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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Blokada būtų geriau
Ginčai dėl Libijos bombardavimo

Reagano smūgis Libijai 
Europoje buvo pasitiktas su 
pasipiktinimu, bet ir šiame 
krašte susilaukė daugiau kri
tikos. Didžiausias priekaiš
tas, kad žuvo nekalti žmonės 
ir tuo pačiu JAV krito iki te
roristų lygio. Net tie, kurie 
iš principo pritaria Reagano 
žygiui - kaip Carterio Gyny
bos Sekretorius H. Brown ir 
Saugumo Patarėjas Z. Brze- 
zinski - samprotauja, kad gal 
geriau būtų buvę užblokuoti 
Libijos uostus. Tai sustab
dytų Libijos įvežimą ir išve
žimą, kartu būtų išvengta 
žmonių aukų. Vėl kiti aiški
na, kad pirmiau reikėjo 
kreiptis į JT, Tarptautinį 
Teismą Haagoje ir tik jei tai 
neduotų rezultatų, tai bent 
paskelbti Libijai karą. Pagal 
JAV konstituciją tai gali pa
daryti tik Kongresas, kas 
reikštų 535 kongresmanų ir 
senatorių pasisakymus. 
Kiek tai užtruktų? Tokios 
eigos siūlytojai tačiau aiški
na, kad tuo būdu būtų gali
ma išsiaiškinti visas galimas 
pasėkas.

Čia galima būtų įžiūrėti lo • 
gikos, jei tarptautinį gyveni
mą lygintum su atskiru pi
liečių teisėmis civilizuotoje 
valstybėje. Jei kas gatvėje 
yra užpultas, jis turi teisę 
gintis. Bet jei užpultasis tik 
už savaitės atsikeršytų savo 
užpuolikui, jis greičiausiai 
būtų policijos suimtas, nes 
niekas neturi teisės pats jė
ga atstatyti savo teises. 
Tam yra tam tikra teisminė 
procedūra ir policijos orga
nai.

Deja, tarpvalstybinis gy
venimas kol kas dar lygin
tinas su džiunglėmis, ypač 
jei turima reikalo su teroriz 
mu, kuris, tarp kitko, nėra 
naujas reiškinys. Tarp 1894 
ir 1914 metų buvo nužudy
tos net šešios valstybių gal
vos, įskaitant ir JAV prezi
dentą McKinley. Terorizmo 
aktas faktinai pradėjo pir
mąjį Pasaulinį karą, į jį 
įstumdamas jo nenorėjusias 
ir jam nepasiruošusias vals
tybes. Menka paguoda ta
da, jei karas buvo paskelb
tas pagal tarptautinės teisės 
nuostatus ...

Ir dabar Reagano smūgis 
gali susilaukti toli einančių 
pasėkų. Prieš sustodami 
prie jų, panagrinėkim dar 
blokados galimybes. Nors ji 
gal ir būtų pareikalavusi ma
žiau nekaltų aukų, tačiau bū
tų buvusi sutikta tikrai su

Vytautas Meškauskas

nemažesniu protestu.
Libijos nafta naudojas 

Vakarų Europos valstybės, 
kurios būtų tikrai nepaten
kintos netekusios prekybos 
partnerio. Prieš blokadą pa
sisakytų, ir jos žalą Libijai 
padėtų sumažinti, kitos ara
bų valstybės bei Sovietų Są
junga. Be to, blokada anks
čiau ar vėliau pareikalautų 
Kongreso - jei ne karo pa
skelbimo, tai kokio nors pa
našaus - akto. Visa tai ver
čia manyti, kad pasirinktasis 
būdas buvo iš tikro paran
kesnis, nors gal nepavyzdin- 
gas teisės gerbimo pavyzdys

Nepaisant bombardavimo 
trumpumo, jis, aišku, gali 
turėti rimtu pasėkų. Visų 
pirma, jis padidino arabų 
valstybių tarpusavio solida
rumą, nors kitų arabų vals
tybių valdovai nejaučia sim
patijų Kadafiui. Antra -- su
darė gerą progą Sovietijai 
pažvejoti drumstame vande
nyje. Sovietams atgimė vil
tis, kad gal jiems gali pasi
sekti atitraukti Vakarų Eu
ropą nuo Amerikos. Tam 
tikslui Gorbačiovas, viešėda
mas Rytų Vokietijoje, pasiū
lė panaikinti NATO ir Varšu 
vos sąjungas. Be to, į Sovie
tų Sąjungą, kaip globėją 
nuo amerikoniško ‘šėtono’, 
gali pažiūrėti ne tik Libija ir 
Sirija! Trečia -- JAV po to 
bombardavimo nedaug vil
ties liko bet kokioms Izrae- 
lio-palestiniečių deryboms.

O Izraelis, tačiau, nusi
stovėjusia būkle yra paten
kintas, tokiu būdu Washing- 
tonui didesnį galvosūkį su
daro dvi pirmos galimos pa
sėkos.

Patirtis moko, kad arabų 
solidarumui sucementuo-

Dr. Viktoras Stankus, JAV LB Krašto valdybos atstovas sveikinasi su Speaker of the 
House Thomas ”Tip” O’Neil, Jr., Kongreso atstovės Mary Rose Oaker baliuje Clevelande.

Mary Rose Oakar 10 metų Kongrese
Ingrida Bublienė

Praeitą penktadienį Cle- 
velandas susilaukė būrį ne
eilinių svečių iš kongreso, 
senato, Washingtono admi
nistracijos, televizijos, ra
dijo ir spaudos, šių iškilmių 

ti reikia didesnio įvykio ne
gu amerikiečių užskridimas 
virš Tripolio ir Bengazio. 
Dar sunkiau patikėti, kad 
europiečius paviliotų Gorba
čiovo paskutinis psiūlymas. 
Savo satelitus Maskva tvar
ko kiekvieną tiesiogiai, o ne 
per Varšuvos pakto įstaigas. 
Jų panaikinimas faktinės pa
dėties nepakeis, todėl nesi
nori patikėti, kad europie
čiai to nepramatytų.
blausia, visa tai galėjo atsi
tikti ir be Libijos bombarda
vimo.

Kongreso atstovė Mary Rose Oakar su studijų drauge In
grida Bubliene, JAV LB Kultūros Tarybos pirmininke.

kaltininkė kongreso atstove 
Mary Rose Oakar, kuri taip 

Svar- pat iš šio miesto kilusi ir
mus atstovaujanti jau 10 
metų Amerikos kongrese. 
Tad šio iškilmingo vakaro 

tikslas ir buvo ją pagerbti 
bei sutelkti lėšų jos artėjan
tiems rinkimams.

Iškilmių garbės pirminin
kas buvo žinomas House 
Speaker Thomas P. (Tip) 
O’Neil, Jr. Toliau ilgas są
rašas garbės svečių sekė 
įvairių valdžios atstovų, se
natorių, kongresmanų ir 
abiejų partijų atstovai.

Vakaro priėmimas, ku
riame dalyvavo arti tūks
tančio svečių vyko Palace 
teatro vestibulyje. Prie ne
paprastai įspūdingai patiek
tų vaišių iškilmingoj vaka
ro aprangoj visi vaišinosi 
ir dalindamiesi šio vakaro 
aktualijom, turėjo progos 
su retais Washingtono sve
čiais praleisti greit bėgan
čias valandas, žinoma šalia 
Washingtono didžiųjų poli
tikos atstovų buvo vado
vaujančių žmonių iš preky
bos ir pramonės sektoriaus 

(Nukelta į 3 psl.)
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SRVOITinĖ POLITI^^

Lietuviai nepaiso kompartijos kongreso nutarimų. - Afganistano 
pabėgėliai kelia nepasitenkinimo Pakistane. 

---------------------- - Rinkimai Austrijoje. ------------------------
Balandžio 7 d. Maskvos 

Pravda paskelbė D. Šniuko 
reportažą apie kompartijos 
27-to kongreso nutarimų 
vykdymą Lietuvoje. Jame 
skelbiama, kad Lietuvos dar 
bo kolektyvai per pirmą š.m. 
ketvirtį išpildė penkmečio 
planą su perviršiu: 95°/o pa
didėjimo buvo pasiekta per 
darbo našumo padidėjimą 
(kalbama tik nuošimčiais, o 
ne realiais skaičiais). Javų 
ir gyvulių augintojai atliko 
jų įpareigojimus, tačiau Lie
tuvos komunistų partijos 
CK nutarė, kad pasisekimai 
galėjo būti didesni. Pirma
sis CK sekretorius Griškevi
čius ir kiti savo kalbose nu
rodė, kad perėjimas į inten
syvesnį ūkinį ir socialinį vys
tymąsi, darbo pagerinimą, 
atsisakymą nuo nereikalingo 
popierizmo ir biurokratijos - 
neprogresuoja taip, kaip ga
lima pageidauti.

Paskutiniais metais res
publikos gamybos ir mokslo 
potencialas nebuvo patenki
namai išnaudotas. Nebuvo 
išvystyta išbalansuota siste
ma ekonomiškai išnaudoti 
medžiagas, degalus ir ener
gijos šaltinius.

Respublikos Gosplan (pir
mininkas B. Zaikauskas) bei 
lengvos pramonės, baldų, 
medžio apdirbimo ir staty
bos medžiagų ministeriai ne
pastebėjo klaidų, vedančių 
prie pramoninių produktų 
kokybės nuosmukio ... Kai, 
pavyzdžiui, fabriko darbinin 
kai ruošėsi pirmai laidai me
chaniškų grėblių, staiga atė
jo įsakymas padidinti pradi
nį planą 10 kartų. Kas dar 
blogiau, to įsakymo nelydėjo 
papildomos medžiagos tam 
paskyrimas.

Didesnio pasisekimo galė
jo turėti ir statybos darbi
ninkai. Didžiausia kliūtis čia 
yra nenašumas daugelio 
smulkių kolektyvų, dirban
čių finansinės autonomijos 
metodu. Labai kritikuojami 
buvo ir ‘desaineriai’. CK ple
numas reikalavo, kad R. Sa
kalauskas, respublikos Gos- 
stroy (statybos tresto) pir
mininkas perorganizuotų 
darbą šoje srityje.

Prieš du metus respubli
kos kompartijos CK ir minis ■ 
terių taryba priėmė rezoliu
ciją, reikalaujančią radika
liai pagerinti bulvių augini
mą, bet tai nieko nepadėjo...

•••

Sovietų invazija į Afganis
taną išvarė apie tris milijo
nus afganų į kaimyninį Pa
kistaną. Prie jų išlaikymo 
pereitais metais JAV prisi 
dėjo su 250 mil. doleriu, 
daug paramos jie susilaukė 
iš nafta turtingų arabų vals

tybių. Kaip mes žinome iš 
savo patyrimo Vokietijos 
DP stovyklose, atsirado 
‘vaizbūnų’ klasė, kuri gero
kai praturtėjo, didžiam vie
tos gventojų pasispiktinimui. 
Juo labiau, kad pabėgėliai 
yra atleisti nuo visų mokes
čių. Dėl viso to vietos gyven 
tojų santykiai su pabėgėliais 
yra labai blogi.

Tai nori išnaudoti sovietai 
ir jų šalininkai Afganistane. 
Jie dabar visai nesiskaito su 
siena ir pradėjo teroro veiks 
mus pačiame Pakistane, iš 
kur plaukia instrukcijos ir 
amunicija partizanams, ku
rie, be to, Pakistane pailsi ir 
yra gydomi. Afganistano 
vyriausybė pažadėjo premi
jas už pasikėsinimus bombo
mis prieš Pakistano valdžios 
pastatus. Už pasikėsinimą 
prieš valdinį pastatą siūloma 
15,000 rupijų, t.y. apie 940 
dol., prieš privačius - tik 
5,000 rupijų. Iki šiol jau bu
vo 10 tokių pasikėsinimų.

Padėtį dar komplikuoja 
faktas, kad daugumas vieti-' 
nių gyventojų, pat anų, norė
tų nepriklausomybės, tuo 
tarpu afganai pabėgėliai pa
laiko glaudžius santykius su 
patanų priešais Islamo fun
damentalistais, kurie Pakis
tane nėra labai populiarūs.

Be to, paties Pakistano 
politinė padėtis toli gražu 
nėra pastovi. Diktatorius 
gen. Zia ui Haq bando perei
ti prie civilinio režimo. Nuo 
sausio pirmos dienos yra pa
naikintas karo stovis. Tuo 
pasinaudodama į kraštą grį

”Mes austrai, išrinksime ką norėsime” austrų atkirtis žy
dams prieš jų vedamą kampaniją nerinkti Waldheimą.

žo buv. premjero Zulfikar 
Ali Bhutt duktė Benazir Bhu 
tto. Zia įsakymu buvo pa
kartas jos tėvas, nors fakti- 
nai Bhutto padėjo iškilti Ziai.

Velionis Bhutto buvo labai 
populiarus, juo labiau, kad 
jis ir siekė masių paramos su 
savo šūkiu: ‘maisto, rūbų, 
namų’ -- t.y. gėrybių, kurių 
taip trūksta Pakistano ma
sėms. Sakoma, kad Bhutto 
dukterį su ovacijomis pasi
tinka milijonai žmonių, kurie 
per rinkimus, jei jie būtų, 
balsuotų už ją. Bet tai dar 
nereiškia, kad jie ir mirtų už 
J4-

••

Artėjant gegužės 4 d. Aus
trijos prezidento rinkimams, 
dabartinis prezidentas, so
cialistas Rudolf Kirschsch- 
laeger balandžio 22 d. pareiš 
kė per televiziją, kad Jugos
lavija kaltino dabartinį kan
didatą į prezidentus, ir bu
vusį JT generalinį sekreto
rių Kurt Waldheim karo nu
sikaltimais savo teritorijoje, 
tačiau tų kaltinimų plačiau 
nenušvietė ir nereikalavo 
Waldheimo jai išduoti. Kal
tinimai buvo paremti vieno 
neišvardinto seržanto teigi
mu, kad Waldheimas pasira
šė įsakymą sušaudyti parti
zanus už dezertyrų iš Vokie
tijos armijos globą. Tačiau 
tas įsakymas nebuvo duotas 
tos dalies, kur Waldheimas 
tarnavo ir jis neturėjo tei
sės tokį įsakymą duoti.

‘Nelaukit sprendimo iš ma 
nęs, - kalbėjo prezidentas. - 
Tik jūs turite teisę padaryti

■ Iš kitos pusės
Skaitydamas T. H. Prestono pranešimą apie vado

vaujančias Lietuvos asmenybes, prisiminiau prof. A. 
Rimkos 1913 metų išvedžiojimus, kad su nepriklausomy
be mums nepakeliui, nes nepajėgsime .. . išlaikyti savo 
diplomatinio korpuso. Tiesa, kai kurios asmenybės iš to 
mūsų vis dėlto atsiradusio diplomatinio korpuso Pres- 
tonui padarė ne kokį įspūdį, tačiau aplamai imant tas 
korpusas ... pergyveno pačią valstybę.

Kažin ką Rimka šiandien pasakytų, kada nepriklau
somų valstybių, su kuriomis reikėtų palaikyti diploma
tinius santykius, skaičius iš keliolikos pašoko iki 150 ar 
daugiau? Bet iš tikro, reikia stebėtis kaip 1918-1920 m. 
sugebėjome sudaryti visą valstybės aparatą praktiškai 
iš nieko ... Juk rusų administracija pabėgo vokiečiams 
ateinant, o šių dingo jiems pasitraukiant. Be to atgims
tanti Lietuva nenorėjo nieko bendro turėti su praeitimi. 
Lietuva, manėm mes tada, gimė 1918 metais, o visa anks
tyvesnę istoriją nusinešė lenkai ar rusai.

Už tat negalime stebėtis, kad tarp Prestono ir mūsų 
yra nuomonių skirtumas. Į Lietuvą jis žiūrėjo kaip į 
Kauno gubernijos tęsinį ir į vadovaujančių (leading) 
asmenybių skaičių įtraukė, kaip vėliau matysime, grafą 
Todlebeną ir kunigaikštį Vosilčikovą, į kuriuos mes žiū
rėjome kaip jokio ryšio su mumis neturinčiais istorines 
palaikas. Prestonas jautė didesnę pagarbą asmenybėm, 
kurios buvo padariusios karjerą Rusijos caro tarnyboje, 
pasisekimus Lietuvos tarnyboje jis vertina kritiškai.

Iš kitos pusės žiūrint negalima buvo tikėtis, kad D. 
Britanija į Lietuvą, kurios pragyvenimo lygį Encyclo- 
paedia Britanica laikė žemiausiu Europoje, atsiųstų savo 
vieną iš geriausių diplomatų. Į postą Kaune D. Britanija 
pasiuntė savo eilinį diplomatą, kuriam, tiesą sakant, ne
buvo lengva. Iš karo griūvėsiu besikeliantis, savo tauti
nės indentifikacijos ieškantis kraštas negalėjo pasiūlyti 
daug pramogų. Sueiti į kontaktą su eiliniais ar net kiek 
prasimušusiais į priekį lietuviais nebuvo lengva. Sunku 
buvo surinkti ir kiek patyrusį raštinės personalą. Iš biu
rokratinio taško žiūrint, raportas parašytas labai blogai, 
apie kai kuriuos žmonės turėta daugiau elementarinių 
biografinių žinių, apie kitus mažiau, šaulių Sąjunga, pvz. 
kalbant apie T. Daukantą pavadinta ’partizanų unija’, o 
rašant apie S. Putvinskį paprastai išversta Riflemen’s 
Association, o iš tikro ji vaidino tam tikrą karinį ir kul
tūrinį vaidmenį, visai svetimą anglų saksų Riflemen’s 
Association.

Iš viso, stebint naujai kylantį kraštą, atrodo, reikėtų 
daugiau kreipti dėmesio į tuos, kurie formuoja jo veidą 
— kultūrininkus, kuriems į savo pusę patraukti sovietai 
paskutiniu laiku nesigailėjo nei pastangų nei vaišių. Jo 
didenybės charge d’affaires daugiau domėjosi kariais ir 
jų ryšiu su caro monarchija. Nepaisant to, Prestonas kai 
kuriais atvejais stebėtinai taikliai įvertino sutiktus žmo
nes. (vm)

iš to išvadą per prezidenti
nius rinkimus.’

Waldheimas tokiu prezi
dento pareiškimu buvo labai 
patenkintas. Jo varžovas 
rinkimuose yra socialistas 
Kurt Steyer.

•••
Federalinės įstaigos ap- nėlės šokėjos. Atsiprašome 

kaltino 17 asmenų sąmokslu dėl klaidos.
aprūpinti Iraną ginklais už 
2.5 bilijonų dolerių. Sulaiky
tų tarpe yra JAV, V. Vokie
tijos, D. Britanijos ir Izrae
lio piliečių. Dalis tų ginklų 
turėjo būti pristatyti iš Izra
elio atsargų. Izraelio vyriau 
sybė pareiškė, kad apie tą 
sąmokslą nieko nežinojusi. 
Aplamai imant, Irano-Irako 
kare Izraelis pageidautų ka
ro veiksmų pratęsimo, nes 
tai silpnina jo priešus.

Toolmakers 
Gage Makers 

Gage Grinder Hand 
TOP RATES. FULL 

BENEFITS / O VERTIME 
INCL. DENTAL AND 

401/K PROGRAM.
Call 313-544-8181

IE & E INDUSTRIES INC.
(15-21)

PATIKSLINIMAS
Praeitame Dirvos nume

ry prie straipsnio Grandi
nėlės viešnagė Philadelphi- 
joje, per klaidą buvo įdėta 
Gyvataro tautinių šokių 
grupės nuotrauka, pažy
mint kad tai šoka Grandi-

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 
REALTRUST 

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

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



1986 m. gegužės 1 d. DIRVA Nr. 18 — 3

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

P. O. BOX 03206 
CLEVELAND, OHIO 44103 

TEL. (216) 431-6344
6116 ST. CLAIR AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44103 

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER
EDITOR: VYTAUTAS GEDGAUDAS

DIRVA (USPS 157580)

POSTMiASTER: Send addi-ess changes to DIRVA, 
6116 St. Clair Avė., Cleveland, Ohio 44103.

Second-class postage paid at Cleveland, Ohio. Published Weekly 
by American Lithuanian Press Radio Ass’n. VILTIS Ine. Subscrip- 
tion per year $17.00. Single copy 35 cents.

Prenumerata metams $17.00, pusei metų $9.00 • Atskiro nu
merio kaina 35 centai • Straipsniai pasirašyti pavarde, inicialais 
ar slapyvardžiu nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone • Nespaus
dinti straipsniai grąžinami tik autoriams prašant • Už skelbimų 
turini ir kalbą redakcija neatsako.

Prikelti iš numirusių?!
Š.m. kovo mėn. Dainavoje 

įvykęs Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungos suvažiavi
mas, svarstęs ‘kaip iš numi
rusių prikelti JAV Lietuvių 
jaunimo sąjungą ir kaip pa
spartinti pasiruošimą atei
nančiam Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresui Austra
lijoje’, nesukėlė didesnių at
garsių, labiau subangavęs 
tik ‘Pasaulio lietuvis’ žurna
le. Perorganizavimui pra
matyta šaukti kitą suvažia
vimą, dalyviais įtraukiant ir 
svečiais dalyvavusių jauni
mo organizacijų bei grupių- 
sambūrių atstovus.

Įdomu, kad kalbant ir nag
rinėjant aktualų ir svarbų 
jaunimo klausimą ieškant 
būdų numirusių prikėlimui, 
nebuvo išryškinta ir pripa
žinta svarba esančioms ir 
veikiančioms jaunimo orga
nizacijoms. Nebuvo ieško
ma ar siūloma konkrečių bū
dų ryšio palaikymui, komu
nikacijos išvystymui tarpu
savyje, vietoj to (iš tikro - 
atitraukiant narius Iš jų) ku
riant dar vieną organizaciją.

Nėra visai aiški ir jaunimo 
sąjungos apimtis, nes - pra
dedant kūrėjais, kritikais ir 
dabar besisielojančiais bei 
veikiančiais - amžius duoda 
gana apgaulingą vaizdą. Gi 
pabrėžiant tik LB priklauso
mumo svarbą ir būtinybę be 
pasirinkimo, yra nuvertina
mas kitų organizacijų dar
bas bei veikla. Nemažiau 
svarbi yra psichologinė žala, 
sugriaunant (ar bent gero
kai apkarpant) pasitikėjimo 
pagrindą, kuris buvo gautas 
kitose organizacijose, pvz. 
skautuose -ar ateitininkuose, 
kur nemažiau yra sieloja- 
masi tais pačiais klausimais.

Lietuvybė neturėtų būti 
prieglaudos uniforma. Turė
tume skatinti jos visapusiš
ką, įvairiaspalvį ir ne štam
puotą augimą ir ugdymą, 
kaip ir objektyvų pripažini
mą visam pozityviam lietu
viškam darbui bei veiklai.

Padaryta išvada, kad ‘rim
tas jaunimas dar gali būti ir 
suorganizuojamas, ir galin
tis dirbti kartu su vyresniai
siais Lietuvių Bendruome
nės rėmuose, jeigu yra abi
pusis susipratimas’, stipriai 
prasilenkia su faktais, rodan

čiais jaunimą (o kaip būtų 
matuojamas ‘rimtumo’ ly
gis?) darniai ir sėkmingai 
dirbantį lietuviškuose j ba
ruose, jei ir ne visada LB rė
muose.

‘Neaiškūs buvo ir pasita
rime dalyvavusių (svečiai/d) 
ateitininkų bei skautų atsto
vų nusiteikimai. Susidarė 
įspūdis, kad bent šios dvi di
džiosios mūsų jaunimo ideo
loginės organizacijos dau
giau nori rūpintis savais rei
kalais, negu kažkokia neaiš
kia Jaunimo sąjunga’. Įdo
mu, kuriais keliais veda jau
nimą mūsų ideologinės or
ganizacijos, besirūpindamos 
‘savais reikalais’?!!! Ir ką to 
vietoje jiems pasiūlys LB?

Šiuo metu tik su gailesčiu 
tenka konstatuoti faktą, kad 
kol lietuvybės supratimas, 
apraiška ir veiklos svarba 
supsis ant savarankiškumo- 
priklausomumo svarstyklių, 
jaunimas po truputį vis dau
giau nubyrės ‘pirklių’ pra
laimėjimui ...

‘Arpber J-fclidays”

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

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 MCMBCn
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 BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT įf TA 0324

Ingrida Bublienė, senatorius Hovvard Metzembaum ir 
dr. Viktoras Stankus.

MARY ROSE OAKAR SUKAKTIS...
(Atkelta iš 1 psl.)

bei didžiųjų dienraščių ir 
televizijos bei radijo perso
nalo. Tarp jų buvo malonu 
sutikti The Plain Dealer 
Washingtono skyriaus vyr. 
vedėją lietuvį Thomą Bra
zaitį. Tad vedant pokalbį 
su daugybę šio vakaro sve
čių paaiškėjo, jog lietuviai 
jiem nesvetimi ir jo pareiš
kimai mūsų atžvilgiu buvo 
kuo palankiausi. Dr. V. 
Stankus ir Ingrida Bublie
nė, kurie atstovavo Lietu
vių Bendruomenę, jautėsi 
labai patenkinti, kad kon
taktai su aukštais Washing- 
tono pareigūnais, demokra
tais ir respublikonais bei 
kitais vadovaujančių sluok
snių žmonėmis atrodė vai
singi. Ingrida Bublienė su 
Mary Rose Oakar jau seniai 
pažįstama nuo universiteto 
laikų, kur abi 4 metus lan
kė Ursuline kolegiją. Jau 
studentė būdama Oskar iš
siskyrė savo sugebėjimais 
vadovauti ir organizuoti.

Nors dabar ji savo filoso
fija reiškiasi ir kaip libera
lė, tačiau nepalaužiama ko
votoja už žmonių teises ir 
jų gyvenimo gerinimu. Ji

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

ir lietuvių atžvilgiu yra rė
musi daug teigiamų rezoliu
cijų, kaip pav. rezol. nr. 
500, kad kasmet būtų pa
skelbta Pabalti jos tautų 
diena. Tad buvo proga ir 
dabar paprašyti jos kad 
remtų Kalifornijos respub
likono R. Dornan rezoliuci
ją, kuri reikalauja ir toliau 
tęsti Baltijos tautų teisėtą 
reikalavimą siekti laisvės, 
kviesti prezidentą aktreipti 
pasaulio dėmesį ir infor
muoti Jungtines tautas kas
met liepos 26 specialiu pa
reiškimu, kad šios tautos 
turi teisę laisvai gyventi ir 
kartu pareikšti nepripažini
mą Sovietų Sąjungos oku
pacijos.

Kongreso atstovė Mary 
Rose Oakar pažadėjo šią 
rezoliuciją kartu su kongr. 
R. Dornan įnešti į kongreso 
darbotvarkę.

Antroji pagerbimo dalis 
vyko Ohio teatre, čia gar
sus televizijos žvaigždė Phil 
Donahue pravedė įvadinę 
dalį ir pakvietė kitą žymų 
filmų artistą Danny Tho- 
mas toliau vadovauti vaka
ro programai.

Pradžioje buvo pristatyti 
žymūs Ohio valdžios atsto
vai su Gubernatorium Ri- 
chard Celeste priekyje. Pra
sidėjo ilga eilė apie 30 kon
greso atstovų ir senatorių 
humoro perpintais pasisa
kymai apie šio vakaro sole- 
nezantę. šios dalies vadovas 
Danny Thomas savo kalboj 
iškėlė ir keletą Amerikos 
etninių grupių. Buvo žino
ma nepaprastai malonu iš
girsti tarp jų ir lietuvių 
vardą, kurie šiandien šiame 
krašte jau nėra nežinomi.

Paskutinis kalbėjo Tho
mas Tip O’Neill pareikšda
mas labai svarią minti Ma
ry Rose Oakar atžvilgiu: 
”Jei jūs clevelandiečiai 
mums į Washingtoną at- 
siunčiant žmogų tokio ka
libro, tai, žinokite, jūs tuo 
pačiu pagerbiat ir save.”

Iškilmes užbaigė pati 
kongreso atstovė gražiu pa
dėkos žodžiu.

PRANEŠIMAS

Lietuvos Laisvės Kovo
tojų sąjungos valdyba kvie
čia narių suvažiavimą š. m. 
gegužės 10 d. 9 vai. ryto, 
Tautiniuose namuose (6422 
So. Kedzie Avė.), Chicago
je. Kadangi kai kurių narių 
adresai yra pasikeitę ir

ŽIŪRONĄ

AR KARTAIS neker
tama šaka, ant kurios 
sėdima? ...

Iš naujo bekyląs LB 
rūpestis Jaunimo Sąjun
ga bei pastangos ją ‘kelti 
iš numirusių’, nenoromis 
siūlo klausimą - ko iš tik
ro siekiama: užtikrinti lie
tuvių jaunimo veiklą, ar | 
LB padalinio egzitenciją?

Pirmuoju atveju - įdo
mūs būtų statistiniai da
viniai, rodą kiek iš dabar
tinių LB veikėjų priklau
sė kokiai jaunimo organi
zacijai. Beveik tikra, kad 
jų skaičius labai žymiai 
prašoktų tų, kurie į LB 
darbą įsitraukė anksčiau 
lietuviškoje veikloje nie
kur nedalyvavę.

Iš to atrodytų - jei LB 
tikrai pirmoje eilėje rūpi
nasi lietuviškojo jaunimo 
išlaikymu -- kad LB prie
auglio užsitikrinimui te
reikia remti gyvas ir 
aktyvias jaunimo organi
zacijas ir vienetus (kad ir 
savistoviai veikiančius!!!) 
kurie jau turi savo istori
ją, tradicijas ir aiškias 
darbo gaires bei vadovų 
kadrus lietuviškos veik
los kelyje. Nebūtų ir 
problemų klausimo spren 
dime, nes būtų tik efek
tyvios paramos klausi
mas (be saistančių pri
klausomumo įpareigoji
mų!), palengvinimui pa
sišventusių vadovų dar
bo, atliekamo gana pri
mityviose sąlygose. Gi 
jaunimo klausimais jų or
ganizacijos galėtų pasisa
kyti - ar talkinti - pilnu ir 
svariu balsu. Gal nebūtų 
pro šalį net pamatyti ar I 
įvertinti jų darbą!?! ... Į

Antruoju atveju - kiek Į 
sunkiau. Bandymai su
kurti naują PLJS, pačių 
iniciatorių tvirtinimu, ne 
pavyko, jei kalbama apie 
‘mirusiųjų prikėlimą’. O 
ten, kur skyriai dar gy
vuoja, ar nėra tik kitų 
jaunimo organizacijų sąs- 
kaiton?

Nebūtų per daug klai
dinantis lyginimas, kad 

(Nukelta į 4 psl.)

laiškais nepasiekiami, pra
šome pasinaudoti šiuo pra
nešimu ir suvažiavime da
lyvauti.

Bus s vartoma naujos va
dovybės sudarymas, LLK 
s-gos antinacinės rezisten
cijos knygos leidimas, ar
chyvinės medžiagos kaupi
mas ir kiti klausimai.

LLK s-gos valdybą suda
ro Bostono apylinkėje gy
venantieji: Povilas žičkus, 
pirm., Jonas Vasys, ižd. ir 
Vytautas Izbickas, sekr.
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JAV LB KULTŪROS TARYBOS ŠEŠTOJI PREMIJŲ ŠVENTĖ

Laureatų pristatymas ir premijų įteikimas
Meninę programų atlieka 

Clevelando dainos-muzikos vienetas 
UŽDAINUOKIM !

1986 m. gegužės 17 dienų, 
šeštadienį, 7:00 vai. vakare, 

Amerikos Lietuvių Piliečių Klube 
368 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Maloniai visus kviečiame susitikti su mūsų kūrėjais ir pasidžiaugti jų įnašu į lietuvių kultūrą.
Globoja LB Bostono apygardos valdyba Rengia JAV LB Kultūros Taryba

Vitaminai, mineralai ir mityba
Vitaminas B-12 Dr. Danielius Degėsys

Daugelis žmonių yra įsiti
kinę, kad vitaminas B-12 ge
rina atmintį bei koncentraci
jos pajėgumą ir stabdo pro
tinį silpnėjimą. Šį vitaminą 
jie vadina atsijauninimo vi
taminu. Deja, šie teigimai 
neturi pagrindo išskyrus 
tuos atvejus, kada organiz
mas jo stokoja.

Vitamino B-12 trūkumas 
paliečia nervų funkciją, to
dėl organizmui jo stokojant 
rankų ir kojų pojūčiai bei ju
desiai darosi netikslūs. Ėji
mo metu žmogus pradeda 
svirduliuoti ir vilkti kojas. 
Kai kuriais atvejais išeina
mos žarnos refleksai sutrin
ka.

Kita svarbi vitamino B-12 
funkcija yra raudonųjų krau

PRO ŽIŪRONĄ
(Atkelta iš 3 psl.)

LB savo esmėje buvo lyg 
ta gegutė, paliekanti sa
vo kiaušinukus svetimuo
se lizduose! Ne, reikėtų 
eit dar toliau: ji susirin
ko jau ‘išperėtus ir išau
gintus paukščiukus’!

Kad nebuvo tai sunku 
atlikti - irgi jokia nuosta
ba: kokia organizacija 
galėjo žadėti tiek daug, 
tiek mažai tereikalaujant 
geriausiose veiklos sąly
gose? Tad kiek yra pa
klaidos teigime, kad prak
tiškai Jaunimo Sąjungos 
veikla buvo pirkta?!

O jei dėl neveikliųjų - 
tos vienos paklydusios 
avies iš viso 100 - tebėra 
verta atsukti nugarą į 
veikiančias ir esamose są 
lygose save labai gražiai 
pateisinančias, kad ir sa
vistoviai veikiančias, jau
nimo organizacijas, gal ir 
būtų verta prašyti šv. 
Petro, kad žemėn vėl grą 
žintų pro jo vartus praė
jusią sielą ...

Bet pirm negu galuti
nai bus sprendžiamas JS 
‘iš numirusių prikėlimas’, 
būtų gera jei LB atvirai 
pasisakytų, ar siekiama 
savarankiško, galvojan
čio ir apsisprendžiančio 
jaunų lietuvių asmeny
bės ugdymo, ar tik bitės- 
darbininkės mentaliteto 
sutvėrimų, kurie aklai 
seks savo vadus?

Ego 

jo kūnelių gamybos palaiky
mas. Be vitamino B-12 rau
donųjų kraujo kūnelių garny 
ba sutrinka ir organizme iš
sivysto piktybinė anemija. 
Savo laiku nuo piktybinės 
anemijos mirdavo daug žmo
nių, nes tuo metu dar nebu
vo žinomas vitaminas B-12. 
Šis vitaminas per virškina
mąjį traktą absorbuojamas 
tik mažais kiekiais ir tik ta
da, jeigu skrandyje yra pa
kankamai virškinamųjų 
rūgščių. Nesant skrandyje 
rūgščių, vitaminas B-12 iš 
virškinamojo trakto nepa
tenka į kraują ir todėl tokie 
žmonės ir gauna piktybinę 
anemiją. Gydant piktybine 
anemija sergančius, vitami
ną B-12 reikia duoti injekci
jomis. Po skrandžio rezek
cijos vitamino B-12 absorba- 
cija iš virškinamojo trakto 
taip pat gali sumažėti, todėl 
tokiems asmenims būna rei
kalingos vitamino B-12 in
jekcijos

Vitamo B-12 pakankamai 
randama pieno gaminiuose, 
kiaušiniuose, kepenyse, žu
vyse ir mėsoje. Daržovės jo 
neturi, todėl vegetarams 
yra patartina imti vitaminą 
B-12 nuo 5 iki 50 mikrogra- 
mų dienoje. Šis vitaminas 
toksinių reiškinių neduoda, 
bet jį imti dideliais kiekiais 
be reikalo nepatariama.

VITAMINAS B-6 
(Pyrodoxine)

Šis vitaminas yra naudin
gas ir reikalingas mūsų or
ganizmui. Jis palaiko kūno 
baltymų sintezę ir prisideda 
prie organizmo imuniteto iš
laikymo. Jis taip pat prisi
deda prie daugiau negu 60 
įvairių kūno enzymų funkci
jų palaikymo. Vitamino B-6 
trūkimas sukelia nervinius 
sutrikimus, mažakraujystę 
ir įvairias odos ligas ir, taip 
pat, gali sukelti kūno konvul 
sijas bei periferinių nervų 
degeneraciją. Jis yra ypač 
reikalingas nėščioms mote
rims ir toms moterims, 
kurios ima nuo nėštumo ap
sisaugoti tabletes. Imant 
tokias tabletes, kai kurios 
moterys gauna organizmo 
apykaitos sutrikimus. Už
tenka 5 miligramų vitamino 
B-6 dienoje, kad tokie sutri
kimai būtų pašalinti. Mote
rims šis vitaminas yra nau
dingas ir tuo, kad jis mažina 
nervinės įtampos nusiskun

dimus, kurie atsiranda kai 
kurioms moterims prieš mė
nesines. Jis taip pat regu
liuoja estrogeninio hormono 
apykaitos sutrikimus ir leng • 
vina apsivaisinimą toms mo
terims, kurioms būna sunku 
pastoti. Paskutinių kelių 
metų eigoje atsirado nuomo
nių, kad vitaminas B-6 gali 
apsaugoti žmogų nuo vėžio 
ligos. 1983 metais Nutrition 
and Cancer žurnale buvo ap
rašytas įdomus bandymas, 
darytas su pelėmis. Pelės, 
kurios prieš įskiepyjant jas 
vėžio auglio celėmis, buvo še 
riamos maistu turinčiu vita
miną B-6, buvo atsparesnės 
įskiepytam vėžiui negu tos 
pelės, kurios vitamino B-6 
negavo. Iš šio vieno bandy
mo daryti išvadą, kad vita
minas B-6 apsaugo nuo vėžio 
ligos, deja, mes negalime. 
Tokiam teigimui patvirtinti 
reikia daugiau duomenų.

Kai kurie vitamino B-6 en
tuziastai tavirtina, kad šis 
vitaminas yra pats naudin
giausias iš visos B vitaminų 
grupės, todėl jie siūlo jį imti 
milžiniškais kiekiais. Deja, 
vitamino B-6 milžiniški kie
kiai gali sukelti sunkius neu
rologinius sutrikimus. 1983 
metais New England Jour- 
nal of Medicine buvo apra
šyti septyni ligoniai, prieš 
sergant ėmę didelius kie
kius, tai yra 2 gramus, vita
mino B-6 dienoje. Po kelių 
mėnesių jie pradėjo skųstis 
toksiniais nervų sutrikimais, 
kurie pasireiškė negalėjimu 
gerai valdyti rankų ir kojų. 
Jie vaikščiojo svirduliuoda
mi. Nutraukus vitamino B-6 
vartojimą, ligoniai pamažu 
pradėjo sveikti, bet jų rankų 
ir kojų jautrumas pasiliko 
sumažėjęs. Šis pavyzdys 
kaip tik ir rodo, kad be prie
žiūros, sauvavališkas kad ir 
gerų vaistų per didelis var
tojimas gali pakenkti žmo
gaus organizmui.

Vitaminą B-6 galima pirk
ti ne tik vaistinėse, bet ir 
‘healthfood’ krautuvėse, kur 
šis vitaminas parduodamas 
100 arba 500 miligramų tab
letėmis. Imant 500 miligra
mų 4 kartus dienoje, pasie
kiamas sveikatai pavojin
gas šio vitamino kiekis. Vi
tamino B-6 dienos norma yra 
tik 2 miligramai. Jo imti dau 
giau negu 50 miligramų die
noje nepatartina.

Vitaminas B-6 yra randa
mas grūduose, mielėse ir mė -

DIDŽIOJI LB PREMIJA — 
BRONIUI KVIKLIUI

Bronius Kviklys

JAV LB Kultūros tary
bos sudaryta vertinimo ko
misija už 1983-85 metų iš
leistus veikalus, mokslinėm 
temom, paskyrė 3,000 dol. 
premiją Broniui Kvikliui nž 
lituanistinės tematikos hu
manitarinio turinio knygą: 
Lietuvos bažnyčių sesijos 
”Vilniaus Arkivyskupija”.

Šį knyga buvo išleista 
1985 metais Amerikos Lie
tuvių Bibliotekos leidyklos.

Premijos komisija iš vi
so buvo gavusi virš 20 
mokslinių darbų.

Komisiją sudarė: pirm, 
dr. Augustinas Idzelis, dr. 
R. Šležas, dr. Danguolė Ta- 
mulionytė, dr. Br. Kazėnas 
ir rašytojas Algis Rukšė-. 
nas.

Premija bus įteikta Br. 
Kvikliui š. m. gegužės 17 

soje. Jis priklauso vitaminų 
B grupei, į kurią įeina dar 
visa eilė vitaminų, bet jų 
mes nenagrinėsime. Su vi
taminu B-6 mes užbaigiame 
paskaitų ciklą apie vitami
nus.

DOVANŲ PARDUOTUVĖ
PATRIA

2646 West 71st Street, 
Chicago, III. 60629

Gintarai, tautodailė, laikrodžiai, bran
genybės, TV, elektronika, pardavimas 

ir taisymas.
Savininkai Fr. ir A. Šlutai, 

telef. (312) 778-2100

Bostone Kultūros tarybos 
ruošiamoj Premijų šven
tėje.

Premijos mecenatas JAV 
LB Krašto valdyba.

MUZIKOS PREMIJA 
PASKIRTA MUZIKUI 

BR. BUDRIŪNUI

JAV LB Kultūros tary
bos sudarytoji vertinimo 
komisija iš muzikų Ritos 
Kliorienės, Dalios Viskon- 
tienės, Viktoro Ralio, Juo
zo Kreivėno ir Kazimiero 
Skaisgirio 1985 metų muzi
kos premiją paskyrė kom
pozitoriui, dirigentui Br. 
Budriūnui iš Kalifornijos.

Muzikas Br. Budriūnas 
mūsų visuomenėje reiškia
si nuostabiai įvairia ilga 
muzikine ir visuomenine 
veikla, kuri neatskiriamai 
susijusi su mūsų kultūros 
istorija.

ši premija skiriama muz. 
Br. Budriūnui, kaip padė
kos ir pagarbos išraiška.

Premija bus įteikta Pre
mijų šventėje gegužės 17, 
Bostone.

Premijos mecenatas Lie
tuvių Fondas.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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Lietuvos krikšto 550 metų 
sukakti švenčiant

Lietuvos respublikos 
p r e z i d ento Antano 
Smetonos žodis, pasa
kytas 1938 m. šven
čiant Lietuvos krikšto 
550 metu sukaktį.

Ši sukaktis visoje 
Lietuvoje buvo mini
ma per Sekminių šven-. 
tęs.

Lietuvos krikštas, mūsų 
šiandien iškilmingai mini
mas, yra vienas didžiųjų 
mūsų senovės įvykių. Jis 
daugiausia lėmė lietuvių 
buitį. Tačiau to krikšto 
reikšmę Bažnyčia ir Valsty
bė vertina katra savaip. 
Vienai rūpi juk pirmiausia 
tikrasis tikėjimas, jo moks
lo platinimas, žmonių dori
nimas, sielų ganymas ir jų 
paruošimas amžinajam gy
venimui, antrai — Tautos 
gerovė šioje žemėje. Iš tos 
dvejopos pažiūros eina kat
rai skirtingas, saviškas, 
vertinimo mastas. Vienur 
jis sutampa, kitur gali ne
sutapti.

Taigi, taikant valstybės 
mastą tam didžiajam įvy
kiui, siekiančiam atgal 550 
metų, tenka atsakyti klau
simas, kaip jo buvo paveik
ta Lietuva. O jam atsaky
mo dairydamiesi turime 
vaizduotis mūsų protėvių 
žilą senovę ir tą aplinkumą, 
kur jie gyveno. Pirmiausia 
pastebime, jog visa Europa 
tuomet buvo krikštyta ir 
tik vieni lietuviai ir jų gen
tainiai tebebuvo pagonai. 
Nuokampus Baltijos pajūris 
buvo ilgai ramus, lyg pa
miršta šiaurės įlanka. Pra
sidėjus kryžiaus žygiams 
su musulmonais ar saracė
nais dėl šventosios žemės, 
jis buvo atsimintas ir juo 
buvo Romos ir Vakarų Eu
ropos riterių susidomėta. 
Jiems rodėsi šventa pareiga 
skelbti aisčių padermei, 
prūsams, lietuviams, lat
viams ir lyvams katalikų ti
kėjimas. Kai šie, pirmųjų 
Kristaus mokslo skelbėjų, 
pilnų gero noro, nepakluso 
ir nesiskubino krikštytis, 
tai šalia kryžiaus ir evan
gelijos pasirodė kalavijas, 
nešamas kalavi j uočių ir 
kryžiuočių ordino. Kardu ir 
ugnimi buvo verčiami 
krikštan Pabaltijo gentys. 
Prasidėjo baisūs ir žiaurūs 
karai, kaip skelbia metraš
čiai. Greta tikrai nuoširdžių 
katalikų tikybos apaštalų, 
radosi daugybė avantiūris
tų, ieškojusių kare su pa- 
gonais pelno ir svetimos že
mės gėrybių. Tačiau ko 
žiauresnės buvo kovos, to 
atkaklesni darėsi aisčiai. 
Lyvai, kuršiai ir žemgaliai 
nebestengė atsispirti kala

vijuočiams ir jiems pasida
vė. Didvyriškai gynėsi nuo 
kryžiuočių prūsai, bet ir šie 
nelygioje kovoje turėjo 
aniems nusilenkti, buvo 
verguvėn pajungti ir prie
varta apkrikštyti. Tik vieni 
lietuviai, būdami gausinges- 
ni, geriau susitvarkę, išplė
tę savo ribas į rytus, toliau 
galėjo spirtis. Tačiau ir 
jiems darėsi vis sunkiau tę- 
sėti prieš abu ordinus. Ku
nigaikštis Mindaugas su sa
vo didžiūnais ryžosi apsi
krikštyti, tikėdamasis pa
stovesnės taikos savo kraš
tui. Per krikštą jis tapo ka
ralium. Bet kas iš to ? Bran
giai jam atsėjo karūna: ją 
turėjo apmokėti ordinams 
Lietuvos žemėmis ir dėl to 
nustojo savo valdinių pasi
tikėjimo. Nebe priežasties 
jie murmėjo, sakydami: 
Krikščionys žada mums 
dangaus karalystę, o patys 
pasiima mūsų žemės kara
lystę. Nepasiduosime!

žuvus karaliui Mindau
gui, Lietuva dar smarkiau 
grumiasi su ordinais, dar 
toliau eina į rytus, ieškoda
ma sau ten stipresnės atra
mos. Tvirtėja didžiųjų ku
nigaikščių galia, didėja jų 
valdoma erdvė, bet drauge 
jiems bręsta mintis, kad 
krikštas Lietuvai neišven
giamas, kad, jai apsikrikš
tijus, Romos akivaizdoje iš
nyktų ir priekabis kryžiuo
čiams kariauti su lietuviais. 
Antra vertus, mūsų didžiū
nai, susipažinę su Vakarų 
Europos kultūra, nutolsta 
pagonų tikybą ir jos nebe- 

...Krikštas griežtai pasuko 
Lietuva į vakarų kultūrų ir 
jai davė pastovių linkmę.

brangina. Tik minios ją be
laiko pagarboje. O čia vėl, 
Gedimino vaikaičiams su
sivaržius dėl Vilniaus sosto, 
lietuviai skyla dviem prie
šingom dalim; vieni su Jo
gaila, antri su Vytautu. Di
dis pavojus Lietuvai! Nėra 
laiko delsti, reikia ryžtis 
greičiau. Ir ryžtasi: Jogai
la, didysis Lietuvos kuni
gaikštis, tampa lenkų ka
ralium ta sąlyga, kad pats 
apsikrikštys ir atves krikš
tan savo valdomą šalį ir ją 
sutelks su Lenkija. Ir jam, 
vadinas, kaip ir Mindaugui, 
karūna ne dykai atseina. 
Kainą, už kurią ji pirkta, 
istorikas betgi turėtų pa
teisinti, žinodamas, kaip ir 
kas anuo metu buvo.

Ar krikštas, iškilmingai 
1387 metais atliktas Vilniu

je, tuojau prigijo lietu
viams? Būtų stebuklas, jei
gu jis būtų tuojau prigijęs. 
Netgi galėjo daugumas gy
ventojų sutikti palankiai 
katalikų tikėjimą, kurs lig- 
tol buvo smurtu jiems bru
kamas, o jų gimtasis kraš
tas ginkluotų apaštalų nio
kojamas, žudomas, degina
mas ir pelenais leidžiamas. 
Taigi Vytautui Didžiajam, 
tam uoliam katalikybės pla
tintojui, atgavus žemaičius 
iš kryžiuočių, tekdavo kar
tais versti bajorus, kad 
krikštytųsi, dargi bausmė
mis jiems grasant. Ir Jogai
la įsakymu vertė tuos, kurie 
jau buvo tapę stačiatikiais, 
atvirsti katalikais. Tik sa
vųjų valdovų prievarta bu
vo švelnesnė ir pavartota 
savos valstybės naudai, kad 
būtų aišku Vakarams, jog 
Lietuva galutinai apsi
sprendė katalikiškai. Kita 
vertus, reikia atsiminti, 
jog katalikų tikėjimas bu
vo prasiskynęs kelią ir tai
kiomis priemonėmis. Jam 
plisti nekliudė nei Gedimi
nas, nei jo įpėdiniai. Ir po 
krikšto jis tvirtėjo pamažėl 
bajorų luome, maža tesiek
damas liaudį. Kad kova te
betruko su pagonija dar il
gai, apie tai pasakoja met
raščiai ir kiti mūsų praei
ties dokumentai. Yra žinių, 
kad dar 18 šimtmetyje Vil
niaus apylinkėse žmonės 
nebuvę su ja pasimetę.

Dabar galime pasiklaus
ti, ko gero davė krikštas 
Lietuvai ? Atsiminkime, kad 
ji buvo tarp dviejų kultū

rų: rytų — Bizantijos ir 
vakarų — Romos. Prisi
jungdama gudų žemes, ji 
vis daugiau ir daugiau da
rėsi veikiama rytų bažny
čios. Kiek šios įtaka buvo 
žymį, rodo ir tai, kad Min
daugo sūnus Vaišvilas, at
sisakęs teisės būti jo įpė
diniu, tapo stačiatikių vie
nuoliu. Gediminaičiai, o jų 
pavyzdžiu ir bajorai didžiū
nai, veda gudės ir leidžia 
būti stačiatikiais savo vai
kams. Kaip stiprios būta 
gudų įtakos, rodo ir tai, kad 
jų kalba virto Lietuvos vaL 
stybine kalba. Jąja rašomi 
Lietuvos Statutai, ji var
tojama valdžios įsakymams 
ir kitiems jos reikalams. Ji 
toje aukštumoje išlieka li
gi 18 amž. Gal būt ne vel
tui tvirtina kai kurie rusai

Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona.

istorikai, kad jei ne Romos 
krikštas, tai lietuviai būtų 
galutinai surusėję ir Rusi
ja, jų valdoma, būtų vadi
nusis Lietuva. Lietuviai, 
norėdami išlaikyti savo val
džią guduose, derinosi juk 
į juos ir patys virto stačia
tikiais. Ir nors rytų bažny
čia leido visas pamaldas 
gimtąja kalba, lietuviai ta
čiau nepasinaudoja tuo 
įpročiu.

Bet krikštas griežtai pa
suko Lietuvą į vakarų kuL 
turą ir jai davė pastovią 
linkmę. Kadangi tuomet te
bebuvo viduramžis, nors ir 
vėlyvas, tai Romos Bažny
čia turėjo tikintiesiems ne 
vien dvasinės, bet ir pasau
linės valdžios. Dėl to su ka
talikų tikėjimu iš vakarų 
ėjo mokslas, menas ir tech
nika. Lanksti Romos civili
zaciją buvo visu kuo prana
šesnė už sustingusią Bizan
tijos civilizaciją. Tai gerai 
numanė ir didieji Lietuvos 
k u n i gaikščiai, ypatingai 
Vytautas Didysis. Jam įsi
galėjus Gedimino soste, 
sparčiau plito ir katalikų 
tikyba lietuvių tarpe, o su 
jąją ir lotynų kalba, kaip 

visuotinė civilizuoto pasau
lio, šviesuomenės, bendra
vimo jungė. Ji imta vartoti 
ir valstybės raštuose gre
ta gudų kalbos, ji sėkmin
gai su šiąja rungęs. Lotynų 
kalba, visur pirmaudama, 
ne tik artino kraštus, bet ir 
juos saugojo nuo nutauti- 
mo. Lietuviams ji buvo pra
vartu prieš gudų, lenkų ir 
vokiečių kalbos įsigalėjimą.

Kodėl gi lietuviai maža 
tepasinaudojo tuo, ką jiems 
krikštas buvo davęs? Ko
dėl jų kalba palengvėl ėmė 
nykti iš didžiūnų ir bajorų 
luomo? Todėl, kad krikštas 
jiems buvo kiek pavėluo
tas ir kariškai skelbiamas. 
Juk arti dviejų šimtų metų 
katalikų tikėjimas ordinų 
buvo daromas įkyrus, plė
šimų priemone vartojamas. 
Taigi, kai buvo jis paskelb
tas Lietuvoje privalomu, 
lietuvių tarpe nesirado jam 
entuziastų, džiūgaujančių 
skelbėjų. Vieton jų pasišo
vė lenkai ir kiti svetimša
liai, nepasiruošę tam tiks
lui, nemokėję dargi lietuvių 
kalbos. Vyskupo Giedraičio

(Nukelta į 6 psl.)
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ir Daukšos metu jų, ypačiai 
lenkų, kunigų daug daugiau 
buvę, nekaip lietuvių. Sve
timšaliai naudojęsi benefi
cijomis ir kitomis dvasinin
kų privilegijomis, medžioję 
ir kitaip leidę laiką, o lietu
vių sielos ganymu maža te
sirūpinę. Kas ilgainiui pa
daryta religinei lietuvių li
teratūrai, tai padaryta lie
tuvių kunigų. Bet ir tai pa
vėluota. Lietuva krikštyta 
keturioliktame šimtmetyje, 
o lietuvių kalbos raštas ir 
knyga tepasirodė šešiolik
tame, taigi vėlyvos refor
macijos metu. Apie du šim
tų metų, vadinasi, sugaiš
ta. Mūsų bajorai per tą lai
ką spėjo tiek pasiduoti len
kų įtakai, kad jų tautinės 
sąmonės nebeatgaivino nei 
vyskupo Giedraičio, nei ka
nauninko Daukšos patrio
tiški žygiai.

Lietuvos krikštu pasinau
dojo daugiau Lenkijos, ne
kaip Lietuvos politika. Bet 
ar galime už tai kaltinti 
lenkus? Rodos, tektų vers
ti kaltė patiems lietuviams, 
kad buvo apsileidę ir nesi
rūpino savo ateitim ir tos 
ateities neįžiūrėjo.

Visai kas kita būtų bu
vę, jei Lietuva būtų tapusi 
katalikiška dar ankstyvą 
viduramžį, dar prieš kry
žiaus žygių gadynę, ar bent 
Mindaugo metu. Ne kariš
kai, taikiai, nuoširdžiai, 
evangeliškai prigydyta ka
talikybė lietuviams būtų 
radusi jų pačių tarpe, kaip 
radosi kitose tautose, savų 
apaštalų, kurie būtų išug
dė lietuvių dvasininkų luo
mą, galėjusį anksčiau su
kurti lietuvišką religinę li
teratūrą. Toji literatūra 
būtų padėjusi pagrindą mū
sų savam raštui, lotynų 
kalbos įtakoje ugdomam. 
Kaip kitur, taip ir pas mus, 
gimtoji kalba būtų tapusi 
šviesuomenės, o galiausiai 
ir valstybės kalba.

Bet tai galėjo, rodosi, bū
ti, tačiau nebuvo. Tai tik 
svajonė, kuriai įvykti ne
stigo ir patogių sąlygų. Pir
masis prūsų vyskupas, Kris
tijonas, sakęs apie aisčius, 
kad jie padoriausia ir tai
kingiausia žmonių padermė, 
tik gaila esą, kad ne krikš
čionys. Ir kiti kronistai, ra
šiusieji apie mūsų senovės 
vadus, yra pasakę, kad kiti 
jų krikščionesni už kai ku
riuos krikščionis riterius. 
Vadinasi, lietuvių pagonų 
dorovės būta aukštos ir ji 
būtų geriausia dirva krikš
čionių mokslui tarpti. Tiesa, 
svetimšaliai kronistai yra 
prirašę ir piktų žinių apie 
Pabaltijo gimines. Bet tai 
prasimanymai priešų, no
rėjusių pateisinti savo ne
pateisinamus darbus pago
nų žemėje. Ar ne taip ir 
šiandien daro tie, kurie 
griebiasi smurto nieko ne
dėtam kraštui, kad jį pa
vergtų ? Norėdami pulti, 
pirma jį išniekina ir patys 

save išsigina. Ten ir ten 
esą bloga, o jie ginklu visa 
geriau ir kilniau sutvarky
sią. Panašiai elgėsi ir avan
tiūristai riteriai, anuomet 
vykę kariniai Pabaltijo 
kraštuosiu.

Pradžioje esu pasakęs, 
kad krikštas daugiausia lė
mė lietuvių buitį. Tai tie
sa. Katalikybė Lietuvoje 
pergyveno reformacijos me
tą, o Rusijos valdžioje 
mums esant sėkmingai at
sispyrė rusinimo politikai, 
ir tuo savo atsparumu iš
saugojo lietuvių tautą svei
ką. Minėdami šiandien Lie
tuvos krikšto sukaktį, tu
rėjome progos žvilgterėti 
jos praeitin, kuri, kaip jun
tame ir matome, labai ski
riasi nuo dabarties, mūsų 
gyvenamos. Lietuva vėl 
laisva, jokiais artimais ry
šiais nesuvaržyta su vienu 
ar kitu kraštu. Bet ji tik 
maža dalis buvusios mūsų 
Didžiosios kunigaikštijos. 
Ir Bažnyčios santykis su 
valstybe nebe toks, koks 
anuomet yra buvęs. Kaip 
kitur ,taip ir pas mus jame 
yra daug kas pakitę. Meno, 
mokslo ir daug ko kito iš 
bažnytinės srities pateko 
valstybės sritin.

Bažnyčia, nebetekusi pa
saulinės valdžios, vis dėlto 
paliko didis veiksnys tau
tos gyvenime. Ji drauge su 
valstybe dalyvauja tautos 
auklėjime, taigi tebelemia 
ir dabar jos buitį ir jos 
ateitį. Iš tokio abiejų veiks
nių santykio eina didis už
davinys derinti Bažnyčios 
darbą su Valstybės darbu, 
laikyti reikiamą jų pusiau
svyrą kiekviename tautos 
žygyje, žinoti ribą, kas yra 
Bažnyčios ir kas Valstybės. 
Harmonija, santarvė, o ne 
priešingumai turi vadovau
ti sakytam uždaviniui. Am
žinasis gyvenimas ir žemė, 
sub specia aeternitatis ir 
sub specie temporis — abu 
mastu skirtingu, bet ne 
prieštaringu. Tikėkime šią 
iškilmingą valandą, kad 
taip gali būti ir kad taip 
bus. Tatai mūsų priklauso. 
Iš tautos į amžinąjį gyve
nimą, o tauta žemėje.

Mylime savo žemę ir, ją 
saugodami bei gindami, ne
pamirštame krikščionijos
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Sulaužytų sutarčių, politi
nės padėties bei tarptauti
nės teisės analizių labirin
tuose pradedame pasiklysti, 
skęsdami diskusijų ir karštų 
debatų dėl Vilniaus tvane. 
Tų debatų pagrindinė mintis 
yra Vilniaus klausimas, iš- 
ryškinat dvi labai skirtingas 
nuotaikas. Vieni siekia be- 
kompromisiniai kovoti už Vii 
nių, kaip istorinę ir vieninte
lę Lietuvos sostinę, ir jų ar
gumentus grindžia daugelio 
šimtmečių istoriniai faktai. 
Kiti ieško aragumentų Vil
niaus klausimo nagrinėjimui 
delsti, pasitarnaujant lenkų 
kėslams. Yra jaučiamas la
bai stiprus spaudims to klau 
simo neliesti, ar tai būtų ‘dėl 
šventos ramybės’, ar dėl ‘pa
gerinimo santykių su len
kais’.

Liūdna išvada yra ta, kad 
mes, lietuviai, nebestatome 
savo tautinių interesų pir
moje vietoje, nors tai yra 
pats svarbiausias emigranti
nės visuomenės uždavinys, 
nes ji laisvėje gali kalbėti už 
tuos, kurie privalo tylėti. Sa
vo politinėje veikloje neva 
tai kovojame už Lietuvos ne
priklausomybės atgavimą, 
tačiaus tos kalbos lieka ne
realiu abstraktu, nes vengia
ma apspręsti TEISĖTĄ Lie
tuvos teritoriją su jos sosti
ne. Kuri valstybė pasaulyje 
yra be savo sostinės? Atro
do, kad toji polemika prasi
dėjo nuo to, kad Vatikanas 
nesutinka Vilniaus vyskupi
jos priskirti Lietuvos bažny
tinei provincijai, ko mes, 
laukdami Lietuvos krikšto 
jubiliejaus, tikimės ir prašo
me.

Juozas Vitėnas ‘Tėviškės 
Žiburiuose’ (1986 ni. balan
džio 16 d.) sieja Vilniaus 
krašto klausimą su Lietuvos 
aneksijos įteisinimu! Nuo 
kurio laiko bet kuri aneksija 
turi moralinę teisę spręsti 
tautos ir valstybės likimą, ar 
nustatyti pavergtos valsty
bės ateities teritorijos ri
bas? Nereikia jokių ilgų 
moksliškų išvedžiojimų, kad 

idealų, iš protėvių pavel- 
tėtų, gyvenime auklėjamų.

Aurelija Balašaitienė

iš istorijos matytume, kaip 
kaitaliojasi valstybių sienos. 
Ir joks okupantas, savo galią 
praradęs, neapsprendžia iš
silaisvinusios tautos ateities 
Ją apsprendžia tik tie, kurie 
už jos laisvę kovoja, ir tokio
je kovoje dabar esame įsijun
gę mes, laisvojo pasaulio lie
tuviai. Žurnalistas tvirtina, 
kad Vilniaus arkivyskupijos 
prijungimas prie Lietuvos 
Bažnytinės provincijos tau
tiniu ir religiniu klausimu 
esąs suprantamas, bet teisi- 
niu-politiniu ‘šlubuoja’.

Toliau, cituodamas Lietu
vių Enciklopediją, Vitėnas 
rašo, kad ‘Vilnius ir Vilniaus 
kraštas visą laiką buvo Len
kijos okupacijoje’. Čia jau są 
moningai subjektyviai pa
rinkta citata, nes joje pralei
džiamas ‘viso laiko’ paaiški
nimas. Ar Vilnius buvo Len
kijos okupacijoje nuo Gedi
mino laikų? Vilniaus prisky
rimo Lenkijai autoritetu žur
nalistas laiko ne Suvalkų su
tartį, bet 1923 metų amba
sadorių konferenciją, kurio
je Lietuvos vyriausybė atsi
sakė dalyvauti ir pareiškė 
savo protestą Vatikanui dėl 
Vilniaus arkivyskupijos pri
skyrimo Lenkijai. Toliau ci
tuojamas a.a. Vytautas Vai
tiekūnas, kuris tokį Lietu
vos vyriausybės elgesį ver
tina kaip politinio nebrandu
mo demonstravimą.

Tuo pačiu sakoma cituo
tame straipsnyje, kad negi 
buvę galima reikalauti iš Va
tikano, kad jis pirmoje vie
toje palaikytų Lietuvos inte
resus. Su tuo reikėtų sutik
ti, tačiau lygiai tą patį argu
mentą reikia pritaikyti ir 
mums; lietuviams ir Lietu
vai jų pačių interesai turi 
būti pirmoje vietoje!

Nors visai aiški žurnalis
to tendencija Vilniaus klau
simą palikti nuošaliai, tačiau 
ir savo argumentuose jisai 
pats sau prieštarauja. Jis 
pasirenka sau patinkamas 
sutartis kaip negaliojančias, 
o pabrėžia be jokios sutar
ties 1923 metų ambasadorių 
konferencijoje padarytą nu
tarimą, kuris galiojęs iki Jal
tos susitarimo. Vilniaus įjun 
girnas į dabartinę Lietuvos 
teritoriją esąs neteisėtas ... 
Koks patogus argumentas 
vis į Vilnių besikėsinantiems 
lenkams ...

O vis tik moralinė teisė 
yra mūsų pusėje, nežiūrint 
kokiomis sąlygomis Vilnius 
yra Lietuvos teritorijoje. Ne 
ambasadoriai, o vyriausybių 
galvos buvo pasirašiusios Su 
valkų sutartį, kur vėliau bu
vo taip begėdiškai sulaužyta 
Kodėl toji sutartis nėra lai
koma teisėtu Vilniaus pri
klausomumo Lietuvai įrody
mu? O gal sutarties sulau
žymas savaime tą sutartį pa
naikina? Tai kam tada kal
tinti Sovietų Sąjungą, sulau- 
žusią visas sutartis, įskai
tant ir sutartis su Pabaltijo 

kraštais? Keista, kad mūsų 
teisininkai ir žurnalistai 
smerkia buvusią nepriklau
somos Lietuvos vyriausybę 
už tai, kad ji pirmoje vietoje 
žiūrėjusi savo valstybės ir 
tautos interesų.

‘Draugo’ balandžio 22 d. 
laidoje A. Pleškys net klau
sia - ‘Kodėl mes patys neatsi 
ėmėme Vilniaus?’ - nors toks 
bergždžias neatitaisomų pra 
eities įvykių analizavimas 
nebeturi nei istorinės, nei 
politinės reikšmės, tik tą 
skaudų ir aktualų Vilniaus 
klausimą kelia mums nepa
lankioje perspektyvoje. Da
romės patys sau priešai.

Kada baigsime tą tarpusa
vio kovą dėl Vilniaus ir vie
ningai sutiksime, kad Lietu
va bet kurioje politinėje pa
dėtyje negali egzistuoti be 
Vilniaus? Darosi koktu, se
kant mūsų spaudą, kurią 
skaito ir mūsų jaunesnieji. 
Ar nepradės mūsų priaugan
čios karto abejoti savo mo
kytojų pasakojimais apie Lie 
tuvos istoriją ir Vilnių? Ar 
nebūsime apkaltinti melu, 
jei nebeturime teisės reikšti 
savo pretencijų į Gedimino 
sostinę? Jie lietuviams Lie
tuvos su Vilniumi klausimas 
nėra pirmoje vietoje, tai 
apie kokią laisvą Lietuvą 
mes kalbame?

Nėra svarbūs jokie argu
mentai, kurie menkina mūsų 
teises į Vilnių. Nėra svarūs 
jokie autoritetai, kurie ruo
šia dirvą Lietuvos ateičiai be 
Vilniaus. Nėra naudingi 
straipsniai, kurie įtaigoja 
mus tylėti. Užmirškime 
lenkų interesus ir pradėki
me ginti savuosius, nežiū
rint iš kokių šaltinių mums 
teikiama medžiaga ir mus til 
dantys argumentai. Lietu
viai okupuotoje Lietuvoje 
privalo tylėti, ir jų viltis yra 
mumyse. Kas bus, jei ir mes 
nutilsime?

Darosi klaiku pagalvojus, 
kad ir mūsų tarpe esama to
kių, kurie mums draudžia 
kelti Vilniaus arkivyskupi
jos įjungimo į Lietuvos Baž
nytinės provincijos ribas 
klausimą. Atrodo, kad jei 
kada Lenkija bus laisva - ir 
mes galėsime džiaugtis ta 
privilegija, kad tapsime Len 
kijos provincija! O tada -- 
‘Mes be Vilniaus nenurim
sim’ daina bus cenzūros už
drausta ...

Kur mūsų patriotizmas, 
apie kurį taip daug kalba
me???
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APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.
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DETROITO LIETUVIAI
Antanas Grinius

DLOC VALDYBOS 
POSĖDIS

Įvyko balandžio 20 d. Šv< 
Antano parapijos mažoje 
salėje. Posėdj pravedė 
DLOC valdybos pirminin
kas, sekretoriavo Antanas 
Sukauskas. Antanas Su- 
kauskas perskaitė Įvykusio 
1985 m. lapkričio 15 d. po
sėdžio protokolą, iždininkas 
Antanas Vaitėnas davė 
1985 m. ir 1986 m. apyskai
tas. Iš 1985 m. atkelta 
1437.51 dol., Vasario 16 d. 

Tautos Fondo pirm. J. Giedraitis Detroite. Šalia L. Mingė- 
lienė ir E. Bulotienė. K. Sragausko nuotr.

minėjime 1986 m. surinkta 
aukų 5371 dol., gauta iš su
rengto pikniko 734.28 dol. 
Išleista: Vasario 16 minėji
mo išlaidos 970.78 dol. pik
niko išlaidos 310.73 dol., 
šiai dienai kasoje yra 
6261.28 dol.

Valdyba nutarė pasiųsti 
Amerikos Lietuvių Tarybai 
4,700 dol., spaudai už gar
sinimus — Draugui, Dirvai, 
Laisvajai Lietuvai ir Nau
jienoms po 25 dol.

Vasario 16 minėjime au
kotojų sąrašus Įdėti visų
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Gabijos ir Baltijos tuntai Detroite šv. Jurgio sueigoje, kurioje pareigas perėmė nauji tun- 
tininkai Vida Juškienė ir Šarūnas Mingėla. Sueigoje taip pat dalyvavo Vyr. skautininke S. 
Gedgaudienė iš Clevelando ir Vid. rajono vadeiva G. Deveikis iš Chicagos.

lietuviškų parapijų skelbi
mo lentose. ✓

Detroito Lietuvių Orga
nizacijų atstovų metinĮ su
sirinkimą sukviesti gegužės 
mėn., organizacijų pirmi
ninkams bus išsiųsti pa
kvietimai ir juose bus pa
žymėta susirinkimo datą.

Gegužės mėn. 11 d. šv. 
Antano parapijoje nutarta 
suruošti motinos dienos mi
nėjimą.

• žurn. Stasys Garliaus- 
kas, per Dirvos bendradar
bį A. Grinių užsisakė vie- 
neriems metams Dirvą ir 
jai paskyrė auką.

• Tautos Fondo atstovy
bė Michigano valstijoje iš 

rengtos balandžio 13 d. po
pietės Dirvai paskyrė 20 
dlo. auką.

• Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centro valdyba 
už Vasario 16 minėjimo ap

JEI JI MS REIKIA UŽDENGTI S.TOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALIMI 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 da/ius.

MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakenood. Ohio

rašymus, per Dirvos ben
dradarbį A. Grinių atsiun
tė auką 25 dol.

Skaitykit ir piatinkit 
DIRVĄ

Nuo Klimo iki Lozoraičio... (5)

Prestono paskalos
Apie Nepriklausomos Lietuvos asmenybes

21. Klimas, Petras, paskirtas Į užsienio 
reikalų ministeriją nuo 1918 m. lapkričio 11 d., 
jos laikinas administratorius, kiek vėliau vice- 
ministeris... 1923 m. rugsėjo 15 paskirtas 
Lietuvos ministerių Krivinalui (Romai), o 1926 
m. Prancūzijai. Pagal visas žinias, tas pareigas 
atlieka gabiai ir su taktu ...

Klimo pavardė buvo pranešta Wilhelm- 
strasse’i (vokiečių užs. reik, min.) kaip kandi
dato Į ministerio postą Berlype, tačiau Vokie
tijos vyriausybė griežtai atsisakė jį priimti dėl 
jam priskiriamų tariamų prieš vokiškų pareiš
kimų Paryžiaus banketuose.

22. Dr. Krikščiūnas, Jurgis, žemės ūkio 
ministeris ... Aktyvus liaudininkų partijos na
rys.

23. Krupavičius Mykolas ... darbininko 
sūnus. Studijavo Marijampolės mokytojų se
minarijoje, Seinų kunigų seminarijoje ir Pet
rapilio dvasiškoje akademijoje. Dalyvavo spau
doje ir parašė keletą knygų. Jis organizavo 
krikščionių demokratų partiją Rusijoje (? — 
V. M.), kurios buvo pirmininkas. Vienas iš pir
mųjų ir pagrindinis žemės reformos Lietuvoje 
sumanytojų. (Steigiamojo ir sekančių trijų sei
mų narys, žemės ūkio ministeris nuo 1923 iki 
1926 m. ir krikščionių demokratų vadas iki 
1928.

Jis yra stiprios valios, užsispyręs, šovinis
tas ir ambicingas, demagoginės oratorijos meis
teris. Jis, sakoma, priklausęs Jėzaus Draugi
jai (? — V. M.) ir pasitraukė iš savo partijos 
vadovybės Romai davus suprasti, kad tokia po
zicija yra nesuderinama su kunigo profesija.

24. Kubilius, Jurgis — Klaipėdos krašto 
gubernatorius nuo 1936 m. spalio 15 d. iki 1938 
m. gruodžio 8 d.

Kubilius yra nacionalistų partijos CK ir 

šaulių Sąjungos (Riflemen’s Association) val
dybos narys. 1936 m. rinkimų vyr. komisijos 
narys.

Aktyvus vidaus politikoje, socialus, rimtas 
ir inteligentiškas. Jo pažiūros užsienio politi
koje yra mažai žinomos.

25. Kurkauskas, Vladas, gimęs Taškente 
Turkestane, Į Lietuvą atvyko būdamas 4 metų. 
1913 baigė Polocko Kadetų korpuso mokyklą 
ir 1917 m. Petrapilio karininkų elektros tech
nikos aukšt. mokyklą... 1919 m. Įstojo į Lie
tuvos armiją. 1920 m. Lietuvai okupavus Vil
nių (sic!) buvo to miesto karo komendantu ... 
1923 m. pasitraukė iš kariuomenės ir buvo 
aktyvus žemės Ūkio Rūmų narys .. . 1935 m. 
buvo paskirtas kainų tvarkytoju... nuo 1935 
m. balandžio 5 d. Klaipėdos Krašto guberna
torium ...

Kapitonas Kurkauskas yra nacionalistų 
("Tautininkai”) partijos narys, turi karinį or
diną (Vyčio kryžius, pirmos klasės, trečio laips
nio). Vedęs grafaitę Zubovaitę. Laikomas gar
bingu, gudriu, praktišku, ambicingu ir tempe
ramentingu.

Kurkauskas visados buvo geriausiuose san
tykiuose su britų pasiuntinybe ir vaišino jos 
narius savo dvare. Nuo 1938 m. iki 1939 m. 
birželio mėn. lietuvių-britų draugijos pirmi
ninkas.

26. Kuzminskas, Stasys ... lankė Berlyno 
Handelschochschule, kurią baigė 1923 m. Dirbo; 
finansų ministerijoje ... 1928 m. perkeltas į už
sienio reikalų ministerijos ekonominį departa
mentą. 1930 m. buvo paskirtas laikinai eiti to 
departamento direktoriaus pareigas. Kartu buvo 
pusiauvaldiško 'Lietūkio’ valdybos narys. Narys 
Lietuvos prekybos delegacijų į Latviją, Čeko
slovakiją, D. Britaniją, Austriją ir t.t. 1935 m 

gruodžio mėn. buvo paskirtas Lietuvos genera
liniu konsulu New Yorke. bet nuo to paskyrimo 
atsisakė ir buvo, jam pačiam prašant, paskirtas 
Lietuvos prekybos atache Berlyne.

Įsivaizduoja iki aukščiausio laipsnio (con- 
seited to the lašt degree), ir yra visai negar
bingas, asmeniškai suinteresuotas keliuose pri
vačiuose bizniuose, duodamas jiems licenzijas.

27. Lozoraitis, Stasys. Gimė Kaune 1898 m: 
spalio 5 d. Baigė Voronežo gimnaziją, paėmė 
teisių mokslų kursą Berlyno universitete. 1918 
m. stojo Vidaus reikalų ministerijos tarnybon. 
1919 m. vizitavo Varšuvą su specialia misija, 
vadovaujama dr. šaulio. Tais pat metais paskir
tas ministerių kabineto reikalų vedėju, 1921 m. 
buvo ministerių kabineto sekretorium. 1922 m. 
buvo paskirtas antruoju sekretorium Lietuvos 
pasiuntinybėje Berlyne, 1924 m. pakeltas Į pir
muosius sekretorius, 1926 m. pasiuntinybės pa
tarėju. 1930 m. paskirtas charge d’affaires pa
siuntinybės Romoje. 1932 m. paskirtas politinio 
departamento direktorium, 1934 m. birželio 12 
d. prezidento aktu buvo paskirtas užsienio rei
kalų ministerių, iš kurio posto atsistatydino 
1938 m. kovo mėn., bet dar ėjo ministerio pa
reigas iki tų metų gruodžio mėn. 1939 m. ba
landžio mėn. paskirtas Lietuvos Ministerių 
Kvirinalui.

Lozoraitis yra inteligentiškas, bet kiek iš
didus. Faktas, kad jis labai jaunas buvo paskir
tas užs. reik, ministerių, vertė jį tai (būti išdi
džiu) dar daugiau parodyti. Tačiau jo pozicija 
nebuvo pavydėtina, jis neturėjo nei autoriteto 
nei iniciatyvos užs. reik, ministerijoje, likdamas 
labai priklausomas nuo ministerių pirmininko ir 
prezidento. Tardamasis su užsienio atstovais, 
priklausydamas nuo kitų sprendimo, jis papras
tai užima labai atsargias pozicijas (usualy on 
the defensive) ir retai yra atviras. Dėl tos prie- 
žaties su juo sunku konstruktyviai dirbti. Jis 
visados yra labai mandagus ir draugiškas šiai 
pasiuntinybei.

Ponia Lozoraitienė, daugiau paveldėjusi iš 
savo lenkės motinos negu lietuvio tėvo, nėra 
malonus asmuo. Ji intriguoja ir yra ūpinga ir, 
kas dar blogiau, kartais užsienio valstybių atsto
vus laiko savo pavaldiniais. (Bus daugiau)
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KANADOS LIETUVIAI

"ATŽALYNO” 15 METŲ 
ŠVENTĖ

Toronto Lietuvių kultū
rinis meno ir tautinių šokių 
grupė "Atžalynas” š. m. 
balandžio 12 d. paminėjo 
savo veiklos 15 metų su
kaktį, suruošęs tautinių šo- 
kių vakarą ir nuotaikingą 
balių.

Tautinių šokių vakaras 
įvyko Węst Park mokyklos 
puošnioje auditorijoje, ku
rios scenoje programą atli
ko apie 100 ”Atžalyno” šo
kėjų. Dalyvavo per 500 tau
tiečių iš Toronto, Hamilto? 
no ir kitų kolonijų. Progra
mą pradėjo tėvų komiteto 
vardu I. Šturmienė, pasvei
kinus atžalyniečius, publiką 
ir pakvietė pranešėja buvu
sią "Atžalyno” vadovę Sil
viją Martinkutę-Radvilienę, 
kuri specialiai atvyko iš 
Cbicagos dalyvauti šios 
šventės iškilmėse. Ji savo 
įžanginėje kalboje supažin
dino publiką su šios tauti
nių šokių grupės 15 metų 
veikla.

Pirmieji "Atžalyno” dai
gai pasirodė 1970-71 m. 
Vienetas buvo pavadintas 
Bendruomenės grupe.. Tai 
buvo sunkūs metai, nes trū
ko mokytojų. KLB Toronto 
apylinkės valdybai globo
jant ir Lietuvių namams 
remiant, šios grupės vado
vavimą perėmė Silvija Mar- 
tinkutė, kuri per pirmus 
penkerius metus, padedama 
mokytojų D. Jurkšaitytės, 
G. Strimaitienės ir B. Le- 
lienės sutelkė 80 šokėjų, su
skirsčius į mažųjų, jaunes
niųjų ir vyresniųjų viene
tus. 1973 m. balandžio 8 
d, įvykusiuose krikštynose, 
grupė gavo "Atžalyno” var
dą. šiame penkmetyje "At
žalyno” šokėjai dalyvauda
vo tik vietiniuose parengi
muose.

m J. Varčius

Antrasis atžalyniečių 
penkmetis jau buvo sėkmin
gesnis. Vadovaujant komi
teto pirmininkams V. Dau
giniui ir J. Vitkūnienei, 
"Atžalynas" finansiškai su
stiprėjo, padėjęs šokėjams 
įsigyti tautinius rūbus ir 
padengti kitas išlaidas. Su
manios vadovės Silvijos 
Martinkutės vadovaujamas, 
grupė padidėjo per 100 šo
kėjų, kurie buvo suskirs
tyti į mažųjų, jaunųjų, vi
dutinių ir vyresnių viene
tus. Vadovė ir mokytojos 
paruošė 20 tautinių šokių 
repertuarą. Su šiuo reper
tuaru atžalyniečiai lankė 
Kanados lietuvių kolonijas, 
dalyvavo įvairiuose Kana
dos meno festivaliuose, su 
pasisekimu atliko progra
mas New Yorke, St. Pe- 
tersburge, Miami ir kituose 
Amerikos miestuose. Da
lyvavo Pasaulio lietuvių šo
kių šventėje Chicagoje. Bai
giantis antram penkmečiui, 
S. Martinkutė studijų rei
kalais išvyko į Australiją 
ir grupės vadovavimą per
ėmė Aldona Zander.

Iškilmingai atšventęs sa
vo veiklos dešimtmetį, "At
žalynas" įstojo į ambasa
dorių vėžes. Atstovavo On- 
tario provinciją įvykusia
me Rytų Kanadoje Cap 
Chat tarptautiniame festi
valyje, tautybių Karavane 
Toronte, lietuvių "Vilniaus” 
paviljone keletą metų at
likdavo koncertines progra
mas ir aktyviai dalyvavo 
lietuvių parengimuose. 1982 
m. atstovavo Kanadą Por
tugalijos "Inatel" tarptau
tiniame festivalyje. Per
ėmus šio ansamblio vadova
vimą Lilijai Pacevičienei, 
atžalyniečiai dalyvavo tre
čią kartą įvykusioje 1984 
Pasaulio lietuvių tautinių 
šokių šventėje Clevelande.

1984 m. liepos 25 — rug
pjūčio 5 d. dalyvavo Švedi
jos Rattvik tarptautiniame 
festivalyje.

"Liaudies šokių meno iš
saugojimas ir jo parodymas 
kitataučiams", aiškino pub
likai S. Martinkutė-Radvi- 
lienė savo įžanginėje kal
boje, "yra vienas iš pagrin
dinių tautinių ansamblių 
tikslų. Ir "Atžalynas” uoliai 
darbuojasi tuo tikslu. Ne
žiūrint kiek darbo ir lėšų 
tokios išvykos reikalauja, 
pasišventę mokytojai, tėvų 
komitetas ir patys šokėjai 
nugali visas kliūtis."
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Tautinių šokių vakaro 
programoje dalyvavo 5 gru
pės: vyresnioji — 22 šokė
jai, vidurinė — 24 šokėjai, 
mažųjų — 25 šokėjai, vete
ranų — 17 šokėjų ir tėvų 
grupė — 16 šokėjų. Pro
gramą pradėjo visos grupės 
bendru sveikinimo šokiu. 
Šokėjams scenoje nebuvo 
lengva judėti, bet visi ban
gavo, sukosi pagal muzikos

Pr. Gaida, "Tėviškės žibu
rių” redaktorius, sukalbė
jęs atitinkamą sukakčiai 
paminėti prasmingą maldą. 
Visi vaišinosi skaniais lie
tuviškais patiekalais ir da
linosi vakaro programos 
įspūdžiais. Sukakties pro
ga "Atžalyną" sveikino 
krikšto tėvų vardu Skrebu- 
tėnas, KLB valdybos pirm.

adv. A. Pacevičius, "Ginta
ro” vardu G. Paulionienė ir 
gauti raštu sveikinimai iš 
choro "Volungės" ir Hamil
tono .."Gyvataro”. Vaišės 
buvo užbaigtos nuotaikių-, 
gaiš šokiais ir visų dalyvių 
širdingais linkėjimais "At
žalynui" auklėti lietuvių 
jaunimą ir išlaikyti lietu
vybę išeivijoje.

Steigiamojo susirinkimo dalyviai.

“AUDRA” TRAVEL
įS, \SCORPORATION 1986

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 pasą į ,,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 (vairių jdomių 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. West, 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.

takto garsus. Po šio sekė 
atskirų ir mišrių grupių 
pasirodymai, atlikę pirmoje 
programos dalyje 6 tauti
nius šokius. Po trumpos 
pertraukos scenoje vikrūs 
atžalyniečiai vėl atliko 9 šo
kius. Iš jų buvo vienas nau
jas, vadovės L. Pacevičie- 
nės sukurtas šokis "Moti
nėlė obelėlė". Tai simboliš
kas šokis, šoko vaikų, vidu
rinių, vyrriausių ir vetera
nų grupių mergaitės, iš vi
so 40 šokėjų, kurios pagal 
valso muzikos taktą su šyp
senomis ir margaspalviais 
tautiniais rūbais priminė 
visiems lietuviškų sodybų 
spalvotus gėlių darželius, 
vėjo siūbuojamus dobilų 
žiedus, mūsų tėvynę Lietu
vą, gražiausią kraštą pa
saulyje. šokis "Motina obe
lėlė", kaip jos kūrėja L. Pa- 
cevičienė man aiškino, vaiz
duoja lietuvę motiną, kuri 
išleido į pasaulį savo vai
kus su meile savo tėvynei 
ir įpareigojimu — niekad 
nepamiršti savo gimtojo 
krašto.

Vakaro programa buvo 
užbaigta visų grupių sutar
tiniu atsisveikinimo šokiu. 
Visi atlikti šokiai buvo la
bai rūpestingai paruošti, 
net ir tėvelių grupė mušė 
savo padus pagal muzikos 
taktą, nesvyruodami ir 
nesuklupdami. Iškviesti į 
sceną "Atžalyno" vadovė 
L. Pacevičienė, mokytoja 
V. Vitkūnaitė, V. Dovidai- 
tytė, R. Toruta, M. Hurst, 
D. Krivaitė ir muzikantai 
buvo apdovanoti gėlių žie
dais ir publika pareiškė pa
dėka audringais plojimais.

* * *
Pasibaigus 8 vai. vakaro 

programai, dalyviai skubė
jo iš auditorijos į antrą gat
vės pusę, kur jų laukė šių 
iškilmių rengėjai su šilta 
vakariene Lietuvių namų 
Mindaugo salėje, čia susi
rinko apie 400 svečių, atža
lyniečių rėmėjų iš Toronto, 
Hamiltono ir kitų vietovių. 
Puotą pradėjo 9 vai. kun.

LANSING
NAUJA LB APYLINKĖ

Balandžio 13 d. Romual
do ir Gražinos Kriaučiūnų 
namuose, Lansing, Mich., 
susirinkę dešimts asmenų 
svarstė ar įmanoma įsteig
ti Lietuvių Bendruomenės 
apylinkę šiame mieste. Su
sirinkimą pravedė JAV LB 
Tarybos pirmininkas inž. 
Algis Rugienius, supažin
dindamas dalyvius su LB 
įsisteigimu, veikla, atsieki- 
mais. Po šios išsamios ap
žvalgos, susirinkusieji nu
sprendė, kad LB apylinkės 
steigimas čia būtinas. Ne
delsdami išrinko valdybą: 
pirmininkas — dr. Romual
das Kriaučiūnas, vicepirmi
ninkas — Saulius Anužis, 
sekretorė — Gražina Kriau
čiūnienė, iždininkas — adv. 
Arūnas Udrys.

Sekančio pusmečio bėgy

je planuojama kontaktuoti 
daugiau lietuvių bei lietu
vių kilmės asmenų, lietu
vius studentus, lankančius 
Michigano valstijos univer
sitetą.

Jei kas pažįsta lietuvių, 
gyvenančių šiame rajone, 
raginkite juos įsijungti į 
LB, skambinant valdybos 
sekretorei — telef. (517) 
321-0091. (gk)

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

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

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

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką
NORMANĄ BURŠTEINĄ

185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, AL 60601 
Td. Lr«rtw4s (312) 243-5324; imą (312) 477409.
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A.A. Angelė Kašubienė 
ir jos laidotuvės

Angelę Kašubienę, vie- 
šinčią Chicagoje dukters ir 
žento Matranga šeimoje ko
vo mėn. ištiko širdies smū
gis. Jai sustirpėjus, Kašu
bai grįžo į namus, Florido
je. Tenykštėje ligoninėje 
Angelei buvo padaryta ope
racija, bet ją lydėjo kompli. 
kacija, nutraukusi ligonės 
gyvybę.

Angelė Garbaravičiūtė 
Kašubienė kapsų žemės 
dukra, gimusi 1916 m. 
Šunskų valse., Marijampo
lės apskr. Lankė Marijam
polės Rygiškių Jono gimna
ziją, vėliau persikėlė gy
venti į Kauną ir ten baigė 
Aušros mergaičių gimnazi
ją. Pradėjusi studijas Vy
tauto Didžiojo universitete, 
Angelė įstojo į LST Filiae 
Lithuaniae ir likosi joje ak
tyvia nare visą gyvenimą.

Angelė sukūrė šeimą su 
Antanu Kašuba ir pasigėrė
tinai darniai išgyveno visą 
gyvenimą. Antano žodžiais: 
"betrūko kelių mėnesių iki 
50 m. vedybų sukakties”. 
Kašubai išaugino ir išmoks
lino dvi dukras, sukūrusias 
savo šeimas. Kašubų, jų 
dukrų, žentų ir vaikaičių 
tarpusavio santykiavimas 
galėtų būti daugeliui šeimų, 
giminių gražiu pavyzdžiu.

Velionės Angelės Kašu
bienės palaikai iš Floridos 
buvo atskraidinti į Chica- 
gą. Čia, Petkaus Marąuette 
koplyčioje, balandžio 8 d. 
vakare įvyko atsisveikini
mas su Velione. Atsisveiki
nime dalyvavo gausiai tiek 
Kašubų giminės, kolegos, 
draugai ir pažįstami, tiek 
jų draugai amerikiečiai.

Atsisveikinimo programą 
gražiai vedė Vaclovas Ma
žeika. Kalbėjo Gražina Špo- 
kevičiūtė-žukauskienė, tais 
pačiais metais su Velione 
gavusi spalvas (Filiae Li
thuaniae vardu), Matilda 
Marcinkienė (Amerikos lie
tuvių tautinės sąjunga), 

(SearsAngelė Katelienė

Šv. Kazimiero kapinėse prie a. a. Angelės Kašubienės karsto, velionės vyras Antanas su 
dukrom ir anūkais. Apeigas atlieka kan. V. Zakarauskas. V. A. Račkausko nuotr.

Mečys Valiukėnas

DIRVA

Angelė ir Antanas Kašubai Floridoje 1983 m.

pasakė pamokslą.

žmonėmis bendrauti 
draugystę išlaikyti.

rijos Gimimo parapijos 
šventovę, kurioje kan. V. 
Zakarauskas atnašavo mi
šias ir

šiųjų pareikštas paskiras 
mintis, susidarė Angelės 
Kašubienės asmenybės, ne
lyginant, mozaikinis pa-

Grabnešiai: A. Juodvalkis, M. Šimkus, W. Binder, J. Jurkūnas, M. Matranga ir V. Mažeika. 
V. A. Račkausko nuotr.

Po pamaldų Angelės Ka
šubienės kūnas palydėtas į 
šv. Kazimiero liet, kapines 
amžinam poilsiui. Religines 
apeigas atliko kan. V. Za
karauskas. Karstą nešė žen
tai Binder, Mark Matranga 
ir keturi neolituanai, artimi 
Kašubų šeimos bičiuliai: 
A. Juodvalkis, J. Jurkūnas, 
V. Mažeika, M. Šimkus. Vi
sus laidotuvių dalyvius šei
ma pakvietė pietums, kurie 
buvo Lietuvių tautiniuose 
namuose.

Co. buv. Velionės bendra
darbiai), Jonas Jurkūnas 
(artimesnieji draugai), Sta
sys Baras (Antano Kašu- 
bos buvę bendradarbiai, 
Standard Federal Loan and 
Savings), Antanas Juodval
kis (Lietuvių Fondas), dr. 
Jonas Kašuba (giminės). 
Paskutiniuoju buvo kun. J. 
Vaišnys SJ, vienklasis su 
Velione R. J. gimnazijoje. 
Jis iškėlė kelias Velionės 
dorybes ir pravedė bendrą 
maldą.

Surenkant atsisveikinu-

Balandžio 9 d. rytą Ve- 
veikslas. Velionė tauri lie- lionė nulydėta į šv. M. Ma- 
tuvė, religinga ir rūpestin
ga motina (močiutė), visad 
šviesiai žvelgianti į Įvykius 
bei problemas, mokėjusi su

A. A.

ANGELEI KAŠUBIENEI 
mirus, mielam Marijampolės jaunystės die
nų prieteliui ANTANUI, jo dukroms RIMAI 
ir VIKTORIJAI su šeimomis bei giminėms 
ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo
jautą ir kartu liūdime.

Janina ir Juozas 
Maurukai

Mišių auką nešė Velionės 
vaikaičiai: Antanas, And
rius ir Petras. Mišių metu 
psalmių ištraukas skaitė 
Velionės dukros ir žentai. 
Vargonavo Antanas Kalvai
tis, giedojo Jonas Vaznelis. 
Dar viena naujovė — tai 
Viktorijos Kašubaitės-Mat- 
rangos įtarpė į psalmę ale
goriškas atskleidimas Moti
nos ryžto ir sugebėjimo 
tvarkyti gyvenimą, nelygi
nant siuvėjai, persiuvant 
suplėšytas velveto kelnes...

A. A.

ANGELEI KAŠUBIENEI

mirus, giliai užjaučiame jos vyrą ANTANĄ, 

dukteris RIMĄ ir VIKTORIJĄ su šeimomis, 

kitus gimines bei artimuosius.

Albina ir Pranas
Kasi ubai

Korp! Neo-Lithuania šviesiajai žvaigž

delei

ANGELEI KAŠUBIENEI 

užgęsus, nuoširdžiai užjaučiame kolegas: jos 

vyrą, ANTANĄ, dukteris RIMĄ, VIKTORI

JĄ, jų šeimas.

Kasniūnų šeimos

Nr. 18 — 9
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■ laiškai Dirvai
NE Į TAS DURIS

Atsiliepimas į Skirpsto 
mintis ”Rimtiem dalykam 
būtini ir rimti planai”, pa
skelbtas 1986. IV. 17 d. 
Dirvoje.

Lietuvių Fondas veikia 
priimtais ir patvirtintais 
įstatais ir prisilaiko narių 
suvažiavimuose priimtų pa
geidavimų bei nutarimų. 
Pelnui skirstyti komisija 
sudaroma iš šešių narių, 
skirtų po lygiai Lietuvių 
Fondo tarybos ir JAV LB 
Krašto valdybos, bet nenu
krenta ”lyg deus ex ma- 
china”, kaip rašo Skirps
tas.

Lietuvių Fondas yra tik 
mecenatas, bet ne projektų 
ruošėjas. Yra institucijos, 
kurios rūpinasi lituanisti
niu švietimu ir kultūriniais 
reikalais. Ar ne jų pareiga 
būtų paruošti ilgalaikį tau
tinės kultūros išlaikymo 
planą ir nustatyti priorite
tą?

Prieš porą metų Chicago, 
je buvo sušaukta kultūri
ninkų konferencija, kurioje 
norėta išgirsti jų nuomo
nes apie pirmaeilius kultū
rinius reikalus ir jų rėmi
mą, bet kalbėtojai rėmė tik 
savo sritis, neatsižvalgdami 
į visuotinus kultūrinius 
reiškinius. Taip tos konfe
rencijos suglaustų minčių 
ar išvadų iki šiol negirdė
jome ir, manau, negirdėsi, 
me, nes kiekvienas vežimą 
traukė į savo pusę, kaip 
toje pasakėčioje apie gulbę, 
lydį ir vėžį.-

Skirpstas sako: ”Kas 
stos greičiau ir arčiau, gaus 
daugiau, kas nespės prašy
mo paduoti, tam nieko ne
bus. Modernu, kaip su kom
piuteriu. Nei’ ilgų svarsty
mų eigos su ginčais, nei, 
kultūros nuolatinio stebė
jimo ir tyrinėjimų, nei de
talių atžymo. Be vargo 
ūmai išdalinami tūkstan
čiai. Lyg nežinoma, jog yra 
sričių, kurioms niekas ne
paprašo . ..”

Ne, taip nėra, kaip Skirps
tas rašo. Yra nustatyta da
ta iki kurios prašymai turi 
būti paduodami ir tik pra
ėjus terminui (dabar kovo 
mėn. 15 d.), gautieji pra
šymai pradedami svarstyti. 
Svarstymas vyksta trejetą 
mėnesių ir ne tik P. S. ko
misijos narių tarpe, bet eg
zaminuojami prašytojai ir 
tariamasi su atitinkamų 
sričių žinovais. LF PS ko
misija yra turėjusi ir to
kių atsitikimų, kad skirtą 
neprašytą paramą grąžino, 
pažymėdami, kad jos nepra
šė. Neprašantiems skirti 
paramą, būtų labai slidu ir 
susilauktų dar daugiau 
priekaištų.

Reikėtų pastų dijuoti 
Amerikos veikiančius di
džiuosius Fordo, Rockefe- 
lerio ir kitokius fondus, 
kaip jie savo paramą

BELDŽIAMASI...
(grants) skirsto. Nemanau, 
kad išeina į kryžkeles ir da
lina pinigus. Net ir Nobe
lio premijai gauti pristato
mi asmenys, o komisija ar 
p a r lamentas apsprendžia 
kuriam duoti.

Knyga ir laikraštis men
kėja dėl mažėjimo skaity
tojų, kurių jau už jokius 
pinigus negalima nupirkti. 
Tą gerai žino ir Skirpstas, 
o kaltę.bando primesti fon
dams. Finansinius reikalus 
laikraščių leidėjai patys 
susitvarko, skelbdami va
jus. Tokius sėkmingus va
jus praeitais metais įvyk
dė Draugo ir Dirvos leidė
jai, surinkdami po 100,000 
dol. O tai jau nemažos su
mos, siekiančios L. Fondo 
visą metinį pelną.

Atsiminimų išleidimas, 
ypač buvusių politinių kali
nių, kurie prisidėtų prie 
Lietuvos okupantų užma
čių išryškinimo, neabejoti
nai yra reikalingas ir rem
tinas. Tik tuo reikalu turė
tų rūpintis suinteresuoti, 
nes L. Fondas tėra tik rė
mė jas-mecenatas.

Skirpstas savo rašinyje 
užgriebia daugelį dalykų, 
pakaltina kitus, bet nepa
teikia savo plano, kaip rei
kėtų visus, ypač kultūrinius 
reikalus spręsti ir kas tą 
turėtų padaryti. Įsteigti dar 
vieną instituciją, lyg aka
demiją, kuri sudarytų pro
jektus ir nustatytų jų vyk
dymo pirmumą, būtų gali
ma, bet ar nepaskęstumėm 
dar didesniame popierizme 
ir biurokratijoje. Kas turė
tų tokią instituciją sudary
ti ir ką į ją reikėtų kviesti: 
ar tik kultūrininkus, ar ir 
politikus, visuomenininkus, 
mokslininkus, švietėjus? Ar 
tada NEPASIDARYTŲ dar 
didesnė painiava, nepa
kviestųjų nepasitenkinimas, 
priešiška veikla?

Lietuvių Fondo vadovy
bė yra atsakinga prieš na
rius ir už testatorių norų 
vykdymą. Paskirtoji para
ma išmokama tik patikri
nus, kad projektas ar jo 
dalis yra atlikta. Pinigas 
yra toks masinantis daik
tas, kad mažiau tikrinant, 
gali nueiti nepaskirtam 
tikslui.

Kažkodėl Skirpstas neuž
siminė apie lit. švietimą, 
kuris šiuo metu yra pats 
jautriausias, nes mokinių 
skaičius nuolat mažėja, o 
jų lietuvių kalbos mokėji
mas akivaizdžiai silpnėja. 
Ir čia pinigais reikalo per
daug nepagerinsi, nes reikia 
pasiryžimo ir pasiaukojimo 
tėvų, mokytojų ir visuome
nės.

Paramos skirstymo klau
simas kas kart darosi vis 
jautresnis, todėl turėti vi
sus patenkinantį planą, bū
tų idealus dalykas. Skirps
to keliamas klausimas yra 

geras, tik ne į tas duris bel
džiamasi.

Skirpstui siūlau pasiro
dyti žmonėms ir pasiūlyti 
konkretų planą, kaip ilgiau 
būtų galima išlaikyti lietu
vybę ir tiksliau skirstyti L. 
Fondo pelną.

A. Juodvalkis

MIELĄ, NUOŠIRDŲ 
BENDRADARBĮ 
PRISIMENANT

Dirvos 1986. IV. 18 d. 
n-je išspausdintas straips
nis ''okupuotoje Lietuvoje 
mirė dr. Domas Cesevičius” 
pažadino man labai senai 
pergyventą vaizdinį, primi
nusį artimą bendradarbia
vimą su mirusiuoju.

Tai atsitiko 1927 m. sau
sio mėn., kada studentau
damas dirbau dienraščio 
"Lietuvis” r e d a k cijoje. 
Vieną rytą sėdint vienam 
redakcijos kabinete pasiro
dė man netikėtai V. Gus
tainis su jaunu studentu 
Domu Cesevičium. Man bu
vo staigmena, nes žinojau 
redaktorių esant prof. Ta
mošaitį, kurio pagelbinin- 
ku aš buvau. Naujas redak
torius atsisėdo redaktoriš- 
koje kėdėje man nė žodžio 
neprataręs. Aš jam buvau 
res nulius momenti. Jo at- 
sivestas sekretorius užėmė 
vietą greta manęs. Su Do
mu draugiškai pasisveiki
nome ir sėdome dirbti ben
dro darbo. Parodžiau jam 
turimus rankraščius ir, ro
dos, korektūros lankus ir 
juos pasidalinę dirbome. 
Taip dirbome dieną iš die
nos draugiškai ir darniai. 
Bendradarbiaujant didėja 
mano pagarba jam. Nors jis 
kaip redakcijos sekretorius 
buvo man viršininkas, ta
čiau tuo nesirodė. Jis buvo 
man nuoširdžiai draugiškas 
ir atstojo redaktoriaus pa
rodytą abejingumą. Man 
buvo lyg ir atgaiva, kai V. 
Gustainis iš redakcijos iš
nyko ir kiti jo vietoje keis
damiesi veikė.

Išdirbęs Lietuvyje iki ge
gužės mėn., pasitraukiau, 
apsisprendęs atostogauti ir 
nuo rudens susirasti moky
tojo darbą aukštesnėje mo
kykloje. Su bendradarbiu 
Domu atsisveikinome, kaip 
pasirodė amžinai.

Po daug metų grįžau prie 
jo bent mintimis, gavęs ra
šyti Tautos pažangos — 
tautinės sąjungos istoriją. 
Rašiau paisydamas tos or
ganizacijos vadovavusių as
menų kalbų, pareiškimų. 
Taip pratęs budinti kiek

MATAS realtors

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

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

JONAS DUNDURAS, adv. RAMON FOLTZ, 
ROMA MAJOROVAS, ALGIS MATAS, PETRAS 

MATAS, PATRICIA SAJOVEC, DALIA 
ŠIRVAITIS, adv. HOWARD TURNER.

L

vieną organizaciją, nes jų 
vadovus tariu esant jų ru
porais, per kuriuos jos kal
ba. Kadangi Cesevičius bu
vo paskutinis Tautinės są
jungos pirmininkas ir dar 
vad. vairininkų grupėje 
veiksmingai pasireiškė, tai 
ir jo kalbos paskutinėje 
Tautininkų konferencijoje 
(1940. I) reikėjo paisyti ir 
ją net pacituoti. Parašiau, 
kaip iš tikrųjų buvo ir tuo 
apsiribojau. Tai fakto kon
stanta vimas ir jis negali 
būti, manding, kvalifikuo
jamas "kiek per griežtai”, 
kaip pastebėjo br.

J. Jakštas

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
V. Kųtkus, Dearborn ... .23.00
G. Misiūnas. Chicago .... 5.00 
A. Smelstorienė. Euclid .. 5.00 
A. Valiulis, Los Angeles 60.00
J. Liaukus, St. Petersburg 2.00 
A. Staniulis Bloomfield 3.00 
V. Vaitkevičienė, Chicago 5.00
A. Ploplys, Rockford .... 3.00
K. Tautkus, Melrose Pk. 3.00 
Dr. Algis Marteli, Reno 33.00
J. Bezys, Winnipeg .... 5.00
H. Gedgaudienė,

Santa Monica ............. 8.00
E. Jokubauskas, Chicago 8.00 
VI. Šniolis, St. Petersburg 22.00 
J. Roland, San Francisco 3.00 
J. Okunis, Flushing ....23.00 
Dr. V. Tauras, Chicago ..13.00 
A. Kuprevičius. Cleveland 3.00
L. Šlenys, Lemont ......... 8.00
J. Blažys, Chicago ......... 3.00
I. Bumelis. Lakeside .... 5.00 
Dr. J. Abraitis,

Highland Hts...................1.00
J. Račilienė. Cleveland . . 8.00 
A. Jucėnas. Juno Beach .. 8.00
Dr. J. Stukas Watchung 10.00
J. Šiaučiūnas, Cleveland 5.00
P. Griganavičius,

Downers Grove ......... 8.00
Pr. Kaspariūnas,

St. Petersburg ............ 10.00
O. Kreimeris,

La Grange Park .........23.00
A. Zaparackas,

Highland Beach ......... 5.00
Ed. Jansonas, Osterville 10.00
J. Končius, Washington 3.00
J. Kalnietis, Chicago .... 3.00
Dr. A. Palaitis, Racine .. 3.00 
Dr. A. Koncė,

San Francisco ............ 25.00
A. Kiršonis,

Rancho Palos ............ 23.00
A. Adamkevičius, Boston 3.00
V. Matulevičius. Weston 8.00
Gr. Žukauskienė, Chicago 5.00
P. Putrius, Livonia......... 3.00
A. Jonynienė, Detroit .. 3.00
K. Praleika, Little Falls 3.00 
Dr. K. Pautienis,

Pompano Beach ...... 10.00 
E. Sinkys, Santa Monica 33.00 
A. Pavilionis, Chicago .. 8.00 
V. Barauskienė, Glendale 3.00 
J. Agurkis, Omaha......... 13.00
Z. Budrevičius, Lake Pk. 3.00

Los Angeles Dramos 
Sambūris .................... 25.00

Ė. 'Į’enney, Belleair Beach 8.00
LB Baltimorės Apylinkė'-25.00
J. Vadapalas, Westchester 13.00
S. Baras, Palos Park ... .13.00
L. Czaplicki, Willowick 10.00
A. Valavičius, Chicago .. 13.00
A. G. Trenys, Hyannis .. 3.00
P. Molis, Shrevvsbury ..25.00
P. Januška, Windsor .... 3.00
B. Bugenis, St. Clair .... 3.00
Pr. Kidolius, Hartford .. 8.00
J. Kazickas, Greenwich . . 8.00
J. Kirtiklis. St. Petersburg 3.00
E. Janulis, Cleveland ..25.00
S. Strikaitis, Los Angeles 8.00
E. Vilkas, Valencia......... 3.00
K. Adomavičius, '

Centerville....................13.00
L. Krajauskas,

St. Petersburg............. 8.00
J. Maziliauskas, 

Toronto ......................... 3.70
A. Reventas, Gulfport .. 8.00
A. Tveras, Chicago.........  8.00
W. Simanas, Rochester 15.00
A. Čepulis, Philadelphia 10.00
A. Mockus, Miami ......... 5.00
V. Janulaitis, Oak Lawn 13.00
K. Zaronskis, Cleveland 8.00
M. Kuzmickas,

Santa Monica ............5.00
A. Mažeika,

Marina dėl Rey ........ 33.00
A. Sederavičius, Omaha 5.00
Dr. J. Mačiulis, Lakewood 8.00
V. Urbonas, St. Petersburg 8.00
St. Šimoliūnas, Detroit .. 18.00 
A. Milaknis,

Santa Monica ............. 20.00
Dr. L. A. Dirda, Chicago 33.00 
K. Vaičaitis, St. Petersburg 8.00 
A. Bartuškienė,

Willoughby .................13.00
J. Budrienė, Strongville 5.00 
J. Asminas, Livonia .... 5.00 
St. Garliauskas,

Manchester ................ 3.00
Tautos Fondo atstovybė

Michigano valst............20.00
Detroito Lietuvių Organi

zacijų Centro valdyba 25.00
Dr. R. Dovydaitis, Dalton 23.00
Dr. A. Grushys, Wichita 13.00
V. Karalius, Baltimore .. 3.00
A. Campe, Waterbury .. 5.00
D. Adomaitis, Chicago .. 8.00
A. Repšienė, Chicago .... 5.00
A. Muliolis, Euclid .... 10.00
V. Gruzdys,

St. Petersburg ............. 10.00
A. J. Tomkus, Meriden .. 8.00 
Ed. Krištaponis,

San Angelo ................  5.00
V. Langė, Lakewood .... 3.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

• 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.
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CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis

DAILIOJO MENO 
INSTITUTO NARIŲ 

SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių dailiojo meno 
instituto narių metinis su
važiavimas įvyko 1986 m. 
balandžio 19 d. Jaunimo 
centre, Chicagoje. Suvažia
vimą vedė instituto tarybos 
pirm. dr. Jonas Račkaus
kas. Apie instituto veiklą 
plačiai kalbėjo valdybos 
pirm. dr. Gediminas Balu- 
kas. Institutas inkorporuo
tas Illinois valstijoje ir tu
ri nuo mokesčių atleidimą. 
Institutui vadovauja 9 na
rių taryba, kurių 6 narius 
deleguoja Lietuvių Fondas, 
o 3 — renka suvažiavimas. 
Trečdalis tarybos narių 
kiekvienais metais perren
kamas. šiais metais savo 
kadenciją baigė Adolfas 
Markelis ir nesutiko dau
giau kandidatuoti. Į jo vie
tą trijų metų terminui iš
rinktas Emilijus Holende- 
ris. Padaryta užuomazga 
Lietuvių dailės muziejui 
steigti. Tuo tarpu jungiasi 
šios organizacijos: Čiurlio
nio galerija, Ine., LD Meno 
institutas ir Lietuvių tau
todailės instituto Chicagos 
skyrius. Organizacijos ne
nustoja s a v arankiškumo, 
bet bendromis pastangomis 
steigia ir išlaiko Lietuvių 
dailės muziejų. Muziejus 
būtų lyg kepurė, po kuria 
tilptų visi dailės darbai. 
Dabar veikiantis LDMI nė
ra kokia dailininkų sąjunga 
ar draugija, bet tik dailės 
darbų globėja. Sukaupus 
didesnį kapitalą, bus per
kami ir saugomi dailininkų 
sukurti darbai.

Su Domšaičio ir Petravi
čiaus dailės darbais institu
tas dalyvavo suruoštose pa
rodose Clevelande ir Detroi
te, o taip pat metinėje 
EXPO parodoje Chicagoje, 
atkreipus žinovų ir kritikų 
rimtą dėmesį.

Beldžiamasi į garsius mu
ziejus ir bandoma įsibrau
ti su Domšaičio darbais. La
bai daug gelbsti Pietų Af
rikoje išleistoji Domšaičio 
darbų monografija.

LDM instituto finansus 
tvarko iždininkas Algis Ja- 
nušas. Institutas pajamų 
gauna iš nario mokesčių ir 
aukų, o taip pat remia ir

"Aušros Vartų” tunto "Birutės” draugovės prityrusios skau
tės skaito apie Vilnių. Iš kairės: draugininke R. Stroputė, L. 
Viržintaitė, G. Sabaliauskaitė ir draugininkės padėjėja I. Nau- 
džiūtė. A. Namikienės nuotr.

L. Fondas. Didžiausias iš
laidas sudaro patalpų nuo
ma, draudimai, spausdiniai 
ir paveikslų įrėminimas bei 
priežiūra.

Į kontrolės komisiją iš
rinkti: Bronius Juodelis, 
Irena Vainorienė ir Birutė 
Jasaitienė.

Baigiant suvažiavimą, 
pirm. J. Račkauskas infor
mavo, kad šią vasarą į kom
piuterį bus įregistruoti visi 
adresai, paveikslų metrika 
ir kitos žinios. Bus masiniai 
siunčiami laiškai, prašant 
institutui ir muziejui para- , 
mos.

Suvažiavimas praėjo dar
nioje nuotaikoje ir aptarti 
visi rūpimi klausimai.

Linkėtina sėkmės, įgy
vendinant lietuvių dailės 
muziejaus idėją.

VAKARONĖ SU 
RAŠYTOJU 

č. GRINCEVIčIUM
Chicagos ateitininkų sen- 

draugų pastangomis š. m. 
balandžio 18 d. Jaunimo 
centro kavinėje, įvyko ra
šytojo Česlovo Grincevi- 
čiaus knygos "Vidudienio 
varpai", sutiktuvės. Vaka-. 
ronę vedė dr. A. Liulevi- 

: čius, apie rašytojo veiklą ir 
: gyvenimą kalbėjo kun. V. 
Bagdanavičius. Su knygos 
turiniu ir kūryba supažin
dino dr. A. Liulevičienė. Iš 
supa žindinamos knygos, 
apysaką — Pirmasis snie
gas, skaitė pats rašytojas 
Č. Grincevičius. Titulinę 
apysaką — Vidudienio var
pai — raiškiai perdavė ak
torė Nijolė Martinaitytė.

Vakaronę užsklendė rašy
tojas č. Grincevičius, papa
sakojęs kūrybos aplinkybes 
ir padėkojęs prelegentams 
bei visiems gausiems daly
viams.

Rengėjai visus pavaišino 
užkandžiais ir kava, o rašy
tojas autografavo nupirk
tas knygas. Vakaronė trū
ko 2 valandas.

Česlovo Grincevičiaus Vi
dudienio varpus išleido Lie
tuviškos knygos klubas, 
1985 m. Aplankas ir virše
lis dail. Ados Sutkuvienės. 
Kaina nepažymėta.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ'

Jaunieji Kr. Donelaičio aukšt. mokyklos žurnalistai su rašytoju A. Kairiu. Iš kairės: A. 
Didžbalis, J. Salytė, A. Tijūnėlytė, rašyt. A. Kairys, šio straipsnio autorė V. Vėžytė, E. Val- 
kiūnaitė, R. Kučienė — literatūros mokyt, ir B. Fabijonas J. Tamulaičio nuotr.

PRAMOGINGA IR 
SMAGI DIENA 
MOKYKLOJE

"Aš nieko ypatingo netu
riu pasakyti", pradėjo rašy
tojas Anatolijus Kairys, 
balandžio 12 d. atsilankęs 
į Kr. Donelaičio aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos 
8-ją klasę. Bet tai buvo ne
tiesa. A. Kairys papasako
jo apie save, literatūrą ir 
sąvo kūrybą. Viskas buvo 
įdomu, labai įspūdinga.

Anatolijaus Kairio kūry
binis šaltinis prasidėjo jau
nystėje, jam esant 16 metų 
amžiaus. Klebono paragin
tas, parašė 2 veiksmų dra
mą vaikams "Būkime an
gelaičiais".

Dirbti su jaunimu, kaip 
sakė rašytojas, jam nėra

GEGUŽĖS MĖN.
RENGINIAI JAUNIMO 

CENTRE
• 3 d. Lietuvos dukterų 

draugijos pavasarinis ba
lius.

• 4 d. Nekalto prasidėji
mo Marijos seserų vienuo
lijos (Putnamo seselių) rė
mėjų mišios ir vakarienė.

• 10 d., 5 vai. vak. 1. Eu
genijaus Kriaučeliūno var
do jaunimo premijos įteiki
mas kavinėje. 2. Abiturien- 
tų-čių balius didžiojoje sa
lėje. Ruošia LMF Chicagos 
klubas.

• 11 d. Dzūkų draugijos 
balius didž. salėje.

• 18 d. "Vaidilutės" teat
ras stato komediją "Uošvė 
į namus, ramybės nebus".

• 23-24 d. d. Poezijos die
nos maž. salėje.

KITI RENGINIAI
• Gegužės 4 d. (sekma

dienį), 2 vai. p., p. Lietuvių 
tautiniuose namuose, jauni
mo konkurso laimėtojams 
premijų įteikimas (įėjimas 
nemokamas). Ruošia ALT 
S-gos valdyba.

• Gegužės 11 d. (sekma
dienį), 3 vai. p. p. Marijos 
auditorijoje, Dainavos an
samblis stato muzikinį vei- 
I kalą "Lietuviškos vestu
vės" Bilietai Vaznelių pre
kyboje. 

naujas dalykas. A. Kairys 
baigė studijas 1942 metais 
Vilniuje. Karo metu pasi
traukė į Vakarus ir Vokie
tijoje ėjo vicedirektoriaus 
pareigas lietuvių gimnazi
joje, tačiau pedagogo pro
fesijos nepasirinko Atsida
vė kūrybai. Chicagoje suor
ganizavo 3 teatro festiva
lius.

A. Kairys yra rašytojas, 
žinomas savo poezija, bet 
atrodo, sėkmingiausias jo 
kūrybinės pastangos yra 
beletristika ir dramos. Iš 
tiesų, savo vaizduotei iš
reikšti jis panaudoja visus 
tris literatūros žanrus, pro
zą, poeziją ir dramaturgi
ją. Kairys rašo romanus, 
noveles, dramas, poeziją, 
tragedijas "kas man a£eina 
į galvą". Savo energiją ra
šytojas sukoncentruoja į 
romanus ir dramas. Roma
nas lengviau rašosi, nes ga
lima plačiau aprašyti, ga
lima daug prirašyti, o dra
mose sunkiau, nes reikia ei
ti prie tikslo. "Kodėl?" — 
negalima pripasakoti. "Ro
manus rašau, kai užeina no
ras plepėti", sako rašyto
jas. Jis davė mums pavyz
dį, panaudodamas mergai
tę, kuri puošėsi romano rė
muose ir mergaitę, kuri 
puošėsi dramos rėmuose. 
Romano mergaitės puoši- 
muisi galima pašvęsti nuo 
10-13 puslapių. Mergaitė 
gali kelis kartus nueiti nu
sipirkti dažų bei puošmenų 
ir neribotą laiką praleisti, 
stovėdama prieš veidrodį. 

• Dramoje aktoriai, vienos 
eilutės eigoje, turi perduo
ti tikslią ir kondensuotą in
formaciją apie mergaitės 
puošimąsi.

Jau 11 premijų laimėjęs 
A. Kairys visuomet galvo
ja, kad laimės premiją už 
kiekvieną duotą konkursui 
rašinį. Bet nelaimėjęs, ne
nusimena. Toliau rašo ir 
kuria, nes nesvarbu kas ką 
sako ar rašo. Jo nuomone, 
savikritika yra svarbiau
sias dalykas rašytojo kūry
bos procese. Paskutinė jo 
premijuota knyga, romanas 
"Viena širdis", kuri dar nė
ra atspausdinta, taikoma 
15-20 metų jaunimui. A. 
Kairys sako, kad ji yra 
įdomi ir kiekvienas jaunuo

lis ten suras save. Jei jau
nimas ją skaitys, rašys tę
sinį. Mes lauksime šio ro
mano, nes jaunuolės gyve
nimas okupuotoje Lietuvo
je mus intryguoja.

A. Kairys sako, kad jis, 
daug išmoko, skaitydamas 
senųjų laikų graikų ir loty
nų veikalus. Jis ragino mus 
domėtis visa senąja klasi
kine literatūra, o ypač 
Shakespeare’u, nes tai yra 
šaltinis, iš kurio gali sem
tis visi rašytojai.

Rašytojas Kairys nori 
grįžti prie poezijos, nes jau
čiasi, kad savo sename am
žiuje darosi sentimentalus 
ir poezija yra lengvai pri
taikoma tokiems jausmams 
išreikšti. Rašytojas mano, 
kad jaunų lietuvių gyveni
me svarbus įvykis būtų nu
vykti į Lietuvą. Jis sako, 
tie jaunuoliai nors ir bus 
kitame pasaulyje, tačiau jie 
susitiks su tikru lietuviš
ku krauju.

Po savo pasakojimų ra
šytojas dovanojo mums po 
knygą ir autografavo. Ta 
diena tikrai buv pramogin- 
ga, įdomi ir smagi.

Vaiva Vėžytė
Kr. Donelaičio aukšt. 

mokyklos, 8 kl. mokinė

CICERO
CICERO "ATEITIS”

Cicero” Ateities" krepši
nio komandą, kuri Vid. Va
karų sporto apygardos 
krepšinio pirmenybėse už
ėmė II vietą, galima pava
dinti brolių komanda. Joje 
žaidžia trys broliai Owensai 
ir du broliai šulaičiai (vie
nas jų — E. Šulaitis yra 
komandos kapitonas). Du 
broliai Owensai pirmenybių 
išvakarėse atstovavo Cice
ro All-Stars rinktinę tra
dicinėse rungtynėse prieš 
Berwyną, kuri įveikė.

Vid. Vakarų sporto apy
gardos krepšinio pirmeny
bėse kovo 22-23 dienomis 
Chicagoje Cicero "Ateitis" 
nugalėjo Clevelando "žai
bą" 60:58 ir tada baigmėje 
tik po sunkios kovos turėjo 
nusileisti buvusiam š. Ame
rikos lietuvių meisteriui 
Chicagos "Lituanicai" 61:
64. (eš)
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LIETUVĮ ŽURNALISTĄ’ PAVARČIUS
Po ilgesnės pertraukos, 

Lietuvių žurnalistų s-gos vai • 
dybai apsipratus naujose pa
reigose, 1986 m. kovo pabai
goje sulaukėme ir žurnalą - 
Lietuvos žurnalistą. Jį re
dagavo pati valdybos pirm. 
Rūta Klevą Vidžiūnienė, pa
sikvietusi į talką čikagiškį 
Gintautą Juodgudį. Šis ‘Žur 
nalisto’ numeris kvepia švie
žumu ir naujovišku jo laužy
mu.

Redakciniame straipsnyje 
klausiama: Žurnalistas - mąs 
tytojas ar informuoto jas?
R.K.V. svarsto kas skaityti
na žurnalistu, pasigenda są
rašuose didžiųjų redaktorių, 
prisimena laikraščių paskir
tį, turinį ir monotoniją, skai
tytojų mažėjimą ir t.t. Po 
truputi užgriebta visko, bet 
tiesioginio atsakymo nėra.

V.R. rašo apie ‘Spaudos 
darbuotojo moralinį atlygi
nimą’. Užsimena apie pre
mijas, atsiliepimus, padė
kas, tai žurnalistui yra lyg 
moralinis atlyginimas. Ska
tina organizacijas su pakvie
timu į renginį pridėti ir 
komplimentinius bilietus, 
lyg šiokį tokį žurnalisto pas
tangų įvertinimą. Straips
nis aktualus ir gyvenimiškas

Juozas Vitėnas sielojasi 
laikraščių ir žurnalistų bėdo
mis. Kodėl mūsų žurnalų lei 
dimas retėja ar visai susto
ja, kodėl jaunoji karta lietu
viškų laikraščių neskaito. 
Klaida būtų lietuviškus laik
raščius žurnalus sujungti ir 
mažinti jų skaičių, nes tuo 
nebūtų pakeltas skaitytojų 
skaičius. Žurnalistų trūku
mas yra akivaizdus, nes vy
resnieji, dėl amžiaus ir kitų 
priežasčių traukiasi, o jau
nesnieji neužpildo tuštėjan
čių vietų. Anglų kalba lietu
vių laikraščiai ar tik įvesti 
skyriai, dėl reto, neregulia
raus pasirodymo ir pavėluo
tų žinių, nepritraukia jaunuo 
menės prie lietuviško darbo.

Jurgis Janušaitis, buvęs 
L.Ž. s-gos centro valdybos 
pirmininkas, puslapiniame 
straipsnyje ‘Vairininkams 
pasikeičiant’, apžvelgia savo 
je kadencijoje atliktus bei 
neatliktus darbus ir dėkoja 

visiems bendradarbiams bei 
talkininkams.

Gaivūs yra jaunosios žur
nalistės Rimos Janulevičiū- 
tės svarstymai straipsnyje - 
Kaip padaryti mūsų spaudą 
įdomesnę jaunajam skaity
tojui? Rašo apie savo pirmuo 
sius žingsnius žurnalistiko
je, bet daro tą pačią išvadą: 
‘Gaila, bet jaunesniųjų skai
čius, atrodo, vis mažėja’.

Aurelija Balašaitienė kal
ba apie - Išeivijos spaudos 
darbuotojus. Straipsnis ak
tualus ir užgriebia spaudą, 
žurnalistus, įvairių renginių 
ruošėjus, kritikus. Straipsnį 
reikia perskaityti visiems ir 
pasidaryti išvadas.

Pora puslapių skirta Vin
co Rastenio laiškų iškarpom 
pavadintoms ‘Kas mes esa
me?’.

Žinomas sporto populia
rintojas Bronius Keturakis, 
straipsnyje ‘Sporto vaidmuo 
mūsų spaudoje’, rašo apie 
sporto reikšmę ir lietuvių 
sportininkų pasisekimus.

Rūta Šakienė analizuoja 
Dirvos nueitą 70 metų kelią, 
primena leidėjus ir redakto
rius.

Spausdinama žurnalisto ir 
rašytojo Aleksandro Merke
lio paskaita, skaityta minint 
Vinco Kudirkos gimimo 100 
metų sukaktį. Tai pats 
ilgiausias 8 puslapių rašinys.

O gražioji Italija! Rašo 
jaunoji žurnalistė Nora Bur- 
baitė. Iš įdėtos redakcijos 
pastabos sužinome, kad ji 
yra Phoenixo Home & Gar- 
den žurnalo redaktorė-koor 
dinatorė.

Hypatija Yčaitė-Petkus 
rašo apie Aušros gadynės 
plunksnos darbuotoją Liud
viką Malinauskaitę-Šliupie 
nę, pasirašinėjusią Eglės, 
Šarkos, Lietuvaitės vardais.

Jurgis Jašinskas dviejuo
se straipsniuose - ‘Stebuklas 
ar veidmainiška apgaulė’ ir 
‘Spaudos pabiros’ - rašo apie 
vysk. Antano Baranausko 
150 metų gimimo sukakties 
minėjimą Vilniuje ir apie už
mirštą žurnalistą Jeronimą 
Cicėną, jo 75 metų amžiaus 
sukakties proga.

Toliau randame Balio

Apie lietuvius Pietų Amerikoje...
Emilija Čekiene

Vyskupas Paulius Balta
kis nesenai aplankęs Pie
tų Amerikos kraštus, s. m. 
balandžio 2 d. Kultūros ži
dinyje, Brooklyne, N. Y. 
lietuvių spaudos ir radijo 
atstovams padarė praneši
mą apie ten gyvenančius 
lietuvius, kurių esą apie 
90,000 įvairiuose Pietų 
Amerikos kraštuose. Dau
giausia gyvena Brazilijoj 
apie 50,00, Argentinoje 
apie 30,000, Uragvajuje 
apie 500, Kolumbijoje apie 
500 ir kitur po mažiau. 
Brazilijoj ir Argentinoj lie
tuviai reiškiasi aktyviau
siai. Ten yra įsikūrusi lie
tuvių jaunimo sąjunga. Ka
talikų universitete veikia

Brazdžionio ‘Aktualijas’, ne
pasirašytą straipsnį apie 
‘Lietuvius žurnalistus savo
je ir svetimoje padangėje’, 
‘Mūsų spauda Venecueloje’.

Izolda Poželaitė-Davis kai 
basi su Petru Bielskiu apie 
‘Lietuvišką spaudą ir jos 
bendradarbius Pietų Ameri
koje’ ir su Albinu Pocium 
apie ‘Lietuviškos spaudos 
bendradarbius Adelaidėje’. 
Betgi, Petras Bielskis gyve
na Australijoje ir redaguoja 
‘Adelaidės lietuvių žinias’, 
tai prie ko čia Pietų Ameri
ka? Aiškus susipainiojimas. 
V. Saudargas (net ir ‘Žurna
listo’ redakcija’ nemalonėjo 
parašyti autoriaus pilno var
do) rašo apie LB spaudos 
s-gą Australijoje.

Pabaigai suminimi miru
sieji žurnalistai. Vieniems 
skirta tik kelios eilutės, ki
tiems skiriama ištisi straips
niai.

UŽSKLANDAI
‘Lietuvos žurnalistas’, 

nors ir yra neperiodinis lei
dinys, bet numeruojamas 12 
numeriu ir žymima išleidimo 
data 1986 m. kovas. Šiame 
numeryje, kaip matome, di
džioji dalis straipsnių tėra 
1-2 puslapių, kuriuose rašo
ma aktualiomis lietuvių spau 
dos ir bendradarbių temo
mis. Tik A. Merkelio išsa
mus straipsnis apie Vincą 
Kudirką išsiskiria iš visų ki
tų ir daugiau tinka kultūri
niam žurnalui.

Aplamai šis ‘Žurnalistas 
teikia gerą įspūdį, yra daug 
nuotraukų ir iliustracijų. Ma 
tyti, kad redakcija yra įdėju
si daug darbo surinkdama 
rašinius ir juos tinkamai iš
dėsčiusi. Aiškiai matoma 
jaunojo talkininko patyrusi 
ir naujoviška ranka.

Lietuvį žurnalistą leidžia 
Lietuvių žurnalistų s-ga, Los 
Angeles, o spaudžia Draugo 
spaustuvė, Chicagoje. Reda
guoja Rūta Klevą Vidžiūnie
nė, padedama Gintauto Juod 
gūdžio. Gaunamas pas spau
dos platintojus. Kaina $2.50

A. Juodvalkis 

lietuvių kalbos kursai, ku
riuos lanko labai mažas 
skaičius mokinių.

Brazilijoj ir Argentinoj 
daugiausia gyvena imigran
tai atvykę tarp 1923-1935 
metų. Naujųjų imigrantų 
po antro pasaulinio karo bu
vo suskaičiuota apie 2000, 
bet vėliau daug jų išvyko į 
JAV ir į Kanadą, šiuo me
tu liko gal tik keletą šeimų. 
Venezueloj, Kolumbijoj dar 
gyvena atvykusieji po ant
ro pasaulinio karo, daugiau
sia profesionalai, šiuose 
kraštuose lietuviai yra la
bai gerai įsikūrę ir susior
ganizavę. Turi nuosavus 
namus, o didesnės bendruo
menės turi ir savo religi
nius ir kultūrinius centrus. 
Sunkiausios ekonominiu at
žvilgiu sąlygos yra Urag
vajuje, o geriausios berods 
yra Venezueloj, Kolumbijoj 
ir Argentinoj.

Iki antro pasaulinio ka
ro tose šalyse lietuvius gel
bėjo nepriklausomos Lietu
vos valdžia finansiniai, o 
dabar juos remia finansi
niai ir šiek tiek moraliniai 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė. Tenykščių lietuvių 
veikla šiek tiek skiriasi nuo 
JAV lietuvių veiklos, kaip 
ir čia anksčiau skyrėsi nuo 
pirmųjų imigrantų. Visa 
veikla koncentruojasi į tau
tinę, kultūrinę ir socialinę. 
Yra didelis trūkumas jaunų 
kunigų. Dėl trūkumo moky
tojų nėra lietuviškų mokyk
lų. Ideologinės organizaci
jos, kaip skautai ir ateiti
ninkai, įsisteigė po antro 
pasaulinio karo.

Lietuviškos parapijos 
Pietų Amerikoje, išskyrus 
šv. Kazimiero ir šv. Pau
liaus Brazilijoje privalo 
tarnauti ir vietiniams, ku
rių žymiai daugiau, kas ke
lia nepasitenkinimą lietuvių 
tarpe. Taip pat yra didelis 
trūkumas jaunimo. Prie pa
rapijų yra lietuviškos ta
rybos lietuviškai pastoraci
jai.

Iš jaunimo labai gražiai 
veikia tautinių šokių gru
pės ir kai kuriose vietovėse 
jaunimo chorai.

Argentina turi du laik

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio E., Williaai J. Sr., 

Williaen J. Jakubs Jr. ir 

Barbara Jakobs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

93S East 185th Street, OeeeM, Ohio 44119 
Tel. (216Į 531 7770

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

liams pastatyti.

raščius : „Argentinos Lietu
vių Balsą” ir Tėvų Marijo
nų leidžiamą „Laiką”. Bra
zilija turi Tėvų saliziečių 
leidžiamą savaitraštį „Mū
sų Lietuva”. Visuose kraš
tuose veikia Lietuvių Ben
druomenės ir lietuvių orga
nizacijos įvairiais vardais. 
Argentinoj labai gražiai 
veikia Susivienijimas ir 
Jaunimo sąjunga, bet jau
nimas vengia bažnyčių lan
kymo. Kiekvienas klubas 
konkuruoja pritraukti dau
giau jaunimo. Jie labai dė
kingi PLB-nei už šelpimą 
ir brolišką pagalbą atvyks
tant su chorais ir tautiniais 
šokiais ir ypač dėkingi as
menims skiriantiems sti
pendijas į Vasario 16 gim
naziją.

Po pranešimų vyskupas 
mielai atsakinėjo į klausi
mus.

Į gen. konsulo A. Simu
čio klausimą, kad lietuvių 
visuomenė labai jaudinasi, 
kodėl Lietuvos Krikšto su
kaktis rengiama Kaune, o 
ne Vilniuje. Mes manome, 
sakė jis, kad apsikrikštijo 
Lietuvos kunigaikščiai Vil
niuje. Ar nebūtų galima vi
suomenei tą paaiškinti.

Vyskupas P. Baltakis at
sakė, jog todėl, kad būtų di
dingesnis. Lenkai čia nieko 
bendro neturi, čia yra ku
nigų ir vyskupų nutarimas. 
Esu gavęs, sakė jis, iš Vil
niaus kun. Lydžio vieno po
sėdžio protokolą, kuriame 
jie svarstė tą klausimą ir 
dėl praktiškų sumetimų 
nutarė daryt Kaune. Kai aš 
užklausiau, tai atsakė, jog 
Vilniuje nėra didesnių baž
nyčių. Šv. Petro ir Povilo 
telpa tik kokie 400-500 žmo
nių, o visos kitos tiktai kaip 
kišenėlės. Kaune yra Arki- 
bazilika su šventorium, kur 
talpina apie keletą tūks
tančių. Ir aš manau, kad 
lenkai čia nieko bendro ne
turi ir priekaištauti nerei
kėtų.

Redakcijos pastaba: Pa
skutinėmis žiniomis iš Lie
tuvos, pagrindinį Lietuvos 
krikšto sukakties minėjimą 
nutarta daryti Vilniuje.
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”Proud to be an ETHNIC, 
Glad to be an AMERICAN”.

„Darbininko” 70 metų sukakties minėjime programą atlikę solistai Vaclovas Verikaitis ir 
Daiva Mongirdaitė, pianistas William Smiddy, ir Darbininko redaktorius kun. dr. Kornelijus Buč
inys dėkoja visiems. L- Tamošaičio nuotr.

'DARBININKO’ 70 METU SUKAKTIS
Lietuvių pranciškonų lei

džiamas laikraštis DARBI
NINKAS š. m. balandžio 13 
d., Kultūros židinyj, Brook- 
lyne, N. Y. paminėjo 70 
metų sukaktį. Iškilmės bu
vo pradėtos invokacija, ku
rią. sukalbėjo Tėv. Placidas 
Barius, lietuvių pranciško

nų provinciolas. Po to su
giedoti Amerikos ir Lietu
vos himnai.

DARBININKO redakto
rius dr. Kornelijus Bučmys, 
OFM, pasveikino taip gau
siai susirinkusią publiką ir 
pranešė, kad šios garbingos 
Darbininko sukakties pro-

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.

UNION TOURS UNION TOURS 
UNION TOURS

BALTIC DELIGHTS — MAY-AUGUST 1986 
TOUR TO VILNIUS, RIGA, TALLIN & HEL
SINKI EXCURSIONS TO KAUNAS, TRAKAI & 
DRUSKININKAI 12-18 DAY TOURS GREAT 

VALUE RATES FROM

$1251.00 —$1920.00
5 Nights Vilnius MINI TOURS, 10 Nights 

VILNIUS CULTURE TOURS.

PLEASE SEND 1986 BROCHURE.

Name ...................................................................................... .................

Address ...................................................................................................

City ......................................................  Statė......................................

Phone........................ Home......................... Office.........................

FOR INFORMATION ABOUT BARGAIN MAY MINI 
TOUR CALL STEPHANIE HORTON 212-683-9500 COL- 

LECT. PLEASE CORESPOND IN ENGLISH.

ga skirtą 1000 dolerių pre
miją už geriausią romaną 
iš šešių atsiųstų laimėjo ra
šytoja Alė Rūta-Arbienė, 
kuri dėl susidariusių aplin
kybių negalėjo pati atvyk
ti. Romano vardas MARGŲ 
RAŠTŲ KELIAS.

DARBININKĄ sulauku
sį 70 metų sveikino JAV 
prezidentas Ronald Reagan, 
Lietuvos generalinis konsu
las Anicetas Simutis, LB 
vardu A. Vakselis, Kredi
to Unijos KASA vardu 
sveikino A. Šilbajoris, įteik
damas 700 dol. auką, ir 
daug kitų.

Programai vadovavo ir 
Darbininko praeities ap
žvalgą padarė Vitalis Žu
kauskas, išsamiai ir nuo
sekliai nušvietęs šio laik
raščio ilgą ir sunkų gyve
nimo kelią. Jis trumpai api
budino prieš daugelį metų 
lietuvių išeivijos gyvenimą, 
kas tuo metu vyko ir kaip 
paveikė, privedė prie Dar
bininko laikraščio 70 me
tų paminėjimo šiandien. V. 
Žukauskas plačiau apžvel
gė 19 amž. gale ir 20-jo 
amž. pradžioje Lietuvos 
darbininkų stovį, rūpesčius 
ir paskaitė iš 1915 metų 
rugsėjo 19 dienos išleisto 
pirmojo Darbininko nume
rio redakcijos ir adminis
tracijos pasisakymus. Baig
damas pranešė, kad šian
dien yra ne vien Darbinin
ko laikraščio sukaktis, bet 
ir dabartinio redaktoriaus 
dr. K. Bučmio, OFM gim
tadienis.

Po oficialios dalies pra
sidėjo koncertas, kurį at
liko žinomi operos solistai, 
Daiva Mongirdaitė iš Bos
tono ir Vaclovas Verikaitis 
iš Toronto, kuriems sužavė
tos publikos plojimai nesi
baigė ir solistei buvo įteikta 
daug gėlių. Jų dainavimą 
lydėjo pianistas William 
Smiddy. Jie atliko 19 įvai
rių muzikos kūrinių, dau
giausia lietuviškų.

Po programos buvo lais
vas pabendravimas vaišėse.

(eč)

Paid for by James Corcoran — Chairman — Cikraji for 
Judge Cornmittee, 459 Canterbury, Bay Village.

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

1986 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ
14 - 18 DIENŲ KELIONĖS, 10 DIENŲ LIETUVOJ

14 DIENŲ — LIETUVA IR RUSIJA
Kelionė 716: liepos 16 — liepos 29 — $1,699. Maskvoj 1 

diena, Vilniuj 10, Maskvoj 1. Swissair iš JFK ir Bostono
15 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA

Kelionė 101: Rankdarbių paroda. Spalio 1 - spalio 15 — 
$1,599.

Kelionė 126: Naujų Metų sutikimas.Gruodžio26-sausio9 
—$1,499. Vilniuj 10 dienų, Kaune 2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

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.

/

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.

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. Swissair 
iš JFK ir Bostono.

15 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA 
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.

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA

Kelionė 617: birželio 17 - liepos 3 — $1,799.
Kelionė 916: rugsėjo 16 - spalio 3 — $1,699. Traukiniu 

iš Varšuvos j Vilnių, Vilniuj 10 dienų, traukiniu Iš 
Vilniaus į Varšuvą, Varšuvoj 2, Frankfurte 1. Luftansa 
iš JFK IR Bostono.

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 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
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TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

Lithuanian Credit Union
— Lietuvių kredito kooperatyvas
— Tel. (216) 481-6677

KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS 
APDRAUSTA IKI $100.000

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS Už:

Reg. sąskaitą. ’Super’ 
Share sąskaitą. Taupymo 

certifikatus. I R A 
sąskaitą.

Parduodame Money Orders, 
mokesčius už elektros, šildymo, 

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

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

Dievo Motinos parapijos patalpose 
(centrinėje TAUPOS būstinėje).

18022 Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119

PHILADELPHIA
REMKIME CHARLES 

DOUGHERTY

š. m. gegužės 9 d., penk
tadienį, 8 vai. vak. yra ren
giama speciali vakaronė 
paremti buvusio JAV At
stovų rūmų nario Charles 
Dougherty kandidatūrą su
grįžti į Kongresą. Vakaro
nė bus Kultūros Centre, Li- 
thuanina Music Hali patal
pose, 2715 E. Allegheny 
Avė., Philadelphia.

Charles Dougherty du 
terminus, nuo 1978 m. iki 
1982 m., atstovavo Phila- 
delphijos 3-čią Kongreso 
distriktą, bet pilna prasme 
buvo visų Amerikos lietu
vių atstovas. Bendradar
biaudamas su tuo metu Phi- 
ladelphijoje buvusia LB 
Krašto valdyba, sava ini
ciatyva suorganizavo Kon
grese Ad Hoc Committee 
for the Baltic Statės and 
the Ukraine. Jis išrūpino, 
kad visuose JAV valdžios 
žemėlapiuose būtų pažymė
ta, jog JAV valdžia nepri
pažįsta Baltijos kraštų in
korporavimą į Sovietų Są
jungą. Jis taip pat įdėjo 
daug pastangų, kad būtų 
sustiprinta Lietuvos atsto
vybės Washingtone finansi
nė būklė. Lietuviai galėjo 
kreiptis į Dougherty dieną, 
naktį ir jis visuomet rea
guodavo ir kur tik galėjo 
veikė mūsų tautos labui.

Deja, 1982 m. jis rinki
mus pralaimėjo. Tačiau ir 
per paskutinius keturis me
tus galėjome kreiptis į jį ir 
jis savo stiprių Washing- 
tone ryšių dėka ne vienu 
atveju padėjo ginti lietuviš
kus reikalus.

Šiais metais Charles 
Dougherty bando grįžti į 
Kongreso rūmus. Bandymas

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS 
Asmeniniams reikalams.
Automobilių pirkimui. 

Namų pagerinimui. 
Namų pirkimams.

Travelers Cheųues, priimame 
telefono ir vandens

nelengvas, nes pirmiausiai 
reikia laimėti pirminius 
rinkimus prieš tos pačios 
respublikonų partijos kan
didatą Robert Rovner, ku
ris tuuri stiprų finansinį 
užnugarį.

Philadelphijos lietuviai 
sudarė komitetą grąžinti 
Dougherty į Kongresą. Iki 
šiol į komitetą sutiko įeiti 
Julija Dantienė, Teresė Ge
čienė, Aniliora Mašalaitie- 
nė, Ona Pliuškonienė, Ri
mantas Stirblys ir Vytas 
Volertas Jr. Tikimasi, kad 
ir daugiau asmenų įsijungs 
į komitetą.

Komitetas rengia sūrio 
ir vyno vakarą gegužės 9 
d.

Visuomenė kviečiama šia
me vakare gausiai dalyvau
ti ir parodyti Dougherty, 
kad lietuviai įvertina jo pa
stangas ir jį remia. Daly
vavimo auka $20.00 asme
niui, $35.00 porai, čekiai 
rašomi Dougherty for Con- 
gress vardu ir iki $100.00 
aukos nurašomos nuo mo
kesčių. Kas nori gali paau
koti ir didesnes sumas. Ne
galintieji asmeniškai daly
vauti vakaronėje yra taip 
prašomi įteikti savo auką 
komiteto iždininkui Vytui 
Volęrtui.

Kaip minėta Dougherty 
yra visų lietuviškų reika
lų atstovas. Užtat komite
tas kviečia visus lietuvius 
jo kandidatūrą paremti sa
vo auka. Aukos siunčiamos: 
Vytui Volęrtui, Lietuvių 
Komitetas Dougherty Iš
rinkimui, 413 Leon Avė., 
Delran, N. J. 08075. Smul
kesnės informacijos gauna
mos pas visus komiteto na
rius asmeniškai arba skam
binant Teresei Gečienei 
(215) 677-1684.

(tg)

DIRVA

ALT VALDYBOS 
POSĖDIS

Amerikos Lietuvių Tary
bos valdyba balandžio 11 d. 
savo būstinėje, Chicagoje, 
turėjo posėdį, kurį prave
dė pirmininkas Teodoras 
Blinstrubas. Pirmininkas 
pranešė apie politinių kali
nių sąjungos ir Americans 
for Due Process surengto 
adv. P. žumbakio knygos 
5>Soviet Evidence in North 
American Courts” pristaty
mo dalyvių painformavimą 
šios knygos įgijimo, plati
nimo ir bendrai, apie ALTo 
veiksmus OSI reikalu. ALT 
finansinės padėties reikalu 
kalbėjo SLA 322 kuopos 
susirinkime. Be to, paminė
jo apie susirašinėjimus, ku
rie yra apžvelgti ALTo in
formacijų biuletenyje.

Pirm, pavaduotojas dr. 
Jonas Valaitis painforma
vo apie JBANC veiklą, Wa- 
shington, D. C.

Sekr. inž. Grožvydas La
zauskas, pranešė apie pasi
ruošimo darbus ir prisitai
kymą prie pašto reikalavi
mų siunčiant biuletenius 
papigintu tarifu, tuo suma
žinant pašto išlaidas.

Komisijų pranešimuose 
ižd. Mykolas Pranevičius ir 
iždo sekr. Petras Bučas pa
teikė projektus, kaip būtų 
galima sėkmingiau telkti 
lėšas laisvinimo reikalams. 
Valdyba jų pateiktiems pla
nams pritarė. Dr. Leonui 
Kriaučeliūnui pasiūlius, pla
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/uperior /tarinę/
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 Zovinę/
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.

.......................................................................nm............ .

nuojama lėšų telkimui 
steigti atitinkamus komite
tus. •

Gr. Lazauskas painfor
mavo apie Lietuvių Teisėms 
Ginti Fondo veiklą, apie 
namų administravimo ko
misijos pastangas, apie 
planus steigti naujus ALTo 
skyrius. Dr. Vladui Šimai
čiui pasiūlius, nusistatyta 
dėl skyrių steigimo iš pa
vienių veikėjų, kur nėra ar 
negalima įsteigti iš organi
zacijų atstovų.

Inž. Viktoras Naudžius 
priminė reikalą paskubinti 
nuo mokesčiu atleidžiamo 
ALT fondo steigimo svars
tymą.

Kun. J. Prunskis pain
formavo apie Vatikano ra
dijo palankumą perduoti 
jiems pateikiamas žinias 
Lietuvos žmonėms. Papasa
kojo apie savo pasikalbėji
mą su "Tribūne” redakto
rium R. Liefer ir apie savo 
sukliudytas pastangas ste
bėti iš už geležinės uždan
gos atsiųstų dvasininkų 
pranešimus liuteronų teolo
ginėje mokykloje.

Svarstyta programa spa
lio 18 d. Lietuvių Tautiniuo
se namuose, Chicagoje, šau
kiamo Amerikos Lietuvių 
Tarybos metinio suvažiavi
mo. Be suminėtųjų, posėdy 
dalyvavo dr. V. Dargis, adv. 
A. Domanskis, St. Balze- 
kas, D. Danilevičiūtė-Dum- 
brienė, V. Gasparienė ir K. 
Dirkis, pavaduodamas J. 
Šiaučiūną.

1986 m. gegužės 1 d.

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• 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 
Statė Road.

• 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. Šv. 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 8 D. 4 v. p. p. 
LB Clevelando apylinkės me
tinis narių susirinkimas, Die
vo Motinos parapijos kavinėje. 
Bus perrenkama dalis valdy
bos.

• 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.

MEMBER

FSI.IC
Fednrsi S svngn A Loor tnsurnnce Corp
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• Vilties Draugijos revi
zijos komisija, susidedanti 
iš dr. Viktoro Stankaus — 
pirmininko, Stasio Astraus
ko ir Anastazijos Mackuvie- 
nės, dalyvaujant Vilties 
Draugijos buhalteriui Jo
nui Kazlauskui ir Dirvos 
redaktoriui Vytautui Ged
gaudui, padarė Vilties

CUYAHOGA APSKRITIES
LIETUVIU DEMOKRATU

KLUBO REMIAMI
KANDIDATAI

OHIO LIETUVIAI
BALSAVIMO METU " PASIRINKIMAS AIŠKUS!

PIRMINIAI RINKIMAI
GEGUŽĖS 6> 1986

GOVERNOR AND LIEUTENANT GOVERNOR 
RICHARD F. CELESTE 

PAUL R. LEONARD

ATTORNEY GENERAL 
ANTHONY J. CELEBREZZE, JR.

MEMBERS OF CONGRESS
U.S. SENATOR - JOHN GLENN

U.S. CONGRESSMAN - 19th DISTRICT 
EDWARD FEIGHAN

U.S. CONGRESSWOMAN - 20th DISTRICT 
MARY ROSE OAKAR

U.S. CONGRESSMAN - llth DISTRICT 
DENNIS E. ECKART

STATĖ SENATOR
LEE I. FISHER

STATĖ REPRESENTATIVE - 19th DISTRICT 
RONALD J. SUSTER

COUNTY COMMISSIONER 
TIMOTHY F. HAGAN

COUNTY AUDITOR
J. TIMOTHY McCORMACK

OHIO SUPREME COURT
CHIEF JUSTICE

FRANK D. CELEBREZZE

COURT OF APPEALS - 8th DISTRICT 
DAVID T. MATIA

COURT OF COMMON PLEAS 
JANUARY 2nd CLARENCE ROGERS 

JANUARY 4th GUSTĮ RINI 
JANUARY 8th ANDREW C. PUTKA 

JANUARY lOth CHARLES LAZZARO

COURT OF COMMON PLEAS 
DOMESTIC RELATIONS DIVISION 

JANAURY 13th 
(WRITE-IN) 

WILLIAM T. MONROE
IVRITE IN THE TITLE OF THE OFFICE 

AND THE CANDIDATES' LAŠT NAME 
EXAMPLE

JUDGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MONROE
Politlca! advertising paid for by: The Uthuanian American Democratic Club of Cuyahoga County,

18009 lake Shore Blvd., Cleveland, Ohio 44119, Jonas Nasvytis, Chairman; Egidijus Marcinkevičius, Treasurer

Draugijos a t s kaitomybės 
bei turto patikrinimą.

• LB Clevelando apylin
kės metinis narių susirin
kimas įvyks birželio 8 d. 4 
vai. p. p. Dievo Motinos pa
rapijos kavinėje. Bus per
renkama dalis valdybos.

1986 M. GEGUŽĖS 17 D. 7 V AL. V.
DIEVO MOTINOS PARAPIJJOS SALĖJE

rengiamas

VAKARAS SU BIRUTE
Rašytoja, aktorė BIRU

TĖ PCKELEVIČIŪTĖ skai
tys savo kūrybos, žvelgs į 
scenos ir rašytojos darbą.

Maloniai kviečia visus at
silankyti — Ateities Klubas

Įėjimas: $5,00, $3.00.

Po programos — užkan
džiai kavinėje.

• William T. Monroe, lie
tuvių bičiulis, remiamas 
Cleveland Bar Assn. ir lie
tuvių demokratų klubo, 
kandidatuoja į Judge — Do- 
mestic Relation Court. Bal
savimo lapely šalia jo pa
vardės Monroe pridėti 
judge.

• Šen. John Glenn visad 
remiąs lietuvių reikalus, 
kandidatuoja trečiam ter
minui į Senatą.

ŠV. JURGIO ŠVENTĖ
Pasaulio skautų patronas 

šv. Jurgis švenčiamas vi
same pasaulyje kur tik yra 
skautų organizacijos viene
tai. Tradiciniai ir mes tu
rėtume švęcti visi. Bet 
tas šauksmas švęsti šv. Jur
gio diena jau daug kam iš
blėso. Clevelando skautų 
Pilėnų tuntas tas tradicijas 
dar tęsia.

Balandžio 20 d. Clevelan
do skautai organizuotai da-. 
lyvavo Dievo Motinos baž
nyčioje. Kun. G. Kijaus-

Pilėnų tunto tuntininkas s. R. Belzinskas sega pažangumo 
žymenius prityrusiems skautams D. Minkūnui, R. Matui ir A. 
Belzinskui. V. Bacevičiaus nuotr.

kas, S. J. pamoksle primi
nė apie šv. Jurgį ir skau
tus. Po pamaldų skautai su 
tėveliais ir svečiais vyko į 
Lietuvių namus, kur buvo 
paruošti šilti priešpiečiai. 
Po pasistiprinimo prasidėjo 
iškilminga sueiga, kurią 
vedė prityręs skautas L. Bi
liūnas. Po įsakymo skautų 
įžodį davė T. Gelažius ir 
T., Beržinskas. Prityriusių 
skautų įžodžius davė R. Bi
liūnas, M. Stungys ir T. 
žiedonis. Nepamirštas bu
vo ir v. s. V. Bacevičius už 
nuolatinę pagalbą Pilėnams, 
jam buvo įteikta graži pla
kėte ir sveikino s. R. Bel- 
zinskas.

Susikryžiavę rankas su
giedojome ateina naktis ... 
Peržvelgdami veidus pasi- 
gedom tų, kurie turėtų būt 
šiame rate. V. Bac.

SKAUTŲ PATRONAS 
ŠV. JURGIS

Kodėl šventas Jurgis bu
vo paskelbtas skautų pa
tronu ? Tikriausia todėl, kad 
šventojo gyvenimą puošė 
"kario kovojančio su slibi
nu" legenda.

Sakoma "legenda”, nes 
nėra tikrų žinių, kad jis 
būtų kovęsis ir nugalabijęs 
slibiną. Tais laikais, kada 
Jurgis gyveno (III amžiuje 
po Kr.) tų slibinų šioj že
mėj iš viso nebuvo. Įvairūs 
brontozaurai, ichtiozaurai 
ir panašios baidyklės jau 
senai buvo išnykusios ir tik 
žmonių padavimuose bei 

pasakose prisimintos. Yra 
sakoma, kad šaunus Romos 
imperatoriaus Dibkleciano 
asmens gvardijos karys 
Jurgis išgelbėjęs . Libijos 
valdovo dukrą, kurią slibi
nas tykojęs suėsti. Galimas 
dalykas, kad koks nors į 
slibiną panašus sutvėrimas, 
aligatorius ar krokodilas 
galėjo prie jūros ar upės 
kranto atėjusią merginą 
suėsti... Tuo momentu at
jojęs legionierius Jurgis tą 
pabaisą nukovė ir mergaitę 
išgelbėjo. Vėliau krikščio
nių pasaulyje toji legenda 
priimta kaip įvykęs faktas, 
ir šv. Jurgis visur buvo 
vaizduojamas kaip karys- 
raitelis ant žirgo ilgu ka
laviju persmeigiąs slibiną.

Lietuvoje žmonės turėjo 
savo pasaką — legendą. Iš 
jūros kartą metuose išeida
vęs pabaisa — slibinas su 
12 galvų ir reikalaudavęs 
12 jaunų skaisčių mergai- 

l jių, o jei jų negausiąs tai 
sunaikinsiąs visą šalį. Taip 
tų kraštų valdovas turėda
vęs paaukoti baisybei suės
ti tas 12 mergaičių. Ir jo
kiu būdu nebuvę galima to 
slibino užmušti. Jeigu nar
sūs kariai nukirsdavę jam 
galvą — kita jos vietoj vėl 
užaugdavusi. Tik atsiradęs 
šv. Jurgis tą slibiną nužu
dęs ir šalį išgelbėjęs.

Tai tiek pasakų apie 
šventąjį. Iš tikrųjų yra ži
noma, kad Jurgis buvo Ro
mos karys — legionierius 
tapęs krikščioniu. Krikščio
nių persekiojimo laikais 
303 m. po Kr. jis buvęs nu
kankintas Palestinoje.

Vienas skautų įsakymas 
sako: "NAIKINK PYKTĮ 
PASAULYJE, O PIR
MIAUSIA PAČIAM SA
VYJE".

Tas legendos slibinas 
vaizduoja blogį, pyktį ir vi
sas iš jo kylančias nedory
bes: melą, pavydą, sukčia
vimą, kerštą, kitų skriaudi
mą ir t.t. Taigi skautas, ly
giai kaip šventasis Jurgis 
raginamas kovoti su pykčiu 
ir visomis blogybėmis pa
saulyje ir pačiam savyje. 
Todėl galėtume vaizduoti 
didžiulę armiją herojų — 
jurgiukų kovojančių už do
resni ir geresnį pasaulį.

O dar turime atsiminti, 
kad labai didelis, baisus ir 
galingas slibinas kankina, 
.skriaudžia ir žudo mūsų 
Lietuvą — tą mielą ir gra
žią karalaitę. Su tuo žmoni
jos pabaisa kovoja daug 
narsių žmonių — vyrų ir 
moterų. Ir mūsų lietuviai 
skautai kiek mūsų jėgos 
leidžia, turime padėti gelbė
ti karalaitę — Lietuvą. Su 
Dievo pagalba šv. Jurgiui 
užtarianUbus ir tas baisu
sis besotis slibinas sunai
kintas ir Lietuva išgelbėta.

Pr. K.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS* 
PRENUMERATA
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I AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖS SĄJUNGOS

DEVYNIOLIKTO SEIMO,

i

• Vytautas Meškauskas, 
Dirvos redakcijos narys 
ir politinis komentatorius, 
ALT Sąjungos 19-tojo sei
mo metu kalbės aktualia, 
visiems Lietuvos laisvini
mo besirūpinantiems tema: 
„Tarptautinė politika ir 
Lietuvos byla”.

Seimas įvyks š. m. gegu
žės mėn. 24-25 d. d. Los 
Angeles, Cal., Lietuvių Tau
tiniuose namuose.

PATIKSLINIMAS
Naujai išrinktoji ALT 

S-gos Bostono skyriaus val
dyba savo pirmame posėdy 
balandžio 19 d. pareigomis 
nepasiskirstė, tad negalėjo 
perimti pareigas iš senosios 
valdybos.

• Mykolas Drunga pasi
traukė iš Draugo redakto
riaus pareigų ir pradėjo 
dirbti JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos Chicagos 
skyriaus būstinėje, kur va
dovaus jos propagavimo, 
lėšų telkimo, ryšių palaiky
mo su valdinėmis, akademi
nėmis įstaigomis ir spauda 
darbams.

• Inž. Jonas Jurkūnas, 
žinomas visuomenininkas, 
įvairių organizacijų veikė
jas, ilgametis Tautinės są
jungos narys, buvęs Sąjun
gos pirmininkas, ALT Są-

P A D e K A

1986 m. kovo mėn. 11 d. mirė dipl. ekonomistas, 
inžinierius

A. A.
JUOZAS KUNCAITIS.

Po gedulingų pamaldų Lady of Victory bažnyčioje 
(Centerville, Ma.) kovo 14 buvo palaidotas Saint Francis 
Xavier kapinėse, Cape Cod.

Dėkojame Rev. Michael R. Dufault už atnašautas 
Sv. Mišias ii' už palydėjimą ir maldas kapinėse.

Dėkojame C. Mickūnui už tartą žodį Lietuvių Ben
druomenės ir Inž. Architektų s-gos vardu.

Dėkojame už gausiai užprašytas Šv. Mišias, daly
vavimą pamaldose, laidotuvėse ir gedulinguose prieš
piečiuose.

Dėkojame poetui St. Santvarui už ten tartą žodį, 
sonetą ir nekrologą spaudoje.

Dėkojame visiems aukojusiems (vietoj gėlių) Lie
tuvių Fondui.

Dėkojame už pareikštas užuojautas spaudoje. Ypa
tingą padėka draugams iš Clevelando.

Dėkojame kun. Kontautui, Šv. Petro bažnyčios kle
bonui Bostone už balandžio mėn. 13 d. atnašautas Šv. 
Mišias. Muz. J. Kačinskui, chorui ir solistui B. Povi
lą vičiui už gražų giedojimą.

Mūsų nuoširdžiausia padėka bičiuliams Santvarams 
ir Rūteniams, kurie sunkiose valandose stiprino ir 
guodė.

Ačiū visiems už pareikštas užuojautas ir parodytą 
nuoširdumą.

LIŪDINTI ŠEIMA

INŽ. JUOZUI KUNCAIČIUI

mirus, žmonai ELENAI, dukrai GRYTUTEI 

su šeima ir sūnui ARŪNUI nuoširdžią užuo

jautą reiškia.

Leidyklos PATRIA bendradarbiai

Ona Balčiūnienė
Eugenija Račiūnaitė-Daugirdienė
Jonas Rūtenis
Jonas P. Lenktaitis
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VYKSTANČIO LOS ANGELES MIESTE

ŠIŲ METU GEGUŽĖS 24 IR 25 DIENOMIS
c. <->

IŠKILMINGAS BANKETAS
LIETUVIŲ ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALEJE

GEGUŽĖS MĖN. 24 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ,

MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS;

s Birutė Smetonienė

Janina Čekanauskienė

Raimonda Apeikytė

jungos 19-tojo seimo metu 
skaitys paskaitą: „Tautinė 
sąjunga šių dienų lietuviš
kuose politiniuose vingiuo
se”.

Seimas įvyks š. m. gegu
žės mėn. 24-25 d. d. Los 
Angeles, Cal., Lietuvių Tau
tiniuose namuose.

• A. A. Dr. Stasys Dauk
ša, teisininkas, ilgametis 
Lietuvos diplomatinės tar
nybos narys, vasario 8 d. 
mirė Kanadoje, sulaukęs 82 
metų amžiaus.

Velionis 1927 m. baigęs 
Mažeikių gimnaziją studi
javo V. D. universitete ir 
Sorbonos universitete Pa
ryžiuje apgynė daktaratą 
tema „Klaipėdos krašto au
tonominis režimas”. Dirbo 
Lietuvos p a s i untinybėje 
Paryžiuje, vėliau užsienių 
reikalų ministerijoje Kau
ne.

Atvykęs 1948 m. į Kana
dą, vertėsi advokatūra.

S

PRADŽIA 7 VAL. VAKARO.

Pokylyje dalyvaus garbingų svečių iš toli.

viešnia iš Clevelando, pianiste
Birute Smetonienė

ir losangelietė solistė
Janina Čekanauskienė,

akompanuojant pianistei
Raimondai Apeikytei.

Puikūs užkandžiai, karšti pietūs, 
taurūs, kilnūs ir gaivūs gėrimai.

VISKĄ PADENGS ĮĖJIMO KAINA $25.00 ASMENIUI.

Dėl rezervacijų kreiptis į Joną Petronį, (213) 
664-0791 arba į kitus ALT S-gos Los Angeles sky
riaus valdybos narius.

Rengia LOSANGELIEČIAI TAUTININKAI

• Mečys Razgaitis, New 
Yorko ir New Jersey lietu
viams pažįstamas solistas, 
didelis kovotojas prieš ko
munizmą, po širdies opera
cijos kovo 11 d., sveikatai 
blogėjant, balandžio 18 d. 
mirė ligoninėje. Palaidotas 
balandžio 22 d. iš Apreiški
mo parapijos bažnyčios su

5
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didelėmis iškilmėmis, daly
vaujant gausiai ir kitų tau
tybių organizacijų veikė
jams.

MINKŲ RADIJO 
SUKAKTUVĖS

Seniausia lietuviška ra
dijo programos Naujojoj 
Anglijoj, vadovaujama Ste
pono ir Valentinos Minkų, 
IV. 13 minėjo 52 metų su
kaktuves, So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos au
ditorijoj.

Ta proga Berželio tauti
nių šokių grupė iš Hartfor
do, 25 jauni žmonės vado
vaujant Daliai Dzikienei 
linksmino gausingą publi- 
ką. Matėsi, kad publika 
įdomavosi ir buvo patenkin
ta sėkminga „Kelione į 
Lietuvą aplink pasaulį.”

Programos vedėjai nuo
širdžiai dėkoja visiems pri- 
sidėjusiems prie šios šven
tės pasisekimo.
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