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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Tarp Haigo ir Shultzo
JAV užsienio politika lieka ta pati
Vytautas Meškauskas
Nors Aleksandras Haig Jr.
aiškinasi pasitraukęs iš Valsty
bės Sekretoriaus posto dėl pa
žiūrų skirtumo, daugumas
Washingtono scenos stebėtojų
tikrąja priežastimi laiko gene
rolo charakteri ir ambicijas.
Valstybės Sekretoriaus postas
yra gera pakopa i Baltuosius
Rūmus ir sunku prileisti, kad
Haigas - galvojęs apie savo
kandidatūrą i prezidentus nebūtų norėjęs ja pasinaudoti.
Ką tik pasirodžiusioje kny
goje (The General Progress by
Roger Morris. Playboy Press.
455 psl. $13.95) Roger Morris,
Haigo buvęs kolega iš Prezi
dentūros Saugumo Tarybos
Nixono laikais, generolą pri
stato kaip karjeristą iš prigi
mimo.
Haigo tėvas, Philadelphijos
advokatas, mirė dar Aleksand
rui nesubrendus. Per politinę
protekciją jis pateko i West
Point karinę akademiją. Grei
tai prasidėjęs II pasaulinis ka
ras vertė visą kariūnų dėmesį
kreipti i karines specialybes,
todėl - Morris teigimu, kuris
neturi simpatijų savo buv. ko
legai - anglų kalba ir liko ka
rinis žargonas.
Pakeltas į karininkus Hai
gas kurį laiką buvo vienas iš
gen. Douglas MacArthuro ad
jutantų, kas, žinoma, jo toli
mesnei karjerai nekenkė, juo
labiau, kad jis Japonijoje vedė
vieno generolo dukrą. Atvy
kęs į Baltųjų Rūmų vakarinį
sparną, kur yra Saugumo Ta
rybos būstinė - jau būdamas

pulkininkas, dalyvavęs Korė
jos ir Vietnamo kautynėse Haigas, Morris teigimu, grei
tai įsitraukė į intrigas. Vyrau
janti prielaida, kad Haigas kaip ir jo bosas Kissingeris kaž kaip išsilaikęs nuo vidaus
špionažo aferos, esanti mitas.
Morris net daleidžia, kad pre
zidento Fordo atleidimas nuo
atsakomybės (pardon) buv.
prezidento Nixono, buvęs
Haigo suplanuotas sau ta pro
ga išsikombinuojant NATO
vyr. vado postą. Kaip ten bu
vo, Nixonas sykį išsireiškęs,
kad iš jo aplinkos tik Haigas ir
John Connally yra kvalifikuo
ti būti prezidentu.
Savaime aišku, kad Haigo
prezidentinės ambicijos nera
mina tokį pat norą turintį vice
prezidentą Bush ir jo intymų
patikėtinį, Baltųjų Rūmų šta
bo viršininką James A. Bakerį.
Be to ir paties prezidento pa
tarėjai galvoja, kad - ūkinei
politikai nesisekant - jam sku
biai reikalingi laurai užsienio
politikoje, ypač kai nauja si
tuacija Vid. Rytuose duoda
labai geros progos naujai ini
ciatyvai. Be to, Haigas iš pat
pradžios - nepaisant ugningos
priešsovietinės retorikos - ne
turėjo dešiniojo respublikonų
partijos sparno pasitikėjimo.
Tokioje situacijoje Haigo atlei
dimas buvo tk laiko klausimas
Jo vieton paskirtas George P.
Shultzas visų laikomas labai
maloniu, sukalbamu ir lojaliu
bendradarbiu, tačiau mums

(Nukelta į 2 psl.)

Kolizejus vakare, apsuptas didžiule automobiliams pastatyti aikšte, kuriame 1984 metais
vyks Septintoji Tautinių Šokių Šventė.

Septintoji Tautinių Šokių Šventė
įvyks 1984 metais Clevelande
Pasikalbėjimas su Tautiniu šokių šventės rengimo komiteto
pirmininku dr. Antanu Butkum
— IŠ JAV LB-nės Krašto
valdybos pirmininko
V.
Kutkaus pranešimo spaudai
sužinojome, kad Septintoji
Lietuvių Tautinių šokių
šventė 1981 metais įvyks
Clevelande. Pasakykite ko

kie faktoriai nulėmė, kad ta
šventė įvyks Clevelande?

— š. m. kovo mėn. Krašto
valdybos posėdyje pirm, pa
reiškė, kad šokių šventės
rengimo vietą norima pa
keisti. Kaip žinote, pirmo
sios šešios šventės buvo ren
giamos Chicagoje. Dalis šo
kių grupių vadovų ir kai ku
rie Bendruomenės veikėjai
pageidavo tą šventę bent
kartą perkelti kitur. Krašto
valdyboje buvo sutarta pa
ieškoti šventei tinkamų pa
talpų Clevelande ar Detroi
te. Man buvo pavesta ištirti
šventės galimybes Clevelan
de. Tą padariau ir surinkęs
faktus surašiau Pro memoria. KV vienbalsiai pasisakė
už Clevelandą ir pavedė
man susirišti su Tautinių
šokių Instituto pirmininke
p. Gobiene, gerai apžiūrėti
patalpas ir patirti, ar jos
išpildys visas reikalingas
sąlygas tai šventei suruošti.
— Tautinių šokių šventei
reikalinga labai didelė erdvi
scena. Kur suradote tokias
patalpas Clevelande?

— Pačiam Clevelande tin
kamų patalpų nėra. Ta
čiau Clevelando priemiesty
Iš Pavergtų Tautų Savaitės paskelbimo — deklaracijos pasirašymo iškilmių, liepos 19 d.
je
Richfielde yra sporto pa
Baltųjų Rūmų rožių sodelyje. Nuotraukoje prezidentas Ronald Reagan pasirašo deklaraciją, skel
biančią liepos 19-25 d. d. Pavergtųjų Tautų savaitę Amerikoje, stebint asistentei Elizabeth Dole, statų kompleksas — Koli
viceprez. George Bush, kongresmanams Derwinski, Zablocki, senatoriui Thurmond ir kt. Iškil ziejus. Tas patalpas p. Gomėse dalyvavo ir keletas lietuvių.
J. Urbono nuotr. bienė pripažino kaip labai

tinkamas. Jos nuomone to
kių gerų patalpų iki šiol su
rengtos šventės dar netu
rėjo. Koliziejus yra naujas
ir modernus arenos pobū
džio kompleksas. Specialiai
pastatytas didelio mąsto
renginiams. Jo arenoje len
gvai sutilps tiek pat, ar net
daugiau šokėjų grupių, kiek
kad dalyvavo Vl-toje tauti
nių šokių šventėje, Chicago
je.
— Išsprendus vietovės ir
patalpų klausimą teko ieš
koti kas ir kaip tą šventę
surengs. Kaip tas išspręsta?

— Tautinių šokių šventės
rengimas turi nusistovėju
sias tradicijas ii’ ruošimo
taisykles. Kaip žinote, jas
rengia JAV ir Kanados
Kraštų valdybos, glaudžiai
b e n d r adarbiaudamos su
Tautinių šokių Institutu.
Pastarasis pasirūpina meni
ne programa, o šventės su
rengimo sąlygas sudaro tai
šventei rengti komitetas. Jo
pirmininką paskiria JAV
KV valdyba, susitarusi su
Kanados KV ir Tautinių šo
kių Institutu. To komiteto
pirmininku, virš minėtom
institucijom susitarus, esu
paskirtas aš.
— Tautinių šokių šventę
surengti yra didelis darbas.

(Nukelta į 5 psl.)
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SAVAITINĖ POLĮTI^^
Reaganas Baltijos valstybes paminėjo pirmoje vietoje pavergtu
tautu tarpe. — Lietuviški lūkesčiai Washingtono politiniuose

sūkuriuose.— Raktas Lenkijoje Vatikano tarpininkavimas
‘Nuo BALTIJOS VALSTY
BIŲ per Rytų Europą, Afriką
ir lotynų Ameriką - tauta po
tautos yra aukos ideologijos,
kuri stengiasi sunaikinti viską,
kas yra gero žmogaus prigim
tyje, net ir tada, kada ji sten
giasi pateisinti komunistini re
žimą. To pavojaus grasinan
tis augimas ir vargas, kurį jis
atnešė žmonijai, yra svarbiau
sia mūsų kartų naujienų tema ‘
ir tragedija’ - kalbėjo prezi
dentas Reaganas liepos 19 d.
prezidentūros rožių sode,
skelbdamas Pavergtųjų Tau
tų savaitę. Toks Baltijos vals
tybių pastatymas i pirmą vie
tą maloniai nuteikė Washingtono lietuvius, nes paprastai
kiti prezidentai, kalbėdami
apie Pavergtas Tautas, buvo
daugiau abstraktūs ir retai jas
išvardindavo — Lietuvą, Lat
viją ir Estiją toje litanijoje,
kaip taisyklė, visai išleisdami.
Ar tai kas nors pastebėjo be
mūsų? Washington Post se
kančią dieną prezidento kalbą
trumpai paminėjo str.: New
Eąuipment Asked For AntiSoviet Radios. Mat, konkre
čiai prezidentas pastebėjo,
kad Voice of America, Radio
Free Europe ir Radio Leberty
gauna per mažai lėšų. Jis ra
gino kongresą jas padidinti,
bet kiek - tiksliai nepasakė,
nors pabrėžė, kad sovietai tris
ar keturis kartus daugiau išlei
džia tų radijo stočių translia
cijas trukdydami klausyti, ne
gu amerikiečiai išleidžia jas
siųsdami.
Ir kitas didysis Amerikos lai
kraštis N.Y. Times Prezidento
kalbą tik vienu sakiniu pami
nėjo str. : Panel Urges Reagan
To Guard Credibility Of Voi
ce Of America. Koresponden
tas turėjo galvoje tą pačią die
ną paskelbtą bipartizaninės
komisijos raportą, kuriame ra
ginama ‘Voice of America’ iš
laikyti nuo ‘aštrumo ir propa
gandos’ (stridency and propa
ganda).
Plačiau Reagano kalbą, pa
vadindamas ją iki šiol smar
kiausia žodine ataka prieš so
vietų tironiją ir totaliarizmo
ekspansiją, paminėjo tik nau
jas Washington Times dien
raštis.
Prezidento kalbos klausėsi
apie 200 kviestų svečių, repre
zentuojančių sovietų paverg
tas tautas, kurių tarpe buvo
13 lietuvių. Lietuvius respub
likonus atstovavo Oksas, Žiū
rįs, Linas Kojelis, Bobelienė
(VLIKo pirmininkas dr. K.
Bobelis buvo kviestas, bet ne
galėjo atvykti), jaunasis Bobe
lis, VLIKo valdybos narys dr.
K. Jurgėla, Vyčių veikėjas Stu
kas, pora lietuvių kunigų iš
Pensylvanijos ir keturi Bend
ruomenės atstovai. Visiems
jiems atiteko ceremonijos sta
tistų vaidmuo. Prezidentui
apleidžiant sodelį viena mote
ris sušuko: ‘Ar Jūs giedotumėt
su mumis God Bless Ameri
ca?’ - ‘Jei jūs tik pradėtumėt’
- atsakė Prezidentas. Svečiai
ir pareigūnai su pačiu Prezi-

dentu priešakyje kartu sugie silpnesnes ir už tat jų reikės
dojo tą neoficialų Amerikos dvigubai ar net trigubai dau
himną.
giau. Tai sudarys nemažą
TV programose vaizdų iš problemą, nors sovietai giriasi
tos ceremonijos neteko paste galį jų taip lengvai gaminti,
bėti. Buvo rodoma tą pačią kaip ‘kepti blynus’.
dieną suruošta maža demons
Manoma, kad sovietai nori
tracija prie Kapitoliaus už geresnių ūkiškų santykių su
Konstitucijos pakeitimą, nelei Vakarais ir ypač Amerika, ir
džianti biudžeto deficito ir tam yra pasiryžę padaryti
dar mažiau skaitlinga demo tam tikrų nuolaidų Lenkijoje.
kratų kontra-demonstracija.
Taip davęs suprasti ir Gromy• •• ko, kalbėdamas su Haigu. Ge
Ar toji ceremonija liks tik ei resniems santykiams, Reaga
liniu simpatijos pareiškimu nas pastatė sąlygą: panaikinti
tam tikrai rinkikų grupei, ar karo stovį Lenkijoje ir paleisti
ji žymi didesnių pasikeitimų suimtuosius. Maskva su tuo
sutikti nenori, bet ruošiasi pa
pradžią?
Reikia tikėtis, kad ji duos siūlyti kompromisą.
bent akstino sustiprinti JAV
Rugpiūčio 26 sueina Czesto.
informaciją. Čia klausimas su
kasi ne tik apie žinių perda chowos Sv. Panelės paveikslo
vimą ir komentarus. Iki Rea 600 m. sukaktis. Ta proga
gano administracijos buvo lai antrą kartą atsilankyti Lenki
komasi nusistatymo, kad toji joje norėtų ir popiežius, bet
informacija turi pasikliauti ‘kietos linijos’ šalininkai Len
faktais, kurie, teoretiškai, ga kijos vyriausybėje apie vizitą
lėtų daugiau nuteikti negu nenori nieko girdėti. Tačiau
lengvai suvokiama propagan daugiau nuosaikūs samprotau
da. Tačiau toks kruopštus ja, kad popiežius visdėlto ga
skaitymasis su tiesa daug lėtų ir padėti vyriausybei. Ko
kam atrodo nereikalingas, Lenkijai dabar daugiausia rei
ypač turint galvoje kitos pusės kia — yra pramonės ir žemės
ūkio darbininkų gera valia.
elgesį. Kam gailėtis priešo?
Be
jų nuoširdaus bendradar
Nauja atmosfera jau šiek
biavimo,
Lenkija negali page
tiek pasireiškė Amerikos Balso
rinti
savo
ūkio. Popiežius, lie
programose, tačiau bent kol
pos
7
d.
kalbėdamas
Romoje,
kas dar neturėtų duoti pagrin
ragino
Lenkijos
ūkininkus
‘at
do teigimui, kad VoA atsisakė
savo informacijos objektyvu likti savo pareigą’ ateinančio
mo. Reikia tikėtis, kad bent derliaus nuėmimo proga. Čia
prezidento kalbos buvo per įžiūrimas kompromisas: popie
žius paragins dirbti, vyriausy
duotas visas tekstas.
••• bė duos daugiau politinės lais
vė — tada ir Amerikai nebus
Nedraugiško elgesio su So
už ką sovietus bausti. Tokias
vietų Sąjunga reikalauja Wa
spekuliacijas sutvirtino staigus
shingtono noras kaip nors ją
Lenkijos užsienio reikalų minubausti už Lenkijos ir Afga nisterio pasiuntimas į Romą,
nistano įvykius, nes priešingu kur dar vieši Lenkijos primas
atveju JAV impotencija gali ark. Glem. Pats Jeruzelskis
būti paskatų į naujas avantiū viešai pareiškė, kas savo reži
ras. Kadangi nenorima net ir mą sušvelnins, tačiau karo
kalbėti apie karines priemones stovio vis dar nepanaikinsiąs
- lieka tik ūkinis spaudimas. iki Lenkija galutinai nenusi
Bet kaip tyčia, JAV turi labai ramins. Kartu iš Varšuvos atė
didelį grūdų derlių, kurio ne
jo žinios, kad iš svarbesnių vie
turi kur dėti, o Sovietija ken tų pašalinti vadinami ‘kietos
čia nuo nepakankamo der linijos’ šalininkai ...
liaus. Neleidžiant parduoti
• ••
reikalingų priemonių dujų
vamzdžių linijai iš Sibiro į Va
Grįžtant į Washingtoną ...
karu Europą, kaž kaip nepa Kaip žinia, lietuvių draugas
togu sovietams siūlyti grūdus. kongrese, lenkų kilmės EdReaganas aiškina, kad grūdų ward J. Derwinski, pertvar
pardavimas nėra taip jau blo kius rinkimines apylinkes ne
gas, nes sovietai - išleisdami teko savo vietos Atstovų Rū
savo užsienio valiutą ir auksą muose, kur jis išbuvo net 12
grūdų pirkimui - turi jos ma terminų - 24 metus. Jis visa
žiau ... ginklavimosi pramo dos paremdavo lietuvių inte
nei bei jai reikalingoms žalia resus. Eina gandai, kad jam
voms užsienyje įsigijimui. Tas siūloma - po Atstovų Rūmų ka
argumentas tačiau nedaro įs dencijos galo, t.y. vėlybą ru
pūdžio europiečiams.
denį - Energijos Sekretoriaus
Žodžiu, susidarė labai sa vieta. Energijos d-tą Reaga
votiška padėtis: norint nu nas nori panaikinti, tačiau lik
bausti sovietus, gadinami san vidacija - pareigų perdavimas
tykiai su europiečiais, ko so kitoms žinyboms dar kurį lai
vietai daugiausiai nori. Įdo ką užtruks.
mu, kad šią savaitę sovietai
Derwinskio konkurentė į tą
paskelbė galėsią pasigaminti postą yra senatoriaus Dole
reikalingas pompas - turbinas (rep. Kansas) žmona Eliza
dujų persiuntimui Leningra beth Hanford Dole, kuri da
do ' įmonėse ir tokiu būdu bar yra Baltųjų Rūmų ryšinin
Reagano embargo jiems jau kė su visuomeninėm organiza
nebebaisus. Žinovai tačiau cijom. Jos vardu išsiuntinėja
mano, kad sovietai gali tas tur mos telegramos, kviečiančios
binas pasigaminti, tik daug atvykti į ceremonijas, Kaip Pa

1982 m. liepos 29 d.

■ Iš kitos pusės
Yra straipsnių, kurie automatiškai iškelia klausimą:
kas gi to spaudos organo redaktorius? Man taip atsitiko
skaitant Vytauto Volerto rašinį AIDŲ 3 nr. "Pesimizmui
Dirvos Nėra — JAV LB sukaktis ii’ ateitis", žvilgterėjus
metrikon pasirodė, kad Volertas yra pats redaktorius šalia
dviejų tėvų: dr. L. Andriekaus, O.F.M. ir dr. K. Trima
ko, S. J. Reiškia — stabdžio kaip ir nėra.
Volertas rašo;
"Praskriejome JAV LB trisdešimt jubiliejų..
Tarp dienų ir metų griuvėsių nebyrėdami laikysis
LB pamatai ir ant jų rimtumu projektuotos, darbu
statytos pagrindinės kolonos ... Bet su ateitimi
yra kitaip. Ji kovoja, kad jos nepažabotum. Ir jos
negalima planuoti pagal praeitį. Iš ateities stebuklų
nesitikėdami, jos svarbesnės už praeitį, nebijo
kime."
Kokią ateitį Volertas įsivaizduoja:
"Jau numatomuose laikuose siaurės lithuanistinis auklėjimas ne vien mokinių skaičiumi, bet ir
kokybe. Skaudu prabilti, tačiau gyvenimas mina
netreniruoto dramblio kojomis ir daug sutraiško...
Nyks grožinė literatūra, chorai, bet. laikysis tau
tinių šokių rateliai, turį pramogos antspalvį. Dai
lininkai gal angliškai kalbės, bet parodas rengs, —
tautinis ryšis platina rinką ... Mūsų ateitis neat
plauks klegėdama lietuviškai..
Kaip matome, pesimizmui dirvos nėra, kaip nors ir
kur nors klegėti, kaip ir dabar, vistiek galėsime. Juo la
biau, kad autorius neužmiršta paramos iš Anapus, jei
ne palaimos prašydamas, tai bent akstino veiklai tikėda
masis: ■
"Velnias, žinoma, budės, bet geriau mokėsime pakirstinėti jam kojas.’’
(vm)
vergtųjų Tautų savaitės pa siejančią tą teisę su ... žydų
skelbimo proga. Pakviestieji emigracijos į JAV iš Sovietijos
turi pranešti ar dalyvaus, pastovumu. Tuo reikalu Shulidentifikacijai nurodydami sa tžas du kartu derėjosi su pačiu
vo Sočiai Security numerį ir Brežnevu, bet sovietai tokią
amžių.
sąlygą skaitė juos pažeminan
čia.
Tarp Haigo ir...
Kalbėdamas senate, Shultzas
apie santykius su sovietais
(Atkelta iš 1 psl.)
taip išsireiškė:
daugiau rūpi jo paties pažiū
‘Paskutinis dešimtmetis da
ras į užsienio politiką, kuo jos vė mums gerą pamoką ...
skiriasi nuo Haigo ir Valstybės Trumpai, ji tokia, kad Ameri
Departamento, ir kokių nau kos jėgai ir pasiryžimui suma
jovių jis galėtų atnešti. Tu žėjus, tai iššaukė sovietų eks
rint galvoje jo sugyvenamą bū pansiją į Vakarams kritiškai
dą, revoliucijos sunku tikėtis, svarbias sritis ir nedavė jiems
juo labiau, kad prezidentas jokio paskato sumažinti ginkla
pats nori laikyti užs. politikos vimąsi. Už tat būtina mūsų
vairą. Reikia atsiminti, kad užsienio politikos sąlyga yra
kiekvieną dieną Valstybės atstatymas mūsų stiprumo.
Departamentas išsiunčia per Tačiau kartu yra teisinga,
tris tūkstančius telegramų, vi kad noras derėtis iš stiprių po
sas su Valstybės Sekretoriaus zicijų yra pagrindinis stip
parašui Iš jų Sekretorius pats rumo elementas.’
perskaito tarp 8-10, o prezi
Iš esmės, tokia pažiūra la
dentas gal žino tik vienos ar bai mažai skiriasi nuo Haigo.
dviejų turinį. Buv. Valstybės Kaip paskutinysis, taip ir Shul •
Sekretorius - prezidentų Ken tzas yra prieš ūkinius boikotus
nedy ir Johnsono laikais - tačiau bent viešai senate suti
Dean Rusk teigia, kad jo var ko su Reagano įsakymu pa
du buvo išsiųsta 2 milijonai te kenkti sovietų dujų linijai į Va
legramų. Gal tik kokių pen karų Europą, kaip išimtį dėl
kių turinį jis kiek pataisęs ar specialių sąlygų Lenkijoje.
pakeitęs. Kitas suformulavo
Didesnis skirtumas gali būti
aukštesni ar mažesni valdinin Vid. Rytų politikoje, kurios
kai. Jau vien ta aplinkybė kal faktinai JAV iš viso neturėjo,
ba už tai, kaip sunku pakeisti bet tai yra daugiau ... vidaus
įsibėgėjusį biurokratijos darbą. politikos sritis. Haigas, savai
Tam reikia jau beveik revo me suprantama, savo priešų
liucijos.
tarpe nenorėjo turėti dar ir
Kokios yra pačio Shultzo žydų. Izraelio kariniai laimė
pažiūros? Sį tą galima spręsti jimai Libane sudarė naują si
iš jo įžanginio pareiškimo sena tuaciją, kurios Haigas jau ne
to užsienio reikalų komisijoje, galėjo išnaudoti. Shultzas svarstant jo patvirtinimo klau dėl savo tarnybos Bechtel kor
simą. Be to, ir svarbioje už poracijoje, kuri turi nemažai
sienio prekybos srityje jis nėra užsakymų arabų valstybių tar
naujokas. Reikia taip pat atsi pe - laikomas ‘arabistu’, bet
minti, nors tai nebuvo iškelta pradėjus pareigas pirmi jo pa
senate, kad jis - kaip Nixono sitarimai su Kissingeriu, buv.
Iždo Sekretorius - buvo įveltas Du Pont prezidentu Schappiį bandymą duoti sovietams ‘di ro ir buv. ambasadorium Ju
džiausio palankumo’ teisę. goslavijoje Silvermanu, ne
Čia jis talkininkavo Kissinge- kalba apie kokios nors naujos
riui. Tas bandymas nuėjo nie krypties suradimą. Reikia dar
kais, senatui priėmus šen. nemažai laiko, kol ji bus ras
Jacksono (dem. Wash.) sąlygą ta, o juo labiau įgyvendinta.
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tarnavimas, kad parengimų
salės būtų užpildytos, kad
ir toli gyvenantieji apie tai
žinotų, todėl spaudos pa
grindinis uždavinys yra pa
laikyti tautinę gyvybę, ža
dinti meilę savam kraštui,
formuoti tautinę sąmonę ir
Šių metų liepos 28 d. sueina nustatančią sutartį, tačiau su svarbiausia organizuoti ko
lygiai šešiasdešimt metų nuo juo nesutiko dar ilgokai Va vą už Lietuvos išlaisvinimą.
Paskutiniu metu pradėtas
Jungtinių Amerikos Valstybių karuose veikdami buv. caro
palikuonys, diskutuoti senosios ir nau
pripažinimo Lietuvos respubli administracijos
išeivijos
kos de jure. Nepriklausomy vis tebesvajodami apie buvu josios lietuvių
bės laikais šią sukaktį praleis sios carinės imperijos senose klausimas, kurie daugiau
davome mažai teprisiminda sienose atgaivinimą. Lietu yra nuveikę. Ta proga pra
mi, tačiau vėliau sekusiose sve vių pastangoms trukdė ir len vartu paminėti, kad vis dėl
timųjų okupacijose ir siekda kai, galvodami apie ‘nuo ma to tiek senosios tiek nau
mi naujo Lietuvos respublikos rių iki marių’ 'nusidriekusios josios, t. y. mūsiškės dabar
atkūrimo, šiam pripažinimo Lenkijos valstybės iškovoji
tinės išeivijos organizuotos
faktui - kuriuo remiasi ir mą. Pačioje Lietuvoje teko
dabartinės okupacijos pasmer greitosiomis organizuoti ka ir neorganizuotos kovos už
kimas - turime grąžinti pir riuomenę, kuri apgintų vals lietuvybę atnešė vaisių tik
tybės sienas, išstumtų sveti dėka mūsų lietuviškos spau
mykštę svarbą.
Po Antrojo pasaulinio karo, mas kariuomenes besitaikstan- dos, nors anais sunkiaisiais
siekiant užtikrinti busimąją čias užgniaužti nepriklauso laikais dar labai menkos,
santvarką be karų ir iš jų plau mybę, apvalytų kraštą nuo kurios vaidmuo tik 19 amž.
kiančių negerovių, buvo su siaučiančių banditų. Reikėjo pradžioje pasidarė kiek ak
kurtos Jungtinės Tautos. Jų sudaryti administraciją su vi tyvesnis, kada iškilo ryškūs
steigimo chartą 1945.m. pasi somis normaliai valstybės eg idealistai — vysk. M. Va
rašė 51 valstybės atstovai, šian zistencijai reikalingomis insti lančius ir S. Daukantas, vė
dien JT turi jau 156 narius- tucijomis, be kitų dalykų, at
liau Jonas Basanavičius, V.
valstybes.
Dekolonizacijos stovaujančiomis atkurtąją res
pagautoje nuotaikoje nepri publiką visur, kur buvo liečia Kudirka ir kiti. Tada spau
da atliko didžiausią vaidme
klausomos, dažnai miniatiūri mi Lietuvos reikalai.
nės, valstybės dygsta kaip nie
Svarbiausi pokario sprendi nį tautos prisikėlime į lais
kada seniau, jeigu tik jos ne mai buvo daromi Paryžiuje, vą ir nepriklausomą gyve
liečia kraštų, siekiančių išsi kur nuo 1919 m. sausio mėn. nimą.
laisvinti iš Sovietų Sąjungos. vyko taikos derybų konferen
Ji žadino ir palaikė lietu
Niekas nesiteirauja, ar tos nau cija, vadovaujama penkių di vių tautos gyvybę, formavo
josios valstybėlės , pasišovu džiųjų karo laimėtojų: Angli ir ugdė tautinę sąmonę, or
sios savarankiškai tvarkytis, jos, Prancūzijos, JAV, Italijos
ganizavo tautą kovai prieš
yra pajėgios ūkiškai ir politiš ir Japonijos. Nors ir neturėda
kai išsilaikyti, ar jos turi pasi ma oficialaus mandato, Pary pavergėjus ir buvo pačiu
ruošusių žmonių savai admi žiuje lietuvių interesus gynė galinguoju ginklu prieš mū
nistracijai, pagaliau net gi ar Lietuvos respublikos delegaci sų tėvynės priešus. Spauda

REIKŠMINGA LIETUVOS
VALSTYBINGUMO SUKAKTIS

jų gyventojai yra iš viso priau
gę įsijungti į vienokios ar kito
kios formos žmogišką tarpvals
tybinę santvarką.
Visiškai skirtingos nuotaikos
vyravo po Pirmojo pasaulinio
karo, kada JAV prezidento W.
Wilsono paskelbtu laisvo tau
tų apsisprendimo principu
remdamosi, sugriuvusių im
perijų vietoje faktiškai kilo
nepriklausomos valstybės savo
etnografinėse sienose. Dauge
lis jų, kaip ir mūsų Lietuva,
savo nepriklausomybę dekla
ravo siekdamos nusikratyti sve
timųjų priespaudą ir tęsti
ankstyvesni savo valstybinį gy
venimą. Tokios deklaracijos
anuomet nebuvo gana. Turė
jo praeiti keletas metų, kad jos
- nors ir laikomos faktiškai eg
zistuojančiomis, nors ir priim
tos nariais į Tautų Sąjungą didžiųjų valstybių de jure pri
pažinimą gautų tik įrodžius,
kad jos vertos tokio pripažini
mo.
Pirmasis toks Lietuvos res
publikos pripažinimas buvo
gautas iš Vokietijos 1918 m.
kovo 23 d. Iš Sovietų Sąjungos
jis buvo išsiderėtas, 1920 m.
liepos 12 d. pasirašant sienas

ja, kuriai talkininkavo ir iš
JAV atsiųsti lietuvių atstovai.
Jų dalyvavimas ir įtaka buvo
itin reikšminga, nes Amerikos
lietuviai daugelį metų ir įvai
riomis priemonėmis buvo
spaude savo vyriausybę, kad
ji paremtų Lietuvos respub
likos tarptautinį statusą. Iš tų
priemonių paminėtina gausūs
JAV lietuvių suvažiavimai su
atitinkamomis rezoliucijomis,
delegacijų lankymasis Baltuo
siuose rūmuose, pagaliau su
rinkimas vieno milijono para
šų po peticija, reikalaujančia
Lietuvos respublikos pripaži
nimo. Tie parašai sudarė 138
storas knygas ir 1921 m. gegu
žės 30 d. buvo įteikti JAV prez.
W.G. Harding.
Sutartinės ir suderintos lie
tuvių pastangos nenuėjo vel
tui. JAV vyriausybė, susirin
kusi visas reikalingas informa
cijas, 1922 m. liepos 28 d. vie
šai paskelbė, jog ji nuo tos die
nos pripažįstanti Lietuvą ir
abi kitas Pabaltijo valstybes Latviją ir Estiją - de jure ir jų
sostinėse atidaranti savo kon
sulatus. Po JAV apsisprendi
mo ir kitos keturios Paryžiaus
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taikos konferencijos didžiosios
valstybės padarė tą patį. Po
nepilnų penkių mėnesių, 1922
metų gruodžio 22 d., Lietuvą
de jure pripažino ir D. Brita
nija, Prancūzija, Italija ir Ja
ponija. Taip Lietuva tapo
pilnateisiu tarptautinės bend
ruomenės nariu.
Buvo visiškai natūralu, ka
da JAV prez. F.D. Rooseveltas 1940 m. spalio 15 d. Bal
tuosiuose Rūmuose Lietuvai
Gelbėti Tarybos delegacijai
pareiškė, jog Sovietų okupaci
ja Lietuvos nepriklausomybės
nepanaikino - ją tik laikinai
nutraukė. Tos prievarta įvyk
dytos okupacijos nepripažįsta
iki šiolei visos kitos JAV vyriau
sybės. Ir tai stiprina visus, kurie siekia laisvos Lietuvos atsi
kūrimo.
Demokratinėje santvarkoje
galioja principas. Atsargiai jis
buvo paskelbtas prieš šešiasde
šimt metų. Paskutinei kolo
nistinei imperijai - Sovietų Są
jungai neišvengiamai subyrė
jus, juo vėl galės džiaugtis ir
mūsų Lietuva.

atliko didelį darbą čia JAV
pirmųjų lietuvių išeivių tar
pe. Palaikė lietuvybę, jungė
į organizacijas, o kartu ir
mokė skaityti ir rašyti.
Jei šiandien svetimuose
kraštuose turime išvystytą
taip gyvą lietuvišką judėji
mą, tai gerai žinome, jog tų
visų uždavinių įgyvendini
mo pagrinde glūdi mūsų
gimtąjį žodį laisvuose kraš
tuose skleidžianti spauda,
žvelgdami į Amerikos lie
tuvių plačios apimties veik
lą, kurios pagrinde siekia
ma tęsti ankstyvesnių JAV
lietuvių kartų tautinės veik
los tradiciją, ugdymą ir pa
laikymą lietuvių tautinio
susipratimo ir lietuviškos
kultūros vertybių, siekimą
atstatyti Lietuvos nepri
klausomybę, matome, jog
šiuos mūsų organizacinius
įsipareigojimus pajėgiame
atlikti tik mūsų spaudos
dėka, kuri neleidžia nariuo
se ir visų jos garbingų skai
tytojų eilėse užmigti tauti
nio savitumo pradui, jungia
visas jėgas stovėdama sar
gyboje prieš komunistinių

emh.ua

.e menė

įtakų skverbimąsi į lietuviš
kas organizacijas, į spaudą.
Įtakų, kurių tikslas užmig
dyti lietuvių politinės ir
kultūrinės veiklos pastan
gas. Toji lietuviška spauda
nuo pat savo įsisteigimo ei
na planingu, visuomeninės,
politinės, kultūrinės bei
ideologinės veiklos keliu sie
kimų įgyvendinimui. Todėl
stiprindami spaudą, stiprėsim savybėje ir sėkmingiau
jgyvendinsim savo bendruo
sius tikslus.
Kai fizine jėga neįmano
ma Lietuvos išvaduoti, kai
tėvynėje spauda pajungta
besąlyginiam okupanto gar
binimui, tai mūsų lietuviš
koji spauda yra didžiausias
pagrindinis kovos ginklas ir
tikslas — žadinti lietuvių
tarpe tautinę sąmonę ir
skelbti Lietuvos išlaisvini
mo idėjas.
Kad ta kova būtų laimė
ta, spaudai reikia daug ben
dradarbių, platintojų, o dar
daugiau skaitytojų ir rė
mėjų. Tik vispusiška talka,
vieningai siekdami tikslo
laimėsime.

Pabaltijo Jaunimo Kongresas
Planai Pabaltiečių jauni dūrė savo rankas ir sukru
mo kongresui, kuris įvyks vino sovietinę vėliavą.
Dr. Elona Vaišnienė kal
rugpiūčio 19-22 d. d. jau
prie galo. Kongreso tikslas bės tema ”Bet ar etninės
yra sustiprinti pabaltiečių kalbos naudingos Ameri
jaunimo ryšius ir bendrą kai?” O apie švietimą ir ga
veiklą. Kongreso vietovė limybes tobulintis pabaltie
yra estų skautų stovykla čių kalbose, kultūroje ii- is
vietė Long Island, N. Y., torijoje kalbės latvė iš Chi
cagos Antra šmidehens.
Middle Island miestelyje.
Estų mokslininkas iš MaKongreso dienotvarkė jau
rylando
universiteto, Tonu
sustatyta. Programa su
Parming,
kuris šiuo metu
teiks progą susipažinti su
rašo
knygą
apie devyniolik
ok. Lietuvos, Latvijos, Es
tijos padėtimis, pabaltiečių to ir dvidešimto amžiaus
veikla išeivijoje, papročiais, pabaltiečių sąjūdį Ameriko
kultūra ir taip pat pasi je, skaitys paskaitą ta pa
linksminti ir pasportuoti. čia tema. Latviu studentas
Vietos stovykloje, taČiali, Maris Graudins, kuris ruo
yra labai ribotos ir yra bū šia doktoratą De Paul uni
tina, kad visi kuo greičiau versitete, kalbės tema "Pa
registruotųsi. Stovyklauto baltiečių bendradarbiavi
jai bus priimti nuo 18 m. mas ateities perspektyvo
amžiaus arba nuo 16 m. su je”. Taip pat programoje
tėvų leidimu. Jau yra užsi dalyvaus vienas iš Ameri
registravę latvių ir estų kos Balso, Europos sky
studentų iš Chicagos, To riaus pareigūnų, estas Vello
ronto, Nebraskos, Washing- Ederma.
šokiams gros Latvių stu
tono Delaware ir kitų vie
tovių. Tikimasi, kad kuo dentų orkestras, kuris daž
daugiau lietuvių dalyvaus ir nai važinėja po visą Ameri
mūsų skaičiai neatsiliks nuo ką ir groja įvairiom latvių
estų ir latvių.
jaunimo pramogom.
Iki šiol rengimo komite
Stovyklos mokestis yra
tas smarkiai dirbo paruošti $20 dienai arba $60 už visas
įdomią programą. Kongrese keturias dienas. Registraci
dalyvauti ir paskaitas skai jos lapelius galima gauti
tyti yra sutikę visa eilė pa pas Vidmantą Rukšj, 305
baltiečių mokslininkų ir vei Arch St., Delran, N. J.
kėjų. Taip pat žada atvykti 08075, tel. (609) 461-3482.
ir programoje dalyvauti Registracija ir mokestis
Mildred Patterson, Pabalti siunčiami Vytui Volertui,
jo skyriaus viršininkė Vals 406 Leon Avė., Delran, N.
tybės departamente.
J. 08075.
Aušra Gečytė
Apie disidentus pabaltyje
paskaitą skaitys Vladas ša
kalys. Su šia paskaita suriš
NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
tame simpoziume dalyvaus
DIRVOS
Linas Kojelis ir latvių kuni
PRENUMERATĄ
gas Maris Kirsons, kuris
Madrido konferencijoje per-
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likę kitos išeities, bet tik sia, būtų sužlugdęs M. That
remti Angliją. Tada buv. cher vyriausybę. Ir, galimas
užs. reikalų ministerijos dalykas sugriovęs NATO
JAV Laikraščiu puslapiuose Falklando salas, nutarė jas iš silpnesnio priešo, Angli vairuotojo A. Haig nuomo sąjungą. Iš kitos pusės, An
mėginama pateisinti JAV
jėga atsiimti”. Gi, Anglijos jos svoris žymiai pakilsiąs ne "neutralumo politika ne glijai teiktoji parama, pa
atsistojimą Anglijos pusėje konservatorių vyriausybė ne tik tarptautinėje plotmė būtų buvusi JAV naudin starąją dar labiau pririšusi
žinojo, kad po vienerių me je, bet ir D. Britanijos rin ga”. Ji būtų erzinusi ne tik prie Amerikos: kaip ir bu
šių metu balandžio gegu
vo ji liks ištikimiausias
tų jai vėl teks mėginti per
žės ir birželio pradžioje pa rinkimo laimę balsavimo kėjų sprendimuose. Beveik Angliją, bet ir Argentiną. JAV draugas.
Esą
buvę
geriau
pasilikti
su
sauli nės spa ūdos bend radar- būstinėse. Tad ir teko rim tikra, kad p. M. Thatcher
Sakoma, kad ir "Pershing
biams tikrai darbo netrūko: tai susirūpinti, kad valdžios vyriausybė su žymia balsų 100 G draugu arba (vyk II” raketų išdėstymas Ang
jie stengėsi "apšviesti liau vairas ir ministrų kėdės, dėl persvara ir vėl laimėsianti dant neutralumą) nustoti lijos salose taip pat turėjęs
dį” apie Falklando ar ar- per didelio nuolaidžiavimo, būsimuose krašto rinkimuo dviejų, žinia, šis vyriausy žymios įtakos JAV sprendi
gentiniškai vadinamų Mal- šiame taip svarbiame Ang se. Tai įvyks nežiūrint to bės sprendimas bus svarsto mui. Jau sekančiais metais
vinas salti karišką ūkišką, lijos orumui reikale, ir vėl, neigiamo fakto, kad šiuo mas ilgai.
Neužmirštama, kad JAV j salas JAV perkels savo
strategine, na ir kitokią ver gal kiek per greitai, nepa metu Anglijos salose esą
apie 12' < bedarbių. Gi, be tradicinė politika, jau nuo pirmąsias gynybos linijas.
tę. Mat, po šimtmečio lauki tektų į socialistų rankas.
darbiai yra didžiai neigia 1917 m., yra buvusi pirmoje O, tai sudaro mirtiną pavo
mo ir negalėję su Anglija
Buvo įsakyta žaibinė Ka mas veiksnys kiekvienai de eilėje teikti pagalbą Euro jų Anglijos gyventojams.
susitarti, tas salas susigrą ro laivyno pajėgų mobiliza
pai. Tą diktuoja ūkiški rei
žinti į savo globą, Argenti cija !!! Per 3 4 dienas buvo mokratiškai besivaldančiai
Ar JAV padėjo SSSR
kalai. Didžiai supramoninti
nos valdantieji generolai sutelktos galingos laivyno tautai.
žengti
žingsnį pirmyn, įsi
NATO kraštai yra svarbūs
nutarė tas salas pasiimti karinės pajėgos: jos drąsiai
JAV
ūkiško
gyvenimo galint Pietų Atlanto pa
Ar JAV pralaimėjo?
jėga. Tie įvykiai, kainavę pajudėjo į 8,000 mylių ka
kraštyje, kai JAV pasirinko
ramsčiai.
nemažai gyvybių dabar jau rišką iškylą, kokios dar ne
Kai kuriuose sluoksniuose
Jeigu JAV būtų pasirin Angliją, bet ne Argentiną,
tik . .. istorija. Ir šį kartą buvo žinoma D. Britanijos tvirtinama, kad JAV vy
kusi Argentiną, tad toks į tai atsakys netolima atei
buvo įrodyta, kad prieš admiraliteto istorijoje, į riausybė būk tai neteisingai
(ab)
Amerikos žingsnis greičiau tis.
stipresnį, nors gyvenantį už pietinio Atlanto audringų
pasielgusi, jau iš anksto pa
8,000 mylių nedera naudoti vandenų smaigalį, šios jė sižadėjusi remti Anglijos
karišką jėgą. Argentina bu gos, po ilgoko plaukimo, valdžią. Suprantama, kad D.
vo kariškai ir ūkiškai pa- perskrodę pusiaujį, pasiekė Britanijai be Amerikos auk
klupdyta ant kelių ... šio savo tikslą; na, ir gana ne štosios karinės technikos
pralaimėjimo visokeriopos sunkiai susigrąžino tas An tiekimo būtų gana sunku
žaizdos dar ilgai privalės glijos kolonijines teritori laimėti nepaskelbtą karą,
žemaičių Kalvarijos pa minklo išgriovimą, už šven
gyti.
kad ir prieš Argeniną. Tie
jas, iš morališkai ir fiziškai
rapijos
ribose — Pasruojės tos vietos išniekinimą atsa
sergančių argentiniečių ko kritikai sako, kad "JAV
km.,
Gadunovo
apyl. Telšių kingas Pasruojės žuvinin
Greita mobilizacija
nustojusi daugelio simpati
votojų į karalijos globą.
raj.
1982
m.
balandžio
2-3 kystės ūkio direktorius MAjų ir draugų L. Amerikoje”.
Straipsnyje teigiama, kad
Šiuos įvykius nepersenai
d.
naktį
buvo
žiauriai
nu
 TUšEVIč Valentin. Jis vyk
Ar tikrai vyriausybė netei
peržvelgė "Human Events” Falklando salų išlaisvinimas
singai elgėsi atsistodama siaubtas republikinės reikš dė nusikaltimą pasitelkęs
savaitraštis savo š. m. nr. iš Argentinos jau nebuvęs
mės archeologijos pamink pagalbon karinį dalinį.
Anglijos pusėje?
26. (VI. 26). Straipsnyje toks didžiai svarbus užmo
Paminklo išgriovimu ko
Į šį klausimą mėgina at las ALKSKALNIS, kitaip
buvo rašoma kad "D. Brita jis. Vienok, jis turėsiąs la
vojantys
bedieviai pade
sakyti The Review of the dar vadinamas Panų kal
nijos užs. reik, ministerija bai svarbias pasekmes da
nas. Ant to kalno stovėjusi monstravo savo panieką ir
nesugebėjusi įvertinti tik bar valdantiems konserva News #28, VII 14. Ilgame,
koplyčia
su metaline tvore neapykantą šventoms vie
rąją būklę ir nesuprato, jog toriams. Galvojama, kad visą Falklando karo eigą ap le buvo nugriauta. Nugriau toms ir šventiems daik
Argentinos generolai, siųs konservatorių valdžiai atga žvelgiančiame straipsnyje
tos ir dvi mažos koplytėlės: tams, nes koplyčia ir kop
dami savo kariuomenę į vus šias salas ginklu, kad ir sakoma, kad "Amerikai ne 1) koplytėlė su ornamentuo lytėlės nugriautos altorius,
tu kryželiu iš XIX amž. pa šventi paveikslai, kryžiai
baigos, vietinės reikšmės sulaužyti, ant žemės išmė
Galvosūkis vasaros atostogoms
paminklas DV-3064 ir 2) tyti ar sumesti į tvenkinius.
koplytėlė su ornamentuo Pademonstravo nesiskaity
tais kryželiais Marijos' ir mą su tikinčiųjų švenčiau
dviejų angelų skulptūromis, siais jausmais, nes tikintie
vietinės reikšmės pamink ji mergaičių kankinių krau
las. šie dailės paminklai ju aplaistytą vietą laiko
įtraukti į LTSR saugojamų šventa — lanko, puošia,
paminklų sąrašą. Ant kalno meldžiasi. Pademonstravo
buvo koplytstulpis ir kele ryžtą ir toliau vykdyti prieš
tas kryžių bei paminklų mi- Lietuvos Katalikų Bažnyčią
rusiems. Viskas sulaužyta, teroro veiksmus, kurių tik
sudaužyta, ant žemės mė mažą dalį aprašė Telšių vys
kunigų
taryba
tosi sulaužytos kančios ir kupijos
statulėlės. Prie plento Tel skunde TSRS Generali
šiai-Seda supjautas ir išmė niams prokurorui 1980 m.
tytas paplentėje senovinis lapkričio 30 d.
medinis kryžius.
Panų kalnas yra miške,
OPPORTbNITV FOR
nuošalioje vietoje, kartų
PHYSICAL THERAPIST
Registered or registry eligibie. Sa
kartoms primenantis sun lary
co.nmensurate vvith cxperience dc
ability. Free relirrmenl.
kias 1626 m. švedų okupaci
Apply call or vvrite to Pcr»onr<!
ST. MARY HOSPITAL
jos dienas, šioje vietoje šve
BOX 3696
PORT ARTHUR. TEXAS 77640
dai išžudė kelis šimtus, o
E.O.E.
713-985-7431 Collect
gal ir tūkstantį lietuvaičių,
(28-31)
kurios čia, požeminiuose ur
vuose, slėpėsi nuo okupantų
OPPORTUNITY FOR
REGISTERED RESPIRATORY
ir meldėsi. Daug mergaičių
THERAPY TECHNICIAN
iive in n tunai! congenial
švedai užgriovė gyvas ur to work and community.
This is your opportunity as a giaduvuose. Mergaičių kankinių ate or experienced Tech to join a
progressive health care tranu Locatatminimui ant šio kalno se ed
in a beautiful recreatior.al area of
N. W. Wisc., our 70 bed JCAH acniai pastatyta koplyčia, credited
hospital has expanding PT
services. Exccllent salary & benefit
koplytėlės ir kryžiai. Visais packa<?e.
Contact Lolita Parka. Indianhead Medical Cenlcr (formerly
laikais žmonės lankė ir puo indianhead Memorial HonpilaD, 215
4th Avė. West. Shell Lake. \Vis. 54871.
šė šią atmintiną vietą.
An t.quai Opportunity Employer
(27-29)
žinia, apie vandališką
kalno nusiaubimą žaibo
Envelope Maciūne
greitumu apskriejo visą Že
ADJUSTERS
National envelope company in llousmaitiją ir sukėlė visų dorų lon
seeks adjusters w/expr. on Sim»he
MO. ana SO inachines. Excellent
žmonių pasipiktinimą. Isto LO.
pa v & many (ringe bmetit- Call
collect
Wavne Mich.u-l. 713-747-4800.
rinio paminklo sunaikini
MAILVVELL ENVELOPE CO.
mas — tai ne eiliinis chuli
7400 ARDMORF ST.
HOUSTON. TEXAS 77054
ganų siautėjimas. Vietinių
Equa) Opportunity Employer M/F
(27 53)
Su kurio numerio virve laivas yra prisirišęs? Atsakymas 14 psl.
žmonių liudijimu, už pa

FALKLANDO SALO KARO SVARSTYBOS

LIETUVOJE VĖL IŠNIEKINO
ŠVENTAS VIETAS
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Septintoji Tautinių
Šokiu šventė
c

(Atkelta iš 1 psl.)
Kaip su to darbo talkinin
kais, ar jų Clevelande už
teks?

— Clevelando lietuviai
praeityje puikiai įrodė, kad
yra pajėgūs sėkmingai su
rengti didelius renginius. Ir
šį kartą turiu su džiaugsmų
konstatuoti, kad mano pir
mosios pastangos kontak
tuoti clevelandiečius lietu
vius dėl šventės rengimo

Kalbos vargai

komiteto sudarymo yra la
bai sėkmingos. Iki šiol gau
tas labai entuziastingas pri
tarimas. Daugelio komisijų
dar ir net nebandom suda
ryti, nes ta šventė įvyks tik
po poros metų — 1984 metų
liepos 1 d.
— Faktas, kad Tautiniu
šokių šventės rengimas ati
teko Clevelando lietuviams
yra labai gera naujiena, ku
ri, be abejo, kelia ir džiaug
smo ir rūpesčio, žmonės no
rėsi! daugiau informacijų.

— Malonu, kad yra susi
domėjimas. Girdėjau ir aš
T. Klyga visokių gandų. Į visus atsa
kyti ar atremti nėra įmano
Kartais verta grįžtelti at ma.. Gandų ateina ir iš kitų
gal pasitikrinant: ar kalbi kolonijų, nes naujovės visad
nius patarimus bent kiek sukelia kontraversijų. Lai
išgirsta mūsų visuomenė ? kas ir pozityvūs darbai iš
Taip, šiek tiek, tik nepakan mūsų pusės tuos neaišku
kamai. Kai kurios ydos mus išsklaidys. Kaip minė
spaudoj tikrai retėja, kaip jau, šventė įvyks tik po
pekla, retežiai, pletkai, čerka, bonka, svietas, svita . ..
Bet kitos atkakliai laikos,
lyg blakės, pvz. prietelius,
bočiai, bakūžėj; moterys ap
sileidžia su bliuzėm, ružava
spalva ir ypač neapvalytais
valgiais, kaip bulka — bul-

Kolizėjaus arena, paruošta sporto žaidynėms. Tautiniam šokiams bus nuimtos apsaugos
užtvaros. Aikštė sutalpins 32-36 šokėjų grupęs, 17,000 žiūrovams skirtų kėdžių teiks pilną ma
tomumą visos aikštės.

sas randasi gražios gamtos jus bus ideali vieta VH-jai
panoramoje.
Lietuvių Tautinių šokių
— Į paskutinę šokių šven
tę Chicagoje iš provincijos
buvo labai sunku patekti,
nes visi bilietai buvo dar
prieš šventę išparduoti. Ko
kia padėtis su bilietais bus
Koliziejuje?

kutė, baronka'. keptos bo
bos (ar ne linksma?), ma
zurkos, o visko viršūnėj tebepiktina seklyčia (vienur

net gera draugija garsinas
tuo vardu).
Vieną, itin dažną klaidą,
lyg taisydamiesj klystam
dar tolyn. Tai religinis po
sakis: Amžiną atilsį duok
vėlei, Viešpatie! — papras
tai trumpinamas į dviraidį
a. a. Mes jį išvertėm savaip
ir net pamėgom tą neišmonę tardami: amžinos atmin
ties velionis, dar nutaisyda
mi į — šviesios atminties,
brangios atminties . .. Juk
atmintis yra tik smegenų
veikmė, ji miršta kartu su
žmogum. O senoji išeivija
išmintingesnė, pvz. V. Beliajus žurnale Vilty miru
sius lig šiol pagarbiai mini
su Amžiną atilsį....

Dar apie mirusius. Vietoj
palaikų tiksliau — kūnas.
Tik lyg perdažnai visur jį
ėmėm kartoti. Regis, pagar
biau šermenyse, kol žmogiš
koj išvaizdoj apgarbstomas,
dar neužkastas, nesudegin
tas — vadinti velioniu: ve
lionis pašarvotas, apgieda
mas, išlydimas ... O kūno
sąvoka jau tik daiktinė, be
jausminio pagarbos atspal
vio. Kai kam velionis dar
nepatinka, vengiama ir vėlę
minėti, vis — maldos ar mi
šios už mirusio sielą. Betgi
tiksliau būtų skirti: gyvo
žmogaus dvasinė būtis yra
siela, o mirusio — vėlė. Juk
Vėlinės nuo seno įprastos ir
garbingas žodis.

Dr. Antanas Butkus, Septintosios Tautinių šokių Šventės
rengimo komiteto pirmininkas.

dviejų metų. Komiteto
branduolys jau sudarytas ir
darbai, kuriuos reikia atlik
ti iš anksto, — padaryti.
Didžioji darbų dalis bus pa
likta po 1983 metų Lietuvių
Dienų Chicagoje. Nenorime
dviejų didelių renginių in
teresų susikryžiavimo. Kai
turėsime ką konkrečiai pa
sakyti — šauksime specia
lias spaudos konferencijas
bei kviesime talkon didelį
būrį clevelandiečių lietuvių.
Šventės pasisekimas be
abejo priklausys nuo to kiek
Clevelando ir kitų kolonijų
lietuviai aktyviai prie jos
surengimo prisidės. Spren
džiant iš dabartinio entu
ziazmo manoma, kad talki
ninkų bus apsčiai. Labai
mus džiugina, kad daugelis
jaunimo pažadėjo įsijungti

į Šventės surengimo darbą.
Šventės pasisekimas bus
mūsų visų pasididžiavimas.
— Prašome daugiau in
formacijos apie Koliziejų.
Ar Clevelando ir kitų kolo
nijų lietuviams bus patogu
į tą šventę atvykti?

— Koliziejus randasi tarp
greitkelių sankryžos, tad la
bai lengvas privažiavimas
ne tik iš Clevelando ir jo
priemiesčių, bet jis labai
lengvai pasiekiamas iš visų
krypčių: rytų, vakarų, šiau
rės ir pietų, tad bus patogu
automobiliu atvykti ir iš vi
sų kitų kolonijų. Be to pri
važiavimas ir išvažiavimas
labai greitas. Yra pakanka
mai erdvi automobilių pa
statymo aikštė, apsupanti
Koliziejų. Gi visas komplek

— Padėtis dėl bilietų čia
bus žymiai geresnė, nes be
arenos, kurią užpildys šokė
jai, Koliziejuje dar yra
17,000 sėdimų vietų žiūro
vams. Taigi veik dvigubai
daugiau negu Chicagos Am
fiteatre. šalia to, Kolizie
jaus struktūra yra tokia,
kad iš visit sėdimų vietų
visa arenos scena pilnumo
je labai gerai matosi, ša
lia arenos, j kurią veda ke
letas įėjimų suvesti ir išves
ti šokėjus, yra geros sąly
gos dalį šokėjų, programoje
tuo metu nedalyvaujančių,
susodinti žemutinėse salės
eilėse. Tad jie visai netruk
dys žiūrovams stebėti šo
kius. To nebuvo galima pa
daryti praėjusiose šventė
se).
— Prieš praėjusią šokių
šventę aukšti svečiai buvo
pagerbiami, tačiau tos pa
gerbimo patalpos buvo labai
skurdžios — tik užuolaidom
atitvertos. Kokia padėtis
Koliziejuje?

— Koliziejus suteikia ele
gantišką atmosferą dignatarų, įskaitant JAV prezi
dento svitos priėmimui spe
cialiai įrengtose salėse. Ko
liziejaus erdviose salių pa
talpose galima suruošti už
baigtu vi ų banketą su šo
kiais, kuriame tilptų virš
3000 asmenų.
— Iš Jūsų pasakojimo su
sidaro įspūdis, kad Kolizie

Šventei suruošti. Baugu net
klausti, tačiau visuomenė
norėtų žinoti, kiek gi visas
tas "malonumas” kainuos?
Ar pajėgsime lai finansiniai
pakelti?

— Koliziejaus nuoma la
bai prieinama tokio pobū
džio renginiams. Ypatingai
dėl to, kad į nuomos kaina
įeina specialiai įrengtos ap
švietimo, garsiakalbių ir te
lekomunikacijos sistemos,
gera šaldymo-vėsinimo sis
tema visam pastato kom
pleksui, persirengimo kom
pleksai ir kt. Visa tai sudė
jus kaina žada būti prieina
mesnė, negu kad buvo Vl-je
šventėje, kur už garsiakal
bius ir kt. reikėjo atskirai
mokėti ir juos vargais-negalais pritaikyti, čia tos
sistemos pastoviai įrengtos
ir profesionalų išbalansuo
tos. O apie nusirengimo
kambarius ir praustuvus
seniau tik svajoti tebuvo
galima.
— Kur numatote sureng
ti užbaigtuvių banketą?

— Galutinai dar nenu
tarėme. Turim dvi galimy
bes — miesto centre ar Koziejuje. Greičiausiai apsispręsime už Koliziejų, nes
čia yra specialios salės, ku
riose lengvai sutalpinsim,
3000 asmenų su pakankamu
grindų plotu šokiams ir jau
nimui ir vyresniems. Vi
siems po vienu dideliu sto
gu. šalia to, Koliziejuje ir
bilietų kainos banketui bus
žymiai pigesnės, negu mies
to centro viešbučiuose.
— Koliziejus randasi už
miestyje, kaip išspręsite šo
kėjų pavalgydinimo klausi-

(Nukelta į 6 psl.)
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Tautinių Šokių Šventė,
mą repeticijų
metu?

Laiškas iš Venezuelos

dovybė nuoširdžiai bendrau
ja ir remia parengimus.
Miesto ir valstijos vadovy
bėse lietuviai yra įtakingi.
Kaimynai latviai, kurių ko
lonija žymiai mažesnė negu
lietuvių, Clevelande suren
gė labai sėkmingą dainų
šventę, sutraukdami virš
10,000 žiūrovų. Tad ir mes
tikime sutraukti didelę žiū
rovų dalį iš Clevelando et
ninių tautybių, iš pramo
nės, universitetų bei medi
cinos įstaigų darbuotojų
tarpo. Tai įvykdyti, žinoma,
teks labai pasitempti. Turi
me vilties tą padaryti, nes
lietuvių tautiniai šokiai yra
viena iš patraukliausių for
mų parodyti savo tautos
kultūrinio lobio deimančiu
kus ne tik savo jaunajai
kartai, bet ir taip pat pa
demonstruoti Lietuvos se
nąją liaudies kultūrą ame
rikonams. Tą padarysime
tik vieningai ir darniai dirb
dami.

(Atkelta iš 5 psl.)

pertraukos

— čia veikia restoranas
ir keletas greito pobūdžio
užkandinių. Koliziejus turi
nuolatinį profesionalų kad
rą ne tik salės aptarnavi
mui, bet taip pat ir valgyk
lų su labai prieinamom kai
nom ne-pelno kultūrinio po
būdžio renginiams, tokiems,
kaip kad yra Lietuvių tau
tinių šokių šventė.
— Kokie planai pritrauk
ti tokį didelį skaičių žiūro
vų?

— Detalių planų dar ne
turime. Viena aišku, kad
vien Clevelando lietuviai to
padaryti jokiu būdu nega
lės, nes jų čia tiek nėra.
.Teks gerokai pasispausti,
kad kuo didesnį jų būrį pri
viliotume iš kitų kolonijų
ir gerą dalį žiūrovų turėtu
me sutraukti iš Ohio nelie
tuvių gyventojų.
Lietuviams į Clevelandą
automobiliu atvykti lengva:
Clevelandas yra geografinis
centras. JAV ir Kanados
lietuviams yra pasiekiamas
vienos ar pusės dienos ke
lione iš sekančių lietuvių
g y v enviečių: Baltimorės,
Buffalo Bostono, Chicagos,
Detroito, Hamiltono, Montrealio, New Jersey, New
Yorko, Pittsburgho, Philadelphijos, Rochęsterio, To
ronto, nekalbant jau apie
Ohio valstijoje gyvenančius
lietuvius bei labai gausią
ankstyvesnės kartos lietu
vių koloniją kaimynvstinėje
Pennsylvanijos valstijoje. J
tuos Pennsvlvanijoje gyve
nančius lietuvius žadame
nukreipti didelį dėmesį ir
nepagailėti daug pastangų
juos į šventę kuo gausiau
siai sukviesti. Bandysime
sudaryti kuo pigesnes sąly
gas nakvynėm, tad ir išlaidų
nebus per daug.
Kitas žiūrovų šaltinis tai
amerikonai, ypač etninių
tautų atstovai. Clevelandas
yra etninis miestas. Jo va-
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Mirgos Bankaitytės triumfas Venezueloje
Liepos 7 dieną įvykęs
Mirgos Bankaitytės koncer
tas Venezuelos - Amerikos
Centro salėje buvo trečias
Mirgos pasirodymas Caracas mieste. Pirmieji du pa
sirodymai buvo skirti kon
servatorijos ir eksperimen
tinio instituto muzikos sky
riaus mokiniams, šis tre
čias pasirodymas buvo pir
mas viešas, spaudoje skelb
tas Mirgos koncertas, skir
tas plačiai publikai.
Venezuelos LB CV pirmi
ninkas dr. Vytautas Dambrava tiesioginiai rūpinosi
ryšiais su Venezuelos-Ame
rikos Centru; jo pastango
mis Centras apmokėjo pro
gramų atspausdinimą, pasi
rūpino skelbimais spaudoje,
Mirgos koncerto garsinimu
per radiją ir t.t.
Prieš koncertą, sekmadie
niniame "Diario de Caracas” dienraščio numeryje
pasirodė pirmas platus
straipsnis apie Mirgą, kank
les ir busimąjį koncertą, la-
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AMBER TRAVEL SERVICE
GREITAS IR ASMENIŠKAS

PATARNAVIMAS
Tvarkome keliones (pavieniem
asmenim ir grupėm) po Ameriką
ir Į užsienj —

LĖKTUVU - LAIVU - TRAUKINIU - AUTOBUSU
Taip pat sutvarkome viešbučių rezervacijas,
ir užsakome mašinas nuomavimui.

Dėl informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite:

11745 Southwest Highway
Palos Heights, Illinois 60463
Vida KriauČeliūnaitė-Jonušienė

Savininkė

Tel. 312-448-7420
312-785-9393
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bai geroje puslapio viršaus
vietoje, gana plačiu forma
tu. Jo nepamatyti skaityto
jui nebuvo galima. Koncer
to išvakarėse, kitas dienraš
tis* ”E1 Universal” įdėjo
Mirgos nuotrauką su prane
šimu apie koncertą. Smul
kiose kultūrinio kalendo
riaus skiltėse tą dieną pasi
rodė pranešimai apie Mir
gos koncertą beveik visuose
sostinės laikraščiuose.
Mums buvo malonu stebė
ti kiek pastangų ir susido
mėjimo V. A. Centro Kultū
ros skyrius įdėjo į Mirgos
koncertą. Savaime aišku,
rūpėjo, kad įdėtų pastangų
išvados pateisintų Centro
pastangas.

Po tokios daugybės pa
ruošiamojo darbo, pats kon
certas jau ritosi, kaip ant
ratukų. Komp. A. Mikulskio
kompozicijos, Mirgos kank
liavimas, jos išvaizda, jos
jautrumas užburiančiai vei
kė susirinkusius klausyto
jus. Koncertui pasibaigus su
”Miško idilija”, salėje vyra
vo ne oficialaus koncerto, o
artimos, jaukios šilimos
nuotaika. Po koncerto, Mir
gą apsupo klausytojai, ku
rių buvo pilna salė ir kurie
beveik visi atrodė studen
tai, jaunimas, daugumoje
nelietuviai, pirmą kartą
mums matyti veidai. Jie su- ,
plaukė į salės priekį, taip,
lyg čia būtų šeimos subu
vimas. Vieni apžiūrinėjo
kankles, kiti sveikino Mir
gą, dar kiti klausinėjo apie

Lietuvą ir apie kanklių mu
ziką.
Skirstytis iš salės klausy
tojai pradėjo tik gerokai
15-kai minučių praėjus po
koncerto užbaigimo. Kadan
gi beveik visada po koncer
tų žmonės skubiai bėga prie
automobilių, kad lengviau
galėtų išvažiuoti, toks elge
sys mums buvo neįprastas
ir ... nepaprastai malonus.

★

Už savaitės važiuoju su
Mirga į provinciją. Iš Caracas į Barųuisimeto skrisi
me lėktuvu, vėliau tęsime
kelionę automobiliu iki Maracaibo, o iš ten atgal į sos
tinę Caracas vėl lėktuvu.
Vėliau liepos 26 dieną,
Mirga koncertuos sostinėje,
”Museo dėl Teclado” kon
certų salėje, o paskutinę
dieną prieš grįžimą į Clevelandą, jai dar teks duoti pa
skutinį koncertą Valencijos
mieste, naujoje, nepapras
tai ištaigingoje ”Club de
Ejecutivos” koncertų sa
lėje.
Jūratė Statkutė de
Rosales
OPPORTUNITY FOR
EX>’ER1ENCED

REGISTEREl) NURSES
FOR 188 BI-.D GENLRAL HOSPITAL
MEDICM. DN1T 3 11 & II 7:30 Shnl
SURGICAL UNIT 3-11 <S 11-7:30 Shift
OR NURSES ALL SHIFTS.
Be a part of our proprenMve nursitjg
•cam. Miniaium
per hour; higher
rate comniensurale with vxperience.
Shift
Jiff Tcdti.il. I'.NCtIlent (ringe
benefil program.
Contact PERSONNI'.I, DKi’l.

CENTREVILLE TOWNSHIP
HOSPITAL
5900 BONU AVĖ.
CENTREVILLE, ILL. 62207
618-332-3060. EXT. 301
(23-29)
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— Kur tu gimei ?
— Ką tu veikei karo me
tu?
— Kur tu gyvenai karo
metu?
— Kur gimė tavo tėvas ?
— Kur gimė tavo moti
na? .
Tokie ir panašūs klausi
mai gali būti pateikti kiek
vienam iš mūsų ,kurie turė
jome laimės atvykti Į šį
kraštą.
Kai kurie klausimai at
rodys juokingi ir neverti
atsakymo, bet gudrūs advo
katai iš Washingtono tuos
klausimus dar kryžiuos,
kad tu, dypuke, visai susi
maišytum.
6732 tokie klausimai bu
vo pateikti Liudui Kairiui.
Buvo klausiama kas atsiti
ko prieš 40 metų. Klausė
jai buvo neatlaidūs ir jokių
paaiškinimų duoti neleido.
Už tų, mūsų taksais apmo
kėtų gudruolių, stovėjo So
vietų Sąjungos agentai, ku
rie tikrumoje ir režisuoja
visą tą teatrą j kurį jau pa
šaukta nemažai mūsų tau
tiečių. Ir esą tai dar ne ga
las. Sąrašuose dar keli šim
tai taip vadinamų "nacių
kolaborantų”, kurie savu
laiku nuskriaudė žydų tau
tą.
Kaltinimas, kurį pateikia
Amerikos Teisingumo de
partamento speciali tyrinė
jimo įstaiga (OSI) yra la
bai paprastas; tu pamelavai
savo anketoje įvažiuodamas
į Ameriką ir gaudamas
Amerikos pilietybę. Bet
gudrūs advokatai iš Washingtono tuo nesitenkina,
jie, inspiruojami sovietinių
agentų, iškelia visą eilę ki
tų kaltinimų, žinoma, svar
biausias jų: ar tu prisėdė
jai prie išrinktosios tautos
naikinimo, čia jiems dik
tuoja sovietinės įstaigos,
pateikdamos falsifikuotus
dokumentus, kaip įrodymus.
Visi Kairio byloje pateikti
"dokumentai” buvo gauti iš
sovietų įstaigų.
čia
labai
patarnavo
Northvestern Universiteto
profesorius Irwin Weil, ku
ris atvežė iš Lietuvos ar
chyvo dokumentus, kuriais
remiantis Sun Times Chi
cagoje per kelis numerius
spausdino William Clemens
ir
Charles
Nikodemus
straipsnius nukreiptus prieš
Liudą Kairį. Ar tai buvo
straipsnis tik prieš Liudą
Kairį? Tame straipsnyje
Lietuvos vardas buvo pami
nėtas 64 kartus. Tai buvo
šmeižtas nukreiptas prieš
visą lietuvių tautą. Šių
straipsnių pasėkoje OSI iš
kėlė bylą Liudui Kairiui su
tikslu atimti jam Amerikos
pilietybę.
Ar Kairys kuo nusikalto
Amerikai? Ar pažeidė jos
įstatymus? Na, gal gavo
parking tikėtą o šiaip jau
buvo visiškai įstatymų
klausantis pilietis. Bet tai
nebuvo svarbu. Teismo me
tu, kada buvo pradėta kal
bėti, kad Kairys 27 mėne
sius tarnavo Amerikos ka-
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Liudo Kairio bylos paraštėje
riuomenėje, advokatai iš
Washingtono ėmė protes
tuoti. Esą tai visai nesvar
bu bylos eigai. Jiems buvo
daug svarbiau pristatyti so
vietų kaltinimus.
Man, stebėjusiam vieną
teismo sesiją ir klausiusiam
kaltintojų advokatų septy
nių grupę, kuriai vadovavo
Norman Moskowitz, susida
rė įspūdis, kad jiems tie
sa neturi jokios reikšmės.
Svarbu tik, kad būtų išpil
dyti sovietų įsakymai, kurie
yra pagrįsti slapta sutarti
mi tarp OSI ir Sovietų Są
jungos. Tos sutarties teks
to dar nebuvo galima išgau
ti, bet tą liudija, kad ir pa
prastas faktas, kad Ameri
kos teismas sutiko pasiųs
ti advokatus į SSR liudinin
kų apklausinėjimui. Ką gi
reiškia toks apklausinėji
mas, į tai galėtų atsakyti

gu dokumentas parašytas,
ką įrodo spaustuvės įrašas
apačioje lapo mažomis rai
delėmis: 7.1.43. (vokiškas
tikslumas), o dokumentas
parašytas 21. 9.42. Vargšas
profesorius nėra pakanka
mai patyręs dokumentų fal
sifikacijoje. Reikės dar
daug kartų lankytis Sovietijoje pagilinti slavistikos
studijas.
Bet dabar grįžkime prie
tų anketų, kurių šimtus te
ko kiekvienam dipukui už
pildyti ir dėl kurių netiks
lumo dabar kaltinamas L.
Kairys. Kryžminiai klausi
mai tuo reikalu Washingtono advokatų buvo labai suk
ti. Ir prisiminkime prieš
daugelį metų apklausinėja
mą dypuką. Stovyklų išvar
gintą, komisijų kamantinėjamą kažin kelioliktą kartą,
kalbos nemokantį. Na, ar

kurie demonstratyviai buvo
ant galvų užsidėję jermulkas. Jų tikslas? Parodyti
jaunajai kartai kaip yra tei
siamas žydu žudikas. Bet ir
jiems turbūt pabodo, nes po
pietų pertraukos ir tie iš
rinktosios tautos atstovai
išnyko.
O kaip užpildys savo an
ketas Izraelio premjeras Began, išžudęs visą kaimą ne
kaltų žmonių. O, kokį atsa
kymą duos izraelitai, įsi
veržę į kaimyninį kraštą, be
atodairos naikindami visus,
kurie pasitaiko jų ugnyje.
Taip pat reikėtų paklaus
ti ar pagarsėjęs "nacių me
džiotojas” Simon Wiesenthal savo anketose vi
sur atsakė teisingai? štai
"The Spothlight” Washington, rašo, kad jam prirašy
tas architekto titulas jo pa
ties pasakymu, buvo pa

Washingtono advokatai remiasi sovietu
suklastotais dokumentais ir okupuotoje
Lietuvoje surastais 'liudininkais’...
bent kiek pažįstąs sovietinę
sistemą. Bet ne amerikie
čiai. Neveltui tad sakoma,
kad amerikiečiai užsienio
politikoje yra vaikai. O vie
nas radijo komentatorius
Chicagoje labai liūdnai pa
reiškė, kad kam gi reikia
Amerikai Valstybės sekre
toriaus? Jo pareigas labai
gerai atlieka Izraelio prem
jeras Began.
O kas gi tas profesorius
Irwin Weil? Jis 15 kartų
važinėjo į Sovietų Rusiją.
Esą studijuoti slavistiką.
Turėtų būti labai menkas
mokslininkas, kad tiek rei
kia važinėti gilinti studijų.
Tokioms kelionėms reikia
pinigų. Jo paties žodžiais
tariant keliones apmokėjo
žydų organizacijos. Klausi
mas: ar žydų organizaci
joms rūpi slavistika? Dau
giausiai laiko profesorius
praleido sėbraudamas su so
vietiniais agentais ieškoda
mas inkriminuojančios me
džiagos, kurią jam mielai
pateikė įvairūs parsidavė
liai. Iš jų vienas minimas
pavarde žimantas. O kokius
gi dokumentus profesorius
(o gal jam geriau tinka so
vietinio agento titulas) at
sivežė? Daugumas jų net
nebūnant specialistu aiškus
p a d i rbimas. Pavyzdžiui:
raštas, kuriuo SS Wachman
Kairis pakeliamas į oberwachman. žinant vokiečių
pamėgimą detalėms nusteb
sime, kad šiame lape pavar
dė Kairis parašyta neteisin
gai: turėtų būti Kairys; Ir
ar tokį vokiečių akyse svar
bų dokumentą galima rašyti
be vardo. Vardo nėra. Bet
dar įdomesnis faktas, kad
forma atspausta vėliau ne

negalėjo prasprūkti koks
atsakymas, kuris nevisiškai
derinosi su teisybe. Arba,
kaip gali išaiškinti ameri
kiečiui, kad gimęs Rusijoje
tu neesi rusas, bet lietuvis.
O tuo laiku sovietiniai agen
tai zujo stovyklose ir ieško
jo "savo piliečių”. Ir šian
dien jie sako, kad ne tik
mes bet ir mūsų vaikai, ne
žiūrint kur jie gimę yra
"SSSR piliečiai”.
Šia proga norėtųsi pa
klausti ir paties kaltintojo
Moskowiz ar jis visas savo
anketas užpildė tiksliai ? šių
eilučių autoriui teko pergy
venti panašų nuotykį kada
į klausimą kokia plaukų
spalva atsakė: gray. Todėl,
kad to laiko anglų kalbos
žinojimas jam diktavo, kad
jeigu tavo plaukai nei juo
di, nei gelsvi, turi būti pilki.
Tik po ilgo laiko sužinojo,
kad gray reiškia žilą, o tuo
laiku ir plaukus visus turė
jo ir nei vieno žilo, šioje
plotmėje L. Kairį Washingtono advokatai tiesiog kryžiavojo. Jie ištraukė jo dar
bo gavimo anketą 35 metų
senumo ir ėmė jį pliekti
klausimais, kurie kiekvie
nam būtų aiškūs, kad atsa
kymai buvo parašyti neži
nant anglų kalbos. Net ir
toks pasakymas ,kad Kairys
pirmojo karo metu buvo
seržantas. Į tai Washingtono advokatai neatkreipė dė
mesio. Ėmė kibti prie
smulkmenų jas kartodami
ir kartodami tik norėdami
parodyti kokie jie "smart”.
Greičiausia ta demonstraci
ja buvo skiriama pustuzi
niui žydžių, kurios sėdėjo
teismo salėje ir buvo atsivedę keturis savo vaikus,

rašytas jo advokatų be jo
žinios. Tai sukelia abejojimų ar jis buvo Mauthausen
koncentracijos stovykloje,
kaip jis teigia. Taip pat jo
pensija, gaunama iš vokie
čių būk tai už prarastą ko
jos pirštą. Ar tai tik nebus
melas. Jo apkaltinto Friedrich Rainer ir Erika Hannesschlager teismas pasi
baigė visišku abiejų ištei
sinimų.
O kaip apie tuos žydus,
kurie važiuodami iš Sovietų
Sąjungos kažkaip "užkliu
vo” Amerikoje ir niekur
jau nevažiavo. Tą patvirti
na ir žydų laikraščiai, susi
rūpinę, ką gi daryti Su tokia
daugybe tautiečių, ieškan
čių tik lengvo ir pelningo
darbo.
Yra dar viena kategorija
žydų Amerikoje ir kitur,
kurie puikiai kolaboravo su
naciais lydėdami savo tėvy
nainius į gazo kameras ir
juos ramindami. Tą patvir
tina visa eilė kaceto per
gyvenimų atsiminimų auto
riai. štai viena iliustracija
kaip žydai elgėsi koncentra
cijos stovyklose. Iš A. Voketaičio prisiminimų:
Pasibaigus pirmajam
"krikštui”, buvome nuvesti
į rūbų sandėlį gauti kator
gininko aprangą. Labai nu
džiugau sutikęs ten lietuvį
katorgininką iš 1943 metų
įkaitų grupės — Mykolą Pe
čeliūną, dirbantį tame san
dėlyje prie rūbų išdavimo.
Jis mane perspėjo, kad su
išduodamais labai lengvais
kalinio rūbais (kelnėm,
marškiniais ir darbine
striuke) būsią sunku atlai
kyti šaltį lauke. Šiltesni rū
bai, kaip megztiniai ir pan.,

eiliniams kaliniams esą už
drausti dėvėti. Pečeliūnas
betgi surizikavo išduoti
man šiltą vilnonį megztinį,
patardamas jį paslėpti, užsivelkant po marškiniais.
Aš jo patarimo neklausiau,
ir tuoj pat, palindęs po sta
lu, tą padariau.
Gavęs katorgininko nu
merį (98749) ir patenkin
tas, kad esu aprūpintas šil
tesniu rūbu, kartu su savo
likimo draugais lietuviais
buvau nuvestas į mums
skirtą baraką, čia vadinamą
Block 14. Prisistačiau ”štubovui” (lenk. — sztubovy),
miegamos patalpos vyres
niajam. Buvau nustebintas,
kad tas vokiečiams tarnau
jantis lagerio savivaldos pa
reigūnas buvo žydas iš Len
kijos. Priėjęs arčiau prie
manęs ir pastebėjęs, kad
mano marškiniai truputį
"patinę”, jis, griebęs už
marškinių, juos atplėšė. Pa
matęs po jais "degalų”
megztinį jis, lenkiškai užsikeitęs, smogė man kumš
timi į veidą ir įsakė tuojau
megztinį nusivilkti. Paėmęs
iš manęs, jis pats sau megz
tinį užsivilko ... Kokia li
kimo ironija!
Ar bent vienas tų žydų
buvo pašauktas atsakymui ?
Nė. Yra daug tokių, kurie
kolaboruodami su bolševi
kais susitepė lietuvių krau
ju ir dabar ramiai gyvena
Izraelyje. Bet kas gi juos
pasieks ?
Mes lietuviai neturime
talmudo, kuriame būtų įra
šyta: dantis už dantį, akis
už akį. Mes globojome žy
dus persekiojamus vokiečių,
daugeliui išgelbėjome gyvy
bę, rizikuodami savąja. Lie
tuviškas talmudas sako:
Jeigu kas neteko akies,
duok jam savo akį.
Washingtono advokatai
buvo tiek arogantiški, kad
teisme liudijusiam Broniui
Kvikliui pareiškė, esą ir
daugiau pavardžių sąrašuo
se, tuo norėdami pagazdinti, kad žiūrėk, gal ir tavo
pavardė ten yra, bet Bro
niaus Kviklio tas visai nenugazdino jis labai šaltai
reikalavo savo teisės pasa
kyti, ką jis žino. Ne visa
dos tai jiems patiko ir ban
dė pertraukti, bet B. Kvik
lys pareiškė: čia ne jūsų
teismas, čia bus ką man tei
sėjas pasakys. O teisėjas
leidžia man kalbėt.
Toliau klausinėjamas B.
Kviklys iškėlė dalykų, ku
rie Washingtono advoka
tams greičiausiai nebuvo
žinomi arba ignoruojami.
Savo straipsnyje "Drau
ge” B. Kviklys pažymi, kad
didžioji Chicagos spauda iš
keldavo tik prieš L. Kairį
nukreiptus liudijimus nepa
minėdama prieš sovietų
agentus nukreiptų liudiji
mų. Nebuvo paminėta ir B.
Kviklio parodymai. Kodėl?
Dėl to, kad kompromitavo
sovietus, jų santykius ir
Įtaką Amerikoje. .
Pabaigai baisiai norėtųsi
(Nukelta į 8 psl.)
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Liudo Kairio
bylos...
(Atkelta iš 7 psl.)
paklausti: Kaip gi reikia
Kairį teisti ? Pagal sovietiš
kus ar pagal amerikietiškus
įstatymus? Jeigu pagal so
vietiškus: jis baigtas. So
vietai taip mokės patvarky
ti, kad niekas apie jį ne
girdės. O pagal amerikietiš
kus ? Amerikos kariuome
nės veteranas. Niekuo ne
nusikaltęs. Padorus pilietis.
Tad kuo gi jis nusikalto?
Buvo lietuvis ir būdamas
emigracijoj nepamiršo esąs
lietuvis. Dirbo savo tėvynės
Lietuvos labui, kiek tik ga
lėjo. Tai yra jo didžiausias
nusikaltimas prieš Sovietų
Sąjungą. Ir jeigu tai nusi
kaltimas tai duokite jam tą
medalį, kuriame būtų įra
šyta: Sovietų Rusijos prie
šas.
Daug klausimų būtų gali
ma pateikti išrinktosios
tautos atstovams, kurie
taip uoliai ir suktai klausi
nėja kitus. Bet kur juos pa
teikti? Amerikiečių spau
da, kuri yra jų rankose ar
ba melagingai pranešinėja
arba visai nutyli, jeigu tie
klausimai nėra jų naudai.
Tą aiškiai parodė Liudo
Kairio teismas vykęs birže
lio 24-25 dienomis. Visa pa
rengiama procedūra tęsėsi
mėnesiais. Per visą tą laiką
spauda buvo žydų ir sovietų
tarnyboje.
Stebint teismo eigą ne
galėjo kristi į akis L. Kairio
gynyba. Tai buvo tikrai ne
paprastos erudicijos ir savo
profesijos supratimo žmo
nės. Reikia atsiminti, kad ši
procedūra neprasidėjo tik
teismo salėje. Mėnesiai ir
mėnesiai praėjo parengiant
šią bylą. Tūkstančiai lapų
popierio buvo prirašyta,
tūkstančiai mylių keliauta.
Nežiūrint nei valandų nei
dienų. Tai labai reta ame
rikietiškoje sistemoje. To
dėl keliu kepurę prieš Kirklan and Ellis bendrovę ku
rios advokatai Fred H.
Bartlit, Jr., David E. Springer, Thomas O. Kuhns ir
Philip S. Beck atliko puikų
darbą. Ir pagalvoji: o vis
dėlto šiose chaoso valandose
dar yra vilties.. Dar yra
amerikiečių, kuriems tiesa
yra aukščiau nei doleris.
Savo baigiamoje kalboje
teisėjas James B. Moran pa
reiškė padėką Liudą Kai
rį atstovavusiems advoka
tams, kurie įdėjo labai daug
darbo. Be jų pagalbos teis
mo procedūra būtų buvusi
labai nevykusi.
Per visą savo gyvavimo
laiką Sovietų Sąjunga nėra
išpildžiusi nei vienos sutar
ties ar tai būtų teisinė ar
ekonominė ar žmogiškųjų
teisių (Helsinkio). Ji yra
specialistė dokumentų fal
sifikacijoje. štai kad ir da
bar nesenai paaiškėjo, kad
sovietai sufalsifikavo pre-
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čiamas žinias. Reikia ir į styti esamą padėtį ir paieš
darbą nuvykti sau ir šeimai koti sprendimų.
duoną užsidirbti ir prie
A. Juodvalkis
kratuvių eilutėse pastovėti,
Bet gi B. Brazdžionis di- kad buitinėmis prekėmis ga
Skaitykit ir platinkit
džiausį dėmesį skiria ne vie lėtų apsirūpinti. Fondus iš
DIRVĄ
švaistyti
yra
lengva,
bet
tinėms laidoms, bet jų per
juos
sutelkti
reikia
laiko,
davimui į okupuotą Lietuvą.
Sumini valstybių ar orga sugebėijmų ir kantrybės.
KNITTER OPERATOR
Geras pasiūlymas vieti Excellent opportunity for experienced
nizacijų siunčiamas lietuvių
nių radijo valandėlių vedė operator on circular Jacquard TA4.
kąlba radijo programas, jams bent kartą metuose The Lion Knitting Mills Co.
3256 West 25 Street
Amerikos balso, Laisvės ra susirinkti ir pasvarstyti sa
Cleveland, Ohio
dijo, Romos, Vatikano, Ma vo reikalus, šį pasiūlymą
216-351-5137
(27-29)
drido ir jau pradėtą 15 min. reiktų praplėsti ir įjungti
programą chicagiškių Lie visos lietuvių informaci
KNITER MECHANIC
tuvos aidų per V. Vokieti jos darbuotojus. Ypatingai Excellent opportunity for experienced
mechanic on circular Jacęuard TA4.
jos galingą WRNO stotį.
svarbu apjungti lietuvių The Lion Knitting Mills Co.
Graudena, kad mūsų didžio spaudos redaktorius ir ben
3256 West 25 Street
Cleveland, Ohio
sios organizacijos bei fondai dradarbius, nes yra pribren
216-351-5137
neparodė didesnio susido dęs reikalas plačiau pasvar
12729)
mėjimo ir nepagriebė gero
mis sąlygomis siūlomo pus
valandžio.
Atsimenu, B. Brazdžionis
šį klausimą buvo iškėlęs ir
š. m. gegužės 1 d. Lietuvių
Fondo metiniame narių su
1982 M. EKSKURSIJOS
važiavime. Kaip dabar, taip
ir tada, pakaltino mūsų
Į LIETUVĄ
veiksnius, kad neišnaudoja
esamos progos ir neįsigyja
iš BOSTONO ir NEW YORKO
nuosavos radijo stoties. Pa
klaustas apie tokios stoties
Maskva/Vilnius:
rugsėjo 6 — $1171.00
kainą, išgirdome milijoninę
rugsėjo 15 — $1045.00
sumą ir tuo visos diskusijos
rugpiūčio 4 —$1135.00 rugsėjo 27 — $1082.00
pasibaigė.
— $ 995.00
rugpiūčio 18 — $1350.00 spalio 6
■ šiuo klausimu labai taik
gruodžio 2 — $ 995.00
(su Ryga)
liai atsiliepė VI. R. savo
Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AME
Dviejuose h o r i z o ntuose
RIKOS
IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mo
"Dar vienas stebuklas”
kesčiu. Grupes lydės vadovai.
(Draugas 1982. VII. 10). Į
Registracijos ir informacijos reikalu kreipkitės į:
ok. Lietuvą perduodamose
programose dirba keliolika
TRANS-ATLANTIC TRAVEL
apmokamų, gerai pasiruošu
SERVICE, INC.
sių redaktorių. Tokių radijo
MEMBER
393
West
Broadway
stočių išlaikymas kainuoja
dešimtys milijonų dolerių.
P. O. Box 116,
Iš kur paimtų lietuviai ? Jei
South Boston, Mass. 02127
gu turimų fondų vadovybės
Telefonas: (617) 268-8764
lengvai būtų iššvaisčiusios
surinktą kapitalą, tai tų
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms —
fondų šiandieną jau nebūtų.
sutvarkome dokumentus.
Jeigu užšaldyto kapitalo pa
•Įstaigai vadovauja:
lūkanomis remiama trem
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.
ties lietuvių veikla, tai turi
Registered Ohio Travel Agent #TA0324
me būti dėkingi aukoto
jams, supratusiems laiko
reikalavimus ir savo auka
prisidėjusiems prie lietuvy
bės išlaikymo.
PETKUS
Gerai, kad yra žmonių,
kurie rūpinasi radijo laido
mis, norėdami plačiau pra
TĖVAS IR SŪNUS
skleisti geležinę uždangą
(šiandieną jau belikusią tik
MARQUETTE FUNERAL HOME
bambukine uždanga), bet
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
nereikia laužtis pro atviras
2533 West 71 St., Chicago, III.
duris, o turimus sugebėji
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
mus panaudoti jau esamų
Tel.: 476-2345
programų praturtinimui. Ir
ok. Lietuvoje žmonės negali
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
visą laiką sėdėti prie radijo
aparatų ir tik gaudyti siun

■ laiškai Dirvai
AR LIETUVIAMS
ĮSIGYTINA RADIJO
STOTIS?

Chicagiškis Balys Braz
džionis kanadiškėje Tėviš
kės Žiburių 1982 m. birželio
24 d. laidoje rašo apie "Ra
dijo programos okupuotai
Lietuvai", antrinis pavadi
nimas — Nauja galimybė
siųsti programas iš Chica
gos per Vokietiją”. Savo
straipsnyje sumini veikian
čias lietuvių radijo progra
mas JAV, Kanadoje, Pietų
Amerikoje, ■ Australijoje ir
Europoje, išlaikomas pačių
lietuvių ir tarnaujančias
vietos reikalams. Visos šios
laidos yra pavienių asmenų
ar komitetų mėgėjiškai
tvarkomos ir aukų pagalba
išlaikomos. Daugelis jų tė
ra tik sekmadienių pusva
landinės programos ir tik
maža dalis veikia 5 dienas
savaitėje.
Chicagoje veikia trys ra
dijo programos lietuvių kal
ba: Margutis veikia 5 die
nas savaitėje, po 1 valandą
kiasdien, Lietuvos aidai —
5 dienas savaitėje po pusę
valandos kasdien ir Sophia
Barčus šeimos — 2 dienas
savaitgaliais po 1 vai. šios
radijo laidos lietuvių kalba
patenkina vietos pareikala
vimą, nes per ilgai sėdėti
prie radijo aparato nedau
gelis nori, kadangi yra ir
kitų reikalų bei populiarių
TV programų.
Taip pat B. Brazdžionis
primena, kad ne visos lie
tuviškos radijo programos
finansiškai išsilaiko, bet
yra laidų veikiančių su nuo
stoliais. Pats Balys Braz
džionis veda ar tik talkina
Lietuvos aidų programai ir,
reikia manyti, pažįsta lietu
viškų radijo laidų vargus ir
finansinę padėtį.

zidento R. Reagan laišką Is
panijos karaliui. Na, tai ko
gi dar reikia ?
Ryšium su tomis lietu
viams iškeltomis bylomis
tenka pasakyti, kad įvairūs
agentai (OSI) lankosi pas
lietuvius ir juos įvairiais
būdais provokuoja. Nepasi
duokime provokacijai. Vy
kime tokius klausinėtojus
iš savo namų.
(vs)

‘A.ipber Hdidays”

DID
IMI
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ — * llIl/llVllĮ

Viešėdami Chicagoje aplankykite

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai; J. JANULAITIS ir J. MACEIKA

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

žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
ll
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Įspūdžiai iš SLA 61-jo seimo

Susivienijmas Lietuvių
Amerikoje kelyje į
šimtmečio minėjimų
VYTAUTAS KASNICNAS

seimo organizatorių infor
macijos vienetas: A. Krulikienė ii’ P. Belinis, sukinė
josi Tėvynės Mylėtojų ir
Sandaros organizacijų sei
mo atstovai, prieš SLA sei
mą turėję savo posėdžius.
Džiugu buvo matyti, susi
tikti ar susipažinti su žy
miais senosios kartos veikė
jais, veikėjomis, kurių pa
vardes dažnai užtinki spau
doje, ar pažįsti iš spaudoje
matytų nuotraukų. Vieni iš
jų iš kairiojo sparno, kiti
dešinėje pusėje prisilaiką,
treti vidurio keliu einą, su
sirinko čia palikę savo sim
bolines vėliavas namuose,
Vykstant Į SLA 61-jį sei- kad įsijungę į vienybės ratą
seimą, kuris vyko St. Pe dirbtų lietuvybės, Lietuvos
tersburg Beach, Floridoje, reikaluose.
*
s
*
liepos 5-7 dienomis, lėktu
Seimas buvo pradėtas
vui lenkiant debesis ir mies
gražiomis
iškilmėmis, įne
tus, miestelius, prisiminė
šus
tautines
vėliavas. Va
kartą girdėti pasakojimai
dovavo
Antanas
Gudonis,
apie šios organizacijos pir
Kalantos
vardo
šaulių
va
muosius žingsnius. Užsibrė
das.
Nuskambėjus
himnų
žus apjungti plačius lietu
vių sluoksnius, pirmoje ei- garsams, seimui ruošti pir
Įėję padėti jiems šviestis mininkė Dalia Bobelienė pa
bei kultūrintis ir remti vi sveikino atstovus, pabrėž
sus svarbesnius tėvynės dama, kad suvažiavimo da
Lietuvos reikalus, organi lyvius ir vietos lietuvius
zatoriai, lyg tie senovės riša bendra lietuvybės mei
legendariniai kanklininkai lė. "Mūsų širdys su Jumis”,
Vaidylos, vyko iš vienos vie — šiais žodžiais baigė nuo
tovės į kitą skambindami širdų sveikinimą.
St. Petersburg Beach
vienybės ir tėvynės meilės
himnus. Būrėsi nariai, didė miesto burmistras savo gra
jo kuopų skaičius, išaugo iki žioje kalboje pasidžiaugė,
378 vienetų, apjungusių kad turi progos pabendrau
20,000, per šią organizaciją ti su savo gerais draugais
perėjusių 100,000 lietuvių. lietuviais. Jis pabrėžė, kad
seimas vyksta dienomis,
*
*
*
Dolphin Beach viešbutyje Amerikai švenčiant 206-ją
jau pirmomis liepos mėnesio gimimo dieną. Labai liūdna,
dienomis pradėjo skambėti kad Lietuvą, Latviją ir Es
lietuviški žodžiai, čia veikė tiją dar tebeturi užgrobusi

Mūsų didžiųjų bendrinių
organizacijų suvažiavimaiseimai, kur dalyvauja visų
kartų atstovai, yra lyg tie
veidrodžiai, kuriuose atsi
spindi paskutiniojo šimtme
čio lietuvių veiklos gyveni
mas.
Viena iš tų senųjų bei di
džiųjų organizacijų yra Su
sivienijimas Lietuvių Ame
rikoje (SLA), įkurtas 1886
metais, žengiantis į šimtme
čio — keturių jubiliejinių
sidabrinių žvaigždžių — mi
nėjimą, kuris bus apvaini
kuotas 1986 metais, 62-jame
seime Chicagoje.
♦
*
♦

Dalis SLA seimo dalyvių posėdžio metu.

SLA prezidentas Povilas P. Dargis atidaro seimą.

lyg ir kelrodys j šimtmečio
šventę. Jei visi pajudėsime
ir dirbsime, jausime parei
gą atiduoti duoklę savo or
ganizacijai, ji pasireikš di
deliu gyvastingumu.
Pristatydamas garbės
svečius, žymiuosius SLA
veikėjus, prezidentas Povi
las Dargis pirmiausia pri
statė Vliko pirmininką dr.
Kazį Bobelį, iškeldamas jo
idealizmą, veiklą, nepalau
žiamą energiją.
Dr. Kazys Bobelis savo
sveikinimo žodyje pasi
džiaugė, kad atėjęs dirbti į
Altą, paskiau į Vliką, visa
dos susilaukia nuoširdžių
veiklos bei darbo rėmėjų,
kaip Povilą Dargį bei kitus.
Už visus atliktus darbus
jiems tenka dideli kreditai.
Grįžęs iš Australijos, kur
su pranešimais lankė lietu
vius, pabrėžė, kad to krašto
lietuviai yra vieningi Lietu
vos laisvinimo darbuose, ir
jų visų akys yra nukreiptos
j Ameriką, į to krašto lietu
vių veiklą. Savo gražiame
sveikinimo žodyje pabrėžė,
kad Lietuvos ir lietuvybės
reikalai yra ta pagrindinė
linija, tas kelias, kuriuo mes
einame, aukodami savo jė
gas, darbą ir išteklius. Jis
pasidžiaugė, kad SLA akty
viai reiškiasi visuose ben
druose, mus jungiančiuose
darbuose.
Adolfas Armelis, St. Pe
tersburg Beach Lietuvių
Klubo pirmininkas, sveiki
nimo žodyje pabrėžė reika
lą, kad visi bendromis jėgo
mis stengtumėms įsteigti
lietuviams senelių namus.
Antanas Gudonis, šaulių
sąjungos St. Petersburg
Kalanto vardo kuopos pir
mininkas sveikindamas sei
mo dalyvius, pasidžiaugė
SLA veikla, vietos organi
zacijų sutartinu darbu.
Dr. Kazys Šidlauskas, Al
to pirmininkas, sveikinda
mas seimą iškėlė naują min
tį, kad SLA kuopos steigtų
Alto skyrius.
Teodoras Blinstrubas, žy
mus visuomenininkas, pir
masis Lietuvių Fondo val
dybos pirmininkas, buvęs
eilės pagrindinių organiza
V. Augustino nuotr. cijų pirmininkas, sveikino

žiaurioji komunistinė siste
ma. Mūsų visų viltys, kad
ši komunistinė diktatūra
bus nugalėta ir Lietuvoje
vėl įsiviešpataus laisvė.
SLA prezidentas Povilas
Dargis, atidarydamas seimą
padėkojo 61-jo seimo ruoši
mo komiteto nariams, kurie
įdėjo daug darbo, kad šis
seimas praeitų sklandžiai.
Savo prasmingoje ir gražio
je kalboje, jis priminė, kad
šiais metais švenčiame 600
metų nuo Didžiojo kuni
gaikščio Kęstučio mirties,
99-tuosius metus nuo laik
raščio "Aušros” pasirody
mo, 96-tuosius nuo SLA
įsteigimo, 60 metų, kai
Amerika pripažino Lietuvą
de-jure, 50 metų nuo didžio
jo Lietuvos poeto Maironio
mirties. Tolimesnėje svei
kinimo kalboje, jis tą kiek
vieną paminėtą sukaktį ap
vainikavo gražiomis minti
mis. Palietęs SLA reikalus
pasidžiaugė, kad šiuo metu
susivienijime 30'/ sudaro
jaunimas. Jausmingai nu
skambėjo jo pasakyti poeto
Maironio žodžiai: "Užtrauk
sim, vyrai, naują giesmę",
ir baigminiai, kelrodį nuro
dę : "Kiekvienas iš mūsų te
gu paklausia savęs — kiek
aš naujų narių prirašiau?"
Povilo Darbo kalba buvo

V. Augustino nuotr.

seimą linkėdamas sėkmės
darbuose, užsimojimuose.
Gražvydas Lazauskas,
Sandaros laikraščių redak
torius, Alto generalinis se
kretorius, Sandaros, Tėvy
nės Mylėtojų bei kitų orga
nizacijų veikėjas, ragino vi
sus aktyviai įsijungti ir
stiprinti senąsias lietuvių
organizacijas.
Martynas Gudelis, svei
kindamas Naujienų dienraš
čio vardu, iškėlė svarbą at
viro ir nuoširdaus darbų bei
veiklos kritiško vertinimo,
tolerantiškumo, kitų nuo
monių gerbimo.
Juozas šarapnickas iš Hamilton, Ont., Kanados, vei
kėjas ir spaudos bendradar
bis, pasidžiaugė Susivieniji
mo vieningu darbu, jo gra
žios idėjų skleidimu.
Bankininkas Charles Cheledinas, seniau gyvenęs Phi
ladelphia, žinomas aktyvus
veikėjas, kvietė visus dar
aktyviau Įsijungti į Susi
vienijimo darbus.
Alena Devenienė-Grigaitienė, žymi veikėja, pras
mingomis mintimis SLA
palygino su šimtmečio me
džio kamienu, kurio atžalas
mes turime atauginti. Po
jos sveikinimo žodžio, SLA
prezidentui gražiai prista
čius, visi seimo dalyviai ją
pasveikino kaip ponią Aleną
Grigaitienę. Pristačius jos
vyrą Kęstutį Grigaitį, seimo
delegatai pasveikino atsi
stojimu.
Dr. Vytautas Dargis, SLA
Pildomosios tarybos dak
taras - kvotėjas sveikinimo
kalboje iškėlė vienybės dva
sios svarbą mūsų visuome
niniame gyvenime.
Edvardas šulaitis, SLA
jaunimo komisijos pirmi
ninkas, suorganizavęs jau
nimo kuopą Chicagoje, drą
sino ir kvietė organizuoti
jaunimo kuopas.
Jonas Valaitis, "Vieny
bės” ir "Tėvynės” redakto
rius, ilgametis spaudos ben
dradarbis, priminė "Vieny
bės” laikraštį, kuris yra
vienmetis su SLA. Linkėjo
sėkmės tęsiant užsimotą
darbą, ir siūlė po keturių
metų, šimtmetį sulaukusią
(Nukelta į 10 psl.)
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SLA Seimas...
(Atkelta iš 9 psl.)
SLA, seimą sukviesti gimtavietėje — Wilkes-Barre,
Pa.
Seimo pirmininkas, pri
statydamas Romą Kezį,
New Yorko radijo "Laisvės
žiburio’’ vedėją, SLA narį,
pasidžiaugė jo talka susi
vienijimo darbuose.
*
*
♦
Seimas tęsėsi trys dienas,
liepos 5, 6, 7. Kiekvienoje
Hienoje buvo dvi sesijos.
Prasidėdavo 10 vai. ryte,
baigdavos apie 6 vai. vaka
re, su pietų pertrauka. Pra
nešimus padarė SLA Pildo
mosios tarybos nariai ir
įvairių komisijų pirminin
kai, buvo svarstomi SLA
kuopų narių įnešimai bei su
manymai. Įstatų komisija,
kurioje daug dirbo dr. Al
girdas Budreckis, jai padė
jo prez. Povilas Dargis, pa
siūlė seimui daug vertingų
pakeitimų, kurie buvo vien
balsiai priimti.
Seime dalyvavo 70 atsto
vų. Jis buvo labai darbin
gas, darnus. Po trijų darbo
dienų, apie šį saulėtą seimą
taip pasakė žymus senosios
kartos veikėjas, bankinin
kas Charles Cheledinas:
"Man atrodė viskas, lyg
graži poezija, literatūra.
Visi kalbėjo trumpai, gra
žiai. Atstovai draugiški,
tartum viena šeima”..........
Kad seimas buvo toks
darbštus ir aktyvus, labai
didelis nuopelnas tenka pir
mininkui Povilui Dargiui.
Jis yra žodžio meistras —
auksaburnis. 50 metų vado
vauja radijo programai,
daug rašo spaudai. Guvi
orientacija, sumanus vado
vavimas, visa tai padarė,
kad seimas praėjo nuotai
kingai.
Visi pranešimai, padaryti
seime, iš anksto buvo at
spausdinti ”61-jo seimo raportų ir darbų” knygutėje,
95 puslapių didumo. Ačiū už
tai Pildomosios tarybos se
kretorei Genovaitei Meili ūnienei.
Seime priesaiką priėmė ir
savo pareigas pradėjo eiti
naujai išrinktoji Pildomoji
taryba: Povilas P. Dargis
— prezidentas, Aleksandras
Chaplikas — vicepreziden-

VIRŠUJE: Dalis SLA 61-jo
seimo dalyvių atidarymo metu.
J. Valaičio nuotr.

prez. Povilas Dargis. Malo
nu buvo Pasiklausyti dai
nuojant solistę Armonienę.
Programos vedėja Dalia Bobelienė žodžiuose buvo šil
tai maloni, sukeliant gerą
nuotaiką. Kad ji pristatyda
ma kalbėtojus, žymius sve
čius, nepaprašė pasakyti
žodžio dr. K. Bobelio, tai jų
asmeninis salioninio pasi
kalbėjimo reikalas (tarp
žmonos ir vyro), bet kad
mes neišgirdome kalbant
Vliko pirmininko, ir dar pir
moje vietoje, pasigedome
pagarbos parodymo mūsų
žymiai institucijai, čia tu
rėjo pasirodyti ne šeimos
kuklumas, bet įprastas pro
tokolas. šiaip visas vakaras
buvo maloni, didinga atgai
va.
♦
«
♦

tas, Genovaitė Meiliūnienė
— sekretorė, Euphrozine
Mikožiūtė — iždininkė,
Kristina Austin — iždo glo
bėja, Josephine Mileriūtė —
iždo globėja, dr. Vytautas
Dargis — daktaras kvotė
jas.
Pirmbininkaujant dr. Al
girdui Budreckiui, Pildomo
sios tarybos narių priesai
kos iškilmes pravedė Teodo
ras Blinstrubas, pasakyda
mas jautrų sveikinimo žodį.
*
*
Darbas savo keliu, o drau
gystė ir bičiulystė sekė
įkandin. Vienas vakaras bu
vo skirtas susipažinimui
Lietuvių namuose, kur da
šis seimas buvo lyg ir ap
lyvavo apie 250 žmonių. Va
vainikuotas išrenkant gar
karonė buvo jauki. Ją pa
bės nare Oną Indrelienę iš
ruošė E. Purtulienė ir S.
Toronto, Kanados. Kukli ir
Urbonienė, talkinant J. Vai
žymi veikėja, spindinčios
čaičiui ir J. Babravičiui. Po
asmenybės, įsirikiavo į Gar
trylikos nesimatymo metų
bingųjų SLA veikėjų eiles.
susitikau Sofiją Vaškienę,
Ponios ją papuošė gėlėmis,
artimus, nuoširdžius drau- sekretorė Genovaitė Meili ūgus L. J. Žvynius, G. C. Monienė įteikė specialų pažy
destavičius. Pasibučiavimai
mėjimą, visi atstovai atsi
tarškėjo visą vakarą, kal
stodami ją pagerbė, pasvei
boms nesimatė galo.
kindami džiaugsmingai ran
Kitas vakaras buvo skir
kų plojimais, "Ilgiausių me
tas šauniam banketui, ku
tų” dainos garsais.
riuo rūpinosi pirmininkė Al
Jautriai buvo priimta
dona Krulikienė. Iškilmin
SLA veterano Juozo Kragumas jungėsi su lietuviš
sinsko, jo sūnų Algirdo Do
ku nuoširdumu. Įsidėmėti
vydo Danieliaus atsiųsta do
nai gražią kalbą pasakė
vana — Laisvės varpo ko
pija, kurią įteikė Aleksand
ras Chaplikas. Suskambė
jus varpeliui, lyg pasigirdo
žodžiai: "O, skambink per
amžius vaikams Lietuvos”.
Po seimo skirstantis na
mo, lėktuvams lenkiant de
besis, ausyse skambėjo
Laisvės varpo garsai, pre
zidento Povilo Dargio pri
minti poeto Maironio žo
džiai: "Užtrauksim, vyrai,
naują giesmę” ir j ausis
kuždėjo sąžinės balsas: ”Jei
tu nedirbsi, tu būsi duobka
sys tos vienos iš seniausių
organizacijų, kuriai kertinį
SLA seimo delegatų dalis prie St. Petersburgo lietuvių klu
bo, kuriame vyko delegatų susitikimas su vietiniais veikėjais. akmenį pastatė tavo tėvy
Iš kairės: J. Šarapnickas, J. Valaitis, E. Vizbarienė, J. Kiaunė. nainiai .. Jei tu dirbsi, pa
dėsi, ši organizacija — SLA
M. Virbickienė, R. Kezys, dr. J. ir A. Mačioniai.
Ed. Šulaičio nuotr. šimtmetį sulaukusi, pasi

puoš sidabro, aukso, dei
manto vainikais”. Kuriuo
keliu turiu pasukti aš ir
Jūs?..
Vytautas Kasniūnas

CICERO
MINĖJO BAISŲJĮ
BIRŽELĮ

Cicero ALTos skyriaus
ruoštas Baisiojo Birželio
įvykių minėjimas buvft pra
dėtas malda bažnyčioje. Pa
maldas atlaikė ir pamokslą
pasakė kun. Br. Rutkaus
kas. Pasigėrėtinai gražiai
giedojo parapijos choras,
vadovaujamas muziko J.
Skridulio. Bažnyčioje daly
vavo vietos šaulių kuopos
KLAIPĖDA reprezentacinis
dalinys su savo vėliava, ku
rį atvedė šaulys A. Ašoklis
ir vietos JAV veteranų da
linys su savo vėliava.
Akademinė dalis vyko
parapijos salėje. Gražios
kūrybinės scenos dekoraci
jos kiekvieną j salę įžen
giantį maloniai pasitiko ir
šventiškai nuteikė: scena
dekoruota tautodailės kry
žių ornamentika, tai S. Pa
lionienės darbas. Be to, sce
noje buvo iškabintas didžiu
lio formato ok. Lietuvos po
litinių darbuotojų — lais
vės siekėjų, kalinių sąrašas,
dail. J. Tryčio kaligrafiš
kai išrašytas.
Į šį birželinių įvykių mi
nėjimą ciceriškiai įvedė

sveikintiną naujovę — įren
gė aukurą ir uždegė Lietu
vos laisvės žiburį, šiuomi
giliai akcentavo šios sukak
ties prasmę, jos paskirtį,
žiburį uždegė A. Repšienė
ir J. Mikulis. Tylos minute
buvo pagerbti tautos kanki
niai, genocido aukos. In. V.
Motušis parodė genocido
skaidres. Tekstą skaitė A.
Skopas.
Paskaitą skaitė inž. A.
Rudis, jis pateikė gana pla
čios apimties politinę ap
žvalgą.
St. Dubauskas perskaitė
rezoliucijas parašytas Lie
tuvių tautos kančių ir lais
vės siekio reikalu, skirtas
JAV Prezidentui senato
riams, k o n g reesmanams.
Visos rezoliucijos buvo plo
jimu užgirtos, priimtos. Mi
nėjimo oficialią programą
pravedė ALT Cicero sky
riaus pirmininkė dr. Br.
Motušienė.
Meninę programą atliko
sol. A. Pankienė, padaina
vusi keturias dainas. Jai
akompanavo muz. M. Motekaitis. Br. Variakojienė pa
deklamavo gana ilgą savo
kūrinį — Lietuvių Tautos
Kančios. Solistei ir deklamatorei buvo įteikta po gė
lių puokštę. Minėjime da
lyvavo apie du šimtai as
menų.
Po oficialios dalies vyko
pasisvečiavimas prie kavos
stalo.
(zj)

ALT Cicero skyriaus birželio 13 d. suruoštame Baisiojo bir
želio minėjime dalis svečių. Pirmoje eilėje sėdi: A. Balčiūnas, G.
Lazauskas, M. Rudienė ir A. Rudis, pasakęs pagrindinę kalbą.
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Saugumo patarimai
žmogaus, kuris žino.
”Kaip elektros linijų tiesėjas, aš galiu
pasakyti jums, kad elektros jėgos
laidai yra suprojektuoti turint
dėmesyje jūsų saugumą. Bet jeigu
ypatingais atvejais atsirastumėte arti
laidų, jais einanti jėga gali būti labai
pavojinga. Saugumas yra didelė dalis
mano darbo. Todėl patikėkite manimi
— jūsų saugumas remiasi sekančiomis
pagrindinėmis taisyklėmis”.
Niekados neliesk elektros jėgos

linijos laidų jokiu atveju.
Niekados neliesk nieko kas yra
kontakte su elektros jėgos linija.
Dauguma objektų perduos srovę
tiesioginei Į jus.
Venkite situacijų kurios priartintų
jus prie elektros jėgos linijų.
Nelipkite i stulpus ar kitus pastatus
palaikančius laidus. Skraidinkite
aitvarus ir lėktuvų modelius toliau nuo
laidų. Būkite ypatingai atsargūs,
kada naudojate kopėčias įrengiant
anteną ar atliekant bet kurį išorinį
darbą.
Praneškite Illuminating Company

ir savo vietinei policijai ar ugniagesiams jeigu jūs
matysite nukritusią elektros jėgos liniją ar kitą
pavojų keliančią problemą. Įspėkite kitus apie
galimą pavojų ir laukite profesionalų pagalbos.
”Mūsų elektros jėgos linijomis eina daug
energijos jūsų namu aprūpinimui. Prašau,
respektuokite elektros jėgą”.

Jack Binns

Line Mechanic Leader

The Ilhiminaimg
Company

ŠVEICARIJA
PAMINĖJO IR LK
BAŽNYČIOS KRONIKĄ

Šveicarijoje veikianti or
ganizacija "Glaube in der
Zvveiten Welt” liepos 3 d.
minėjo 10 metų sukakti.
Graubuendeno kantono sos
tinėje Chur suruoštose iš
kilmėse dalyvavo Lietuvių
Bendruomenės valdybos vi
cepirmininkė dr. J. Pečiulionytė su keliais kitais bend
ruomenės nariais. Dr. A.
Gerutis įtrauktas į iškilmių
programą kaip pranešėjas
apie baltų tautų ryšius su
minėtąja organizacija ir jos
dirbamu informąciniu dar
bu apie padėtį Baltijos vals

tybėse, ypač religinėje sri
tyje.
"Glaube in der Zweiten
Welt” organizacija pasista
tė savo tikslu informuoti
laisvąjį pasaulį apie būk
lę komunistų valdomuose
kraštuose. Ypač organizaci
ja rūpinasi informacija apie
tikybinius reikalus komu
nistiniuose kraštuose. Orga
nizacijos priešakyje stovi
evangelikų pastorius Eugen
Voss. Pati organizacija vei
kia ekumeniniais pagrindais
ir jos veikloje aktyviai da
lyvauja ir ją visokeriopiai
remia taip pat katalikai.
Past. E. Voss nuolat ski
ria didelį dėmesį baltų tau
toms. Mėnesiniame žurnale
ir dvisavaitiniame biulete
nyje dažnai skelbiama apie

tikybos bei tikinčiųjų per
sekiojimus Baltijos valsty
bėse. Vienas žurnalo nume
ris buvo speciališkai paskir
tas Lietuvai. Taip pat apie
bažnyčios būklę Estijoje pa
skelbta išsami informacija
storokos brošiūros pavidalu.
10 metų sukaktuvių mi
nėjime dalyvavo Churo ka
talikų vyskupas Dr. J. Vonderach, vienas iš organiza
cijos steigėjų.
Dr. A. Gerutis savo žo
dyje, tarp kita, paminėjo,
kad 10 metų sukaktį galė
jo tuo pat metu paminėti ne
tik ”Glaube in der Zvveiten
Welt” organizacija, bet ir
"Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika”, pradėta leis
ti 1972 metais. Tačiau "Kro
nika” turėjo pasitenkinti

savo sukakties paminėjimu
giliame pogrindyje, katakombinėmis sąlygomis.
Šia proga reikia paminėti,
kad "Glaube in der Zweiten

Welt” žurnalas ir informa
cinis biuletenis naudojasi
”LKB Kronikos” ir kitų po
grindžio leidinių informaci
jomis.

OPPORTUNITY
FOR REGISTERED NURSES
REGISTERED NURSES FOR ALL SERVICES 4 ALL 8HIFT8
RN OPPORTUNITIES — NEW HOSPITAL: Lakewood Hospital of
Morgan City, Louisiana moved Into its new, 168-bed facility in July,
1961. This stato of the art equipped hospital offers many advancement
opportunities. We need staff and supervisor numes to progrese with us.
The minimum annual starting salary for graduate nurses is 121,000
(•10.10 an hour) for a BS in nursing. Ali selenes are commensurate with
ezperience. In eddition, Lakewood Hospital offers a generous shift differential, weekend bonus, and an ezcellent fringe benefit program.
Morgan City is located in the southern coastal pert of the statė, and is
just 90 miles from New Orleano. If you are looking for a chance to advance, and would likę to work in a beautifully equipped hospital with
friendly professional staff, ivrite or call “collect’ ’ today. Contact:

LAKEWOOD HOSPITAL
Permanei Director
P.O. Drawer 2308, Morgan City, La. 70381
(304) 384-2200 Eateation 425
Come grow with us. — EOE
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DETROITO LIETUVIAI
Antanas Grinius
PAMINĖTA DARIAUS IR
GIRĖNO SUKAKTIS

Liepos 18 d. Dariaus ir
Girėno klubo iniciatyva bu
vo paminėtas lakūnu kapi
tono Stepono Dariaus ir lei
tenanto Stasio Girėno skry
džio j Lietuvą 49 metų su
kaktis.
Šv. Antano bažnyčioje
klebonas kun. Alfonsas Babonas jų intencija aukojo
šv. mišias ir šiam minėji
mui pritaikinta pamokslą
pasakė.
Pats minėjimas po pa
maldų įvyko Lietuvių namų
mažojoje salėje. Atidarė ir
atvykusius j minėjimą sve
čius pasveikino Dariaus-Gi
rėno klubo pirmininkas Ed
vardas Milkauskas. Minėji
mui paruoštą paskaitą skai
tė Albertas Misiūnas. Jo
paskaita buvo gerai paruoš
ta, neilga ir gerai perduota.
Po paskaitos sekė vaišės
ir dovanų paskirstymas.
LIETUVIAI PAVERGTŲ
TA UTŲ FESTIV AI A J E

Šiais metais Pavergtų
tautų festivalis įvyko nau
joje vietoje. Ukrainiečių
centre, 26601 Rayan Rd.,
Warren, Mich. liepos 18 d.
Festivalis pradėtas 12 vai.
ir tęsėsi iki 9 vai. vakaro.
Po atidarymo estai, slova
kai ir ukrainiečiai šoko sa
vo tautinius šokius. Paverg
tų tautų paminėjimas buvo
pravestas 3 vai. p. p.
Gražią ir Pavergtas tau
tas raminančią kalbą pasa
kė kandidatas į senatorius

Ph. E. R upe. Buvo pristaty
ti Pavergtų tautų paminėji
me dalyvaują atstovai. Lie
tuvius atstovavo šio festi
valio rengėjas dr. Algis Ba
rauskas, Priimta rezoliuci
ja.
Po atliktų ceremonijų bu
vo tęsiami tautybių pasiro
dymai : šokiai ir dainos. Lie
tuvius atstovavo seserys
Regina ir Kristina Butkūnaitės. Jos gitara pritariant
padainavo keletą lietuviškų
dainų. Lietuviai šiame fes
tivalyje turėjo maisto sta
lą ir kultūrinių lobių stalą.
Bet kaip teko girdėti ii- vie
nas ir kitas mažai ką par
davė.
J šį festivalį atsilankė už
tektinai daug žmonių, jų
tarpe buvo nemaža ir lietu
vių.

NAUJOS KNYGOS
• Bronius Kviklys. LIE
TUVOS BAŽNYČIOS II Vil
kaviškio vyskupija. Tai ant

ras tomas apie Lietuvos
bažnyčias, gausiai iliustruo
tas. Aprašytos Vilkaviškio
vyskupijos 108 bažnyčios ir
didesnės koplyčios, viso 136
šventovės ir 21 bažnyčia
esančių Lomžos vyskupijo
je. Architektūriniai tekstai
dr. inž Jurgio Gimbuto. Re
dakcija: kun. Pijus Bra
zauskas, Bronius Kviklys,

Jau išėjo iš
spaudos

AURELIJOS
BALAŠAITIENĖS
novelių rinkinys

216 psl. kietais

viršeliais, kaina 8 dol.

Išleido Viltis.
---------------------------- IŠKIRPTI------------------------------

DIRVA
P. O. Box 03206

Cleveland, Ohio 44103
Siunčiu 8 dol. ir prašau atsiųsti A. Balašaitienės no

vėlių
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rinkinį ”Susitikimas pamary”.

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

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

Juozas Mažeika, T. Anice
tas Tamošaitis, S. J., kun.
dr. Juozas Vaišnora, MIC.
žemėlapiai: Albinas Kal
nius ir Rimantas A. žemai
taitis. Dailininkas ir techni
nis
redaktorius Petras
Aleksa. Spaudė M. Morkū
no spaustuvė Chicagoje. 480
psl. kietais viršeliais. Išlei
do Amerikos Lietuvių Bib
liotekos leidykla 3001 VVest
59th St., Chicago, III. 60629.
• Icchokas Meras. SARA.

Romanas. 160 psl. kietais
viršeliais, kaina 8 dol. Ap
lankas Raimundas ir Lydija Kazlas. Spaudė M. Mor
kūno spaustuvė Chicagoje.
Išleido Algimanto Mackaus
knygų Leidimo Fondas,
7338 So. Sacramento Avė.,
Chicago, III. 60629.
•

ŠVIETIMO

GAIRĖS.

Lietuviškojo ugdymo žurna
las mokyklai ir šeimai. Nr.
27. 1982 m. gegužės mėn.
Redaguoja Stefanija Stasienė, 18112 Windward Road,
Cleveland, Ohio 44119, ad
ministruoja Juozas Plačas,
3206 W. 65th JI., Chicago,
III. 60629. Numerio kaina
2 dol.
NAUJA LIETUVIŲ
TAUTODAILĖS KNYGA

”Lithuanian Easter Eggs”
paruošta dailininko Antano
Tamošaičio. Kietais virše
liai, drobe įrišta knyga tu
rės 216 puslapių S'/jnII”
su 1870 iliustracijų, gerame
popieriuje. Teksto ir juodabalta iliustracijų bus 80
psl., o 136 psl. su spalvoto
mis iliustracijomis. Ilius
tracijos naudotos iš visos
Lietuvos įvairių vietovių.
Knygą leidžia Lietuvių
Tautodailės Institutas, ku
ris jau buvo išleidęs ”Lithuanian National Costume”
knygą. Ji bus atspausta
spalio-lapkričio mėn.
Knygos kaina Kanadoje
— $23.00 ir $1.50 persiunti
mo išlaidų. Už Kanados ri
bų — US $19.00 ir pridėti
$3.00 persiuntimo išlaidų.
Lietuvių Tautodailės In
stituto valdyba lietuviš
koms mokykloms skiria po
vieną knygą dovanų, kurios
pareikš raštu pageidavimą
ją gauti. Knygos sekančios
kopijos lietuviškoms mo
kykloms kainuos keturiais
doleriais pigiau už nustaty
tą pardavimo kainą.
Užsisakyti "Lithuanian
Easter Eggs” knygą galima
šiuo adresu: Lietuvių Tau
todailės Institutas, 243 So.
Kingsway, Toronto M6S
3V1, Canada.
ši knyga plačiai supažin
dina su lietuvių liaudies
margučių marginimo menu,
ypač yra vertinga mūsų
jaunimui ir šeimoms.
Lietuvių Tautodailės
Instituto Valdyba

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATA

MES KVIEČIAME

Pasaulio Lietuvių Dienų
metu, 1983 m. birželio 26 —
liepos 4 dienomis, Chicago
je įvyks Il-sios Pasaulio
Lietuvių Sporto žaidynės.
Mes kreipiamės į visus
lietuvius sportininkus pla
čiame pasaulyje ir kviečia
me juos rinktis ir dalyvauti
Chicagos sporto varžybose.
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės globoje lietuvių
jaunimas, susirinkęs iš pa
skirų kontinentų, turės pro
gos išbandyti savo jėgas
sporto aikštėse ir parodyti
mūsų tautos atžalyno fizi
nį, dvasinį ir kultūrinį po
tencialą.
Tegul II-sios Sporto žai
dynės suburia vienon šeimon sportinius vienetus,
pavienius sportininkus ir
sporto darbuotojus.
Pasaulio Lietuvių Die
nos ir Il-sios Sporto žaidy
nės tebūna mūsų vienybės
ir tautinio sąmoningumo
simbolis.
Lietuviai sportininkai,
Chicaga jūsų laukia 1983 m.
II-jų P. L. Sporto
žaidynių Organizacinis
Komitetas

MOTERŲ KLUBŲ
FEDERACIJOS
SUVAŽIAVIMAS

šiais metais tarptautinis
GENERAL FEDERATION
OF W0MEN’C CLUBS su
važiavimas vyko birželio
mėn. 1-11 d. d. Bismarck,
Šiaurinėje Dakotoje.
GFWC yra tarptautinė
organizacija įkurta Ameri
koje prieš 91 metus. Dabar
šiai organizacijai priklauso
apie 12 milijonų narių; tai
moterų klubai JAV, Europo
je, Kanadoje, Afrikoje, Azi
joje. Lietuvių Moterų Klu
bų Federacija yra GFWC
narė ir dalyvauja suvažia
vimuose nuo 1950 metų.
šiemet, negalint LMKF
pirm. M. Noreikienei suva
žiavime dalyvauti, lietuves
atstovavo Galia žilionienė,
GFWC pareigūnė ir LMKF
narė. G. žilionienės pastan
gomis M. Noreikienės kalbą,
birželio 8 d. Tarptautinių
Klubų priešpiečiuose, per
skaitė Tarptautinių Klubų
pirmininkė Fred Dayhuff.
M. Noreikienė savo kalbo
je pabrėžė šių metų suva
žiavimo temą — GFWC pla
nas 21 šimtmečiui, — iš
keldama ne tik pasauliui,
bet ir JAV gręsiantį komu
nizmo pavojų. Sovietų sis
temos nežmoniškam veidui
išryškinti, ji panaudojo
Aloyzo ir Marijos Jurgučių
šeimos pavyzdį. M. Jurgutienė ir kiti tuo metu buvo
pradėję bado streiką Mask
voje, bandydami atkreipti
pasaulio dėmesį į savo pa
dėtį. M. Noreikienė kreipėsi
į delegates prašydama jų
paremti M. Jurgutienės pa
stangas. Kalba buvo paly
dėta gausiais plojimais.
G. žilionienė pasirūpino
atspausdinti LMKF pirmi
ninkės kalbos 100 egzem-

Help

as

much
asyou

can.
American
Red Cross

Greater Cleveland Chapter '
781-1800 (weekdays)

pliorių ir įteikė juos 50 JAV
valstijų GFWC klubų pirmi
ninkėms ir paskiriems klu
bams, prašydama paramos
Jurgučių šeimai. G. žilionie
nė taip pat atstovavo
LMKF pirmininkę posė
džiuose su naująja GFWC
tarptautinij Klubų pirmi
ninke Francęsca Davis.
Suvažiavimas buvo labai
gerai organizuotas šiauri
nės Dakotos GFWC Federa
cijos, vaišingų ir rūpestin
gų šeimininkių.
•

Pabaltiečių

jaunimo

kongrese, kuris įvyks rug
piūčio 19-22 d. d., Long Island, N. Y., skaitys paskai
tą Vladas šakalys. Jo tema
— Pabaltijo disidentai. Su
šia paskaita surištame sim
poziume dalyvaus Linas Ko
jelis ir latvių kunigas Maris
Kirsons, kuris Madrido kon
ferencijoje perdūrė savo
rankas ir sukruvino sovieti
nę vėliavą. Tokiu būdu jis
pateko į pasaulinės spaudos
pirmuosius puslapius. Linas
Kojelis, baigęs tarptauti
nius mokslus magistro laip
sniui Princetorio Universi
tete, šiuo metu dirba Pen
tagone.
•

Dr. Elona Vaišnienė

kalbės tema ”Bet ar etninės
kalbos naudingos Ameri
kai?” Pabaltiečių jaunimo
kongrese, kuris įvyks rug
piūčio 19-22 d. d. Long Island, N. Y. Latvė Antra
šmidehens iš Chicagos kal
bės apie švietimą ir galimy
bes tobulintis pabalitiečių
kalbose, kultūroje ir istori
joje.
• Mildred Patterson, Pa

baltijo skyriaus vedėja Val
stybės departamente, suti
ko dalyvauti ir kalbėti Pa
baltiečių jaunimo kongrese,
kuris įvyks rugpiūčio 19-22
d. d. estų skautų stovykla
vietėje Long Island, N. Y.
Lietuviai gali registruotis
pas Vidmantą Rukšį, 305
Arch St., Delran, N. J.
08075, telefonu (609) 4613482.
WANTED
HIGHLY qualificd crown and bridge
ceramist and/or waxer and melai
finisher. Name your own aalary. Paid
vacation. Profit sharing plan, family
hospitalization inburance. Roply to
Martin Dental Lab, 300 W. Wa»hington St., Dothan, Ak-bama. (205)
793-2679.
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■ BOSTONO LIETUVIAI
IŠ ALT S-GOS BOSTONO
SKYRIAUS VEIKLOS

ALT S-gos Bostono sky
riaus pirmininkas Vaclovas
Senūta, prezidento Ronald
Reagan apdovanotas meda
liu ir vėliava už veiklą res
publikonų partijoje.

★

Iškilus minčiai išleisti Da
riaus ir Girėno atminimui
pašto ženklus, Bostono sky
rius kreipėsi j Amerikos
Pašto Valdybą ir prašė to
kius ženklus išleisti. Gau
tas atsakymacs iš United
Statės Postai Service assistant Post Master General
Mr. Gordon C. Morison. Jis
praneša, kad mūsų kreipi
masis perduotas Pašto vir
šininkui (Postmaster Gene
ral). Anot jo, ženklas jau
buvo siūlytas išleisti 1981
m., bet kadangi iš 100 pa
siūlymų komisijos buvo pri
imti tik keli, tai ir Dariaus
ir Girėno ženklas nebuvo
priimtas. Jis pažadėjo atei
nančiam komisijos posėdy
je Dariaus ir Girėno ženklo
išleidimą paremti.
Tokie komisijos posėdžiai
vyksta tik vieną kartą j
metus.

numo, keli metai nebuvo re
montuojami dėl lėšų trūku
mo. Dabar pradėti remon
tuoti.

★

1954 m. iš Lietuvių mar
tirologijos skyriaus buvo
gauta medžiaga apie lietu
vių tautos žudymą, ši me
džiaga buvo rodoma parodo
se. Vėliau martirologijos
skyriaus vedėjo pavedimu
ši medžiaga buvo perduota
ALT S-gos Bostono skyriui.
Bostono Lietuvių Piliečių draugijos banketo programos atli
Dabartiniu metu ši medžia kėjai pianistas dr. Saulius Cibas, sol. Daiva Mongirdaitė-Riga perduota ALKOS muzie chardson ir draugijos pirm. Aleksandras Chaplik.
R. Brička us nuotr.
jui, Putliam, Conn.
(vs)
TOMAS ALGIS
BUDREIKA BAIGĖ
LAIVYNO AKADEMIJĄ

Tomas Algis Budreika, 21
m. amžiaus, inž. Romo ir
prof. Janės Budreikų sūnus,
š. m. birželio mėn. baigė
Mass achusetts Maritime
Academy Buzzards Bay
Cape Cod ir gavo Bachelor
of Science laipsnį Marine
Transportacijoj mokydama
sis per keturis metus gar
bės pažymiu.
Akademija reikalauja 180
dienų jūros praktikos vasa
ros metu. Tomas Algis Bud
★
reika ją atliko plaukioda
Ilgametis Bostono sky mas akademijos laivu ir ko
riaus subatvakarių vadovas merciniais laivais.
inž. Edmundas Cibas po
sunkios ligos taisosi ir nuo
PAS PRANCIŠKONUS
taika gerėja. Jo sūnus —
MAINE
pianistas Saulius Cibas tik
Lietuviai tėvai pranciš
ką baigė medicinos mokslus
ir gavo medicinos daktaro konai liepos 11d. savo sody
boje Kennebunkport Maine
laipsnį.
surengė Lietuvių dieną. Ta
★
Bostono tautiniai namai, proga jie minėjo šv. Pran
turintieji apie 100 metų se- ciškaus gimimo 800 metų
sukaktį, o taip pat minėjo
ir dviejų pranciškonų kuni
gų tėvo Jurgio Gailiušio,
kuris ilgai buvo pranciško
. ............................... fe
nų provinciolu, o dabar yra
Kennebunkport vienuolyno
NAUJA KLUBO
viršininku ir dr. Viktoro Gi
VALDYBA
džiūno 70 metų amžiaus su
Santa Monikos Amerikos kaktį.
Lietuvių Klubas savo meti
niame susirinkime, š. m. ba
Po mišių buvo pietūs, o
landžio mėn. 30 d., išrinko vėliau programa, kurią at
naują klubo valdybą, kuri liko nepailstančios tautinių
pasiskirstė pareigomis se šokių vadovės iš Bostono
kančiai: pirmininkas Albi Onos Ivaškienės* ir jos sū
nas Markevičius, vicepirm. naus Gedimino Ivaškos ve
dr. Antanas Milaknis, vice dama tautinių šokių grupė.
pirm. jaunimo reikalams Gryname ore ir gražioje tė
Kęstutis Reivydas, vice vų pranciškonų sodyboje
pirm. pareiginiams Simas taip gražiai derinosi jaunos
Kvečas, iždininkė Laima merginos ir vaikinai tauti
Wheeler, protokolų sekreto niais rūbais pasipuošę šok
rius Kazys Černiauskas ir dami lietuvių tautinius šo
valdybos sekretorė Elena kius. Tų šokių pasižiūrėti
Gedgaudienė.
susirinko ir gana nemažai
Klubo valdyba š. m. rug apylinkės gyventojų nelie
piūčio 8 d., 1 vai. p. p. ruo tuvių.
šia gegužinę J. ir S. Sinkių
Oras pasitaikė gražus ir
gražiame sode, 233 Margue- tinkamas tokiai šventei ir
rita Avė. Santa Monica, Ca. gegužinei. Tėvų pranciško
Ruošiami skanūs pietūs, nų sodyba yra labai gražus
pyragai ir veiks baras su ir gerai prižiūrimas gamtos
gaivinančiais gėrimais.
kampelis. Oras grynas, ža
Įėjimas $6.00 asmeniui.
luma medžių pavėsiai, gra
Kviečiami dalyvauti Klu ži bažnyčia, grotos koplyčia,
bo nariai ir visi lietuviai su lietuviškas kryžius ir dau
savo draugais, sekmadienį gybė kitų, primena lyg Lie
praleisti gražioje apylinkėje tuvos kampelį. Ir šį kartą
prie Ramiojo vandenyno.
žmonių privažiavo iš New

SANTA MONICA

Yorko, Connecticut, Massachusetts, New Hampshire ir
kitų vietovių, neskaitant
paties Maino. Buvo ir vasa
rotojų, kurie šioje puikioje
sodyboje leidžia savo atos
togas. Vasaros laiku čia bū
na įvairių organizacijų su
važiavimai, rengiami kultū
ros vakarai ir panašiai.
A. A. ANASTAZIJA
BALTUŠIENĖ

Po sunkios, ilgos ir labai
skausmingos ligos liepos 5
d. Carney ligoninėje mirė
Anastazija Baltušienė, gyv.
Dorchester, Mass. Palaido
ta, po šv. mišių iš šv. Petro
lietuvių parapijos bažny
čios, Forest Hill kapinėse
liepos 8 d.
Gyvendama Amerikoje
nuo 1951 m. Anastazija Bal
tušienė didžiąją laiko dalį
praleisdavo besirūpindama
savo šeima. Abu vaikai Lai
ma ir Algis šoko tautinius
šokius, priklausė skautams.
Baltušiai juos išaugino la
bai lietuviškoje dvasioje.
Vaikai gerai mokėsi. Duktė
Laimutė studijavo chemiją
Harvardo universitete, o jį
baigusį Columbia universi
tete tęsė chemijos studijas
ir gavo daktaro laipsnį. Sū
nus Algis studijavo Massachusetts Technologijos in
stitute mechaninę inžineri
ją ir baigęs dar kurį laiką
dirbo instituto laboratorijo
se. Dabar,dr. Laima dirba
Mobil Oil bendrovės centri
nėje tyrimų laboratorijoj
New Jersey, o inž. Algis
Fordo automobilių bendro
vėje Detroite. Jie abu buvo
atvykę į savo motinos lai
dotuves ir praleido keletą
dienų su liūdinčiu tėvu.
Anastazija Baltušienė paskutimus 12-ką metų dirbo
John Honcock apdraudos
įstaigoje.
(pž)
PARENGIMAI

• Minką radijo valandėlės
gegužinė rugpiūčio 8 d. Ro
muvos parke Brocktone.
• Lituanistinės mokyklos
tradicinis balius rugsėjo 25

grama per "Kongreso vado
vą" ir duoti siūlymus kraš
tų atstovams kaip jie gali
tinkamai pasiruošti.
Norintieji dalyvauti PLJS
darbo dienos savaitgalyje
kreipiasi pas Gintę Damušytę, 91-26 85th Avenue,
Woodhaven, N. Y. 11421,
tel. (212) 441-2179. Regis
tracija uždaroma rugpiūčio
24 d. Detališka programa
bus paskelbta spaudoje ar
timiausiu laiku.

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant
Visi sąskaitybos darbai
Valstybiniai ir kiti mokesčiai
Dokumentų notarizavimas

Reid, Hughes&Webb, Inc
PLJS DARBO DIENOS
SAVAITGALIS

Š. m. rugsėjo 4-5 d. d.
įvyks PLJS darbo dienos sa
vaitgalis Dainavos stovyk
lavietėj. Programoje pra
matyta dvi dalys, šeštadie
nį įvyks PLJS politinė kon
ferencija, o sekmadienį V
PLJK paruošiamieji kursai.
Politinės konferencijos
programą globos PLJS poli
tinė komisija, kurią sudaro
PLJS vicepirmininkė politi
niams reikalams Gintė Damušytė, Linas Kojelis, Vik
toras Nakas ir Rimantas
Stirbys. Konferencijos te
ma: "Informacija ir įtaka".
Konferencijoj bus steigiamasi suvesti žodį su darbu,
būtent, idėjinę veiklą su
konkrečiais darbais. Be kita
ko, svarstomas savęs infor
mavimas ir būdas informuo
ti kitataučius.
V PLJK paruošiamuosius
kursus praves Kongreso
ruošos komitetas, kuriam
vadovauja Violeta Abariūtė. Pramątoma supažindinti
dalyvius su Kongreso pro-

7327 Rescda Blvd.
RESEDA, CA 91335
Tel. 344-0283

TOOL & DIE MAKERS
Small manufacturing ccmpany seeks
jourueyman Tool & Die Maker. Mušt
have abilily to •*'?t up and operate a
precision mold making and repair
faciiity for R&D hnd Ciass A tooling.
Growing coinpany located in a quit
centrai California community with excellent schools, mild climate. close to
Severai recreational areas including
Sequola and Kings Canyon National
Parka.
Salary commensurate wilh cxperience,
excellent benefits. For more information contact: Kcn Tisher at:

BOWSMITH IRRIGAT1ON
PRODUCTS
P. O. BOX 428
131 SECOND STREET
EXETER, CA. 93221
(209) S92-948S

(29-31)

1NSTRUCTORS

TIRED OF SNOW?
COME TO SUNNY
NEW MEXICO
MACHINE SHOP
INSTRUCTOR
ANO

1VELDING INSTRUCTOR
• NEWLY EOUIPPED SHOP
• N1NE-MONTHS CONTRACT
• EXCELI.ENT FUTURE
• TEACHING OR WORK
EXPERIENCE REQUIRED
CLOSING JULY IS. 1982
Call or write: JERRY NIX,

SAN JUAN COLLEGE,
4601 COLLEGE BLVD.
FARMINGTON, N. M. 87401
(SOS) 326-3311
(26-36)

JAU IŠĖJO Iš

SPAUDOS
ROMUALDO

SPALIO

RINKTINĖS

NOVELĖS
Knygoje dešimt no

velių. Kaina 8 dol.
Išleido Viltis.
---------------------------- IŠKIRPTI------------------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
CIeveland, Ohio 44103
Siunčiu 8 dol. ir prašau atsiųsti R. Spalio knyga —
RINKTINĖS NOVELĖS.
Pavardė ir vardas........................................................ .........

d. Lietuvių Piliečių Draugi
jos salėje, So. Bostone.
• Laisvės Varpo rudens
koncertas spalio 10 d. Lietu

vių Piliečių Draugijos salė
je, So. Bostone.

Adresas ..................................................................................
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AMBER STUDIOS, mc.
505 East 185 Street,

CLEVELAND, Ohio 44119

Tel. (216) 531-3500

Galerijoje rasite didelį pasirinkimą sekančių menininkų tapybos ir
grafikos kūrinių:
• žumbakienė
• Ignas
• Leach
• Zulik
• Kezys
• Paiubinskienė
• Nackowitz
• Rimas
• Petrikonis
• Hicks
Galerija atidaryta pirmadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 6 vai.
vak., antradieniais, ketvirtadieniais nuo 12 iki 9 vai. vak. ir šeštadieniais
nuo 10 iki 6 vai. vak. Uždaryta trečiadieniais.
Rimas Laniauskas, prezidentas

CLEVELANDO
_ PARENGIMAI
• RUGPIŪČIO 5-8 D. D.
Clevelande Harley viešbutyje
įvyksta visuotinas Vyčių su
važiavimas.
• RUGPJIŪČ1O 22 D.. 1 vai.
Amerikos Lietuvių Tautinės
Sąjungons gegužinė B. Nasvytienės sodyboje, 10823 Magnolia Dr.
•RUGPIŪČIO 29 D. gegu
žinė prie ežero. Rengia L.K.
V.S. "Ramovė” Clevelando
skyrius.

• RUGSĖJO 11 D. Šv. Jur
gio parapijos koncertas ir ba
lius parapijos salėje.
• RUGSĖJO 12 D. Šv. Jur
gio parapijoje Šilinės šventė.
Specialios pamaldos ir proce
sija prie Dievo Motinos grotos
parapijos sode.
• RUGSĖJO 18 D. Abitu
rientų balius. Lietuvių Namuo
se. Rengia LB Ohio Apygarda.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis i ČIPKUS
REALTY, 31715 Vine St.,
Willowick, Ohio 11094. Tel.
943-0910.

• RUGSĖJO 19 D. LB Ohio
apygardos suvažiavimas.

A P D R A U D O S rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si i OBELENIS apdraudos
Įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (21«) 531-2211 arba
SAULIUI (216) 161-3500.

PAŠALINU VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS Į

LATVIAN ROOFING
Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvarkome
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat
atliekam dailidės daiLus.

■

■
■

JAKUBS AND SON
Laidojimo (staiga
Della E./ William J. Sr.,
William Js Jakubs Jr. ir
Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119

Tel. (216) 531-7770
Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama
teikianti jaukią atmosferą liūdesio
valandoje. Didelė aikštė automobi
liams pastatyti.

MM /uperior
Zaving/
1
ASSOCIATION
MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ

SANTAUPŲ INDĖLIUS

NAUJAS PATARNAVIMAS
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS
ČEKIU SASKAITA

Cleveland telef. (216) 521-2182
DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

■

DALIA KASULAITIS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
ANTANAS KALVAITIS
PATRICIA SAJOVEC
.
JONAS DUNDURAS
VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

JEI JI MS KEIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR

■

RITA MATAS — G.R.I. — BROKER

Nat>onwicfe •» on your »ide

• "SPALIO 2 D. dPabaltiečių
vakaras. Ruošia Amerikos Lie• RUGSĖJO 5 D. Juozapavi tuvių Taryba. Latvių Sąjunga
čiaus šauliu kuopos gegužinė ir Estų Taryba.
prie ežero Landseėr gatvės
• SPALIO 3 D. Lietuviu
gale.
Namuose Balfo 145 skyriaus
vajaus atidarymo popietė su
menine programa.
Galvosūkio
• SPALIO 3 D. Šv. Pran
ciškaus 800 m. gimimo sukak
sprendimas
ties minėjimas šv. Jurgio pa
Laivas yra prisirišęs virve rapijos salėje. Paskaita ii- me
Nr. 8.
ninė programa.

:

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

NATIONW1DE
INSURANCE

• RUGSĖJO 25 D. Vasarą
palydint — Neringos skaučių
tunto balius Lietuvių Namuose.

MARTINS ir GUNARS KAULINS

MATAS &TURNER
REALTY

t

C

4

Lakeuood. Ohio

PRODUCTION
MANAGER
One of the leading packaging companies has an
immediate opportunity for a produetion manager.
This is a key management position reporting to
the general manager.

The successful candidate mušt have extensive experience in the corrugated industry in a similar
position.
We offer a competitive salary and exeellent fringe
benefits. I’lease replv in confidence to:

■

■

■■

■

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio
Už įnašus mokame 5%% palūkanų
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI
ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
/uperior Avinę)/
Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio

LITHUANIAN PAPER
Box S 5
1700 E. 13th ST.
Suite 46
Cleveland, Ohio 44114
EQt>AL OPPORTUNITY EMPLOYER M/F/II

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS:
■

Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00,
šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.

|||
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yra sponsorius, o Socialinių
reikalų taryba yra skolinto
jas ir veikia per savo įgalio
tinį — skyriaus pirmininką
Br. Snarskį.
Pabaigai noriu dar kartą
pabrėžti, kad Socialinių rei
kalų taryba pati vietovėse
Lietuvių namų pastatyti ir
prie geriausių norų negalės.
Prašymą įteikti turi vieti
nis skyrius. Jį. sudaryti ga
li bet kokia lietuvių koloni
ja, nors neturinti nei vieno
LB-nės Socialinių reikalų
tarybos nario savo tarpe.
Taryba visiems skyriams
teiks konkrečią pagalbą ta
čiau iniciatyva turi išeiti iš
vietinių lietuvių turinčių
”grass roots” statusą r vie
tinės valdžios pripažinimą.

CLEVELANDE IR
APYLINKĖJE
VYČIŲ SEIMAS

Šiemet Lietuvos Vyčiu
suvažiavimas įvyksta Harley House viešbuty, Willoughby, Ohio rugpiūčio 5-8
dienomis.
Vyčių seimas sutrauks
virš 500 delegatų bei sve
čių iš visų Jungtinių Ame
rikos Valstybių.
Seimo atidarymo mišiose
rugpiūčio 5 d. 3-čią vai. po
piet dalyvaus 25 kunigai ir
vyskupas Vincentas Brizgys.
šeštadieni, rugpiūčio 7 d.
seimo uždarymo iškilminga
me bankete, dalyvaus Cle
velando vyskupas M. Pilla,
Clevelando meras G. Voino
vich ir Willoughby meras E.
Knudson. šiame pokely dai
nuos Clevelando "Budėk”
oktetas.
Pažymėtina, kad ketvir
tadienį ir penktadienį, rug
piūčio 5 ir 6 dienomis nuo 9
vai. ryto iki 5 vai. bus dailės
paroda viešbutyje ”Panel
Room”. Parodą paruošia
Giedrė Kijauskienė ir Bro
nė Paulionier.ė.
Dėl smulkesnių seimo se
sijų informacijų skambin
kite telefonu: Charles Machutas 777-1040 ar Ursula
Kunsitis 486-3694.
V. Gražulis
• Aurelija Balašaitienė,

Dirvos bendradarbė, kurios
novelės rinkinį "Susitikimas
pamary” neseniai išleido
Vilties leidykla, atostogas
praleido Vakarų Amerikoje
ir buvo nuvykusi į Meksiką.
• Henrikas ir Stefanija

Stasai, Dirvos bendradar
biai, atostogas leidžia Euro
poje — buvo Maroke ir da
bar iš Ispanijos atsiuntė
sveikinimą.

• SLA 11 kuopos susirin
kimas įvyks rugpiūčio 3 d.,
antradienį, 7 vai. vak. Lie
tuvių Namuose. Bus pada
rytas pranešimas iš SLA
seimo ir finansų sekretorius
priims mokesčius.
Kiekvieno mėnesio pirmą
antradienį, 7 vai. vak. Lie
tuvių Namuose vyksta kuo
pos susirinkimai.
Kviečiami visi nariai da
lyvauti.
FINANC1AL AID AND SCHOLARSHIPS AVAILABLE FOR COLLEGE
OR TRADE SCHOOLS. LOCAI COMPUTER SERVICE
PRODUCES A
LĮST OF SCHOLARSHIPS WHICH
YOU
QUALIFY
FOR.
RESULTS
GUARRANTEED. FOR FREE 1NFORMATION WR!TE: STUDENT SCHOLARSHIP SERV1CES OF CLEVE
LAND, DEPT. 25. P. O. BOX 91861,
CLEVELAND. OHIO 44101. (29-11 >

HOUSEKEEPER

Live in if possible, family
in Gatės Mills. Country setting, salary negotiable. Rererences reųuired. Respond
to P. O. Box 87, Gatės Mills.
(29-30)

Malskis, Žiedonis, Braziulienė, Čaplickienė, Muliolis ir Malskienė Žalgirio šaulių kuopos
surengtoje gegužinėje.
J. Garlos nuotr.
PASTABOS DĖL
LIETUVIŲ SODYBOS
STATYBOS
ORGANIZAVIMO

Birželio-liepos mėn. Pa
saulio Lietuvis (PL), rašy
damas "Savais reikalais”
pasisako prieš ilgesnius at
sišaukimus ir komitetus,
pabrėždamas, kad "komite
tams iš mados išėjus, ir
spauda sutaupytų daug po
pieriaus”.
Komitetai nėra pati veik
liausia organizacinio darbo
forma. Demokratiniam su
sitvarkyme jie, deja, būti
ni, nes tik per juos galima
darban įtraukti vietines pa
jėgas. PL ir tas tačiau ne
patinka, nes iš spaudos su
žinojęs, kad JAV Socialinių
reikalų taryba pati Lietuvių
sodybų (senelių namų pa
gal PL terminologiją) ne
statys, o tik patars kaip
juos reikia pasistatyti, la
bai apsivilia Soc. reikalų ta
rybos veikla, nors už tai ir
padėkoja, tik nusiskundžia:
"O. kai mes patys statysim,
tai aišku, vėl reikės komi
tetų, komisijų, posėdžių, at
sišaukimų ir daug popie
riaus”.
Kadangi šis rašinys PL
nepasirašytas tai, kai sako
ma "mes patys” išeitų, kad
pats PL tuos namus statys.
Tenka džiaugtis ir dėkoti
PL, nors jis to darbo nela
bai mėgsta, nes tvirtina:
Kažin ar negeriau būtų, jei
pati Socialinių reikalų tary
ba, visais tais savo patari
mais pasinaudodama, imtų
ir pastatytų mums tuos se
nelių namus, sakysim, kur
nors apie Klevelandą”. Pa
tarimas skambėtų gana
nuoširdžiai, jeigu jis atitik
tų tų namų statymo realy
bei. Iš PL profesinio nusi
manymo šioje srityje nerei
kalautume, nors ten ir pro
fesionalai inžinieriai jį re
daguoja. Tačiau kai skaito
me sekantį PL pasisakymą:
"Nudardėtume tenai ir visi
Čikagos seneliai. Tai būtų
džiaugsmo! Gal tada ir ko
mitetai išeitų iš mados, ir
spauda sutaupytų daug po
pieriaus”, nuoširdumą pa
keičia dviveidiškumas. Tegu

PL krokodilo ašarų nelieja
dėl Socialinių reikalų tary
bos pastangų įsteigti Lietu
vių sodybas. PL redakto
riams neturėtų būti paslap
tis, kad pastaroji Taryba
įsteigta tik prieš porą me
tų. Kada Sodybų darbai bu
vo planuojami, tai dar te
bebuvo Demokratų valdžia
ir Federalinės valdžios pa
ramą sodyboms statyti bu
vo galima gauti žymiai len
gviau. Dar daugiau: Jei
prieš 10 ar 15 metų JAV
LB-nė būtų pagalvojusi apie
senimo problemas (berods
tuo metu ir PL redaktoriai
LB-nės vadovavime turėjo
veik lemiamą vaidmenį),
būtų patys ar per komitetus
jau senai gavę Federalinės
valdžios paramą ir tuos na
mus ne tik Clevelande, bet
ir Chicagoje, ar Floridoje
būtų pastatę. Tikėkim, kad
šaukštai dar ir dabar nėra
po pietų, nes geriau vėliau,
negu niekada. O PL redak
torius prašome dėl sodybų
organizavimo metodų mū
sų nebarti, lygiai kaip mes
nenorim kištis į PL redaga
vimą, nes diletantų patari
mai dažniausiai tik meškos
patarnavimais pavirsta. Tai
atsitinka ir be blogos va
lios. "Savais reikalais” PL
straipsnyje ir be padidina
mo stiklo galima įžiūrėti jei
ne blogą valią, tai bent pa
sityčiojimą. Tokių "patari
mų” mes gauname iš kitos
spaudos, o iš LB-nės oficio
zo to nei tikėjomės nei, ro
dos, nebuvome nusipelnę.
Kas liečia Sodybų pro
jektus ir jų statybą, tai vėl
noriu pakartoti, kad atski
rose vietovėse LB-nės So
cialinių reikalų taryba tų
namų pastatyti negalės, nes
Federalinei valdžiai prašy
mus finansinei paramai
gauti turi įteikti vietinis
tam tikslui įsteigtas LB-nės
Socialinių reikalų tarybos
skyrius (komitetas). Pasta
rasis gali ir turėtų pasinau
doti mūsų įsiregistravimu
kaip ne pelno organizacija
su ”Tax e.vempt” statusu ir
visais kitais detaliais nuro
dymais, kaip užpildyti ga
lybę formalumų paskolai
gauti.

Paskolai gauti reikia re
komenduojančios instituci
jos (sponsor) ir skolina
mosios institucijos (borrower). Reikia sklypo, pla
nų, projekto, vietinių įstai
gų rekomendacijų ir įrody
mo, kad vietovėse esate pri
pažinti kaip tais klausimais
besirūpiną ir kompetetingi.
Atseit, Soc. reikalų taryba,
jei ir norėtų, jokių būdu ne
gali, kaipo tokia, vienoje ar
kitoje vietovėje tokiems na
mams iš valdžios parūpinti
finansinius resursus.
Visai kas kita su mūsų
tarybos privačiais asmeni
mis, kaip kad Danguolė Valentinaitė, dr. Regina Ku
lienė ir kitais tarybos na
riais Chicagoje arba Bro
nius Snarskis, dr. Butkus
Clevelande, ar Galina Sužiedelienė Washingtone. Mes
tokius darbus galime vyk
dyti kaip vietiniai asmenys
suorganizavę Soc. reikalų
tarybos skyrius (atleisk PL
— komitetus).
Tokie projektai jau pra
dėti vykdyti Chicagoje ir
Clevelande. Tie projektai
yra organizuojami skirtin
gais pagrindais Chicagoje ir
kitais Clevelande, nes rei
kėjo prisitaikyti prie vieti
nių sąlygų: Chicagoje ini
ciatyvos ėmėsi Lietuvių
Fondas, mūsų Tarybos na
rės Danguolės Valentinaitės
paragintas. Mes tas jų pa
stangas labai vertiname ir
dėkojam. Clevelando sky
rius finansinę paramą nori
gauti iš Federalinės val
džios.
Prie Clevelando IIUD
(Housing Dept.) paskyrė
3.5 mil. dolerių 82 butų vie
netams pastatyti. Soc. rei
kalų tarybos skyrius su
pirm. Br. Snarskiu (A. But
kus to skyriaus narys) pa
teikė prašymą. Kas pažįsta
Federalinės valdžios biuro
kratiją nenustebs, kad pra
šymas sunaudojo apie 100
mašinėle rašytų puslapių
popieriaus. Teko įdėti daug
darbo valandų, ne retai ir
po vidurnakčio komitetui
posėdžiaujant, renkant me
džiagą ir užpildant formas
be skaičiaus. Clevelando at
veju JAV Krašto valdyba

Dr. Antanas Butkus

Location Realty, 960 E.
185 St. New listing on Hiller
off E. 185 St. Attractive
two bedroom, brick bungolow, tudor style, large kitchen, dining room and bedroms. Oversized two car
garage. Walk to shoping
and bus line. Low 50,000.
Call: Peteropos
531-8788 or 531-4891
• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street,
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų,
įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro,
plokštelių, audinių, knygų ir
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

• OHIO AUTO BODY,
savininkas Jonas Švarcas,
35571 Vine St., Eastlake,
Ohio 14094, sąžiningai ir
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš
nelaimės vietos pašaukius,
automobilį atitempia į savo
dirbtuves ir greitai pataiso.
Skambinkite tel. (216) 9128038 ir viskas bus sutvar
kyta.

GOLDMARK’S UNCLAIMED
FREIGHT
3357 St. Clair
Cleveland, Ohio 44114
SPECIAL SALE

— 82

1 — Loose Valve
1 — Fender
1 — Spring
8 ctn — Hardhats
1 — Den Chains
1 — Ctn Bed Raila
6 — Pails — Clean Compd
1 — Box — Tele Phone
Parts
2 — Drons — Ice Mėlt
1 — Almond Cabinet
35 — ctn Dinneware
1 Pc Classifiers Seperators
58 ctn Medicines
1 ctn Literature
1—Cooling & Friezing
Machine.
(28-29)

DIRVA
Mūsų skyriaus nariams, Lietuvos Gene

raliniam Garbės Konsului VYTAUTUI ČE
KANAUSKUI ir PONIAI, bei jų dukrelėms
DAIVAI, RITAI ir VIDAI, jų tėvui, uošviui
ir seneliui savanoriui-kūrėjui
A. A.

JONUI ČEKANAUSKUI
iškeliavus amžinybėn, reiškiame gilią užuo
jautą

• Lietuvos Diplomatinės
Tarnybos istorijai leisti au

• Inž. Vytautas Kaman-tas, PLB pirmininkas, prieš

kojo šie asmenys:
100 dol. L. E. Graužinienė, Santa Monica, Calif., 25
dol. J. P. Vaičaitis, St. Pe
tersburg, Fla.
Aukoję 100 dol. ar dau
giau bus Įrašyti į knygą,
kaip garbės mecenatai, 50
dol. ar daugiau — garbės
rėmėjai, 25 dol. ar daugiau
— garbės prenumeratoriai.
Aukas siųsti: Lithuanian
Independence Fund, Inc.
87-80 96 St., Woodhaven,
N. Y. 11421.

kelis mėnesius tarnybos rei
kalais persikėlė gyventi į
Grand Rapids miestą Michigano valstybėje, kur eina
direktoriaus pareigas vieno
je didelėje ligoninėje (Butervvorth Hospital). Ten įsi
jungė į vietos lietuvių gy
venimą, bet taip pat dažnai
keliauja į Chicagą ir kitas
vietoves, rūpindamasis PLB
veikla. Neseniai jis buvo
Baltimorėj lituanistikos ka
tedros reikalais, Washingtone aplankė Lietuvos at
stovą dr. Stasį Bačkį, daly
vavo Dainavos jaunimo sto
vyklos rėmėjų metiniame
suvažiavime, susitiko su
LB krašto valdybos pirm.
Vytautu Kutkumi ir vykdo
muoju vicepirm. Jonu Urbo
nu, tarėsi su vyskupu Vin
centu Brizgiu, ir aplankė
skaučių ir skautų stovyklą
Rako stovyklavietėje.

• ALT S-gos Chicagos
skyriaus gegužinė-piknikas

Amerikos Lietuvių
Tautinės Sąjungos
Los Angeles Skyriaus

įvyks rugpiūčio 1 d., sek
madienį. Skyriaus nariai su
šeimomis ir artimaisiais
maloniai prašomi gegužinė
je dalyvauti. Pradžia 1 vai.
po piet.
Skanus maistas ir gaivi
nantys gėrimai, loterija ir
kiti įvairumai tikrai suda
rys gerą nuotaiką draugiš
kam pabuvojimui.

• Christopher ir Reginai
Žymantaitei- Peters birželio
3 dieną gimė sūnus, pakrik
štytas šv. Ignacijaus Lojo
los bažnyčioj, New Yorke,
vardu Kornelijus-Justynas.
Solistė Regina yra jau to
li pažengusi solo dainavime
• PLB Visuomeninių rei
ir vaidyboje. Šiais metais iš kalų komisija ir toliau per
leistame veikale — Musical spausdina iš Lietuvos po
• Europos Lietuviškųjų America — International grindžio gautus leidinius,
Studijų savaitė šiais metais Directory Of The Perform- šiuo metu spaustuvei ati
įvyks Anglijoje, prie Londo ing Arts tilpo jos nuotrau duoti jau anksčiau gauti du
no miesto, toje pačioje vie ka per visą puslapį dviejose „Pastogės” numeriai. Jie
toje kur 1979 metais buvo vietose; kaip soprano tarp bus pasiųsti pogrindžio
Pasaulio Lietuvių Jaunimo visų Ariierikos iškiliųjų so spaudos rėmėjams vasaros
Kongreso stovykla, šios sa listų.
pabaigoje.
vaitės metu bus Europos
Lietuvių Bendruomenių pir
mininkų ir jų valdybų na
rių suvažiavimas, kuriame
Mielam ilgų metų bendradarbiavimo ko
dalyvaus PLB pirmininkas
legai miškininkui-profesoriui
Vytautas Karnantas.

Savanoriui Kūrėjui

JONUI ČEKANAUSKUI
mirus, jo sūnui Gerbiamam Lietuvos Genera
liniam Konsului VYTAUTUI ČEKANAUS

KUI ir PONIAI reiškiame giliausią užuojautą
Antanas ir Halina Milakniai

ir
Albinas ir Vita Markevičiai

Savanoriui Kūrėjui

JONUI ČEKANAUSKUI

JONUI

amžinybėn iškeliavus, jo sūnų mielą Lietuvos

Generalinį

KUPRIONIUI,

taip netikėtai mirus, jo žmonai MARIJAI,

VYYTAUTĄ

sūnui ALGIUI, dukterims DANUTEI ir DA

ČEKANAUSKĄ ir Ponią šią liūdesio valandą

LIAI ir artimiesiems, reiškia gilią užuojautą

Garbės

Konsulą

nuoširdžiai užjaučiame
Mykolas, Elena, Gintaras ir Indris

Emilis ir Julija Sinkiai

G u reck ai

Mylimai motinai
A. t A.

• Viktoras Juozas Kleinaitis, sūnus Juozo ir Aldo

A. A.

JONUI ČEKANAUSKUI
mirus, jo sūnui, Lietuvos Generaliniam Kon
sului VYTAUTUI ir žmonai JANINAI ČE
KANAUSKAMS bei anūkėms DAIVAI, RI
TAI ir VIDAI, nuoširdžią užuojautą reiškia

Santa Monikos Amerikos
Lietuvių Klubas

• ..

i

nos Kleinaičių (Srugytės)
baigė Tennessee universite
tą ir gavo dantų gydytojo
(D.D.S.) diplomą kuris bu
vo įteiktas birželio 12, Mid
South Coliseum.
Viktoras nuo pat jaunys
tės pasižymėjo gabumais ne
tik moksle, sporte, bet ir
muzikoje.
Gyvendamas East St.
Louis,, III lankė lituanistinę
mokyklą. Taip pat šoko tau
tinių šokių grupėj.
Dr. Viktoras sėkmingai
išlaikė Tennessee valstybės
egzaminus ir planuoja ati
daryti dantų gydymo kabi
netą Memphis, Tennessee.
Jo tėveliai, sesutes —
Linda, Birutė — kuri už
metų gaus (bachelor laipsnį
iš Computer Science), Vio
leta, Ramona, kuri baigs
gimnaziją už metų, seneliai
Srugiai iš Chicagos, daug
giminių, draugų ir pažįsta
mų linki Viktorui daug lai
mės.

PRANCIŠKAI JUŠKIENEI
mirus, sūnų mielą kolegą NARDĮ su šeima
ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame
ir kartu liūdime
Genė ir Cezaris Modestai

Lėlė ir Juozas žvvniai

Brangiai ir mylimai seseriai

J
1

A. t A.

FELICIJAI RADAUSKIENEI
Lietuvoje mirus, brolį TADĄ JURGĮ ir se

serį SOFIJĄ BIELIŪNIENĘ bei jų šeimas
gilaus skausmo valandoje nuoširdžiai užjau
i1.

čiame ir kartu liūdime

Lėlė ir Juozas žvvniai
■t-iynminwwni'irTTnti

t
S

