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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

įkyrus Gorbačiovas
Kai kurios istorinės paralelės

Okupuotoje Lietuvoje mirė 
dr. Domus Cesevičius

Vytautas Meškauskas
Paskutinis Lietuvių Tautininkų Sąjungos pirmininkas

Nors prezidentas Reaga- 
nas kol kas šaltai žiūri į Gor
bačiovo įvairiais būdais mei
linimąsi, tai nesumažino so
vieto pastangų. Jis atsiuntė 
į šį kraštą 9 metų mergaitę 
savo taikos meilei pabrėžti. 
O kovo 29 d. prabilo per sa
vo televiziją, tarp kitko aiš
kindamas, kad tai padaryti jį 
privertę sovietų piliečių ir 
šiaip geros valios žmonių iš 
viso pasaulio laiškai, prašą 
kompartijos CK įvertinti su
sidariusią situaciją:

‘Jie klausia, kaip tai turi 
būti suprasta. Kokios iš 
to reikia pasidaryti išva
das. Kodėl JAV taip pa
darė (išbandė atominį už
taisą Nevados dykumoje)? 
Kaip į tai atsakys mūsų 
krašto vadovybė?’ 
Gorbačiovas atsako, kad 

dabartinės administracijos 
veiksmus jis laiko iššaukimu 
Sovietų Sąjungai ir visai 
žmonijai. Nepaisant to, jis 
pratęsia savo sprogimų ban
dymų moratoriumą, jei ir 
JAV susilaikys nuo naujų 
bandymų. Priešingu atveju 
ir sovietai pradės bandyti. 
Toliau jis pareiškė:

‘Esu pasiruošęs susitikti 
su prezidentu Reaganu 
artimiausioje ateityje Lon
done ar Romoje, ar kokio
je kitoje Europos sostinė
je, kuri mus priimtų, kad 
šiuo klausimu susitarti.’ 
Ar tai reiškia, kad Gorba

čiovas jau atsisako atvykti 
į Washingtoną, Ženevoje su
tartam pasimatymui su Rea
ganu -- Gorbačiovas nepasa
kė, laukdamas reakcijos į tą 
savo pareiškimą. Matyda
mas, kad niekas neišsigan
do, Gorbačiovas pavedė už 
kelių dienų pareikšti savo 
užs. reik, viceministeriui 
Kornienko specialiai sušauk
toje spaudos konferencijoje:

‘Mikailas Gorbačiovas ne
manė, kad siūlomas pasi
matymas (Europoje), jei 
įvyktų, pakeistų Ženevos 
sutarimą apie Gorbačiovo 
atsilankymą Washingtone. 
Tas vizitas palieka dieno
tvarkėje.’
Faktinai padėtis yra to

kia, kad sovietai jaučiasi iš
bandę viską, ką jiems reikė
jo, ir labai nori, kad JAV at
sisakytų nuo savo bandymų, 
kuriuos jos laiko būtinai rei
kalingais savo saugumui. Į 
JAV siūlymą sumažinti iki 
50% abejų pusių jau turi
mus atominius ginklus, so

vietai tiesiogiai neatsako. 
Matydami, kad jų pasiūly
mas sulaikyti bandymus su
silaukė kai kurių amerikie
čių sluoksniuose susidomėji
mo, jie toliau bando joti tuo 
arkliuku.

•••

Man tas dabartinis sovie
tų meilinimasis priminė po 
pirmojo Pasaulinio karo bu
vusią padėtį. Bolševikai ta
da tikėjosi revoliucijos visa
me pasaulyje, ypač nugalė
toje Vokietijoje ir karo labai 
išvargintoje D. Britanijoje. 
1920 m. visų britų kraštu
tinių organizacijų iždai buvo 
išsemti ir jos turėtų nutrauk
ti savo veiklą, jei ne parama 
iš Maskvos, kuri pati tada 
buvo sunkioje materialinėje 
būklėje. Nepaisant to, ji pa
žadėjo kovo 19 d. duoti iš 
Švedijos Darbo partijos or
ganui Daily Herald 500 tonų 
tuo laiku labai trūkstančio 
popieriaus, verto 25,000 sva
rų. Maskva rėmė ir visokius 
streikus. Su neblogais rezul 
tatais. Kai lenkai 1920 m. 
gegužės mėn., vydami bolše
vikus, atsidūrė Ukrainoje, 
Daily Herald rašė: ‘Marione
tės yra Varšuvoje, bet vir
vės, priverčiančios jas judė
ti, yra traukomos Londone 
ir Paryžiuje. Londono uostų 
krovėjai atsisakė pakrauti 
ginklus Lenkijai. Tuo pačiu 
metu ministeris pirmininkas 
Lloyd George siekė santykių 
su sovietais, pradedant pre
kybos. Gegužės 27 d. į Lon
doną atvyko sovietų preky
binės delegacijos pirminin
kas Krasin’as, kuris davė žo
dinį - o kiti delegacijos nariai 
net raštu - pažadą, nesikišti į 
britų vidaus reikalus. Britų 
saugumas tačiau nustatė, 
kad pagrindinis Krasino asis 
tentas N.K. Kliško, vos tik 
atvykęs, užmezgė kontaktą 
su vietos komunistiniais ele
mentais.

Gegužės 31 d. Krasinas vi
zitavo ministerio pirmininko 
rezidenciją 10 Downing St., 
kur buvo pakviesti koalicijos 
ir opozicijos vadai. Churchi- 
llis neatvyko, kad jam nerei
kėtų paspausti rankos ... 
‘plaukuotam babunui’. The 
Times įspėjo du svarbiau
sius konservatorius koalici
nėje vyriausybėje Bonar 
Law ir Curzon, garsiosios li
nijos tarp Sovietijos ir Len
kijos pravedėją, nespausti 

(Nukelta į 2 psl.)

Dr. Domas Cesevičius, paskutinis Lietuvių Tautininkų Są
jungos pirmininkas, miręs Vilniuje ... Tai jo paskutinė nuotrau
ka, kai velioniui buvo 82 metai.

1986 m. kovo 14 d., eida
mas 84-sius metus, Vilniuje 
mirė ekonominių mokslų L 
daktaras Domas Cesevičius. 
Pastaraisiais metais jo svei
kata dar atrodė patenkina
ma ir tos dienos rytą atsikė
lęs jautėsi gerai, nusiskuto 
barzdą, po to prigulė kiek 
pailsėti - ir po poros valandų 
mirė. Kitą dieną, kovo 15-ją, 
velionio kūną draugai išvežė 
į tėviškę palaidoti.

Domas Cesevičius gimė 
1902 m. lapkričio 12 d. Dap- 
šionių kaime, Smilgių vals
čiuje, Panevėžio apskrityje. 
1923 m. baigęs Panevėžio 
gimnaziją, trejetą metų Lie
tuvos (vėliau Vytauto Didžio 
jo) universitete studijavo fi
losofiją, literatūrą ir kalbas. 
Pajutęs skirtingą pašauki
mą, po to ketveris metus 
(1928-32) Koelno universite
te, vakarų Vokietijoje, stu
dijavo sociologiją ir ekonomi
ją. Studijas baigė ekonomi
nių mokslų daktaro laipsniu, 
parašęs disertaciją apie Lie
tuvos finansų sąrangą.

Grįžęs Lietuvon, buvo pa
kviestas asistentu VD uni-

versiteto teisių fakulteto 
ekonomijos skyriuje, ruošėsi 
profesūrai ir vėliau pasiekė 
docento postą. Dėstė ir ki
tose mokyklose, dažnai ra
šydavo spaudoje savo profe
sijos temomis. Buvo Neo-Li- 
tuania korporacijos filisteris, 

Dr. Domas Cesevičius - vi
sada ramaus ir nuosaikaus 
būdo, labiau tylaus darbo 
žmogus - buvo labai teigia
mai vertinamas tautininkų 
srovės sluoksniuose, bet į 
aktyvią politikos areną išėjo 
tik vėliau, ir gana staigiai, 
1939 metų pabaigoje, kai pra

sidėjo Antrasis pasulinis ka
ras. Tautininkų partijoje, 
arba tada vadinamoje sąjun
goje bei visoje tautinėje sro
vėje, tuo metu kaip tik ėmė 
reikštis naujos kryptys, ki
lusios su išaugusia naująja 
karta, dar paskantintos vals 
tybę ištikusių pavojų, jos 
santvarkos sukrėtimų ir 
pasikeitimų, taip pat ir didė
jančio nerimo dėl akivaiz
džios sovietinio imperializ
mo grėsmės.

Dr. D. Cesevičius buvo 
kaip tik vienas iš ryškesnių 
asmenybių toje jaunesniųjų 
tautininkų grupėje, kuri 
spietėsi aplink jų vadovybėn 
patekusį Vairo žurnalą. Tuo 
metu buvo perreformuota ir 
oficiozo Lietuvos Aido re
dakcija: 1939 metų pabaigo
je, lapkričio mėnesį dr. D. 
Cesevičius buvo paskirtas jo 
vyriausiuoju redaktoriumi. 
Šias pareigas betgi ėjo tik 
labai trumpai ir beveik vien 
formaliai. Politiniams įvy
kiams ir tautinės srovės ak
tyvistams spaudžiant, auto
ritetinės santvarkos krizei 
aštrėjant, prezidentas A. 
Smetona, kad ir norom-neno ■ 
rom, jį paskyrė Lietuvių 
Tautininkų Sąjungos vyr. 
valdybos pirmininku. Netru 
kus jis dar buvo pakviestas 
A. Merkio vyriausybės vice
ministru finansų ministeri
joje, šalia viceministro J. 
Indrišiūno ir ministro E. Gal 
vanausko.

ę, Šias pareigas ir veiklą 
nutraukė 1940 m. birželio 15 
d. sovietinė okupacija ir ne
priklausomos valstybės su
griovimas. Dr. D. Cesevi
čius bet gi liko istorijoje, 
kaip to tragiško laikotarpio 
vienas iš vadovaujančių vei
kėjų ir paskutinis L. Tauti- 

. nės Sąjungos pirmininkas. 
Jo, kaip ir apskritai vairinin
kų vaidmenį tautinės sant
varkos evoliucijoje istorikas 
J. Jakštas ‘Tautinės minties 
keliu’ veikale pavaizdavo gal 
kiek per griežtai, kaip auto
ritetinio režimo stiprinimo 
šalininkų reiškinį, remdama
sis vienu kitu oficialiu pasi
sakymu. Formaliai tokių pa
reiškimų būta, ir jie atsirado 
daugiau atsižvelgiant į to 
meto labai jau grėsmingą 
padėtį, kilusį karą, sovieti
nių įgulų atsiradimą Lietu
voje, kai justa reikalas šauk
tis didesnio tautinio susiklau -

(Nukelta į 4 psl.)
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SAVAITINE POLITIUO ■ Iš kitos pusės

Bandymas pasitempti sukėlė nemažai abejonių. - Sprendimas 
pasikėsinimo prieš Popiežių byloje. - Lengvatos gauti 

__________ pabėgėlių teises Amerikoje. ____________ _
Prieš Velykinės savaitės 

didieji įvykiai - Libijos pa
krantėse ir Hondūre prie 
Nikaragvos sienos - susilau
kė nemažai sveikinimų. Ge
rai, kad Amerika parodė sa
vo galią! Netrukus tačiau 
pasigirdo abejonių, kurių vis 
daugėjo.

Dėl Libijos sakoma, kad 
niekam nebuvę abejonių, jog 
JAV laivynas yra stipresnis 
už Libijos. Kadafi stiprybė 
esą terorizmas, o JAV pade
monstravo savo galybę, ne- 
bausdamos Kadafi už teroro 
veiksmus, bet pasipriešinda- 
mos jo bandymui paskelbti 
200 mylių zoną nuo pakraš
čių savo teritorialiniais van
denimis, kuriuose kiti negali 
be jo leidimo operuoti. Už 
tat faktinai laimėjo Kadafi, 
kuris paskelbė, kad JAV lai
vynas pabėgo ir jis laimėjo, 
nes JAV turi išleisti milijo
nus dolerių savo bazių ir am
basadų užsieniuose saugumo 
sustiprinimui, nežinodamos 
ką ir kada teroristai užpuls. 
Dar gerai, kad Kadafi pirma
sis bandė užpulti JAV laivy
ną ir davė progos save kiek 
įskaudinti. Laimė, atrodo, 
lydėjo Reaganą ir Hondūre, 
kurio suverenumą pažeidė 
sandanistai ir davė progos 
padėti honduriečiams ir kar
tu juos įvelti į konfliktą, ko 
jie iki šiol vengė.

Iš pirmo žvilgsnio atrodė, 
kad sandanistai padarė bai
sią klaidą puldami ‘contras’ 
Hondūro teritorijoje kaip tik 
tuo laiku, kada kongresas

įkyrus 
Gorbačiovas...

(Atkelta iš 1 psl.) 
rankos ‘atstovui krauju apsi
taškiusio despoto, kurio jie 
sakosi biją ir nekenčią’. L. 
George pirmam pasveikinus 
Krasiną, atėjo eilė Bonar 
Law, Curzon’as buvo pasku
tinis. Krasinui ištiesus jam 
ranką Curzon’as nejudėjo, 
rankas sukryžiavęs užpaka
lyje. ‘Curzonai’ - sušuko L. 
George - ‘būk džentelme
nas!’ Curzon’as paspaudė 
Krasino vis dar ištiestą ran
ką ...

Kas pasikeitė per 66 me
tus? Churchillis puotavo su 
dar biauresniu už Leniną 
Stalinu Teherane, Jaltoje ir 
Potsdame, Gorbačiovo lau
kiame Washingtone. Dabar
tinė premjerė Thacher sakė, 
kad su Gorbačiovu gali pa
daryti biznį. Kiti valstybi
ninkai ir be Lloyd George 
komandos laikosi ‘džentel
meniškai’. Sovietų tikslai ir 
metodai tačiau nepasikeitė. 
Atsiminkime tik Afganista
ną ir Nikaragvą. 

svarstė pagalbą ‘contrams’. 
Iš tikro tačiau sandanistai 
jau pora metų, persekioda
mi ‘contras’, pereidavo sieną 
į Hondūrą su tam tikra logi
ka aiškindami, kad jei jie yra 
puolami iš tos teritorijos, jie 
gali irgi pereiti nesaugomą 
sieną, persekiodami užpuoli
kus.

Sandanistai yra įsitikinę, 
kad Reagano administracija 
jiems tik mirties linki, ko jų 
vienoks ar kitoks elgesys 
nepakeis. Už tat jų tikslas 
yra įrodyti, kad JAVnegali 
kitaip jų nugalėti, kaip tik 
pasiųsdamos savo kariuome
nę, kas bent šiuo metu yra 
nepriimtina Amerikos vieša
jai nuomonei. Dėl to ir Rea
gano administracija teigia, 
kad ji nenorinti nuversti san- 
danistų režimo, bet tik pri
versti jį pasidaryti demokra 
tišku ir dalintis valdžia su 
opozicija.

Pažįstant komunistus rei
kia manyti, kad tam jie tik
rai nėra linkę. Kol kas nei 
viename krašte, kur jie turė
jo valdžią, jie geruoju nuo 
jos neatsisakė. Tuo atveju 
tačiau susiduriame su argu
mentu, kad jei gali sugyven
ti su komunistiniu režimu So 
vietijoje, Kinijoje, Jugosla
vijoje ir vad. Varšuvos 
pakto valstybėse bei Kubo
je, kodėl jo bijoti Nikarag
voje? Juo labiau, kad visoje 
Centro ir Pietų Amerikoje 
įsigali demokratija!

Reagano administracijos 
atsakymas į tai yra - kad ko
munistų įsitvirtinimas Nika
ragvoje šalia Kubos jau su
daro didesnę grėsmę negu 
viena Kuba - nesulaukia 
daug pritarimo. Girdi, JAV 
esančios pakankamai galin
gos, kad reikalui esant sunai 
kintų sovietų karines bazes 
abejose valstybėlėse, jei 
būtų reikalo. Todėl daug 
kas Amerioje yra linkęs su
tikti su kominįstiniu režimu 
Nikaragvoje tik viena sąly
ga, kad joje nebūtų sovietų 
karinių bazių ir iš ten būtų 
išsiųsti sovietų ir jų talkinin
kų patarėjai. Bet dėl to rei
kia jau kalbėtis su pačia So
vietija, kaip buvo padaryta 
Kubos raketų krizės metu. 
Dabartinėje situacijoje, ka
da sovietai yra išsigandę 
ginklavimosi lenktynių, tai 
gal būt ir būtų, kaip sakoma, 
galimybių ribose.

Balsavimai Atstovų Rū
muose prieš tuos paskuti
nius įvykius ir Senate po jų 
rodo, kad maždaug pusė tų 
institucijų narių daugiau ar 
mažiau sutinka su aukščiau 
atpasakotu padėties įverti
nimu. Daugumą dar vilioja 
mintis duoti sandanistams 
dar vieną šansą susitarti,

nors daugiau logiška būtų 
manyti, kad pagalba ‘con- 
trams’ kaip tik duotų dau
giau akstino jiems ieškoti 
susitarimo, negu be jos. žo
džiu, kad tikrai pasikeistų 
krašto nuotaikos, Reaganas 
yra reikalingas dar keletos 
laimėjimų.

•••
Kaip galima buvo tikėtis, 

dešimt mėnesių užtrukusi 
byla Romoje, kurioje buvo 
bandoma įrodyti, kad Bulga
rijos saugumas - o tuo pačiu 
ir sovietinis - buvo kaip nors 
įvelti į pasikėsinimą prieš 
popiežių 1981 metais, pasi
baigė fiasko. To reikėjo ti
kėtis dėl to, kad bylą vos 
pradėjus svarstyti svarbiau
sias jos dalyvis Mahmet Ali 
Agca pareiškė esąs Jėzus 
Kristus ir pan., kas vertė 
manyti jį esant nepilno pro
to ir tuo pačiu nepatikimu 
liudininku. Tiesa, teismas 
nenutarė, kad kaltinamieji 
nekalti, bet tiktai, kad pro
kuratūra nepatiekė pakan
kamai įrodymų, kas sako, 
kad kaltinamieji gal ir buvo 
kalti. Praktiškai tai mažai 
reiškia, nes faktinai tik du 
kaltinamieji buvo teisme, o 
kiti - du bulgarai ir trys tur
kai - užsienyje, iš kur nebu
vo daug vilties juos išgauti 
ir teismui juos nuteisus.

Teisme, šalia faktino pasi
kėsintojo Agcos, buvo dar 
Bulgarijos linijos atstovybės 
Romoje tarnautojas Sergei 
Antonov. Tiesa, Agca, sė
dįs kalėjime iki gyvos gal
vos, dar gavo papildomai 
metus kalėti už neteisėtą 
ginklų įvežimą į Italiją. Tris 
metus kalėjimo buvo nubaus
tas ir turkas Omer Bagci, 
šiuo metu esantis Šveicari
joje, kuris nebus išduotas.

Savaime aišku, kad Bulga
rija ir Sovietija tokiu spren
dimu buvo labai patenkintos, 

•••

JAV Teisingumo D-tas 
ruošia potvarkį,kuriuo pabė
gėliai iš Lenkijos ir kitų ko
munistinių krašto yra auto
matiškai laikomi turį kvali
fikacijas, reikalingas pabė
gėlio statusui gauti. Mat, 
pabėgėliai iš kitų kraštų turi 
įrodyti, kad grįžus jiems gre 
šia persekiojimas, kad jie nė

Viešėdami Chicagoje aplankykite H ii
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ — 1 “f

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

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

Kainos lomos — Pasirinkimas dideli*.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Jau pamaniau, kad susilaukiau kolegos. DRAUGO 
kovo 14 d. Nr. skaičiau:

”šį laišką mums į redakciją atnešė vienas 
tautietis, prašęs neskelbti pavardės. Anoniminių 
laiškų paprastai nespausdiname, ypač jei turinys 
liečia kitus asmenis. Tačiau kadangi pats dr. Ado
mavičius savo skyriuje deda nepasirašytus laiškus 
ir paskui į juos atsako, — o mūsų minėtas skaity
tojas jo perduoti dr. Adomavičiui nenorėjo —, tai 
nutarėm tam skaitytojui vedamųjų straipsnių skil
tyje suteikti šią vienkartinę privilegiją ... tik dėl 
to, kad jo laiškas išskirtinai sklandžiai, inteligen
tiškai, bet ir švelniai, net lyriškai, parašytas. Ma
nome, kad jis grakščiu būdu atstovauja ”kitai 
nuomonei”, kuri mūsų spaudoje būna stačiokiškai 
nutrenkta.”

Deja, mano pabraukti žodžiai pasirodė pranašingi. 
Už aštuonių dienų paskutiniame puslapyje, kur dauguma 
žodžių vienaip ar kitaip yra susiję su pinigais ar kitokia 
nauda dienraščiui, pasirodė štai kas:

”Patikslinimas. ”Draugo” kovo 14 d. laidoje 
straipsnyje, kuris įdėtas įprastų vedamųjų vieto
je, atspausdintas dr. Joną Adomavičių įžeidžiantis 
laiškas per neapsižiūrėjimą. Dr. J. Adomavičius 
niekada nekovoja prieš aspiriną, prieš įvairių žo
lelių sveikatingumą ir citavo iš šv. Rašto tikslius 
išsireiškimas. Laiškas yra neapgalvotas, papuolęs 
į ”Draugą” tik per neapsižiūrėjimą. Už tai ”Drau- 
go” redakcija savo nuolatinį sveikatos patarėją ir 
bendradarbį dr. Joną Adomavičių atsiprašo.”

Nesuprantu, kaip laiškas, kuris redaktoriaus buvo 
įvertintas, 'sklandžiai, inteligentiškai, bet ir švelniai, net 
lyriškai’ parašytas, galėjo pakliūti ’per neapsižiūrėjimą’. 
Juk atrodo, kad į jį per padidinamą stiklą buvo žiūrėta!

Kaip ten būtų, lieku ir toliau šiame žanre vienas. 
Gal skaitytojai įžiūrės, kad skelbti ’kitas nuomones’, pa
žiūrėti ’iš kitos pusės’, yra vis dėl to rizikingas užsiėmi
mas, ir duos už tai man, kaip šiame krašte sakoma, kre
ditą.. (vm)

ra pabėgėliai ekonominiais 
sumetimais.

Tą potvarkį pravesti spau 
dė lenkų organizacijos, nes 
tokių pat įrodymų, kaip iš 
kitų pabėgėlių, buvo reika
laujama ir iš tų lenkų, kurie 
gavę leidimą atvykti į šį 
kraštą bando čia pasilikti aiš' 
kindami, kad jiems gręsia 
pavojus. Kadangi vien len
kus būtų neteisinga išskirti 
iš kitų komunistų okupuotų 
kraštų gyventojų, ta teisė 
duodama ir jiems. Tuo pasi
naudodamas ir vargšas Mied" 
viedis būtų galėjęs automa
tiškai gauti politinio pabėgė
lio statusą.

Lietuvių informacijos 
centras ir Batonas 

ieško 
vasaros stažisto

Lietuvių informacijos cen
tras ir BATUNas, pabaltiečių 
organizacija prie Jungtinių 
Tautų, rengia bendrą stažą 
studentui, norinčiam dirbti šią 
vasarą New Yorke.

Intemas dirbs aštuonias 
savaites Lietuvių informaci
jos centro įstaigoj Brooklyne ir 

BATUNo įstaigoj Bronkse. 
Pareigos — pabaltiečių sąži
nės kalinių duomenų surinki
mas ir įvedimas į kompiuterį, 
ryšių palaikymas su nevaldi- 
nėm organiazcijom ir diploma
tais prie Jungtinių Tautų ir 
kiti pavesti darbai, įskaitant 
straipsnio parašymą apie 
vasaros stažą pabaltiečių 
spaudai.

Kandidatai į intemus turi 
būti bent 18 metų, laisvai 
valdyti anglų kalbą ir turėti 
automobilį.

Stažistui bus mokoma 1200 
dol. už aštuonias darbo savai
tes. Bus parūpintos gyvenimo 
patalpos ir apmokamos 
pragyvenimo bei su darbu 
surištos išlaidos. Pirmenybė 
bus duodama studentams, 
turintiems nuovoką apie 
žmogaus teisių klausimus. 
Didesnė stažo dalis bus 
atliekama Lietuvių informaci
jos centre.

Lietuvių informacijos cen
tras ir BATUNas veikia prin
cipu, kad taikli informacija 
yra reikalinga efektyviai akci
jai, ir todėl suteikia galimybę 
studentui praktiškai patirti 
informacijos ir diplomatinio 
darbo svarbą.

Reziumė siųsti iki gegužės 2 
d. į Lithuanian Information 
Center, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207, tel. 718- 
647-2434.
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Kvieslys į ALT S-gos Seimą
Pasiruošimas Amerikos 

Lietuvių Tautinės Sąjungos 
seimui vyksta pilnu tempu. 
ALT S-gos vyriausioji val
dyba ta proga išleido aplin
kraštį, kuriame sakoma:

Devynioliktasis Ameri
kos Lietuvių Tautinės Są
jungos seimas įvyks 1986 
m. gegužės mėn. 24-25 die
nomis Los Angeles Lietu
vių Tautiniuose Namuose: 
3356 Glendale Blvd., Los 
Angeles, Cal. 90038.

Seimą globoti ir seimo 
pasiruošiamuosius darbus 
atlikti mielai sutiko Los 
Angeles Tautinės Sąjungos 
skyrius, vadovaujamas Rū
tos Šakienės.

Visi sąjungos skyrių pir
mininkai arba jų įgalioti
niai prašomi seime daly
vauti ir padaryti praneši* 
mus apie skyriaus veiklą.

Pagal sąjungos įstatų 
6-tą straipsnį 2-rą paragra
fą "seime sprendžiama baL 
są turi iki seimo pareigose 
buvę sąjungos pirmininkai, 
valdybos, tarybos bei kon
troles komisijos nariai, sky
rių pirmininkai ir skyrių 
atstovai, renkami po vieną 
nuo kiekvienos pilnos ir nuo 
vienos nepilnos dvidešim
ties skyriaus narių”.

Todėl visi sąjungos sky
riai prašomi sušaukti sky
riaus susirinkimus galimai 
anksčiau prieš seimą ir iš
rinkti atstovus, kad liktų 
pakankamai laiko pasiruoš
ti seimui ir gausiai jame 
dalyvauti.

Tad tegul visų buvusių 
sąjungos pirmininkų, val
dybos, tarybos bei kontro
les komisijos narių, skyrių 
pirmininkų bei atstovų ke
liai gegužės 24-25 dienomis 
veda į Los Angeles Sąjun
gos veiklą, pagyvensime 
bendrais sąjungos rūpes
čiais ir paieškosime naujų 
kelių ateities veiklai stip
rinti.

Visi apsistosim motelyje 
Ramada Inn, arti prie Los 
Angeles Lietuvių Tautinių 
namų. Visi, važiuojantieji 
į seimą kelionės ir nakvy
nės reikalais prašome kreip
tis į sąjungos vicepirminin
ką Vidą Jonušienę ”Amber 
Travel Service”, 11745 SW 

Highway, unit 8 suite B, 
Palos Heights, III. 60463, 
telef. office (312) 448-7420, 
namų (312) 448-4520.

Nors seimas baigiasi sek
madienį, gegužės 25 d., bet 
p. Šakienė kviečia visus pa
silikti iki pirmadienio, ge
gužės 26 d. (Memorial Day) 
ir būti tą dieną jos svečiais 
piknike — jos puikoje re- 
zedencijoje kalnų pašlaitė
je Los Angeles priemiesty
je: 3430 Figueroa, Glen
dale, Calif. 91206, telef. 
(213) 681-4920.

Nuo tokios pagundos sun
ku atsisakyti ir dėkojame 
p. Rūtai už kvietimą. Dary
dami rezervacijas neužmirš
kime ir šios puikios iškylos, 
kur turėsime progą paben
drauti su vaišingaisiais los 
angeliečiais ir pasidalinti 
seimo įspūdžiais.

Jeigu kas pageidautų ap
sistoti privačiai (ne vieš
butyje) prašome pranešti 
p. Būtai Šakienei. Ji turi 
sąrašą asmenų, kurie mie
lai sutiktų apnakvydinti 
ir pagloboti atvykstančius 
svečius.

Sudarytos 19-to seimo 
komisijos

Nominacijų komisija: 
Oną Daškevičienė, Chicago, 
Ilk, dr. Povilas Švarcas, 
Mascoutah, III., Juozas žvy- 
nys, St. Petersburg, Fla,

Rezoliucijų komisija: 
Bronius Dūda, Los Angeles, 
Cal., Vytautas Matonis, 
Philadelphia, Pa., Antanas 
Mažeika, Marina Dėl Rey, 
Cal.

Seimo metu prisiminsime 
mirusius mūsų kadencijos 
metu Tautinės sąjungos na
rius (1984 m. gegužės mėn. 
iki 1986 m. gegužės mėn.). 
Prašome skyrius prisiųsti 
mirusių narių sąrašus gali
mai greičiau seimo progra
mos leidinio redaktoriui 
Mečiui Valiukėnui, 5958 So, 
Troy Avė., Chicago, Illinois 
60629. Norime jų pavardes 
įtraukti į programos leidi
nį. Už dėmesį ir punktua
lumą iš anksto dėkojame.

Daugelis skyrių dar nė
ra atsiskaitę su mūsų iždi
ninku dėl nario mokesčio 
įnašų. Prašome nedelsiant

Vasario 16 gimnazijoje statomas naujas berniukų bendrabutis. Dešinėje — dalis mer
gaičių bendrabučio. m. Šmitienės nuoir

VASARIO 16 GIMNAZIJA - LIETUVYBĖS 
IŠLAIKYMO TVIRTOVE Antanas Juodvalkis

Vakarų Vokietijoje vei
kianti lietuvių Vasario 16 
gimnazija yra viena iš stip
riausių lietuvybės išlaikymo 
tvirtovių ne tik ten gyvenan
tiems, bet ir kituose kraštuo 
se prisiglaudusiems lietu
viams. Gimnazija yra įsikū
rusi Romuvoje, D-8640 Lam- 
pertheim-Huettenfeld-4, 
Hesseno krašte, Vakarų Vo
kietijoje. Tai romantiška 
vieta su Europos kraštams 
būdinga viduramžių pilimi. 
Pilis buvo pritaikyta berniu
kų bendrabučiui ir kitiems 
gimnazijos veiklai būtiniems 
reikalams. Vėliau pastatyti 
gimnazijai rūmai ir mergai
čių bendrabutis.

1984 m. birželio 6 d. įvy
kus gaisrui, pilis smarkiai 
apdegė ir nukentėjo berniu
kų bendrabutis, biblioteka, 
muzikos kambarys su visais 
instrumentais, sporto ir ki
tos patalpos. Berniukams 
bendrabutį pastatyti jau 

prieš seimą tai padaryti. 
Taip pat, kaip jums gerai 
žinoma, seimo surengimas 
surištas su nemažom išlai
dom. Pvz.; prelegentų ke
lionės, nakvynės, meninės 
programos atlikėjai ir t.t. 
Ta pačia proga nuoširdžiai 
prašytume skyrius didesne 
ar mažesne auka prisidėti 
prie seimo rengimo išlaidų 
padengimo. Iš anksto nuo
širdus ačiū.

Gausiai dalyvaukim. Ne
apvilkite sąjungos valdy
bos, neapvilkime seimo ren
gėjų — Los Angeles sąjun
gos skyriaus. O jie taip 
laukia mūsų! •

Paraginkime draugus bei 
pažįstamus. Gal atsiras kas 
norėtų ta proga paviešėti 
Los Angelėje ir pabendrau
ti su mumis. Nuobodžiauti 
neteks. Jei patiks, gal ir į 
sąjungą įrašysim.

Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos 

Valdyba 

buvo anksčiau projektuoja
ma ir planai daromi, o pilies 
pastatui apdegus, bendrabu
čio statyba pasidarė pirmos 
eilės reikalu. Vakarų Vokie
tijos valdžių (federalinės ir 
Hesseno krašto) dėmesys lie
tuvių gimnazijai buvo ir te
bėra labai didelis. Teikia mi 
lijonines sumas berniukų 
bendrabučio statybai ir pi
lies pastato atstatymui, bet 
ketvirtadalį lėšų turi sutelk
ti ir lietuviai.

Gimnazijos išlaikymu rū
pinasi sudaryta kuratorija, o 
mokslu ir tvarka - gimnazi
jos vadovybė. Nekilnojamas 
turtas priklauso Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenei, o 
gimnazijos inventorius - ku- 
ratorijai.

Reikia pažymėti, kad gim
nazijos direktoriumi nuo 
1983 m. yra tos pačios gim
nazijos abiturientas, diplo
muotas istorikas Andrius 
Šmitas. Vasario 16 gimna
zijoje labai stipriai praeina
mas lietuvių kalbos, litera
tūros, istorijos ir tėvynės pa 
žinimo kursas. Į šią gimna
ziją susirenka iš visų kraštų 
lietuvių vaikai, norėdami ge
riau pramokti lietuviškai ir 
daugiau įgyti žinių apie savo 
kilmės kraštą - Lietuvą. Gim 
nazijoje mokslas yra aukštai 
pastatytas ir ją baigus (abi
tūros egzaminai laikomi "vo
kiečių valdžios komisijos 
priežiūroje) visų universite
tų durys yra atdaros. Štai 
ką rašo 1983/4 metų metraš
tyje: ‘... Mokslo reikalavimai 
aukšti, nes pagal vokiečių 
tvarką į gimnaziją priimami 
patys gabiausi mokiniai. Ati
tinkamai pritaikyta gimna
zijos programa. Tačiau, ka
dangi mūsų klasės mažos, 
tai mūsų gimnazijoje ir silp
nesni mokiniai gali pasiekti 
geresnių rezultatų, nes mo
kytojai gali daugiau dėmesio 
kreipti į kiekvieną mokinį 
atskirai ...’

Kaip matome, ginianzijoje 
dirbama labai rimtai ir atsie
kiami puikūs rezultatai. Iš 

JAV vykstantiems moki
niams į Vasario 16 gimnazi
ją patariama apsispręsti rim 
tai dirbti. Ieškantiems tik 
pramogų, bet nenorintiems 
rimtai mokytis, patariama iš 
viso į Vasario 16 gimnaziją 
nevažiuoti ir negaišinti laiko 
bei neaikvoa pinigų. Jau 
yra buvęs vienas atvejis, kai 
tėvai, negalėdami su savo 
vaikais susitvarkyti namuo
se ir vietinėse mokyklose, 
vaikus pasiunčia į Vasario 16 
gimnaziją, lyg į pataisos na
mus. Pastebime, kad Vasa
rio 16 gimnazija yra rimta 
mokslo įstaiga su nustatyta 
drausme ir tvarka, kurios 
privalo laikytis visi mokiniai. 
Tą turėtų įsidėmėti tėvai ir 
vaikai, važiuodami į Vasario 
16 gimnaziją. Dėl vieno kito 
padaužos ar neklaužados, 
gimnazija ir bendrabučių va
dovybės negali leisti pažei
dinėti nustatytos tvarkos tai 
syklių ir leisti daryti neigia
mą įtaką rimtiems moki
niams. Vasario 16 gimanzi- 
jai reikalinga rimtai pasiry
žę mokytis mokiniai ir pini
ginė parama.

Š.m. kovo 21 d. Jaunimo 
centro kavinėje, Chicagoje, 
įvyko Vasario 16 gimnazijos 
reikalu vakaronė, kurią ati
darė komiteto pirm. Karolis 
Milkovaitis, o vadovavo Al
dona Mačienė. Vadovė žo
džiu aiškino ir skaidrėmis 
parodė Vasario 16 gimnazi
jos išorinę aplinką ir vidaus 
patalpas, kuriose mokiniai 
mokosi, gyvena, dirba ir lais 
valaikį leidžia. Vakaronėje 
dalyvavę 6 buvę Vasario 16 
gimanzijos mokiniai papasa
kojo savo įspūdžius. Vakaro 
nėję kalbėjo šie 1984-85 me
tų mokiniai: Vytas Račiūnas, 
Tomas Žukauskas, Darius Ši
las, Darius Dirmantas ir Da
rius Laucius, visi iš Chica- 
gos. Pagirtina, kad visi gra
žiai kalbėjo lietuviškai, tik 
kai kuriems, atrodo, trūko 
drąsos plačiau pasireikšti 
(juokais, vienas vakaronės

(Nukelta į 4 psl.)
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DR. DOMAS CESEVIČIUS...
(Atkelta iš 1 psl.)

Pats dr. Cesevičius, kas ji 
arčiau pažino ar ir drauga
vo, buvo ne tik ekonominio 
liberalizmo šalininkas (kon
servatyviąja to žodžio pras
me), bet ieškojęs daugiau li
beralumo bei vakarietiško 
parlamentarizmo taip pat 
politiniuose ir kultūriniuose 
tautinio gyvenimo sektoriuo
se. Jis buvo vienas iš tų, ku
ris jau bodėjosi per dešimt
metį su viršum atsiradusia 
senųjų tautinės srovės veikė • 
jų stagnacija ir išsekimu, 
nuoširdžiai siekęs naujesnių 
ir pažangesnių kelių išeiti iš 
režimo krizės’ Deja, tam ne
buvo nei laiko, nei palankių 
sąlygų, nei reikiamo pajėgu
mo politinėje organizacijoje, 
kuriai jis buvo pašauktas 
vadovauti.

Komunistams Lietuvą 
okupavus, dr. Cesevičius, 
nors artimųjų draugų skati
namas, dėl jo principinio nu
sistatymo ir asmeninių prie
žasčių nesutiko nei bėgti 
į Vakarus, nei pasitraukti į 
pogrindį. Aišku, bematant 
buvo suimtas ir ištremtas į 
Sibirą.

Po karo kuriam laikui jam 
buvo leista grįžti tėvynėn. 
Kai kas mėgino įtraukti į tau
tinės rezistencijos pogrindį, 
bet jis atsisakė, atvirai pa
reikšdamas, jos esąs per 
daug izoliuotas, saugomas ir 
prižiūrimas. Po to sekė vėl 
nauji tardymai, areštai ir trė
mimai. Tik chruščioviniais 
metais buvo leista apsigy
venti Vilniuje ‘buvusio’, arba 
‘nebesančio žmogaus’ (non- 
person) titulu. Jam niekad 
nebuvo duota sąlygų pasi
reikšti savo srityje, bet bu
vo išnaudojama jo kompeten

sižvelgdamas į jo turėtas po
zicijas Lietuvos nepriklauso
mybės laikmečiu, buvo vie
nas iš nedaugelio tokių prin
cipingų ir stiprių charakte
rių, kuris itin garbingai išsi
laikė okupacijų ir tremties 
sąlygomis, niekada nepatai
kavęs ir nepasidavęs oku
pantų propagandiniams po
reikiams, nereiškęs jiems 
padėkų, neklastojęs savo 
praeities ir įsitikinimų, nie
kad viešai neprisipažinęs ir 
apgailestavęs savo ‘klaidų’, - 
kam būdavo verčiami ir prie
vartaujami daugelis žymes
nių veikėjų kultūrininkų, ra
šytojų ir spaudos žmonių, 
kurių ne vienas, spaudimo 
neatlaikęs, deja, buvo per
blokšti.

Daktaras Domas šias aud
ras garbingai atlaikė, liko 
tautiškai ir žmogiškai išdi
dus, garbingas ir gerbiamas. 
Už tai jį daug kas Vilniuje 
mylėjo.

(br)

GENOCIDO MUZIEJUS

Kai pasirodė informaci
jos apie organizuojamą 
Washingtono Holocaust mu
ziejų, Amerikos Lietuvių 
Taryba kreipėsi į organiza
cinio komiteto pirmininką 
Elie Wiesel, primindama 
reikalą, kad tame muzieju
je būtų surinkti dokumen
tai, nuotraukos ir kiti eks
ponatai, liudijantieji ne 
vien apie nacių nužudytus 
žydus, bet ir kitų tautybių 
žmones, be to — kad mu
ziejus pavaizduotų ne vien 
nacių vykdytą genocidą, 
bet ir Sovietų Sąjungos.

Negavę atsakymo, ALT 
kreipėsi į prezidentą Reaga-

ną, atkreipdama dėmesį, 
kad muziejus organizuoja
mas su vyriausybės morali
ne ir materialine parama; 
jame turi būti pavaizduotas 
ne vien žydų genocidas, bet 
ir kitų tautų ir tai ne vien 
nacių vykdytas, bet ir ko
munistų.

Prezidentas pavedė į šį 
raštą atsakyti Holocaust 
muziejaus tarybai, kurios 
vykdomojo komiteto direk
torius Micah H. Naftalin 
kovo 27 d. raštu pranešė, 
kad Holocaust muziejuje 
visų pirma bus atžymėta 6 
milijonai nacių sunaikintų 
žydų, jų tarpe milijonas 
vaikų. Būsiančios primintos 
ir kitos nacių genocido au
kos, jų tarpe ir lietuviai, 
tačiau nieko tikro nepasa
koma apie Sovietų Sąjum 
gos genocido atžymėjimą 
tame muziejuje. Reikėtų 
gausesniais laiškais pa
spausti, kad nebūtų tame 
muziejuje aplenktas Mask
vos vykdytas genocidas. 
Rašyti: U. S. Holocaust 
Memorial Council, 2000 L 
Street NW, Suite 588, 
Washington, D. C. 20036.

ALT

TOOL AND DIE 
JOURNEYMAN 

Growing 17 year old medium 
sized staniping company with 9 
man in-house tool room. Lo« 
cated Redford area. Steady year 
round vvork with benefits and 
profit sharing. Call days 9-4, 
METAL WORK !NC. 313-255- 
5397. (15-17)

Toolmakers 
Gage Makers 

Gage Grinder Hand 
TOP RATES. FULL 

BENEFITS / O VERTIME 
INCL. DENTAL AND 

401/K PROGRAM. 
Call 313-544-8181 

IE & E 1NDUSTRIES 1NC.
(15-21)

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE
1

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką
NORMANĄ BURŠTHNĄ

185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601 
T«L kroatnvis (312) 263-5826; (312) 677-8489.

Vasario 16 Gimnazija..

cija ir erudicija sovietų eko
nomijos mokslų bei tyrimų 
institucijose. Tai pat ne vie
nam režimo studentui ir 
partiečiui jis turėdavo padė
ti pasiruošti egzaminams, 
parašyti jiems rašinius ar 
pan.

Gyveno taupiai, ramiai, 
beveik skurdžiai, bendrau
damas tik su mažu bičiulių 
rateliu. Dažnai būdavo ma
tomas pietaujant Neringos 
kavinėje, kur kartais jį sutik 
davo ir vienas kitas atvykęs 
iš užsienio turistas, senas pa 
žįstamas. Iš to ilgo okupaci
nio laikotarpio, apie dr. Ce
sevičiaus gyvenimą užsienį 
pasiekdavo tik nedaug ir gal 
nepakankamai tikslių žinių. 
Kai kuriais atolydžių metais 
jis pats mėgindavo susiraši
nėti su kai kuriais draugais 
užsienyje, ypač su Vincu 
Rasteniu, kartais su Br. Rai
la, jo tolimu giminaičiu pa
nevėžiečiu, bet artimu kai 
kurių gyvenimo etapų ben
drininku. Bet šią korespon
denciją per budriai prižiūrė
davo sovietiniai policiniai 
cenzoriai ir nutraukdavo 
bendravimą: jo rašomi laiš
kai užsienio nepasiekdavo, 
jam rašyti iš užsienio atsi
durdavo kažkur kitur.

Dr. Domas Cesevičius, at-

‘Arpber jįolidays”

1986 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

Gegužės 7 — 1344.00 
Gegužės 20 — 1665.00 
Birželio 18 — 1539.00 
Liepos 16 — 1731.00
Liepos 21 — 1348.00

Rugpiūčio 14 — 1555.00 
Rugsėjo 2 —1885.00
Rugsėjo 17 —1421.00
Spalio 1 —1538.00
Gruodžio 26 —1476.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs 
maršrutai.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite

1-800-722-1300 (Toli Free)
Iš Massachusetts ir Kanados: 1-617-268-8764.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

PRIVES ARE BASEI) ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANCES. REGISTERED TRAVEL AGENT # TA 0324

(Atkelta iš 3 psl.) 
dalyvis paklausė, ar į Vasa
rio 16 gimnaziją priimami 
tik Dariaus vardus turintieji 
berniukai, nes iš čia esančių 
5 dalyvių net trejetas turėjo 
Dariaus vardą).

Šeštoji vakaronės dalyvė - 
Milda Motekaitytė iš Texas, 
gražiai padainavo kelias lie
tuviškas dainas, nustebinda
ma savo balsu visus vakaro
nės dalyvius. Jai akompana
vo dėdė muzikas Manigirdas 
Motekaitis. Milda yra a.a. 
solistės Izabelės Motekaitie- 
nės vaikaitė, matyti pavel
dėjusi senelės balsą.

Jaunųjų pasirodymas pa
gyvino vakaronę ir pradžiu
gino dalyvius, kad dedamos 
pastangos ir teikiama para
ma nenueina veltui. Pietų 
Amerikos lietuviukai, nors 
ir silpnai mokėdami lietuviš
kai, nuvykę į Vasario 16 gim 
naziją pramoksta lietuvių 
kalbos bei istorijos ir grįžę į 
savo kraštus bando lietuviš
kumą skiepyti jaunimo tar
pe. Argentinos, Brazilijos ir 
Urugvajaus lietuviai, dėl 
sunkios ekonominės padė
ties ir nesuvaldomos infliaci
jos, yra nepajėgūs leisti vai
kus į Vasario 16 gimnaziją. 
Jiems į talką ateina PLB 
valdyba per Švietimo komi
sijos pirm. Birutę Jasaitienę 
kuri kartu su gimnazijai rem
ti komitetu, vadovaujamu 
Karolio Milkovaičio, telkia 
lėšas ir ragina tėvus siųsti 
vaikus į gimnaziją, kad ge
riau pramoktų lietuvių kalbą, 
pamatytų platesnį pasaulį, 
labiau susidrausmintų ir pa
reigingumo jausmą suvoktų. 
Birutė Jasaitienė kartu pra
nešė ir gerą žinią, kad lietu
viai gydytojai savo seminaro 
metu, paraginus PLB v-bos 
vicepirm. Mildai Lenkauskie 
nei, suaukojo gimnazijos rei
kalams 1,700 dolerių. Čia 
pat vakaronėje, taip pat bu

vo žmonių, kurie atidavė sa
vo duoklę Vasario 16 gimna 
zijai.

Pranešimų metų paaiškė
jo, kad gimnazijoje mokslas 
eina 6 dienas savaitėje, vei
kia skautai ir ateitininkai, 
choras ir orkestras (vadovas 
ir Amerikos lietuviams ži
nomas muzikas A. Paltinas), 
tautinių šokių ir sporto rate
liai, dailės ir dramos būre
liai. Laisvalaikiu keliaujama 
į didesnius Vokietijos mies
tus, o atostogų metu, tėvam 
leidus, pasiekiama Prancūzi
ja, Italija, Austrija, Šveica
rija ir net ok. Lietuva. La
bai praplečiamas mokinių 
akiratis ir susipažįstama su 
senutės Europos kultūra bei 
tėvų kraštu.

Vakaronę užsklendė K. 
Milkovaitis padėkos žodžiu 
visiems susirinkusiems, 
programos atlikėjams ir šei
mininkėms, paruošusioms 
vaišes.

Remkime Vasario 16 gim
naziją ir padėkime užjūrio 
vaikams ją pasiekti. Vasario 
16 gimnazijai remti centrinį 
komitetą sudaro pirm. Karo
lis Milkovaitis, sekr. Aldona 
Macienė, ižd. Jadvyga Šle
žienė ir nariai - Matilda Mar
cinkienė, Ilona Lauciuvienė, 
V. Šilienė, Snieguolė Zalato- 
riūtė, N. Ambrozaitytė, Leo 
nas Narbutis, K. Laukaitis.

Į šį komitetą jungiasi PLB 
valdybos atstovė, vicepirm. 
švietimui ir tautiniam auklė
jimui Birutė Jasaitienė ir 
JAV LB Krašto valdybos 
atstovė, Brighton Parko 
apyl. pirm. Salomėja Daulie- 
nė.

Visais Vasario 16 gimnazi
jos reikalais prašome kreip
tis į komitetą: K. Milkovaitis 
6743 So. Rockwell St., Chi- 
cago, IL 60629 Tel. 312 
737-6245.
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Vitamino E veikimas į 
žmogaus organizmą dar nėra 
galutinai ištirtas, bet kai ku
rie šio vitamino entuziastai 
teigia, kad jis -- (1) apsaugo 
žmogų nuo širdies ligų ir ko
ronarinių indų spazmų; (2) 
apsaugo organizmą nuo ore 
esančių toksinių medžiagų 
veikimo; (3) apsaugo nuo vė
žio ligų; (4) gydo krūčių ligas 
(5) stiprina atletinį ir seksu
alinį žmogaus pajėgumą; (6)

Kalbos vargai
T. Klyga

Anketoj apie tautinio są
moningumo išlaikymą buvo 
daug klausimų, bet vienas 
r e i kšmingiausių kažkodėl 
buvo pamirštas: asmenų ir 
įvairių kitų dalykų vardai 
— pavadinimai: svetimi ar 
lietuviški?

Anglijoje, lietuvių skau
tų stovykloje, išdiskutavus 
lietuvių genties — prūsų 
žiaurų išnaikinimą (tai 
įvykdė kryžiuočiai vienuo
liai), mūsiškis jaunimas ry
žosi stipriai laikytis savo 
tautos ir ją branginti, nors 
tai nelengva svetur gyve
nant. O viena mergina, var
du DAWN, pareiškė nuo 
šios dienos reikalausianti į 
ją vadinti AUŠROS vardu. 
Štai kur nebe tuščiažodžia- I 
vimas, o tikra meilė savai ! 
tautai ir jos kultūrai. Matyt 
ten stovyklos vadovai tik
rai įtikinamai išaiškino jau
nimui savos tautybės ver
tingumo žmogui klausimą. 
O tai nuostabus pavyzdys, 
kad dar galima jaunąją 
kartą palenkti lietuvybei 
(ne vien dejuoti dėl nutau- 
timo), jei tik atsiranda 
nuoširdžiai veiklių ir ryž
tingų vadovų.

Spaudoj skaitome, kad 
vienur kažkuri draugija su- 1 
rengė Velykų stalą — ta
riamai lietuviškas vaišes ir 
pakvietė visuomenę. Paža
dėjo tokių "lietuviškų” val
gių: paršiuko ruliada, mo- 
zūrėliai, tortai, kringeliai, 
dar ir velykinė boba ... Ar 
tai mūsų nukultūrėjimas, 
ar įžūlus tautinio jausmo 
atsižadėjimas? Mūsų mote
rys pajėgia ruošti puikias 
vaišes ir jomis didžiuojasi, 
bet — maisto gaminiam 
mėgsta svetimus pavadini
mus, lyg kadaise beraščiui 
viršaičiui svetimas žodis at
rodei daugiau ”unaravas”. 
O jei į tas vaišes atėjęs sve
timtautis paklaus, ką reiš
kia tie žodžiai, ar paaiškin- 
sit, kad boba — tai slaviš
kas paniekos epitetas mote
riai? Kad rusai dabar en
gia Lietuvą, ar mes todėl 
turim dar rusus gerbdami 
save niekinti? Ar bent vie
na mūsų moterų norėtų bū
ti vadinama boba? Bent pa
rodose ir vaišėse apsieikim 
be to rusų keiksmažodžio.

Vitaminai, mineralai ir mityba

Vitaminas E ^an'e^'us oegėsys

stiprina organizmo atsparu
mą ligoms; (7) atleidžia rau
menų spazmus; (8) apsaugo 
nuo plaukų slinkimo ir 
minkština randus; (9) prail
gina žmogaus gyvenimą. Ne 
visi šie teigimai yra teisingi.

Teigimas, kad vitaminas 
E apsaugo nuo širidies ligų 
ir koronarinių indų spazmų 
nėra faktais paremtas, bet 
reikia pripažinti, kad jis yra 
gana efektingas vaistas in- 
termittent claudiation - t.y. 
skausmingi blauzdos raume
nų mėšlungiai, kurie atsiran - 
da kai kuriems žmonėms 
vaikščiojimo metu - gydy
mui. Atsisėdus ir pasilsėjus 
mėšlungiai praeina. Tokiais 
mėšlungiais skundžiasi tie 
žmonės, kurie turi arterio- 
sklerotines susiaurėjusias 
kojų arterijas. Per susiaurė 
jusias arterijas, žmogui ei
nant, kraujo pritekėjimas į 
kojų raumenis būna nepa
kankamas, todėl raumenyse 
ir atsiranda skausmingi mėš 
lungiai. Vieno bandymo me
tu, tokius simptomus turin
tiems žmonėms, buvo duo
dama nuo 300 iki 800 inter
nacionalinių vienetų vitami
no E kas dieną. Po kelių mė
nesių tokio gydymo jų simp
tomai ryškiai sumažėjo taip, 
kad daugelis jų galėjo vaikš
čioti be skausmų. Vitaminas 
E yra taip pat geras vaistas 
naktiniams kojų mėšlun
giams gydyti. Vieno bandy
mo metu, iš 125 naktiniais 
mėšlungių skausmais nusi- 
skundusių žmonių, ėmusių 
vitamino E 300 internacio
nalinių vienetų dienoje, 82°/o 
nustojo skųstis naktiniais 
kojų traukuliais.

Paskutinio dešimtmečio 
eigoje kai kurie gydytojai vi
taminą E pradėjo vartoti fib - 
rocystinių moterų krūčių 
gydymui. Moterys, turin
čios tokius krūčių pakitimus, 
dažnai skundžiasi skausmin
gomis ir gumbuotomis krū
timis. Medicinos žurnalo 
Cancer Research 1981 metų 
duomenimis remiantis, 70°/o 
moterų, kurios ėmė kas die
ną 600 internacionalinių vie
netų vitamino E, po kelių mė 
nėšių nustojo skųstis skaus
mais krūtyse. Krūčių sukie
tėjimai irgi pagerėjo.

Skandinavų ir kai kuriuo
se Amerikos medicinos 
mokslo žurnaluose randame 
teigimų, kad vitaminas E 
stiprina kūno atsparumą 
prieš įvairias ligas. Konkre
čių davinių šiam teigimui pa
remti turime nedaug, bet 
kraujo tyrimai rodo, kad vi
taminas E stiprina baltuo
sius kraujo kūnelius, fagoci- 
tus, kurie kaip tik ir naikina 
į kūną patekusias bakterijas 
ir, žinoma, tuo pačiu stiprina 
organizmo atsparumą.

Tvirtinimas, kad vitami
nas E apsaugo nuo vėžio ligų 
bei ore esančių toksinių me
džiagų veikimo arba nuo 
plaukų slinkimo, kad gydo 
nudegimus ir mažina randus 
arba, kad šis vitaminas didi
na seksualinį pajėgumą - 
nėra faktais pagrįstas. Yra 
duomenų, kad jis stiprina 
raumenų pajėgumą ir gerina 
atletų atsiekimus. Gaila, 
kad šie teigimai išplaukia tik 
iš paskirų stebėtojų, be ob
jektyviai pravestų studijų. 
Gal būt vitaminas E ir yra 
svarbus faktorius organizmo 
energijos gamyboje, bet ne
turint objektyvių duomenų 
sunku ką nors daugiau apie 
tai pasakyti.

Yra manoma, kad vitami
nas E padeda išvengti dege- 
neratyvinių pakitimų, kurie 
normaliai susidaro kūno 
senėjimo eigoje. Jis mažina 
audinių oksidacijos procesą 
ir tuo pačiu stabdo senėjimą 
Darant eksperimentus su 
pelėm buvo pastebėta, kad 
padidintu vitamino E kiekiu 
šeriamos pelės gyveno ilgiau 
negu tos, kurios gavo mažai 
vitamino E. Ar šį stebėjimą 
galima pritaikinti žmogui - 
sunku pasakyti, nes mes dar 
tikrai nežinome koks turi 
būti šio vitamino optimalinis 
kiekis žmogaus organizme.

Mes žinome^ kad vitamino 

Clevelando dainos vienetas "Uždainuokim” koncertavęs Rochestery. Prieky kanklininkės M.
Bankaitytė ir E. Muliolytė. Dešinėje vieneto vadovas A. Bielskus. V. Bacevičiaus nuotr.

Rochesterio publika nepagailėjo katučių clevelandiečiams dainininkams ir vadovui A.
Bielskui. Koncertą rengė Rochesterio skautų ir skaučių vietininkija. V. Bacevičiaus nuotr.

E trūkumas sudaro palan
kias sąlygas krešulių forma
vimuisi kraujo induose. Tuo 
tarpu padidintas vitamino 
E kiekis apsaugo kraujo in
dus nuo krešulių susidarymo, 
Bet per didelis jo kiekis vei
kia organizmą neigiamai. Di
deli kiekiai sukelia kraujavi
mus, vėmimą, viduriavimą 
ir kitus virškinamojo trakto 
sutrikimus ir taip pat gali 
sujaukti kraujo lipidų santy
kį. 600 internacionalinių vie 
netų dienoje, nors palygi
nant yra didelis kiekis, bet 
toksinių reiškinių neduoda. 
Imti daugiau kaip 200 inter
nacionalinių vienetų dienoje 
yra nepatartina.

Šis vitaminas yra randa

Rochesterio skautų mugę atidarant... Šv. Jurgio parapijos 
klebonas kun. J. Vaškys, OFM, kerpa juostą. Šalia stovi vado
vas v. s. S. Ilgūnas ir Skučas. V. Bacevičiaus nuotr.

mas grūduose, kiaušiniuose, 
augalų alyvoje, žaliose dar
žovėse ir vaisiuose, todėl jo 
trūkumas organizme yra 
labai retas atsitikimas. Su
augusiam žmogui užtenka 7 
iki 12 internacionalinių vie
netų dienoje, o nėščioms mo
terims - 15 tokių vienetų. 
Imant geležies preparatus 
ar nėštumui kontroliuoti tab 
letes, vitaminą E reikia imti 
dviem valandom anksčiau 
arba vėliau (prieš ar po gele
žies preparato ėmimo), nes 
imant kartu vitamino E vei
kimas sumažėja. Jo negali 
imti tie, kurie vartoja vais
tus apsaugai nuo kraujo kre
šulių susidarymo, nes abejų 
vaistų sudėtinis veikimas 
gali sukelti kraujavimą.

Užbaigai norisi pabrėžti, 
kad vitaminas E yra naudin
gas mūsų organizmui, bet 
vartoti jį dideliais kiekiais 
nepatartina.
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KAIMYNŲ PALANKUMO KLAUSIMU
Aurelija Balašaitienė

Keistu sutapimu, disku
tuojant Lietuvos krikšto ju
biliejaus principus, spaudoje 
daugėja straipsnių, liečian
čių mūsų santykius su len
kais ir bandančių įrodyti len
kų draugiškumą lietuviams 
bei kelti reikalą rodyti len
kams išskirtinos kaimyniš
kos meilės jausmus. Pereitą 
rudenį Tėviškės Žiburiuose 
Jonas Prunskis įrodinėjo, 
kad ateityje mūsų priešai 
būsią ne lenkai, bet... gudai. 
Tame pačiame straipsnyje 
jis tvirtina, kad lenkiškoji 
rytinės Lietuvos okupacija 
buvusi ‘pakenčiama’, o Su
valkų trikampyje lietuvių 
padėtis esanti ‘neperblogiau- 
šia! Sunku suprasti, kokie 
motyvai J.P. skatino teisinti 
lenkus, jei jau vien tik pats 
okupacijos faktas yra nepa
teisinamas. Perskaičius 
straipsnį, teko liūdnai pakra 
tyti galvą ir ... užmiršti.

Š.m. kovo 18 d. Tėviškės 
Žiburių laidos pirmame pus
lapyje Stepas Varanka rašo 
tema ‘Lietuviams palankus 
lenko balsas’. Tokia antraš
tė patraukia skaitytojo akį, 
ieškant konkrečių mūsų isto ■ 
rinio kaimyno ir sąjunginin
ko‘palankumo’ įrodymo. Ste* 
pas Varanka savo išvadą re
mia lenkų laikraštyje ‘Glos 
polski’ W. Wireckio straips
niu, nagrinėjančiu lenkų san
tykius su kaimynais. Žurna
listas siūlo lenkams keisti 
savo politiką santykiuose su 
kaimynais ir jų išnykimo ir 
Europos žemėlapio klausi
mu. Šis įvykis susietas su

Sovietų Sąjungos armijos už 
puolimu ant Lenkijos 1939. 
IX.17 ir ATPLĖŠIMU NUO 
LENKIJOS RYTINIŲ ŽE
MĖS PLOTŲ’ (cituoju V.S. 
straipsnį). Toji data mūsų 
atmintyje yra įstrigusi kaip 
grąžinimo Lietuvai bent da
lies tų žemių, kurios visada 
priklausė Lietuvai. Nors 
trumpai džiaugėmės Vil
niaus įjungimu į mūsų teri
toriją, bet tą žingsnį padarė 
ne mūsų buvę sąjungininkai, 
o mūsų visų bendri priešai. 
Toks lenko ano įvykio inter
pretavimas iš anksto ap
sprendžia jo tolimesnius 
samprotavimus. Kame S.V. 
įžiūri lenko palankumą lietu
viams - aš nepajėgiu supras
ti, nebent vien mūsų vardo 
paminėjmas svetimtaučių 
spaudoje būtų vertinamas 
kaip palankumo įrodymas.

Toliau lenkas žurnalistas 
(naudoju mintis iš S.V. 
straipsnio, neturėdama pro
gos perskaityti originalo) 
skatina lenkus arčiau pažinti 
lietuvių tautą, siūlydamas 
skaityti Donelaičio ‘Metus’ 
ir lenkų autorių knygas apie 
senovinę Lietuvą ir lietuvių 
tautosaką. Toks siūlymas 
yra ne tik pavėluotas, bet ir 
juokingas prisimenant, kad 
ateinančiais metais mes ruo
šiamės minėti net 600 metų 
tamprų ryšį su Lenkija, ku
ris šimtmečių bėgyje išsivys 
tė į mūsų tautos nelaimių sū
kurį. 1387 metais Vilnius 
buvo neginčijama Lietuvos 
sostinė, įkurta Gedimino ir

DVIDEŠIMT KETVIRTASIS DIRVOS
NOVELES KONKURSAS

Mecenatas SIMAS KAŠELIONIS
Teina. Autoriams suteikiama neribojama teisė nove

lės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

Ilgis. Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 psl. ma
šinėle rašytų, su dvigubu tarpu.

Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1986 m. 
birželio 15 d.

Adresas rankraščiams siųsti. Dirva, Novelės konkur
sas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.

Paruošimas. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pa
sirašomi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis už
rašomas ant pridedamo uždaro vokelio, kuriame 
įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas ir tele
fono numeris. Vokelis nebus atidarytas nelai
mėjus.

Sąlygos. Laimėjusiam autoriui bus įteikta mecenato 
Simo Kašelionio 6C0 dolerių premija, Dirva turi 
teisę premijuotą novelę be papildomo atlygini
mo spausdinti Dirvoje ar atskiru leidiniu novelių 
rinkinyje.

Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams 
prašant.

Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas premijuo- 
tina paprasta balsų dauguma. Jeigu komisija 
nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė ne- 
premijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

įamžinta geležinio vilko le
gendoje. Jogailos su Jad
vyga vedybų ir sutarčių iš
davoje, privedusiu prie abie
jų valstybių padalinimo ir 
galutino laisvės praradimo, 
tuo pat metu prasidėjo mūsų 
kultūros lobių menkinimas, 
kalbos niekinimas ir dabar 
taip žiauriai kritikuojamos 
lietuviškos aristokratijos for 
mavimas. Galutinis rezulta
tas buvo tas, kad poloniza
cijos įtakoje tik tai, kas len
kiška, buvo laikoma kultū
ringa. W. Wireckis taip pat 
rašo, kad kiekvienas lenkų 
vaikas, pradėdamas mokslą, 
girdi žodžius ‘Lietuva, tėvy
ne mano’ (įvadas į Adomo 
Mickevičiaus poemą ‘Ponas 
Tadas’ - A.B.), kurie ‘uždeda 
lenkų tautai sunkią atmini
mo pareigą’ (cituoju S.V.). 
Kaip tą suprasti? Ar tai reiš - 
kia, kad lenkų vaikai yra įti
kinami, jog Lietuva ir Len
kija yra tas pats? Mes Lie
tuvoje nagrinėdami tą poe
mą interpretavome visiškai 
kitaip, bet šio straipsnio už
davinys nėra leistis į litera
tūrinę analizę, todėl tenka 
pasitenkinti naujų abejonių 
atsiradimu.

Tad kur tas palankumas? 
Stepas Varanka taip pat 

analizuoja dar vieną lenkų 
straipsnį iš Lenkijos pogrin
džio spaudos leidinio ‘Nie- 
podleglosc’ (Nepriklausomy
bė). Jame siūloma daryti ‘su 
tartis su nepriklausomomis 
(?) Ukrainos, Gudijos ir Lie
tuvos valstybėmis, atsisa
kant jų naudai buvusių ryti
nių Lenkijos žemių’. Jei tuo
se ‘buvusiuose Lenkijos že
mių’ plotuose yra ir Vilniaus 
kraštas, tai tuo pačiu yra 
daroma stipri prielaida, kad 
‘rytinė Lietuvos dalis’ mora
liniai ir istoriniai priklausan
ti Lenkijai, bet kilnumas rei
kalautų jų ‘atsisakyti’ ir pa
siaukoti savo kaimynų labui. 
Patikėtina?!?

Čia nagrinėti lenkų spau
dos straipsniai aiškiai rodo, 
kad mūsų buvusieji sąjungi
ninkai ir kaimynai, žvelgda
mi į ateities perspektyvas, 
ruošia dirvą, kurioje Lietu
vos ir Lenkijos sienų klausi
mas atsidurs kritiškoje pa
dėtyje. Mes, gyvenantieji j 
laisvėje, kovojame už savo j 
valstybės atstatymą ir be- į 
kompromisiniai privalome 
nusistatyti, kad Lietuva, 
tiek be Mažosios Lietuvos, 
tiek be Vilniaus krašto, nėra 
Lietuva. Kas be jų? Gal tik i 
Kaunas?! Bet ir tuo reikėtų 
suabejoti, nes Šančių prie
miestyje gyveno didokas len - 
kų skaičius nepriklausomy
bės laikais, o apie Kėdainius 
buvo net keli dvarai, kurių 
savininkai menkai tekalbėjo 
lietuviškai.

Svetimą spaudą privalo
me sekti, kad galėtume 
orientuotis kitų nuomonėse, 
bet neraskime ‘palankumo’ 
kur jo nėra. Mūsų vardo pa-

minėjimas dar nėra palan
kumo įrodymas. Jis lenkuo
se bus tik tada, kai jų išei
vijos ar pogrindžio vadai aiš
kiai ir atvirai pasisakys Vil
niaus krašto reikalu. Iki tol 
nesiduokime užliūliuojami 
dėmesiu sau, kad - neskaity
dami tarp eilučių- nepraras
tume sugebėjimo pastebėti 
užmačias. Vilniaus pagro
bimo tragedija neturi pasi
kartoti. Iš straipsnių dar ga
lima susidaryti išvadą, kad

lenkų sluoksniuose yra aiš
kiai jaučiamas savotiškas lie - 
tuviams antagonizmas, kurį 
jie nori sušvelninti, skatin
dami suartėti, baigti nepa
sitikėjimo ir įtarimų epo
chą ...

Visa tai verčia prisiminti 
Liublino uniją ir jos padari
nius. Su kaimynais reikia 
sugyventi, jei įmanoma, bet 
tas sugyvenimas neturi vyk
ti Lietuvos tautinių ir istori
nių aspiracijų sąskaiton.

1986 M. KELIONĖS J LIETUVĄ

14-21 DIENŲ KELIONĖS, 10 DIENŲ LIETUVOJ
14 DIENU — LIETUVA IR RUSIJA

Kelionė 716: liepos 16. liepos 29 — $1,699. Maskvoj 1 
diena, Vilniuj 10, Maskvoj 1. Svvissair iš JFK ir Bostono

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

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

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

17 DIENŲ - LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA
Kelionė 506A: gegužės 6 - gegužės 22 — $1,599.
Kelionė 617: birželio 17 - liepos 3 — $1,799.
Kelionė 916: rugsėjo 16 - spalio 3 — $1,699. Traukiniu 

iš Varšuvos j Vilnių, Vilniuj 10 dien„ Rygoj 3, traukiniu 
iš Vilniaus j Varšuvą, Varšuvoj 2, Frankfurte 1. 
Lufthansa iš JFK ir Bostono.

jį

18 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, SUOMIJA
Kelionė 812: rugpjūčio 12 - rugpjūčio 29 — $2,059. 

Maskvoj 2 dienos, Vilniuj 10, Leningrade 2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

21 DIENA — LIETUVA, ŠVEDIJA, RUSIJA IR SUOMIJA
Kelionė 514: Gegužės 13 - birželio 2—

$1,949. Stockholme 2 dienos, laivu j Helsinkį, Maskvoj 
2, Vilniuj 10, Leningrade 2, Helsinky 2. SAS iš JFK.

10-17 DIENŲ KELIONĖS, 7 DIENOS LIETUVOJE 
10 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA

Kelionė 915: rugsėjo 18 - rugsėjo 27 — $1,449. Vilniuj 7 
dienos, Helsinky 1. Finnair iš JFK.

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA
Kelionė 512: gegužės 12 - gegužės 23 — $1,439, Traukiniu 

nuo Varšuvos iki Vilniaus, Vilniuj 7 dienos, traukiniu 
nuo Vilniaus iki Varšuvos, Varšuvoj 2, Frankfurte 1, 
Lufthansa iš JFK ir Bostono.

14 DIENŲ — LIETUVA, UKRAINA, RUSIJA IR VENGRIJA
Kelionė 610: birželio 12 - birželio 25 — $1,669.
Kelionė 708: liepos 10 - liepos 23 — $1,669.
Kelionė 819: rugpjūčio 21 - rugsėjo 3 — $1,669. Kijeve 2 

dienos, Vilniuj 7, Maskvoj 1, Budapešte 2. Svvissair 
iš JFK ir Bostono.

15 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA 
Kelionė 506: gegužės 6 - gegužės 20 — $1,599. 
Kelionė 603: birželio 3 — birželio 17 — $1,849. 
Kelionė 701: liepos 1 — liepos 15 —$1,849. 
Kelionė 929: rugsėjo 29 — spalio 13 — $1,599. Maskvoj

2 dienos, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2, Finnair 
iš JFK.

13-14 DIENŲ KELIONĖS, 5 DIENOS LIETUVOJE 
13DIENŲ —LIETUVA, RUSIJA, ITALIJA

Kelione 920: rugsėjo 21 - spalio 3 — $1,799. Maskvoj 2 
dienos, Vilniuj 5, Romoj 4, Florencijoj 1. Alitalia iš 
JFK ir Bostono.

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, AUSTRIJA, BAVARIJA 
Kelionė 611: birželio 11 - birželio 24 — $1,829.
Kelionė 722: liepos 22 - rugpjūčio 4 — $1,829. Maskvoj 2 

dienos, Vilniuj 5, Vienoj 2, Miunchene 3, Lufthansa 
iš JFK ir Bostono.
Kelionės kainos nustatytos pagal tarifus, veikusius 

1985 gruodžio 1. Kelionių kainos gali keistis, besikei
čiant kelionių lėktuvais kainom. Visiem klijentam bus 
pritaikytos pigiausios oro kelionės.

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.

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

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

I
I
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KRIKŠTO MINĖJIME LAUKIAME KONKRETAUS 
PRIELANKUMO D'Mm,s B“,hn

Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties minėjimui stipriai 
ruošiamasi Lietuvoje ir išei
vijoje. Vyriausias minėjimo 
komitetas JAV-se sudarytas 
plačiais pagrindais, įtrau
kiant bendruomeninių-visuo 
meninių ir religinių organi
zacijų atstovus. Komitete 
sutiko dalyvauti ir ne katali
kų atstovai. Tas liudija, kad 
šiam komitetui turėtų rūpėti 
ne tik religiniai krikšto mo
mentai, bet taip pat ir tauti
niai.

Deja, iki šiol apie pasta
ruosius nieko nesigirdi. 
Atrodo, kad vyriausias krikš 
to sukakties minėjimo komi
tetas planuoja tik religiniais 
momentais atžymėti Lietu
vos krikšto sukaktį. Dėl to 
visuomenėje kilo didelis ne
pasitenkinimas ir mūsų spau< 
doje prasidėjo tuo klausimu 
gyvos diskusijos.

Vienas iš pirmųjų pasisa
kė mūsų žinomas rašytojas 
ir žurnalistas Vytautas Alan- 
tas, argumentuotai protes
tuodamas prieš 600 metų su
kakties minėjimą, kuomet 
pirmas Lietuvos apsikrikšty 
jimas buvo karaliaus Min

daugo karaliavimo metu ir 
jis yra lietuviams daug pri
imtinesnis. Tuo klausimu p. 
Alantas kreipėsi ir į JAV 
Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybą, kviesda
mas ją 600 metų krikšto mi
nėjime nedalyvauti. Tuome
tinė K V, atsižvelgdama į tai, 
kad tą minėjimą yra supla
navusi dvasiškija ir kai 
kurie ruošos darbai jau pra
dėti, nutarė savo atstovą tan 
komitetan nusiųsti, tikėda
ma, kad gal pavyks tautinio 
momento klausimus iškelti 
ir įvykdyti. Deja, iki šiol ne
sigirdi, kad tautiniai klausi
mai būtų komitete svarsto
mi, ar kas nors konkretaus 
tais reikalais yra daroma, 
nors iki minėjimo laiko ne
daug beliko.

Energingiausiai Lietuvos 
krikšto sukakties minėjimo 
klausimą spaudoje diskutuo
ja žurnalistė Aurelija Bala- 
šaitienė. Ji Dirvos 10 nr. ci
tuoja Lietuvos įgaliotinio 
prie šv. Sosto Stasio Lozo
raičio, Jr. pareiškimą, kad 
Vilniaus arkivyskupijos sta
tuso pakeitimas nereikštų 
Lietuvos politinės padėties 

pripažinimo. A.B. iš savo 
pusės tą argumentą labai 
svariai parėmė. Antrasis A. 
Balašaitienės straipsnis 12 
nr. Dirvoje iškelia amžių bė
gyje Lietuvai svetimųjų pa
darytas skriaudas, suabejo
ja Vatikano sluogsnių tuš
čiais žodžiais paremtų palan
kumo mostais ir teisingai 
tvirtina, kad ‘Jeigu Lietuva 
yra mūsų žemiškoji motina, 
tai mes negalime leisti ją 
skriausti’. To straipsnio pa
baigoje autorė išvardina še
šis punktus, kurių įgyvendi
nimas turėtų patenkinti es
minius mūsų tautos reikala
vimus ir tik tuomet šis jubi
liejus turėtų daugumos lie
tuvių pritarimą.

A. Gečys, būdamas dar 
PLB Visuomeninių reikalų 
komisijos pirmininku, pasi
remdamas PLB šešto seimo 
nutarimu, Krikšto sutarties 
proga ragino rašyti laiškus 
Šventam Tėvui, prašant Vil
niaus arkivyskupiją prijung
ti prie Lietuvos. Į šį A. Ge- 
čio straipsnį tuoj pat atsilie
pė J. V. inicialais prisidengęs 
asmuo, akiplėšiškai atmesda 
mas PLB raginimą kreiptis į 

Popiežių dėl Vilniaus arki
vyskupijos prijungimo prie 
Lietuvos. J.V. neva nuošir
džiai, o gal daugiau ‘pėdas 
mėtydamas’, patarė PLB 
susirūpinti daug opesniu ir 
skaudesnių faktu -- Lietuvos 
priklausymu Sovietų Sąjun
gai.

Š.m. kovo mėn. ‘Pasaulio 
Lietuvis’, ragindamas ruoš
ti prasmingesnius minėji
mus, šešių šimtų metų krikš 
to jubiliejų vaizdingai susu
muoja į tris pagrindinius 
tikslus: Šventasis, kardino
las ir Vilniaus arkivyskupija.

Iš tiesų tie klausimai turė
tų būti įrašyti visų minėji
mų rengimo komitetų prog
ramose ir dabar tie komite
tai turėtų paruošti smulkius 
planus kaip veikti ir ką dary 
ti, kad tie tikslai būtų įgy
vendinti.

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

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

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

atliekam dailidės drūtus.

MARTINS ir GUN'ARS KAULINS Lakenood, Ohio

Iš savo pusės drįsčiau siū
lyti, kad JAV LB Krašto vai • 
dyba, susitarusi su ALTa ir 
kitom lietuvių organizaci
jom JAV-se, o PLB - susita
rusi su VLIKu ir kitų kraštų 
LB - ragintų visus lietuvius 
rašyti prašymus Šventam 
Tėvui, o tų prašymų kopijas 
siųsti Vyskupui Baltakiui, 
kad mums rūpimi tautiniai 
reikalai dar prieš Krikšto 
sukakties minėjimą būtų tei
giamai išspręsti ir kad pag
rindinis minėjimas įvyktų 
amžinoje Lietuvos sostinėje 
Vilniuje. Kad ši akcija gerai 
pavyktų, reikia laiškų rašy- 
man įtraukti kaip galima 
daugiau lietuvių, o tai bus 
galima padaryti tik tuomet, 
kai visi Veiksniai griebsis 
koordinuotos akcijos per LB 
apylinkes, per ALTo skyrius 
ir per vissas lietuvių organi
zacijas.

Nuo Aleksos iki Čarneckio (2)

Prestono paskalos
Vytautas Meškauskas

Charge d’affaires Thomas H. Preston 1938 
m. birželio 28 d. raporte D. Britanijos nepa
prastam pasiuntiniui ir įgaliotam ministeriui 
Rygoje Orde apibūdino, anot jo, 63 Lietuvos 
vadovaujančias asmenybes. Po kiekvienos pa
vardės ir vardo, gimimo vietos, išeito mokslo 
ir užimamų pareigų seka asmeniška charekte- 
ristika. Ją ir patiekiame, nes kitas asmens ži
nias atsimename ar galime pasitikrinti enci
klopedijoje.

1. Aleksa, Jonas (buvęs žemės ūkio mi
nistras) ... yra rezervuotas, nekalbus, paniu
ręs. Atrodo, kad jis dar daugiau už kitus savo 
tautiečius nepasitiki užsieniečiais, beveik ne
įmanoma su juo užvesti pokalbį. Jis turi nema
lonų įprotį nežiūrėti į (pašnekovo) akis.

2. Aukštuolis, Jonas — Nepotizmas (sky
rimas gerų vietų giminėm) — jis turi kažkokį 
giminystės ryšį su prezidentu Smetona — ir 
tai yra vienintelė priežastis, leidusi jam pa
siekti aukštą Įgalioto Ministerio rangą. Atro
do, kad jis neturi jokių kvalifikacijų — Lietu
voje kvalifikacijos yra retos — kurios patei
sintų jam suteikimą tokios pozicijos. Jei jo pa
klausi kokį paprasčiausią rutinos dalyką, jis 
pradeda delsti, mikčioti, bėga prie telefono ir 
galų gale pasako, kad tas klausimas yra ne jo 
kompetencijoje.

Jis yra tuščias, ignorantas, išdidus ar nuo
lankus priklausomai nuo to, su kuo turi reikalą. 
Jį galima užtikti ne visai blaiviame stovyje ne 
tik per priėmimus, bet taip pat ir dienos metu.

Aukštuolis tačiau turi viena gerą pusę — 
tai jo gerai atrodanti žmona, kuri stengiasi 
būti ’lady-like’, ir tuo pačiu laiku išlaiko savo 
vyrą tvarkoje. Ji yra laikoma geriausiai atro
danti Kauno moteris, kilusi iš Latvijos pirklio 
šeimos, pasiturinti (with some capital), kuri 
ištekėjo už savo nevykusio (obnoxious) vyro, 
kad įeitų į diplomatinę kliką.

1931 m. jis buvo paskirtas ministeriu į 
Pragą, iš ten 1934 m. perkeltas į Argentiną. 
1935 m. įteikė savo kredencialus ir Brazilijos 
prezidentui. Laukiama, kad jis netrukus per
ims protokolo šefo pareigas Kaune.

(Pagal Liet. Enciklopediją Aukštuolis yra išklau
sęs teisės fakultetą Petrapilyje, o diplomą gavo Toms
ke. Dalyvavo lietuvių savišalpos veikloje Rusijoje ir 
karui baigiantis šalpos reikalais buvo paskirtas įga
liotiniu Stockholme, po to buvo atstovu Latvijoje ir 
Estijoje — žodžiu, įsitvirtino mūsų diplomatiniame 
korpuse dar prieš Smetonai ateinant į valdžią.

Girdėjau iš vokiečių sferų, kad sykį jų pasiunti
nys Morath, Aukštuoliui esant departamento direk
torių Kaune, jam pasiskundė, kad vidaus reikalų 
ministeris pik. M. per priėmimus įkyriai 'asistuoja’ jo 
žmonai, gražiai blondinei. Aukštuolis davė suprasti, 
kad jis niekuo negali padėti, nes tas ministeris ir 
su jo žmona panašiai elgiasi! V. M.).

3. Avietenaitė, Magdalena. Lietuviškas 
Who’s Who nebūtų pilnas nepaminėjęs Aviete- 
naitės, Amerikos lietuvaitės, senmergės, dir
bančios Lietuvos užs. reikalų ministerijoje nuo 
pat jos įsisteigimo.

Gal tai ir būtų blogas pavyzdys, bet gali
ma sakyti, kad Lietuvos vyriausybė be p-lės 
Avietenaitės būtų lyg Romanovų dinastija be 
ponios Virubovos. Ji yra visur. Nieko negali 
padaryti be jos. Ji vadovauja užs. reik, mi
nisterijos informacijos ir propagandos sekcijai 
ir ją užkalbinus jos mėgiama tema — apie Lie
tuvos kurortus, 'greitą švietimo pažangą, Tau
tų Sąjungą ir ypač apie tuos 'baisius lenkus ir 
Vilnių’ — jos žodžių srovė nesustos iki galu
tinai nenuvargins savo klausytojų. ... Ji pri
klauso Darbo federacijai, krikščionių bloko pa
daliniui.

Ji yra viena iš nuolatinių Lietuvos vals
tybės reprezentantų, turi vyriausybės pasiti
kėjimą ir kartais, susiginčijus, gali iš jos iš
gauti svarbią informaciją.

4. Balutis, Bronius-Kazys (pasiuntinys 
Londone) — dirba užs. reik, ministerijoje nuo 
1919 m. Dvylika kartų ėjo ministerio parei
gas ... jis yra aiškiai palankus anglo-saksams. 
Kalba 'amerikoniškai’ ir, ilgai gyvenęs JAV, 
pametė kvailą įsivaizdavimą ir išsistatymą, 
kurį dažnai gali pastebėti Lietuvos pareigū
nuose.

Balutis, Mme prieš paskiriant jos vyrą į 
Londoną, ji vaidino svarbią rolę Kauno visuo
menėje. Faktinai tai buvo ”Mme de Stael of 
Lithuania”. Būdamas Washingtone, jos vyras 
norėjo būti Atlanto atskirtas nuo savo žmo
nos ... Ji yra asmeniška Smetonienės draugė, 
kartais jai patarnaudama 'saloniniam špionaže’ 
— surinkdama žinias per užsienio diplomatų 
žmonas. Ji yra gerų norų ir labai maloni mo
teris.

6. Dr. Bistras, Leonas (švietimo ministe
ris) ... kaip krikščionių demokratų partijos 
vadas yra vienas iš svarbiausių Lietuvos poli
tikų. Dabar, kai jis vėl įeina į vyriausybę, jo 
įtaka gali būti didelė. Jį malonu sutikti, jis 
inteligentiškas ir jokiu būdu ne silpnas vyras.

7. Bizauskas, Kazys (min. pirm, pav.) —■ 
turi didelį patyrimą įvairiose pareigose, bet ne
gali būti apibūdintas kaip gudrus. Jis daug 
žino apie kai kuriuos dalykus (daugiausia ūki
nius), kartais atrodo tingus, užsispyręs, o kar
tais labai atviras iki akiplėšiškumo (ypač kai 
kalba apie britų pasiuntinybės štabe dirbančius 
žydus). Jis yra labai nusistatęs prieš vokiečius 
ir laikytinas priklausančiu tai Lietuvos parei
gūnų grupei, kuri simpatizuoja anglo-saksų 
kraštams.

Asmeniškai radau Bizauską labai manda
giu ir padedančiu spręsti anglų-lietuvių santy
kius; mėgsta kietai derėtis.

8. Čaplikas, generolas leitenantas Julius 
(buv. vidaus reikalų min.) ... Atrodo neapta
šytas (crude) išvaizda ir elgesiu. Jis geriau 
tiktų į caro laikų policijos inspektorius negu 
būti vidaus reikalų ministeriu, kad ir tokio ma
žo krašto, kaip Lietuva. Eidamas tas pareigas 
jis buvo daugiausiai atsakingas už kartais blo
gą elgesį su lenkų mažuma.

9. Čarneckis, V. paminėtos tik eitos pa
reigos.

(Bus daugiau)
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CHICAGOS LIETUVIŲ TAUTINIAI NAMAI GERAI TVARKOSI
Antanas Juodvalkis

Prieš kelioliką metų kele
to pasišventėlių pastango
mis suorganizuotas kapita
las ir įsigyta Chicagos pasto
gė, pavadinta Lietuvių Tau
tiniais Namais. Namai turi 
gražią salę, prie stalų talpi
nančią 220-240 žmonių, erd
vią virtuvę, barą, posėdžių 
kambarį ir kitas ūkines pa
talpas. Šią nuosavybę tvar
ko visuotinio narių susirin
kimo rinkti ir trijų organiza
cijų deleguoti direktoriai. Di 
rektoriai išsirenka pirminin
ką bei sekretorių ir sudaro 
valdybą. Praktiškai, namus 
tvarko valdybos pakviestas 
administratorius. Namai 
nuomojami baliams, susirin
kimams, kultūriniams rei
kalams bei minėjimams.

Lietuvių tautinių namų 
metinis susirinkimas įvyko 
š.m. kovo 23 d. savoje pasto
gėje, 6422 So. Kedzie Avė., 
Chicago, IL 60629. Susirin
kimą atidarė ir vedė valdy
bos pirm. Stasys Virpša, pa
sikvietęs sekretoriauti Joną 
Grigaitį. Susirinkusieji pa
teiktą darbotvarkę priėmė 
ir išklausė praėjusių metų 
susirinkimo platų protokolą, 
perskaitytą sekretoriavusio 
G. Lazausko.

Išsamius pranešimus pa
darė valdybos pirm. Stasys

Virpša, iždininkas Juozas 
Andrašiūnas, namų adminis
tratorius Bronius Kasakaitis 
ir direktorių tarybos pirm. 
Algis Visockis.

Valdyba posėdžiavo kiek
vieną mėnesį ir rūpinosi na
mų stoviu bei neišvengia
mais ryšiais su valdinėmis 
įstaigomis. Sutvarkyti drau
dimai, pratęsti 6 leidimai, 
atlikti būtini namų remon
tai, sutvarkyta automobilių 
parkinimo aikštelė ir kt. 
Naujajai valdyba rekomen
davo išlieti šaligatvius ir įdė
ti naują pastogės izoliacija, 
kad žiemą geriau laikytų šilu 
mą, o vasarą - vėsinimą.

Ilgametis iždininkas Juo
zas Andrašiūnas raštu išsiun 
tinėjo apyskaitą, o susirinki
me žodžiu aiškino pinigines 
pozicijas. Šiais metais atsky 
rė biznio operacijas nuo 
bendrųjų. Praėjusieji metai 
buvo pelningi. Iš biznio ope
racijų turėjo $6,500 pelno, 
kai 1984 metais buvo veik 
$6,000 nuostolio. Iš viso 
1985 m. turėjo $15,000 pel
no, o 1984 metais - $2,600. 
Taigi, kai daugelis visuome
ninių institucijų išsilaiko tik 
gaunamomis aukomis, Lietu 
vių tautiniai namai yra pel
ningi ir iš savo išteklių pare
mia kitas institucijas.

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių 
j mokesčių

TAUTOS FONDAS
| LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

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

Pelnas padaromas tik su
manių ir pasišventusių va
dovų dėka, kurie aukoja 
savo darbą ir neskaičiuoja 
įdėtų valandų. Išskirtinai 
reikia paminėti namų šeimi
ninką Bronių Kasakaitį ir iž
dininką Juozą Andrašiūną, 
kurie nuo pat namų įsigijimo 
be jokio atlyginimo aukoja 
pilną laiką. Bronius Kasakai 
tis savo pranešime pažymė
jo, kad dirbama taupiai ir 
saugomas inventorius, kuris 
ir po 15 naudojimo metų te
bėra gerame stovyje ir ne
reikalingas didesnių patai
symų. Salė daugiausia nuo
mojama lietuviškų organiza
cijų reikalams, nes svetim
taučiai nesiskaito su nusta
tyta tvarka ir elgiasi kaip 
džunglėse.

Susirinkimams ir kultūri
niams renginiams salė duo
dama už minimalų atlygini
mą, o baliams - pigiau, kaip 
kitose vietose. Nusiskundė, 
kad dažni renginiai nebeuž- 
pildo salės, nes vyresnieji 
pradeda pavargti, vidurinio- 
kai ir jaunimas per mažai 
dalyvauja. Namai tvarkomi 
ir prižiūrimi su minimaliu 
tarnautojų skaičiumi. Yra 
tik vienas valytojas ir puiki 
virėja - tai vyras ir žmona - 
Pauliai. Jiems susirinkimas 
išreiškė padėką.

Direktorių tarybos pirm. 
Algis Visockis atkreipė susi
rinkusių dėmesį, kad 1985 
metai finansiniai buvo labai 
sėkmingi tik valdybos dėka, 
o ypač namų šeimininko Bro 
niaus Kasakaičio ir iždininko 
Juozo Andrašiūno. 1984 me
tais buvo sudaryta mišri na
mų vadovybė - vyresniosios 
ir jaunesniosios kartos na
rių, bet gautieji darbo rezul
tatai nebuvo patenkinami. 
Jaunesnieji dirba ir augina 
vaikus, todėl jų laisvalaikis 
yra labai ribotas ir negali 
daug laiko skirti visuomeni

niam darbui. Neatsisakoma 
ir toliau bandyti įtraukti jau 
nesniuosius į namų vadovy
bę, nes pats gyvenimas ver
čia tai daryti, o išugdytas 
turtas negalima palikti. Na
mai neturi skolų ir balanse 
nurodyta vertė tėra tik 
76,000 dol., bet rinkos kaina 
gali siekti visą ketvirtį mili
jono dol.. Pridėjus turimus 
grynus pinigus 114,000 dol., 
gaunama labai rimta suma. 
Jaunesnieji turėtų daugiau 
dėmesio skirti Namams ir 
jais naudotis. Dėkojo direk
toriams ir valdybai už jų rū
pestį ir pasiaukojimą šiems 
Namams.

Diskusijų metu pasiaiškin
ta kai kurie reikalai ir, padė
kojus vadovybei, pateiktos 
apyskaitos priimtos.

Nominacijų komisijai (Vi
ta Girdvainienė, Algis Visoc
kis ir Mečys Valiukėnas) pa
siūlius, į direktorius, akla
macijos būdu, išrinkti: Irena 
Kriaučeliūnienė, Nardis Juš 
kus, Kazimieras Pocius, Vito 
Uznis, Aleksandras Traška

ir Stasys Virpša.
Klausimų ir sumanymų 

metu buvo siūlymų likviduo
ti turimą Lemonte sklypą, 
nes mokesčiams didėjant, 
nors jo vertė ir kyla, gali 
duoti nuostolį. Siūlymas pa
liktas direktorių tarybai 
spręsti, nes niekas nepasiū
lė recepto ką daryti su gau
tais pinigais, kurių Namai ir 
taip pakankamai turi.

Susirinkimas išreiškė pa
dėką visai Namų vadovybei, 
o pirmininkaujantis Stasys 
Virpša padėkojo bendradar
biams bei gausiai susirinku
siems nariams ir pakvietė 
vakarienei.

Lietuvių tautiniai namai, 
pasišventusių vadovų dėka, 
yra gražiai ir taupiai tvarko
mi.

P.S. LT namų valdyba, 
greta duodamos geros finan
sinės informacijos, galėtų 
pridėti direktorių tarybos ir 
valdybos narių sąrašus. 
Nedalyvaujantieji susirinki
me nežino kas sudaro LTN 
vadovybę.

“AUDRA" TRAVEL
CORPORATION 1986

r

Siūlo sutaupyti keliaujant Į LIETUVĄ per KANADĄ,
pigiausia kaina tik $999.00 U.S. Kelionių Ilgis nuo 7 
Iki 23 dienų. Ilgiausias laikas Lietuvoje — 11 dienų!!!

Į kelionių kainas įskaityta skridimai patogiomis oro linijomis, aplankant gražiausius 
Europos miestus; viešbučiai, transportas, maistas, ekskursijos bei kiti patarnavimai.

Gegužės 13
Gegužės 28
Liepos 3

Liepos 10 
Liepos 16. 
Rugpjūčio 14

Išvykimo datos:
Rugsėjo 3, 
Spalio 2, 
Gruodžio 26

Kviečiame 
teirautis 
smulkesnių 
Informacijų

GERIAUSIOS ATOSTOGOS KANADOJE „EXPO 86”!!!
Rugpjūčio 8 d. organizuojama astuonių dienų ekskursija į šį nepakartojamą renginį. 
KELIONĖS KAINA: $599.00 U.S. iškaitant skridimus iš Toronto ir atgal, 
viešbučius, 3 dienų pasąį,,EXPO 86", spalvotą informacijos knygą, nuotaikingus 
pietus pramoginiame laive, 2 dienų kelionę autobusu, lydimą patyrusio vadovo, 
aplankant gražiausias Vakarų Kanados vietas. Norintiems vykti į ,,Expo 86” kito
mis datomis galime pasiūlyti įvairių įdomių maršrutų. Viso pasaulio dėmesys 
nukreiptas į ,,EXPO 86", tad vietų skaičius ribotas.

Skubėkite užsakyti vietas dabar! 
Mūsų biuras:

• Pageidaujantiems paruošia individualias keliones į Lietuvą ir
į kitas pasaulio šalis.

• Priima užsakymus nupirkti giminėms automobilius tiesiogiai
iš Kanados pagal nurodytą adresą.

• Tarpininkauja suteikiant giminėms Lietuvoje labai naudingą 
finansinę paramą, nuperkant dovanas, bei tvarkant palikimus.

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas Ir konfidencialus patarnavimas.
Smulkesnes informacijas teikia 

AUDRONĖ, JŪRATĖ ir kiti darbuotojai adresu: 
1576 Bloor St. VVest, Toronto, Ontarlo, Canada, M6P 1A4

(Priešais Lietuvių namus)
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 Telex 06-986766 TOR

7 metai pirmaujančios Kanadoje lietuvių kelionių biuro registracijos numeris 2159872.

P) Kazimieras B arenas

SIDABRINĖ MONETA

— Ir ką gi jis darys? Ar bėgs ginkluotų 
plėšikų suimti, jei vieškely dienos metu dar 
gal du trys arklį zovada varo ir šaudo? Suims 
vienas? Juokas! — tėvas niekina tokį policijos 
planą. Bet palauk, palauk! Dabar jau motinai 
ateina į galvą, kad ir kitaip reikėtų pagalvoti. 
Gal jis žiūri, ar daržinėj išsimiegoję neišeis 
vakare tie du ar rytą neišlįs iš miško ir iš tos 
ar kitos pusės nepravers vartų į mūsų kiemą, 
nes norės per dieną gerai pailsėti, šiltai suvirtę 
į šieną. Ką?

O štai ką! Dar tik pavalgėm pietus. Tėvas 
išėjo į kalvę, o aš, atsisėdęs ant akmens prie 
slenksčio, vyniojausi autus ir raišiojausi vyžų 
apyvarus, nes laikas varytis karves. Tuomet 
šuo pradėjo loti. Gatvele kažkas atitrepsi! 
Girgžtelėjo vartai, ir pro šulinį lenkiasi tas 
pats storulis, artėja į duris! Mano vienos vyžos 
apyvarai dar palaidi, bet pasitraukiu į šalį.

— Nebėk, nebėk. Sveikas! Tėtė mama ar 
namie ?

— Taip, namie.
— O tu grybų ar radai?
— Ne, dabar neradau, — prisipažinau nu- 

kaisdamas. Argi matė jis mane, tursinejantį po 
atžalyną su krepšeliu rankoj ?

— Tai, tokioj vietoj neauga grybai, — 
sako ir vėl šypsosi, kaip ir anuomet.

— Ne, neradau, — pakartojau. Tuo tarpu 
ir motina pasirodė tarpduryje.

— Ir nerasi.
— Ko jis neras? — motina sugriebė jo pa

skutinius žodžius.
— Grybų, grybų, sakau, neras.
Jis norėtų užeiti į vidų, jeigu galima. Pra

šom! Motina praleidžia jį. Paprašytas sėstis, 
prisipažįsta: kriminalinė policija, taip, policija. 
O kad negaištume laiko be reikalo, sakykit jam, 
ar vaikiuką dabar kasdien siuntinė jat su plė
šikais susitikti. Vis su krepšeliu, vis skersai 
išilgai braido po tą miško kampo atžalyną.

— Su plėšikais? — motinos akys bėgiojo

nuo to valdininko į mane ir atgal. Ilgiau ji laikė 
žvilgsnį ties mano veidu. Matau, kad savo vaikš
čiojimu įtaisiau tėvams bėdą. Turbūt jai užėmė 
žadą toksai atviras kaltinimas, nes motina tik 
akim varstė ir tylėjo. O, atsigavo! — Ne, ne su 
plėšikais, žinai, tamsta, teisybę dabar pasaky
siu, jeigu nori. Tas vaikiukas eina pasižiūrėti, 
kas čia mūsų panamėj darosi. Turbūt tamstą 
anąkart sutiko ...

— Taip, mes pažįstami.
— Tai kas čia darosi ?
— Matau, kad vaikiukas kažko ieško. Kas

dien, be jokios pertraukos.
— O ko tamsta čia apie mūsų namus tri

nies! ? Net ir miegi prie griovio, — motinos 
balsas karštėjo.

— Plėšikus gaudom, — prisipažino ir nebe 
šypsojosi, o juokėsi.

— Plėšikai tik vieškelyje stabdo žmones, 
tamstele.

— žinau, kad vieškelyje. Ne tik šičia, bet 
ir tenai, anoj pusėj, kur ir giria didesnė, ži
nom tai geriau, kaip savo penkis pirštus.

Tai ko jūs dieną naktį saugot mūsų na
mus? Ar apie mišką visur į sodybas iš už krū
mų dairosi kriminalinės policijos žmonės? Ne? 
Tai ko šičia?

Storulis ėmė varžytis ir kramtyti žodžius.
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Greitkelis į dangų...
Iš Kanados gautas prane

šimas, kad Amerikos baltų 
visuomenėje sukėlęs nepasi
tenkinimą NBC televizijoje 
rodytas filmas ‘Highway to 
Heaven’ Kanados televizijo
je turės pagrindini veikėją 
jau ne ‘Jan Baltic’ vardu. 
Vardas bus pakeistas elek
troniniu būdu. Tai pasekmė 
Amerikos latvių visuomenės 
iniciatyvos, kurią stipriai pa 
rėmė JAV Lietuvių Bendruo 
menė su Krašto valdybos pir 
mininku ^Algimantu Gėčių.

Algimantas Gečys tuo 
reikalu išleido Aplinkrašti ir 
krašto valdybos vardu para
šė gerai motyvuotus laiškus 
NBC korporacijai ir filmą fi
nansiškai parėmusiai Lever 
Bros. Kompanijai. ‘Atrodo, 
kad filmo scenarijaus rašy
tojas sąmoningai siekė ap
šmeižti baltus, surišdamas 
juos su šlykščių Jan Baltic 
charakteriu’, pažymėjo Al
gimantas. Gečys.

Į LB krašto valdybos pa
raginimą gyvai atsiliepė ak

ASMENINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Po naujų pertvarkymų ir pakeitimo taisyklių siuntiniams 
į Lietuvą siųsti, dabar vėl galima paremti savo artimuosius, 
pasiunčiant jiems naudingų dovanų.

Šių metų pradioje siūlome šiuos dovanų siuntinius:

1986 — 1
Vyriškas arba moteriškas bliusonas — anorakas, 

velvetinės ,,Wrangler” firmos džinsinės kelnės, vyriški arba 
moteriški sportiniai batai firmos „Adidas”.

Šio siuntinio kaina pasiunčiant oro paštu — $120.00.

1986 — 2
,,Adidas” firmos sportinis kostiumas, sportiniai batai fir

mos „Adidas”, vyriškas arba moteriškas megztinis, vyriškas 
arba moteriškas bliusonas — anorakas, velvetinės arba 
denim medžiagos džinsinės kelnės firmos „VVrangler” arba 
„Levi”.

Šio siuntinio kaina su pašto išlaidomis — $220.00

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir nau
dingiausiu PAVELDĖJIMO BŪDU.

Dėl smulkių informacijų ir patarimų prašome rašyti:

Z. Juras,
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England.

Telef. 01 460.2592.

tyvesnė ir visuomeniškai 
jautri visuomenė. Nepasi
tenkinimo laiškais, telegra
momis ir skambinimais buvo 
reiškiamas NBC korporaci
jai, filmo gamintojui Micheal 
Lando Production, bei finan
siniams rėmėjams. Kai kur 
prie NBC studijų vyko de
monstracijos. Tokią pat ak
ciją vykdė ir Kanados baltai.

Pasipriešinant anti-baltiš- 
kos atmosferos viešojoje opi 
nijoje tuo filmų kūrimui, su
silaukta palankaus suprati
mo ir paramos iš tų, iš kurių 
gal būt buvo galima mažiau
siai tikėtis, būtent iš žydų 
kilmės amerikiečių ir jų or
ganizacijų. Kad buvo sueita 
su žydų veikėjais į pozityvų 
kontaktą, nuopelnas priklau 
so irgi LB krašto valdybos 
pirmininkui Algimantui Ge- 
čiui ir latvių visuomenės vei
kėjui Mariui Mantenieks. Jų 
dėka The American Jewish 
Committee ir World Jewish 
Congress padarė spaudimą į 
NBC, kad padarytų reikia

mus pakeitimus. Įdomus ad
vokato Eli M. Rosenbaum 
laiškas, kuriuo jis į NBC kor
poracija kreipiasi World 
Jewish Congress ir Joint 
Community Relations Com- 
mission of the Canadian 
Jewish Congress organizaci
jų vardu. Išdėstęs, kad Jan 
Baltic vardu veikiąs neo- 
nacis asocijuojasi su Ameri
kos ir Kanados baltų visuo
mene, Eli Rosenberg rašo:

‘Toks gentinio charakterio 
pristatymas žiūrovų bus su
prastas kaip visos etninės 
bendruomenės suniekinimas 
Be to, tai gali didinti Ameri
kos ir Kanados baltų ir žydų 
bendruomenių nesusiprati
mus bei nesutarimus. Todėl 
mes labai stipriai raginame 
NBC panaudoti ‘dubliavimo’ 
(pakeitimo) ir perredagavi- 
mo techniką, kad minėta 
programa būtų rodoma be 
įžeidžiančių neo-nacio cha
rakterio sugestijų, apie ką 
anksčiau kalbėjome’.

Tokią pat poziciją užėmė 
Canadian Council of Chris- 
tians and Jews pirmininkas 
Victor C. Goldbloom. Savo 
kovo 6 d. rašytam Kanados 
CTV Televizijos Network 
Ltd. prezidentui laiške, jis 
primena iškilusią įtampą dėl 
diskutuojamo karo nusikal
tėlių klausimo ir galimą pa
vojų, kad tuo filmu įtampa 
galinti būti padidinta. Prašo 
‘Baltic’ vardą iš filmo išimti.

The Washington Post 
(III.6) redakcinio štabo ko
respondentas John Carmo- 
dy savo straipsnį to filmo rei 
kalu pradeda taip: ‘Ameri
kos baltai, remiami Michiga- 
no seantorių Donald W. 
Riegle, Jr. (D) ir Carl Levin 
(D), pareiškė protestą NBC 
dėl trečiadienį rodysimo fil
mo ‘Highway to Heaven’ epi 
zodo, kuriame neo-nacių gru 
pės lyderis, vardu ‘Jan Bal
tic’, kankina buvusį Ausch- 
witzo kaceto kalinį’. Savo 
laiške NBC ir filmo gaminto
jui Michael Landon senato
riai rašo: ‘Mums, kartu su 
Amerikos baltais, kelia rū

pestį, kad surišimas visos jų 
bendruomenės su Jan Baltic 
etniniu fanatizmu ir neapy
kanta gali sukelti nuostolin
gas įtampas ir nesusiprati
mus. Tą patį rūpestį parodė 
ir American Jewish Com
mittee’.

The Washington Post ko
respondentas informuoja, 
kad tuo reikalu renkami pa
rašai Senate ir Atstovų rū
muose.

The Wanderer, katalikų 
savaitraštis III.20 rašo, kad 
Atstovų rūmuose filmo klau
simu kalbėjo kongresmanas 
William Carney (R-NY). Jis 
pareiškė, kad filme neo-na 
cio charakteriui davimas 
Jan Baltic vardo ‘priartėja

KVIETIMAS
Chicagos ir jos apylinkių 

lietuviai, jauni ir vyresni, 
maloniai kviečiami į lietuviš
kas vestuves, Maria HS au
ditorijoje, 1986 m. gegužės 
11 dieną. Minėtos auditori
jos scenoje lietuviškų vestu
vių apeigas ir papročius pa
vaizduos Lietuvių meno an
samblio ‘Dainava’ ir tautinių 
šokių grupės ‘Spindulys’ 
jungtinės jėgos.

Viso spektaklio vadovė 
yra Rasa Šoliūnaitė-Poskoči 
mienė, skriptas - rašytojos 
Danutės Bindokienės, reži
sūra - Liucijos Buivydaitės- 
Ambrosini, dekoracijos - daiL 
Jurgio Daugvilos, rūbų ški
cai - dail. Dianos Gelažiūtės- 
Kizlauskienės, chormeiste
ris - Manigirdas Motekaitis, 
apšvietimas - Česlovo Ru- 
kuižos, Danutės Petkūnaitės 
ir medžio darbai - Kazio Lau - 
ciaus.

Pagrindiniai Lietuviškų 
vestuvių veikėjai: jaunoji - 
Zita Šoliūnaitė, jaunasis - 
Aras Lintakas, Jaunosios 
motina - Aldona Underienė, 
tėvas - Bronius Mačiukevi
čius, piršlys - Albertas Stoč- 
kus, kvieslys - Juozas Vie- 
raitis, svočia - Bronė Stra
vinskienė.

prie etninio šmeižto formos’.
Rodydama Amerikoje fil

mą, NBC vardo nepakeitė. 
Kanadoje laimėta. Bet yra 
tam tikrų duomenų prielai
dai, kad ir Amerikoje, jei fil
mas kada nors televizijoje 
vėl būtų rodomas, ‘Jan Bal
tic’ vardo nebebus.

Būtų naivu galvoti, kad 
Jan Baltic vardas tame filme 
atsirado pripuolamai. Pasi
priešinimas piktoms intenci
joms atnešė laimėjimą. Jei 
ir nebūtų buvę realaus lai
mėjimo, jau pačiu pasiprie
šinimo faktu pademonstra
vome pilietinį subrendimą ir 
tautinės garbės supratimą.

Juozas Kojelis

l VESTUVES...
Be aukščiau išvardintųjų 

dar reiškiasi kiti vestuvių 
dalyviai, kaip jaunųjų pul
kas - pamergės ir pabroliai, - 
svečiai ir kriukininkai... Vie - 
ta -- Lietuvos kaimas, XX 
šimtmečio pradžioje ... Di
delė dauguma šio spektaklio 
veikėjų, kaip ir jų vadovai - 
taurusis mūsų atžalynas. To 
dėl laukiama, kad jų gražios 
ir nemažos pastangos bus 
mūsų visuomenės palankiai 
sutiktos. Pakvietimai į ves
tuves gaunami Gift Interna- 
tional prekyboje, 2501 W 
71st Street. Prašoma jais 
apsirūpinti iš anksto, nebūti 
kriukininkais ...

Šio spektaklio rengėjas - 
Dainavos ansamblis. Žinia, 
ansamblis pereitais metais 
minėjo savo 40 metų sukaktį. 
Dabartinę jo valdybą sudaro 
Mėta Gabalienė - pirm., 
Danguolė Ilginytė - vicepirm. 
ir sekretorė, Juozas Vierai- 
tis - iždininkas, Alfredas Ur
ba - ūkvedys, Rita Likande- 
rytė - korespondentė, Česlo
vas Geležiūnas ir Jonas Paš- 
tukas - vald. nariai, ansamb
lio mecenatai - dr. Leonas ir 
Irena Kriaučeliūnai.

M. Valiukėnas

Gal motinos griežtesnė laikysena sumaišė jį. 
Matai, tamsta, ne, visų sodybų pamiškėse jie 
negali saugoti, ir reikalo nėra. Jei užpultų tas 
sodybas, tai apiplėštų, žinoma. O nuo to visų 
gi neapsaugosi. Bet jie tik vieškeliuose ap- 
krausto žmonių kišenes. O čia — pamiškė . . . 
Keliasdešimt žingsnių, ir šmukšt daržinėn. Jei 
pro užpakalines duris, tai ir šuo nesulos.

Tėvas išėjęs, tai vien motina turėjo skalb
ti storulį. Pablyškęs jos veidas paraudo, kaip 
prisirpusi žemuogė. Ak, tai šitaip? šmukšt ne 
pas Kriminską, Grūdį ar Stakūnus, o pas mus! 
Kuo jūs laikote mus? Duonos, še, turime (ir 
ji suėmė nuo stalo pareigūnui parodyti dar ne
spėtą nukraustyti puskepalį). Barščių išsiver- 
dame, ir jei trūksta mėsios, tai iš plėšikų nie
kada neimtume, jeigu ir duotų. Greit ji pasuko 
kalbą kitaip. Ką ten tamsta naktimis šąli ant 
samanų! Prašom į daržinėlę. Nereikės nė 
šmukšt — plačiai atversim duris, ir ant šieno 
šilta bus. Dar ir pasikloti ir užsikloti gal ką 
nors suradusi duos ji ir pagalvę gal kaip nors 
ištaikys iš paskutiniųjų. Ko ten ritėti ant sa
manų žmogui nebe pirmos jaunystės jau? Jei
gu plėšikai įlįstų, tai tiesiai tamstai į rankas. 
Ką?

Šypsojosi storulis net išsižiojęs ir tylėda

mas. Išklausęs nuoširdaus motinos pasiūlymo, 
jis atsikėlė ir ištiesė ranką atsisveikinti.

— Įtikinai mane, motinėle. Matau, kad ir 
neturtingas gali būti žmogus, — pasakęs jau 
sukosi eiti.

— Tai ar ateisi į daržinę?
— Ne, ne, — o tarpduryje dar paglostė 

mano galvą ir paklausė: — Gal padėti tau nors 
iki pamiškės nusivaryti karves?

— Ne, aš pats moku, šio, šio, ir nueina 
keliuku į pamiškę, žino jos kelią.

Motina didžiavosi. Ne, ji neverkė nei su 
tuo pareigūnu kalbėdama, nei tėvui pasako
dama, ką tam valdininkui sakė. Su žmogum 
būk atviras, jeigu jis tave įtarinėja. Tavo są
žinė gi švari, tai dėk ją ant stalo.

— Taip, teisybė, pasakei, — motina nesku
bėdama patvirtino.

Sidabrinė dviejų markių moneta šįkart 
nebuvo grįžusi į tėvo ir motinos pasikalbėjimą. 
O man dar rūpėjo storulis. Nedrąsiai patikrinau 
guolį prie mūsų namų. Subedžiotos į žemę ša
kelės nuvytusios, taigi nebėr jo čia. Greit su- 
uosčiau ir pranešiau tėvams, kur jis persikėlė. 
Ant griovio krašto prie pat vieškelio stovi dar 
ne kilometrų, bet verstų skaičių rodantis stul
pas, o šalia jo nemaža krūmokšniais apaugusi 
duobė. Ten šakelių prisiklojęs leidžia jis naktis 

ir leido, matyt, tol, kol plėšikai buvo sutvar
kyti. Kasdien tikrinti jo guolį nedrįsau, nes 
pamatys, kad nuolat apie tą vietą slankioju, 
ir atvėžlios vėl į namus ir gal vėl klaus mo
tiną, ar aš iš tikro ne plėšikų ieškau susitikti. 
Pasimatymo ne tik su plėšikais, bet ir su juo 
nenorėjau.

(Pabaiga)

DOVANŲ PARDUOTUVĖ
PATRIA 

2646 West 71st Street, 
Chicago, III. 60629

Gintarai, tautodaile, laikrodžiai, 

brangenybės, TV, elektronika, 
pardavimas 
ir taisymas.

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

Tautiniu Namu<■ c

' susirinkimas
Kiekvieną pavasarį, kovo 

mėn., Los Angeles Tautinių 
Namų dalininkai susirenka 
apžvelgti praeitų metų atlik
tus darbus ir finansinį stovį. 
Veik kiekvienas pavasaris 
atneša džiaugsmą Tautinių 
Namų nariams, kai jau eilę 
metų pastoviai šiam lietuviš 
kam židiniui vadovauja nie
kad nepailstantis ir visad 
energingas Jonas Petronis.

Kasmet atliekami reika
lingi remontai ir vis vykdo
mi nauji pagerinimai. Viso 
pagerinimai ir papildomi 
įrengimai viršija 50,000 dol. 
Praeitais metais iš pagrindų 
atnaujinta viena apatinė pa
talpa, kuri dabar yra išnuo- 
muota Lietuvių Kredito Ko
operatyvui ir Vincui Juodval 
kiui, CPA (registruota vie
šoji atskaitomybė). Šios abi 
institucijos labai derinasi ir

plačiai lietuviškai visuome
nei yra labai parankios. Šios 
įstaigos labai profesionališ
kai ir gražiai įrengtos, daro 
tikrai malonų įspūdį.

Buvusiai valdybai taip gra 
žiai tvarkantis, susirinkę da
lininkai galėjo tik pasidžiaug 
ti ir išreikšti jiems visų na
rių giliausią padėką.

Trijų valdybos narių ter
minai baigėsi šiais metais ir 
jie visi vienbalsiai perrinkti. 
Dabartinę valdybą sudaro: 
Jonas Petronis - pirm., Alo
yzas Pečiulis - vicepirm., Vin
cas Juodvalkis - ižd., Bro
nius Dūda - sekr. ir Ramū
nas Bužėnas - narys. Revi
zijos Komisija perrinkta ta 
pati: Vladas Gilys, Feliksas 
Masaitis ir Antanas Mažeika

Po susirinkimo vyko pa
šnekesiai ir kuklios vaišės

Geriausios sėkmės naujai 
valdžiai!

(eb)

BOSTON

PARDUODAMAS NAMAS
Floridoje, Juno Beach ant 

gražaus kalnelio parduoda
mas puikus 3 miegamųjų, 
dviejų vonių namas. Dide
lė tinklu dengta veranda su 
plaukimo baseinu. Naujas 
centrinis šildymas - šaldy
mas, gražus, sutvarkytas 
su vaismedžiais sklypas, la
bai arti jūros pliažo. Ge
riausiame stovyje su par
davėjo vienų metų garanti
ja. Prašo tik $149,000.

Ray Staškūnas 
RĖALTRUST 

PROPERTIES, INC.
11436 U. S. Hwy. One

No. Palm Beach, FL 33408
Tel. (305) 622-5000

(U-I7>

IŠ ‘TAUPOS’ 
SUSIRINKIMO

Kovo 22 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje 
įvyko Lietuvių kredito uni
jos ‘Taupa’ metinis susirin
kimas. Atsilankė per 60 kre
dito unijos narių. Susirinki
mą atidarė pirm. inž. Romas 
Veitas. Tai jau 5-tas kredito 
unijos susirinkimas. Jis gra
žiai pavaizdavo plane ir krei
vėje visą ‘Taupos’ apyvartą - 
pajamas ir išlaidas. Taupa 
gerai auganti ir baigiama pri 
artėti prie trijų milijonų. Be 
to, jau yra įsteigti Taupos 
skyriai Brocktone ir Worces 
tery. Kredito unija Taupa 
yra federalinės valdžios kon 
troliuojama ir indėliai ap
drausti iki 100,000 dolerių.

Susirinkimas turėjo išrink

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

Lithuanian Credit Union
Lietuvių kredito kooperatyvas 

— Tel. (216) 481-6677 *

ti 6 valdybos ir 3 paskolų ko
misijos narius. Apie juos kal
bėjo Šarūnas Norvaiša. Iždi
ninkas Tomas Ašmenskas 
davė smulkią pajamų, išlai
dų ir paskolų apyskaitą. Pa
skolų komisijos vardu pra
nešimą padarė Gintas Suba- 
tis, o revizijos komisijos - 
Antanas Juška. Iš visų pra
nešimų matėsi, kad Lietuvių 
kredito unija Taupa yra ge
rame kelyje, geroje priežiū
roje, o indėliai gauna aukš
čiausius procentus, aukštes
nius negu bankai moka. Tad 
Taupoje apsimoka taupyti!

Užsibaigus oficialiai da
liai, svečias iš New Yorko 
inž. Vytautas Alksninis pa
darė pranešimą apie N.Y. lie 
tuvių kredito uniją ‘Kasa’, 
kuri esanti metais senesnė 
už Taupą ir kurios indėliai 
siekia keliasdešimtis milijo
nų. Tada kalbėjo apie bend
rovę ‘Litas’ ir jos projektą 
įsteigti Pasaulio lietuvių 
centrą Lemonte, prie Chica
gos. Didžiuliame plane paro 
dė tuos žemės sklypus, ku
riuos nupirko Litas, sumokė 
damas 5 milijonus dolerių. 
Ten esą kunigų seminarijos 
pastatai ir daug žemės, kur 
bus statomi namai ir kuria
mas pasaulio lietuvių cent
ras. Lamonto iriiestelio lei
dimas toms statyboms jau 
yra gautas.

Pati Lito bendrovė turinti 
kapitalą virš 60 milijonų dol. 
Kas norįs gauti daugiau ži
nių apie šį centrą ir įsikūri
mą jame, gali kreiptis į Lito 
b-vės centrą New Yorke.

Užbaigus visą oficialią šio 
susirinkimo dalį, dar vyko 
vaišės toje pačioje salėje.

NATIONWIDE 
■į 1INSURANCE 

| Nat<onwi<3e on yov’’

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

/į__INTERNATION\L
j SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

V-—-7 1986 METŲ KELIONĖS | LIETUVĄ:

RŪTA PAUPERAS, Mgr.
gegužės 29 d. iki birželio 12 d.

$1,590.00
birželio 14 d. iki birželio 28 d.

$1,890.00
liepos 17 d. iki liepos 31 d.

$1,895.00
rugpjūčio 9 d. iki rugpjūčio 23 d.

$1,935:00
rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 26 d.

$1,685.00
spalio 3 d. iki spalio 17 d.

$1,480.00
gruodžio 20 d. iki sausio 3 d. 1987

$1,471.00

KELIONĖ NR. 1
Iš Niujorko

KELIONE NR. 2
Iš Niujorko

KELIONĖ NR. 3
Iš Niujorko

KELIONĖ NR. 4
Iš Niujorko

KELIONĖ NR. 5
Iš Niujorko

KELIONE NR. 6
Iš Niujorko

KELIONE NR. 7
Iš Niujorko

Kelionių maršrutas: 1 diena Maskvoje, 
11 dienų Lietuvoje, 2 dienos Helsinkyje

(Nakvojant dviese kambaryje). įskaitant visas susisiekimo išlaidas, viešbučius, maistų, 
operos, teatro arba baleto bilietus, įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų. Kelionė nr. 7 
suderinta su grandijoziniu Naujų metų sutikimo baliumi.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius (Automobilių kainos: Volga GAZ 2410 — 
5,500 rb., VAZ 2107 — 4,470 rb., VAZ 2106 — 4,130 rb., VAZ 21003 — 3,900 rb., VAZ 21013 
— 3,360 rb.). kooperatinius butus, padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams. 
Informacijų ir visais kelionių reikalais kreiptis į:
G. T. INTERNATIONAL, INC., P.O. BOX 29163, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA. TELEFONAI: 
(312) 471-1700 arba 471-1702. &p/MMa/D

Skrendame erdviais „FINNAIR” lėktuvais. '.'..f..

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

JAKUBS AND SON
4^

Laidojimo Įstaiga
Deliu E., William j. Sr.,

KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS 
APDRAUSTA IKI $100.000

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS Už:

Reg. sąskaitą. ’Super’ 
Share sąskaitą. Taupymo 

certifikatus. I R A 
sąskaitą.

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS 
Asmeniniams reikalams.
Automobilių pirkimui. 

Namų pagerinimui. 
Namų pirkimams.

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

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

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

sąskaitas.

TAUPOS DARBO VALANDOS
Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais: nuo 10:00 vai. r. — 2:00 vai. p. p. 
Penktadieniais nuo 2:00 vai. p. p. — 7:00 vai. vak. 

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

• 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.

MATAS & TURNER
Į REALTY
| 501 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119

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

(CERTIFIE1) RESIDENTIAL APPRAISER)

1
I
1

I
i
I

SEKMADIENIAIS
11:00 vai. r. — 1:00 vai. p. p.

Dievo Motinos parapijos patalpose 
(centrinėje TAUPOS būstinėje).

18022 Neff Ild., Cleveland, Ohio 44119

GOVERNMENT JOBS 
$16,040-$59,230/year. Now 
Hiring.

Call 805-687-6000. Ext. 
R-5823 for curent federal 
list. (12-19)

i ASSOCIATES

1
ROMA MAJOROVAS 
ALGIS MATAS

= DALIA ŠIRVAITIS
| PETRAS MATAS

CAROL BAGGOTT 
PATRICIA SA.JOVEC 
JONAS DUNDURAS 
HOWARD TURNER - 
Ach. VYTAS MATAS

Attorney
- teisinis patarėjas
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AR UŽGIJO ŽAIZDA?
1986 m. balandžio 3 dienos 

Dievo Motinos parapijos biu
letenyje ‘Mūsų žingsniai’ pa
sirodė vysk. James P. Lyke 
laiškas, kuriuo jis prisipa
žįsta padaręs didelę klaidą, 
savo Daytono universiteto 
studentams sakytame pa
moksle paminėjęs lietuvius 
kaip holokausto žiaurumų ir 
sadizmo pavyzdį. Savo laiš
ke jis cituoja mūsų poeto VIa 
do Šlaito eilėraštį (iš kur jis 
buvo gautas?), kuriame kal
bama apie bausmę žmogui: 
‘... jūs jo nešaudykit, jo ne- 
karkit... Jūs jį ištremkit sve 
timan kraštan ...’. Ar tai tai
koma mums? Juk Šlaito ei
lėraščių anglų kalba nėra.

Laiškas graudus ir kupi
nas krikščioniško nusižemi
nimo, bet... žala buvo pada
ryta didelėje plotmėje: Day
tono Universiteto studentuo 
se ir Plain Dealerio skaityto
jų masėje, kurioje priskaito- 
ma arti 900 tūkstančių pre
numeratorių. Šis apgailes
taujantis laiškas pasiekė tik

Dievo Motinos parapijos na
rius. Teko patirti, kad Šv. 
Jurgio parapija tokio laiško 
nėra gavusi. Vysk. Lyke tu
rėtų suprasti, kad toks atsi
prašymas neatitaiso žalos, 
padarytas masiniai. Kol pa
našaus turinio atsiprašymas 
nepasirodys Plain Dealer 
religiniame skyriuje ir Day
tono universiteto studentų 
spaudoje, vyskupo Lyke už- 
gavimą tenka laikyti neati
taisytu, skaudžiu ir nekrikš
čionišku pasielgimu.

Aurelija Balašaitienė

ir kiti žymūs amerikiečiai. 
Vakaronė įvyks pirmadie
nį, balandžio 28, 7 vai. vak. 
Gintaro valgykloje. Kaina 
asmeniui už vakarienę ir 
gėrimus bei patarnavimą 
$10.00.

Rumunų kilmės veikėja 
Lucretia Stoica yra dauge
lio lietuvių bičiulė, daug 
padėjusi naujiesiems atei
viams. Lietuvių klubo va
dovybė ragina visus gausiai 
dalyvauti šioje vakaronėje 
ir užsisakyti vietas klubo 
raštinėje pas Birutę Vede- 
gienę telef. 531-2131.

• Dr. Danielius Degėsys 
per Tėvynės Garsų radiją 
skaito seriją paskaitų apie 
mitybą, vitaminus ir mine
ralus. Radijo klausytojai 
šiomis sveikatos patarėjo 
paskaitomsi labai domisi. 
Jos taip pat spausdinamos 
ir Dirvoje.

s

KLUBO VAKARONĖ

Visi kviečiami į Lietuvių 
Amerikos piliečių klubo va
karonę, kurioje bus pagerb
ta Tautybių tarnybos cent
ro (Nationalities Services 
Center) egzekutyvinė di
rektorė Lucretia Stoica. Va
karonėje bus parodytas 
naujas garsinis filmas apie 
tautybių emigrantus Ame
rikoje. Klubas visus svečius 
pavaišins skania vakariene, 
kurioje taip pat dalyvaus

• Velykinėje Tėvynės 
Garsų radijo programoje 
Birutė Pūkelevičiūtė skaitė 
Bernardo Brazdžionio eilė
raščius — Mes kaip žiedas 
ir Keleivis iš Edomo. Akto
rius Valentinas Masalskis 
skaitė Vytauto Mačernio 
eilėraštį Aš pažinau kara
lių tavyje. Kun. G. Kijaus- 
kas, J. J. kreipėsi į klausy
tojus su Prisikėlimo šven
tės žodžiu.

|
Skaitykit ir platinkit 

DIRVĄ

SBB /uperior Avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS: 
■ namams pirkti, 

rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

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

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior Zftving/
Pagrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000, 
penktadieniais 9:00 iki 6:00; 
šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

MEMBER

FSLTC
Fvdornl Snvmgt 8t Lomi (nsuranc* Corp

Your Snvings Insured to M0.000

I

Sea World, 1100 Sea World Dr., Aurora, Ohio, pramogos 
prasidės gegužės 24 d. ir tęsis iki rugsėjo 7 d. Nuotraukoje gy
vulių dresiruotojas Kurt Forster su jūros liūtu ruošiasi pro
gramai.

• LAISVĖS STATULOS, 
esančios New Yorko įlanko
je, šimtmečio minėjimas 
įvyks Clevelande š.m. balan
džio 12 d., šeštadienį, mies
to rotušės rotundoje nuo 1 
iki 3 vai. p.p. .

Programos metu bus pri
saikdinti naujieji JAV pilie
čiai.

Iškilmėse dalyvaus Ohio 
gubernatorius Celeste ir 
meras Voinovich.

Minėjimui rengti komite
tas kviečia, ypatingai tauty
bių žmones, gausiai dalyvau
ti. Moterys prašomos atvyk
ti į iškilmes tautiniuose rū
buose.

PARDUODAMAS NAMAS

Ranch, mūrinis, 3 mieg. 
gerame stovyje, l}/> vonios 
viršuje ir dušas rūsy. Arti 
St. John’s Lutheran bažny
čios ir Vilią Angelą. Savi
ninkas turi išsikelti iš mies
to dėl darbo. Galima derė
tis. Galima nuomoti lietu
viui ar šeimai. Skambinti 
383-1420 ar 531-4449.

• Housekeper. 2 day a 
week. Mušt have transpor- 
tation and references. Call: 
292-7090.

CLEVELANDO
PARENGIMAI

B

• BALANDŽIO 12-13 
Židinio parengimas.

• GEGUŽĖS 3 D. 8:30 vai. 
ryto Clevelando lietuvių Golfo 
klubas pradeda sezoną Bran- 
dywine Golfo Corse.

• GEGUŽĖS 11 D. Šv. Ka
zimiero lit. mokyklos Motinos 
Dienos minėjimas.

• GEGUŽĖS 16 D. — Na-
= tionalities Services Centro 70 
| metų sukakties balius, St. Jo- 
| sephat Astrodome salėje, 5720 
iŠ Statė Road.

D.

• GEGUŽĖS 16 D. — Na
tionalities Services Centro 70 
metų sukakties balius, St. Jo- 
sephat Astrodome salėje, 5720 
Statė Road.

• GEGUŽĖS 17-18 D. Atei
tininkų šeimos šventė.

• GEGUŽĖS 18 D. Sv. Jur
gio lietuvių parapijos tarybos 
rinkimai.

• GEGUŽĖS 24, 25, 26 D. 
Grandinėlės šokėjų-muzikantų 
sąskrydis ir koncertas.

• GEGUŽĖS 31 D. Abitu
rientų pagerbimas.

• BIRŽELIO 1 D. Šv. Kazi
miero lit. mokyklos mokslo 
metų baigimas.

• BIRŽELIO 14-15 D. Bir
želio minėjimas. Rengia Ame
rikos Lietuvių Taryba su es
tais ir latviais.

• BIRŽELIO 15 D. Onos 
Mikulskienės kanklių studijos 
mokinių koncertas Lietuvių 
namuose.

• BIRŽELIO 16-22 D. — Ali 
Nations festivalis miesto cent
re, prie miesto valdybos rūmų.

• BIRŽELIO 22 D. Čiurlio
nio Ansamblio koncertas Die
vo Motinos parapijos salėje.

• RUGPIŪČIO 3 D. Ramo- 
vėnų gegužinė prie ežero.

• RUGPIŪČIO 17 D. — Lie
tuvių klubo metinė gegužinė 
austrų sodyboje, 8636 Pekin 
Road, Russell Twp.

• RUGPIŪČIO 31 D. Žalgi
rio šaulių kuopos gegužinė prie 
ežero.

• RUGSĖJO 14 D. — Tau
tos Fondo parengimas.

• SPALIO 18 D. Pabaltie- 
čių vakaras. Rengia Amerikos 
Lietuvių Taryba 
latviais.

• SPALIO 18 
tuvių gydytojų
metų sukakties metinis suva
žiavimas ir balius.

• SPALIO 25 D. Žalgirio 
šaulių kuopos rudens balius 
Lietuvių Namuose.

• LAPKRIČIO 8 D. — Lie
tuvių namų ir klubo premijos 
balius Lietuvių namų salėje.

su estais ir

D. Ohio Lie- 
draugijos 30

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ



DIRVA fesoriaus asistentu, o vė
liau pakeltas į profesorius. 
Palaidotas balandžio 5 d.

Nuliūdime liko seserys 
Jūratė ir Danutė

• Angelė Kašubienė, gyv. 
Floridoje, po širdies opera
cijos, mirė balandžio 4 čl 
Laidojama Chicagoje.

Nuliūdime liko vyras An
tanas ir dukterys Rima ir 
Viktorija.

• Dr. Margiris Jasaitis, 
66 metu amžiaus, mirė ba

landžio 2 d. savo namuose 
Flushing, N. Y.

Velionis baigęs 1941 m. 
Lietuvos universitetą Vil
niuje, chemijos daktaro 
diplomą gavo Tuebingeno 
universitete Vokietijoj. At
vykęs 1949 m. į JAV, įstojo 
į Rockefeller institutą pro-

• Eugenijaus Kriaučeliū- 
no vardo jaunimo premija 
už 1985 m. įteikimas įvyks 
š. m. gegužės mėn. 10 d., 
šeštadienį, Jaunimo Centro 
kavinėje. Į premijos įteiki
mo iškilmes atvyksta lau
reatas Algis Nuliukas iš 
Londono, Anglijos. Algis 
Nuliukas praeitais metais

Mylimai ir brangiai draugei

A. A.

ANGELEI KAŠUBIENEI 
staiga mirus, jos vyrą artimą ir mielą bi

čiulį ANTANĄ, dukras RIMĄ ir VINTORI- 

JĄ su šeimomis ir gimines, esančias giliame 

skausme ir liūdesy nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu skausmu dalinamės.

Julė ir Jonas 
Žostautai 

Lialė ir Juozas 
ž v y n i a i

aktyviai reiškėsi pabaltie- 
čių surengtam Nopenhagos 
Tribunole ir Baltijos išvy
koje.

Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti. Įėjimas 
nemokamas.

• Chicagos Lietuvių Ta
ryba šaukia metinę darbo 
konferenciją š. m. balan
džio 13 d. Lietuvių Tauti
niuose Namuose, 6422 So. 
Nedzie Avė. Pradžia 2 vai. 
P- P-

Laikraščių ir organizaci
jų atstovai bei lietuvių vi
suomenė kviečiama joje da
lyvauti.

bėjo rožinį, uniformuoti kuo
pos šauliai stovėjo garbės 
sargyboje.

Atsisveikinimo žodį tarė, 
ir likusiai šeimai užuojautą 
pareiškė Yolanda Zaparac- 
kienė - Lietuvių Bendruome
nės, St. Butkaus šaulių kuo
pos, Balfo, skautų, abiejų ra
dijo valandėlių ir kitų jai pa
vestų organizacijų vardu. 
Br. Valiukėnas - Švyturio j. 
šaulių kuopos vardu, Ed. Mil 
kauskas - Dariaus ir Girėno 
klubo bei Lietuvių namų 
d-jos vardu ir St. Šimoliūnas 
Lietuvos karių vardu. Po at
sisveikinimo sugiedotas Lie
tuvos himnas. Atsilankiu
sieji gausiai aukojo šv. Mi

šioms, Lietuvių fondui, Tau
tos fondui ir kitoms organi
zacijoms.

Kovo 28 d. kun. Alfonsas 
Babonas laidojimo namuose 
atliko liturgines pamaldas ir 
pasakė prasmingą pamokslą

Velionio kūnas nuvežtas į 
Chicagą ir kovo 29 d. palai
dotas šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse.

Nuliūdime liko žmona Kos - 
- tancija, duktė Onutė ir žen

tas Edvardas bei vaikaitė 
Irena Smėliai, sūnus Justi
nas ir Marti Vilūne bei vai
kaičiai Vytenis ir Audrius 
Kirvelaičiai.

Antanas Grinius

Skyriaus narei

ANGELEI KAŠUBIENEI

mirus, jos vyrui ANTANUI, dukroms RI

MAI ir VINTORIJAI, anūkams, giminėms 

bei artimiesiems reiškiame užuojautą.

LT S-gos Daytona Beach
Skyrius

Florida

PADeKA

Esu giliai dėkinga visiems, kurie vienu ar kitu 
būdu išreiškė man užuojauta dėl mirties mano sesutės

JULIJOS KIRKUTIENĖS.
Pirmiausiai ačiū už Šv. Mišias S. S. Balčiūnams, 

L. V. Apaniams ir J. K. Štarams; ačiū už seserį pasi- 
meldusiems kunigams: V. Pikturnai, V. Cukurui ir R. 
Šakaliui.

Ačiū ”Dainos” vienetui už mielą kortelę, taip pat 
V. A. Garmams už specialiai sukurtą užuojautos poeziją.

Ačiū visiems, visiems, kurie užjautė mane per 
spaudą, kortelėmis, telefonu ir Įvairiomis progomis.

BRONĖ JUCĖNIENĖ

• Edmundo Arbo laisva
laikio meno darbų paroda 
įvyko Los Angeles Šv. Na-

A. A.

Fil. ANGELEI KAŠUBIENEI

mirus, jos vyrui ANTANUI, dukroms RI

MAI ir VIKTORIJAI su šeimomis ir kitiem 

giminėm bei artimiesiem reiškiame gilią 

užuojautą ir kartu liūdime.

LST Korp! Neo- Lithuania
Floridos padalinys

Mielai

ANGELEI KAŠUBIENEI 

mirus, liūdėdami kartu su jos artimiausiais, 

reiškiame gilią užuojautą jos vyrui ANTA

NUI, dukroms RIMAI ir VINTORIJAI ir 

visiems jų šeimų nariams bei giminėms.

Stella ir Vytautas 
Abraičiai

Didžios dvasios lietuvei Norp! Neo-Li- 
thuania aktyviai narei

A. A.
ANGELEI KAŠUBIENEI 

į amžinybę iškeliavus, jos vyrą ANTANĄ, 
dukras RIMĄ ir VIKTORIJĄ su šeimomis 
ir kitus velionės artimuosius užjaučiame ir 
skausmu dalinamės.

Vaclovas ir Vanda Mažeikai 
Mečys ir Eleonora Valiukėnai

zimiero parapijos salėje ba
landžio 5 ir dienomis. Pa
rodą atidarė poetas Bernar
das Brazdžionis. Rengė Lie
tuvių žurnalistų sąjungos 
centro valdyba. Buvo išsta
tyta 67 darbai.

Mirė Juozas 
Kirvelaitis

Kovo 24 d. Oakwood ligo
ninėje Dearborne, Mich., 
mirė taurus lietuvis, Vyčio 
Kryžiaus kavalierius Juozas 
Kirvelaitis.

Velionis gimė 1900 m. Ba- 
gotosios km., Pilviškio valse. 
Vilkaviškio apskrityje. Da
lyvavo Lietuvos Nepriklau
somybės kovose ir už narsu
mą buvo apdovanotas Vyčio 
kryžiumi. Grįžęs iš kariuo
menės ūkininkavo savo tėviš - 
kėje.

Į Ameriką atvyko 1950 m. 
ir apsigyveno Detroite. Čia 
gyvendamas įsijungė į lietu
višką veiklą ir priklausė įvai
rioms organizacijoms.

Brangiam Prieteliui ANTANUI KAŠU

BAI, jo neužmirštamai žmonai, mūsų mielai 

draugei

ANGELEI KAŠUBIENEI 

mirus, siunčiame širdingų užuojautų jaus

mus.

Stepas ir Aldona
Mackevičiai

Velionio kūnas buvo pašar
votas Yolandos Zaparackie- 
nės laidojimo namuose. Ko
vo 27 d. kun. Alfonsas Babo- 
nas ir atsilankiusieji sukal

Mūsų mielai kolegei
A. A.

ANGELEI KAŠUBIENEI 
iškeliavus į amžinatilsį, didžiam skausme li
kusius jos vyrą ANTANĄ, dukras RIMĄ ir 
VIKTORIJĄ su šeimomis, gimines, arti
muosius ir kolegas nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdimi amžinai atsisveikinę su mie
la ANGELE.

Liūdinčios
Modestavičių šeimos
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