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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Smūgis ir atgarsiai
JAV pasielgė teisingai, bet...

Vytautas Meškauskas

Beveik prieš 200 metų - 
1805 m. -trečiasis JAV pre
zidentas Thomas Jefferšo
nas pasiuntė savo naują ir 
ne labai patyrusi, vos 4-rių 
metų amžiaus laivyną prieš 
Tripolio pašą. Mat, viso to 
šiaurinio Afrikos pakraščio, 
į Vakarus nuo Egipto iki pat 
Atlanto, valdovai užpuldinė
jo praplaukiančius laivus ir 
juos apiplėšdavo. JAV, kaip 
ir kitos tų laikų valstybės, 
mokėdavo nemažus kyšius, 
kad jų laivai būtų palikti ra
mybėje. Reikalavimai visą 
laiką didėjo, ypač iš JAV, 
kurios tais laikais nebuvo lai' 
komos didele galybe. JAV 
laivynas privertė Tripolio 
Pašą pasirašyti joms nau
dingą sutartį, kuri galiojo iki 
Turkija perėmė tą kraštą 
1830 m. ir marinai nuo to lai
ko iki šiol dainuoja: ‘From 
the halls of Montezuma to 
the shores of Tripoli

Pereitą savaitę istorija 
beveik pasikartojo, kas pa
rodo, kad tarptautinė teisė 
neįgijo daug pagarbos per 
tuos porą šimtų metų. JAV 
laikėsi tos teisės iki š.m. ba
landžio 5 d., kada teroristai 
susprogdino V. Berlyno ‘La 
Belle’ diskoteką, lankomą 
JAV karių. Sprogimo pasė
koje mirė vienas JAV ser
žantas ir Turkijos pilietė, 
o 230 žmonių buvo sužeisti. 
JAV žvalgyba iššifravo Li
bijos įsakymą savo atstovy
bei Rytų Vokietijoje praves
ti teroro veiksmus V. Vokie
tijoje, pranešimą, kad įsaky
mas bus išpildytas V. Berly
ne ir dar vieną pranešimą 
apie to įsakymo išpildymą. 
Tų įrodymų užtektų kiekvie
name teisme įtariamąjį nu
teisti. JAV tačiau pirmiau
siai pasidalino savo žiniomis 
su Vakarų Europos vyriau
sybėmis. Jos pasipiktino, 
tačiau nesiryžo griebtis ko
kios akcijos.

Tik po to Reagano admi
nistracija pasiryžo veikti vie 
na ir bombardavo Tripolį ir 
Bengazį. JAV kongresas ir 
visuomenė stojo už nugaros 
savo prezidento, suprasda
ma, kad kitaip pasielgti jis ir 
negalėjo. Paprastai kritiš
kai nusistatęs N.Y. Times 
net dviejų Nr. vedamuosiuo
se gynė Reagano sprendimą.

Šioje vietoje galime jau 
pasiaiškinti, kodėl atnraštė- 
je panauojome žodelį ‘BET’. 
Reaganas pasielgė teisingai, 
turint galvoje visas aplinky

bes - nejauku darosi prade
dant prisiminti visos tos te
rorizmo akcijos pradžią.

Terorizmas, kaip žinome, 
yra desperacijos veiksmas, 
kada aukojama sava gyvy
bė, norint pabrėžti dangų šie 
kiančią neteisybę. Mūsų at
veju tai yra palestiniečių li
kimas naujoje Izraelio vals
tybėje. Reikia pasakyti, kad 
jų pastangos taip atkreipti į 
tai dėmesį, buvo gana sėk
mingos. Apie tą problemą 
iki šiol kalbama.

Antra vertu, Libijos Ka- 
dafi terorizmas jau išėjo iš 
tos paskirties ribų. Su pa
lestiniečių likimu galima su
sieti visą eilę kitų teroro 
veiksmų, bet sunku su juo 
sujungti keletą Šimtų pra
mogaujančių amerikiečių ka 
rių ir berlyniečių. Net gali 
sakyti, kad paskutinis epizo
das verčia visai užmiršti pa
lestiniečiam padarytą skriau 
dą.

Be to - yra dar klausimas, 
kas iš visų tų teroro veiks
mų sumos daugiausiai laimi? 
O gi ta, kuri dėl to atsiker- 
šyjimo ir įspėjimo daugiau
siai protestavo ir atsisakė 
tartis dėl Reagano-Gorbačio. 
vo naujo pasimatymo die
notvarkės - Sovietų Sąjun
ga!

Iš viso, teroras ir kova su 
juo yra naujas, sakytumėm 
moderniškas kariavimo bū
das, nuo kurio didžia dalimi 
priklauso ir supervalstybių 
likimas. Palyginti pigus te
roro kovos būdas, gabiai su

(Nukelta į 2 psl.)

Skautininkių skyriaus vedėja Lilė Milukienė pristato simpoziumo dalyves. Iš kairės: 
Rūta Žilinskienė, Dalia Bylaitienė ir Julija Taorienė. V. Bacevičiaus nuotr.

Skautininkų-ių suvažiavimas Toronte balandžio 12-13 d. d. V. Bacevičiaus nuotr.

Sėkmingas Skautijos Vadovų Sąskrydis

Šių metų balandžio 12-13 
dienomis į Torontą, iš įvairių 
JAV ir Kanados vietovių, su
skrido LSS Seserijos ir Brolijos 
vyriausieji vadovai ir skauti- 
ninkės bei skautininkai aptar
ti savo organizacijos reikalus 
ir skautiškoje nuotaikoje pasi
dalinti mintimis, pasikeisti 
nuomonėmis ir patarimais. 
Nors pavasaris dar labai lėtai 
slenka šiaurinių kraštų link, 
bet nuostabiai gražios ir saulė
tos dienos Toronte atspindėjo 
suvažiavusiųjų nuotaikas, su
sirinkus į Prisikėlimo parapi
jos parodų salę. Ten gi, su 
puotą primenančiais pusry
čiais ir Toronto sesių kepta lie
tuviška duona, laukė vaišin
gos šeimininkės ir šeimininkai 
Turėjome progą gėrėtis salės 
dekoravimu, ypatingą dėmesį 
skiriant tautiniais motyvais

pagamintiems rankdarbiams, 
margučiams, juostoms, audi
niams, kilimėliams ir droži
niams.

Vėliavos palyda: Aldona Bal
takienė, Julija Taorienė, Lai
mutė Kormos.

M. Žitkaus nuotr.

Aurelija Balašaitienė

Oficiali dalis, iškilmingai 
atidarant suvažiavimą, pasi
žymėjo savo trumpumu, pasi
tenkinant m alda, himnu, 
trumpais Vyriausios Skauti- 
ninkės Stefos Gedgaudienės ir 
Tarybos Pirmininko Petro Mo
lio sveikinimo žodžiais. Sese
rijos vadi jos narė ps. Laimutė 
Kormos buvo apdovanota Tė
vynės Dukros žymeniu. Po ati
darymo laikas iki pietų buvo 
skirtas atskiriems Brolijos ir Se 
serijos posėdžiams. Seserijos 
‘apvaliojo stalo’ diskusijoms 
vadovavo Irena Miklejohn. 
Pagrindinę simpoziumo mintį 
patiekė V.S. Stefa Gedgaudie
nė, duodama plačius rėmus 
penkioms atskiroms temoms, 
giliai pažvelgiant į skautinin- 
kės įsipareigojimą savo orga
nizacijai, skautiškos sąžinės 
patikrinimą, ieškant vidurio 
tarp teorijos ir realybės, kad 
būtų išlaikyta lietuviškoji skau. 
tija. Julija Taorienė išryškino 
tuntams reikalingą ir galimą 
talką - programos paruošime, 
pravedime, administracinia
me darbe bei reprezentacijai - 
kad sumažinus darbo naštą 
vadovėms, esančioms pareigo
se. Sistematingas išskirstymas 
ir pasidalinimas, artimai se
kant veiklos eigą, galėtų būti 
atsakas mūsų rūpesčiams. Lai
mutė Kormos, vadijoje einanti 
skaučių skyriaus vedėjos parei 
gas, kalbėjo konkrečiai apie 
skautininkių uždavinius ir įsi
pareigojimus bei metodus, įgy 
vendinant skautiškosios ideo
logijos principus. Svarbiau
sieji elementai tame darbe yra 
konkretus pavyzdys, tarpusa
vio pagarba, įvertinimas ir 
bendradarbiavimas, su pozi- 

(Nukelta į 11 psl.)
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SOVAITIHĖ POLIT^^

Kodėl europiečiai nepritarė Reagano reakcijai? - Ar 
--------- Izraelis puls Sirijq? - Pagalba 'contrams’. ---------

77% amerikiečių pritarė 
Reagano smūgiui Libijoje 
ir tik 14 % nepritarė. Tuo 
pačiu metu 66% britų pa
smerkė savo premjerę 
Thatcher už leidimą ame
rikiečiams tam smūgiui pa
naudoti D. Britanijos aero
dromuose esančius bombo
nešius. Tik 29% buvo pa
tenkinti. (Tai buvo nusta
tyta apklausinėj us per te
lefoną balandžio 15 d. 704 
amerikiečius ir tą bei kitą 
dieną 1,051 britą). Kodėl 
toks pažiūrų skirtumas?

Visų pirma europiečiai 
bus daugiau paliesti bom
bardavimo pasėkų negu 
amerikiečiai. Antra, euro
piečiai yra daugiau pripra
tę prie teroro veiksmų, vi
sokių sprogimų, ypač pa
skutiniu metu ir atsisako 
juos laikyti neišvengiamos 
ateities katastrofos pirmais 
ženklais. Juo labiau, kad 
nuo teroro žūsta nepalygi
namai mažiau negu nuo 
kasdieninio eismo nelaimių. 
Britai visą šimtmetį turė
jo reikalo su airių teroro 
veiksmais, bet dėl to nešo
ko bombarduoti Airijos ar 
JAV, iš kur airių teroristai 
gauna didžiausią paramos 
dalį. 84% britų manė, kad 
Reagano smūgio pasėkoje 
Libija sustiprins savo tero
ristų veiklą D. Britanijoje 
ir pirmos dienos parodė, kad

SMŪGIS IR 
ATGARSIAI...
(Atkelta iš 1 psl.) 

propagandos akcija surištas, 
atneša žymiai daugiau nau
dos, negu kelių divizijų pa
sistūmėjimas kuriame nors 
užmirštame fronte. Kol kas 
ir rizika nebuvo didelė. Vi
siems, pavyzdžiui, žinoma, 
kad sovietai galėjo būti suin
teresuoti atentatu prieš po
piežių, sunkiau tai įrodyti ir 
ką daryti įrodžius? Negi 
pradėsi atominį karą?

Žinoma, įrodymas ir be 
bausmės jau geras laimėji
mas propagandos kare, ku
riame stengiamasi dangsty
tis dorovės ir žmonių meilės 
skraiste. Už tat sovietai te
roru stengiasi kariauti per 
patikėtinius. Kadafi stojo 
ne tiek palestiniečių, kiek 
sovietų tarnybon, kurios 
vienos jį galėtų apsaugoti 
nuo bausmės. Už tat Rea
gano administracija sveikin
tina įrodžius sovietų blefą. 
Dėl Kadafi likimo jie tikrai 
nekovos. Po to visi kiti tero
ristiniai rėžimai - kaip Siri
jos ir Irano - prieš kiekvieną 
atentatą ilgiau pagalvos: jei 
paliksi aiškius pėdsakus, 
gali būti nubaustas. Tik tai 
gali sumažinti teroro veiks
mų skaičių.

jie bnvo teisūs. Prancūzai, 
neleidę perskristi D. Brita
nijoje pakilusiems lėktu
vams per savo teritoriją, 
patys kovoja su Kadafi ka
riais savo buvusios koloni
jos Chado teritoritorijoje, 
kurią Kadafi norėtų pri
jungti prie savo imperijos. 
Tas kovos būdas, prancūzai 
aiškina, tačiau, negręsia iš
siplėsti į pasaulinį konflik
tą ir liks tik mažos reikš
mės lokaliniu konfliktu.

Europiečiai be to aiški
nasi, kad Reagano adminis
tracija jiems davė per ma
žai laiko apsispręsti. Ji 
juos konsultavusi tik bom
bardavimo išvakarėse. Tai 
neatitinka tiesos. Reagano 
adminisrtacija jau seniai 
įkalbinėjo Europos valsty
bes griebtis kokių nors 
bendrų veiksmų užkirsti 
kelią terorizmui, tačiau nie
ko nebuvo padaryta ar nu
tarta.

Tarp kitko JAV juodųjų 
tik 53% pritarė savo pre
zidentui, nors faktinai tai 
buvo atsikeršijimas už juo
do seržanto Kenneth Fordo 
žuvimą V. Berlyne. Įdomu, 
kad nepritariantieji savo 
pažiūrą remia karo baime. 
Ji vaidina nemažą rolę ir 
europiečių samprotavimuo
se.

★

Kas bus, pavyzdžiui, jei 
Izraelis paseks Reagano 
pavyzdžiu ir pasiųs savo 
bombonešius į Siriją, kuri 
teroristus remia ir organi
zuoja nemažiau kaip Libija. 
Izraelio vyriausybė jau se
niai aiškina, kad žudynės 
per Kalėdas Romos ir Vie
nos aerodromuose buvo ne 
Libijos, kaip teigė preziden
tas Reaganas, bet Sirijos 
darbas.

Tarp Izraelio ir Sirijos 
jau per 12 metų galioja pa
liaubos. Izrealis yra okupa
vęs saugumo sumetimais 
Golano aukštumą, dominuo
jančią Izraelio šiaurę. Siri
jos prezidentas Hafez As- 
sad šių metų vasario mėn. 
pareiškė, kad

”Jei Izraelis planuo
ja Golaną paversti sa
vo sieną, Sirija turi 
planą Golaną paversti 
savo teritorijos vidu
riu”.

Suprask, kad pats Izra
elis bus paverstas Sirijos 
teritorija. Paliekant reto
riką nuošalyje, reikia pa
stebėti, kad sovietai Siriją 
smarkiai ginkluoja, žadėda
mi pristatyti savo naujau
sius ir tobuliausius ginklus. 
Visa tai tačiau negali pa
neigti fakto, kad iki šiol, 
per paskutinius 38 metus, 
Sirija skaudžiai pralaimėjo 
kiekvieną savo susirėmimą 
su Izraeliu. Taip 1982 m. 
Izraelis, pradėdamas Liba
no invaziją, per vieną die
ną numušė 80 Sirijos lėktu
vų, prarasdamas savo tik 
du.

Dabartinis pajėgų balan
sas yra toks:

Izraelis Sirija
Tankų 3,600 4,200
Kitų šarvuočių 8,000 3,000
Kovos lėktuvų 684 500
Helikopterių 187 263
Karių 104,000 270,000

Kol kas Izraelio kariai ir 
karo priemonės buvo daug 
geresni, tačiau po kelių me
tų situacija gali pasikeisti. 
Už tat Izraelio kariai gali 
būti suinteresuoti greitu 
žaibišku smūgiu, kuris jam 
užtikrintų dar 4-5 metus 
tikros taikos. Juk niekas 
netikėjo, kad 1973 metais 
Egipto prezidentas Sadat 
drįs pulti Izraelį, bet jis

■ Iš kitos pusės
Neseniai DRAUGAS, kaip šioje vietoje jau minė

jom, paskelbė vedamąjį, kurį po 8 dienų savo paskutiniam 
puslapyje atšaukė kaip patekusį per neapsižiūrėjimą. At
rodo, kad tokia galimybė padrąsino dėti daugiau tokių 
kontraversinių straipsnių, kuriuos reikalui esant galima 
bus atšaukti paskutinio puslapio patikslinimu. Tokį lai
kyčiau balandžio 4 d. vedamąjį, pasirašytą kažkokio J. T.: 

”Vaduojam Lietuvą iš Maskvos,
bet negaunam pašto ženklo iš Washingtono.”

Girdi:
"Siekiame Vadovauti’ Lietuvos Laisvės kovai, 

o neįstengiame: 1. JAV ar Kanados parlamente 
pravesti nors vieno savo tautybės atstovo; 2. savo 
dailininkams suorganizuoti... muziejaus; 3. di
džiųjų radijo stočių bangomis pastoviai propaguo
ti kompozitorių kūrybą; 4. iš JAV pašto žinybos 
išgauti istoriniam Dariaus-Girėno skrydžiui pa
gerbti pašto ženklo.”

Suprask, jei to negalime šiame krašte pravesti, kaip 
galime iš Čia atvaduoti Lietuvą? Tokia mintis daug kam 
gali ateiti. Pvz. pirmą kartą pamatęs su prezidentu nusi
fotografavusį pirmąjį ALTo ketvirtuką šimutį, Vaidylą, 
Grigaitį ir Olį pagalvojau, kodėl tie redaktoriai negali iš 
administracijos kaip nors išprašyti greitesnio lietuviškų 
laikraščių pristatymo per paštą? Juk tai, atrodo, būtų 
menkniekis. Tokia pažiūra nėra neteisinga. Ji išplaukia 
iš vietos politinių sąlygų nepažinimo.

Visų pirma, pačios JAV dėl savo interesų, nelaiko 
Lietuvos bylą išsrpęsta. Jos vis dar pripažįsta Lietuvos 
pasiuntinybę, nors tariamų žydų žudikų kaltės įrodymo 
ieško Lietuvoje su KGB pagalba. Kiek ankstėliau buvo 
dar geriau, JAV išlaikė Lietuvos ir kt. okupuotų kraštų 
laisvės komitetus, duodamos ’sine cura’ eilei politikų. Ką 
jie turėjo daryti? šaukti, kad kad JAV negali jų kraštų 
išvaduoti ir kad jie geriau populiarins savo tautinę mu
ziką per radiją? Pagal tą pačią logiką Lietuvos atstovas 
turėtų prašyti nepripažinti pasiuntinybės!

Pagal J. T. mūsų politinė veikla gali būti pagelbine. 
Ar tai reiškia, kad VLIKas turėtų pakeisti savo pavadi
nimą iš Vyriausiojo į Pagalbinį ir atsiprašyti visuomenės 
už praeities išdidumą? Ar tokia yra nauja DRAUGO 
linija? (vm)

puolė ir iš pat pradžių tu
rėjo pasisekimo, panašiai 
gali galvoti ir Assadas. At
seit, akstino ką nors pradė
ti jau dabar gali būti iš 
abiejų pusių. Siriją tačiau 
paremti žadėjo sovietai, bet 
gal tik tiek, kiek Libiją.

★
Buvo manoma, kad Rea

gano smūgis Libijai, padės 
jo administracijai gauti iš 
Kongreso 100,000,000 do
lerių paramos Nikaragvos 
sukilėliams. To tikėdamasis 
kongreso pirmininkas T. 
O’Neill sujungė tą sumą su 
kitomis Kongreso ekstra 
prašomomis sumomis ki
tiems reikalams viso 1,7 bi
lijonų dolerių, ko preziden
tas, panaudodamas savo ve
to teisę, žadėjo nepraleisti. 
Tokių būdu jo veto ’užmuš- 
tų’ ir tuos šimtą milijonų 

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

’contrams’. Tai permatyda- 
mi respublikonai palaikė 
kongresmano Hamiltono iš 
Indianos (dem.) pakeitimą, 
kuris leidžia tik humanita
rinę, bet ne karinę pagalba. 
Tas pakeitimas buvo 361 
prieš 61 balsą primtas ir to
kiu būdu ’ontrams’ numa
tyta suma išskirta iš papil
domų išlaidų bendros su
mos, kurią prezidentas ve
tuos. Tokiu būdu pasiūly
mas duoti ’contrams’ šimtą 
milijonų dolerių pagalbos 
vėl pasieks kongresą gegu
žės 12 d.

TOOL AND DIE
JOURNEYMAN 

Growing 17 year old medium 
sized stamping company with 9 ■ 
man in-house tool room. Lo- 
cated Redford area. Steady year 
round work with benefits and 
profit sharing. Call days 9-4, 
METAL WORK INC. 313-255- 
5397. (15-17)
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Remkime ok. Lietuvos 

pogrindžio spaudą

Okupuotoje Lietuvoje 
leidžiama pogrindžio spau
da yra pasiaukojančių pa- 
trijotų lietuvių pastangų 
išdava. Tie žmonės yra at
sižadėję savęs, asmeniškos 
karjeros ir pasiruošę eiti 
kankinių keliais, nes už jų 
šią veiklą, okupantas ir sa
vieji Maskvos statitiniai 
yra juos pasmerkę į gulagų 
darbo stovyklas. Nežiūrint 
drastiškų policijos — KGB 
pastangų ir teismų išanks
tinių skiriamų didelių baus
mių, pasišventėlių skaičius 
nemažėja, pogrindžio leidi
niai perijodiškai pasirodo ir 
pasiekia Vakarus.

Pagrindinių lietuvių po
grindžio leidinių padaugini
mu ir paskleidimu laisvaja
me pasaulyje, rūpinasi net 
kelios institucijos. Lietuvių 
katalikų bažnyčios Kroni
kos padauginimu ir vertimu 
į anglų kalbą, rūpinasi Lie
tuvių katalikų religinė šal
pa, vadovaujama kun. Ka
zimiero Pugevičiaus, New 
Yorke. Gautą LKB Kroni
kos naują numerį tuojau iš
verčia į anglų kalbą, padau
gina ir aprūpina amerikie
čių informacijos įstaigas, 
laikraščių redakcijas, val
džios įstaigas, kongreso ir 
senato narius, bažnyčios 
vadovus ir kt. Sąsiuviniais 
leidžiama Kronika yra pati 
šviežiausia medžiaga apie 
religijos persekiojimą ok. 
Lietuvoje, dažiai panaudo
jama informacijos įstaigų. 
Betgi sąsiuviniais leidžiama 
Kronika neturi išliktinės 
reikšmės, nes pasinaudojus 
— išmetama, kaip ir kiti 
informaciniai leidiniai.

Antra labai svarbi LKB 
Kronikos dauginimo ir pla
tinimo institucija yra Lie
tuvos kronikos sąjunga, va
dovaujama kun. Kazimiero 
Kusminsko, Chicagoje. Kro
nikos sąjunga leidžia LKB 
Kroniką knygomis, platina 
laisvajame pasaulyje ir 
kiek sąlygos leidžia grąži
nama atgal į Lietuvą, paro
dant, kad jų pastangų vai
sius nėra užmetamas, už
mirštamas, bet skleidžia
mas tarp laisvųjų lietuvių. 
LKB Kronikos lietuvių kal

ba jau yra išėję 8 knygos, 
o devintoji yra spaustuvėje 
ir dar šiais metais pasiro
dys, atžymėti Lietuvos 
krikšto 600 metų jubiliejų. 
Sąjunga leidžia LKB Kro
niką lietuvių, anglų, ispanų 
ir prancūzų kalbomis, šio
mis trijomis svetimomis 
kalbomis baigiamas ruošti 
šeštasis Kronikų tomas. 
Knygomis leidžiama Kroni
ka yra paskleidžiama 138 
valstybėse, įspūdingu 3000 
egz. kiekiu. Svetimomis kal
bomis leidžiama Kronika 
siuntinėjama tų kraštų bib
liotekoms, vyskupams, po
litikams, laikraščių redak
cijoms ir kitiems. Tai ne
paprastos reikšmės infor
macija apie lietuvių religinę 
padėtį rusų komunistų oku
puotoje Lietuvoje. Ir visą 
šią leidimo, finansų telki
mo bei platinimo darbą, ga
lima sakyti, atlieka vienas 
žmogus — kun. Kazimieras 
Kuzminskas su mažu talki
ninkų būreliu.

Kai kam gali kilti klausi
mas, o kodėl neremia Lie
tuvių katalikų religinė šal
pa? Perdaug nesigilinant į 
praeitį, kai buvo atsiradęs 
nuomonių skirtumas dėl 
Kronikų leidimo ir darbai 
išsiskyrė, šiuo metu padė
tis yra pagerėjusi ir Religi
nė šalpa jau pripažįsta Kro
nikos sąjungą. Ateityje ga
lima tikėtis finansinės pa
ramos, bet šiuo metu lau
kiama iš lietuvių ir lietu
viškų organizacijų didesnių 
aukų. Dar tebeveikia de
šimtys lietuviškų klubų bei 
klubelių, kurių paskirtis 
tarpusavio ryšių palaiky
mas, o jų kasose yra susi
kaupę nemaži ištekliai pi
nigų. Klubų vadovybės tu
rėtų peržvelgti savo veik
los keliu ir daugiau parem
ti lietuvių pastangas tėvy
nėje ir šiame krašte. Kroni
kos rėmimas yra visų lietu
vių pareiga, nes atlieka ne
paprastai naudingą darbą.

Lietuvių Kronikos sąjun
gos dirbamą darbą yra įver
tinęs ir išeivijos lietuvių 
vyskupas Paulius Baltakis, 
O.F.M., parašęs atsišauki
mą į visus lietuvius, pra-

Ilgametis Lietuvos skautuos veikėjas ir vadovas v. s. Antanas Saulaitis buvo apdovano
tas Popiežiaus Silvestro ordinu. Jo pagerbimo šventę ordino įteikimo proga suruošė skautija 
š. m. balandžio 6 d. Maironio parke Shrewsbury, Mass. Šventės metu: LSS Tarybos pirmininkas 
Petras Molis, Seserijos Vyr. skautininke Stefa Gedgaudienė, solenizantas Antanas Saulaitis, 
Brolijos Vyr. skautininkas Kazys Matonis ir LSS Dvasios vadas kun. Jonas Pakalniškis.

BOSTONO TAUTINES SĄJUNGOS SKYRIUS PERSITVARKĖ
Tautiniai namai parduoti
Visi, kurie turėjo progos 

lankytis Bostono Lietuvių 
Tautiniuose namuose, gėrė
josi jų svetainės stilingu 
puošnumu, medžio orna- 
mentacijomis, sukurtomis 
dail. Andriušio, Lietuvos 
valdovų skulptūromis, žy
mių mūsų tautos žmonių 
biustais, paveikslais. Nuo 
jų iškilmingo atidarymo 
1952 m. kovo mėn. 1 d. 
Tautiniuose namuose vyko 
visas skyriaus visuomeninis 
ir kultūrinis gyvenimas, 
mėnesiniai Kultūriniai su- 
batvakariai, kuriuos lanky- 

šydamas dosnios paramos. 
Taip pat labai gražiai šį 
darbą yra įvertinęs ir Chi
cagos kardinolas Juozapas 
Bernardinas, parašęs įvadą 
į 6-j į LKB Kronikos tomą.

Aukas siųsti: Lietuvos 
Kronikos sąjunga, 6825 So. 
Talman Avė., Chicago, III. 
60629, USA.

Kalbant apie Lietuvos 
pogrindžio spaudą, nepa
mirštini ir kiti leidiniai, jų 
tarpe reguliariai pasirodan
ti AUŠRA, kurios perspaus
dinimu ir paskleidimu rūpi
nasi Akademinės Skautijos 
leidykla, Chicagoje. Jau iš
leista 7 tomai, redaguoja 
Jonas Dainauskas. PLB 
valdyba yra perspausdinusi 
"Perspektyvas” ir kitus lei
dinius, o PLJ sąjunga — 
Alma Mater. Visi pogrin
džio leidiniai reikalingi di
desnio dėmesio ir paramos.

Lietuvoje leidžiami po
grindžio leidiniai turi būti 
dauginami ir platinami, nes 
jie rodo lietuvių tautos gy
vastingumą ir pasipriešini
mą okupacinei priespaudai 
bei ateistinei propagandai. 
Šiuo metu paramos prašo 
Lietuvos Kronikos Sąjun
ga, tad ją pirmoje eilėje ir 
remkime.

A. Juodvalkis

J. V. SCDUVAS

davo lietuviai ir iš tolimes
nių kolonijų. Namų patal
pas savo veiklai nuomoda
vo ir dauguma Bostono lie
tuviškų organizacijų, jau
nimo sambūrių.

Tačiau per trisdešimtį 
metų laiko srovei skubant 
pirmyn, daug kas pasikei
tė: daugumą veiklių sky
riaus narių palietė senat
vės našta, ligos, ne vienas 
iš jų iškeliavo ir į Anapilį. 
Skyriaus namai po tiek me
tų intensyvaus naudojimo 
buvo būtinai reikalingi ka
pitalinio remonto, spaudė 
vis didėjanti turto mokes
čių našta, o skyriaus kasa 
buvo veik tuščia. Tokiom 
sąlygoms esant, per pasku
tiniuosius penkerius metus 
skyriaus veikla merdėjo, 
sunku buvo sudaryti valdy
bą. Tokioje stagnacijos būk
lėje skyrių rado 1985 m. 
lapkričio 23 dieną jį vizi
tuodamas ALT Sąjungos 
centro valdybos pirminin
kas dr. L. Kriaučeliūnas. 
Jau ir šiame susirinkime 
buvo iškeltas sumanymas 
skyriaus namus parduoti. 
Pardavimo reikalą pastudi
juoti buvo sudaryta prie 
esamos valdybos komisija 
iš pirm. inž. Juozo Vaičjur- 
gio, inž. Ed. Cibo ir inž. 
Brutenio Veito.

1986 m. sausio 18 dieną 
skyriaus pirm. Juozo Kapo
čiaus buvo sušauktas visuo
tinis skyriaus narių susirin
kimas susidariusiai padė
čiai aptarti. Jis buvo gau
sus ir darbingas. Po prane
šimų svarstymų ir diskusi
jų pagaliau viešu balsavi
mu, tik vienam nariui susi
laikius, susirinkimas nubal
savo savo namus parduoti. 
Tam tikslui prie skyriaus 
valdybos pirmininko, J. Ka
počiaus, susirinkimo buvo 
išrinkta: a) namų turto in
ventorizacijos ir jų puoš

menų įkurdinimo komisija 
iš pirm. J. Vaičjurgio, sekr. 
G. Ambraziejaus, ir narių 
Br. Veito, A. ščiukos, J. 
Bakšio — b) Revizijos ko
misija iš A. Griauzdės, A. 
Lileikio ir J. Vizbaro. Na
mų pardavimą atlikti buvo 
pavesta skyriaus pirm. J. 
Kapočiui, tariantis su mi
nėtomis komisijomis ir pa
sirinktu advokatu.

Kovo 1 dieną sušaukta
me skyriaus susirinkime 
pirm. J. Kapočius pranešė, 
kad Tautinius namus pavy
ko parduoti aukščiausią kai
ną $169,000 pasiūliusiam 
pirkėjui. Užstato paimta 
17,000 tūkstančių dolerių, 
kurie yra padėti į vietinį 
banką. Visus teisinius par- 
davimo-pirkimo dokumen
tus tvarko advokatas Jonas 
Grigalius. Namai naujam 
savininkui turi būti per^ 
duoti 1986 m. balandžio 19 
dieną. J. Vaičjurgis perskai-. 
tė smulkiai detalizuotą na
mų turto inventorizacijos 
aktą, pasiūlydamas kai ku
riuos projektus, kaip sve
tainės sienų puošimų nufo- 
togravimą ir pagaminimą 
albumo-knygos, skyriaus is
torijos išleidimą ir kitus.

Skyriaus tolimesnė veikla
Susirinkimas, išklausęs 

pranešimus ir pasiūlymus, 
po diskusijų viešu balsavi
mu pasisakė:

1. Nuosavus namus par
davus, skyrius veikia ir to
liau, patalpas gaudamas 
Bostono Lietuvių piliečių 
draugijos klube.

2. Už parduotus namus 
gauti pinigai — Nesidali- 
nami —, bet padedami į fi
nansines institucijas, sie
kiant aukščiausių procen
tų.

3. Iš gauto investuoto ka
pitalo palūkanų bus remia
ma tautinė spauda, lietuvis-

(Nukelta į 4 psl.)
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kos kultūros apraiškos bei 
institucijos, projektai.

4. Namų puošmenas per
kelti ir įkurdinti Lietuvių 
archyve ”ALKA”, Putnam, 
Conn., kuris mielai sutiko 
jas priimti.

Balandžio 5 dienos susi
rinkime buvo priimti val
dybos sekretoriaus ir kon
trolės komisijos protokolai. 
Pirm. J. Kapočius pranešė, 
kad namų pardavimas ga
lutinai užbaigtas. $100,000 
įnešta ilgam terminui į 
Bostono Lietuvių kredito 
uniją „Taupa”, $58,000 į 
So. Bostono Saving Bank 
— money market, — o iš 
kapitalo likučių tame pat 
banke atidaryta „Checking 
account” reikalinga sky
riaus veiklos operacijoms. 
Namų puošmenos pervežtos 
ir įkurdintos „Alkoje”. Vy
tauto Didžiojo statula jau 
puošia muziejaus-vestibulį. 
Svetainės smulkesnieji bal
dai, stalai, kėdės, virtuvės 
indai padovanoti Nekalto 
Prasidėjimo lietuvių seserų 
vienuolynui Putnam, Conn. 
jaunimo stovykloms nau
doti.

Slaptu balsavimu išrink
ta nauja skyriaus valdyba 
1986-87 metams iš šių na
rių: J. Kapočiaus, J. Vaič- 
jurgio, J. Vizbaro, Ed. Cibo 
ir K. Adomavičiaus. Revi
zijos komisija iš: Al. 
Griauzdės, G. Ambraziejaus 
ir A. Lileikio.

Į ALT Sąjungos seimą 
Los Angeles., Calif., susi
rinkimas nubalsavo siųsti 
du parinktus atstovus ir 
paskyrė seimo rengimo iš
laidoms apvalią sumą pini
gų. Susirinkimas išreiškė 
padėką senajai valdybai ir 
jo pirm. Juozui Kapočiui už 
sklandžiai pravestą nuosa-. 
vų namų pardavimą ir tin
kamai įkurtas jų puošme
nas, kurios ateityje turės 
būti pervežtos i atsikūru
sią, laisvą Lietuvą.

• So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos valdyba 
praneša, kad laikinai užda
rytas didysis baras, dėl per
sitvarkymu ateityje. Vis
kas kitas lieka kaip anks
čiau. Virtuvė ir „snack 
bar” atidaryti kiekvieną sa-

ĮSIGYKITE ŠIUOS LEIDINIUS
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37 tomai ...................$370.00
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas......... $ 35.00
I—. Anksčiau užsisakiusiems-$33.50

ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai ................. $150.00

n Signataro PETRO KLIMO “Iš mano atsiminimų” ... $ 13.25 
n Prez. A. SMETONOS raštai “Pasakyta parašyta”....$ 11.25

J. KAPOČIUS, P O. BOX 95, SO. BOSTON, MA 02127, USA

------------- Iškirpti. Užsakymus ir mokestį siųsti JAV doleriais---------------

Vardas, Pavardė

Adresas

DARNUS ALT S-gos CHICAGOS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Balandžio 12 d. popietėje 

Chicagos lietuvių tautinių 
namų salėje įvyko ALTS 
vietos skyriaus narių susi
rinkimas. šis susirinkimas 
dalyvių skaičiumi buvo gau
sesnis už daugelį ankstes
niųjų. Jame dalyvavo du 
Sąjungos valdybos nariai, 
pirm. dr. Leonas Kriauče- 
liūnas ir vicepirm. Petras 
Bučas.

Susirinkimas dėmesingai 
išklausė skyriaus valdybos 
pirmininko S. Briedžio pra
nešimą apie darbuotę šiais 
metais. Be rutininių darbų 
valdyba surengė keturis 
renginius: Naujųjų 1986 
metų sutikimo pokylį, vaka
rienę konsului Vytautui Če
kanauskui pagerbti, kon
certą Dirvai paremti, kurio 
programą atliko Los Ange
les vyrų kvartetas ir Juzės 
Daužvardienės, i 1 g ametės 
Lietuvos konsulės pagerbi
mą.

Albina Paškienė, sky
riaus iždininkė pailiustravo 
skaičiais kiekvieno šių ren
ginių apyvartą ir gautąjį 
pelną. Susirinkimas, užgir- 
damas valdybos ėjimus, pa
reiškė padėką. Savo ruožtu 
skyriaus pirmininkas pa
reiškė padėką dr. Leonui 
Kriaučeliūnui, už jo ir Ire
nos Kriaučeliūnienės dide
lę talką skyriaus darbuotei. 
Perskaityta gen. konsulo V.

vaitgalį nuo 12 vai. Visus 
kviečiame užeiti ir valan
dėlę pabendrauti su pažįs
tamais.

Salių nuomavimo reika
lais prašome skambinti va
karais pirm. V. Eikinui te.l 
961-3523 ar sekr. V. Jurgė- 
lai 268-1108. Visais klubo 
reikalais, laikinai, prašome 
kreiptis pas sekr. Vytautą 
Jurgėlą.

Klubo valdyba ruošiasi 
metiniam pobūviui, kuris 
įvyks gegužės mėn. pabai
goje.

Visuotini narių susirin
kimai vyksta kas trečią mė
nesio ketvirtadienį, 7:30 v. 
v. Valdyba kviečia visus 
narius gausiai dalyvauti, 
nes yra diskutuojami svar- 
būt klubo reikalai.

Ilgametis klubo vedėjas 
Algis Šmitas pasitraukė iš 
pareigų nuo kovo mėn. 11 d. 

Čekanausko laiškas, kuriuo 
dėkojama už surengtą va
karienę ir jam įteiktą do
vaną — plakėtę, kuri jau 
puošianti jo bibliotekos 
kambarį. Taip pat perskai
tyta gen. konsulės Juzės 
Daužvardienės padėka už 
s u o r ganizavimą gražaus 
susitikimo ir už įteiktą jai 
skyriaus dovaną.

Susirinkimas buvo supa
žindintas su ALT XIX sei
mo programa ir jame da
lyvavimo teise, pagarsinant 
sąjungos valdybos aplink
raštį 9 nr. Klausimas, pa
lyginti, lengvai išspręstas 
susiradus kandidatams, su
tinkantiems į seimą Los 
Angeles vykti. Susirinki
mas visus šiuos kandidatus 
išrinko skyriaus atstovais: 
Braunienę Feliną, Lenke- 
vičienę Verutę, Linkuvienę 
Janiną, Marcinkienę Matil
dą, Paškienę Albiną, Paš- 
konienę Stellą, Valiukėnie- 
nę Eleonorą, Andrašiūną 
Igną ir Vėbrą Petrą. Be to, 
susirinkimas nutarė, sky
riaus pirmininkui ir atsto
vams kelionės išlaidoms su
mažinti, skirti iš skyriaus 
iždo kiekvienam po šimti
nę... Kiek dabar jau ži
noma iš Chicagoje gyve
nančių sąjungos valdybos, 
tarybos ir revizijos komisi
jos narių, turinčių sąjun
gos balso teisę ir vykstan
čių į seimą susidaro kitas 
dešimtukaas...

Einamuose reikaluose iš
kilo Lietuvos krikšto minė
jimo vietovės klausimas 
(kodėl ne Vilniuje?). Kele
tui narių pasisakius prieita 
išvada, šį neeilinį lietuviui 
klausimą iškelti sąjungos 
seime.

Dabartinę skyriaus val
dybą sudaro: Stasys Brie
dis pirmininkas, Juozas že
maitis vicepirmininkas, Ma
tilda Marcinkienė narė pa
rengimams, Verutė Lenke- 
vičienė sekretorė, Albina 
Paškienė iždininkė.

Susirinkimą vedė — Sta
sys Virpša, sekretoriavo — 
Petras Vėbra. Susirinki
mas vyko gražioj darbo 
nuotaikoj, o jį baigus prie 
tų pačių stalų likosi visi 
dalyviai, dalindamiesi min
timis ir įspūdžiais prie ka
vos ir užkandėlių ...

(mv)

CICERO
IŠRINKO ATSTOVUS 

Į SEIMĄ

ALT S-gos Cicero sky
rius turi keliasdešimt na
rių ir nežiūrint, kad kai 
kurie jų gyvena toliau nuo 
Cicero, pirmininko kviečia
mi visad laiku atvyksta į 
susirinkimą ar pasitarimą.

Skyriaus narių metinis 
visuotinis susirinkimas įvy
ko š. m. balandžio mėn. 13 
d., O. ir A. Dumčių namuos 
se. Susirinkimą atidarė ir 
prezidiumą sudarė skyriaus 
pirm. inž. Gediminas Bis- 

kis. Susirinkimui pirminin
kavo St. Liepas, sekretoria
vo Danutė Liepienė. Sky
riaus veiklos apyskaitą pa
teikė pirm. G. Biskis ir ap
tarė centro valdybos gautą 
bendraraštį. Išvardino ilga
mečius skyriaus valdybos 
darbuotojus, kurie buvo: 
inž. J. Variakojis, pirmasis 
pirmininkas, J. Cinkus, Pr. 
Kašuba, Z. Juškevičienė. 
Išvardino ir esamos valdy-r 
bos narius. Pirmininkas pa
sidžiaugė, kad skyrius pa
augo dviem naujais na
riais, į skyrių įstojo: Jūra
tė Variakojienė inž. Kęstu
tis Biskis, dabar skyriuje 
yra virš dvidešimt narių. 
Iždo pranešimą padarė ižd. 
Sigutė Žemaitienė.

A. Juškevičius, skyriaus 
atstovas ALTe, pranešė 
apie ALTos veiklą. Jis pa
sidžiaugė, kad politinių gru
pių atstovai gerai sutaria ir 
pasitartinai vykdo veiklą. 
Pasidžiaugė, kad Lietuvos 
Nepriklausomybės atstaty
mo minėjime Cicero daly
vavo apie du šimtai žmo
nių. Skyriaus iždininkas 
jau ir yra pasiuntęs ALTos 
centrui 1000 dol. Sakė, kad 
jis, kaip skyriaus pirminin
kas yra gavęs raštą iš vie
tos LB-nės apylinkės val
dybos, kuri siūlo Vasario 
šešioliktos minėjimą reng
ti drauge.

Susirinkimas šį reikalą 
gana rimtai apsvarstė ir 
priėjo išvados, kad vengiant 
tarpusavio trinties ir sie- 

: kiant tautinio solidarumo 
■ reikėtų ieškoti kompromi- 
1 so derinti veiklą. Didžiau- 
šia problema tai aukų pa
siskirstymo reikalas. Kai 
kurie buvo nuomonės, kad 
Vasario šešioliktos šventės

‘Ąrpber Įfolidays”

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 :XMKn 
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 AME BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANCF.S. REGISTERED TRAVEL AGENT # TA 0324

aukos turėtų būti skirtos 
tik ALTai.

Skyrius gavo net kelis 
kvietimus išvykai į gamtą. 
Nutarta šiemet vykti į tau
tinį atsinaujinimą, prie 
Nepr. Lietuvos prezidentų 
paminklų, Tautų Draugys
tės parke, Indianoje ir vė
liau į pikniką, skyriaus na
rio inž. K. Biskio sodyboje, 
taip pat Indianoje. Išrinkta 
nauja valdyba ir skyriaus 
atstovai į Sąjungos seimą. 
Susirinkimas vyko gana 
draugiškoje nuotaikoje. Po 
oficialios programos, visi 
dar ilgokai pabendravo prie 
Sigutės ir Gedimino patiek
tų skanių vaišių.

Į skyriaus valdybą iš
rinkti: inž. Gediminas Bis
kis, Jūratė Variakojienė, 
Sigutė Žemaitienė.

Delegatais į Sąjungos sei
mą Los Angeles, išrinkti: 
Pranas Kašuba ir Zuzaną 
Juškevičienė. Kviesti ir sa
vanoriai vykti į suvažiavi
mą, yra ženklų, kad tokių 
savanorių atsiras. Z. J,.

PARDUODAMAS NAMAS

Floridoje, J u no 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 Stankūnas 
REALTRUST

11436 U. S. Hwy. One
No. Palm Beach, FL 33408

Tel. (305) 622-5000

Rugpiūčio 14 — 1555.00
Rugsėjo 2 —1885.00
Rugsėjo 17 —1421.00
Spalio 1 —1538.00
Gruodžio 26 —1476.00
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1! KŪRYBA IR
Brzezinski ir Kirkpatrick už baltų

studijas Elona Vaišnienė

Jeane Kirkpatrick, buv. 
JAV atstovė prie Jungtinių 
Tautų ir Zbigniew Brzezinski, 
buv. prez. Carterio patarėjas 
gynybos reikalams, sutiko 
būti garbės pirmininkais Bal
tų Studijų Fondo įkurtuvėse 
š.m. gegužės 3 d., New Yorke.

Šiuo metu dr. Jeane Kirk
patrick profesoriauja George-

BALTISTIKOS STUDIJŲ 
KONFERENCIJA

Dešimtosios Baltistikos 
studijų konferencijos re
gistracija jau vyksta. Kon
ferencija „Baltai už Pabal
tijo ribų” įvyks 1986 m. 
gegužės mėn. 29-31 d. Unb 
versity of Wisconsin-Madi- 
son.

Prof. Dr. John 0. Holz- 
hueter skaitys pagrindinę 
paskaitą apie Baltų imigra
cijos istoriją į Wisconsino 
valstybę. Jis yra žinomas 
19-to ir ankstyvojo 20-to 
šimtmečių imigracijos isto
rikas ir pagalbinis redak
torius universiteto Statė 
Historical Society.

šeštadienio iškilmingieji 
pietūs pagerbs Baltistikos 
studijų fondo (Baltic Stu- 
dies Fund) aukotojus ir rė
mėjus. Fondas neseniai lai
mėjo NEH Challenge Grant, 
kuriam dabar renkamos 
aukos.

Pramatytos trys parodos: 
„Baltistika University of 
Wisconsin-Madison bibliote
kose”, „Ivar Ivask grafika 
ir fotografijos” ir „Baltų 
imigracijos istorija”, šiuo 
metu renkami eksponatai iš 
Wisconsin buvusių lietuvių 
parapijų.

Jubiliejinė konferencija 
užsibaigs iškilmingu banke
tu Madison Civic Center.

Dalyviai nakvos univer
siteto bendrabučiuose (1/4 
mylios atstume), viešbuty
je (1 bloko atstume) arba 
vietiniuose viešbučiuose.

Madison randasi 90 my
lių į vakarus nuo Milwau- 
kee ir 160 mylių į šiaurės 
vakarus nuo Chicago. Madi
son miestas pasiekiamas 
tiesiog oro linijomis. Auto
busai dažnai važinėja tarp 
Chicago O’Hare oro uosto 
ir paties universiteto.

Konferenciją rengia Bal
tistikos studijų puoselėji
mo sąjunga (AABS—Asso- 
ciation for the Advance- 
ment of Baltic Studies) ir 
University of Wisconsin 
Baltistikos studijų centras.

Registracijos anketos ir 
programos gaunamos šiuo 
adresu: Baltic Studies Cen
ter 818 Van Hise Hali, 1220 
Linden Drive, Madison, WI 
53706, (608) 262-2192.

(vd) 

town universitete ir atlieka ty
rinėjimus American Enterpri- 
ce Institute for Public Policy 
Research. Ji yra penkių knygų 
daugelio studijų ir straipsnių 
autorė, dabar rašo knygą apie 
JAV rolę Jungtinėse Tautose ir 
pasaulio politikoje, o neužilgo 
spaudoje pasirodys jos, laikraš 
čiams sindikuota, skiltis. Dr. 
Kirkpatrick yra dirbusi su US 
Information Agency ir Valsty
bės Departamentu, ir skaičiu
si paskaitas - kalba prancūziš
kai ir ispaniškai - Europoje, 
Afrikoje, Azijoje ir Pietų Ame
rikoje.

Dr. Zbigniew Brzezinski 
profesoriauja Columbia uni
versitete ir dirba patarėju Ge- 
orgetown universiteto strate
ginių ir tarptautinių studijų 
centre. Dr. Brezezinski yra 
parašęs ar redagavęs dešimt 
knygų, kurių šešios yra apie 
Sovietų Sąjungą. Prof. Brze
zinski tarptautiniais klausi
mais daug rašo ne vien JAV, 
bet ir Europos spaudoje. Tarp 
kitų įsipareigojimų prof. Brze
zinski yra direktorius (board 
member) Antlantic Concil ir 
International Parliamentary 
Group for Human Rights in 
the Soviet Union, patikėtinis 
(trustee) Freedom House, ir 
buvęs Amnesty International 
tarybos narys.

BALTŲ STUDIJŲ 
FONDAS

BSF užduotis yra remti Bal
tų Studijų Draugijas, Associa- 
tion for the Advancement of 
Baltic Studies, veiklą, o AABS 
veikla — puoselėja profesinio 
lygio studijas Lietuvą, Latvi
ją, Estiją liečiančiom temom. 
AABS tai atlieka įvairiai, pav. 

Jeane Kirppatrick

vienas projektas buvo surašyti 
kur JAV-se randasi medžiagos 
baltų klausimais. Sąrašas 
buvo sudarytas, mikrofilmuo
tas ir dabar per mokslines bib
liotekas prieinamas tyrinėto
jams (darbas užtruko dvejis 
metus). Kas antri metai 
AABS ruošia plataus masto 
mokslines konferencijas, ku
rios baltistinėm studijom su
daro profesinį forumą. Į kon
ferencijas suvažiuoja moksli
ninkai iš daugelio šalių. Pav. 
už dviejų metų konferencija 
vyks Washingtono valstijoj, 
kur su pranešimais numato 
atvykti mokslininkai net iš Ki
nijos.

AABS leidžiamą Journal of 
Baltic Studies prenumeruoja 
ne tik JAV, bet ir kitų šalių 
universitetai ir valdiškos bib
liotekos (Kinijos Mokslų Aka
demija šį leidinį užsisako jau 
18 metų). Žurnalas priima 
straipsnius pagrindinėmis Eu
ropos kalbomis. AABS taip 
pat padeda mokslinėms lei
dykloms išleisti leidinius bal- 
tistinėmis temomis.

AABS

Draugiją įsteigė lietuviai, 
latviai ir estai 1968 metais. 
Pirmininkauti renkamas as
muo vis iš kitos grupės, paei
liui. Iš lietuvių yra pirminin
kavę dr. Vytautas Vardys, dr. 
Rimvydas Šilbajoris ir dr. 
Marija Gimbutienė. Direkto
riais yra buvę dr. Birutė Cip- 
lijauskaitė, dr. Stasys Goštau
tas, dr. Kęstutis Keblys, Dai
na Kojelytė, dr. Romas Misiū
nas, dr. Tomas Remeikis, dr. 
Ignas Skrupskelis, dr. Rimvy
das Šilbajoris, dr. Elona Vaiš
nienė.

Zbigniew Brzezinski

Šiuo metu draugijai priklau
so arti 900 narių, iš kurių 
10% yra ne baltai, pav. Japo
nijoje labai veiklūs penki ja
ponai! Nariais gali būti visi, 
kurie palaiko draugijos tiks
lus, užtat sąrašuose yra gydy
tojų, inžinierių, verslininkų, 
menininkų, humanitarų, val
džioje dirbančių, pensijon išė
jusių ir kt. Palyginus su lat
viais ir estais, lietuvių visą lai
ką mažiausia.

PASIGĖRĖTINAS 
REIKALŲ VEDĖJAS

AABS veikia labai efektin
gai. Didele dalim tai dėka lat
vio Janio Gaigulio, kuris be 
atlyginimo eina reikalų vedėjo 
pareigas jau aštuonioliką me
tų. Prieš kelis metus Gaigulis 
išėjo į pensiją ir draugijai pa
švenčia pilną laiką, įskaitant 
vakarus ir savaitgalius.

Latviai stojo į darbą pir
mieji. Paskelbus, kad AABS 
steigia Baltic Studies Fund, 
vienas Venezuelos latvis vers
lininkas iš karto atsiuntė 
20,000 dolerių. BSF pirmi
ninku sutiko būti prof. Juris 
Viksnins, Georgetown univer
siteto profesorius, kuris, tinka
mai pristatydamas AABS dar
bo svarbą, įtraukė taip pat dr. 
Kirkpatrick ir dr. Brzezinski į 
baltų studijų rėmėjus.

Baltų Studijų Fondo reikalą 
labai pajudino federalinio Na
tional Endowment for the Hu 
manities $50,000 ‘challenge 
grant’, kurį AABS gavo su są
lyga, kad iki 1989 metų su
telktų tris kart tiek.

ĮKURTUVES

BSF įkurtuves - su šampanu 
priėmimą - sugalvojo Audronė 
Misiūnienė ir Virginija Siru- 
sienė, kurios projektui ir vado
vauja. Latvio advokato dėka 
jos įvyks New York Yacht 
Club, JAV seniausiame pri
vačiame klube (įkurtas 1844 
metais), kuriame buvo laiko
mas America Gup - dėl kurio 
varžosi viso pasaulio jachtinin 
kai - iki jį išsivežė australai, 

laimėję paskutinėse lenkty
nėse.

Priėmimas sudarys progą 
išskirtinoje aplinkoje susipažin 
ti su baltų studijų rėmėjais ir 
prisidėti prie Baltų Studijų 
Fondo, nes rezervacijos yra 

$100 asmeniui. Į įkurtuves 
kviečiami visi, kurie pritaria 
AABS darbams. Prašoma 
apie atvykimą pranešti iki ba
landžio 28 d. ir čekius ‘Baltic 
Studies Fund’ siųsti šiuo adre
su: Janis Gaigulis, Executive 
Director, AABS, 231 Miller 
Road, Mahwah, N.J. 07430.

Negalintieji asmeniškai da
lyvauti, kviečiami prisidėti 
auka. Aukoję po $100 bus įra
šyti kaip ‘Contributors’; $500- 
iki $1,000 — ‘Patrons’; $1,000 
ir daugiau - ‘Benefactors’. 
Kam nors iš atsilankiusių teks 
ir dailininko Kazio Varnelio 
dovanotas paveikslas.

įkurtuvių proga bus pagerb 
ti trys baltai: Gunnar Birker- 
ts, Ivar Ivask ir Tomas Venc
lova.

Gunnar Birkerts - architek
tas. Jo suprojektuoti pasta
tai yra JAV, Italijoje, Brazili
joje, Suomijoje. Jis vadovauja 
savo architektūrinei bendro
vei ir yra architektūros profe
sorius University of Michigan.

Ivar Ivask, buvęs AABS pre 
zidentas, yra tarptautinio žur
nalo World Literature Today, 
kuriame baltų literatūra yra 
tolygiai traktuojama, ilgame
tis redaktorius, taip pat pir
mininkas plačiai žinomo Neu- 
stadt Prize for Literature ko
miteto. Ivar Ivask poezijos 
rinkiniai yra išleisti estiškai ir 
vokiškai, paskiri eilėraščiai 
pasirodė vertimuose daugelyje 
kalbų, gi dailės parodos buvo 
surengtos JAV, Suomijoje ir 
Švedijoje. Ivar Ivask yra mo
dernių kalbų profesorius Okla 
homa universitete.

Tomas Venclova — vertėjas, 
poetas, kelių knygų autorius, 
kaip ir daugelio straipsnių, 
pasirodžiusių lietuviškai, 
angliškai, lenkiškai, rusiškai, 
vengriškai, protugališkai ir ki- 

(Nukelta į 6 psl.)
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DETROITO LIETUVIAI
■hbbhbbmmhm Antanas Grinius

POPIETĖ SU TAUTOS 
FONDO PIRMININKU 
JUOZU GIEDRAIČIU

Tautos fondo atstovybė 
Michigano valstijoje balan
džio 13 d. šv. Antano para
pijos salėje buvo suruošusi 
popietę.

Popietę atidarė ir Tau
tos Fondo pirmininką Juo
zą Giedraitį pristatė atsto
vybės pirmininkė Eugenija 
Bulotienė.

Juozas Giedraitis pasvei
kinęs kleboną, Tautos fon
do rėmėjus ir svečius pasa
kė, kad jis yra mažas kal
bėtojas ir kažko čia nepa
sakys, o tik supažindins su 
Tautos Fondu ir Vliku. Jis 
pabrėžė, kad Tautos fondas 
yra Vliko iždas, bet veikia 
kaip Tautos fondas ir jam 
skirtos aukos galima nura
šyti nuo pajamų mokesčių. 
Tautos fondo tinkle dirba 
160 žmonių ir ne vienas ne-

Brzezinski ir 
Kirkpatrick... 
(Atkelta iš 5 psl.) 

tomis kalbomis. Venclova pro
fesoriauja Yale universitete, 
kur jam pernai buvo suteik
tas daktaro laipsnis (disertaci
ja yra leidžiama Yale univer
siteto leidyklos) iš slavų litera
tūrų. Lietuvoje Tomas Venc
lova buvo Helsinkio grupės na
rys, kai gavo pakvietimą at
vykti su paskaitomis į Univer- 
sity of California 1976 metais. 
Sovietų Sąjunga, jam esant 
JAV, atėmė pilietybę.

Džiugu, kad tarp aukojusių 
Baltų Studijų Fondui pavar
džių tarpe, suminėtų ‘Bene- 
factors’ ir ‘Patrons’ pakvieti
muose, yra 16 lietuviškų tarp 
visų 65: Valdas ir Alma 
Adamkai, Jonas Balys, Vytau
tas ir Eglė Dudėnai, Vladas 
Kaupas, Jūratė Kazickaitė, 
Kęstutis ir Vitalija Kebliai, 
Vita Matusaitytė, Raimundas 
ir Dalia Mieželiai, Romas ir 
Audra Misiūnai, Mikalina 
Naujokaitienė, Rimvydas Šil
bajoris, Virginija Sirusienė, 
Jack Stukas, Šarūnas ir Audro
nė Užgiriai, Rimas ir Elona 
Vaišniai, Kazys Varnelis, Vy
tautas ir Maria Vygantai.

O KAIP SU KATEDRA?
Ar AABS netrukdo lietuviš

kai katedrai?
Ne, padeda. AABS darbas 

prasideda ten, kur Katedros 
darbas baigiasi. AABS sudaro 
sąlygas profesiniai reikštis jau 
baigusiems lituanistines stu
dijas. Jei AABS, su Baltų Stu
dijų Fondo pagalba, gerai 
savo užduotį ir toliau atliks, 
tai Lietuviškos Katedros abi
turientams bus kur savo profe
siniai paruoštus pranešimus 
skaityti klausytojams ne vien 
iš JAV ir Kanados, bet ir iš 
Europos, Australijos, Pietų 
Amerikos ir net iš Tolimųjų 
Rytų. 

gauna jokio atlyginimo. 
Tautos fondas turi labai 
veiklią Detroite atstovybę, 
kurią sudaro: Eugenija Bu
lotienė — pirmininkė, My
kolas Abarius — vicepirmi
ninkas, Lidija Mingėlienė 
ir Vincas Tamošiūnas — 
sekretoriai, Vladas Staškus 
— iždininkas, Danutė Pet
ronienė, Povilas čečkus ir 
Algis Vaitiekaitis — nariai.

Tautos fondas savo paja
mas skelbia spaudoje. Šiais 
metais buvo paskelbta Dar
bininke ir Dirvoje. Tautos 
fondas su Laisvės iždu šiuo 
metu turi apie 640,000 dol.

Toliau kalbėjo apie gau
namus palikimus, iš kurių 
irgi graži suma susidaro. 
Palikimų pinigai eina į 
Laisvės iždą ir tik jų pro
centai pervedami į Tautos 
fondo kasą. Ragino visus 
sudaryti testamentus, nes 
jų neturint, ištikus nelai
mei visą turtą pasigriebia 
Sovietų Sąjunga ir jų ad
vokatai. Eugenija Bulotie
nė padėkojo už pranešimą, 
o svečiai gražiai paplojo.

Jauna pianistė veikli vi
suomenininke, tautinių šo
kių šokėja Audronė Mingė- 
laitė paskambino tris kūri
nėlius, susilaukdama gra
žių aplodasmintų.

Juozas Giedraitis ir Vla
das Staškus įteikė diplomus 
stambesniems aukotojams: 
Vincui Tamošiūnui, Onai ir 
Česiui šadeikams, Valerijai 
ir Antanui Osteikiams, 
Onai ir Juozui Briedžiams, 
Lucijai Puskepalaitienei, 
Bronei ir Antanui Sukaus- 
kams, Danutei ir Stasiui 
Geidžiams, Stasei ir Stasiui 
Šimoliūnams. Kitų pavar
dės nebuvo skelbiamos. 
Anksčiau paminėti aukoto
jai: Petras Pagojus, Vladas 
Jomantas, Stasys ir Jonas 
Bartkai, Juozas Leščinskas,
A. ir S. Skorupskai, P. ir
B. čečkai ir kiti.

Eugenija Bulotienė pa
dėkojo Mykolui Abariui už 
nupieštą gražų užrašą, Au
dronei Mingėlaitei už reči
talį, Algiui Vatiekaičiui už 
paruoštą parodėlės, Onai 
šadeikienei už papuošimą 
stalų, klebonui už leidimą 
pasinaudoti sale, ponioms 
už padovanotus pyragus ir 
Petrui ir Angelei Bukš- 
niams už vaišių paruošimą, 
ir visiems už gausų atsi
lankymą.

PIKNIKAS PO STOGU

Balandžio 6 d. Detroito 
Lietuvių Organizacijų Cent
ro valdyba turėjo suruošusi 
šv. Antano patalpose pikni
ką po stogu, šeimininkės 
jam buvo gerai pasiruošu
sios ir turėjo pasigaminu
sios užtektinai maisto. Tai 
buvo proga atvykusiems į 
pamaldas čia pat pavalgyti 
ir skanius pietus. Maistą 
pagamino: Ona šadeikienė, 
Sofija Sirutienė, Ona Briz- 
gienė, Danutė Petrauskie-

• A. A. Jonas šeputa, mi
ręs balandžio mėn. Livoni
jos ligoninėje, Mieli., sulau
kęs 87 m. amž. Nuliūdime 
liko duktė Danguolė ir žen
tas Jurgis Jurgučiai, vai
kaičiai Asta ir Paulius bei 
kiti giminės.

Plačiau apie velionį buvo 
aprašyta mūsų bendradar
bio A. Griniaus praeitame 
Dirvos numeryje.

nė ir Uršulė Vitienė. Tur
tingame dovanų stale išda
lintos 28 dovanos. Jų dalini
mą pravedė Eug. Bulotienė, 
Bernardas Brizgys ir Pet
ras Buksnis. Bare dirbo Jo
nas ir Stasys Bartkai ir Al
binas Andrį ūsaitis. Bilietu
kus maistui pardavinėjo 
Česys šedeika. Gautas pel
nas bus naudotas Vasario 
16 minėjimo išlaidoms su
mažinti.

MIRĖ BRONIUS 
ZAKARKA

Balandžio 12 d. po ilgos 
ir sunkios ligos savo na
muose mirė Bronius Zakar- 
ka. Velionis gimė 1902 m. 
lapkričio 21 d. Rygoje, Lat
vijoje. Grįžęs į Lietuvą įsi
jungė į Lietuvos šaulių ei
les, dalyvavo kovose dėl 
Lietuvos nepriklausomybės 
ir buvo apdovanotas šaulių 
žvaigždės ordenu ir meda
liu. Velionio kūnas buvo 
pašarvotas Yolandos Zapa- 
reckienės laidojimo namuo
se.

Balandžio 15 d. po ge
dulingų mišių a. a. Broniaus 
Zakarkos kūnas buvo nuly
dėtas ir palaidotas švento 
Kapo kapinėse.

Nuliūdime liko: žmona, 
duktė, sesuo, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

TAMPA
DR. HABSBURGAS 
SUSITIKO SU DR.

BOBELIU FLORIDOJE

Š. m. balandžio 9 d. Tam
pos Universitetas, Tampa, 
Fla., suteikė dr. Otton von 
Habsburgui teisės mokslų 
garbės doktoratą už jo tarp
tautinę politinę veiklą — 
išleistas 24 knygas, savai
tinį politinį vedamąjį Euro
pos laikraščiuose, ir kt. šia 
proga pasakytoje savo kal
boje dr. von Habsburgas 
paminėjo, kad Europa ne

pritarė Amerikos akcijai 
prieš Khadafy, kadangi jis 
yra grynai Sovietų Sąjun
gos įrankis, kad terorizmas 
ir jo planavimas ateina iš 
Sovietų Sąjungos, ir sovie
tų Sąjunga išnaudojanti 
desperatiškus arabų laisvės 
siekimus. Von Habsburgas 
pagyrė Ameriką už jos kon
kretų apsisprendimą ir in
vaziją Granadoje, tuo at
statydama savo autoritetą 
ir prestižą pasaulio akyse.

Mielai
A. t A.

ANGELEI KAŠUBIENEI

staiga mirus, jos vyrą ANTANĄ, dukras 

RIMĄ ir VIKTORIJĄ bei kitus šeimos arti

muosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū

dime.

Kazimieras Jasėnas
Konstancija ir Kazimieras Bakšiai 
Vladė ir Gediminas Lapenai 
Petronėlė ir Balys Lukai
Irena ir Antanas Sprindžiai

Mielas Antanai, liūdime ir mes Tavo 
brangiai žmonai

A. A.
ANGELEI KAŠUBIENEI 

iškeliavus už ribos amžinam poilsiui.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą Tau, 

Tavo iškiliom dukrom RIMAI ir VIKTORI
JAI bei jų šeimom, o taip pat ir kitiems 
artimiesiems.

Valerija ir Mečys šimkai 
ir Placidą Balsaitis

Mylimai žmonai, motinai ir močiutei, 
A. t A.

ANGELEI KAŠUBIENEI 
mirus, skausmo prislėgtiems: mūsų mielam 
draugui, jos vyrui, ANTANUI KAŠUBAI, 
dukroms RIMAI ir VIKTORIJAI, jų šei
moms ir artimiesiems reiškiame širdingiau
sią užuojautą ir liūdime drauge.

Halina ir Antanas 
Milakniai 

California.

Brangiai dukrelei

A. A.

MILDAI PETRUTYTEI
mirus, jos skausmo prislėgtus tėvus REGI

NĄ ir ALFONSĄ PETRUČIUS, sesutes 

GITĄ ir NORĄ bei kitas gimines nuoširdžiai 

užjaučiame.

Elena ir Henrikas
Andru škos

Po iškilmių, VLIKo pirm, 
dr. K. Bobelis susitiko su 
dr. von Habsburgu ir turėjo 
išsamų ir labai pozityvų pa
sikalbėjimą. Von Habsbur
gas užtikrino d r. Bobelį, 
kad Pabaltijo kraštų klau
simas Europoje yra gyvas 
ir bus išlaikytas gyvu (E)

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4
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PRO MĖLYNUS

į PAGONYBĖS LAIKUS ATSIGRIŽTANT

REDAGUOJA OKULISTU KOLEGUA

Mūsų puslapyje jau buvo 
kartą vieno skaitytojo atsar
giai prasitarta, kad, švenčiant 
600 ar 700 metų krikščionybės 
Lietuvoje įgyvendinimo su
kaktį, ta proga reikėtų pami
nėti ir pagonybės sužlugdymo 
iškilmingą jubiliejų. O gal ši 
originali idėja ir nėra panie
kinančiu rankos mostelėjimu 
atmestina? Ypač kad, žvel
giant į anuos laikus ir lyginant 
juos su mūsų dienomis, net 
pro mėlynus akinius ne viskas 
atrodo taip jau beviltiškai 
tamsu.

Pavyzdžiui, istorijoje nėra 
likę jokių duomenų, kad Lie
tuvos pagonybės amžiuje būtų 
buvę kokių nors bedievių ar 
kovos tarp skirtingų pagonių 
sektų. Kiekvienas mūsų tau

Ak tu siela, vargše siela,
Netgi pažiūrėt nemiela,
Kai iš kūno išlindai.
Būtum šonkauliuos gulėjus — 
Švęstų tavo jubiliejus,
Virstų žygdarbiais gandai.

Aprašytų, apgiedotų, 
Prikalbėtų anekdotų, 
Klotų gėlę prie gėlės, 
O dabar rods pro rentgeną, 
žmonės žiūri ir klegena: 
"Skelbė narsą, karo meną — 
Ogi bijo net pelės ..

tietis tada laisvai tikėjo ir gar
bino ką tiktai norėjo, nes die
vybių galima buvo pasirinkti 
apsčiai ir įvairių: vieni žaltį, 
kiti rupūžę, treti ąžuolą ar 
durnaropę, o dauguma — sau
lę, mėnulį, perkūną, vėją ir 
velnią.

Kadangi tada nebuvo nei 
pasaulėžiūrinių laikraščių ir 
nei knygų, tai apuoko garbin
tojai gėrė midų iš bendro rago 
su juodvarnininkais, žaltinin- 
kai medžioklėje bendradar
biavo su rupūžininkais, o visi 
drauge prie amžinosios ugnies 
iš tauro tarbos užkrimsdavo tų 
pačių durnaropių grūdelių 
bendrai linksmybei padidinti.

Be to, dvasiškos kilmybės 
būtybių hierarchijoje nenus
kriaustos buvo ir moterys, nes 

laumės ir raganos ėjo net at- 
sakingesnes pareigas negu 
pinčiukai.

Nenuneigiama tiesa, kad ir 
pagoniškosios šeimos ryšiai bu
vo daug tvirtesni, negu dabar
tiniai mūsų krikščioniškieji, 
nes iš anų laikų yra išlikusios 
puikiausios vestuvinės rėdos 
apeigos, kurias ir mes kartoja
me, bet nėra jokio fakto apie 
skyrybas.

Pripažinkime, kad nepeik
tinas tada buvo ir natūralus 
pagoniško jaunimo auklėjimo 
metodas, nereikalaujantis jo
kių specialių pedagogų ir psi
chologų pagalbos. Jeigu vai
kui dorovės ar vyresniųjų pa
tyrimo žinios nelįsdavo pro gal
vą, tai jas beržine rykšte įva
rydavo pro kitą galą ir — rei
kalas atliktas! Tokiu būdu 
net tūkstančius metų buvo iš
saugota ir mūsų gimtoji kal
ba, kurią dabar čia mūsų vai
kai praranda per dešimtmetį.

Neprasčiau anie laikai atro
do ir socialiniu bei politiniu 
požiūriu. Kadangi pagoniško
je Lietuvoje nebuvo klasių ko
vos, tai nepriviso ir komunis
tų, kurie čia mums kelia am
žiną nerimą. Privatinė nuo- 
svybė buvo gerbiama: ką tu
ri, tai tavo, ką atėmei iš kito - 
irgi tavo. O kuris nieko netu
ri, tam nieko ir nereikia, nes 
tokiems, anot Simano Dau
kanto, ‘maistą, aprėdą ir pas
togę teikė giria’.

Žinoma, šitokioje santvar
koje nereikėjo ir brangiai kai
nuojančių kalėjimų, nes poli
tinį priešą įmesdavo į išdžiū
vusį šulinį, o pagautą vagį čia 
pat užmušdavo kuolais.

Pridėkime dar, kad mūsų 
pagoniškieji protėviai buvo 
narsūs ir net geresni patriotai 
negu mūsų reorgai. Juk vo
kietuką jie laikė įsikūnijusiu 
velniu, gudą ragino mušti 
kaip šunį rudą, netgi svetimų
jų rašytose ir mus šmeižiančio 
se kronikose neužčiuopiame 
nė menkaiusios užuominos, 
kad koks nors mūsų patriotinis 
pagonis būtų nuo priešų pa
bėgęs į Ameriką.

A. G.

PIRMYN..,
Maldoj skardenas meilės žodis, 
Per amžius amžinus trunkąs, 
O žioplę kūdikis pražiodęs 
Jau spiria glostančias rankas.

Jau veržiamės per lopšio briauną 
Pirmyn j kovą rytdienos, 
Ir senąjį pasaulį griaunam, 
Ir statom naują iš dainos.

Pirmyn už Dievą ar šėtoną,
Už trupinėlį pastalės, 
Kad būtų baltas ar raudonas 
žaliasis žemės rutulys.

Pirmyn už taiką, laisvės vėją, 
Kol bus sulyginti visi, — 
O grįžtam, pergales laimėję, 
Raiši, be kelnių ir basi ...

ĮŽYMIEJI ŽMONĖS 
ATSIMINIMUOSE

Poetas- kan. Mykolas 
Vaitkus, buvęs geras Mai
ronio bičiulis, pasakojo to
kį istorinį įvykį:

"Kartą ilgokai užtruko
me drauge su Maironiu, be
viešėdami pas Šančių klebo
ną. Kadangi jau buvo po 
vidurnakčio ir traukinėlis 
nekursavo, tai pasiryžome 
abu nukeliauti namo į Se
namiestį pėsti. Ypač kad 
buvome kiek paragavę šam
pano ir manėme, jog tyras 
pavasario oras mus gero
kai atgaivins. Deja, beeida
mi kiek pavargome ir suta
rėme prisėsti ant kažkieno 
laiptų pailsėti. Bet po va
landėlės Maironis ir sako:

— Matai, Vaitkau . .. 
Esame įžymūs poetai ir mo
raliniai autoritetai ... O aš 
dar vadinamas ir "tautos 
atgimimo dainium". O da
bar jeigu pamatytų koks 
nors mūsų gerbėjas: sėdi 
vidurnaktį ant žydo laiptų 
valkatų kvartale tasai tau
tos atgimimo dainius ... Ir 
dar kunigas ... O tu taip 
pat... Ir abudu dar ne vi
siškai blaivūs .. . Tai ką gi 
toji tauta galėtų pamanyti, 
skaitydama mūsų eilėraš
čius.

Ir tikrai. Po tokios min
ties mudu staiga pakilome 
ir, tarsi įgavę naujų jėgų, 
jau niekur nestabtelėdami 
nužygiavome į Senamiestį.”

NAUJA POLITINĖ 
PARTIJAf?)

Vienas dabartinės politi
nės veiklos atskalūnas mus 
informuoja, kad išeivijoje 
organizuojasi nauja politi
nė partija, kurios plakato 

pagrindinis šūkis būtų: ”Už 
komunistinę nepriklausomą 
Lietuvą!” Jos organizato
rių nuomone, tokio sąjūdžio 
poveikis būsiąs didesnis ne
gu. Vliko ir panašių veiks
nių, nes tarybinė propagan
da komunistinės nepriklau
somybės siekėjų negalėtų 
vadinti nei fašistais, nei 
buržuaziniais nacionalistais 
ir tokiai idėjai pritartų net 
dauguma Lietuvos komu
nistų, kadangi beveik visi 
lietuviškieji komunistų par
tijos veteranai ir tenorėjo 
tiktai nepriklausomos tary
binės Lietuvos. Be to, esą 
tokiose nepriklausomybės 
gal būtų galima daug grei
čiau pasiekti negu demo
kratinės.

LABAI REIKALINGA 
KNYGA

Kaip "Kultūros barai’ 
(1986, Nr. 1) rašo, Vilniaus 
ateizmo muziejus neseniai 
įsigijo 1580 m. išleistą įžy-

(Nukelta į 8 psl.)

šitaip Viešpats Dievas 
mums renka naują orga

nizacijų pirmininką.
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Pro mėlynus 

akinius...
(Atkelta iš 7 psl.) 

miųjų inkvizitorių Jokūbo 
šprengerio ir Henriko Insi- 
torio mokslinę knygą "Ra
ganų kūjis”, kurioje labai 
įžvalgiai demaskuojami vel
nio sąjungininkai, aiškina
mi raganavimo poreiškiai, 
velnio apsėstųjų tardymo 
tvarka ir kankinimo meto
dai prisipažinimui išgauti.

Neabejojame, kad tas 
mokslinis traktatas yra la
bai reikalingas ok. Lietu
voje, bet būtų pravartu šį 
veikalą ar bent jo atspau
dą įsigyti ir išeivijai. Juk 
ten liečiamas temas būtų 
galima dar išsamiau pana
grinėti ir kai kuriuose mū
sų laikraščiuose, o dar svar
biau, — toksai vadovėlis di
džiai tiktų ir mūsų raganų 
medžiotojų profesiniam iš
silavinimui patobulinti.

MUMS RAŠO

Gerbiamieji Redaktoriai, 
šių dienų pasaulis jau 

pertvinkęs pykties ir smer- 
ties grėsmės. Kurį laikraš
tį bepaimsi į rankas ar ko 
kią televiziją įsijungsi, vi
sur tik žudymai, sprogdini
mai ir dar raginimai kovo
ti prieš savo artimą, o prie 
tos neapykantos didinimo 
dar prisideda ir mūsiškiai 
žmonės. Ponai, juk esame 
krikščionys. Tai kodėl kaip 
žydai — vis dantis už dantį 
ir akis už akį? Kodėl neat
kreipiame dešiniojo veido, 
kai mums trenkia į kairįjį? 
Kodėl nenorime ir bolševi
kams parodyti krikščioniš
ką meilę? Kodėl tik burno- 
jame ir savuosius komunis
tus Lietuvoje? Kodėl nega
lėtume juos gražiai papra
šyti, kad neskriaustų mūsų 
bažnytėlės ? Išeikime su 
meile prieš neapykantą. Ne- 
rieskime savo galvos puiky
bėje, o krikščioniškai su
klupkime ir nusižeminkime 
kančioje. Tada pamatysite,

/^INTFRNATIONAL
J SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

V'—-7 1986 METŲ KELIONĖS | LIETUVĄ:

RŪTA PAUPERAS, Mgr.
KELIONĖ NR. 1

Iš Niujorko
KELIONĖ NR. 2

Iš Niujorko
KELIONĖ NR. 3

Iš Niujorko
KELIONĖ NR. 4

Iš Niujorko
KELIONĖ NR. 5

Iš Niujorko
KELIONĖ NR. 6

Iš Niujorko
KELIONĖ NR. 7

Iš Niujorko
Kelionių maršrutas: 1 diena Maskvoje, 

11 dienų Lietuvoje, 2 dienos Helsinkyje
(Nakvojant dviese kambaryje), įskaitant visas susisiekimo išlaidas, viešbučius, maistą, 
operos, teatro arba baleto bilietus, įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų. Kelionė nr. 7 
suderinta su gTandijoziniu Naujų metų sutikimo baliumi.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius (Automobilių kainos: Volga GAZ 24-10 — 
5,500 rb., VAZ 2107 - 4,470 rb., VAZ 2106 - 4,130 rb., VAZ 21003 - 3,900 rb., VAZ 21013 
— 3,360 rb.), kooperatinius butus, padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams. 
Informacijų ir visais kelionių reikalais kreiptis į:
G. T. INTERNATIONAL, INC., P.O. BOX 29163, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA. TELEFONAI: 
(312) 471-1700 arba 471-1702.

Skrendame erdviais „FINNAIR” lėktuvais. 'yųgf ~/1 V! a t r*

LAUKIAME NAUJOS LOS ANGELES 
DRAMOS SAMBŪRIO PREMJEROS

Los Angeles Dramos Sam
būris šiuo metu yra pačiame 
sunkaus darbo įkarštyje: Tau
tiniuose Namuose repetuoja, 
mokosi, studijuoja veikėjų per
gyvenimus, kaupia jėgas ir 
patyrimą — kad tik sukūrus 
tikresnį spektaklį! Meninio 
kelio ieškojime juos visus čia 
jungia talentingas režisierius 
Petras Maželis. Tai didelės 
energijos ir darbo nebijąs as
muo, kuriam prieš keletą mė
nesių Dramos Sambūris buvo 
suruošęs septyniasdešimtojo 
gimtadienio pagerbimą.

Nuo pat atvykimo į Los An
geles, Petras Maželis spėjo 
duoti gražų įnašą Los Angeles 
kultūriniam gyvenimui — pa
statydamas veikalą, sureda
guodamas puošnų Dramos 
Sambūrio leidinį, įspūdingai 
dekoruodamas ir suplanuoda
mas salių papuošimus bent 
keletai švenčių, skaitydamas 
ir deklamuodamas literatūros 
vakaruose ir iškilmėse. Petras 
Maželis sėkmingai ir išradin
gai režisavo Los Angeles Vyrų 
Kvartetą, Tautinės Sąjungos 
Los Angeles skyriaus ruoštoje 
Tautos šventėje paruošė Dra
mos sambūrio vaidintojus iš
traukai iš Balio Sruogos Milži
no Paunksmė, o Sv. Kazimie- 

kad Viešpats per mūsų mei
lę suminkštins jų širdis, 
dar kartą padarys stebuk
lą, ir patys stebėsitės, kaip 
vėl Saulius atvirs į Paulių 
ir mūsų tautos išganymui.

Marijoną Kulikauskienė,
Čikaga, III.

Redakcija: Atrodo, kad 
Tamsta esi labai krikščio
niška moterėlė, linkusi net 
per greitai atsiklaupti. Bet, 
deja, tie, kurie Lietuvoje 
atsiklaupė ir nusižemino, 
dabar Vilniuje administruo
ja bedievybės muziejų šv. 
Kazimiero bažnyčioje, o 
Saulius vis tiek yra Sau
lius, ir jokio stebuklo ne
įvyko. 

gegužės 29 d. iki birželio 12 d. 
$1,590.00

birželio 14 d. iki birželio 28 d.
$1,890.00

liepos 17 d. iki liepos 31 d.
$1,895.00

rugpjūčio 9 d. iki rugpjūčio 23 d. 
$1,935.00

rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 26 d. 
$1,685.00

spalio 3 d. iki spalio 17 d. 
$1.480.00

gruodžio 20 d. iki sausio 3 d. 1987
$1,471.00

ro parapijos ruoštų rekolekcijų 
pabaigai parengė religinį 
poezijos ir muzikos koncertą, 
kuriame buvo perduota poeto 
Balio Gaidžiūno poezija Pas
kutinieji Septyni Kristaus Žo
džiai lietuvių maldose.

Ir štai dabar Petras Maželis 
vėl įtemptai dirba su dramos 
Sambūrio kantriais ir pasišven
tusiais vaidintojais, kurių 
kantrybės ir pasiryžimo pasė
koje gimsta nauja premjera: 
Vinco Mykolaičio-Putino šešių 
paveikslų drama Valdovas, 
kuri bus parodyta Sv. Kazi
miero parapijos salėje šių me
tų gegužės 17-18 dienomis.

Si drama yra sunki vaidybi
niu ir pastatymo atvejais, rei
kalaujanti nemaža senovės 
meto aprangos, įvairių gink
lų, dekoracijų ir padoresnio 
apšvietimo. Pastatymą, pagal 
režisierių, apsunkina dar ir ta 
aplinkybė, kad parapijos salės 
scena nėra pritaikyta teatri
niams pasirodymams, o ap
švietimo instrumentų beveik 
nėra. Tenka daryti scenos 
priestatus, nuomoti apšvieti
mo įrengimus ir rūpintis viso
kiais kitais nedatekliais.

Šioje premjeroje matysime 
net tris debiutantus jaunuo
lius: Tadą Dabšį ir brolius 
Arvydą ir Sigitą Raulinaičius. 
Kiti Valdovo dramos vaidinto
jai yra: Sigutė Mikutaitytė, 
Ramunė Vitkienė, Vincas Do
vydaitis, Antanas Kiškis, Ar
noldas Kungys ir Aloyzas Pe
čiulis.

Dekoracijas ir kostiumų es
kizus atlieka pats režisierius

Petras Maželis. Kostiumus ga 
mina režisieriaus asistentė, 
ilgametė ir daug patyrimo 
turinti vaidintoja ir kostiumų

Antanas Kiškis ir Vincas Dovydaitis.

Aloyzas Pečiulis ir Tadas Dabšys.

Petras Maželis ir Sigutė Mikutaitytė

Arvydas Raulinaitis, Arnoldas Kungys ir Sigitas Raulinaitis.

kūrėja Ema Dovydaitienė, 
kuri Teatro Festivalyje Chi
cagoje už kostiumų eskizus ir 
pagaminimą yra laimėjusi pir- 
mą premiją. Pastatymo ap
švietimui vadovauja Algis Že
maitaitis.

Veikalo pastatymui reikia 
daugelio rankų, daug pasi
šventimo. Čia reikalingas ir 
stalius, ir elektrikas, ir išradin 
gos siuvėjos, bilietų platinto
jai ir kitoki darbo žmonės.

Los Angeles lietuviai turi 
džiaugtis ir didžiuotis savo tar 
pe turėdami nenuilstantį ir vis 
jauną Dramos Sambūrį, kurio 
nariai taip kantriai ir pasiau
kojančiai dirba scenai ir lietu
viško žodžio puoselėjimui.

Taigi, gegužės 17-18 d.d. 
tebūnie Dramos Sambūrio 
mums padovanota Lietuviško
jo Žodžio šventė. Išnaudoki
me šią progą ir pamatykime 
VALDOVĄ, tuo pačiu parem
dami kantriai dirbančius Sam- 
būriečius ir įrodydami jiems, 
kad Los Angeles lietuviai, 
kaip ir visuomet iki šiol, ver
tina ir pagerbia jų pastangas.

Dramos Sambūrio valdybą 
sudaro: pirmininkas Vincas 
Dovydaitis, vicepirm. Saulius 
Matas, sekr. Vytautas Zelenis, 
ižd. Gražina Raibienė ir narė 
Alma Prišmantienė.

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

Call 805-687-6000, Ext. 
R-5823 for curent federal 
list. (12-19)
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JAV LB KULTŪROS TARYBOS ŠEŠTOJI PREMIJŲ ŠVENTĖ

Laureatų pristatymas ir premijų įteikimas
Meninę programą atlieka 

CIevelando dainos-muzikos vienetas 
UŽDAINUOKIM!

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

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

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

TEATRO PREMIJA
CHICAGOS LIETUVIŲ 

OPERAI

JAV LB Kultūros Taryba 
1985 metų teatro premiją 
paskyrė Chicagos Liet. Ope
rai.

Chicagos Liet. Opera iš
augo iš 1949 metų susior
ganizavusio Chicagos lietu
vių vyrų choro. Kiekvie
nais metais choras davė po 
kelis koncertus įvairiose 
lietuvių kolonijose. Pirmo
sios operos Verdi Rigoletto 
spektaklis įvyko 1957 me
tais. Nuo tada kasmet pa
statoma po vieną operą.

Opera išaugino profesinio 
pajėgumo mišrų chorą. 
Spektakliuose yra dainavę 
mūsų pajėgiausi solistai. 
Sunkų spektaklių organiza
vimo lėšų telkimo darbą 
yra vykdę buvę pirminin
kai. Taip pat prie operos 
pastatymų savo darbu yra 
prisidėję: dirigentai, reži
sieriai, dekoratoriai ir eilė 
kitų.

Opera vis dar tebėra vi
sų lietuvių pasididžiavimas.

1000 dol. premija Chica
gos Liet. Operai bus įteik
ta šeštoje Premijų šventė
je gegužės 17 Bostone. Pre

mijos mecenatas Lietuvių 
Fondas.

DALĖS PREMIJA 
ROMUI VIESULUI

Romas Viesulas yra mū
sų grafikas, dailininkas, 
tris kartus atžymėtas Gug- 
genheim stipendija. Jis taip 
pat buvo pirmasis JAV dai
lininkas gavęs Tamarindo 
stipendiją. Dalyvavęs dau
gelyje tarptautinių parodų 
JAV ir kituose kraštuose. 
Jo darbų yra įsigijęs dau
gelis muziejų pasaulyje. Ro
mas Viseulas lygiai taip pat 
veiklus ir mūsų kultūrinia
me gyvenime. Surengęs 
daugelį individualių parodų 
lietuvių kolonijose.

Yra parašęs eilę straips
nių meno klausimais mūsų 
spaudoje. Jo vėliausias įna
šas yra šv. Kazimiero ju
biliejinis pašto ženklas Va
tikane ir iliustracijos Ver
gilijaus knygai Georgikos.

Romo Viesulo bendradar
biavimas mūsų kultūrinia
me gyvenime ir jo kaip dai
lininko asmeninis įnašas į 
lietuvių kultūrą, jos iškėli
mas tarptautinėje plotmėje 
daro jį ypatingai vertu kan
didatu 1985 metų JAV LB ' 

Kultūros Tarybos dailės 
premijai.

JAV LB Kultūros Tary
bos dailės premijos komisi
ją sudarė: dail. P. Lapė, 
dail. V. Vizgirda, dail. K. 
Varnelis. Premijos mecena
tas Lietuviu Fondas. Pre
mija bus įteikta premijų 
šventėje Bostone gegužės 
17 d.

BRANGŪS LIETUVIAI, 
O YPAČ JAUNIMAS

Lietuvių Kataliku labda
riu sąjunga yra viena iš se
niausiu katalikų organiza
cijų. Ši organizacija pasta
tė šv. Kryžiaus ligoninę ir 
senelių prieglaudos namą, 
šv. šeimos vila Lemonte, o 
dabar ruošiasi pradėti nau

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.

jus projektus. Būtent: pa
gerinti jau pasenusią prie
glaudą, arba jeigu bus lė
šų, pristatyti naują namą.

Bet čia ir vėl reikalinga 
jūsų pagalba.

Mes kviečiame jus visus, 
o ypač jaunimą, stokite į 
Lietuvių Katalikų labdarių 
sąjungą, kad ji galėtų tęs
ti savo darbą. Kuo daugiau 
turėsime naujų narių, tuo 
greičiau galėsime įgyven
dinti naujus projektus. Na
rio mokestis metam tik $5. 
Taip pat atskiros aukos 
mielai primamos ir nurašo
mos nuo pajamų mokesčių.

Naujoji valdyba įtemptai 
dirba ir laukia jūsų para
mos. Naujoji valdyba susi
deda : Tarybos pirminin

kas — Linas Sidrys, MD; 
Komiteto pirmininkas — 
Algis Kazlauskas; vicepir
mininkas — Vytenis Darnu
sis, PhD; sekretorius — 
Marius Kasniūnas ir direk
toriai : Benediktas Griga
liūnas, PhD, Petras Kisie
lius, MD, Sr. Genevieve 
Kripas, Arūnas Liulevičius, 
PhD, Algis Mockaitis, Ph 
D, Stanley Pieža, A. J. Ru
dis, Jr., M. Silkaitis, Leo- 
nard J. šimutis, PhD ir Vy
tautas šoliūnas.

Nario mokestį ar aukas 
siųsti šiuo adresu: Lithua- 
nian Roman Catholic Cha- 
rities, Ine., 4545 W. 63rd 
St., Chicago, III. 60629.

LKLS Valdyba

Nuo Germano iki Kairio (4)

Prestono paskalos
Apie Nepriklausomos Lietuvos asmenybes

15. Germanas, Kazys... kilęs iš žemės 
ūkio darbininkų šeimos ... Germanas yra ak
tyvus 'Tautininkai’ partijos narys, simpatizuo
jąs jos dešiniam 'Voldemaras’ sparnui ir‘buvo 
narys nacionalistų studentų organizacijos, ži
nomos kaip ’Neo-Lithuania’. Kurį laiką buvo 
areštuotas ryšium su Voldemaro ’puču’ 1934 
m. Paskirtas Susisiekimo ministeriu 1938 m. 
gruodžio 15 d.

16. Giedraitis, pulkininkas Balys ... gimęs 
Rygoje ... Karo metu baigė Rusijos karo mo
kyklą ir buvo pasiųstas į Rumunijos frontą ... 
Po karo grįžo į Lietuvą, kur buvo pirmiau ant
ros kariuomenės brigados, o vėliau antros divi
zijos štabo viršininku. 1924 baigė Kauno karo 
mokykla (turėtų būti aukšt. karininkų kur
sus — V. M.) ir buvo paskirtas karo atache 
Latvijai ir Estijai. 1930 m. pradžioje paskir
tas prezidento Smetonos asmeniniu sekreto
rium.

Pulkininkas Giedraitis nelaikomas pasi
žymėjusiu karininku, ir tik dėl to, kad jis buvo 
Smetonos ir ponios Smetonienės favoritas, buvo 
paskirtas 1931 m. karo ministeriu.

Su juo malonu susitikti ir pasikalbėjime 
su manim jis dažnai parodydavo savo susiža
vėjimą Anglija. Kaip ministeris jis visai pri
klausė nuo savo padėjėjų, net iki to, kad sykį, 
jam pažadėjus išpildyti svetimos valstybės 
atstovo prašymą, tam pasipriešino jo pavaldi

nys, paaiškindamas ’Jo ekselencija neturi tei
sės taip pasielgti’.

Neteko karo ministerio posto dėl 1934 m. 
pučo, kuris parodė jį savo pareigose apsilei
dusiu. Negalėdamas gauti įvairių kitų vietų, 
jų tarpe banko direktoriaus ir valstybės operos 
direktoriaus, dėka savo žmonos intrigų, pre
zidentas Smetona buvo įkalbėtas jam duoti Vi
daus Reikalų viceministerio postą.

17. Gineitis, Kazys. — ... 1919-20 m. dir
bo Lietuvos užs. reik, ministerijos informacijos 
departamente. Tuo pačiu laiku studijavo anglų 
kalbą, matyt siekdamas konsulo vietos Angli
joje. Jis iš tikro 1924-29 m. m. buvo paskirtas 
konsulu ir vėliau generaliniu konsulu Londone.

Jis yra ’self made man’; laikomas pajėgiu, 
ir ilgokai gyvendamas Anglijoje jis įgavo ploną 
sluoksnį Europos civilizacijos, kuris palaipsniui 
nyko jam grįžus į Lietuvą. Jis aiškinasi esąs 
britams palankus ir padėtų kiek galėtų — kas 
tačiau nėra daug — jei oficialiai būtų papra
šyta.

1931 m. Gineitis pasitraukė iš Lietuvos 
vyriausybės tarnybos ir buvo paskirtas su 
aukštu atlyginimu (700 dolerių į mėnesį plius 
komisijos) Lietuvos bekono ir šaldytovų kor
poracijos, žinomos 'Maisto’ vardu, direktorium 
Londone. Jis dabar yra ”žemės ūkio patarėjas” 
Lietuvos pasiuntinybėje Londone.

Pasilaikė savo atšiaurias lietuviškas ma
nieras, kurios labai erziną.

12. Grinius, Kazys ... Parašė keletą kny
gų ir redagavo įvairius laikraščius. Buvo susi
jęs su 'Aušra'. Organizavo žemės ūkio koope
ratyvus1, taip pat ir mokyklą Marijampolėje. 
Karo metu gyveno Kaukaze. 1919 m. buvo Lie
tuvos delegacijos Paryžiuje narys. Buvo stei
giamojo ir sekančių trijų seimų narys. 6-tojo 
ministeriu kabineto pirmininkas. Respublikos 
prezidentas nuo 1926 m. gegužės mėn. iki gruo
džio mėn., atsistatydamas perversmo pasėkoje.

Jis yra aktyvus Liaudininkų (Peasant 
People’s) narys. Turi garbingo ir rimto žmo
gaus reputaciją, tačiau nėra stipraus charak
terio. Būdamas prezidentu jis buvo ministerio 
pirmininko Sleževičiaus marionetė.

19. Indrišiūnas, Julius ... Jo pakėlimas į 
finansų ministerius 1938 m., atrodo, visai su
maišė jo (ir jo iki to laiko buvusios kuklios 
žmonos) galvas. Kai po metų jis nukrito nuo 
to pedestalo, tatai buvo visų su palengvėjimo 
jausmu sutikta.

Indrišiūnas yra 'Tautininkai' partijos val
dybos narys ir turi įtakos į jų jaunimo orga
nizaciją, artimas 'Jaunoji Lietuva’, Lietuvos 
žaliamarškinių fašistų, vado draugas.

Jo žmona, būdama lenkė, sakoma, prisidėjo 
prie jo apšlifavimo, kurio nėra daug, nes pa
prastai būna girtas viešuose suėjimuose.

20. Kairys, Steponas, Lietuvos socialdemo
kratų partijos vadas ... Steigiamojo ir sekan
čių seimų narys.

Kairys turi gerą vardą, yra aukštos inte
ligencijos, rimtas ir, kaip dėl lietuvio, plačių 
pažiūrų (broad-minded).

(Bus daugiau)
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KANADOS

„TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
BALIUS

Kiekvienų metų pavasarį 
„Tėviškės žiburių” rengia
mas spaudos vakaras-ba- 
lius sukelia didelį susidomė
jimą ne tik Toronto lietu
vių kolonijoje, bet ir kai
mynėse kolonijose, šie ba
liai nepasižymi savo puoš
numu ar skirtinga progra
ma, bet visuomenė gausin
gai dalyvauja ne vien tik 
susitikti su iš apylinkių at
vykusiais pažįstamais, bet 
svarbiausia paremti šį po
puliarų išeivijoje savaitrašT 
tį.

Šiais metais šis ”Tėviškės 
žiburių” spaudos vakaras 
įvyko balandžio 5 d., šešta
dienį. Anapilio salėje To- 
ronte-Mississaugoje. Daly
vavo apie 600 svečių, ben
dradarbių ir rėmėjų iš To
ronto, Hamiltono, St. Ca- 
tharines ir kitų kolonijų.

Vakaro programą pradė
jo 7 vai. vak. KLK kultū
ros draugijos pirm. S. Če
pas, pasveikinęs atvyku
sius svečius ir ypač kun. dr. 
Pr. Gaidą, kuris „Tėv. ži
burius” redaguoja jau 25 
metus. Redaktorius buvo 
pagerbtas gėlių žiedais ir 
publika sugiedojo Ilgiausių 
metų, palydint audringais 
plojimais.

Po trumpos įžangos sce
noje išsirikiavo Montrealio 
lietuvių vyrų oktetas, pasi
puošęs spalvinga uniforma. 
Aštuonių balsingų vyrų 
grupė, vadovaujama okteto 
vadovo muz. A. Stankevi
čiaus, nuotaikingai atliko 
daugumoje estradinių dai
nų, sukurtų lietuvių muzi
kų išeivijoje ir okup. Lietu
voje. Koncertas buvo pada
lintas į dvi dalis, po 7 dai
nas. Pirmoje dalyje harmo
ningai nuskambėjo A. Rau
donikio — J. Lapašinsko 
„Tėvynė” ir T. Makačino — 
ž. S. žlibino ”čia mano tė
vynė”. Antroje dalyje gra
žiai skambėjo prancūzų 
liaudies daina ”A la claire 
Fontaine” ir koncertas už
baigtas dar pridėjus vieną 
dainą „Lauksiu tave atei
nant”. Oktetas visas dainas 
atilko su gera dikcija ir jas 
bandė paįvairinti kuklia in
scenizacija, keičiant stovė
jimo pozicijas. Gal dėl silp
nos akustikos, klausytojai 
pasigedo okteto dainininkų 
balsų stiprumo.

Pasibaigus koncertinei 
programai, Lietuvos gen. 
konsulas dr. J. žmuidzinas 
įteikė ”Tėviškės žiburių” 
bendradarbei Indrei čup- 
linskaitei Lietuvių žurnalis
tų sąjungos Daužvardžio 
fondo paskirtą antrąją pre
miją 200 dolerių čekį. Ind
rė čuplinskaitė yra „Vil
niaus” paviljono karalaitė, 
kuri savo visuomenine veik
la savųjų ir kitataučių tar
pe bei savo rašiniais spau
doje yra išryškėjus kaip ak-

UETUVIAI
■mm J. Varčius

tyviausia Kanados lietuvių 
jaunimo atstovė.

Pasibaigus baliaus pirmai 
oficialiai daliai, kuri užtru
ko valandą laiko, prasidėjo 
antroji linksmoji vakaro 

dalis. „Tėviškės žiburių” 
bendradarbiai ir rėmėjai 
buvo sutelkti prie iš anksto 
paruoštų stalų, kur čia jie 
buvo vaišinami karštais lie
tuviško maisto patiekalais 
ir skaniais gėrimais. Kiti 
dalyviai vaišinosi bufete 
gaunamais šiltais užkan
džiais, kuriuos paruošė To
ronto parengimų geriausia 
šeimininkė J. Bubelienė.

Grojant smagiam orkes
trui, salėje sukosi jaunimo 
ir vyresniųjų poros links
moje nuotaikoje, pasidalin
dami vakaro įspūdžiais, 
stengdamiesi pamiršti kas
dieninius rūpesčius. Per
traukų metu vyko mažosios 
ir didžiosios loterijos bilie
tų traukimas.

Linksmas spaudos vaka
ras buvo užbaigtas visų iš- 
siskirstančių dalyvių šir
dingais linkėjimais „Tėviš
kės žibiurių” redakcijai ir 
leidėjams.

TORONTO LIETUVIŲ 
NAMŲ VEIKLA

Toronto Lietuvių namai 
yra ekonominė ir visuome
ninė organizacija, kuri jun
gia visus lietuvius, nežiū
rint jų religinių ir politinių 
įsitikinimų, išskyrus ko
munistus. Lietuviai komu
nistai prieš II D. karą ak
tyviai veikė, leido savo lai
kraštėlį ir turėjo įsigiję sa
vo namą. Atvykus po karo 
naujai lietuvių ateivių ban
gai, komunistai staiga pra
dėjo silpnėti. Dalis jų na
rių prisidėjo prie naujų lie
tuvių patriotinių organiza
cijų, kiti pasenę išvyko į 
amžiną poilsį ir jų įsigyti 
klubo vardu namai Toronte 
jau likviduoti.

Naujų ateivių suorgani
zuoti Lietuvių namai, ne
žiūrint irgi jau retėjančios 
vyresniosios kartos, per 35 
metus savo veiklą taip iš
plėtė, kad ji jaučiame ne tik 
Toronte, bet ir artimų apy
linkių lietuvių bendruome
nės gyvenime.

Š. m. kovo 23 d. įvyko 
Toronto Lietuvių namų me
tinis narių susirinkimas, 
kuriame valdomieji organai 
pateikė 1985 m. finansines 
apyskaitas ir padarė išsa
mius pranešimus apie vi
suomeninę veiklą. Lietuvių 
namai turi per 1750 narių. 
Susirinkime dalyvavo 298 
nariai.

1985 m. valdybą sudarė 
rotacine tvarka išrinkti 11 
narių, kurie pagal darbo 
sritis buvo suskirstė į ati
tinkamas komisijas. Valdy
bą sudarė: pirmininkas V. 
Dauginis, vicepirm. E. Bir- 
giolas, ižd. J. Slivinskas, 
sekr. J. V. Šimkus; staty
bos-remonto, visuomeninės

Tėviškės Žiburių redaktorius kun. dr. Pr. Gaida pagerbtas
25 metų redagavimo proga. A. Šimonelienė sega sukaktuvinin
kui gėlę. Dešinėje Jaunimo Žiburių red. R. Girdauskaitė.

St. Dabkaus nuotr.

veiklos, socialinių reikalų ir 
švietimo stipendijų komisi
jų nariai: O. Delkus, B. Jac
kus, A. Jankaitienė, E. Pa
mataitis, Z. Bersinėtaitė, V. 
Kulnys ir T. Stanulis.

Susirinkime valdybos pir
mininkas V. Dauginis, ižd. 
J. Slivinskas, remonto ko
misijos pirm. O. Delkus, vi
suomeninės veiklos komisi
jos pirm. A. Jankaitienė ir 
švietimo stipendijų fondo 
„Labdara” pirm. T. Stanu
lis padarė išsamias apžval
gas, iš kurių išryškėjo Lie
tuvių namų 1985 m. finan-x 
siškai silpnėjanti, bet vi
suomeniškai stiprėjanti vei
kla.

Lietuvių namų balanso 
aktyvai 1985. XII. 31 buvo 
$1,197,000. Valdomo kiln. ir 
nekiln. turto pirkimo kaina 
— $1,412,000. Kasoje pini
gų buvo $425,000. Nekilno
jamą turtą sudaro pagrin
dinis namas su 4 salėmis ir 
kitais įstaigoms įrengtomis 
patalpomis, du kaimyniniai 
gyvenamieji namai su skly
pais ir autoaikštė. šio tur
to rinkos kaina — per tris 
milijonus dolerių.

1985 m. pajamų gauta 
$526,000, t. y. $77,000 ma
žiau negu 1984 m. Mat, la
bai sumažėjo pajamos iš 
bingo žaidimų ir šiek tiek 
iš salių nuomos ir svetai
nės „Lokys”. Parengimai ir 
valgykla padarė $9,000 
nuostolio.

Išlaidų buvo $507,000, 
beveik tiek pat kaip ir 1984 
rn. 1985 m. pelnas $20,000. 
Palyginus su 1984 m. pel
nas 1985 m. sumažėjo — 
$74,000.

Nežiūrint pelno mažėji
mo, valdyba 1985 m. išmo
kėjo aukų, pašalpų ir sti
pendijų $66,000. Tačiau šie 
išmokėjimai buvo padaryti 
iš Labdara Foundation ka
sos, kuri prieš keletą metų 
buvo sudaryta iš Bingo at
siskaitymo likučių. „Lab
daros” kasoje 1985. XII. 31 
buvo likę $66,000, iš kurių 
$38,000 priklauso švietimo 
stipendijų fondui. Iš šio sti
pendijų fondo 1985 m. bu
vo išmokėta stipendijų 
$2,858, ir jau 1986 m. pa
skirtos 7 stipendijos, viso 
$2,900. čia tenka pastebėti, 
kad stipendijų komisija ne
supranta stipendijų paskir
ties ir tikslo, nes skiria la
bai mažas sumas. Pavyz-

džiui, 1986 m. paskyrė po 
$200 Maironio mokyklos 3 
mokytojoms lankyti litua
nistinius kursus Kent uni
versitete. Kitiems irgi po 
keletą šimtų dolerių. Tai ne 
stipendijos, bet ubagiškos 
pašalpos kelionės išlaidoms 
apmokėti.

1985 m. salės ir kitos pa
talpos buvo perdažytos, per
tvarkyti šildymo įrengimai, 
vykdyti smulkesni remon
to darbai, pareikalavę ne
mažai išlaidų. Tarnauto
jams atlyginimų išmokėta 
$182,000. Tik vedėjas ir 
buhalteris yra nuolatiniai 
tarnautojai, o kiti valandi
niai apmokami talkininkai, 
dirbantieji pora ar trejetą 
vakarų savaitėje pamaino
mis, kurių yra per 100 įvai
rių padėjėjų. Daugiausia jų 
yra bingo žaidimų operaci
jose.

Visuomeninė veikla 1985 
m. buvo gyva. Visuomeni
nės veiklos komitetas su
rengė tris tradicinius ren
ginius ir kitus — pagalbi
nės organizacijos: vyrų ir 
moterų būreliai, kultūrinė 
komisija. Ypač judrus bu
vo LN moterų dainos vie
netas, atlikęs metų bėgy
je 8 koncertų programas 
Toronto Lietuvių namuose, 
parapijose ir Hamiltone. 
Daugelį metų veikia LN 
šachmatininkų klubas, ku
ris reprezentuoja lietuvius 
kitataučių varžybose, šis 
klubas rengia 1986 m. lie
pos mėn. 4-6 d. d. Š. Amer 
rikos lietuvių šachmatinin
kų rungtynes.

Lietuvių namų valdyba 
labai susirūpinus bingo žai
dimų lankytojų mažėjimu, 
nes jie sudarė iki šiol pa
grindines pajamas, šis ma
žėjimas pasireiškė ne tik 
Lietuvių namuose, parapi
jose, bet ir kitataučių or

JEI JI MS KEIKIA UŽDENGTI STOGĄ. 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 d;bLi>s.

MARTINS ir GUN’ARS KAULINS Lakewood, Ohio

ganizacijų patalpose. Lan
kytojų skaičius sumažėjo 
dėl valstybinių viešų loteri
jų, kuriose už vieną dolerį 
galima laimėti keletas mili
jonų dolerių. Gi bingo lan
kytojai turi išleisti 10-20 
dolerių per vieną vakarą ir 
dažniausia išeina nieko ne
laimėję. šiuos žaidimus dar. 
lanko kanadiečiai pensinin
kai, kurie nori praleisti ke
letą valandų su savo drau
gais bei pažįstamais, besi- 
vaišindami kukliais bufeto 
užkandžiais ir leisdami ci
garečių dūmus į salių oro 
siurblius. Tačiau kiekvie
ną savaitę skaičius mažėja 
ir kai kur jau užsidarė šie 
žaidimai, padarę nemažus 
nuostolius. Lietuvių namuo
se bingo žaidimai vyksta 4 
vakarus savaitėje, kuriuos 
lanko pagal vidurkį apie 
525 asmenys. Prieš keletą 
metų tas vidurkis siekė 
apie 700 žmonių. Privilioti 
naujiems lankytojams, val
dyba jau baigia įrengti mo
derniškas lentas, elektro
ninius skaitytuvus ir tele
vizijos.

Naujausias Lietuvių na
mų valdybos planas yra se
nelių prieglaudos namų sta
tyba. šiuo reikalu jau susi
tarta su parapijų ir Ben
druomenės v a d ovybėmis. 
Projektuojama statyti di
delį pastatą nuosavoje aur 
toaikštėje. Tyrimo darbams 
atlikti jau pasamdyti ar
chitektai ir inžinieriai. Tuo 
tarpu seneliams LN vado
vybė pagelbsti per sociali
nių reikalų komisijos talki
ninkus, kurie juos lanko li
goninėse, padeda išrūpinti 
pensijas ir atlieka kitus pa
tarnavimus.

Rinkimuose į valdybą 
įvyko tik vienas pasikeiti
mas. Vietoje pasitrauku
sios iš valdybos Z. Bersė- 
naitės buvo išrinktas jau
nosios kartos atstovas J. 
Norkus.

Diskusijų metu susirin
kime dalyvavę nariai akty
viai dalyvavo, keldami įvai
rius LN finansinę ir visuo
meninę veiklą liečiančius 
klausimus, į kuriuos atsakė 
pirm. V. Dauginis. Susirin
kime vyravo draugiška 
nuotaika ir darnumas, nes 
visi įsitikino, kad valdyba 
dirba be jokio atlyginimo, 
pašvęsdama tam reikalui 
daug darbo valandų, kad 
sudaryti geresnes sąlygas 
lietuvybės tęstinumui išlai
kyti. Užtai susirinkime da
lyvavę nariai jiems pareiš
kė padėką audringais ploji
mais .
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SĖKMINGAS SKAUTUOS VADOVŲ SĄSKRYDIS
(Atkelta iš 1 psl.) 

tyvia savikritika ir ryžtu ‘visos 
už vieną, viena už visas!’. V y r, 
skautininkės pavaduotoja Ma
rytė Vasiliauskienė, tęsdama 
mintį, pabrėžė atsakomybės 
svarbą, auklėjant skautams 
pavestą lietuvišką jaunimą. 
‘Istorija spręs apie mus iš to, 
ką mes paliksime’, tvirtino ji. 
Aurelija Balašaitienė-Žitku- 
vienė, pilnai pritardama iškel
toms mintims, pabrėžė būti
numą į gyvenimą pažvelgti re - 
aliai ir sudaryti sąlygas vado
vėms, kad jų darbas būtų pa-
lengvintas. Šių dienų gyveni
me didelį vaidmenį vaidina fi
nansiniai ištekliai, be kurių 
jokia efektinga veikla nėra 
įmanoma. Administracinės ir 
reikalingų kelionių išlaidos pri
valo būti padengtos. Lanky
masis vietovėse yra būtinas 
gyvų tarpusavio ryšių palai
kymui. Jei vadovės organiza
cijai aukoja savo talentus ir lai 
ką, tai neturėtume dar jų ap
sunkinti su veikla susijusių iš
laidų našta. Mūsų gausinga
me skautininkių būryje yra 
visų gentkarčių sesių, nuo 18 
iki virš 80 metų, gi per įžodį 
duotas įsipareigojimas ir paža 
das nė vienos neatleidžia nuo

Ir nešam auką Tavo šlovei... V. Bacevičiaus nuotr.

tarnybos savai organizacijai. 
Tos, kurios dėl amžiaus, svei
katos ir kitų asmeniškų prie
žasčių negali aktyviai dirbti, 
turėtų rasti būdų ir priemo
nių organizacijai talkinti. Sesė 
Aurelija pasiūlė įsteigti ‘alum- 
nų’ fondą, pati įnešdama 
pirmą kuklią auką. Jos nuo
mone, ir tos skautininkės, ku
rios negalėjo atvykti į suva
žiavimą, galėjo tokią ‘alumnų’ 
kasą papildyti, sumokėdamos 
registracijos mokestį, taip pat 
siųsdamos savo pageidavimus 
ir siūlymus.

Simpoziumo mintis susu
mavo Stefa Gedgaudienė, pa
brėždama, kad vienas iš svar
biausių sėkmingos veiklos ele
mentų yra gyvas ir tamprus 
ryšių palaikymas - komunika
cija. Sueigos turi būti pagy
vintos, įdomesnės, turininges
nės, o vienetų vadovės turi 
jausti stiprų patyrusių skau
tininkių užnugarį. Joms turi 
būti sudarytos sąlygos dirbti 
taip, kaip norėtume to darbo 
vyksmą matyti.

Diskusijų metu buvo iškel
tas reikalas sudaryti ‘talentų 
inventorių’, kad jaunos vado
vės, reikalui esant, žinotų į 
kurią skautininkę kuriuo rei

kalu kreiptis, prašant talkos. 
Diskusijos buvo gyvos, konkre 
čios ir įdomios. Ypatingai bu
vo džiugu girdėti jaunosios 
kartos vadovių pasisakymus ir 
jų tikrą rūpestį organizacijos 
veikla.

Po pietų Brolija ir Seserija 
posėdžiavo bendrai. Perskai
čius eilę gautų sveikinimų - jų 
tarpe Vysk. P. Baltakio, P. 
Amerikos Rajono vadeivės E. 
Bacevičienės, Europos Rajono 
vadeivės J. Traškienės, Chica
gos Skautininkių d-vės ir kitų

Vyriausia Skautininke sveikina apdovanotą sesę Laimutę 
Kormos. Vidury Kanados rajono vadeivė Aldona Baltakienė.

V. Bacevičiaus nuotr.

- buvo kalbama apie ‘veiklą 
tobulėjimo keliu’. Prelegentė 
Julija Taorienė savo temą pa
vadino ‘Tobulumo ieškojimas’ 
ir ją pagrindė medžiaga iš pla 
čiai žinomos Peters ir Water- 
man knygos ‘In Search of 
Excellence’, originaliai prave
dant paralelę tarp bendrovės- 
korporacijos ir skautų organi
zacijos. Pabrėžė, kad ir skau
tai, kaip korporacijos ir bend

Vadovybė sąskrydy priima raportus. V. Bacevičiaus nuotr.

rovės, turi savo organizacinę 
struktūrą, todėl privalo suda
ryti planą ir iškelti turinį. Su
maniai pritaikiusi knygoje iš
keltus principus, siekiant to
bulėjimo, apibūdinus neigia
mus organizacijos charakterio 
bruožus, daro išvadą, kad tik 
gili vertybių samprata ir tar
pusavio komunikacija veda 
prie tobulėjimo. Rūta Žilins
kienė nagrinėjo aktyviai nedir 

bančių skautininkų problemą 
ir priminė Gintaro Plačo siū
lytą 24-rių valandų talkos 
planą. Siūlyta prie tuntų ture* 
ti atstovus-talkininkus, kurie 
galėtų vadovams nuimti dalį 
kasdienių rūpesčių; nedaryti 
jaunimo suvažiavimų mokslo 
metų bėgyje, gerbiant šešta
dieninių mokyklų darbą; su
pažindinti jaunas motinas su 
skautybės principais ir dar
bais. Pasisakyta prieš sueigas 
su ilgomis, nuobodžimis kal
bomis, vyresniųjų apdovano
jimais, iškeliant svarbą jaunų
jų įvertinimui, jų autoriteto 
pakėlimui. Gyvas diskusijas 
sukėlė Kaziuko Mugių pobū
dis, kad toji vienintelė skautų 
šventė sudaranti veiklos lėšom 
pagrindą, būtų finansiniai sėk - 
mingesnė. Taip pat buvo iš
keltas reikalas didesnį dėmesį 
kreipti į mažesnes vietoves. 
Diskusijas pravedusi Lilė Mi- 
lukienė siūlė vasaros stovyklų 
vadovus apmokėti, kad jie 
nebūtų priversti ieškoti atos
togų metu kito uždarbio ir at-

(Nukelta į 12 psl.)

Sesės Aurelijos "paskutinis žodis”. y. Bacevičiaus nuotr.

Padėkos gėles vaišingoms Toronto skautininkėms priima jų
draugininke Danutė Keršienė. V. Bacevičiaus nuotr. Atsisveikinimo rate V. Bacevičiaus nuotr.
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SKAUTUOS
SĄSKRYDIS...

(Atkelta iš 11 psl.) 
sisakyti stovyklauti su skautais 

Toliau ilgoką pranešimą 
padarė Tarybos pirmininkas 
Petras Molis, nagrinėdamas 
konkrečias veiklos problemas, 
jų tarpe Amerikos įstatymais 
privalomą stovyklaviečių ap- 
draudą, finansinę ir korespon- 
dencinę talką ‘Skautų Aidui’ 
ir būtiną jaunų, priaugančių 
vadovų paruošimą bei lavini
mą. V.S. Stefa Gedgaudie - 
nė pademonstravo pristatomą 
specialybių juostą, o Ona Šilė- 
nienė kalbėjo apie archyvinės 
medžiagos telkimą, apsaugą 
ir tradicijas.

Po vakarienės įvykusi vaka- 
ronė-laužas buvo maloni ir 
linksma atvanga po ilgų ir dar 
bingų posėdžių. Vakaronei 
vadovavo talentinga ir suma
ni jaunosios Toronto skaučių 
gentkartės atstovė Vida Sen
kuvienė.

Sekmadienį po pamaldų 
buvo trumpas posėdis, kuria
me kviesta komisija - Sofija 
Jelionienė, Vytautas Skrinska 
ir Malvina Svarcienė - prista
tė rezoliucijas suvažiavimo 
patvirtinimui.

Po oficialaus ir trumpo sąs
krydžio uždarymo, buvo suda 
rytas didžiulis ratas. Skauti
ninkai ir skautininkės bei sve
čiai, sujungę rankas, savo dai
nomis jungėsi į vieną simbo
lišką grandį, kurios idealistinę 
dvasią kiekviena ir kiekvienas 
išsiveš į savo vienetus, pasi- 
sklaidžiusius po platųjį šiauri
nės Amerikos žemyną.

Sąskrydį reikia laikyti pasi
sekusiu, turiningu ir labai 
sklandžiu. Ne nuomonių skir
tumai buvo diskutuojami, bet 
bendra vienybė ir talka, abi- 
busis pasidalinimas problemo
mis ir siūlomais metodais toms 
problemoms spręsti. Išvadoje 
pasigendama visuomenės su
pratimo, tėvų dėmesio ir tar-

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininkų
NORMANĄ BURŠniNĄ

185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, KL. 6O6OI 
TsL lirartm (312) 2*3-5821; bor (312) *77-848$.

ĮSTEIGTAS MAŽOSIOS 
LIETUVOS FONDAS

Mažosios Lietuvos Rezis
tencijos Sąjūdis savo pa
skutiniame šuva žiavime 
1985 m. rugsėjo 1 d. Chi
cago je įsteigė MAŽOSIOS 
LIETUVOS FONDĄ su už
daviniu leisti ir skleisti 
studijas ir knygas liečian
čias Mažosios Lietuvos gy
venimą, istoriją, kalbą, et- 
nografiją, kad išliktų doku
mentacija, kuria bus gali
ma naudotis ir remtis Lie
tuvos ir Mažosios Lietuvos 
išlaisvinimo žygyje ateityj.

Norėdami šį kilnų tikslą 
atsiekti, įsijungsime visi 
į MAŽOSIOS LIETUVOS 
FONDĄ, ar tai: RĖMĖ
JAIS, remdami FONDĄ 
bet kuriuo būdu ir bet ko
kia suma; NARIAIS, sutik
dami mokėti metinį šimtą 
dolerių mokestį arba vien
kartinį tūkstanties dole
rių sumą; MECENATAIS, 
įnešdami daugiau kaip pen- 
kioliką šimtų dolerių arba 
STEIGĖJAIS, pasižadėdami 
įnešti tris tūkstančius ir 
daugiau dolerių iki 1986 m. 
gegužės 1 d. ir tą pažadą 

pusavio komunikacijos. Jau
nosios kartos vadovų dalyva
vimas ir jų gyvas entuziazmas 
duoda vilčių, kad lietuviškoji 
skautija dar ilgai gyvuos. Pa
žymėtina, kad suvažiavimo 
dalyviai sudarė vieną šeimą, 
kurioje neiškilo mūsuose taip 
populiari gentkarčių spraga, 
tiek jaunimui, tiek vyresnie
siems sąskrydyje svarstant 
principus ir metodus, nepabrė 
žiant skirtumų.

Didelė padėka priklauso 
Skautininkių Skyriaus vedėjai 
Lilei Milukienei už sąskrydžio 
suruošimą, kaip ir Toronto 
Skautininkių Draugovei ir jos 
pirmininkei Danutei Keršie
nei už tokią puikią sąskrydžio 
globą, vaišingumą ir organi
zavimą.

įvykdę iki 1986 m. rugsėjo 
1 d.

Tapdami Mažosios Lietu
vos Fondo tikraisiais NA
RIAIS, MECENATAIS ar 
STEIGĖJAIS, gausime ne
mokamai atitinkamus me
niškai paruoštus pažymėji
mus, visas Fondo išleistas 
knygas kur mūsų pavardės 
bus įrašytos į visas Fondo 
leidžiamas knygas. Įnešę 
daugiau trijų tūkstančių 
dolerių auką, turėsime pri
vilegiją pasirinkti knygą, 
kurioj bus įrašytos mūsų 
pavardės atskiram knygos 
tituliniam lape.

Ko MAŽOSIOS LIETU
VOS FONDAS skiriasi nuo 
kitų veikiančių Fondų? Ogi 
tuo, kad: 1. Mūsų įnašais 
bus kaupiama Mažosios Lie
tuvos dokumentacija, ro
danti to krašto lietuvišku
mą. 2. Mūsų įnašas bus 
leidžiamos knygos susiju
sios su Mažąja Lietuva lie
tuvių, anglų ir vokiečių kal
bomis; 3. Mūsų įnašais bus 
skleidžiamos knygutės ir 
brošiūros liečiančios Mažą
ją Lietuvą ir Prūsiją.

Visų mūsų užsimojimas 
yra suteikti ŠIMTĄ TŪKS
TANČIŲ dolerių per keletą 
metų ir išleisti bent de
šimts ar daugiau knygų. O 
kokias knygas? štai kele
tas pavyzdžių: M. Gelžinis, 
The Problems of Lithuania 
Minor; E. Simonaitis, mo
nografija; A. Lymantas, 
Elzės Jankutės atsimini
mai; V. Pėteraitis, Mažoji 
Lietuva v a n d envardžių 
šviesoje; M. Purvinas, Klai
pėdos krašto lietuvių mo
kyklos — Mokyklų Draugi
jos istorija; Dr. J. Sauer- 
veinas, monografija; J. Už- 
purvis, Saugų tarmė (vo
kiečių kalba); A. Puskepa- 
laitis, monografija, A. Ly
mantas, Maž. Lietuvos dai
lininkas ir veikėjas Adomas 
Brakas, monografija.

MAŽOSIOS LIETUVOS 
FONDO valdyba žino, kad 
Tamstoms taip pat rūpi 
Mažosios Lietuvos ateitis. 
Mes esame tikri, kad Jūs 
parodysite savo pritarimą 
mūsų vajui ir išrašysite 
čekį arba pašto perlaidą 
(money order) LITHUA- 
NIAN MINOR FOUNDA- 
TION vardu ir pasiųskite: 
Ramūnui Buntinui, 908 Rob 
Roy Place, Downers Grove, 
III, 60516, USA, arba Ievai 
Adomavičienei, 18 Grace- 
mount Cr., Scarborough, 
Ont. M1G 1K3 Canada.

Mažosios Lietuvos 
Fondo Valdyba

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

1986 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

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

Kelionė 716: liepos16 - 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. Gruodžio 26 - sausio 9 

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

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

iš Varšuvos į Viln ių, Viln iuj 10 dien., Rygoj 3, traukiniu 
iš Vilniaus j Varšuvą, Varšuvoj 2, Frankfurte 1. 
Lufthansa iš JFK ir Bostono.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.

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

BALTIC TOURS tvarko:
giminių iškvietimo dokumentus 
nuperkam automobilius, kooperatinius butus Ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje 
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme
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Grandinėlės viešnagė
Philadelphijoje
Su dideliu susidomėjimu 

Philadelphijos visuomenė 
laukė Lietuvių Bendruome
nės ruošiamo pavasario ren
ginio. Ir, kaip nesidomėti. 
Šį kartą laukėme iš Cleve- 
lando atvykstančios Liudo 
ir Aleksandros Sagių vado
vaujamos Grandinėlės šo
kių grupės.

Philadelphijos kolonija 
nėra didelė, bet tą vakarą 
salė pripildė virš 300, ke
turių generacijų publika. 
Lygiai 7 vai. vak. užgęsta 
šviesos. Dirigentės Ritos 
Kliorienės mostui paklusta 
orkestras ir salę pripildo 
muzikos garsai, o sceną 
gražūs, energingi, jaunys
te žydintys šokėjai. Nuo 
pirmo šokio ”Iš toli ir iš ap
linkui”, iki paskutinio ”Su- 
diev’, jie užbūrė visą Phi
ladelphijos publiką savo 
grakštumu ir įsigyvenimu 
į kiekvieno šokio turinį. Tai 
nebuvo paprasti šokiai, žiū
rovams atrodė, kad jie stebi 
vaidinimą ar kokį muzikinį 
veikalą, šokėjai savo jude
siais, veido išraiškomis ir 
puikia vaidyba pasakojo 
apie mūsų senoviškus pa
pročius, darbus ir žaidimus. 
Seki juos, matai jų šypse
nas ir žėrinčias akis, rodos, 
tėra tik toks gražus ir mie- 
las lietuviškas pasaulis.

šokis seka šokį, štai Vi- 
liotinis, Rusnietis, Jaunimo 
žaidimas, čia scenoje pasi
rodo Renė Motiejūnaitė, 
kuri savo solos partiją at
liko nepaprastai grakščiai 
ir žaismingai parodydama 
daug vaidybinio gabumo. 
Nuo jos neatsiliko šaunus 
ir energingas Alvidas Jasi- 
nevičius. Toliau sekė Tolka- 
šokis ir ypatingai įdomus 
Juostų šokis.

Antroje dalyje, ”Duktė 
viena namie liko”, buvo vi
sos grupės labai puikiai at
liktas, bet ypatingai gerai 
savo vaidmenis atliko moti
na — Daiva Madjad, tė
vas — Linas Vyšnioms, 
duktė — Audra Gedrytė ir 
bernelis — Edis Bliumen- 
talis. Jie pasirodė, kaip ge
ri šokėjai ir talentingi ak
toriai įnešdami daug leng
vo ir malonaus humoro. 
Audra Gedrytė tikrai prily
go prie profesonalės šokė
jos.

Trečioje dalyje išskirti
nai puiki buvo Rūta Staniš- 

DOVANŲ PARDUOTUVE
PATRIA 

2646 West 71»t Street, 
Chicago, 111. 60629 

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

ir taisymas.
Savininkai Fr. ir A. Siutai, 

telef. (312) 778-2100

kytė, atlikdama jaunosios 
rolę Sadutėje. Ji taip į savo 
vaidmenį įsijautė kad atro
dė, tikrai esanti jaunoji, su 
ašarom akyse atsisveiki
nanti savo drauges. Jai ly
gus savo talentu, kaip 
grakštus, geras ir dailus 
šokėjas, jaunojo vaidmeny
je, buvo Darius Steponavi
čius.

Toliau sekė vestuviniai 
šokiai: Razginėlė, Dovanų 
šokis, Suktinis ir mergai
čių šokis Kuškinėlis. Vyrai 
joms nepasidavė ir sušoko 
su klumpėmis Pakeltkojį, 
kuris publikai ypatingai pa
tiko. Teko stebėtis jų vik
rumu, nes programa jau tę
sėsi daugiau, kaip pusant
ros valandos, o jie dar buvo 
pilni energijos.

Paskutinis šokis Kupoli
nis, ypač efektingas, šoka
mas su vainikais, šviesomis 
ir stilizuotų laužu.

Programai pasibaigus 
padėkos žodį tarė Philadel
phijos LB pirmininkė Te
resė Gečienė. Įteikiaųios 
gėlės, dar vienas Grandinė
lės ”Sudiev” ir uždanga už
sidaro. Dar ilgai publika 
plojo nenorėdama skirsty
tis, deja, programa baigta. 
Pasibaigė dar vienas spek
taklis, bet Grandinėlei, tai 
tik dar vienas laimėjimas, 
o ateityje jų bus daug dau
giau. O koks tai milžiniš
kas darbas, tokią progra
mą atlikti. Kiek čia įdėta 
darbo valandų, energijos, 
talento ir žinoma daug no
ro ir pasiaukojimo.

Grandinėlė yra lyg aukš
tos kokybės laikrodis besi
sukąs ant trijų pagrindinių 
ašių, tai Liudo Sagio, Alek
sandros Sagienės ir Ritos 
Kliorienės. Viskas šiame 
ansamblyje yra išbalansuo
ta, sukoordinuota, išjieško- 
ta. Pradedant nuo šokio 
choreografijos, jo kompozi
cijos, muzikos orkestraci- 
jos, iki paskutinės tautinių 
rūbų detalės, justelės plo
čio, sagų skaičiaus ant šo
kiui pritaikytos vyriškos 
liemenės, ar mergaitės ran
koje nešamos gėlytės spal
vos.

Šokių atlikimas priklau
so L. Bagiui. Jis daugiau
siai naudoja prof. J. Lingio 
choreografija, pridėdamas 
daug savo kompozicijos.

Grandinėlė šoka...

Pasak jo: ”Be Lingio mes 
šiandieną neturėtume tiek 
daug ir tokių įdomių šo
kių. Lingys praturtino mū
sų šokių lobyną juos išjieš- 
kodamas ir užrašydamas. 
Nors jo gyvenimo sąlygos 
buvo komplikuotos, bet jis 
liko ištikimas tikrai auten
tiškam lietuviškam šokiui, 
be svetimybių ar skolinių. 
Dėka jo viso gyvenimo dar
bo, mes šiandieną galime 
jais džiaugtis. Juose mes 
randame tikrą mūsų žemės 
sielą”.

Jeigu L. Sagys yra šios 
grupės galva, tai A. Sagie- 
nė jos širdis. Jai tenka vi
sa tvarka, drausmė, admi
nistracinis darbas ir tauti
nių rūbų bei kostiumų su
projektavimas. Visa tai yra 
jos lakios vaizduotės kūry
ba. Beveik 90% visų tauti
nių rūbu yra nuaudusios 
Aldona Vaitonienė ir Da
nutė šiupinienė, o pasiuvo 
Marcelė Kazlauskienė ir 
Angelą Vrana.

Visą muzikinę dalį, gaidų 
orkestraciją, orkestro pa
ruošimą ir dirigavimą va
dovauja Rita Kliorienė, pa
dedama Nancy Santa.

Išvardinau Grandinėlės 
vadovus ir keletą išskirti
nų šokėjų, bet negalėčiau 
nepaminėti visų kitų gru
pės narių. Iš tiesų reikėtų 
pasakyti, kad Grandinėlėje 
visi šokėjai yra tikrai geri, 
kitokių pas juos iš viso nė
ra. Philadelphijos spektak
lyje dalyvavo (be anksčiau 
minėtų) dar: Siga Bankai- 
tytė, Asta Puškoriūtė, La- 
na Vyšnionytė, Mary Ann 
Abromaitis, Reda Ardytė, 
Auksė Bankaitytė, Vija 
Bublytė, Nida Marcinkevi
čiūtė, Ilona čiuberkytė- 
Schmid, Aida Bublytė, Li
lė Geležytė, Kristina Mote- 
jūnaitė, Ina šilgalytė, Kris
tina šiupinytė, Diana Sta- 
niškytė, Krista Vedegytė 
ir Nijolė von Kiparski, Al
gis Mainelis, Algis Nagevi
čius, Romas Pliodžinskas, 
Linas Biliūnas, Gintas Gaš
ka ir Danius šilgalis.

Mums Philadelphijoje bu
vo ypač malonu matyti Rė
dą Ardytę šokėjų tarpe. Ji 
čia gimė, augo ir lankė li
tuanistinę mokyklą. Dar 
būdama visai mažytė ji sa
kė, kad kada nors šoks 
Grandinėlėje, štai jos no
ras išsipildė, linkime jai 
sėkmės.

Orkestre grojo sekantys 
asmenys: Nancy Santa — 
fleita, John Rynes — klar
netas, Cheryl White — 
klarnetas, Rimas Biliūnas 
— akordeonas, Rita Kliorie
nė — elektr. vargonėliai, 
Ilona Kuprevičiūtė — tri
mitas, Barbara A. Con- 
verse — valtrona ir David 
Bacon —tūba.

Philadelphijos publika la
bai dėkinga už tokią puikią 
Lietuvių Bendruomenės su
ruoštą pavasario renginio

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

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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, Travelers Cheųues, priimame 
mokesčius už elektros, šildymo, telefono ir vandens 

sąskaitas.

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

adv. A. Širvaičio įstaigos patalpose Lietuvių namuose.
877 East 1851 h 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

programą, šiam renginiui 
prisidėjo visa Bendruome
nės valdyba, bet daugiausiai 
darbo, rūpesčio ir jėgų įdė
jo nepailstanti valdybos pir
mininkė Teresė Gečienė. 
Daug spektakliui padėjo 
vietinis Vytas Bagdonavi
čius, tvarkydamas renginio 
apšvietimą, ir Gema Krei- 
vėnaitė gražiai apipavyda- 
lindama programos viršelį.

Linkime ir toliau Gran
dinėlei taip gražiai puose
lėti lietuvišką meną.

Julija Dantienė

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 1NC. 
(15-21)

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS 
Asmeniniams reikalams.
Automobilių pirkimui. 

Namų pagerinimui. 
Namų pirkimams.
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CHICAGO

L. Tamošaičio nuotrNew Yorko klubo narės prie Atvelykio stalo.LMFK

JAUNŲJŲ TEARALŲ 
PASIRODYMAS

Jaunųjų teatralų sambū-
3 "Vaidilutė” pirmąjį sa

vo pasirodymą turės Chica- 
gos Jaunimo Centro didž. 
salėje gegužės 18 d. 3 vai. 
P- P-

Pradžioje buvo norėta 
duoti gana komplikuotą J. 
Grušo veikalą ”Gintarinė 
vila”, šiam veikalui pasi-

NEW YORK
DALIA KASULAITIENĖ 

patarnauja visiems Clevelando lietuviams namų 
pirkimo, pardavimo ir įkainavimo reikaluose.

Dalia Kasulaitienė
yra bendradarbė MIKE SIKORA REALTY, kuri 

yra plačiai išsišakojusi Cuyahoga ir Lake 
apskrityse.

Dalia Kasulaitienė
yra Federalinės Namų Administracijos — Federal 

Housing Administration nekilnojamo turto 
įkainuotoja.

Visais nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo 
ir įkainavimo reikalais kreipkitės į DALIĄ 
darbo valandomis tel. (216) 261-4994 arba 

((216) 951-0480.

GREITAS IR PROFESINIS PATARNAVIMAS!

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Deda E., Williom J. Sr., 

W iii i am J. Jakabs Jr. ir 

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185tl Street, OeveM, Oho 44119 
Tel. (216| 531-7770

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

liams pastatyti.

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.

ATVELYKIO ŠVENTĖ
Lietuvių Moterų Fede

racijos New Yorko klubas 
balandžio 6 d. Kultūros ži
dinyje Brooklyne, N. Y. su
rengė tradicinę Atvelykio 
šventę, į kurią atsilankė 
apie pusantro šimto žmo
nių net ir iš tolimesnių vie
tų : generalinis konsulas 
Anicetas Simutis su ponia, 
dr. Petras Vileišis ir ilga
metė nuoširdi veikėja Da
nutė Venclauskaitė iš Wa- 
terburio, Conn., LMKF pir
mininkė Aldona Pintch iš 
New Jersey ir daug kitų.

Šią tradicinę lietuvių At
velykio šventę pradėjo 
LMKF New Yorko klubo 
pirmininkė dr. Marija žu-

kauskienė ir pakvietė Tėv. 
Leonardą Andriekų, OFM 
sukalbėti maldą. Meninę 
programos dalį atliko jauna 
akordeonistė Rūta Raudy
tė. Po meninės programos 
pirmininkė pakvietė sve
čius prie iškilmingai klubo 
moterų paruošto valgių sta
lo ir papuošto tradiciniais 
Velykų margučiais.

žmonių buvo daug, bet ir 
stalas, ilgas, pilnas įvairių 
lietuviško skonio užkan
džių, kuriuos paruošė klu
bo narės.

Šiuo metu klubo valdybą 
sudaro: dr. Marija Žukaus
kienė pirmininkė, Sofija 
Skobeikienė, Malvina Kli- 
veČkienė, Magdelena Ulė- 
nienė, Sofija šližienė ir Jad- 
vyka Vytuvienė.

Laimėjimui buvo skirta 
Reginos Petrutienės sukur
ta tautodailės lėkštė. Pub
lika ilgai nesiskirstė, nes 
tai buvo tikras lietuviškos 
tradicijos Atvelykis, (eč)

ruošimas būtų užtrukęs il
gesnį laiką ir iki vasaros 
nebūtų suskubta. Todėl ap
sispręsta už lengvesnį kū
rinį — tiek vaidintojams, 
tiek publikai — linksmą 
komediją "Uošvė į namus 
— tylos nebus". Veikalą re
žisuoja Chicagos teatrinia
me gyvenime jau žinoma 
Marija Smilgaitė.

ši komedija, kuri buvo 
vaidinta prieš karą Lietu
voje, yra paimta iš gyveni
mo kasdienybės ir suteikia 
daug progų pasijuokti.

Vaidina penki jaunuoliai, 
kurie jau yra anksčiau vai
dinę amerikiečių ar lietu
vių teatruose ir turi ne
maža sceninio patyrimo: 
Kazė Brazdžionytė, Audrė 
Kižvtė, Vincas Olšauskas, 
Laima šulaitytė-Day ir 
Edis šulaitis. (eš)

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
CIevelande, 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.

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

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti, 

rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti, 

■ namu remontams, 4» r

■ kvalifikuotų studentų mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior Zoving/
Pagrindinis skyrius

798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 
Telefonas: 481-3008
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DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000, 
penktadieniais 9:00 iki 6:00; 
šeštadieniais 9:00 iki 2:30.
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Feducal Savngs b lean teutone* Carp

Youf Savings Insured to *40.000
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CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• Dr. Andrius Kazlaus
kas, clevelandiečių Jono ir 
Stasės Kazlauskų sūnus, 
Clevelando valstybiniame 
universitete sėkmingai ap
gynė disertaciją "Ląstelių 
augimo reguliavimas" ir 
gavo chemijos daktaro 
laipsnj.

Rudeni dr. Andrius su 
žmona Lione (Bradūnaite) 
keliasi i Seattle, Wash. to
limesniam mokslinio tyrinė
jimo darbui.

• GEGUŽĖS 3 D. 8:30 vai. 
ryto Clevelando lietuvių Golfo 
klubas pradeda sezoną Bran- 
dyvvine 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 46 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.

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 
KLUBO

VAKARONĖ
su

TAUTYBIŲ TARNYBOS CENTRO 
EGZEKUTYVINE DIREKTORE

LUCRETIA STOICA
Pirmadienį, balandžio 28, 7 vai. vak.

GINTARO VALGYKLOJE.

PROGRAMOJE FILMAS APIE JAV EMIGRANTUS, 
ŽYMENS ĮTEIKIMAS IR VAKARIENĖ.

ASMENIUI $10.00.

Lietuvių klubas maloniai kviečia visus dalyvauti 
šioje vakaronėje. Registruotis klubo raštinėje pas 

Birutę Vedegienę telef. 531-2131.

Rengia LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS

( rašo
PADARYTA KLAIDA

Savo rašinyje "Greitke
lis j dangų" ("Dirva", 1986. 
IV. 10) padariau teigimą, 
kad filmas "Highway to 
Heaven" Kanados televizi
joje turės pagrindinį veikė
ją jau ne "Jan Baltic" var
du. Tas teigimas buvo pa
darytas, remiantis praneši
mu iš Kanados. Pasirodo, 
kad Kanados CTV Network 
Ltd vardo nepakeitė. Dėtos 
pastangos norimų konkre
čių rezultatų neatnešė, ta
čiau tebesu nuomonės, kad 
"pačiu pasipriešinimo faktu 
pademonstravome pilietinį 
subrendimą ir tautinės gar
bės supratimą".

Juozas Kojelis

Kotecki Monuments, Ine. 
gamina kapams paminklus. 
Skambinti tel.: 585-4694, 
Lilė čaplickienė.

INVITE YOUR RELATIVES AND FRIENDS 
FROM LITHUANIA TO AMERICA.

Booking cruises and tours Hawaii, Las Vegas, 
California, and all destinations at bargain rates. 
Call for details

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE 

CLEVELAND, OHIO 44114
Phone: 621-6036

Has the time come for you to buy a better House? 
After shopping around, come to see this brick 
ranch. Country living with city conveniences. Hot 
water heat with new energy efficient boiler. 
Large property with over 100 various pine trees, 
woods and stream. Two heat-O-Lator fireplaces. 
Walk out basement. Good schools (Ohio cham- 
pions) and reasnable taxes. Call 1-257-2451 for 

Appointment to view.

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

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

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

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

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

• LIEPOS 27 D., sekmadie
nį, L.A.S. Clevelando skyriaus 
gegužinė N. Pr. Puškorių so
dyboje, 8192 Town Line Rd.

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

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

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

• RUGSĖJO 14 D. — Tau
tos Fondo parengimas.

• RUGSĖJO 28 D. BALFo 
gegužinė prie ežero.

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

• SPALIO 18 D. Ohio Lie
tuvių gydytojų draugijos 30 
metų sukakties metinis suva
žiavimas ir balius.

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

• SPALIO 26 D. Kultūrinė 
popietė Dievo Motinos parapi
jos auditorijoje.

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

• LAPKRIČIO 22 D. ka
riuomenės šventės minėjimas. 
Rengia Ramovė Clevelando 
skyrius.

• GRUODŽIO 31 D. — Nau
jųjų Metų sutikimas. Rengia 
Lietuvių namų direkcija ir 
Čiurlionio ansamblis.

1987
• VASARIO 22 D. — Lietu

vių namų akcininkų metinis 
susirinkimas.

MAKEALOT
OFBREAD
FROMSCRATCH!

Win $75,000 Instantly 
or a Million Dollar 

Grand Prize in Ohio's 
Newest Instant Lottery 

Millionsof chances * 
to win millions of dollars!

An Eųual Opportunrty Employer.

“AUDRA” TRAVELJ „ CORPORATION 1986
rfiAp ~ r

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

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

Gegužės 13 
Gegužės 28 
Liepos 3

Liepos 10 
Liepos 16. 
Rugpjūčio 14

Išvykimo datos:
Rugsėjo 3, 
Spalio 2, 
Gruodžio 26

Kviečiame 
teirautis 
smulkesnių 
Informacijų

GERIAUSIOS ATOSTOGOS KANADOJE „EXPO 86”!!!
Rugpjūčio 8 d. organizuojama astuonių dienų ekskursija į šį nepakartojamą renginį. 
KELIONĖS KAINA: $599.00 U.S. įskaitant 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 Įvairių įdomių maršrutų. Viso pasaulio dėmesys 
nukreiptas į ,,EXPO 86”, tad vietų skaičius ribotas.

Skubėkite užsakyti vietas dabar! 
Mūsų biuras:

• Pageidaujantiems paruošia individualias keliones i L ietuvą 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, M8P 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.
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AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖS SĄJUNGOS

DEVYNIOLIKTO SEIMO,

I

PASKIRTAS ESTŲ 
GARBĖS KONSULAS

Estijos garbės konsulas
Jaak Treiman.

Estijos generalinis kon
sulas Ernst Jakson prane-. 
ša, kad Valstybės departa
mentas kovo 28 patvirtino 
advokato Jaak Treiman pa
skyrimą Estijos garbės 
konsulu Californijoje. Prieš 
tai tame poste buvęs gar
bės konsulas Ernst Laur 
mirė 1985 metų pabaigoje.

Konsulas Jaak Treiman 
gimė 1943 Estijoje. Sovie
tams antrą kartą okupuo
jant Estiją, su tėvais pa
sitraukė į Švediją ir emi
gravo į Australiją. 1951 
persikėlė j Jungtines Ame
rikos Valstybes.

Politinių mokslų baka
laurą ir t eisiu doktoratą 
gavo Pietinės Californijos 
universitete. 1969 Chicagos 
universitete įgijo magistro 
laipsnį tarptautinės politi
kos srityje.

Jaak Treiman yra vyres
nysis partneris teisių fir
moje „Treiman, Schiffman 
and Curry”.

Iki šiol advokatas Trei
man buvo Baltų Laisvės 
Lygos teisinis patarėjas, 
sėkmingai vedęs Los An
geles baltų tautinių šokių 
grupių bylą su Olimpiniu 
komitetu ir sprendęs kitas 
teisines Lygos problemas. 
Ne tik Los Angeles, bet ir 
visi Amerikos baltai gali 
džiaugtis šiame poste susi
laukę ramų, išmintingą, 
gabų, veiklų ir taktišką as
menį.

• Lietuvos geri, konsulas 
A. Simutis, 50 metų konsu- 
larinės tarnybos sukakties 
proga, bus pagerbtas ALT 
Sąjungos 19-tojo seimo me
tu, š. m. gegužės 24-25 d. d. 
Los Angeles, Calif. Lietuvių 
Tautiniuose namuose.

• Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konfe
rencijoje, kuri prasidėjo š. 
m. balandžio 15 d. Berne, 
Šveicarijoje, dalyvauja Vli
ko pirm. dr. K. Bobelis, Al
gis Bobelis, Algis Klimaitis 
ir Adolfas ir Birutė Venc- 
kai, kuriems duotas NGO 
(nevyriausybinių organiza
cijų) dalyvių statusas.

PREMIJJOS ĮTEIKIMAS

Mirus sūnui Eugenijui, 
Irenos ir dr. Leono Kriau- 
čeliūnų šeima jo atmintį 
įamžino, įsteigdama kasme
tinę Eugenijaus Kriaučeliū- 
no vardo jaunimo premiją. 
Premijai skirti sudaroma 5 
narių komisija iš PLB val
dybos, PLJ S-gos, JAV LJ 
S-gos atstovų ir Kriauče- 
liūnų šeimos dviejų narių. 
Komisija peržiūri gautus 
organizacijų bei asmenų 
siūlymus ir atrenka laurea
tą. 1985 metų Eugenijaus 
Kriaučeliūno jaunimo pre
miją komisija paskyrė Al
giui Kuliukui, gyv. Londo
ne, Anglijoje. A. Kuliuko 
kandidatūrą pasiūlė Didžio
sios Britanijos lietuvių ir 
jaunimo sąjungų valdybos. 
A. Kuliukas yra kilęs iš 
mišrios šeimos ir lietuvių 
veikla susidomėjo tik prieš 
trejetą metų, o ypatingai 
pasižymėjo organizuojant 
taikos'kelionę Baltijos jū-» 
ra į Helsinkį, Suomiją. 
(Plačiau apie A. Kuliuką 
rašo V. Danyla Dirvoje Nr. 
13 ir 14).

Premijos įteikimas laure
atui Algiui Kuliukui įvyks 
š. m. gegužės 10 d. 5 vai. 
vak. Jaunimo centro kavi
nėje, Chicago j e. Premijos 
įteikime dalyvaus ir pats 
laureatas Algis Kuliukas, 
specialiai 3 dienom atskri
dęs iš Londono, Anglijos.

Be trumpos oficialios da
lies, numatoma ir meninė 
programa, o po to vaišės. 
Įėjimas laisvas ir aukos ne
bus renkamos.

Lietuviškoji visuomenė, 
ypač jaunuomenė kviečia
ma gausiai dalyvauti.

• A. L. T. Sąjungos pre
mijų jaunimui už rašinius 
įteikimas įvyks gegužės 4 
dieną, 2 vai. p. p. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose, Chi
cago je.

Po premijų įteikimo vyks 
trumpa meninė programa ir 
pabendravimas prie kavu
tės. Įėjimas veltui.

Kviečiama visa lietuviš
koji visuomenė.

Artimiausių renginių 
Jaunimo centre 

kalendorius

• Balandžio 26 d. 7:30 
vai. vak. Grandinėlės kon
certas, ruošiamas Lietuvių 
tautinių šokių ansamblio 
GRANDIS.

• Balandžio 27 d. 3 vai. 
p. p. (sekmadienį), Lietu
vos generalinių konsulų: 
Juzės Daužvardienės ir 
Vaclovo Kleizos pagerbi
mas, ruošiamas spec. komi
teto, pirmininkaujamo Bi
rutės Jasaitienės, dalyvau
jant 103 organizacijoms.

Akademinėje dalyje kal
bės Lietuvos atstovas prie 
Vatikano Stasys Lozoraitis 
(atstovas Washingtone dr.

VYKSTANČIO LOS ANGELES MIESTE

ŠIŲ METU GEGUŽĖS 24 IR 25 DIENOMIS

IŠKILMINGAS BANKETAS
LIETUVIŲ ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE

GEGUŽĖS MĖN. 24 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ,

MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS:

Birutė Smetonienė

Janina Čekanauskienė

s

i

s

i

PRADŽIA 7 V AL. VAKARO.

Pokylyje dalyvaus garbingų svečių iš toli.

viešnia iš Clevelando, pianistė
Birutė 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

s
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Raimonda Apeikytė
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St. Bačkis, dėl sužeidimo 
eismo nelaimėje, negali da
lyvauti), senųjų ateiviu ai
nis, žurnalistas Stasys Pie- 
ža ir JAV LB Krašto val
dybos pirm. Algimantas 
Gečys, žodį tars ir abu kon
sulai.

Meninę dalį atliks solis
tas Algirdas Brazis, vyčių 
choras, diriguojamas muzi
ko Fausto Strolios ir tauti
nių šokių grupė Grandis, 
vadovaujama Irenos Smie- 
liauskienės.

Po pagerbimo vaišės ir 
p a b endravimas apatinėse 
salėse.

• Gegužės 10 d. 5 vai. 
vak. (šeštadienį) JC kavi
nėje Eugenijaus Kriaučeliū
no vardo jaunimo premijos 
įteikimas.

• Gegužės 11 d. 3 vai. p. 
p. Marijos aukšt. mokyklos 
auditorijoje Dainavos an
samblio pastatymas „Lietu
viškos vestuvės”.

Į visus renginius bilietai 
gaunami Vaznelių Gifts In-

ternational prekyboje, 2501 • Elena Janulienė, Cle-
West 71st St., Chicago, III. velande, Dirvai paremti at- 
60629, tel. (312) 471-1424. siuntė 25 dol. Ačiū.

• Prano Čepėno Naujųjų 
laikų Lietuvos istorijos II- 
sis tomas jau atspausdin
tas. Šis 864 psl. tomas ap
ima laikotarpį nuo Pirmo
jo pasaulinio karo iki 1922 
m. Steigiamojo seimo dar
bo pabaigos. Kaina 25 dol. 
Gaunamas pas platintojus 
ir pas leidėją, — dr. Kazio 
Griniaus fondas, c/o L. 
Šmulkštys, 2523 West 69th 
Street, Chicago, III. 60629.

• Antanas ir Halina Mi- 
lakniai, Santa Monica, Ca., 
a. a. Angelei Kašubienei 
mirus, vietoj gėlių ant jos 
kapo, atsiuntė Dirvai pa
remti auką 25 dol. Ačiū.

• V. s. Petras Molis, 
Shrewsbury, Mass., LSS 
Pirmi jos Tarybos pirminin
kas, Dirvai paremti atsiun
tė 25 dol. Ačiū.

• LB Baltimorės apylin
kės valdyba Dirvai parem
ti atsiuntė 25 dol. Ačiū.

• Dr. L. A. Dirda, Chi- 
cagoje, atnaujindamas Dir
vos prenumeratą, pridėjo 
auką 33 dol. Ačiū.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

I NATK)NWIDE 
K ■ INSURANCE 

I on yo«X B*

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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