x $75 Reventas Antanas atm.: Punkriai Justas ir Marijona 

$50, Kindurienė Ona $25, $525.
1 x $80 Mackiala Balys (miręs) ir Dalila, $1,000.
3 x $100 Kindurys Alfonsas, atm. 1-mų mirties metinių pro

ga: Kindurienė Ona, $3,925; Lietuvių Padėkos Paminklo Fon
dui įm. LB Palm Beach apylinkė K. Žilienės, A. Garmaus, M. 
Slavinskienės ir P. Gailiūno atm. , $5,200; Vaitkus Andrius ir 
Marija, $2,000.

1 x $400 Astašaitis Algimantas atm.: Svera Jonas ir Birutė 
$50, Balynas Placidas ir Vanda $30, Sabaliūnas Leonas ir Ona 
$25, Šonta dr. Juozas ir Teklė $25, Vaitas dr. Otonas ir Vanda 
$25, Zotovas Aleksas $25 ir 15 kt. asm., $520.

1 x $1,020 Lapšys Ignas ir Genovaitė, $2,570.
1 x $2,000 Kudirka Albin, $6,000.
Iš viso $4,080.00.

1988 m. birželio mėn.

1 x $60 Durickas Stasys atm.: įm. 5 asm., $160.
7 x $100'Baltutis Vytautas ir Ona, $700; Grigaitis Joseph 

ir Zinaida, $400; Ivašauskienė Juzė, $100; Krauchunas Victor 
atm. įn.: įm. Remeika Ruth, $100; Kuprėnaitė-Gelažauskienė Sta
sė atm. įn.: Kuprėnas Zigmas ir Jadvyga, $1,100; Mikalauskai- 
tė-Kuprėnienė Anelė atm. įn.: Kuprėnas Zigmas ir Jadvyga, 
$1,100; Vaitkus Andrius ir Marija, $2,100.

1 x $125 Stočkus Albertas atm. įn.: Juška Vilius ir Zita $25; 
Krasauskas Mečys ir Elena $25, Radvila Zigmas ir Elena $25, 
Slavinskas Eugenijus ir Irena $25 ir 3 kt. asm., $325.

1 x $150 Riesen-Krasauskaitė Irena atm. įn.: Krasauskas 
Zenonas, įm. 8 asm., $150.

2 x $200 Kačinskas Jeronimas ir Elena, $700; Rožėnas Alber
tas ir Konstancija, $1,000.

2 x $500 Newark NJ ir apylinkės LF vajaus komitetas; $500; 
Širmulienės Veronikos atm. mirties metinių proga: Germanienė 
Liuda, $1,500.

1 x $1,000 Kudirka Albina, $7,000.
Iš viso $3,435.00.

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1988.VI.30 pasiekė 
4,117,337 dol. Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuvišką 
švietimą, kultūrą ir jaunimą 2,307,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso 
palikimais gauta 1,095,273 dol.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą;

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC. A NOT-FOR-PROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, IL.”

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis 
remiamas lietuvybės išlaikymas.

pagalvoti, nes tuo laiku jau 
auginau du mažamečius vai
kus. Tad tie dabar malonūs 
prisiminimai teko atidėti ku
riam laikui - iki kartu su sa
vo nuosavais paukštyte ir 
vilkiuku išvažiavau stovyk
lom

Tada prasidėjo tikrasis 
skautavimas! Buvau tuo lai
minga, kad teko ištekėti už. 
bendraminčio skauto, kuris 
ir pats greitu laiku įsigijo 
uniformą. Ir štai, mes 1963 
metų Jubiliejinėje stovyklo
je, Cape Cod, nuo kurios ir 
prasideda patys gražiausieji. 
prisiminimai.

Kas gali pamiršti tą sto
vyklą, kurios rajonuose nebu
vo net miško žvėreliui vietos 
- kiekviena pėda knibždėjo 
sesėmis ir broliais. Kiek
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lik akys užmatė tiesėsi ri
kiuotės, kiek vadovų, tik gir
dėtų pasakojimuose, teko pa
matyti, susipažinti. Ir pasą
monėje ryškėja gražūs vaiz
dai ...

Štai paežerėje, saulei ke
pinant, išsirikiavo visa sto
vykla. Vienas po kito sveiki
na stovyklautojus Sąjungos 
vadovai, skautybės vetera
nai. Kantriai tribūnoje sėdi 
stovyklos viršininkas v.s. 
Antanas Saulaitis, pasveiki
nęs stovyklautojus tik trimis 
žodžiais, neužmirštamais žo
džiais, kurie buvo šiltai visų 
priimti ir plojimais palydėti 
(ar prisimenate tuos žo
džius?).

O kas gali pamiršti tuo
metinę Seserijos VS v.s. 
Oną Zailskienę, parado uni
formoje, su šypsena ir gražiu 
žodžiu sveikinančią seses ir 
brolius. Štai ir mūsų Pirmū
nas v.s. Petras Jurgėla, kurio 
visur pilna, kuris visur suspė 
ja. Buvę Sąjungos aukštieji 
pareigūnai, Vyr. Skautinin
kai ir visa eilė neužmirštamų 
veidų. V.s. Paulina Kalvai- 
tienė ’muštravoja' vilkiukus, 
jos mėgstamiausia skautavi- 
mo šaka, kurių nenuilstama 
vadove Altanto Rajone ji iš
buvo daugelį metų. O per 
dieną nusilaksčius su vilkais, 
ji nejaučia nuovargio ir sute
mus — skubiai ruošia kokį 
pasirodymą, kuria laužui 
kupletus ... Sutemus, nerei
kia ieškoti laužavietės, nes iš 
toli išgirsti "Atvažiava Liucė 
per Kupiškią tiltų ..." . Tai 
toli 'nešantis' v.s. Viliaus 
Bražėno balsas, kuris visą 
dieną laksto koordinuoda
mas laužus, kartais lydimas 
labai simpatingo šunelio 
Rupkio ... Kažkas pastebi: 
"Veizdėk, jaunavedžiai atva
žiavo! ..." O tie jaunave
džiai - tai v.s-kai Laima ir 
Česlovas Kiliuliai, kurie su
mainė aukso žiedus Jubilieji
nės metu ir ... atvažiavo sto
vyklom

Po penketos metų, 1968 - 
siais, visi keliai veda į Rako 
stovyklavietę - Pcnktojon 
Tautinėn Stovyklon! Dide
lė šventė lietuviškajai skauti- 
jai, daug iš visur suvažiavu
sių. Rako stovyklavietė la
bai didelė, bet skaičiai irgi 
nemaži. Rajonas prie rajo
no, rikiuotės be galo, gairių 
ir vėliavų ilgiausios eilės. Ir 
šioje stovykloje didžioji jos 
galva yra v.s. Antanas Sau
laitis, kurio kantrybė tikrai 
turėjo būti neišsemiama — 
ne juokai būti atsakingu ši
tokiai masei!

V.s. Vladui Vijeikiui, 
Brolijos VS-kui ir brolių sto
vyklos viršininkui, gal būt , 
buvo lengviau sušaukti bro
lius, nes jų rajone buvo viso
je stovykloje girdimas gar
siakalbis. Nors kartais norė
josi tą garsiakalbį išjungti, 
ypač naktį, kada budintys 
broliai visą stovyklą prikel
davo paleisdami Jonušo mar- 
šus...

Sao Paulo, Brazilijoje, lietuviai skautai neša vėliavą šventės 
melu.

Gi sesės turėjo pasitikėti 
švilpuku. Tačiau VS v.s. 
Malvina Jonikienė ir sesių 
stovyklos viršininkė v.s. Me- 
ga Bamiškaitė visur ir visa
da buvo išgirstos, išklausy
tos. Gi akademikai, v.s. Eu
genijaus Vilko ir vėliau v.s. 
Liūto Griniaus rankose, klau
sėsi pašnekėsiu, pravedė už
davinius, paskaitas. Ir vėl 
pro akis praeina keli neuž
mirštami vaizdai ir veidai.

Pavėsyje, Bendrijos sto
vykloje, sėdi prof. Ignas 
Končius - akademikų garbės 
narys - ir kažką drožia. Ir 
pridrožė tikrai meniškų kak- 
laraiščiams žiedų, kurių vie
ną ir iki šiai dienai nešioju 
su pagarba.

Laužo metu v.s. Stepas 
Kairys išrikiavęs savo skudu
tininkus puikiai atlieka liau
dies muzikos pynę. Stovyk
los komendantas v.s. Jonas 
Paronis laksto aitvaru, nes 
jam reikia visur suspėti, vis
ką sutvarkyti, sargybas pri
žiūrėti. Nežinia, kada jis ir 
miegojo, jei iš vis miegojo.

Man toje stovykloje teko 
padėti v.s. Juozui Toliušiui 
prie stovyklinio laikraštėlio, 
įsikūrusio palapinėje, Bendri
joje, prie akademikų lauža
vietės. Akademikams dainuo • 
jant, tekdavo leisti rotatorius, 
segioti, ir kitam numeriui 
ruoštis, ir - žinoma - atsaky
ti į klausimus užeinantiems 
visokiu paros metu. Tik kar
tą, po audros, ton palapinėn 
niekas neužėjo. Mat, sušilti 
įlindo gyvačiukė...

Kalbant apie audrą, kaip 
tik tą naktį vyko vyr. skaučių 
įžodis. O kaip į jį neisi, jei 
nuosava dukra įžodį duoda?! 
Teko savo gerokai sušlapusį 
kaklaraištį rišti, kada žaibai 
švietė labiau negu laužas, ku
rį kelios skautininkės bandė 
gelbėti nuo užgęsimo, išties- 
damos virš jo savo lietpal
čius.

Po kiek laiko ir vėl ruo
šiau šeimą stovyklon. O ruo
ša nemaža, kad šalia tėvų sto
vyklauja ir trys dukros. Tai 
šeštoji Tautinė, 1978 metais. 
Connecticut miškuose susi
rinko ir vėl gausi minia sto
vyklautojų. Stovyklą vedė 
v.s. Lilė Milukienė,x S-gos 

pirmininkė. Ir šion stovyk
lon susirinko daug retai ma
tomų veidų. Ir čia dirbau 
prie laikraštėlio, tad teko 
daug ką sutikti, susipažinti, 
ypač iš toli atvykusius Aus
tralijos skautus: v.s. Balį Bar- 
kų, dr. Rimą Šarkį ir kilus.

Netruko prabėgti penke- 
ri metai. Vėl krovėme kupri
nes 1983 metų Jubiliejinei, 
Kanadoje. Lengva pasakyti 
kuprines, man reikėjo vežtis 
ir visą 'redakciją'.

Kanados miškai priminė 
lietuviškuosius, ir nuotaikos 
buvo tikrai 'kaip namie'. Vėl 
sutinki tuos pačius mielus vei 
dus, senai ar ne taip senai ma
tytus. Vėl šypsosi brolis Bar- 
kus su savo 'australiokais', 
nuotykius pasakoja stovyklos 
reporteris v.s. Bronius Žalys, 
ateina susipažinti iš Anglijos 
atkeliavęs brolis Zinkus. Ir 
čia rajonas seka rajoną, visur 
keliamos vėliavos, rikiuoja- 
masi, paraduojama. Sunku 
įsivaizduoti, kaip iš stovyk
los viršininko neliko tik še
šėlis, nes v.s. Sigitas Miknai- 
tis visur suspėjo, visur pribu
vo. Ir vis protekiniais bėgda
mas. V.s. Česlovas Senkevi
čius duoda patarimus, atsako 
į klausimus, mat jam bepigu, 
būdamas Kanados gyventoju 
daug ką atmintinai žino. Vis
ką gražiai nuotraukose užfik
suoja ps. fil. Jonas Tamulai- 
tis.

O štai jau ruošiamės į 
septintąją Tautinę stovyklą. 
Sunku atspėti, kiek mūsų jon 
susirinks, ką sutiksime, ko 
truks? Ne vienas jau iškelia
vo prie Amžinojo Laužo, ki
liems jau ir sveikata nebeleis. 
Tad reikėtų rimtai pagalvoti 
ir nutarti, gal būt ir kiek me
lancholiškai, kad gal mums ir 
paskutinė proga pamatyti 
tuos mielus veidus iš praei
ties. Ilgesniam ar trumpes
niam laikui ruoškimės, va
žiuokime susitikti, pasimaty
ti, padainuoti prie laužo, min 
imis pasveikinti iškeliavusius 
skautybės veteranus, savo pa 
vyzdžiu parodyti, kad skau
tas niekados nebus per senas 
ar per silpnas dalyvauti šioje 
didžiojoje mūsų Sąjungos 
šventėje. Iki pasimatymo!

v.s. Birutė Kidolienė
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Los Angeles tautininkų veikla 
vidurvasaryje

Naujoji ALT S-gos Los Angeles skyriaus valdyba. Iš kairės: 
Vytautas Šeštokas - vicepirm., Irena Butėnienė - sekr., Rūta 
Šakienė - pirm, ir Ramūnas Bužėnas - ižd.. Trūksta valdybos 
narės Kristinos Švarcaitės.

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Los Ange
les skyrius jau kelintą va
sarą iš eilės rengia tradi
cines vidurvasario šventes- 
gegužines po stogu.

Šios gegužinės pasidarė 
labai populiarios. Mūsų vi
suomenė mielai jų laukia ir 
paremia savo dalyvavimu.

Šių metų renginys įvyko 
liepos 3 dieną, sekmadienį, 
Tautinių namų salėje, ilgo
jo liepos 4 dienos savaitga
lio metu. Nežiūrint kai ku
rių nuogąstavimų, kad ilga
sis savaitgalis tokiems ren
giniams nepalankus — ne
pasitvirtino. Daugelis los- 
angeliečių parodė palanku
mą Tautinei Sąjungai ir nu
tarė pabendrauti ir pasisve
čiuoti kartu. Dalyviai už
pildė Tautinių namų gerai 
vėsinamą salę.

Susirinkusius svečius ir 
viešnias pasveikino sky
riaus pirmininkė Rūta Ša
kienė, kviesdama jaustis 
kaip namie, būti viena šei
ma, vaišintis ir bendrauti.

šioje gegužinėje dalyva
vo daug svečių ir Lietuvos 
Vokietijos. Buvo malonu su 
jais susipažinti ir paben
drauti. Svečių tarp© daly
vavo atvykęs iš Mascoutah, 
Illinois, Tautinės Sąjungos 
tarybos narys dr. Povilas 
Švarcas su ponia ir dukra.

Turimomis žiniomis dr. 
Švarcas su šeima, planuoja 
apsigyventi Los Angeles 
apylinkėje. Džiugi naujiena. 
Mūsų skyrius vėl praturtės 
naujais ir veikliais nariais.

Dalis susirinkimo dalyvių vaišinasi.

Šis dinamiškas skyrius au
ga, stiprėja ir nesenėja.

Visų buvo gera nuotaika, 
malonus pabendravimas ir 
gražiai praleista vidurvasa
rio popietė.

Po vaišių įvykusioje lote
rijoje, dalyviai turėjo pro
gos laimėti skanių lietuviš
kų sūrių ir gaivinančių gė
rimų. Varžytinių būdu, gra
žią lietuvišką staltiesę, do
vanotą Genės Kudirkienės, 
laimėjo Amroze žatkus. Pa
dėka priklauso visiems lote
rijos dovanų aukotojams.

Visi valdybos nariai ir 
talkininkai įdėjo daug dar
bo ir pastangų, dėl geguži- 
pažymėtini, Ona ir Pranas 
nės pasisekimo. Išskirtinai 
Dovydaičiai, kurie atsisakė 
nuo kelionės į Tautinių šo
kių šventę Kanadoje, kad 
šis parengimas pilnai pasi
sektų. Skyriau iždininkas 
Ramūnas Bužėnas, ne tik 
pats daug dirbo prie paren
gimo, bet į pagalbą „įkin
kė” savo žmoną ir dukrą.

Gegužinės ruošai nemažai 
darbo įdėjo, mūsų nepails
tančios savanorės šeiminin
kės, Danutė Kaškelienė ir 
Genė Kudirkienė. Loteriją 
pravedė Vytautas šeštokas 
su darbščiomis talkininkė- 
mės Liucija Mažeikiene ir 
Ona Kantiene.

Saulei riedant vakarop, 
dalyviai labai nenoriai skir
stėsi namo, išsinešdami ge
rus įspūdžius iš šio malo- 
naus pabendravimo.

Sekantį sekmadienį, lie
pos 10 dieną, įvyko metinis 

sąjungos narių susirinki
mas. Dalyvavo gausus na
rių skaičius.

Susirinkimą sklandžiai 
pravedė Feliksas Masaitis. 
Sekretoriavo Vytautas šeš
tokas.

Skyriaus pirmininkė Rū
ta Šakienė savo pranešime 
apie skyriaus veiklą ir nu
veiktus darbus, praėjusios 
kadencijos metu, davė gerą 
ataskaitą. Iš jos patiekto 
pranešimo, padariau išva
dą, kad pirmininkė sugebė
jo mūsų skyrių pakelti iki 
tokio lygio, kad Sąjungos 
pirmininkas dr. L. Kriauče
liūnas, neabejotinai pabrė
žė ir suteikė mūsų skyriui 
pirmaujančią vietą visoje 
Amerikoje.

Iždininkas Ramūnas Bu
žėnas savo piniginėje apy
skaitoje, pranešė optimis
tišką stovį. Nežiūrint, kad 
mūsų skyrius buvo pirmau
jančių aukotoju tarpe Sei
mo metu su $500.00. Gerai 
pavykusi praeita gegužinė 
papildė kasa ir šiuo metu 
esame turtingi su $1.750.00.

Išrinkta nauja skyriaus 
valdyba, kuri pasiskirstė 
pareigomis sekančiai: Rūta 
Šakienė — pirmininkė, Vy
tautas šeštokas — vicepir
mininkas, Irena Bužėnienė 
— sekretorė, Ramūnas Bu
žėnas — iždininkas ir Kris
tina Švarcaitė — valdybos 
narė.

Buvusiam valdybos vice
pirmininkui Pranui Dovy
daičiui ir parengimų reika
lų vadovei Onai Dovydaitie
nei, nesutikus toliau kandi
datuoti, susirinkimas išreiš
kė jiems padėką už dauge
lio metų darbą ir pastangas 
mūsų skyriaus gerovei. Jie 
abudu įdėjo daug darbo ir 
širdies, tvarkydami ūkiškus 
mūsų renginių reikalus..

Petras Maželis dėl įtemp
to darbo, režisuojant ir pa
ruošiant premjeros 600 me
tų Lietuvos krikšto jubilie
jinio veikalo pastatymo A. 
Kairio „Krikšto Vanduo”, 
negalės aktyviai dalyvauti 
valdyboje, tačiau mielai su
tiko talkininkauti meni
niam apipavidalinimui, visų 
skyriaus renginių.

Naujos revizijos komisi
jos sąstatas: Pranas Dovy
daitis, Janina čekanauskie
nė ir Vincas Juodvalkis.

Buvusiam revizijos ko
misijos nariui Edvinui Bal- 
ceriui, dėl sveikatos nega
linčiam toliau dalyvauti, jo 
vieton susirinkimas vien
balsiai išrinko Praną Dovy
daitį.

Klausimų ir sumanymų 
dalyje aktyviai pasireiškė: 
Gen. konsulas Vytautas Če
kanauskas, inž. Antanas 
Mažeika, Liucija Mažeikie
nė, Jonas Petronis, Felik
sas Masaitis, Petras Maže
lis ir kt.

Jie iškėlė daug naujų įdo
mių minčių ir pasiūlymų,. 
Naujoji valdyba priėmė dė
mesin ir stengsis juos įgy
vendinti.

Po sekusio pabendravimo

Vliko pareiškimas ryšium su 
pastaraisiais įvykiais

Paskutiniu laiku tarptau
tinėje politikoje vyksta la
bai daug įvairių ir svarbių 
pasikeitimų, kurie taip pat 
liečia Lietuvos laisvinimo 
bylą. Dabar daugiau žmo
nių atvyksta iš okupuotos 
Lietuvos ir ten nuvyksta, 

% ir jie atveža naujų žinių 
apie padėtį ir paskutinius 
pas įkeitimus okupuotame 
krašte.

Gorbačiovo pradėtą atvi
rumo bei persitvarkymo 
programą daugelis laiko So
vietų Sąjungos politikos 
pakeitimu, kuris teikia nau
jų vilčių tautinėms gru
pėms bei sovietų okupuo
tiems kraštams, kaip Lie
tuvai, Latvijai bei Estijai. 
Apie didelį tautinį be reli
ginį judėjimą Lietuvoje pla
čiai rašoma pasaulio spau
doje. Paskutinės demons
tracijos Vilniuje jau su
traukė šimtą tūkstančių 
žmonių,.kurie tvirtai pasi
sakė už tautinių ir religi
nių laisvių bei šalies suve
renumo atstatymą.

Prezidento Reagano tebe- 
tęsiama žmogaus teisių po
litika sudarė dar nebūtą ga
limybę sovietų disidentams, 
jų tarpe lietuvių aktyvis
tams, Nijolei Sadūnaitei ir 
Antanui Terleckui dalyvau
ti prez. Reagano surengta
me priėmime Maskvoje, 
kurio metu jie įteikė jam 
Pabaltijo tautų atstovų pa
sirašytą pareiškimą.

Tuo pat metu popiežius 
Jonas Paulius II pakėlė į 
kardinolus vyskupą Vincen
tą Sladkevičių. Tai žymios 
reikšmės įvykis lietuvių gy
venime, kuris be abejo tu
rės didelio poveikio lietuvių 
tautos kovoje už savo reli
gines bei tautines teises.

Mes džiaugiamės ir di
džiuojamės turėdami lietu
vį kardinolą, ir tikimės, 
kad jis bus kelrodys mūsų 
religiniame ir tautiniame 
gyvenime.

Už kardinolo Lietuvai pa
skyrimą esame didžiai dė
kingi popiežiui Jonui Pau
liui II.

prie užkandžių, dalyviai il
gai nesiskirstė namo. Tas 
įrodo, kad skyriaus nariai 
aktyviai domisi mūsų veik
la ir darbais. Tas naujajai 
valdybai duoda ryžto tęsti 
mūsų veiklą su ta pačia., 
energija ir pasiryžimu.

Sekantis skyriaus tradi
cinis renginys — Tautos 
šventės minėjimas, įvyks 
rugsėjo 11 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

Pagrindinė kalbėtoja pa
kviesta, jaunos kartos at
stovė, Korp! Neo-Lithuania 
pirmininkė ir Tautinės Są
jungos vicepirmininkė Vida 
Jonušienė iš Chicagos.

Vytautas šeštokas

Lietuvos laisvės byla taip 
pat gyvai domimasi Euro
poje. Europos Parlamentas 
1983 m. sausio 13 d. rezo
liucija pasmerkė Sovietų 
Sąjungos įvykdytą Lietu
vos, Latvijos ir Estijos 
aneksiją, pasiremiant Mo- 
lotovo-Ribbentropo Paktu. 
Europos Taryba vienbalsiai 
priimtoje 1987 m. sausio 28 
d. rezoliucijoje priminė, kad 
Sovietų Sąjungos įvykdyta 
aneksija buvo ir yra tautų 
apsisprendimo teisės flag- 
rantiškas laužymas. O Eu
ropos Parlamentas savo
1987 m. spalio 12 d. rezo
liucija ragina Sovietų Są
jungos vyriausybę respek
tuoti tautų apsisprendimą 
ir žmogaus teises Pabaltijo 
vąlstvbėsę. Šių metų liepos 
7 d. Europos Parlamentas 
priėmė net trečią rezoliuci
ją dėl Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos ryšium su įvykusio
mis demonstracijomis šio
se trijose šalyse. Rezoliuci
ja ragina Sovietų Sąjungą, 
pripažinti Pabaltijo tautų 
reikalavimus: leisti patiems 
tvarkyti savo ekonominius 
bei kultūrinius reikalus, nu
traukti rusifikaciją, ir šių 
tautų kalbas vėl laikyti 
v a 1 s tybinėmis respublikų 
kalbomis.

Įvertindami šiuos visus 
įvykius mes turime būti 
ypač atsargūs savo žodžiuo
se bei veikloje, kad nepa
kenktume bendrai kovai už 
Lietuvos laisvę. Visomis ga
limomis jėgomis remkime 
bendrą kovą dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės 
atgavimo. Dėkime visas pa
stangas išnaudoti esamas 
galimybės šiam tikslui pa
siekti.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

1988 m. liepos 14 d.

Skaitykit ir platin-kit
D I R V 4

IMMEDIATE OPENING FOR
EXPERIENCE 
BRIDGEPORT 

OPERATOR/SET UP
Mušt have 5 years experience 
setting up runing prototype and 
aircraft work. Clean aircondi- 
tioned shop.
Steady work for days & night 
work. Liberal benefits & over- 
time.

Call 313-977-2900
An Equal Opportunity employer

(29-31)

OPPORTUNITY 
for 

PROFESSIONAL HELP
To work & live in a small congenial 
community in a 80 bed general hos
pital in Southern 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-round recreation, ideal climate, 
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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• 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.

MEČIUI ABROMAIČIUI

staiga mirus Toronte, nuoširdžiai užjaučia- - 

me jo žmoną BIRUTĘ, dukrą ANGELĘ, gi

mines ir artimuosius.

Matilda ir Augustinas Kuolai 

Aldona ir Pranas Kvedarai 

Lucina ir Vytautas Matulevičiai 

Ada ir Aleksas Juciai 

Viktoras Petraitis

Juozas Yurkus

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 

Cicero skyriaus nariui

A. t A.

STASIUI BIKULČIUI 

mirus, Jo sūnums ir jų šeimoms nuoširdžią 

užuojautą reiškia.

A. L. T. Sąjungos 
Cicero Skyriaus 

Valdyba

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• 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.

• RUGPIŪČIO 28 D. 1 vai. 
p. p. Kar. Juozapavičiaus šau
lių kuopos gegužinė Biliūnų 
sodyboje, 31503 Lake Shore 
Blvd.

• 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.

DETROIT
• St. Butkaus šaulių kuo

pos piknikas-gegužinė įvyks 
rugpiūčio 7 d. Pilėnų sto
vykloje.

Bus prikeptų skanių viš
čiukų ir paruošta įvairių 
skanių priedų. St. Butkaus 
saulių kuopa visus kviečia 
atvykti į jų rengiamą pik
niką ir praleisti dieną gra
žiuose Pilėnuose.

• A. A. Petro Januškos 
dviejų metų mirties sukak
čiai prisiminti šv. Antano 
lietuvių parapijos bažny
čioje, rugpiūčio 7 d. 10:30 
vai. r. kun. Alfonsas Ba-

bonas už Petro Januškos 
sielą aukos šv. Mišias. Pet
ro Januškos šeima artimuo
sius ir pažįstamus kviečia 
tą dieną dalyvauti Šv. Mi
šiose ir savo maldose prisi
minti a. a. Petrą Janušką.

A. Grinius

• 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.

‘Taupa
Litfuanian Credit ‘llnion 

Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

767 Lašt 185tf. Street

CLvetand; (Mo 44119

(216) 481-6677

FOR SALE

Auto Repair, body, tire 
shope. Ali 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)

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 reęuired. 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 (Wifhin Oh.) 

(26-33)

A. A.

VLADUI KNISTAUTUI

iškeliavus į amžinuosius namus, žmoną SA

LOMĖJĄ, dukrą GRAŽINĄ, sūnų ANTANĄ, 

jų šeimas ir visus artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame.

Clevelando Vyr. Skaučių 
židinys

A. A.

VLADUI KNISTAUTUI 
mirus, jo žmonai SALOMĖJAI, dukrai GRA

ŽINAI ir sūnui ANTANUI ir jų šeimoms 

reiškiame gilią užuojautą.

Roma ir Henrikas 
Tatarūnai 

Elzė ir Vytas 
Račkauskai

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 Laivų 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 pelnąs, bet sąžiningas patarnavimas.

SfiU /uperior Aviną/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui

/uperior /tarinę/
Pagrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS: Pirmadieniais uždaryta.
Kitomis dienomis nuo 9:00 iki 4:00. FSL1C

Penktadieniais 9:00 iki 6:00. Šeštadieniais 9:00 iki 2:30.
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Tautybių radijo programų ateitis tebėra neaiški

ll

VIEŠA PROTESTO 
DEMONSTRACIJA

Tautybių radijo sąjunga 
sekmadienį, liepos 31 d ren
gia demonstraciją prie 
WCPN radijo stoties rūmų, 
3100 Chester Avenue (E. 
30-tos ir Chester gatvių 
kampas). Demonstra c i j a 
truks vieną valandą — nuo 
1 vai. iki 2 vai. p. p.

Tautybių radijo sąjunga 
pareikš viešą protestą dėl 
tautybių radijo programų 
panaikinimo ir įteiks pra
nešimus spaudai. Prašom 
pasidaryti ir atsinešti pa
prastus (net be medinio ko
to) plakatus, kuriuose ang
lų kalba būtų išreikštas mū
sų noras turėti tautybių ra
dijo programas. Paprašyki
te, kad jaunimas padėtų su
galvoti tinkamus šūkius. 
Automobilius galima staty
ti abejose Chester gatvės 
pusėse.

Tautybių radijo sąjunga 
ir Tėvynės Garsų radijas 
visus kviečia dalyvauti de
monstracijoje.

• Dėl vykstančio miesto 
centre protesto dėl tautybių 
radijo programų uždarymo, 
Clevelando Ramovėnų gegu
žinė liepos 31 d. įvyks vieną 
vai. vėliau, tai yra 2 vai. 
po pietų. Ramovėnai ir bi- 
rutietės visi raginami da
lyvauti protesto demonstra
cijoje, o po to nariai ir sve
čiai kviečiami atvykti į ge
gužinę prie ežero, skaniai 
papietauti ir maloniai gry
nam ore praleisti popietę.

(jb)

• Lietuvių Namai ieško 
norinčių dalyvauti šių metų 
185-tos gatvės parade, ku
ris įvyks sekmadienį, rug- 
piūčio 7 d. 1 valandą po 
pietų.

Ieškome savanorių, nebi
jančių užtraukti dainą pa
sipuošus tautiniais rūbais. 
Chorelis bus sudarytas iš 
jaunų ir senų, vyrų ir mote

f;|

rų, dainininkų ir lietuviškos 
dainos mėgėjų.

Prašome paskleisti šią 
mintį draugams ir gimi
nėms ir tada prisirašyti 
skambinant Rūtai ir Gin
tautui Gaškams (tel. 486- 
0063). Parado dalyviams 
bus padėkota vaišėmis lie
tuvių namuose po parado.

• Pabaltiečių jaunimo 
stovykla šiemet įvyks rug- 
piūčio 11-14 d., Jim Thorpe, 
Pennsyvanijoje, Pocono kal
nuose. Besidomintys šia 
stovykla gali skambinti G. 
Gaškai dėl informacijos 
(tel. (216) 486-0063).

• Reikalingas gražiuose 
”Shaker Heigths Apart- 
ments” prižiūrėtojas. Duo
damas butas, su "utilities” 
apmokėtais ir mėnesinė al
ga. Skambinkit pirmadie
niais ir ketvirtadieniais tel. 
621-6300.

GIESMĖ IR MALDA 
PAVERGTOMS TAUTOMS

Tautybių sąjūdžio Pa
vergtųjų tautų komitetas, 
vadovaujamas R. J. Perko, 
R. Kudukio ir W. Liščines- 
kio, pakvietė tautybes da
lyvauti pavergtųjų tautų 
savaitės prisiminimo dieno
je. Prisiminimo iškilmės bu
vo liepos 20 d. Clevelando 
diocezijos katedroje. Vys
kupui R. Piliai negalint da
lyvauti, maldoms vadovavo 
katedros rektorius kun. 
Theodore Marszal, lenkų- 
ukrainiečiu kilmės, praėju
siais metais lankęsis savo 
tėvų kraštuose. Ekumeni
nes maldas skaitė šv. Tomo 
liuteronų parapijos pasto
rius Belą Bernhardt ir 
Chritopher Schwartz, OSB. 
Emanuelio parapijos litero- 
nu pastorius Horst Hoyer 
skaitė mirusiųjų ar kentė
jusių jų dėl religinės laisvės 
vardus.

Pavergtųjų tautų atsto-

WCPN FM 90.3, stereo, 
50,000 vatų visuomeninė 
(public) radijo stotis liepos 
15 d. nutraukė tautybių ra
dijo programas.

Liepos 18 d. pranešime 
spaudai generalinė mene- 
džerė Kit Jensen pareiškė, 
kad sprendimas yra neat
šaukiamas — tautybių pro
gramų nebus.

Liepos 19 d. tautybių pro
gramų vedėjai sušaukė su
sirinkimą miesto valdybos 
rūmuose ir įsteigė Tauty
bių radijo sąjungą, sudarė 
tris komitetus — viešosios 
akcijos, politinės akcijos ir 
teisinių reikalų. Padarė su
sitarimą su advokatu, kuris 
rūpinsis teisiniais klausi
mais.

Meras George Voinovich 
ir Kongreso atstovė Mary 
Rose Oakar padarė viešus 
pareiškimus, protestuodami 
tautybių radijo programų 
panaikinimą; pasiuntė laiš
kus WCPN radijo preziden
tui, reikalaudami, kad pro
gramos būtų vėl pradėtos 

vų delegaciją katedron įve
dė meras G. Voinovičius, 
Tautybių sąjūdžio pirm. F. 
Perkas ir Pavergtųjų tautų 
komiteto nariai — pirm. R. 
Kudukis ir sekr. I. M. Mor- 
row. Po jų sekė vėliavos ir 
jų garbės sargybos. Galin
gai skambėjo įžangos gies
mė ”Viešpatie, kuris esi 
danguje”, kurią lenkų kal
ba giedojo iš Toronto atvy
kęs garsusis lenkų bosas-ba- 
ritonas Janusz Wolr.v ir 
jungtinis lenkų choras (At- 
simainimo parapijos ir su
sivienijimo). Choras pagie
dojo dar vieną religinę gies
mę ir kitą drauge solistu 
Wolny patriotinę — ”Ma- 
no tėvynė”.

Kai prie altoriaus žygia
vo pavergtųjų tautų atsto
vai uždegti žvakutes tautų 
kankinių ir kovotojų dėl re
ligijos laisvės atminimui, 
jų vardus skaitė pastorius 
Horst Hoyer, o šv. Vladimi
ro ukrainiečių ortodoksų 
choras giedojo a capella 
chorale ”Viešpatie, pasigai
lėk mūsų”. Ukrainiečių cho
ro himnu ”Dievo Motinai” 
ir visų susirinkusiųjų su
kalbėtu ”Tėve mūsų” iškil
mės buvo baigtos. Katedros 
vargonams palydint visi su
giedojo ”America”.

Pavergtųjų tautų eiseno
je šiemet nebuvo Lietuvos 
vėliavos nei jos garbės sar
gybos, o iškilmėse dalyvavo 
tik vienuolika lietuvių. To
kia padėtis taisytina.. Turi
me būtinai įsigyti iškilmin
gą Lietuvos vėliavą, kad ei
senose ji spindėtų, kad iš
kilmingai liudytų mūsų tau
tos ir valstybės laisvę ir 
garbę. Pavyzdžiu čia mums 
galėtų būti šioje iškilmėje 
dalyvavusios vengrų ir uk
rainiečių vėliavos bei jų 
garbės sargybos. (jst) 

transliuoti. Spauda jų pa
reiškimų nespausdino, bet 
Plain Dealer, TV 5 ir TV 8 
kanalai pranešė apie etni
nių programų uždarymą, te
levizijoje transliavo A. 
Rukšėno, Tony Petkovsek, 
J. Stempužio pareiškimus.

Liepos 22 d. JAV įtakin
gas senatorius iš Ohio vals
tijos H. Metzenbaumas su
kvietė kelis tautybių bei ra
dijo vadovus posėdžiui jo 
įstaigoje Clevelande. Posė- 
din buvo pakviestas ir ”Cle- 
veland Public Radio” prezi
dentas bei vienas patikėti
nių tarybos narys. Iš tau
tybių dalyvavo — NSC egz. 
direktorius A. Rukšėnas, 
ukrainiečių tarybos pirm. 
W. Liščineskis, lenkų ”So- 
lidarnosc” vadas Davė Dom- 
zalskis ir Tautybių radijo 
sąjungos laikinasis pirmi
ninkas J. Stempužis.

S e n a t orius, papeikęs 
WCPN radijo stoties spren
dimą ir pakartotinai pabrė
žęs, kad jis buvęs neteisin
gas, leido pasisakyti radijo 
stoties prezidentui ir tauty
bių atstovams.

A. A.

JUOZUI VEVERSIUI 
amžinybėn iškeliavus, jo seseriai FELICIJAI 

JASINEVIČIENEI ir artimiesiems reiškia

me nuoširdžią užuojautą ir liūdime kartu.

Izabelė Jonaitienė
Mega Bamiškaitė 
R. D. Nasvyčiai

A. A.

VLADUI KNISTAUTUI
mirus, jo žmonai SALOMĖJAI, dukrai GRA

ŽINAI, mano sūnui RAIMUNDUI, jų vaiku

čiams ALEKSANDRAI ir RAIMUNDĖLIUI, 

Vlado sūnui ANTANUI ir jo žmonai DANAI 

ir jų šeimai reiškiu nuoširdžią užuojautą.

Petras Kudukis

A-» Am

VLADUI KNISTAUTUI 
amžinybėn išėjus, jo žmoną p. s. SALOMĖ

JĄ KNISTAUTIENĘ, dukrą, sesę, GRAŽI

NĄ KUDUKIENĘ ir sūnų ANTANĄ KNIS- 

TAUTĄ su šeimomis giliai užjaučiame.

Clevelando Skautininkių
Draugovė

Algio Rukšėjo pareiški
mas buvęs ypatingai efek
tyvus, nes jis asmeniškai 
1984 vyko į Washingtoną 
liudyti už tautybių progra
mas.

Po dviejų valandų posė
džio senatorius H. Metzen
baumas paprašė radijo sto
ties prezidentą pasitarti su 
patikėtiniais ir iki liepos 
29 d. jam pranešti, ar sto
ties administracija sutinka 
vėl pradėti transliuoti tau
tybių programas.

Po šio posėdžio pas se
natorių, tautybių programų 
vedėjai susirinko atskirai 
ir, nesitikėdami iš stoties 
teigiamo atsakymo, nutarė 
liepos 31 d. šaukti viešą de
monstraciją ir kviesti Cle
velando tautybių visuome
nę joje gausiai dalyvauti 
bei pareikšti bendrą protes
tą dėl tautybių radijo pro
gramų uždarymo vissuome- 
ninėje WCPN radijo stoty
je.

(jst)
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ABROMAITĮ

Toronte staiga mirusį a. 
a. Mečį Abromaitį, kuris 
buvo didelis Dirvos rėmė
jas ir tautininkų veikėjas, 
būrelis jo draugų ir vien
minčiu prisiminimui suau
kojo Dirvai paremti 265 ka
na diskų dolerių. Prie tos 
tos sumos 110 dol. prisidė
jo ir Dirvos rėmėjų Toronte 
būrelis.

A. A. Mečio Abromaičio 
atminimui aukojo šie asme
nys:

A. P. Volungės 50 dol., 
A. P. Kvedarai 35 dol., 
J. Yurkus ........ 30 doli.,
V. Matulevičius 20 dol., 
V. Petraitis ....... 20 dol.,
A. J. Paršeliūnas 20 dol., 
A. J. Plioplys .... 20 dol., 
A. Pacevičius .... 20 dol., 
Ir. J. Baltakiai 20 dol., 
V. Skirgaila ........ 20 dol.,
J. L. Dabrovvski 10 dol. 
Viso 375 kanad. doleriai.
Už paramą Dirvai nuošir

džiai dėkojame visiems au
kotojams ir V. Matulevi
čiui, per kurį buvo pinigai 
atsiųsti.

MIRĖ LAIMUTĖ 
GRAUŽINIENĖ

Birželio 23 d. Santa Mo- 
nicoje, Kalifornijoje mirė 
Laimutė Graužinienė, pa
skutiniojo Lietuvos nepa
prasto pasiuntinio ir įgalio
to ministerio Pietų Ameri

A. A.

STASEI TATARŪNIENEI

Detroite mirus, jos sūnui HENRIKUI TA- 

TARUNUI ir jo šeimai reiškiame nuošir

džiausią užuojautą.

Barbara ir Vacys Petkai 
Antanina ir Pranas Petraičiai 
Elzė ir Vytas Račkauskai

kai a. a. dr. Kazio Grauži
nio našlė.

Gyvendama Argentinoje, 
o vėliau Urugvajuje, ji uo
liai darbavosi ypač vaikų 
globos draugijose. Užaugi
no 3 dukteris, kurių viena 
gyvena Argentinoje, Santa 
Monicoje gyvena jos sesuo 
p. Sirutienė.

Atsisveikinant su velione 
koplyčioje kalbėjo gen. kon
sulas V. Čekanauskas, is
torikas V. Trumpa, LB San
ta Monicos apylinkės vardu
VI. Velža, o šeimos vardu 
žodį tarė p. Sirutienė. At
sisveikinimą pravedė Santa 
Monicos klubo pirm. Albi
nas Markevičius. Po pamal
dų šv. Kazimiero bažnyčio
je, draugų ir pažįstamų bū
rio, palydėta Į kapines.

LI PREZIDIUMAS

Lituanistikos instituto 
rinkimų komisijos pirminin
kas dr. Stasys Goštautas 
paskelbė, kad naujo prezi
diumo korespondenciniuose 
rinkimuose dalyvavo 76 L. 
I. nariai (74'7 visų) ir slap
tu balsavimu išrinko tokį 
prezidiumą:

Pirmininkė dr. Vioteta 
Kelertienė, kitoms parei
goms (pagal gautų balsų 
skaičių) dr. Romas Misiū
nas, Aušra Li ulevičienė, 
kun. Juozas Vaišnys, dr. Ilo
na Maziliauskienė ir dr. 
Audronė Barūnaitė-Willeke. 
kandidatai Algirdas Anta-

ALT Skyriaus susirinkime birželio 18 d. dalyvavę nariai. Iš kairės: Alfonsas Koncė,
Kazimieras Bačauskas, Antanas Diržys, Vladas Vasikauskas, Magdalena Ulėnienė, dr. Bronius 
Ncmickas, Jadvyga Vebeliūnicnė. Skyriui pirmininkauja Apolinaras Vebeliūnas.

A. Vebeliūno nuotr.

naitis ir Vladas Šaltmiras. 
Nuo 1985 metų L. I. prezi
diumui pirmininkavo dr. 
Bronius Vaškelis.

• Naujosios Vilties žur
nalo administraciniais rei
kalais prašoma kreiptis į 
a d m i n istratorių Oskarą 
Kremerį, 1005 Shcnvood 
Rd., La Grange Park, III. 
60525. Tel. (312) 354-7374.

žurnalą redaguoja Vy
tautas Abraitis, P. O. Box 
351071, Palm Coast, Fla. 
32035, tel. (904) 445-2589, 
talkinamas redakcinės ko
legijos, į kurią įeina Stasys 
Santvaras, dr. Algirdas 
Budreckis ir dr. Antanas 
Butkus.

Rudenį išeinančiame pa
didintame numery bus daug 
aktualių straipsnių, kaip 
dr. Algirdo Greimo, istori
ko Vinco Trumpos, St. Lo
zoraičio, jr., dr. Br. Nemic- 
ko, dr. A. Štromo, Juozo 
Laučkos, rašytojo K. Barė- 
no, poetų Eglės Juodvaikės, 
Balio Augino, bei kitų.

Rezervuokite pas admi
nistratorių jau dabar būsi
mą numerį, žurnalą leidžia 
ALT S-ga ir Korp! Neo-Li
thuania.

• Knygoje "Lietuviai tau
tininkai — komunistų kan
kiniai”, tituliniame puslapy, 
vardinant redaktorius, klai
dingai atspausdintas p. Ke- 
rulio vardo inicialas. Turė
jo būti L. Kerulis. Leidėjai 
— ALTS S-gos valdyba dėl 
šios klaidos atsiprašo p. 
Leonardą Kerulį, kuris prie 
knygos paruošimo labai 
daug prisidėjo.

• Alena Devenienė Grigai
tienė, Santa Monica, Calif., 
buvusi Vliko pirmininkė, 
nežiūrint pažengusio am
žiaus, nenustoja rūpintis 
v i s u o meniniais reikalais. 
Atnaujindama Dirvos pre
numeratą, pridėjo auką 50 
dol. Ačiū.

• Sofija Petravičienė, 
Miami Beach, Fl., atnaujin
dama Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 20 dol. Ačiū.

• Dr. Marija Gimbutienė, 
Europos archeologijos pro
fesorė Kalifornijos univer
sitete Los Angeles, š. m. 
birželio 25 d. gavo garbės 
doktoratą už atliktus moks
linius darbus archeologijoj.

Sveikiname laureatę.

• Lietuvos Vyčiai š. m. 
liepos 28-31 d. d. renkasi į 
savo 75-jį seimą Washing- 
tone, D. C., Sheraton Wash- 
ington viešbutyje.

Iškilmingas atidarymas 
įvyks liepos 28 d. 2 v. p. p.

• Prel. Jonas Balkūnas, 
vienas iš Lietuvių Bendruo
menės organizaztorių Ame
rikoje, paskutiniu laiku gy
venęs St. Petersburg Beach, 
Fla., nuo liepos 19 persikėlė 
į Matulaičio namus Putna- 
me, Conn.

• Rita Bureikaitė, tar
naujanti Baltuose Rūmuo
se Washington, D. C., nuo 
birželio mėn. paaukštinta 
pareigose, pakeliant į De
puty Associate direktores. 
Jos žinioje yra Vakarų Eu
ropos ir Azijos tautinių 
grupių reikalai santykiuose 
su JAV prezizdentu.

• A. A. Česlovo Gedgau
do, istoriko, visuomeninin
ko, gyvenusio Santa Moni
ca, Calif., mirusio prieš 2 
metus atminimui, našlė Ele
na Gedgaudienė atsiuntė 
Dirvai paremti 25 dol. Ačiū.

• Dalila Mackialienė, St. 
Petersburg, Fla., pernai lai

A. A.

ELENAI

VAIVADAITEI-VAINIŪNIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos broliui, 

VLIKo bendradarbiui ANTANUI VAIVA

DAI ir kitiems šeimos nariams.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

mėjusi Dirvos novelės kon
kursą, atnaujindama pre
numeratą, pridėjo auką 30 
dol. Ačiū.

• Jonas ir Julija Petro
niai, Los Angeles, Ca., at
naujindami Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 30 
dol., linkėdami ir toliau Dir
vai taip gražiai klestėti. 
Dirva, rašo, jie, labai mie
lai laukiama jų namuose. 
Ačiū už auką ir linkėjimus.

• Simas ir Ona Pauliai, 
Chicagoje, Ilk, atnaujinda
mi Dirvos prenumeratą, pri
dėjo auką 30 dol. Ačiū.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

MACHINISTS

HORIZ BORING MILL 
JIG MILL
MILLING MACHINE

Mušt be able to set-up own jobs, 
read blueprints, know trigonometry, 
have own tools, and at least 5 
years exp.

ALL AROUND GRINDER
JIG GRINDING, SURFACE GRIND- 
1NG, I.D.— O. D. GRINDING mušt 
be able to set-up own jobs, read 
blueprints, know trigonometry, have 
own toois, and at least 5 years exp.

ENGINE LATHE
TURRET LATHE

Mušt be able to set-up own -jobs, 
read blueprints, have own tools, and 
at least 3-5 years exp.

Apply call or write to Plant Su- 
perintendent:

216-267-1950
BARTH 

INDUSTRIES INC. 
A NESCO Company 
12650 Brookpark Road 
Cleveland, Ohio 44130
Equal Opportunity Employer
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