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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Gotlando sala
Paryškino milžiniškus pasikeitimus

Vytautas Meškauskas

Kartais norisi padėkoti Die - 
vui už ilgesnį palaikymą šio
je ašarų pakalnėje. Gali būti 
milžiniškų pasikeitimų gyvu 
liudininku, o tai gana malonu. 
Dar gerai, pavyzdžiui, atsime
nu Kauno nuotaikas prasidė
jus II pasauliniam karui. Ste
bėjau ir eiseną iš Karo muzie
jaus į prezidentūros sodelį, 
džiaugsmui dėl Vilniaus grįži
mo pareikšti. Liaudis jau ta
da teisingai nujautė, kad 'Vil
nius mūsų, Lietuva rusų'.

Valdžia tačiau turėjo vai
dinti savo pareigas iki visai 
liūdno galo. Tos eisenos me
tu įvyko nežymus incidentas, 
prie kurio dar kartą sustoju 
šio Nr. "Iš kitos pusės'1 skilty
je. Čia norėčiau pridėti tik 
vieną epizodą.

Anot Paleckio atsiminimų 
DVEJUOSE PASAULIUO
SE, jis įteikęs Lietuvos Lais
vos Darbo Respublikos prog
ramą po prezidentūros balko
nu stovėjusiam komendantui 
Bobeliui, sakydamas:

"Lig šiol jums ultimatu
mus teikė užsienio valsty
bės, o dabar mes įteikiame 
ultimatumą Lietuvos liau
dies vardu".

Bobelis paėmė deklaraciją 
ir pagrasino man pirštu:

"-Na, žiūrėk Palecki, gali 
liūdnai baigtis tokie pokš
tai. "

Po 49 metų tų abejų sūnūs 
susitiko Europos lietuvių stu
dijų dienose Gotlando saloje 
ir pasirašė komunikatą, kuria
me skelbiama: visų pasaulio 
lietuvių tikslas yra nepri
klausomos Lietuvos valsty
bės atkūrimas. Pasirašė su 
titulais: Bobelis VLIKo pir
mininkas, Justas Vincas Pa
leckis - Lietuvos komunistų 
partijos centro komiteto ide
ologijos skyriaus vedėjas.

Tai pastebėjo maskvinė 
PRAVDA, kurios ideologinis 
skyrius, be jokio žmogaus pa 
rašo, paskelbė straipsnį, už
vardintą *Tolko fakty’. Septy
ni paminėti faktai duoda su
prasti, kad ten išvardinti SĄ
JŪDŽIO žmonės bendrauja 
su Sovietijos priešais, pabrė
žiant, kad Paleckis yra net 
partijos ideologijos skyriaus 
vedėjas. Paleckis, iš savo 
pusės, rugpiūčio 16 d. TIE
SOJE, kaip nujausdamas tei
sinosi:

"Įsivaizduotina, kiek ryžto 

sėsti prie bendro stalo, pra
bilti naujai reikėjo VLIK-o 
pirmininkui - organizacijos, 
kuri dar ne taip seniai buvo 
prieš bet kokius kontaktus 
su Tarybų Lietuva, jos žmo
nėmis. Ką gi, naują mąsty
mą šiandien demonstruoja 
ne tik Vilnius ir Maskva, Bo • 
na ir Londonas - neatsilieka 
ir Čikaga, ir St. Petersbur- 
gas Floridoje...

Ir Lietuvoje nemaža balsų 
kad toks komunikatas, para
šas po juo LKP atstovo per 
ankstyvas arba apskritai ne
leistinas. Bet pasvarstyki
me. Mūsų pasenusioje, la
bai netobuloje konstitucijoje 
užrašyta: "LTSR - suvereni 
socialistinė valstybė". Suve 
renumas - tai "valstybės ne
priklausomybė, teisė sava
rankiškai tvarkyti savo vi
daus ir užsienio reikalus" 
(Tarptautinių žodžių žody
nas, Vilnius, 1985 m.). Ru
siškas Tarptautinių žodžių 
žodynas (Maskva, 1987 m.) 
dar kategoriškesnis: suvere
nitetas - "visiška nepriklau
somybė ". O ar turime tikrą
ja prasme nepriklausomą, 
tikrąja prasme, socialistinę 
valstybę? Be didelių disku
sijų galime sakyti - ne. Ir 
netgi archaiška konstitucija 
suteikia, regis, teisę mums 
ją turėti...

"Lietuva be suvereniteto - 
Lietuva be ateities! - jau 
nuo praeitos rinkiminės kam
panijos žinomas populiarus 
LKP šūkis. O kaip jis skam
bėtų, jeigu prancūzišką žodį 
"suverenitetas" pakeistume 
lietuvišku? Liepos 15-osios 
pareiškime jau tiesiai sako
ma: "Suprasdama ir remda- 
ma tautos suverenumo sie
kius, vedančius į politinę ir 
ekonominę nepriklausomy
bę, Lietuvos vadovybė tvirt
ai pasisako už šio tikslo įgy
vendinimą konstituciniu par
lamentiniu keliu."

Žinoma, suvereniteto, ne
priklausomybės samprata lai
kui bėgant kito. Skirtingai 
ji apibūdinama XIX am
žiaus pabaigoje, kai net di
džiosios valstybės - TSRS 
ir JAV - smarkiai priklau
so ir viena nuo kitos, ir nuo 
didesnių valstybių politinių 
bei ekonominių sąjungų bei 
daugelio kitų aplinkybių.

(Nukelta į 4 psl.)

Juozas Stempužis, Clevelando radijo programos Tėvynės Garsai, mininčios 40 metų sukaktį, ilgametis 
vedėjas ir redaktorius, yra veiklus visuomenininkas ir kultūrininkas, besireiškiąs lietuvių ir amerikiečių 
tarpe. Nuotrauka daryta radijo studijoje, pirmaisiais radio programos metais.

Tėvynės Garsų radijui 40 metų 

Juozas Stempužis jau 35 metus rūpinasi radijo programa, 
kuri subrendo, išplėtė turinį ir techniškai 

kokybiškai jo redaguojama.

1949 m. rugsėjo 9 d., Tau
tos šventės proga iš WSRS 
radijo stoties (AM 1490 ban
ga) Clevelando lietuviai išgir 
do Jaunučio Nasvyčio sveiki
nimą ir pranešimą apie lietu
višką radijo programą, kuri 
buvo pradėta daina Kur giria 
žaliuoja, ten mano namai ... 
Buvo penktadienis, 8 valan
da vakaro. Dainą dainavo, 
vos prieš du mėnesius iš Vo
kietijos į Clevelandą atvykęs, 
Čiurlionio ansamblis.

Lietuviškos radijo valandė
lės Clevelande steigėjas Jau
nutis Nasvytis, minint radijo 
programos 30 metų sukaktį, 
pastebėjo, kad Tėvynės Gar
sų istorija yra glaudžiai susi

jusi su naujosios Clevelando 
lietuvių išeivijos istorija. Jos 
transliacijos prasidėjo tuo lai
ku, kai į Clevelandą pradėjo 
būriais atvykti pabėgėliai iš 
Vokietijos stovyklų.
- Tada aš kurį laiką dirbau 

Dirvos redakcijoje, - pasako
jo Jaunutis Nasvytis. - Vie
ną dieną į redakciją atėjo, da
bar jau seniai miręs, taurus 
žemaitis Alekas Banys, seno
sios kartos imigrantas. Para
šyk, sakė jis, į popierą, kad 
nedera mums rietis, kai Lietu
va tokioje baisioje nelaimėje. 
Parašyk, kad nesvarbu, kas 
daro, bet ką daro ... Jei para
šysi, aš tave į ’čainyzų' resto
raną išvesiu, juokaudamas 

baigė savo prašymą Banys.
- Kai vieną vakarą pasiry

žau steigti lietuvišką radijo 
programą, atsiminiau mano 
galvoje įsmigusį Aleko Ba
nio prašymą. Taip, pagalvo
jau, radijo programa turi būti 
patriotinė ir visuotina. Ji ne
gali būti nei srovinė lietuviš
ka prasme, nei politinė ameri
kietiška prasme. Ji tarnaus 
visiems Clevelando lietu
viams siekiantiems laisvos 
Lietuvos. Ji gerbs mūsų tau
tos tradicijas ir mūsų visų įsi
tikinimus. Ji nežiūrės kas da 
ro, bet ką daro ... Tokia ji gi
mė 1949 m. rugsėjo 9 d, to
kia ji išliko iki šios dienos ...

(Nukelta į 8 psl.)
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SOVOITIHĖ POLĮTIUgS^^

Maskvos artilerijai dundant... Bet ką ji iš tikro gali padaryti? 
Gražinti tvarką, kuri jai pačiai nusibodo? 

--------------------- - Ir Brazauskas Įspėja. -------------------
Iš šalies žiūrint atrodo, kad 

Gorbačiovo ir Pabaltės valsty
bių pozicijos išryškėjo. Gor
bačiovas nenori, kad pertvar
ka Pabaltijo valstybėse pri
vestų prie jų atsiskyrimo nuo 
Sovietijos. Pabaltė mato, 
kad ūkiniam persitvarkymui 
reikalinga didesnė savivalda, 
negu Gorbačiovas įsivaizda
vo. Vakarų stebėtojai skubi
nasi su patarimais per daug 
nereikalauti, pasitenkinti tuo, 
ką Gorbačiovas gali duoti, 
nes Gorbačiovo pašalinimas 
galėtų privesti prie labai rim
tos situacijos. Diskusijų la
bui su tuo sutinkant, pasvars
tykime, kas iš tikro gali atsi
tikti.

Skaitant Lietuvos laikraš
čius atrodo, kad su senosios 
tvarkos grąžinimu bus kovo
jama iki paskutinio... žodžio. 
Fiziško pasipriešinimo gali
mybės nėra didesnės už 1939 
-40 metais buvusias. Daug 
kalbama apie vienybę, bet 
prieš 50 metų milžiniška dau - 
guma taip pat buvo prieš įsi
jungimą į Sovietiją.

Apmaudu skaityti, kad jau 
dabar prasideda savęs kaltini' 
mai už būsimą nepasisekimą. 
Taip, pavyzdžiui, Kazys Saja 
rašo GIMTAJAME KRAŠ
TE:

"Mes už pliuralizmą! Ta
čiau yra toks lietuviškas žo
delis pi i u r ė (skysta košė 
- vm). Aš truputėli prisibi
jau, kad mes su tuo būsimų 
darbų vežimu į ją neįklinip- 
tume. Vis daugėja ir daugė
ja naujos laikraščių, almana
chų, biuletenių krūvos (kas 
patikės, kad mums trūksta 
popieriaus?) - tai vis naujų 
partijų, draugijų, sąjungų ir 
sąjūdžių programos, "orga
nai", savotiški meilės laiškai 
atgimstančiai Lietuvai...

... Toje neformalios perio
dikos šūsnyje daug žurnalis
tinio niekalo, kičo. Jo užsi
pulti taip pat negali. Dabar 
mes prieš bet koki uždraudi- 
nėjimą. Juo labiau, kad tos 
grupelės pasiryžusios daly
vauti visuotiniame krose - 
visi bėgsim labai sunkią dis
tanciją - [ šviesią Lietuvos 
ateiti ... Ar tik tos neesmi
nės, išorinės žymės netaps 
dingstimi tarpusavio gin
čams, ar nesuskystins pliura
lizmo, kuris Lietuvoje jau 
atsirado įsikūrus Sąjūdžiui!"

Na, dejuoti dėl mėginimų 
išnaudoti niekados neturėtą 
spaudos laisvę tikrai nederė
tų. Juk per daug laikraščių - 
tai tas pats kaip per daug 
krautuvių! Galima būtų apsi 
eiti su mažesniu jų kiekiu, 
bet tada parduotuvės jau virs

monopoliais, kurie padidins 
kainas. Už tat geriausiai to 
klausimo sprendimą palikti 
gyvenimui. Ilgainiui išnyks 
nereikalingi laikraščiai, kaip 
ir parduotuvės. Liks tos, ku
rios įrodys savo reikalingu
mą. Būtų tikrai gėda, jei pa
tys lietuviai per - neduok 
Dieve! - gal trumpą dabarti
nės laisvės laikotarpį suvaržy
tų savo spaudą. Toks įstaty
mo projektas tačiau jau svars
tomas.

Giliau į dabartinę padėtį 
įžvelgia tame pačiame laik
raštyje valdančios partijos 
narys ir Sovietijos Aukščiau
sios Tarybos deputatas Ro
mas Gudaitis. Susirūpinęs, 
KOKS BUS LIETUVOS 
RUGSĖJIS, jis teigia:

"Sklaidosi paskutinės iliu
zijos, jog įmanomas buvi
mas sudėtyje valstybės, kuri 
gelbstima pagrimuotu melu. 
Nuolaidos bus, bet ligi tam 
tikros ribos - už jos mūsų 
tyko 'naujoji federacija' ir 
motušė sąjunginė partija, pa
siryžusi pasmerkti 'istorijos 
šiukšlynui' visus, kam demo
kratinis centralizmas tėra pri
klausomybės forma, pančių 
sinonimas..."

Gudaitis atvirai prisibijo 
jau norinčių būti koloboran- 
tais. Dėl susidariusios padė
ties kalta partokratija, kuri, 
anot jo, - geidžia to M. Gor
bačiovas, ar ne, - stumte stu
mia mus iš TSRS sudėties. 
Gorbačiovas daug ką pažadė
jęs, tačiau partijos biurokrati
ja daro savo. Tačiau ką par
tija gali padaryti? Grąžinti į 
padėtį, kuri visiems jau buvo 
nusibodusi ir neturi jokios 
ateities?

Kaip ten būtų - SSSR eina 
tuo keliu, kuriuo jau nuėjo ki
tos imperijos po Antrojo ka
ro, kaip pav. britų ir prancū
zų. Ir jos išsiskirstė ne savo 
noru, bet kitos alternatyvos 
neturėdamos. Apie tai LITE
RATŪROJE IR MENE pa
sirodė įdomūs estų profeso
riaus Reino Tagepere, dėstan
čio Kalifornijos universitete 
visuomenės mokslus, sumeti
mai. Anot jo, Maskvai beli
ko dvi galimybės: visu grei
čiu atgal prie geležinio kumš
čio arba, kuo skubiau, - į vi
siškai laisvą konfederaciją. 
Maskva nenorėsianti pasirink
ti nei vienos, nei kitos per
spektyvos. Ji dels iki koks 
didesnis sukilimas privers pa
naudoti kumštį. Tačiau tai 
neišves imperijos iš ekonomi 
nės krizės. Už tat po kiek lai - 
ko vėl bus bandoma demokra
tizuoti visuomenę, bet blogės - 
nėm sąlygom už dabartines.

Priešinga kryptis, radikali 
decentralizacija, rusams be
veik neįsivaizduojama, - ly
giai kaip ir britams buvo. 
Juo labiau, kad britus nuo jų 
kolonijų skyrė jūros - bet 
Rusijos nėrusiški rajonai yra 
prišlieti prie pačios Rusijos.

Toliausiai, iki kur Maskva 
galėtų eiti, būtų Jugoslavijos 
modelis, bet jos būklė nepa
vydėtina. Tiksliau būtų visai 
laisvų valstybių konfederaci- 
ja-sąjunga, bet sovietams 
šiandien tai visai nepriimti
na, kaip prancūzų De Gauliui 
1955 metais, bet jis vis dėlto 
nusileido.

Praktika rodanti, kad tai, 
kas išsyk atrodo neįtikėtina, 
gali būti įgyvendinama per 
keletą metų. Dažnai dinami
ka būna tokia. Pirmiausia 
tie, kurie turi valdžią atsisako 
net komentuoti naują pasiū
lymą. Paskui jie komentuoja 
tą pasiūlymą, kad, neįsileisda 
mi į diskusijas, kategoriškai 
pasakytų "ne!". Vėliau lei
džiamasi į diskusijas, kodėl 
"ne" yra pagrįstas ir tada pra
sideda tikros derybos.

Šiuo laiku Maskva dar yra 
"ne" sakymo fazėje. Bet ar 
nepasisakė, visai nesenai, 
Gorbačiovas prieš privatų 
ūkininkavimą? Pagaliau - 
tas pats Gorbačiovas, ar ka
riuomenė, gali priversti So
vietiją grįžti prie senos tvar
kos, kas per kokį dešimt me
tų ją privestų prie visiško ban
kroto. Tuo atveju didžiau
sias pavojus Estijai būtų pa
greitinta rusų imigracija. 
Daugiau tautiškai vienalytei 
Lietuvai toks pavojus būtų 
kiek mažesnis.

Kiek iš mūsų dar gyvens 
taip ilgai, kad pasidžiaugtų 
dar trečiu tautinių atgimimu? 
Galime ramintis tik vieną at
gimimą pergyvenusio poeto 
žodžiais: "... nebeužtvenksi 
upės bėgimo".

• •• j 
Lietuvos komunistų vadas I 

Algirdas Brazauskas rugsėjo j 
5 d. pareiškė N.Y. TIMES 
korespondentui B iii Keller, » 
kad Baltijos respublikos tu
rėtų saugotis neišprovokuoti 
sovietų jėgos pavartojimo. Į 
klausimą, ar jau yra toks pa
vojus, Brazauskas atsakė, 
kad "tai priklauso nuo mūsų 
visų, nuo mūsų sąjūdžių, or
ganizacijų, bendro elgesio ir 
taip toliau". Tiesa, tokių prie
monių buvo griebiamasi pra
eityje ir jis negalįs kategoriš
kai teigti, kad dabar tai neį
manoma, bet jis tikisi ir ma
no, kad tai niekados nebus 
reikalinga.

Korespondentas mano, kad

■ Iš kitos pusės
Ar galima trumpai ir tiksliai atpasakoti senus įvykius? 

Suabejojau žvilgterėjęs į KOMJAUNIMO TIESOS 1939-40 
m.m. kroniką LIETUVA EUROPOS POLITIKOS SŪKURY
JE. Pagal ją 1939 m. spalio 11d. Kaune štai kas įvyko: 

"Vilniaus atgavimo proga, Karo Muziejaus sodelyje 
įvyko vyriausybės organizuotas mitingas. Jame kal
bėjęs Karo muziejaus viršininkas gen. V. Nagevi
čius Vilniaus atgavimo nuopelnus priskyrė A. Sme
tonai. Po to demonstrantai patraukė prie preziden
tūros, kurios balkone pasirodė A. Smetona. Sugie
dojus Tautos himną, Justas Paleckis pasakė kalbą, 
kurioje padėkojo Tarybų Sąjungai už grąžintą Vil
nių ir pasakė, jog į Vilnių negalima įžengti, kol vy
riausybei vadovauja A. Smetona. Savo kalboje J. Pa
leckis iškėlė Liaudies vyriausybės sudarymo idėją. 
Prezidentas iš balkono pasišalino, o mitingas 
iširo."

Pats Paleckis savo knygoje DVEJUOSE PASAULIUOSE, 
išleistoje 1983 m, Vilniuje, tuos įvykius prisimena plačiau ir 
... kitaip. Pas jį tos dienos rytą atėjusi Meškauskienė, jo ryši
ninkė su Kompartijos CK, tos grupės vardu pasiūlusi jam, 
Paleckiui, kaip Lietuvių Draugijos TSRS tautų kultūrai pažin
ti vicepirmininkui, per mikrofoną pakalbėti Karo Muziejaus 
sodelyje, pabrėžti Sovietų Sąjungos kilnumą ir paraginti de
monstrantus nueiti prie Sovietų Sąjungos atstovybės pareikš • 
ti padėką, nes nacionalistiškai nusistatę Vilniui vaduoti są
jungos vadai to nepadarysią. Pradėjus Paleckiui galvoti ką 
galima būtų ta proga pasakyti, po Meškauskienės atėjęs adv. 
L. Šmulkštys įkalbėjo Paleckį pirmiau nueiti į sovietų pasiun
tinybę ir ten tos draugijos vardu, nes pirmininkas Krėvė- 
Mickevičius sirgo, padėkoti už Vilniaus grąžinimą. To pa
klausęs Paleckis pavėlavo į Karo muziejaus sodelį. Ten pa
kalbėti, nors bandė, jau nebuvo laiko, nes minia formavosi į 
kolonas pasveikinti prezidentą. Paleckis kartu su minia pa
traukė į prezidentūrą. Tos sodelyje, eisenai einant pro duris 
virš kurių buvo balkonas, Paleckis sušukęs prezidentui: "į 
laisvą Vilnių turi ateiti laisva Lietuva, o jūs turite pasitrauk
ti" ar panašiai, tiksliai jis neatsimenąs. Prezidentas pasitrau
kęs iš balkono, o Paleckis įteikė prie jo priėjusiam Kauno ka
ro komendantui Bobeliui savo Lietuvos Laisvos Darbo res
publikos kūrimo programą.

Jau šiais metais Chicagoje pasirodžiusiose mūsų užs. 
reik. min. politinio d-to direktoriaus Edvardo Turausko už
rašuose LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS NETENKANT 
tie įvykiai atvaizduoti dar kitaip. Visų pirma mūsų džiaugs
mą dėl Vilniaus grąžinimo drumstė sovietų reikalavimas 
įleisti jų kariuomenę. Nusivylimą kėlė ir palikimas lietuvių 
apgyventų teritorijų sovietų pusėje. 'Padėkų' reikalavo pa
tys sovietai. Apie tai pranešdamas mūsų atstovas Natkevi
čius pareiškė savo pageidavimą, kad jos būtų "mesurres" ir 
"dignes" (saikingos ir atkilios). Taip kilo ta demonstracija. 
Tu rauskas buvo jos metu prezidentūroje. Jis rašo: 

"Demonstracija užtruko maždaug iki 14:40. Demon ■ 
stracijos metu, prieš pat pabaigą, visuomenei žy
giuojant pro prezidentūros sodelį ir balkoną, įvyko 
mažas incidentas, kurį sukėlė laikraštinin
kas Paleckis ...a tsi vedęs apie 20 žmoni ų (kuri ų be
veik 16-17 buvo jauni žydeliai ir 3-4 lietuviai prie
šakyje). Jis sustabdė ranka iš užpakalio žygiuojan
čias eiles ir trumpai pareiškė tokias mintis: -1) reži
mas esąs išnaudojimo ir liaudies teisių paneigimo 
režimas, 2) tokia Lietuva su tokia vyriausybe netu
rinti teisės eiti į Vilnių ir 3) režimas turįs būti pakeis - 
tas liaudies teisių patikrinimo linkme. Užbaigęs sa
vo trumpą kalbą, Paleckis su būreliu nužygiavo to
liau. Užpakalyje to būrelio ėjo kažkokia senų mote
rų organizacija, kuri visiškai nereagavo į Paleckio 
kalba."

Taip Turauskas, krik. dem. ir Smetonos politinis priešas, 
užrašė savo promemorijoje. Kai vėliau prezidentūros salio- 
ne pulk. Bobelis perskaitė Paleckio reformų programą, Tu
rauskas pareiškęs, kad tai "ne lietuvio kalba, bet aiškaus 
svetimo" ir tuos žodžius pats pabraukė. (vm)

Pabaltės gyventojai nėra vie
ningi dėl atsiskyrimo tuojau 
pat nuo Sovietų Sąjungos, ta
čiau nepriklausomybės troš
kimas vis auga. Kremliaus 
paskutinieji įspėjimai neatbai 
dė vadų, bet sukėlė baimės 
visuomenėje. Kad laimėjus 
laiko, tautinio sąjūdžio vadai 
sutarė balsavimą Aukščiau
sioje Taryboje, dėl Lietuvos 
pilietybės ne lietuviams ir lie
tuvių kalbos teisių, atidėti iki 
spalio mėnesio.

Vytautas Landsbergis įspė

jo susilaikyti nuo kraštutinių 
pareiškimų ir rusų bei kitų 
tautybių įžeidinėjimų, kurie 
galėtų duoti preteksto panau
doti fiziškas priespaudos prie 
mones.

Lietuvos komunistų parti
jos vadas nurodė, kad nors 
jis pritaria suverenės Lietu
vos idėjai Sovietų Sąjungos 
ribose, tačiau jis sutinkąs su 
nacionalistais, kad Lietuva 
pati turi turėti teisę pasitrauk
ti iš Sovietų Sąjungos.
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Amerikos Lietuvių 
Kongresas

Kai 1940 m. birželio 15 d. 
komunistai okupavo Lietuvą, 
čia Amerikoje veikė didokas 
skaičius lietuviškų organiza
cijų bei pavienių klubų. Jų 
veikla buvo labai įvairi. Or
ganizuoto jungiančio vieneto 
neturėjo. Ištikus didžiai ne
laimei - nepriklausomybės 
netekus, nebuvo kas galėtų 
visų lietuvių vardu kalbėti ar 
atstovauti. Organizacijų va
dovaujančiųjų tarpe kilo min
tis jungtis į bendrą pagelbą 
Lietuvą gelbėti. Leonardo Ši
mučio, dr. Pijaus Grigaičio, 
Miko Vaidylos, adv. Antano 
Olio ir kitų iniciatyva buvo 
pradėta Amerikos Lietuvių 
Taryba.

Amerikos Lietuvių Taryba, 
gimusi labai sunkiu momen
tu, sugebėjo atlikti labai dide
lius ir reikšmingus Lietuvai 
darbus, išgavo Amerikos Vy
riausybės Lietuvos okupaci
jos nepripažinimą. Rėmė 
tremtinius Vokietijoje, padė
jo jiems atvykti į Ameriką ir 
čia pradėti naują gyvenimą. 
Steigiant Amerikos Lietuvių 
Tarybą niekas netikėjo, kad 
taip ilgai reikės veikti ir kovo
ti dėl Lietuvos laisvės ir Ne
priklausomybės.

Amerikos Lietuvių Taryba, 
tęsdama gyvenimo įvykių pa
diktuotą tradiciją, kas penke- 
ri metai šaukia Amerikos Lie
tuvių Kongresus. Šiais me
tais bus jau XI Kongresas, ku 
ris įvyks š.m. spalio 21-22 d. 
Los Angeles mieste. Pirmo
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gavės organizacinio komiteto kvietimą DALYVAUTI tautinėje 
KONFERENCIJOJE/ BANDŽIAU SKAMBINTI NURODYTU NUMERIU, BET NEPAVYKO 
SUSISIEKTI, NEGALĖDAMAS ATVYKTI, AMERIKOS LIETUVIU TAUTINES SĄJUNGOS 
IR SAVO VARPU NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU KONFERENCIJOS DALYVIUS, 
DŽIAUGIUOSI JUSU RYŽTU IR PASTANGOMIS, SIEKIANT LIETUVAI LAISVES IR 
NEPRIKLAUSOMYBES, LINKIU JUMS DARBINGOS IR VIENINGOS KONFERENCIJOS, 
jUSUr

'DR LEONAS KRIAUČELIŪNAS
AMERIKOS LIETUVIU TAUTINES SĄJUNGOS PIRMININKAS

ALT S-gos valdyba, atsiliepdama į Lietuvos tautininkų kvietimą dalyvauti tautinėje konferencijoje, nu
siuntė šio turinio telegramą.

sios dienos Kongresas ir jo 
posėdžiai bus laikomi She. 
raton Town House, 2961 Wil 
shire Blvd., L.A., patalpose. 
Po posėdžių tame pačiame 
viešbutyje vakare ruošiamas 
BANKETAS, kurio metu 
bus pagerbti nusipelnę asme
nys ir meninė dalis. Antrąją 
dieną šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje bus iškilmin
gos šv. Mišios. Po pamaldų 
parapijos salėje vyks antros 
dienos posėdžiai bei paskaita.

Į Amerikos Lietuvių XI 
Kongresą yra pakviesta Lie
tuvos diplomatinė tarnyba, 
dvasiškija, bendrinių organi
zacijų vadovai, visos lietuvis 
kos organizacijos, draugijos, 
klubai, laikraščių redakcijos, 
lietuvių radio valandėlės ir vi 
sa lietuvių visuomenė. Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirm, 
inž. Gražvydas Lazauskas pa
siuntė sveikinimus svarbes
nėms Lietuvoje atsikūrusiom 
patriotimėms organizacijoms 
pranešdamas apie ruošiamą 
Amerikos Lietuvių XI Kon
gresą Los Angeles mieste 
spalio 21-22 d. ir kviesdamas 
savo sveikinimais ar atstovų 
dalyvavimu įsijungti į šį XI 
Kongresą.

Šiandien, kada pavergtoje 
Lietuvoje įvykiai duoda vil
čių ir skatina mus jungtis į 
vieningą veiklą padėti Lietu
voje dirbantiems ir kovojan
tiems lietuviams, Amerikos 
Lietuvių XI Kongresas yra 
gera proga į tai rimtai pa-

Taip prancūzų žurnalas Le Point pavaizdavo Juodojo kaspino dienos demonstraciją Lietuvoje.

Vakarai nežada padėti Pabaltijui 
atgauti nepriklausomybę

Svetur daugumas mūsų esą 
me stipriai užsikrėtę Lietuvo
je tautiečių rodomu entuziaz
mu ir tenykščiais ėjimais ir 
viltimis. Ten gyvą optimiz
mą ir entuziazmą juk rodo tie 
apie pora milijonų pabaltie 

žvelgti ir tinkamai reaguoti. 
Susirinkę Kongrese turėsime 
progos išgirsti mūsų bendri
nių organizacijų vadų sanpro - 
tavimus, kaip geriau panau
doti išeivijos lietuviškas jė
gas, efektingiau padėti Lietu
voje kovojantiems dėl Lietu
vos laisvės ir nepriklausomy
bės. Kaip stipriau išvystyti 
savąją veiklą pasaulio valsty
bių vyriausybėse, kad jos tik
rai padėtų Lietuvai. Kaip iš
gauti reikiamą pasaulio opini
ją Lietuvos nepriklausomy
bės klausime. Mūsų visų da
lyvavimas ir aktyvus iškeltų 
klausimų nagrinėjimas ir 
sprendimo ieškojimas daug 
prisidės ir padės Kongresui 
tinkamas išvadas padaryti.

Antanas Mažeika 

čių, kurie rankomis susikabi
nę protestavo rugpiūčio 23 
d., jų neštų ten plakatų užra
šai ir daug kas. Ne ką kitą 
juk rodytų ir britų "The Guar- 
dian" dienraščio žurnalisto J. 
Steele Vilniuje nugirstas lie
tuvio pasididžiavimas: "Ber
lyno siena iš plytų ir betono. 
Mūsų siena yra stipresnė. 
Kodėl? Nes ji yra nemato- 
ma .

Tačiau bet koks lietuvių aiš
kesnis pasisakymas jau dabar 
susilaukia Maskvos piktos re
akcijos. Tuoj ima pulti "Prav- 
da" ir net sovietinis komunis
tų centrinis komitetas, kaip 
rodo rugpjūčio 26 d. paskelb
tasis tas stalinistinio stiliaus.

Lietuvių akys krypsta į 
Jungtines Tautas, Ameriką ir 
kitus Vakarų kraštus. Bet tie 
Vakarų kraštai nežada jokios 
pagalbos ir net įspėja nelauk
ti jos. Taigi ką Lietuva pa
jėgs išsunkti iš Maskvos pati, 
tiek ir turės. Tokias išvadas 
galima darytis pasiskaičius 
Britanijos didžiosios spau
dos.

Ryšium su ta pabaltiečių 
grandine ir ypač su Lietuvos 
Aukščiausiosios tarybos ko
misijos pasisakymu, kad Sta- 
lino-Hitlerio sutartis yra 
"tarptautinis nusikaltimas", 
britų "The Times" diplomati
nis korespondentas Andrew 
McEwen darosi išvadą, kad 
Pabaltijys kreipiasi į laisvąjį 
pasaulį pagalbos. Jis taip su
prato Lietuvos Aukščiausio
sios tarybos tokį sutarties pa
smerkimo sakinį: "Panaikin
ti pasėkas yra ne vien tik 
TSR vidaus reikalas, bet ir 
Europos ir visos pasaulio vy
riausybių bendruomenės". 
Tačiau, sako, pasaulis atsar
giai ir įspėdamas reaguoja į 

tokį kreipimąsi. Štai Tarptau - 
tinio strateginių studijų insti
tuto direktorius Francois 
Heisbourg sakąs, jog Vakarai 
pripažįsta, kad tie Stalino- 
Hitlerio protokolai ir Pabalti
jo užgrobimas yra neteisėti, 
bet nenori sukelti didesnių 
neramumų. "Ko mes tikrai 
nenorime, tai sužadinti Pa
baltijo respublikų lūkesčius. 
Tada tai reikštų tam tikrą 
Vakarų pagalbą, kuri nea
teis", sakė jis.

Kitas atsakingas specialis
tas, Karališkame tarptautinių 
reikalų institute dirbąs sovie- 
tologas dr. Gerald Segal, sa
kė: "Morališkai būtų noro, 
kad jos (Pabaltijo respubli
kos) turėtų tiek nepriklauso
mybės, kiek mes jos turime, 
bet norėtume, kad jos pasiek
tų tai nesujaukdamos visa 
ko".

Britanijos užsienio reikalų 
ministerija taip pat linki pasi
sekimo, bet nenori maišytis, 
kad nepakenktų. Nenori kaip 
nors maišytis ir didinti įtam
pos ir JAV Valstybės departa
mentas.

Visišką abejingumą rodo 
vedamajame "The Guardian" 
ir paremia jį argumentais. 
Net ir tada, kai Vakarai buvo 
labai antisovietiškai nusitei
kę, niekas nekėlęs klausimo, 
kad reikia keisti valstybių sie
nas. Už Pabaltijo nepriklau
somybę pasisakantieji, girdi, 
gali ginčyti dabartinį status 
quo, kad nėra pagrindo ir to
liau laikyti neteisėtą padėtį, 
Maskvos vykdomą ūkinį ap
laidumą ir politinę priespau
dą. Tačiau ir kitos respubli
kos turinčios tą patį, kai ku
rios jų jau smarkiai ir suru
sintos.

(Nukelta į 4 psl.)
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■ laiškai Dirvai AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖS SĄJUNGOS 
PAREIŠKIMAS

Dar apie Vincą Krėvę ir pasiuntinybes
S.A. Bačkio priekaištas 

(Dirva 31 nr), jog klaidinu vi
suomenę, nenurodydamas V. 
Krėvės vaidmens jam tapus 
ministerio pirmininko pava
duotoju ir užsienio reikalų 
ministeriu, yra nevykusiai nu 
vingiuotas diplomatinis ėji
mas. Edvardas Turauskas at
siminimų knygoje palietė tik 
vieną tariamą Krėvės veiks
mą, be jokio pagrindo įtarda
mas, jog Krėvė būsiąs įsakęs 
Berlyne ir Paryžiuje Lietuvos 
pasiuntinybes perduoti (nepa 
rašyta kam - K.J.). Taip tad 
ir mano (Dirva 27 nr.) tebu
vo atsiliepta į tą vieną E.T. 
prasimanymą, kurį ir šmeižtu 
pavadinau. Nelietė Turaus
kas kitos Krėvės veiklos, ne
buvo reikalo ir man apie ją 
rašyti.

Knygos autorius yra as
muo. Aš E.T. asmens nelie
čiau ir jo neniekinau, bet jo 
raštas, jo knyga ne tik smar
kiai subjektyvumu kvepia, 
bet yra tik spaudai duotas 
juodraštis. Pavyzdėlis sub-

Gotlando sala...
(Atkelta iš 1 psl.)

Vakarų Europos valstybės 
vienijasi į Europos bendriją, 
sąmoningai siaurindamos sa
vo suverenitetą. Bet kad bū 
tų galima atsisakyti suvere
niteto dalies, reikia jį pirma 
įsigyti...

Kita vertus, ateities Lietu
va negalės egzistuoti beorė
je erdvėje, be tradicinių ry
šių su kaimynais Rytuose, 
be naujai užmezgamų kon
taktų su Vakarais."

Žodžiu, Paleckis nurodo, 
kad net pagal dabartinę kon
stituciją, jis niekuo nenusikal - 
to. Visasąjunginės komparti
jos CK, kaip žinome iš pe
reito numerio, žiūri kitaip. 
Tačiau reakcija į tą centro 'su 
drausminimą' visoje Pabaltė- 
je buvo vieninga: mes teisūs, 
Maskva klysta! Jei Maskva 
nesigriebs jėgos, taip ir liks, 
nes atėjo teisybės sakymo 
metas.

Užsieniuose į tai žiūrima 
su baime. Paprastai gerai in
formuotas londoniškis THE 
ECONOMIST pataria nesi
skubinti ir su visai teisėtais 
reikalavimais. Girdi:

"Tol kol vyksta Gorbačio
vo reformos, nacionalistai 
daugiau laimi prisitaikindami 
joms, o ne pasipriešinimu. 
Pirmas tikslas turi būti ūkio 
atstatymas. Atsistojusios ant 
kojų respublikos bus daugiau 
pasiruošusios nepriklausomy- 
bei. Ir kas žino, gal tada ir 
Rusija įžiūrės sau naudą pa
leisdama pavergtas tautas."

Tai gal ir logiška, bet kas 
daryti, jei centras nieko ne
daro? V.M.

jektyvumo: E.T. ne kartą pa
sisako prieš Krėvę ir Galva
nauską, kad įeidami į Palec
kio vyriausybę daug ką su
klaidinę. Taip, bet ar gen. 
Raštikis savo elgesiu nieko 
nesuklaidino, kad tik vertas 
E.T. užtarimo nesutarimuose 
su prez. Smetona?

S.A. Bačkis prasimano ir 
meta man priekaištą, jog aš 
teigiąs, "kokie tie diplomatai 
buvo naivūs"... Priešingai, 
žodis naivus yra keletą kartų 
Turausko pavartotas, pabrė
žiant Škirpos naivumą. Mini 
E.T., jog buvę ir daugiau di
plomatų, kurį laiką tikėjusių 
Vokietijos karo laimėjimu ir 
tuo išganymu Lietuvai. Ir ne 
mano prasimanyta, bet E.T. 
parašyta, jog Šaulys net į di
plomatų pasitarimą neatvy
kęs ir pasiaiškinęs, kad 
vienas pats negalįs atsilaikyti 
prieš mūsų diplomatų tarpe 
įsivyravusią provokišką nuo
taiką. O tokią nuotaiką Tu
rauskas ir vadina naivumu.

Lyg garbės himnas skamba 
S.A. Bačkio žodžiai, jog isto 
rija patvirtins, kad Lietuvos 
diplomatai nebuvo naivūs, 
kad didžiosios Vakarų valsty
bės nepripažįsta okupacijos...

Deja, diplomatai žmonės, 
kaip Krėvė ir Galvanauskas, 
tad ne visi jų geri norai į gera 
išėjo. Nereikia laukti ateities 
kol bus išspausdinta diploma
tijos istorija. Ir dabar yra ži
noma, jog ne visi diplomatai 
susigaudę, kas Lietuvoje da
rėsi raudonajai armijai įžygia
vus. Ne visi diplomatai sve
tingai sutiko iš okupanto na
gų pasprukusį prez. Smetoną. 
O kad Amerika nepripažįsta 
okupacijos, tai ne diplomatų, 
bet Amerikos lietuvių organi
zacijų nuopelnas. Be kitos Ii -

Amerikos Lietuvių Tautinė sąjunga atmeta Vytauto 
Skuodžio nepagrįstus išpuolius prieš Vliką ir Vliko 
pirmininką dr. K. Bobelį, atspausdintus "Tėviškės Ži
buriuose" š.m. 15 d. straipsnyje "Dvi detalės, vertos 
rimtesnių diskusijų".

Tautinė sąjunga per Tautinį Sąjūdį atstovaujama 
Vlike, jį sudarančių grupių tarpe.

Tautininkai pasiūlė ir rėmė dr. K. Bobelio kandida
tūrą į Vliko valdybos pirmininkus.

Tautinės sąjungos pirmininkas yra Vliko valdybos 
narys.

Tautinė sąjunga labai apgailestauja, kad minėtas 
Vytauto Skuodžio straipsnis buvo perspausdintas 
"Dirvoje", tautinės minties laikraštyje, š.m. rugpiūčio 
24 d.

Nepateisinamas yra talkininkavimas Lietuvos oku
pantui ir jo tarnams, kurie šmeižia Vliko veiklą jau 45 
metai.

Nejaugi ir Vytautas Skuodis nori jiems talkinti?

Dr. Leonas Kriaučeliūnas
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 

pirmininkas

teratūros šia tema, labai nau
dinga 1971 m. išspausdinta 
Leonardo Šimučio parašyta 
knyga - Amerikos Lietuvių 
Taryba.

Rašydamas apie E. Turaus
ko atsiminimus, citavau iš Al 
berto Geručio knygos aprašy
mą, jog vokiečių okupacinė 
valdžia spaudė prancūzus, 
kad pasiuntinybė būtų per
duota sovietams. K. Škirpa 
ne kartą yra aprašinėjęs, kaip 
Sovietų ambasada Berlyne 
net gangsteriškomis priemo
nėmis mėgino užgrobti Lie
tuvos pasiuntinybę. Tik vo
kiečių priverstas Škirpa pa
siuntinybės rūmų raktus ne 
sovietams, bet vokiečių įstai
gai atidavęs. Škirpa nevengė 
pasipriešinimų ir protestų Pa
leckio vyriausybei, kurioje 
ministeriu buvo ir Krėvė, bet 
jis nėra metęs tokio kaltini
mo ar įtarimo, kaip kad pa
darė Krėvei E. Turauskas.

VIENYBĖJE MUSŲ 
JĖGA!

MIELI PASAULIO LIETUVIAI!

Savarankiška Lietuvos savigynos imtynių 
federacija norėtų užmegzti sportinius ryšius 
su tautiečiais, besidominčiais imtynių sportu: 
savigynos (SAMBO), klasikinėmis (greco-ro- 
man), laisvosiomis (fre-style), dziudo, karatė, 
kendo, aikido, taekvondo, ušu, sumo, konįu ir 
kt. imtynėmis.

Federacijos tikslas — suburti visus pasau
lio lietuvius — imtynių sporto gerbėjus, entu
ziastus, veteranus, sportininkus ir organizato
rius.

Prezidentas P. Eigminas 
Mūsų adresas:

LITHUANIA. 232734 Vilnius, Universiteto 3. 

tel. 613164

P.S. Laukiame Jūsų atsiliepiant.
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PLASTIC MOLDERS
Set-up injection molding machines, do 
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Surašė S.A. Bačkis eilę įs
tatymų, ar šiaip V. Krėvės pa - 
sirašytų raštų, bet tame sąra
še nėra tokio, kuriuo Krėvė 
būtų įsakęs Škirpai ir Klimui 
pasiuntinybes likviduoti. Ir 
toks S.A. Bačkio sudarytas 
sąrašas yra ne kam kitam, 
kaip savo partijos kolegą gi
nant, dėmesį nukreipti nuo 
pagrindinės temos - E.T. pra
simanymo.

Ėmęsis ginti neapginamą 
E.T. prasimanymą, S.A. Bač
kis slystelėjo ir patvirtino, 
jog ne Krėvės įsakymu, bet 
prancūzų prefektūros palie
pimu pasiuntinybės raktus 
nunešęs į policijos įstaigą.

V. Krėvės vaidmuo pasiun
tinybes naikinant neįrodytas.

Kazys Januta

VAKARAI NEŽADA...
(Atkelta iš 3 psl.)

"Sunku pramatyti", rašoma 
vedamajame, "kaip Jungti
nės Tautos galėtų reaguoti į 
Lietuvos Aukščiausiosios ta
rybos komisijos reikalavimą 
padėti panaikinti nacių-so 
vietų sutarties pasekmes". 
Arba kaip sovietinė vadovy
bė gali priimti estų rinkiminį 
įstatymą, kuris varžo dalies 
rusų mažumos balsavimo tei
sę.

"Susirūpinimą kelia ner
vingi sovietiniai balsai prieš 
"nacionalistinį’ ekstremiz
mą ", - tęsiama toliau veda
majame. "Nepriklausomybė 
gal būt padeda telkti žmo
nes, bet realus tikslas turėtų 
būti esminis politinės val
džios perdavimas ir tikros 
ekonominės reformos, tei
kiant naujų investavimų ir 
besirūpinant naujomis rinko
mis".

Žodžiu, pasikliaukite vien 
Maskvos malone, jeigu ji ką 
duos, numatydama, kad ku
rios nors laisvės respubli
koms gali būti naudingos su
smukusio ūkio atkutimui, (k.p-)

WANTED 
EXPERIENCED MACHINISTS 

CNC DESIRABLE 
ALSO 

GRINDERS

Experienced surface grinders on 
large machine & close tolerance. 
Permanent positions & overtime.

ABLE GRINDING & 
MACHINING CO. 
601 Crosby NW 

Grand Rapids, MI 49504 
616-235-3322 

(33-37)

AUTO REPAIR
GT Radiator has the fol- 
lovving positions avail. 
Benefits incl. vac pay, 
HMO insurance, pension 
& uniforms.

AUTO MECHANIC
Statė inspection lic. & 
own tools preferred.

RADIATOR 
REPAIR TECHNICIAN 

Learn to repair car & 
truCjk radiators.

VVilling to train right per- 
son for either position.

GT RADIATOR REPAIRS

(215) 628-3729

WANTED EXPERIENCED
TIG & MIG WELDERS

& 
ALUMINUM WELDERS 

For Ist & 2nd Shift 
Steady work for ęualified help salary 
commensurate with experience. Ben
efits after 90 days.

MAJESTIC METAL FABRICATING 
138 N. Groesbeck St. 

Mount Clemens, MI 48043 
(28-37)

Plastics MOLDERS
Progressive, ropidly expanding 
confainer company is sęeking 
candidates for the position of 
Iniection Molder. The ideal can- 
didate wili have experience in 
all facets of mold ossembly and 
disassembly. Previous experi- 
ence working with Windsor, 
Van Dorn and Husky machines 
a definite plūs. We offer a com- 
petitive salary and excellent 
benefit package. To be consid- 
ered, please send resume to: 
CARDINAL PACKAGING INC. 

1275 Ethan Avenue 
Streetsboro, Ohio 44241 

Attn: Jim Buzq_.

Traln to be a Professlonal
•SECRETARY 

•EXECUTIVE SEC. 
•WORD PROCESSOH

I
HOME STUDY /RES. TRAINING I 
•FINANCIAL AID AVAIL. I 
•JOB PLACEMENT ASSISTĮ
1-800-327-7728

THE HART SCHOOL
a Dlv. of A.C.T. Corp. 

Naft. hdqtra, 4699 N. Fad. Hwy.
Pompano Bch. FL
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LIETUVĄ GARSINANT
Lietuvos pianistai tarptautinėse piano varžybose

Vytautas Matulionis

1989 m. rugpiūčio 12-20 
dienomis, Clevelando Muzi
kos Institute, Kulas salėje, 
įvyko aštuntosios Tarptauti
nės Robert Casadesus Piano 
Varžybos. Rengiamos kas 
antri metai, jos sutraukia iš
skirtinai gabius pianistus iš 
viso pasaulio. Šiais metais 
jos buvo ypatingai svarbios 
lietuviams, nes jose Lietuvą 
atstovavo net du pianistai: 
Eglė Janulevičiūtė ir Jurgis 
Kamavičius.

Varžybos įsteigtos 1975 
metais pagerbiant 1972 m. 
mirusį garsųjį prancūzų kom- 
pozitorių-pianistą Robert Ca
sadesus, kartu prisimenant 
tais pačiais metais automobi
lio nelaimėje žuvusį jo sūnų 
Jean, taip pat puikų pianistą. 
1981 metais šios varžybos 
(Robert Casadesus Intema- 
tional Piano Competition) bu
vo priimtos nariu į Federa- 
tion Mondiale dės Concours 
Intemationaux de Musiąue 
(Pasaulinė Tarptautinių Muzi
kos Varžybų Federacija) į ku 
rią patekti labai sunku. Tap
damos šios federacijos nariu, 
Robert Casadesus varžybos 
kartu tapo vienomis pačių 
svarbiausių muzikos varžybų 
pasaulyje, su labai griežta 
kandidatų atranka.

Šių varžybų svarbą liudija 
ir tai, kad varžybų rengėjai 
gavo virš 750 laiškų iš 93 pia
nistų iš 25 kraštų. Daugiau
sia laiškų buvo gauta iš JAV 
(įskaitant ir čia studijuojan

Pianistas Jurgis Kamavičius, tęsiąs muzikų šeimos tradiciją - tėvas 
Lietuvos konservatorijos profesorius, pianistas, o senelis - kompozitorius, 
operų "Gražina" ir "Radvila Perkūnas" autorius.

čius svetimšalius). Antra laiš • 
kų gausumu buvo Itali
ja, trečia Prancūzija. Kandi
datai turėjo pateikti savo įs- 
kambintos muzikos juostas, 
daug asmens žinių, rekomen
dacinius laiškus, skambintų 
koncertų programas, jų ap
žvalgas ir t.t. Atranką darė 
specialus komitetas vadovau
jamas teisėjų komisijos pirmi
ninko, pasaulinio garso pia
nisto Grant Johannesen.

Iš prašymus padavusių 93- 
jų, buvo priimti tik 46, o var
žybų pradiniame rate skambi
no tik 34 (iš aštuoniolikos 
kraštų) kitiems dėl įvairiu 
priežasčių nedalyvavus. Var
žovų amžius įvairavo tarp 18 
ir 32 metų.

Pirmajame varžybų rate 
(preliminary rounds) rugpiū
čio 12-15, scenoje rikiavosi 
aštuoniolika vėliavų, antrame 
(semi- finai rounds), rugpiū
čio 16-17, dvylika, o trečiaja
me, baigminiame rate (finai 
rounds), rugpiūčio 18-19, še
šios vėliavos pagerbiant tuo
se varžybų ratuose skambinu 
sių atstovaujamus kraštus. 
Buvo tikrai džiugu matyti 
Lietuvos trispalvę visuose tri
juose ratuose. Žodis "Lithu
ania" buvo dažnai girdimas 
klausytojų tarpe kartu su gra
žiais pagyrimais lietuvių 
linkme.

Teisėjų komisija susidėjo 
iš dešimties narių ir jau minė
to pirmininko Grant Johanne
sen. Pirmą kartą šių varžy

bų istorijoje, priešingai nusi
stovėjusiai tradicijai, teisė
jams vadovavo pianistas. 
Anksčiau teisėjų komisijoms 
vadovavo ne pianistai, daž
nai kompozitoriai. Pagal at
stovaujamus kraštus teisėjai 
pasiskirstė taip: Prancūzija - 
4 (įskaitant Robert Casade
sus našlę Gaby Casadesus), 
Amerika - 2, Anglija -1, 
Austrija - 1, Italija - 1, Japo
nija - 1. Lietuviams malo
nus netikėtumas buvo Angli
ją atstovaujanti lietuvių-rusų 
kilmės teisėja Sulamita Aro- 
novsky (Žiūraitienė), laisvai 
kalbanti lietuviškai. Mask
vos konservatorijos auklėti
nė, ji 1971 metais emigravo į 
Angliją, įsteigė Tarptautines 
Londono/Piano Varžybas ir 
joms pati vadovauja. Ši Ro- 
yal Northem College of Mu- 
sic profesorė, tarptautinių var
žybų teisėja, nepagailėjo šiltų 
žodžių nei lietuviams pianis
tams nei gana gausiai atsilan
kiusiems lietuviams klausyto 
jams.

Pianistai galėjo pasirinkti 
iš keturių firmų pianų: Bald- 
win, Boesendorfer, Steinway 
ir Yamaha. Įdomu, kad nie
kas nepasinaudojo Boesen
dorfer pianu, matyt prisibijo
dami šio piano trimis ar sep
tyniais klavišais platesnės kla
viatūros (pridėtinių klavišų 
skaičius priklauso nuo instru
mento ilgumo - devynių pė
dų ir devynių pėdų šešių in- 
čų). Atrodo, varžybų daly
viai šia svarbia proga nenorė
jo pasikliauti nežinomų ypa
tybių pianu...

Pirmajame rate (30 min), iš 
sudaryto sąrašo, pianistai pri
valėjo pasirinkti dvi Scarlatti 
sonatas, du etiudus (Chopin, 
Debussy, ar Liszt) ir vieną sa
vo paties nuožiūra, neilgesni 
kaip 15 min., skirtingo kom
pozitoriaus nuo anksčiau iš
vardintų. Eglė Janulevičiūtė 
šiame rate atliko šiuos kūri
nius (skambinta tvarka): So
nata in C Major, Op. 135, no. 
38 (Prokofiev), Sonata in F 
Major, K. 82 ir Sonta in B 
Major, K. 261 (Scarlatti), Etų- 
de in C Major, Op. 10, no. 1 
(Chopin) ir Paganini Etude 
No. 6 in A Minor (Liszt). 
Varžybose pianistė skambino 
tik Steinway pianu. Jurgio 
Kamavičiaus skambinti kūri
niai buvo: Sonata, Op. 1, 
(Berg) Sonata in A flat Ma
jor, K. 127 ir Sonata in B Ma 
jor, K. 261 (Scarlatti), Etude, 
Op. 25, no 5. (Chopin) ir 
Transcendental Etude No. 10 
in F Minor (Liszt). Šiame ra-

Pianistė Eglė Janulevičiūtė, Klaipėdos muzikinio teatro koncertmeisterė, 
taip pat seka tėvelių pėdomis. Kauno muzikiniame teatre jos tėvas yra 
solistas, o motina koncertmeisterė. Eglė sako: "Amerika — nuostabi šalis, 
tačiau Lietuvos į ją nemainyčiau".

te Kamavičius naudojo Ya
maha pianą. Iš pirmame rate 
skambinusių 34-ių, į antrąjį 
ratą pateko dvylika, jų tarpe 
ABU lietuviai!

Antrajame rate (45 min.) 
varžovai turėjo tokį pasirinki
mą: 1. Viena Haydn, Mo- 
zart ar Beethoven sonata (su 
nurodytomis išimtimis), 2. 
bet kuris Faure noktumas, 3. 
vienas iš sekančių Chopin kū 
rinių: Fantaisie, Op. 49 arba 
Polonaise-Fantaisie, Op. 61, 
arba viena iš keturių balad
žių, arba barcarolle, 4. Im
promptu, Op. 67, No. 4. "A 
la Memorie de Dinų Lipatti" 
(Robert Casadesus). Paskuti
nysis kūrinys buvo privalo
mas visiems šio rato varžo
vams. Šį ratą Eglė Janulevi
čiūtė pradėjo Beethoveno So
nata in F Minor, Op. 57. Po 
to sekė Noctume No. L, Op. 
33 (Faure), Impromptu Op. 
67, no. 4 (Casadesus) ir Balla 
de in A flat Major, Op. 47, 
no. 3 (Chopin). Jurgis Kama 
vičius, šiame rate naudoda
mas Steinway pianą, atliko 
Sonata in A Major, Op. 101 
(Beethoven), Noctume No. 1 
in E flat Major, Op. 33 (Fau
re), Impromptu, Op. 67, no. 
4 (Casadesus) ir Scherzo in E 
Major, Op. 34 (Chopin). Dvi 
dienas trukusiame antrajame 
rate dvylika pianistų atstova
vo aštuoniems kraštams: 
JAV - 3, Lietuva - 2, Prancū
zija - 2, Italija - 1, Japonija 
- 1, Taivvanas - 1, Sovietų 
Sąjunga - 1, Vakarų Vokieti
ja - 1. Iš antrojo rato į baig
minį ratą pateko šeši pianis
tai. Jų tarpe (visų lietuvių di
deliam džiaugsmui, o kai ku
rių ir nemažam nustebimui) 
buvo ir Eglė Janulevičiūtė.

Baigminis varžybų ratas 

taip pat truko dvi dienas. Šį 
kartą scenoje stovėjo tik še
šios vėliavos, o pagal atsto
vaujamus kraštus buvo toks 
pasiskirstymas: Japonija-1, 
JAV - 1, Lietuva - 1, Prancū 
zija - 2, Sovietų Sąjungą - 1. 
Baigminis ratas susidėjo iš 
dviejų dalių: I. Finai solo 
rounds (vienos valandos pia
no solo pasirodymas), II. 
Concerto finais (piano kon
certas su specialiu Varžybų 
Orkestru diriguojant Louis 
Lane). Pirmoje dalyje pianis 
tai turėjo pasirinkimą iš: 1. 
Brahmso, Francko, Schuber- 
to ir Schumanno kūrinių ir 2. 
Iš plataus dvidešimto am
žiaus kompozitorių (23) sąra
šo - nuo Albeniz iki Stravins- 
ky. Janulevičiūtė "finai solo 
rounds" daliai pasirinko Pre- 
lude, Chorale and Fugue 
(Franck) ir Suite pour le Pia
no (Debussy). Antrajai baig
minio rato daliai (concerto fi
nais), su orkestru, pianistai 
galėjo pasirinkti tarp dviejų 
Mozarto piano koncertų (B- 
flat Major, K. 456 ir A Ma
jor, K. 488) ir dviejų Beetho
veno koncertų (No.l in C Ma 
jor, Op. 15 ir No. 2 in B-flat 
Major Op. 19). Eglė Janule
vičiūtė pasirinko Beethoveno 
koncertą No. 1 (tą patį kon
certą pasirinko Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos pianistai, 
tad buvo labai įdomu palygin
ti).

Po maždaug valandą truku
sių teisėjų svarstybų, laimėto 
jai buvo paskelbti teisėjų ko
misijos pirmininko Grant Jo
hannesen, Clevelando Muzi
kos Instituto Kulas salėje, po 
paskutinio koncerto su orkes
tru, VIII. 19, apie 11:00 v.v.

(Nukelta į 6 psl.)
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Lietuvą garsinant
(Atkelta iš 5 psl.) 

Premijos paskirstytos sekan
čiai: 1. Sergei Babajan (armė 
nų kilmės) - Sovietų Sąjun
ga, 2. Nicholas Angelich 
(kroatų kilmės) - JAV., 3. 
Megumi Kaneko - Japonija, 
4. Pascal Godart - Prancūzi- 
ja, 5. Francois Chaplin - 
Prancūzija, 6. Eglė Janulevi- 
čiūtė - Lietuva. Visi laimėto
jai buvo sutikti labai šiltai. 
Varžybos buvo oficialiai 
baigtos 1989. VIII. 20., Cle
velando Meno Muziejaus 
Gartner Auditorijoje premijų 
įteikimu ir trijų pirmųjų vietų 
laimėtojų trumpu rečitaliu. 
Įteiktų premijų vertė buvo to 
kia: 1. $10,000 (su daug iš 
anksto numatytų koncertų 
bei rečitalių), 2. $4,000. 3. 
$2,000. 5. $1,500. 6.
$1,000.

Nesiginčijant su teisėjų 
nuosprendžiais nulėmusiais 
laimėtojų atranką demokratiš 
kai slaptu balsavimu, peršasi 
įkyrus klausimas: Kaip pasi
rodė šiose varžybose jaunieji 
lietuviai? Atsakymas tegali 
būti vienas: labai, labai ge
rai. Ir savo maloniomis as
menybėmis ir puikiai išvysty 
tu talentu šiose tarptautinėse 
varžybose jie gražiai atstova
vo ne tik Lietuvai bet ir viso 
pasaulio lietuviams. Jei jie ir 
nebūtų pakilę virš pradinio ra 
to, pats faktas kad jie buvo 
priimti į šias varžybas byloja 
apie jų didelius sugebėjimus. 
Nuoširdžiu sceniniu elgesiu 
ir gražia išvaizda abu lietu
viai buvo pasigėrėtini. Jei 
Eglė Janulevičiūtė antrajame 
varžybų rate, dėvėdama tam
sų rūbą, atrodė per daug "rim 
ta", tai paskutiniame rate ji 
žiūrovus labai maloniai nuste 
bino (jai išėjus į sceną jie net 

QW! /uperior/avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui 

/uperior Avinę/
Pagrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS: Pirmadieniais uždaryta. r K Kitomis dienomis nuo 9:00 iki 4:00.
Penktadieniais 9:00 iki 6:00. Šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

aiktelėjo!) savo rožine, klasiš
kų klosčių vakarine suknele 
- taip puikiai ji atrodė. Aukš
ta, liekna, savo švelniu jude
siu ir drovia šypsena ji primi
nė atgijusią graikų statulą. 
Sceninio apipavidalinimo at
žvilgiu ji šia kryptimi turėtų 
eiti ir toliau. Jurgis Kamavi- 
čius, varžybų salių senas vil
kas, ne tik dėkingai apžvelg
davo visą plojančią auditori
ją, bet ir elegantiškai nusi
lenkdavo. Visa tai darė labai 
teigiamą įspūdį.

Abu pianistai kilę iš muzi
kalių šeimų. Eglė Janulevi
čiūtė (25 m.) - Kauno Nauja
lio Muzikos Mokyklos ir Vii' 
niaus Valstybinės Konserva
torijos auklėtinė - matomai 
talentą muzikai yra paveldė
jusi iš solisto tėvo ir koncert
meisterės motinos. Ji ir pati 
yra Klaipėdos operos ir teat
ro koncertmeisterė. Tokio 
masto varžybose ji dalyvavo 
pirmą kartą, tad jos laimėji
mas yra ypač svarus. Jurgis 
Kamavičius (32 m.) yra taip 
pat išaugęs muzikos talentų 
paunksmėje: jis kompozito
riaus Jurgio Kamavičiaus vai
kaitis, baigęs Vilniaus Valsty 
binę Konservatoriją (mokęsis 
pas tėvą) ir tobulinęsis Mas
kvoje pas profesorių Naumo- 
vą. Tokios apimties varžybo
se jis jau nebe pirmą kartą.

Abu pianistai taip pat yra 
gilių lyriškų jausmų meninin
kai. Lyrizmas (ne tranki dra
matinė įtampa ar veržlus vir
tuoziškumas virtuoziškumo 
dėliai) vyrauja kiekviename 
jų skambiname kūriny. Nors 
neabejotinai būtino virtuoziš
kumo nei vienam nei kitam 
netrūksta, pas Kamavičių dra
matiško polėkio ir įvairuojan
čio spalvingumo yra truputi 

daugiau. Jei Kamavičiaus 
skambinimas yra elegantiš
kai nuglūdintos, spindinčios 
technikos išvada, kiekvienai 
gaidai nuskambant tyrai, tiks 
liai, švariai - be "nučiuoži- 
mų" -, tai Janulevičiūtės 
skambinimas tiesiog regimai 
liejasi iš jos pirštų galų - taip 
ji muzikoje pasineria, taip ją 
išgyvena. Šie savitumai bu
vo labai ryškūs jų abiejų 
skambintoje Scarlatti Sona
toje B Major, K. 261. Apla
mai, Kamavičius parodė dau 
giau pasitikėjimo savimi, gal 
būt išplaukiančio iš jo plates
nio muzikinių varžybų patyri
mo. Pirmuose dviejuose var
žybų ratuose Janulevičiūtė 
kartais atrodė kiek pavargusi, 
gerokai įtempta. Tas galėjo 
turėti lemtingos įtakos jos 
skambinimui (ypač antraja
me rate), nors ji yra nenugin
čijamai puikaus talento pia
nistė tiek savo jausmo dova
na, tiek protingu paklusnumu 
kompozitoriaus norams. Ant
rajame varžybų rate Janulevi- 
čiūtei geriausiai pavyko ža
vus Faure Noctume No. 1. 
Op. 33. bet taip pat gražiai 
skambėjo Šopenas, Bectliove
nas ir Casadesus. Kamavi
čius šiame rate buvo puikus 
Beethoveno sonatoj ir Casa
desus impromptu, kuris nu
skambėjo netikėtai spalvin
gais niuansais.

Baigminiame rate Janulevi
čiūtės skambinimas Franck 
Prelude, Chorale and Fugue 
buvo užburiantis savo neže- 
miškumu. Tad tuo labiau gai 
la, kad Debussy Suite pour le 
Piano nebuvo daugiau impre- 
sionistiškai išryškinta, bet 
per daug panašėjo į Francką. 
Beethoveno piano koncerte 
No. 1 (skambintame su spe
cialiai sudarytu Varžybų Or
kestru diriguojant Louis La- 
ne) Janulevičiūtė buvo pati

'DEMOKRATIJA IR NEPRIKLAUSOMYBE’
Mūsų išeivijos spaudoje bu

vo skelbta apie šiais metais 
Paryžiuje įkurtą centrą tauti- 
niams-demokratiniams judė
jimams Sovietų imperijoje 
remti ir to centro, pavadinto 
"Demokratija ir Nepriklauso
mybė", veiklą. Neseniai ši or
ganizacija, vienos savo rezo
liucijos pagrindu paruošė raš
tą, kuriuo prašoma, kad JAV 
ir Prancūzijos prezidentai, Di
džiosios Britanijos Premjerė, 
Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius, Europos parla
mentas ir Europos nusigink
lavimo ir bendradarbiavimo 
konferencija įtaigotų TSRS ir 
abiejų Vokietijų vyriausybes, 
kad jos atšauktų slaptuosius 
Molotovo-Ribentropo proto
kolus ir juos viešai pasmerk
tų. Raštas kiekvienam adre
satui išsiųstas atskirai. Ši re
zoliucija, drauge su kitomis, 
buvo išplatinta ir įvairiose 
valdžios įstaigose, politinėse 
organizacijose ir perduota 
spaudos atstovams. Aukš
čiau minėto rašto tekstas bu
vo paskelbtas ir mūsų lietu
viškoje spaudoje.

Eiliniame JAV Senato po
sėdyje š.m. birželio 23 d., se
natorius Jene Helms reika- 

lyriškiausia ir santūriausia iš 
visų trijų šį koncertą pasirin
kusių. Varžybų orkestras 
greit ir tiksliai prisitaikė prie 
jos pasirinkto skambinimo sti
liaus. Šiame koncerte kaip 
tik ir trūko tos sielos nerimas
ties ugnies kuri šio kompozi
toriaus kūrinius padaro to
kiais "žmogiškais".

Šios pastabos nieku būdu 
nemažina abiejų menininkų 
įdėtų milžiniškų pastangų bei 
jų išskirtinių atsiekimų šiose 
varžybose - kaip asmenų ir 
kaip lietuvių. Nors pirmųjų 
vietų jie ir nelaimėjo, jie ge
rokai paūgėjo kaip pianistai, 
o kartu su jais aukščiau pakė
lė galvas ir visi lietuviai. Jie 
pasirodė savo talentu pilnai 
priaugę tokioms tarptauti
nėms varžybomis: jie buvo 
ne tik "lygiais tarp lygių", bet 
daugelyje atvejų ir gerokai 
pranašesniais.

Lietuvos, Amerikos ir viso 
pasaulio lietuviams šios Ro
bert Casadesus Tarptautinės 
Piano Varžybos tapo lietuvių 
muzikoje istorinėmis dieno
mis dėka dviejų pasišventu
sių menininkų kurių talentas 
NUSKAMBĖJO VISAME 
PASAULYJE. Savo dalyva
vimu šiose varžybose Eglė 
Janulevičiūtė ir Jurgis Kama
vičius užpildė dar vieną reikš
mingą lietuvių muzikos istori
jos puslapį. Esame tikri, kad 
juos girdėsime dar daugelyje 
panašių varžybų. Gėrimės, 
džiaugiamės, didžiuojamės, 
sveikiname, dėkojame ir lin
kime sėkmingos ateities tobu
lybės besiekiant.

Vytautas Matulionis 

lavo, kad JAV vyriausybė su
silaikytų nuo ekonominės pa
ramos Sovietų Sąjungai ir ne 
suteiktų prekybos lengvatų 
jai tol, kol toje valstybėje ne
bus įgyvendinta tikroji demo
kratija. Senatorius J. Helms 
rėmėsi organizacijos "Demo
kratija ir Nepriklausomybė" 
dokumentais. Pristatęs tą or
ganizaciją ir paminėjęs, jo žo
džiais tariant, istorinę jos kon
ferenciją, vykusią š.m. gegu
žės mėnesį Paryžiuje, supa
žindino su toje konferencijoj 
paskelbtos deklaracijos pilnu 
tekstu, kuriame argumentuo
tai parodoma, jog TSRS ir to
liau pasilieka kolonijine im
perija, kurioje tebevaržomos 
žmogaus teisės. Senatoriaus 
įsitikinimu, Sovietų Sąjungo
je pavergtų tautų klausimai 
yra labai aktualūs ir šiuo me
tu labiausiai matomi. Todėl 
dar neatėjo laikas atšaukti 
1974 metais įvestai Jackson 
-Vanik pataisai dėl sankcijų 
taikymo ekonominiuose-pre- 
kybiniuose santykiuose su So 
vietų Sąjunga. Žydų emigra
cijos sąlygų pagerinimas dar 
nėra žmogaus teisių proble
mos toje šalyje išsprendimas.

Senatorius J. Helms savo 
kalboje, ne kartą remdamasis 
organizacijos "Demokratija 
ir Nepriklausomybė" prezi
dento Paruiro Airikiano žo
džiais, pabrėžė, jog ir Jung
tinių Tautų moralinė pareiga 
padėti pavergtoms ir laisvę 
mylinčioms tautoms. Jo nuo
mone, laisvosios valstybės 
eis prieš TSRS pavergtų tau
tų interesus, jeigu jų paver
gėjui, t.y. Sovietų Sąjungai, 
skubės daryti nuolaidas už jų 
pažadus, o ne už atliktus 
veiksmus.

Senatorius J. Helms 
pateikė Senatui organizacijos 
"Demokratija ir Nepriklauso
mybė" peticiją šiuo klausi
mu, adresuotą JAV Preziden
tui. Taip pat paskelbė ir an
trą analogišką peticiją, kurią 
pasirašė daugiau kaip vienas 
šimtas politinių ir mokesčių 
mokėtojų organizacijų atsto
vų bei kiti įtakingi asmenys. 
Visi jie prašo JAV Preziden
tą sulaikyti nuo ekonomi- 
nių-prekybinių lengvatų So
vietų Sąjungai suteikimo.

Šis senatoriaus Jene Helms 
pranešimas JAV Senato rodo 
oficialų Amerikos valdžios 
sluoksnių pripažinimą organi 
zacijos "Demokratija ir Nepri 
klausomybė" ir jos vertinimą 
kovoje už demokratiją ir ne
priklausomybę Sovietų Sąjun
gos pavergtuose kraštuose, 
įskaitant ir Lietuvą.

Vytautas Skuodis

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES

3-11 and 11-7 shift. Also day light 
shift every other weekend. Geriatric 
ezperienced preferred būt not ne- 
cessary. Good starting salary.

LADIES G.A.R. HOME
2622 Woodstock Avė. 

PITTSBURGH, PA. 15221 
412-271-1316

(28-34)
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ALT S-gos Detroito skyriaus 
susirinkimas

ALT S-gos Detroito sky
riaus metinis susirinkimas 
įvyko š.m. rugpiūčio 27 d. 
Farmington, Mi., Onos ir Če- 
siaus Šadeikių sodyboje, da
lyvaujant skyriaus nariams, 
jų šeimoms ir kviestiniams 
svečiams.

Susirinkimą pradėjo sky
riaus pirm. Albertas Misiū
nas, pakviesdamas Stasį Ši- 
moliūną pirmininku ir Eduar
dą Milkų sekretoriumi. Pre
zidiumo garbės nariais pa
kvietė svečius iš Chicagos - 
ALT S-gos pirmininką dr. Le 
oną Kriaučeliūną ir Dirvos 
deimantinio jubiliejaus komi
teto pirmininkų Ireną Kriau- 
čeliūnienę.

Stasys Šimoliūnas padėko
jo už pakvietimą pirminikau- 
ti ir pasakė, kad Detroitas ne
atsilieka nuo Lietuvos lietu
vių ir eina kartu su jais ir tai 
rodo gausus šis mūsų susirin
kimas, kuriame matoma apie 
100 dalyvių. Paskaitė darbo
tvarkę, kuri be pakeitimų bu
vo priimta. Atsistojimu ir ty
los minute pagerbta mirusi 
skyriaus narė Elena Mustei
kienė ir sūnui pareikšta užuo
jauta.

Įvykusio 1988 m. skyriaus 
susirinkimo protokolą paskai 
tė sekretorius Eduardas Mil
kus. Protokolas priimtas be 
pataisymų.

SKYRIAUS VALDYBOS
NARIŲ PRANEŠIMAI

Skyriaus pirmininko Alber 
to Misiūno žodis:

Gerbiamas Centro valdy
bos pirmininke, miela viešnia 
ponia Irena Kriaučeliūniene, 
malonios viešnios, svečiai ir 
mieli bendraminčiai.

Mano pranešimas trumpas, 
nes tenka prisipažinti, kad pe 
reitais metais skyrius neiš- 
vystė plačios visuomeninės 
veiklos. Pasitenkinome tik 
talkininkavimu mūsų telkinio 
pagrindinėms organizacijoms 
kaip tai : Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centrui, kuris 
atstovauja Amerikos Lietu
vių Tarybą, ir Tautos Fondo 
Atstovybei, kuri telkia lėša 
Vyriausiam Lietuvos Išlais
vinimo Komitetui. Toks jau 
sutapimas, kad mūsų sky
riaus valdybos nariai yra ir 
virš paminėtų institucijų val
dybose.

Tenka pasidžiaugti, kad 
mūsų skyriaus prašymas, iš
reikštas Sąjungos seime Day
tona Beach, rado atgarsį. 
Ten prašėme kitų Sąjungos 
skyrių talkos platinant Jono 
Švobos "Šeiminė ir Prezi
dentinė Lietuva" knygą. Į 
mūsų prašymą tuojau atsilie
pė Chicagos, Bostono ir Los 
Angeles skyriai, užsisakyda
mi minimaline kaina 157 kny. 
gas, už kurias tvarkingai at
siskaitė ir dar pridėjo aukų. 
Tiems skyriams reiškiame 

nuoširdžią padėką. Malonu, 
kad dabartinis Bostono sky
riaus valdybos pirmininkas 
inž. Romas Veitas gautas 
knygas išvežė Lietuvon, kur 
jos šiuo metu labai pageidau
jamos.

Apgailestauju, kad nedaug 
teišplatinome "Lietuviai Tau
tininkai - komunistų kanki
niai" knygų. Jų turime ir čia, 
tad norintieji ją įsigyti kreip
kitės pas Vincą Tamošiūną.

Mus simpatizuojančių ir 
paslaugių tautiečių Onos ir 
Česio Šadeikių dėka, turime 
iškilmingus metinius susirin
kimus, į kuriuos pasikviečia
me svečių iš Centro ir iš mū
sų lietuviško telkinio. Šian
dien man malonu jums prista
tyti Centro valdybos pirmi
ninką dr. Leoną Kriaučeliūną 

Dirvos jubiliejinių metų paminėjimo reikalais Detroite tariasi centri- 
pirmininkė Irena Kriaučeliūnienė ir Detroito komiteto 
Bulotienė.

nio komiteto 
pirmininkė E.

ir savaitraščio DIRVOS dei
mantinio jubiliejaus komiteto 
pirmininkų Ireną Kriaučeliū- 
nienų, ir mūsų mielas vieš
nias dainininkes iš Windsoro 
- Valų Tautkevičienų ir Onu
tę Vindašienų.

Už malonias paslaugas reiš
kiame nuoširdžią viešą padė
ką Onutei ir Česiui Šadei- 
kams. Be to, tariu ačiū už at
silankymą Šv. Antano parapi
jos klebonui kun. Alfonsui 
Babonui, rašytojui Baliui 
Gražuliui ir jo žmonai Mari
jai iš Flinto, mūsų organizaci

Julie Country Day School under the direction of the Sisters of Notre Dame is a 
Private Elementary School servicing students from Kindergarten thru Grade 8.
There are openings for the scholastic year 1989 — 1990 in Grades, 2, 5, and 7. 
Registration for the 1990-1991 School Year wi11 be held the week of September 
18, 1989

ALT S-gos Detroito skyriaus valdyba įteikė A. Jonynienės paveikslą dr. Leonui ir Irenai Kriaučeliū- 
nams Jų apsilankymo Detroite proga. Iš kairės: skyriaus pirm. A. Misiūnas, Dirvos vajaus Detroito komiteto 
pirm. E. Bulotienė, Dirvos vajaus centrinio komiteto pirm. I. Kriaučeliūnienė ir ALT S-gos pirm. dr. L. Kriauče
liūnas.

jų pirmininkams ir jų žmo
noms, bei spaudos ir radijo 
darbuotojams ir jų žmonoms.

Šia proga noriu perduoti 
Lietuvos Šaulių S-gos pirmi
ninko Mykolo Abariaus ir jo 
žmonos nuoširdžiausius svei
kinimus ponams Kriaučeliū- 
nams ir Detroito tautininkam 
nes jie dėl įsipareigojimų 
Šaulių s-gos reikalais nega
lėjo asmeniškai dalyvauti su
sirinkime.

Tuo pačiu pranešu, kad sky 
riaus valdyba baigia savo ka
denciją ir šiame susirinkime 

turėsime išrinkti nauja sky
riaus valdybą.

Iždininkas Romas Maconis 
apibūdino skyriaus finansinį 
stovį: likutis iš praeitų metų 
5,138.11 dol., metų bėgyje 
gauta 1,045.27 dol., išleista 
519.18 . Šiuo metu banke 
yra 5,670.12 dol.

Algis Vaitiekaitis, skyriaus 
valdybos narys kultūriniams 
reikalams, pranešė, kad buvo 
surengta dail. Antaninos Jo
nynienės meno paroda Šv. 
Antano parapijos patalpose, 
ir taip pat surengta paroda 
Vasario 16 minėjime; išsiųs
ta knygų į Lietuvą ir peticijai 
surinkta 1000 parašų.

Revizijos komisijos pirm. 
Stasys Šimoliūnas pranešė, 
kad skyrius finansiniai gerai 
tvarkosi, nes praeitais metais 
turėjo 500 dol. daugiau paja
mų, negu išlaidų. Pakvietė 
skyriaus valdybai pareikšti 
padėką už gerai atliktas pa
reigas ir rinkti juos ir kitai 
kadencijai.

Išsamų šių dienų įvykių 
pranešimą padarė dr. Leonas 
Kriaučeliūnas ir trumpą - 
DIRVOS deimantinės sukak
ties jubiliejaus komiteto pir
mininkė Irena Kriaučeliūnie
nė.

Svarstant klausimus ir su
manymus, įjuos įsijungė dr.
L. Kriaučeliūnas, Albertas 
Misiūnas, Stasys Šimoliūnas, 
Algis Zaparackas, Antanas 
Sukauskas, Jūratė Pečiūrienė 
ir kiti.

Skyriaus valdyba sutiko lik
ti dar vienai kadencijai: Al
bertas Misiūnas - pirminin
kas, Eugenija Bulotienė - vi
cepirmininkė, Eduardas Mil
kus - sekretorius, Romas Ma- 
cionis - iždininkas, Algis Vai 
tiekaitis - valdybos narys kul 
tūriniams reikalams. Revizi
jos komisija: Stasys Šimoliū
nas, Vincas Tamošiūnas ir 
Juozas Kinčius.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas 
pasveikino naująją skyriaus 

, valdybą ir pasakė, jei valdy

ba jį kada nors pakvies, jis ir 
vėl atvažiuos. Naujoji valdy
ba dr. Leonui ir Irenai Kriau- 
čeliūnams įteikė dovanų gra
žų dail. A. Jonynienės šiaudi
nukų paveikslą.

Meninėje dalyje Valė Taut- 
kevičienė ir Ona Vindašienė 
padainavo 6 dainas: "Dainuo' 
kim", "Dzūkija", "Kodėl taip 
būna", "Dar pabūkim", "Žve
jo vargai" ir "Saulė nusileido 
už aukštų kalnų". Atsilan
kiusieji joms ilgai plojo.

Marius Sajus paskaitė savo 
kūrybos eilėraštį "Žingsnis į 
Laisvų". Jis pagerbtas ploji
mais.

Lidija Mingėlienė ir Elena 
Žukauskienė pravedė dovanų 
dalinimą. Išdalinta daugiau 
negu 20 dovanų. Didžiulį 
Onos Pusdešrienės tortą lai
mėjo A. Jonynienė ir gražų 
paveikslą svečias iš Lietuvos, 
gydytojas Vladas Dambraus
kas.

Sodybos savininkui Česiui 
Šadeikai, sergančiam ir gulin 
čiam ligoninėje, susirinkimo 
dalyviai pasirašė kortelę, pa
linkėdami sveikatos ir greitai 
grįžti į namus.

Po Alberto Misiūno padė
kos žodžio, susirinkimas 
baigtas giesme "Lietuva bran 
gi". Į susirinkimą pavėlavęs, 
buvo užsukęs ir Detroito Lie 
tuvių Organizacijų Centro pir
mininkas adv. Kęstutis Miš
kinis su žmona, dr. Stefanija.

Š.m. rugpiūčio 23 d. Pabal
tiečių surengtos demonstraci
jos, prie Federalinio pastato, 
Ribbentropo-Molotovo pakto 
- kuriuo Estija, Latvija ir 
Lietuva buvo pavestos Rusi
jai - 50 metų sukakties pro
ga buvo sėkmingos, gražiai 
pravestos ir susilaukė gerų 
atgarsių. Demonstracijoj kai 
bėjo adv. Kęstutis Miškinis, 
šen. Riegle atstovas ir lenkų 
atstovas.



8

TĖVYNĖS GARSI) radijui
40 metų V. Bacevičiaus nuotr.

(Atkelta iš 1 psl.)

- pasididžiuodamas kalbėjo 
Jaunutis Nasvytis apie savo 
įkurtąją programą trisdešimt 
metų sukakties bankete.

Jo pirmasis artimiausias 
bendradarbis buvo Kęstutis
P. Šukys, gimęs ir mokslus 
ėjęs Clevelande, bet taip pat 
labai gražiai kalbąs lietuviš
kai. Kęstutis Šukys, augęs 
stiprioje savo veikliųjų tėvų 
lietuviškoje dvasioje ir dirbęs 
Superior Savings įstaigoje 
(dabar egzekutyvinis vice
prezidentas), nuo pirmosios 
programos iki šių dienų užtik 

Vilija Nasvytytė - sukaktuvinio pobūvio 1969 m. pranešėja.

TĖVYNĖS GARSAI Clevelando radijo stotyse:

1949.09.09

1953.09.13

* Nuo 1989.07.16 dvi sekmadieninės programos atskirose stotyse.

1961.04.14
1977.03.15
1981.12.06
1984.02.05
1984.09.16
1988.09.04

* 1989.07.16
1989.07.16

Red. Juozas Stempužis 
Red. Juozas Stempužis 
Red. Juozas Stempužis 
Red. Juozas Stempužis 
Red. Juozas Stempužis 
Red. Juozas Stempužis 
Red. Juozas Stempužis

90.3 / 60 min.
88.7 / 90 min.
90.3 / 60 min.
88.7 / 90 min.

WSRS AM 1490 / 30 min. Red. Jaunutis Nasvytis 
ir Balys Auginąs

WDOK AM 1260 / 60 min. Red. Balys Auginąs 
(iki 1955)

WXEN FM 106.5 / 60 min. Red. Juozas Stempužis
WZZP FM 106.5 / 60 min. “
WJW AM 850 / 60 min.
WERE AM 1300 / 60 min.
WCPNFM
WUJCFM
WCPNFM
WŲJCFM

S*

Clevelando miesto meras Ralph Perk prie garbės stalo sukaktu
viniame renginyje.

Su viešnia Rūta Lee-Kilmonyte radijo studijoje: R. ir G. Kudukiai, 
Rūta Lee ir J. Stempužis.

Tėvynės Garsai išleido savo bendradarbio Balio Augino poezijos rinkinį, kurio mecenatas buvo dr. 
Vladas Bložė. Nuotraukoje: dr. Vladas Bložė, Juozas Stempužis ir Balys Auginąs.

rino valandėlei nuolatinę fi
nansinę paramą.

Didelę talką naujai radijo 
programai teikė Čiurlionio 
ansamblis, o jo vadovas 
komp. Alfonsas Mikulskis 
nuo pačių pirmųjų dienų ėjo 
muzikinės dalies vedėjo pa
reigas.

Pirmasis pranešėjas, o vė
liau Tėvynės Garsų progra
mų redaktorius, Balys Augi
nąs pasakojo per radiją apie 
tikrai sunkią darbo pradžią, 
nors jis jau buvo įgijęs profe
sinio radijo darbo patirtį kai 
buvo Kauno valstybinio ra-

DIRVA • 1989 m. rugsėjo 14 d.

Tėvynės Garsų radijo Clevelande pradininkai: J.p Nasvytis, J. Stempužis, K.P. Šukys ir B. Auginąs.

dijofono pranešėjas (1940- 
1944).

-Jaunutis Nasvytis mane 
po pirmosios programos įti
kinėjo, kad padėčiau išbristi 
iš tų sunkumų. Po kelių mė
nesių nusileidau ir pradėjau 
nuolatiniai redaguoti ir prane
šinėti programas, - pasakojo 
Auginąs.

1949 metų spalio pabaigo
je į radijo štabo eiles įsijungė 
ir Juozas Stempužis, kuris 
1939 metais buvo laimėjęs 
Kauno valstybinio radįjofono 
pranešėjų konkurse antrąją 
vietą ir kurį laiką buvo moko
mas radijofone žinių prane
šėjo darbui.

J. Nasvytis ir Iz. Jonaitienė uždega žvakutes sukaktuviniam tortui 
1969 metais.

Pasakoja Balys Auginąs:
- Jaunučiui pakvietus tarky 

ti savo nuožiūra radijo vlan- 
dėlę, kaip ji tada buvo vadina 
ma, aš, norėdamas klausyto
jus nukelti į senąjį Kauną, 
nutariau programą pavadinti 
"Tėvynės Garsais". Mat, tu

rėjome Kaune Tėvynės Gar
sų valandėlę, kurią transliuo
davome sekmadieniais. Tai 
buvo mūsų poetų ir prozos 
rašytojų pynė, montažas ar 
šiaip proginė programa. Jau
nučiui Nasvyčiui entuziastin
gai parėmus mano sumany
mą, pradėjome duoti jau 
Tėvynės Garsų valandėlę ... 
Programa jau ėmė įgauti 
panašumą į Kauno radiją - 
prasidėdavo ta pačia Lietu
viais esame mes gimę daina, 
tuo pačiu atidaromuoju sig
nalu. Vėliau įsivedėme jau
nimo valandėles, kartą į mė
nesį suredaguodavau skyrių, 
pavadintą Iš praeities pusla
pių. Prie vietos žinių "Kas 
buvo, kas yra, kas bus" bu
vome įsivedę žinių iš Lietu
vos skyrių "Surakintos lūpos 
kalba", - pasakojo Balys Au
ginąs, kuris penkerius metus 
redagavo Tėvynės Garsus ir 
rūpinosi jų išlaikymu.

Pradžioje ypatingai didelę
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problemą sudarė lietuviškų 
plokštelių trūkumas. Tėvy
nės Garsai pradėjo transliuoti 
programas, turėdami tik 46 
plokšteles, kurių 60% sudarė 
klausytojų peikiamos, šnypš
čiančios polkos. Todėl Čiur
lionio ansamblis, Juliaus Ka
zėno vyrų choras ir solistai 
gelbėjo padėtį, dalyvaudami 
radijo programose ir padai
nuodami lietuviškų dainų. 
Vėliau muzikos vadovo Al
fonso Mikulskio rūpesčiu kai 
kurios dainos buvo užrekor- 
duotos laikinose plokštelėse, 
įsigyta pasaulinės muzikos 
plokštelių, kad būtų galima 
paįvairinti programų muziki
nę dalį.

Detaliau prisimename Tė
vynės Garsų valandėlės pir- 
muosius metus dėl to, kad 
jos istorija niekur neužrašyta. 
Yra tik pirmojo dešimtmečio 
istorija Lietuvių Enciklope
dijoje, parašyta Vacio Rociū- 
no ir proginiai sukaktuviniai 
leidinėliai.

Patį ilgiausią laikotarpį - 
35-rius metus, - Tėvynės 
Garsus redagavo ir jų išlaiky 
mu rūpinosi Juozas Stempu
žis, dabartinis Tėvynės Garsų 
dviejų savaitinių laidų redak
torius. Per tuos metus Tėvy
nės Garsai subrendo, išplėtė 
programų turinį, techniškai 
kokybiškai redaguojami.

Programų turinį sudarė - 
Jaunimo valandėlės (vadovai 
- Juozas Žilionis, Zigmas

Komp. D. Lapinskas ir J. Stempužis minint 1979 m. radio progra
mos 30 metų sukaktį.

Ruošiant radijo vaidinimą jaunimui. Iš kairės: P. Maželis, R. Zorska, J. Stem pužis, 2. Kliorytė ir A. Stem- 
pužienė.

Peckus, Petras Maželis), Mo
ters Pasaulis (Milda Lenkaus^ 
kienė), Šventadienio mintys 
ir žodžiai (rašytojas Vacys 
Kavaliūnas), Sveikatos pata
rėjas (dr. Henrikas Brazaitis 
ir dr. Danielius Degėsys), Li
teratūrinės ir istorinės vinje
tės (Algis Rukšėnas ir dr. Da
lia Kavaliūnaitė), Keliaujan
čio mikrofono reportažai, Li
tuanistinės mokyklos, skautų 
ir ateitininkų proginiai pasiro 
dymai.

Vedėjo Juozo Stempužio 
iniciatyva apie dešimt metų 
veikė jungtinė lietuvių-latvių 
-estų programa Baltijos Ai
dai, kurią penkerius metus re 
dagavo ir pranešinėjo Rai
mundas Kudukis, ir religinės

J. Nasvytis, A. Mikulskis, J. Stempužis ir K. Šukys 1969 m minint 
programos 20 metų sukaktį.

Piaunat sukaktuvinį tortą: M. Lenkauskienė, J. Stempužis, FL ir G. Kudukiai, P. Milašius.

minties programa Gyvenimo 
Varpai, kurią globojo kun. 
Gediminas Kijauskas, S.J. Iš 
viso transliuota apie 3000 
programų, sutelktas gausus 
gyvojo žodžio ir muzikos ar
chyvas. Šiandien radijo ar
chyve yra 420 plokštelių ir 
virš tūkstančio magnetofono 
juostų.

Nuo 1989m. liepos 16 d. 
Tėvynės Garsai transliuoja 
dvi sekmadienines laidas su 
skirtinga programa. Pusan
tros valandos iš ryto per John 
Carroll universiteto radijo sto
tį (FM 88.3) ir vieną valandą 
vakare, nuo 7 iki 8 valandos, 
per galingą (50,000 vatų) vie-

Tolimoje kelionėje,,.
Per keturiasdešimt metų 

Clevelando lietuvių Tėvynės 
Garsų radijo programa savo 
pirmuoju tikslu įsirašė: "Gim 
tasis žodis ir lietuviška daina 
tegul gaivina Nemuno šalies

šąją radijo stotį WCPN FM 
90.3 . Ypatingai gausiai klau
soma rytinė programa, nes jo
je plačiai informuojama apie 
nūdienius įvykius Lietuvoje. 
Vakarinėje laidoje grojama 
naujoji muzika, geresni ir il
gesni kūriniai, literatūriniai 
montažai. Ši programa prane- 
šinėjama lietuvių ir anglų kal
bomis. Pagrindiniai redakto
riaus talkininkai - Dalia Sta- 
niškienė ir Kristina Kuprevi- 
čiūtė.

Tėvynės Garsai švenčia sa
vo darbo keturiasdešimt me
tų sukaktį. Ir tai nėra tokia 
šventė, kurios proga redakto
rius, atsilošęs minkštoje kė
dėje, žiūrėtų praeities laimin
gų dienų filmą. Tų keturias
dešimt metų kiekviena savai
tė buvo pilna rūpesčių - koks 
bus programos turinys, iš kur 
ateis lėšos sumokėti stočiai 
už laiką ir programos ruoši
mo išlaidas? Pagaliau, atsa
kingam redaktoriui rūpi ir 
ateitis - kas tęs darbą toliau?

Juozas Stempužis, rugsėjo 
3 dienos programoje, raginda
mas Tėvynės Garsų klausyto 
jus prisiminti radijo valandė
lės 40 metų sukaktį ir parem
ti jos tolimesnį darbą, sakė:
- Keturiasdešimt metų - 

ilgas kelias. O ilgoje kelio
nėje ir šiaudą nešti pasidaro 
sunku...

O nešti reikia, jeigu supran - 
tame savo pareigų atsakomy
bę ir išeivijai, ir okupuotai 
Lietuvai. Clevelando Tėvy
nės Garsų radijas pareigas sa 
vo kolonijai ir Lietuvai atliko 
gražiai, kūrybingai. Sveikin
dami Tėvynės Garsus 40 me
tų sukakties proga, norime 
padrąsinti ir toliau ištikimai 
eiti Lietuvos keliu, gimtuoju 
žodžiu ir lietuviška daina 
stiprinti mūsų jėgas tolimoje 
kelionėje į laisvą Lietuvą.

(d) 

prisiminimus ir stiprina mūsų 
jėgas tolimoje kelionėje i lais
vą Lietuvą".

Gedimino pilies bokšte ky
lant trispalvei, šis tikslas įgau 
na gilesnę prasmę. Lietuvos 
laisvė jau ne miražas. Kaip 
ją teks iškovoti dar niekas 
nežino, bet kova prasidėjo. Į 
šią kovos pradžią per beveik 
penkis dešimtmečius vedė pa
ti Lietuva, vedė ir įvairios 
išeivijos lietuvių pastangos, o 
jų buvo begalės. Jos dalinosi 
į dvi pagrindines šakas: savo 
sios lietuviškos kultūros, o 
tuo pačiu lietuviškosios gyvy 
bės išlaikymą ir perdavimą 
jaunesnėms kartoms, ir tiesio 
ginį Lietuvos laisvinimo dar
bą.

"Gyventi lietuviu - tai gy
venti visais lietuviškosios kul
tūros laimėjimais", rašė Juozas 
Girnius. Tačiau kultūrinėms 
vertybėms visuomenėje pa
skleisti yra reikalingi tarpi
ninkai.

Tokiais tarpininkais gali bū 
ti ir radijo programos, kai jos 
kartą peržengia grynai infor
macinio ar pramoginio turi
nio ribas. Tėvynės Garsų ra
dijo programai pasisekė tai 
padaryti.

To pasisekimo priežasties 
gal būt reikia ieškoti progra
mos vedėjo Juozo Stempužio 
sau pasistatytuose uždavi
niuose, reikalavimuose ir tiks 
luose. O tai jis greičiausia 
padarė, ieškodamas atsaky
mo tik į vieną klausimą: Ko
kiu lietuviu noriu būti?

Juozui Stempužiui buvo pa 
skirta LB Kultūros tarybos 
1988 metų radijo premija. 
Premija už didelį darbą ir gi
lios prasmės įnašą į mūsų 
išeivijos lietuvių kultūrinius 
lobynus.

Tėvynės Garsų programoje 
dažnai girdime dainą iš Lie
tuvos "Einu per žemę". Žvel 
giant į šią Juozui Stempužiui 
skirtą premiją, joje saulės 
šviesa spindi akiai nematomi 
žodžiai:

Einu per žemę žiedlapiais nusėta, 
Širdy nešuosi nerimą dienų.
Einu tavęs į saulę palydėti,

(Nukelta i 10 psl.)
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Tėvynės Garsų bendradarbė Dalia Staniškienė.

Mūsą lietuviška šnekta
Neseniai iš Lietuvos gauta

me laišeke viena giminaitė ra 
šo: "Mūsų spauda dabar labai 
įdomi, kad tik laiko būtų ją 
perskaityti. Mes kaip nauja
gimiai - visai nežinom savo 
istorijos. Kaip mes ir gyve
nom užrištom akim ir ausim"

O mes, laisvame krašte gy
vendami, galėdami laisvai 
skaityt, rašyt, kalbėt, klausyt 
- dažnai tos laisvės pilnai ne
įvertinam. Turėdami daug sa- 
vų lietuviškų laikraščių, žur
nalų, ne visada juos paskaito
me. O ir lietuvišką radijo va 
landėlę kartais užmirštam, ar 
ba pasirenkam ką nors kitą 
tuo metu daryti. Ką gi, esa
me laisvi ir niekas mūsų ne
verčia nė skaityt, nė rašyt, nė 
klausyt. Nebent mūsų lietu
viška sąžinė...

Prisimenu, kada prieš devy
nerius metus pirmą kartą pra
bilau "Tėvynės Garsų" radijo 
bangomis. Bijojau ir jaudi
nausi, nes juk nebuvo iš anks
to į juostą įrašyta, visada 'gy
vai' teko į žmones prabilti. 
Žinojau, kad pasakyto žodžio 
nesugrąžinsi, kad padaryta 
klaida - jau pasiekė kiaušy-

Tolimoje kelionėje...
(Atkelta iš 9 psl.)

Dainas sudėstau žemėje tėvų: 
Lietuva - man duona kasdieninė, 
didingų skrydžių ir darbųprasmė.

Nijolė Kersnauskaitė 
(Draugas, 1989.5.13) 

J. Stempužis, D. Orantaitė ir T. Neimanaitė 1969 m. parengime.

tojų ausis. Po nemažai metų, 
daugelio kelionių ’į plynias' 
(kada tekdavo toli į radijo sto
tį važiuoti ir vakare, kartais 
pūgoms siaučiant, grįžti), po 
besikeičiančių radijo stočių, 
kuriose teko talkinti praneši- 
nėjant ir redaguojant progra
mas, dar vis sudreba širdis 
kiekvieną kartą į klausytojus 
prabylant. Net po tiek metų 
'praktikos', ta įtampa pasilie
ka. Gal būt tai ne tiek iš bai
mės padaryti klaidą, nes kas 
jų nedaro? Juk visi žmonės 
esam, tad ir klausytojai tai su
pranta ir atleidžia. Didžiau
sia įtampa yra dėl atsako
mybės jausmo prieš klausy
tojus, dėl noro duoti geriau
sią ką gali, dėl didelio troški
mo pakelti klausytojų dvasią 
dalinantis lietuviško žodžio, 
dainos ir muzikos turtais ...

Niekas nežino, kiek valan
dų, pastangų ir širdies reikia 
įdėt redaguojant ir įgyvendi
nant kiekvieną radijo valan
dėlę, kol pats to nepamėgina. 
Nežinojau ir aš, kai įsijun
giau į lietuviško radijo darbą. 
Tačiau šį darbą nuoširdžiai 
dirbant pajunti žmogus ir tik
rą pasitenkinimą ir džiaugs
mą, ir augi pats dvasiniai. 
Ypač džiugina ir skatina ne
pailsti toli nuo lietuviškų cen
trų gyvenantys klausytojai, 
kurie mūsų valandėlių klauso 
juostelėse tėvų ar giminių dė
ka. (Pav. buvę Clevelando 
gyventojai Lionė ir Andrius 
Kazlauskai Seattle, Washing-

Finansiniai labirintai Vladas Vijeikis

Mano draugas Florijonas 
nėra joks finansistas. Tą ir 
jis pats gerame ūpe pripažįs
ta. Gaisrus gesinti gali. 
Prieš pusę šimtmečio Lietu
voje taip ir darė. Ir jeigu 
klausyti jo pasakojimų tai at
rodytų, kad visos Lietuvos 
gaisrus jis vienas užgesino. 
Vyrų negelbėjo. Moterys bu
vo jo specialybė. Ir jeigu esi 
specialistas vienoje srityje tai 
nėra jokio reikalo kreiptis į 
kitą sritį. Niekam iš to nau
dos. Taip man Florijonas aiš
kino. Ir aš jam beveik tikiu.

Vieną kartą, Florijonas pa
sakoja, nešiau tokią nieko 
sau moterėlę iš ugnies. Kai 
išnešiau, suklupau ir kelius 
nusibrozdinau. Pasirodo mo
terėlė daugiau svėrė negu ma
no sveikata gali pernešti. 
Bet heroizmo dvasios pagau
tas, neskaičiavau svorio. Ir 
išnešiau. Sakau aš jai: tu 
mergaite numesk keletą desėt- 
kų. Gerai kad aš buvau, o 
koks silpnesnis būtų nukei- 
pęs. O ji sako: "Vot nacha- 
las." Ir nuėjo.
- Florijonai, tu man savo 

žygius jau daug kartų pasa
kojai. Negaliu sakyti, kad jie 
neįdomūs. Bet šiuo atveju, 
noriu tavęs paklausti visai ki
tokia tema.
- Tu manęs temomis negaz- 

dink. Žinai, kad esu gerai ap
siskaitęs. O jeigu ką nežino
siu, žvilgterėsime į enciklope - 
diją. Į kai kuriuos klausimus 
galėtų mano uošvė tiksliai 
atsakyti, bet jau dvi savaitės 
su ja nekalbu. Tad teks pasi
kliauti dviem šaltiniais. Ma
no protu ir enciklopedija. Pa
sirink ką nori.
- Šiuo tarpu noriu pasikal

bėti su tavo protu, nes ko aš 
klausiu - enciklopedijoj nėra.

tono valstijoje, ar Giedrės ir 
Donato Iešmantų šeima N. 
Carolinoj). Kartais atrodo, 
kad vien dėl šių, ir kitų mum 
nežinomų tolimų klausytojų 
verta tą darbą dirbti, nes jiem 
tai gal vienintelė proga ben
drauti su toli esančiais tautie
čiais.

Pajutus lietuviško radijo 
svarbą ir nepakeičiamumą ži 
nai, kad jį reikia žūt-būt išlai
kyti, puoselėti, plėsti. Ir jauti 
didelį dėkingumą tiems gau
siems klausytojams, kurie tą 
supranta, paskatina, įvertina 
ir nuoširdžiai parodo klaidas, 
pataria ... Ir tada su meile ir 
entuziazmu pasiryžti ir toliau 
visomis jėgomis dirbti ir 
skleisti lietuvišką žodį atbun
dančios Tėvynės ir Dievo gar 
bei! Nes, anot vieno laisvė
jančios Lietuvos poeto, - 
"Mano gentainiai, broliai, seserys!
Mes dar gyvi! Gyvi! Dar esame! 
Dar skamba lūpose šventa 
Mūsų lietuviška šnekta!"

Dalia Staniškienė

- Na tai pilk, o aš tau pripil
siu skysto proto į šią aukštą 
stiklinę.

- Florijonai, čia keletas 
klausimų. Tad aš padalinsiu, 
kad būtų lengviau narplioti.
- Daugybos lentelę dar mo - 

ku, o dalybos net negirdėjau. 
Bet dalink.
- Pirmas klausimas; Ar gir

dėjai apie krizę Lietuvoje 
apie trisdešimtuosius metus?
- Dalybos lentelė tave su

maišė. Ne Lietuvoj buvo kri
zė, bet visame pasaulyje. O 
biauriausia Amerikoje. Ge
rai, kad mes tuo laiku čia ne
buvome.
- Tai va, ką ir norėjau pasa

kyti. Už vieną dolerį turėjai 
mokėti dešimt litų. O tuo lai 
ku jau reikėjo tik šešių litų. 
Ką tas reiškia?
- Tavo protelis susitraukė 

kaip tas doleris. Litas buvo 
tvirtesnis negu doleris. Tas 
taip aišku.
- Na, tai su tuo litu galėjai 

važiuoti po pasaulį ir visi 
mielai keitė į dolerius, lyras, 
svarus ar kitokius bankno
tus? Ar taip?
- Kvailas klausimas. Žino

ma, kad taip.
- O dabar okupuotoje Lie

tuvoje nebėra lito. Yra rub
lis. O rublio niekas nenori 
priimti.
- Žinoma, kad niekas ne

nori. Todėl, kad komunis
tiniai biurokratai sukūrė to
kią kvailą sistemą, kurios dar 
niekas nebuvo sugalvojęs. 
Yra istorinė teisybė, kad biu
rokratai sugeba taip sunarp
lioti žmogaus veiksmus, kad 
ir jie patys nežino, kaip atnar- 
plioti. Bet sovietai pralenkė 
pasaulį. Sakė, kad pavys ir 
pralenks Ameriką. Biurokra
tijoje tikrai pavijo ir pralen
kė.
- Florijonai, tavo smege

nys sukasi į gerą pusę. Tad 
pasakyk man, kaip žmogelis 
iš okupuotos Lietuvos, atva
žiavęs į Ameriką gaudamas 
du šimtus rublių su trijų mė
nesių viza gali Amerikoje 
pragyventi?
- Į tą klausimą galiu tau at

sakyti iš biblijos. Pažiūrėk į 
dangaus paukščius. Jie nei 
sėja, nei pi auna, o gyvena. 
Aišku? Toks paukštelis at
skrenda į Ameriką pas savo 
giminaitį, kuris sėja, paskui 
sunkiai piauna. Ir tie du šim
tai išauga į didelę sumą. Gor
bačiovo vietoje ir to neduo
čiau. Gal porą dolerių. 
Kramtomai gumai nusipirkti. 
Šia proga man atėjo mintis, 
kurią tu gali palaikyti kvaila. 
Bet vistiek paklausiu.

Florijonas matydamas ma
no nieko nereiškiančią fizio
nomiją dar bent kiek sriūbte
lėjęs sako:

- Dabar iš Lietuvos atva
žiuoja ir vieši po tris mėne
sius ir daugiau. Ar turėjai 
savo gyvenime tokias ilgas 

atostogas? Matau iš tavo 
rūkštaus veido, kad ne. Tad 
klausiu tavęs. Tiek daug lan
kytojų. Tad kas dirba Lietu
voje? Darbininkų skaičius 
gerokai sumažėjo. O darbas 
turtą gamina. To nereikia aiš
kinti. Tu ir pats žinai. Ketu
riasdešimt metų vieną sraig
telį viename fabrike sukinė
jęs. Dabar galėsi pravėdinti 
savo tūkstančius. Ar atva
žiuoja?
- Atvažiuoja.
- Tai kiek atidėjai 

lankytojui sutikti?
- Apie tris tūkstančius - ne 

labai užtikrintai atsakiau.
Florijonas ėmė balsiai juok

tis. Nemačiau jo taip nuošir
džiai kvatojant. Bent kiek at
sikvėpęs sako:
- Su tokia suma tik uošvę 

gali sutikti. Apsižiūrėk, ką 
gali parduoti. Gal turi auksi
nį laikrodį. Gal Washingto- 
no autografą. Gal Rem- 
brandto paveikslą?
- Nieko tavo išminėto ne

turiu.
- Žinojau iš seniau, kad esi 

fantastas. Tad už fantaziją. 
Florijonas pakėlė aukštą stik
linę ir aš juo pasekiau. - Ir 
kad tavo namų niekados ne
užpultų krokodilai.
- Florijonai, Chicagoje nė

ra krokodilų.
- Aš čia simboliškai pasa- 

sakiau. Suprask kaip nori.

TOOL DESIGNER
TO WORK & LIVE

IN CONGENIAL COMMUNITY
Leading manufacturer of valves & regula- 

tors for the LP gas industry has an immediate 
opening for an experienced Tool Designer in 
the Burlington, NC area.

Primary responsibility will be for design- 
ing eutting tools from engineering drawings 
for multi-spindle bar and chucker automatic 
screw machines. Will also develop process- 
ing layouts and troubleshoot tooling and proc
ess problems. Successful candidate will have 
a minimum of 5-7 years ezperience with 
strong machine and process knowledge. 
Acme and New Britain experience a definite 
plūs.

We offer an excellent salary /benefit pack
age. Please send resume and salary history to 

Director of Human Resources
ENGINEERED CONTROLS 

INTERNATIONA INC.
PO Box 247 • Elon College, NC 27244 

An Equal Opportunity Employer 
(33-34)

WARM SPRINGS OFFER A 
DIFFERENT ALTERNATIVE 
TO THE DAILY NURSING 

ROUTINE

Nurses at Warm Springs enjoy an environ 
ment different from any other health care 
facility in San Antonio. Our beautiful new 
65-bed hospital in theSouth Texas Medi
cal Center specializes in comprehensive 
physical rehabilitation for people of all 
ages. You can help our patients with the 
chalenge of rebuilding their lives following 
a disability or disease. You have the 
chance to become part of an innovative, 
caring and dynamic rehabilitation team.'

Warm Springs offers a competitive bene
fits and salary package, flexible sched
uling, educational assistance, and a 
unique environment. For 50 years, Warm 
Springs has been a leader in the field of 
rehabilitation. If you are RN or LVN and 
would likę the opportunity to be part of our 
team of professionals, apply in person at

Warm Springs 
Rehabilitation Hospital 

5101 Medical Drive
San Antonio, Texas 78229 

or call personnel 512-691-0100

Warm Springs is an Equal Oppty Employer
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Kun. dr. Tomo Žiūraičio, O.P. 
sukaktuvinė šventė

"Dirvoje" jau buvo rašyta, 
kad Lietuvių Skaučių Seseri
jos Dvasios Vadas, taip pat 
Washingtono lietuvių bei 
Pentagono kapelionas kun. 
dr. Tomas Vytautas Žiūraitis 
šią vasarą švenčia kunigystės 
50 m. sukaktį. Toji sukaktis 
buvo paminėta sekmadienį, 
liepos 30 d., iškilmingomis 
mišiomis Domininkonų para
pijos bažnyčioje Washingto- 
ne, kur šalia jos esančiame 
vienuolyne gyvena ir pats ju
biliatas.

Į sukaktuvines mišias erd
vioje bažnyčioje susirinko ne 
toli 400 žmonių, kurių dides
nę pusę sudarė amerikiečiai. 
Jų tarpe buvo ir būrys aukšto 
rango karininkų, atvykusių 
pagerbti vieną iš savo kape
lionų. Iš New Yorko į iškil
mes specialiai buvo atvykęs 
vysk. P. Baltakis.

Sukaktuvininką prie alto
riaus palydėjo ilgoka proce
sija, kurioje, šalia dešimties 

505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 
(216) 486-2530

RITA MATAS

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

— Broker — G.R.I. — C.R.A.
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daugiausia amerikiečių dva
sininkų, šalia uniformuoto 
Pentagono kapelionų viršinin 
ko, buvo nešama Lietuvos vė 
liava. Procesijoje taip pat 
ėjo įvairių Washingtono lietu 
viškų organizacijų, tarpe jų 
Skautijos atstovai ir atstovės. 
Per mišias labai įspūdingai ir 
profesionaliai giedojo solistė 
Nerija Kasparienė. Pamoks
lą anglų ir lietuvių kalbomis 
pasakė Lietuvos vyčių dva
sios vadas kun. A. Jurgelai
tis.

Baigiantis mišioms, domi
ninkonų vienuolyno viršinin
kas kun. E. Gaffney perskaitė 
kelis gautus svarbiausius svei 
kinimus. Būtent, per Vatika
no pro nuncijų Washingtone 
atsiųstą popiežiaus Jono Pau 
liaus II, kaimyno JAV prezi
dento G. Busho bei jo visos 
šeimos ir Washingtono kar
dinolo J. Hickey sveikinimus 
Mišių dalyviai juos palydėjo 
plojimais. Po to prie mikro

Matas realtors

Pentagono kapelionų viršininkas kun. W. Schmidt, Domininkonų bažnyčioje Washingtone, skaito svei
kinimo raštą kun. dr. Tomui Žiūraičiui, O.P. (dešinėje), 50 metų kunigystės jubiliejaus proga. Viduryje stovi 
domininkonų vienuolyno viršininkas kun. E. Gaffney. P. Mickausnuotr.

fono atėjęs Pentagono kape
lionų viršininkas kun. W. 
Schmidt perskaitė JAV gyny
bos ministerijos tarnautojų 
sveikinimą. Paskutinieji žodį 
tarė vysk. P. Baltakis ir pats 
sukaktuvininkas.

Paminėtina, kad aukojimo 

procesijoje, kurioje dalyvavo 
ir "Caritas" organizacijos at
stovė iš Lietuvos, prie alto
riaus buvo atnešta nemažai 
lietuviškų simbolinių dovanų 
- koplytstulpis, gintaro rožan 
čius ir kt. Buvo taip pat gau
ta sveikinimo telegrama iš 
Lietuvos Skautijos ir ten vie
šinčių skaučių. Žodžiu, šven
tėje buvo labai ryškus lietu
viškas akcentas.

Po mišių daugybė svečių 
suėjo į vienuolyno salę, kur 
buvo paruoštos vaišės. Čia 
sukaktuvininkui kun. dr. T. 
Žiūraičiui dovanas įteikė LB, 
Washingtono ateitininkų ir 
Skaučių Seserijos atstovės 
bei atstovai.

Iškilmėse malonu buvo ste 
bėti, nors ir giliai sujaudintą,

nepaprastai įspūdingai pa
gerbtą mūsų kapelioną, kuris, 
nugalėjęs ligas, tebėra guvus 
ir energingas. V.R.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI

DIRVOS
PRENUMERATĄ

DRIVERS - OTR
Flat beds & vans. Up to 240/m. 
Flat bed drivers receive 10 per 
mi. additional for tarping. We 
offer loading & unloading, tolis, 
vacation, health & life insurance, 
various bonuses including cash 
bonuses up to $1000. Call

1 - 800 -252 - 2779 
Barry Ine. Since1947

29 Woodswether Rd.
Kansas City, Kansas 66118

(33-34)

Krištolas ir knygos A_ntąąąs DundziĮą 

Dirvos konkurse premijuota novele
Nuo tos dienos žinojau, kad vedybų reikalas 

vėl iškils ir apie jas pradėjau po truputį galvoti. 
Tada taip pat supratau, kad ji rimtai nori ir ieško 
pastovios vedybinio gyvenimo aplinkos. Ši min
tis mane ir baugino ir džiugino. Baugino, nes ves
tis nenorėjau, bet nenorėjau ir jos prarasti. Mintis 
tuo pačiu džiugino, nes aiškiai mačiau, kad bu
vau susirišęs su pastovaus gyvenimo siekiančia 
moterim. Mano akyse toks jos nusistatymas ją 
aukštino ir kėlė, nors pats jo negalėjau patenkinti.

Vedybas svarstėme ne kartą vėliau.
Kelis kartus ji užvedė kalbą kai, mano supra

timu, išgerto vyno buvome per daug veikiami. 
Keista, bet prie vyno jai būdavo ta tema lyg drą
siau kalbėti. Dar daugiau: kalbant apie vedybas, 
bet koki išgerto alkoholio požymiai pas ją ding
davo ir ji kalbėdavo aiškiai, logiškai ... Gi mano 
protas man tada kaldavo, kad tokiam svarstymui 
reikia būti visiškai blaiviems. Nenorėjau likti ne
suprastas ar pats jos nesuprasti. Bijojau ir galimo 
impulsyvaus atsakymo, kurio ryt dieną gailėčiau
si.

Nuoširdžiai, saikiu balsu, pusiau pašnibždo
mis mudu kalbėjomės vieną žiemos naktį, apsika
binę, glausdamiesi vienas prie kito. Mūsų jaus
mai vienas antram, pasitikėjimas ir ryšiai buvo 
neginčytini. Atrodė, kad tuo metu nieko netrūko, 
o kaip ko buvo sklidinai daug. Ji vėl logiškai, bet 
su moterišku švelnumu rikiavo savo mintis į žo
džius. Prieštaravo man tik protas, keldams gali
mos rizikos pavojų - lyg žvalgantis žengti per 
siūbuojantį tiltą ar perbėgti judėjimo pilną greit
kelį. Aš šimtaprocentiniai pripažinau mudviejų 
bendrojo likimo jėgą, bet vedybas norėjau svars
tyti vistiek kitaip, kitu laiku, kitur. Vedybų tema 

man reikalavo matyti jos veidą, išraiškos niuan
sus. Tamsa ir intymus artumas veido bruožus 
slėpė. Gi kaip buvo tikrai, taip ir nežinau: čia gal 
buvo pakastas mano bailumas, noras sprendimą 
atidėti.

Sykį aš pats užvedžiau pokalbį, apie vedy
bas tada, jau buvau įpratęs tyliai sau galvoti. Da
bar reikėjo, bandant save,apie jas garsiai kalbėti ir 
tinkamai reaguoti įvairiose aplinkybėse:

- Ar tavęs nenervuoja tau nesuprantamos 
mano lietuviškos knygos, ar mano anglų kalbos 
akcentas tau nerėžia ausies? Šių dalykų aš pa
keisti negaliu. Ar tokį mane galėsi toleruoti, būti 
su manim laiminga?

- Ankščiau aš tavo akcentą ryškiai jusdavau, 
bet dabar jau pripratau ir jo beveik negirdžiu, - 
atsakė, neliesdama pirmosios klausimo dalies.

- Jei mudu vešimės, abu turėsime viens prie 
kito prisitaikyti, kai kurių dabartinių asmenišku
mų atsisakyti, - tęsiau. - Reikės tolerancijos ir 
pastangų, reikės kantrybės ... Turėsime ir dvigu
bai didesnę šeimą negu dabar: juk bent jauniau
siems vaikams reikės vietos pas mudu, kad ir ne 
tuo pačiu metu...

- Aišku, kad nei tu nei aš savo vaikų neišsi
žadėsime. Bet dar metai, kiti ir jie visi bus savis
tovūs.

- Aš manau, kad kai mano jauniausioji baigs 
universitetą, aš būsiu laisvas spręsti vedybų klau
simą, - netikėtai suradau tą konkrečią laiko ribą, 
kurios iki šiol ieškojau.

- Tu kalbi apie kelių metų laiko tarpą, - be
veik matematiniu tikslumu, visai be jausmo ji 
konstatavo. - Keli metai yra ilgas laikas ...

- Tas laikas bus mudviem ir egzaminas, - 

bandžiau dar tvirtinti. - Būtų baisu, jei apsives- 
tume ir pasirodytų, kad buvo klaida!

- Laukdami, atidėliodami, nesivesdami mu
du niekad nepatirsim nei laimėjimo nei, neduok 
Dieve, klaidos ... Dabar mudu elgiamės kaip bai
liai, - ji užbaigė pokalbį.

Religija buvo dar viena, reikia pasakyti, kliū
tis - bent man. Mudu abudu buvome nuo tikėji
mo praktikos nutolę. Aš žinojau, kad, vesdamas 
antru kartu, kategoriškai atsisakysiu viešojo ryšio 
su katalikybe ir nuo mažens man įskiepyto Baž
nyčios tarpininkavimo tarp žmogaus ir Dievo. 
Ta pati katalikybė taip griežtai nesaistė jos. Kelis 
kartus mudu net meldėmės kartu ir man atrodė, 
kad maldos ryšys mudu dar tampriau jungė. Aš 
prašiau Dievo nelaikyti mudviejų nusikaltėliais 
ar bent suprasti šios meilės jausmus bei praeityje 
apgriauto gyvenimo aplinkybes. Ką mudu jautė
me vienas antram, negalėjo būti velnio pinklės, 
nors velniais, bendrai paėmus, aš netikėjau.

- Ar gavai kvietimą į Dianos ir Henriko ves
tuves?

- Gavau, - atsakiau. - Tu, be abejo, eisi. 
Dar nežinau, ką man daryti ... Aš jų taip artimai 
nepažįstu. Mane kviečia todėl, kad kviečia tave

- Būtinai eik! Jie mudviejų abieju draugai, o 
man dar ir bendradarbiai.

Aš į tai nieko neatsakiau, nes rimtai dvejojau, 
eiti ar neiti. Nenorėjau dalyvauti apeigose, ku
rios man pačiam kiek grąsinančiai atodė. Tiesiog 
dar prisibijojau, kad dalyvavimas gali jai stipriau 
sugestijonuoti ir mudviejų pačių vedybas. To 
ypač nenorėjau, nes spėliojau, kad tai tik padi
dins spaudimą į mane.

Iš kitos pusės, vedybų apeigos mane patį ir 
domino ir traukė. Reikėjo juk save patikrinti, 
kaip atrodytų sau pačiam tokį žingsnį žengti. Ga 
lų gale nutariau, kad ši, jei taip galima išsireikšti, 
repeticija ir saviesiems jausmams ir intelektui gali 
būti naudinga. (Bus daugiau)
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Iš praeities dienų ... New Yorko operetės choras, 1951 m. koncertavus Waterbury, CT. Koncertą 
rengė ALT S-gos Waterburio skyrius. Chorui vadovavo Aleksas Mrozinskas (prie pianino). Kairėje 
aktorius Vitalis Žukauskas, dr. Mattew J. Colney, Mykolas Gureckas. Dešinėje Mykolas Liuberskis.

OPPORTUNITY FOR RN'SANDLPN’S
• To work & live in a congenial community 

only Top quality individuals need apply.
• Affordable health insurance
• Free life insurance
• Siek time
• Vacation
• Hollidays - New Year Day, Memorial Day, 

Independence Day, Employee Birthday, 
Thanksgiving Day, Christmas Day
& day of choice.

UPTO $14.75 PER HOUR FOR 3-11 & 11-7
Call 804 - 740 -6174

CAMBRIDGE MANOR
1776 Cambridge Drive, Richmond, VA 23233

FURNITURE INSTALLERS 
NEEDED!

We're doubling our installation crew at 
this established, downtown dealer of of- 
fice furniture and systems. Trained in- 
stallers needed. 3 years experience 
mandatory, Steelcase produet knovvledge 
preferred. Full benefits in union shop!

Reply to:
E. Chandler, V.P. Operations

THE OHIO DESK COMPANY
1122 Prospect Avė., Cleveland, OH 

(216) 623-0600
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LAPKRITIS
LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje.
Kelionė Nr. 102 lapkričio 2-15 $1,699 iš Bostono ir Niujorko

$1,882 iš Čikagos

1989 M. KELIONES į LIETUVĄ

BALTIC 
TOURS
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GRUODIS
LIETUVA IR BELGIJA Naujų Metų kelionė, 14 dienų: 9 naktų Vilniuje, 1 Maskvoje, 

2 Briuselyje
Kelionė Nr. 129 gruodžio 29-sausio 11 $1,599 iš Bostono ir Niujorko

$1,782 iš Čikagos

NEW YORK
M0L0T0V0- 

RIBBENTROPO PAKTO 
PRISIMINIMAS

Š.m. rugpiūčio 23 d. Kultū
ros židinyje, LB New Yorko 
apygardos valdyba surengė 
Molotovo-Ribbentropo pakto 
pasirašymo 50 metų sukak
ties paminėjimą.

Susirinkimą atidarė LB 
New Yorko apygardos pirmi
ninkas Vytautas Alksninis.

Dienos prelegentas, Lietu
vos generalinis konsulas Ani
cetas Simutis išsamiai infor
mavo apie įvykusį faktą ir jo 
pasėkų žalą, besitęsiančią jau 
50 metų.

Apie lietuvių, latvių ir estų 
pastangas skriaudos atitaisy
mui ir nepriklausomybės grą
žinimui, bei tuo tikslu žygius 
Jungtinėse Tautose, New 
Yorke, kalbėjo Daiva Kezie- 
nė. Savo pranešimą ji baigė 
sakydama: "Pavergta Tėvynė 
laukia, kad mes eitume ir kal
bėtume šaukdami - laisvės, 
laisvės, laisvės Lietuvai!

Nors susirinkimai New 
Yorke ir Kultūros Židinyje 
vyko darbo dieną, jie buvo 
gausūs dalyviais. Po oficia
lios dalies Židinyje tesėsi lais
vi pasikalbėjimai ir diskusi
jos dėl tolimesnės veiklos sie
kiant Lietuvai laisvės, (eč)

REAL ESTATE -GERMANTOVVN 
Residential Area. Private Bath. Fur
nished or non furnished. No drugs. 
$65 a week. Call: 215 - 887 - 3566 
(34-36)

Ekskursijos į Palangą ir Klaipėdą su pernakvojimu kiekvienai grupei!

Baltic Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus.

e

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsienio valiutos parduotuvėse Vilniuje, Kaune 
ir Klaipėdoje.

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant paminklus jūsų mirusiems giminaičiams 
Lietuvoje.

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis:

BALTIC TOURS
77 Oak St., Suite 4 

Newtown, MA 02164
Tel.: (617) 965-8080
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MACHINIST/
TOOL & DIE MAKERS

General Metalcraft has open
ings for Mach-.msts/Tool & 
Die Makers. Machmists 
should have minimum 2 
years experience on drill 
presses. lathes. verticle mills 
and surface gnnders. and be 
able to vvork from simple 
sketehes and verbai instruc- 
tions. Tool and Die Maker 
applicants should have a 
minimum of 5 years expen- 
ence and be able to work 
from blue prints vvith littte or 
no assistance. Experience 
vvith progressive stamping 
d>es a difinite plūs Send 
resume to:
GENERAL METALCRAFT

P O. 8ox 557 
McKee Road 

Dover, DE 19903 
Or appfy in person daify 

between 9 a.m. & 11 a.m.

Mylimam Tėvui

At A

PETRUI AUSIEJUI

mirus, mūsų draugams LINUI ir RITAI ir 
jų šeimoms reiškiame giliausią užuojautą

Alvyda ir Viktoras 
Adomavičiai 

ir šeima

ELECTRICIAN / 
GENERAL MAINTENANCE

- Wanted for an automotive manufac
turer in Northeast Indiana. Mušt have 
knovvledge and some experience vvith 
460 volt, 3 phase electricity. Mušt be 
familiar vvith programmable controller and 
trouble shooting electronic eųuipment.

Mechanical ability to perform some 
plant eąuipment maintenance and repair. 
Competitive vvages. Send resume to:

Handy & Harman
ATTN: Personnel

1501 VVohlert Street
Angola, IN 46703

(31-33)

2AGREB INDUSTRIES. INC 
886 TRYENS ROAD 
ASTON, PA 19014 

(215) 459-3554

MACHINISTS ’ — Experienced to 
setup and operate CNC VERT & 
HORIZ. machining center. Also in 
need of one 1 st class machinist.

HORIZ. BORING MILL OPERA
TORS — Experienced to setup and 
operate LUCAS boring mill 2 open
ings available on 1st shift & 2 on 
2nd shift.

Q.C. MANAGER — Mušt be familiar 
with Gov't. specs & also inspection 
methods. Mechanical dimensional in
spection is reęuired.

New modern air eonditiened shop 
Top vvages and excellent benefits. 
Call or apply in person 8 a m -4 p.m.

EOE.

OPERATOR / SINGLE 
NEEDLE

Work for ladies beit manufac
turer. Single needle exp. nec. 
Apply 400 Spring Garden St., 
2nd fl., Phila, PA
(34-36)

MECHANIC / DIESEL 
GUARANTEED WEEKLY WAGE 

Expericncc in eummins engine repair. 
Air conditioning experience a plūs.

Churchill Transport
Detroit, Mich.

(313) 896-1500, ext. 822 
(26-33)

RPAI F<5TATF
LOGAN RESIDENTIAL AREA.

Ūse of house. Furnished or non fur
nished. No drugs. $65 a week. Call: 

215-887-3566
(34-36

PRINTED CIRCUTT
DESIGN INC.

A quick tumaraound circuit board ma
nufacturer has teh foolowing openings 
due to ex-pansion.

Only EXPERIENCED people need 
apply for Ist and 2nd shifts: 

INSPECTORS
&

PLATINO ROOM HELP
Salary commensurate with responsi- 
bilities. We offer company paid med- 
ical and profit plan. For consideration 
call Al 508-373-0903 or apply at 17 
Locust St. 5th Floor Haverhill. MA or 
write to P.O. Box 1674, HAVERHlLL, 
MA 01830
(34-35)

ATTENTION: 
EARN MONEY 

READING BOOKS! 
$32,000 / year income potential. 

Details. (1) 602-838-8885 
Ext. Bk1753.

(34-35)

• ČIUŽELIO VLADO, Igno 
sūnaus, gim. 1918 m. Judė- 
nų km. Plungės valsč. Ieško 
brolis Vytautas.

Žinantieji apie ji prašome 
pranešti LEO KUDIRKAI, 
2115 So. 50 Avė., Omaha, 
NE 68106 arba skambinti 
collect (402) 554-8440.

MILL ROOM 
SUPERVISOR

Immediate position. 
Hardwood office seat- 
ing. Euperience in 
woodworking machine 
sėt up copabilities, pat
iem making, & v/ood 
sample construction 
necessary. Salary com
mensurate w/exper- 
ience. Please call:

HI-TECH SEATING 
302-429*5969

Skaitykit ir platinkit ,
DIRVĄ

Carpenters
Forepersons

Concrete Finishers 
$12 per hr. & up

Bobcat Operator
Truck DriverMaximize your abililies ano potential. Paid holioays and vacation VVages based on exoerience. Full-fime emoiovment. Call 717-393-9781 for an application or apply in person to icin our grovving teamT-A-H Construction Ine.480 Running Pump Rd. Lancaster, PA 17601 EOE

---------------------------- 's 
SAINT JOSEPH 

ACADEMY
GRADES 9-12

Promoting personai development and academic growth in a 
Catholic Christian atmosphere.

BOARDING OR DAY FOR YOUNG W0MEN
PROGRAMS OFFERED:

Academic (vvith optional early college placement) 
General Education 

English as a Second Language (ESL)
Excellent student-teacher ratio; moderate tuition. 
Modern facilities on a spacious country campus.

Write or Call: Principai
SAINT JOSEPH ACADEMY

Columbia PA 17512. Phone 717 285-4536
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Į bures dvelkė gaivūs vėjai
Žygis per Atlantą: Klaipėda - New Yorkas

Gediminas Pilaitis

buriuo- 
kuriais 
nenusi- 

etiketui. 
bu- 
se-

vandenyną įveikė iš balzos 
medžių suręstu plaustu, o 

Alenas 
padarė, 
guminę 

moterys,

Kas bi-

„Lietu- 
štormų 

Džiaugė- 
moksli-

Buriuotojai — įdomūs žmo
nės. Mane labiausiai žavi 
ypatinga jų pasaulėjauta. 
Nuožmus vėjų kaukimas, 
kvapą gniaužianti bangų mū
ša jiems visada skambės kaip 
gražiausia simfonija. Be jū
ros dažnas tiesiog neįsivaiz
duoja savo gyvenimo. Paste
bėjau, kad prisiekę 
tojai dievina laivus, 
plaukioja, niekada 
žengs savitam jūrų
Keistuoliai! Romantiška 
rinių laivų epocha jau 
niai nugrimzdusi į praeitį, ir 
tik kreiserinėse jachtose, re
gis, dar gyva pirmapradė 
jūreivystės dvasia. Nori ją 
pajusti — kelk bures, plauk 
i jūrą!

Be abejo, man pasisekė — 
patekau į garsiąją „Lietuvos" 
jachtą. Tą pačią, kuri kar
tu su vilniečių „Daile" ir 
kauniečių „Audra" ruošėsi 
plaukti per Atlantą. Jūrei
viškų darbų vengiantys 
plunksnagraužiai ilgoje ke
lionėje niekam nereikalingi. 
Tai suprasdamas, iš anksto 
uoliai ruošiausi koko parei
goms, krimtau buriavimo 
abėcėlę. Vėliau užgulė or
ganizaciniai rūpesčiai, kurių 
su kaupu užteko visiems 
įgulos nariams. Dabar vis
kas jau praeityje. Galima 
atsigręžti atgal ir prisiminti 
ryškiausius įdomios kelionės 
vaizdus.

Transatlantinio žygio ug
nelė supleveno prieš porą 
metų, kai į Lietuvą atvyko 
Kanadoje gyvenantis mūsų 
tautietis Bronius Stundžia. 
Senas jūrų vilkas, pirmojo ir 
kol kas vienintelio lietuviš
ko buriavimo vadovėlio au
torius, tąsyk nusistebėjo: 
„Nejaugi Lietuvoje 
siranda jachtininkų, 
ryžtųsi perplaukti 
vandenyną?"

Bronius Stundžia
jautrią stygą. Prieš karą mū
sų buriuotojai lankydavosi 
Vakarų Europos uostuose, 
buvo pasiekę Anglijos pa
krantes. Vėliau lenktyniau
ta tik Baltijos jūros regato
se. Apie tai man apgailes
taudamas pasakojo Kauno 
dirbtinio pluošto gamyklos 
sporto klubo vadovas Ignas 
Miniotas, kurio mintyse jau 
seniai brendo sumanymas su
rengti eskadrinį jachtų žy
gį per Atlanto vandenyną.

neat- 
kurie 

Atlanto

užgavo

Idėją šį kartą rimtai pa
rėmė „Tėviškės" draugija. 
Nuspręsta plaukti į Niujor
ką. Maršrutas beveik suta
po su tuo, kurį 1933 metais 
padangėje brėžė Dariaus ir 
Girėno lėktuvas „Lituanika".

— Mes stengėmės užmeg
zti kuo glaudesnius ryšius 
su tautiečiais anapus Atlan
to, — prisimena žygio va
dovas Ignas Miniotas. — Nu-. 
vykęs į Čikagą, pirmiausia 
susitikau su Šiaurės Ame
rikos lietuvių fizinio lavi
nimo sąjungos pirmininku 
Valdu Adamkumi. Jis paža
dėjo aprūpinti jachtas rei

kiama radijo navigacijos apa
ratūra. Bendrą kalbą 
radome su Niujorko 
tuvių „Atleto" sporto 
bu. Žygiu susidomėjo
skautų ir šaulių organizaci
jos. Veiklios Kanados lietu
vių moterys įkūrė komitetą 
mūsų plaukimui remti.

Lietuvoje žmonės irgi entu
ziastingai sveikino buriuo
tojų pasiryžimą. Tiesa, kar
tais išgirsdavome ir skeptiš
kų atsiliepimų. Fenomena
lus anglų buriuotojas Fren
sis Cičesteris jau prieš porą 
dešimtmečių vienui vienas 
apiplaukė aplink pasaulį. 
Norvegas Turas Hejerdalas

su- 
lie- 

klu- 
jūrų

prancūzų gydytojas 
Bombaras tą patį 
sėdęs į pripučiamą 
valtelę. Dabar net 
iškėlusios bures, drąsiai skrie
ja audringiausiais Atlanto 
plotais. Transatlantinės ke
lionės pasaulyje nieko nebe
stebina. Lietuviai per vėlai 
susigriebė...

Užsienio šalių buriuotojai 
iš tiesų jau kažin kada per
plaukė Atlantą. Įspūdingų 
rezultatų pasiekė mūsų kai
mynai lenkai, transatlanti
nių žygių idėją puoselėję 
nuo pokario laikų. Bulgarai, 
net prie jūros neprieinančios 
Čekoslovakijos atstovai pa
staruoju metu išsiveržė į 
lyderių pozicijas. Mes, lie
tuviai, gyvendami Baltijos 
pašonėje, deja, atsilikome, 
nors ryžto ir ambicijų nestin
ga. Kodėl taip atsitiko?

Kai kam atrodo, kad lie
tuvio akys įbestos į žemę, 
o iš kišenės kyšo norago ran
kena. Aš su tuo nesutinku. 
Prie jūros gyvenančių tautų 
žvilgsnis visada nukreiptas į 
horizontą.

Prieš porą metų, dalyvau
damas „Budžio taurės" rega
toje, stebėjau ant molo sutū
pusius pasieniečius. Jie skai
čiavo į jūrą išplaukiančias 
jachtas. Užsienio uostuose 
tokio vaizdo nepamatysi — 
buriuotojai plaukia kur tik 
nori. Prie Šventosios mus 
vėl sulaikė pasieniečių kate
ris ir vėl tikrino dokumen
tus. Buriavimui atrėžtos aš- 
tuonių jūrmylių zonos mū
sų jachta nebuvo pažeidusi. 
Bet į mus vis vien žiūrėjo 
kaip į potencialius valstybi
nės sienos pažeidėjus.

— Buvo tokie laikai, — pri
simena netolimą praeitį „Lie
tuvos" jachtos kapitonas Os
valdas Kubiliūnas. — Jūrinį 
buriavimą iš visų pusių kau
stė įvairiausi apribojimai ir 
instrukcijos. Dabar jų vis 
mažiau. Vyrams, kurių krau
jas pasūdytas jūros druska, 
atsiveria nepalyginamai pla
tesnės erdvės. Prarasto lai
ko, aišku, nebesugrąžinsi! 
Lietuvos buriuotojai 
lantą galėjo išplaukti 
sčiau. Aš tokiam 
buvau pasiruošęs...

Kelionės buriniais 
visais laikais siejamos su tam 
tikra rizika. Tvirčiausios bu
rės plyšta, eikliausios jach
tos skęsta. Pagaliau niekas 
neapdraustas nuo lemtingų 
atsitiktinumų. Garsus anglų 
buriuotojas Džordžas Nok- 
sas, kelis kartus apiplaukęs 
aplink pasaulį, nuskendo La
manšo sąsiauryje, visiškai 
netoli jachtklubo.

Sėkmingi lietuvių startai 
tarptautinėse regatose 
do, jog meistriškumu 
nenusileidžia užsienio 
riuotojams. Bet to maža! 
sų burinis laivynas beviltiš
kai pasenęs, neužtenka patiki
mo inventoriaus. Dvylika 
metų plaukiojančią „Lietu
vos" jachtą vadiname repre
zentaciniu burlaiviu. O iš
plaukus į atvirą jūrą pavo
jingai braška pavargę jach
tos stiebai, girgžda pertvaros.

— Ar ne baugu bus plauk
ti per Atlantą su tokia jach
ta? — klausiau patyrusį bu
riavimo meistrą Steponą Ku- 
dzevičių.

— Mūsų laivas ne pirmos

jaunystės, be kapitalinio re
monto neišsiversime, 
jo — gali neplaukti!

Gerokai padėvėtos 
vos" burės Atlanto 
tikrai neatlaikytų, 
mės, kad „Sirijaus"
nis-gamybinis kolektyvas ne
pagailėjo valiutos naujoms. 
Jas įsipareigojo pasiūti Len
kijos kooperatinė firma.

Kita problema — naviga
cijos aparatūra.
plaukus į Atlanto platumas, 
mums nepadėtų.
kuriuos siūlo šalies 
griozdiški, 
jachtoje.
pagalbos iš Lietuvos 
laivininkystės, su kuria, be
je, susieti reikšmingiausi jų 
pasiekimai. Su viltimi žvel
gėme ir į Lietuvos žuvies 
pramonės gamybinį susivie
nijimą.

Prašyti lėšų — ne itin ma
lonu. Bet tokia jau mūsų da
lia! Užsienio, buriuotojai 
gauna nemažus honorarus, re
klamuodami garsiausių fir
mų ir koncernų produkciją. 
O juk mes irgi galime pa
garsinti pasauliui Lietuvos 
miestų ir įmonių vardus. Klai
pėdos buriavimo sporto fe
deracijos pirmininkas Rimas 
Dargis Vilniuje įsikūrusiam 
inovaciniam bankui siūlėsi 

tarpininkauti, užmezgant kon
taktus su JAV gyvenan
čiais tautiečiais komercinin- 
kais. Bankas numojo ran
ka. Apeliuodami į klaipė
diečių patriotinius jausmus, 
ryžomės nurodyti savo są
skaitą socialiniame banke. 
Gal atsiras norinčių paremti 
žygį. ..

Senoji, iš-

Prietaisai, 
įmonės, 

nesutelpantys 
Buriuotojai laukė 

jūrų

Reportažo autorius, klaipėdietis buriuotojas Gediminas Pilaitis 
(kairėje), dalyvavęs žygyje Klaipėda - New Yorkas, Clevelande 
susitiko su vienu iš senųjų Lietuvos buriuotoju, Dirvos redaktorium 
Vytautu Gedgaudu ir pasidalino jūrinės patirties įspūdžiais.

Antano Stanevičiaus nuotr.

į At- 
ir ank- 
žygiui

laivais

ro- 
jie 

bu- 
Mū-

Kai viltis susirasti sponso- 
rius jau baigė išblėsti, susi
tikome su tuometiniu LKP 
Klaipėdos miesto komiteto 
pirmuoju sekretoriumi Vik
toru Baubliu. Jis padrąsino, 
geranoriškai palaikė visus 
mūsų užmojus. „Lietuva" 
plauks per Atlantą! ■ Kitaip 
ir būti negali. Tai uostamies
čio garbės reikalas! Vikto
ro Baublio iniciatyva prie 
partijos miesto komiteto su
daryta komisija padėjo mums 
spręsti. opiausias organizaci
nes problemas.

Tik tada reikalai pagerė
jo. Parėmė įmonės, ėmė 
plaukti labdaros koncertų 
lėšos, žmonės aukojo savo 
santaupas. Pavyko surinkti 
70 tūkstančių rublių. Be to, 
laivininkystė mums perlei
do navigacinę aparatūrą, ku
ri automatiškai fiksuoja jach
tos koordinates vandenyne. 
Telšių „Masčio" gamybinis 
susivienijimas pasiuvo fir
minius marškinėlius. „Ryto" 
spaustuvininkai, „Dailės" 
kombinato ir dizaino centro 
meistrai pagamino skoningą 
reklaminę atributiką. Atku
tome.

Klaipėdos jachtklubas tuo 
metu priminė skruzdėlyną. 
Gramdėme jachtų bortus, da-

žeme vidaus patalpas. Mū
sų mechanikui Jonui Liman- 
tui nerimą kėlė vis stringan
tis „Lietuvos" variklis. Ra
distui Sergejui Mockevičiui 
niekaip 
naujos 
didėjo. Steponas Kudzevičius, 
žvilgčiodamas į darbų są
rašą, jaudinosi — ar spėsi
me pasiruošti?

Paskutiniu momentu iš 
Maskvos atskriejo nemaloni 
žinia — JAV ambasados kon
sulinis skyrius buriuotojams 
neišdavė vizų. Kas atsitiko? 
Pasirodo, patys esame kal
ti! Laiku nepateikėme doku
mentų. Klaipėdos kultūros 
skyriaus vedėja Natalija Na- 
vogreckienė griebiasi už 
galvos — po kelių dienų iš
kilmingos jachtų ] ‘ 
vės. Žmonėms jau 
kvietimai!

Į kelionę jachtas 
tūkstančiai žmonių.

nesisekė suderinti 
aparatūros. Įtampa

palydėtu- 
išdalinti

lydėjo 
Šven

tiškai išpuoštoje Vasaros es
tradoje sveikinimo žodį tarė 
LKP CK pirmasis sekretorius 
Algirdas Brazauskas. Buria
vimo sportas nesvetimas ir 
jam. „Lietuvos" kapitonas Os
valdas Kubiliūnas su Algir
du Brazausku kažkada plau
kiojo vienoje jachtoje.

Žvejų kultūros ir sporto 
rūmuose susirinkę klaipė
diečiai linkėjo mums gero 
vėjo, prašė perduoti nuošir
džiausius linkėjimus tautie
čiams. Lietuvos moterų są
jungos atstovė, poetė Vid
mantė Jasukaitytė pareiškė, 
kad žygis per Atlantą turėtų 
sutvirtinti vyro statusą. Ką 
gi, dėl to tikrai verta pasi- 
grumti su bangomis. Ir įro
dyti, kad Lietuva — ne tik 
darbščių artojų ir puikių 
krepšininkų šalis. Mes 
atsigręžėme į jūrą!

Plaukiame Danės upe. 
keltos senojo Karlo 
atramos. Klaipėdiečiai apgu
lę krantines, visur plazda 
trispalvės vėliavos, skamba 
dainos. Mačiau, kaip audrų

užgrūdinti „Lietuvos" vyrai 
slapčia braukė ašaras. Tiek 
metų negalėjo ištrūkti į 
tesnius vandenis, o štai 
bar į jų bures dvelkia 
vūs tautinio atgimimo 
jai. Pokario laikų buriuoto
jai apie tai nedrįsdavo net 
pagalvoti. Po ilgos pertrau
kos Atlanto vandenyse vėl 
plazdės 
vėliava!

Tiesą 
tų link 
širdimi, 
kės grįžti atgal ir 
zų. Slenka slogios 
dienos. Vizų vis nėra, 
Lietuvos TSR užsienio 
kalų ministerija padarė vis
ką, kas įmanoma. Vengiame 
pasirodyti mieste. Kažkas pa
leido gandą, kad muitinin
kai jachtose aptiko kontra
bandinį gintaro krovinį. Ki
ti, analizuodami situaciją, 
įžiūrėjo „kietą Maskvos ran
ką". Ko tik neprisigalvoja 
sensacijų mėgėjai.

Pagaliau vizos gautos! Su
sikrovę paskutinius rakan
dus, atsisveikiname su na
miškiais. Visi keliai į Atlan
tą atviri...

pla- 
da- 

gai- 
vė-

Lietuvos valstybinė

sakant, jūros var- 
visi plaukė neramia 
nes žinojo, kad rei- 

laukti vi- 
laukimo 

nors 
rei-

Klaipėda—N iu j orkas

vėl

Pa
tilto

INJECTION MOLDING MECHANIC 
PLASTICS

Progressive rapidly expanding manufacturing plant in 
Streetsboro, Ohio produeing plastic con tainers on 
high speed thin wall packaging machines is seeking 
experienced Maintonance Mechanic*.
The ideal candidates mušt have proven hydraulic, 
eleetronie & electrical skills. You will have the 
opportunity to put your expertise to vvork in the areas 
of daily machine repain. preven-tative maintenanoe 
and project expansion.
We offer a competitive salary commensurate with 
experience and an excellent bcnefit package. To be 
considered please send resume to:

CARDINAL PACKAGING,
1275 Ethan Avenue, 

Streetsboro, Ohio 44241
(34-36)

CUSTOMER SERVICE 
POSITION:

Service and administer promo- 
tional programs for major Cle
veland corporations. Detail ori- 
ented, communication & typing 
/ computer skills, good math. 
Includes telephone contact, or- 
der processing, inventory con
trol. Minimum 2 years office 
experience. Send resume to:

Jim Mersfelder & Associates
930 E. 70th St., 

Cleveland, Ohio 44103

MASHINIST
For small manufacturing company. 
Experience with milling, lathes, and 
O.D./I.D. surface grinding. Competi
tive salary, benefits and vvorking con 
ditions. E.O.E.

Call for appointment 12-2 PM 
216-581 - 1166

(34-40)
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N ‘Taupa
Litfcuaman CrecCit minioti 

Lietuvių ‘Kredito kooperatyvas 

767 Lašt 135tfi Street

Cfcvrfand, Ohio 44119

(216) 481-6677

Įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

Visi Bankiniai Patarnavimai

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

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

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

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

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

"Valio Lietuvos Skautija!” tortą, susitikime Clevelande su Lietuvos Skautiios vadovais, piauna LSB VS 
Pavaduotojas G. Taoras, Lietuvos Skautų Sąjuntos Tarybos narė Lukrecija Malkevičienė, Brolijos Vyr. 
Skautininkas Rimantas Ulevičius, VS Pav. Laimonas Daujotas ir LSS Vyr.Skautininkė Stefa Gedgaudienė, 
stebint Dievo Motinos parapijos klebonui kun. Gediminui Kijauskui, S.J V. Bacevičiausnuotr.

PETKUS
TĖVAS IR SuNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Positions ftuailable
Hannibal Regionai Healthcare System

A125-bed acute care hospital servingNortheast Missouri has the 
following staff openings due to expansion of services:

REGISTERED NURSE: Positions are currently available on the 
Surgical Care Unit for the night shitf; and in our Intensive Care 
Unit on both the evening and night shifts, also
EMERGENCY ROOM NURSES: on both evening and night 
shifts.
REGISTERED PHYSICAL THERAPIST
Hannibal (home of Mark Twain) is just minutes from Missouri's 

newest recreational lake and boasts an excellent school system, accredited 
4-year private college withexpanding programs and expanding industry 
and tourism.
We offer excelllent salary and benefit programs and a challenging and 
exciting work environment.
Isn't it time for you to find out why you shoul be a part of our team?

For consideration send resume to:
Human Resources Department

Hannibal Regionai Healthcare System
109 Virginia Street Hannibal, Missouri 63401

Equal Opportunity Employer

REGISTERED NURSES
Bartholomevv County Hospital is a 325 bed referral center. We are a full 

service multi-specialty hospital serving a ten county area.
Immediate openings for RN's to work part time on all three shifts and 

full time on 3 p.m. -11 p.m. and 11 p.m. - 7 a.m. shifts in our Med. Surg. Unit 
including telemetry and operating room.

Immediate openings for LPN or GPN to work full time 11 p.m. - 7 a.m. 
Hours flexible 8-10-12 hours to work in our Comprehensive Rehab Unit.

Applicants mušt be currently registered with the Indiana Statė Board of 
Nursing Registration and Nursing Education.

Excellent f!exible benefit package. If interested call collect
(812) 376-5297 Judy Mead or send resume to:

BARTHOLOMEVV HOSPITAL
2400 E. 17th Street • Columbus, IN 47201

PHILADELPHIA
JUODOJO KASPINO 

DIENA
Rugpiūčio 23-ji jau dauge

lį metų yra minima kaip Juo
dojo Kaspino diena išeivijos 
pabaltiečių tarpe. Šią dieną 
1939 metais, slaptu politiniu 
sandėriu, buvo nulemtas Pa
baltijo tautų likimas. Ši trage
dija, skausmingai įsirėžusi 
kiekvieno pabaltiečio atmin
tyje, buvo rūpestingai perduo - 
dama jaunajai kartai.

Ir šių metų rugpiūčio 23-ją 
Philadelphijoje, prie Laisvės 
Varpo susirinko gausus lietu
vių, latvių ir estų būrys. Spal
vingos tautinės vėliavos iš 
tolo traukė praeivių dėmesį. 
Buvo platinama informacija 
apie šį renginį anglų kalba. 
Mitingui prasidėjus, invoka- 
cijai buvo pakviestas estų liu
teronų kunigas Toomas Va
ga. Kalbas pasakė Estų Ben
druomenės atstovas Juri Li- 
nask, Latvių Bendruomenės 
Erik Likums ir Lietuvių Ben
druomenės Jonas Meškaus - 
kas. Po to prie Laisvės Var
po buvo padėtas juodu kas
pinu perrištas vainikas. Mi
tingo uždarymo maldą pasa
kė kun. Timothy Burkauskas. 
Buvo sugiedoti visų trijų tau
tų himnai.

Po šios iškilmingos ceremo
nijos, LB Philadelphijos sky
riaus pirm. J. Meškauskas pa
kvietė visus dalyvius susiimti 
rankomis ir ratu apjuosti Lais
vės Varpo aikštę, tuo būdu 
simboliniai jungiantis prie sa
vo tautiečių gyvosios grandi
nės, kuri taip tvirtai sujungė 
visas tris Pabaltijo tautas per 
Vilnių - Rygą - Tallinną. Ir 
nors milžiniški atstumai sky-

rė mus nuo tos gigantiškos, 
per visą Pabaltijį besitiesian- 
čios tautiečių grandinės, šir
dimi jautėme esą kartu su sa 
vo tauta, vedami bendrų sie

kių.
Šį renginį plačiai komenta

vo Philadelphijos didžioji 
spauda ir televizija.

Raimonda Rukšienė

A. A.

STASIUI ASTRAUSKUI

mirus, jo sūnų NARVYDĄ ir kitas gimines Lie
tuvoje, seserį REGINĄ ORANTIENĘ, REGI
NĄ ORANTAITĘ-PRICE SU ŠEIMA, gyvenan
čias Lorain, Ohio, draugus ir artimuosius giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

ALT S-gos 
Clevelando Skyrius

A +A

MICHALINAI MATUSAITIENEI

mirus, jos seserėnui VYTAUTUI GIEDRAIČIUI, 
žmonai ANICETAI ir šeimai, taip ilgai ir rūpes
tingai globojusiems Velionę jos senatvės var
guose, reiškiu gilią užuojautą

Pusbrolis Julius Špakevičius 
su šeima

JAKUBS AND SON
-p-

Laidojimo Įstaiga
Deda E.r William J. Sr.,

(33-34)

POLYETHYLENE
FILM EXTRUSION

SUPERVISORS & OPERATORS 
FOR ALL SHIFTS

Fast growing ultra modem plant seeks 
expe-rienced individuals to join expand- 
ing team. Excellent growth opportunity, 
medical & other benefits. Call Mr. 
Yocum, Manager 704-624-5025 
03-39)

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Sckmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.



A. A.

STASIUI ASTRAUSKUI

Tautininkų veikėjui ir ilgamečiui 
Vilties draugijos revizijos komisijos nariui
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Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona.

ANTANO SMETONOS

Meniną dali atliks pianistas Antanas 
Smetona, Cleveland Statė Universiteto 
muzikos profesorius.

ALT S-gos 
Clevelando Skyrius

10 vai. šv. Mišios Dievo Motinos šventovėje. 
Giedos solistė Aldona Stempužienė- 
švedienė.

4 v.p.p. Minėjimas Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje. Kalbės inž. Jaunutis P. 
Nasvytis ir Užulėnio dvaro prisimini
mus skaitys Povilas Skardžius.

PIRMO IR PASKUTINIOJO 
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 

PREZIDENTO

Išvakarėse, rugsėjo 16 d. 1 vai. p.p. 
organizacijų atstovai ir pavieniai asmenys 
kviečiami dalyvauti trumpose iškilmėse 

prie prezidento kapo 
Visų Sielų kapinių mauzoliejuje.

Visi Clevelando ir apylinkių lietuviai 
kviečiami dalyvauti

45 metų mirties sukakties minėjime 
š.m. rugsėjo 17 d.

PREZIDENTO
SMETONOS MINĖJIMAS

Lietuvių Tautinės S-gos 
Clevelando skyrius ruošia pir 
mojo ir paskutiniojo Nepri
klausomos Lietuvos Prezi
dento Antano Smetonos 45- 
rių metų mirties sukakties mi 
nėjimą sekančia tvarka:

Šeštadienį, rugsėjo 16 d. 1 
vai. p.p. kapo aplankymas 
Visų Sielų kapuose.

Sekmadienį, rugsėjo 17 d., 
10 vai. šv. Mišios Dievo Mo-

tinos šventovėje, kurių metu 
giedos solistė Aldona Stem- 
pužienė-Švcdienė. 4 vai. p.p 
akademija Dievo Motinos pa 
rapijos auditorijoje. Pagrin
dinis kalbėtojas inž. Jaunutis 
Nasvytis. Užulėnio dvaro pri 
siminimus paskaitys Povilas 
Skardžius.

Visos organizacijos ir pa
vieniai lietuviai kviečiami 
aktyviai dalyvauti ir prisidėti 
prie visos Lietuvos buvusio 
prezidento Antano Smetonos 
paminėjimo

mirus, sūnui NARVYDUI, seseriai REGINAI 
ORANTIENEI ir visiems artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

DIRVA

PA DĖKA

A. A.

DR. JUOZAS JAKŠTAS

Mirė 1989 m. liepos 31 d. Clevelande. 
Palaidotas rugpiūčio 3 d. Visų Sielų kapinė
se.

Nuoširdžiai dėkoju kun. klebonui Juo
zui Bacevičiui už maldas koplyčioje, šv. Mi
šias Šv. Jurgio bažnyčioje ir palydėjimą t 
kapines.

Ypatinga padėka p. Algiui Rukšėnui už 
išryškinimą mano vyro gyvenimo ir moksli
nių darbų Lietuvos istorijos srityje ir p. Pra 
nui Jogai už išreikštą užuojautą Lietuvių 
Bendruomenės Clevelando Apylinkės vardu 
per atsisveikinimą koplyčioje.

Padėka taip pat vargonininkei Jūrai 
Blynaitei už giesmes bažnyčioje.

Dėkoju mieliems draugams ir pažįsta
miems už gėles, aukas šv. Mišioms, atsilan
kymą koplyčioje ir išreikštą užuojautą žo
džiu ir raštu.

Kartu dėkoju p. Juozui Stempužiui už 
jo pagalbą ir žodį apie velioni per lietuvių 
radijo valandėlę.

Nuoširdus ačiū laidotuvių direktoriui 
Wm. Jakubs, Sr. už rūpestingą patarnavi
mą.

Ypatingą padėką reiškiu p. Jonui Dai- 
nauskui ir p. Aurelijai Balašaitienei-Žitku- 
vienei už parašytus straipsnius apie mano 
vyrą kaip lietuvį patriotą ir istoriką-moksli- 
ninką lietuviškoje spaudoje.

Liūdesy likusi
Žmona Wilhelmina T. Jakštienė 

ir Šeima

To vork & live in a small congenial 
community & a 60 bed geriatric facility.

Opening for RN's on 7-3 &3-11 
shifts. Full time or part time. Flexible 
scheduling, nevv wage scale. Be a part 
of our caring staff. Apply call or write 
Administrator AUDUBON VILLA 
125 S. Broad St. • Litilz, PA 17543 
717-626-0211 EOE
(33-39)

SHEET METAL 
MECHANICS

Exp'd only on jobbing shop type of sheet 
metai & plant fabrication. Mušt be capa- 
ble of vvorking from blue prints.

Our company offers excellent vvorking 
conditions & benefits. Please call or write 
to:

Inž. Jaunutis P. Nasvytis Vilniaus Lietuvos mokslų akademijoje 
kalbasi su istoriku Alfonsu Eidintu, kuris yra parašąs eilę teigiamų 
straipsnių apie prezidentą Antaną Smetoną, šį sekmadienį, rugsėjo 
17 dieną 4 vai. p.p., .J.P. Nasvytis kalbės prez. A. Smetonos 45 m. 
mirties sukakties akademijoje Clevelande, Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje.
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LIETUVIS NCB 
TRIKOVYJE 

Rugpiūčio 27 d. Clevelan
de vykusiame NCB trikovyje 
-1.5 km. plaukimas, 40 km. 
dviračiu ir 10 km. bėgimas, - 
dalyvavo ir buvęs clevelan- 
dietis Algis Urbaitis, atlikęs 
tai per 2:41 vai.

Trikovyje dalyvavo virš 
600 sportininkų. Laimėtoju 
tapo Mark Allen (vienas iš 
virš 20 profesionalų) 1:39 
vai. pasekme.

Algis su žmona Daina Sid- 
ryte gyvena Fairhope, Ala., ir 
augina Andriuką ir Aureliją.

• ANGLŲ KALBOS PA
MOKOS suaugusiems vyks 
rytais, po pietų ir vakarais 
Cleveland Heights High 
School, 2155 Miramar Blvd. 
ir Main Library, Lee Road. 
Pamokos pradedamos rugsė
jo 18 d. Dėl smulkesnių in
formacijų skambinti Cathe- 
rine Thomas tel. 371-7138.

EXPERIENCED 
TOOL CUTTER / GRINDERS 

AND LEAD PERSON POSITION 
AVAILABLE

Progressive co vvith good benefits & vvork- 
ing conds accurate person to sharpen/ 
grind form drills, form tools, reamers, mills 
& taps. 5 yrs. exp vvith No. 2 Cinndnnati 
or equivalent. Relocation also available.

Send resome to:

INSTRUMENTATION PRODUCTS INC.
P.O. Box 2898 • Harlingen, TX 38551 

(33-39)

CIVIL ENGINEER

Opportunities for Civil-Structural, 
Transportation, and Environmental 
Engineers. Applicants mušt have 5 
to 10 years experience and either be 
registered or be able to become re- 
gistered in Michigan vvithin 6 months 
Expe rience:

Structural to include structural 
steel, reinforced eonerete and bridge 
design;

Transportation to include urban 
and rural road,highway, and bridge 
design and airport planning;

Environmental to include drink ing 
vvater and wastewater treatment and 
distribution and collection system 
design.

These challenging opportunities 
are coupled vvith an excellent benefit 
package. Please send resume and 
salary history in confidence to:

VVADE-TRIM/EDMANDS
P.O . BOX 580 •

BAY CITY, MI 48707 
Attn.: R. Knop

EOUAL OPPORTUNITY EMPLOYER 
(33-35)

IMMEDIATE OPENING
REGISTERED NURSES

MACHINED METALS
Oak & Corson Street 

Norristown, PA 19404 
215-272-1600

(33-35)
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• DIRVOS tele-fax numeris 
(216) 431-1614, pasibaigus 
telefono bendrovės streikui ir 
įvedus atskirą liniją, dabar au 
tomatiškai priima siunčiamus 
pranešimus per ištisą parą.

• GIEDRĖ KIJAUSKIENĖ 
nuo š.m. rugsėjo 1 d. įsijungė 
į Dirvos Štabą, pradėjusi dirb 
ti kaip rinkėja. Sveikiname 
Giedrą ir linkime sėkmės!

• KUN. DR. TOMAS ŽIŪ
RAITIS, O.P., dalyvaus Tau 
tos Šventės minėjime Chica
goje rugsėjo 17 d. Jaunimo 
Centre ir pamaldų metu paša 
kys pamokslą.

Kviečiamas ALT S-gos val
dybos, jis iš Washingtono at
vyksta specialiai į šią šventą.

• MUZ. ALVYDAS VA- 
SAITIS Tautos Šventės mi

Dalis Rochesterio skautijos su svečiais. Priekyje clevelandietis V. Bacevičius, Lietuvos Skautų Broli
jos VS pavaduotojas L. Daujotas ir Vyr. Skautininkas R. Ulevičius, ir S. Ilgūnas, ilgametis Rochesterio va
dovas. Antra iš dešinės - Kauno tuntininkė Lukrecija Malkevičienė.

nėjime Chicagoje Jaunimo 
Centre atliks fortepionu susi
kaupimui skirtą kūrinį ir 
akompanuos sol. Audronei 
Gaižiūnienei ir smuikininkui 
Valdui Vasaičiui.

• ARK. AUDRYS J. BAČ- 
KIS, pro-nuncijus Olandijoje, 
Lietuvos kardinolo V. Sladke - 
vičiaus kvietimu, rugsėjo 6 d 
išvyko Lietuvon, kur daly
vaus religinėse iškilmėse Ši
luvoje ir rugsėjo 10 d. laikys 
šv. mišias. Lietuvoje jis bus 
dvi savaites.

PADĖKA

Ligos metu sulaukiau malo 
nių valandų. Gėlės, laiškai, 
atvirukai, telefoniniai pasitei
ravimai ir sveikatos linkėji
mai iš tikro man buvo didelė 
paguoda.

Bičiulėm ir bičiuliam, ku
rie tuo metu mane prisiminė, 
nuoširdžiausiai dėkoju, vi
som ir visiem linkiu sveika
tos, šviesių ir laimingų die
nų.

Alė Santvarienė

• BURIUOTOJAI, atliką pir
mąjį žygį per Atlantą, buvo 
apdovanoti Lietuvos TSR 
Aukščiausios tarybos prezi
diumo garbės raštais. Jų tar
pe ir septyni JAV lietuviai: 
Darius Borgas, Piteris Dauž- 
vardis, Gintaras Karaitis, Rai
mondas Kazlas, Aleksandras 
Dirkis, Aidas Palubinskas ir 
Linas Paulius.

MIRTYS
Laikraštį ruošiant spaudai 

gauta žinia, kd mirė ONA 
BEEŽIENĖ, buvusio ALT S - * 
gos pirmininko dr. Stepono 
Biežio našlė.

Bus laidojama Chicagoje, 
šalia savo vyro.

Sekmadienį mirė dailinin
kas VIKTORAS PETRAVI
ČIUS, gyvenąs Union Pier, ir 
skulptorius JOKŪBAS DA
GYS, gyvenąs Kanadoje.

Operos solistė Audronė Gaižiūnienė atliks koncertinę programos 
dalį, akompanuojant muz. Alvydui Vasaičiui, Tautos šventės minėji
me rugsėjo 17 d. Jaunimo Centre, Chicagoje. įėjimas į minėjimą vi
siems laisvas.

IŠKILMINGAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

rengiamas š.m. rugsėjo 17 d. 
Jaunimo Centre, Chicagoje.

1. 11 vai. ryto, mirusiųjų už Lietuvos 
laisvą pagerbimas ir vainiko padėjimas prie 
paminklo J.C. sodelyje. Iškilmių metu žodį 
tars Lietuvos gen. konsulas Vaclovas Kleiza.

2. Šventos Mišios Jaunimo Centro di
džiojoje salėje. Šventas Mišias celebruos 
kun. Antanas Saulaitis, Jėzuitų provincio- 
las. Pamokslą, sakys Tėv. dr. Tomas Žiūrai
tis, O.P., Pentagono kapelionas. Giedos 
Dainavos ansamblis vadovaujamas Dariaus 
Polikaičio.

3. Paskaitą skaitys jaunosios kartos 
visuomenininke Vida Jonušienė.

4. Meninėje dalyje dalyvauja solistė 
Audronė Gaižiūnienė - daina ir muzikas 
Alvydas Vasaitls - fortepionas ir Valdas Va- 
saitis - smuikas.

Plačiosios Chicagos ir apylinkių lietu
viai kviečiami gausiai dalyvauti. Moterys ir 
mergaitės kviečiamos puoštis tautiniais rū
bais.

Įėjimas laisvas.
Rengia Amerikos Lietuvių 

Tautinė Sąjunga

• VYTAUTO DIDŽIOJO 
UNIVERSITETAS Kaune 
atgimė rugsėjo 1 d. ir po ilgų 
metų vėl suskambėjo Gaude- 
amus. Iškilmingą posėdį 
Kauno muzikiniame teatre 
pradėjo rektoriaus pareigas 

einantis akademikas Jurgis 
Vilemas.

Atgimąs universitetas bus 
pirmoji naujo tipo aukštoji 
mokykla. Jos statutas garan
tuoja dėstytojams ir studen
tams pasaulėžiūros ir sąžinės 
laisvą. Visi pirmakursiai iš
kilmingai prisiekė Vytauto 
D. universitete įgytas žinias 
skirti Tėvynei, dirbti vardan 
gėrio, grožio ir doros!

Vienoj seniausių Kaune, 
Vytauto bažnyčioje ta proga 
buvo atlaikytos inauguraci
nės mišios.

• ŠALFASS metinis suvažia
vimas įvyks šm. spalio 28 d. 
Clevelande. Dėl smulkesnių 
informacijų kreiptis į Algi
mantą Tamošiūną tel. (312) 
354-2516

• ALEKSAS IR LILY KA
ZIAI, Hot Springs, Ar., at
naujindami Dirvos prenume
ratą, pridėjo auką 20 dol. 
Ačiū.

• JONAS IR ROMA MIL
DAŽIAI, Juno Isle, Fl., atnau 
jindamai Dirvos prenumera
tą, pridėjo auką 50 dol. 
Ačiū.

• STASYS VIRPŠA, Chica
go, II., a.a. Edvino Balcerio 
atminimui pagerbti atsiuntė 
25 dol. Dirvai paremti. 
Ačiū.

• ANANAS IR VALERIJA 
SKRIDULIAI, Daytona 
Beach, Fl., atnaujindami 
Dirvos prenumeratą, pridėjo 
auką 25 dol. Ačiū.

• GRAŽINA KENTER, 
Danbury, Ct., atnaujindama 
Dirvos prenumeratą, pridėjo 
auką 25 dol. Ačiū.

• ANDRIUS IR STASĖ 
BLIUDŽIAI, Southfield, Mi. 
atnaujindami Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 25 dol. 
Ačiū.

• KAUNO IV VALST. 
GIMNAZIJOS mokinių, bai
gusių 1940 metais, dėmesiui.

1990 m. birželio 15 d. šau
kiamas 50 metų sukaktuvinis 
suvažiavimas Kaune.

Registracijos ir informaci
jos reikalais rašyti sekančiu 
adresu: P. Nevardaitis, Kau
nas 31, Vasiliausko g-vė 32.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Lietuvoje mirus

PRANCIŠKAI MAŽEIKAITEI-
PUPLINSKIENEI,

jos broliui, Vilties draugijos pirmininkui 
inž. VACLOVUI MAŽEIKAI ir jo žmonai bei 
visiems artimiesiems Lietuvoje, reiškiame 
nuoširdžia užuojauta.

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva
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